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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

امام صادق (ع) زمینه رشد علمی و
فرهنگی اسالم را فراهم کرد

حجتاالسالم نور الله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت
به مناسبت شهادت امام صادق (ع) اظهار داشت:امام صادق (ع) در
دورانی زندگی می کرد که زمان اختالف بنی امیه و بنی عباس بود و
فضای اجتماعی جامعه بازتر و شرایط برای کار فرهنگی بیشتر فراهم
شده بود به طوری که این امام موفق شد طالب زیادی را پرورش دهد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان تصریح کرد :در عصر امام
صادق(ع) بیشترین منابع دینی،روایی و حدیثی را داریم و زمینه رشد
علمی را برای شاگردان و یاران بیشتر و بهتر فراهم کرد به طوری که بیش
از چهار هزار طلبه را ساماندهی و سازماندهی کرد.وی افزود :یکی از
کارهایی که در آن مقطع انجام شده است ایجاد یک فضای آموزشی و
تربیتی برای طالب و دانشجویان بود که با این شرایط از مذاهب مختلف
دانشجو داشت و در تربیت شاگردان کوشا بود.حجتاالسالم ولی نژاد
در خصوص علت شهادت امام صادق (ع) گفت:از آنجائیکه منصور
دوانیقی بعد تثبیت حکومتش شرایط امام صادق(ع) بر وفق مرادش نبود
وی را به شهادت رساند.عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان افزود:در
ایام شهادت امام صادق(ع) استان گلستان حال و هوای عزاداری صادقیه
به خودش گرفته و عزاداری ها در مساجد،هیئات مذهبی،تشکل
های دینی،اماکن مذهبی و ...در حال اجراست.وی گفت:در همه
شهرها،روستاها و محالت مقدمات عزاداری امام صادق(ع) فراهم
شده است و در هر شهرستان نیز مراسم محوری،ایستگاه صلواتی و
دسته روی برگزار میگردد.ولی نژاد تصریح کرد :خیلی از علما و مراجع
عظام بر برگزاری مراسم با شکوه شهادت امام صادق(ع) تاکید کرده اند
از این رو هیئات مذهبی،تشکل های دینی،مداحان و روحانیون استان
آماده برگزاری مراسم سوگواری در ایام صادقیه شده اند.

آموزش زبان انگلیسی
در آستان امامزاده سید علی(ع)

کالسهای آموزش زبان انگلیسی ویژه فصل تابستان در آستان مقدس
امامزاده سید علی(ع) دایر خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،طرح
نشاط معنوی ویژه فصل تابستان با محوریت بقاع متبرکه شاخص استان
قم آغاز شده است ،طرحی فرهنگی شامل برنامههای گوناگون آموزشی،
تفریحی ،معارفی و قرآنی که هر یک عالقمندان خاص خود را دارد.
در راستای آموزش صحیح و بهرهگیری از فرصت اوقافت فراغت به
بهترین نحو از سوی دانشآموزان ،کالسهای آموزش زبان انگلیسی
ویژه نوجوانان دختر در آستان مقدس امامزاده سید علی(ع) تدارک دیده
شده است.
عالقمندانبهشرکتدراینکالسهامیتوانندهمهروزهازساعت ۱۸تااذان
مغرب به دفتر فرهنگی خواهران واقع در این حرم مطهر مراجعه کنند.

برنامههای تابستانی
حرم مطهر امامزادگان ابراهیم و
محمد(ع) اعالم شد

دفتر فرهنگی – قرآنی آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و محمد(علیهم
السالم) برنامههای تابستانی این حرم مطهر را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،با توجه
به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش ساعات اوقات فراغت دانشآموزان،
بقاع متبرکه قم در قالب طرح نشاط معنوی اقدام به برگزاری کالسهای
مختلف معارفی ،فرهنگی ،قرآنی و ورزشی میکنند.
بر این اساس دفتر فرهنگی – قرآنی حرم مطهر امامزادگان ابراهیم
و محمد(علیهم السالم) برنامههای تابستانی این بقعه متبرکه را
اعالم کرد.
این برنامهها در طول هفت روز هفته و در دو نوبت قبل و بعد از
نمازش مغرب و عشاء تدارک دیده شدهاند و شامل کالسهای
مختلفی هستند.
زمان شروع کالسهای قبل از نماز مغرب ،از ساعت  ۱۴:۰۰تا ۲۰:۰۰
متغیر است و کالسهای بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء نیز یک ساعت
بعد از اذان آغاز میشوند.
حلقههای معرفتی تشکیل شده در این بقعه متبرکه به اسامی راسخون و
خیرالزاد نامگذاری شدهاند و عالوه بر این ،شاهد تشکیل کالسهای
هنری همچون آموزش معرقکاری و صنایع دستی ،کالسهای ورزشی،
برنامههای اردویی و آموزش مفاهیم قرآن و نهجالبالغه در این حرم
مطهر خواهیم بود.

