
7
شهرستان

مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر:

اعتماد می تواند زیر بنای جذب نقدینگی و رونق اقتصادی باشد
| عبدالرحيم دشــمن زيارى مديركل بانك مهر اقتصاد استان به همراه مديران ســتادى اين بانك ديدار صميمانه اى با عباس اسدروز رئيس 
پايانه نفتى در جزيره خارگ داشتند.در اين ديدارعبدالرحيم دشمن زيارى، مديركل بانك مهر اقتصاد استان بوشهر ضمن تشكر و خداقوت به پرسنل 
زحمتكش   پايانه نفتى خارگ، گزارشى از عملكرد و فعاليت هاى صورت گرفته در زمينه اجتماعى و فرهنگى بانك مهر اقتصاد در استان  و شعبه جزيره 
خارگ ارائه كرد.وى با بيان اين كه مشتريان بزرگ ترين سرمايه بانك محسوب مى شوند، افزود: ارتباطات سالم و اعتماد سازى مى تواند زير بناى جذب 
نقدينگى و رونق اقتصادى باشد، لذا بايد مشترى مدارى را در اولويت برنامه هاى خود قرار دهيم.دشمن زيارى با بيان اين كه معتقديم منابع جذب شده 
در استان به منظور تقويت اقتصاد و ايجاد زير ساخت هاى اشتغال بايد استفاده شود، خاطر نشان كرد: در همين زمينه بانك مهر اقتصاد عالوه بر وظايف 

ذاتى خود در عرصه هاى فرهنگى ومسئوليت هاى اجتماعى اقدامات موثرى از جمله كاشت 180 نهال در زمين هاى باير استان خوزستان براى جلوگيرى از ريزه گردها و برگزارى 
همايش بانكدارى اسالمى در استان گام برداشته است.مديركل بانك مهر اقتصاد استان بوشهر با اشاره به اين كه  اين بانك همواره رعايت موازين شرعى بانكدارى اسالمى را در 
دستور كار داشته است، بيان كرد: در همين راستا فعاليت هاى مناسبى از جمله برگزارى دوره هاى آموزشى بانكدارى اسالمى براى تمامى كاركنان، تأييد قراردادهاى تسهيالتى 

توسط مراجع و بهره مندى از كميته شرعى بانكدارى انجام داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری: 

جابجایی و جاسازی روستاهای استان اجرایی می شود 
| محسن حسن زاده -  سهراب رئيسى مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و بختيارى گفت :مشاركت و همراهى مردم 
پايه و اساس كار در روستاها است و اجراى طرح آمارگيرى از ويژگى هاى مسكن روستايى مى باشد كه از 21 مهرماه سال جارى به مدت يكماه در 190 

روستاى استان همزمان با سراسر كشور برگزار مى شود. 
وى افزود : در اين طرح ملى تعداد چهار هزار و 834 واحد مسكونى روستايى در كشور بصورت پايلوت از نظر مقاومت و استقامت و نيز نحوه دريافت 
تسهيالت بانكى و بهينه سازى, آمارگيرى و دسته بندى مى شود. مشاركت دهيارى ها و اعضاى شوراى اسالمى روستاها در اجراى دقيق اين آمارگيرى 

تاثيرگذار مى باشد و اميدواريم طرح آمارگيرى به نتيجه مورد نظر برسد. 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان تصريح نمود كه 188 روستاى اســتان نيازمند جابجايى هستند كه از اين تعداد 85 روستا در قالب 55 نقطه جا به جا شده، و 35 

روستاى ديگر در حال تعيين تكليف شدن هستند كه اعتبار مورد نياز براى انجام مطالعات اوليه امكان سنجى اين روستاها حدود 120 ميليون تومان مى باشد. 
وى افزود : در هفته روستا و عشاير 5 طرح هادى و 5 مسكن روستايى با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 500ميليون تومان كه از طرحهاى عمرانى مى باشد به بهره بردارى مى رسد 

و در طرح ويژه بهسازى مسكن روستايى سه هزار فقره تسهيالت با اعتبارى بالغ بر 75 ميليارد تومان در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت پرداخت مى گردد.

