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ذکر روزچهارشنبه
شهرستانها

• شماره •3542چهارشنبه  21شهريور•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

دعوت از اصحاب فرهنگ و هنر
در طرح واریز مشارکتهای مالی
مردمی برای اربعین حسینی (ع)
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم ،به منظور شرکت عموم مؤمنین در
طرح واریز مشارکت های مالی مردمی برای اربعین حسینی (ع) از کلیه
هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر دعوت بعمل می آید.
در این خصوص ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران اقدام به اعالم
شمارهحسابیجهتواریزوجوهنقدیباهدفخدمترسانیبهزائراناربعین
حسینی (ع) نمود .گفتنی است :خیرین و عالقمندان می توانند وجه های
نقدیخودرابهشمارهحسابمتمرکز 0107926090005یاشمارهکارت
6037991899931418نزدبانکملیشعبهصدربهنامستادبازسازیعتبات
عالیاتاستانتهرانواریزنمودهودراینامرخیرشریکشوند.
استاندار گلستان:

گلستان از نظر امنیتی در شرایط
معقول و مطلوبی قرار دارد
استاندار گلستان با اشاره به وضعیت استان در حوزه امنیتی ،افزود :استان
گلستان از لحاظ امنیتی در شرایط معقول و مطلوبی است و البته در سطح
کشور نیز وضعیت امنیتی مطلوب است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
استانداری گلستان ،سید مناف هاشمی ،پیش از ظهر امروز یکشنبه 18
شهریور در همایش طالیه داران تبلیغ در چهل سال بصیرت عاشورایی
که با حضور وزیر اطالعات و آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در
استان،برگزارشد،بااشارهبهشرایطخطیرجامعه،گفت:اقتداروتوانمندی
جمهوری اسالمی ایران در این چند سال نشان از این است که برخی از
ابرقدرت ها تحمل این اقتدار را ندارند.وی افزود :خوشبختانه گلستان ،
اغتشاشات دی ماه سال گذشته را نیز با درایت و مدیریت شورای تامین
استان ،با کمترین هزینه و خسارت مدیریت کرد.دکتر هاشمی تصریح
کرد:درحوزهدستگیریکانونهایشورشیمنافقینوجلوگیریازحیف
و میل در حوزه اقتصادی نیز اقداماتی مناسبی صورت گرفت.وی با بیان
اینکهامروزدرآستانهچهلسالگیانقالبنیازبههمدلیومشارکتهمه
است ،اظهارداشت :با وجود مشکالت و مسائلی در کشور و استان ،مردم
استان گلستان با وحدت و همدلی کامل در کنار هم زندگی می کنند.
استاندار گلستان با اشاره به نرخ بیکاری در استان نیز گفت :نرخ بیکاری
در استان از  12.6در سال گذشته به  8.8درصد کاهش یافته است.
دکتر هاشمی ادامه داد :امروز قطب توسعه استان فقط کشاورزی نیست
بلکه در حوزه صنعت ،معدن ،گردشگری و  ...اقدامات خوبی صورت
گرفته است.

نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع
آب شهرستان مالرد در سالجاری
شهرستان مالرد -مژگان عليقارداشي
نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مالرد در سالجاری
با هدف هماهنگی میان دستگاه های مختلف به منظور استفاده بهینه از
منابع آبی و مقابله با بحران کم آبی و اقدامات کارشناسی به ریاست مردانه
 ،سرپرست معاونتی فنی و عمرانی فرمانداری و دیگر اعضای این شورا
برگزارشد.مردانه ،معاون فرماندار مالرد گفت :استفاده از ظرفیت پساب
تصفیه خانه شهرستان مالرد به منظور جایگزین با منابع آبهای زیرزمینی
بعنوان یک راهکار اجرای حفظ منابع ارزشمند آبهای زیر زمینی مطرح
بوده  ،ضرورت دارد تا با همکاری مسئولین آبفای استان در این خصوص
اتخاذ تدبیر گردد .وی افزود :تامین آب شرب روستاییان از دغدغه های
اصلی فرمانداری است و آبفای روستایی راه حل مناسب را در کمترین
زمان برای رفع کم آبی روستائیان در دستور کارخود قراردهد  .وی با اشاره
به کاهش بارندگی ها ومنابع آب گفت:نظارت برشیوه مصرف وبرخورد
با انشعابهای غیر مجاز ومشترکین پرمصرف از عوامل مدیریت بهینه
مصرف آب است که باید با جدیت تمام پیگیری شود .مردانه بر برگزاری
منظم جلسات به صورت ماهانه تاکیدداشته و پیگیری مصوبات را
تاحصول نتیجه خواستارشد .در ادامه این جلسه هرکدام از اعضای شورا
به صورت جداگانه گزارشی از اقدامات و پیشنهادات خود را برای مدیریت
آبهای زیرزمینی و استفاده از پساب در این شهرستان بیان نمودند .تعیین
تکلیف حلقه چاهای فاقد پروانه با مصرف کشاورزی فرهنگ سازی بر
الگوی مصرف  ،نصب کنتور هوشمند چاه های کشاورزی و پلمپ چاه
های غیر مجاز از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

