
روزنامه اقتصادی صبح ایران

فرهنگی - اجتماعی
سه شنبه 26 ارد   یبهشت 1396 سال سیزد   هم ـ شماره 3084             

اذان ظهر: 13:01    اذان مغرب: 20:23    اذان صبح فردا: 04:19    طلوع آفتاب: 05:58

شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 اجرای طرح "نماد" 
در شش استان کشور

رئیس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور گفت: 
بزرگ تری��ن ط��رح اجتماع��ی بع��د از انقالب 
تحت عنوان طرح نظ��ام مراقبت های اجتماعی 
دانش آموزان موسوم به طرح 'نماد' در دولت تدبیر 
و امید کلید خورد.انوش��یروان محسنی بندپی در 
گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه مدرسه 
در رش��د و پرورش ش��خصیت ک��ودکان نقش 
بس��زایی دارد و ش��اخص های تربیتی از سنین 
کودکی شکل می گیرد، طرح نظام مراقبت های 
اجتماعی دانش آموزان در رابطه با توانمندسازی، 
حمایت های اجتماعی و روانی و تحکیم خانواده 
در دولت یازدهم اجرایی شد.وی گفت: این طرح 
بطور آزمایش��ی در 6 استان از جمله استان های 
تهران، البرز و سیستان و بلوچستان اجرایی شده 
است.وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری 9 
نهاد از جمله وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، 
وزارت کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، بنیاد 
برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور برای 
دانش آموزان در دو مقطع 6 س��اله اول و 6 ساله 
دوم تحصیلی اجرایی می شود و محوریت تدوین 
محتواهای آموزش��ی برعهده س��ازمان بهزیستی 

کشور است.

ثبت قرارداد برای نمایش 4 فیلم 
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت: 
قرارداد ثبت چهار فیلم در گروه های س��ینمایی 
مختلف ب��ه ثب��ت رس��ید.غالمرضا فرجی در 
گفت وگو با فارس درباره جلس��ه ش��ورا گفت: 
قرارداد نمایش فیلم »کارگر ساده نیازمندیم» در 
گروه کورش پس از نمایش فیلم »برادرم خسرو« 
به ثبت رس��ید. ق��رارداد نمایش فیلم »س��اعت 
5 عص��ر« در گروه قدس بع��د از اتمام نمایش 
فیلم »نهنگ عنبر سلکش��ن رویا« به ثبت رسید 
و قرارداد فیلم »رگ خواب« در گروه اس��تقالل 
بع��د از نمایش فیلم »ویالیی ها« ثبت ش��د. وی 
درادامه درباره تغییر بهای بلیت س��ینماها در ماه 
مبارک رمضان گفت: درباره قیمت بلیت و نحوه 
نمایش فیلم ها در ماه مبارک رمضان هفته آینده 

تصمیم گیری خواهد شد. 

خبرنامه

 راهیابی »روزی روزگاری در شرق« 
به جشنواره هند

فیل��م کوتاه »روزی روزگاری در ش��رق« 
به کارگردانی حامد بذرافکن به بخش مس��ابقه 
جشنواره فیلم »Pickurflick« هند راه یافت. 
به گزارش تفاهم، »روزی روزگاری در ش��رق« 
که پی��ش از این در هفتمین جش��نواره مردمی 
فیلم »عمار« هم توانسته بود، جایزه ویژه هیات 
داوران را کس��ب کند، به پش��ت پرده اقدامات 
گروه های تروریس��تی می پردازد که در معرفی 
آن چنین آمده است: همانا حق ماندنی و باطل، 
 »Pickurflick« رفتنی است.در جشنواره فیلم
هند ک��ه ۲9 الی ۳۱ اردیبهش��ت م��اه برگزار 
می شود، فیلم های کوتاه تا ۳۰ دقیقه، فیلم های 
بلن��د تا 6۰ دقیق��ه و فیلم های مس��تند تا ۴5 
دقیق��ه پذیرفته می ش��وند و تمام��ی فیلم های 
پذیرفته ش��ده ب��ه صورت اینترنتی در ش��بکه 

Pickurflick نمایش داده می شوند.

