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آيا شرم نمى كنيد و غيرت نداريد كه زنان شما به بازارها مى روند و با بى نزاكت ها در هم
مى آميزند؟!

اهمیت حجاب یک دغدغه عمومی است
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان
شــرقی بــا بیــان اینکــه حجــاب یــک دغدغــه
عمومــی اســت بــر ضــرورت جریانســازی
فرهنگــی در بحــث عفــاف و حجــاب در
جامعــه تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی،حجت االســام ســید شــهاب الدیــن
حســینی صبــح امــروز در جلســه هــم
اندیشــی عفــاف و حجــاب ســپاه غدیــر تبریــز،
گفــت :حجــاب یــک دغدغــه عمومــی اســت
و بایــد بــا جریانســازی فرهنگــی عفــاف و
حجــاب آن را بــه یــک مطالبــه جــدی تبدیــل
کنیــم.
وی افــزود :نــگاه بــه امــر عفــاف و حجــاب دو

رکــن اصلــی اســت و بایــد ایــن موضــوع را در
مــدارس فرهنــگ ســازی کــرد.
معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه عاشــورا
نیــز در ایــن جلســه گفــت :موضــوع شــرعی
و اســامی عفــاف و حجــاب در تمامــی ادیــان
الهــی تاکیــد شــده و امــام راحــل و مقــام
معظــم رهبــری نیــز همــواره بــر ایــن موضــوع
تاکیــد داشــته انــد.
االیــاس گلمحمــدزاده افــزود :بحــث عفــاف
و حجــاب هــم فوایــد فــردی دارد و هــم
فوایــد اجتماعــی و بــه فرمایــش مقــام معظــم
رهبــری بایــد ایــن بحــث تبییــن شــود تــا
در جامعــه نهادینــه شــده و آرامــش روحــی
روانــی جامعــه را تامیــن کنــد.

وی ادامــه داد :خانوادههایــی کــه عفــاف
و حجــاب را رعایــت میکننــد اســتحکام
بیشــتری دارنــد ،از ســویی هویــت زنــان در
جامعــه بــا حجــاب نمــود داشــته و اهمیــت
پیــدا میکنــد ،یکــی از عواملــی کــه در
جامعــه ناهنجــاری ایجــاد میکنــد بــه دلیــل
عــدم رعایــت عفــاف و حجــاب از طــرف آقایــان
و بانــوان اســت.
گلمحمــدزاده بحــث عفــاف و حجــاب را عامــل
ایجــاد امنیــت در جامعــه دانســت کــه یکــی
از دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت و
افــزود :همــه میبینیــم کــه دشــمنان انقــاب
در بُعــد ســخت و نیمــه ســخت و نیــز بُعــد
نــرم بــا انقــاب اســامی درگیــر شــدند و

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی راه روشن طراحی و صفحه آرایی :فرشاد مصاحبی محمدی
رسدبیر :حجت االسالم محمد ادریسی خربنگاران:مهدی شمس نژاد ،شیوا قزوینه ،امیر حسین فاطمی خواه
مدیر بازرگانی :فاطمه بصیرتی مدیر اجرایی :دکرت جواد دهقانی امور شهرستانها :محمد توکلی
مدیر روابط عمومی :سید علی ساداتی نژاد
امور چاپ :چاپخانه ریحان
آدرس :کاشان-بلوار باهرن-کوی شهید متقی -پالک  -54مجتمع راه روشن
تلفن دفرت 03155548843_09132778124 :تلفن بازرگانی09024616071 :

انتصاب اعضای هیأت مدیره بنیاد دعبل خزاعی

میگوینــد در جنــگ نــرم میتواننــد بــه
اهدافشــان برســند چــرا کــه در ایــن جنــگ
ارزشهــا را تغییــر میدهنــد و از طرفــی هــم
نبــود دســتگاه متولــی باعــث مظلومیــت ایــن
بحــث شــده کــه بایــد ضعــف قانونــی آن رفــع
شــود.
کاظمــی؛ مســئول بســیج جامعــه زنــان ســپاه
ویــژه غدیــر تبریــز گفــت :اهمیــت جلســه در
ایــن اســت کــه همــه فکــر میکننــد عفــاف و
حجــاب تنهــا بــرای بانــوان اســت در صورتــی
کــه دغدغــهای بــرای تمــام جامعــه اســت و
مــا در ایــن جلســات ســعی داریــم اجــرای
تعــدادی از قوانیــن را مطالبــه گــری کنیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تبلیغــات
اســامی ،حجــت االســام محمــد قمــی
بــا صــدور حکمــی ســعید غضنفــری را بــه
عنــوان مدیرعامــل و مهــدی کشــاورز  ،حجــت
االســام داود صالحــی و حســین لوالچیــان را
بــه عنــوان اعضــاء هیئــت مدیــره بنیــاد دعبــل
خزاعــی منصــوب کــرد.
در بخشــی از ایــن احــکام آمــده اســت:
انقــاب اســامی امتــداد روشــنی از حرکــت
دهــم محرمالحــرام ســال  ۶۱هجــری اســت
و پیونــدی ناگسســتنی بــا عاشــورای حســینی
دارد .توســل بــه ذوات مقــدس اســت کــه
همــواره حــال مســائل نظــام مــا بــوده و
بیشــک ،حرکــت گام دوم انقــاب اســامی
نیــز بــدون عنایــات ایشــان برداشــته نخواهــد

