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صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی و هرنی راه روشن

مسجد در میان مردمی که در آن نماز نمیخوانند ،غریب است و خداوند در
روز قیامت نظر رحمت خود را از آنها دریغ خواهد کرد.

ارائه تسهیالت برای متقاضیان
اعزام به عتبات عالیات
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکــه از ۲۳
آبــان اعـزام زائـران به عـراق آغــاز شــد ،گفــت :امیدواریم
بتوانیــم بــرای هــر زائــر از بانکهــا تســهیالت ارزان
قیمــت  ۵میلیــون تومانــی در نظــر بگیریــم.
«علیرضــا رشــیدیان» دربــاره اع ـزام زائ ـران بــه عتبــات
عالیــات اظهــار کــرد :تاکنــون کمتــر از  20ه ـزار نفــر
ثبتنــام قطعــی بـرای اعـزام در دفاتــر خدمــات زیارتــی
اســتانها داشــتهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته بــا تشــکیل 20
کارگــروه ،همه فرآیندهای اجرایی ســازمان حــج و زیارت
را در حوزههــای حــج ،عمــره و عتبــات عالیــات بازنگــری
کردیــم ،ادامــه داد :در ایــن راســتا یکــی از مباحث مطرح
شــده ایــن بود کــه برخــی از فرآیندهــا اصــاح و تکمیل
و برخــی فرآیندهــای جدیــد بــا توجــه بــه تحــوالت
حــوزه حــج و زیــارت ،ابزارهــا ،تکنولــوژی ،نیازهــا و
انتظــارات حجــاج و زائـران بایــد ایجــاد شــود.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت تصریــح کــرد :عتبــات
عالیــات نیــز یکــی از حوزههایــی بــود کــه بیشــترین
تغییــرات را در فرآیندهــای اجرایــی ســازمان حــج و
زیــارت بــه خــود اختصــاص داد و یکــی از موضوعــات
مهــم آن مربــوط بــه نحــوه ثبتنــام زائــران بــود .در
گذشــته یــک ثبتنــام مرکــزی صــورت میگرفــت و
متقاضایــان بــا ورود بــه ســامانه تعییــن شــده نســبت به
ثبتنــام و واریــز وجــه اق ـدام میکردنــد .مشــخصات و
مبلــغ واریــزی در اختیــار شــرکت «شمســا» کــه مجری
کار بــود ،قــرار میگرفــت و ایــن شــرکت براســاس
قراردادهــای منعقــد شــده آنهــا را بــه صورت ســهمیه به
دفاتــر زیارتــی میســپرد.
وی افــزود :در واقــع در گذشــته دفاتــر زیارتــی ســهمیه
دریافــت میکردنــد امــا در ریلگــذاری جدیــد،
براســاس نگــرش برنامــه کلــی کشــور و در راســتای
کاهــش تصدیگــری دســتگاههای دولتــی ،بــا حفــظ
متولیگــری ســازمان حــج مبتنــی بــر هدفگــذاری،
برنامهریــزی ،نظــارت و کنتــرل ،کار تصدیگــری را
بــه دفاتــر زیارتــی دارای مجــوز از ســازمان حــج واگـذار
کردیــم.
رشــیدیان تصریــح کــرد :بــر همیــن اســاس در موضــوع
اعــزام بــه عــراق و ســوریه (کــه انشــاءاهلل بــه زودی
راهانـدازی میشــود) ثبتنــام متمرکــز نخواهیــم داشــت
و هــر فــردی میتوانــد بــه دفاتــر زیارتــی مراجعــه کنــد.
نرمافـزاری در حــال تهیــه اســت کــه بـهزودی در اختیــار
همــه دفاتــر زیارتــی و شــرکتهای ارائهکننــده خدمــات
ق ـرار میگیــرد کــه در آن بســته متنــوع زیارتــی مهیــا
میشــود کــه متناســب بــا بودجــه و ســلیقه زائــر بــه
متقاضیــان معرفــی میکنــد؛ در واقــع زائــر میتوانــد
محــل اســکان ارزان یــا هتــل چندســتاره ،اتوبــوس 50
نفــره ،ون یــا خــودروی سـواری و ســرو غـذا بــه صــورت
بوفــه بــاز یــا فقــط دریافــت صبحانــه را انتخاب کنــد اما
در حــال حاضــر بــا نرمافـزار موقتــی مشــغول ثبتنــام و
اعـزام ایــن دوره گـذار هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر هنــوز بــه طور کامل شــکل
اجرایــی بــه خــود نگرفتــه اســت امــا در حــال حرکت به
ســمت آن هســتیم ،گفــت :روز گذشــته بــا دفاتر اســتان
تهـران جلسـهای برگـزار شــد تا مســئوالن دفاتر نســبت
بــه تغییــر ریــل ســازمان ب ـرای ارائــه خدمــات توجیــه
