
1398 25 دی مــاه  424. چهارشــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.ir

امام خمینی )ره(:
باید در حفظ دین مقدس و اسالم 
عزیز و جمهوری اسالمی استقامت 
کنیم، و مشکالت را با استقبال و 
استقامت انقالبی رفع نماییم.

صفحه 3

خبرگزاری

سخنگوی سپاه خبر داد؛

بسیج ظرفیت های یگان های سپاه برای 
امدادرسانی به سیل زدگان
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حجت االسالم دکتر ارزانی با اشاره به تمدید 
مهلت رویداد ملی »فهما«، گفت: در پی حجم 
سراسر  کانون های  مدیران  درخواست  باالی 
کشور، دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری 
و  تولیدات  اطالعات،  ثبت  زمان  پایان  فهما، 
گزارش ها و آغاز ارزیابی ها تا جمعه، ۴ بهمن 

تمدید شد.

تمدید  به  اشاره  با  ارزانی«  حجت االسالم »حبیب رضا 
رویداد ملی فهما گفت: براساس جدول زمان بندی از پیش 
تعیین شده که منطبق با مصوبات شورای سیاستگذاری 
رویداد ملی فهما است، روز چهارشنبه )۲۵ دی( سال جاری 
آخرین مهلت برای ثبت و بارگذاری اطالعات کانون ها 
در سامانه بچه های مسجد اعالم شد. وی اظهار کرد: 
ارزیابی فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد 
پس از اتمام زمان تعیین شده با دریافت خروجی سامانه 
بچه های مسجد، به صورت رسمی از سوی کارشناسان 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
براساس شاخص ها و فرآیندهای بارگذاری شده آغاز می 

شود.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 

کشور، با اشاره به اینکه کمتر از ۴۸ ساعت به اتمام زمان 
تعیین شده باقی مانده است، ابراز کرد: نظر به درخواست 
های گسترده مدیران کانون های فرهنگی هنری سراسر 
کشور، دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری فهما، ۹ روز به 
زمان باقیمانده افزوده شد تا کانون ها در زمان مناسبی را 
برای مشارکت در شاخص ها و فرآیندهای اعالم شده و 
بارگذاری اطالعات در قالب شاخص های مذکور به عمل 

آورده و در فرآیند ارزیابی های سال ۹۸ حضور فعال تری 
داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه درخواست کانون ها اجابت شده و 
رویداد ملی فهما ۹ روز دیگر تمدید شده است، بیان کرد: 
دریافت آخرین خروجی از سامانه به عنوان اولین مرحله از 
مراحل ارزیابی کانون ها)ارزیابی سیستمی و سامانه ایی( 

به ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۴ بهمن ۹۸ موکول شد.

در پی شهادت فرمانده رشید اسالم شهید سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور از ساعات اولیه اعالم 
این خبر ناگوار شاهد ارسال انبوهی از پیام ها، ایمیل ها و تماس های هنرمندان مسجدی و اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برای ابراز 

تسلیت، همدردی و مشارکت در پاسداشت این شهید واالمقام در قالب برنامه ای منسجم بوده است.

بچه های مسجد با محکوم کردن این اقدام ضدبشری و تروریستی آمریکا و ایادی آن و تبریک و تسلیت این فقدان بزرگ  به محضر بقیة اهلل االعظم )ارواحنا فدا( و همچنین  مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، آحاد ملت ایران و به ویژه خانواده گرامی ایشان، ضمن قدردانی از انبوه پیام های تسلیت و همدردی بچه های مسجدی، از عالقه مندان دعوت می کند تا در رویداد بزرگ 

هنری، ادبی »سردار آسمانی« که در قالب 6 رشته برگزار می شود شرکت کنند.

فراخوان کانون های مساجد برای رویداد هنری ادبی »سردار آسمانی«

در پی درخواست های گسترده از سراسر کشور انجام شد

تمدید رویداد ملی »فهما« تا ۴ بهمن

نمایــه

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

انتصاب مسئول امور بانوان در 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

امور  به  رسیدگی  مرکز  بانوان  امور  مسئول 
منظور  به  مرکز  این  رئیس  حکم  با  مساجد 
های  کارگروه   تشکیل  همچون  اموری  پیگیری 
متناسب با نیاز امروز جامعه زنان در مساجد، 

منصوب شد.

حجت االسالم »سید ناصرالدین نوری زاده«، رئیس مرکز 
رسیدگی به امور مساجد، طی حکمی سرکار خانم کریم زاده را 
به عنوان »مسئول امور بانوان مرکز رسیدگی به امور مساجد« 

منصوب کرد.

حجت االسالم پهلوانی با اشاره به صدور مجوز کانون »شهید سلیمانی« در 
استان هرمزگان، گفت: نشست های بزرگداشت شهدای مقاومت، برپایی 
محافل انس با قرآن و اجرای برنامه های معرفت افزا تا ۲۲ بهمن در کانون های 

مساجد این استان ادامه دارد.

حجت االسالم »احمد پهلوانی « با اشاره به اجرای ویژه برنامه های بزرگداشت شهید 
قاسم سلیمانی در کانون های مساجد استان هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهید 
سپهبد سلیمانی تحول عظیم به نفع مستضعفین و دفاع از آرمان های انقالب اسالمی رقم 
زد، به منظور ترویج و تعمیق آرمان ها و اهداف واالی این شهید بزرگوار و فرهنگسازی 
روحیه ایثار و شهادت ویژه برنامه های بزرگداشت این شهید واالمقام تا ۲۲ بهمن در کانون 

های مساجد استان هرمزگان اجرا می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان تصریح کرد: در 
همین راستا از همرزمان آن شهید نیز دعوت کرده ایم که در مراسم های بزرگداشتی که 
در کانون های فرهنگی هنری و مساجد برگزار می شود، حضور یابند و به تبیین شخصیت 

و افکار سیدالشهدای جبهه مقاومت بپردازند.
حجت االسالم پهلوانی همچنین از صدور مجوز برای راه اندازی کانون فرهنگی هنری 

به نام شهید سلیمانی در استان هرمزگان خبر داد و گفت:  تالش می کنیم که این کانون 
به عنوان پایگاهی برای تبیین مجاهدت های ۴۰ ساله سردار سرافراز اسالم حاج قاسم 
سلیمانی شود و به ترویج فرهنگ و روحیه ایثار، شهادت و دفاع از آرمان های انقالب 

اسالمی در میان جوانان بپردازد.