 حل 90 درصد مشکالت 
مدارس استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
گف��ت: در دول��ت یازدهم بی��ش از 9۰ درصد 
مش��کالت آموزش و پرورش استثنایی برطرف 
شد.به گزارش ایرنا، مجید قدمی در حاشیه آیین 
تجلیل از فرهنگیان مدارس استثنایی قم در خانه 
معلم ش��ماره یک ، توسعه پوشش تحصیلی به 
ویژه در بخ��ش آموزش تلفیقی را از جمله این 
موفقیت ها ذکر و اظهارکرد: بودجه سازمان نیز 
در مقایس��ه با دولت گذشته سه برابر شده و از 
۲۴۰ میلی��ارد ریال در س��ال 9۲ به 95۰ میلیارد 
ریال در س��ال 96 رسیده اس��ت.وی با اشاره به 
الکترونیکی شدن ش��یوه ارائه خدمات سنجش 
دانش آموزان استثنایی در دولت یازدهم، افزود: 
رفع مشکالت سنوات ارفاقی فرهنگیان استثنایی 
به اعتبار بسیار باالیی نیاز داشت که 6۰۰ میلیارد 
ری��ال ب��ه این امر اختص��اص پی��دا کرد.قدمی 
همچنین س��ه برابر شدن مسابقه های فرهنگی، 
ورزشی و هنری را از دیگر اقدام های انجام شده 
در حوزه آموزش و پرورش استثنایی کشور طی 

چهار سال اخیر عنوان کرد.

خبرنامه

تفاهم-گ��روه گزارش- زین��ت نوفر: بنیاد 
س��عدی در اول اردیبهشت سال ۱۳9۲ به منظور 
مدیریت راهبردی و اجرای فعالیت های آموزشی، 
پژوهش��ی، فرهنگی و رسانه  ای در حوزه زبان و 
ادبیّات فارسی در س��طح بین المللی کار خود را 
به صورت رسمی آغاز کرد. به پیشنهاد این بنیاد، 
روز ۲5 اردیبهش��ت، عالوه بر روز بزرگداش��ت 
فردوسی، با عنوان روز پاسداشت زبان فارسی نیز 
نام گذاری ش��ده اس��ت. این مناسبت، فرصت و 
زمینه خوبی برای معرفی و ترویج زبان فارسی به 
عن��وان یکی از کهن ترین و غنی ترین زبان های 
حوزه فرهنگی و تمدنی مش��رق زمین در جوامع 
مختلف به وجود آورده اس��ت. در آس��تانه اولین 
سال نام گذاری این روز، نشست خبری با حضور 
حداد عادل - رییس بنیادسعدی وهمچنین رئیس 

معاونت آموزشی بنیاد،برگزار شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، رییس بنیادس��عدی  
در ابتدای این نشس��ت به توضی��ح اهمیت زبان، 
در توسعه یک کش��ور پرداخت. وی با بیان اینکه 
گسترش زبان هر کش��وری در خارج از مرز های 
آن کش��ور، نش��انه اقتدار ملی آن کش��ور اس��ت، 
افزود:میزان حضور یک زب��ان در خارج از مرزها 
تابع شرایط اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی آن کشور 
اس��ت و در خصوص زبان فارسی زمینه فرهنگی 
و پش��توانه ادبی آن یکی از پیش��ران های آموزش 
زبان فارس��ی در جهان است. حداد عادل هدف از 
برگزاری این نشس��ت را، ارائه گزارش��ی کوتاه از 
بخش بین الملل و معاونت آموزش��ی بنیاد سعدی 
عنوان کرد و افزود: امروزه زبان و ادبیات پارس��ی 
در ۴۰۰ دانشگاه در جهان تدریس می شود. عالوه 
بر ای��ن کالس های آموزش آزاد زبان فارس��ی با 
کم��ک 8۰ نمایندگی در خارج از کش��ور برگزار 
می ش��ود که هدایت، پشتیبانی مالی و آموزشی آن 
از طرف بنیاد س��عدی صورت می گیرد. برگزاری 
و پش��تیبانی مالی از کالس ه��ای آخر هفته برای 
فرزندان افراد مقیم خ��ارج ؛ و همچنین برگزاری 
دوره ه��ای دانش افزایی کوت��اه مدت و با ظرفیت 

