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شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا)س( را تسلیت می گوییم

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
فرزندان شهدا بدانند که پدران آنان موجب 
شدند که اسالم، در چشم شیطانها و 
طاغوتهای عالم، ابهت پیدا کند.

خبرگزاری

صفحه 3

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی 
دیشب به پایگاههای آمریکا:

یک سیلی زده شد اما باید 
حضور فسادبرانگیز آمریکا 

در منطقه تمام شود
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ایام  در  مبلغان  گفت:  قربانپور  االسالم  حجت 
سوگواری حضرت زهرا)س( چراغ راه مردم در 

اجرای بیانیه گام دوم هستند.

فوق العاده  جلسه  در  قربانپور«  »صفر  االسالم  حجت 
روسای تبلیغات اسالمی استان مرکزی ضمن تبریک 
انتقام سخت از آمریکای جنایتکار گفت: ادامه عملیات 
ایام  تا روز چهلم و  پاسداشت سردار سپهبد سلیمانی 
دهه فجر پیش بینی شده و در محافل و مجالس اصل 
برگزار  برنامه ریزی و به خوبی  با شرایط روز  پاسداشت 

خواهد شد.
نواخته  به  استان مرکزی  اسالمی  تبلیغات  مدیر کل   
شدن زنگ انتقام در مدارس اشاره کرد و افزود:  در این ایام 
سخنرانان به موضوع استکبارستیزی می پردازند و برنامه 
ایام فاطمیه شهادت  و  با موضوع دهه فجر  تنظیمی 

حضرت زهرا سالم اهلل خواهیم داشت.
مدون  برنامه ریزی  دوم  فاطمیه  ایام  در  داد:   ادامه  وی 
صورت خواهد گرفت که در برنامه ها به اصل موضوع 

تحکیم بنیان خانواده بر مبنای فرهنگ دینی و والیی با 
شرایطی که در انقالب اسالمی وجود دارد، پرداخته شود.

ایام  در  مبلغان  کرد:  اظهار  قربانپور  االسالم  حجت 
سوگواری حضرت زهرا)س( چراغ راه مردم در اجرای بیانیه 

گام دوم هستند؛ در ایام فاطمیه دستورالعمل های ویژه ای 
داریم که امید است با بهره گیری از فرهنگ علوی و 
های  گام  خانواده  بنیان  تحکیم  راستای  در  فاطمی 

استواری برداریم. 

حجت االسالم کالت پور، از حضور پرشور و خودجوش اعضای کانون های مساجد از ابتدای مراسم تشییع باشکوه سردار سلیمانی در اهواز و مشایعت 
پیکر مطهر سردار آسمانی تا جایگاه ابدیش در گلزار شهدای کرمان خبر داد.

»حجت االسالم افشین کالت پور« با تبریک و تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تحقق وعده صادقانه انتقام سخت در پاسخ به گستاخی دولت تروریست آمریکا، گفت: 
اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد ضمن ابراز احساسات پاک و عاشقانه خود به سردار دل ها و شهدای محور مقاومت، از همان روز نخست ورود پیکرهای مطهر سردار شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همرزمانش در حرکتی خودجوش و سراسر عشق و ارادت به یاور والیت و مالک اشتر زمان عازم مناطق جنوبی کشور شدند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، با اشاره به تشکیل ستادهای مردمی بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت کانون ها در نقاط 
مختلف استان، افزود: جمع کثیری از اعضای کانون های مساجد در قالب کاروان های مجزا از مرکز استان و شهرستان های تابعه جهت شرکت در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای 

مقاومت عازم شهرهای اهواز، تهران، قم و کرمان شدند.

حضور اعضای کانون های مساجد کرمانشاه در تشییع میلیونی سردار آسمانی

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی:

 مبلغان در دهه فاطمیه چراغ راه مردم 
در اجرای بیانیه گام دوم هستند

نمایــه

2با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

از سوی رهبر انقالب ؛

مراسم بزرگداشت سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و دیگر 

شهدای مقاومت برگزار می شود

مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پر افتخار اسالم 
بزرگ  مجاهد  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
رژیم  جنایت  شهیدان  دیگر  و  المهندس  ابومهدی 
تروریستی آمریکا در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار 

می شود.

سپهبد  اسالم  افتخار  پر  و  بزرگ  سردار  بزرگداشت  مراسم 
شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس 
و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا در حسینیه امام 
خمینی)ره( برگزار می شود. این مراسم از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی روز پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ صبح 

در حسینیه امام خمینی برگزار می شود.
همچنین مراسم دیگری از طرف معظم له شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ 
پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی)ره( حرم 

مطهر حضرت معصومه)س( برگزار خواهد شد.

خروش »قاسمیون« در مسجد 
داودقلی زنجان

جمعی از بچه های مسجد داودقلی زنجان در اجتماعی 
با عنوان»قاسمیون« انزجار خود از تروریست ها را 

فریاد زدند و شعار انتقام سخت سردادند.

در اجتماع عظیمی از نوجوانان مسجد داودقلی زنجان، حاضران، 
شهادت حاج قاسم را آغاز فصل جدید اتحاد و یکپارچگی 
جبهه مقاومت وآغاز ذلت بزرگ جریان کفر وتروریست در 
جهان دانستند و با شعارهای آتشین جنایات آمریکارا محکوم 
و با رهبر ومردم ابراز همدردی کردند. در این اجتماع حجت 
االسالم »علی اصغروالیتی« گفت: خون حاج قاسم جریان 
ساز شد و حاج قاسم را به راه ومکتب مقاومت تبدیل کرد. 
امام جماعت مسجد داودقلی زنجان خاطر نشان کرد: حاج 
قاسم سیدالشهدای جبهه مقاومت است؛ برای ما مایه عزت 
وسربلندی است که مردی از تبار مالک اشترعلی)ع( با جهادش 
شیعه را دوباره درجهان سربلند کرد. وی با بیان اینکه باور داریم 
روح بلند حاج قاسم در کنارملت قهرمان پرور ایران وهمه آزادی 
خواهان جهان هست، افزود: شهادت ایشان راه تازه وخون سرخ 
را در رگ های مسلمین جاری کرد تا راه ظهورحجت حق 
هموار گردد. حجت االسالم والیتی خطاب به دشمنان انقالب 
گفت: ببینید مردم ایران و منطقه برای یک سرباز اسالم و 
سرباز والیت فقیه چه خروشی کردند؛ پس بدانید و آگاه باشید 
مسلمانان با توکل به خدا با قدرت از ارزش های خود دفاع می 

کنند و وعده های الهی برای جهاد و انتقام تخلف ناپدیراست.

