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

صفحه 3

خبرگزاری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

کانون های مساجد مرکز 
سرمایه گذاری کمی و کیفی 

فرهنگ در کشور هستند
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جمعی از متمولین متدین اهل تهران چندی و 
از پیروزی انقالب اسالمی  چندین سال پیش 
تربیت  هدف  با  مدارسی  گرفتند  تصمیم 
اسالمی دانش آموزان تاسیس کنند که همین 
مجموعه بعدها »جامعه تعلیمات اسالمی« نام 
گرفت. از جمله اقدامات مهم جامعه تعلیمات 
شهر  از  نقاطی  در  مدارس  تاسیس  اسالمی 
تهران بود که حداقل از نظر ظاهری چندان 
مظاهر دینی در آن وجود نداشت. این روند 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز تداوم یافت 
از جمله حاج محسن پرنیان پور که از خیرین 
متدین تهرانی است، اقدام به تاسیس مدرسه 

دخترانه رضویه در شمال تهران کردند.

»نصرت حبیبی« در همین ارتباط گفت: جامعه تعلیمات 
اسالمی، مدرسه رضویه را در سال 1378 به مکان جدیدی 
در خیابان نیاوران، خیابان شهید رفیعی، جنب مسجد 
حضرت مهدی )عج( انتقال داد البته سال ها این مدرسه در 

مکان دیگر مشغول تربیت دینی فرزندان ایران بود.
مدیر مدرسه دخترانه رضویه افزود: این مدرسه دارای مرکز 
مشاوره و خانواده، کتابخانه، آمفی تئاتر، نمازخانه، سالن 
غذاخوری، واحد سمعی و بصری و دفتر تربیتی است و 
تربیت مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و معارف اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( اولویت ما در تعلیم و تربیت 
دانش آموزان است. وی افزود: شعار مدرسه دخترانه رضویه 
»دستاورد انسان تنها در سایه تالش او است«، می باشد و 
معتقدیم هر فردی در کنار توکل به خدا و توسل به اهل 

بیت )ع( حتما باید جدیت در کارها داشته باشد.

***
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  گزارش،  این  بر  بنا 
»حبیب رضا ارزانی« همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب 
اسالمی با حضور در مدرسه دخترانه رضویه از بخش های 
مختلف آن بازدید کرد و خطاب به اولیا و دانش آموزان این 
مدرسه گفت: با حضور در این مدرسه حس شگفتی به من 

دست داد و خاطرات دوران کودکی ام برایم یادآوری شد.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور در ادامه مراسم و در ویژه برنامه چهلم و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب در سالن آمفی تئاتر برگزار شد به 
ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه دانش آموزان سازندگان 
همچون  مدارسی  ساخت  گفت:  هستند،  کشور  آینده 
مدرسه رضویه به نام حضرت امام رضا )ع( نویدبخش 
تربیت صحیح و شایسته نسل های متوالی جامعه ما 

است. وی با بیان اینکه انسان ها در هر سنی به دنبال 
ارتقای مهارت ها و دانش افزایی هستند و معموال به وضع 
موجود راضی نمی شوند، افزود: چنین رویکردی به نوبه 
خود خوب است اما باید برای هر آن و هر لحظه آن برنامه 

داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.
ارزانی ادامه داد: من معلمی در مدرسه عالمه طباطبایی 
)ره( در منطقه 12 شهر تهران داشتم که در اولین جلسه در 
کالس درس به ما فرمود: از هر لحظه زندگی خود استفاده 

کنید زیرا عمر به سرعت می گذرد.
ارزانی خطاب به دانش آموزان مدرسه دخترانه رضویه تاکید 
کرد: حتما معلمان شما نیز بارها به شما یادآوری کرده اند 
که قدر فرصت های خود را بدانید و آگاه باشید که عمر به 
سرعت می گذرد و تنها کسانی که برای آینده چشم انداز 

و قله ای ترسیم کرده اند، پیروز خواهند بود.

آیت اهلل علی خاتمی با اشاره به جایگاه مساجد از صدر اسالم تاکنون بر استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در آیین اختتامیه جشنواره بچه های مسجد در حسینیه اعظم زنجان ضمن تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 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.

آیت اهلل علی خاتمی 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 نیست؛ ولی اینکه در محدوده زندگی چگونه زندگی کنیم، به انتخاب و اختیار خود ما است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با اشاره به اینکه زبان هنر یکی از کلیدی ترین ابزارهای صدور پیام اسالم و انقالب به تمام جهان است، گفت: ضرورت فرهنگ را می 
تواند در تهدید ترامپ برای هدف قراردادن 52 مرکز فرهنگی ایران پس از سیلی محکم ایران به آمریکا متوجه شد.

امام جمعه زنجان بر استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد تاکید کرد

نسل آینده قله های بلند را هدف گذاری کند

نمایــه

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

برگزاری چهاردهمین یادواره۵۰ 
شهید بسیج مسجد سید سجاد)ع(

بسیج مسجد  پنجاه شهید  یادواره  چهاردهمین 
با اربعین سردار شهید  سید سجاد)ع( همزمان 

سلیمانی برگزار شد.

سید  مسجد  بسیج  شهید  پنجاه  یادواره  چهاردهمین 
سجاد)ع( 21 بهمن ماه ساعت 1۹ برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی سردار صابری، جانشین فرمانده 
سپاه تهران، روایتگری سید مجتبی حیدری و با اجرای 
گروه  توسط  سردار  سرود  اجرای  نیز  و   عمرانی  پرهام 
قاسم  شهید  اربعین  با  همزمان  ابرار  قرآنی  فرهنگی 
انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  و   سلیمانی 

اسالمی برگزار شد.
یادآور می شود، مسجد سید سجاد)ع( در بزرگراه سپهبد 
شهید سلیمانی)رسالت(، خیابان شهید حاجی پور واقع شده 

است.

مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
خوزستان از اهدای تجهیزات کتابخانه ای به 
کانون های مساجد  به  ریال  میلیارد  مبلغ ۲ 
داد و گفت:  فعال در حوزه کتابخوانی خبر 
این اقدام با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان صورت گرفته است.

اینکه  بیان  با  پور«  همت  مرتضی  االسالم  »حجت 
رشد  بهمن 57 سبب  در 22  اسالمی  انقالب  پیروزی 
دینی و معنوی بیشتر در میان ملت ایران شد اظهار کرد: 

از دیگر دستاوردهای انقالب، شکوفایی علمی، فناوری و 
تکنولوژی در همه عرصه ها بوده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
خوزستان با بیان اینکه انقالب اسالمی اعجاز بزرگ قرن 
بود و الگویی برای ملت های مستضعف جهان شد افزود: 
با پیروزی انقالب فرهنگ ایثار و شهادت، نوع دوستی، 
و  سیاسی  استقالل  و  ستم  و  ظلم  برابر  در  ایستادگی 

فرهنگی به سایر کشورها مخابره شد.
وی با اشاره به اینکه در حقیقت جریان سازی انقالب 
اسالمی از سوی علما و روحانیون آگاه از مساجد آغاز 
شد تصریح کرد: می توان گفت آغاز شکل گیری انقالب 

اسالمی از درون مساجد به وجود آمده است.

اهدای ۲ میلیارد ریال تجهیزات کتابخانه ای به کانون های مساجد خوزستان

کالس آموزش کشاورزی کانون 
 عالمه طبرسی قائمشهر منجر
 به راه اندازی گلخانه شد

گراییلی گفت: آموزش کشاورزی از سوی کانون 
فرهنگی هنری عالمه طبرسی روستای شیخ گلی 
اندازی  راه  قائمشهر موجب تشویق  نظامی  جاده 

گلخانه در این روستا شد. 

عالمه  هنری  فرهنگی  کانون  گفت:  گراییلی«،  »کوروش 
طبرسی قائمشهر در مناسبت های ملی و مذهبی، برنامه های 

متعددی را برگزار می کند.
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری عالمه طبرسی مسجد امام 
حسن مجتبی )علیه السالم( روستای شیخ گلی جاده نظامی 
شهرستان قائمشهر اظهار کرد: آموزش کشاورزی به همت این 
کانون به افراد عالقه مند داده شد که این امر موجب راه اندازی 

چندین گلخانه در این روستا، شده است.
وی بیان کرد: برگزاری طرح تالوت نور یکی از فعالیت های 
این کانون به شمار می آید که اقشار مختلف مردم از این برنامه، 

استقبال خوبی کرده اند.
گراییلی ابراز کرد: برگزاری دعای توسل و دعای کمیل از فعالیت 

های دیگر این کانون محسوب می شود.
وی گفت: هیئت قرآن در روزهای پنجشنبه در این کانون به 
تالوت دو صفحه کالم وحی با دو دفعه تکرار می پردازند و 
تفسیر معجزه پیامبر خاتم، حضرت محمد )ص( و بیان مسائل 
سیاسی و روز جامعه از سوی عباس متدین در این هیئت، 

صورت می گیرد.
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حجت االسالم ذاکر با بیان اینکه ۲۶ مسجد در مبدأ و مسیر راهپیمایی  ۲۲ بهمن قرار داشتند، گفت: از این میان، ۱۴ مسجد در مسیر به صورت ویژه 
نماز ظهر و عصر را اقامه و شرایط حضور مردم در نماز را فراهم کردند.

حجت االسالم »حجت اهلل ذاکر« از برپایی نماز جماعت در 1۴ مسجد مسیر راهپیمایی 22 بهمن خبر داد و گفت: مساجد مبدأ و مسیر راهپیمایی 22 بهمن در ابتدا و طول مسیر، ایستگاه های 
صلواتی و فرهنگی برای خدمت رسانی به مردم برپا کردند. معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: مساجد مبدأ امسال از طریق ماشین های بلندگو دار بحث همراهی و 

لیدری شعارهای راهیمایی 22 بهمن را برعهده داشتند که این ماشین ها ازسوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اختصاص پیدا کرده بود..
وی با بیان اینکه 2۶ مسجد در مبدأ و مسیر راهپیمایی  22 بهمن قرار دارد، گفت: از این میان 1۴ مسجد در مسیر راهپیمایی 22 بهمن ، امسال به صورت ویژه اقامه نماز ظهر و عصر و همچنین 
تسهیل اقامه نماز مردم در دیگر ساعت ها را فراهم کردند و تا حدود ۴ ساعت بعد از نماز ظهر درهای مساجد باز بود تا اگر افراد تأخیری هم دربازگشت داشتند بتوانند نماز بخوانند و در صورت 

امکان نماز جماعت را باتوجه به جمعیت تکرار کنند.
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نماز جماعت در ۱۴ مسجد مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن اقامه شد

پنجــره

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

 مساجد
 همواره خاستگاه خیزش ها و 

حرکت های مردمی بود

امیر نعمتی از مساجد به عنوان خاستگاه خیزش ها و 
حرکت های مردمی یاد کرد و گفت: تئاتر بچه های مسجد 
به دنبال کشف استعدادهای هنری بچه های مسجد است.

رئیس حوزه هنری استان زنجان در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر 
بچه های مسجد در حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اینکه دین 
خاستگاه اصلی هنر بوده و تئاتر ریشه در اعتقادات و باروها، آیین 
ها و مناسک دینی دارد، اظهار کرد: آنجایی که نیاز انسان نیایش 
را به وجود می آورد و نمایش از دل همین نیایش ها پدیدار 
می شود. امیرنعمتی ادامه داد: توجه به نقش آموزشی، تربیتی و 
آگاهی بخشی هنر نمایش به عنوان رسانه ای زنده، پویا و اثرگذار 
و رودرو با مخاطب در کنار اهمیت دادن به محتوا و مضمون آثار 
نمایشی برگرفته از نیازها، ضرورت ها و باورهای فرهنگی جامعه 
از ضروریات این امر است. وی با اشاره به اینکه مسجد همواره 
خاستگاه خیزش ها، حرکت ها مردمی و مامنی برای حضور برای 
جوانان بوده و هست، ادامه داد: در تئاتر بچه های مسجد به 
دنبال  کشف جذب پروزش و تربیتی نسل جدیدی از هنرمندان 
نوجوان  و جوان هستیم که تا به واسطه آن به تولید آثار نمایشی 

فاخر و ارزشی بپردازیم.

