
نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد دستگاه های خدمت رسان در تعطیالت نوروز

***
امضای تفاهم نامه منشور اقامه نماز در مدارس غیردولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نظارت 
بر دســتگاه های خدمت رسان در نوروز به مردم گفت: 
سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظایفی نظارتی 
کــه در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساســی دارد، مکلف 
اســت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور در 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادها نظارت داشته 

باشد و عملکرد آن ها را بررسی کند.
وی افــزود: براین اســاس مقرر شــد، همکاران ما 
در سازمان بازرسی در سراسر کشــور در ایام نوروز با 
برقراری کشیک و تشکیل گروه های تخصصی نظارت 
و بازرســی بر عملکرد دســتگاه های خدمت رسان در 

تعطیالت نوروز نظارت داشته باشند.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: مقرر 
شــده است بازرسان ســازمان بازرســی کل کشور با 
بازدیدهای ســرزده و بازرســی های موردی از مراکز 
درمانی و بهداشتی، فرودگاه ها، پایانه های حمل و نقل 
و دستگاه هایی که بر قیمت های و گرانفروشی نظارت 
دارند، عملکرد این دستگاه ها را مورد بررسی قرار دهند 

و نقاط ضعف و قوت آن ها را شناسایی کنند.
خدائیــان تصریح کرد: دســتگاه هایی که در انجام 
وظایف محوله کوتاهی داشته باشند و در خدمت مردم 
نباشــند، نتایج به مراجع ذی صالح اعالم می شــود و 

مردم نیز چنانچه از عملکرد دستگاه های خدمت رسان 
رضایت نداشته باشند، می توانند گزارش های خود را به 
صورت حضوری به بازرسان سازمان بازرسی در سراسر 
کشــور و یا از طرق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی اعالم 

کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور افزود: سازمان 
بازرســی کل کشــور به تمــام گزارش های ارســالی 
رسیدگی و نتایج را به افرادی که شاکی هستند اعالم 
خواهد کرد و چنانچه سهل انگاری و کوتاهی رخ داده 
باشد با مسئوالن مربوطه برخورد الزم و قانونی به عمل 

می آید.

صالحی از امضای تفاهم نامه منشــور اقامه نماز در 
مدارس غیردولتی و هیأت أمنایی توســط سید احمد 
زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز و احمد محمودزاده 
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و هیأت 

أمنایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حامد صالحی مدیر روابط عمومی 
ســتاد اقامه نماز با اعالم این خبر افزود: بر اساس این 
تفاهم نامه، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
مشــارکت های مردمی با حمایت ســتاد اقامه نماز بر 
اساس تفاهم نامه دو ســاالنه منعقده فی ما بین ستاد 
اقامه نمــاز و وزارت آموزش و پــرورش، اقامه نماز را 
در مدارس به لحاظ کمی و کیفی بهســازی و تقویت 
می کند تا از این رهگذر اســباب رشــد معنوی آینده 

سازان انقالب اسالمی را فراهم شود.
وی گفت: منشــور اقامه نماز در مدارس غیردولتی 
و هیأت أمنایی مقدمه ای بر این اقدام شایســته است 
تا با تشریک مســاعی اولیاء مدرسه و خانواده اسباب 
تحــول مطلوب و مورد نظر فراهــم گردد و مهمترین 
اصل در اجرای این منشــور توجه به خود انگیختگی 

دانش آموزان و مشــارکت بدون اکراه و داوطلبانه آنان 
در برنامه هــای ترویج فرهنگ و معارف نماز و اقامه آن 
اســت که با تفضل الهی و عنایت مؤسسان ، مدیران و 
معلمان عزیز و مشارکت والدین محترم تحقق می یابد.

مدیر روابط عمومی ســتاد اقامه نماز  هدف اصلی 
این تفاهمنامه را ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت 
شایســتگی های اعتقادی، اخالقــی و عبادی مدیران، 
معلمان، دانش آموزان به منظورحضورآگاهانه نسل نو 

دراحیاء فرهنگ اقامه نماز عنوان کرد.
صالحی نقش و رســالت مدارس در اقامه نماز را بر 
اســاس تفاهم نامه شامل تشکیل اتاق فکر نماز )هیاًت 
اندیشه ورز نماز، تجهیز و بروزرسانی کتابخانه مدرسه 
به کتب مرتبط با نماز، اهتمام در برگزاری مراسم نماز 
جماعت و آموزش معارف و اذکار نماز به دانش آموزان، 
اهتمام در برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع نماز و 
برنامه ریزی جهت برقراری تعامل و ارتباط معنادار بین 

