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امام خمینی )ره(:
یک قدرت ولو بزرگ نباشد اگر 
پایگاه ملی داشته باشد، این غلبه 
می کند. کوشش کنید که پایگاه ملی 
برای خودتان درست کنید.
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حجت االسالم ارزانی با تصریح به این مطلب که 
حاج قاسم خود جریان است نه جریان ساز؛ سه 
جریان را در این زمینه تبیین کرد و گفت: منشأ 

عظمت و قدرت سردار سلیمانی معنویت است

حجت االسالم دکتر حبیب رضا ارزانی، در محفل انس 
با قرآن و بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و شهدای مقاومت در حسینیه ثاراهلل کرمان گفت: خدا را 
شاکریم نعمت بزرگ و آسمانی شهادت را نصیب بندگان 

صالح خود می کند زیرا هر کسی لیاقت شهادت ندارد.
هنری  فرهنگی  های  کانون  ستادهماهنگی  رییس   
مساجد کشور با بیان اینکه سردار دلها و سردار آسمانی 
و سرداری که به حق از خود گذشته و به حق پیوسته 
بود؛ از عنفوان جوانی از خدا طلب شهادت می کرد و 
خدا هم این را به او عنایت کرد؛ مرگ و شهادت برای 
از دست می  را  کسانی که در دنیا هستند و عزیزی 
دهند بسیار دشوار است و شما در اقامه نماز بر پیکر 
بلند  ایشان دیدید که مقام معظم رهبری چند مرتبه 
بلند گریه کردند زیرا برای ایشان سخت است که سردار 

سپاهش را از دست بدهد.
وی ادامه داد: گرچه مرگ و شهادت، مفارقت از دنیا است 
اما برای شهادت هم تسلیت و هم تبریک می گوییم 
و تبریک برای آن است که » وال تحسب الذین قتلوا 
فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون« زیرا 

نزد خدا  دارد و روزی خوردن شهید  شهید حیات ویژه 
متفاوت است.

حسین  امام  شهادت  اینکه  به  اشاره  با  ارزانی  دکتر 
علیه السالم و یاران آن حضرت در کربال بعد از ۱۴۰۰ 
سال هنوز برای ما آسان نیست و اشک می ریزیم و 
مراسم برگزار می کنیم؛ گفت: اما اگر نبود خون حسین 
شهید آیا حکومت یزید زوال می شد؟ آیا مردم مقابل 
آن حکومت می ایستادند و آیا اسالم جان تازه ای می 
داشت  دو هجرت  اسالم  محقق{  آن  قول  گرفت؟}به 
یکی پایه گذاری اسالم با هجرت از مکه به مدینه و یکی 

هم زمانی که این اسالم به قهقرا می رفت اما حفظ بنای 
اسالم با شهادت حسین علیه السالم اتفاق افتاد و این 

جای تبریک دارد زیرا خیرات متعدد و متکثر دارد.
وی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را سردار 
جلودار سپاه توصیف و بیان کرد: حاج قاسم خود جریان 
اولین  کرده؛  ایجاد  او سه جریان  ساز؛  نه جریان  است 
جریانی که ایجاد کرد اینکه همه از نخبگان و ورزشکاران 
و ...به او اعتماد کردند و همه او را پذیرفتند و جمعیت 
عظیم میلیونی که برای ایشان آمد همه در اعتقاد به 

شهادت و اعتقاد به سردار هم عقیده بودند.

دوره تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قرآن ویژه بانوان بزرگسال از سوی خانه قرآن منطقه ۷ شهر تهران برگزار می شود.

دوره تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قرآن ویژه بانوان بزرگسال دارای شرایط عمومی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی، شرایط سنی حداکثر ۴۰ سال و تسلط به تجوید در خانه قرآن منطقه 
۷ شهر تهران برگزار می شود. شیوا مقدم، مدیر خانه قرآن منطقه ۷ گفت: این دوره از بهمن ماه و طی دو سطح مقدماتی و پیشرفته برپا خواهد شد و عالقه مندان تا پایان دی ماه فرصت دارند 

در این دوره نام نویسی کنند. اصول و روش های صحیح آموزش قرآن، فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی در مطالب قرآنی از جمله سرفصل های این دوره است.
دوره مقدماتی و ترم اول این دوره در قالب ۲۰ ساعت آموزشی و با سرفصل آموزش فنون تدریس روخوانی و ۲۰ ساعت آموزش مفاهیم جلد های اول تا سوم و همچنین ترم دوم نیز در قالب 
۲۰ ساعت آموزش روان خوانی قرآن و ۲۰ ساعت مفاهیم سطح چهار، پنج و شش برگزار خواهد شد. یادآور می شود، در پایان از شرکت کنندگان آزمون به عمل  می آید و به افرادی که حائز حد 

نصاب الزم باشند، از سوی سازمان فرهنگیـ  هنری شهرداری تهران، گواهینامه مربیگری اعطا می شود.

فراخوان برگزاری دوره تربیت مربی روخوانی قرآن در منطقه ۷

رییس ستادکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

حاجقاسم،یکجریاناست

نمایــه

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

اول بهمن، پایان مهلت مسابقه 
»نامه ای به دخترم«

حجت االسالم ذوالفقاری با بیان اینکه مهلت ارسال اثر 
به فراخوان »نامه ای به دخترم« اول بهمن ماه جاری 
است، گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر از اعضای کانون های 
این مسابقه ارسال شده  مساجد سراسر کشور به 

است.

حجت االسالم »مصطفی ذوالفقاری« با بیان اینکه مهلت ارسال 
اثر به مسابقه فرهنگی »نامه ای به دخترم« که از سوی ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد استان مرکزی برگزار می شود، تا 
اول بهمن ماه اعالم شده است، اظهار کرد: محور این مسابقه 
توصیه های اخالقی، اجتماعی یک پدر و مادر به دخترشان است 
که باید اعضای کانون های مساجد نامه هایشان در این زمینه را 

به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.
وی پیرامون ضوابط شرکت در این مسابقه افزود: شرکت برای 
عموم در این مسابقه آزاد است و طراحی آثار در قالب  نامه بوده و 
آزاد بودن کپی از برگه، نگارش نامه حداقل در پنج خط و حداکثر 
از جمله شرایط   تمیزی  و  یک صفحه، رعایت خوش خطی 

شرکت در این مسابقه است.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰۰ اثر به این مسابقه ارسال 
شده است، بیان کرد: به دنبال استقبال از این مسابقه جوایز 
شرکت کنندگان نفرات اول، دوم و سوم، دو برابر شده است، 
پیش از این جوایز نفر اول ۴۰۰ هزار تومان، نفر دوم ۳۰۰ هزار 
تومان و نفر سوم ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه سفر به مشهد 

اعالم شده بود. 