محدود از دیگر عملکردهای این بنیاد در سال های 
اخیر اس��ت.  وی ادامه داد: هر ساله بنیاد سعدی به 
برگزاری دوره های یک ماهه فارس��ی آموزی در 
ایران می پردازد ودر تابس��تان 95 حدود ۴5 کشور 
در این دوره ش��رکت کردند. همچنین در این سال 
8 دوره دان��ش افزایی کوتاه مدت در کش��ورهایی 
همچون روسیه، ارمنس��تان، عراق، بلغارستان و... 
برگزارش��د. رییس بنیاد س��عدی افزود: 68 عنوان 
کتاب از سوی بنیاد سعدی در حال تالیف می باشد 
که از این میان ۱۰ کتاب منتش��ر شده و یا در حال 
انتشار اس��ت.این کتاب ها بر اساس اصول علمی 
برای آموزش به غیر فارسی زبانان تالیف شده اند.از 
جمله این کتب می توان به کتاب ایرانشناسی؛ لذت 
خواندن؛ کتاب مینا؛ آموزش کاربرد واژه؛ گام اول؛ 

چارچوب؛ و فارسی در سفر اشاره کرد. 
  در ادامه این نشست همچنین رئیس بخش 
بین الملل بنیاد سعدی نیزگفت: با تشکیل این بنیاد 
، انتظار برحق��ی در جامعه در خصوص عملکرد 
غی��ر انفرادی تش��کل های ادبی ص��ورت گرفته 
اس��ت. دربندی افزود:به این منظور، بنیاد سعدی 
به تدوین س��ند ادبیات فارسی پرداخته است. این 
سند چشم اندازی است که کمک می کند متناسب 
با هر کش��ور و مخاطبان آن، برنامه های آموزشی 
طراحی گردد و معلمان متناس��ب با محیط برای 

مناطق مختلف جهان فرستاده شود.

تفاهم- گروه گزارش: مراس��م رونمایی از 
امض��ای الکترونیک  با حضور وزیر بهداش��ت، 
رییس کل سازمان نظام پزشکی و معاون نظارت 
و برنام��ه ریزی س��ازمان نظام پزش��کی در این 
سازمان برگزارش��د.وزیر بهداشت در این مراسم  
با اشاره به تاثیر گسترش زیرساخت های اینترنت 
بر توسعه خدمات الکترونیکی سالمت، گفت:در 
حال حاضر در سراس��ر کشور 59۰ بیمارستان و 
۴۰ هزار واحد با مراکز تبادل اطالعات سالمت در 
ارتباط هستند،همچنین  66 میلیون نفر در کشور 
پرونده الکترونیک دارند و ۴8 میلیون خدمت در 
حوزه س��المت ارائه ش��ده است.هاشمی  گفت: 
زمان��ی که دولت یازدهم کار خ��ود را آغاز کرد، 
فقط ۷8 بیمارس��تان دارای خدم��ات الکترونیک 
بودند و بس��تر اطالعات آنها بس��یار محدود بود.
همچنین تنها ۳۷ هزار پرونده سالمت الکترونیک 
داشتیم. در مجموع حدود سه میلیون خدمت نیز 
ارائه می شد.وزیر بهداشت در ادامه اظهار کرد: ما 
باید خدمات س��رپایی و بستری را به سمت نظام 
یکپارچه الکترونیک هدایت کنیم؛ این اقدام باید 
در دول��ت آینده صورت گی��رد چرا که همکاری 
سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی را می 
طلبد. وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن خدمات 
به شفافیت و پیشگیری از خطاهای انسانی کمک 
می کن��د، بیان ک��رد: امیدواریم در بحث نس��خه 
الکترونیک، داروخانه ها، آزمایش��گاه ها، انجمن ها 
و س��ایر مراکز نق��ش آفرین در حوزه س��المت 
ش��اهد حرکت عظیمی باشیم.در ادامه این مراسم 
همچنین رییس کل س��ازمان نظام پزشکی نیز با 
اشاره به محقق ش��دن توسعه پرونده الکترونیک 
س��المت در این دوره از وزارت بهداشت، گفت:  
پرونده الکترونیک  در روزهای آغازین اس��تقرار 
وزارت بهداش��ت در ای��ن دولت بیش��تر به یک 
ایده آل ش��بیه ب��ود ولی ام��روز آن را به صورت 
امری عملیاتی می بینیم. این شتاب ارزنده و قابل 
تحس��ین در حوزه آی تی در کش��ور از وزارت 
بهداش��ت آغاز و باعث ش��د س��یمای نوینی در 

