
1398 16 بهمــن مــاه  440. چهارشــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.ir

امام خمینی )ره(:
با تحقق اسالم همه قشرها در رفاه 
زندگی می کنند؛ و برای آخرتشان 
هم تهیه می بینند.

چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی را گرامی می داریم

صفحه 4

خبرگزاری

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعالم کرد

۴۰ کانون فرهنگی هنری به نام سردار سلیمانی 
در مساجد کشور تاسیس می شود
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ولیئی با اشاره به مشارکت مساجد در تهیه 
تحت  و  نیازمند  جوان  زوج های  جهیزیه 
پوشش سازمان بهزیستی، گفت: در فاز اول 
اجرای این طرح ۹۸۰ مسجد در کمک رسانی 
به زوج های نیازمند در شرف ازدواج مشارکت 

دارند.

هنری  فرهنگی  کانون  های  برنامه  اصلی  رویکرد 
مسجد جامع امام حسن مجتبی)ع( واقع در دهقان 
و  پژوهش  امر  در  و  فرهنگی  همواره  کرج  ویالی 
مطالعه بوده و نسبت به این امر اولویت ویژه ای 
قائل شده اند به گونه ای که اهالی محل و بچه 

های مسجد نسبت به آن آشنایی دارند.
ایام اهلل دهه فجر از جمله روزهایی است که محور 
مسابقه کتابخوانی متناوب با سال های گذشته در 
این مسجد با محوریت کانون فرهنگی هنری برگزار 

و با استقبال پرشور خانواده ها همراه است.
***

برپایی  خصوص  در  زاده  حسین  مرتضی  دکتر 
با  متناسب  گفت:  کتابخوانی  مسابقه  از  دوره  این 
رویکرد علمی پژوهشی کانون فرهنگی امام حسن 
مجتبی)ع( این دوره از مسابقه کتابخوانی ویژه پنج 

گروه سنی برگزار شد.

حسن  امام  مسجد  هنری  فرهنگی  مدیرکانون 
اول  کالس  مقطع  در  اول  گروه  افزود:  مجتبی)ع( 
دوست  کبوترهای  کتاب  عنوان  با  ابتدایی  دوم  و 
داشتنی، گروه دوم مقطع کالس سوم و چهارم با 
عنوان کتاب وقتی آهو خانم به تله افتاد، گروه سوم 
ویژه کالس پنجمی ها و ششمی ها با عنوان کتاب 
های در حلقه شیرها و کتاب شیری که سالم کرد، 
گروه چهارم ویژه مقطع هفتم تا نهم با عنوان کتاب 
دو رکاب و چهارپا و در نهایت گروه پنجم با عنوان 
مسابقه  این  در  کاردان  زهرا  نوشته  آقا  زن  کتاب 

حضور یافتند. وی با اشاره به حضور پرشور دانش 
آموزان در این دوره مسابقه کتابخوانی توضیح داد: 
 19 ساعت  در  بهمن   18 جمعه  که  مسابقه  این 
مجتبی)ع(  حسن  امام  مسجد  کتابخانه  محل  در 
پرشور  استقبال  با  شد  برگزار  کرج  ویالی  دهقان 
دانش آموزان همراه بود. حسین زاده با بیان اینکه 
تا 4 میلیون تومان برآورد هزینه جوایز این مسابقه 
شده است، عنوان کرد: نتایج این دوره از مسابقات 
کتابخوانی ویژه دهه مبارک فجر یکشنبه 20 بهمن 

پس از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

ناهیدی فرد گفت: جشن گرامیداشت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بیش از ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان همدان برگزار 
می شود.

»حمیدرضا ناهیدی فرد« با بیان اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای احیای ارزشهای انقالب اسالمی و وحدت مردم است، گفت: همه باید تالش کنیم که برنامه چهل ویکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی هر چه با شکوه تر از سال های گذشته در مساجد برگزار شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان افزود: جشن گرامیداشت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بیش از ۳00 کانون فرهنگی هنری 
مساجد همدان برگزار می شود. وی پخش فیلم و نماهنگ، مستند وقایع سیر پیروزی انقالب ایران در مساجد استان همدان، حضور 2۳ گروه سرود استان جهت حضور در ویژه برنامه 
های دهه فجر مساجد، قرائت دسته جمعی سوره مبارکه فجر در قالب طرح تالوت نور، برپایی نمایشگاه، برگزاری مسابقات کتابخوانی و مسابقات ورزشی، نشست های بصیرتی، دیدار 

با خانواده معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، جشن و آذین بندی مساجد را از جمله برنامه های اجرایی به منظور گرامیداشت این ایام عنوان کرد. 

برگزاری جشن های انقالب در بیش از ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد همدان

مدیرکانون فرهنگی هنری مسجد امام حسن مجتبی)ع(:

شاخص فعالیت های کانون مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( در سامانه » فهما« کتاب و کتابخوانی است

نمایــه

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

عکاس خبرگزاری شبستان 
برگزیده گیالن شد

مقام  از خبرگزاری شبستان  حمیدرضا علیپور 
خود  به  را  گیالن  خبری  عکس  جشنواره  دوم 

اختصاص داد.