مسابقه بزرگ کتابخوانی »بصیرت 
فاطمی« برگزار می شود

هیات محب الشهدا به مناسبت ایام فاطمیه، مسابقه 
بزرگ کتابخوانی »بصیرت فاطمی« را با محوریت 
کتاب »دختر پیامبر)ص(« تالیف آیت اهلل محمد علی 

جاودان، استاد اخالق برگزار می کند.

بنا بر این گزارش، عالقمندان به شرکت در این مسابقه از ۲۰ دی 
ماه تا ۲۰ بهمن ماه می توانند با مراجعه به دفتر این هیات واقع در 
تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، خیابان نجار محمودی، 
کوچه اعتماد، کتاب، سواالت و پاسخنامه را دریافت کنند. این 
گزارش می افزاید، به نفرات برگزیده در شب میالد حضرت زهرا 
)س( در روز ۲5 بهمن ماه جوایز ارزشمندی اهدا می شود. بنا بر 
این گزارش، کتاب دختر پیامبر، مروری بر زندگانی حضرت صدیقه 
طاهره )س( بعد از رحلت حضرت رسول اکرم )ص( است که در 
عین اختصار با نگاهی تحقیقی در دو فصل خاک سپاری و مدفن، 

توسط آیت اهلل جاودان به زیور طبع آراسته شده است.

ویژه برنامه هم عهدي با سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني و یادبود 
با مشارکت  فاطمیه )س( چهارشنبه هجدهم دی ماه  ۲۰۰ شهید مسجد 

شهرداري منطقه ۱۰ اصفهان برگزارمي شود.

»حمید شهبازی« با اشاره به دشمنی تمام نشدنی آمریکا با ایران اسالمی گفت:  آمریکای 
جنایت کار، فرزند دالور و فرزندان ایران اسالمی را به شهادت رساند و ما نسبت به این اعمال 

ددمنشانه اعالم انزجار می کنیم.
شهردار منطقه ۱۰ اصفهان افزود: مردم ایران اسالمی و کشورهای منطقه از هر صنف و 
قشری نسبت به این عمل ددمنشانه اعالم انزجار کردند و مراسم تشییع جنازه فرزند بزرگ ایران 
اسالمی در شهرهای مشهد، قم و شاه بیت آن در تهران برگزار شد، نشان داد که مردم ایران 
پای امام و رهبرشان ایستاده اند و به رغم مشکالتی که دارند به آرمان های خود وفادار هستند.

شهبازی با اشاره به اینکه شهادت این بزرگ مردان، رسالت مسئوالن را سنگین تر کرده و 
باید تمام تالشمان را معطوف به حل مشکالن مردم کنیم، خاطرنشان کرد : باید با هم گرایی و 

یکپارچگی، مدافِع تمام قد حریم و مرزهای کشور باشیم.

برگزاری یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یادواره 
۲۰۰ شهید مسجد فاطمیه)س(
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اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در هفته جاری به بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی خواهند پرداخت.

نشست  های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم دی  ماه برگزار خواهد شد. دستورکار این 
کمیسیون در هفته جاری بدین شرح خواهد بود:

-ادامه بررسی نحوه اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان
-بررسی طرح اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی

-بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی
 -ادامه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی

-بررسی الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه 
برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا)اعاده شده از شورای نگهبان(

www.shabestan.irنشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 420. شــنبه 21 دی مــاه 1398 خبرگزاری

بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

پنجــره

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

 صنعت بیمه آماده
 پرداخت خسارات جان باختگان 

سانحه هواپیما

ضمن  پیامی  صدور  با  مرکزی  بیمه  کل  رییس 
ابراز تاسف از سقوط هواپیمای مسافربری خطوط 
هواپیمایی اوکراین در تهران، از آمادگی صنعت بیمه 
برای پرداخت خسارات تعهد شده جان باختگان این 

حادثه خبر داد.

غالمرضا سلیمانی امیری با صدور پیام تسلیتی در این خصوص 
نوشت: بی تردید هیچ یک از این مصیبت ها قابل جبران نیست 
اما در راستای تسکین آالم و التیام زخم بازماندگان، صنعت بیمه به 
سهم ناچیز خود، آمادگی پرداخت خسارات تعهد شده جانباختگان 

و غرامت مصدومان حوادث و سوانح اخیر را اعالم می دارد.

با  موافقت  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان 

خبر داد.

رضا رحمانی درباره پرداخت تسهیالت به خودروسازان، 
پرداخت  اعتبار  و  پول  شورای  گذشته  هفته  دو  گفت: 
را تصویب کرد  به خودروسازان  تومان  میلیارد  5 هزار 
برای پرداخت  اعتبار  این  از  تا شرکت های خودروساز 
بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند. اگرچه 5 هزار 
مشکل  می تواند  اما  نیست  زیادی  مبلغ  تومان  میلیارد 

خودروسازان را تا حدودی رفع کند.
با خبرگزاری  گفتگو  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
افزود: مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار  خانه ملت، 
در  اعتبار  این  تا  شود  پرداخت  تومان  میلیارد   5۰۰ و 
اختیار قطعه سازان قرار گیرد؛ روند تخصیص این اعتبار 
همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته 
تومان  میلیارد  هزار   5 کرد:  اضافه  وی  شد.  پرداخت 
در وهله نخست به قطعه سازانی پرداخت می شود که 
جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی 
خصوصی باشند زیرا برخی از قطعه سازان زیرمجموعه 
میلیارد  هزار   5 پرداخت  رحمانی  هستند.  خودروسازان 

بدهی  از  بخشی  تسویه  برای  خودروسازان  به  تومان 
آنها به قطعه سازان را عاملی برای تحرک در صنعت 
تولید  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  و  دانست  خودروسازی 
بیشتر  بازار  به  عرضه  و  یافته  افزایش  خودروسازان 

می شود، قیمت خودرو کاهش می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط 

کنونی خودور برای مردم به کاالیی سرمایه ای تبدیل 
شده و خرید به منظور حفظ ارزش پول صورت می گیرد، 
تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان از ۴ هزار 
دستگاه خودرو عبور کرده و در صورت ادامه این روند در 
5 ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش 

به بازار برمی گردد.