مدرسه و مسجد محل برشمرد.
وی با اشــاره به تعهدات دو طــرف در تفاهمنامه، 
گفت: ستاد اقامه نماز تعهد دارد در خصوص همکاری 

و مشــارکت دربرگزاری دوره های آموزشی نماز ویژه 
مدیران و معلمان از طریق اعزام اســاتید و هزینه های 
مرتبط با آن با کمک مرکز تخصصی نماز قم، حمایت از 
نشست ها و گفتمان های نماز دانش آموزی و نشست های 
شیوه های دعوت فرزندان به نماز ویژه والدین، همکاری 
با سازمان در تهیه و توزیع کتب و محصوالت فرهنگی 
و کمک آموزشی نماز به منظور بهره گیری در مدارس 
و تقدیر از دانش آمــوزان، فرهنگیان، امامان جماعت 
و مدیران فعال نماز دراجالس های سراسری و استانی 

همکاری الزم را داشته باشد.
صالحی در پایان افزود: تعهدات ســازمان مدارس 
غیردولتی و مشــارکت های مردمی شامل همکاری در 
اجرای مطلوب منشــور اقامه نمــاز بصورت فرآیندی، 
برنامه ریــزی بــرای برگــزاری دوره های آموزشــی و 
توانمندسازی مدیران، مربیان و معلمان، نظارت برتأمین 
فضای مناســب برای ایجاد وگســترش نمازخانه های 
مدارس و اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی مرتبط با 
نماز در مدارس منطبق با برنامه ها و تدابیر ستاد اقامه 

نماز و معاونت فرهنگی و پرورشی است.
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روایتی برپایه 11 سال مصاحبه درباره سیداحمد خمینیآقایان محترم، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید
سیدمهدی حسینی دورود* 

دختران اکباتان پشیمان شدند، مشکل حل شد؟

رســانه ها در هفته گذشته به نقل از امام جمعه 
تهران نقل کردند که گفته است: »ما با نوروز مخالف 
نیستیم و نخواهیم بود. منتها نوروز اسالمی!« این 
قلم که بدون ادعا، آشــنای به فقه و کالم اسالمی 
است و ســال ها توفیق تحصیل و تدریس آن را در 
حوزه قم داشــته، واقعا نمی داند »نوروز اسالمی« 

یعنی چه؟!
اســالم با سه گونه مسائل در مورد فرد و جامعه 
ارتباط دارد؛ اول؛ احکام عبادی است که قرار آن و 
مقدمات و شــرائط آن منحصرا در اختیار »دین«، 
و بــه تعبیر فقیهــان در اختیار »شــارع مقدس« 
اســت. قســم دوم؛ احکام امضایی است که شامل 
قراردادهای فی مابین جامعه اســت که »شــارع 
مقدس« آمده و آنها را امضاء و تایید نموده اســت 
مانند اشــکال مختلِف »عقود« و انواِع »حقوق«. و 

قسم سوم؛ تمام آن چیزی است که از آداب و رسوم 
منطقه ای و محله ای و یا بین المللی مردم است که 
دین دخالتــی در آن رابطه ندارد. عید نوروز از این 
قسم سوم است که فقیهان اصولی از آن به »منطقه 

 الفراغ« نام می برند.
خوب؛ آیا امکان دارد کسی که از دانش فقه در 
سطح عالی بهره مند باشد قسم سوم را در قسم اول 

قرار دهد؟
 عیــد نوروز؛ یک عید کهن بــرای ایران و همه 

فارسی زبانان بوده و هست.
بر حاکمان حاکمیت اسالمی ضروری است که 
بنا به حکم و دســتور امام علی )ع( به مالک اشتر 
در نهج البالغه؛ »با رسومات صحیح ملت ها مبارزه 

نکنند«.
عبارت امام علی چنین است:

»والتنُقض ُسّنًه صالحًه َعِمل بها صدور هذه االّمه 
واجتَمعت بهااالُلفه وَصلََحث علیها الّرعّیه .

یعنی: آداب و رســوم پســندیده ای را که مورد 
عمل پیشــینیان بوده و هم بستگی مردم را در پی 

داشــته و امور اجتماعی مردم بر محور آن سامان 
یافته است، نقض نکن«.

شهید استاد مطهری گوید:
از جامعیت اسالم اســت که نسبت به بسیاری 
از امور دســتور نداشته باشد و مردم را آزاد بگذارد. 
یک سلسله آداب و رسوم میان مردم هست که اگر 
آنها را انســان از طریق مثبت انجام بدهد، نه جایی 
خراب می شود و نه جایی آباد و اگر ترک هم بکند 

همین طور.
تنگ نظری، تعّصبات خشک و بی مورد، دور از 

ساحت مقدس اسالم است .
شــگفتا؛ دیــروز فقیــه وقت شــورای نگهبان 
می گفــت؛ عید نوروز را در عیــد غدیر قرار دهید ! 
و امروز این فقیه شورای نگهبان چنین می گوید و 
جعل اصطالح »نوروز اسالمی« می کند! بله؛ یادمان 
نرفته آن رئیس جمهور که معجزه هزاره ســومش 
می دانســتند! میخواست مقداِر تعطیالت عید فطر 
افزون شــود تا نوروز تحت الشعاع قرار گیرد! آقایان 

محترم، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید!

