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• شماره •3520شنبه  20مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

درخواست های جدید عضویت در
خانه مطبوعات آذربایجان شرقی
بررسی شد

رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی از بررسی درخواست
های جدید عضویت در این تشکل رسانه ای خبر داد .اسد فالح با
اشاره به برگزاری چهل و دومین جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات استان
آذربایجان شرقی ،اظهار کرد :در این جلسه که بصورت فوق العاده و
در آستانه  ۱۷مرداد ( روز خبرنگار ) برگزار شد ،درخواست های  ۲۱نفر
از اصحاب رسانه برای عضویت در خانه مطبوعات استان با حضور
بازرسان اصلی بررسی شد .وی افزود :در نتیجه بررسی درخواست
کنندگان ،شرایط  ۱۳نفر منطبق با مفاد اساسنامه جاری خانه مطبوعات
بود که عضویت اولیه آنان از سوی اعضای هیات مدیره و بازرسان مورد
تایید قرار گرفت و مراتب جهت تکمیل فرایند نهایی از طریق سامانه به
ارشاد استان ،اعالم وضعیت شد .فالح ادامه داد :از  ۱۳نفر همکار رسانه
ای که عضویت آنان توسط هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات به
تایید رسید ۳ ،نفر مشمول درخواست عضویت افتخاری بودند .رئیس
خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با تاکید بر اهتمام اعضای هیات مدیره
این تشکل رسانه ای و فعال استان در خصوص تسریع در روند بررسی
درخواست های جدید عضویت ،کاهش فاصله زمانی این پروسه را از
رویکردهای اخیر خانه مطبوعات عنوان کرد و گفت :استقبال اصحاب
رسانه استان برای عضویت در خانه مطبوعات ،علت اصلی اتخاذ
چنین تصمیمی توسط اعضای هیات مدیره است .اسد فالح ،همچنین
با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار به کلیه همکاران و فعاالن رسانه ای
استان بویژه اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی ،برنامه ریزی
صورت گرفته در خصوص شناسایی ،معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان،
مولفان ،صاحبان و ناشران کتاب از میان اعضای عضو و غیرعضو خانه
مطبوعات را خاطرنشان کرد و افزود :فراخوان مربوطه منتشر شده و
بزودی نتایج آن که با استقبال فعاالن رسانه ای دوستدار کتاب همراه
بوده است ،اعالم خواهد شد .وی ،انتشار فراخوان طراحی پوستر دو
رویداد مهم و آتی "جشنواره" و "نمایشگاه" استان را حاصل پیگیری و
تحقق برنامه "مشارکت محور" خانه مطبوعات با اعضای عضو این
تشکل رسانه ای عنوان کرد و یادآور شد :به صاحبان پنج طرح منتخب و
برگزیده ،از سوی خانه مطبوعات آذربایجان شرقی جوایز و لوح افتخار
اهدا خواهد شد .رئیس خانه مطبوعات استان ،در پایان برگزاری دوره
های آموزشی را حایزاهمیت دانست و یادآور شد :عالوه بر پیگیری
مقدمات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و متعدد ،عالقمندیم
کارگاه های آموزشی با سرفصل های اقتصاد رسانه و بازاریابی رسانه را
نیز به همت کمیته آموزش خانه مطبوعات استان و بصورت رایگان برای
اعضای عضو ،برگزار کنیم.
با حضور مهندس مطاعی معاون سازمان راهداری و حملونقل
جادهای کشور

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید
اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه برگزار شد

