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شهرستان

اخبار
امام جمعه قدس:

دستاوردهای اخیر نظام
در سایه تحریم ها محقق شده است

امام جمعه قدس گفت :دستاوردهای اخیر نظام در
سایه تحریم ها محقق شده است.
حجت السالم جوکار ،در خطبههای نماز عبادی سیاسی
جمعه این هفته قدس و در آخرین نماز جمعه سال  ،۹۷ضمن
توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی و اجتناب از معصیت
پروردگار ،اظهار داشت :ایام البیض فرصت طالیی و معنوی
اعتکاف است و فرصتی برای خلوت کردن و نزدیک شدن
به خداست تا نفس خود را جال دهیم .خطیب نماز جمعه
شهرستان قدس با اشاره به روزهای پایانی سال ،ادامه داد:
سالی که گذشت سرشار از فراز و نشیب برای ملت ایران در
عرصههای داخلی و بین المللی بود و عالوه بر دستاوردهای
سترگ ،تلخیهایی و حوادث ناگواری هم اتفاق افتاد ،اما
آنچه روشن است این است که با تمام تلخیها و شیرینیها،
پیروزی و سربلندیها نصیب ملت ایران شد و در همین سال
کمر داعش شکست و نابود شد و در سال  ۹۷باالترین رکورد
راهپیمایی عظیمی مردمی در اربعین حسینی و راهپیمایی
ملت ایران در  ۲۲بهمن و  ۴۰سالگی انقالب اسالمی با حضور
ملت بصیر و هوشیار ایران اسالمی اتفاق افتاد .وی بیان داشت:
در همین سال توطئه تابستان داغ دشمن داغی بر دل دشمن
شد و مشتهای گره کرده در راهپیمایی  ۱۳آبان تبدیل به روز
ملی مبارزه با استکبار جهانی شد و ملت ایران همه مشکالت
اقتصادی را با جان و دل پذیرفتند اما در مقابل دشمن نرمش
نشان ندادند و تسلیم دشمن نشدند تا جایی که رئیس جمهور
آمریکا ،خود اعتراض کرد و گفت که ما  ۷هزار میلیارد در
منطقه خاورمیانه خرج کردیم ولی برای ورود به خاورمیانه باید
با چراغ خاموش بیاییم .جوکار با اشاره به سفر هفته گذشته
رئیس جمهوری به کشور عراق نیز گت :این سفر با نهایت
امنیت همراه بود و میان مردم با امنیت رفت و آمد داشتند
و با شخصیتهای سیاسی و حکومتی عراق مالقات داشتند و
اینها نشان از عظمت و مقاومت جمهوری اسالمی است و در
این سفر دستاوردهای بسیاری نصیب ملت ایران و عراق شد
و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که دل به اروپا نبندید و با
کشورهای همسایه خود ارتباط برقرار کنید .و این سفر تاریخی
گشایشی بر مشکالت اقتصادی است و اینها نشان از کاهش
مشکالت اقتصادی در سال  ۹۸است .امام جمعه قدس اظهار
داشت :در چهارشنبه آخر سال مراقب باشیم نوروز خود را به
آتش نکشیم و نوروز خود را تلخ نکنیم چرا که دشمنان در
تالش هستند تا از چهارشنبه سوری جو نا امنی ایجاد کنند
بنابراین نیروهای امنیتی و انتظامی با مراقبتهای پیشگیرانه
خود تالش کنند تا چهارشنبه پایان سال بدون اتفاق پشت
سر گذاریم و شهروندان هم پیش از سفرهای نوروزی نیز نکات
ایمنی منازل را مورد توجه قرار دهند و صله ارحام و کمک
رسانی به نیازمندان را فراموش نکنند .وی بیان کرد :رزمایشی
که توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آبهای خلیج
فارس برگزار شد ،کار بزرگ و بی نظیری بود و امروز به برکت
جمهوری اسالمی ،پهپادهایی بدون نیاز به خلبان ساخته شده
و این دستاورد بزرگ در سایه تحریمها به دست آمده است.
جوکار تصریح کرد :در نمایشگاه بهارهای که در مصلی برگزار
شد ،سهم مکان از غرفه داران دریافت نشد و با تشکیل تیمهای
بازرسی از سوی ستاد اقامه نماز جمعه و فرمانداری هزینههای
نمایشگاه در کنترل است.
مدیرکل نوسازی مدارس ایالم:

 ۵۶پروژه مشارکتی آموزشی
در ایالم ساخته می شود

مدیرکل نوسازی مدارس ایالم گفت ۵۶ :پروژه
مشارکتی آموزشی در ایالم ساخته می شود.
محمدرضا حیدری اظهار داشت :بیست و یکمین
جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهر سرابله با حضور
خیرین برگزار شده است .وی افزود :در سال جاری ۵۶
پروژه به صورت مشارکتی در نوسازی ایالم وجود دارد که
تعهدات خیرین در سال جاری  ۲۰۰میلیارد ریال بوده
است .وی ادامه داد :خیرین در سالهای گذشته بیش از
شش واحد آموزشی در شهرستان سرابله احداث کردند.
حیدری عنوان کرد :مدرسه شهید کشوری امسال با
حدود  ۸۰میلیون تومان که از طرف خیریی تکمیل شده
است .مدیرکل نوسازی مدارس ایالم افزود :با مشارکت و
همت خیرین شهرستان قرار است که در سال آینده بیش
از چهار فضای آموزشی احداث و در اختیار دانش آموزان
قرار بگیرد.
مدیرعامل سابق پایانههای نفتی:

وضعیت تردد اهالی خارگ به عنوان
بزرگترین مشکل جزیره حل شود

مدیرعامل سابق شرکت پایانههای نفتی ایران گفت:
وضعیت تردد اهالی خارگ به عنوان بزرگترین مشکل
جزیره محسوب میشود که امیدواریم با تالش مدیران و
مسئوالن حل شود .سید پیروز موسوی در آئین تکریم و
معارفه مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران اظهار داشت:
از حضور اهالی شریف جزیره خارگ در این مراسم تقدیر
و تشکر میکنم و همیشه خودم را خارگی میدانم .وی
افزود :خوشبختانه با تدبیر مدیران ارشد شرکت ملی نفت و
وزارت نفت ،فرزند پایانهها به عنوان مدیرعامل این شرکت
مهم و حیاتی منصوب شد .تدوین نقشههای راهبردی در
حوزههای مختلف بهویژه ذخیره سازی و صادرات باید نقشه
راه این شرکت عملیاتی قرار گیرد .مدیرعامل سابق شرکت
پایانههای نفتی ایران تصریح کرد :دو دهه در جزیره خارگ
زندگی کردم ،مردمانی مهربان و در مواجهه با مشکالت
صبور هستند .خارگ همیشه برای من خاص بوده ،هر کس
اینجا مسئولیت گرفته است ،اول مردم را در نظر خود قرار
داده است ،کسی جناحی عمل نکرده است و همیشه باید
نگاه مدیران در جزیره فراجناحی باشد .موسوی گفت :ما
دو بحران اساسی در دو سال اخیر داشتیم ،مردم شریف و
ایثارگر خارگ اولین کسانی بودند که در این بحران کنار
پرسنل پایانه نفتی خارگ بودند ،صنعت نفت اگر موفق
است ،باید این موفقیت را در خارگ ببینیم و این موفقیت
خارج از همدلی و همزبانی نفت با مردم نیست .وی با بیان
اینکه قدردان مردم هستیم و خواهیم بود ،اففزود :اگر از
من سوال شود بزرگترین مشکل خارگ چیست ،میگویم
که تردد است .این مشکل یکی از مشکالت دیرین جزیره
خارگ است که امیدواریم با تالش مدیریت جدید حل شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس خاطرنشان کرد:
اصحاب رسانه خارگ کمک کردند که مسئوالن جزیره به
خود باوری و خود اتکایی برسند ،اصحاب رسانه خارگ ثابت
کردند که مسئوالن جزیره خارگ تنها نیستند .رسانهها با
انتشار اخبار خارگ در سطح کشور به گوش مردم رسانند
که خارگ زنده و پویا است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خبرداد:

 ۷۲بقعه استان مرکزی؛ مجری «طرح آرامش بهاری»

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
مرکزی از اجرای طرح آرامش بهاری در
 ۷۲بقعه استان مرکزی خبر داد.
حجتاالسالم حسین دالوری،
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
در نشست خبری تحت عنوان «تشریح
برنامههای طرح آرامش بهاری» که در
سالن جلسات ادارهکل اوقاف برگزار شد،
گفت :این طرح از  ۲۸اسفند آغاز میشود و
تا  ۱۴فروردینماه سال  ۹۸در بقاع شاخص
استان جهت ارائه خدمات به زائران نوروزی
و همجوار ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه بقاع به  ۴دسته
ویژه ،سطح یک ،دو و سه تقسیم میشوند،
اظهار کرد ۷۲ :بقعه استان مجری طرح
آرامش بهاری هستند که در  ۶۰بقعه
شاخص برنامه تحویل سال در قالب
تالوت قرآن با حضور قاریان کشوری و
استانی ،قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع)،
زیارت امیناهلل ،سخنرانی ،مداحی و
مولودیخوانی ،مسابقه معارفی ،پخش
کلیپ مذهبی ،آمادگی برای تحویل سال
و قرائت دعای معروف این لحظه ،پخش
پیام نوروزی رهبری و پذیرایی از زائران
انجام میشود.

دالوری اضافه کرد :هیئات امنا و عوامل
اجرایی بقاع طرحهای الزم در خصوص
نظافت محیطی ،بهسازی و فضاسازی
مناسب نوروز و میالد موالعلی(ع) را انجام
میدهند ،غباروبی امامزادگان در آستانه
اجرای طرح آرامش بهاری ،استفاده از
ظرفیتهای بومی ،هماهنگی و آمادهسازی
جهت حضور مسافران و گردشگران،
استفاده از  ۴۰۰خادم افتخاری در تمامی
امور خدماتی ،اجتماعی ،عمرانی ،فرهنگی،

رنگآمیزی و مرمت از دیگر برنامههای
اجرایی در راستای هرچه بهتر اجرایی
کردن طرح یاد شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه استان
مرکزی با توجه به مرکزیت مکانی در محور
مواصالتی  ۱۷استان قرار دارد ،اضافه کرد:
جهت استراحت زائران و مسافران عبوری
شبستانهایی تهیه و در اختیار مسافران
قرار داده میشود ،همچنین برای بقاعی
که مکانی برای استراحت زائران ندارند در

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان خبر داد:

محوطه کمپهایی موقت در نظر گرفته
شده است.
وی از برپایی خیمههای معرفت در
راستای پاسخگویی به سؤاالت و شبهات
مذهبی مردم در زمینههای مختلف خبر
داد و افزود :استقرار غرفههای صنایع
دستی ،سالمت و بهداشت ،مشاوره ،کودک
و نوجوان از جمله ظرفیتهایی است که
مسافران نوروزی میتوانند از آنان بهرهمند
شوند.
حجتاالسالم دالوری با اشاره به
اینکه  ۳۰مبلغ اعزامی و  ۳۰مبلغ بومی
در بقاع متبرکه حضور دارند ،اظهار کرد:
در  ۳۸بقعه سخنرانی مذهبی ۴۶ ،بقعه
خیمه معرفت ۳۵ ،بقعه ایستگاه صلواتی،
 ۴۶دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی،
اجتماعی ،فرهنگی قرآنی انجام میشود.
مدیرکل اوقاف استان اجرای طرح
دستهای مهربانی را از دیگر طرحهای
اجرایی برشمرد و اضافه کرد :برای ۷۰۰
خانواده نیازمند و بیبضاعت هدیهای به
ارزش  ۳۰۰ملیون تومان در نظر گرفته
شده است ۳۵۰ ،سبد کاال به ارزش هر
سبد کاال  ۲۰۰هزار تومان ویژه سادات
شازند نیز از محل موقوفات اعطا میشود.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر یزد خبر داد:

مرگ  ۲نفر بر اثر انفجار یک منزل مسکونی در اصفهان

کشف  ۱۴۸کیلو حشیش و تریاک در یزد

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان گفت :براثر انفجار یک منزل مسکونی
در خیابان جابر انصاری اصفهان دو نفر جان خود را از دست دادند.
غفور راستین اظهار داشت :صبح امروز یک زن  ۴۵ساله و یک مرد  ۵۰ساله بر اثر
انفجار یک منزل مسکونی در خیابان جابر انصاری اصفهان جان خود را از دست دادند که
دلیل حادثه هنوز مشخص نیست .وی بیان داشت :همچنین یک پسر  ۱۶ساله بر اثر ساخت
مواد منفجره در قهدریجان مصدوم و به بیمارستان فالورجان انتقال داده شد.
راستین ادامه داد :قطع دست یک نوجوان  ۱۴ساله به دنبال ساخت ترقه در اصفهان
از دیگر حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری در اصفهان بود که فرد مصدوم به بیمارستان
الزهرا انتقال داده شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد از کشف  ۸۸کیلوگرم حشیش و ۶۰
کیلوگرم تریاک توسط ماموران پلیس ایستگاه بازرسی شهید مدنی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمدحسین ستودهنیا اظهار داشت :روز
گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد هنگام کنترل محور مواصالتی به یک
دستگاه تریلی که از جنوب کشور عازم پایتخت بود ،مشکوک شده و خودرو را برای بازرسی
متوقف کردند .رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد افزود :در بازرسی از این تریلی،
 ۸۸کیلوگرم حشیش و  ۶۰کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانهای زیر بار جاساز شده بود،
کشف شد .ستودهنیا تصریح کرد :در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس آموزش وپرورش بشاگرد:

اولین خوابگاه شبانه روزی پسرانه در بخش گافر بشاگرد احداث می شود

رئیس آموزش وپرورش شهرستان
بشاگرد از احداث اولین خوابگاه شبانه روزی
متوسطه پسرانه در بخش گافر توسط گروه
جهادی محبین االئمه خبر داد.
عبدالرضا روشن ضمیر با اشاره به رفع
برخی از محرومیتها در حوزه آموزش و
تحصیل در شهرستان بشاگرد گفت :باز
گرداندن مجدد دانش آموزان بازمانده از
تحصیل به چرخه تحصیل یکی از برنامههایی
بود که با همکاری سایر دستگاهها در
شهرستان در حال اجرا است و در این زمینه
اقدامات مؤثری نیزی انجام شده است .روشن
ضمیر بیان داشت :برای برداشتن و حل

مشکالت مدارس مختلط و دانش آموزان
بازمانده از تحصیل به علت مشکالت مالی
با پیگیریهای اداره کل آموزش و پرورش
و مسئوالن شهرستان تصمیماتی گرفته شده
است که در سال  ۹۸اجرایی خواهند شد.
رئیس آموزش و پرورش بشاگرد عنوان
کرد :بخش گافر یکی از بخشهای محروم
و کمتر برخوردار شهرستان و استان بود که
برای حل مشکالت آموزشی در این منطقه
تفاهم نامهای با گروه جهادی محبین االئمه
برای احداث ساختمان یک خوابگاه منعقد شد
تا بتوان برای مهرماه سال  ۹۸با بهره برداری
آز آن ،بخش اعظمی از این مشکالت را در

بخش گافر بر طرف ساخت .روشن ضمیر با
بیان اینکه در این بخش دو خوابگاه دخترانه
در حال ساخت بود و خوابگاه پسرانهای تا
کنون وجود نداشت افزود :هدف از این اقدام
جلوگیری و بازگرداندن دانش آموزان بازماند
از تحصیل و همچنین برداشتن مدارس
مختلط در گافر بود و اینکه دانش آموزان
این بخش برای پیمودن مسافت طوالنی
جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه روزی
شهر سردشت جلوگیری شود .رئیس آموزش
و پرورش بشاگرد اظهار داشت :ظرفیت این
خوابگاه  ۹۰نفر است و در روستای «گرهون»
ساخته میشود ،و در کنار این خوابگاه نیز در

دو مدرسه شبانه روزی دخترانه در روستاهای
«سیت و ماسیتی» و «درنگ مدو» توسط
شرکت فالت قاره وبا مشارکت کمیته امداد
و نوسازی مدارس خوابگاه ساخته میشود.