معاون حشد الشعبی با تاکید بر اینکه جهاد ایشان در جبهه مقاومت یکی 
از مهمترین زمینه سازی ها برای ظهور امام زمان )عج( بود، گفت: شهید 
سردار سلیمانی به روایت اهل بیت )علیهم السالم( که فرمودند باالترین 

عمل برای امت ما انتظار فرج است با جهاد عمل کرد.

»سید هاشم الحیدری« در مراسم گرامیداشت شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران با 
اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی به هدف بلند خودش که شهادت در راه خدا بود رسید، اظهار 
کرد: ایشان گریه می کردند و اشک می ریختند تا به شهادت برسند. حاج قاسم هشت سال دفاع 
مقدس در جبهه بود و بعد از آن نیز در سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان و دیگر مناطق در 
میدان نبرد حضور مؤثر داشت و همواره دنبال کسب رضای خدا و شهادت بود، خون حاج قاسم 

یک بشارت مهم برای پیروزی های بزرگ در آینده است.
معاون حشد الشعبی با اشاره به اینکه قطعاً هدفی حاج قاسم در زمان خودش محقق نکرد 
بعد از شهادتش با خونش محقق می شود، تصریح کرد: بی شک تأثیر شهید سلیمانی بیشتر از 
سردار سلیمان است، چراکه حاج قاسم یک مرد مهدوی و ایمانی و عاشق خدا و شهادت بود 

اعتقاد راسخ به والیت فقیه داشت.

وی با تأکید بر اینکه جهاد ایشان در جبهه مقاومت یکی از مهمترین زمینه سازی ها برای ظهور 
امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( بود، گفت: شهید سردار سلیمانی به روایت اهل بیت )علیهم 

السالم( که فرمودند باالترین عمل برای امت ما انتظار فرج است با جهاد عمل کرد.

معاون حشد الشعبی:

حاج قاسم سلیمانی انقالبی در زمینه سازی ظهور برپا کرد
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ناوگان تجاری به مقصد ایران که حامل محموله هایی برای کشورمان هستند، مطمئن باشند ترددشان 
بدون هیچ مشکلی ادامه دارد و هیچ مانعی برای ورود این کشتی ها به کشورمان وجود ندارد.

»محمد راستاد« درباره آخرین وضعیت بنادر کشور و تردد ناوگان ایرانی به مقاصد مختلف و ناوگان خارجی به آب های تحت مالکیت ایران با توجه به تنش های چند روز اخیر در منطقه 
اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون هیچ موردی مبنی بر ورود شرایط غیر معمول در بنادر تجاری کشور دیده نشده است و تمام فعالیت ها به روال عادی خود در حال ادامه است.

وی افزود: اکنون تمام بنادر کشورمان از عمده ظرفیت های خود درحال استفاده هستند و انواع کشتی ها در بنادر ایران محموله های خود را تخلیه یا بارگیری می کنند. ترددها در آب های 
تحت مسئولیت و بنادر تجاری کشورمان به طور عادی ادامه دارد.
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ناوگان خارجی نگران ورود به آب های ایران نباشند

پنجــره

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 3

نماز جمعه تهران به امامت 
حجت االسالم حاج علی اکبری 

اقامه می شود

امامت  به  تهران  هفته  این  جمعه  سیاسی 
حجت االسالم والمسلمین »محمدجواد حاج علی 
اکبری« در مصلی امام خمینی )ره( برگزار می شود. 

در ابتدای مراسم و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
قاسم  سپهبد  سرافراز  سردار  شهادت  روز  هفتمین  و  علیها 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اسالم  جهان  بزرگ  مجاهد  شهیدش خصوصا  همرزمان  و 
ابومهدی المهندس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره آنان، 
محفل جزءخوانی قرآنی کریم قبل از شروع خطبه ها و از ساعت 

۱۰ و ۳۰ در شبستان مصلی امام خمینی )ره( برگزار می شود.
طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  مداح  عباسی  امیر  ادامه  در 
علیهم السالم، به مناسبت ایام فاطمیه به ذکر مصیبت می پردازد. 
درهای مصلی امام خمینی )ره( از ساعت ۱۰ صبح بر روی 

نمازگزاران باز است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حمالت 
چهارشنبه)دیروز(به  روز  بامداد  موشکی 
پایگاههای نظامیان تروریست امریکا در عراق 
گفتند: بحث انتقام بحث دیگری است، دیشب 
یک سیلی به آنها زده شد اما در مقام مقابله، این 

اقدامات نظامی به این شکل کفایت نمی کند.

در  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار هزاران نفر از مردم قم، حمالت موشکی به دو 
پایگاه امریکا در عراق را یک سیلی خواندند و با تأکید 
به  دادن  پایان  جهت  در  باید  اصلی  مقابله  اینکه  بر 
حضور فساد برانگیز و ویرانگر امریکا در منطقه باشد، 
گفتند: از برکات عظیم شهادت و معنویت حاج قاسم 
ایران و عراق  بود که در شهرهای  قیامتی  سلیمانی 
بدرقه ها، زنده  این  به پا شد.  در مراسم های تشییع 
بودن انقالب اسالمی را به رخ جهانیان کشید و من 
در مقابل آنچه روح بزرگ آن شهید عزیز برای ایران 

و منطقه به ارمغان آورد، سر تعظیم فرود می آورم.
با اشاره به شهادت سردار  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پرافتخار اسالم و ایران حاج قاسم سلیمانی، آن شهید 
عزیز را رفیقی خوب، بزرگوار و شجاع خواندند که با 

خوش بختی به ملکوت اعلی پیوست.

شهید  سپهبد  خصایص  تبیین  در  انقالب  رهبر 
سلیمانی، »شجاعت« و »تدبیر« را دو ویژگی برجسته 
او برشمردند و یادآوری کردند: برخی شجاعت دارند 
اما تدبیر و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت 
عمل  و  اقدام  اهل  اما  تدبیرند  اهل  برخی  و  ندارند 

نیستند و دل و جگر کار را ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: حاج قاسم از دفاع 

مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطر می رفت 
اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می کرد 
سیاست  میدان  در  بلکه  نظامی  میدان  در  تنها  نه  و 
سخنانش  و  داشت  توأمان  تدبیر  و  شجاعت  هم 
این  بنده  که  بود  تاثیرگذار  و  منطقی  قانع کننده، 
در عرصه سیاسی فعال  دوستان  به  بارها  را   واقعیت 

 گفته ام.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی دیشب به پایگاههای آمریکا:

یک سیلی زده شد اما باید حضور فسادبرانگیز 
آمریکا در منطقه تمام شود

تعمیرات نیروگاه های برق حرارتی 
برای پیک مصرف سال ۹۹

حرارتی  برق  شرکت  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل 
گفت: ۶۷۴ مورد تعمیرات نیروگاه های حرارتی 
به ظرفیت ۹۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات در حال انجام 
به  اردیبهشت ۹۹  تا  پیش بینی می شود  و  است 

پایان برسد.

