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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

دهه کرامت باید فرصتی برای امدادهای اجتماعی شود

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه از
دهــه کرامــت بایــد بــه عنــوان فرصتــی بــرای امدادهــای
اجتماعــی بهــره گیــری کــرد ،گفــت :بهــره گیــری از زمــان
هــای مقــدس یکــی از فرصــت هــای اجتماعــی هــر جامعــه
ای بــه شــمار مــی آیــد کــه کمــک کننــده پــاره ای از اتفاقــات
مثبــت اجتماعــی اســت.
«ســیدعباس صالحــی» درنشســت بــا اعضــای برگــزاری دهــه
کرامــت ،افــزود :در جوامــع اســامی و شــیعی نیــز زمانهــای
مقدســی وجــود دارد کــه میتــوان از آنهــا بهــره وری هــای
الزم را داشــت .از زمانهــای شــهادت امامــان و ائمــه اطهــار
تــا حــدودی توانســتهایم بهرههــای کافــی را ببریــم.
وی توجــه بــه زمانهــای ســرورنیزمانند زمانهــای ســوگ
ضــروری دانســت و گفــت :ازدهههــای محــرم ،صفــر ،فاطمیــه
و… توانســتهایم بهرههــای کافــی را بــرده و بایــد بتوانیــم از
دهههــای ســرورمانند دهــه کرامــت و والیــت نیــز بهرههــای

کافــی را ببریــم.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تاکیــد کــرد :ایــن بــه
معنــای کاهــش بهــره گیــری از دهههــای ســوگ نیســت
بلکــه بــه معنــای توجــه بــه دهههــای ســرور ماننــد دهههــای
ســوگ مذهبــی اســت تــا بتــوان از ظرفیتهــای آن نیــز بــه
عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کــرد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا طــرح ایــن ســوال
کــه چگونــه دهههــای ســوگ بــه دهههــای نســبتاً موفــق
تبدیــل شــده ،گفــت :دهههــای محــرم ،صفــر و فاطمیــه
بــا کارکردهــای مختلفــی کــه دارد در حوزههــای معرفتــی،
اجتماعــی و عاطفــی آثــار خــود را دارد و دهــه کرامــت
هــم ماننــد ایــن دهههــا بایــد آثــار خــود را در جامعــه
داشــته باشــد کــه ایــن امــر نیــاز بــه زمــان دارد و بایــد بــه
تجربههــای دهههــای ســوگ توجــه کنیــم و از آنهــا در
دهههــای ســرور اســتفاده کنیــم.
وی ادامــه داد :کنــش گــری یکــی از ویژگیهــای دهههــای
ســوگ مذهبــی اســت .کســانی کــه در مراســم مذهبــی
ســوگ حضــور دارنــد بــه مــروز زمــان کنــش برایشــان تعریــف

شــده؛ بــه ایــن معنــا کــه فعــال هســتند و احســاس میهمــان
بــودن ندارنــد.
صالحــی تاکیــد کــرد :اگــر دهههــای ســرور هــم اینگونــه
شــود بایــد تعریــف کنشــگری داشــته باشــد .بــه ایــن معنــا
کــه افــرادی کــه در مراســم ســرور مذهبــی شــرکت میکننــد
فقــط میهمــان نباشــند زیــرا میهمــان بــودن یــک تجربــه
ســریع اســت کــه پایــدار نمیمانــد.
وی ادامــه داد :مقولــه دیگــر ،حضــور فراگیــر ،متحــول و
گســترده در مراســم ســوگ اســت کــه ســنین مختلــف از
کــودک نوپــا تــا پیرمــرد عصــا بــه دســت ،جنســیتهای
مختلــف ،قومیتهــای مختلــف ،ادیــان مختلــف ،کــم حجــاب
و بــا حجــاب و … در آن حضــور دارنــد .همــه در مراســم
سیدالشــهدا شــرکت میکننــد و نیــازی بــه شناســنامه و
اتیکــت ندارنــد و وجــدان جمعــی ،مذهبــی و دینــی پذیرفتــه
اســت کــه همــه بــر ســر ایــن ســفره میتواننــد بنشــینند.
بنابرایــن در ســرورهای مذهبــی نیــز بایــد ایــن احســاس
ایجــاد شــود و کســی حــس غربــت نکنــد و حضــور فراگیــر در
فضــای ســرور هــم وجــود داشــته باشــد.