شــوند .بــر ایــن اســاس دفاتــر زیارتــی میتواننــد بــه
گروههــای اجتماعــی مختلــف و گروههــای صنفــی
مختلــف ماننــد ادارات و کارخانههــا بســتههای زیارتــی
متناســب بــا شـرایط آنها ارائــه کنند کــه در ایــن صورت
بــر میـزان ثبتنــام متقاضیــان نیــز افــزوده خواهد شــد.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت خاطرنشــان کــرد :بـرای
اعـزام زائـران بــه صــورت هوایــی محدودیتــی نداریــم و
اکنــون زائ ـران هرچقــدر ثبتنــام کننــد ،امــکان اع ـزام
وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه شـرایط پاییــز و زمســتان
و اینکــه اعزامهــا فعـ ً
ا فقــط بــه صــورت هوایــی اســت
میـزان ثبتنــام کــم بــوده اســت البتــه از طریــق ســفیر
ایــران در عــراق درخواســت کــردهام پیگیــر باشــد تــا
بتوانیــم بــرای اعــزام زائــران بــه صــورت زمینــی نیــز
مجــوز دریافــت کنیــم.
وی افــزود :حتــی اعــام کردهایــم حاضــر بــه برق ـراری
ویـزا بـرای ســفرهای زمینــی هســتیم تــا مشــکل دولت
ع ـراق هــم در ایــن خصــوص برطــرف شــود .البتــه بــا
ســفارت عـراق در ایـران مذاکراتــی داشــتهایم کــه آنهــا
اعــام کردنــد هنــوز دســتورالعملی در ایــن رابطــه از
ســوی دولــت عراق نیامــده اســت و امیدواریم با مســاعی
ســفیر ایـران در عـراق میـزان ثبتنامکننــدگان افزایــش
یابد.
رشــیدیان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه از  23آبــان اعزام
زائ ـران بــه ع ـراق آغــاز شــد ،گفــت :چندیــن اســتان از
جملــه تهـران ،قــم ،کرمــان ،قزویــن و البــرز اعـزام زائران
را آغــاز کردهانــد و خوشــبختانه تاکنــون شــکایتی از ارائه
خدمــات نداشــتهایم چــرا کــه شــرط جــذب بیشــتر
زائـران ،میـزان رضایــت آنهــا از خدمــات دفاتــر زیارتــی
اســت؛ از آنجایــی کــه دفاتــر ماننــد گذشــته ســهمیه
دریافــت نمیکننــد ،هــر دفتــری کــه بتوانــد خدمــات
بهتــر و ارزانتــری داشــته باشــد بهتبــع میتوانــد زائــر
بیشــتری جــذب کنــد.
وی دربــاره راهان ـدازی کاروانهــای زیارتــی ســوریه نیــز
اظهــار کــرد :امیدواریــم در آذرمــاه ســفرهای ســوریه را
هــم راهان ـدازی کنیــم البتــه اخی ـرا ً دریافــت مبلــغ 15
میلیــون تومــان از ســوی کاروانهــای آزادبَر به گوشــمان
رســیده اســت امــا امیدواریــم هزینه ســفر به این کشــور
را در حــدود قیمــت دوســر هوایــی ســفر بــه عــراق
مدیریــت کنیــم تــا متقاضیــان زیــارت حضــرت زینب و
حضــرت رقیــه بتواننــد بــا شـرایط مناســبی بــه ســوریه
اعـزام شــوند.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت تصریــح کــرد :ش ـرایط
ســوریه را هــم بررســی کردهایــم؛ خوشــبختانه از لحــاظ
امنیــت ،ســامت ،آمادگــی هتلهــا ،حمل و نقــل ،تغذیه
و تـدارکات شـرایط مناســبی در ایــن کشــور وجــود دارد.
وی دربــاره اعــزام کاروانهــای غیرمجــاز بــه ســوریه
نیــز گفــت :بیــش از اینکــه واقعیــت داشــته باشــد،
شــایعه اســت؛ فقــط حــدود دو هفتــه پیــش یکــی از
شــرکتهای هواپیمایــی دو گــروه زائــر را بــه ســوریه
بــرده بــود کــه آنهــا را از فــرودگاه بازگرداندنــد؛ دولــت
ســوریه بــا توجــه بــه تفاهمنامــه قبلــی کــه با ســازمان
حــج و زیــارت امضــا کــرده بــود ،بــه آنهــا اعــام
کــرد فقــط زائرانــی اجــازه ورود دارنــد کــه در قالــب
تفاهمنامــه مذکــور باشــند.
رشــیدیان اظهــار کــرد :مــا نیــز در ســفر بــه ســوریه
تعجیــل کردیــم و اکنــون کــه مســیر در حــال باز شــدن
اســت و مطالباتــی وجــود دارد ،زمینــه بـرای کســانی که
صالحیتهــای الزم را ندارنــد بــه وجــود نیایــد .بــر ایــن
اســاس بــه ســوریه رفتیــم و تفاهمنامـهای بـرای اعزامهــا
بــا طــرف ســوری امضــا کردیــم.