سه پروژه آبرسانی آبفای هرمزگان
بهره برداری شد

مدیرعامل آبفای هرمزگان در این باره گفت :سه پروژه در بخش شهری
شامل آبرسانی به شهرهای بیكاه ،سیریك ،تخت و قلعه قاضی در
مجموع با اعتبار بالغ بر  442میلیارد ریال بهره برداری شد.
با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل آبفای كشور ،سه پروژه آبفای
هرمزگان در مجموع با اعتبار هزینه شده  442میلیارد ریال به بهره
برداری رسید.
مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت :این پروژه ها شامل؛ آبرسانی به
شهرهای بیكاه ،سیریك ،تخت و قلعه قاضی است که امروز شاهد بهره
برداری از این پروژه ها هستیم.
امین قصمی در رابطه با جزییات این پروژه ها ،افزود :پروژه آبرسانی
بیكا شامل اجرای خط انتقال به طول  8.5كیلومتر ،حفر و تجهیز یك
حلقه چاه و احداث یك باب پست برق و شبكه به طول  100متراست
كه با بهره برداری از این پروژه  25لیتر بر ثانیه بر ظرفیت منابع آبی این
شهر اضافه شد.
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توسعه مراکز قرآنی در زنجان
با ابالغ سیاستهای جدید از سرگرفته میشود
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
زنجانازراهاندازیکمیتهساماندهی
مساجد در راستای رونق بخشیدن به
مساجد و حل مشکالت موجود در
این حوزه خبر داد.
حجت االسالم مسعود صفی
یاری ،مدیرکل تبلیغات اسالمی
استان زنجان در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری شبستان از زنجان گفت:
پس از رایزنی های انجام شده با اداره
اوقاف و امور خیریه استان مقرر شد
کمیته ساماندهی مساجد در استان
تشکیل شود.
ویبااشارهبهاینکهدربرخیازمساجد
نگاهمالکمحورانهدرمسجداحساس
می شود ،ادامه داد :با شکل گیری
این کمیته عالوه بر رونق بخشیدن به
مسجد ،مشکالت مساجد هم حل و
فصلخواهدشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه
هیئت امنای مساجد از سوی اوقاف
و امور خیریه و روحانیون مستقر در
مساجد از سوی تبلیغات اسالمی

انتخاب می شود ،گفت :عناصر
سازنده مسجد نقش مهمی در رونق
و آبادانی مساجد دارند و در این
زمینه متقبل زحماتی می شوند ،از
اینرو حرکت دفعی در مساجدی که
با نگاه مالک محور اداره می شود،
اثر معکوس دارد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
زنجان افزود :شاخص اصلی این

مدیر مؤسسه ریحانةالنبی هرمزگان؛

مشکالت مالی ،مؤسسات قرآنی
هرمزگان را دلسرد نکرده است
مدیر مؤسسه ریحانةالنبی هرمزگان گفت :با وجود مشکالت مالی از
ترویج قرآن در مؤسسات دلسرد نشدهایم و روی پای خود ایستادهایم و ادامه
خواهیم داد.
محمدحسین الل هزاری ،مدیر مؤسسه ریحانةالنبی هرمزگان ؛ ضمن بیان این
خبر به ایكنا گفت :این مؤسسه از سال  ۷۵با اخذ مجوز از اداره قرآن سازمان
تبلیغات آن زمان فعالیت خود را آغاز کردیم و حدود  ۸سال پیش مجوز خود
را از دارالقرآن سازمان تبلیغات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان
و سازمان تبلیغات اسالمی دریافت کرده است.
الل هزاری ادامه داد :در ترم تابستان حدود  ۳۰قرآنآموز بزرگسال شرکتکننده
در کالس تجوید و صوت و لحن و  ۴۰کودک و نوجوان در کالسهای
روخوانی و روانخوانی حضور دارند و  ۴مربی برای آموزش این کالسها
حضور دارند.
مدیر مؤسسه ریحانة النبی هرمزگان در ادامه با اشاره به برنامهها و دورههای
قرآنی برگزار شده در ماه مبارک رمضان ادامه داد :در ماه مبارک رمضان در
دورههای آموزشی حفظ قرآن با اداره اوقاف استان همکاری داشتیم وهمچنین
مراسم جزءخوانی قرآن کریم را در مسجد مولود کعبه برگزار کردیم که این
مراسم با استقبال خوبی از سوی مردم بندرعباس مواجه شد.
الل هزاری در ادامه افزود :مؤسسه ریحانة النبی هرمزگان در بندرعباس،
آزادشهر ،مسجد مولود کعبه واقع شده است.
وی افزود :از مسئوالن میخواهیم که به داد مؤسسات قرآنی برسند ،زیرا چند
سال است که هیچگونه کمکی در جهت توسعه مؤسسات نشده است .اما ما
با وجود این مشکالت مالی از ترویج قرآن در مؤسسات دلسرد نشده ایم و
روی پای خود ایستاده ایم و ادامه خواهیم داد.
با افتتاح بیمارستان  90تختخوابی بانه؛