نمایشگاه طراحی و نقاشی " آروزهایی
قد آسمان دارند " اثر هنرمند
اسالمشهری در نگارخانه هنر افتتاح شد
نمایشگاه طراحی و نقاشی انفرادی صغری غالمی با عنوان " آروزهایی
قد آسمان دارند" با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر
و انجمن هنرهای تجسمی  16شهریور ماه در نگارخانه هنر گشایش
یافت .به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر
 ،نمایشگاه فوق با تعداد  18اثر طراحی و نقاشی در سبک های رئال و
هایپر رئال با تکنیک های رنگ روغن ،پاستل گچی ،پاستل مداد رنگی و
سیاه قلم در ابعاد  90*70، 120*80، 150*120، 120*90و80*60
در معرض دید عموم قرار گرفت.گفتنی است  :آثار این نمایشگاه مربوط به
کودکان کاری می باشد که با دستان ضعیف و کوچکشان نان آور خانواده
هایشان هستند.گفتنی است:نمایشگاه فوق از  16شهریور لغایت 21
شهریور ماه در ساعات اداری در نگارخانه هنر به نشانی  :اسالمشهر،
بلوار شهید نواب صفوی ،کوچه ترنج  4اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسالمشهر برپا و پذیرای عموم عالقمندان و دوستداران هنر می باشد.
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تجلیل از برگزیدگان کشوری استان سمنان
درهشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان سمنان با اشاره به برگزاری
آئین اختتامیه هشتمین جشنواره
کتابخوانی رضوی در کشور گفت:
در این مراسم از پنج برگزیده کشوری
استان سمنان هم تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره
کل کتابخانههای عمومی استان
سمنان،نورعلی غالمحسین نیا
سماکوش در گفتگویی ضمن
بیان اینکه آئین اختتامیه هشتمین
جشنواره کتابخوانی رضوی با
حضور سید عباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،احمد
مازنی ،رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی ،طیبه
سیاوشی ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی ،نیکنام
حسینپور ،مدیرعامل موسسه
خانه کتاب ،محمود آموزگار ،رئیس
اتحادیه ناشران و کتابفروشان ،سعید
بیابانکی ،شاعر ،میثم نیلی رییس
مجمع ناشران انقالب اسالمی،
نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی،
حجت االسالم والمسلمین
حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد عالی
هماهنگی و نظارت بر کانون های
فرهنگی هنری مساجد کشور،
محمودرضا برازش مدیرعامل بنیاد
امام رضا (ع) ،علیرضا مختارپور،
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی

کشور ،مشاوران ،معاونان و مدیران
کل نهاد و جمعی از فعاالن فرهنگی
در مجموعه سرچشمه (شهدای
هفتم تیر) برگزار شد افزود:در این
مراسم از سید محمد حسینی در
بخش پویش مجازی از کتابخانه
عمومی دریادار شهید محمد
همتی،نازنین سادات آگاه در بخش
پویش مجازی از کتابخانه مرکزی
استان سمنان،یگانه میزایی در بخش
پویش مجازی از کتابخانه عمومی
البرز شاهرود،عطیه مهدوی
میقان در بخش نقاشی از کتابخانه
عمومی امام جعفر صادق(ع)
میقان و لیال عرب عامری در بخش
نوجوان(مکتوب) از کتابخانه
عمومی شهید فهمیده آرادان تجلیل