تعمیرات  مورد   ۶۷۴ اینکه  به  اشاره  با  مهرداد«  »غالمرضا 
نیروگاه های حرارتی به ظرفیت ۹۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات در حال 
انجام است و پیش بینی می شود تا اردیبهشت ۹۹ به پایان برسد، 
افزود: برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی کشور اعم از خصوصی 

و دولتی از نیمه شهریورماه ۹۸ آغاز شده است.
وی افزود: در مجموع ۶۷۴ مورد تعمیرات کوتاه مدت و بلندمدت 
با مجموع ظرفیت ۹۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات پیش بینی شده است 
که تاکنون ۴۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات از برنامه تعمیرات اجرا شده 

یا در حال اجراست.

پس  ساعاتی  دولت،  هیئت  جلسه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
و  گفت  عین االسدسخن  آمریکایی  پایگاه  به  ایران  موشکی  حمله  از 
منطقه  از  پایتان  کردید  قطع  بدن  از  را  سلیمانی  دست  کرد:   تصریح 

قطع می شود.

حجت االسالم » حسن روحانی« حسن روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه در هفته 
گذشته تا به امروز)۱۸ دی ماه( شاهد تحوالت بسیار مهمی در ایران، منطقه و جهان بودیم، 
گفت: آمریکا با اقدام جنایتکارانه در بغداد یک فرمانده بزرگ و عظیم الشان ایران را که میهمان 
دولت و مردم عراق بود برخالف همه مقررات بین المللی در یک جنایت و تروریسم بین المللی 

به شهادت رساند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بی تردید آمریکا از این اقدام خود اهدافی را دنبال می کرده 
است، افزود: آنها به دنبال ایجاد تفرقه در داخل ایران ، ایجاد ترس و تفرقه در سطح منطقه، 
فاصله انداختن میان دولت و ملت عراق با مردم ایران و تاثیرگذاری بر تحوالت منطقه و اقداماتی 
که برای آزادسازی کامل منطقه از شر مداخله گران و تروریست ها انجام میشود بودند که 

خوشبختانه در تمامی این اهداف شکست خوردند.
روحانی ادامه داد: البته ممکن است این اقدام به خاطر مسائل و پیچیدگی های شدید داخلی در 
آمریکا و گرفتاری های کاخ سفید بود که می خواست این مشکالت از پیش روی او برداشته 
شود که آن هم با آگاهی مردم آمریکا و افکار عمومی جهان نتیجه ای معکوس خواهد گرفت. 

دست سلیمانی را از بدن قطع کردید پایتان از منطقه قطع می شود
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حجت االسالم صباغ از اجرای پویش #هدیه ملی یک میلیون ختم قرآن کریم به سردار قاسم سلیمانی تا ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: طرح تالوت سراسری 
سوره مبارکه الرحمن نیز ۱۹ دی ماه به یاد این شهید واالمقام و شهدای حادثه تروریستی بغداد، اجرا می شود.

حجت االسالم والمسلمین »مهدی اخوان صباغ« اظهار کرد: در حالی که  عده ای تصور می کردند مسایل معیشتی توجه مردم به حوزه های اعتقادی را تحت الشعاع قرار داده است، شهادت سردار 
رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی بار دیگر اهمیت و جایگاه برجسته معارف دینی را در میان ایرانیان نشان داد. رییس سازمان دارالقرآن الکریم افزود: هر دستگاه به هر اندازه و هر شکلی که می تواند باید 
نام، یاد و خاطره شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش را که نقش مهمی در تقویت جریان مقاومت و شکست دادن جبهه کفر و تکفیر داشته است، گرامی بدارد. به گفته وی سازمان دارالقران 
الکریم با همکاری برخی از دستگاه ها و رسانه ها همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی قرآن، دارالقرآن بسیج، رادیو قرآن، خبرگزاری بین المللی قرآن، شورای راهبردی و هماهنگی امور 
قرآنی حوزویان، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شبکه قرآن و معارف سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقالب فرهنگی و ارتش جمهوری اسالمی ایران پویش ملی یک میلیون ختم کل قرآن کریم را تا ۲۲ بهمن ماه به نیت هدیه به ارواح مطهر سردار سپهبد قاسم 

سلیمانی و شهدای مدافع حرم اجرا می کند.
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اجرای پویش #هدیه ملی یک میلیون ختم قرآن کریم به سردار قاسم سلیمانی

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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یک استاد اخالق گفت: امام سجاد)ع( درباره غفلت 
فرمودند: این حالت شیطانی است که شروع آن 
از قطع ارتباط با مسجد آغاز می شود، زیرا مساجد 
به پروردگار وصل است و نوری دارد که در آن 

انسان هدایت می شود.

به  ش  انصاریان«  »حسین  والسلمین  حجت االسالم 
به  رسول)ص(  مسجد حضرت  در  فاطمیه  ایام  مناسبت 
سخنرانی پرداخت و گفت:  ما اهل قرآن به انبیاء الهی و 
ائمه طاهرین)ع(  مومن هستیم و این ایمان به لطف خداوند 

تحقق یافته است.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه آیه »إِنَّا هلّل وإِنّا إِلَیِه 
َراِجُعوَن« اول و آخر آن یادآور خداوند است، تصریح کرد: اگر 
انسان به این آیه دل بدهد و آن را درک کند می فهمد که 
همه وجود او از خدا است که او را سر سفره گسترده نعمات 

مادی و معنوی خود قرار داده است.
همه  خداوند  افزود:  انصاریان  والمسلمین  حجت االسالم 
نعمات خود را از روی محبت برای همه بندگان مومن و 
غیرمومن خود قرار داده است، اما در قیامت غیرمومنان را به 

علت کفران عذاب خواهد کرد.
این استاد حوزه علمیه بیان کرد:  برخی از مومنان که پاک 
و با قلب سلیم زندگی کردند خداوند آنها را در قیامت بدون 

حساب نعمت و پاداش خواهد داد، اما کسانی که گناه و 
کفران الهی را در پیش گرفتند در قیامت محکوم و از پاداش 

الهی محروم و دچار عذاب می شوند.
وی با بیان اینکه هر کس از نعمات معنوی استفاده کنند 
از همه نعمات ظاهری هم درست استفاده می کنند، بیان 
کرد: آنها با قدرتی که از نعمات الهی گرفتند آن را در راه 
خدا صرف می کنند، به عنوان مثال با تغذیه از نعمات الهی 
یا خواب، جسم را نیرو داده و به عبادت الهی و خدمت بر 

خلق می پردازد.
حجت االسالم والمسلمین انصاریان با تاکید بر اینکه کسانی 
که با نعمات معنوی ارتباط دارند از نعمات مادی درست 
استفاده می کنند، ابراز کرد: آنها هر نعمتی را با توحید الهی 
مشاهده می کنند و به این نظر دارند که آن را کجا خرج کنند.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: اگر انسان به این توجه کند 
که همه نعمات از جانب خدا است با اعضای وجودی خود 

گناه نمی کند بلکه با آنها بهشت برای خود درست می کنند.