استاد علوم ارتباطات :

پرچم ارتباطات را به جوانها میسپارم

علیاکبــر فرهنگــی ،اســتاد علــوم ارتباطــات اظهــار کــرد:
مــن تــاش خــودم را بــرای رشــته علــوم ارتباطات کــردم و
رشــتههایی کــه بایــد پایهگــداری میشــد را بــه آمــوزش
عالــی افــزودم و االن دیگــر پرچــم را بــه جوانترهــا
میدهــم .ایــن پرچــم را برافراشــته نگــه داریــد و آن را در
همــه جــای دنیــا بــاال ببریــد.
بــه گــزارش ایســنا ،جشــن تولــد علیاکبــر فرهنگــی کــه
از او بــا عنــوان پــدر علــوم ارتباطــات ایــران یــاد میشــود
عصــر روز  ۱۱تیــر مــاه بــا حضــور جمعــی از اســاتید و
دانشــجویان علــوم ارتباطــات و اهلــی رســانه در دفتــر
ماهنامــه مدیریــت ارتباطــات برگــزار شــد.
در ابتــدا ســید غالمرضــا کاظمــی دینــان ،اســتاد دانشــگاه
در ســخنانی اظهــار کــرد :مــا ارتباطاتیهــا بــه خــود
میبالیــم کــه اســتادی همچــون علیاکبــر فرهنگــی را
داریــم .او انســانی بســیار مــردم دوســت و حاضــر اســت بــه
خاطــر مــردم از خــودش بگــذرد.

او بــا بیــان اینکــه شــغل و رشــته ارتباطــات مقــدس اســت
و بایــد قــدر آن را بدانیــم ،یــادآور شــد :امــروز تولــد فــردی
اســت کــه هماننــد اســم فامیلــی کــه دارد بســیار بــرای
فرهنــگ ایــن ســرزمین و داشــتن جامعـهای شــاد زحمــت
کشــیده اسـت .مــن بــه شــاگردی ایشــان افتخــار میکنــم
و بســیار خوشــحالم کــه مــن را بــه عنــوان دوســت
خودشــان میشناســند .امیــدوارم خداونــد امثــال ایــن
بزرگــوار را بــرای مــا نگــه دارد .بــودن ایــن عزیــزان بــه
مــا قــوت میدهــد و حــس میکنیــم کــه پشــتوانههای
خوبــی داریــم .در مســیری کــه رو بــه جلــو حرکــت
میکنیــم حضــور ایــن افــراد دلگــرم کننــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد :تولــد اســتاد
فرهنگــی را بایــد بــه جامعــه ارتباطاتیهــا ،کشــور و حتــی
دنیــا تبریــک بگوییــم .او یکــی از منظمتریــن اســاتیدی
هســتند کــه تــا بــه حــال دیــدهام .درســت همــان طــور
رفتــار میکننــد کــه یــک ارتباطاتــی بایــد رفتــار کنــد.
امیــدوارم ایــن بزرگــوار ســالهای ســال زنــده باشــد و مــا
بتوانیــم از حضورشــان بهــره ببریــم.
علیاکبــر فرهنگــی نیــز در ســخنانی کوتــاه ضمــن تشــکر

از کســانی کــه در مراســم تولــد او شــرکت کــرده بودنــد،
اظهــار کــرد :در چنیــن محفــل گــرم و صمیمانـهای صحبت
کــردن بســیار ســخت اســت .از روزی کــه خداونــد معلمــی
رشــته ارتباطــات را نصیبــم کــرد دوســت داشــتم محفــل
ارتباطاتــی هماننــد محلفــی کــه امــروز میبینــم گــرم و
صمیمــی باشــد .امــروز محفــل ارتباطاتیهــا از جمــع
روزنامهنــگاران کــه در گذشــته بــود ،بســیار بزرگتــر
شــده اســت.
او ادامــه داد :خوشــبختانه امــروز در هــر جــای ایــن
کشــور فارغالتحصیلهــای ارتباطــات حضــور دارنــد و
ایــن موضــوع جــای خوشــحالی دارد .ارتباطــات رشــتهای
انســانی اســت .مــن از مدیریــت بــه ســراغ رشــته ارتباطــات
رفتــم االن احســاس میکنــم از ایــن رشــته متنعــم
شــدهام.
فرهنگــی گفــت :مــن تــاش خــودم را بــرای رشــته علــوم
ارتباطــات کــردم و رشــتههایی کــه بایــد پایهگــداری
میشــد را بــه آمــوزش عالــی افــزودم و االن دیگــر پرچــم
را بــه جوانترهــا میدهــم .ایــن پرچــم را برافراشــته نگــه
داریــد و آن را در همــه جــای دنیــا بــاال ببریــد.

