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حضرت زينب(س) :هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد ،خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود
را برای او تقدیر می نماید.

جامعه

• شماره •3406سهشنبه 3بهمن•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی مداحان و
شاعران آئینی

بنیاد دعبل خزاعی به عنوان اولین و تنها مؤسسه رسمی ارائه خدمات
بیمه ای و تأمین اجتماعی به ذاکران و ستایشگران اهل بیت(ع)
در سطح کشور برای چندمین سال متوالی اقدام به دریافت پیشنهاد
بیمه تکمیلی درمان از شرکت های معتبر بیمه و اطالع رسانی به جامعه
مداح می نماید .محمد اختری ،مدیر بیمه و خدمات بنیاد دعبل از
انجام توافق با بیمه «آرمان» در خصوص پوشش بیمه تکمیلی مداحان
و شاعران خبر داد و گفت :بیمه تکمیلی درمان مداحان و ستایشگران
اهل بیت(ع) همواره یکی از اولویت های مدیریت بنیاد دعبل بوده
است که متأسفانه طی چند سال اخیر با استقبال حداقلی روبرو نشد و
به حد نصاب نرسید .پیشنهاد جدید بیمه تکمیلی درمان از نظر میزان
تعهدات و حق بیمه ،بسیار مناسبی ارزیابی می گردد و نسبت به نرخ
ً
اعالم شده دیگر شرکت های بیمه ای تقریبا نیم بهاء است.
وی ادامه داد :طبق توافق انجام شده ،همه مداحان و شاعران
آئینی – اعم از بیمه شدگان دعبل و غیر آن – می توانند از این امکان
برخوردار شوند.
اختری با اشاره به اینکه حق بیمه هر نفر ماهانه دویست هزار ریال
است افزود؛ کسانیکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بنیاد دعبل
هستند ،حق بیمه خود ماهانه (در ابتدای هر ماه) پرداخت می نمایند.
و کسانیکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بنیاد دعبل نیستند کل
مبلغ حق بیمه یکسال را در ابتدای ثبت نام پرداخت می کنند.
وی در ادامه افزود :در مرحله اول که استعالم تعداد متقاضیان
است و حداکثر تا 20بهمن  96ادامه دارد ،باید کدملی سرپرست
خانوار به همراه تعداد نفرات به سامانه 30008561234560
ً
پیامک شود .مثال برای یک خانواده پنج نفره که کد ملی سرپرست
خانوار  1111111111است پیامک به ترتیب از سمت چپ به صورت
 1111111111-5ارسال گردد.
اختری در پایان درخصوص نحوه اطالع رسانی اظهار داشت:
اطالع رسانی بیمه تکمیلی این دوره از طریق پایگاه اطالع رسانی
بنیاد دعبل ،کانال تلگرام دعبل ،پیامک و همچنین بروشورهائی که
تهیه شده انجام می شود.
در قالب طرح مقابله با تروریسم صورت میگیرد؛

تمرین ملی برای شنیدن حرف دل
مسلمانان در انگلیس
شورای مسلمانان انگلیس در همایش «مساجد ما ،آینده ما» راهاندازی
طرح جدیدی را برای مقابله با تروریسم مورد بررسی قرار داد که در
حقیقت یک تمرین ملی برای شنیدن حرف دل مسلمانان است.
به گزارش پایگاه خبری Brinkwire؛ شورای مسلمانان انگلیس در
همایش «مساجد ما ،آینده ما» راهاندازی طرح جدیدی را برای مقابله
با تروریسم مورد بررسی قرار داد که بر تالش برای رفع مشکالت
سیاست مقابله با تروریسم دولت انگلیس موسوم به «سیاست
پیشگیری» متمرکز است.
در طرح جدید مقابله با تروریسم که از سوی شورای مسلمانان
انگلیس ارائه و بررسی شد و قرار است از فصل بهار به اجرا در آید،
مبنا گفتوگو با جوامع اسالمی سراسر انگلیس است.
هارون خان ،دبیرکل شورای مسلمانان انگلیس گفت :این طرح در
حقیقت یک تمرین ملی برای شنیدن است و در  ۱۰شهر مختلف
انگلیس برای شنیدن حرفهای شهروندان مسلمان اجرا میشود.
در این طرح ،به نظرات مسلمانان در مورد تأثیر سیاستها و قوانین
ضدتروریسم دولت موسوم به «پیشگیری» که زندگی شهروندان
عادی مسلمان را تحت تأثیر قرار داده ،گوش داده میشود و همچنین
نظرات و پیشنهادات آنها در مورد شیوههای مؤثر مقابله با تروریسم
ثبت خواهد شد.
دو سال پیش ،پارلمان بریتانیا قانونی تحت عنوان «امنیت و مقابله با
تروریسم» به تصویب رساند که در آن بر سیاست «پیشگیری» به عنوان
راهکاری برای جلوگیری از گرایش مردم به افراطگرائی ،تأکید شد.
اما این سیاست به جای هدف قرار دادن تروریسم و افراطگرائی ،منجر
به ایجاد موجی از سوءرفتارها علیه مسلمانان شد تا جائیکه حتی مانع
آزادی بیان دانشجویان مسلمان برای مطرح کردن نظرات خود در
طگرائی شده است.
سخنرانیها و سمینارها از بیم اتهام به افرا 