بح��ث ای��ن فناوری ها در حوزه س��المت تجلی 
پیدا کند.علیرضا زالی افزود: کارت نظام پزشکی 
به کارتی هوش��مند تبدیل می شود، نمونه قدیمی 
آن اطالعات کمی داش��ت و به عنوان تراش��ه ای 
هوشمند عمل نمی کرد. اما کارت هوشمند امروز 
می تواند عالوه بر اطالع��ات مقدماتی گروه های 
پزش��کی، اطالعات نوین��ی را نیز ارائ��ه دهد.به 
گفته رییس کل س��ازمان نظام پزش��کی عملیات 
اجرایی امضای الکترونیک و کارت نظام پزشکی 
هوش��مند، آغاز و بر اساس مصوبه نظام پزشکی 
امسال به صورت گزینشی برای افرادی که تمایل 
دارند انجام می ش��ود. همچنین تا پایان سال 96 و 
از سال آینده کارت های هوشمند جایگزین نمونه 

قدیمی آن می شوند. 
همچنی��ن معاون نظ��ارت و برنام��ه ریزی 
س��ازمان نظ��ام پزش��کی نی��ز در این مراس��م با 
اش��اره ب��ه اینک��ه امض��ای الکترونی��ک حلق��ه 
مفق��وده خدم��ات الکترونیک س��المت اس��ت، 
اف��زود: امضای الکترونی��ک از جعل و مخدوش 
کردن اس��ناد پزش��کی جلوگیری می کند. محمد 
جهانگی��ری  افزود: ذینفع��ان امضای الکترونیک 
و کارت هوش��مند، پزش��کان و پیراپزش��کان و 
سپس موسس��ات خدمات بهداش��تی و درمانی، 
داروخانه ه��ا و پاراکلینی��ک و ش��رکت های نرم 

افزاری داروخانه ها و مطب ها هستند.

رییس بنیاد سعدی اعالم کرد

 تدریس زبان و ادبیات پارسی 
در 400 دانشگاه جهان

در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک تشریح شد

امضای الکترونیک، حلقه مفقوده 
خدمات الکترونیک سالمت
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ص��دام، در زمان جنگ تحمیل��ی برای زنده 
و م��رده این ش��هید واالمقام جای��زه تعیین کرده 
بود ولی به خواس��ت خدا، هیچگاه به این هدف 
خود نرسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
دوران جن��گ عرصه تجلی رش��ادت دلیرمردانی 
ب��ود که به بهای جان خود، آب و خاک و ناموس 
ایرانی را پاس داش��تند. دالورانی که گاه آن گونه 
که شایسته است به نسل امروز شناسانده نشده اند 
و در عین خوش��نامی در بین همرزمان، در عرصه 
عموم��ی گمن��ام مانده اند.امیر سرلش��گر یعقوب 
علی��اری در مهر ماه س��ال ۱۳۱8 در محله هفت 
آس��یاب ارومیه دیده به جهان گش��ود. سرلشکر 
شهید یعقوب علیاری بنیانگذار و نخستین فرمانده 
لش��کر 58 ت��کاور ذوالفقار ارت��ش، از زمره این 
جنگاوران توانمند و کمتر ش��ناخته ش��ده ایرانی 
است.در س��ال ۱۳۳8 وارد دانشکده افسری و در 
س��ال ۱۳۴۱ با درجه س��توان دومی و رسته پیاده 
به دوره مقدماتی اعزام ش��د. پس از یک س��ال با 
نم��ره ممتاز فارغ التحصیل و ب��ه یگان چترباز که 
بعدها تیپ ۲۳ نیروهای مخصوص نامیده ش��د، 
رفت. دوره های چتربازی، نیروی ویژه، تیز یالن، 
رنجر و نیروهای مخصوص، اس��کی و جنگ در 
کوهس��تان، آموزش زبان انگلیس��ی را در ایران، 

آمریکا و فرانسه طی کرد.
در س��ال ۱۳5۳ جزء سپاه صلح سازمان ملل 
به مدت ش��ش ماه به کش��ور ویتنام اعزام شد که 
خ��ود، عاملی برای پیش��رفت و باال ب��ردن دانش 