 6بیمارستان بنیاد برکت
دراستانهای محروم
به بهرهبرداری رسید
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ساخت و
تکمیل  10بیمارستان با مجموع  1200تخت در مناطق محروم  10استان
کشور مشارکت جدی دارد که از این تعداد 6 ،بیمارستان به بهرهبرداری رسیده
و دو بیمارستان دیگر در شهرهای بهار استان همدان و قرچک ورامین نیز آماد ه
افتتاح شده است.
بنا به گزارش دریافتی از معاونت عمرانی و طرحهای زیربنایی بنیاد برکت،
براساس تفاهمنامهی منعقد شده در سال  1394میان ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،این ستاد
بعضا نیمهتمام را در مناطق
ساخت و تکمیل  10پروژهی بیمارستانی
ً
محروم کشور بر عهده گرفته است تا به امروز  6پروژه از جمله بیمارستان
 90تختخوابی بانه در استان کردستان ،به بهرهبرداری رسیده است .این
بیمارستان که کلنگ ساخت آن سال  1387به زمین زده شده بود و به علت
کمبود منابع مالی تنها با  32درصد پیشرفت فیزیکی متوقف مانده بود ،به
همت و مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
و تخصیص  94میلیارد ریال اعتبار از سوی این بنیاد به تازگی به بهرهبرداری
رسیده است.
بیمارستان  90تختخوابی بانه که در زمینی به مساحت  49هزار مترمربع
و زیربنای  8600مترمربع احداث شده ،شامل بخشهای کودکان،
داخلی ،جراحی ،زنان و زایمان ،اتاق عمل ،آیسییو ،آزمایشگاه،
رادیولوژی و  ...است.
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تا به امروز در
ساخت ،تکمیل و بهرهبرداری از  6بیمارستان در شهرهای میانه در استان
آذربایجانشرقی ،مینودشت در استان گلستان ،درگز در استان خراسان
رضوی ،گرمسار در استان سمنان ،فردوس در استان خراسان جنوبی و بانه
در استان کردستان مشارکت جدی داشته و دو بیمارستان دیگر در شهرهای
بهار در استان همدان و قرچک ورامین در استان تهران نیز آمادهی افتتاح
است .همچنین پروژههای بیمارستانهای نیریز در استان فارس و دزفول
در استان خوزستان نیز به ترتیب با  60و  25درصد پیشرفت فیزیکی در
حال انجام است.

سازمان فعال سازی مساجدی که
درب آن به روی مردم بسته شده
است ،می باشد از اینرو با توجیه
ائمه جماعت مساجد سعی در رفع
این مشکالت و اختالفات داریم.
وی ادامه داد :سیاست سازمان
اعزام روحانی به خانه های عالمی
که فاقد روحانی هستند ،می باشد
و به منظور استقرار خانه عالم جدید

نیازمند تامین اعتبار هستیم.
حجت االسالم صفی یاری با اشاره
به اینکه در بیش از  200روستای
باالی  200خانوار نیازمند استقرار
خانه عالم هستیم ،گفت :اولویت
استقرار خانه عالم در روستاهای
باالی  200خانوار است.
وی با اشاره به اینکه در  50مورد
روستای نیازمند به استقرار خانه
عالم ،این مهم محقق شده است،
افزود :به تدریج و در سند چشم
انداز سازمان تبلیغات اسالمی در
سایر روستاهای نیازمند خانه عالم
استقرار انجام خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین به توسعه
مراکز قرآنی و اقدامات انجام شده
در این حوزه اشاره کرد و گفت :در
مدیریت قرآنی منتظرسیاست های
جدید هستیم چرا که در مقطعی
ایجاد خانه های قرآنی متوقف
شده بود که با ابالغ سیاست های
جدید ایجاد این مراکز را از سر
خواهیم گرفت.