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد خبر داد:

آغاز پرداخت بودجههای قرآنی  ۵استان
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد
از آغاز پرداخت بودجههای قرآنی
 ۵استان كشور خبر داد و گفت:
تأخیر در پرداخت بودجههای قرآنی
استانها به علل اجرائی و ناخواسته
ً
بوده است كه حتما تمام بودجهها
پرداخت میشود.
یزاده ،معاون قرآن
عبدالهادی فقه 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در پاسخ به مباحث مطرح
شده درباره تعلل این معاونت
در توزیع بودجههای قرآنی میان
استانها به ايكنا گفت :آن چیزی كه
من در این باره مطلع هستم و اعالم
شده است خبر غیردقیقی بود كه در

فضای مجازی و برخی از سایتها
منتشر شد و بالفاصله یكی از مدیران
حوزه معاونت قرآن و عترت پاسخ

کرسی علمی ـ ترویجی «نظامسازی
قرآنبنیان؛ چیستی ،چرائی و
چگونگی» برگزار میشود
به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
کرسی “نظامسازی قرآنبنیان؛ چیستی ،چرائی و چگونگی” ،از سلسله
کرسیهای علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی توسط
پژوهشکده نظامهای اسالمی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم
برگزار میشود.
در این کرسی علمی دکتر حسین بابائی مجرد به عنوان ارائه دهنده و
حجت اسالم و المسلمین دکتر عبدالکریم بهجتپور و آقای دکتر محمدرضا
احمدی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.
دبیر علمی این کرسی علمی ترویجی حجت االسالم و المسلمین دکتر علی
عسگریوزیری میباشند.
کرسی علمی ـ ترویجی “نظامسازی قرآنبنیان؛ چیستی ،چرائی و چگونگی”
صبح روز چهارشنبه مورخ  ۴بهمن ماه جاری از ساعت  ۱۰:۰۰تا  ۱۲:۰۰با
حضور اساتید حوزه و دانشگاه ،دانشجویان و دانشپژوهان در سالن فرهنگ
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشانی :قم ،بلوار  ۱۵خرداد ،کوی
شهید میثمی برگزار خواهد شد.
حضور عالقهمندان در این نشست بالمانع است.

