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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
زحمات و خدمات ارزشمند سردار سلیمانی 
به اسالم و مسلمین، بیشک ذخیره ی 
ارزشمندی در دیوان عدل الهی است.

صفحه 2

خبرگزاری

یک عضو جامعه روحانیت مبارز:

مساجد شاخص های انتخاب اصلح را تبیین کنند
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مساجد  گفت:  مهدوی کنی  حجت  االسالم 
انتخاب  شاخص های  معرفی  برای  فعالیت 
موکول  پایانی  روزهای  به  را  اصلح  نامزدهای 
نکنند و از اکنون مردم را به حضور حداکثری 
در انتخابات تشویق کنند و به شبهات در این 

حوزه پاسخ دهند.

مهدوی  »محمدسعید  والمسلمین  االسالم  حجت  
شدن  به روز  درباره  گفتن  سخن  اینکه  بیان  کنی«با 
مساجد به معنای فاصله گرفتن از سنت های حسنه 
این خانه های خدا نیست، اظهار کرد: مسجد بیش از 
هر چیز باید پایگاه عبادت و کانون نشر معارف قرآن و 

اهل بیت )ع( باشد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: پیامبر)ص( 
بیهوده  و  لغو  در مسجد  توقفی  گونه  فرمودند: »هر 
است، مگر برای سه دسته؛ کسی که پس از نماز به 
تالوت قرآن می  پردازد، آنکه سرگرم ذکر و یاد خدا است 
و کسی که به مباحثات علمی اشتغال داشته باشد.« 
بنابراین دست اندرکاران مساجد باید برای بهینه سازی 

تک تک ثانیه های حضور مردم در مساجد برنامه ریزی 
کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسجد از آغاز ظهور اسالم 
با مسائل سیاسی آمیخته شده است، گفت: زیرا اسالم، 
دینی است که در در آن ارتباطی مستقیمی بین اعمال 

نماز  که  دارد  وجود  سیاسی  های  فعالیت  و  عبادی 
جمعه نمونه ای از آن است، بر همین اساس، بسیاری 
انقالب  پیروزی  از  از کارکردهای مغفول مساجد پس 
اسالمی احیا شدند که نقش آفرینی در حوزه انتخابات از 

مهم ترین جلوه های این حقیقت است.

»هاشم شیرازیان« از تدوین و ارسال بیش از ۱۰۰ طرح کتاب و کتابخوانی از سوی کانون های روستایی خراسان شمالی به دبیرخانه ششمین دوره 
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران خبر داد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی افزود: این آثار شامل ۸۰ طرح مکتوب و ۶۰ اثر هنری در رشته های مختلف است که به همت کانون های فرهنگی 
هنری روستایی استان گردآوری و تولید شده است.

شیرازیان همچنین اعالم کرد: طرح ها و آثار هنری اعالم شده از سوی هشت روستا شامل  »ارکان« و »بازخانه« از توابع شهرستان بجنورد، »زوارم« از روستاهای شیروان، »قلعه خان« و  
»انصار« از توابع مانه و سملقان، »دشت« از روستاهای شهرستان گرمه، »سینگلی شیرین« از روستاهای فاروج و نیز »سست« از توابع شهرستان اسفراین به دبیرخانه استانی رسیده است.

رقابت بیش از ۱۰۰ طرح کتاب خوانی در جشنواره »روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران«

یک عضو جامعه روحانیت مبارز:

مساجد شاخص های انتخاب اصلح را تبیین کنند

نمایــه

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

ویژه برنامه های بزرگداشت 
شهدای مقاومت در مسجد جامع 

غدیر

کرسی تالوت با حضور سید میالد تاج زاده، به یاد شهید 
قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در مسجد جامع غدیر 
خم امشب )شنبه، ۲۱ دی( بعد از نماز مغرب و عشاء 

برگزار می شود.

همچنین نشست بصیرت سیاسی ۲۲ دی ماه بعد از نماز مغرب 
و عشاء با سخنرانی علی آبهشت، برگزار می شود. همچنین 
حجت االسالم اعتمادیان، از ۲۷ دی ماه به مدت چهار شب 
به یاد شهدای مقاومت و نیز بزرگداشت شهدای فدائیان اسالم 
برگزار می شود. بنا بر این گزارش، مسجد جامع غدیرخم که 
تا سال ۸٣ مسجد جامع ضرابخانه نامیده مي شد در محله 
ضرابخانه واقع است. این مسجد در سال ١٣٥۰ با زیربناي 
پانصد متر مربع ساخته شد و در اوایل سال ١٣٥۷ با تالش 
این  امام جماعت  های آیت اهلل سید جالل مجد هاشمي؛ 
مسجد و همت نمازگزاران و افراد خّیر محله با زیربناي بیش 
از دو هزار متر مربع به طور کلي تجدید بنا شد، که آن شامل 
شبستان بزرگ و دو طبقه ساختمان و زیرزمین جهت استقرار 
کتابخانه، کالس هاي قرآن، امور فرهنگي و دفتر است. در 
سال ١٣۸۰ برای افزایش فضاي شبستان مسجد و گسترش 
فعالیت هاي فرهنگي این مسجد در چند فاز تجدید بنا شد 
و طي نقشه اي جامع، کتابخانه با دو سالن قرائت برادران و 
خواهران، سالن کنفرانس، سالن ویژه مراسم، شبستان مردانه 
وسیع تر، شبستان زنانه در طبقه دوم، صندوق قرض الحسنه، 
کالس هاي آموزشي براي واحد قرآن و عترت، اتاق هایي 
برای بسیج برادران و خواهران، دفتر مسجد، دفتر امام جماعت، 

محل سکونت خادم و... پیش بیني شد.

25 دی؛ مهلت ارسال اثر به 
فراخوان حمایت از طرح های 

کانون های مساجد

مهلت ارسال اثر به چهارمین فراخوان حمایت 
از طرح های کانون های فرهنگی هنری مساجد 
شهر اصفهان ویژه دهه فجر تا ۲۵ دی ماه اعالم 

شد.

