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شهرستان

اخبار
سرمایهگذاری در بقاع متبرکه طرح جدید سازمان اوقاف است

لزوم کار فرهنگی برای معرفی بیشتر
امامزادگان قم

مدیرکل اوقاف استان
قم گفت :سرمایهگذاری
در بقاع متبرکه برای
توسعه درآمدها و انجام
کار خیر از این طریق،
طرح جدید سازمان اوقاف به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان قم ،حجتاالسالم والمسلمین
عباس اسکندری به مناسبت پنجم ذی القعده روز
گرامیداشت امامزادگان با اشاره به وجود  ۹۱بقعه
متبرکه در قم اظهار کرد :در برخی از این بقاع ،چند
تن از امامزادگان مدفون هستند به همین دلیل تعداد
امامزادگان قم به  ۱۷۰نفر میرسد.
مدیرکل اوقاف استان قم با بیان اینکه برخی
امامزادگان قم جزو محدثان و علمای بزرگ زمان
خود بود هاند و از نظر نسلی به ائمه اطهار علیهم
السالم هم بسیار نزدیک بود هاند گفت :از جمله
این شخصیتهای بزرگ میتوان به امامزاده
موسی مبرقع علیه السالم اشاره کرد که بنا به
برخی نقلها ،فرزند بالفصل امام جواد علیه السالم
بود هاند.
وی به آستان مقدس امامزاده شاه سید علی علیه
السالم در قم اشاره و ابراز کرد :ایشان هم از نوادگان
حضرت عباس علیه السالم می باشد.
اسکندری با بیان اینکه امامزاده علی بن جعفر
علیه السالم هم جزو امامزادگان شاخص قم و از
نوادگان امام صادق علیه السالم هستند گفت :حضرات
جمالالدین علیه السالم و جعفر شهید علیه السالم
هم از امامزادگان شاخص مدفون در قم هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد:
طرح ابتکاری سازمان اوقاف با محوریت مراکز افق در
جوار بقاع متبرکه شاخص هر شهر از سال گذشته
اجرایی شده است ،طرحی برای اجرای برنامههای
اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی که با توجه به تاکید رهبر
معظم انقالب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب
فرهنگی تدوین شده است.
وی گفت :ادارات اوقاف از گذشته فعالیتهای
فرهنگی و قرآنی مختلفی داشتهاند اما در حوزه
مسائل اجتماعی به طور جدی وارد میدان نشده
بود ،به همین دلیل در قالب مراکز افق ،رصد خوبی
صورت گرفته و با توجه به کمبودها و نیازها ،اقدامات
گستردهای تدارک دیده شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :در
دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف ،سرمایهگذاری در
بقاع متبرکه هم در دستور کار قرار گرفته تا فقط به
درآمد موقوفات و نذورات متکی نباشیم ،در این راستا
از سال گذشته و طی قراردادی که با وزارت نیرو
بسته شده ،نیروگاههای خورشیدی روی بام امکان
مقدسه ایجاد شده و از این محل ،درآمدهای بیشتری
برای بقاع ایجاد خواهد شد.
وی با تشکر از صدا و سیما و سایر رسانهها به
دلیل معرفی امامزادگان و فعالیتهای سازمان اوقاف
خاطرنشان کرد :در قم و به خاطر وجود خورشیدی
همچون آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم
اهلل علیها ،الزم است نسبت به معرفی امامزادگان
تالش بیشتری داشته باشیم چرا که رهبر معظم
انقالب هم فرمودهاند اگر هر یک از این امامزادگان
مدفون در کوچه و خیابانهای قم در شهر دیگری
بودند ،به مرکز بزرگی تبدیل میشدند.
اسکندری افزود :زائرانی که به شهر مقدس قم
مشرف میشوند معموال زمان کمی را برای استقرار در
این شهر سپری میکنند بنابراین میتوان با توسعه
بقاع متبرکه ،زمان ماندگاری آنها را در قم بیشتر
کرد.