برگزاری جشن های پیروزی 
انقالب در کانونهای فرهنگی و 

هنری مساجد استان همدان

چهل  های  جشن  برگزاری  از   ، فرد  ناهیدی 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  یکمین  و 
اسالمی در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد 

سراسر استان همدان خبر داد.

»حمیدرضا ناهیدی فرد« گفت: مراسم گرامیداشت دهه فجر 
با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید محمد قادری در 
محل کانون فرهنگی و هنری امام صادق )ع( شهر مریانج 
همدان برگزار شد. مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد استان همدان افزود: این برنامه شامل برنامه 
های مختلف و متنوع از جمله مسابقه، اجرای سرود ، دکلمه و 
سخنرانی بود. وی اظهار داشت: دهه فجر یک فرصت بسیار 
مناسب  و مبارکی است تا اندیشه های امام راحل)ره( و رهبر 
معظم انقالب ، دستاوردهای نظام و رویدادهای انقالب را به 
نسل جوان و نوجوان انتقال دهیم. ناهیدی فرد با اشاره به 
اینکه انقالب اسالمی امانتی در دست مردم و جوانان است، 
گفت: دهه فجر فرصتی برای شناساندن آرمان های انقالب 
اسالمی به نسل جوان است و جوانان با شناخت فرصت ها و 

تهدیدها ارزش های انقالب را حفظ و حراست کنند.

صالحی با اشاره به ارتقای کارکرد کانون های 
فرهنگی هنری مساجد در سطح کالن کشور، 
گفت: امروز این کانون ها، مرکز سرمایه گذاری 
محسوب  کشور  در  فرهنگی  کیفی  و  کمی 

می شوند.

»سیدعباس صالحی« در رابطه با تأثیر کانون های فرهنگی 
و  کتاب  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  بر  مساجد  هنری 
کتابخوانی، اظهار کرد: به نظر می رسد در میان ظرفیت های 
اجتماعی یکی از نهادهایی که گستره جغرافیایی قابل توجهی 
دارد، نهاد مسجد است. شاید در برخی روستاها بعضی نهادها 
مثل نهادهای آموزشی یا حتی بهداشتی درمانی وجود نداشته 
باشد اما »مسجد« فراگیرترین نهاد اجتماعی است که اگر 
نگوییم اکثریت قاطع روستاها، اما اکثر روستاهای ما دارای 
مسجد هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: 
با توجه به چنین ظرفیتی که ما در فضای اجتماعی جامعه 
مسلمانان از جمله در ایران شاهد آن هستیم، نهاد مسجد 
می تواند به کمک بسیاری از اتفاقات آمده و بخش قابل 
توجهی از اتفاقات خوب را رقم بزند که یکی از این اتفاقات 

خوب، ارتقاء سطح مطالعه و کتاب و کتابخوانی است.
وی افزود: ممکن است در یک روستا یا در اکثر روستاهای 
ما نهاد کتابخانه به معنای »کتابخانه« وجود نداشته باشد 
یا مدرسه ای داشته باشیم که کتابخانه در کنار آن نباشد، 

اما مساجد می توانند این قدرت و فرصت  را ایجاد کنند که 
به گسترش فضای کتابخوانی کمک کنند و خوشبختانه 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این کارکرد را به نحو 

جدی داشته و دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

کانون های مساجد مرکز سرمایه گذاری کمی و 
کیفی فرهنگ در کشور هستند

با  تخصصی  گفتمان های  برگزاری  اعالم  با  قدیریان  االسالم  حجت 
موضوع انقالب در دهه فجر و به همت کانون های مساجد پایتخت، 
تعیین سرنوشت  و  »انتخابات  با موضوع  دانش آموزی  پرسمان  گفت: 

ملی« برگزار شد.

حجت االسالم »غالمعلی قدیریان« با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده معرفتی و 
گفتمانی در کانون های مساجد استان تهران به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: برگزاری گفتمان های »بررسی تبیین گام دوم انقالب«، 
»بررسی ریشه های انقالب« و »بررسی نقش والیت فقیه در پیروزی انقالب اسالمی« از 
جمله این برنامه ها بود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
تهران بیان کرد: همچنین در آستانه 22 بهمن گفتمان بررسی حکومت اسالمی و نظام 
های غربی، گفتمان بررسی نقش دانش آموزان در پیروزی انقالب اسالمی و نقش فضای 
مجازی در توسعه و تبیین گام دوم انقالب، در کانون های فرهنگی هنری مساجد برپا شد.
حجت االسالم قدیریان گفتمان وقایع شناسی پیروزی انقالب را دیگر گفتمانی دانست 

که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب برگزار شد و تصریح کرد: بررسی 
دستاوردهای جمهوری اسالمی و نقش رسانه ها در تداوم انقالب از دیگر برنامه های تدارک 

دیده شده در کانون های مساجد استان تهران در آستانه 22 بهمن بود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی، گفت: در همین راستا 
پرسمان دانش آموزی با موضوع »انتخابات و تعیین سرنوشت ملی« به همت کانون های 

فرهنگی هنری مساجد تهران برگزار می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان تهران اعالم کرد