صدور مجوز کانون فرهنگی هنری »شهید سلیمانی«

 بزرگداشت قربانیان نا امنی
 در مسجد دانشگاه تهران

آئین یادبود مسافران سانحه هواپیمایی اوکراین و 
دانشگاه  مسجد  در  امروز  منطقه،  ناامنی  شهدای 

تهران برگزار شد.

ویژه برنامه یادبود مسافران پرواز 7۵۲ قربانیان ناامنی با 
)سه  دیروز  حادثه  باختگان  جان  از  برخی  خانواده  حضور 
شنبه، ۲۴ دی ماه( از ساعت 13 و 3۰ دقیقه ظهر برگزار 

شد.
دراین مراسم مهدی رسولی به مداحی پرداخت.

مسجد دانشگاه تهران در میدان انقالب، دانشگاه تهران 
واقع شده است.
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روحانی گفت: ملت های منطقه نباید برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه و اخراج این متجاوزین آرام و قرار داشته باشند.

حجت االسالم حسن روحانی در دیدار  با عماد خمیس نخست وزیر سوریه تاکید کرد: اراده جمهوری اسالمی ایران توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش و همه جانبه مناسبات و 
همکاری های تهران-دمشق است.

وی با اشاره به این که ایران همواره پشتیبان ملت های ایستاده در برابر استکبار است،  افزود: ملت های منطقه نباید برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه و اخراج این 
متجاوزین آرام و قرار داشته باشند.

رییس جمهوری با اشاره به ضرورت تالش مسووالن دو کشور برای تسریع در اجرای قراردادها و توافقات فی مابین، خاطرنشان کرد: اراده جمهوری اسالمی ایران توسعه، تقویت و تحکیم 
بیش از پیش و همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران- دمشق است.
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ملت های منطقه برای اخراج متجاوزین آرام و قرار نداشته باشند

پنجــره

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

افزایش ۸ درصدي عملکرد حمل 
و نقل هوایي در آذر ماه

معاون برنامه ریزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت 
فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران از رشد ۸ درصدي 
نشست و برخاست و افزایش ۹ درصدي اعزام و 
پذیرش مسافر و پذیرش بار طي آذر امسال خبر داد.

حمیدرضا سیدی عنوان کرد: بر اساس آمار جمع آوری شده 
توسط گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی، میزان جابه 
جایی مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه 
امام)ره(، از حدود 3 میلیون و ۴1۵ هزار مسافر در آذر۹7 به حدود 
3میلیون و 71۴ هزار  مسافر در آذر۹۸ رسیده است که رشد ۹ 
درصدی را نشان می دهد. سیدی افزود: بیشترین جابه جایی 
مسافر در آذر ۹۸ به فرودگاه مهرآباد )بیش از یک میلیون و 3۰۹ 
هزار مسافر( و سپس به فرودگاه های مشهد )بیش از ۵۹۲ هزار 
(، امام خمینی )بیش از ۴۵۸ هزار (، شیراز)بیش از ۲۴3 هزار ( و 

اهواز )بیش از 1۸۰ هزار مسافر( اختصاص دارد.
معاون برنامه ریزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و 
ناوبري هوایي ایران با اشاره به رشد ۸ درصدی پرواز در فرودگاه 
های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه امام)ره( در آذر ۹۸ نسبت 
به آذر ۹7 و رسیدن از۲۸ هزار و 673 به 31 هزار و ۴1 پرواز، 
گفت: بیشترین پرواز در آذر ۹۸ به فرودگاه مهرآباد با 1۰ هزار و 
۸۹۵ فروند اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد)۴۲۰۰پرواز(، 
اهواز  و  )۲۲۹1پرواز(  شیراز  3۲3۰پرواز،  با   خمینی)ره(  امام 

)1۵71پرواز( در رتبه های بعدی قرار دارند.

گذشته  روز  چند  شدید  بارندگی های  پی  در 
سیستان  استان   در  سیل  وقوع  به  منجر  که 
و بلوچستان و بروز خساراتی در این مناطق 
شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
روز سه شنبه اظهار داشت: از ساعات ابتدایی 
بلوچستان،   استان سیستان و  وقوع سیل در 
واحدها و یگان های سپاه مستقر در منطقه اعم 
از یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، 
نیروی  االنبیا)ص(،  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
گروه های  و  بومی  بسیجیان  و  سپاه  دریایی 
برای  را  خود  همت  و  تالش  همه  جهادی، 
امدادرسانی و کاهش مشکالت و آالم هموطنان 
عزیز و محجوب این خطه ایران اسالمی بکار 

گرفتند.

قدس  قرارگاه  بسیجیان  و  پایوران  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی زمینی سپاه پس از وقوع سیل با حضور در منطقه، 
اقدامات امدادرسانی و نجات را به سرعت آغاز کردند، 
افزود: این اقدام مهم با بکارگیری 3 فروند بالگرد ترابری، 
3۵ دستگاه ماشین آالت سنگین مهندسی و ترابری و 
ساعات  در  قرارگاه  این  رزمندگان  از  نفر  از 6۰۰  بیش 
اولیه وقوع سیل انجام پذیرفت که منجر به نجات جان 

بسیاری از هموطنان گرفتار مانده در سیل شد.

از  اسالمی همچنین  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
بکارگیری ماشین آالت و تجهیزات مهندسی به منظور 
بازگشایی راه های ارتباطی و تخلیه مردم و نجات گرفتار 
ماندگان در سیل خبر داد و تصریح کرد: همچنین تاکنون 
بیش از  1۰ هزار بسته غذایی، ۵۰  هزار قوطی کنسرو 
و آب معدنی و ۵ هزار تخته پتو بین سیل زدگان توزیع 
شده است و در ادامه روند امدادرسانی 1۰۰۰ سری لوازم 

ضروری خانگی در حال توزیع می باشد.