طــی ۱۱ ســال گذشــته، دربــاره مرحــوم 
حجت  االسالم و المســلمین سید احمد خمینی با 
سه گروه ) شامل  دوستان صمیمی، منتقدین جدی 
و مخالفین صریح ایشــان( گفت وگو هــا کرده  و با 
شخصیت های هر ســه دسته هم ارتباطات نزدیک 
دارم و هــم تمام حــرف و حدیث و ادلــه آنها را 

شنیده  ام و می شنوم. 
 اینک در بیســت و هشتمین ســالروز رحلت 
ناگهانی او گوشــه ای از آن چه را که طی این مدت 

یافته ام و به آن  باور دارم یادآور می شوم:
 حاج  احمد  آقای خمینی مؤمنی ساده زیســت 
بــود و مطلقاً به مال و مقــام و ثروت دنیا و زندگی 
اشرافی اعتنایی نداشت. صادق و راستگو بود و هرگز 
به امام و مــردم دروغ نگفت و درصدد فریب مردم 
و خدعه نسبت به آن ها برنیامد. عالوه بر پاکدامنی 
و پاک دســتی، هرگز به خود و اطرافیان اجازه سوء 
استفاده از موقعیت به دست آمده را نداد و درهای 
بیت امــام را به روی همه اقشــار و اصناف و همه 

دسته جات سیاســی معتقد به امام، انقالب و مردم 
گشوده نگاه داشت. احمدآقا به »امام برای همه« تا 
بن دندان عقیده مند بود و رفتارش در دوران تصدی 
دفتر حضرت امام با مخالفان و موافقان این گزاره را 
تایید می کند. با هوش و مدیری توانا بود، به منویات 
امام یعنی آزادی و اســتقالل و جمهوری اسالمی و 
حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشــور با تمام 
وجود باور داشت و در شرایط سخت، به تبع امام و 
هــم دوش مردم بحران ها را مدیریت می کرد. با این 
که شخصیت مستقلی داشت اما تمام وجود خود را 
وقف امام و ایران کرد و هرگز امام را وسیله  نیل به 
اهداف سیاسی و کسب قدرت قرار نداد. احمدآقا به 
ضــرورت حضور همه بزرگان و همراهان نهضت در 
عرصه های مختلف و نیز روابط آنان با حضرت امام 
عمیقاً باور داشت و برای حفظ همه افراد تا جایی که 

ممکن بود تالش می کرد. 
با همه وجود به امام خمینی نه به نام پدر که به 
عنوان یک رهبری بزرگ و مرجعی آگاه باور داشت 

و از خود نســبتی به امام نداد. او بســیار مردمی و 
مردم دوست و مهربان بود و در حق هیچ کس جقا 
نکرد و هیچ گاه پای از چارچوب شرع و عقل، انصاف 
و قانون بیرون نگذاشت. این خلوص نیت، سالمت 
نفــس و اصول اعتقادی و طرز تفکــر، از احمدآقا، 
نشــانی را به یادگار گذاشت که سرمشق گرفتن از 
آن، هم امروز و هم در آینده برای همه  کســانی که 
در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند راه گشا است 
و آنــان را در رفتن به طرف ســعادت و اعتال یاری 

خواهد کرد.
* توضیــح: در بیست و هشــتمین ســالگرد 
درگذشت ناگهانی حاج سید احمد خمینی یادداشت 
دین پژوه رســانه ای – سید مهدی حسینی دورود- 
اگرچه ستایش گرانه است اما چون حاصل ۱۱ سال 
گفت و گــوی او با چهره های مختلف از نزدیک ترین 
کســان تا جدی ترین مخالفان ومنتقدان است و در 
میان روزنامه نگاران در زمره حوزوی ترین ها و از بین 
حوزویان از روزنامه نگارترین هاست، قابل تأمل است.

