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لزوم هوشیاری حوزویان نسبت به
ب رنامه های تبلیغی و اعتقادی دشمن

قم-خبرنگاررسالت:
عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه امروز در شرایط حساسی به لحاظ هجوم
به اعتقادات و مبانی دینی همزمان با هجوم ویروس کرونا هستیم گفت :مقابله با این
مسئله هوشیاری حوزویان را میطلبد.آیت اهلل نجمالدین طبسی در رونمایی از کتاب
القضیه المهد ّویه» که در مرکز تخصصی مهدویت قم برگزار شد
«بحوث العلمیه فی ّ
گفت :امروز در شرایط حساسی به لحاظ هجوم به اعتقادات و مبانی دینی همزمان با
هجوم ویروس کرونا هستیم و این مسئله نگرانیهای بسیار جدی برای عاشقان شریعت
و اسالم به وجود آورده است که هوشیاری حوزویان را میطلبد و بایستی در خصوص این
امر مهم به سرعت اقدام شود تا بیش از این ،دین ،نظام جمهوری اسالمی و جامعه ایرانی
گرفتار خسارات معنوی نشوند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که راه اندازی
مسئلهای ضروری مانند درس خارج مهدویت ،چگونه توانسته دلها را به سمت مسئله
مهدویتوامامزمان(عج)جلبنماید،گفت:صهیونیسمبینالمللبهشدتنگراننشراین
معارفاستوباحمالترسانهایدرصددمقابلههستندولیهمینفعالیتهایرسانهای
سبباستقبالبسیاریازمردمعربزبانوکشورهایاسالمیازمباحثمرتبطبامهدویت
شده است.این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد :وقتی فعالیتهایی از این قبیل ،توانایی
جذب قلوب جوانان سایر کشورهای اسالمی به مهدویت را دارد ،بایستی این فعالیتها
گسترش یافته و به زبانهای غیر فارسی نیز منتشر شود.آیت اهلل نجمالدین طبسی در
ادامه افزود :توجه قلوب مردم به مهدویت ،انتظار را از اهل علم و حوزه و حوزویان بیش از
پیش باال برده و امید است شاهد کارهای فاخرتری در عرصه مهدویت برای از بین بردن
غفلتها از اسالم و مسئله مهدویت و مذهب شیعه باشیم.عضو جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم گفت :نشر مهدویت و دیگر آموزهها و معارف اسالمی میتواند دشمن را بیش
از گذشته مأیوس کند و سبب پیروزی اسالم و دین شود.این محقق و پژوهشگر حوزوی
در پایان گفت :بر این باوریم که مردم دنیا و کشورهای اسالمی به مسئله مهدویت عشق و
عالقه قلبی و عمیق دارند و همین امر نیز مسئولیت حوزویان و اهل علم را بیش از گذشته
برای نشر آن سنگینتر کرده است.

تهران-خبرنگاررسالت:
مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی از اجرای  8طرح پژوهشی با محوریت فرهنگ و سیره رضوی
در سال جاری خبر داد.مرتضی انفرادی یکی از اهداف مهم تعیین شده
برای بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی را پاسخگویی و
تأمین نیاز فرهنگی و فکری زائران بارگاه منور رضوی دانست و گفت:
توجه به این مقوله چندین حوزه را در بر میگیرد؛ نخستین و مهمترین
آن زندگانی و سیره فردی و اجتماعی امام رضا(ع) و مسئله بعدی معرفت
آن حضرت و زیارت بوده که به شدت مورد هجمه دشمنان واقع شده
است.این پژوهشگر ادامه داد 8 :طرح پژوهشی با عناوین«،آستان قدس و
بازسازیهویزه»،اثر3جلدی«مطلعالشمس»«،حرمشناسی»«،نفائس
حرم رضوی»« ،اهل بیت(ع) از نگاه اهل سنت» و «چاپخانه سنگی آستان
قدس رضوی» در سال جاری به چاپ خواهد رسید.وی افزود :در سال
گذشته نیز  4اثر با عناوین«مسجد گوهرشاد در آيینه هنر» ،دومین جلد
از کتاب «دایره المعارف آستان قدس رضوی »«،کتیبه های تیموری» و
«تاریخ و تشکیالت آستان قدس رضوی» با همکاری پژوهشگران گروه
فرهنگ و سیره رضوی منتشر شده است.انفرادی همچنین با بیان اینکه
در سال گذشته  5کرسی ترویجی به همت این گروه برگزار شده است
گفت :این کرسی ها با موضوعات «شهر دوستدار کودک» «،تحریف
در گفتمان بصری عاشورا» «،تاریخ و تشکیالت آستان قدس رضوی»،
«شام غریبان» و «تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر مدایح نبوی در
شعر فارسی» برگزار شد.
ایشان اضافه کرد :یکی دیگر از مأموریتهای گروه فرهنگ و سیره
رضوی برگزاری نشستهای تخصصی است که در سال گذشته 10
نشست تخصصی با موضوعات «فعالیتهای عمرانی و آبادانی حرم در
گسترهتاریخ» «،مشاهیر آرمیده در حرم مطهر»«،جان مایههای بصیرت
در دفاع مقدس» و« کارنامه پژوهش آستان قدس رضوی» برگزار شد.این
پژوهشگر در ادامه انتشار  11مقاله از پژوهشگران گروه فرهنگ و سیره
رضوی در جراید و روزنامهها و همکاری فعال با اصحاب رسانه اعم از
روزنامه قدس و رادیو زیارت به مناسبتهای مختلف را از دیگر اقدامات
این گروه در سال گذشته نام برد.
وی اضافه کرد :در سال گذشته کتابهای «آستان قدس رضوی؛ متولیان
و نایب التولیهها» و «تاریخ مهمانسراهای آستان قدس رضوی» نیز در
جشنواره کتاب سال رضوی به عنوان آثار برتر شناخته شدند.