قاسم اســد - بمنظور ايجاد هماهنگى و هم افزايى وانسجام بخشى ،و مديريت 
شــرايط اضطرار در حوزه مديريت بحران وپدافند غيرعامل شركتهاى زير مجموعه 
صنعت آب و برق استانهاى مركزى جنوب كشور با ابالغ دفتر مركزى مديت بحران 
وپدافند غيرعامل وزارت نيرو  به ميزبانى شوراى هماهنگى مديران بحران وپدافند 
غيرعامل صنعت آب وبرق اســتان اصفهان  در كمپ صحرايى ،اردوى شبانه همراه 
نمايشگاه و رزمايشــى  از  توانمنديهاى  صنعت آب وبرق  استانهاى شركت كننده  

برگزارشد  .
در اين نشست و اردوى شبانه، كليه مديران دفاتر مديريت بحران و پدافندغيرعامل 
صنعت آب و برق از استان هاى اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، فارس،يزد 

و كهكيلويه و بوير احمد حضورداشته و به منظور آمادگى جهت مقابله با بحران هاى 
احتمالى به توان سنجى و ارزيابى خود  پرداختند.

در اردوى شــبانه برنامه ها و جلســات تخصصى با حضور ،معاون مدير كل دفتر 
مركزى مديريت بحران وپدافند غيرعامــل وزارت نيرو مديركل  بحران وپدافند غير 
عامل شركت مادر تخصصى  مديريت منابع آب در كمپ صحرايى  واردوى شبانه در 
محدوده نيروگاه اصفهان برگزار شد و اعضاى شركت كننده  جلسات و نشست هاى 
دور ميزى ، استانى، بين حوزه اى ، و تخصصى برگزار نمودند همچنين جمع بندى و 
يادآورى نكات مهم در نشست روز بعد با حضور كليه شركت كنندگان در شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان انجام  شد.در حاشيه اردوى شبانه، نمايشگاهى از دستاوردها 

و توانمنديهاى شركتهاى حوزه صنعت آب و برق در مواجهه با بحرانهاى احتمالى به 
نمايش گذاشته شد و كارشناسان مربوطه به انتقال تجربيات گذشته پرداختند، ضمن 
اينكه مديركل دفتر مديريت بحران استاندارى اصفهان آقاى مهندس شيشه فروش 
ضمن بازديد از ماشين آالت ونمايشگاه توانمندى صنعت آب وبرق در كارگاه آموزشى، 
عالوه بربرشمردن الزامات مديريت شــرايط اضطرار  در راستاى بحران وپدافند غير 
عامل به انتقال تجربيات  وآموزش تاكيد نمودند.آقاى مهندس جهانبخشى با توجه به 
تهديدات وبحرانهاى احتمالى تشكيل چنين نشستهايى را مؤثر دانسته وبر ادامه آن  
تاكيد نمودند  وعنوان داشتندبا دستور وابالغ دفتر مركزى برنامه ريزى براى تقسيم 

بندى همه مناطق براى اجراى چنين برنامه هايى اقدام شده است.

کسب سه رتبه برتر مسابقات سراسری قرآن 
توسط جامعه قرآنی قم

| مديركل اوقاف استان قم گفت: سه نفر از قاريان و حافظان 
قرآن استان قم موفق به كسب رتبه هاى برتر مسابقات سراسرى قرآن 
كريم شــدند.به گزارش روابط عمومــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان قم، حجت االسالم والمسلمين سيد اسماعيل حسينى مقدم با 
اشاره به برگزارى چهل و يكمين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم 
به ميزبانى اراك اظهار كرد: اين مســابقات از دهم مهرماه آغاز شده و 
تا بيستم اين ماه ادامه خواهد داشــت.وى افزود: اين دوره مسابقات 
سراسرى قرآن كريم در رشته هاى حفظ، قرائت و ترتيل برگزار مى شود، 
رقابت هايى كه مرحله شهرستانى در ارديبهشت و مرحله استانى نيز تا 
نيمه تيرماه در همه استان ها برگزار شد و نخبگان قرآنى به مسابقات 

كشورى راه پيدا كردند.مديركل اوقاف و امور خيريه استان قم با بيان اينكه سه نفر از قاريان و حافظان قرآن 
كريم استان قم موفق به كسب رتبه هاى برتر رشته هاى مختلف شده اند خاطرنشان كرد: براى نخستين محمد 
جواد مرادى در رشته حفظ كل رتبه نخست را به خود اختصاص داد و سيد حميدرضا مقدسى هم حائز رتبه 

دوم رشته قرائت شد.

 هدف گذاری پتروشیمی شازند
برای افزایش تولید 

| مديرعامل شركت پتروشيمى شازند از برنامه  ريزى براى 
افزايش توليد اين مجتمع در سال 97 خبرداد. 