آیین اختتامیه جشنواره عکس خبری گیالن با مضامین اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، ورزشی، هنری و مذهبی با حضور »فیروز 
مدیران  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  فاضلی« 
رسانه ها، عکاسان و خبرنگاران در نگارخانه مارلیک رشت برگزار 

شد.
در این آیین که با ارسال 4۶۶ اثر از سوی ۳4 عکاس شهرهای 
رشت، آستارا، انزلی، الهیجان، رضوانشهر و رودسر به دبیرخانه 
نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس خبری استان همراه بود از 

برگزیدگان جشنواره با اهدا لوح و هدایایی تجلیل شد.
با نظر هیئت داوران »محمدعلی برنو«، »محمودرضا فتاحی« و 
»مجتبی محمدی« ۳4 اثر از 1۳ عکاس به مرحله پایانی و بخش 

نمایشگاه جشنواره راه یافت.
حمیدرضا علیپور از خبرگزاری شبستان با ارسال ۶ عکس مقام 
دوم جشنواره را از آن خود کرد و پویا بازارگرد از خبرگزاری مهر 
رتبه اول جشنواره و عباس عاشوری از خبرگزاری صدا و سیما رتبه 

سوم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات ورزشی در 
کانون فرهنگی هنری امام 

علی)ع( نکا

به  ورزشی  مسابقات  برگزاری  از  چادرنشین 
مناسبت دهه فجر در کانون فرهنگی هنری امام 

علی)ع( نکا خبر داد.

فجر،  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان  افزود:  چادرنشین«  »مجتبی 
مسابقات ورزشی فوتسال و والیبال در کانون فرهنگی هنری 
امام علی)ع( نکا با هدف پاسداشت دهه فجر و تقویت روحیه 
نشاط و شادابی برگزار شد. مسئول کانون فرهنگی هنری امام 
علی)ع( نکا گفت: این کانون نقش موثر و پررنگی در برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های مسجد امام جعفر صادق)ع( کوی مهرگان 
دارد و برنامه های متنوع و مختلفی در طول سال اجرایی می شود. 
وی با اشاره به برنامه های دهه فجر این کانون یادآور شد: کانون 
فرهنگی و هنری امام علی)ع( نکا در دهه فجر امسال حدود 20 
برنامه فرهنگی، ورزشی، قرآنی و نشست های روشنگری را در 
دستور کار دارد تا با کمک هم برای رفع مشکالت فرهنگی 
اقدام شود. چادرنشین گفت: تالش برای نهادینه کردن ارزش 
های انقالبی و اسالمی در بین اعضای این کانون از برنامه های 
مهمی است که در دستور کار است و به همین مناسبت جلسات 

مختلف روشنگری و بصیرتی در طول سال اجرایی می شود.

نقش  به  اشاره  با  ساالری  االسالم  حجت 
امروز  متاسفانه  گفت:  جامعه  در  مساجد 

مقداری به مساجد بی مهری شده است.

احمد  با  دیدار  در  ساالری«  مظفر  االسالم  حجت   «
پهلوانیان مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به 
نقش مساجد در جامعه اسالمی گفت: مساجد به عنوان 
خواستگاه و پایگاه اسالم و انقالب هستند که شاهد آن 

نقش بی بدیلش در انقالب است.
یزد  مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  سرپرست 
خاطرنشان کرد: تاکید بر ارزش ها و سنت ها از تاکیدات 
فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد است و بایستی 

امروز به این نقش توجه ویژه ای شود.
وی افزود: متاسفانه امروز مقداری به مساجد بی مهری 
شده است به نحوی که شاهد کم اهمیت شدن آن در 

جامعه هستیم.
حجت االسالم ساالری بیان کرد: در استان یزد بیش از 
2 هزار مسجد وجود دارد که بیش از 800 مسجد دارای 
کانون هاستند و از این تعداد نیز 770 کانو در فاز اول 

طرح ملی فهما ثبت نام کردند.
سرپرست ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد گفت: 
در طرح ملی فهما تعداد 25 هزار کانون فعالیت های 
خود را ثبت کردند که سه کانون ما در جمع 10 کانون 
برتر کشور قرار گرفتند و رتبه اول و دوم کشوری را به 
خود اختصاص دادیم. وی گفت: در طرح ملی فهما تعداد 
۶0 هزار عضو در فاز اول به عنوان اعضای کانون های 

مساجد استان یزد ثبت شدند که اگر هر کانونی یک نفر 
به عنوان فعال کانونی معرفی شود می توانیم یک گردان 

فرهنگی و مسجدی داشته باشیم.

متاسفانه امروز مقداری به مساجد بی مهری شده است
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جدول برنامه های هفته قرآن و عترت استان اصفهان که از ۱۹ تا ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود، منتشر شد.

جدول برنامه های هفته قرآن و عترت استان اصفهان که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 19 تا 
25 بهمن ماه برگزار می شود، منتشر شد.

برنامه های این هفته که برای نخستین بار است در اصفهان برگزار می شود به منظور توجه بیشتر و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی در حوزه قرآن و عترت و تالش برای بسط و 
گسترش کارهای فرهنگی و هنری مربوط به آموزه های دینی و قرآنی در تمام سطوح جامعه و تالش برای درک مفاهیم قرآنی و ترویج سیره ائمه معصومین )علیهم السالم( اجرا 

می شود.
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جدول برنامه های هفته قرآن و عترت استان اصفهان منتشر شد

پنجــره

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

 تشکیل »قرارگاه استانی مسجد« 
در یاسوج

نماینده  دیدار  در  سلیمانی«  »غالمرضا  سردار 
ولی فقیه و امام جمعه یاسوج ضمن تبریک دهه 
فجر، پیشنهاد تشکیل »قرارگاه استانی مسجد« با 
مسئولیت نماینده ولی فقیه و امام جمعه یاسوج را 
مطرح کرد و اظهار داشت: فرمانده سپاه فتح استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز پیگیر امور این قرارگاه 

خواهند بود.