شریف در ادامه عنوان کرد: قرارگاه قدس نیروی زمینی 
سپاه با راه اندازی ۴ مرکز پخت غذا در شهرستان های 
چابهار و کنارک، پخت غذای گرم را از روز شنبه آغاز 
کرده که در هر وعده ۵ هزار پرس غذا بین سیل زدگان جا 
بجا شده و مستقر در مکان های امن و نیز در روستاها و 
نقاط صعب العبور از طریق بالگرد توزیع می شود و تاکنون  
۲۰۰ روستای سیل زده را تحت پوشش خدمات رسانی 

قرار داده شده است.

سخنگوی سپاه خبر داد؛

بسیج ظرفیت های یگان های سپاه برای 
امدادرسانی به سیل زدگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۹ درصد 
نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش تولید در سیمان داریم که این هم 
نشانگر رونق واحدها و هم نشانگر رونق فعالیتهای مرتبط با سیمان 

در کشور است.

رضا رحمانی در بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی ساخت 
و ماشین آالت وابسته)ایران سمنتکس( در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: این نمایشگاه 
در هشتاد و ششمین سالروز تاسیس صنعت سیمان در کشور برپا شده است و حسن 

تصادف خوبی دارد که ظرفیت تولید سیمان در کشور نیز ۸6 میلیون تن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه هدف گذاری رساندن این ظرفیت به 1۲۰ 
میلیون تن را تا افق 1۴۰۰ انجام داده ایم، تصریح کرد: با توجه به بازاریابی و امکانات 
فروش و صادرات این هدف گذاری ها تنظیم می شود و ظرفیت الزم را برای رسیدن 

به این رقم نیز داریم.

رحمانی با اعالم اینکه صادرات کلینکر سیمان نیز بیش از 3۰ درصد افزایش داشته است، 
گفت: مهمترین اتفاقی که امسال رخ داد و برای من بسیار غرورآفرین بود، جدی گرفته 
شدن نهضت ساخت داخل در این حوزه بوده است که انجمن تولیدکنندگان سیمان و 

واحدهای تولیدی با جدیت پای کار آمده اند.

افزایش بیش از ۹ درصدی تولید سیمان در ۹ ماهه امسال

 تشکیل جلسه سه جانبه
 ایران- اوکراین- کانادا براي 

بررسي سانحه پرواز ۷۵۲

سخنگوي سازمان هواپیمایي کشوري از تشکیل 
جلسه سه جانبه کارشناسان ایران- اوکراین- 

کانادا براي بررسي سانحه پرواز ۷۵۲ خبرداد.

رضا جعفرزاده اظهارکرد: با ورود کارشناسان بررسي سانحه کانادایي 
اولین جلسه سه جانبه با حضور کارشناسان ایران- اوکراین- کانادا 

صبح روز سه شنبه در سازمان هواپیمایي کشوري تشکیل شد.
جلسه  این  در  افزود:  کشوري  هواپیمایي  سازمان  سخنگوي 
کارشناسان سه کشور روند بررسي سانحه در روزهاي گذشته را مرور 
و مورد بررسي مجدد قرار دادند و مقرر شد برنامه ریزي الزم جهت 
استمرار روند بررسي سانحه صورت گیرد. جعفرزاده تصریح کرد: 
سازمان هواپیمایي کشوري ایران از همان دقایق اولیه بعد از بروز 
سانحه پرواز 7۵۲ شرکت هواپیمایي اوکرایني براي حضور نماینده 
کشورهاي طراح، سازنده، بهره بردار و کشورهایي که شهروندان 
آنان در این پرواز حضور داشتند اعالم آمادگي کرده بود که اکنون 

نمایندگان کشورهاي کانادا و اکراین در ایران حضور دارند.

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/880809
http://shabestan.ir/detail/News/880779
http://shabestan.ir/detail/News/880814
http://shabestan.ir/detail/News/880737
http://shabestan.ir/detail/News/880772


آیین اختتامیه جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ای »مبین« در تاالر استاد »جلیل شهناز« خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

بر پایه این گزارش »سید حمیدرضا طیبی« طی سخنانی اظهار کرد: مشارکت دادن مخاطبان رسانه در تولید محتوا با ابراز نظر در بستر یک فعالیت هنری،حرفه  ای و آماتور مدتی است که در 
دنیا تجربه شده و تأثیرات آن مورد توجه صاحب  نظران مدیریِت رسانه قرار گرفته است، بنابراین تعامل به وجود آمد به ویژه زمانی که آثار مردمی در بستر مناسب و جذاب به نمایش گذاشته 

می  شود به حفظ و افزایش مخاطبان و ایجاد احساس درونی مثبت نسبت به این  مشارکت و در نهایت ایجاد آمادگی برای تغییر رفتار بر اساس مشی رسانه منجر می شود.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: برگزاری نخستین جشنواره فیلم 11۴ ثانیه  ای مبین، از سوی بخشی از نهاد جهاد دانشگاهی که هم تجربه فعالیت حرفه  ای رسانه  ای دارد و هم سال  ها است 
فعالیت های هنری، دانشجویی و دانشگاهی با محوریت مفاهیم بلند قرآن کریم و معارف ناب اهل بیت)ع( را رصد کرده است این امیدواری را در دل دغدغه مندان اخالق و مصلحان اجتماعی 
ایجاد می  کند که برای شکوفایی استعدادها و حرکت در مسیر تحقق جامعه ایمانی و قرآنی و نیز پاسخ به شیطنت  ها و جنگ نرم دشمن، بتوان از ظرفیت هنر و رسانه استفاده مطلوب کرد.
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ضرورت بهره مندی از ظرفیت هنر و رسانه در راستای تحقق جامعه ایمانی و قرآنی

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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معاونان  شورای  جلسه  ششمین  و  بیست 
ریاست  به  زیارت  و  حج  سازمان  مدیران  و 
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت 

برگزار شد.