شــد .بهواســطه عظمــت ایــن دســتگاه ایــن
نورانــی ،خادمــی ایــن خانــدان نیــز ارزش
وصفناشــدنی یافتــه اســت و بــاارزش
مضاعــف ،خادمــی خادمــان اهلبیــت
(علیهمالســام) خلعتــی اســت کــه بــدون اذن
حضــرت حجــت (ارواحنــا لــه الفــدا) نصیــب
کســی نمیشــود.
بنیــاد دعبــل بــه عنــوان اولیــن و تنها موسســه
رســمی ارائــه خدمــات بیمــه ای و تامیــن
اجتماعــی بــه ذاکــران و ستایشــگران اهــل
بیــت در ســطح کشــور اســت .بیــش از ۵۰
هــزار مــداح در ســطح کشــور فعالیــت دارنــد
کــه از ایــن تعــداد  ۱۲هــزار نفــر شــرایط بیمــه
شــدن را دارنــد.

رمز موفقیت در کالم امام علی (ع)
نهــج البالغــه بــرادر قــرآن کریــم مجموعــه
ای از خطبــه هــا و احادیــث پندآمــوز امــام
علــی (ع) توســط ســید رضــی در قــرن چهــارم
هجــری قمــری گــرد آوری شــده اســت.
ایــن منبــع بــزرگ اســامی بــه عنــوان
بهتریــن الگــو جهانیــان بــه راحتــی مــی
توانــد در موفقیــت هــای بیشــتر همــه انســان

زائران انصرافی حج
میتوانند مجدد ثبت نام کنند
اکبــر رضایــی گفــت :حفــظ اولویــت و نوبــت
زائــران بــرای حــج آینــده محفــوظ خواهــد
مانــد و تــاش میشــود بــا نظــر مســاعد
شــورای عالــی حــج نــرخ ارز بــرای اعــزام
زائــران بــه حــج تمتــع در ســال آینــده ثابــت
بمانــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه فاصلــه
اندکــی بــا حــج آینــده داریــم و بــا مشــوقهای
موجــود ،متقاضیــان مشــتاق هســتند کــه
نوبــت آنهــا حفــظ شــود و انصــراف ثبــت
نکننــد.
معــاون ســازمان حــج و زیــارت بــا تاکیــد بــر
اینکــه تعــداد زائــران انصرافــی حــج تمتــع
بســیار انــدک بــوده اســت گفــت :بــا توجــه بــه
شــیوع کرونــا و مشــکالتی کــه امســال پیــش
آمــد براســاس آمارهــای موجــود تعــداد کمــی

از زائــران بعــد از ثبــت نــام انصــراف دادهانــد.
وی افــزود :در تعــدادی از اســتانها کاروانهــا
هنــوز ظرفیــت خالــی دارنــد و افــرادی کــه
انصــراف دادنــد و مایــل هســتند در حــج تمتــع
 ۱۴۰۰اعــزام شــوند میتواننــد مجــددا ً ثبــت
نــام کننــد و هیــچ مشــکلی بــرای آنهــا وجــود
ندارد.رضایــی گفــت :هیــچ محدودیتــی بــرای
زائــران انصرافــی وجــود نــدارد و هــم اکنــون به
صــورت غیــر حضــوری میتواننــد بــه ســامانه
مراجعــه و بــرای حــج ســال آینــده ثبــت نــام
کننــد.
بــه گفتــه وی ،در کل کشــور  ۵درصــد
کاروانهــا ظرفیتشــان خالــی اســت امــا در
تعــدادی از اســتانها نیــز ظرفیــت ۱۰۰
درصــد تکمیــل اســت و ثبــت نامــی انجــام
نمیشــو د .