فعالیت  ۲۲مدرسه علمیه
خواهران در مازندران
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران گفت :با توجه به آمار بانوان در مازندران،
باید زمینه تحصیل برای کلیه عالقمندان تحصیل در حوزه خواهران در همه
شهرهای استان فراهم شود.
حجت االسالم علی غفاری ،مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران،
در نشستی با امام جمعه نور ،بیان کرد :مازندران دارای  22مدرسه علمیه
خواهران در  14شهرستان است که با توجه به آمار بانوان استان و عالقمندان به
تحصیل در حوزه علمیه خواهران ،باید این تعداد افزایش یافته و زمینه تحصیل
برای همه خواهران در شهرهای استان فراهم شود .وی ادامه داد :نور یکی از
شهرهای ساحلی مازندران است که به دلیل موهبات الهی از جمله دریا و
جنگل توریست پذیر بوده و در معرض آسیب های فرهنگی اجتماعی است،
لذا در اولویت ما قرا دارد.

مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی خبر داد؛

برگزاری  ۱۰۰برنامه محوری
همزمان با هفته حجاب و عفاف
دبیر بنیاد عفاف و حجاب خراسان شمالی گفت :همزمان با هفته حجاب
و عفاف امسال افزون بر  ۱۰۰ویژهبرنامه محوری از سوی دستگاهها و
نهادهای فرهنگی و مذهبی در استان برگزار میشود.
حجتاالسالم حجت ساالری مکی ،ظهر امروز در نشست خبری
هفته حجاب و عفاف ،با گرامیداشت بیست و یکم تیرماه ،سالروز
واقعه مسجد گوهرشاد و روز حجاب و عفاف ،اظهار کرد :بنیاد عفاف و
حجاب خراسان شمالی از یک سال پیش ب ه صورت مرد م نهاد راهاندازی
شده و با رویکرد محتوا محور برای همافزایی نهادهای دولتی و فرهنگی
زمینه حجاب و عفاف فعالیت میکند.
در ٔ
دبیر بنیاد عفاف و حجاب خراسان شمالی با بیان اینکه محوریت و
رویکرد این بنیاد برای گسترش حجاب و عفاف در جامعه فعالیتهای
ایجابی و اقناعی است ،اضافه کرد :اهمیت بیشتر به غیرت و حیا پشتوانه
بحث عفاف و حجاب بوده و سیاست بنیاد هم کار محتوایی و مردمی
در این راستا است.
زمینه
حجتاالسالم ساالری مکی با تأکید بر پرهیز از کار جزیرهای در ٔ
عفاف و حجاب ،خاطرنشان کرد :پارسال با همافزایی و هماهنگی
دستگاههای مختلف و نهادهای مردمنهاد ،در بحث فعالیتهای مردمی
و محتوایی جزء پنج استان برتر کشور بودیم و تالش میشود این روند
امسال هم تداوم داشته باشد.
درزمینه عفاف و حجاب کار شبکهای و تیمی و
وی تصریح کرد :باید
ٔ
تشکیالتیانجامدادهوازفعالیتهایجزیرهایونمایشیاجتنابکنیم.
حجتاالسالم ساالری مکی در ادامه با بیان اینکه امسال در هفته حجاب
و عفاف بیش از 100برنامه محوری با عاملیت دستگاههای مختلف استان
برگزارمیشود،اظهارکرد:یکیازاینبرنامههابرگزاریهمایشبزرگحافظان
حریمخانوادهاستکهیکشنبهبیستوچهارمتیرماههمزمانباسالروزمیالد
حضرت معصومه (س) و روز دختر در بجنورد برگزار میشود.
وی راهاندازی کمپین در بحث گفتمان سازی حجاب و عفاف ،اجرای
مسابقه طراحی عروسکهای محجبه ،نقاشی حجاب و عفاف،
مسابقات کتابخوانی با محوریت کتاب «ترگل» ،برپایی کارگاههای
آموزشی حجاب و عفاف در نهادهای مختلف و  ...را برخی از برنامههای
هفته حجاب و عفاف در استان ذکر کرد.
گفتنی است ،در بیست و یکم تیرماه  ۱۳۱۴مردم مشهد در اعتراض به
اقدامات حکومت رضاخان برای کشف حجاب در مسجد گوهرشاد
تجمع کردند ،با حضور قوای نظامی این تحصن بهشدت سرکوب و
بیش از هزار و  600نفر کشته و زخمی شدند.
به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی کشور ،بیست و یکم تیرماه
را بهعنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری کرده و برنامههای هفته
حجاب و عفاف از نوزدهم تا بیست و پنجم تیرماه در سراسر کشور
برگزار میشود.