پرسمان دانش آموزی »انتخابات و تعیین سرنوشت ملی« برگزار می شود
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کانون فرهنگی هنری شهید قاسم سلیمانی در مسجد جامع امام خمینی)ره( شهرک شهید بهشتی با حضور رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی و در آستانه اربعین سردار دل ها افتتاح شد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« در این مراسم با اشاره به آیه هفتم سوره محمد اظهار کرد: خداوند در آیه »اِن تَنُصُروا اهللَ َینُصرُکم َو ُیَثبِّت اَقداَمُکم،ای کسانی که ایمان آورده 
اید، اگر خدا را ) پیامبر)ص( و دین وکتاب او را ( یاری نمایید، خدا هم شما را ) در رسیدن به اهدافتان ( یاری می کند و قدم های شما را استوار می دارد.«، این وعده تاریخی را نه تنها برای مسلمانان، 
شیعیان جهان و ملت ایران، بلکه برای همه کسانی که ایمان باور هستند،می دهد. رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به اینکه یکی از بهترین و واالترین 
مکان ها برای یاری دین خدا که خداوند منصوب به خود کرده، مساجد است، تاکید کرد: با حضور در خانه های خدا ارتباط و انس با پروردگار شکل می گیرد و جامعه ایمانی محقق می شود. حجت 
االسالم ارزانی گسست اجتماعی را یکی از معضالت اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای رفع گسست اجتماعی بهترین راهکار، حضور در خانه های خدا است، زیرا رونق حضور مومنین دراین مکان 

های مقدس موجب می شود، که کینه ها، کدورت ها و پلیدی ها کنار رود و فساد، فحشا ومنکرات در جامعه به حداقل برسد و تقوا وارزش محوری به اوج برسد. 

www.shabestan.irخبرگزاری

حضور نوجوانان و جوانان در مساجد باالترین سرمایه است

دریچــه نور
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سعادتی با بیان اینکه هم افزایی کانون های فرهنگی 
هنری و بسیج مساجد مطالبه دوستان انقالب 
است، گفت: هر قدر نهادهای مسجدی با یکدیگر 
تعامل بیشتری داشته باشند، در تحقق اهداف 

بهتر عمل می کنند.

»سعید سعادتی« در آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
میان ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در محل ستاد  بسیج مستضعفین که  و سازمان  کشور 
به  اشاره  با  شد  برگزار  مساجد  های  کانون  هماهنگی 
برگزاری منظم نشست های تخصصی میان نمایندگان 
این دو دستگاه و در قالب شش کارگروه، گفت: نتیجه 
همکاری  نامه  تفاهم  چندین  امضای  ها  کارگروه  این 
نامه ای جامع تر و کامل تر به  امروز تفاهم  است که 
امضای حجت االسالم والمسلمین دکتر ارزانی و حجت 

اسالم والمسلمین رضایی رسید.
های  کانون  هماهنگی  ستاد  هنری  فرهنگی  معاون 
مساجد کشور افزود: امضای تفاهم نامه همکاری میان 

و  کشور  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد 
سازمان بسیج که در واقع امضای تفاهم نامه همکاری 
میان دو نهاد انقالبی، مسجدی، مکتبی، ارزشی و مردمی 

که  است  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  عمل  است، 
و  اسالمی  انقالب  دوستان  تمام  خوشحالی  موجب 

ناراحتی دشمنان نظام جمهوری اسالمی می شود.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور:

هم افزایی کانون های فرهنگی هنری و بسیج 
مساجد مطالبه دوستان انقالب است

شکرانی با بیان اینکه کانون های مساجد باید مانند انجمن اولیا و مربیان 
مدارس، خانواده های اعضا را درگیر فعالیت های کانون کنند گفت: این روش 
باعث می شود که اعضای کانون به صورت دغدغه مند فعالیت های کانون 

را پیگیری کنند.

»مصطفی شکرانی« اظهار کرد: در گذشته کانون های مساجد به صورت تخصصی فعالیت 
های خود را انجام می دادند که نتایج بسیار مطلوبی را به همراه داشت اما با توجه به تغییر 

رویه فعالیت های کانون ها مقداری از بخش های تخصصی فاصله گرفته است.
مدیر کانون فرهنگی هنری شهید محراب اهواز اضافه کرد: با توجه به استقرار این کانون در 
میان بازار مرکزی اهواز فعالیت های تخصصی را به صورت عمومی نمی توان انجام داد هر 
چند که این کانون توانسته از طریق توزیع نشریه و ماهنامه ویژه کانون تا حدودی بخشی از 
خأل فرهنگی موجود در بازار را بپوشاند، اما فعالیت یک کانون آن هم به تنهایی نمی تواند 

جوابگویی یکی از پرترددترین نقاط کالنشهر اهواز باشد.
وی بر فراهم کردن زمینه تخصصی شدن فعالیت های کانون ها تاکید کرد و افزود: کانون 
شهید محراب در حال راه اندازی طرحی با عنوان »مسجد، محله اسالمی« است که این 

طرح به صورت تخصصی شهروندان را به حضور در مساجد دعوت می کند و باعث رونق 
بیشتر نمازگزاران در مساجد می شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری شهید محراب اهواز:

انجمن اولیا در کانون ها راه اندازی شود

گروه های برتر روزنامه دیواری 
مساجد استان مرکزی معرفی 

شدند

عنوان  با  انقالب  دیواری  روزنامه  بزرگ  مسابقه 
ایران قدرتمند با معرفی گروه های برتر در مرحله 

شهری به کار خود پایان داد.

کانون فرهنگی هنری آل رسول مسجد چهارده معصوم)ع(، کانون 
فرهنگی هنری نور زهرا)س( مسجد الزهرا)س(، کانون فرهنگی 
هنری شهید مهدوی مسجد امام زمان عجل اهلل  به عنوان گروه 
های اول تا سوم مسابقه بزرگ روزنامه دیواری انقالب معرفی 
شدند. همچنین کانون های فرهنگی هنری شهدای شهسواران 
مسجد جامع روستای شهسواران و کانون فرهنگی هنری شهید 
سجادی مسجد امام حسین علیه السالم اراک شایسته تقدیر 
شناخته شدند. مسابقه روزنامه دیواری انقالب ویژه اعضای کانون 
های فرهنگی  هنری مساجد استان مرکزی در دو بخش خواهران 
و برادران و رده سنی ۹ تا 15 سال با عنوان »ایران قدرتمند« به 
صورت حضوری و گروه های 3 تا 5 نفره در5۰ مسجد استان 

مرکزی برگزار شد. 