فرمانده بسیج مستضعفین کشور گفت: ما برای فعال سازی 
مساجد از شهر یاسوج کار را آغاز می کنیم که امام جماعت به 
عنوان رئیس مسجد باشد، بسیج باید این رئیس را به رسمیت 
بشناسد و کانون های فرهنگی باید با امام جماعت هماهنگ 
باشند. وی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت هیئت امنا و مردم در 
این قرارگاه، اضافه کرد: پایگاه بسیج سرآغاز همه فعالیت هایی که 

در مسجد انجام می شود را برعهده دارد.
سردار سلیمانی یادآور شد: بسیج نیز با انجام فعالیت های جوان 
پسندی که باعث جذب جوانان به مسجد می شود، می توانند در 

این زمینه نقش داشته باشند.
فرمانده بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: این فعالیت ها و نقش 
آفرینی ها باید بتواند با نماز، حلقه تربیتی صالحین، نشست های 

قرآن چه در بخش خواهران و بخش برادران پیوند برقرار کند.

کانون  تأسیس ۳۰  از  االسالم رمضانی  حجت 
فرهنگی هنری تا پایان سال جاری در مساجد 

استان قزوین خبر داد.

حجت االسالم »علی رمضانی« در جلسه شورای اداری 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
قزوین بیان کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد در 
اقصا نقاط استان قزوین فعالیت های مختلفی در حوزه 
های دینی، فرهنگی و هنری دارند که این فعالیت ها در 
روستاها موجب شده تا مردم این مناطق هم از این خدمات 

بهره مند شوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان قزوین ادامه داد: باید نسبت به تأسیس کانون ها در 
استان همت بیشتری شود و الزم است ۳0 کانون فرهنگی 
هنری در شهرستان های تاکستان، آبیک، البرز، بوئین زهرا 

و اطراف قزوین تا پایان سال تأسیس شود.
وی افزود: الزم است تأسیس کانون های جدید به صورت 
جدی پیگیری شود تا بتوانیم افزایش تعداد کانون ها را تا 

پایان سال و به مراتب افزایش خدمات دهی را به مردم در 
مساجد داشته باشیم. حجت االسالم رمضانی با اشاره به 
22 بهمن اظهار کرد: در آستانه 22 بهمن قرار داریم که 

کانون های فرهنگی هنری برنامه های مختلفی را برای 
این روز تدارک دیده اند که از برنامه های ویژه ای که به 

این مناسبت برگزار شود، حمایت می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین خبر داد؛

 تأسیس ۳۰ کانون فرهنگی هنری
 در مساجد قزوین

هجدهمین یادواره شهدای محله 
های »تزنگ« و »ولی عصر )عج(« 
شهرستان سروستان برگزار می شود

یادواره  هجدهمین  برگزاری  از  تزنگی  حسینی 
شهدای محله های »تزنگ« و »ولی عصر )عج(« 
شهرستان سروستان خبر داد و گفت: این یادواره 
۱۶ بهمن همزمان با ایام اهلل دهه فجر در حسینیه 

امام حسن مجتبی )ع( تزنگ برگزار می شود.

»هاشم حسینی تزنگی«، گفت: به مناسبت فرا رسیدن چهل 
و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران و 
تقارن چهلمین روز شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی هجدهمین یادواره شهدای محله های »تزنگ« و 
»ولی عصر )عج(« شهرستان سروستان چهارشنبه 1۶ بهمن 
ماه بعد از نماز مغرب و عشا در در حسینیه امام حسن مجتبی 
)ع( تزنگ برگزار می شود. مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد 
»امام حسن مجتبی )ع(« تزنگ افزود: این یادواره با حضور مادر 
شهید »مجید قربانخانی« از شهدای مدافع حرم به عنوان روای 
و سخنران و همچنین »علی کارگر« از مداحان اهل بیت )ع( 

همراه است.

علی پور گفت: مراسم ایام اهلل دهه فجر و 
برنامه های بصیرت افزایی انقالبی به همت 
»غدیر«  مسجد  هنری  فرهنگی  کانون 
پایگاه مقاومت  با همکاری  شهرستان فسا و 
بسیج و هیئت امنای مسجد با حضور اصحاب 
مسجد و اعضای کانون فرهنگی و هنری در 

طول دهه فجر برگزار می شود.

»مسلم علی پور«، گفت: مراسم ایام اهلل دهه فجر و برنامه 
های بصیرت افزایی انقالبی به همت کانون فرهنگی هنری 
مسجد »غدیر« شهرستان فسا و با همکاری پایگاه مقاومت 
بسیج و هیئت امنای مسجد با حضور اصحاب مسجد و 
اعضای کانون فرهنگی و هنری در طول دهه فجر برگزار 

می شود.
مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد »غدیر« شهرستان فسا 
با اشاره به اینکه در برنامه های ایام دهه فجر که هر شب 
در مسجد برگزار می شود بیش از 400 نفر حضور دارند، 

افزود: این برنامه های فرهنگی با سخنرانی حجت االسالم 
»هاشمی« در رابطه با انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در 
طول این 40 سال انقالب اسالمی و بصیرت افزایی همراه 
است. وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی ها مراسم 

ایام دهه فجر به مدت 10 شب در مسجد »غدیر« برگزار می 
شود که از شب 12 بهمن این برنامه های فرهنگی آغاز شده 
است، اضافه کرد: مراسم شب نخست با تجلیل از برگزیدگان 

کنکور امسال و نخبگان کانون همراه بود.

برگزاری برنامه های بصیرت افزایی انقالبی در کانون مسجد »غدیر« فسا
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تمنادار با اشاره به اجرای نخستین جشنواره سرود »ترنم بیداری« ویژه کانون های مساجد شهرستان نی ریز، گفت: این جشنواره اول اسفندماه در مسجد 
»جامع مهدی )عج(« نی ریز برگزار خواهد شد.