موضوعات این فراخوان به شرح زیر است:
امام  اندیشه  بر  تکیه  با  اسالمی  انقالب  مفاهیم  ١.تبیین 

خمینی)ره(و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
۲.تبیین شخصیت و سیره حضرت زهرا)س(، تاثیر زنان در 

انقالب اسالمی و تقدیر از بانوان شاخص محله
٣. پاسداشت و گرامیداشت پیشکسوتان

کرسی  سلیمانی  سردار  شهادت  مناسبت  به 
های تالوت قرآن کریم هدیه به روح این سردار 
آسمانی در مساجد تهران به شرح زیر برگزار 

می شود.

کرسی ۴۰۴ نفحات القرآن با تالوت سیدمصطفی حسینی 
قاری بین المللی کشورمان یکشنبه ۲۲ دی ماه در مسجد 
الغدیر واقع درتهرانسر، بلوار دریا برگزار خواهد شد. در ادامه 
کرسی ۴۰٥ نفحات دوشنبه ۲٣ دی ماه پس از نماز مغرب و 
عشا در مسجد امام حسن عسگری)ع( واقع در ابوذر به سمت 
سه راه فالح با تالوت سیدمحمد کرمانی قاری بین المللی 

کشورمان برگزارمی شود.
کرسی ۴۰۶ نفحات القرآن سه شنبه ۲۴ دی ماه پس از 
نماز مغرب و عشا در مسجد سیدالشهداء)ع( واقع در خیابان 
قاری  تالوت  با  شادکی  کوچه  کرمان،  خیابان  رسالت، 

بین المللی حمیدرضا احمدی وفا برگزار می گردد.
کرسی تالوت ۴۰۷ نفحات القرآن، چهارشنبه ۲٥ دی ماه 
پس از نماز عصر در مدرسه ثامن االئمه)ع( واقع در خیابان 

مجاهدین اسالم، کوچه خزئل با تالوت حاج محمود نوروزی 
حافظ بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

همچنین کرسی تالوت ۴۰۸ نفحات، چهارشنبه ۲٥ دی، 
پس از نماز عشا در مسجد المهدی)عج( واقع در میدان 
آزادی، خیابان محمدخانی با تالوت حاج علی قاسم آبادی 

قاری ممتاز کشورمان برگزار خواهد شد. کرسی ۴۰۹ نفحات 
یادبود حاج قاسم سلیمانی، روزپنجشنبه ۲۶ دی ماه پس 
از نماز عشا با تالوت حاج محمدهادی صلحجو در مسجد 
الزهرا)س( واقع در بلوار استاد معین، بین خیابان طوس و 

دامپزشکی برگزار خواهد شد. 

برپایی کرسی های نفحات القرآن با یاد شهید حاج قاسم سلیمانی
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رییس اتاق تعاون کشور گفت: برخالف قانون در حوزه بازرگانی بسیاری از تصمیمات بدون مشورت فعاالن اقتصادی اتخاذ می شود و لطمات جبران ناپذیری 
را متوجه کشور می کند.

بهمن عبداللهی در نشست مشترک با وزیر صمت و اتحادیه های تعاونی سراسری که در محل اتاق تعاون برگزار شد، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین ارتباط را 
با فعاالن اقتصادی دارد و یکی از وزارتخانه هایی است که فعاالن اقتصادی باید با آن ارتباط نزدیک داشته باشند. وی تاکید کرد: نکته مهم در ارتباط فعاالن اقتصادی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حفظ اعتماد مخاطبین است. رییس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: برای نمونه در حوزه ستاد تنظیم بازار برخی تصمیمات پس از مدت نامعلومی وتو می شود و فعاالن 
در عرصه های مختلف، خساراتی را متحمل می شوند. رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: برای نمونه در جلسه ستاد تنظیم بازار در شرایط کمبود الستیک در کشور ماموریت داده شد 

تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت )اسکاد( نسبت به واردات الستیک های سنگین اقدام کنند، اما پس از ۶ ماه از واردات این الستیک ها با تسهیالت بانکی مجوز توزیع داده نشد.
عبداللهی تصریح کرد: هم اکنون ١٥ هزار حلقه الستیک سنگین در انبارها وجود دارد که تاریخ انقضای آنها نیز رو به اتمام است و از سوی دیگر قوه قضاییه نیز این افراد را متهم به 

احتکار کرده است.
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تصمیمات، بدون مشورت با فعاالن اقتصادی گرفته می شود

پنجــره

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

جریمه دیرکرد تمدید بیمه 
شخص ثالث بخشیده شد

صندوق تامین خسارت بدنی کشور در آستانه دهه 
فجر انقالب اسالمی و به منظور گسترش فرهنگ 
بیمه، جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث را 

بخشید.

کرده  ابالغ  بیمه  شرکت های  به  مرکزی  بیمه  اساس  براین 
است که »در اجرای بند )١-۷( ماده ۷ صورتجلسه شماره ۶١۴ 
مورخ دهم اردیبهشت ماه ١٣۹۶ مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صندوق تامین خسارت های بدنی و نظر به موافقت 
رییس مجمع عمومی صندوق با درخواست بیمه مرکزی مبنی بر 
بخشودگی جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر خوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصوب سال ١٣۹٥ و در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه در 
کشور« به مناسبت ایام اهلل دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی 
»جرائم بیمه نامه شخص ثالث )صرفا جهت بیمه نامه های صادره 
با تاریخ اعتبار یکساله( تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه 
از تاریخ اول بهمن ماه ١٣۹۸ تا سی ام بهمن ماه ١٣۹۸« شامل 

بخشودگی ١۰۰ درصد می شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر 
و دریانوردی از به آغاز اجرای طرح شناسایی، 
ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی در این 

سازمان خبر داد.