اجرای طرح دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی در قم

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه قم گفت :رانندگان خودروهای
عمومی باری و مسافری که متقاضی
دوگانهسوز کردن وسیله نقلیهشان هستند،
باید هر چه سریعتر نسبت به ثبتنام
مشخصات خودرو در سامانه مربوطه اقدام
نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم ،سید
محمود طاهری افزود :این طرح بر اساس
مجوز شورای اقتصاد ،بهصورت رایگان اجرا
و بر اساس آن یکمیلیون و  ۴۶۰هزار
دستگاه خودروی عمومی حمل بار و مسافر
در سطح کشور گازسوز میشود.
وی اضافه کرد :دارندگان تاکسیها
و انواع وانتبارها میتوانند برای گازسوز
کردن خودروهای خود با مراجعه به نشانی
 https://gcr.niopdc.irاقدام به
ثبتنام کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش

مصرف بنزین و افزایش مصرف سی ان
جی در سبد حاملهای انرژی خودروهای
عمومی حمل بار و مسافر عنوان کرد.
طاهری گفت :با توجه به فعال بودن

 ۳۹باب جایگاه عرضه سی ان جی در سطح
استان قم ،رانندگان میتوانند با قیمت
ارزانتر از سوخت پاکتر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اقدام سریعتر رانندگان

متقاضی برای ثبتنام در این طرح،
خاطرنشان کرد :اولویت گازسوز کردن
با خودروهایی است که مشخصات آنها
زودتر در سایت مربوطه ثبتشده باشد.
وی ادامه داد :پس از ثبتنام در
سامانه ،رانندگان باید بر اساس تاریخ و
زمان اعالمشده به کارگاههای مجاز مراجعه
نمایند و ضرورتی به مراجعه به شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی وجود ندارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه قم بیان کرد :با وجود اینکه
اطالعرسانی و تبلیغ خاصی در این زمینه
صورت نگرفته است ،تاکنون اطالعات بیش
از  ۱۰۰دستگاه خودرو در سایت مربوطه
ثبتشده است و در نوبت گازسوز شدن
میباشند.
به گفته وی ،درصد باالیی از
خودروهای عمومی باری و مسافری که
در محدوده استان قم تردد میکنند،
دوگانهسوز هستند.

معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده ای:

 ۱۳هزار کیلومتر راه روستایی در برنامه ششم آسفالت می شود

قزوین -معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده
ای گفت :در برنامه ششم توسعه باید  ۱۳هزار کیلومتر راه
روستایی در کشور آسفالت شود که امسال  ۳۵۰۰کیلومتر
در دستور کار قرار دارد.
رضا اکبری در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به
استان قزوین و بازدید از پروژههای راهسازی در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت :در کشور اگر  ۱۳هزار کیلومتر
آسفالت شود تکلیف برنامه ششم را انجام داده ایم.
وی افزود :این راهها در روستاهای باالی  ۲۰خانوار است
که تکلیف قانونی ما در برنامه ششم محسوب میشود.
اکبری بیان کرد :مجموعه راههای روستایی کشور

که نیازمند آسفالت است حدود  ۵۰هزار کیلومتر است که
وظیفه ما در روستاهای باالی  ۲۰خانوار است.
معاون راهداری کشور تصریح کرد :سال گذشته دو هزار
کیلومتر راه آسفالت شد و به پایان رسید و امسال ۳۵۰۰
کیلومتر در دست اجراست.
اکبری گفت :میانگین آنچه برای راههای روستایی بعد
از انقالب رخ داده سالی سه تا چهار هزار کیلومتر ساخته و
آسفالت شده و امسال  ۳۵۰۰کیلومتر آسفالت خواهد شد.
وی یادآور شد :برای امسال اعتبار استانی برای راهها
پیش بینی شده و بخشی توسط نهادهای دیگر و اعتبارات
مناطق محروم ریاست جمهوری ،استانداری و اعتبار دهیاری

ضرورت بهره گیری از تجارب ارزنده استان
گلستان در تثبیت گالی ها

رییس تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش کشور اقدامات و تجربیات ارزنده منابع طبیعی
استان گلستان در تثبیت گالی های شرق استان را مورد تمجید و ستایش قرار داد.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جلسه ای با حضور بهمن اکبری
رییس گروه تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش ،مهندس عظیمی کارشناس مسئول آبخیزداری
سازمان جنگلهاو مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین مهندسین مشاور مطالعه کننده حوزه های
فوق در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.بهمن اکبری بیان کرد :هدف از این جلسه بررسی
عملکرد عملیات اجرایی و قراردادهای مطالعاتی حفاظت خاک و کاهش اثرات زمین لغزش و گالی
در حوزه های آبخیزکال آجی بزرگ ،قرناوه بزرگ و چهل چای نرماب می باشد.وی در ادامه ضمن
ارائه راهکارهای الزم به مشاورین اضافه کرد :طی بازدیدهای میدانی که در روزهای اخیر از عملیات
اجرایی پایداری سازی گالی ها و زمین لغزش در حوزه های مذکور انجام شد ،اقدامات اجرایی
معاونت فنی و آبخزداری در تثبیت گالی ها بازده بسیار مناسبی داشته است.ایشان ضمن تاکید بر
الزم االجرایی بودن اقدامات الزم جهت کاهش این نوع فرسایش اظهار کرد :ضروری است تجربیات
استان گلستان در قالب گزارش و حتی دستورالعمل اجرایی در اختیار سایر استان ها قرار بگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