به گزارش كائنات و به نقل از شــانا به نقل از شركت ملى صنايع 
پتروشــيمى، ابراهيم ولدخانى با بيان اين كه تالش داريم امسال 
توليد مجتمع پتروشــيمى را  افزايش دهيم، گفت: اين مجتمع 
پارســال يك ميليون و 800 هزار تن محصوالت متنوع توليد كرد 
كه افزون بر فروش داخل، 300 ميليون دالر ارزآورى براى كشور 
داشته است. مديرعامل شركت پتروشيمى شازند افزود: هدف ما 
از ابتدا توليد محصول خاص براى مشــتريان خاص به جاى توليد 
انبوه بوده است، بر همين اساس پتروشيمى شازند فرصت مناسبى 

براى توسعه صنايع تكميلى و ايجاد ارزش افزوده دارد.اين مجموعه با هدف توليد مواد پايه اى و ميانى با 
اســتفاده از خوراك اصلى نفتا و تبديل به فرآورده هاى نهايى پليمرى و شيميايى و نيز تربيت مديران و 

كاركنان باتجربه براى صنعت از سال 72 به بهره بردارى رسيده است. 

123 مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبراز راه اندازی 
سیستم مانیتورینگ نشت یابی دراستان داد 

| نشت يابى بيش از 6993 كيلومتر از خطوط تغذيه و شبكه توزيع 
گاز اســتان مركزى در 6 ماهه نخست امسال انجام شــد.  به گزارش روابط 
عمومى شركت گاز اســتان مركزى، محمد رضا ســميعى مديرعامل  اين 
شــركت ضمن اعالم خبر  راه اندازى سيســتم مانيتورينگ  نشت يابى در 
شركت گاز استان مركزى گفت: در راســتاى  بهره بردارى ايمن، شناسايى 
وكنترل خطرات و ريســك ها ،اجتناب از  بروز حــوادث و همچنين تطابق 
هر چه بيشــتر امور و فعاليت ها  با استاندارد  ودســتورالعمل هاى شركت 
ملى گاز ايران،بازرســى هايى ازپــروژه هاى درحال اجرا،   ايســتگاه هاى 
تقليل فشارو سيســتم حفاظت كاتدى صورت پذيرفته كه درسال96 مقدار 
9هزاروسيصدوهفتادو سه كيلومتر شبكه توزيع وخط تغذيه مورد بازرسى 

ونشت يابى قرارگرفت كه اين آمار تا پايان شهريورماه  سالجارى؛ بيش از 6294 كيلومتر مى باشد وهمچنين درسال96 
تعداد 252هزارو هشتصدوچهل  ودو عدد انشعاب مورد بازرسى ونشت يابى قرارگرفت ودرشش ماهه اول سالجارى 
حدود 174هزاروهفتصدوهفتادو سه  عدد ودرمجموع سال 96 مقدار بيش از10هزاروسيصدوهشتادوچهاركيلومتر 
معادل 93 درصدودرششــماهه نخست امسال مقدار6993كيلومتر موردبازرسى ونشــت يابى  قرار گرفته است كه 

معادل4/61 درصد كليه خطوط گاز در استان است. 

استانها

خبرنامه

گازمشترکینروستاهایحیدرآالتوفوشهفومنوصلشد

نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافندغیر عامل صنعت آب و برق 
منطقه مرکزی جنوب کشور در اصفهان برگزار شد

زينب قليپور- در اثر وقوع سيل گسترده در استان گيالن به تاسيسات و لوله هاى گاز در 9 شهرستان خساراتى وارد آمد.مديرعامل شركت گاز 
گيالن آسيب ها به تاسيسات گازرسانى را در شهرستانهاى تالش، فومن، رودسر، الهيجان، لنگرود، صومعه سرا، ماسال، املش و شفت عنوان كرد 
و افزود: به منظور ايمن سازى ، گاز بيش از يكهزار خانوار كه بيشترين ميزان آن در شهرستان فومن بود قطع شد.
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| با فرارســيدن 15 مهرماه كه از سال 93 بعنوان روز 
روســتا نامگذارى گرديده، بنياد مسكن اســتان با برگزارى 
مراســمى و با حضور مديركل حوزه رياســت بنيادمســكن 
كشــور، فرماندار گرگان و هيات همراه، مديــركل، قائم مقام 
محترم نماينده ولى فقيه، معاونين، مديران شعب و همكاران 
بنيادمسكن استان، بخشــدار مركزى گرگان، مديران ادارات 
شهرستان، دهياران شهرستان و اهالى خوب و باصفاى روستاى 
كفشــگيرى گرگان اين روز را گرامى داشــت. بنا به گزارش 
روابط عمومى بنياد مسكن انقالب اســالمى استان گلستان، 
در ابتداى اين مراســم كه در خانه 200 ساله سردار واقع در 
روستاى كفشگيرى شهرســتان گرگان برگزار گرديد، آقاى 