قیمتخودروکاهشمییابد

سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
موضوع گفت وگو وزیران خارجه 

ایران و کانادا

وزیر امور خارجه کانادا در تماس تلفنی با محمد 
جواد ظریف در خصوص سانحه سقوط هواپیمای 
عالقه  مورد  موضوعات  سایر  و  اوکراینی 

گفت وگو و تبادل نظر کرد.

»فرانسوا فیلیپ شامپانی« وزیر امور خارجه کانادا در تماس 
تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و سایر 

موضوعات مورد عالقه گفت و گو و تبادل نظر کرد.

سردار نیلفروشان عملیات موشکی سردار سلیمانی را وعده صادق سپاه به 
خواست میلیون ها ایرانی در گرفتن انتقام از متجاوزان امریکایی و عامالن 
ترور ناجوانمردانه سردار دلها عنوان و تاکید کرد: چنانچه متجاوزین 

دست به شرارت جدیدی بزنند، پاسخ بعدی ما کوبنده تر است.

سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان در گفت وگویی اظهار کرد: پس از حماقت 
نیروهای جنایتکار و تروریست آمریکا در منطقه در ترور سردار رشید سپاه اسالم سپهبد 
پاسدار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، فرزندان امام  خامنه ای )مد ظله العالی( 
به فرمان رهبر و درخواست امت شهیدپرور و وفادار ایران اسالمی لبیک گفته و انتقام 
سختی از جنایتکاران گرفتند. سردار نیلفروشان با بیان اینکه پس از ترور ناجوانمردانه 
سردار سلیمانی، رزمندگان اسالم با اشراف و تسلط کامل اطالعاتی، پایگاه های آمریکا در 
منطقه را رصد کردند، گفت: باتوجه به حجم تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی نهایتًا 
پایگاه عین االسد به عنوان چشم فتنه و جایی که عملیات های تروریستی آمریکا در 
منطقه از جمله ترور شهید سلیمانی از آنجا طراحی و اجرا شده بود، برای تنبیه متجاوزان 
انتخاب شد و در همان ساعتی که شهیدان عزیز ما به معراج رفتند رزمندگان نیروی 
هوافضای سپاه با شلیک دهها فروند موشک بالستیک زمین به زمین  این پایگاه را 

منهدم کردند.
آمیز »شهید  موفقیت  موشکی  عملیات  اینکه   بر  تاکید  با  سپاه  عملیات  معاون 
سلیمانی«  در همان لحظات اول نقاط ضعف بزرگ نظامی استکبار را در دفاع از خود 
نشان داد، اظهار کرد: به رغم آمادگی کامل نیروهای متجاوز امریکایی در این پایگاه، 
تمامی موشک های شلیک شده به اهداف مورد نظر اصابت کرد و دشمنان قادر به دفاع 

از خود برابر موشک های سپاه  نبودند.

در حال بررسی دقیق  میزان نقش صهیونیست ها در جنایات اخیر هستیم

تغییر در زمان برگزاری سومین 
سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی

هاشمی  اهلل  آیت  رحلت  سالگرد  سومین 
رفسنجانی بدلیل تالقی با مراسم سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، با یک هفته تعویق در روز 

پنجشنبه ۲۶ دیماه برگزار می شود.

مراسم سومین سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بدلیل 
تالقی با مراسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با یک هفته 
تعویق در روز پنجشنبه ۲6 دیماه از ساعت هشت صبح در سالن 

اجالس سران برگزار خواهد شد.
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گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دعوت دانشجویان جبهه مقاومت در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

به  مناسبت شهادت سرداران سرافراز جهان اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، دانشجویان بین المللی مشغول به تحصیل در دانشگاه های کشور، مراسم بزرگداشتی در تاالر 
عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در این مراسم حضور داشتند و بیانیه این دانشجویان در محکومیت ترور شیهد حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس قرائت شد.

www.shabestan.irخبرگزاری

گرامیداشت یاد سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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از شهادت سپهبد حاج »قاسم  بعد  در روزهای 
سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی علی رغم غم و اندوه فراوان مردم 
از همه اقشار، تعبیر »انتقام سخت« مقام معظم 
رهبری بر دل های داغدیده مرهمی شد. انتقامی 
که سیلی کوچکی از آن روز گذشته و در حمله 

موشکی به پایگاه »عین االسد« جلوه گر شد.

ذیل  و  انتظار  فرهنگ  در  انتقام  بررسی  در  و  رو  این  از 
شعار »یالثارات الحسین)ع(« با حجت االسالم والمسلمین 
»خدامراد سلیمیان«، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی و کارشناس مهدوی گفت وگویی داشته 

ایم که در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:
شعار »یالثارات الحسین)ع(« که نشان از انتقام 
و خونخواهی دارد، چه آموزه و فرهنگی را در خود 

جای داده است؟
از زمانی که انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین آفریده 
شد، همواره دو جبهه حق و باطل با هم ستیز داشته اند یعنی 
فرزندان بالفصل حضرت آدم)ع( آنگاه که روی زمین آفریده 
شدند در طرفین این دو جبهه رودروی هم قرار گرفتند و این 
درگیری همیشه تاریخ نمودهایی داشته چنان که انبیای الهی 
و پیروان آنها در سویی و دشمنان شایستگان و صالحان در 

سوی دیگر قرار داشته اند.
این حقیقت غیرقابل انکار است که همواره در این رودررویی 
یک طرف خدای متعال و آموزه های وحیانی و در سمت 

دیگر پیروان شیطان و هوای نفسانی قرار داشته اند.