مدیر مسئول :سید حسین ساداتی نژاد
مدیر بازرگانی :فاطمه بصیرتی

رسدبیر :محمد ادریسی
دبیر پژوهشی :مجتبی خندان
امور چاپ :چاپخانه ریحان

بازرگانی09139626386 :

روابط عمومی09139618098 :

مدیر روابط عمومی :سید علی ساداتی نژاد
خربنگاران :محمدطاها منکی ،شیوا قزوینه
طراح و صفحه آرایی  :مهدی شمسی نژاد ،فرشاد مصاحبی محمدی ،علی دشتی منفرد
آدرس :کاشان-بلوار باهرن-کوی شهید متقی -پالک  -54مجتمع راه روشن
دفرت03155548843_09132778124 :

هفت فاز عملیات روانی جریان معاند در تجمعات اصفهان که ناکام ماند!

علیرضامحمدلــو
االســام
حجــت
نوشــت:خیلی کثیــری از کشــاورزان و
مــردم شــریف اصفهــان ،چنــد روز متوالــی
در اطــراف پــل خواجــو و زاینــده رود
تجمــع کردنــد و مطالبــات بــه حقــی را
تــوام بــا متانــت و تمرکــز بــر شــعارهای
مشــخص پیرامــون خشــکی زاینــده رود و
حقآبــه زمیــن هایشــان ترتیــب دادنــد.
از آنجایــی کــه تجمعــات مردمــی بــه
هردلیلــی همیشــه عامــل تحریــک جریــان
هــای معانــد نظــام جهــت ایجــاد اختــال
و اغتشــاش بــوده ،رســانه هایــی همچــون
«مــن و تــو» و «ایــران اینترنشــنال»
نیــز بیــکار نماندنــد و روایتســازی وارونــه
جهــت مهندســی و جهــت دهــی مطالبــات
را اســتارت زدنــد.

هرچنــد کــه مثلــث بصیــرت و باهوشــی
مــردم و پوشــش بــه موقــع و بــدون
سانســور صداســیما و رســانه هــای جریــان
اصلــی و همچنیــن حضــور و پاســخگو بــودن
باالتریــن مقامــات دولتــی از اولیــن لحظــه
هــای تجمــع باعــث شــد کــه توطئــه هــای
بیگانــه خنثــی شــود ولــی تکنیــک هایــی
کــه در رســانه هــای معانــد بــه کار گرفتــه
شــد ،محــل توجــه و تامــل بــود.
تعمیــق هیجــان بــا پخــش حداکثــری
فضــای احساســی و شــعاری تجمــع و
ترغیــب بــرای حضــور بیشــتر و تحریــک
افــراد حاضــر در تجمــع بــرای ورود بــه
فازهــای جــدی تــری از اعتراضــات مثــل
مثــل شــعار «اگــر کــه آب بــاز نشــه،
اصفهــان قیامــت میشــه»

تولیــد تنفــر از مســئولین و ایجــاد گســل
عاطفــی میــان مــردم و حاکمیــت و بنوعــی
توزیــع ناامیــدی از حــل مســاله در ســطح
حکمرانــی بــا شــعارهای «وزیــر بــی لیاقــت
اســتعفا» یــا شــعار « ۳۰ســاله رودخونــه رو
آبشــو بــه مــا نــدادن»
تخریــب مرجعیــت رســانه جهــت جلوگیــری
از بازنمایــی واقعــی و بــدون حاشــیه از
تجمــع بدلیــل ایجــاد زمینــه بــرای روایــت
ســازی هــای وارونــه بــا برجســته کــردن
شــعارهایی چــون «ننــگ مــا ننــگ مــا صــدا
و ســیمای مــا» کــه البتــه مثــل خیلــی از
شــعارهای اپوزســیونی کــم رمــق بــود و
ابتــر مانــد.
فرافکنــی مســیر شــعارها و تصویرســازی
مخــدوش از گــروه هــای مرجــع ازجملــه
روحانیــت بــا القــای اینکــه فــارغ از صحنــه
و بــی تفــاوت از مشــکالت مــردم هســتند
بــا ایــن تیتــر و گــزارش کــه «روحانیــون
فقــط خمــس و زکات مــا را خوردنــد» و
در واقــع بــا ایــن ســبک تهیــه گــزارش،
در صــدد تولیــد کانــال هــای جدیــد بــرای
تحریــف اعتراضــات بودنــد.
القــای بحــران و اختنــاق در فــاز بعــدی
و امنیتــی جلــوه دادن فضــای تجمعــات
بــا عبــارات و تیترهــای مســمومی چــون
«بســته شــدن مســیرهای منتهــی بــه پــل
خواجــو» و «اعــزام نیروهــای ســرکوب بــه
محــل تجمــع اصفهــان» و از همــه مهمتــر
«اختــال اینترنــت در اصفهــان همزمــان بــا
اعتــراض گســترده مــردم و کشــاورزان»