کنترل و نظارت بر طرح ها و اقدامات
حفاظتی؛ قدم اصلی راهبرد هجده گانه
سازمان جنگل ها و مراتع
این نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل دفتر جنگلداری و امور
بهره برداری سازمان به اتفاق همراهان ایشان و همچنین مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان و روسای ستادی در سالن جلسات
اداره کل برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ،ابوطالب قزل سفلو با تاکید بر
تسریع در اجرا و اتمام برنامه ها و موضوعات مهم در حدود وظایف
منابع طبیعی افزود »:این نشست با هدف اجرای ابالغ راهبردهای
عمومی و مدیریتی هجده گانه سازمان جنگلها و مراتع و همچنین
تبیین برنامه های محوری همچون طرح های آبخیزداری ،بیابانزدایی،
صیانت از جنگلها و طرح توقف بهره برداری از جنگل های هیرکانی
و برنامه های  9گانه جهش عملکرد انجام گردید.مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان افزود»:تسریع و اصالح فرایند
صدور مجوز جمع آوری درختان خطرساز در پارک ها و تفرجگاه
های جنگلی،سیل اورده و طوفان زده در جاده های مواصالتی به
جهت جلوگیری از بروز خسارات و تلفات انسانی و همچنین تفویض
اختیار تهیه و اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت سوزنی
برگ با هدف جلوگیری از وقوع حریق از موضوعات تاکیدی بوده و
ضروری است در دستور کار قرار بگیرد.محمدعلی معصومی ،مدیرکل
دفتر جنگلداری و امور بهره برداری منطقه نیز با تاکید بر تداوم این
هم اندیشی ها افزود :در جهت ارتقای ضریب حفاظتی اقداماتی
همچون کنترل و بازرسی و نظارت بیشتر کارخانه ها و کارگاه های
چوب بری جهت ممانعت از قاچاق چوب و تهیه آمار میزان مصرف
چوب ،پیشنهاد تفویض اختیار صدور مجوز کوره زغال به استان ،رفع
مشکالت حفاظتی و پیگیری پرونده های حقوقی ،رعایت اصول فنی
براساس قوانین حفاظت وبهره برداری در عملیات نشانه گذاری و بهره
برداری درختان و غیره در سطح استان ضروری و بایستی اجرا گردد.
وی در خصوص اجرای طرح جایگزین برابر سیاست های ابالغی ستاد
ملی مدیریت پایدار منابع طبیعی اظهار کرد :تدوین و تصویب قانون
متناسب با طرح جایگزین و همچنین مطاله واجرای طرح جایگزین و
همکاری در اجرای پروژه های عمومی و عمرانی را در برابر ضوابط و
مقررات ضروری دانستند.

توصیه هایی به والدین گرامی
در پیشگیری ازاعتیاد فرزندان
به مواد مخدر و روان گردان

شهرستان مالرد.مژگان علیقارداشی  :والدین
گرامی  ،با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهی ناشی از
مصرف مواد مخدر و روان گردان ها با رعایت سن تقویمی
و عقلی او گفتگو نمایید.
والدین گرامی  ،حمایت عاطفی از فرزندان ،شاد کردن
فضای منزل  ،وضع مقررات و قوانین برای عدم هرگونه
مصرف مواد و آموزش مقاومت در برابر فشار منفی گروه
همساالن  ،از جمله راههای موثر در پیشگیری از گرایش
نوجکانان به اعتیاد است.
والدین گرامی  ،در صورت بروز تغییرات عمده
شخصیتی  ،رفتاری و جسمی در فرزندان نظیر اختالل
تمرکز و تعادل  ،رفت و آمدهای مشکوک ،دیر آمدن به
منزل  ،کمبود انگیزه برای تحصیل و کار  ،اختالل در
فعالیت های اجتماعی  ،فراموشی  ،افکار خودکشی،سرقت
وسایل منزل  ،پرخاشگری و خلق و خوی تهاجمی ،
پرتحرکی  ،کناره گیری شدی و انزوا طلبی  ،از مشاوران و
متخصصین کمک بگیرید.
والدین گرامی  ،بروز تغییرات ظاهری در دوهفته
متوالی (مانند قرمز شدن چشم ها ،بی توجهی به نظافت
فردی  ،کاهش بی دلیل وزن ،مشکالت تنفسی) ،تغییرات
عمده شخصیتی و رفتاری مانند سرخوشی زیاد و خنده
های بی مورد در فرزندان خود را جدی بگیرید.