»آرش تمنادار«، گفت: نخستین جشنواره جشنواره سرود »ترنم بیداری« ویژه کانون های مساجد شهرستان نی ریز در موضوع های ملی، مذهبی و اجتماعی با تاکید بر بزرگداشت ائمه معصومین )ع(، 
بیانیه گام دوم انقالب، جهاد و شهادت، نماز، امر به معروف و نهی از منکر، شعار سال، فرامین مقام معظم رهبری و تکریم جایگاه والدین برگزار می شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد »جامع مهدی )عج(« نی ریز خاطرنشان کرد: این جشنواره در 2 سطح استانی و شهرستانی برنامه ریزی شده است که در بخش شهرستانی اول اسفندماه در مسجد 
»جامع مهدی )عج(« نی ریز برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره، گفت: تولید آثار غنی در حوزه سرود با نغمه های زیبا و معنوی، اشاعه و گسترش فرهنگ غنی ایرانی، اسالمی 

و انقالبی، ایجاد زمینه رقابت سالم در حوزه های مختلف سرود و ترغیب و تشویق نوجوانان فعال این عرصه برای تولید آثار فاخر از جمله اهداف برگزاری جشنواره سرود »ترنم بیداری« است.

www.shabestan.irخبرگزاری

نخستین جشنواره سرود »ترنم بیداری« ویژه کانون های مساجد شهرستان نی ریز اجرا می شود

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم دکتر ارزانی از تاسیس ۴۰ کانون 
»قاسم  شهید  سپهبد  نام  به  هنری  فرهنگی 
سلیمانی« در مساجد کشور خبر داد و گفت: 
برگزاری همایش ها و جشنواره ها و اجرای تئاترها 
از  تبیین مکتب سردار سلیمانی،  و سرودهای 

کارویژه های این کانون ها است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« با 
اشاره به تاسیس اولین کانون فرهنگی هنری به نام شهید 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مسجد امام خمینی 
)ره( )واقع در شهرک شهید بهشتی تهران(، اظهار کرد: 
حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در این مراسم بسیار 
پررنگ بود که این نوید را به ما می دهد که می توانیم 
هرچه زودتر با همراهی نسل جوان، اهداف شهید سردار 

سلیمانی را محقق کنیم.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور از تاسیس 40 کانون فرهنگی هنری به نام شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مساجد کشور خبر داد و 
کشور  سراسر  در  مسجد   100 از  بیش  تاکنون  گفت: 
سردار  نام  به  هنری  فرهنگی  کانون  تاسیس  پیشنهاد 
سلیمانی را به ما ارایه کرده اند که پس از بررسی های 

بسیار 40 کانون فرهنگی هنری به نام این سردار بزرگ در 
مساجد کشور راه اندازی می شود.

وی درباره شرایط مساجدی که می توانند کانون فرهنگی 
هنری به نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را تاسیس 
کنند، تاکید کرد: با توجه به شخصیت بزرگ و مهمی که 
سردار سلیمانی داشتند، طبیعتا باید کانون های فرهنگی 
هنری که مزین به نام ایشان هستند در مساجد محوری 

برنامه های مختلف علمی، فرهنگی،  و  باشند  محالت 
سیاسی و اجتماعی در آنها اجرا می شود.

دکتر ارزانی ادامه داد: کار تاسیس کانون های فرهنگی 
هنری به نام سردار سلیمانی هم امسال و هم در سال 
آینده با قدرت ادامه خواهد یافت و تالش داریم شاخص 
های مکتب سردار سلیمانی که مقام معظم رهبری به آن 

اشاره کردند برای مردم تبیین شود.

 همایش تکریم
 از ۵۰ خادم مساجد فعال یزد 

برگزار شد

اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به 
فعال و چهار  از ۵۰ خادم مساجد  تکریم  همایش 
فرمانده پایگاه های مقاومت بسیج در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یزد برگزار 

شد.

دفاع  رزمندگان هشت سال  از  تعدادی  دیدار که  این  در 
مقدس و مسووالن محلی حضور داشتند، جانشین سپاه 
الغدیر استان یزد گفت: مساجد نقش مهمی در پیروزی 
انقالب اسالمی و همراهی با نظام در عرصه های مختلف 

داشته و دارند.
سرهنگ حسین زارع کمالی افزود: باید پایگاه های بسیج 
از ظرفیت مساجد در محالت برای جذب جوانان و ارائه 

آموزش های مورد نیاز مردم از توان آنها استفاده کنند.
 وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها بر استفاده 
جدی از مساجد و تمرکز برنامه های فرهنگی با بهره گیری 

از ظرفیت های مردمی و مشارکت جوانان تاکید فرمودند.

اگر  گرایشی،  با هر  انسانی  هر  آیت اهلل خاتمی گفت: 
زمینه عقلی و فکری داشته باشد در کل زندگی خود با 
سه سئوال اساسی و حیاتی مواجه است که اگر بتواند 
برای سئوال های اساسی خود پاسخی منطقی بیابد، زندگی 

او معنا خواهد یافت.

همایش  اولین  اختتامیه  آیین  در  خاتمی  علی  آیت اهلل 
زنجان  اعظم  حسینیه  در  که  مسجد  بچه های  مردمی 
برگزار شد، اظهار کرد: سه سئوال اساسی از کجا آمده ام، 
به کجا می روم و برای چه خلق شده ام، دغدغه انسان ها 
است که از زمان پیدایش تا پایان حیات  بشر مطرح است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان در رابطه با پاسخ به 
سئواالت اساسی بشر، تصریح کرد: همه ما از خدا هستیم 
و به سوی خدا باز خواهیم گشت و همان گونه که آغاز 
زندگی ما با اختیار نبوده، پایان زندگی نیز به اختیار ما 
زندگی  چگونه  زندگی  محدوده  در  اینکه  ولی  نیست؛ 

کنیم، به انتخاب و اختیار خود ما است.
در ادامه، رئیس حوزه هنری استان زنجان، اظهار کرد: 
هنر  آگاهی بخشی،  و  تربیتی  آموزشی،  نقش  به  توجه 
نمایش به عنوان رسانه ای زنده، پویا، اثرگذار و رودر رو 
با مخاطب، در کنار اهمیت دادن به محتوا و مضمون 
آثار نمایشی برگرفته از نیازها، ضرورت ها، اولویت ها و 
این  ضروریات  از  جامعه  اعتقادی  و  فرهنگی  باورهای 

هنر است.