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه با حضور مهندس مطاعی معاون سازمان
راهداری و حملونقل جادهای کشور ،مهندس ساالری معاون امور
عمرانی استانداری  ،رنجبر فرماندار کرمانشاه و جمعی از مقامات
مسئول استان كرمانشاه برگزار شد.
در این نشست مهندس مطاعی معاون سازمان راهداری و حمل ونقل
جادهای کشور ضمن تبریک به سرپرست جدید و تشکر و ارج نهادن
به زحمات هفت ساله ی مهندس خسروانی بعنوان مدیر کل اسبق
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و ضمن آرزوی موفقیت
برای مهندس کرمی در سمت جدیدشان و ابراز امیدواری برای ایشان
با حمایت و پشتیبانی بیش از پیش مسئوالن ستادی خدمات دهی بهتر
و شایسته ای در  ۲حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای این استان
خواستار شد.
در ادامه مراسم مهندس ساالری معاون امور عمرانی استانداری ضمن
اشاره به جایگاه شریف رانندگان در جابجایی بار و مسافر و نقش بسزای
مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای در امدادرسانی در بالیای
طبیعی به ویژه زلزله اخیرکرمانشاه ،از زحمات این قشر زحمتکش
تقدیركرد.
مهندس ساالری در این نشست برنامه های مهم دولت که باید در وزارت
راه و شهرسازی استان اجرا شود را به ترتیب بازآفرینی در اداره کل راه و
شهرسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل برشمرد.
در ادامه این گزارش مهندس خسروانی مدیر سابق اداره كل راهداری و
حملونقل جادهای استان كرمانشاه به تشریح عملکرد دوران مدیریت خود
پرداخته و ضمن قدردانی از همکاری و همدلی همه جانبه ی کارکنان این
مجموعه و همچنین انجمن ها و تشکل های صنفی و سایر ارگانهای ذی
ربط،بهخدماتدهیشایستهبهزائراناربعینحسینیوامدادرسانیعوامل
راهداری در سانحه زلزله اخیر کرمانشاه اشاره نمودند .
در ادامه روسای انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر از
زحمات مهندس خسروانی در دوران مدیریت شان تقدیم و تشکر
نمودند وخواستار توجه به جایگاه کلیدی حمل ونقل در بحث توسعه
صادرات به ویژه از سوی مسئولین ومدیریت جدیدشدند .
در ادامه این مراسم ،مهندس کرمی سرپرست جدید اداره كل راهداری
و حمل ونقل جادهای استان كرمانشاه ،ضمن تقدیراز زحمات مدیر
اسبق خواستار بذل توجه بیش از پیش از سوی مدیران استانی به جایگاه
راهداری و حمل و نقل جاده ای شد واین دو بخش را برای خدمات دهی
روان و شایسته به کاربران جاده ای الزم و ملزوم یکدیگر برشمرد .
درپایان این مراسم مهندس مطاعی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان
راهداری و حملونقل جادهای حكم مهندس فریبرزکرمی را به عنوان
سرپرست جدید اداره كل راهداری و حملونقل جادهای اعطا كرد و با
اهدا لوح تقدیر از خدمات مهندس خسروانی مدیر پیشین این اداره كل
تجلیل كرد.
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تجلیل از  ۲۱دانش آموز برگزیده
مسابقات قرآن ،عترت و نماز کشور در تبريز
مراسم تجلیل از  ۲۱دانش آموز
برگزیده کشوری مسابقات قرآن،
عترت و نماز در تبریز برگزار شد.
جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و
پرورش استان آذربایجان شرقی ،در
حاشیه تجلیل از برگزیدگان مرحله
کشوری مسابقات قرآن ،عترت و
نماز ،به مهر گفت :مرحله کشوری
این مسابقات به میزبانی استان های
خراسان رضوی و تهران در تیرماه و
مرداد ماه سال امسال برگزار شد که
در مجموع  ۷۴نفر از برگزیدگان
استانی آذربایجان شرقی به این
مسابقات اعزام شدند و  ۲۱نفر از
این دانش آموزان به رتبه های برتر