گذر زمان نشان می دهد گاهی پیروزی از آِن جبهه حق 
بوده هر چند بعضاً بر حسب ظاهر شکست هم خورده باشد 
اما جبهه حق هرگز تضعیف نشده و هر جا استقامت کرده، 

به پیروزی رسیده است.
بزرگترین صحنه مقابله حق و باطل در سال 6۱ هجری در 
مواجهه نیروهای شیطانی در سویی به عنوان مخالفان امام 
حسین)ع( و یاران ایشان شکل گرفت، البته شرایط به گونه 
ای رقم خورد که بسیاری در این آزمون شکست خوردند و 
امام حسین)ع( به حسب ظاهر شهید شدند اما این نقطه 

عطفی در مواجهه حق و باطل در تاریخ بوده است.
وقتی نگاه می کنیم اگر چه عاشورا، واقعه ای بسیار بزرگ در 
تاریخ بود اما نمود رایجی در همه جوامع پیدا کرد، لذا معتقد 

هستیم قیام حسینی اگرچه به حسب ظاهر سبب شهادت 
بهترین انسان ها شد و این شهادت نه اولین و نه آخرین 
حادثه رفته بر مظلومان جهان نبوده و نیست اما بابرکت ترین 

قیام بشری است.
از دیگر سو خدای متعال انسان ها را به برپایی حاکمیتی که 
از آِن صالحان خواهد بود، بشارت داده است غیر از روایات 
معصومان)ع( و آیات قرآن، در کتب مقدس دیگر ادیان هم 
بشارات متعدد به برپایی این جامعه داده شده است چنان که 
در زبور حضرت داوود)ع( در تورات و انجیل به عینه می 
بینیم لذا اینکه در پایان تاریخ حکومتی برپا می شود که همه 
معادالت تاریخ را بر هم می زند و آن حکومت متعلق به 

صالحان است، انکارناپذیر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی:

اولویتامامزمان)عج(مواجههبامستکبراناست
برگزاری دوره  جدید آموزش 

مداحی ویژه بانوان در 
فرهنگ سرای قرآن

در پی درخواست های مکرر عالقمندان دوره  جدید 
در  بانوان روزهای یکشنبه  آموزش مداحی ویژه 

فرهنگ سرای قرآن برگزار می شود.

دوره  جدید آموزش مداحی ویژه بانوان بزرگسال با تدریس 
پروین فرجی در فرهنگ  سرای قرآن برگزار می شود.

بنابر گفته لیال اکبرپور، مسئول روابط عمومی فرهنگ سرای 
بنا به درخواست های مراجعه کنندگان برای  قرآن این دوره 
برگزاری دوره های آموزش مدیحه سرایی برپا شد. این دوره 
آموزش  با  تا ۱۴:۳۰ همراه  از ساعت ۱۳  یکشنبه  روزهای 

دستگاه های موسیقی و... برپا می شود.
واجدین شرایط برای ثبت  نام می توانند به فرهنگسرای قرآن 
واقع در تهران، خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش 
خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند. همچنین، عالقه مندان 
برای دریافت اطالعات بیشتر درباره دوره های این فرهنگسرا 
تماس  آموزش  واحد   55۷۷5۱۴۱  -۳ شماره  با  می توانند 

بگیرند.

انتهای  در  شهیدش،  همرزمان  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  تصویر 
دیوارنگاره شهدای مدافع حرم روی دیوار حرم مطهر حضرت زینب)س( 

نقش بست.

چند شب گذشته نقاشی تصویر #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی روی دیوار مقابل ورودی 
صحن شمالی حرم حضرت زینب)س( و در انتهاء دیوار نگاره شهدای مدافع حرم بر روی 

دیوار حرم  مطهر آن حضرت)س( به پایان رسید.
شایان ذکر است که طی طرح اولیه این #دیوار_نگاره مقرر شده بود که روی این دیوار 
نقاشی عصر عاشورا استاد فرشچیان کشیده شود که پس از اعالم خبر به شهادت رسیدن 
#سپهبد_حاج_قاسم_سلیمانی با دستور آیت اهلل طباطبایی، نماینده رهبری معظم انقالب و 
تولیت مصلی حرم حضرت زینب)س( تصویر حاج قاسم سلیمانی بر آخرین قاب از دیوار نگاره 

شهدای مدافع حرم در مقابل ورودی صحن شمالی حرم مطهر نقش بست.

این طرح که از سوی معاونت فرهنگی دفتر رهبری انجام می پذیرفت توسط هنرمند ایرانی 
»امین هنرتبار« نقاشی شده گرفت.

نقش بستن تصویر حاج قاسم سلیمانی روی دیوار حرم حضرت زینب)س(

شرح زیارت حضرت زهرا)س( 
در »حبیبه کبریا«

جانسوز  شهادت  سالروز  رسیدن  فرا  با  همزمان 
»حبیبه  برنامه  ویژه  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 

کبریا« از رادیو معارف پخش شد.

زهرا)س(  حضرت  زیارت  شرح  هدف  با  که  برنامه  این 
طراحی و تولید شده بود، به تبیین صفات آن بانوی نمونه 

اسالم پرداخت.
در  عمومی  نگاه  با  حضرت  های  سختی  و  امتحانات 
خصوص مصائب اهل بیت)ع(، بیان ویژگی صابره بودن 
حضرت و ذکر مصادیق آن و نقش صابره بودن حضرت 
فاطمه )س( در احیای والیت از جمله مباحثی بود که در 

این برنامه به آن پرداخته شد.
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 راهیابی »سلوک اخالقی«
 به دوم سی و هفتمین دوره جایزه 

کتاب سال

علوم  اخالق،  اسالم،  کلیات  موضوعات  در  آثاری 
دوم  مرحله  به  اصول  و  فقه  و  حدیث  قرآنی، 
سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری 

اسالمی ایران راه پیدا کردند.