در آیین اختتامیه اولین همایش مردمی بچه های مسجد عنوان شد

مسجد همواره خاستگاه حرکات جوانان است

تاکید نماینده ولی فقیه بر 
ضرورت حفظ معنویت و اخالق 

در بین طلبه ها

ضرورت  به  اشاره  با  حسینی  االسالم  حجت 
حفظ معنویت و اخالق در بین طلبه ها، گفت: 
انس طلبه ها با مردم در حل بسیاری از معضالت 

موثر است.

از  جمعی  دیدار  در  حسینی«  نصیر  »سید  االسالم  حجت 
طالب حوزه سفیران هدایت یاسوج ضمن تبریک دهه فجر، 
اظهار داشت: باید با جدیت و برنامه ریزی درست و اصولی 

در حوزه علمیه فعالیت کنید.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تاکید 
بر اینکه باید تالش ها در جهت تربیت بیشتر طالب در مسیر 
انقالب و ارزش ها باشد، گفت: انس شما با طلبه ها و حضور 
تاثیر به سزایی در روحیه و فراگیری  آنها  مستمر در جمع 

علوم دینی دارد.
بین  در  اخالق  و  معنویت  حفظ  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
طلبه ها، یادآور شد: انس طلبه ها با مردم در حل بسیاری از 

معضالت موثر است.
مورد  را  طالب  آموزش  و  تربیت  حسینی  االسالم  حجت 
تاکید قرار داد و گفت: اگر تربیت شکل گرفت، آموزش نیز 

اثرگذاری الزم را خواهد داشت.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعالم کرد

۴۰ کانون فرهنگی هنری به نام سردار سلیمانی 
در مساجد کشور تاسیس می شود
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برگزاری همایش پیاده روی 
»فجرانقالب« در جهرم

»فجر  روی  پیاده  همایش  برگزاری  از  خداجو 
انقالب  فجر  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان  انقالب« 

اسالمی در شهرستان جهرم خبر داد.

»عبدالرحیم خداجو« گفت: در ششمین روز از چهل و یکمین 
راستای  در  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالروز 
برگزاری برنامه های دهه فجر، همایش پیاده روی خانوادگی در 
جهرم برگزار می شود. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جهرم افزود: این مراسم با حضور آحاد مردم شهرستان جهرم 
روز جمعه 18 بهمن ماه از گلزار شهدای حیدرآباد آغاز و تا 

مجموعه ورزشی این محله ادامه دارد.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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رزم حسینی با اشاره به این که مسئله فرهنگ همه مباحث هنری، دینی و مذهبی را در بر می گیرد، گفت: کارشناسان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی فعالیت  
معین های اقتصاد مقاومتی را رصد می کنند تا از موازی کاری جلوگیری شود.

»علیرضا رزم حسینی« در جلسه معین های فرهنگی خراسان رضوی، گفت: مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان یکی از الگوهایی است که خوشبختانه در استان ما اجرا می شود؛ اهمیت 
الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی زمانی دیده می شود که اقدامات فرهنگی هم پیوست کار شده باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که عالقمندان بسیاری در بستراین طرح مسئولیت توانمندسازی استان را برعهده گرفته اند؛ افزود: باید توجه داشت که مسئله فرهنگ عام است و کل 
مباحث هنری، دینی و مذهبی را در بر می گیرد؛ نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نیز بدون هزینه دولت اداره می شود؛ کارشناسان این مجموعه فعالیت  معین های اقتصاد مقاومتی را رصد می 

کنند و بر عملکرد آن ها نظارت دارند تا از موازی کاری جلو گیری شود.

باید از موازی کاری در حوزه فرهنگی جلوگیری شود

دین پرست با اشاره به وجود ۸۷ هزار پرونده 
نیمه تمام در استان لرستان، افزود: تکمیل طرح 
های نیمه تمام از اولویت های دولت تدبیر و امید 

است.

» بابک دین پرست« درحاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید لرستان، افزود: هم اکنون 87 هزار پروژه نیمه تمام 

در کشور وجود دارد.
اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اظهار  معاون 
داشت: برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه 
تمام کشور از 500 هزار میلیارد تومان در سال 9۶ به 800 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه  تعداد 81 هزار از پروژه های نیمه تمام 
کشوراستانی و ۶ هزار پروژه ملی است،بیان کرد: تکمیل 
طرح های نیمه تمام از اولویت های دولت تدبیر و امید 

است.
دین پرست با اشاره به برنامه دولت برای جذب مشارکت 
بخش خصوصی، گفت: 2 هزار و 291 پروژه عمرانی نیمه 

تمام برای واگذاری یا مشارکت در سال 98 مشخص شده 
است.

وی با بیان اینکه سهم استان لرستان از 81 هزار پروژه 

نیمه تمام عمرانی  49  مورد است، خاطرنشان کرد: برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام استان لرستان اعتباری بالغ بر 

292 میلیارد تومان نیاز است.

معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور:

تکمیل طرح های نیمه تمام از برنامه های مهم 
دولت است

اهدای تجهیزات فرهنگی، 
ورزشی و رفاهی به سه شهر 

خوزستان

آئین اهدای تجهیزات فرهنگی، ورزشی و رفاهی 
به شهرهای مسجدسلیمان، کارون و بهبهان، با 
رئیس  پارلمانی  معاون  امیری  حضور حسینعلی 

جمهور در استانداری خوزستان برگزار شد.

اعتبار اختصاص داده شده برای این تجهیزات 12 میلیارد 
و 440 میلیارد ریال و از محل اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای سازمان امور اجتماعی کشور تامین شده است.