روستای باغ معروف با تالش بچه 
های مسجدی، قرآنی می شود

مدیر مسوول کانون فرهنگی هنری امام خامنه ای 
باغ معروف تبریز به تشریح فعالیت ها و برنامه 

های این مرکز در روستا پرداخت.

»رضا عابدی« اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی ایران؛ طی چند روز گذشته با تالش بچه 
های مسجدی، نخستین دوره مسابقات قرآنی روستای باغ 
فرهنگی  کانون  مسؤول  مدیر  شد.  برگزار  تبریز  معروف 
هنری امام خامنه ای باغ معروف تبریز در تکمیل سخنان 
خود ادامه داد: این مسابقه قرآنی با حضور25۰ شرکت کننده 
در چهار رشته حفظ، قرائت، قرائت تقلیدی و نقاشی قرآنی 
و در دو بخش خواهران و برادران طی سه روز با قضاوت 
۴ داور تخصصی مهد قرآن تبریز برگزار شد و در نهایت 
از رقابتی تنگاتنگ 5۰ نفر به عنوان برتر و شایسته  پس 
تقدیر انتخاب شدند.  وی با اشاره به استقبال خوب جوانان 
گفت: روستای باغ معروف تبریز با توجه به موقعیت حساس 
فرهنگی که دارد؛ بستری مناسب برای فعالیت های قرآنی 
است. تا آنجا که با وجود چندین کانون فرهنگی هنری و 
خانه قرآنی فعال و نیز تعامل خوب هیات امنای مسجد با 
و  فرهنگی  کارهای  انجام  برای  جا  هم  باز  مقاوت  پایگاه 
امیدواریم  دارد که  قرآنی وجود  اجرای طرح های مذهبی 
گام های موثری در مبارزه با آسیب های فرهنگی برداریم.
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نمایشگاه قرآن و عترت کرمان به 
کار خود پایان داد

کرمان  استان  وارشاداسالمی  فرهنگ  مدیرکل 
گفت: نمایشگاه امسال، به خاطر شهادت سردار 
رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی عطر و بوی سردار 

گرفت و محصوالت مرتبط هم عرضه شد.

محمدرضا علیزاده در مراسم اختتامیه نمایشگاه قرآن و عترت 
پیروزی  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  تبریک  ضمن  کرمان  استان 
شکوهمند انقالب اسالمی، گفت: در آستانه چهلم سردار بزرگ 
اسالم حاج قاسم سلیمانی هستیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ قرآن و 
عترت در سالیان گذشته به طور مستمر در استان کرمان برگزار 
شده است، افزود: خدا را شاکریم که شاهد برگزاری چهاردهمین 
نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در استان کرمان باشیم و جا دارد 
از همه مردم و دستگاه های اجرایی که به برگزاری این نمایشگاه 

کمک کردند، تشکر کنیم.

ــگ گلبان
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ساالری با اشاره به فعالیت های نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: ۷ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی در استان یزد عضویت 
دارند.

» مهدی ساالری« با حضور در برنامه زنده رادیویی رو در رو از مرکز یزد ، ضمن اشاره به بستر قانونی تشکیل این سازمان به معرفی آن پرداخت و تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی در استان یزد 
بالغ بر 7۰۰۰ عضو دارد که در قالب 7 رشته تخصصی در صنعت ساختمان خدمات مورد نیاز در زمینه های طراحی، اجرا و نظارت را توسط شبکه ای توانمند و گسترده به جامعه ارائه می کند.

ساالری درخصوص گستره فعالیت های این سازمان خاطرنشان کرد: به جز ساخت و سازهای مربوط به پروژه های دولتی که در قالب نظام فنی و اجرایی کشور صورت می گیرد و متولی آن 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است، تمامی ساخت و سازها مطابق قانون باید زیر نظر نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد. وی در راستای آشنایی مخاطبین با روند صحیح ساخت و ساز 
گفت: مالکین برای ساخت و سازهایی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی الزم است با مراجعه به شهرداری ها، ضوابط ساخت و ساز را مطالبه کرده و پس از آن با مراجعه 

به سازمان نظام مهندسی نسبت به طراحی نقشه های مورد نیاز، تعیین مجری و ناظر پروژه اقدام نمایند.

عضویت ۷ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی در استان یزد

با  ارتباط  اینکه  بیان  با  بابایی  حجت االسالم 
اسالمی  انقالب  های  پایگاه  عنوان  به  مساجد 
از  دشمن  انقالب  طول  گفت:در  شود،  حفظ 
مساجد سیلی های بسیاری خورده است و ما 
باید با برنامه های مختلف و جذاب جوانان را 
به سمت مساجد جذب کنیم تا شاهد تداوم 

انقالب باشیم.

حجت االسالم »محمدرضا بابایی« اظهار داشت: انقالب 
اسالمی اهداف و آرمان های بسیاری داشته که یکی از 
مهمترین اهداف آن توجه به بحث مبارزه با استکبار بوده 

است و همواره باید به آن توجه داشته باشیم. 
امام جمعه فردوس با بیان اینکه همه مردم با بصیرت 
کامل در خصوص حفظ انقالب اسالمی باید تالش کنند، 
گفت: ملت ایران به خصوص جوانان و نوجوانان باید به 
موضوع مهم پیاده کردن آرمان های انقالب اسالمی و 

امام راحل بپردازند و در این مسیر گام بردارند.
وی به نقش مساجد در پیروزی انقالب اسالمی اشاره 
کرد و افزود: تمام پیام های امام راحل قبل از انقالب 

اسالمی از طریق مساجد و ائمه جماعات بین مردم پخش 
می شد و مساجد پایگاه های انقالب در طول مبارزات 

بودند.
ارتباط  باید  کرد:  تاکید  ادامه  در  بابایی  حجت االسالم 

با مساجد به عنوان پایگاه های انقالب را حفظ کنیم 
و ارتباط جوانان و نوجوانان با مساجد را افزایش دهیم 
 و اگر مردم اهل مسجد شوند با هدایت های روحانیت 

می توانند انقالب اسالمی را حفظ کنند. 