در بخش اخالق کتاب »سلوک اخالقی: طرح های عارفان و 
حکیمان« اثر ارزشمند حجت االسالم امیر غنوی عضو هیات 
علمی گروه اخالق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به 

چشم می خورد.
در موضوع کلیات اسالم دو کتاب »نفحات روشن: مجموعه 
درس گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی عارف ربانی 
و حکیم صمدانی آیت اهلل میرزاعبدالکریم روشن طهرانی)ره(، 6 
ج«، ویرایش و پاورقی ها: سیدمحمود طاهری، قم: آیت اشراق، 
۱۳۹۷ و »فرهنگ نامه مؤلفان اسالمی«، ۴ ج، تألیف گروهی 
از پژوهشگران، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۱۳۹۷ 
به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند. در موضوع علوم قرآنی 
5کتاب »تمسک العتره الطاهره بالقرآن الکریم«، ۳ ج، تألیف 
محمدجعفر طبسی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، 
رئیس اعظم  تألیف  هند«،  شبه قاره  در  »قرآن پژوهی   ،۱۳۹۷
شاهد، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی)صلی اهلل 
تألیف  علمی«،  تفسیر  »جریان شناسی   ،۱۳۹۷ آله(،  و  علیه 
 ،۱۳۹۷ دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  قم:  نفیسی،  شادی 
»مضامین اصلی قرآن«، تألیف فضل الرحمان، ترجمه فاطمه 
عالقه بندی، ویراستار علمی: مهرداد عباسی، تهران: کرگدن، 
۱۳۹۷ و »نظریه پردازی قرآن بنیان: رهیافت های توسعه روش 
تألیف سعید  قرآن بنیان سیدمحمدباقر صدر«،  نظریه پردازی 
به  اسالمی، ۱۳۹۷  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  قم:  بهمنی، 

عنوان نامزد جایزه کتاب سال شناخته شدند.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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رئیس ستاد اقامه نماز گفت: کسی که والیت مدار باشد در همه احوال بدون چون و چرا از والیت اطاعت می کند، نمونه آن در تاریخ مالک اشتر است 
که وقتی امیرمومنان امام علی)ع( فرمودند: از جنگ برگرد، ایشان اطاعت کردند.

حجت االسالم والمسلمین »محسن قرائتی« اظهار کرد: مومنان حقیقی طبق دستورات الهی عمل کرده و نافرمانی نمی کنند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با استناد به فرمایشی از رهبر معظم انقالب درباره شخصیت سردار سلیمانی تصریح کرد: سردار یکی از مومنان حقیقی بود که در مسائل دینی دقت 
زیادی داشت. این مفسر قرآن کریم درباره اهمیت هجرت انسان های متخصص گفت: طبق دستور خداوند اگر یک جامعه دیگر به متخصصانی نیاز دارد اما افراد این کار را انجام 
ندهند نباید نسبت به آنها ابراز دوستی و محبت شود. حجت االسالم والمسلمین قرائتی خطاب به طالب و روحانیون بیان کرد: اگر مناطقی به شما نیاز داشته باشند و به آنجا هجرت 
نکنید روز قیامت باید پاسخگو باشید، طبق آیات قرآن کریم برخی به تصور خود مسیر درست را طی می کنند در حالی که چنین نیست آنها روزی قیامت ابراز پشیمانی می کنند 

که دیر شده است.

والیت مدار در همه احوال بدون چون و چرا از والیت اطاعت می کند

در عظمت و بزرگی حضرت فاطمه زهرا )س( 
همین بس که در نسب خانوادگی شهره جهان 
پدری چون حضرت محمد )ص(،  زیرا  است، 
اولین فرد جهان هستی در کمال و فضائل و 
زن  از  یکی  )س(،  کبری  خدیجه  چون  مادری 
های کامله جهان هستی و دومین مسلمان و 
فداکارترین فرد در راه اسالم و همسری چون 
امیرمؤمنان علی )ع( که به منزله جان پیامبر 
و  است  ایشان  از  بعد  انسان  برترین  و  )ص( 
)س(  زینبین  و  )ع(  حسنین  چون  فرزندانی 
بانوی  شخصیت  عظمت  این،  باوجود  دارند. 
آفتاب و مهر محدود به این موضوع نمی شود. 
خبرنگار ما در گفت و گو با آیت اهلل »سید 
محمد حسین میرسجادی«، استاد درس خارج 
آیت  نوه  تهران،  علمیه  حوزه  اصول  و  فقه 
اصفهانی -زعیم  ابوالحسن  العظمی سید  اهلل 
جهان تشیع در سده سیزدهم- و تحصیلکرده 
حوزه های علمیه نجف و قم به تبیین فضائل 
و خصائص حضرت زهرای بتول)س( پرداخته 

است که مشروح آن در ادامه می آید:

به  را  پیامبر اسالم )ص(  الشان  دختر عظیم 
نام های متعددی می شناسیم، حضرت دقیقا 

چند نام داشتند؟
از  عبداهلل  بن  حسن  از  حسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت 
کرده  نقل  )ع(  صادق  جعفر  امام  از  ظبیان  بن  یونس 
است که مادر حسنین )ع(، در پیشگاه خداوند متعال ۹ 
اسم دارند: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، 
وجه  اسامی،  این  از  یکی  هر  زهرا.  و  محدثه  مرضیه، 
این  فاطمه  تسمیه  نمونه وجه  برای  دارند،  ای  تسمیه 
است که حق تعالی حضرت زهرا )س( و شیعیان اش را 

از آتش دور نگاه می دارد.
جایگاه حضرت صدیقه کبری )س( در میان 

زنان عالم چیست؟
طبق روایات حضرت فاطمه )س( برترین زنان دو جهان 
ادامه  است که  این  از فضائل آن حضرت  است. یکی 
دهنده نسل پیامبر اسالم)ص( هستند. به تعبیر بسیاری 
از مفسران سوره کوثر در شان حضرت فاطمه زهرا )س( 
نازل شد. رسول خدا )ص( فرزندانی داشت که از دنیا 
رفتند به همین دلیل عده ای از کفار و مشرکان، پیامبر 
اسالم )ص( را مقطوع النسل نامیدند که خداوند در سوره 
کوثر، به ادامه نسل حضرت محمد )ص( اشاره کرده و 
دشمنان آن حضرت را ابتر نامید. یکی از فضایل حضرت 
با امیرالمومنین )ع( است که  زهرا )س( ازدواج ایشان 
حاصل این ازدواج، تولد فرزندانی بود که راه پیامبر )ص( 
را ادامه دادند. امام صادق )ع( در باره این ازدواج مبارک 
کرد  نمی  خلق  را  )ع(  علی  خدا حضرت  اگر  فرمودند 
برای حضرت فاطمه زهرا )س( هم کفوی وجود نداشت.