علی رضا رشیدیان این جلسه ضمن تسلیت ایام فاطمیه، 
جان باختن تعدادی از هموطنان در کرمان طی مراسم تشییع 
جنازه پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین 
جان باختن تعدادی از هموطنان در پی سقوط هواپیمای 

مسافربری اوکراینی را تسلیت گفت.
وی همچنین یاد و خاطره سردار سرافراز اسالم و جمهوری 
اسالمی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی 
المهندس و دیگر شهدای گرانقدر اقدام تروریستی اخیر 
امریکا را گرامی داشت و از ضربه مناسبی که سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به نیروهای امریکایی در عراق زده است، 
تشکر و قدردانی کرد. رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه 
با اشاره به اصالح صورت گرفته در ساختار سازمان حج و 
زیارت بر پویایی هرچه بیشتر سازمان و کارکنان در حوزه 

های مختلف تاکید کرد و گفت: کار در حوزه حج و زیارت 
بر اساس انگیزه عقیدتی انجام می گیرد و کارمندان این 
سازمان بر اساس انگیزه های درونی به خدمت می پردازند. 
وی با ابراز امیدواری در خصوص اینکه ساختار جدید سازمان 

موجب افزایش کارآمدی و توانمندی بیشتر شود، گفت: 
امیدواریم با توجه به این ساختار جدید و هدف گزاریها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته، هیچ کدام حوزه های 

خدمتی در راستای ارتقای کیفیت خدمت مغفول نماند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد

 ضرورت استفاده از ظرفیت دفاتر زیارتی
 در حوزه حج و زیارت

لزوم موشکافی و بررسی محققانه 
بیانیه گام دوم انقالب

رئیس مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی با اشاره 
به ابعاد گسترده بیانیه گام دوم انقالب و مطالب 
مهم مطرح شده در آن بر لزوم موشکافی و بررسی 

محققانه بیانیه گام دوم انقالب تأکید کرد.

حجت االسالم والمسلمین »علی همت بناری« در نشست 
خبری همایش ملی »ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب« که در سالن نشست های مؤسسه 
آموزش عالی علوم انسانی برگزار شد، با اشاره به لزوم اسالمی 
سازی و تولید علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
گفت: این همایش نیز در راستای این دو عرصه برگزار می  
شود. رییس مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی افزود: این هدف 
عاملی برای ضرورت برگزاری این همایش شده است و قصد 

دارد خدمتی را به تحقق بیانیه گام دوم انقالب بکند.
وی با بیان این که علوم انسانی زمینه ساز تحقق اهداف ناب 
انقالب اسالمی است، گفت: بی شک علوم انسانی که پایه و 
اساس غربی دارد نمی تواند به نظامی کمک کند که بر اساس 
اهداف متعالی اسالم پایه ریزی شده است، بیانیه گام دوم انقالب 

نیز با توجه به اهداف انقالب اسالمی نگاشته شده است.

 کسانی که خدا آنها را
 دوست ندارد

یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند دشمن 
کسی است که دنیا را به خوبی می شناسد اما آخرت 
را نمی شناسد، گفت: خداوند از کسی که در حیات 
خود بخیل بوده اما هنگام مرگ سخاوتمند می شود، 

بیزار است.

حجت االسالم والمسلمین »سیدمحمدباقر علوی تهرانی« 
به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد امیر طی سخنانی درباره 
زهد گفت: زهد، به معنای بی رغبتی و تمایل نداشتن به دنیا 
است. خداوند نسبت به دنیا بغض دارد، ما هم باید به آن 

بغض داشته باشیم.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه بهره مندی از دنیا باید 
به اندازه کفاف و عفاف باشد، اظهار کرد: کفاف و عفاف 
یعنی اینکه اوال انسان به حرام نیفتد، ثانیا شأن او نیز حفظ 

شود و دستش جلوی دیگران دراز نشود.
شبیه  رفتارمان  باید  شیعه  عنوان  به  ما  داد:  ادامه  وی 
فکر  چطور  حضرت)ع(  باشد.  علی)ع(  امام  امیرمومنان 
می کنند، ما هم همان طور فکر کنیم. موالی متقیان)ع( 
به چه چیزی تمایل دارند، ما هم به همان تمایل داشته 
را  کار  ما هم همان  می کنند  کار  باشیم. حضرت)ع( چه 

انجام بدهیم.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در هیئات و اماکن 
مذهبی استمرار دارد.برنامه تعدادی از هیئات 

مذهبی به شرح زیر است:

اجتماع هیئات مذهبی شمال غرب تهران
سخنران: دکتر رضا سراج

مداح: امیر عباسی، حبیب عبداللهی
زمان:۲۵ دی ساعت 17

نشانی: منطقه ۲۲،شهرک گلستان،بلوار کاج،مسجد جامع 
حضرت ولیعصر)عج(

مسجد فاطمیه
سخنران: حجت االسالم سید حمید میرباقری

مداح: سعید خرازی
زمان:۲۵ دی تا سوم بهمن بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، ایستگاه ناصری، 
خیابان شهید آذرباد

هیئت بیت الفاطمه )س(
سخنران: حجت االسالم روح اله ایلکا

زمان:۲7دی تا ششم بهمن ساعت 1۵ و 3۰
نشانی: خیابان حضرت ولیعصر )عج(، نرسیده به میدان منیریه 

کوچه حکمي
هیئت روهروان غدیر

سخنران: حجت االسالم میثم علی پناه
محمد  حمیدعلیمی،  چی،  آئینه  علی  اول:  شب  مداح: 
کمیل،شب دوم: کاظم غفارنژاد، محمد حسین پویانفر،شب 
چهارم:  امیرطالجوران،شب  سرخی،  سیب  حسین  سوم: 
عبدالرضا هاللی،  موسی رضایی، شب پنجم: سید مجید 

بنی فاطمه
زمان:۲۹دی تا سوم بهمن بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه محالتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم 
شهروند،  فروشگاه  جنب  شمشاد،  خیابان  انتهای  غربی، 

حسینیه پیام غدیر
مسجد جامع امام سجاد)ع(
سخنران: حجت االسالم مشکی

زمان:۲۴ دی ساعت 1۹
نشانی: فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، جنب بوستان 