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
مطالبه جدی جامعه شود

رئیــس ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان
قــدس رضــوی گفــت :بایــد در حــوزه فرهنــگ
و بــه ویــژه کتــاب بــه دنبــال حرکــت هــای
نوآورانــه و ابداعــی باشــیم.
بــه گــزارش گــروه فرهنــگ و هنــر خبرگــزاری
آنــا ،حجتاالســام محمدحســن مهــدوی
مهــر روز گذشــته در بازدیــد چنــد ســاعته از
فروشــگاه مرکــزی کتــاب انتشــارات آســتان
قــدس رضــوی بیــان کــرد :در تولیــد و
ترویــج و توزیــع فرهنــگ و بــه ویــژه کتــاب
و کتابخوانــی بایــد بــه دنبــال ابــداع و نــوآوری
باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بخــش اگــر الزم
اســت بایــد ســرمایه گــذاری کنیــم تــا کار نــو
و جدیــد عرضــه کنیــم ،افــزود :حــرف اول و
آخــر جامعــه بایــد توجــه بــه علــم و دانــش و
فرهنــگ باشــد و نبایــد از زمــان عقــب باشــیم
و در گذشــته ســیر کنیــم.
رئیــس ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان
قــدس رضــوی گفــت :کتــاب کاری اســت
کــه رهبــری بــه عنــوان راس هــرم فرهنــگ،
مدیریــت ،دیــن ،علــم و تقــوا از آن یــاد
میکننــد و بــا توجــه بــه تاکیــدات فــراوان
مقــام معظــم رهبــری بــه کتــاب و کتابخوانــی،
وظیفــه فعــاالن حــوزه کتــاب را مضاعــف
میکنــد .
مهــدوی مهــر بــا اشــاره بــه توجــه رهبــری
و تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــه موضــوع
کتــاب و کتابخوانــی ،افــزود :بایــد از ایــن
موضــوع الهــام و درس بگیریــم و توجــه بــه
حــوزه کتــاب را بــه جامعــه منتقــل کنیــم.
رئیــس ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان

هــا موثــر باشــد.
در ادامــه تصویــری از حدیــث نوشــته امــام
علــی (ع) را مشــاهده کنیــد.
«از کســانی نبــاش کــه از آنچــه بــه او رســیده
شــکرگزار نیســت و از آنچــه مانــده زیــاده
طلــب اســت».

قــدس رضــوی بــا ابــراز خوشــحالی از
فعالیتهــای ارزشــمند صــورت گرفتــه در
مجموعــه بــه نشــر گفــت :در ایــن بازدیــد
شــاهد تنــوع بســیار بــاال ،روزآمــد بــودن کارهــا
و بــه روز بــودن آثــار ،اقدامــات و فعالیتهــای
حــوزه کتــاب آســتان قــدس رضــوی بودیــم.
وی خطــاب بــه مدیــران و پرســنل انتشــارات
آســتان قــدس رضــوی بــا تاکیــد بــر ایــن
موضــوع کــه همیــن رونــد بایــد ادامــه پیــدا
کنــد و بــا همیــن ســرعت کار را پیــش ببریــد،
گفــت :حــوزه کتــاب در مجموعــه آســتان
پراهمیــت اســت و بــا توجــه بــه اهتمــام
شــخص تولیــت بــه حــوزه کتــاب ،نبایــد از آن
بــه ســادگی گذشــت.
وی بــا اشــاره بــه جوایــز پرتعــدادی کــه آثــار
بــه نشــر در جشــنوارههای مختلــف کســب
کــرده اســت ،گفــت :جایــزه نشــان دهنــده کار
برتــر اســت و تاییــد اینکــه ایــن کتــاب و کار
برجســته بــوده اســت.
مهــدوی مهــر بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
بــاالی آســتان قــدس رضــوی و فرصتهــای
بیهمتایــی کــه در ایــن مجموعــه وجــود دارد،
خاطرنشــان کــرد :ایــن مجموعــه بایــد نســبت
بــه ســایرین متمایــز ،پیشــتاز و متفــاوت باشــد
کــه ایــن موضــوع دور از ذهــن نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد واقعــا خیلــی
بایــد جلوتــر از بقیــه باشــیم ،گفــت :بــا تــاش
و برنامهریــزی و زمانبنــدی متناســب و
مدیریــت حســاب شــده قطعــاً ایــن موضــوع
در آینــده کوتــاه دســت یافتنــی خواهــد بــود.
مهــدوی مهــر بــا طــرح ایــن ســوال کــه اگــر
ظرفیتهــا و امکانــات آســتان در بخــش