امام جمعه فردوس تاکید کرد؛

لزوم حفظ ارتباط با مساجد به عنوان پایگاه های 
انقالب اسالمی

کلنگ مجتمع فرهنگی تجاری 
سینمای ایالم به زمین زده شد

سینمای  تجاری  فرهنگی  مجتمع  زنی  کلنگ  آیین 
ایالم)سینما قدس( همزمان با نهمین روز از دهه مبارک 
فجر با حضور استاندار ایالم و جمعی از مسئوالن 

فرهنگی و اجرایی استان به زمین شده شد.

سینما قدس ایالم در سال ۹2 به دلیل فرسودگی تخریب 
شد و تا کنون به عنوان پارکینگ در مرکز شهر ایالم مورد 
استفاده قرار می گرفت، از آن روز تا کنون شهر ایالم فاقد 
سینما بود، گرچه سالن آمفی تئاتر  مجتمع فرهنگی و هنری 
ارشاد اسالمی به تجهیزات سینمایی مجهز گردید و با نام 

سینما فرهنگ، جای خالی سینما قدس را تا حدودی پر کرد.
در این میان با رایزنی های انجام شده و در پی سفر وزیر 
پردیس  احداث  استان،  به  ارشاد اسالمی  و  محترم فرهنگ 
سینمایی در شهر ایالم مورد تصویب قرار گرفت و عملیات 
اجرایی پردیس سینمایی امید شهر ایالم نیز در 17 مردادماه 
سال جاری مصادف با روز خبرنگار  به زمین زده شد تا امیدهای 

سینمایی ایالم، روز به روز روشن تر شود.

رستمی از احداث بزرگترین تصفیه خانه کشور در پتروشیمی بندرامام 
خبر داد و گفت: این تصفیه خانه تاکنون ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
هزار   ۴۰ و  برسد  بهره برداری  به   ۱۴۰۰ سال  تا  است  قرار  و  داشته 

مترمکعب پسآب را تصفیه و خروجی بندرامام به خور را صفر کند.

»حمیدرضا رستمی« در نشست خبری با اصحاب رسانه بندرماهشهر اظهار کرد: 
پتروشیمی بندرامام بیشترین تاثیرات را از تحریم ها گرفته اما با این وجود 8۴ درصد 
انبار ها و مخازن ما در حداقل  از برنامه تولید خود را محقق کرده است؛ سطح 

محصول بوده و ارزآوری خوبی برای کشور تامین شده است.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با تاکید بر اهمیت موضوعات زیست محیطی افزود: 
بزرگترین تصفیه خانه کشور در پتروشیمی بندرامام در حال ساخت است که تاکنون 
53 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، این تصفیه خانه قرار است تا سال 1۴۰۰ به 
بهره برداری برسد و ۴۰ هزار مترمکعب پسآب را تصفیه و خروجی بندرامام به خور 
را صفر کند. وی اضافه کرد: پروژه ای دیگر نیز در حال اجرا بوده که قرار است 

گازهای در حال سوختن پتروشیمی یادآوران در منطقه جفیر را به عنوان خوراک 
برای ما ارسال کند؛ در آینده ای نزدیک این پتروشیمی زیر نظر پتروشیمی بندرامام 

خواهد رفت.

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام خبر داد

بزرگترین تصفیه خانه کشور در پتروشیمی بندرامام احداث می شود
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آبایی هزاوه گفت: تعاونی ها برای دریافت مجوز اعالم ثبت تغییرات، از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها اقدام کنند.

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه استقالل تعاونی ها از اعالم تغییرات ثبتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باطل شد و تعاونی ها ملزم هستند برای انجام تغییرات 
ازادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  استان مربوطه مجوز دریافت کنند. »محمد تقی آبایی« در خصوص ابطال مصوبه غیر قانونی هیات مقررت زدایی گفت: عدم نیاز به مجوز ثبت تغییرات 
شرکت های تعاونی،اتحادیه ها ،اتاق های تعاون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت و براساس رای این دیوان بخشنامه استقالل تعاونی ها از اعالم تغییرات ثبتی به وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باطل شد و تعاونی ها اتحادیه ها و اتاق های تعاون ملزم شدند برای انجام تغییرات ازادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  استان مربوطه مجوز دریافت کنند. مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، افزود: براساس مصوبه هیات مقررات زدایی که در مردادماه سال گذشته بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، شرکت های 
تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشتند؛ سرانجام پس از ماه ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها این بخشنامه را ابطال کرد 
بلکه مصوبه هیات مقررات زدایی را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست و اعالم کرد که این مصوبه موجب کاهش تغییرات ثبتی تعاونی ها و به تبع آن 

افزایش بخش غیرشفاف شده است. 

الزام تعاونی ها برای دریافت مجوز اعالم ثبت تغییرات

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 445. چهارشــنبه 23 بهمــن مــاه 1398

اسالمی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه های 
تکمیل  استان، گفت:  راه وشهر سازی  حوزه 
طرح های حوزه راه بستر تقویت خدمت رسانی 

به مردم است.