فدایی خبر داد:

آغاز مرحله پنجم واکسیناسیون
کرونا با  ۶۶۰۰دز واکسن در اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدیر مرکز بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از آغاز
مرحله پنجم واکسیناسیون کرونا در اصفهان با  ۶هزار و  ۶۰۰دز واکسن
خبر داد.رضا فدایی با بیان اینکه واکسیناسیون کرونا در اصفهان از
 ۲۱بهمن ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد ،اظهار داشت :تاکنون
واکسیناسیون تنها برای کادر درمان انجام شده است.وی با بیان اینکه
تاکنون حدود  ۲۷هزار دز واکسن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل
شده است ،ابراز داشت ۶ :هزار و  ۶۰۰دز این واکسن در  ۱۷فروردین تحویل
مراکزدرمانیشدهاست.مدیرمرکزبیماریهایواگیرمرکزبهداشتاستان
اصفهان افزود :در این محله از واکسیناسیون عالوه بر کادر درمان مرتبط
با کرونا افراد مطب پزشکان را نیز واکسینه میکنیم.وی همچنین با بیان
اینکه روند ابتالء به کرونا در اصفهان همچنان صعودی است ،ادامه داد:
عالئم بیماران مبتال به کرونا نیز تشدید شده است.
فدایی با بیان اینکه تعداد تست قابل انجام برای کرونای جهش یافته
انگلیسی در اصفهان محدود است ،اضافه کرد :این تست در حال حاضر
تنها در آزمایشگاه مرکز بهداشت استان اصفهان و به صورت محدود
انجام میشود.وی همچنين افزود :در حال حاضر واکسنهای روسی،
چینی و هندی در اصفهان تزریق میشود ،اضافه کرد :اخبار اعالم شده
در خصوص بی تأثیر بودن واکسن چینی صحت ندارد و ما شاهد تأثیرات
خوبی در این زمینه بودهایم.
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جرایمکارفرمایانواحدهایتولیدیواصنافبخشودهمیشود

کرج-خبرنگاررسالت:
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز گفت:
با عنایت به نامگذاری سال 1400به عنوان سال تولید،
پشتیبانیها،مانعزداییهاازسویمقاممعظمرهبری
و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مقابله با
تحریمهای ظالمانه ،مشکالت ناشی از شیوع ویروس
کرونا و بهمنظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای
تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و اصناف سازمان
اقدامبهبخشودگیجرایم نمود.قورچیان،کارفرمایان
کارگاههای فعال تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و
اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که
حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ
یاافزایشاشتغالنیرویانسانیکارگاهبرمبنایلیست
بهمن ماه سال  1398و ارسال لیست و پرداخت کامل
حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام
نموده اند مشمول این طرح دانست.
وی خاطر نشان کرد :کارفرمايان کارگا ههای
مذکور بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای که لغایت
اسفند ماه  1399به مرحله قطعیت رسیده است برای

برخورداریازتسهیالتمزبورمیبایستحداکثرلغایت
3104/1400/نسبتبهثبتدرخواستازطریقسامانه
خدماتغیرحضویسازمانتأمیناجتماعیبهنشانی
es.tamin.irاقدامنمايند.ابوالحسنقورچیاناعالم
کرد:درصورتیکهکارفرمایانمشمولتاتاریخالزماالجرا
شدن قانون بودجه سال  1400کل کشور بر مبنای

مدیرکل تبلیغات اسالم کرمان:

بازگشایی مساجد از هفته دوم ماه رمضان اج را
می شود

مرتضی انفرادی خبر داد:

اج رای  8طرح پژوهشی در حوزه
فرهنگ و سیره رضوی در سالجاری

 4رمضان  17 1442آوریل 2021

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز :

خبر

عضو جامعه مدرسین حوزه مطرح کرد:

شنبه  28فروردین 1400

کرمان-خبرنگاررسالت:
مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان با توجه به اینکه برنامه
شبهایاحیادرمساجدبرگزارمیشود،گفت:ازهفتهدوم
ماهرمضانبرنامههابهصورتحضوریدرمساجدبارعایت
ی شود.حجت االسالم
شیوه نامههای بهداشتی برگزار م 
غالمحسین حقانی با اشاره به برنامههای مبارک رمضان بر
اساس محدودیتهای کرونایی اظهار کرد :از زمان شیوع
ویروس کرونا تا کنون همواره گروهها و هیئتهای مذهبی
همراهی خوبی با ستاد مقابله با کرونا داشتهاند کمااینکه
سال گذشته این موضوع نمود داشت و امسال و در آستانه
ماه مبارک نیز این همکاری ادامه خواهد داشت.وی بیان
داشت:هرچندکهبرنامههایاجتماعیمسجدفع ًالتعطیل

استاماکارکردهایمسجدتعطیلنخواهدبودکهمصداق
آن طرح شهید سلیمانی است که خاستگاه و پایگاه آن
مسجد بوده است و البته این طرح در ماه مبارک رمضان
بهصورتویژهتربرگزارمیشود.مدیرکلتبلیغاتاسالمی
استانکرمانبااشارهبهاینکهطرح«محلههمدل»رادرماه
مبارک خواهیم داشت ،عنوان کرد :مبتنی بر این طرح هر
مسجدومجموعهفرهنگیبایدتالشکندکهیکمعضلیا
مشکلمحلهخودرامرتفعکند.درپایانماهمبارکرمضان
به بهترین طرحها که رتبه اول تا سوم را به دست آورند به
ترتیب۱۰۰،۲۰۰و۵۰میلیونتوماناهدامیشودعالوهبر
اینازطرحهایقابلتوجهنیزحمایتهاییانجاممیشود.
وی با بیان این مطلب که از ظرفیت فضای مجازی نیز برای
برگزاری برنامههای مختلفی همچون کرسیهای تالوت
و سایر برنامههای فرهنگی استفاده میشود ،اظهار داشت:
همچنین به دنبال این هستیم همانند ماه محرم یکسری
برنامههارابهصورتخانوادهمحوربرگزارکنیم.حجتاالسالم
حقانی با اشاره به اینکه برنامه شبهای احیا با رعایت شیوه
نامههایبهداشتیبرگزارمیشود،تصریحکرد:ازهفتهدوم
ماهمبارک،برنامههابهصورتحضوریدرمساجدبارعایت
شیوه نامههای بهداشتی برگزار میشود.

لیست بهمن ماه  1398نسبت به تعدیل بیمهشدگان
کارگاه اقدام نموده باشند ،پس از بازگشت نیروی کار
تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و
رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست
بهمنماه،1398ازبخشودگیجرایمبرخوردارخواهند
شد.این مقام مسئول گفت  :به منظور مساعدت با آن

دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت
به پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود
اقدام نمودهاند ،پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان
وثیقه بالمانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از
کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی
از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نمودهاند
در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه
و در اجرای ماده  99آیین نامه اجرایی ماده  50قانون
تأمین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی
معتبر الزامی می باشد.وي در پایان خاطر نشان کرد:
مطالبات اداره کل البرز از کارفرمایان تا پایان سال
 1399بیش از  636میلیارد تومان بوده که بخشی از
این مطالبات جرایم میباشد که در صورت استقبال
کارفرمایان از طرح بخشودگی مذکور بخشیده خواهد
شد .ضمنا کارگاههای ورشکسته ،درحالتصفیه،
منحله و فاقد فعالیت ،رانندگان ،کارگران ساختمانی
(سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی
که بدهی آنان صرفاشامل جریمه میباشد ،مشمول
این بخشنامه نخواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه مطرح کرد:

افتتاح ساختمان آموزشی حوزه های علمیه
آذربایجانغ ربی
ارومیه-خبرنگاررسالت:
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام
جمعه ارومیه مرحله اول ساختمان آموزشی  ،فرهنگی
و اداری مرکز خدمات حوزه های علمیه آذربایجان
غربیافتتاحشد.مرکزخدماتحوزههایعلمیهاستان
سومین مرکز در کشور است که در زمینی به مساحت
 ۴۴۴۴متر و زیر بنایی  ۲۳۱۴متر در  ۴طبقه با
اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال جهت خدمات رسانی
به طالب شیعه و سنی در ارومیه به بهره برداری رسید.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در آيین
آغاز به کار این واحد به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
اشاره کرد و گفت :معرفت داشتن نسبت به برکات و
فیوضاتاینماهمبارکازواجباتاستوبایدازمعاصی
دوریجستوفرصترابرایتزکیهنفسغنیمتشمرد.
حجت االسالم سیدمهدی قریشی خدمت به خلق را
اسبابشادیوبرکاتجامعهاسالمیعنوانکردوافزود:
افتتاح مرکز خدمات حوزههای علمیه جهت استفاده
طالب علوم دینی خواهران و برادران حرکت مبارک و
مغتنمی است که موجبات شادی و الطاف باری تعالی
است و این امر امور طالب را در راستای خدمت رسانی

به مردم تسهیل خواهد کرد و امیدوار یم فازهای دیگر
نیز به همت مسئولین زیربط به زودی تکمیل شود.
حجت االسالم سید حسن ربانی مدیر مرکز خدمات
حوزههای علمیه کشور نیز در این مراسم گفت :راه
سعادت و حیات طیبه در گرو احترام به میراث داران
ائمه اطهار و استقالل نظام در گرو ایمان مردم است و در
این راستا علما و روحانیون شیعه و سنی پیش قراوالن
این عرصه هستند و تالش میکنیم بستر مناسب برای
خدمتبیشتربهمؤمنانفراهمشود.ویادامهداد:نقش
حوزههای علمیه در تبیین و دفاع از مکتب اهل بیت
علیهمالسالم ،بیبدیل بوده و وظیفه جامعه نخبگانی
در این عرصه پررنگتر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

خط یک متروی تبریز اواسط سال آینده به بهره برداری می رسد

تبریز-خبرنگاررسالت:
معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارآذربایجانشرقیبا
اشارهبهاهمیتپروژهمترویتبریزگفت:خطیکمتروی
تبریزاواسطسالآیندهبهبهرهبرداریمیرسد.جوادرحمتی
در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه خط دو قطار شهری
تبریز ،اظهار داشت :در طی سه سال گذشته پروژه قطار
شهریتبریزبهعنوانیکیازفعالترینپروژههایشهری
بوده است و دولت و شهرداری تالش کرده است با عمل
بهتعهد ۵۰درصدیخوددرتحققمسائلمالیسهمخود

راایفاکنند.ویازقطارشهریبهعنوانمهمترینزیرساخت
شهری نام برد و گفت :خوشبختانه با تالشهای صورت
گرفته در طی سالهای گذشته ،شاهد به اتمام رسیدن
خط یک قطار شهری تبریز در اواسط سال بعد خواهیم
بود و در حال حاضر عملیات اجرایی خط  ۲نیز با جدیت
در حال انجام است.رحمتی از انتشار  ۸۰۰میلیارد تومان
اوراق از محلمنابع دولتی در دو سال گذشته برای ادامه
عملیات پروژه خط دو قطار شهری تبریز خبر داد و گفت:
بخشیازایناوراقبهفروشرفتهوطیهفتههایآتیمابقی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خبر داد:

روند افزایشی می زان مبتالیان به کرونا در استان
ایالم-خبرنگاررسالت:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با
اشارهبهادامهروندافزایشیمیزانمبتالیان
به کرونا در ایالم ،گفت :شرایط استان
وخیم است.محمد کریمیان اظهار کرد :با
توجه به اینکه چهارم بهوقوع پیوسته ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی با احساس
مسئولیت نگذاریم کرونا بیشتر از این در
سطح استان جوالن دهد.وی گفت :موج چهارم کرونا
شرایطراسختترازسهموجقبلیکردهوافزایشمیزان
مبتالیان در روزهای اخیر در استان نشانگر این مسئله
است.کریمیان اضافه کرد :پس از ماهها آرامش نسبی
در استان در مقایسه با آمارهای وحشتناک متوفیان
ناشی از کرونا در آبانماه سال  ،۹۹شاهد مرگ  ۶نفر
از هم استانیهایمان در یک روز بودیم که برای همه

ما دردناک است.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم اظهار کرد :با تداوم موج
چهارم و شیوع بیشتر کرونا یقینااین
آمارها افزایش خواهد یافت و بسیاری
از هماستانیها و خانوادهها را داغدار
خواهد کرد.
وی گفت :اگر هر کدام از ما پروتکلهای
بهداشتی را به درستی رعایت کنیم،
عالوه بر اینکه در راه کاهش آمار مبتالیان و قطع
زنجیره انتقال بیماری گام برداشتهایم ،بلکه از مرگ
هماستانیهایماندرروزهایآیندهجلوگیریخواهیم
کرد.کریمیاناضافهکرد:بنابراینبااحساسمسئولیت
بیشتر و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،سالمتی را به
همدیگرهدیهکنیمونگذاریمبیشترازاینبیماریکرونا
در میان جامعه جوالن دهد و قربانی بگیرد.