حجت االسالم والمسلمین انصاریان:

 غفلت حالتی شیطانی است که از قطع ارتباط
 با مسجد آغاز می شود

برگزاری سی امین سالگرد 
 درگذشت آیت اهلل تحریری 

در حوزه علمیه معیر

محمود  آیت اهلل  بزرگداشت  سالگرد  سی امین 
تحریری جمعه، ۲۰ دی ماه در حوزه علمیه معیر 

برگزار می شود.

مداحی  و  قاسمیان  با سخنرانی حجت االسالم  مراسم  این 
منصور ارضی و ماشا اهلل عابدی همراه است که از ۹:۳۰ صبح 

جمعه ۲۰ دی ماه برگزار می شود.
مرحوم آیت اهلل شیخ محمود تحریری در یک خانواده متدین 
و در حد متوسط از جهت زندگی، در تهران سال۱۲۹۹هجری 
شمسی چشم به جهان گشود و از همان زمان جوانی آثار تدین 
و روح معنویت و تالش در راه کسب علم و کماالت نفسانی 
از چهره اش نمایان بود به طوری که پدر ایشان گفته بود: من 

چشم امید به ایشان دارم، شاید او برای آخرتم کاری بکند.
ایشان پس از گذراندن دوران دبستان وارد بازار کار شد و در 
ضمن شبها به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت و مقدمات 
علوم عربی را در مدرسه حاج ابوالفتح در تهران به سرپرستی 
مرحوم آیت اهلل حاج سید مرتضی لنگرودی گذرانده و از آنجا 
که دارای صفای باطنی خاصی بود همواره در طلب کماالت 
ایام  همین  در  جهت  این  از  بود  پرتالش  و  کوشا  نفسانی 
تماس نزدیک با مرحوم حاج شیخ رجب علی خیاط داشت 
و در جلسات تذکری و اخالقی ایشان شرکت می کرد و مورد 
مالطفت خاص ایشان قرار می گرفت، عالوه بر این با مرحوم 
آیت اهلل حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی استاد عرفانی امام 
خمینی- رضوان اهلل علیهما ارتباط پیدا کرد و حدود ۱۰ سال 
در جلسات معارف در مسجد جامع ایشان که برای عموم مردم 

داشتند، شرکت می کرد.

حجت االسالم امین با بیان اینکه یک لقمه حرام 
تا ۴۰ روز مزه شیرین عبادت را از کام انسان 
با  همراه  که  زیارتی  گفت:  می کشد،  بیرون 

لقمه حرام باشد انسان را به معراج نمی برد.

فاطمیه  سوگواری  ایام  مناسبت  به  امین  حجت االسالم 
از جمله  در مسجد غدیر به سخنرانی پرداخته و گفت: 
ویژگی های زندگانی حضرت زهرا)س( عفاف و پاکی ایشان 
است. این استاد حوزه علمیه افزود: حضرت زهرا)س( در 
محراب عبادت برای خدا نفس نفس می زدند و آنقدر بر 
نماز می ایستادند که پای ایشان ورم می کرد، این دامن پاک 

است که حضرت سیدالشهدا)ع( بر آن افتخار می کردند و 
می فرمودند که آزادگی من مرهون دامن پاک مادرم است.

حجت االسالم امین ادامه داد: دامن پاک حضرت فاطمه 
زهرا)س( گل های معطری همچون حضرت زینب)س( و ام 
کلثوم)س( را تحویل جامعه می دهد که سنگر آنها نیز سنگر 
دفاع از عفاف و پاکی است. در کربال وقتی تیر به پیشانی و 
قلب امام حسین)ع( اثبات کرد خطاب به دشمنان فرمودند 

اگر دین ندارید آزاده باشید چرا به زنان حمله می کنید.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: روز ۱۲ محرم کاروان اسراء 
را وارد شهر کوفه کردند وقتی نان و خرما آوردند حضرت 
زینب)س( پس دادند و فرمودند ما از خاندان پیامبریم و برما 
صدقه حرام است اما وقتی چادر و روسری برای آنها آوردند 
پذیرفتند و این نشان می دهد که سنگر حضرت زینب)س( 

سنگر عفاف و حجاب است. وی با استناد به روایتی از 
امام باقر)ع( تاکید کرد: حضرت)ع( فرمودند: ما شیعه خود 
نمی دانیم آن کس را که وقتی با نامحرم در جای خلوت 

باشد، رفتار بدون تقوا از خود نشان دهد. 

یک استاد حوزه علمیه:

زیارتی که همراه با لقمه حرام باشد انسان را به معراج نمی برد
تالوت قاریان بین المللی در 
گرامیداشت سردار سلیمانی

سردار  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ویژه برنامه 
سرافراز اسالم، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
شهید ابومهدی المهندس، شهید وحید زمانی نیا)اهل 
و  مردم  مختلف  اقشار  حضور  با  شهرری(  خطه 
ملکوتی  بارگاه  در  لشکری  و  کشوری  مسئوالن 

حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد.

در  دی ماه  چهارشنبه، ۱۸  روز  ساعت ۱۴  از  مراسم  این 
از کالم اهلل  آیاتی  با تالوت  و همراه  محل مصالی ری 
مجید توسط محمدحسن موحدی، قاری بین المللی قرآن 
کریم آغاز و با مرثیه سرایی مداحان اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع(، مجتبی باقری و امیر عباسی ادامه یافت.
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 فراخوان حج ۹۹ 
به زودی اعالم می شود

حجت االسالم والمسلمین »سیدعبدالفتاح نواب« 
بعثه  برنامه ریزی و هماهنگی  در جلسه شورای 
با  زیارت  و  حج  سازمان  و  رهبری  معظم  مقام 
فاطمیه )س( و به شهادت رسیدن  تسلیت دهه 
این  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید 
شهید بزرگوار به همراه همرزمانش در راه خدا و 
آرمان های اسالمی خونشان را هدیه کردند و برای 
حفظ نظام و انقالب اسالمی تمام تالش و همت خود 