گفت:  مقاومتی،  اقتصاد  ستاد  در   اسالمی«  محمد   «
تکمیل طرح های نیمه تمام بستر تقویت خدمت رسانی 
به مردم است. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت 
توجه بیشتر اداره کل راه وشهرسازی لرستان درتکمیل 
طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: تکمیل طرح های 

نیمه تمام بستر توسعه زیرساخت هاست.
وی خاطرنشان کرد: باید مشکل اعتباری پروژه های حوزه 
راه  مرتفع شده و این تسریع در تکمیل این پروژه ها 
مورد تاکید ویژه قرار گیرد. اسالمی با اشاره به طرح چهار 
خطه خرم آباد - کوهدشت، افزود: برای تکمیل هر چه 
زودتر این طرح باید مدیرکل مسکن و شهرسازی استان 

نظارت ویژه داشته باشد. وی همچنین با تاکید بر ضرورت 
تسریع در پروژه آزاد راه بروجرد، خاطرنشان کرد: تکمیل 

این پروژه باید در صدر برنامه های حوزه راه و شهرسازی 
قرار گیرد.

برپایی نمایشگاه هنرهای سنتی در 
شهرستان اقلید

قلندری از برپایی نمایشگاه تولیدات هنرمندان و 
صنعتگران مشاغل خانگی و هنرهای سنتی این 

شهرستان خبر داد.

»محمدرضا قلندری«، از برپایی نمایشگاه تولیدات هنرمندان 
و صنعتگران مشاغل خانگی و هنرهای سنتی این شهرستان 
خبر داد، گفت: با همکاری ادارات میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان اقلید، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، اداره امور زندان و 
جهاد کشاورزی، هنرمندان و صنعتگران مشاغل خانگی و 
هنرهای سنتی تولیدات خود را در محل موزه مردم شناسی 

این شهرستان به نمایش گذاشتند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بر  عالوه  نمایشگاه  این  در  کرد:  اضافه  اقلید  شهرستان 
محصوالت صنایع دستی شامل منبت، معرق، گلیم، گبه، 
جاجیم، چرم، نمد، سبد بافی، رودوزی سنتی، قالی و کارهای 
هنری مثل عروسک سازی، نقاشی، تابلو فرش در معرض 

دید عالقمندان قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی:

تسریع در تکمیل طرح های حوزه راه و شهرسازی 
لرستان ضروری است

صرفه جویی ۷ هزار میلیارد 
تومانی هزینه برق با اجرای 

سیاست های تشویقی در کشور

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر در مراسم 
زنجان  ای  منطقه  برق  دیسپاچینگ  مرکز  افتتاح 
تمام  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  کرد:  اظهار 

حوزه ها و در حوزه برق چشمگیر است.

محمد حسن متولی زاده با اشاره  اینکه امروزه یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون نفر در دنیا از نعمت برق بی بهره اند، ادامه 
است.  پیشتاز  برق  در حوزه  ایران  این وجود کشور  با  داد: 
اینکه  با اشاره به  مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر 
پیش از انقالب تامین تجهیزات برق کشور توسط مشاوران 
و پیمانکاران خارجی انجام می شد، گفت: امروز به برکت 
انقالب اسالمی و همت تالشگران صنعت برق کشور، در 
این زمینه به خودکفایی کامل رسیده ایم. وی با بیان اینکه 
ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه 
پیشتاز است، ادامه داد: صنعت برق در حوزه اقتصاد مقاومتی 
نه  امسال  تابستان  که  ای  گونه  به  کرده  هم خوب عمل 
نیز 12۰  بلکه صادرات برق کشور  نداشتیم  تنها خاموشی 
درصد افزایش پیدا کرد. متولی زاده به اجرای سیاست های 
تشویقی برای مدیریت بار اشاره کرد و گفت: با اجرای این 

طرح 35۰ میلیارد تومان به نفع مشترکان پرداخت شد.

آزادبخت با بیان اینکه استان همدان آمادگي 
انتخابات را دارد، گفت:  کامل براي برگزاري 
شمار شعب اخذ راي نسبت به دهمین دوره 
شعبه   ۲۶ اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 

افزایش داشته است

از اعالم آمادگي کامل استان  آزادبخت«  » مصطفي 
استان  در  دادو  گفت:   انتخابات خبر  برگزاري  براي 

همدان 7 حوزه اصلي و 1۹ حوزه فرعي داریم.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه هیئت 
کرده  مشخص  را  شعب  محل  و  تعداد  اجرایي  هاي 
اند، عنوان کرد: 1287 شعبه اخذ راي اعم از شهري 
،روستایي و سیار در استان همدان پیش بیني شده است.

برگزاري  کشوربراي  کل  آمادگي  به  اشاره  با  وي 
مربوطه  ملزومات  و  تعرفه ها  کرد:  مطرح  انتخابات 
قرار  استان ها  اختیار  در  و  تامین  وزارت کشور  توسط 

گرفته است.
همه  اینکه  بر  تاکید  با  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
عوامل پاي صندوق هاي راي آموزش هاي الزم را دیده 

گفت:  است،  گرفته  انجام  نیز  الزم  پیش بیني هاي  و 
هماهنگي هاي الزم با نیروي انتظامي انجام گرفته و 

نیروهاي محافظ صندوق ها پیش بیني شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان خبر داد؛

آمادگي کامل استان همدان براي برگزاري انتخابات مجلس
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مسابقه عکاسی تا اوج افتخار با موضوع حضور حماسی دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به همت اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان 
گیالن برگزار شد.

»مهیار فتحی پور« از برگزاری مسابقه عکاسی تا اوج افتخار با موضوع حضور حماسی دانش آموزان در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد و با تاکید بر حضور منسجم اعضای انجمن های 
اسالمی مدارس در این راهپیمایی گفت: دانش آموزان با در دست داشتن پالکارد و دست سازه های خود در این راهپیمایی شرکت کردند.  

مدیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان گیالن افزود: عالقمندان جهت شرکت در مسابقه عکاسی می توانستند آثار خود را تا ساعت 22روز سه شنبه 
22بهمن ماه ۹8از طریق آی دی MF7792@ به یکی از پیام رسان های سروش یا بله ارسال کنند.