نیز منتشر خواهد شد.ایرج شهین باهر ،شهردار تبریز هم
با بیان این که تالش میکنیم فاز اول خط  ۲قطار شهری
امسال راه اندازی شود ،افزود :در مجموع امسال بیش از
۱۰۰۰میلیاردتومانفقطبرایخط۲اختصاصمیدهیم
که این مبلغ از محل فروش اوراق مشارکت و نیز اعتبارات
تزریقی شهردار ی تبریز تأمین میشود.وی اظهار کرد:
خط  ۲مترو بزرگ ترین پروژه شمال غرب کشور است
و ما تالش میکنیم به شکل جدی این پروژه را پیش
برده و تسریع در اجرای آن را پیگیری کنیم.مصطفی

مولوی ،مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز هم از تداوم
ساخت و ساز در پنج ایستگاه به موازات حفاری تونلهای
خط  ۲متروی تبریز خبر داد و گفت :از مجموع  ۸ایستگاه
فاز اول پروژه ۵ ،ایستگاه در حال اجراست.مولوی ادامه
داد :در حال حاضر یکی از دستگاههای حفاری از غرب
پروژه (محدوده قراملک) تا خیابان قرهآغاج را به طول
 ۷کیلومتر را حفاری کرده و برای اتمام تونل فاز اول پروژه
الزم است  ۳کیلومتر دیگر را حفاری کند تا به ایستگاه
میدان دانشسرا برسد.

روشنفکر نماینده مجلس عنوان کرد:

اج رای  ۲۱پروژه عم ران روستایی درشهرستان های
بوی راحمد ،دنا و مارگون

یاسوج-خبرنگاررسالت:
نمایندهمردمشهرستانهایبویراحمد،
دنا و مارگون در مجلس شورای اسالمی
گفت :از محل اعتبارات وزارت نفت
 ۲۱پروژه عمران روستایی با اعتبار
 ۲۱۰میلیارد ریال در استان اجرایی
می شود.مهدی روشنفکر افزود :با
پیگیریهای انجام شده این طرحها
در روستاهای سه شهرستان بویراحمد ،دنا و مارگون
با کمک وزارت نفت اجرا میشود.وی بیان داشت:
طرحهایتعیینشدهتوسطدستگاههایمجریمعرفی
شدهاندواینطرحهاشاملهشتطرحدرحوزهورزش،
چهار طرح مدرسه سازی 6 ،طرح هادی روستایی و
سه خانه بهداشت است.روشنفکر تصریح کرد :احداث
مدرسه سه کالسه متوسط دوم روستای خونگاه،

مدرسه سه کالسه ابتدایی روستای شهید
پیرایش چین ،مدرسه سه کالسه ابتدایی
روستای چشمه انجیر فیروزآباد و مدرسه
سهکالسهابتداییروستایحیدرکراراوالد
علی مؤمن از جمله این طرحهاست.وی
افزود :احداث زمین چمن طبیعی پاتاوه و
احداث زمین چمن مصنوعی روستاهای
سیوکی جلیل ،چیتاب ،درب کالت،
تل دراز ،موگر ،سرتنگ توت نده ،دهگاه جالله ،طرح
هادی روستاهای آبمورد ،محمد آباد وغمی ،پازنان
سپیدار ،تمنک و موشمی وسطی و نسه کوه لوداب و
احداث خانههای بهداشت میان تنگان ،گل چهرآباد
و ضمیمه چین نیز از دیگر پروژههایی بوده که با کمک
اعتبارات وزارت نفت در سه شهرستان بویراحمد ،دنا و
مارگون اجرا میشود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج:

پژوهش س رای دانشآموزی آموزش و پرورش ناحیه رتبه اول استان را كسب کرد

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت :پژوهش سرای
دانش آموزی ناحیه یک با بیشترین امتیاز رتبه اول استان را
کسب نمود.سید فواد حسینی افزود :براساس نتایج اعالم شده
از سوی وزارت آموزش و پرورش  ،پژوهش سرای دانش آموزی
رازی ناحیه یک سنندج موفق به کسب رتبه نخست ارزیابی
عملکرد برنامه های پژوهش سراهای دانش آموزی استان در
سال  ۹۸-۹۹شد.وي اظهار داشت  :این ارزیابی دارای شاخص ها
و جداول  ۲۳گانه است که تمامی فعالیت ها و برنامه های پژوهش
سراها را دربرمی گیرد.حسینی تصریح کرد :ارزشیابی پژوهش
سرای دانش آموزی کشور هر ساله توسط وزارت آموزش و پرورش