صبا
حسینیه شهدا

سخنران: حجت االسالم سیدامیر عبدالملکی
مداح: مرتضی سلمانی، مهدی نقی زاده، مجتبی حق پناه

زمان:۲۴ دی ساعت ۲۰
نشانی:خیابان شوش شرقی، ابتدای شهرزاد

حسینیه محبان موسی بن جعفر)ع(
سخنران: محمدامین دریا پیما

مداح: ابوالفضل دودانگه، امیررضا ابوالقاسی
زمان:۲۵ دی ساعت ۲۰

نشانی: خیابان کمیل، نرسیده به چهارراه جیحون
حسینیه بیت الزهرا)س(

سخنران: حجت االسالم عظیمی نژاد
مداح: ابوالحسن موالیی، علی صلواتی زاده

زمان:۲۵ دی ساعت۲۰
نشانی: جنب دانشگاه امام حسین)ع(،مجتمع والیت

تدارک هیئت های مذهبی برای ایام فاطمیه 
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

 معنای »انتقام سخت« 
در فرهنگ انتظار

در روزهای بعد از شهادت سردار سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی«، سیدالشهدای جبهه مقاومت پرچم سرخ 
مزین به شعار »یالثارات الحسین)ع(« بر فراز گنبد 
فیروزه ای مسجد مقدس جمکران به اهتزاز درآمد؛ 
انتقام  نشانه  فرهنگ شیعی  در  پرچم  و  این شعار 
امام  توسط  است  قرار  که  است  خونخواهی ای  و 

زمان)عج( پس از ظهور انجام شود.

لذا در بررسی معنای انتقام سخت در فرهنگ مهدوی و در فضای 
انتظار زمینه ساز با حجت االسالم والمسلمین »قاسم خانجانی«، 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد تاریخ 
اسالم گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه مشروح آن تقدیم 

حضورتان می شود:
»یالثارات  شعار  مهدوی  شیعی  فرهنگ  بنابر 

الحسین)ع(« چه پیامی را بیان می کند؟
این ترکیب تشکیل شده از »یاء« که حرف ندا است »لثارات« و 
»حسین)ع(«؛ این الم نشانه استغاثه است وقتی در عرب بخواهند 
استغاثه کنند، این الم به کار می رود، ثاراث جمع ثار به معنی 
خون است و بعدها به عنوان خونخواه و منتقم معرفی شده و 
در مجموع معنی این عبارت می شود: »ای خونخواه و منتقم 
حسین)ع(«، که منظور از منتقم حقیقی، امام زمان)عج( است؛ 
البته منتقم نسبت به خداوند به عنوان منتقم اصلی به کار می رود، 

چراکه یکی از اسماء حضرت حق منتقم است.
به لحاظ تاریخی این شعار چه فراز و فرودهایی دارد 
و قرار است در آینده تاریخ محور چه تحرکاتی باشد؟

به لحاظ تاریخی بعد از قیام عاشورای حسینی، اولین حرکتی که 
به عنوان انتقام گیرنده و خونخواه امام حسین)ع( و شهدای کربال 
با این شعار شکل گرفت، قیام »توابین« بود که درصدد انتقام 
از یزید و بنی امیه برآمد، اما به دالیل مختلف حرکت شان به 
نتیجه نرسید و شکست خورد. بعد از آن، قیام مختار شکل گرفت 
که شعار همراهان او به عنوان خونخواهان کربال نیز »یالثارات 

الحسین)ع(« بود که توانستند از برخی قاتالن انتقام بگیرند.
با توجه به این سابقه تاریخی و نمونه های تاریخی و مفهوم 
این عبارت می توان گفت، این شعار همگانی در فرهنگ تشیع 
جا افتاد که معمواًل برای انتقام و خونخواهی و اعالم حمایت از 
آن استفاده می شده است و موارد کاربرد آن نیز اعالم حمایت، 
وفاداری و آمادگی برای خونخواهی است. در عصر غیبت و در 

دوران ظهور امام عصر)عج( هم به همین اعتبار به کار می رود.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که دیروز )سه شنبه، ۲۴ دی ماه( به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد، ضمن بررسی و تبادل نظر در خصوص مباحث اجرایی حج 

۹۹ اعالم شد کارگروه مسائل پزشکی حج برای پیگیری اقدامات الزم در این حوزه فعال شده است.

در این جلسه آسیب شناسی کارگروه  مسکن در خصوص حج ۹۸ و اقدامات کارگروه حمل و نقل هوایی و فرودگاه ها و استراحتگاه بین راهی جده - مکه بررسی و تصریح شد: هیئت 
مسکن برای اجاره هتل های حج ۹۹ درحال آماده سازی مقدمات است و با دریافت روادید به عربستان اعزام خواهد شد. علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به استمرار 
پروازهای هوایی زائران ایرانی به عتبات عالیات، تصریح کرد: مسئوالن عراقی برای از سرگیری اعزام زمینی زائران ایرانی به عتبات آمادگی دارند و ما در انتظار اعالم نظر شورای عالی 
امنیت ملی هستیم. این گزارش حاکی است در آغاز این نشست حجت االسالم والمسلمین نواب با اشاره به حضور بسیارگسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، گفت: مردم ایران اسالمی همچون گذشته در این مراسم باشکوه حماسه ای دیگر خلق کردند و حضور انقالبی آنان، نشانه وفاداری مردم به نظام و انقالب اسالمی است. 

یک گام تا از سرگیری اعزام زمینی زائران ایرانی به عتبات

جذبه  بیان اینکه  با  صدیقی  حجت االسالم 
می کند،  عرشی  را  انسان  زهرا)س(  حضرت 
گفت: پس از پیامبر)ص(، حضرت زهرا)س( به 
جهاد با نفاق پرداختند و افشا کردند که دشمنان 
دارند جاهلیت را برگردانند و اسالم را  قصد 

نابود کنند.