سید سعید سید عالیی با اشاره به اینکه مدیران ارشد 
سازمان بنادر و دریانوردی همواره یک نظام مبتنی بر 
انتخاب  برای  را  محوری  عدالت  و  ساالری  شایسته 
مدیران مدنظر قرار و فرهنگ سازمان را به این سمت 
و سو سوق داده اند، گفت: وجود چنین فضایی در کنار 
امروز  تا  شد  باعث  باالدستی  اسناد  در  مطرح  الزامات 
فرصتی فراهم شود که به صورت نظام مند و علمی به 
این دغدغه پاسخ داده شود و با تکیه بر بستر علمی و 
قانونی مبتنی بر فناوری، طرحی تحت عنوان شناسایی، 
ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کسب اطمینان 
کلیدی  های  پست  در  که  است  افرادی  شایستگی  از 

سازمان قرار می گیرند و همچنین کشف استعدادهای 
در  ها  آن  دادن  شرکت  و  کارکنان  میان  در  مدیریتی 

برنامه های جانشین پروری، موجب تعمیق فضای رشد 
و یادگیری برای توسعه شایستگی ها می شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

شروع ثبت نام اخذ گواهینامه شایستگی مدیریتی 
در سازمان بنادر

در  طرح   ۲۳ اندازی  راه  با  ایران  پتروشیمی  صنعت  تولید  ظرفیت 
قابل توجهی در  تنوع  یابد و  افزایش چشمگیری می  فاز۱و۲ عسلویه 

سبد تولیدمحصوالت رقم خواهد خورد.

»علی محمد بساق زاده« با تاکید بر لزوم شتاب در ساخت طرح های توسعه ای با بهره 
گیری ازظرفیت های موجود در کشور گفت: در حال حاضر طرح های مختلفی در سراسر 
کشور در حال ساخت است و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با دارا بودن ۲٣ طرح 

پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این طرح ها از ٥ درصد تا ۹۹.۷ 
درصد پیشرفت اجرایی برخوردار هستند که ۲١ طرح در فاز ۲ و نیز ۲ طرح در فاز ١ 
قرار دارند و باید بر این نکته تاکید کرد که منطقه عسلویه در آینده نزدیک می تواند در 
مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران بیش از گذشته نقش آفرین باشد.

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به 
عنوان یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش های گوناگون 
اقتصاد کشور محسوب می شود، و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره 
تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت و ارتقاء ارزش سبد محصوالت پتروشیمی با 
مشارکت هلدینگ ها و شرکت های فعال در این صنعت ارزش آفرین است و باید با بهره 
گیری از تمام ظرفیت های موجود تالش کرد عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی 

شتاب بیشتری بگیرند.

تحول در سبد پتروشیمی با راه اندازی 2۳ طرح در عسلویه

قطار تهران- زاهدان با رفع نقص 
فنی به سیر خود ادامه داد

روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران با 
صدور اطالعیه ای از رفع نقص فنی قطار تهران - 

زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس اطالعیه دوم روابط 
عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران که عصر شنبه )۲١ 
دی( منتشر شد با رفع نقص فنی، قطار مسافری تهران - زاهدان 
که بین مسیر کالت - شورو متوقف شده بود، هم اکنون سیر 

خود را آغاز کرد.
قطار تهران - زاهدان، صبح دیروز به علت خروج یک بوژی)چرخ( 
لکوموتیو در این مسیر نقص فنی پیدا کرد که با تالش مأموران 
فنی راه آهن و رفع نقص آن، این قطار هم اکنون سیر خود را در 

این مسیر ادامه داد.
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نصیری از برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ای »مبین« خبر داد و گفت: در مجموع ۲۴۴ اثر در مهلت فراخوان آثار به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و مرحله نخست انتخاب، ۴۷ اثر به مرحله دوم و داوری نهایی راه یافتند.

»جواد نصیری« از برگزاری آیین پایانی نخستین جشنواره »فیلم ١١۴ ثانیه ای مبین«، خبر داد و اظهار کرد: هئیت های انتخاب در آذر ماه گذشته و هیئت داوری نهایی در روز ١٥ دی ماه تشکیل جلسه 
دادند و آثار برتر را در رشته های مختلف این جشنواره انتخاب کردند.

دبیر جشنواره فیلم ١١۴ ثانیه ای مبین افزود: در مجموع ۲۴۴ اثر در مهلت فراخوان آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و مرحله نخست انتخاب، ۴۷ اثر به مرحله دوم و داوری نهایی 
راه یافتند که هم اکنون در رشته های مختلف برگزیدگان مشخص شده اند. مدیر مرکز تولیدات چندرسانه ای قرآنی جهاد دانشگاهی )مبین( تصریح کرد: در مجموع استقبال از این جشنواره در نخستین 

دوره برگزاری از آنچه ما در پیش بینی های خود مطرح کرده بودیم، بسیار باالتر بود. به ویژه در بخش آثار حرفه ای که فیلم سازان خوبی در جشنواره شرکت کردند.

www.shabestan.irخبرگزاری

جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ای »مبین« در ایستگاه پایانی

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم حسینی قمی تاکید کرد: پیروی از 
هوای نفس و دنیا دوستی ریشه بسیاری از فتنه ها 
وسیله  به  می کنند  تالش  دشمنان  که  است 
آن مردم را از مسیر حق و درست به انحراف 

بکشانند.

)شنبه،  دیروز  قمی«  حسینی  »حسین  االسالم  حجت 
۲١ دی ماه( به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه آیت اهلل 
ائمه  حق شناس)ره( به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: 
فراوانی  الهی  ویژگی های  و  صفات  دارای  معصومین)ع( 

هستند که شناخت آنها بسیار ارزش دارد.
به  نسبت  شناخت  اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه  استاد  این 
تصریح  است،  ممکن  خداشناسی  طریق  از  اهل بیت)ع( 
کرد: آنان که خدا نمی شناسند پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
را نیز منکر می شوند زیرا خداوند آنها را برای هدایت بشر 
قرار داده است، بنابر این، بدون معرفت الهی شناخت ائمه 

معصومین)ع( ممکن نیست.
وی افزود: شناخت و معرفت نسبت به نبوت هم یکی از 
عواملی است که می تواند در امام شناسی به انسان کمک کند 
در واقع هر کس پیامبر)ص( را بشناسد ائمه معصومین)ع( را 

هم خواهد شناخت. حجت االسالم حسینی قمی با استناد به 
روایتی از پیامبر)ص( درباره اینکه هر آنچه برای بهشت رفتن 
مردم الزم بوده ایشان بیان کردند، گفت: وقتی پیامبر)ص( 
همه احکام و دستورات الهی را برای مردم تبیین می کنند به 
طور قطع کسی را به عنوان جانشین پس از خود هم معرفی 
می کنند که توسط خداوند انتخاب شده باشد و آن کسی جز 

امام معصوم نیست. حجت االسالم حسینی قمی تاکید کرد: 
پس از وفات پیامبر)ص( مردم درباره جانشینی ایشان دچار 
نزاع و تنش های فراوانی شدند و این مساله به علت عدم 
شناخت کافی نسبت به پیامبر)ص( بود که سبب شد تا مطیع 
محض ایشان نباشد زیرا پیامبر)ص( به دستور الهی جانشین 

خود را مشخص کرده بودند.