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان تأکید کرد:

پیگیری شعار سال تولید ،مانع زدایی ها و پشتیبانی ها
توسط ادارات منابع آب شهرستان ها

گرگان-خبرنگاررسالت:
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در بازدید از اداره منابع آب آق قال و گمیشان بر پیگیری شعار سال تولید،
مانع زدایی ها و پشتیبانی ها توسط ادارات منابع آب شهرستان ها تأکید کرد.مهندس سید محسن حسینی در
این بازدید با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت آب منطقه ای خدمت رسانی به مردم است ،گفت:خدمت رسانی به
مردم باید هر چه سریع تر و دقیق تر باشد.مهندس حسینی در ادامه دقت در توزیع عادالنه آب وهمچنین پیگیری
طرح های عمرانی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که این اداره باید در سال  1400مد نظر قرار دهد.مهندس
محمد ابراهیم کابوسی رئیس اداره منابع آب آق قال و گمیشان در این جلسه ضمن تشکر از مدیر عامل شرکت
در پیگیری امور شهرستان ها و بازدید از ادارات ،اظهار کرد :با توجه به تازه تأسیس بودن اداره منابع آب آق قال و
گمیشان نیاز است نسبت به تجهیز اداره اقدامات بیشتری صورت گیرد.وی همچنین بر پیگیری امور محوله از
سوی مدیر عامل شرکت در راستای انجام مأموریت های این اداره در شهرستان تأکید کرد.

بر اساس آیتم ها و مستندات  23گانه (افتخارات و رتبه های
برتر علمی و پژوهشی -طرح های پایان یافته پژوهشی -مقاالت
دانش آموزی -حضور دانش آموزان در همایش ها و کارگاهها-
فعالیتهاینمایشگاهی-کارگاههاوهمایشها-مسابقاتوجشنواره
ها  -برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی -اردوهای علمی و
پژوهشی -فرهنگ سازی  -انجمن های علمی و پژوهشی دانش
آموزی-نشریات،پوسترها-بروزرسانیوبسایتپژوهشسرا،برنامه
ریزیومدیریتنیرویانسانی،جلسات،اعتباراتدریافتیودرآمدها،
پوشش رسانه ای ،فعالیت های علمی و پژوهشی همکاران ،مدیریت
فضا و تجهیزات ،همکاری با کارشناسی امور پژوهش سراهای دانش
آموزیاستان،تعداداعضایپژوهشسرا،فعالیتهایویژهمدیریتی)

انجام می گیرد.مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت :
پژوهش سرای رازی ناحیه یک در همه موارد  23گانه فعالیت های
پژوهشی رتبه اول استان را کسب نمود و با اختالف امتیازی بسیار باال،
در صدر پژوهشسراهای برتر کشور قرار گرفت.
سید فواد حسینی در پايان  ،این موفقیت ارزشمند را به فرهنگیان،
دانش آموزان ،مدیر و کادر اجرایی پژوهش سرای رازی آموزش
و پرورش ناحیه یک تبریک و از زحمات و تالشهای شبانه روزی
آنها تشکر و قدر دانی نمود.شايان ذكراست ،در این ارزیابی به
ترتیب آموزش و پرورش ناحیه یک رتبه اول ،شهرستان قروه رتبه
دوم و آموزش و پرورش ناحیه  2سنندج نيز رتبه سوم را در استان
به خود اختصاص دادند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان:

بیش از  ۸۰درصد مسکن محرومین در استان پیشرفت فی زیکی دارد

زنجان-خبرنگاررسالت:
مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانزنجانگفت:اجرایمسکنمحرومیندراستانزنجانبیشاز۸۰درصدپیشرفت
فیزیکیدارد.رضاخواجهایازپیشرفتفیزیکی۸۰درصدیمسکنمحرومیندراستانخبردادوگفت:از۲هزارواحدمسکن
محرومیندراستانتاکنونبیشاز۸۰ازواحدهایمسکونیاحداثوتکمیلشدهاست.ویاظهارکرد:برایساختهرواحدمسکونی
۵۰میلیونتومانتسهیالتقرضالحسنهباکارمزد۵درصدو۳۰میلیونتوماننیزتسهیالتبالعوضازسویبنیادمسکناستان
وهمکاریبانکهایعاملدرنظرگرفتهشدهاست.مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانزنجانبااشارهبهاینکهبرایاحداث
دوهزارواحدمسکونیمحرومیندراستانزنجان۱۶۰،میلیاردتومانتسهیالتاختصاصیافتهکه۶۰میلیاردتومانآنبالعوضاست
خاطر نشان کرد :تاکنون بیش از  ۳۳میلیارد تومان تسهیالت بالعوض برای ساخت مسکن محرومین اختصاص یافته
است.
خواجهای تصریح کرد :در زمینه احداث مسکن محرومین ،تاکنون دو هزار مورد پی کنی ۲ ،هزار مورد اجرای فونداسیون،
 ۱۸۳۳مورد اجرای ستون ۱۷۴۹ ،مورد اجرای سقف صورت گرفته است که امیدواریم تا  ۳ماه آینده این واحدها به
اتمام برسد.