کتــاب را ،بخــش خصوصــی دارا بــود چــه
عملکــردی داشــت ،گفــت :قبــول داریــم
کــه مجموعههــای رســمی و جایگاههــای
ســازمانی بــا بخــش خصوصــی محدودیتهــا
و تفاوتهــای دارنــد ،امــا ایــن توجیــه خوبــی
نیســت و بایــد اشــکاالت و گــره و گردنههــا را
از ســر راه برداریــم و کار را تســهیل کنیــم تــا از
ظرفیتهــا بــه خوبــی اســتفاده کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت ســفر ســاالنه
میلیونهــا زائــر و فروشــگاههای کتــاب
اطــراف حــرم مطهــر رضــوی کــه هیــچ
انتشــاراتی ایــن فرصــت را نــدارد ،گفــت :بایــد
بــرای جــذب مخاطــب جاذبــه ایجــاد کنیــم.
رئیــس ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان
قــدس رضــوی بــا تاکیــد بــر هــم افزایــی میــان
موسســات داخــل و خــارج از آســتان قــدس
رضــوی گفــت :بــه عنــوان مثــال در موزههــای
بــزرگ دنیــا ،بخــش معرفــی و عرضــه کتــاب
و فرهنــگ وجــود دارد و مــا میتوانیــم در
موزههــای حــرم مطهــر رضــوی بخــش عرضــه

و فــروش داشــته باشــیم کــه البتــه عرضــه
فرهنــگ ومعــارف بــا نــگاه فــروش و بحــث
مالــی نمیباشــد.
مهــدوی مهــر ادامــه داد :بایــد میــان انتشــارات
بــه نشــر و مجموعههــای مرتبــط ماننــد
ســازمان کتابخانههــا ،بنیــاد پژوهشهــا
و موسســه آفرینشهــای هنــری و ســایر
مجموعههــا پروتکلهــای همــکاری تعریــف
شــود و باهــم کار کنیــم.
مهــدوی مهــر گفــت :بایــد در حوزههــای
تخصصــی تعامــل بــا مجموعههــای دیگــر
علمــی و تحقیقاتــی ایجــاد شــود.
رئیــس ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان
قــدس رضــوی بــا تاکیــد بــر توســعه و حمایــت
از نشــر دیجیتــال گفــت :در موضــوع کرونــا
بعضیهــا کارهــا و فعالیتهــا تعطیــل شــد
و بعضیهــا رشــد کردنــد و آن مــواردی کــه
ارتقــا و رشــد پیــدا کردنــد حــوزه فضــای
مجــازی فعــال بودنــد .در ایــن حــوزه بایــد
عقــب ماندگــی را جبــران کنیــم.
.

در سال جهش تولید ،گره از کار تولید
باز شود
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان گفــت:
مســئوالن و بخــش خصوصــی بــا تعامــل و
همدلــی بــا یکدیگــر ،در ســال جهــش تولیــد
مشــکل اقتصــاد اســتان را حــل کننــد.
آیــت اهلل حبیــب اهلل شــعبانی موثقــی ،در
بازدیــد صبــح امــروز از یــک واحــد دامــداری
در منطقــه کبودراهنــگ گفــت :همــکاری
دولــت و دســتگاه هــای مختلــف بــرای حــل
مشــکالت تولیــد و تولیدکننــدگان امــری
ضــروری و الزم اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا تاکیــد بــر
اینکــه همــه بایــد بــه میــدان بیاینــد تــا هــر
چــه ســریعتر بــا شناســایی موانــع ،مشــکل
تولیــد و تولیدکننــده رفــع شــود ،افــرود :همــه
مــا طرفــدار و مدافــع بیــت المــال هســتیم امــا
اگــر حفــظ بیــت المــال باعــث شــود ســرمایه
عظیــم یــک نفــر ســالیان ســال از بیــن بــرود،
اینجــا حفــظ بیــت المــال خیلــی از نظــر
حقوقــی و شــرعی معنــا پیــدا نمــی کنــد.
امــام جمعــه همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه
بحــث مــا بــر روی شــخص نیســت ،تصریــح
کــرد :خوابیــدن ســرمایه  ۱۰ســاله تولیــد
کننــده در اینجــا ضــرر بــه بیــت المــال اســت،

مــی تــوان بــا مشــخص کــردن بــازده زمانــی
بــه ایــن مشــکل ده ســاله پایــان داد و در
همیــن جــا آن را حــل کــرد.
آیــت اهلل شــعبانی بــا اشــاره بــه واحــد تولیــدی
کــه در حــال بازدیــد از آن بــود ،گفــت:
متاســفانه ایــن واحــد تولیــدی بــه دلیــل
اختالفاتــی کــه وجــود داشــته بــه مــدت ده
ســال معطــل مانــده اســت کــه امیدواریــم هــر
چــه زودتــر ایــن مشــکالت حــل شــود.
وی اضافــه کــرد :آنچــه در ایــن جــا مهــم
اســت ،راه افتــادن ایــن واحــد تولیــدی اســت
چــرا کــه حــدود  ۴۰۰نفــر مــی تواننــد در ایــن
واحــد مشــغول بــه کار شــوند و ایــن بســیار
موضــوع مهمــی اســت.