ترابى، بخشدار مركزى گرگان ضمن تقدير و تشكر از همراهى 
مجموعه بنيادمسكن استان و شهرستان، خدمات بنياد را براى 
روستاها الزم و بنيادين دانستند و از عمران و آبادانى روستاها 
توسط بنياد تقدير و تشكر كردند و بر ادامه همكاريها با بنياد 
جهت تسريع در آبادانى روستاها تاكيد كردند.مهندس زمانى 
نژاد، مديركل بنياد مســكن استان نيز با گراميداشت روز ملى 
روستائيان و عشاير، روستائيان را سرمايه هاى كشور دانستند و 
ابراز داشتند: تمدن بشرى از روستاها آغاز شده و بنياد مسكن 
انقالب اسالمى تالش مى كند اين فرهنگ و تمدن كه به نوعى 
ذخاير فرهنگى جامعه ما هستند را با خدماتى كه به روستائيان 
ارائه مى نمايد حفظ كند. ايشان همچنين نامگذارى روز روستا 

را جهت ارج نهادن به خدمات روستائيان عزيز و توسعه فرهنگ 
روستايى دانستند.ايشان همچنين از بهره بردارى از 29 طرح 
هادى روستايى و يك هزار و 178 واحد مسكونى روستايى با 
اعتبار 24 ميليارد و 967 ميليونتومان به مناسبت روز روستا 
خبر دادند.مهندس صفوى، فرماندار شهرستان گرگان نيز در 
اين مراسم و تقدير از بنياد مسكن استان جهت برگزارى مراسم 
روز روستا و همچنين خدمات ارزنده به روستائيان ، بر توسعه 
پايدار روســتاها، توجه به اشتغال روســتايى، توجه به بخش 
كشاورزى و معيشــت مردم در كنار عمران و آبادانى روستاها 
تاكيد كردند.اين مراسم با افتتاح طرح هادى و افتتاح يك واحد 

مسكن روستايى به پايان رسيد.

| مديركل مديريت بحران خوزستان با اشاره به باالزدگى فاضالب در برخى 
مناطق شــهر اهواز گفت: با اين وضعيت اگر در اهواز پنج ميليمتر باران ببارد، بايد 
با قايق در شهر تردد كنيم.به گزارش ايسنا، كيامرث حاجى زاده در جلسه كارگروه 
تخصصى مخاطرات زيست محيطى خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: در حال حاضر 
در چندين منطقه از شــهر اهواز باالزدگى فاضالب مشاهده مى شود كه با توجه به 
پيش بينى بارندگى در آخر مهرماه بايد شــركت آب و فاضالب با كمك شهردارى 

نسبت به اليروبى و آهك پاشى فاضالبها اقدام كند.
مدير كل مديريت بحران خوزســتان بيان كرد: با ايــن وضعيت اگر در اهواز پنج 

ميليمتر باران ببارد، بايد با قايق در شهر تردد كنيم.
وى افزود: به دليل مشكالت كميت آب، شاهد مشكل آب شرب در رامهرمز بوديم. 
زمانى كه مشكالت كميت را داشته باشــيم، رشد ميكروبها افزايش مى يابد و قطعا 
آسيب پذيرى نيز بيشتر مى شــود. با توجه به اينكه اكنون در پيك دوم بيماريهاى 
روده اى قرارداريم، شــركت آب و فاضالب و شهردارى اهواز بايد نسبت به اليروبى 

فاضالبها و جمع آورى آب هاى سطحى اقدام كنند.
حاجى زاده  ادامه داد: همچنين بايد گزارشــهاى مركز بهداشــت خوزستان در 
خصوص وضعيت اليروبى فاضالبها جدى تر شــود و به هيچ وجه مســامحه نكنند. 
يكى از معضالتى كه خوزستان دچار آن است اين است كه در تذكر، توجه و برخورد 
كردن مسامحه مى كنيم. بنابراين بايد دستگاه هاى نظارتى در اين زمينه جدى تر 

وارد شوند.
وى با اشــاره به آتش ســوزى بخش عراقى تاالب هورالعظيم اظهار كرد: تاالب 
هورالعظيم بالغ 360 هزار هكتار است كه دو سوم از اين مساحت در عراق قرار دارد. 
سياســتهاى رژيم عراق و ندادن حقابه تاالب هورالعظيم در خشكاندن اين تاالب 

موثر بوده اســت. در حال حاضر اين تاالب در عراق كامال خشك شده است و تنها 
قسمتهايى كه در نزديكى دايك مرزى ايران قرار دارد مرطوب شده است.