فرمانده انتظامی قم خبر داد؛

سرقت  ۲۰میلیارد ریالی از کارخانه پروفیل در قم

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری سارقان یک
کارخانه بزرگ تولید پروفیل در قم خبر داد و گفت :متهمان
به سرقت سیم ،کابل و تجهیزات از کارخانه مذکور به ارزش
 ۲۰میلیارد ریال اعتراف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار عبدالرضا آقاخانی
اظهار داشت :در پی وقوع سرقت سیم و کابل و تجهیزات از
کارخانه بزرگ تولید پروفیل در شهرک شکوهیه قم به ارزش
 ۲۰میلیارد ریال ،تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی
استان برای رسیدگی به پرونده مذکور تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد :در ادامه با بررسی جغرافیای جرم
و انجام اقدامات پلیسی یکی از سارقان سابقه دار شناسایی،
دستگیر و طی تحقیقات صورت گرفته به همدستی  ۲تن
دیگر در این رابطه اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد :با دستگیری
همدستان متهم ۳ ،نفر مالخر نیز در ارتباط با این پرونده،

شناسایی و دستگیر شدند.
وی اظهار داشت :متهمان در تحقیقات مأموران پلیس
آگاهی به بزه انتسابی اعتراف و پس از تحویل به مرجع
قضائی استان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
کشف  ۲هزار و  ۲۰۰لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه
اتوبوس در قم
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از
کشف  ۲هزار و  ۲۰۰لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه
اتوبوس در قم خبر داد.
سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت :در پی خبر اعالم
سازمان بازرسی مبنی بر سوختگیری یک دستگاه اتوبوس
دارای باک اضافه از یکی از جایگاههای سوخت در اتوبان قم
 تهران موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاقکاال و ارز پلیس آگاهی استان قم گرفت.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت:

در ادامه پس از هماهنگی قضائی ،خودرو مذکور در محور
مواصالتی استان شناسایی و توقیف شد.
سرهنگ کرمی با اشاره به بازرسی از اتوبوس و کشف
 ۱۵عدد کارت سوخت مربوط به انواع خودرو سنگین،
افزود :راننده خودرو اذعان داشت کارت سوخت را از
آشنایان تهیه کرده و سوخت را به شرکتهای راهسازی
فروخته است ،سپس با هماهنگی قضائی کارتهای
سوخت برای بررسی به شرکت ملی پخش تحویل شده و
اتوبوس نیز به انبار شرکت ملی پخش گسیل منتقل شد و
کارشناسان پس از تخلیه گازوئیل قاچاق ،مقدار آن را ۲
هزار و  ۲۰۰لیتر اعالم کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت :سرانجام با فک
باک اضافه اتوبوس و تحویل به نماینده سازمان تملیکی،
متهم نیز به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی
استان شد.

شهردار قرچک:

بودجه عمرانی قرچک را در سال  ۹۷به  ۵۳درصد رسانده ایم

شهردار قرچک گفت :بودجه عمرانی
قرچک را در سال  ۹۷به  ۵۳درصد رسانده ایم.
محسن خرمی شریف در سخنرانی قبل
از خطبههای نماز جمعه این هفته قرچک
طی سخنانی ضمن تبریک به مناسبت روز
شهدا و گرامیداشت شهادت مهدی باکری
اظهار داشت :شهید باکری ،تنها شهردار
خدوم انقالب اسالمی بود در زمانی که همه
جای کشور هجمههای دشمن بر روی کشور
بود و امیدواریم روزی همه شهرداران با تاسی
از منش این شهید گامهای خوبی درجهت
آرمانهای انقالب و خدمات دهی به مردم

شهید پرور بردارند.
خرمی شریف در ادامه در خصوص
عملکرد شهرداری قرچک در سال  ۹۷گفت:
شهرداری در این سال رقمی معادل ۱۰۰
میلیارد تومان بودجه مصوب برای اجرای
پروژههای این شهرستان بود و طبق قانون
 ۶۰درصد برای هزینههای جاری و اداری
و  ۴۰درصد برای هزینههای عمرانی هزینه
شده است.
وی با اشاره به اینکه تحقق این امر
بدون همدلی و همکاری شورا میسر نمیشد
افرود :با این مساعدن توانستیم این درصد را