را به کار بستند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج 
ایرانی افزود: حضور مردم عراق و ایران در مراسم تشییع 
پیکر مطهر شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و همرزمانش تاثیربسیار پررنگی در منطقه دارد 
و این شهدای بزرگوار تحول بسیار شگرفی در جهان به 
این  خداوند  امیدواریم  آوردند.  بوجود  اسالم  جهان  ویژه 
توفیق را روزی همه مسئوالن ایران اسالمی کند که از 
ظرفیت معنوی ایجاد شده برای تعالی کشور، انقالب و 

نظام اسالمی بهره مطلوب را ببرند.
در ادامه این جلسه  »علیرضا رشیدیان« با گرامیداشت 
این  کرد:  اظهار  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  ایام 
بانوی اسالم سرباز امامت و والیت بود و در دفاع از حق 
وحقانیت تمام توان خود را به کار گرفت و در این راه جان 
خود را فدا کرد؛ از این رو وجود حضرت زهرا )س(، بزرگترین 

سند حقانیت شیعه به شمار می رود.
سپهبد  شهید  دالوری های  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
حاج قاسم سلیمانی را در دوران دفاع مقدس و بعد از آن 
یادآور شد و گفت: شهادت این شهدا باعث اتحاد میان 
و همدلی سبب  اتحاد  این  عراق شد.  و  ایران  ملت  دو 
شد که دشمنی دشمنان اسالم آشکارتر شود و وضعیت 
منطقه به نفع مسلمانان جهان رقم بخورد. این شهادت 
در میان مسلمان موج و خروش جدیدی ایجاد و غرب را 
دچار وحشت و استیصال کرده است. رئیس سازمان حج و 
زیارت در ادامه به وضعیت فعالیت دفاتر خدماتی و زیارتی 
کارگزاران حج و زیارت اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود 
بیش از دو هزار و ۵۰۰دفتر خدماتی و زیارتی در سراسر 
کشور در تالش هستیم تا این دفاتر را فعال تر کنیم تا در 

اعزام زائران نقش بیشتری ایفا کنند.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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نشست کارگروه قرآنی ستاد بزرگداشت دهه فجر، با حضور نمایندگان دستگاه های عضو این کارگروه در محل سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد.

بنا بر این گزارش، رمضانعلی رودمقدس )ناجا(، محمدتقی میرزاجانی )شورای عالی قرآن(، محمدرضا خالقی )سیمای قرآن(، محمود دیانت )سپاه پاسداران انقالب اسالمی(، مهدی 
میدانی )ارتش جمهوری اسالمی ایران(، مهدی قره شیخ لو )سازمان دارالقرآن الکریم(، اصغر امیری نیا )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، محمد ذوالفقاری )بسیج(، رحیم قربانی )اتحادیه 
موسسات و تشکل های قرآنی و عترت کشور( و علی عزتی )وزارت آموزش و پرورش( در این نشست بر آمادگی دستگاه های متبوع خود در برگزاری گسترده فعالیت های قرآنی با 

محوریت تقویت بصیرت فاطمی و بزرگداشت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای همرزم اش تاکید کردند.
این گزارش می افزاید، در این جلسه همچنین پیشنهاد شد دستگاه های مختلف هرچه سریع تر از هر ظرفیت و امکاناتی برای اجرای پویش مردمی ده ها میلیونی اقامه لیله الدفن 

برای سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یاران همرزم شان در مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و منازل استفاده کنند.

بزرگداشت سردار سلیمانی در برنامه های قرآنی دهه فجر

»قاسم  حاج  سردار  شهادت  مناسبت  به 
سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انطباق  بررسی  منظور  به  و  اسالمی  انقالب 
الُْمْؤِمِنیَن  »ِمَن  شریفه  آیه  با  شهدا  زندگی 
َمْن  َفِمْنُهْم  َعلَْیِه   َ َعاَهُدوا اهللَّ َما  ِرَجاٌل َصَدُقوا 
لُوا تَْبِدیاًل«  َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بَدَّ
)از میان مؤمنان مردانی  اند که به آنچه با خدا 
عهد بستند صادقانه وفا کردند برخی از آنان 
به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین 
انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند(، 
با حجت االسالم »محمدصادق یوسفی مقدم«، 
قرآن  معارف  و  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس 
گفت  به  اسالمی  وفرهنگ  علوم  پژوهشگاه 
وگو پرداخته ایم که در ادامه حاصل آن را می 

خوانید:

در ایامی که سوگوار شهادت سردار سلیمانی 
در  شهادت  و  جهاد  جایگاه  درباره  هستیم، 

ادبیات و فرهنگ قرآن توضیح دهید.
بزرگ اسالم شهید  ترور هولناک سردار  با  ارتباط  در 
از  وگو  گفت  جای  حوزه  دو  در  سلیمانی،  قاسم  حاج 
مربوط  که  آنچه  یکی  دارد.  وجود  قرآنی  آیات  منظر 
به شهادت سردار است و آن فوز عظیمی که او به آن 
دست یافت و مورد دیگر آنچه که مربوط به جامعه و 
اسالم می  رشید  از شهادت سردار  بعد  اسالمی  امت 
شود. در این دو گستره می توان آیاتی را در قرآن کریم 

از نظر گذراند.
در حوزه اول مساله اشتراکی میان همه شهدا وجود دارد. 
خداوند متعال در آیات ۱۱ و دو سوره مبارکه »توبه« می 
َکاَة َفإِْخَوانُُکْم ِفي  اَلَة َوآتَُوا الزَّ فرماید: »َفإِْن تَابُوا َوأََقاُموا الصَّ
ُل اْلَیاِت لَِقْوٍم َیْعلَُموَن « )پس اگر توبه کنند و  یِن َونَُفصِّ الدِّ
نماز برپا دارند و زکات دهند در این صورت برادران دینی 
شما می  باشند و ما آیات خود را برای گروهی که می  

دانند به تفصیل بیان می  کنیم( و »َوإِْن نََکُثوا أَْیَمانَُهْم ِمْن 
َة الُْکْفِر إِنَُّهْم اَل  بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِدینُِکْم َفَقاتُِلوا أَئِمَّ
أَْیَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم َیْنَتُهوَن« )و اگر سوگندهای خود را پس 
از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند 
پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی 

نیست باشد که از پیمان شکنی باز ایستند(.
در این آیات ویژگی های متعددی برای شهدا بیان شده 
را  افکارشان  و  ها  اموال، جان  مومنین  از  است. خداوند 
در برابر بهشت الهی خریداری می کند. در اینجا خریدار 