حجت االسالم حسینی قمی:

 پیروی از هوای نفس و دنیا دوستی
 ریشه بسیاری از فتنه ها است

نصب در ورودی سرداب 
 باب القبله و اتصال حائر حسینی

 به سرداب های حرم

پرسنل بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی 
برای اتصال حائر حرم مطهر به سرداب باب القبله 

در ورودی جدید نصب کرد.

بنابر این گزارش، »سالم سعدون«، ناظر این پروژه گفت: پس 
از گشودن درهای سرداب باب القبله در زیارت اربعین حسینی 
به روی زائران اکنون وقت آن رسیده که عملیات اتصال این 

سرداب به حائر حسینی آغاز شود.
وی افزود: به دلیل رعایت حال زائران و مختل نشدن ورود و 
خروج از باب القبله در زمان نصب در، عملیات خاکبرداری در 
ضلع جنوبی باب القبله انجام شده است. وی ادامه داد: دری 
که در حال نصب شدن است در ورودی به سرداب های آستان 
قدس حسینی است که به عرض هفت متر و طول بیست و 
پنج متر است. گفتنی است، سرداب باب القبله به مساحت هزار 
و هشتصد متر مربع احداث شده و مساحت کلی سرداب های 

آستان مطهر چهار هزار متر مربع است.

یک استاد حوزه علمیه گفت: اگرچه نماز شب یک عمل مستحبی است 
اما طبق آیات قرآن کریم خداوند برای کسانی که نماز شب را اقامه کنند 
پاداش های فراوان در نظر گرفته است و هیچ کس میزان و بزرگی پاداش 

آن را نمی داند.

حجت االسالم والمسلمین »حسین انصاریان« اظهار کرد: خداوند حرمت و احترام مومن را 
باالتر از خانه کعبه قرار داده است.

این استاد حوزه علمیه با استناد به روایتی از امام حسن عسکری)ع( تصریح کرد: تنها خداوند 
ارزش و اهمیت یک مومن را می داند و خود او مشتری مومن است، اگر روز قیامت یک مومن 

از مقابل همه پیامبران و اهل بیت)ع( عبور کند به احترام او از جای برمی خیزند.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شیعیان واقعی اهل بیت)ع( همان مومنان حقیقی هستند، ابراز 
کرد: جایگاه مومنان حقیقی به لحاظ درجه و ظرفیت آنها با یکدیگر تفاوت دارد، هر کس از 

شیعیان می توانند با کسب ظرفیت بیشتر درجه ایمان خود را باالتر ببرد.
وی با بیان خاطراتی درباره عالمه طباطبایی)ره( گفت: ایشان عالمه شدن خود را مرهون 

خواندن نماز شب و توسل و اشک بر مظلومیت امام حسین)ع( عنوان کردند.

حجت االسالم والمسلمین انصاریان درباره اهمیت و ارزش نماز شب، ابراز کرد: اگرچه نماز 
شب یک عمل مستحبی است اما طبق آیات قرآن کریم خداوند برای کسانی که نماز شب 
را اقامه کنند پاداش های فراوان در نظر گرفته است و هیچ کس میزان و بزرگی پاداش آن 

را نمی داند.

آثار و برکات نماز شب

ثبت 25۰ برنامه متناسب با نماز و 
مسجد توسط کانون های مساجد

نشست شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور اعضا 

برگزار شد.

»رضا خردمند« در نشست شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: فرهنگ و ارشاد و رسالت آن به 

نوعی اقامه نماز و گسترش آن است.
 معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در راستای وظیفه و 
نه جایگاه اداری، تکلیف خود را در زمینه نماز انجام خواهیم داد. 
وی یادآور شد: از نظر کمی و کیفی به نسبت بسیاری از دستگاه 
های اجرایی کارمندان کمتری در فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

فعالیت دارند.
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اعالم برنامه های کتابخانه هدی 
فرهنگسرای قرآن در فصل زمستان

کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن در راستای ترویج 
مخاطبان  جذب  و  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
بیشتر کتابخانه در نظر دارد برنامه های متنوعی 

را در فصل زمستان اجرا کند.

بر پایه این گزارش، کتابخانه هدی سعی دارد خدمات بیشتری 
را در قالب برنامه های زیر به نوجوانان و جوانان ارایه کند که 

شامل موارد ذیل می شود:
- ترغیب و تشویق مراجعان به اهدای کتابهای شخصی خود 

به کتابخانه و ترویج فرهنگ اهدای کتاب.  
- سلسله جلسات قصه گویی ویژه کودکان ۶ تا ١۰ سال 
- برپایی نمایشگاه های مختلف در مناسبتهای گوناگون

- برپایی کارگاه تکنیکهای آرام بخش و مقابله با استرس و 
اضطراب قبل از امتحانات و کنکور

- مصاحبه با اعضای کتابخانه در بخش امانت و دادن مشاوره 
و  کتابخانه  فضای  و  منابع  از  بهینه  استفاده  برای  آنان  به 

همچنین استفاده از ظرفیتهای کتابخانه های همجوار 
نفر عضو  داشتن ۸۹۹  با  قرآن  فرهنگسرای  کتابخانه هدی 
فعال و تعداد ۲۴٣۹۸ نسخه کتاب شامل کتاب های فارسی، 
کودک و نوجوان، کمک آموزشی که متناسب با رده های سنی 
کودکان و نوجوانان و بزرگساالن است، آماده خدمات رسانی به 

شهروندان است.

ــگ گلبان
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یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هیچ چیزی همچون گناه قلب انسان را فاسد نمی کند، گفت: شیعیان صرفا به دوستی اهل بیت)ع( نجات پیدا 
نمی کنند بلکه باید عمل صالح و نیک داشته باشند.