نظامی او بود. در س��ال ۱۳58 در راس��تای اجرای 
فرمان ابالغی، تأس��یس، س��ازمان ده��ی، آموزش 
و فرمانده��ی تیپ 58 ت��کاور ذوالفقار را به عهده 
گرف��ت و پس از آموزش با هم��ان تیپ تکاور به 
جبهه اعزام ش��د.دریافت دو نش��ان فتح از دست 
مبارک مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا 
نشان دهنده ویژگی های متمایز برجسته و کم نظیر 
امیر سرلشکر شهید یعقوب علیاری است.این شهید 
واالمقام، چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته 
و هفت ماه در بیمارس��تان بس��تری شده بود ولی 
باز هم دس��ت از جنگ بر علی��ه رژیم بعثی عراق 
برنداشته بود.به علت برونشیت مزمن ریوی ناشی 

از مصدومیت شیمیایی در منطقه عملیاتی و ترکش 
گلوله های دشمن در سینه، بازو، زانو و پای راست 
به افتخار جانبازی ۷۰ درصد نایل آمده بود.سرانجام 
امیر سرلشگر یعقوب علیاری پس از سال ها مبارزه 
و جه��اد و تحم��ل درد و رن��ج در س��یزدهم آذر 
ماه س��ال ۱۳85 بر اثر عوارض ش��یمیایی به خیل 
کاروان شهیدان واالمقام سال دفاع مقدس پیوست 
و یاد و نامش جاودانه ش��د. هم اکنون پیکر مطهر 
ش��هید علیاری، در قطعه ۲9 بهشت زهرای تهران 
در جوار امیر س��پهبد شهید علی صیاد شیرازی که 
مدتی افتخار اس��تادی اش را نیز داشت، آرام گرفته 

و میعادگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان است.

مروری بر رشادت های سرلشگر یعقوب علیاری

 سازمان اوقاف 
میزبان 100 قاری قرآن 
تفاهم- گروه فرهنگی: معاون مس��ابقات مرکز امور 
قرآنی سازمان اوقاف وامورخیریه از برگزاری آزمون اعزام 
قاریان قرآن در قالب کاروان قرآنی جمهوری اس��المی به 
ح��ج تمتع خبر داد و گفت: آزمون انتخابی اعضای کاروان 
قرآن��ی کش��ورمان روز ه��ای ۲6 و ۲۷ اردیبهش��ت ماه در 
سازمان اوقاف برگزار می شود. حجت اال سالم علی مقنی 
در گفت وگویی از اعزام کاروان قرآنی جمهوری اس��المی 
ایران به حج تمتع امس��ال خبر داد و گفت: امسال کاروان 
قرآنی کش��ورمان متش��کل از تع��دادی از قاریان، حافظان 
و اس��تادان قرآن کریم پ��س از برگزاری آزم��ون انتخابی 
به مراس��م حج ابراهیم��ی اعزام خواهند ش��د.وی گفت: 
امس��ال هم طبق سال های گذش��ته برای انتخاب اعضای 
کاروان قرآن��ی ،آزمون انتخابی امروز و فردا در مرکز امور 
قرآنی س��ازمان اوقاف و با حضور اس��تادان قرآنی برگزار 
 می شود و بخش��ی از اعضای کاروان از این طریق انتخاب 
می ش��وند.حجت االسالم مقنی درباره ترکیب این کاروان 
قرآنی گفت: امس��ال یک حافظ قرآن، یک گروه همخوانی 
و تع��دادی از قاریان و اس��اتید قرائت اعض��ای کاروان را 
تش��کیل خواهند داد واجرای محافل قرآنی و همخوانی از 

جمله برنامه های این کاروان است .

ش��هید روحانی »محم��د پورهن��گ« اولین 
ش��هید مدافع حرمی اس��ت که در اثر مسمومیت 
به شهادت رسید. به گزارش تسنیم، »شهید محمد 
پورهن��گ« از روحانیونی بود ک��ه داوطلبانه برای 
دفاع از حریم والیت به جبهه های س��وریه اعزام 
شد. وی طی مدت بیش از یک سال حضورش در 
س��وریه در صحنه های مختلف به خصوص نبرد 
با نیروهای تکفیری و انجام کار فرهنگی حضور 
یافت تا جایی که بین مردم س��وریه از محبوبیت 
وی��ژه ای برخوردار شد.ش��هید پورهنگ روز ۳۱ 
ش��هریور ماه در اثر مس��مومیت ناشی از خوردن 
آب سمی به شهادت رسید. نزدیک به دو ماه قبل 
از شهادت، محمد پورهنگ از طریق آب آلوده به 
مواد سمی مورد سوء قصد قرار گرفت و ۴۰ روز 
بعد به آرزوی دیرینه خود یعنی ش��هادت دست 
یافت.از این ش��هید مدافع حرم دو دختر دوقلو به 
نام های »ریحانه« و »فاطمه« به یادگار مانده است. 
در ادامه س��ه روایت متفاوت از ش��خصیت این 