مديركل مديريت بحران خوزســتان گفت: متاسفانه سياســت ها و گروهكهاى 
تكفيرى، نيازهاى زيستى اوليه را از مردم گرفتند.

وى بيان كــرد: عليرغم همه مشــكالتى كه داشــتيم به دليــل اهميت تاالب 
هورالعظيم، 120 هزار هكتار از مساحت اين تاالب را آبگيرى كرديم.

حاجى زاده با اشــاره به انجــام عمليات اطفــاى حريق در بخــش عراقى تاالب 
هورالعظيم گفت: تنها راه عمليات اطفاى حريق هورالعظيم، عمليات هوايى بود كه 
عليرغم يكسرى ناامنى ها در منطقه و با پيگيريهاى سخت، ششمين عمليات اطفاى 
حريق را انجام داديم كه هزينه هاى بااليى براى ما در پى داشــت. هفته آينده نيز 

مجددا عمليات اطفاى حريق در بخش عراقى تاالب هورالعظيم انجام خواهد شد.
مديركل مديريت بحران خوزســتان بــا بيان اينكه تنها راه حل رفع مشــكالت 
هورالعظيم و جلوگيرى از تبديل اين تاالب به كانــون ريزگرد، تامين حقابه تاالب 
است، گفت: حتما بايد با كشــور عراق مذاكره شود و عراق حقابه تاالب هورالعظيم 
را بدهد. عليرغم همه مشــكالت، ما حاضر به رهاسازى آب در بخش عراقى تاالب 
هورالعظيم شديم اما پس از بررسى كارشناسان متوجه شديم به دليل اينكه شيب 
تاالب به سمت ايران اســت در صورتى كه آب را رها كنيم تنها دو تا سه كيلومتر از 

بخش عراقى تاالب هورالعظيم نمناك مى شود.
حاجى زاده  با اشاره به مشكالت محيط زيستى خوزستان گفت:  اگر محيط زيست 
را حفظ مى كرديم، مشــكالت موجود از جمله بى آبى رخ نمى داد و خشكسالى را 
بهتر مديريت مى كرديم. عوارض عدم توجه به محيط زيســت در خوزستان بيشتر 

از مناطق ديگر مشخص است.

وى با تاكيد بر لزوم تشــكيل جلسه ســتاد بحران در شهرستانهاى خوزستان در 
زمينه رســيدگى به وضعيت آمادگى در برابر بارندگيها گفت: بايد جهت اليروبى و 

آهك پاشى فاضالب ها در شهرستانهاى خوزستان اقدام شود.
مديركل مديريت بحران خوزستان با اشاره به تشكيل جلسه هرس درختان بيان 
كرد: درختان كنوكارپوس تنها يكى از مولفه هاى مشــكالت تنفسى در خوزستان 
است و فلرهاى نفتى و گرد و خاك و مولفه هاى ديگرى نيز وجود دارند كه در اهواز 

و استان خوزستان موجب بروز مشكالت تنفسى مى شوند.
وى گفت: اين كه تنها يك گونه گياهى در شــهرها كاشت شــود، از نظر علمى 

پذيرفته نيست زيرا هر كدام از گونه هاى گياهى شرايط خاصى دارند.
حاجى زاده  ادامه داد: بايد گونه هايى كه با محيط خوزســتان ســازگارى دارند، 
كاشت شوند بنابراين بايد كميته اى در دانشگاه شهيد چمران اهواز تشكيل شود و 

گونه هاى جديد را بررسى كند.
مديركل مديريت بحران خوزستان با تأكيد بر لزوم ايجاد پايگاههاى اطفاى حريق 
در مناطق زيســت محيطى خوزستان عنوان كرد: مقرر شــده بود كه چهار پايگاه 
اطفاى حريق توسط اداره كل منابع طبيعى احداث شــود اما اين كار اجرايى نشد 

كه بايد پيگيرى شود.
وى ادامه داد: آيا وقت آن نرســيده اســت كه در تاالب هورالعظيم پايگاه اطفاى 
حريق مجهز داشته باشــيم؟ همچنين ماه گذشته تاالب شيمبار دچار آتش سوزى 

شد كه بايد در اين منطقه نيز پايگاه اطفاى حريق وجود داشته باشد.
حاجى زاده عنوان كرد: در حال حاضر برخى جنگلهاى استان خوزستان در حال 
از بين رفتن هســتند كه با توجه به اين مســائل بايد طرح جامع مخاطرات زيست 

محيطى خوزستان تهيه شود.