آئین نکوداشت«پروفسور محمد
لگنهاوسن» برگزار میشود
حجت االسالم دکتر ابوالفضل ساجدی ،مدیر قطب علمی فلسفه دین
ضمن اعالم این خبر گفت :آئین نکوداشت “پروفسور محمد لگنهاوسن”،
توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،دانشگاه مفید،
جامعة المصطفی العالمیه ،دانشگاه ادیان و مذاهب و کانون اندیشه جوان،
در قم برگزار می شود.
دکتر ساجدی همچنین افزود :قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه ،در راستای
تجلیل از شخصیتهای بینالمللی که در گسترش و تعمیق فلسفه دین
با نگرش اسالمی و نقد فلسفه دین غربی تالش نمودهاند؛ در نظر دارد با
مشارکت برخی مراکز و مؤسسات علمی کشور ،از مقام علمی پروفسور
محمد لگنهاوسن تجلیل بهعمل آورد.
مدیر قطب علمی فسلفه دین همچنین تصریح داشت  :مجموعه مقاالت
نکوداشت پروفسور لگنهاوسن مقارن با برگزاری مراسم تجلیل از ایشان،
شامل مقاالت علمی اساتید حوزه و دانشگاه رونمائی خواهد شد.
پروفسور محمد لگنهاوسن ،در سال  ۱۹۵۳میالدی مصادف با ۱۳۳۲
شمسی در خانوادهای مسیحی کاتولیک در آمریکا به دنیا آمد .تا اینکه برای
ایس تگزاس پذیرفته شد.
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ر ِ
پس از فارغالتحصیلی ،در دانشگاه تگزاس جنوبی به تدریس پرداخت .در
آنجا بود که با شماری از دانشجویان مسلمان ،از کشورهای اسالمی ایران،
لبنان ،پاکستان ،فلسطین ،عربستان ،اردن و نیجریه آشنا شد .این آشنائی به
پژوهش بیشتر در دین و مسائل گوناگون آن و حتی تأثیر در انتخاب سمت و
سوی موضوع تدریس منجر شد لذا تدریس «فلسفه دین» را انتخاب کرد.
همزمان با آن به مرور آموزههای ادیان بزرگ ،از جمله دین اسالم ،پرداخت.
به تدریج به اسالم نزدیکتر شد و سرانجام دین اسالم را پذیرفت .وی در
سال  ۱۹۸۳در رشتۀ فلسفه ،در مقطع دکتری با پایاننامۀ « Matters of
 »Substanceاز دانشگاه رایس فارغ التحصیل شد .در ادامه در سال ۱۹۸۴
بورس تحصیلی برای مطالعات فوق دکتری را در  NEHمؤسسۀ خیریه برای
مطالعات تطبیقی دریافت کرد.
ً
وی عمدتا در شاخههای فلسفی مقدمه منطق ،مقدمه فلسفه ،زیبائی شناسی،
فلسفه علم ،علم اخالق ،فلسفه دین ،متافیزیک ،فلسفه هگل ،فلسفه
تحلیلی ،منطق جدید ،علم و دین ،فلسفه سیاسی ،تاریخ فلسفه ،فرا اخالق،
معرفت شناسی اخالق ،نسبی گرائی در فرا اخالق به تدریس و پژوهش
اشتغال داشته و دارد.
آئین نکوداشت “پروفسور محمد لگنهاوسن” ،با همکاری برخی نهادهای
علمی و فرهنگی کشور بهار ۹۷در قم برگزار میشود.

مهلت ارسال آثار به جشنواره «مشکات» تا  ۱۵بهمن تمدید شد
ششمین دوره جشنواره آموزشی
ترویجی مشکات در گستره محالت
 354گانه شهر تهران برگزار میشود
که مهلت ارسال به این جشنواره تا
 15بهمنماه تمدید شد.
اينجشنوارهبامشارکتسازمانهای
یبرگزارمیشود.
تابعهمدیریتشهر 
موضوع «شهر ایمن؛ مباحث
زیست محیطی » در راستای
صرفهجوئی آب و انرژی ،مدیریت

پسماند و کاهش آلودگی از سوی
معاونت خدمات شهری و محیط
زیست شهرداری تهران مدیریت و
اجرا میشود .همچنین موضوعاتی
چون «فرهنگ رانندگی؛ حقوق و
تکالیف عابرین» و «زیبائی شناسی
شهری؛ معماری ایرانی اسالمی»
نیز به ترتیب توسط معاونت حمل و
نقل و ترافیک و معاونت معماری و
شهرسازی اجرائی میشود.

بنابر اعالم دبیرخانه این جشنواره،
مهلت ارسال آثار به ششمین
جشنواره مشکات تا  ۱۵بهمنماه،
اعالم شده و زمانبندی برگزاری
جشنواره ،نحوه ثبت نام ،جمعآوری
آثار و داوریها پس از تأيید نهائی
برای مشارکت شهروندان از پایگاه
اطالعرسانیmeshkat.mytehran.ir
اعالم میشود.
جشنواره آموزشی و ترویجی

مشکات فرصت و شرائطی را مهیاء
میسازد تا شهروندان در چارچوب
آن اندکی به مسائل ،مشکالت،
نگرانیها و آرزوهای خود برای
محله و شهر بیاندیشند و نتائج
اندیشهها و خواستهای خود را
برای تحقق محلهای مطلوب با
شهروندانی متعادل و دارای فرهنگ
و اخالق شهروندی در قالبها و
موضوعات جشنواره بیان کنند.