حجت االسالم والمسلمین »کاظم صدیقی« در جلسه 
مناسبت  به  امام خمینی)ره(  علمیه  حوزه  اخالق  درس 
ایام فاطمیه طی سخنانی گفت: خداوند متعال حضرت 

زهرا)س( را در عداد عرشیان قرار داده است.
انوار  امام جمعه موقت تهران افزود: ائمه معصومین)ع( 
عرش الهی هستند و آمدنشان در این عالم همچون قرآن 
کریم است، آنها تجلی ذات حق تعالی هستند، خداوند قرآن 
را  برای ما تنزل داده اما این تنزل از عظمت عرشی قرآن 

کم نکرده است.
حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه حضرت زهرا)س( 
تعیین  علی)ع(  امام  امیرمومنان  و  پیامبر)ص(  از  پس 

وجودی خلقت هستند، تصریح کرد: حضرت زهرا)س( 
اسم اعظم الهی، در وادی آفاق و انفس ام الکتاب و در 

جبروت و ملکوت حکم ران هستند.
حضرت  جذبه  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 

از  پس  کرد:  ابراز  می کند،  عرشی  را  انسان  زهرا)س( 
پیامبر)ص( جبرئیل بر حضرت زهرا)س( نازل می شدند، 
ائمه  واسطه  به  باید  عالم  حقایق  با  ارتباط  برای  ما 

معصومین)ع( اقدام کنیم.

امام جمعه موقت تهران:

حضرت زهرا)س( در جهاد با نفاق انواع جانبازی ها 
را انجام دادند

بسیاری از ما در زندگی پیش آمده است برای رسیدن به حاجات و رفع 
گرفتاری هایمان به ائمه اطهار)ع( به ویژه امام عصر)عج( توسل کنیم 
و آن حضرت)عج( را واسطه فیض درگاه الهی قرار داده و از این مسیر 

اجابت آن را از حق تعالی خواستار شویم.

این مهم به ویژه در شرایط کنونی و دوره و زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم اهمیت 
بیشتری دارد، دوره ای که از آن به آخرالزمان یاد می شود آن هم با تمام اوصاف و مشکالت 
و پیچیدگی هایی که از گذشته در مورد این دوره بیان کرده اند؛ از جمله مصائب این دوره 
دوری از معنویت و گمگشتگی است، حتی در میان دین داران، تا جایی که برخی این سواالت 
را مطرح می کنند که مگر انتظار ما از امام زمان)عج( چیست و اساسا مگر بار مسئولیت و 

وظیفه آن حضرت جهانی نیست؟ حال چه طور بیاییم و طلب حاجت کنیم؟ 
این موارد بخش هایی از مباحث حجت االسالم »مسعود عالی«، استاد اخالق را تشکیل می 

دهد. در ادامه مشروح سخنرانی این سخنران مذهبی را می خوانید:
حجت االسالم »مسعود عالی« طی سخنانی اظهار کرد: ما شیعیان می گوییم امام عصر)عج( 
زنده است، هرچه قدر هم که عمرش طول بکشد زنده است، امام که فقط حاکمیت سیاسی 

نمی خواهد داشته باشد، در واقع چنین نیست که بگوییم اکنون که حضرت)عج( حکومت 
ندارد بنابراین برای جهان چه فایده ای خواهد داشت.

حجت االسالم والمسلمین عالی:

امام زمان)عج( واسطه فیض الهی است
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قهرمانی از آماده سازی ۱۷ مرکز نگهداری معتادان متجاهر، زنان و کودکان خیابانی با ظرفیت ۱۷۰۰ نفر در مناطق ۲۲ گانه تهران خبر داد.

قهرمانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: با توجه به دستورات جلسات گذشته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران شهرداری با تمام 
توان اقدامات الزم را جهت اجرای برنامه های خود انجام داده است و خوشبختانه تا به امروز 17 مرکز نگهداری معتادان متجاهر و زنان و کودکان در مناطق ۲۲ گانه با ظرفیت 17۰۰ نفر 

آماده کرده اند.
نماینده شهرداری تهران تصریح کرد: تمام تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده شده است و سایر مراکز نگهداری معتادان متجاهر در مناطق ۲۲ گانه نیز با همکاری شهرداران مناطق در 
حال انجام است.  وی اظهار کرد: برای اقدامات صورت گرفته همکاری خوبی بین پلیس و شهرداری وجود داشته است تا بحث پاکسازی و اسکان معتادان متجاهر به خوبی صورت پذیرد.

راه اندازی ۱۷ مرکز نگهداری معتادان متجاهر با ظرفیت ۱۷۰۰ نفر در مناطق

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 424. چهارشــنبه 25 دی مــاه 1398

کریمی با بیان اینکه طرح یاری گران زندگی تا 
سال ۱۴۰۰ در تمام مدارس تهران اجرایی خواهد 
شد، گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از مدارس 
دوره دوم و دوم شهر تهران تحت پوشش این 

طرح قرار گرفته اند.

با  مبارزه  شورای  جلسه  در  کریمی«  »عبدالرسول 
مواد مخدر استان تهران با اشاره به طرح یاری گران 
زندگی گفت: طرح یاری گران زندگی یک طرح فاخر و 
ارزشمندی بود که در ستاد مبارزه با مواد مخدر با آموزش 

و پرورش در سال ۹۸ منعقد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران تصریح کرد: در 
حال حاضر این طرح حدود ۲۰ درصد از مدارس سراسر 
کشور در دوره های اول و متوسطه دوم در حال اجرا 
است و با اجرای این طرح به دنبال کاهش تمایل و 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان 

هستیم.
وی افزود: سال آینده 6۰ درصد از طرح یاری گران 

زندگی و سال 1۴۰۰ کل مدارس را تحت پوشش قرار 
خواهیم داد و امسال نیز 7۵۰ مدرسه تحت پوشش قرار 

گرفته است.
کریمی افزود: تعدادی از دانش آموزان در معرض آسیب 

یا اعتیاد قرار دارند؛ ضمن اینکه ما فضای الزم برای 
نگهداری این افراد را داریم ولی تقاضای ما از سازمان 
بهزیستی کمک به برنامه ها و اقدامات بازتوانی برای 

این دانش آموزان و همکاران است. 

عدم تحقق ۴۰ درصدی عوارض 
تردد خودروها برای نوسازی 

حمل و نقل عمومی

علیخانی در تذکری به شهردار تهران گفت: ۴۰ 
درصد عوارض تردد خودروها برای نوسازی ناوگان 

حمل و نقل عمومی هنوز اختصاص نیافته است.