کرد:  اظهار  مراسم  این  در  زاده«  حسین  حسین  »علی 
استاندار خوزستان توجه ویژه ای به مناطق محروم و به 
اجتماعی  به بخش های عمرانی، فرهنگی و  خصوص 
داشته و در این زمینه اعتبارات ویژه ای برای این بخش ها 

در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: برای 
حوزه تجهیزات مناطق محروم در بخش های فرهنگی، 
ورزشی و هنری 72 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که 
بخش عمده آن توسط دستگاه های فرهنگی همچون 
و  ورزش  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش 

جوانان در شهرهای مختلف توزیع شده است.

رحمانی پور گفت: اداره کل پست استان یزد در نظر دارد سرویس جمع 
آوری مرسوالت پستی از محل مشتری را به بخش خصوصی واگذار 

کند.

علی محمد رحمانی پور گفت: اداره کل پست استان یزد بر اساس رویکرد جدید خود در 
جهت توسعه همکاری با بخش خصوصی، در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی، 
سرویس الکترونیکی جمع آوری مرسوالت پستی از محل مورد درخواست مشتری، ارائه 

شود.
وی افزود: شرکت های متقاضی می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
19 بهمن ماه نسبت به بارگذاری مدارک، پیشنهادات و انتقادات خود در سامانه تدارک 

الکترونیک دولت اقدام به عمل آورند.
مدیر کل پست استان یزد خاطرنشان کرد: در این نوع مشارکت  ارائه زیرساخت های 
نرم افزاری عملیات توزیع مرسوالت بین شهری به عهده پست و مدیریت سفارش مشتری، 

عملیات جمع آوری، تأمین و مدیریت ناوگان برعهده مشارکت کننده و بازاریابی، توسعه 
کسب و کار بر عهده طرفین است.

مدیر کل پست استان یزد خبر داد

جمع آوری مرسوالت پستی از محل مشتری به بخش خصوصی 
واگذار می شود
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شریعتی سرمایه گذاران را فرماندهان جنگ اقتصادی دانست و گفت: نباید بر سرراه بخش خصوصی سنگ اندازی و مانع ایجاد کنیم بلکه باید از اقدامات 
آنها حمایت کرده و به ایجاد اشتغال کمک کنیم.

»غالمرضا شریعتی« در حاشیه بهره برداری از فاز نخست مگا پروژه پزشکی، تجاری، فرهنگی، رفاهی و گردشگری برج های دو قلوی مترو پل آبادان که به مناسبت ایام اهلل دهه فجر افتتاح شد، 
ضمن تبریک دهه فجر و قدردانی از تالش های انجام شده در این خصوص اظهار کرد: این مجتمع پزشکی که با همکاری بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد و شهرداری به انجام رسید، در وسعتی 
معادل هفت هزار مترمربع ایجاد شده که به توسعه فضای شهری، چشم نوازی ساختمان ها و رشد و توسعه شهر آبادان کمک قابل توجهی کرده است. استاندار خوزستان از افتتاح فاز دوم این مجتمع به 
مساحت 48 هزار مترمربع طی یک سال آینده خبر داد و افزود: با توجه به سیاست های خوب و بجای سازمان منطقه آزاد اروند در بخش سرمایه گذاری و حمایت فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، 
آبادان به طور واقعی راه رونق و توسعه را در پیش گرفته  و این برای ما مایه مباهات و افتخار است. وی بخش خصوصی را دارای اهمیتی باال دانست و تصریح کرد: هر چه خلق ثروت بیشتر باشد به 

طور حتم توانمندی، قدرت خرید و رشد در یک منطقه بیشتر می شود؛ اگر قرار بر رشد، توسعه و پیشرفت منطقه ای باشد این کار با مشارکت بخش خصوصی میسر خواهد بود.

سرمایه گذاران فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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مریدی پایان بهمن ۹۸ را آخرین فرصت نصب 
و ثبت کارتخوان برای پزشکان اعالم کرد و 
گفت: براساس تفاهمنامه رئییس سازمان امور 
مالیاتی و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ، 
پایان  تا  بخش  این  در  کارتخوان  مهلت نصب 

بهمن ماه تعیین شده است.

» شاکررضا مریدی «، مدیرکل امور مالیاتی استان 
تبصره  )ی(  بند  موجب  به  کرد:  اظهار  هرمزگان 
در  و  کشور  کل   1۳98 سال  بودجه  قانون   )۶(
چارچوب تبصره )2( ماده )1۶9( قانون مالیات های 
پزشکی،  و مشاغل  مستقیم، همه صاحبان حرف 
مجوز  که  دامپزشکی  و  داروسازی  پیراپزشکی، 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  آنها  فعالیت 
ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  پزشکی،  آموزش 
دامپزشکی  سازمان  یا  دامپزشکی  نظام  سازمان 
مقررات  اجرای  در  مکلفند  می شود،  صادر  ایران 
قانون   )1۶9( ماده   )2( تبصره  آیین نامه  ماده)2(  

مالیات های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و 
استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس همه صاحبان حرف و مشاغل 
یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ ۳0 بهمن برای ثبت 

به  بانکی(  )کارتخوان  فروشگاهی  پایانه  مشخصات 
درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور 
به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه 

کنند.

ضرورت توجه به خالقیت و 
نوآوری دانش آموزان

مقسم گفت: همه نوجوانان و جوانان، مدارس 
خالقیت،  مبحث  به  باید  پرورش  و  آموزش  و 
آموزان  دانش  در  کارآفرینی  ایجاد  و  نوآوری 

توجه کنند.