رئیس یونسکو در ایران مطرح کرد:

به دلیل وفور نعمت ،از ثبت شخصیتهایمان غفلت میکنیم

دبیــر کل کمیســیون یونســکو در ایــران معتقــد اســت :در
حالــی کــه بســیاری از کشــورها بــرای ثبــت مشــاهیر و
مفاخــر بــا یکدیگــر دعــوا میکننــد ،متأســفانه مــا قــد ِر
حضــو ِر آنهــا در ایــران را نمیدانیــم و بــه دلیــل قــرار
گرفتــن در وفــو ِر ایــن نعمــت از آنهــا غفلــت میکنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،در جلســه هماهنگــی برپایــی همایــش
شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی کــه در دفتــر کمیســیون
ملــی یونســکو در ایــران برگــزار شــد ،حجــت اهلل ایوبــی
بــا اشــاره بــه نزدیکــی روز تولــد شــیخ شــهاب الدیــن
ســهروردی ،قــرار گرفتــن نــام ســهروردی در فهرســت
مشــاهیر را اتفاقــی خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت :بــه
همــت انجمــن مفاخــر ،همایــش ســهروردی برپــا میشــود
و اســاتید برجســتهای در ایــن رویــداد از ایــران و دیگــر
کشــورها از جملــه فرانســه و ســوریه در آن حضــور
مییابنــد.

او بــا اشــاره بــه بازنویســی قصههــای ســهروردی بــرای
اســتفاده کــودکان و نوجوانــان کــه در ســال گذشــته آغــاز
شــده ،اعــام کــرد :ادامــهی ایــن پروســه در دســتور کار
اســت و برخــی انتشــارات نیــز بــرای چــاپ ایــن محتــوا
اعــام آمادگــی کردهانــد.
وی همچنیــن دربــارهی پــروژهی آمادهســازی تصویــری از
شــیخ شــهابالدین ســهروردی کــه از ســال گذشــته در
دســتور کار بــوده اســت ،توضیــح داد :بــا اســاتید و کســانی
کــه پرترهســاز هســتند ،مذاکــره کردیــم و در نهایــت
ســردیس و تصویــر شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی آمــاده
میشــود.
ســردیس مــورد تأییــد
او بــا بیــان اینکــه امیدواریــم
ِ
اســاتید ،در خیابــان ســهروردی قــرار گیــرد ،اضافــه کــرد:
میتــوان کپــی ایــن ســردیس و تصویــر شــیخ شــهاب
الدیــن ســهروردی را در بخشهــای مختلــف از جملــه
ســهرورد قــرار داد و اگــر ایــن ســردیس مــورد قبــول همــه
اســاتید باشــد مراســم رونمایــی از آن نیــز برگــزار میشــود.
دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو در تهــران همچنیــن

دربــارهی تالشهــای انجــام شــده بــرای ایجــاد بنیــاد
ســهروردی گفــت :بــرای انجــا ِم امــو ِر مربــوط بــه ایــن
شــخصیت ،مؤسســه شــیخ شــهاب الدیــن ســهرودی
تأســیس میشــود ،چــون معتقدیــم نــام ســهرودی بــه
حــدی بــزرگ اســت کــه بــا ایــن مؤسســه نیــز میتــوان
کارهــای بزرگــی انجــام داد .وی بــا اشــاره بــه دعــوای
کشــورها بــرای ثبــت مشــاهیر و مفاخــر از طریــق یونســکو
عنــوان کــرد :کشــورهای اطــراف بــرای یافتــن هویــت
بــه بهانــه اینکــه یکــی از مشــاهیر ،از کشورشــان عبــور
کــرده ،تــاش میکننــد درخواســت ثبــت مفاخــر و
مشــاهیر را مطــرح میکننــد ،امــا متأســفانه مــا قــدر ایــن
شــخصیتها را نمیدانیــم و آنــان را از دســت میدهیــم،
شــاید بــه دلیــل قــرار گرفتــن در وفــو ِر ایــن نعمــت اســت،
کــه از آنهــا غفلــت میکنیــم.
ایوبــی تاکیــد کــرد :هریــک از مشــاهیر میتواننــد بــرای
هــر منطقــه و کشــور هویــت بســازند .توجــه بــه شــیخ
شــهاب الدیــن ســهروردی بــرای اهالــی ســهرورد و زنجــان
برکتهــای زیــادی بــه دنبــال دارد.
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معاون حقوقی سازمان اموال و امالک کوثر :