خبر

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف  ۱۵۶تن مواد مخدر در
استان و انهدام  ۷۵باند قاچاق

زاهدان-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان
از انهدام  ۷۵باند قاچاق مواد مخدر و
کشف بیش از  ۱۵۶تن مواد افیونی در
سال گذشته در این استان خبر داد.
سردار احمد طاهری در اولین نشست
فرماندهان ،معاونان ،رؤسای پلیسهای
تخصصی انتظامی استان در سال ۱۴۰۰
که با حضور سردار کرمی ،فرمانده قرارگاه منطقهای سپاه قدس
جنوب شرق کشور در ستاد انتظامی استان برگزار شد ،با تبریک
حلول ماه مبارک رمضان ،اظهار داشت :سال  ۱۳۹۹با تمام فراز و
نشیبها ،فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان  ۶شهید
نیروی انتظامی و همچنین  ۳۱جانباز را در مقابله با اشرارو قاچاقچیان
مواد مخدر ،تأمین امنیت استان تقدیم انقالب و کشور کرد که به روح
پر فتوح همه این عزیزان درود میفرستیم.فرمانده انتظامی
سیستانوبلوچستانبااشارهبهورودبهسالجدیدوبرنامههاواقدامات
انتظامی استان ،افزود :نیروی انتظامی همه ساله در اوایل سال برخی
برنامهها را هدف گذاری میکند وما هم در مجموعه انتظامی استان
سعی مان بر این است که با برنامه ریزی جامع و تمرکز اولویتها،
برنامهها را تا رسیدن به نتیجه و هدف گذاری نهایی عملی کنیم.وی
مبارزه با مواد مخدر ،کاهش وقوع تصادفات جادهای ،مبارزه با
جرایم خشن و برخورد با اشرار و سارقین و همچنین برخورد با
متخلفان اقتصادی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از اولویتهای مهم
این فرماندهی بر شمرد و اظهار داشت :مجموعه انتظامی استان
با پشتوانه بسیار قوی و برادرانه و همدلی با دستگاههای امنیتی،
سپاه پاسداران ،اعضای شورای تأمین و سایر دستگاههای دولتی و
غیر دولتی اقدامات خوبی را در سال گذشته به مرحله اجرا درآورد و
به موفقیتهای مهمی دست پیدا کرد.سردار طاهری به پدیده شوم
در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد :در سال  ۹۹مجموعه
 ۱۵۶تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد که این رقم نسبت
به مدت مشابه سال  ۱۱ ،۹۸درصد رشد داشته است.وی تصریح
کرد :در این مدت  ۷۵باند قاچاق مواد مخدر که از آن سوی مرزها
توسط دشمنان و استکبار هدایت و حمایت میشدند ،متالشی و
ضمن دستگیری سرکرده و اعضا و یا به هالکت رساندن برخی آنان،
ضربه سنگینی بر پیکره سوداگران مرگ وارد نموده و موفق شدیم
بسیاری از اموال و امالک نا صواب آنها را شناسایی و معرفی نمايیم.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به سرقتهای مسلحانه و به
عنف اشاره کرد و گفت :با توجه به همجواری استان با برخی کشورها
و تحرکات دشمنان و گروهکها ،موضوع برخورد با جرایم خشن
بهویژهسرقتهایمسلحانهرادرسال۹۹تشدیدنمودیموخوشبختانه
در کشف سرقتهای مسلحانه در مجموع  ۹۲درصد وقوع سرقتها
را کشف شناسایی و اعضا آن دستگیر کردیم.وی با بیان اینکه استان
سیستان و بلوچستان در موضوع میزان وقوع سرقت در آخرین رتبه
کشوری قرار دارد ،اضافه کرد :علی رغم تمام مشکالت و سختیها و
موانع سعی ما بر این است که با همدلی  ،هماهنگی و همکاری سایر
دستگاههای امنیتی ،نظامی از وقوع سرقت پیشگیری شود چرا که
عقیده ما این است که حتی یک سرقت هم نباید در استان رخ دهد.
سردار طاهری با اشاره به اینکه سال گذشته با همکاری مجموعه
انتظامی استان و همچنین سایر دستگاههای نظامی و امنیتی
و همچنین همکاری بانکها و … هیچ سرقت مسلحانه خشن
نداشتیم ،افزود :تمام مجتمعها ،پاساژها و بانکها و سایر مجتمعهای
تجاری مجهز به دوربین های مداربسته هستند و نظر بر این است