خبر

5 میلیمتر باران 
بیاید باید با قایق در 
اهواز تردد کنیم

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان:

برگزاری مراسم روز روستا در روستای کفشگیری گرگان

| امام جمعه قم گفت: مردم بايد براى كسانى كه براى مسئوليتى به آن ها 
رأى داده اند و آن ها نيز تصميمى مى گيرند يا امورى را تصويب مى كنند، حساس 

باشند و در صورت خطا كردن آن ها، تذكر لسانى بدهند.
به گزارش پايگاه خبرى آستان مقدس حضرت معصومه عليهاالسالم، آيت اهللا 
سيد محمد سعيدى، در ديدار شوراى شجره طيبه صالحين در سالن محراب 
حرم مطهر با اشاره به ســخنان مقام معظم رهبرى در جمع باشكوه بسيجيان 
گفت: روحيه جوانى و روحيه عاشــورايى و حسينى بسيجيان موردتوجه مقام 

معظم رهبرى است كه اهتمام خاصى به آن دارند.
وى بابيان اين كه اسالم، قرآن و اهل بيت و كسانى كه نقش هدايت و رهبرى 
امت را بر عهده دارند، از اين قشــر متعهد و متدين توصيفات گوناگونى دارند، 
گفت: ما در شــرايطى زندگى مى كنيم كه امكانات زيادى در اختيارداريم كه 

درگذشته هيچ كدام در اختيار مردم و قشر جوان نبود.

توليت آستان مقدس حضرت معصومه عليهاالســالم افزود: انتظار اسالم از 
جامعه دينى تحقق دين كامل است؛ اســالم از متدينين دين حداقلى را نمى 
پذيرد، اگر كسانى پيدا شوند كه به حداقل ها اكتفا كنند و بين معارف و احكام 

را تفكيك قائل شوند، مورد مذمت قرارگرفته اند.
وى در ادامه به ضرورت اهتمام درراه حق از سوى مؤمنان گفت: شاهديم كه 
منافقان و كافران در رويه خود، به نظرات ديگران كارى ندارند و عقايد باطل خود 
را اجرا و ترويج مى كنند، درحالى كه سزاوار است مؤمنان در مسير درستى كه 
انتخاب كرده اند، پافشارى كرده و در اين مسير سخن ديگران تأثيرى بر ادامه 
راه آن ها نداشته باشند.آيت اهللا سعيدى بابيان اينكه بايد عملكرد ما در اجراى 
احكام اســالمى منظم باشد، افزود: خداوند نخســتين عبادتى كه در تشكيل 
حكومت اســالمى از مؤمنان انتظار دارد، اقامه نماز است؛ اهتمام معصومين و 
بزرگان دينى در اقامه نماز اول وقت، ازجمله نماز ظهر عاشــوراى امام حسين 

عليه السالم نشان از اهميت اقامه نماز است.
وى زكات را دستور ديگر خداوند بعد از تشكيل حكومت اسالمى عنوان كرد 
و گفت: كسى كه خالصانه به دنبال اداى خمس و زكات است، در حقيقت گمان 
نمى كند كه بخشى از مال خود را به عنوان اداى اين فرايض الهى پرداخت مى 
كند، بلكه اين گونه رفتار مى كند كه گويى مالى كه به خودش تعلق ندارد را به 

صاحب اصلى آن مى رساند.
توليت آستان مقدس حضرت معصومه عليهاالسالم افزود: دستور ديگر الهى 
بعد از اقامه نماز و اداى زكات در جامعه اســالمى، امربه معروف و نهى از منكر 
اســت. حوزه امربه معروف و نهى از منكر به دو بخش تقســيم مى شود، حوزه 
نظام و حاكميت و ديگرى حوزه مردم و ملت اســت.وى بابيان اين كه در حوزه 
حاكميت، امربه معروف و نهى از منكر توسط متصديان مربوطه انجام مى شود، 

گفت: امربه معروف و نهى از منكر در حوزه مردم، تذكر لسانى است. 

آیت اهلل سعیدی:
مردم نسبت به تصمیمات و مصوبات مسئوالن حساس باشند