تعمیــم شــعارها بــا هجمــه بــه کالن روایــت
هــای نظــام و بــه چالــش کشــیدن کلیــت
اتمســفر سیاســی و القــای ناکارآمــدی نظــام
بــا تهیــه گــزارش و تیتــری تحــت ایــن
عنــوان کــه «مطالبــه مــا فقــط نبایــد آب
باشــه» و « واکنــش منفــی مــردم هنــگام
دعــا کــردن بــرای ســامتی(آیت اهلل)
خامنــه ای»
آلترناتیوســازی در فــاز همراهــی و حمایــت
و پشــتیبانی و القــای ایــن نکتــه کــه
صــدای شــما اگرچــه در داخــل ســرکوب
شــود ولــی در خــارج از کشــور شــنیده
مــی شــود و گزینــه رهایــی هــم روشــن
اســت .پیامــی کــه از ربــع پهلــوی بــا تیتــر
«همبســتگی مــردم و کشــاورزان اصفهــان،
الگــوی اعتراضــات اســت» در همیــن محــور
قابــل بازخوانــی اســت و البتــه اپیدمیــک
ســازی اعتراضــات را هــم در ضمــن خــود
داراســت.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،طــرح تکــرار
آبــان  ۹۸کــه مــاه هــا توســط ســرویس
هــای اطالعاتــی بیگانــه روی آن ســرمایه
گــذاری شــده بــود ،بــا مثلــث مــردم بصیــر،
رســانه باهــوش و مســئول پاســخگو و
درصحنــه خنثــی شــد .ایــن مــدل از
مدیریــت صحنــه نشــان داد کــه هرســه
محــور بایســتی همدیگــر را پوشــش داده
و فقــدان یکــی از اضــاع ،باعــث تولیــد
بحــران خواهــد شــد و همگامــی اضــاع
مثلــث ،آزادی و مطالبــه تــوام بــا انســجام و
امنیــت را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «تنها گریه کن» رونمایی شــد

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد میگویــد وصیتنامــه شــهدای
بزرگـوار مــا آکنــده از پیامهــای فرهنگی اســت .مــا امروز
وظیفــه صیانــت از میراثــی را داریــم کــه شــهدا بـرای مــا
بر جــای گذاشــتند.
آییــن ملــی پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومــت در
«ســتایش بان ـوان شــهیدپرور» هم ـراه بــا انتشــار تقریــظ
رهبــر معظــم انقــاب بــر کتــاب «تنهــا گریــه کــن» بــا
حضــور «محمدمهــدی اســماعیلی» ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی« ،ایمــان عطــارزاده» ،معــاون هماهنگــی و رئیــس
حــوزه ریاســت دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیـتاهلل
خامنـهای« ،علیرضا مختارپــور» ،دبیرکل نهاد کتابخانههای
فالسادات
عمومی کشــور« ،اکرم اسالمی» نویســنده و «اشر 
منتظــری» مادر شــهید محمــد معماریان بــه عنـوان راوی
کتــاب و نیــز جمعــی از مــادران و خانوادههــای شــهدا در
تــاالر وحــدت اســتان تهـران برگـزار شـد.
اســماعیلی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بایــد
خودمــان را در قبــال خــون شــهدا مســئول بدانیــم،
گفــت :در ایــن راســتا مــن بــه عنـوان وزیر ارشــاد بایــد از
مرزهــای ایمانــی جامعه حراســت و صیانت کنــم و اجازه
ندهــم ایــن مرزهــای ایمانــی جابهجــا شــود .وصیتنامــه
ایــن شــهدای بزرگـوار مــا آکنــده از پیامهــای فرهنگــی
اســت .مــا امــروز وظیفــه صیانــت از میراثــی را داریــم که

شــهدا بـرای مــا بــر جــای گذاشــتند.
وی افــزود :امــروز بســیاری از پــدران و مــادران شــهدا
را از دســت دادهایــم و بایــد باقیمانــده ایشــان را محتــرم
بشــماریم .مــا بــا تمــام وجــود در خدمــت ایــن پــدران و
مــادران شــهدای رنجکشــیده هســتیم .نفــس آنهــا بـرای
مــا پــر برکــت اســت .تقریظهایــی کــه رهبــر معظــم
انقــاب بــر کتــب دفــاع مقــدس داشــتهاند ،بیانگــر
احساســات و نــگاه ژرف ایشــان بــه شــهدا و خانوادههــای
شهداســت و مــا را بــه ایــن موضــوع رهنمــون میکنــد که
یــاد و خاطــره ایشــان را زنــده نگــه داریــم.
عطــارزاده در ادامــه ایــن مراســم تقریظهــای مقــام معظم
رهبــری را اتفــاق مبارکــی بر شــمرد که ســبب تولیــد آثار
فرهنگــی ،هنــری ،در قالبهایــی همچــون فیلــم ،شــعر،
موســیقی ،تئاتــر و ...شــده و از ســوی دیگر مورد اســتقبال
بیشــتر عمــوم مــردم قـرار گرفته اســت.
بخــش دیگــر ایــن برنامه اختصــاص به شــعرخوانی «نغمه
مستشــار نظامــی» شــاعر جـوان آیینــی کشــور داشــت.
محتــوای ترکیببنــد ایــن شــاعر مبتنــی بــر کتــاب
«تنهــا گریــه کــن» بــود؛ شــعری کــه پیــش از ایــن ،مورد
ســتایش و تقریــظ رهبــر معظــم انقالب قـرار گرفتــه بود.
در ادامــه ایــن مراســم ،اکــرم اســامی بــه عنوان نویســنده
کتــاب ،متنــی ادبــی را در ســتایش از شــهید معماریــان