که این اقدام با همکاری دستگاهها در سایر اصناف نیز تقویت شود.
رئیس پلیس استان سیستان و بلوچستان به موضوع قتل به عنوان
یکی موضوعات مهم و نگرانیهای این استان اشاره کرد و افزود:
با تالش اقدامات صورت گرفته مجموعه انتظامی استان  ۸۷درصد
پروندهای های مربوط به قتل کشف شدهاند .البته ما به دنبال این
نیستیم که جرم رخ دهد و کشف شود ،به دنبال آنیم که از وقوع جرم
جلوگیری شود و در پیشگیری از این نوع جرایم میبایست تمامی
دستگاهها پای کار آمده و برنامه ریزی فرهنگی گستردهای را انجام
دهند و آن گونه که در جلسات متعدد همچون در شورای فرهنگ
عمومی استان نیز عنوان شده این برنامهها نه فقط تدوین شود
بلکه در سطح استان عملی شده تا بازخورد الزم را داشته باشد.وی
به موضوع تصادفات جادهای در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد:
تصادفات جادهای در کشور و استان یکی از دغدغههای مهم مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) است ،تدابیر سردار اشتری فرمانده
نیروی انتظامی نیز پیشگیری از وقوع تصادفات است خوشبختانه در
سال گذشته مجموع تصادفات  ۱۴درصد نسبت به سال قبل کاهش
داشته و همچنین درصد مجروحیتها نیز نسبت به مدت مشابه
نیز با کاهش روبهرو بوده است.سردار طاهری در ادامه به موضوع
آدم ربایی و اینکه وقوع این گونه جرم در استان مربوط به فضای
مطالبات ناصواب بوده و به قصد اخاذی نبوده است ،بیان داشت:
پیشگیری از این جرم با توجه به حساسیت مجموعه انتظامی استان
به صورت ویژه در استان پیگیری میشود و چنانچه موردی رخ دهد
ضمن برخورد قاطع و سخت ،دستگاه قضائی و انتظامی تا زمان کشف
پیگیر و با عامالن آن به شدت برخورد میکند.وی با اشاره به کشف
بالغ بر  ۱۰تن مواد مخدر در طرح نوروزی  ۱۴۰۰تا امروز ،به عملیات
چند روز گذشته تکاوران پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان
مواد مخدر در منطقه کورین اشاره نمود و افزود :در این عملیات که
قاچاقچیان قصد انتقال محموله مواد افیونی از نوار مرزی میرجاوه
به استان و سپس به عمق کشور را داشتند ،با آتش پر حجم تکاوران
انتظامی و عملیاتی استان روبهرو شده و طی درگیری چند ساعته
با قاچاقچیان که تاب تحمل در برابر آتش مأموران را نداشتند با
بر جای گذاشتن خودروهای منجر به حریق خود ،مأموران موفق
به کشف  ۳تن و  ۶۰۰کیلو گرم مواد افیونی شدند.فرمانده انتظامی
سیستان و بلوچستان با قدردانی از هماهنگی ،همکاری و همدلی
فرمانده محترم سپاه قدس جنوب کشور ،مجموعه کارکنان سپاه
پاسداران در استان ،بسیجیان و سایر دستگاههای قضائی ،نظامی،
امنیتی استان ،مدیران دستگاهها و کارکنان دستگاههای دولتی و غیر
دولتی ،همچنین همکاران مجموعه انتظامی در اجرای مأموریتها،
خاظر نشان کرد :آنچه که درتدابیر فرمانده محترم ناجا و مجموعه
نیروی انتظامی است این است که مشارکت ،همدلی ،همکاری و
هماهنگی در ارتقای امنیت پایدار استان با سازمانها به خصوص
سپاه پاسداران به صورت ویژه در دستورکار قرار داشته ،آنچنان که
قبال نیز همین بوده و در ادامه نیزهمین خواهد بود.

تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بح ران کشور
از سعید استادفرج شهردار باقرشهر

در حاشیه دیدار سعید استادفرج با دکتر اسماعیل
نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور ؛ از زحمات و خدمات شهردار
باقرشهر ،درجاتی مدیرکل مدیریت بحران استان
تهران  ،زینت بخش معاون هماهنگی امور عمرانی
فرمانداری ویژه شهرستان ری  ،سیفی مدیر بحران
شهرداری باقرشهر و مغروری مدیر روابط عمومی
شهرداری باقرشهر به جهت برگزاری موفق مانور
اسکان اضطراری باقرشهر با اهدای لوح سپاس
تقدیر کرد.

