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ذکر روزشنبه
شهرستانها

• شماره •3500شنبه  23تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

شهرداران و دهیاران در مالرد
تجلیل شدند
شهرستان مالرد -مژگان عليقارداشي

به مناسبت گرامیداشت روز شهرداریها و دهیارها ،همایش تجلیل
از شهرداران و دهیاران شهرستان مالرد با حضور خطیبی فرماندار،
حجت االسالم حسینی نوری امام جمعه ،خراسانی مدیرکل فنی
استانداری تهران و جمعی از مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
بهمن خطیبی فرماندار شهرستان مالرد در این مراسم ضمن تبریک ۱۴
تیر روز گرامیداشت شهرداریها و دهیارها گفت دهیاران به عنوان بازوان
اجرایی دولت در روستاها هستند که از زمان تاسیس دهیارها بیش از
 ۳۳هزار و پانصد دهیاری در سطح کشور ایجاد شده است .فرماندار
مالرد اظهارداشت :شهرستان مالرد دارای  ۳۵دهیاری می باشد که ۱۲
دهیاری در بخش مرکزی و  ۲۳دهیارها در بخش صفادشت در حال
خدمت به روستائیان عزیز این شهرستان می باشند.
خطیبی افزود :با پیگیری هایی که صورت گرفته ۵ ،دهیاری دیگر به
مجموع دهیاری های شهرستان افزوده خواهد شد .وی تصریح کرد:
اعتباراتی که از محل ارزش افزوده به حساب دهیاری ها واریز می گردد
دارای دو جنبه تخصصی است ،یکی عمران و آبادانی و دیگری ایجاد
اشتغال در روستاها می باشد .نماینده عالی دولت در شهرستان مالرد
با بيان اينکه مديريت مناسب دهياران ميتواند مهاجرت معکوس به
روستاها را رقم بزند ،افزود :در دوره سه ساله اخیر اتفاقات خوبی در
حوزه آسفالت معابر روستایی ،ایجاد فضاهای عمومی و فضای سبز،
روشنایی معابر در سطح روستاها افتاده است.
خطيبي عنوان كرد :دهیاران باید از ظرفیتهای مختلف برای ایجاد
اشتغال پایدار که ضامن امنیت مردم در روستاها است ،استفاده کنند
تا مشکالت حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی کم شود و از محل
حمایتهایی که دولت در این زمینه انجام میدهد ،بهرهمند شوند.
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چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در کردستان
آغاز شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه
کردستان در حاشیه برگزاری این
دوره از مسابقات در سنندج با
بیان اینکه این دوره از مسابقات
در  2مرحله برگزار می شود ،اظهار
داشت :مرحله اول امروز و در چهار
رشته تفسیر و معارف قرآن کریم
ویژه اهل سنت ،تفسیر و معارف
قرآن کریم ویژه اهل تشیع،حفظ و
معارف موضوعی و حفظ و معارف
احادیث برگزار شد.
حجت االسالم مصطفی نوروزی
با بیان اینکه شرکت کنندگان
رشته های معارف با هم به رقابت
پرداختند ،افزود :در این مرحله 70
نفر در رشته معارف اهل سنت،
 36نفر در رشته معارف اهل تشیع،
هفت نفر در رشته حفظ موضوعی
قرآن و هفت نفر نیز در رشته حفظ
احادیث با هم رقابت کردند.
وی اظهار داشت :از این تعداد
شرکت کننده  52نفراز شهرستان

سنندج 31 ،نفر سقز 18 ،نفر
بیجار 11 ،نفر قروه ،پنج نفر بانه و
سه نفر نیز از شهرستان مریوان و
برگزیده مرحله شهرستانی این دوره
از مسابقات بودند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه
کردستان گفت :منابع اهل سنت
این مسابقات سوره نحل و حجر

مسئول اعزام طالب خراسان جنوبی به اردوهای جهادی خبر داد:

اعزام  ۲۰۰روحانی جهادگر
به مناطق محروم خراسان جنوبی
در تابستان

آیین افتتاحیه خانه شهریاران در قم
برگزار شد
آیین افتتاحیه خانه شهریاران توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
قم ویژه فرزندان پرسنل شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،مجید رفیعی با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در راستای اجرای طرح شهریاران ،بیان داشت :تالش شده
است در این طرح ساماندهی مشارکت شهروندان در مسائل مربوط به
شهر و افزایش کارآیی آنها در عرصه فعالیتهای فرهنگی شهروندی در
محالت صورت گیرد که در فاز نخست این طرح از بین فرزندان پرسنل
شهرداری قم اجرایی شده است.
مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با توجه به
برنامهریزیهای صورت گرفته در خصوص برگزاری کالس های
آموزشی در قالب طرح شهریاران ،اظهار داشت :با برنامه ریزی صورت
گرفته کالس های فرهنگی،ورزشی ،آموزش و هنری ویژه فرزندان
پرسنل شهرداری قم در دو مجموعه فرهنگسراهای خانواده و کوکب
ویژه سنین  6تا  15سال برگزار خواهد شد.
رفیعی برگزاری تور های گردشگری و علمی را از دیگر برنامه های طرح
شهریاران برشمرد و تصریح کرد :عالوه بر برگزاری دورههای مختلف
آموزشی تورهایی به منظور آشنایی فرزندان پرسنل شهرداری از مجموعه
اقدامات و پروژههای مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی از دیگر برنامه
هایی است که در قالب طرح شهریاران پیشبینی شده است.
وی خوشنویسی ،تئاتر ،طراحی ،سرود ،نقاشی ،اسکیت ،ژیمیناستیک
را از دورههای آموزشی پیش بینی شده در فاز نخست اجرای طرح
شهریاران ویژه فرزندان پرسنل شهرداری قم برشمرد.

تاکید ائمه جمعه هرمزگان
نسبت به مدیریت بهینه مصرف برق
ائمه جمعه استان هرمزگان نسبت به مدیریت بهینه مصرف برق در فصل
تابستان تاکید کردند.
ائمه جمعه استان با اشاره به گرمای شدید استان از مردم خواستند،
صرفه جویی در مصرف برق را بطور جدی در خانه و محل کار خود
رعایت کنند .در این روز ائمه جمعه در شهرستانهای بندرعباس ،میناب،
بستک ،پارسیان و بندرلنگه با تاکید بر صرفه جویی و ضرورت پرهیز از
اسراف در مصرف برق از مردم خواستند صرفه جویی را به عنوان یک
امر معروف در خانواده اجرا کنند.

مسابقات استانی معارف قرآن
در بیرجند برگزار شد
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی روز
پنجشنبهدرحاشیهبرگزاریاینآزمونبهخبرنگارایرنااظهارداشت:مرحله
استانی چهل و یکمین دوره مسابقات رشتههای معارفی قرآن در سه رشته
تفسیر،حفظموضوعیقرآنکریموحفظاحادیثبرگزارشد.
حجت االسالم مهدی عباسی گفت :یکصد نفر در رشته تفسیر ،حفظ
موضوعی قرآن کریم  24نفر و حفظ معارف و احادیث نیز  12نفر شرکت
کردند که در مجموع شرکتکنندگان این دوره مسابقات  136نفر بودند.
وی افزود :آزمون دهندگان در صورتی که حد نصاب الزم را کسب کنند
به مرحله کشوری راه پیدا خواهند یافت و مرحله کشوری مسابقات
مهرماه در استان مرکزی برگزار می شود.مرحله استانی چهل و یکمین
دوره مسابقات رشتههای معارفی قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه به
صورت کتبی در دو بخش خواهران و برادران امروز (پنجشنبه) برگزار شد
که خواهران بیشترین سهم شرکت در این آزمون را داشتند.