»یاسر مقسم« در کاروان عطر قرآن در فجر انقالب ویژه دانش 
آموزان شرق استان گلستان در باشگاه فرهنگیان گنبدکاووس، 
با گرامیداشت دهه فجر و یاد سپهبد سلیمانی اظهار کرد: حاج 
قاسم سلیمانی در شجاعت، صالبت، محبت، رأفت، خانواده 

دوستی و یتیم نوازی بی نظیر بود.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز بزرگ اسالمی شمال 
کشور به رمز موفقیت و ویژگی دانش آموز موفق اشاره کرد 
و ادامه داد: همه نوجوانان و جوانان، ظرفیت مدارس و آموزش 
و پرورش باید به مبحث خالقیت، نوآوری و ایجاد کارآفرینی 

توجه کنند.
همه  برای  دولتی  مشاغل  ظرفیت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دانش آموزان میسر نیست، بیان کرد: نوجوانان و جوانان باید از 
فرصت ها به خوبی استفاده کنند و در زندگی هدف داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد؛

 پایان بهمن آخرین مهلت نصب
 کارتخوان برای پزشکان

بیش از ۵۰ حافظ کل قرآن کریم 
در کرمان تجلیل شدند

همزمان با چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
استان کرمان بیش از ۵۰ حافظ کل قرآن کریم 
کرمان  شعبه  کریم  القرآن  جامعه  موسسه 

تجلیل شدند.

کل  حافظان  از  تجلیل  همایش  در  زاده  فتحی  رضا 
امروز  اینکه  بیان  با  کرمان  شهر  القرآن  جامعه  شعب 
کریم  قرآن  کل  حافظان  از  تعدادی  از  تجلیل  مراسم 
است، گفت: چهاردهمین نمایشگاه قرآن استان کرمان 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  نام  برکت  به 
همرزمانش امسال رنگ و بوی شهادت به خود گرفت 
و  قرآن  گذشته  های  نمایشگاه  هرساله  که  چند  هر 
روحانی و شهدای  نام شهدای  به  استان مزین  عترت 
عشایر بود اما امسال طور دیگری رقم خورد و ورودی 
سردار  شهید  خاطره  و  یاد  به  ما  امسال  نمایشگاه 

سلیمانی شد.
رئیس گروه قران و عترت اداره ارشاد استان کرمان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل ها و با اشاره به اینکه 
هنوز هم جای این سردار خالی است، ادادمه داد: لعن و 
نفرین می فرستیم به کسانی که باعث و بانی این قتل 
فجیع شدند و اقدام بزدالنه انجام دادند اما راه سلیمانی ها 

ادامه خواهد داشت و دارد.

و  سیستان  فجر  دهه  ستاد  عشایری  و  روستایی  کارگروه  مسئول 
بالغ بر ۲۳۷ میلیارد تومان  با اعتباری  بلوچستان گفت: ۷۹۵ پروژه 
در مناطق روستایی و عشایری سیستان و بلوچستان به بهره برداری 

رسید.

»سید عبدالحسین سجادی« گفت: نزدیک به 795 پروژه در مناطق روستایی و عشایری 
استان با اعتباری بالغ بر 2۳7 میلیارد تومان توسط جهاد کشاورزی، اداره کل راه وشهرسازی، 
نوسازی مدارس، اداره کل ورزش و جوانان، کمیته امداد، شرکت برق منطقه ای، اداره کل 
فناوری اطالعات، بهزیستی  و دانشگاه علوم پزشکی سراسر استان به بهره برداری رسید.  
مسئول کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان ادامه داد: 4۳ 

هزار7۶2 نفر از خانوار عشایر و روستایی از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.
سجادی گفت: با افتتاح این پروژه ها زمینه اشتغال ۶ هزار و ۶71 نفر فراهم شد.

وی افزود: همچنین بیست و هشتمین دوره حفظ قرآن کریم برای رده سنی نوجوانان و 
جوانان روستائیان و عشایر فردا برگزار می شود.   

 79۵ پروژه در مناطق روستایی و عشایری سیستان و بلوچستان
 به بهره برداری رسید
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اردشیری لردجانی بابیان اینکه سرودهای انقالبی توسط نوجوانان کانون آیت اهلل گلپایگانی لردگان در دهه فجر اجرا می شود گفت: گروه سرود 
کانون فرهنگی هنری آیت اهلل گلپایگانی افتخارات زیادی را در مسابقات و جشنواره های کشوری به دست آورده است.

»منصور اردشیری لردجانی« گفت: کانون فرهنگی هنری آیت اهلل گلپایگانی از ابتدای دهه مبارک فجر برنامه های زیادی از جمله سرودهای انقالبی در برنامه ها و جشنواره های 
استان و شهرستان اجرا کرده است. مسئول کانون فرهنگی هنری آیت اهلل گلپایگانی مسجد آیت اهلل گلپایگانی شهرستان لردگان بابیان اینکه گروه سرود کانون آیت اهلل گلپایگانی 
جزو برترین گروه های سرود کشور محسوب می شود افزود: گروه سرود کانون فرهنگی هنری آیت اهلل گلپایگانی افتخارات زیادی را در مسابقات و جشنواره های کشوری به دست 
آورده است. وی ابراز کرد: کانون فرهنگی هنری آیت اهلل گلپایگانی مسجد آیت اهلل گلپایگانی شهرستان لردگان به عنوان کانون تخصصی سرود فعالیت دارد. اردشیری لردجانی، 

شناسایی استعداد ها، ایجاد شور و نشاط، همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی مسجد از جمله اهداف برپایی گروه سرود کانون آیت اهلل گلپایگانی لردگان است.

اجرای سرودهای انقالبی توسط نوجوانان کانون آیت اهلل گلپایگانی در لردگان

سرمایه  جذب  برای  تالش  به  اشاره  با  نمازی 
گذاری در داخل استان گفت: تعداد ۴۴ پروژه 

سرمایه گذاری خارجی مجوز گرفتند.