حجت االسالم والمسلمین »محمدباقر علوی تهرانی« به مناسبت سوگواری ایام فاطمیه در مسجد امیر به سخنرانی پرداخت و گفت: خداوند در انسان حقیقتی به نام قلب قرار داده 
که یکی از ابعاد وجودی او است. این استاد حوزه علمیه  با استناد به روایتی مبنی بر اینکه قلب خانه خدا است و در آن غیر خدا راه ندهید، تصریح کرد: قلب مومن عرش الهی است، 
اگر قلب انسان شکوفا شود ملکوت الهی را مشاهده خواهد کرد، حضور قلب در نماز قلب شما را شکوفا می کند. حجت االسالم والمسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه اکثر ما نسبت 
به خدا شاید دانش داشته باشیم اما معرفت نداریم، اظهار کرد: یکی از نشانه های معرفت الهی ترس از خداوند است هر چه معرفت بیشتر باشد ترس از خداوند بیشتر می شود. استاد 
حوزه علمیه با بیان اینکه با بیان اینکه ترس از خداوند یک عمر اطاعت الزم دارد، ابراز کرد: امام صادق)ع( فرمودند هیچ چیزی همچون گناه قلب انسان را فاسد نمی کند، تا زمانی که 
قلب شما گناه کند خداوند در آن جای نخواهد گرفت. وی اضافه کرد:  پاک کردن عمل و اثر گناه به سادگی ممکن نیست، اگر کسی در ذهن خود آرزو کند که به عنوان مثال فردا 

اشیاء گران شود که او به بهای ضرر مردم سودی ببرد تا ۴۰ سال اعمال او پذیرفته نمی شود.

صرف دوستی اهل بیت)ع( شیعه را نجات نمی دهد

با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا)س( در 
بسیاری از منابر و تکایا عالوه بر ذکر مصیبت 
حضرت)س(، سخنرانی هایی متعددی می شود 
توجهی  قابل  بخش  اما  عموما  نگوییم  اگر  که 
از آنها بر ابعاد مظلومیت ایشان تاکید دارد، در 
زندگی  در طول  حالی که صدیقه طاهره)س( 
هجده ساله خود نقش مهمی را در ساخت تمدن 
اسالمی ایفا کردند. از سوی دیگر سبک زندگی 
و سیره آن حضرت)س( می تواند الگوی موثری 
برای امت اسالم باشد به ویژه شیعیان که رهرو 

اهل بیت عصمت و طهارت هستند.

بر آن شدیم در ایام سوگواری فاطمه زهرا)س( ابعاد مختلفی 
از زندگی دخت پیامبر)ص( را در گفت وگو با حجت االسالم 
»حمیدرضا شاکرین«، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی به بحث بگذاریم که در ادامه مشروح آن 

را می خوانید:
حضرت  شهادت  ایام  در  اینکه  به  توجه  با 
فاطمه)س( قرار گرفته ایم، مهمترین رویکرد آن 
حضرت)س( از لحاظ تمدنی در طول زندگی شان 

چه بود؟
از منظر  بیان می کنم، اساسا  را  از پاسخ مقدمه ای  قبل 
تاثیرگذاری  شود  می  سبب  که  ظروفی  و  شرایط  تمدنی 
اتفاق بیفتد. اثرگذاری حضرت صدیقه طاهره)س( در زمان 
حیات پیامبر)ص( جلوه و نمود چندان بارزی نمی تواند داشته 
باشد، آنچه که هست نقش حضرت)س( در کنار پیامبر)ص( 
و همراهی با رسول خدا)ص( بود که بسیار موثر واقع شد و 
هر اندازه که رسول گرامی اسالم)ص( در تاثیرگذاری تمدنی 
به عنوان بنیان گذار یک تمدن نوین در جهان تاثیرگذار بودند، 
طبیعتا همراهی های امیرالمومنین علی)ع( و حضرت صدیقه 
طاهره)س( نیز به عنوان یکی از یاران و همراهان پیامبر)ص( 
موثر بود، طبیعتا در این حوزه نمی شود مستقل نقش حضرت 
زهرا)س( را در مساله تمدن سازی ارزیابی کرد اما نکته اساسی 

بعد از پیامبر اکرم)ص(است که مقداری مستقل تر بود.
اگر بخواهیم در این دوره یعنی بعد از رحلت رسول خدا)ص( 
مساله را بررسی کنیم با وجودی که فرصت گسترده ای هم 
نبوده است، باید به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم. نخست 
آنکه فاطمه زهرا)س( با درکی که از شرایط تاریخی دارد به 
گونه ای عمل می کند که بتواند مسیر جامعه اسالمی را که 
به سمت یک وارونگی پیش می رود، تغییر دهد، تا در آن 
پیچ حساس تاریخی جامعه را به آنچه که پیامبر)ص( پایه 
گذاری کرد و ریشه اصلی اش هم در والیت تعریف می شد 
برگرداند. در واقع اگر به معنای دقیق اسالمی و نه صرفا معنای 
تاریخی، مساله را تفسیر کنیم فرهنگ و آموزه های اجتماعی 
و الگوی سیاسی است که پیامبر اسالم)ص( ارایه کرد همان 
والیت و پیشوایی حضرت امیر)ع( بود. بنابراین دخت نبی 
مکرم اسالم)ص(، تمام تالشش این بود که تمدن اسالمی را 
متوجه این مساله کرده و جامعه را نسبت به این مهم بیدار کند. 
در نتیجه از این بُعد تاثیرگذاری تمدنی حضرت زهرا)س( قابل 
توجه و حایز اهمیت است، از سوی دیگر حضرت زهرا)س( 
در همین فرصت کوتاه مجموعه معارف تمدن ساز مهمی را 
به یادگار می گذارد و اگر خطبه های دختر نبی مکرم اسالم 

را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که همه آنچه که یک 
تمدن الهی به ویژه از نظر جهان بینی به آن نیاز دارد در خطبه 
های ایشان قابل مالحظه است. اما به طور کلی مهمترین 

تاثیر تمدنی آن حضرت)س(، امر والیتپذیری است.
در روایات متعددی در مورد مقام شامخ حضرت 
زهرا)س( سخن به میان آمده، از جمله در مورد 
از  شفاعت  و  جزا  روز  در  حضرت)س(  جایگاه 
این  در  موارد مختلفی ذکر شده است.  مومنان 