برگزاری چهاردهمین همایش
شیرخوارگان حسینی در زنجان
دبیر مجمع بزرگداشت حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان از برگزاری
چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی در  ۲۳شهریورماه خبر داد.
داوود خدایی اظهار کرد :چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی همزمان
با اولین جمعه ماه محرم مصادف با  ۲۳شهریور ماه در ساعت  ۸:۳۰صبح در
حسینیه عاشقان ثارالله واقع در بزرگراه  ۲۲بهمن برگزار میشود.
وی ترویج مهدویت و فرهنگ عاشورا را از اهداف برگزاری همایش
شیرخوارگان حسینی عنوان کرد و افزود :در این همایش قرائت نذرنامه از
سوی مادران و بیعت با امام زمان(عج) پیشبینی شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه حجتاالسالم مجتبی نظری استاد حوزه و
دانشگاه در این همایش به ایراد سخنرانی میپردازد ،عنوان کرد :سال گذشته
بیش از  ۱۵هزار نفر در این همایش شرکت کردند.
دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان عنوان کرد :برای
برقراری نظم و امنیت در این همایش با نیروی انتظامی ،هالل احمر ،اورژانس
و سایر نهادها هماهنگیهای الزم به عمل آمده ضمن اینکه خادمان ،کودکان
و مادران شرکتکننده در این همایش بیمه میشوند .وی همچنین عنوان کرد:
امسال ختم قرآن کریم به یاد  ۴۳شهید منتسب به علی اصغر و اصغر استان
زنجان توسط خادمان برگزار میشود ،ضمن اینکه چله زیارت عاشورا که طبق
رسم پنج سال گذشته از اول ذیحجه آغاز شده ادامه دارد.
خدایی با اشاره به اینکه لباسهای متحدالشکل سبز رنگ و پیشانیبند برای
کودکان آماده شده است ،بیان کرد :در این همایش گهواره گردانی نیز انجام
خواهد شد.
وی یادآور شد :همایش سه سالههای حسینی نیز  ۵صفر در زنجان به همت
حسینیه عاشقان ثارالله برگزار میشود.

شد .سماکوش با اشاره به این مطلب
که درهشتمین جشنواره کتابخوانی
رضوی  ۳۷هزار و  ۹۷۸نفراز استان
سمنان شرکت کردند ،گفت :امسال
دربخش پویش کتابخوان مجازی
در کل کشور ۹۸۴۴نفر شرکت
کردند که تعداد هزارو ۶۵۴نفر از
استان سمنان بودند که این تعداد
۱۷درصد کل شرکت کنندگان
کشور را شامل می شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان سمنان بابیان اینکه در سال
گذشته  ۶۳۱هزار نفر از سراسر
کشور شرکت کردند که سهم استان
سمنان از این آمار  ۳۰هزار و ۸۵۸
نفر از استان سمنان بود ،اظهار
داشت :امسال مشارکت افراد برای

حضور در جشنواره  ۳۷هزار و ۹۷۸
نفر بود که در مقایسه با سال گذشته
حاکی از رشد  ۲۳درصدی حضور
افراد است.
وی بابیان اینکه از بین تعداد
شرکتکنندگان جشنواره رضوی در
این استان پنج نفربرگزیده کشوری،
۱۷نفر برگزیده استانی و ۵۲نفر
شایسته تقدیر شناخته شدند اظهار
داشت :در آیین اختتامیه استانی و
کشوری ازاین افراد تقدیر شد.
وی تصریح کرد :از استان سمنان
 ۱۷هزار و  ۵۸۷نفردربخش آنالین،
شش هزار و  ۴۰۰نفر در بخش
نقاشی ،و در بخش مکتوب  ۱۴هزار
و  ۲۱۵نفر نیز شرکت کردند.
سما کوش بابیان اینکه شهرستانهای
سمنان ،شاهرود و دامغان بیشترین
شرکتکننده را داشتند ،تصریح کرد:
شهرهای سرخه ،آرادان و میامی نیز به
نسبت جمعیت رتبه های اول تا سوم
شهرستانهای ،استان را کسب کردند.
وی افزود :جشنواره رضوی
همهساله بهمنظور آشنایی بیشتر
مردم بافرهنگ ائمه معصومین
بهویژه امام رضا(ع) و حضرت
معصومه(س) در سه رده کودک،
نوجوان و بزرگسال برگزار میشود
که امسال نیز همانند سنوات گذشته
این جشنواره در استان سمنان با
استقبال بسیار خوب مواجه بود.