شهید آمده است:
چند س��ال پیش به مکه مش��رف ش��د. همه 
فامیل دوس��ت داش��تند برای بدرقه ب��ه فرودگاه 
بروند. دوس��ت نداشت دل کس��ی بشکند، برای 
همین ماشین بزرگی را کرایه کرد که همه بتوانند 
بیایند.مادرش کمی کس��الت داشت. توی ماشین 
منتظر بودیم تا با م��ادر خداحافظی کند. آمدنش 
کمی طول کش��ید. متوجه ش��دیم با مادر خلوت 
ک��رده و از او حاللیت گرفته اس��ت. گویی به او 
الهام شده بود که این آخرین دیدار با مادر است.
زمانی ک��ه مکه ب��ود، مادرش فوت ک��رد. هنوز 
کارهای دفن انجام نشده بود که گویا ایشان از آن 
فاصله دور موضوع را فهمیده بود. به همه کسانی 
که ش��ماره شان را داشت زنگ زد و حال مادرش 
را پرس��ید. همه ط��وری رفتار کردن��د که محمد 
متوجه چیزی نش��ود، ام��ا او فهمیده بود. یکی از 
بس��تگان را قس��م داد که می خواهم برای آخرین 

بار با م��ادر حرف بزنم و چیزی بگویم.گوش��ی 
را گذاش��تیم کنار گوش مادر. در همان وضعیت 
از م��ادر حاللی��ت گرفت. وقتی برگش��ت، حال 
خوبی نداش��ت. چش��مش که به پرچم های سیاه 
 افتاد حالش بدتر ش��د. گفت: از حضرت رسول 
)صلی ا... علیه و آله و س��لم( خواستم که به من 

صبر دهد و برای مادرم دعا کردم.
فکره��ای خالق و ایده های خوبی داش��ت. 
بعضی اوقات مس��ابقاتی را برگزار و برای جایزه 
مبلغی را مش��خص می کرد. با هم که مش��ورت 
می کردیم، می گفت: طوری مسابقه را برگزار کنیم 
که جایزه اش برسد به هرکس که بیشتر نیاز دارد. 
اینطوری غیر مستقیم به نیازمند هم کمک می کنیم.
ساعت ورود و خروجمان را باید ثبت می کردیم. 
کارت می زدیم و س��ر کار می رفتیم. فاصله محل 
کار تا منزلش زیاد بود و اغلب ساعت اتمام کار، 
ترافیک بود. ساعت سه کارت خروج را می زد و 
برمی گش��ت توی اتاقش و تا ساعت پنج مطالعه 
می کرد.می گفت: درست نیس��ت به ازای مطالعه 

خودم، مبلغی به حقوقم اضافه شود.

غذایی نبود که دوس��ت نداشته باشد. به غیر 
از چند ماده غذایی که به آن حساس��یت داش��ت، 
بقی��ه غذا ها را دوس��ت داش��ت. کال اه��ل ایراد 
گرفتن نبود.ی��ک بار حدیث��ی را برایش خواندم 
به این مضمون که مومن کس��ی است که به میل 
خانواده اش غذا می خورد و منافق کسی است که 
خانواده اش به میل او غذا می خورند.به فکر فرو 
رفت و پرسید: به نظرت از این جهت من مومنم؟ 
دوس��ت ندارم نظرم را حتی در غ��ذا خوردن به 
شما تحمیل کنم.سوریه که رفتیم، سعی می کردم 
غذاهایی را درس��ت کنم که فکر می کردم بیش��تر 
دوس��ت دارد و یا خیلی وقت است که نخورده. 
دقت که می کردم خوب غذا نمی خورد. گاهی دیر 
می رس��ید و غذایش سرد می ش��د. هر چه اصرار 
می کردم اج��ازه نمی داد غذا را گرم کنم. کنجکاو 
بودم که علت ای��ن کار را بدانم. گفت: نیروهای 
من در خط ش��اید غذای س��رد هم برای خوردن 
نداشته باشند آنوقت چطور وجدانم را راضی کنم 
که غذای گرم بخورم؟ نیروهایی که از آنان حرف 

می زد، همه سربازهای سوری بودند.