مورد توضیح بفرمایید.
از رسول خدا)ص( روایت  شیخ صدوق در کتاب »امالی« 
کرده است : درروز قیامت از خداوند رئوف ندا می رسد: ای 
حبیبه و فرزند رسول من از من بخواه تا عطا نمایم، شفاعت 
کن تا من بپذیرم، به عزت و جالل خودم که امروز ظلم و 
ستم هیچ ستمگری از نظر من محو نخواهد شد. در همین 
زمان است که می گوید: »بار خدایا! فرزندان، شیعیان، دوستان 
و دوستان دوستان فرزندان مرا به من ببخش«؛ بنابر این، 
حضرت زهرا)س( بسیاری را شفاعت می کنند اما این بدان 
معنا نیست که هر شخص هر کاری که دلش خواست انجام 

دهد و بعد به امید شفاعت باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تشریح کرد

شفاعت حضرت زهرا)س( شامل حال چه کسانی می شود؟

تاالر سوره حوزه هنری پذیرای مراسم قدردانی 
»قطره  عکس  پویش  نخستین  برگزیدگان  از 
دریاست« با موضوع ثبت عکس پرتره میلیون ها 

زائر اربعین حسینی بود.

در این مراسم »سیداحسان باقری« درباره این پویش اظهار 

کرد: همه دغدغه و تالش ما این است که قطره کوچکی از 
عشق به امام حسین )ع( و آماده سازی شرایط برای ظهور 

منتقمش باشیم.
رئیس خانه عکاسان ایران و دبیر نخستین پویش عکس 
سهم  دریاست«  »قطره  پویش  افزود:  دریاست«  »قطره 
کوچکی در راه معرفی امام حسین )ع( به جهان است که 
به اعتقاد بنده مقدمه سازی برای ظهور امام زمان )عج( است. 
وی در ادامه توضیح داد: تالش کردیم در پویش عکس 

»قطره دریاست« عالوه بر حفظ ضوابط عکاسانه، تعریف 
ساده ای از عکس پرتره داشته باشیم و بنا داریم در سال های 
آینده هم این پویش را ادامه دهیم. در نخستین دوره پویش 
۴۰هزار فریم عکس پرتره از عکاسان ایرانی، خارج از ایران 
و حتی غیرمسلمان به دست ما رسید و هدف مان این است 
در دوره های بعدی به عددی میلیونی و در شأن راهپیمانی 
میلیونی اربعین حسینی برسیم که البته این کمیت از کیفیت 

نخواهد کاست.

بایکوت جهانی »اربعین« را می شکنیم

نقش شهید سلیمانی در معادالت 
تغییر نظم جهانی بررسی می شود

نشست های  سلسله  از  جلسه  شانزدهمین 
راهبردی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
دانشگاه تهران، دومین نشست »امپریالیسم نوین 
و ترور؛ نقش شهید سلیمانی در معادالت تغییر نظم 

جهانی« برگزار می شود.

این نشست با حضور »حسین امیرعبدالهیان«، دستیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل و معاون سابق وزارت خارجه یکشنبه، 
۲۲ دی از ساعت ١۴:٣۰ در سالن نشست های مؤسسه مطالعات 

و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه پنجم برپا می شود.
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مراسم یادبود دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف دوشنبه ۲۳ دی ماه برگزار می شود.

دانشگاه صنعتی شریف، برای دانش آموختگان این دانشگاه که در سقوط هواپیمای  پرواز تهران- اکراین جان خود را از دست داده اند مراسم یاد بود برگزار می کند.
این مراسم دوشنبه ۲۲ دی ماه ١٣۹۸از ساعت ١٣ تا ١۴:٣۰ در این دانشگاه برگزار می شود.

تعداد ١۶ دانش آموخته این دانشگاه با نام های »ایمان آقابالی«، »منصور اثنی عشری«، »مهدی اسحاقیان درچه«، »امیراشرفی حبیب آبادی«، »محمد الیاسی«، »محمد امین بیروتی«، 
»آرش پورضرابی«، »پونه گرجی«،»زهرا حسنی سعدی«، »حمیدرضا ستاره کوکب«، »محمد صالحه«، »فائزه فلسفی«، »میالد قاسمی«،  »مریم ملک«،»الناز نبیی« و »غزل نوریان« 

١۸ دی ماه در سانحه سقوط هواپیما جان خود را از دست دادند.

شریف در سوگ فرزندانش

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 421. یکشــنبه 22 دی مــاه 1398

فرهنگی  رایزن  با  خود  دیدار  در  قهرمانی 
سفارت پاکستان جذب دانشجوی دکترای زبان 
دانشگاه  خارجی  زبان های  دانشکده  در  اردو 

تهران را پیشنهاد داد.

»بیرج الل دوسانی« رایزن فرهنگی سفارت پاکستان 
در دیدار با معاون بین الملل دانشگاه تهران بر ضرورت 
راه اندازی کرسی زبان اردو در این دانشگاه تاکید کرد 
و خاطرنشان کرد: پس از معرفی استادی فرهیخته 
و واجد شرایط از سوی سفارت پاکستان، دانشگاه 
تهران می تواند از حضور این استاد برای تدریس زبان 

و فرهنگ اردو استفاده کند.
در این دیدار »محمد باقر قهرمانی« معاون بین الملل 
دانشگاه تهران نیز با اشاره به عدم استقبال دانشجویان 
رشته  یک  عنوان  به  زبان  این  انتخاب  از  ایرانی 
تحصیلی در دانشگاه از سفارت پاکستان درخواست 
کرد، تا گام های انگیزشی چون ایجاد بورسیه برای 
دانشجویان عالقه مند و یا دعوت از بزرگان فرهنگی 

پاکستان برای تدریس زبان و ادبیات پاکستانی و نیز 
برگزاری تورهای پاکستان را در ایجاد عالقه برای 

دانشجویان ایرانی بردارد.
وی همچنین پیشنهاداتی را درباره راه اندازی مدرک 

مشترک با دانشگاه های سطح یک پاکستان نظیر 
پنجاب از طریق انعقاد تفاهم نامه با این دانشگاه و 
تبادل استادان زبان فارسی و اردو از هر دو دانشگاه 

ارائه کرد.