کشوری دست یافتند.
وی ادامه داد :مسابقات قرآن ،عترت

و نماز دانش آموزان در  ۱۱رشته و در
دو بخش پژوهشی و آوایی هر سال

در مدارس استان برگزار می شود که
امسال  ۳۵۰هزار نفر رشته از دانش
آموزان در این مرحله شرکت کرده و
بایکدیگر به رقابت پرداختند.
پاشایی با اشاره به رشته های این
مسابقات خاطرنشان کرد :رشته های
قرائت تحقیق و ترتیل ،حفظ ،۵
 ۲۰ ،۱۰جزء و کل قرآن کریم ،اذان
و مداحی به عنوان رشته های آوایی
و تفسیر قرآن کریم ،نهج البالغه،
صحیفه سجادیه ،انشای نماز و
احکام به عنوان رشته های پژوهشی
محسوب می شوند که دانش آموزان
تا مرحله استانی می توانند در چند
رشته شرکت کنند.

برگزاری طرح فرهنگی «محامین» ویژه طالب خواهر در بجنورد
مسئول واحد خواهران حوزه علمیه
خراسان شمالی گفت :طرح فرهنگی
محامین (دوره اهل الذکر و تدبر در
قرآن) ویژه طالب خواهر مدرسه
علمیهالزهرا(س)بجنوردبرگزارشد.
زهرا واحدی ،در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری«حوزه»درخراسانشمالی،
از برگزاری طرح فرهنگی محامین با
محوریت دوره اهل الذکر این طرح
درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا(س)
بجنورد خبر داد و افزود :طرح مزبور
همزمان با تعطیالت تابستانی و با
بهرهگیری از اساتید مجرب در این
مدرسهعلمیهبرگزارشد.
وی با اشاره به اینکه دوره اهل الذکر
طرحمحامینشاملپنجدورهآموزشی
قرآن ازجمله قرائت ،ترتیل و تجوید،
حفظ ،تدبر در قرآن و سیره ائمه(ع)
است ،اضافه کرد :مدرسه علمیه
الزهرا(س) بجنورد با هدف ارتقای
سطح علمی طالب در زمینههای

قرآنی اقدام به برگزاری دوره آموزشی
تدبر در قرآن کرد.
واحدی با بیان اینکه دوره مزبور با
تدریس حجتاالسالم حجت
ساالری مکی ،مدیر حوزه علمیه
خراسان شمالی برگزار شد ،ادامه داد:
دوره آموزشی تدبر در قرآن در این
مدرسه علمیه از بیست و پنجم تیرماه
آغاز شده و کالسهای آن هم عصر
روزهایزوجبهمدت 15جلسهبرگزار
میشود .وی با اشاره اهداف برگزاری
دوره آموزشی تدبر در قرآن ،اظهار
کرد :ایجاد انگیزه و عالقه نسبت به
فعالیتهای مفاهیمی قرآن کریم،
آموزش مفاهیم و تدبر  20سوره از
جزء  ،30آشنایی اجمالی با مبانی
تدبر در قرآن و افزایش ایمان عمومی
و عمل به قرآن از طریق ترویج تدبر در
قرآن ازجمله اهداف برگزاری این دوره
آموزشیاست.
واحدی با یادآوری سرفصلهای دوره

مزبورخاطرنشانکرد:چراییوچیستی
تدبردرقرآنکریم،مبانیومبادیتدبردر
قرآنکریموتدبردرآیاتوسورجزء30
قرآن کریم ازجمله سرفصلهای دوره
تدبردرقرآنمحسوبمیشوند.
حوزه علمیه خراسان هزار و 200سال
قدمتداشتهواکنونبابیشاز 30هزار
طلبه که زیر نظر افزون بر دو هزار استاد
در131مدرسهعلمیهتحصیلمیکنند،
پس از حوزه علمیه قم بزرگترین مرکز
حوزویکشوراست.
مدارس علمیه در استان خراسان
شمالی از سال  1388تا سال 1395

بهصورت نمایندگی و تحت نظر
حوزه علمیه خراسان بزرگ فعالیت
میکردند؛ اما حوزه علمیه خراسان
شمالی از شهریورماه  95به مدیریت
استانیارتقایافت.
اکنوندرسطحاستانخراسانشمالی
درمجموع  16مدرسه علمیه شامل
 10مدرسه ویژه برادران و شش مدرسه
ویژه خواهران فعال است و در سال
تحصیلی پیش رو حدود دو هزار و
 700طلبه در سطوح تحصیلی یک
تا چهار در این مدارس مشغول به
تحصیلخواهندشد.