ســوژه اصلــی کتــاب و نیــز مــادر آن شــهید بزرگــوار
ارائــه داد؛ ســپس گــروه تئاتــر «شــهر آشــوب» از بجنورد
بــه اجـرای نمایــش پرداختنــد کــه محتـوای ایــن اجـرا
خالصــهای از خاطــرات مــادر شــهید بــود .همچنیــن
گــروه ســرود «شــمیم رضـوان» نیــز بــا محوریت همین
کتــاب ،ســرودی را بــه اج ـرا در آوردنــد.
پایانبخــش برنامــه ،بــا تقدیــر از نویســنده کتــاب ،مــادر
شــهید معماریــان و نغمــه مستشــار نظامــی بــه عنـوان

شــاعر ایــن اثــر همـراه بــود .مهمــان ویــژه ایــن مراســم
حاجیــه خانــم «مریــم کارگــر یــزدی» به عنوان شــاخص
خانــواده شــهدا بــود .ایــن بانــوی بزرگــوار بــه دختــر،
خواهر ،همســر و مادر شــهید شــهرت دارد .تقدیرنامهای از
رهبــر معظــم انقــاب نیــز تقدیــم بانو مریــم کارگر شــد.
همزمــان بــا ایــن برنامــه ،آییــن تکریــم از مادران شــهدای
دفــاع مقــدس و تجلیــل از نویســندگان و شــاعران ایــن
عرصــه در سراســر کشــور برگـزار شــد.

واگذاری سهام بانک رفاه به بازار بورس نابودی بانک رفاه را به دنبال دارد

دبیــر اجرایــی خانــه کار و کارگــر کاشــان ،بــا
اشــاره بــه اینکــه امــروز ســازمان تامیــن اجتماعی
در شــرایط بســیار ســخت و وضعیــت قرمــز قــرار
دارد ،ابــراز داشــت :کاهش درآمدهــای تامیــن
اجتماعــی ســبب خــروج بانــک رفــاه از تحــت
پوشــش ایــن ســازمان خواهــد شــد.
ماشــااهلل زهتابــی در مراســم جشــنی کــه بــه
مناســبت ســالروز تصویــب اجــرای قانــون
کار در دانشــگاه علمــی کاربــردی کاشــان بــا
حضــور کارگــران بــر گــزار شــد گفــت :اگرســهام
بانــک رفــاه کــه متعلــق بــه جامعــه کارگــری
و بازنشســتگان اســت بــه بــورس واگــذار شــود
دیگــر پشــتوانه ای بــه نــام بانــک رفــاه بــرای
تامیــن اجتماعــی وجــود نخواهــد داشــت و
حقــوق بازنشســتگان بــا مشــکل روبــرو خواهــد
شــد.
بــه گفتــه وی :جامعــه کارگــری درهمراهــی بــا
انقــاب و پشــتیبانی و حضــور دردفــاع مقــدس
بیشــترین نقــش را داشــتند ،آمــار بــاالی شــهدا،
جانبــازان ،ایثارگــران و آزادگان جامعــه کارگــری
خــود ســند حقانیــت جامعــه کارگــری اســت
و امــروز جامعــه کارگــری بیــش از هرزمــان
دیگــری نیازمنــد توجــه مســؤوالن واهتمــام
آنهــا بــه اجــرای قانــون کار و مــاده  41قانــون
کاراســت.
زهتابــی بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون کار در 29
آبــان ســال  1369از ســوی مجمــع تشــخیص

نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان گفــت :اگــر کارگــروه
کاهــش ،کنتــرل و پیشــگیری از طــاق شهرســتان
کاشــان راهکارهــای قرآنــی را در دســتور کار قــرار
دهــد ،و خانــواده را در ایــن امــر دخیــل کننــد قطعــا
در کاهــش آمــار طــاق در ایــن شهرســتان موفــق
خواهنــد بــود.
آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی ،در دیــدار اعضــای
کارگــروه کاهــش ،کنتــرل و پیشــگیری از طــاق
شهرســتان کاشــان ،بــا انتقــاد از افزایــش آمــار طــاق،
اظهــار کــرد :امــروز عــده ای ثبــت بــاالی آمــار طــاق
را افتخــار مــی داننــد در صورتــی کــه قبــح و ایــن کار
را از بیــن مــی برنــد.
وی ،بــه نقــش والدیــن در رفــع مشــکالت زندگــی
فرزندانشــان اشــاره کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه
در خانــواده عاطفــه مــادری بــه ســمت دامــاد و عاطفه
پــدری بــه طــرف عــروس مــی رود ،لــذا نقش آنهــا در
ایجــاد محبــت ،دوســتی و زندگــی پایــدار بیــن عروس
و دامــاد بســیار کار ســاز مــی باشــد و از جدایــی و در
گیــری آنهــا جلوگیــری مــی کنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان بــا انتقــاد از کــم
رنــگ شــدن نقــش خانــواده در جریانــات اجتماعــی

مصلحــت نظــام ،گفــت :براســاس مــاده  41قانــون
کار ،دســتمزد کارگــران همــه ســاله براســاس
اعــام نــرخ تــورم از ســوی بانــک مرکــزی تعییــن
مــی شــود.
دبیــر اجرائــی خانــه کارگــر کاشــان ادامــه داد:
نماینــدگان ازاهــداف پشــت پــرده طــرح دســتمزد
توافقــی از ســوی مؤسســه ای کــه مزیــن بــه نــام
مقــدس امــام حســین(ع) بــا عنــوان «مؤسســه
اشــتغال امــام حســین» اســت غافــل و بــه آنهــا
اعتمــاد کردنــد ،امــا ایــن مؤسســه مدتــی اســت
بــه دنبــال حــذف مــاده  41از قانــون کار اســت.
زهتابــی گفــت :ایــن افــراد کــه تفکــر
اســتمارگری دارنــد راه هــای ورود بــه ایــن
نــوع ســوداگری هــا را تحــت عنــوان واژه هــای
مقدســه و ائمــه اطهــار(ع) آغــاز کــرده انــد.
وی ادامــه داد :برخــی بــه دنبــال قراردادهــای
خــارج از شــمول قانــون کار و حــذف مــاده 41
در برگیرنــده حداقــل دســتمزد کارگــر و طفــره
رفتــن از حقــوق کارگــر و بــه دنبــال دســتمزدهای
توافقــی بــرای کارگــران شــاغل روســتاها درکارگاه
هــای کمتــراز  10نفــر کارگــر خــارج از شــمول
قانــون کارهســتند.
دبیــر اجرائــی خانــه کارگرکاشــان تأکیــد کــرد:
اگرامــروز بتواننــد تبصــره ای بــه مــاده  41اضافــه
کننــد و کارگاه هــای کمتــر از 10نفــر از شــمول
قانــون خــارج شــود و دســتمزد کارگــر را توافقــی
کننــد ،فتــح البابــی بــرای کنــار گذاشــتن مــاده

 41خواهــد شــد و زیرپــا گذاشــتن مــاده 41
قانــون کار ،بــی اعتنایــی بــه ایــن قانــون بــرای
تعییــن حداقــل دســتمزد ســاالنه کارگــران و
اعــام دســتمزد توافقــی بــه جــای مــاده 41
ســبب مشــکالت زیــادی بــرای کارگــران و
ســازمان تامیــن اجتماعــی خواهــد شــد   .
زهتابــی بــه پیامدهــای منفــی کنــار گذاشــتن
مــاده  41قانــون کارو تعییــن دســتمزدهای
توافقــی اشــاره کــرد و ادامــه داد :بــا نادیــده
گرفتــن مــاده  41قانــون کارو تعییــن

دســتمزدهای توافقــی درآمدهــای ســازمان تامیــن
اجتماعــی بــه شــدت کاهــش یافتــه و ضــرر و
زیــان آن متوجــه کارگــران و بازنشســتگان تامیــن
اجتماعــی خواهــد شــد.
وی همچنیــن تعــداد کارگــران بازنشســته عضــو
خانــه کارگرکاشــان را  22هــزار نفــر اعــام
کــرد و اظهارداشــت :بازنشســتگان عضــو خانــه
کارگــر از امکانــات آموزشــی ،رفاهــی ،تفریحــی،
گردشــگری ،خدماتــی و از امکانــات خانــه هــای
کارگــر سراســر کشــور بهــره منــد هســتند.