بعضی وقت ها می مانی کــه منظورت را چگونه 
بگویی و این به دلیل شــرایط خاص زمانه اســت. 
چه بگویی؟چگونه بگویی که به کســی بر نخورد! 
که احیانا بد برداشــت نشود. چه می دانم یک وقت 

احیانا کافرت ننامند!
دست کم از 20 ســالگی کار فرهنگی می کنم. 
یکی از مــدارک دانشــگاهی ام مدیریت تبلیغات 
فرهنگی اســت هرچند خیلی به این مدارک نباید 
دل بســت چه، می دانیم ساختار دانشگاه های ما با 
مشکالت اساسی روبروســت. اگر دانشجو خارج از 
برنامه درسی دانشگاه، عالقمند به درس و تحقیق 

و آزمایش و پی گیری نباشد داستان می شود همان 
که نباید!

اصال چرا من وارد بحث ساختار دانشگاه ها شدم 
که االن محل بحثم نیســت. بر می گردم به همان 
کارهای فرهنگی و 20 و اندی سالی کار فرهنگی-

مذهبی در جاهای مختلف.
حاال اما می خواهم تمام این ســوابق را یک جا 
کنم و به پشــتوانه اش- اگر پشتوانه باشد- عرض 
کنم جســارتا با »اعتراف« یــا »توضیح« یا هرچه 
بشــود اسمش را گذاشــت دختران اکباتان موافق 
نیســتم. از نظر قانون کشــور کار دختران نوجوان 
یا جوانی که در شــهرک اکباتان رقصیدند صحیح 
نیســت. با این حال آن فیلم بعــد از رقص آنان و 
توضیحات و معذرت خواهی و ما اشتباه کردیم و ما 
پــوزش می خواهیم و ما چنین و ما چنان یک نوع 

بدسلیقگی و ضد تبلیغ است. در شرایط فعلی حتی 
اگر واقعا دختران اکباتان آن حرف ها را از تِه دلشان 
بیان کرده باشــند اما افکار عمومــی ناخوداگاه به 
سمت داستان »اعتراف اجباری« می رود، نمی رود؟

می شــد و در نمونه هــای احتمالــی آینده هم 
می شود راه حل بهتری برای این موضوعات یافت.

راهش خیلی سخت نیســت.اگر کسی خارج از 
قانون کاری انجام داد -منظورم در حد کلیپ رقص 
دختران اکباتان اســت- مطابق قانــون با آنان اما 
برخوردی توام با رحمت و رافت اســالمی و در نظر 

گرفتن شرایط سنی صورت گیرد و تمام.
بــاور بفرمایید پخش کلیپ اظهار پشــیمانی و 
معــذرت خواهی با چنین شــرایطی فقط بازخورد 

منفی دارد و الغیر؛ از ما گفتن بود.
منبع: خبرآنالین

یادداشتسرمقاله

یادداشت

هادی سروش

مهدی بذرافکن

مهمترین اولویت های  کشور در سال پیش رو چیست؟

امیـدها و بیـم های 
سـال 1402

دغدغه ایرانی ها در سال 1402 ادامه دارد

از افزایش تورم و گرانی
 تا وضعـیت نابسـامان اینترنت 

عربستان در تدارک سرمایه گذاری اقتصادی در ایران است

مخابره سیگنال های رفاقت ریاض به تهران

بلیت مترو و اتوبوس 25 تا 40 درصد گران شد

تصمیم نامطلوب شورای شهر برای مردم تهران

سخنگوی فراجا خبرداد

بازداشت 110 نفر 
درباره موضوع »مسمومیت دانش آموزان«

صفحه2

صفحه3

صفحه4

صفحه6 صفحه9

صفحه2

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران

به شناسه ملی 10100512251 و شماره ثبت 134۸4
احترامــا از کلیه اعضای محترم کانون مربیان فوتبــال دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه کانون که در ساعت 12 روز یکشنبه 
1402/01/2۷ در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران به نشــانی تهران خیابان طالقانی 

نبش خیابان شهید موسوی شماره ۱۷۵ برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، خزانه دار و بازرس

2- تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴0۱/۱2/29 
۳- سایر موارد

هیات مدیره کانون مربیان فوتبال ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
کانون مربیان فوتبال ایران

به شناسه ملی 10100512251 و شماره ثبت 134۸4
احتراما از کلیه اعضای محترم کانون مربیان فوتبال دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده کانــون که در ساعت 11 روز یکشنبه 
1402/01/2۷ در طبقــه دهــم اتاق بازرگانی ایران به نشــانی تهران خیابان 
طالقانی نبش خیابان شــهید موسوی شماره ۱۷۵ برگزار می گردد حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه:

۱- الحاق و اصالح موضوع فعالیت کانون و تصویب آن
2- بررسی و تصویب اساسنامه جدید

هیات مدیره کانون مربیان فوتبال ایران

مروری بر پیشینه نوروز باستانی

نرم نرمک می رسد اینک بهار...

نوروز باستانی پیشاپیش مبارک باد