اعزام دانشجویان علمی کاربردی 
به آلمان برای کارآموزی

امید گفت: برخی از دانشجویان واجد شرایط برای 
گذراندن بخشی از دروس تخصصی و کارآموزی های 

خود به کشور آلمان اعزام می شوند.

این  در  ایجاد ظرفیت های جدید  از  امید«  »محمدحسین 
دانشگاه طی سال جاری خبر داد و گفت: خوشبختانه امسال 
در دانشگاه علمی کاربردی ظرفیتی ایجاد شد تا دانشجویان 
این دانشگاه بتوانند در تبادالت علمی بین المللی شرکت کنند. 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: در این راستا 
شرایط و نحوه انتخاب دانشجویان به استانها ابالغ می شود 
تا بتوانند برخی از دانشجویان واجد شرایط را برای گذراندن 
بخشی از دروس تخصصی و کارآموزی های خود برای اعزام 
به کشور آلمان معرفی کنند. وی عنوان کرد: ظرفیت تبادالت 
بین المللی برای دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه دارد و به 
کشور آلمان محدود نخواهد شد و اخیرا با برخی کشورهای 
دیگر هم توافقاتی صورت گرفته تا بتوانیم از ظرفیت آموزش 

های مهارتی آن ها حداکثر بهره را ببریم.

معاون بین الملل دانشگاه تهران خبرداد؛

جذب دانشجوی دکترای زبان اردو در دانشگاه تهران

ثبت نام سیزدهمین دوره مسابقات سراسری 
حفظ، قرائت تحقیق و ترتیل قرآن کریم ویژه 
خواهران دارالقرآن امام علی بن ابیطالب )ع( 
- یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز 

شد.

جنبه ی  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  دارالقرآن  مسابقات 
مردمی و غیردولتی دارد و این دارالقرآن تاکنون از هیچ 
بودجه دولتی استفاده نکرده است و تمامی هزینه ها توسط 
خیرین قرآن دوست که خود از جمله قاریان و تالیان قرآن 
کریم هستند، تأمین می شود، دارالقرآن امام علی )ع( یکی 
از نهادهای قرآنی مردمی است که با تالش در جهت 
کشف استعدادهای قرآنی نهفته خواهران و برادران به 
ویژه نوجوانان و جوانان به مدت ١۲ سال بدون وقفه این 
فعالیت فرهنگی - قرآنی را آغاز نموده و همواره از درصد 
است.  بوده  برخوردار  کیفی  و  توجهی رشد کمی  قابل 
این دوره عالوه بر حضور  بینی کرد که در  وی پیش 
بیشتر عالقمندان از همکاری و مشارکت سازمان ها و 
دستگاه های قرآنی نیز بهره مند باشند و داوران حاذق 

و ارزشمند قرآنی در بخش خواهران و برادران قضاوت 
عادالنه این دوره را نیز عهده دار خواهند بود. 

 **گروه های شرکت کننده: افراد زیر ١۶ سال و ١۶ سال 
به باال

**زمان برگزاری: سوم الی دهم بهمن ماه ١٣۹۸
**مراسم اختتامیه: پنج شنبه ١۰/١١/۹۸ از ساعت ۹ تا 

١١ صبح
**مکان برگزاری: قم - مجتمع یاوران مهدی )عج(

اینترنتی انجام  **ثبت نام: در دو مرحله و به صورت 
خواهد شد

مرحله اول: از روز شنبه ۲١ دی ماه تا روز سه شنبه ۲۴ 
دی ماه ١٣۹۸

 آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ
 قرائت قرآن کریم ویژه خواهران

خریداری بالگردهای دید در 
شب در دستور کار قرار دارد

نجار گفت: برای ارایه خدمات بهتر به هموطنان 
نیازمند بالگرد دید در شب هستیم که خریداری 

این بالگرد در دستور کار قرار گرفته است.

»اسماعیل نجار« در آیین بهره برداری از طرح های مشارکت 
جای  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  و  تهران  شهرداری 
اورژانس هوایی در تهران خالی بود و اگر ما در تهران زلزله 
هفت ریشتر و باالتر از آن را داشته باشیم، برآورد شده است 
که حدود دو میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم این حادثه قرار 
می گیرند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان 
کرد: ما اگر تهران را ١۰ میلیون نفر محسوب کنیم، آن هشت 
میلیون نفر باقیمانده نیز در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.

رفتارهای  شده  ارایه  های  آموزش  علیرغم  افزود:  وی 
شهروندان در زمان بحران چندان مناسب نیست و عملکرد 

مردم در زمان زلزله مالرد مبین این موضوع می باشد.
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رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و ُکشتی پهلوانی خراسان شمالی از اعالم آمادگی ۴۵ کشور تاکنون برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش های 
زورخانه ای و ُکشتی پهلوانی خبر داد و گفت: حضور ۳۵ کشور در این دوره از مسابقات قطعی است.

الیاس امیرآبادی با بیان اینکه ورزشکاران این کشورها در رده تیمی و انفرادی با یکدیگر مسابقه می دهند، گفت: پذیرش تیم ها برای اردوی آماده سازی از بیستم دی ماه تا زمان پذیرش مسابقات 
در تاریخ بیست و هفتم در استان ها خواهد بود.

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و ُکشتی پهلوانی خراسان شمالی گفت: پذیرش تیمها در خراسان شمالی نیز صبح روز ۲۸ دی ماه و وزن کشی و قرعه کشی، کلینیک داوران و مربیان نیز 
۲۹ دی ماه خواهد بود.

وی اظهار کرد: این مسابقات در تاریخ ٣۰ دیماه ابتدا به صورت تیمی تا ظهر انجام گرفته و بعد از ظهر همان روز افتتاحیه مسابقات انفرادی خواهد بود.

اعالم آمادگی ۴5 کشور برای حضور در مسابقات جهانی ورزش زورخانه ای و ُکشتی پهلوانی

حجت االسالم رمضانی با اشاره به ثبت خالقیت 
ها و نوآوری های کانون ها در سامانه فهما گفت: 
فهما بستری برای ارائه خالقیت های بچه های 
ها  ایده  و  ها  خالقیت  این  که  است  مسجد 

بررسی و ایده های منتخب حمایت می شود.