نقش خانواده ها در کاهش طالق موثر اســت
و بــا بیــان اینکــه در قــرآن خانــواده نقــش اول را در
رفــع مشــکالت اجتماعــی دارد ،گفــت :نقش مشــاوران،
دســتگاه قضــا و سیســتم اجرایــی را در جریانــات
اجتماعــی تعریــف کــرده ایــم ،ولــی نقــش خانــواده را
تعربــف نکــرده ایــم در حالیکــه بــا توجــه بــه در جریان
زندگــی و ازدواج نقــش خانــواده هــا موثــر بــوده اســت.
وی ،بــه فروپاشــی شــالوده خانــواده در غــرب اشــاره
کــرد و ادامــه داد :در ایــران کــه خانــواده نقــش اصلــی
را در تحکیــم بنیــان زندگــی زوج هــای جــوان دارد
بایــد پررنــگ ترشــود ،زیــرا تجربــه نشــان داده هــر
کجــا خانــواده وارد شــده مشــکالت بــه حــد اقــل
رســیده اســت.
عضــو خبــرگان رهبــری گفــت :اگــر کارگــروه کاهــش،
کنتــرل و پیشــگیری از طــاق شهرســتان کاشــان
راهکارهــای قرآنــی را در دســتور کار قــرار دهــد ،قطعــا
در کاهــش آمــار طــاق در ایــن شهرســتان موفــق
خواهنــد بــود.
وی بــا انتقــاد از حــذف خانــواده در آمــوزش و پــرورش
گفــت :آمــوزش و پــرورش بــا دخیــل کــردن خانــواده
در امــر آمــوزش فرزنــدان موفــق خواهــد بــود.
رونمایــی از کتــاب نقــش فراگیــری

مهارتهــای زندگــی اجتماعــی در کاهــش
طــاق
همچنیــن کتــاب نقــش فراگیــری مهارتهــای
زندگــی اجتماعــی در کاهــش طــاق بــا حضــور

آیــتاهلل عباســعلی ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه و
امــام جمعــه کاشــان در حاشــیه نشســت کارگــروه
کاهــش ،کنتــرل و پیشــگیری از طالق این شهرســتان
رونمایــی شــد.

تحلیلگر عراقی:
آمریــکا قصد خروج از عراق
را ندارد
یکــی از تحلیلگــران عراقــی بــا اشــاره بــه اســتقرار و
تقویــت ســامانههای دفــاع هوایــی از ســوی نظامیــان
آمریکایــی ،آن را گواهــی بـرای تمایــل واشــنگتن بـرای
مانــدن در عــراق دانســت.
«ســعد محمــد الکعبــی» تحلیلگــر سیاســی عراقــی
فــاش کــرد :آمریکاییهــا دربــاره خــروج از عــراق دروغ
میگوینــد و اینکــه آنها پایگاههــای خود و سفارتشــان در
یرام» جدیــد مجهــز کردهاند در
بغـداد را به ســامانه «سـ 
واقــع بــه مثابــه آمــاده شــدن آنهــا بـرای تحوالت پــس از
پایــان ســال جــاری اســت.
وی افــزود :دروغ آمریکاییهــا بــرای خــروج از عــراق در
اواخــر ســال جــاری میــادی آشــکار شــده اســت.
الکعبــی تأکیــد کرد :تحــرکات جدیــد آمریــکا در تجهیز
و تقویــت پایگاههــا و ســفارتش در بغـداد بــه ســامانههای
دفــاع هوایــی بــه خاطــر بیــم از حمــات بــه آنهاســت.
یداننــد کــه توافــق خــروج نظامیــان آمریکایــی
همــه م 
از عـراق تالشــی بـرای ســاکت کــردن طرفهایــی اســت
کــه خواهــان بیــرون رانــدن نظامیــان آمریکایــی از عـراق
هســتند و واقعیــت بــه گونــه دیگــری اســت.
وی بیــان کــرد :در صــورت اصــرار آمریــکا بــرای نگــه
داشــتن نیروهایــش در عــراق ،رویارویــی مســتقیم را
شــاهد خواهیــم بــود و بـرای همیــن اســت کــه آمریــکا
ســامانههای پدافنــدی را ب ـرای رصــد و مقابلــه بــا هــر
حملــه بــه پایگاههــای خــود در عراق نصــب کرده اســت.
عملکــرد موفق حشــد شــعبی در خنثی ســازی
بمــب و مــواد منفجره
از ســوی دیگــر «صــادق الحســینی» ســخنگوی محــور
دیالــی حشــد شــعبی عـراق اعــام کــرد :حشــد شــعبی
موفــق بــه ایجــاد یگانهــای خنثیکننــده مـواد منفجره
شــد کــه در خنثــی کــردن مـواد منفجــره و میــن زدایی
و بمبهایــی کــه تروریســتها کار میگذارنــد ،بســیار
مجــرب و خبره هســتند.
وی افــزود :صدهــا بمــب و مـواد منفجــره از ســوی یــگان
خنثیکننــده مـواد منفجره حشــد شــعبی عـراق خنثی
شــدند کــه بـرای ویـران کــردن یــک شــهر کافــی بودند
بــه ویــژه کــه برخــی از آنهــا وزنــی پنجــاه کیلویــی
داشتند.
الحســینی گفــت :میــن روبــی و خنثــی کــردن م ـواد
منفجــره جــان صدهــا بیگنــاه را نجــات داده و موجــب
رونــق زندگــی در روســتاها و مناطــق زیادی شــده اســت.
وی افــزود :مینهــا و بمبهــا مهمتریــن ســاح
داعش ـیها ب ـرای هــدف ق ـرار دادن مناطــق آزاد شــده از
لــوث داعــش و ســاکنان آن اســت.
تشــکیل یــگان ویــژه علیــه داعــش در مناطــق
غــرب االنبــار از ســوی حشــد شــعبی
یــک منبــع امنیتــی عراقــی اعــام کــرد کــه فرماندهان
حشــد شــعبی در االنبــار یــگان ویــژه آمــوزش دیــده
و مجــرب بــرای عملیــات علیــه داعــش در مناطقــی
کــه کانــون داعــش در غــرب عـراق هســتند را تشــکیل
دادهانــد.
ایــن منبــع عراقــی گفــت :مأموریت ایــن نیروها پیگــرد و
هــدف قـرار دادن داعشـیهایی اســت کــه خطــری برای
نیروهای امنیتی و غیرنظامیان هســتند.
منبــع عراقــی دایــره مأموریــت ایــن نیروهــا را مناطــق
صحرایــی االنبــار تــا مرزهــای موصــل و صــاح الدیــن
دانســت.