خداوند متعال است.
َفَیْقُتُلوَن  دشمن  با  جهاد  و  در حین جنگ  مومنین  این 
َوُیْقَتُلوَن می کشند و کشته می شوند، پس خداوند به آنان 
وعده داده و هیچ کس از خداوند وفادارتر به پیمان خود 
نیست، بنابراین خداوند قطعا به پیمان در برابر اینکه انسان 
جان و مالش را برای رضای او در مسیر مقاومت و درگیری 
با دشمنان امت اسالم و قرآن کریم فدا می کند، عمل 
خواهد کرد چنان که می فرماید: »َفاْسَتْبِشُروا بَِبْیِعُکُم الَِّذي 
بَاَیْعُتْم بِِه َو َذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم« )پس به این معامله  
ای که با او کرده  اید، شادمان باشید و این همان کامیابی 

بزرگ است(.
کسانی چون سردار سلیمانی که در این مسیر 
چه  از  کریم  قرآن  نگاه  از  اند  گذاشته  قدم 

ویژگی هایی برخوردار هستند؟
آنان عابدون، حامدون، راکعون و ساجدون هستند. کسانی 
که عبادت خدا را به جای می آورند و برای او و در راه او 
جهاد می کنند. کسانی که حدود الهی را در زندگی خود 

رعایت می کنند.
شهید  که  کند  اعالم  شفاف  و  روشن  تواند  می  انسان 
سلیمانی، از کسانی است که به طور قطع مشمول این 
آیات شریفه است، یعنی آن شهید از شهدایی است که 
جان خودش را در طبق اخالص گذاشت و حدود ۴۰ سال 
که همه آرام بودند او در جبهه های جنگ حضور داشت و 

در برابر تجاوز به مملکت ایستادگی کرد.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:

مقام شهدا در فرهنگ قرآن

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تاکید کرد: آمریکا اینجا است 
چون جان آمریکا در شیشه اسرائیل است و اسرائیل با یک عملیات محدود 

کال از جغرافیای سیاسی حذف خواهد شد.

آیت اهلل »علی اکبر رشاد« در ابتدای درس خارج دیروز صبح )چهارشنبه، ۱۸ دی ماه( در حوزه 
علمیه امام رضا)ع( حمله دالورانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه عین االسد آمریکا را 
تبریک گفت. رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای مدیریتی 

حوزه های علمیه استان تهران با تبریک این حماسه آفرینی گفت: عملیات قاطع، قهرمانانه و 
قاتل کش سپاه پهلوان، قهرمان، آزاده و شجاع و مجاهد انقالب اسالمی را به ساحت قدسی 
حضرت حجت)س( ملت ایران، رهبر عزیز و ارجمند، شجاع، مجاهد، قاطع و هوشمند و 
دالوران سپاه پاسداران، حوزه های علمیه و همه شما طالب گرانقدر تبریک عرض می کنم. 
خداوند را سپاسگزاریم که وعده الهی که از حنجره و حلقوم نورانی فرزند حسین علیه السالم 
رهبر عزیزمان برآمده بود محقق شد و بموقع و بهنگام، سریع و قاطع اتفاق افتاد. وی افزود:  
همان ساعتی که سردار سرافراز اسالم، سپهبد قهرمان، شهید حاج قاسم سلیمانی مورد هجوم 
واقع شده بود در همان لحظات،  عین االسد یکی از بزرگترین پایگاه های امریکا در منطقه 

مورد هجوم سپاه واقع و با خاک یکسان شد. قطعاً آنها کشته بسیار داده اند.

زمان تحقق وعده الهی در نابودی اسرائیل فرا رسیده است

http://shabestan.ir/detail/News/878030
http://shabestan.ir/detail/News/877972
http://shabestan.ir/detail/News/877763
http://shabestan.ir/detail/News/878356
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رخشانی مهر از نام گذاری ۶۳ مجتمع آموزشی در کشور به تأسی از ۶۳ سال عمر با برکت و عزتمند سردار پرافتخار ایران و اسالم شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی خبر داد.

»مهراله رخشانی مهر« ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« و دیگر هم رزمان شهیدش، اظهار کرد: تصمیم گرفتیم با اقتدا به روح پرفتوح سردار عظیم الشأن 
شهید سپهبد حاج  قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش و در راستای ادای دین کوچکی به حرکت عظیم و تفکر انقالبی ایشان و نیز به منظور ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت و زنده 

نگهداشتن یاد و خاطره این بزرگ مرد عرصه مقاومت، در سراسر کشور مدارسی را به  نام »شهید سپهبد قاسم سلیمانی« نام گذاری کنیم.
وی افزود: لذا به تأسی از ۶۳ سال عمر با عزت و باسعادت این اسوه زمان، حداقل ۶۳ فضای آموزشی فاخر به نام ایشان نامگذاری، احداث یا افتتاح می شود. رخشانی مهر با اشاره به اینکه 
این مدارس در مراکز استان ها خواهند بود، گفت: در هر استان ۲ مجتمع آموزشی، در استان کرمان که زادگاه این شهید بزرگوار بوده است سه مجتمع به نام پرافتخارشان مزین خواهد شد.

نام گذاری ۶۳ مجتمع آموزشی در کشور به نام »شهید سلیمانی«

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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و  پرورش  و  آموزش  وزارت  نامه  تفاهم  طی 
 ۱۷5 به  است  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت 
هزار مسکن به فرهنگیان اعطا شود. به همین 
 منظور ثبت نام فرهنگیان فاقد مسکن در سامانه

 maskan.medu.ir از ۱۴ آذر آغاز شد و تا روز 
شنبه ۲۳ آذرماه  ادامه داشت. درباره جزییات 
اعطا مسکن وثبت نام فرهنگیان با »گودرزکریمی 
فر« مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش 
در زیر می  پرداختیم که  به گفتگو  پرورش  و 

خوانید:

چه تعداد فرهنگی متقاضی دریافت مسکن 
شدند؟

ثبت  بازنشسته  و  تعداد ۲۹۵ هزار فرهنگی شاغل 
نام کرده اند تمام این اطالعات را پاالیش، پیرایش 
ویرایش می کنیم و با وزارت راه و شهرسازی نیز 
جلسه داشتیم تا واجدین شرایط فاقدین مسکن را 

به ما اعالم کنند.
درباره جامعه هدف خود نیز توضیح دهید؟

اولویت  ایم،  کرده  تعریف  نیز  هدف  جامعه  یک 
نخست زنان سرپرست خانواده، سپس افراد با ۲۰  و 
۳۰ سال سابقه کاری، زوجین فرهنگی و در نهایت 
بازنشستگان را در بر می گیرد. ما اعطای ۱۷۰ هزار 
مسکن را تعهد کرده ایم، اگر متقاضیان واجد شرایط 
کمتر از این تعداد باشند دوباره اعالم می کنیم و به 

سایر افراد نیز اعطا شود.
های  پروژه  باید  چرا  متعقدند  ها  برخی 
به  و  ندارد  متقاضی  که  مهر  مسکن 
باره  این  در  شود.  می  اعطا  فرهنگیان 

توضیح می دهید؟

تعداد ۲۳ هزار مسکن مهر غیرمتقاضی در ۱۲ استان 
هایی  مسکن  ها  آن  از  تعدادی  دارد.  وجود  کشور 
هستند که متقاضی دارند و به فرهنگیان اعالم کرده 
ایم این مسکن ها را بازدید کنند اگر مورد تایید است 
با تسهیالت مناسب و وام های کم بهره اعطا شود.