در تبریز برگزار شد؛

برگزاری اختتامیه اردوی آموزشی
استعدادهای قرآنی شمالغرب کشور
اختتامیه اردوی آموزشی تفریحی استعدادهای قرآنی شمال غرب
کشور شامگاه پنجشنبه  ۱۸مردادماه با حضور مهدی قره شیخلو،
رئیس دارالقرآن کشور ،جمعی از مسئوالن و فعاالن قرآنی استان
آذربایجانشرقی در اردوگاه الغدیر تبریز برگزار شد.
اختتامیه اردوی آموزشی تفریحی استعدادهای قرآنی شمال غرب
کشور شامگاه پنجشنبه  ۱۸مردادماه با حضور مهدی قره شیخلو،
رئیس دارالقرآن کشور ،جمعی از مسئوالن و فعاالن قرآنی استان
آذربایجانشرقی در اردوگاه الغدیر تبریز برگزار شد.
مهدی قره شیخلو ،رئیس دارالقرآن الکریم کشور ،در این آیین با تاکید
بر اینکه برگزاری چنین اردوهای آموزشی و تفریحی کار موثری است و
باید ادامه دار باشد ،گفت :این اردو چهارمین اردویی است که برگزار می
شود و امسال دو اردوی دیگر هم داریم که تقریبا در کل کشور به صورت
منطقه ای برگزار میشود.
وی ،تربیت افراد متخصص و متعهد را از اهداف برگزاری این اردوها
اعالم کرد و افزود :بیش از  ۵۰میلیون تومان برای برگزاری این اردو
هزینه شده است.
قره شیخلو ،تصریح کرد :هم مسئولین و هم شرکت کنندگان باید از این
فرصتهااستفاده کنند تا نوجوانان با استعدادی که در این اردوها حضور
دارند شناخته شوند.
رئیس دارالقرآن الکریم کشور ،با بیان اینکه باید فضایی را آماده کنیم
برای کسانی که که هم قرآن را خوب می خوانند و هم اخالقشان بوی
قرآنی میدهد ،گفت :باید بتوانیم بچه های قرانی با اخالق تربیت کرده
و اخالق و رفتار قرآنی را در جامعه رواج دهیم.
وی ،اظهار کرد :در کل کشور تعداد یک هزار و  ۳۰۰نفر در این اردوها
حضور دارند که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب جوانان قرآنی را
تحویل جامعه دهیم و این جوانان نیروهای شاخص قرآنی باشند که در
سطح بین المللی و مسابقات قرانی جهان اسالم بدرخشند.
به گزارش ایكنا،حجتاالسالم سیدشهابالدین حسینی ،مدیرکل
تبلیغات اسالمی آذربایجانشرقی در این آیین با تاکید بر اینکه قرآن
نازل شده است تا انسان خاکی و زمینی را آسمانی و ملکوتی کند گفت:
ما برای حول محور قرآن اینجا جمع شده ایم هر کس در زندگی یک
مسیری را برای خود انتخاب میکند ولی زیباترین مسیر برای انتخاب
قرآن است و این مسیر لذت بخش و لذت آفرین است .بهتر است که
استعدادهای قرآنی کشور شناسایی بشوند و تفسیر و تدبیر قرآن را طی
بکنند تا فهم قرآن میسر شود.
وی ،گفت :قرآن نازل شده است تا انسان فرشی را به انسان عرشی
تبدیل کند.
حجتاالسالم حسینی ،با بیان اینکه مسیر قرآن ،بهترین و زیباترین مسیر
برای رسیدن به تکامل در زندگی انسان است ،ادامه داد :انسان هرمسیری
را طی کند ،به اندازه مسیر قرآن لذتبخش و لذتآفرین نیست.
مدیرکل تبلیغات اسالمی آذریابجان شرقی یادآور شد :روخوانی،
تفسیر ،روانخوانی و ...قرآن ،همه مقدمه هستند برای انس با قرآن و
انس با قرآن مقدمه رسیدن به حقیقت قرآن است.
حجتاالسالم سیدمحمود حسینی ،رئیس دارالقرآن الکریم اداره
کل تبلیغات اسالمی آذربایجانشرقی ،نیز در این آیین گفت :اردوی
آموزشی ،تفریحی استعدادهای قرآنی شمالغرب کشور متشکل از شش
استان مازندران ،گیالن ،زنجان ،اردبیل ،آذربایجانغربی و آذربایجان
شرقی است.
وی ،افزود :بحث استعدادهای قرآنی توسط سازمان دارالقران کشور
مطرح شده و حدو دو نیم سال است که برنامه ها اجرا می شود که در
دوره های قبل نفرات محدودی شناسایی و معرفی شدند.
حجتاالسالم حسنی ،با اشاره به اینکه اردوها هم بار آموزشی
دارد و هم بار تفرحی گفت :این اردوها باعث تبادل اطالعات بین
قرآن آموزان میشود.