مسئول اعزام طالب خراسان جنوبی به اردوهای جهادی با بیان اینکه انتقال
پیام مردم تنها نبوده و از یاد نرفته اند ،یکی از پیام های جهادگران است،
گفت :پيش بينی می شود تابستان امسال  ۲۰۰جهادگر به اردوهای جهادی
در مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شوند.
حجت االسالم مصطفی محمد دوست در گفت وگو با خبرنگار حوزه در
بیرجند ،با اشاره به برنامه ریزی ها برای اعزام طالب و روحانیون به اردوهای
جهادی در تابستان امسال اظهار داشت :قرار است یک گروه جهادی متشکل
از طالب ،آخر تيرماه در بخش عمرانی ،ساخت مسجد و سرویس بهداشتی
و  ...به قهستان اعزام شوند.
وی از اعزام گروه دیگر طالب به مناطق محروم سربیشه خبر داد و افزود :در حال
حاضر طالب برای اعزام اردوهای جهادی در حال ثبت نام بوده و یک گروه در
مرداد ماه به روستای ماخونیک در بخش عمرانی و فرهنگی اعزام می شوند.
مسئول اعزام طالب خراسان جنوبی به اردوهای جهادی افزود :پيش بينی
می شود تابستان امسال  200طلبه روحانی بومی و غیر بومی به اروهای
جهادی اعزام بشوند.
حجت االسالم محمد دوست اظهار کرد :در اردوهای جهادی دانشجویان،
دانش آموزان ،طالب ،مهندس و بسیجیان میآیند تا زکات آموزههای خود
را با آموختن بپردازند ،اما شاید در این روزها به این درک برسند که اینجا
دانشگاهی دیگر برای اندوختن و یادگیری است.
وی با اشاره به سخن شهید آوینی اظهار داشت :به درستی میگوید شأن انسان در
ایمان ،جهاد و هجرت است و هجرت مقدمه جهاد فی سبیل الله است و هجرت
یعنیهجرتازسنگینیهاوجاذبههاییکهتورابهخاکمیچسبانند.
مسئول اعزام طالب خراسان جنوبی به اردوهای جهادی گفت :یکی از
مهمترین تأثیراتی که این اردوها بر روی جوانان دارد این است که با مشاهده
کمبودها و نیازهای کشور ،این تفکر در آنها تقویت میشود تا بیش از گذشته
به فکر محرومیت زدایی از همه مناطق ایران اسالمی باشند.
حجت االسالم محمد دوست افزود :اگر این اردوها نبود بعضی از افراد
شرکت کننده هیچ گاه تا پایان عمر خود هم نمیدانستند که چنین مشکالت
طبعا فکر و تالشی
و محرومیتهایی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و ً
هم برای رفع آن نداشتند ،اما االن گاهی ایدههای جالبی از سوی جوانان
گروه برای محرومیتزدایی در بخشهای مختلف مطرح میشود که نشان
از دغدغه مندی آنان در زمینه پیشرفت و تعالی کشور و توجه به محرومان و
مستضعفان دارد.
احتماال در مسئولیتهایی که این
وی بیان داشت :این موضوع در آینده و
ً
افراد در قسمتهای مختلف خواهند داشت ،موثر است ،همچنین میتواند
در احساس مسئولیت آنها در برابر مستضعفان و ولی نعمتان انقالب نقش
بسزایی داشته باشد.
مسئول اعزام طالب خراسان جنوبی به اردوهای جهادی تصریح کرد :کسانی
که در این اردوهای جهادی حاضر میشوند میتوانند این نوع زندگی را در
همه قسمتها و روزهای زندگی خود پیاده کنند و زندگی جهادی را سرمشق
خود قرار دهند.
حجت االسالم محمد دوست با بیان اینکه یکی از آثار مهم اردوهای جهادی
این است که به محرومان هم وطن عزیزمان این پیام را انتقال میدهد که هنوز
از یاد نرفتهاند و هنوز افرادی هستند که به فکر آنها و محرومیت زدایی از آنها
باشند ،گفت :گاهی ممکن است ما نتوانیم کار زیادی انجام دهیم و خدمات
ما در بازه زمانی محدود و در یک محل خاص نتواند بسیاری از انتظارات مردم
محروم منطقه را مرتفع کند.
وی اضافه کرد :همین تزریق روحیه امید و دوری از یأس میتواند تأثیر خوبی
بر زندگی آنها بگذارد ،همین که احساس میکنند عدهای مشکالت آنها
را میدانند و سعی در برطرف کردن آنها دارند و در این راه هر کاری که از
دستشان بربیاید برایشان انجام میدهند بسیار مهم است.