این موضوع اختیاری است و به تشخیص خود می 
توانند انتخاب یا انتخاب نکنند. از مسکن مهر خیلی از 
شهرها که بازدید داشتیم، موقعیت جغرافیایی و متراژ 

آن ها خوب بود.
چرا پس متقاضی کم است؟

در گذشته متقاضی نداشتند چون فضای سبز، مدرسه، 
پارکینگ  و  آسانسور  اند و خانه ها  نداشته  مسجد 
نداشتند، همه این نقیصه ها برطرف شده است. در 
حال حاضر متقاضی زیاد دارند اما ما طبق تفاهم نامه 
با وزارت شهرسازی اولویت را به فرهنگیان داده ایم. 
به استان ها هم اعالم شده است اگر این مسکن ها را 

تایید می کنند واگذار کنیم. اگر مورد تایید نیز نباشند 
ما بر قول اعطای ۱۷۰ هزار مسکن پایبند هستیم.

می  تامین  چگونه  مسکن  اعطای  اعتبار 
شود؟

برنامه جدی برای اعطای مسکن پیش بینی شده 
است و اعتبار آن را وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

راه و شهرسازی تامین می کند.
وام های ثانویه و حمایتی تعریف کرده ایم که در 
شهر تهران و برای زوجین فرهنگی ۱۶۰ میلیون 
تومان، در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
زیر ۲۰۰ هزار نفر وام ۱۰۰ میلیونی اعطا کم بهره 
می شود. همچنین ۵۰ میلیون تومان وام مرابحه 
با پرداخت قسط در بازه زمانی ۵ ساله برای  خرید 
نظر  در  فرهنگیان  برای  نیز  مسکن  احداث   و 

گرفته ایم.

مشارکت فعال ۱۱۰ کارخانه 
صنعتی با منطقه۲۱ در مبحث 
تفکیک پسماند خشک در مبدا

زابلی از انعقاد ۱۱۰تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره 
مدیریت پسماند این معاونت با صنایع و کارخانجات 
مستقر در محدوده غربی ترین نقطه پایتخت از 
طور  به  روزانه  آوری  جمع  و  کنون  تا  سال۹۶ 
میانگین دو تن پسماند خشک از این اماکن صنعت 

- تولیدی خبر داد.

کاهش  اینکه  به  اشاره  با  منطقه  این  زابلی«  »سیاوش 
مهم  از  مبدا  از  پسماند خشک  تفکیک  و  پسماند  تولید 
است،  پایتخت  شهری  مدیریت  مدنظر  اهداف  ترین 
ای صنعتی- محدوده  پایتخت  نقطه  ترین  غربی  گفت: 

کارگاهی-نظامی و مسکونی است که همین امر مبحث 
در  را  کارگاهی  و  صنعتی  پسماندهای  مدیریت  خطیر 
حساسیت  دارای  منطقه۲۱  سکونتگاهی  محدوده  سطح 

باالتری می کند.
در   ۲۱ منطقه  زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاون 
مدیریت  اداره  آموزشگران  به همت  اینکه  بیان  با  ادامه 
زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاونت  پسماند 
منطقه۲۱، آموزش های همگانی به صورت منظم و دوره 
از مبدا به  ای درخصوص نحوه صحیح تفکیک پسماند 
این  محدوده  در  مستقر  کارخانجات  و  صنایع  مسئوالن 
افزود: در راستای فرهنگ سازي  ارائه می شود،  منطقه 
در  مستقر  کارخانجات  و  صنایع  بیشتر  هرچه  ترغیب  و 
محدوده منطقه۲۱ به تفکیک زباله های خشک و قابل 
بازیافت تولید شده در کارگاه خود، اداره مدیریت پسماند 
با  منطقه  این  زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاونت 
انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین این اداره با »صد و 
ده کارگاه و کارخانه تولیدی-صنعتی مستقر در محدوده 
گیری  جهت  به  موفق  پایتخت«  نقطه  ترین  غربی 
هدفمند امر مهم تفکیک پسماند از مبدا در بخش صنایع 

این منطقه شد.

جزییات آمار ثبت نام فرهنگیان و چگونگی اعطای مسکن

برگزاری  زمان جدید  نور گفت:  پیام  دانشگاه  روابط عمومی  مدیرکل 
امتحانات لغو شده پایان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور اعالم شد.

»امیرحسین بهروز« با اشاره به لغو آزمون های روزهای ۱۵، ۱۶ و۱۷ دی ماه دانشگاه پیام 
نور به منظور تسهیل شرکت دانشجویان در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم سلیمانی، 

یادآور شد: امتحانات لغو شده به ترتیب در تاریخ های ۲۵-۲۸ و۲۹ دی ماه برگزار می شود.
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
امتحانات لغو شده ۱۵ دی ماه در تاریخ ۲۵ دی ماه، امتحانات ۱۶ دی ماه در تاریخ ۲۸ دی ماه 

و امتحانات مربوط به روز ۱۷ دی ماه در تاریخ ۲۹ دی ماه برگزار خواهد شد.

تاریخ جدید امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور اعالم شد
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سردار سلیمانی با بیان اینکه کشفیات و برخورد با جرائم اقتصادی در سطح کشور در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۷۰۰ درصد افزایش 
داشته است، گفت: تا پایان سال جاری در ۲۹ گمرک دیگر حضور پیدا خواهیم کرد.

سردار » ایوب سلیمانی «، حانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف مبارزه با جرائم اقتصادی و کمک به تسهیل 
فعالیت های اقتصادی توسط فعاالن اقتصادی که به فرمایش مقام معظم رهبری رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، شکل گرفت.

وی با ذکر این نکته که در حوزه برخورد با جرائم اقتصادی به دلیل برنامه ریزی درست و توسعه امکانات و حضور در جاهایی که الزم بوده است، افزود: بیش از ۷۰۰ درصد در کشفیات و مبارزه 
با جرائم اقتصادی در سطح کشور در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال ۹ ماهه گذشته پیشرفت داشته ایم.  جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور تصریح کرد: پلیس گمرک با این هدف تشکیل 
شد که در مبادی رسمی ورود کاال به کشور هر جنسی اعم از مجاز و غیر مجاز که وارد کشور می شود با اشراف بر فرآیند کار و اطالعاتی که از متن کار به دست می آید انجام پذیرد تا بتوانند 

جلوی ورود کاالهای غیر مجاز را بگیرند.