» علی نمازی« در نشست خبری در جمع اصحاب 
های  اولویت  مهمترین  گفت:   یزد  استان  رسانه 
راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در هفت 
شاخه بهبود کسب وکار استان، نظارت مالی و موثر از 
دستگاه های اجرایی، جذب سرمایه گذاری خارجی، 
گسترش پژوهش های کاربردی ، حوزه توسعه منابع 

انسانی است.
یزد  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
خاطرنشان کرد: شاخص های مالیات شامل سختی 
دریافت مجوزها، وجود فساد، سختی تامین مالی و 
تامین زیرساخت های پایش های استانی و ۶ شاخص 
بهبود محیط کسب و کار بوده که این محیط از این 

ها رنج می برد.
در  مخل  قانونی  ماده  استان ۳5  در  ما  افزود:  وی 

به  و  ایم  کرده  شناسایی  را  اجرایی  های  دستگاه 
دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال کرده و پیگیر 
آن هستیم که یکی از آنها مربوط به مالیات بر ارزش 

افزوده است.

نمازی بیان کرد: 8 هزار ملک دولتی نیز در استان 
یزد ساماندهی شده و اسناد دفترچه ای تبدیل به اسناد 
تک برگی شده ضمن اینکه 2 هزار دستگاه خودروی 

دستگاه های دولتی نیز ساماندهی شدند.

 تکمیل پروژه های نیمه کاره
 راه های روستایی در قزوین

حق لطفی گفت: طرح ابرار با اولویت ساخت 
های  راه   کاره  نیمه  های  پروژه  تکمیل  و 
روستایی روستاهای باالی ۵۰ و ۲۰ خانوار در 
دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده  ای است.

»جواد حق لطفی« بیان کرد: طرح ابرار از جمله برنامه  های 
مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی است که از سال جاری توسط 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای به منظور تسریع در 
احداث و تکمیل پروژه ه ای عمران جاده  ای روستاها آغاز شده 

است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اضافه 
کرد: این طرح با اولویت ساخت و تکمیل پروژه های نیمه کاره 
راه  های روستایی روستاهای باالی 50 و 20 خانوار در دستور 

کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
وی عنوان کرد: اجرای این طرح ها در استان قزوین هم اکنون 

از پیشرفت فیزیکی 47 درصدی برخوردار است.
حق لطفی سیاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای را 
تکمیل این طرح ها در کمترین زمان و هزینه دانست و افزود: 
اجرای این طرح حتی با توجه به شرایط سخت و سرد آب و 

هوایی همچنان ادامه دارد.
گفتنی است استان قزوین دارای 5 هزار و ۳۳2 کیلومتر راه 

روستایی شامل راه های آسفالته، شوسه و خاکی است.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد:

ساماندهی ۸ هزار ملک دولتی در استان یزد

ماموستا رستمی با اشاره به رشد شاخص های فرهنگی وقف در جامعه 
را  جامعه  مذهبی  و  فرهنگی  شاخص های  رشد  وقف  سنت  ،گفت: 

به دنبال دارد.

ماموستا فایق رستمی در همایش امامان جمعه و جماعت، هیات امنا و خدام مساجد 
شهرستان سنندج که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، با تبریک دهه مبارک 
فجر اظهار داشت: اجرای سنت حسنه وقف در جامعه رشد شاخص های فرهنگی و 

مذهبی را به دنبال دارد و آثار و برکات آن در جامعه برای همیشه ماندگار است.
وی با اشاره به فایده وقف، افزود: فایده و حکمت در وقف باید برای مردم تشریح شود 
تا مردم به ارزش آن پی ببرندواین از وظایف دست اندر کارن وقف  است وهمچنین 

ماموستایان نیزدرا ین ترویج سنت حسنه تالش کنند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری اذعان کرد: ایجاد رغبت و تمایل 
داشتن خداوند و دوست داشتن او با اطاعت از فرامین او و ایجاد صدقه جاریه برای 

فرد از دیگر فواید وقف است.
وی افزود: خداوند می فرماید ،که شما به هیچ احسن و نیکی نمی رسید مگر اینکه 

کارتان در راه خدا، نیازمندان و عمران و آبادانی باشد؛ لذا طبق این آیه چه زیباست 
این عمل نیک شما که در راه خدا وقف می کنید.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

سنت وقف رشد شاخص های فرهنگی و مذهبی جامعه را 
به دنبال دارد

فراخوان مسابقه »نامه ای به سردار 
دل ها« منتشر شد

فراخوان مسابقه »نامه ای به سردار دل ها« با هدف 
ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت منتشر 

شده است.

رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  سفیدی«  »محمدرضا 
با اشاره به لزوم ارج نهادن به خدمات بی پایان و اثرگذار سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: فراخوان مسابقه »نامه 
ای به سردار دل ها« با هدف ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و 
شهادت منتشر شده است. شهردار باسمنج با بیان این که طرح با 
همکاری شهرداری و شورای شهر باسمنج به صورت منطقه ای 
اجرا می شود و ویژه اهالی شهر باسمنج و حومه است، خاطرنشان 
کرد: این طرح خاص دانش آموزان این شهر است و درچهار گروه 
سنی و مقطعی تحصیلی و یک گروه آزاد به عنوان بخش جنبی 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: چهار گروه متشکل از دو مقطع 
ابتدایی)اول، دوم، سوم( ابتدایی و )چهارم، پنجم، ششم( ابتدایی و 
دو گروه متشکل از مقطع دبیرستان با ترتیب بندی)ششم، هفتم، 

هشتم( و )نهم، دهم، یازدهم( در دو گروه مجزا خواهد بود.

http://shabestan.ir/detail/News/891223
http://shabestan.ir/detail/News/891268
http://shabestan.ir/detail/News/891402
http://shabestan.ir/detail/News/890726
http://shabestan.ir/detail/News/891412


خبرگزاری

امام موسی کاظم)ع(: برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند 
تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.
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