از کتاب صفوة التفاسیر و منابع
اهل تشیع سوره نحل و حجر تفسیر
نمونه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مرحله دوم این
مسابقات پنجم مرداد ماه در استان
برگزار خواهد شد ،افزود :این
مرحله نیز با حضور  160نفر از
خواهران و برادران و در رشته های

اذان ،دعاخوانی ،قرائت ،ترتیل،
حفظ کل ،حفظ  20جزء ،حفظ
 10جزء و حفظ پنج جزء برگزار
می شود.
حجت االسالم نوروزی با بیان
اینکه در مجموع  159نفر از شرکت
کنندگان مرحله استانی را خواهران و
 121نفر را برادران تشکیل داده اند،
گفت :نفرات برتر هر رشته به مرحله
کشوری این مسابقات که شهریور
ماه امسال در استان مرکزی برگزار
می شود راه می یابند.
مرحله استانی چهل و یکمین دوره
مسابقات قرآن کریم در رشته های
معارف روز پنجشنبه در امامزاده
پیرمحمد سنندج و ادارات اوقاف
و امور خیریه شهرستان های استان
برگزار شد.
یک هزار و  50مسجد و  70مکان
مذهبیاعمازآرامگاه،مقبرهوامامزاده
و مکان استقرار چهار قرآن تاریخی در
استان کردستان وجود دارد.

پایان سیزدهمین دوره مسابقات
قرآن کار و تالش در بوشهر
سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کار و تالش و آزمون مقدماتی سی
و هفتمین دوره مسابقات قرآنی ندسا ویژه مرکز تخصصی شناوری شهید
محالتی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) با رقابت بیش از  ۱۰۰نفر
شرکت کننده در بندر بوشهر پایان پذیرفت.
سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کار و تالش استان بوشهر و آزمون
مقدماتی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآنی ندسا ( ۲۰تیر) از سوی اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ،مرکز تخصصی شناوری شهید
محالتی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) با رقابت بیش از  ۱۰۰نفر
شرکت کننده در سالن اجتماعات شهید آوینی موسسه شهید محالتی بوشهر
برگزار شد.
به گزارش ايكنا،مرتضی پروانه ،معاونت اجتماعی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان بوشهر در اختتامیه این دوره مسابقات قرآنی با بیان اینکه
شاهد رقابت تعدادی از کارگران روشندل قرآنی و کارگران کم توان جسمی و
حرکتی در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کار تالش بودیم ،گفت :در
این دوره مسابقات بیش از  ۸۰نفر شرکت کننده خانم و آقا در رشته های حفظ
 ۱۰جزء ،حفظ  ۲۰جزء ،حفظ قرآن کریم ،قرائت تحقیق ،مفاهیم و قرائت
ترتیل در مسابقات قرآنی کار و تالش به رقابت پرداختند.
معاونت اجتماعی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در ادامه
با اشاره به اینکه امام جعفر صادق(ع) فرمود «حافظ قرآن که بدان عمل کند
با فرشتگان الهی همراه است» ،اظهار کرد :آیات قرآن موجب هدایت آحاد
جامعه به سمت مسیر تعالی و رستگاری می شود.
عباس آویش ،ارشد حوزه نمایندگی ولی فقیه در موسسه شهید محالتی با اعالم
اینکه نزدیک به  ۲۰نفر در رشته های قرآنی حفظ  ۱جزء تا حفظ  ۲۰جز ،حفظ
کل قرآن ،اذان ،مفاهیم ،قرائت ترتیل و قرائت تحقیق در آزمون مقدماتی سی و
هفتمیندورهمسابقاتقرآنیندساویژهمرکزتخصصیشناوریشهیدمحالتی
بندر بوشهر شرکت کردند ،افزود :محمد پوربهی ،خاطره محرابی و محسن
احمدی در این دوره از مسابقات جامعه کار و تالش به عنوان مدیران اجرایی ناظر
بر مسابقات شفاهی و کتبی آقایان و خانم ها بودند.