خدمات رسانی
 34موکب خراسان جنوبی
به زائران اربعین حسینی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسانجنوبی از برپایی  34موکب این
استان برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ،موسی جوینده در
گردهمایی مسئوالن موکب های اربعین حسینی گفت29 :موکب خدمات
رسانی  34موکب خراسان جنوبی به زائران اربعین حسینیدر شهر کاظمین ،
یک موکب در سامرا و بقیه در مسیر نجف به کربال در نظر گرفته شده است.
وی افزود :این موکبها در بخشهای اسکان ،تغذیه ،بهداشت و درمان،
نانوایی و نظافت است و در آنها هزار و  200خدمه به زائران خدمت رسانی
خواهند کرد.

تجمع بزرگ لبیک یا حسین ،در  6امامزاده شاخص خراسان شمالی

امروز دوم محرم ،تجمع بزرگ لبیک
یا حسین در  6امامزاده شاخص
خراسان شمالی برگزار می شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
امروز در نشست خبری از برگزاری
برنامهتجمع بزرگ لبیک یا حسین،
در  6امامزاده شاخص خراسان
شمالی های بصیرت عاشورایی
در 65بقعه متبرکه استان خبر داد و
گفت :سوگواره بصیرت عاشورایی
با هدف گسترش و تعمیق بصیرت
در جامعه و اجرای هرچه بهتر و
صحیحتر نیات واقفان خیراندیش،
در آستان مقدس امامزادگان و بقاع
متبرکه سراسر کشور برگزار میشود.

حجت االسالم عظیم آسوده افزود:
فردا دوم محرم ،تجمع بزرگ لبیک
یا حسین در  6امامزاده شاخص
خراسان شمالی برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری همایش
شیرخوارگان حسینی (ع) در
آستان مقدس 10امامزاده شاخص
استان که چهارم محرم با حضور
ماداران و فرزندان شیرخوار در
خراسان شمالی برگزار میشود
گفت :همایش شیرخوارگان
حسینی به صورت محوری در
آستان امامزاده سید عباس (ع)
بجنورد برگزار و به صورت زنده
از شبکه اترک خراسان شمالی

پخش می شود.
وی افزود :در برخی از بقاع متبرکه
استان ،همراه با مراسم عزاداری
محرم ،خیمههای معرفت با حضور
روحانیون و مشاوران مذهبی و
مبلغان استان در  20بقعه متبرکه
استان برپا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
با بیان اینکه در این ایام مبلغان
درخصوص مسائل شرعی،
اعتقادی ،امور وقف و مسائل
خانواده و کودک به مردم مشاوره
میدهند ،افزود :در طرح بصیرت
مبلغ در استان برای
عاشورایی ّ 53
ارائه مشاوره و اجرای طرح با این

سازمان همکاری میکنند .حجت
االسالم آسوده گفت :همایش
نوجوانان حسینی با عنوان احلی
من عسل در روز ششم محرم و
برنامه ویژه تجمع رهروان زینبی
دردوازدهم محرم از دیگر برنامههای
پیش بینی شده است.
وی اقامه نمازجماعت و نماز ظهر
عاشورا در بقاع استان ،برپایی ۱۵
ایستگاه صلواتی ،برگزاری جلسات
توجیهی برای مبلغان ،توزیع
بروشور و معرفی بقاع متبرکه در
دو هزار نسخه و برپایی غرفههای
فرهنگی را از دیگر برنامههای این
ایام عنوان کرد.

آغاز اجرای سوگواره «بصیرت عاشورایی» در کرمانشاه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
کرمانشاه گفت :همزمان با آغاز ماه
محرم سوگواره بصیرت عاشورایی
درکرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
مرکزکرمانشاه حجتاالسالم آیت
عباسیان مدیرکل اوقاف و امور
خیریه استان کرمانشاه گفت :این
ویژه برنامه دارای دوبخش است

که بخش اول آن اجرای برنامههای
فرهنگی و تبلیغاتی در آستان مقدس
امام زادگان و بقاع متبرکه و بخش
دوم آن شامل اجرای صحیح نیات
واقفان در خصوص اجرای روضه
خوانی ،عزاداری و اطعام نیازمندان
است .حجتاالسالم عباسیان
همچنین از اعزام مبلغ به مناطق
محروم واجرای برنامههای عزاداری

و سخنرانی در بقاع متبرکه استان در

ماههای محرم و صفر خبر داد.