فراخوان مسابقه عکاسی »تا اوج افتخار« در استان گیالن

نوبخت گفت: درآمدهای منابع نفتی کشور به 
کاهش  به شدت  در صادرات  دلیل محدودیت 
آن در ۱۰ ماهه نخست  با وجود  پیدا کرده و 
درصد   ۱۷ کشور  عمومی  درآمدهای  امسال 

نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

»محمدباقر نوبخت« در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان گلستان اظهار کرد: توفیق حضور در 
استان گلستان دو فرصت ایجاد کرد و نخست آنکه 
با ظرفیت های استان آشنا شدیم و همچنین اعتبارات 

مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها بیان شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: دومین سالی است که یک تحریم بی سابقه 
تاریخ معاصر را پشت سر می گذاریم، در تحریم های 
گذشته همواره نفت در برابر غذا بود و به قول خودشان 
که بیان کردند آنقدر جوانمردی داریم که کشورها به 
ازای نفت بتوانند دارو و غذا خریداری کنند ولی امروز 
این مهم نیز متوقف شده است. نوبخت خاطرنشان کرد: 

سردار شهید سلیمانی در دوران حیات پر برکت نه تنها 
به پاسداری از مرزهای کشور اقدام می کرد بلکه در 

زمینه دور زدن تحریم ها نیز موثر بود و دشمن می داند 
که باید چگونه ضربه کاری را به ما وارد کند.

بازدید سرپرست ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد یزد از 

نمایشگاه دستاوردهای کانون 
حضرت زینب)س( یزد

نمایشگاه  فجر،  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان 
زیبن  حضرت  مساجد  کانون  دستاوردهای 
)س( یزد در محل این کانون برگزار شد که 
حجت االسالم مظفر ساالری، سرپرست ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد یزد و مصطفی 
داودی، مدیر کل راه آهن استان یزد  از این 

نمایشگاه بازدید کردند.

کرمانی نژاد، مسئول کانون فرهنگی هنری حضرت زینب)س( 
یزد در این بازدید گفت: این کانون سعی کرده است تا فعالیت 
های فرهنگی و هنری خود را در قالب کالس های آموزشی 
برای بانوان و دختران برگزار کند و خوشبختانه شاهد استقبال 
خوبی در این زمینه بوده ایم. وی بیان کرد: هدف از برگزاری این 
نمایشگاه ارائه دستاوردهای اعضای کانون است تا بتوانیم فعالیت 
های خود را به مخاطبین خود معرفی کرده و جذب حداکثری 
داشته باشیم. وی ادامه داد: حضور اساتید فنی و حرفه ای و 
برگزاری کالس های مقدماتی و حرفه ای به عنوان بخشی 

از فعالیت های ما است که امیدواریم بتوانیم گسترش دهیم.
هماهنگی  ستاد  سرپرست  ساالری،  مظفر  االسالم  حجت 
کانون های مساجد یزد نیز در این بازدید گفت: با توجه به بیانیه 
ماموریت کانون های مساجد، کانون حضرت زینب)س( توانسته 
به خوبی در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری بدرخشد و 

جذب را داشته باشد.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

رشد ۱۷ درصدی درآمدهای عمومی کشور

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه یک پنجم 
حوزه  به  مربوط  استان  رأی  اخذ  شعب 
انتخابیه کرمان و راور است؛ گفت: ۴۶۸ 
شعبه اخذ رأی در این حوزه انتخابیه است 
به  مربوط  شعبه   ۴۳۲ تعداد  این  از  که 

شهرستان کرمان و مابقی در راور است.

علی بابایی، در شورای اداری شهرستان کرمان با موضوع 
انتخابات گفت: از دهم آذر که نام نویسی داوطلبان آغاز 
شد در مجموع 1۰8 نفر نام نویسی و پس از آن 23 نفر 
انصراف دادند که در نهایت از 85 نفر باقیمانده 55 نفر 

تأئید صالحیت شدند.
فرماندار کرمان افزود: هفت نفر از حوزه انتخابیه کرمان 
و راور به دیگر حوزه ها منتقل شدند و یک نفر هم از 

حوزه انتخابیه مشهد به کرمان اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه یک پنجم شعب اخذ رأی استان 

مربوط به حوزه انتخابیه کرمان و راور است؛ هماهنگی 
میان عوامل برگزاری انتخابات را مهم خواند و افزود: 

چند هزار خودرو و حداقل 1۰ هزار نفر عوامل انتخابات 
در این حوزه الزم داریم.

 قریب ۵۰۰ شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه کرمان
 و  راور مستقر می شود

یادواره شهدای ورزشکار استان 
سمنان برگزار شد

آستانه  ودر  فجر  دهه  اهلل  ایام  مناسبت  به 
اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی یادواره شهدای 

ورزشکار استان سمنان برگزار شد.

»مجتبی جانعلی« به برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان 
سمنان به همت اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و 
بسیج ورزشکاران ، در آستانه اربعین شهادت سردار دلها سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت ایام ا... دهه فجر اشاره 
کردوگفت: این یادواره با حضور خانواده معظم شهدا ، مسئوالن 
ارشد کشوری و استانی ، ورزشکاران مطرح کشوری و آحاد مردم 
در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد.  مدیرکل ورزش و 
جوانان استان سمنان در خصوص اهمیت برگزاری یادواره های 
شهدا گفت: صحبت کردن در مقام شهادت و شهید کار آسانی 
نیست چرا که پروردگار به افراد الیق توفیق شهادت داده است.

http://shabestan.ir/detail/News/892524
http://shabestan.ir/detail/News/892550
http://shabestan.ir/detail/News/892357
http://shabestan.ir/detail/News/892513
http://shabestan.ir/detail/News/891758


خبرگزاری

امام سجاد )ع(: از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدی و شوخی بپرهیزید، زیرا 
چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می کند.
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