پیامبر  نزد  مرضیه  زهرای  حضرت  جایگاه 
اسالم )ص( چگونه بود؟

شیخ صدوق )ره( نقل کرده که وقتی پیامبر اسالم از 
سفر بر می گشت به در خانه علی )ع( و فاطمه )س( 
می رفت و نزد آنها می ماند. شیخ صدوق و شیخ مفید از 
طریق عامه روایت کردند که رسول خدا )ص( فرمودند، 
او را دوست بدارد  پاره تن من است، هر کس  فاطمه 
مرا دوست داشته است و هر کس او را بیازارد مرا آزرده 

است.
)س(  فاطمه  که  فرمودند  بارها  )ص(  اسالم  پیامبر 
این  در  عایشه، همسر  است.  نزد من  مردم  عزیزترین 
باره نقل کرده است که کسی را سراغ ندارم که بیشتر از 
فاطمه)س( نزد پیامبر)ص( محبوب باشد. فاطمه)س( در 
رفتار و گفتار شبیه ترین افراد به پیامبر)ص( بود. پیامبر 
هر وقت نزد فاطمه می آمد، دست های دخترش را می 

بوسید و او را در جای خود می نشاند. 

یک استاد درس خارج فقه بیان کرد

معجزاتحضرتزهرا)س(

یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ترس از مرگ مانع شهادت طلبی بسیاری از 
کسانی است که آرزوی شهادت دارند، گفت: سردار سلیمانی بسیار از خدا 
ترس داشت، بر اساس روایات هر کس از خداوند بترسد به اذن الهی همه 

از او خواهند ترسید.

حجت االسالم والمسلمین »علیرضا پناهیان« در مراسم سوگواری ایام فاطمیه که در دانشگاه 
تهران برگزار شد، اظهار کرد: در زندگی مومنانه بین ایمان و زندگی رابطه مستقیم وجود دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه زندگی مومنانه بر مبنای ترس نیست، تصریح کرد:  
زندگی یک انسان مومن باید بر اساس عقالنیت و خالقیت و به دور از ترس باشد زیرا ترس 
سبب ضعف می شود. وی افزود: امروز باید سبک زندگی و مدیریت جامعه ما تغییر کند، همه 
افراد جامعه باید بدون ترس و واهمه یک زندگی همراه با شجاعت داشته باشند. استاد حوزه 
علمیه با بیان اینکه در دین اسالم توجیه کردن ترس تقبیح شده است، ابراز کرد: بسیاری از افراد 
ترس خود را توجیه می کنند در حالی که دین اسالم این حالت را نمی پذیرد. حجت االسالم 
والمسلمین پناهیان با استناد به آیه ای از قرآن کریم درباره ترس بیان کرد: انسان تنها باید از خدا 
بترسد آن کسانی که از جهاد در راه خدا ترس دارند باید بدانند که حتی اگر در برج های مرتفع و 

محکم هم قرار بگیرند اگر موعد مرگ آنها فرارسیده باشد در امان نخواهند بود.

سردار سلیمانی بسیار از خدا ترس داشت

نشست »دانشنامه زن مسلمان« 
برگزار می شود

زن  »دانشنامه  توجیهی  نشست  نخستین 
جامعه  پژوهش  معاونت  همت  به  مسلمان« 

الزهرا)س( برگزار می شود.

در این نشست، ناهید طیبی، مدیر دانشنامه زن مسلمان به 
تبیین برنامه ها و سیاست های مربوط به دانشنامه و همچنین 
بیان چشم اندازها، ضرورت، اهداف و تفاوت دانشنامه با مقاالت 

علمی پژوهشی می پردازد.
این نشست، روز یکشنبه ۲۲ دی ساعت ۱۱ تا ۱۲ در طبقه سوم 

پژوهشگاه حضرت معصومه)س( برگزار می شود.
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بند پی با اشاره به لزوم پیگیری ساماندهی کودکان کار بر ضرورت هماهنگی دستگاه ها جهت تحقق این طرح تاکید کرد.

»انوشیروان محسنی بندپی« در جلسه بررسی وضعیت کودکان کار که با حضور رستم وندی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، قبادی دانا رئیس بهزیستی کشور، حسن 
بیگی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران و سایر مسئوالن در استانداری تهران برگزار شد گفت: موضوع کودکان کار یکی از پنج موضوع و آسیبی است که مقام معظم رهبری بر آن 
تاکید داشتند و باید اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام دهیم. استاندار تهران ادامه داد: وظایف دستگاه های مختلف در زمینه ساماندهی کودکان کار مشخص شده منتها باید این طرح 

به شکل مستمر ادامه داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم صیانت از کودکان کار بیان کرد: طرح جمع آوری کودکان کار باید منجر به صیانت از این کودکان باشد تا از آسیب قرار گرفتن آنها جلوگیری شود در این زمینه مطالبه 

گری وجود دارد چرا که زیبنده پایتخت نیست و باید این آسیب کنترل و مهار شود.

تاکید استاندار بر پیگیری مستمر طرح ساماندهی کودکان کار

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 420. شــنبه 21 دی مــاه 1398

افشین گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
این  استان تهران حاکی از کاهش ۳/۱ درصدی 
شاخص نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷ است.

براساس  خبرگفت:  این  بیان  با  افشین«  »مسعود 
آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، 
نرخ بیکاری جمعیت ۱5 ساله و بیشتر استان تهران 
برآورد   ۹/۴ با  برابر  جاری،  سال  پاییز  فصل  در 
شده است. به تعبیری دیگر،۹/۴ درصد از جمعیت 
فعال)شاغل و بیکار( استان تهران در پاییز امسال 

بیکار بوده اند.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
تغییرات  روند  بررسی  افزود:  تهران  استان  ریزی 
نرخ بیکاری استان تهران حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۳/۱ 

درصد کاهش یافته است.
افشین اظهار کرد: نرخ بیکاری جمعیت ۱5 ساله و 
بیشتر، در پاییز ۱۳۹8 برای کل کشور ۱۰/6درصد 
بوده است. کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در پاییز 
۱۳۹8 در استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه به 

ترتیب با 5/۴ و ۱6/۳درصد گزارش شده است.