مدیر عامل اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن وعترت
استان قزوین:

مصوبات و قوانین حمایتی
از موسسات فرهنگی وقرآنی
در قزوین اجرا شود

مدیر عامل اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن وعترت استان قزوین
خواستار اجرای مصوبات و قوانین حمایتی از موسسات فرهنگی و
قرآنی توسط مراجع ذیربط در استان شد.
محمد نیکی در گفتگو با مهر اظهار کرد :در آئین نامه ماده  ۱۶۱قانون
برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موضوع ماده  ۱۰۵قانون
برنامه چهارم توسعه بمنظور ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی برای
ساخت مجتمع های فرهنگی قرآنی پیش بینی شده که در شهرها سازمان
مسکن و شهر سازی یا شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی زمین
با قیمت منطقه ای و با اقساط  ۱۰ساله واگذار و برای تسهیل و حمایت
از احداث این مجتمع ها معادل زیر بنای آن مجوزساخت تجاری و
خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه صادر کند.
وی افزود :در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تأکید شده که دولت مکلف
است حمایتهای الزم را از بخش غیر دولتی اعم از حقیقی یا حقوقی
بمنظور تعمیق ارزشهای اسالمی و باورهای دینی و اعتالی معرفت دینی
و تقویت هنجارهای فرهنگی اجتماعی بعمل آورد.
نیکی تصریح کرد :در  ۱۸آذرماه سال  ۹۳نیز مجلس شورای اسالمی
با الحاق یک پاراگراف به اصل ماده  ۲۱طرح الحاق مواد به قانون تنظیم
بخش از مقررات مالی دولت فضاهای اصلی مساجد ،حسینیه ها،
موسسات قرآنی «دارالقرآن ها» ،حوزه های علمیه ،امامزاده ها و خانه
عالم روستاها اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی
را از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری
و هزینه های انشعاب آب ،برق ،گاز و هزینه مصارف ماهانه آن ها را تا
سقف الگوی مصرف معاف کرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن وعترت استان قزوین
افزود :پیرو تصویب قانون فوق الذکر مجلس شورای اسالمی در ۲۶
آذر ماه سال  ۹۳برابر تبصره  ۳ماده  ۵قانون بیمه اجتماعی کارگران مراکز
دینی از قبیل مساجد و تکایا ،حسینیه ها و دارالقرآن ها را از پرداخت
سهم کارفرما ،حق بیمه کارگران ساختمانی معاف کرد.
این فعال قرآنی اضافه کرد :به تبعیت از قوانین حمایتی فوق الذکر
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز طی بخشنامه ای به شماره
 ۱۱۶۸۰به دفاتر نظام مهندسی استانها ابالغ کرد ،سهمیه مهندسینی که
طراحی نظارت پروژه های عمرانی مجتمع فرهنگی قرآنی را به عهده
دارند را کسر نکرده و با این ابالغیه موسسات فرهنگی قرآن و عترت از
پرداخت حق نظارت و طراحی مهندسی نیز معاف شدند.
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان گفت :متاسفانه به علت عدم
اطالع کافی از مصوبات حمایتی مذکور یا تفسیر نادرست بعضی از
مراجع ذیربط اعم از شهرداریها ،ادارات آب و فاضالب ،برق ،گاز و
 ...مشکالت عدیده ای برای موسسات فرهنگی قرآن وعترت استان در
جهت استفاده از این مصوبات ایجاد شده است.
مدیر عامل اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن وعترت استان قزوین
خواستار شد تا موضوعات و مصوبات حمایتی فوق االشاره به ادارات
و مراجع مربوطه ابالغ تا انشاءالله باایجاد زیر ساخت های الزم برای
توسعه فعالیت های فرهنگی قرآنی شاهد افزایش بهره مندی اقشار
مختلف مردم از فضاهای فرهنگی آموزشی قرآنی باشیم.