روشنی به این مباحث دادند.
وی با بیان اینكه ما پرداختهای
بودجههای قرآنی استانها را آغاز

كردیم كه البته به خاطر مسائل
اجرائی كمی تأخیر داشت ،افزود:
ً
مشخصا پرداخت بودجه قرآنی ۵
استان را آغاز كردیم و تأخیری كه رخ
ً
داد ،صرفا در پرداخت هزینههای
مربوط به جشنوارههای قرآن و
عترت بوده است.
یزاده با ابراز امیدواری از
فقه 
اینكه تا  ۲یا  ۳ماه دیگر پرداخت
بودجههای قرآنی استانها به اتمام
برسد ،گفت :باز هم میگوئیم كه
تأخیر در پرداخت بودجههای قرآنی
استانها به علل اجرائی و ناخواسته
ً
بوده است كه حتما تمام بودجهها
پرداخت میشود.

فراخوان تکمیل اطالعات دارندگان
قبوض ودیعه گذاری حج تمتع
سال ۹۷

ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ  ۳۰آبان ماه  ۱۳۸۵که عالقهمند تشرف
به حج در سال  ۹۷تا چهارم بهمن  ۹۶با مراجعه به سامانه حج به نشانی
 https://reserve.haj.irنسبت به تکمیل اطالعات اولیه خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت  ،با عنایت به ضرورت
فراهم سازی مقدمات تشرف به حج تمتع سال  1397و تسهیل ارتباطات
بعدی ،بدین وسیله سازمان حج و زیارت از دارندگان قبوض ودیعه گذاری
(فیش) حج تمتع تا تاریخ  30آبان ماه  1385که عالقهمند تشرف به حج
در سال  97می باشند ،درخواست می نماید از تاریخ چهارم بهمن  96با
مراجعه به سامانه حج به نشانی  https://reserve.haj.irنسبت به رؤیت
و تکمیل اطالعات اولیه خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
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جامعه نمونه
حجت االسالم والمسلمین سعیدی:

تحقق اقامه نماز در جامعه نیازمند
بسیج ظرفیتها و امکانات است

ّ
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها گفت:
در عین اینکه همه افراد در اقامه نماز تالش کنند ،اقامه این دستور الهی،
امری حاکمیتی است که حکومت نقش بسزائی در آن دارد.
حجت االسالم سید محمد سعیدی صبح ديروز در دیدار مدیران مرکز
تخصصی نماز در سالن محراب حرم مطهر گفت :بر اساس آیات قرآن
کریم ،زمانی که اهل ایمان تشکیل حکومت دهند ،از سوی خداوند به
اقامه نماز ،زکات ،امربهمعروف و نهی از منکر مأمور می شوند.
او بابیان اینکه تحقق اقامه نماز در جامعه ،نیازمند بسیج کردن ظرفیتها
و امکانات است ،ادامه داد :در عین اینکه همه افراد در اقامه نماز تالش
کنند ،اقامه این دستور الهی ،امری حاکمیتی است که حکومت نقش
بسزائی در آن دارد.
تولیت آستان حضرت معصومه(س) ،اقامه نماز را از ویژگیهای
حکومتهای اسالمی عنوان کرد و گفت :مردم همواره به حکومت نگاه
میکنند و از آن الگو میگیرند؛ ازاینروست که امام علی علیهالسالم در
نامه به مالک اشتر به ایشان توصیه میکند که هیچگاه نماز اول وقت را به
تأخیر نیندازد .سعیدی افزود :در عرصه اقامه نماز در جامعه ،عالوه بر
اینکه باید از ظرفیتها و امکانات موجود استفاده کرد ،باید ظرفیتهای
جدیدی را نیز ایجاد نمود تا اقامه نماز محقق گردد.
او وجود آیات زیاد درباره نماز در قرآن کریم ،نشان از اهمیت واالی آن
دارد ،گفت :برخی احکام و دستورات الهی تنها در یک آیه قرآن به آن
پرداختهشده است ،ولی اهتمام جدی درباره آن وجود دارد ،ولی اموری
مانند نماز ،زکات و… ،در جایجای قرآن وجود دارد که نشان از اهمیت
واالی آن است ،از این رو همه باید دربرابر آن احساس وظیفه کنند.
خاطرنشان میشود در ابتدای این دیدار ،حجتاالسالم آیتی ،مدیر
مرکز تخصصی نماز گزارشی از فعالیتهای این مرکز در راستای ترویج
آموزهها و معارف نماز و برگزاری دورههای مختلف آموزشی برای
مبلغان،مدیرانومعلمانمدارسآموزشوپرورش،مربیانمهدهایکودک
و… ارائه داد.