در شهرداری جابه جا کنیم و در پایان سال
 ۹۷در صد بودجه اجرا شده در مجموعه
شهرداری توانستیم بودجه عمرانی را از ۴۰
درصد به  ۵۳درصد برسانیم و هزینههای
جاری و اداری را نیز به  ۴۷درصد کاهش
دهیم که این کار یک عملیات عمرانی و
جهادی برای شهروندان محسوب میشود.
شهردار قرچک بیان داشت :در سال ۹۷
توانست بیش از  ۶زمین چمن مصنوعی
محالت را راه اندازی کند و معتقد هستیم
که محالت را باید به اماکن تفریحی تبدیل
کنیم که یکی از این کارها راه اندازی سرای

محالت است.
خرمی شریف از جمله عملیا تهای
دیگر در قرچک را شروع عملیات
کمربندی شمالی ،ساخت فرهنگسرای
بزرگ شهر ،راه اندازی شهربازی واقع
در پارک جنگلی و جابجایی ترمینال
مسافربری به ورودی شهر دانست و
اظهار داشت :با توجه به رفع مشکل
چندین ساله زمینی با کاربری درمانی
ساخته میشود و دومین بیمارستان شهر
قرچک توسط شهرداری و با مشارکت
بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

در آئین پنجشنبه آخر سال انجام شد؛

حضور دو برابری کرجیها در آرامستان بهشت سکینه(ع)

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج با
اشاره به حضور دو برابری مردم کرج در آئین پنجشنبه آخر سال،
گفت :خوشبختانه با اتخاذ تدابیر الزم ترافیک نیز مدیریت شد.
حمیدرضا عسگری با اشاره به اینکه حضور مردم در
آئین پنجشنبه آخر سال دو برابر پارسال بود ،گفت :با توجه
به تمهیداتی که از قبل پیشبینیشده بود ترافیک مسیر گلزار
شهدای بهشت سکینه (س) روان بود .وی اضافه کرد :طبق
هماهنگیهای انجامشده با کالنتری  ۲۴کمالشهر نیروهای پلیس
از صبح روز گذشته در بهشت سکینه (س) مستقر و ترافیک
ورودی و خروجیهای آرامستان بهخوبی مدیریت شد .رئیس
سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج تأکید کرد :تعبیه

پارکینگهای فراوان در محوطه آرامستان باعث مدیریت ترافیک
و عدم پارک خودرو در محورهای اصلی شد .عسگری همچنین
به هماهنگیهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج
با اورژانس اشاره کرد و گفت :یک دستگاه آمبوالنس و دو دستگاه
موتور امداد از ساعات ابتدایی صبح روز گذشته برای ارائه خدمات
امدادی به مراجعان در محدوده قطعات گلزار شهدای بهشت
سکینه (س) مستقر شد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان در ساعات اولیه
صبح به این آرامستان مراجعه کردند ،گفت :سال گذشته در آئین
پنجشنبه و جمعه آخر سال حدود  ۶۷هزار خودرو وارد آرامستان
شده بود درحالیکه امسال روز پنجشنبه تردد بیش از  ۶۱هزار

خودرو ثبتشده است .رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای
شهرداری کرج در بخش دیگری به اجرای برنامه گلباران آرامگاه
شهید گمنام و مزار شهدای آرمیده در این آرامستان و شهدای
مدفون در امامزاده محمد (ع) اشاره کرد و گفت :این برنامه با
حضور مسئوالن اجرا شد .عسگری هدف از حضور بر سر مزار
شهدا را تجدید میثاق دوباره با مقام شامخ شهیدانی که تمام
دارایی خود را درراه دفاع از دین و مکتبشان فدا کردند ،دانست
و با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسالمی محکم و باعزت درراه
شهیدان گام برمیدارد ،گفت :مطلع و آغاز برنامهها و فعالیتهای
خود را در پنجشنبه پایانی سال ،تجدید میثاق و ادای احترام به
شهدا قراردادیم.
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خبر کوتاه
امام جمعه مهریز:

وابستگی به درآمدهای نفتی باید
به کمترین میزان ممکن برسد

امام جمعه مهریز گفت :وابستگی به درآمدهای نفتی
باید به کمترین میزان ممکن برسد تا اقتصاد سالمی داشته
باشیم .حجتاالسالم عبدالرضا محی الدینی در خطبههای
این هفته نمازجمعه مهریز با تبریک فرا رسیدن ماه رجب
و ایام اعتکاف اظهار داشت :مراسم اعتکاف در بهترین مکان
یعنی مسجد ،بهترین زمان یعنی ماه رجب و با بهترین عمل
یعنی روزه انجام میگیرد .وی بیان کرد :اعتکاف فرصتی
است برای تفکر ،خوب اندیشیدن آشتی با خدا و نوعی
تمرین بندگی است و امیدواریم همه بتوانیم از فیض کامل
این این ایام بهره مند شویم .امام جمعه مهریز همچنین
میالد امیرالمومنین حضرت علی (ع) را تبریک گفت و
افزود :میالد امام علی (ع) با آغاز سال جدید مصادف شده
و امیدواریم سال  ۹۸سرآغاز زیبایی برای همه مسملین
جهان باشد و این همزمانی را به فال نیک میگیریم .محی
الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره روز ملی
صنعت نفت عنوان کرد :درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر،
سرمایههای ملی و میراث کشور و ملت دیده شود اما باید
وابستگی به این درآمد کاهش پیدا کند تا اقتصاد سالمی
داشته باشیم .وی همچنین با تبریک فرا رسیدن میالد
امام جواد (ع) ادامه داد :حضرت جواد (ع) الگویی کامل در
مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن ،تقوا و پرهیزکاری بود و
با توجه به رسیدن ایشان به درجه امامت در سن جوانی،
میتوان از ایشان به الگویی مناسب برای جوانان امروز یاد
کرد .محی الدینی همچنین ضمن تسلیت رحلت یادگار
امام راحل ،سید احمد خمینی افزود :سید احمد خمینی
از شخصیتهای انقالبی دارای مواضع روشن در مقابله با
توطئههای استکبار و به تعبیر مقام معظم رهبری خادم
صدیق و مدافع قاطع اصول انقالب اسالمی بود.
فرماندار ابرکوه خبر داد:

اشتغالزایی برای  ۳۵۰نفر با اجرای ۲۰۰
طرح در ابرکوه

فرماندار ابرکوه گفت :با بهرهبرداری از  ۲۰۰طرح از
مجموع  ۲۲۰طرح اشتغالزایی شهرستان ابرکوه در سال جاری،
برای  ۳۵۰نفر اشتغالزایی شد .محمد کاظمی نسب در نشست
شورای اداری شهرستان ابرکوه که با حضور نماینده ولیفقیه در
استان و امام جمعه یزد و استاندار یزد برگزار شد ،اظهار داشت:
یکی از مسائل مهمی که امسال در سطح ملی دنبال شد ،بحث
اشتغالزایی بود که خوشبختانه در این زمینه در ابرکوه شاهد
اتفاقات خوبی بودیم .وی از اجرای خوب بستههای اشتغالزایی
دولت در ابرکوه خبر داد و افزود :ابرکوه از شهرستانهای
پیشتاز در زمینه جذب تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
فراگیر است .کاظمی نسب یادآور شد :به دنبال طرح دولت
برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم ۲۲۰ ،طرح
اشتغالزایی در ابرکوه مصوب شد که تاکنون  ۲۰۰مورد آن به
بهره برداری رسیده است .فرماندار ابرکوه یادآور شد :با اجرای
این طرحها برای بیش از  ۳۵۰نفر در این شهرستان اشتغالزایی
شده است .وی بیان کرد :با بهره برداری از  ۲۰طرح مصوب
دیگر در سال آینده ،برای  ۲۵۰نفر دیگر اشتغالزایی خواهد شد.
کاظمینسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به قابلیتها و ظرفیتهای گردشگری شهرستان ابرکوه بیان
کرد :ابرکوه در مرکز مثلث گردشگری ایران قرار گرفته و با
نزدیکی به استانهای فارس و اصفهان ،همچنین بهرهمندی
از جاذبههای بینظیر گردشگری نظیر خانه آقازاده ،سرو
 ۴۵۰۰ساله ابرکوه و بسیاری دیگر از آثار بیبدیل ،از قطبهای
گردشگری استان یزد به شمار میرود .وی اظهار امیدواری
کرد :شهرستان ابرکوه امسال بتواند میزبانی شایسته ای از
مهمانان نوروزی داشته باشد.
مدیر حرکتهای جهادی بسیج سازندگی قم خبر داد؛