سازمان اموال و امالک کوثر آماده هر نوع
همکاری برای حل مشکل مدارس است
معــاون حقوقــی ســازمان امــوال و امــاک کوثــر از
آمادگــی ایــن ســازمان بــرای هــر نــوع همــکاری
بــا آمــوزش و پــرورش بــرای حــل مســئله مــدارس
متعلــق بــه ایــن ســازمان از جملــه تهاتــر بــا امــاک
غیرآموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش در ســطح شــهر
تهــران خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســایت ایثــار ،علــی امینــی
بــا اشــاره بــه اجــرای حکــم خلــع یــد مــدارس متعلــق
بــه ســازمان امــوال و امــاک کوثــر در شــهر تهــران
گفــت :ایــن امــوال دارای ســند رســمی اســت و فرآینــد
قانونــی آن بــه صــورت کامــل اجــرا شــده و از ســال ۱۳۸۳
جلســات متعــددی بــرای حــل ایــن مشــکل برگــزار شــده
اســت .معــاون حقوقــی ســازمان امــوال و امــاک کوثــر بــا
بیــان اینکــه ایــن امــاک متعلــق بــه بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران اســت و عوائــد حاصــل از آن منبعــی بــرای
تأمیــن هزینههــای درمانــی و خدماتــی بــه ایثارگــران
محســوب میشــود ،افــزود :در حــال حاضــر هزینههــای
درمانــی جانبــازان و ایثارگــران مبالــغ بســیار زیــادی
اســت و بــا توجــه بــه مشــکالت بودجــهای موجــود،
بخشــی از ایــن هزینههــا توســط ســازمانهای وابســته
بــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران از جملــه ســازمان
امــوال و امــاک کوثــر تأمیــن میشــود و بدیهــی اســت
کــه وظیفــه مــا پیگیــری قانونــی و مناســب بــرای تعییــن
تکلیــف ایــن امــوال اســت.
امینــی بــا بیــان ایــن کــه نبایــد بــا ایــن گونــه مســائل
برخــورد هیجانــی داشــت و خــدای نکــرده دانــش
آمــوزان و آینــده ســازان جامعــه را وجــه المصالحــه ایــن
مناقشــهها قــرار دارد ،گفــت :بنیــاد بــرای حــل ایــن
موضــوع همــه راههــای تعامــل و همــکاری بــا آمــوزش و
پــرورش را بــاز گذاشــته اســت و بــی شــک در فضایــی
مملــو از خویشــتنداری و عقالنیــت و بــا رعایــت قانــون
و حفــظ حقــوق متقابــل ایــن مشــکل حــل خواهــد شــد.

مدیرعامل بنیاد رودکی:

«آزادی» از دست نرفته است
مدیرعامــل بنیــاد رودکــی در واکنــش بــه انتقادهایــی کــه
بــه نحــوه نگهــداری و مرمــت بــرج آزادی تهــران شــده
اســت ،گفــت :برخــی بــا انتشــار گــزارش و تصاویــری
غرضآلــود از بــرج آزادی ایجــاد بدنامــی میکننــد کــه
فقــط بگوینــد «آزادی» از دســت رفــت ،درحالیکــه
درســت نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علیاکبــر صفیپــور در آییــن افتتــاح
نخســتین مــوزه شــهاب ســنگ ایــران کــه پیــش از ظهــر
امــروز (سهشــنبه  ١١تیرمــاه) در بــرج آزادی تهــران
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :در بــرج آزادی سالهاســت
کارهــای خوبــی انجــام شــده و روز بــه روز تجهیــز
میشــود کــه میزبــان بازدیدکننــدگان بیشــتر باشــد .بــا
ایــن حــال برخــی ،عکسهایــی را از هفــت مــاه پیــش
ایــن مجموعــه منتشــر کردهانــد کــه انــگار همیــن امــروز
اتفــاق افتــاده اســت و بــا ایــن کار فقــط باعــث نارضایتــی
شــدهاند .ایــن جریــان در رســالت مــا کــه میخواهیــم
کارهــای خــوب انجــام دهیــم ،جایــی نــدارد.
وی بــه راهانــدازی رســتوران در بــرج آزادی ،اشــاره کــرد و
در واکنــش بــه انتقادهایــی کــه بــه آن شــده اســت توضیــح
داد :ایــن رســتوران بــا مجــوز و نظــارت راهانــدازی شــده
اســت.
صفیپــور همچنیــن بــه جلســه اخیــر بنیــاد رودکــی بــا
محمدباقــر نوبخــت ،رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــه
عنــوان عضــو هیــات امنــای بنیــاد رودکــی اشــاره کــرد
و افــزود :آقــای نوبخــت قولهــای خوبــی دربــاره بودجــه
عمرانــی دادنــد کــه امیدواریــم بخشــی از ایــن بودجــه
صــرف بازســازی بــرج آزادی شــود.