ورود فرهنگ دینی به خانواده ،مزیت
تخصصیحوزههایعلمیهخواهران
مدیــر حوزههــای علمیــه خواهــران گفــت:
مزیــت قطعــی تخصصــی حوزههــای علمیــه
خواهــران قــدرت ورود بــه عرصــه خانــواده اســت،
بــه گونــهای کــه بارهــا مقــام معظــم رهبــری
تاکیــد کردهانــد برخــی مســائل را زنــان بهتــر
میفهمنــد .
حجــت االســام و المســلمین بهجــت پــور ،مدیــر
حوزههــای علمیــه خواهــران ،امــروز  30آبانمــاه
در اجــاس مدیــران اســتانی حوزههــای علمیــه
خواهــران طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ضــرورت
رســمیت بخشــیدن بیشــتر بــه حوزههــای علمیــه
خواهــران از ســوی ائمــه جمعــه گفــت :در ایــن
صــورت بخــش زیــادی از نگرانیهــای امــام و
رهبــری بــرای اصــاح امــور فرهنگــی برطــرف
میشــود.
مدیــر حوزههــای علمیــه خواهــران بــا اشــاره
بــه مســائل فــراروی جامعــه کــه بــه حوزههــای
علمیــه خواهــران مربــوط میشــود ،اظهــار
داشــت :در مســائلی از قبیــل گســترش طــاق،
تقلیــل ازدواج ،فســادهای اخــاق جنســی خــارج
از خانــواده و آســیبهای فرزنــدان ناشــی از
فضــای مجــازی اگــر از ایــن ظرفیــت اســتفاده
نکنیــم ،بعیــد اســت بســیاری از معضــات بــه
آســانی حــل شــود.
او ادامــه داد :هیــچ چیــز ماننــد انگیزههــای
دینــی فرهنــگ مــردم را حفــظ نمیکنــد و
اگــر حــوزه دیــن از تأثیرگــذاری مــردم برکنــار
شــودف مــردم از حــوادث بــه ســامت نخواهنــد
گذشــت.
بهجــت پــور همچنیــن بــه ضــرورت
تخصصیســازی فعالیتهــای حوزههــای علمیــه
خواهــران اشــاره کــرد و گفــت :مزیــت قطعــی
تخصصــی حوزههــای علمیــه خواهــران قــدرت
ورود بــه عرصــه خانــواده اســت ،بــه گونــه ای کــه
بارهــا مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کــرده انــد
برخــی مســائل را زنــان بهتــر میفهمنــد.
حجتاالســام بهجــت پــور از رییــس شــورای
سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه خواســت تــا
زمینههــای فراهــم شــدن ایــن نــگاه را در میــان
ائمــه جمعــه نیــز فراهــم کنــد.
او بــا بیــان اینکــه حوزههــای علمیــه خواهــران
فرزنــد انقــاب هســتند،اظهار داشــت :شایســته
اســت بــا کمــک ائمــه جمعــه زمینههــای حضــور
اجتماعــی طــاب فراهــم شــود چــرا کــه موثرتریــن
جریــان توســعه نفــوذ طــاب در جامعــه ائمــه
جمعــه هســتند .بانــوان طلبــه نیــز هــر انــدازه
احســاس وجاهــت اجتماعــی کننــد بــا انگیــزه و
تــوان بیشــتری نقشآفرینــی میکننــد.
او بــا اشــاره بــه کمکهــای دولتــی بــه حوزههــای
علمیــه گفــت :حمایتهــای دولــت بــه گونــه ای
نباشــد کــه مانــدگاری حــوزه وابســته بــه ایــن
حمایتهــا شــود ،بهتریــن حمایــت دولــت کمــک
بــه اســتقالل مالــی حــوزه اســت.