آتش سوزی سطحی در تپه سوگله
منطقه هزارپیچ به مساحت یک هکتار
اطفای کامل شد

و بخشداریها و اعتبارت پراکنده بنیاد برکت ،ستاد اجرایی،
قرار گاه و خیرین مورد استفاده قرار میگیرد.

بازدید از روند اجرایی پروژه های راهسازی نهاوند و مالیر

همدان -شهناز محمدی:مدیر کل راه
و شهرسازی استان همدان به همراه نماینده
مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای
اسالمی  ،معاون مهندسی و ساخت اداره کل

خبر کوتاه

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان :

راه و شهرسازی استان همدان:

و رئیس راه و شهرسازی شهرستان از پروژه
نهاوند -فیروزان و نهاوند – بروجرد بازدید
نمود.
« داریوش حسینی « دربازدید از
چهارخطه نهاوند -فیروزان عنوان کرد :این
پروژه به طول  ۶کیلومتر و اعتباری بالغ بر
 ۱۴میلیارد تومان از از پل حاج علیمراد تا
روستای کهریز صالح الدین در حال انجام
است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان
گفت :در این بازدید مقرر شد توسط نماینده
مردم نهاوند در مجلس  ۶۰میلیارد تومان
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برای کل محور تخصیص گرفته شود تا
بدینوسیله  ۲۵کیلومتر حوزه این شهرستان
پوشش داده شود .
وی در بازدید از چهار خطه نمودن
محور نهاوند -بروجرد بیان کرد :این پروژه
از نهاوند تا سه راهی بروجرد به طول ۳۰
کیلومتر است که از این مقدار  ۲۰کیلومتر
در حوزه استحفاظی استان همدان قرار دارد
و از مجموع این  ۲۰کیلومتر  ۱۷کیلومتر ۴
خطه شده است.
وی اعالم کرد ۳ :کیلومتر از این مسیر
به همراه تعریض یک دهانه پل با اعتباری

بالغ بر  ۴میلیارد تومان در حال انجام است
که امید است با تخصیص اعتبار مورد نیاز
برای هفته دولت به بهره برداری برسد.
گفتنی است در ادامه مدیر کل راه و
شهرسازی استان به همراه معاون مهندسی
و ساخت و سرپرست راه و شهرسازی
شهرستان مالیر از فاز دوم پروژه چهارخطه
سامان – بروجرد به طول تقریبی  ۸کیلومتر
بازدید به عمل آورد.
الزم به ذکر است در محور سامان-
بروجرد ساب بیس مسیر و  ۵.۵کیلومتر هم
اساس الیه اول انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان ،سرهنگ حبیب یارادبزی با
عنوان این خبر افزود :روز گذشته براثر سهل انگاری یکی
از گردشگران در منطقه هزار پیچ به سطح یک هکتار آتش
سوزی حادث گردید که با همت مامورین یگان منابع
طبیعی اطفا کامل شد.وی ادامه داد :با اطالع به موقع مردم
و حضور بهنگام مامورین ما ،آتش سوزی سطحی و در کف
باقی ماند و به عمق ورود پیدا ننمود اما در این حادثه
سه درخت کاج کامال سوخت.حبیب یارادبزی تاکید کرد:
عامل انسانی گردشگر باعث ایجاد این آتش سوزی بوده
که اگر اطالع رسانی و حضور به موقع نیروها نبود چه بسا
تبدیل به آتش سوزی گسترده ای می گردید .وی با تشکر
از اطالع رسانی و احساس مسئولیت پذیری مردم افزود:
باید این وظیفه ،همگانی شده و مردم هوشیار باشند و به
ما در حفاظت از جنگل ها کمک نمایند و این فرهنگ را
به عموم اشاعه دهند.فرمانده یگان حفاظت در انتها گفت:
مسئله آتش سوزی در تمام فوصول سال به ویژه در این
روزهای گرم مسئله ی جدی بوده در نتیجه خواهشمندیم
در صورت مشاهده هرگونه حریق و آتش سوزی حتی در
سطح کوچک از طریق سامانه رایگان ارتباطی  1504به
مامورین ما اطالع دهند.