خدمترسانی  ۳۰گروه جهادی قم در ۸
استان کشور همزمان با ایام نوروز

مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی
استان قم از فعالیت خدمت رسانی  ۳۰گروه جهادی قم در
 ۸استان کشور همزمان با ایام نوروز خبر داد .به گزارش از
سپاه استان قم ،سید علی سید میرزایی با اشاره به خدمت
رسانی  ۱۱۰گروه جهادی قم در ایام نوروز  ۹۸در داخل
و خارج از استان ،اظهار داشت :فعالیت این گروهها از ۲۲
اسفندماه  ۹۷آغاز شده و تا  ۱۵فروردین سال  ۹۸ادامه
خواهد یافت .وی افزود :در مجموع  ۸۰گروه جهادی در
داخل استان شامل مناطق حاشیهای شهر مقدس قم و
نیز روستاها و دهستانهای محروم استان به خدمت
میپردازند و  ۳۰گروه نیز در استانهای کرمانشاه ،سیستان
و بلوچستان ،کرمان ،لرستان ،خوزستان ،فارس ،اصفهان و
گیالن در جهت محرومیت زدایی فعالیت جهادی میکنند.
مدیر حرکتهای جهادی بسیج سازندگی استان
قم همچنین گفت :از اردوهای شاخص خارج از استان
میتوان به فعالیت گروه جهادی ربیون در استان لرستان
(کوهدشت) ،گروه جهادی راهیان غدیر در استان گیالن
(لنگرود)،گروههای جهادی فاطمیون ،منادیان فتح و
شهیدان تاری در استان کرمانشاه (منطقه زلزله زده
سرپل ذهاب) ،گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در
استان خوزستان (خرمشهر) ،گروه جهادی سالم در استان
فارس ،گروه جهادی طوبی در استان اصفهان (شهرضا)،
گروه جهادی محمد رسول اهلل (ص) در استان سیستان
و بلوچستان و نیز گروه جهادی فداییان والیت در استان
کرمان (رودبار) اشاره کرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای ایالم:

ورودی شهرهای استان ایالم
از زباله پاکسازی شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای ایالم گفت :در
آستانه سال نو ،ورودی شهرهای استان ایالم از زباله پاکسازی
شده است .نوراهلل دلخواه اظهار داشت :با همکاری دوستداران
حفاظت از محیط زیست و راهداری استان راههای مواصالتی
و مبادی ورودی شهرهای استان در حال پاکسازی است .وی
افزود :در  ۱۰شهرستان به صورت همزمان غیر از مرکز استان،
 ۳۰۰راهدار در ورودی شهرها به صورت نمادین مشغول
پاکسازی محیط هستند .وی ادامه داد :اجرای این طرح به این
منظور است تا بتوانیم میراث طبیعی که از نسلهای گذشته
به ما رسیده را تقدیم نسل آینده کنیم و استقبال خوبی از
مهمانان و مسافران نوروزی در ورودی شهرها داشته باشیم.
دلخواه تصریح کرد :زبالههای رها شده از سوی مردم ،رانندگان
و گردشگران در حریم راهها مهمترین چالش و معضل زیست
محیطی است که به دلیل اهمیت بهداشتی و سالمت جامعه
عالوه بر مسئله زیست محیطی ،معضل پاکسازی حریم راهها از
زباله نیازمند فرهنگ سازی است.