 سه روایت از شهید مدافع حرم 
»محمد پورهنگ«

شناسایی 562 شهید زن در استان کردستان
مس��ئول بس��یج جامعه زنان کردس��تان گفت: کنگره ش��هدای زن 
استان کردس��تان برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، ناهید منصوری در 
چهارمین جلس��ه کنگره ی 5۴۰۰ شهید استان کردستان بیان کرد: کنگره 
56۲ زن ش��هیده استان کردستان اردیبهش��ت ماه  سال ۱۳9۷ در سنندج 
برگزار خواهد ش��د. ۱۰ درصد از ش��هدای اس��تان ُکردستان زن هستند.

وی خاطرنش��ان کرد:از 56۲ زن ش��هیده در کردس��تان، ۷۱ نفر توس��ط 
گروهک های ضدانقالب به ش��هادت رس��یده اند. این ش��یرزنان الگوی 
کاملی از ایثار، ازخودگذش��تگی و ایمان هس��تند که باید باترویج افکار 
و آموزه ه��ای آنان در میان زنان در تقوی��ت باورهای جامعه گام برداریم.
مسئول بس��یج جامعه زنان کردستان با بیان اینکه کردستان از استان هایی 

اس��ت که دوران جنگ و پیروزی انقالب اس��المی، بر این منطقه تأثیری 
مستقیم داشت، یادآور شد: این استان در زمان جنگ تحمیلی و حتی قبل 
از آن، بیش از 5۴۰۰ ش��هید گلگون کفن را در راس��تای حفظ ارزش های 
این نظام مقدس الهی تقدیم کرد که 56۲ نفر از آنان زنان بودند و از این 
تعداد هم ۱۳ نفر زنان پیشمرگ مسلمان کرد هستند.منصوری اظهار کرد: 
کارگ��روه جمع آوری آثار زنان ش��هیده و زنان، کارگروه علمی، کارگروه 
اطالع رس��انی، کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه مهندس��ی، کارگروه 
ایثارگران، کارگروه دانش آموزی از جمله کمیته های در نظرگرفته ش��ده 
برای برگزاری باش��کوه این کنگره است. کنگره پیشمرگان مسلمان ُکرد  

جزو کنگره های فاخر فرهنگی و موفق است.

    

    

توسط اتاق های بازرگانی انجام می شود

 کالبدشکافی 
فضای کسب وکار

پنج اتاق بازرگانی بزرگ کش��ور، اصلی ترین ش��اخص های فضای کسب و 
کار را مورد بررس��ی و مطالعات مقایس��ه ای با سایر کش��ورها قرار می دهند تا 
راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه ش��ود. ب��ه گزارش تفاهم به نقل از اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، پنج اتاق بازرگانی بزرگ کش��ور، 
ه��ر کدام یک��ی از این موضوعات را انتخاب کرده و پس از بررس��ی های الزم 
و مطالعات مقایس��ه ای با س��ایر کش��ورها، راهکارهای منطقی برای حل آنها را 
ارائ��ه خواهند داد.طبق توافقات انجام ش��ده قرار اس��ت اتاق مش��هد، موضوع 
ورشکس��تگی و پرداخت دیون را بررس��ی کند؛ اتاق ته��ران وضعیت تجارت 
فرامرزی و برون مرزی کس��ب وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از س��رمایه گذاران 
خرد؛ اتاق تبریز، ش��روع کس��ب کار و اتاق ش��یراز، روند دریاف��ت اعتبارات 
کسب وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است.در نشست اخیر که با حضور 
نایب رئی��س اتاق ای��ران، نماینده مرکز پژوهش های مجل��س، نماینده دولت از 
وزارت اقتصاد و نمایندگان هر یک از این پنج اتاق، برگزار ش��د، گزارش��ی از 
آنچه تاکنون برای بهبود این پنج ش��اخص انجام شده، مطرح و مقرر شد ظرف 
6 ماه آینده س��ندی تهیه ش��ود که در آن اقدامات الزم ازجمله اصالح قوانین، 
بخشنامه ها و مواردی ازاین دست در کنار راهکارهای مشخص و دقیق به منظور 

بهبود جایگاه ایران در پنج شاخصی که هدف گذاری شده اند، مطرح شود.