حجت االسالم »علی رمضانی« در نشست با نماینده ولی 
فقیه در استان که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، بیان 
کرد: یکی از اتفاقاتی که در ستاد کانون های فرهنگی هنری 
مساجد شاهد هستیم، انتخاب پایتخت فرهنگ و هنر مساجد 
ایران )فهما( است که بر این اساس، سامانه بچه های مسجد 

طراحی شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان قزوین ادامه داد: سامانه بچه های مسجد، زیست 
بوم مجازی است که با هدف کشف، پرورش و به کارگیری 
خالقیت های فرهنگی هنری بچه های مسجد و با امکان 

پایش و ارزیابی اطالعات راه اندازی شده است.
وی عنوان کرد: از اهداف دیگر این سامانه، اشتراک گذاری 
تجارب بین فعاالن مسجدی، ایجاد منبع عظیمی برای 

تولید دانش بومی، شناسایی نیازها و حل مسائل و مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی و کمک به سیاستگذاران و مدیران 

فرهنگی کشور برای تصمیم گیری صحیح و دقیق است.
بچه  در سامانه  اعالم کرد:  االسالم رمضانی  حجت 

های مسجد، کانون ها با ثبت اعضا و فعالیت های 
خود امتیاز کسب می کنند که باالترین امتیاز کسب 
شده در استان قزوین توسط کانون ها ۹ هزار و ۴۴۶ 

امتیاز بوده است.

آغاز »پویش مردمی تامین جهیزیه 
و لوازم ضروری منزل« در شیراز

کریمی گفت: »پویش مردمی تامین جهیزیه و لوازم 
ضروری منزل« برای ۳۵۰ زوج در شیراز به همت مردم 
شریف، خیرین و خیراندیشان در شیراز، سومین اهل 

بیت شیراز)ع( آغاز شده است.

»فرغ کریمی« با اشاره به اجرای طرحی برای تامین لوازم 
)ع( گفت: »پویش  بیت  اهل  در سومین حرم  منزل  روری 
مردمی تامین جهیزیه و لوازم ضروری منزل« برای ٣٥۰ زوج 
در شیراز به همت مردم شریف، خیرین و خیراندیشان در شیراز، 

سومین اهل بیت شیراز )ع( آغاز شده است.
شیراز  بهزیستی شهرستان  مردمی  های  مشارکت  مسئول 
افزود: این پویش تا پایان اسفند ماه ۹۸، ادامه دارد و تمامی 
مجتمع های خدمات بهزیستی و موسسات خیریه تابعه مدیریت 
بهزیستی شهرستان شیراز، آماده دریافت کمک خیران عالقمند 

به مشارکت در این طرح هستند.
وی اضافه کرد: شماره حساب ۶۰٣۷۷۰۷۰۰۰۰٣۰۸٣۷ بانک 
کشاورزی به عنوان حساب مشارکت های مردمی بهزیستی 
شهرستان شیراز برای واریز کمک های نقدی نیک اندیشان 

در نظر گرفته شده است.

نما ر و د
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین:

 سامانه فهما بستری برای ارائه نوآوری 
و خالقیت های بچه های مسجد است

پیکر آیت اهلل رسولی محالتی در قم 
تشییع و به خاک سپرده می شود

پیکر آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی ) یکشنبه 
۲۲ دی ( در قم تشییع و به خاک سپرده می شود.

  پیکر آیت اهلل »سید هاشم رسولی محالتی« فردا )یکشنبه ۲۲ 
دی(ساعت ١۴:٣۰ از مسجد امام حسن )ع( به سمت حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه)س( تشییع و در جوار بارگاه ملکوتی 

آن حضرت به خاک سپرده می شود.
بر اساس این گزارش مراسم تشییع پیکر پاک آن عالم وارسته 
ابتدا  صبح امروز در تهران، از مسجد فرشته، واقع در خیابان 

ولی عصر )عج(، تشییع و پس از آن به قم منتقل می شود.
آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی متولد ١٣۰۹ در شهرستان  
محالت استان مرکزی  و از شاگردان  امام خمینی )ره( بود که در 

دوران انقالب و مبارزات امام  نقشی موثر داشت.

مؤمنی شریف بابیان اینکه از سال ها قبل به دنبال انتشار خاطرات 
حاج  اواخر  این  در  و  می افتاد  تعویق  به  که  بودیم  سلیمانی  سردار 
قاسم برای انتشار خاطراتشان اعالم آمادگی کردند که به همرزمانش 
امر  این  با کمک دست نوشته های شهید،  داریم  پیوست، گفت: تالش 

محقق شود.

»محسن مؤمنی شریف« در حاشیه ویژه برنامه ملی عصر خاطره با عنوان »وقت دیدار« 
زهرا  فاطمه  اسالم حضرت  نبی مکرم  ایام شهادت دخت  فرارسیدن  با  که هم زمان 
)سالم اهلل علیها( و شهادت سردار رشید اسالم سپهبد قاسم سلیمانی در روستای قراخیل 
منطقه باالتجن قائم شهر برگزار شد، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی به خبرنگار شبستان در ساری گفت: بعد از شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی و حماسه حضور مردم شهیدپرور ایران اسالمی در مراسم تشییع و خاک سپاری 
این سردار سرافراز که موجب بهت جهانیان گردید مسئولیت سنگینی بر دوش هنرمندان 

برای تولید آثار متناسب با جایگاه این شهید گران قدر گذاشته شده است.

رئیس حوزه هنری:

زندگی تا شهادت حاج قاسم کتاب می شود

http://shabestan.ir/detail/News/879243
http://shabestan.ir/detail/News/879297
http://shabestan.ir/detail/News/879411
http://shabestan.ir/detail/News/879136
http://shabestan.ir/detail/News/879248


خبرگزاری

امام حسن )ع(: همانا در روز قیامت بندگان به مقدار عقل و 
درک و شعورشان مجازات مي شوند.
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همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا)س( پیکر 2 نفر »محمدحسین زنجانی« و »محمدحسین عبداللهی« از جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی با حضور هیات های مذهبی در بیرجند تشییع شد.

تشییع دلباختگان سردار سلیمانی در بیرجند

گزارش تصویری: سعید کاظمی

http://www.shabestan.ir/