»محمد علیخانی« در جلسه دیروز شورای شهر تهران در 
تردد  عوارض  درآمدهای  درصد   ۴۰ واریز  عدم  خصوص 
ردیف  به  تهران  شهر  مرکزی  های  محدوده  در  خودروها 
اعتباری کمک فنی و اعتباری پرداخت ما به التفاوت تسهیالت 
بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تذکر داد و 
گفت: شهردار تهران باید این موضوع را پیگیری بکند. رییس 
کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: 
در راستای کاهش آلودگی هوا و توسعه و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی و تبدیل و جایگزینی موتورسیکلت های 
کاربراتوری به انژکتوری و سایر طرح های مرتبط با کاهش 
آالینده های زیست محیطی قرار بود تا ۴۰ درصد درآمدهای 
عوارض تردد خودروها در محدوده های مرکزی شهر تهران 
به ردیف اعتباری کمک فنی و اعتباری پرداخت ما به التفاوت 
تسهیالت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است. وی خاطرنشان 
کرد: اعتباری بالغ بر ۲33 میلیارد تومان برای کمک فنی و 
اعتباری پرداخت ما به التفاوت تسهیالت بازسازی و نوسازی 
اما ۴۰  بینی شده است  ناوگان حمل و نقل عمومی پیش 

میلیارد تومان در این خصوص محقق شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران:

طرح یاری گران زندگی تا سال ۱۴۰۰ در تمامی مدارس 
تهران اجرایی می شود

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری و معرفی ۳۵ 
نفر از عامالن اصلی دره فرحزاد به دستگاه قضایی خبر داد.

با مواد مخدر استان  سرهنگ »محمد بخشنده« در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
تهران در خصوص پاکسازی دره فرحزاد گفت: نیروی انتظامی دره فرحزاد را با همکاری 
شهرداری تهران و دستگاه قضایی انجام داد. دره فرحزاد بیش از ۴۰ سال است که پاتوق 
جرایم، توزیع مواد مخدر و معتادان متجاهر است. بارها و بارها طرح های مختلفی در این 
دره اجرا کردیم ولی متاسفانه به دلیل عدم نور کافی و چاه های مختلف با مشکل مواجه 
شده و موفقیت چندانی حاصل نشده بود؛ بر همین اساس طرح های عملیاتی و اطالعاتی 
مختلفی را در دستور کار خود قرار دادیم و با همکاری دستگاه های مربوطه اقدام به 

پاکسازی و تخریب این دره کردیم.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در ادامه تصریح کرد: طرح های صورت 
گرفته را به دو قسمت شمالی و جنوبی در دره فرحزاد اجرایی کردیم و با همکاری 

شهرداری سازمان آبفا در منطقه دو اقدامات پاکسازی الزم را انجام دادیم.
سرهنگ بخشنده تصریح کرد: البته قبل از اجرای طرح ابتدا آلونک های موجود در دره 
فرحزاد را تخریب کردیم و همچنین 3۵ نفر از عوامل اصلی دره فرحزاد را شناسایی و به 

دستگاه قضایی معرفی کردیم که اکنون در زندان به سر می برند.
 وی در ادامه افزود: همچنین با دستور و تدبیر دستگاه قضایی 3۵۰ نفر زن و مرد معتاد 
در دره فرحزاد را جمع آوری کردیم و همچنین 1۴ آلونک در حریم رودخانه را تخریب 

نمودیم.

دستگیری و معرفی ۳۵ نفر از عامالن اصلی دره فرحزاد به دستگاه قضایی کمبود یارانه غذا از محل 
درآمدهای دانشگاه جبران می شود

احمدی با اشاره به اینکه کمبود یارانه غذا از محل 
دانشگاه جبران می شود، گفت: حدود  درآمدهای 
سه ماه پیش یارانه غذای دانشجویان دریافت شد، 

اما در این باره مشکالت حادی وجود دارد.

غذای  یارانه  خصوص  در  احمدی«  تقی  »محمد 
دانشجویان اظهار کرد: حدود سه ماه پیش یارانه غذای 
دانشجویان دریافت شد. اما در این باره مشکالت حادی 
برای  را  زیادی  تالش  دانشگاه  مجموعه  و  دارد  وجود 
تامین غذای باکیفیت تقبل کرد و کمبود بودجه در این 
راه نیز اثرگذار است. رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: 
ازای  در  نمی توانند  دانشگاه ها  که  حوزه هایی  از  یکی 
کمبود بودجه مقاومتی در مقابل آن داشته باشند، تغذیه 
دانشجویان و تامین غذای دانشجویی است که متاسفانه 
در دو سال اخیر افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر بودجه 

دانشگاه ها را به این سمت سوق داده است.
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بذرافشان گفت: پنج هزار و ۲۲۸ خانواده از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان فارس طی ۹ ماهه امسال از مزایای تخفیف هزینه انشعابات، 
پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری با اعتبار ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بهره مند شدند.

»محمد بذرافشان«، در جمع خبرنگاران با اعالم اینکه طی ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۵7۸ فقره تخفیف هزینه انشعابات با هزینه 3۲ میلیارد ریال به مددجویان تحت حمایت این نهاد 
واگذارشده است، گفت: مددجویان عالوه بر دریافت تخفیف هزینه انشعابات، از تخفیف هزینه گواهی پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری نیز بهره مند می شوندکه در مدت مذکور 3۲1 
پروانه ساختمانی و 3۲۹ مورد عوارض شهرداری با هزینه سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال صادر شده است. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( فارس یادآور شد: این خدمات در 6 سرفصل 
انشعابات آب، فاضالب، برق، گاز و گواهی تخفیف هزینه پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری با همکاری دستگاه های خدمات رسان و در نظر گرفتن تخفیف به مددجویان ارائه می شود.
مدیر کل کمیته امداد فارس در پایان اضافه کرد: طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۲۹6 فقره انشعاب برق، یک هزار فقره انشعاب آب و ۲13 فقره انشعاب فاضالب و ۲ هزار و 6۹ فقره انشعاب 

گاز به مددجویان تحت حمایت استان فارس واگذارشده است.