اجرای  256برنامه و بسیج 13
هزار خادم در دهه کرامت در قم
رئیس ستاد آیینهای فاطمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه
سالمالله علیها از برگزاری  256برنامه به مناسبت دهه کرامت و بسیج
 13هزار نیروی انسانی به منظور خدمترسانی به زائران در این دهه
خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالمالله
علیها ،حجتاالسالم والمسلمین صفر فالحی در نشست خبری که
در سالن جلسات حضرت خدیجه(س) کتابخانه حرم مطهر برگزار
شد ،با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات فرهنگی بسیاری در دهه کرامت
صورت گرفته است ،اظهار کرد :دهه کرامت فرصتی فرهنگی است که
مجموعههای مختلف برای بهرهبرداری از آن تالش میکنند.
وی از دهه کرامت بهعنوان فرصتی برای افزایش نشاط و شادابی جامعه
یاد کرد و افزود :ما باید زمینه شادابی جامعه را با حفظ اصول و ارزشها
فراهم آوریم.
معاون فرهنگی حرم کریمه اهلبیت(س) خاطرنشان کرد :این آستان
مقدس به عنوان عضو اصلی شورای دهه کرامت کشور و مسئول
محتوایی این شورا با برگزاری جلسات و هماهنگیهایی که داشته است
 256برنامه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه  13هزار نیروی انسانی در دهه کرامت در قالب
شیفتهای چهارگانه به زائران و مجاوران حرم مطهر خدمترسانی
میکنند ،مطرح کرد :برنامههای فرهنگی و مذهبی دهه کرامت از 23
تیرماه آغاز میشود.
حجتاالسالم والمسلمین فالحی با اشاره به برگزاری اجتماع خادمان
آستانهای مقدس در عصر روز  23تیرماه عنوان کرد :آیین تعویض
پرچم و نقارهخوانی نیز از دیگر برنامههای آن روز خواهد بود.
وی ادامه داد :مراسم آغاز جشنهای دهه کرامت ،افتتاحیه دومین
جشنواره مردمی کرامت و آغاز جشنواره بینالمللی امام رضا
علیهالسالم صبح روز  24تیرماه همزمان با روز میالد بانوی کرامت با
حضور شخصیتهای برجسته کشوری و مراجع تقلید در شبستان امام
خمینی(ره) برگزار میشود.
معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) از برگزاری اجتماعی
مردمیدرعصرروزمیالدحضرتفاطمهمعصومهسالماللهعلیهاباحضور
زائرانومجاورانومحوریتهیئتهایمذهبییادکردوگفت:درروزمیالد
دستهشادی خواهران و همایش «در پناه بانو» دنبال میشود.
وی با بیان اینکه طی دهه کرامت برنامههای معارفی در قالب  132منبر
و محفل برگزار میشود ،مطرح کرد :تقدیر از دختران نمونه در رشتههای
مختلف علمی ،فرهنگی و ورزشی در  23تیرماه ،همایش «ایوان آیینه»
با حضور نوجوانان از دیگر برنامههای دهه کرامت خواهد بود.
حجتاالسالم والمسلمین فالحی از برگزاری شب شعر کرامت در 25
تیرماه یاد کرد و گفت :محفل انس با قرآن کریم به صورت ویژه طی این
دهه دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامههای همراهی طی دهه کرامت در
صحن جامع فاطمی مطرح کرد :این جشنهای خانوادگی در  11نقطه
از شهر مقدس قم و در  11استان دیگر نیز اجرا خواهد شد.
رئیس ستاد آیینهای فاطمی از برگزاری دورههای کوتاه مدت
شخصیتشناسی ،آیین خطبهخوانی با حضور اقشار مختلف ،برپایی
نمایشگاه فرهنگی بهشت بانو و ایستگاههای صلواتی در دهه کرامت یاد
کرد و گفت :فراخوان خادمان افتخاری حرم مطهر در  17رده شغلی اعالم
میشود تا افراد هنگام اشتغال خود به بانوی کرامت خدمت کنند.
وی با بیان اینکه امسال  150نفر از حافظان قرآن کریم مورد تجلیل قرار
میگیرند ،تصریح کرد :آثار تولیدی آستان مقدس از جمله نسخه نهایی
زیارت حضرت معصومه سالمالله علیها ،آلبوم خواهر خورشید ،سرود
قبله حاجات و آلبوم صحن مجاور می باشد.
حجتاالسالم والمسلمین فالحی به میزبانی از زائران بینالمللی ،اعزام
سفیران کریمه به استانهای مختلف و کشورهای دیگر و برگزاری مسابقه
کتابخوانی اشاره کرد و گفت :امسال شعار محوری «خدمت کریمانه به
رسم اهلبیت(ع)» به عنوان شعار دهه کرامت انتخاب شده است.