به  پاییز ۱۳۹8،  در  گفت:  اطالعات  و  آمار  معاون 
میزان ۴۱/۷ درصد جمعیت ۱5 ساله و بیشتر استان 
تهران از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 

شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.
مشارکت  نرخ  تغییرات  بررسی  افشین،  گفته  به 
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در استان 
قبل)پاییز  سال  در  مشابه  فصل  به  نسبت  تهران 

۱۳۹۷( به میزان ۰/6درصد کاهش داشته است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱5 ساله 
و بیشتر در پاییز ۱۳۹8 برای کل کشور ۴۴/۳ درصد 
برآورد شده است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی 
در استان خراسان رضوی با 5۲/۴ درصد و کمترین 
مقدار آن در استان مرکزی با ۳۷/۰ درصد گزارش 

شده است.

کمپین »موتورسوار خوب« در 
منطقه۱۵ اجرا می شود

و شهروندان جنوب شرق  موتورسواران  آموزش 
تهران در اجرای کمپین »موتورسوار خوب« منطقه 

۱۵ آغاز شده است.

»اکبر مختاری« معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 
با اعالم این خبر افزود: این طرح به همت اداره آموزش 
شهروندی و با همکاری راهنمایی و رانندگی تهران از اوایل 

دی آغاز و به مدت 5 هفته برگزار می شود.
 ۴۲۰ و  هزار  شده  انجام  زمانبندی  طبق  وی،  گفته  به 
شهروند در ۹ مسجد، 6 سرای محله و ۱۳ مدرسه از این 
آموزش ها بهره مند می شود که تاکنون 5۰ شهروند در 

سرای محله ابوذر و اتابک در این دوره ها شرکت کردند.
مختاری با اشاره به تعداد باالی موتورسوار در تهران گفت: 
ایمنی  نکات  رعایت  عدم  صورت  در  موتورسوار  راکبان 
سوانح  براثر  شهروندان،  برای  ناامنی  حس  ایجاد  ضمن 
مختلف آسیب های جبران ناپذیری را به خود، خانواده و 

جامعه وارد می کنند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: 
این کمپین تالشی نو در  ایجاد فرهنگ سازی برای جامعه 

بزرگ موتورسوارن  است.
و  دادن  تشخص  را  کمپین  این  اهداف  پایان   در  وی 
از طریق تعریف موتورسوار  هویت دادن به موتورسواران 
نظمی  بی  دربارۀ  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  خوب، 
ایجابی  رویکرد  با  موتورسواران  های  قانون شکنی  و  ها 
ها  آن  پیرامون  افراد  و  موتورسواران  خانوادۀ  بر  تاکید   و 

عنوان کرد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛

کاهشنرخبیکاریدراستانتهران

مشارکت مردمی برای بافت شال گردن و کاله، 
پویشی است که برای حمایت از کودکان کار و 

خیابان در شیراز راه اندازی شده است.

»مهدی محالتی« گفت: »پویش مردمی بافت و اهداء 
شال گردن و کاله برای کودکان کار« اقدامی است که 

برای این کودکان در فصل سرما راه اندازی شده است.
رئیس مرکز نگهداری و مراقبت از کودکان کار و خیابان 
»آسمانیان مهربان شهر راز« افزود: این پویش مردمی 
با عنوان »اهداء گرمای مهربانی« نیز راه اندازی شده 
است تا از کودکان کار در این سرمای زمستان، حمایتی 

کرده باشیم.
وی با اشاره به نحوه مشارکت مردمی در این پویش، 
 5۰۲۹۰8۷۰۰۰6۱۹۰۴۲ کارت  شماره  کرد:  اعالم 
برای دریافت کمک های مردمی در نظر گرفته شده 

است.
محالتی ادامه داد: مرکز نگهداری و مراقبت از کودکان 

کار و خیابان »آسمانیان مهربان شهر راز« ویژه نگهداری 
از کودکان کار و خیابان شش تا ۱۲ ساله، تحت نظارت 
اداره کل بهزیستی فارس فعالیت می کند و در شیراز، بلوار 
عدالت، کوچه ۴۴، پالک ۳۰8 واقع شده و آماده جذب 

مشارکت های مردمی است. وی اضافه کرد: کمک به 
کودکان کار، می تواند در پیشگیری از بسیاری آسیب 
های اجتماعی، موثر واقع شود که نتایج مطلوب آن به 

تمامی افراد جامعه باز می گردد.

اهداء گرمای مهربانی به کوکان کار و خیابان
 شیوه نامه اجرایی طرح

  »سفیر کتاب« ویژه نوسوادان
 به امضا رسید

در ادامه برنامه های کتابخانه های عمومی برای 
کتابخوان  نشست  چهارمین  نوسوادان،  گروه 
ویژه نوسوادان با حضور »روح اهلل منوچهری«، 
»بهزاد  عمومی،  های  کتابخانه  مدیرکل 
نوروزی«، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و 
پرورش فارس و جمعی از نوسوادان شیرازی در 

سالن »کتابدار« برگزار شد.

در این مراسم شیوه نامه اجرایی طرح »سفیر کتاب« ویژه 
نوسوادان به امضا رسید، این شیوه نامه در راستای تفاهم نامه 
ملی نهاد کتابخانه های عمومی و نهضت سواد آموزی کشور 

برنامه ریزی شده است.
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در ایام فاطمیه و در خالل برگزاری نمایش نمایشگاه مذهبی و بزرگ »مادر بی نشان« در شهرستان زنجان، نمایش محیطی »از غدیر تا عاشورا« در 
ابعادی به مساحت یک هزار مترمربع در محوطه باز آستان مبارک امامزاده ابراهیم )ع( زنجان در چهار اپیزود و در پنج سئانس متوالی به نویسندگی و 

کارگردانی رسول حق شناس در دکوری بازسازی شده از مقاطع تاریخی جهان اسالم از تاریخ ۲۳ دی ماه سال جاری تا۱۰ بهمن ۹8 اجرا می شود.

این نمایش محیطی با بازی علی رضا رحیم زاده، حنانه فتح اللهی، حمید شهربیگی، محمدرضا سرلک، پوریا عابدی، سمیه کیادربندسری، علی اصغر حق شناس، سارا خردمند، فاطمه نوری، امیررضا 
محمدی، سارا هلیلی، سارا کیادربندسری، محمد باصری، مهران تقوی و با حضور هنرمندان زنجانی به مدت ۱۷ شب اجرا خواهد شد.