بهره مندی بیش از پنج هزار خانواده مددجویان از تخفیف هزینه انشعابات

های  کانون  های  فعالیت  ثبت  گفت:  سقاء 
سامانه  در  »فهما«  ملی  رویداد  برای  مساجد 
بچه های مسجد تمدید شد و مدیران کانون 
ها می توانند تا ۴ بهمن ماه برنامه های فرهنگی 

خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

»نادر سقاء« گفت: ثبت فعالیت های کانون های مساجد 
برای رویداد ملی »فهما« در سامانه بچه های مسجد تمدید 
شد و  مدیران کانون ها می توانند تا ۴ بهمن ماه برنامه های 

فرهنگی خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اردبیل تصریح کرد: ۵۴۰ کانون فرهنگی هنری در 
مساجد استان فعال هستند که از ابتدای آغاز رویداد ملی 
»فهما« با مشارکت در این طرح فعالیت های فرهنگی، 
قرآنی و هنری کانون را در سامانه بچه های مسجد ثبت 

کرده اند.
کانون های مساجد  نشان کرد:  مقام مسئول خاطر  این 

شهرستان های اردبیل و بیله سوار در این سامانه جزو کانون 
های برتر در استان و کشور هستند.

سقاء افزود: بیش از ۲۴ هزار عنوان فعالیت مختلف توسط این 
کانون ها در سامانه بچه های مسجد ثبت و تائید شده است.

 مرکز تخصصی
 مشاوره فضای مجازی در بیرجند 

راه اندازی شود

کسرایی نیا با تاکید بر اینکه باید خطر اعتیاد 
و وابستگی به فضای مجازی را جدی بگیریم، 
فضای  مشاوره  تخصصی  مرکز  باید  گفت: 
مجازی و ترک اعتیاد اینترنتی در شهر بیرجند 

با فوریت راه اندازی شود.

»سعید کسرائی نیا« در پنجمین ستاد ساماندهی امور جوانان 
این شهرستان اظهار کرد: فضای مجازی بخشی عمده ای از 
زندگی مردم را به خود اختصاص داده است و ضریب نفوذ 

اینترنت در شهر بیرجند بیش از 7۵  درصد است.
مسئول سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ضریب نفوذ اینترنت در بین جوانان شهر بیرجند بیش از 
۹۰ درصد است، افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز 
به طور متوسط هفت ساعت از تلفن همراه برای حضور در 
فضای مجازی استفاده می شود و این موجب شده تمام شئونات 

زندگی ما تحت تاثیر قرار بگیرد.
با تاکید بر اینکه بر اساس اعالم پلیس فتا از  نیا  کسرایی 
ابتدای امسال جرائم در فضای مجازی رشد 1۴6 درصدی در 
استان دارد، گفت: فضای مجازی حوزه های مختلف اقتصاید، 
اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی را تحت تاثیر قرار داده و 
امروز آن چیزی را که فضای مجازی تصمیم می گیرد را ما 
اجرا می کنیم. وی با اشاره به اینکه عالوه بر فرزندان در بین 
والدین هم بشدت در حوزه فضای مجازی با مشکل مواجه 
هستیم، بیان کرد: بحث فضای مجازی در پرداخت اینقدر جای 
خالی دارد که امروز به عنوان بحران می توان از آنان در عرصه 

جوانان نام ببریم.

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

ثبت فعالیت کانون های مساجد برای رویداد ملی 
»فهما« تمدید شد

مدارس جدیداالحداث کردستان 
به نام شهید حاج قاسم سلیمانی 

نامگذاری می  شوند

استان  جدیداالحداث  مدارس  گفت:  قربانی، 
کردستان به نام شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی 

سردار شجاعت ها وخوبیها نامگذاری می شوند.

رشید قربانی مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ، اظهار 
داشت: مدارس جدیداالحداث کردستان به نام شهید واالمقام حاج 
قاسم سلیمانی نامگذاری می شوند. وی افزود: در صورت احداث 
فضای آموزشی جدید در شهرستان ها و مناطق، استان یکی 
از مدارس تازه ساخت به نام نامی آن شهید بزرگوار نامگذاری 
می شود. قربانی بیان کرد: در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد این 

شهید سرافرازاسالم، این اقدام انجام خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم 
از برگزاری و اجرای سرود ۵۰۰ نفری اعضای کانون های فرهنگی و 
این  در  فجر سال جاری  دهه  ایام اهلل  مناسبت  به  استان  این  هنری 

استان خبر داد.

حجت االسالم »علی چراغی پور« بابیان این مطلب، اظهار کرد: به منظور گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروی انقالب اسالمی برنامه های متنوع 
فرهنگی هنری در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار می شود.

وی بابیان اینکه یکی از برنامه های محوری این ستاد در ایام دهه مبارک فجر، اجرای 
سرود ۵۰۰ نفری با حضور اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد است، ابراز کرد: 
برنامه ریزی الزم برای اجرای سرود ۵۰۰ نفری در 1۲ بهمن هم زمان با ورود امام امت به 

ایران اسالمی انجام شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم بابیان اینکه طرح 
اجرای سرود ۴۰ هزارنفری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سطح 
کانون های مساجد کشور برگزار می شود، گفت: این طرح به طور هم زمان در استان های 

مختلف کشور در دوازدهم بهمن با اجرای سرودهای انقالبی برگزار می شود.

 

اجرای سرود ۵۰۰ نفری اعضای کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان ایالم

http://shabestan.ir/detail/News/880547
http://shabestan.ir/detail/News/880570
http://shabestan.ir/detail/News/880551
http://shabestan.ir/detail/News/880557
http://shabestan.ir/detail/News/880521


خبرگزاری

امام محمدباقر)ع(: فضیلتي چون جهاد نیست ، و جهادي چون 
مبارزه با هواي نفس نیست.
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مراسم پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش با حضور مسئوالن بلند مرتبه نظامی در سپاه تهران برگزار شد.

مراسم پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش
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