افزایش ۷۰۰ درصدی کشفیات پلیس گمرک در ۹ ماهه سال جاری

صالحی گفت: استقبال ناشران از نمایشگاه های 
همدان  نمایشگاه  آن  تبع  به  و  استانی  کتاب 

نسبت به سال های قبل رشد قابل توجهی دارد.

دوازدهمین  افتتاح  مناسبت  به  صالحی«  عباس  »سید 
نمایشگاه سراسری کتاب در گفت و گو با روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: نمایشگاه 
فضای مناسبی را در اختیار مردم قرار می دهد تا بتوانند کتب 

مورد نظر خود را تهیه کنند.
در  امسال  اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
استان های مختلف نمایشگاه های کتاب برگزار می شود، اظهار 
کرد: فضای نمایشگاه همدان نیز می تواند فرصت خوبی را 

برای رونق بازار کتاب فراهم کند.
صالحی همچنین تصریح کرد: خوشبختانه ناشران کشوری 
با وجود تمام مشکالت نشر، استقبال خوبی از نمایشگاه های 
استانی دارند و این نمایشگاه ها از لحاظ تعداد کتاب عرضه شده 

و ارقام خرید وضعیت بهتری پیدا کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه جریان خرید کتاب در نمایشگاه های 
استانی نیز قابل توجه است، یادآور شد: استقبال از خرید کتاب 

در شرایطی است که مردم با مشکالت معیشتی روبه رو 
هستند.

جذب مدرس در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی  کاربردی  دانشگاه جامع علمی  رییس 
گفت: به منظور تامین مدرسان دوره های علمی کاربردی، 
از بین افراد متخصص، مجرب و بومی واجد شرایط در 

رشته های مورد نیاز دعوت به همکاری می شود.

»فرزان قالیچی« در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فارغ 
التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ۳۱ رشته 
فنی،کشاورزی،انسانی و هنری به شرط داشتن معدل ۱۶ 

می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
شرقی  آذربایجان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رییس 
خاطرنشان کرد: یکی از شروط پذیرش داوطلبان مدرسی 
این است که مدارک داوطلبان در ۲ مقطع آخر تحصیلی 

باید همسان باشد. 
جهت  می توانند  شرایط  واجد  عالقمندان  داد:  ادامه  وی 
سایر  و  نیاز  مورد  تحصیلی  رشته های  عناوین  از  اطالع 
شرایط شرکت در این فراخوان، تا ۲۱ دی ماه به آدرس 

www.jam.uast.ac.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
گروه  چهار  در  مدرس   ۹۰۰ اکنون  هم  گفت:  قالیچی 
کشاورزی، مدیریت و خدمات، فرهنگ و هنر و صنعت 
با ۲۰ مرکز دانشگاه علمی کاربردی در سطح آذربایجان  

شرقی همکاری می کنند.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نمایشگاه سراسری کتاب همدان فرصتی برای 
رونق بازار نشر است

 ما نیازمند کالن اندیشی
 در کشور هستیم

طالبی با اشاره به تعاریف شهری در زمینه گسترش 
و توسعه شهرها گفت: ما نیازمند کالن اندیشی در 

کشور هستیم.

» محمد علی طالبی« امروز در آیین افتتاحیه یکصد و پنجمین 
نشست مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران با اشاره به اینکه 
خدمات و فعالیت های مدیریت شهری باید تمام شئون زندگی 
اجتماعی مردم را دربر گیرد، اظهار داشت: مدیریت شهری به 
ویژه در کالنشهرها باید در حوزه های مختلف زمینه ساز رفع 

مشکالت مردم و رسیدن به پیشرفت و توسعه باشد.
استاندار یزد ادامه داد: مطمئنا یکی از راه هایی که به خوبی 
حرکت  زمینه  و  باشد  داشته  توجه  حوزه  این  به  می تواند 
شهرداری ها در این مسیر را فراهم کند، مجمع شهرداران کالن 

شهرهاست.
طالبی با بیان اینکه بحث کالن شهری فرصتی برای کالن 
اندیشی در شهرهاست، گفت: به نوعی مفهوم واقعی شهر به 
نسبت آنچه در کشور های جهان مطرح است در کالنشهرهای 
ایران فراموش شده  و شهرداری ها الزم است در معنای واقعی به 

یک سازمان اجتماعی تبدیل شوند.

عنوان  به  مشهد  اینکه  به  اشاره  با  همتی 
رنج  هوا  آلودگی  از  کشور  کالنشهر  دومین 
می برد، گفت: آلودگی هوای مشهد نسبت به 

سال گذشته ۱5 درصد افزایش داشته است.

»تورج همتی« در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
با اشاره به اینکه مشهد به عنوان دومین کالنشهر کشور 
از آلودگی هوا رنج می برد، گفت:شرایط ما نسبت به 
با  سال گذشته مشکل تر شده است، اگر مقایسه ای 
ناسالم  روز هوای  کنون ۳۹  تا  باشیم  داشته  سال ۹۷ 
برای گروه های حساس و ۲ روز ناسالم برای هوا گروه ها 

داشتیم.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی افزود:۱۵ درصد 
آلودگی هوا نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم که 
در  است،  به خودروها  متعلق  هوا  آلودگی  سهم عمده 
کنار مشکالتی که داریم با هماهنگی بین دستگاه های 

مسئول که مرتبط با آلودگی هوا هستند و نقش مطالبه 
گری را دارند می توانیم آلودگی را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه از سال گذشته بنزین یورو ۴ و 
امسال هم گازوئیل یورو ۴ در مشهد توزیع شد، ادامه 
در  که  نیروگاهها  از  یکی  استانداری  همکاری  داد:با 

ایجاد آلودگی هوا سهم عمده ای داشت از مدار خارج 
شد و روزانه یک و نیم میلیون متر مکعب گاز در آن 
مصرف می شود همچنین امسال در آبان و آذر ۱۵۹ 
نیروگاهها  میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز در 

داشتیم.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی:

آلودگی هوای مشهد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است
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امام رضا )ع(: هرگز دو گروه با هم روبه رو نمیشوند، مگر این که نصرت 
و پیروزی با گروهی است که عفو و بخشش بیشتری داشته باشد.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشست هم اندیشی دستگاه های مختلف پویش » با کتاب میشه« در محل ستاد هماهنگی کانون های مساجد فرهنگی وهنری مساجدکشور برگزار شد .

نشست هم اندیشی با »کتاب میشه«

گزارش تصویری: رئوف شهبازی
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