رسول حق شناس نویسنده و کارگردان این نمایش، با اشاره به اهمیت ایام فاطمیه و همچنین لزوم وحدت میان امت اسالمی و تقویت بنیادهای اساسی جامعه ایران در این ایام حساس گفت: 
نمایش »از غدیر تا عاشورا« با پژوهشی عمیق و با زبان هنر نمایش درصدد است بدون هیچ گونه جهت گیری ایدئولوژیک و دشمن شادکن، به تعریف جریان عاشورا و پیوند با غدیر خم و والیت 

امیر مؤمنان و لزوم دشمن شناسی بپردازد.

نمایش محیطی »از غدیر تا عاشورا« ورامینی ها در زنجان اجرا می شود

»نادر سقاء« گفت: آئین های بزرگداشت سردار 
حاج »قاسم سلیمانی« همزمان با ایام فاطمیه در 

کانون های مساجد برگزار می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اردبیل تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از 
دیگر رسالت فعاالن کانون های مساجد در راستای شهادت 
سردار سرافراز اسالم حاج »قاسم سلیمانی« برنامه های 

اجرایی تبیین و عملیاتی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هیات های اندیشه ورزی کانون های 
مساجد سیره شناسی »شهید سلیمانی« را فراموش نکنند زیرا 
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد شهدا 

کمتر از شهادت نیست.
سقاء ادامه داد: برپایی نشست های روشنگری و بصیرت 
افزایی با هدف تبیین توطئه های استکباری در راستای افزایش 
و شهادت خواهد بود.جریان های انقالبی از دیگر برنامه های ترویج فرهنگ ایثار فشار اقتصادی در جامعه و ایجاد انحراف فکری در خصوص 

روح برنامه های دهه فجر در 
مساجد باید مردمی باشد

بیکی گفت: روح برنامه هایی که در مساجد حاکم می 
شود باید یک روح مردمی باشد و دستگاه های دولتی باید 

بسترساز این برنامه ها باشند.

»مهدی بیکی« در نخستین جلسه کارگروه مساجد ستاد دهه 
فجر انقالب اسالمی استان گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: حرکت سپاه پاسداران در 
مقابل اقدام تروریستی آمریکا سد محکمی در برابر تجاوزات 
است تا دیگر حق تعدی به ایران را نداشته باشند. مدیر ستاد 
و  گلستان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی 
مسئول کارگروه مساجد ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان 
گلستان افزود: یکی دیگر از برکات اقدام سپاه این بود که آزادی 
خواهان و محور مقاومت جرات پیدا کردند تا هیمنه این بت 
شیطانی را بشکنند. وی با اشاره به دستور جلسه کارگروه مساجد 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان گلستان، تصریح کرد: 
دهه فجر عالوه بر اینکه در سال قبل از اهمیت باالیی برخوردار 

بود، امسال هم حساسیت آن دو چندان شده است.
بیکی خاطرنشان کرد: در این ایام که با شهادت سردار سلیمانی 
مقارن شده، نوع برنامه ریزی ما در مساجد باید به گونه ای باشد 
که از این فرصت به خوبی استفاده شود. وی ادامه داد: باید 
برنامه ریزی متمرکز و مشترک را طراحی کنیم و دستگاه ها 

باید آن را به خوبی برنامه ریزی و اجرایی کنند.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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همزمان با ایام فاطمیه؛

آئینهایبزرگداشتسردارحاج»قاسمسلیمانی«
درکانونهایمساجدبرگزارمیشود

تسریع در اجرای محور پاتاوه 
دهدشت

کالنتری گفت: طرح ملی جاده پاتاوه - دهدشت 
یکی زا طرح های اولویت دار و محور اصلی توسعه 
برای خروج استان از بن بست محسوب می شود .

»حسین کالنتری« امروز در نشستی با حضور معاون وزیر راه و 
شهرسازی و برخی مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
طرح ملی جاده پاتاوه - دهدشت یکی از طرح های اولویت دار 
و محور اصلی توسعه برای خروج استان از بن بست محسوب 
می شود که عالوه بر دغدغه اصلی مدیریت اجرایی، به یک 
مطالبه مردمی و عمومی به دلیل طوالنی شدن روند اجرای ان 
تبدیل شده است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 
این محور ملی دارای ۱۴ دهنه تونل به طول حدود هشت هزار 
و 58۰ متر است که پنج دهنه به طول ۲ و نیم کیلومتر آن 
در فاز دوم این طرح و از حدفاصل سرچنار تا لوداب شهرستان 
بویراحمد است. وی این محور را از مصوبات سفر مقام معظم 
برای  تاکنون  به استان دانست و گفت:  رهبری در سال ۷۳ 
بهسازی و تکمیل این محور از سوی دفتر مقام معظم رهبری 

کمک های شایانی صورت گرفته است.

عبدالهی بر لزوم ایجاد بازارچه های محلی در 
لرستان تاکید کرد و گفت: توسعه بازارچه 
اقتصاد  و  اشتغال  تقویت  بستر  محلی  های 

است.

» اسد عبدالهی« در ستاد تنظیم بازار استان که در سالن 
جلسات استانداری برگزار شد، از کاهش قیمت برخی 
به  توجه  با  افزود:  و  خبرداد  استان  بازارهای  در  اقالم 
و  ستاد  این  عضو  دستگاه های  ارائه شده  گزارش های 
بازدیدهای به عمل آمده فضای آرامی بر استان حاکم 

است.
با  لرستان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استان،  بازارهای  بر  نظارت  تقویت  ضرورت  بر  تاکید 
اظهار داشت: دستگاه های متولی این امر بر اوضاع مسلط 

بوده و شرایط مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه بعضی از کاالها نسبت به گذشته 
کاهش قیمت داشته اند، بیان کرد: بعضی از کاالها که 

افزایش قیمت دارند در سطح ملی است.
عبدالهی با بیان اینکه این جلسه به منظور ارزیابی میزان 
آمادگی استان در عرضه محصوالت و کاالهای اساسی 

و تقویت آن در آینده برگزار شده است، خاطرنشان کرد: 
بعضی از کاالها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

میزان دو برابر وجود دارد که جای نگرانی نیست.

معاون استاندار لرستان:

توسعه بازارچه های محلی بستر تقویت اشتغال است
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امام علی )ع(: هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که 
مشورت نماید پشیمان نگردد.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها، محفل انس با قرآن به همراه بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش با حضور رییس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور در حسینیه ثاراهلل کرمان برگزار شد.

محفل انس با قرآن به همراه بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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