تغییر چهره لرستان
با  1400فرصت شغلی بنیاد برکت
استاندار لرستان با اشاره به ایجاد  1400فرصت شغلی از سوی بنیاد
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این استان تأکید
کرد :بزرگترین مشکل حال حاضر کشور و از جمله استان لرستان،
معضل بیکاری است که بخش عمدهای از نارساییهای اجتماعی و
فرهنگی از آن نشأت میگیرد.
دکتر موسی خادمی با اظهار امیدواری به فراهم آمدن فرصتهای شغلی
بیشتر در استان لرستان با اجرایی شدن طرحهای متنوع و متعدد بنیاد
برکت ادامه داد :افزایش اشتغا لزایی بهطور قطع باعث تغییر فضای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرهای کوچک و در مجموع در کل
استان لرستان میشود و بهبود سطح زندگی مردم به کاهش آسیبهای
اجتماعی منجر خواهد شد.
وی ورود بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به
اجرایطرحهایزیربناییوعمرانیمانندساختمدارسبرکتوهمچنین
موضوعات اجتماعی از جمله کمک به درمان ناباروری زوجهای نابارور
روستایی و سرپرستی ایتام در استان لرستان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت:
برای درمان زوجهای نابارور طرحی مشترک توسط بنیاد برکت و استانداری
لرستان اجرایی شده است .همچنین در زمینهی سرپرستی ایتام نیز اقدامات
خوبی در سطح استان توسط این بنیاد انجام گرفته است .ما در جای جای
استانلرستانشاهدفعالیتهایدامنهدارومثمرثمربنیادبرکتدرزمینههای
مختلفازجملهاشتغا لزایی،مشارکتهایاقتصادی،انجامامورزیربنایی
و پرداخت وامهای قرضالحسنه هستیم ،که اثرات این اقدامات در مناطق
محروموروستاهامشهوداست.
دکتر خادمی در خصوص راهاندازی قرارگاه جهادی پیشرفت و توسعهی
پایدار در شهر دلفان نیز توضیح داد :دلفان یکی از مناطق محروم استان
لرستان و جزو  10شهر محروم کشور است و بیشک هدایت این
قرارگاه توسط بنیاد برکت به دلیل تجربهی موفق این بنیاد در زمینهی
محرومیتزدایی و فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم،
میتواند در پیشرفت و آبادانی دلفان بسیار تأثیرگذار باشد.
در جلسهای که اخیرا با دکتر مخبر ،رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) داشتیم از ایشان خواستیم که کاری مشابه آنچه در جزیرهی
هرمز در دست اجرا دارند ،در دلفان نیز انجام گیرد و با موافقت ایشان،
مقرر شد تا بنیاد برکت در این زمینه مشارکت کند.

