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اخبار
فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین

زیر ساخت های امنیتی محمدیه و ناحیه
شهری مهرگان باید بازنگری و تقویت شود

قزوين  -سردار حاجیان فرمانده نیروی انتظامی
استان قزوین بیان کرد :برای ارتقاء امنیت در محمدیه
و ناحیه شهری مهرگان باید همه مسئوالن استانی و
شهرستانی پای کار بیایند و از تمام ظرفیت ها برای
محقق شدن این امر استفاده کنند سردار حاجیان
فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین به همراه معاونین
 ،فرمانده انتظامی شهرستان البرز ،بخشدار ،شهردار و
اعضای شورای اسالمی شهر محمدیه از پروژه نیمه
کاره احداث ساختمان کالنتری محمدیه بازدید بعمل
آوردند .در این بازدید سردار حاجیان فرمانده نیروی
انتظامی استان قزوین با بیان اینکه امنیت یکی از
مولفه های مهم پیشرفت و توسعه است افزود :برای
ارتقاء امنیت در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان باید
همه مسئوالن استانی و شهرستانی پای کار بیایند و
از تمام ظرفیت ها برای محقق شدن این امر استفاده
کنند .وی خاطر نشان کرد :اقدامات انجام شده از قبل
برای وضعیت امنیت محمدیه و منطقه با جمعیت
کمتر صورت گرفته که با توجه به وسعت منطقه و
جمعیت باالییکصد و پنچاه هزار نفری باید امنیت و
امکانات و نیروی انتظامی را ارتقا داد و به مجموعه
زیربنایی و زیرساخت های امنیتی منطقه باید مجدد
بازنگری گردد .فرمانده نیروی انتظامی استان کمبود
امکانات و وجود مشکالت اساسی در بحث ترافیک در
محمدیه را هم یکی از موضوعات مهم دانست و افزود:
محمدیه از لحاظ ترافیکی می بایست مورد توجه قرار
گیرد و امروز شاهد بار ترافیکی سنگینی در این شهر
هستیم که مشکالتی را برای شهروندان رقم زده است
و باید راهور در این شهر هم ارتقاء یابد.
سردار حاجیان در خصوص احداث دو ساختمان
کالنتری در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان اشاره
و توضیح داد :ساختمان شماره دو کالنتری در
ناحیه شهری مهرگان در حال احداث می باشد ولی
ساختمان نیروی انتظامی محمدیه که از آغاز آن
حدود ده سال می گذرد و بنا به دالیلی از قبیل عدم
تامین اعتبارات مالی و غیره باعث تعطیلی این پروژه
شده بود که طی جلسه ای که با بخشدار  ،شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر محمدیه برگزار شد
تصمیم بر این گرفته شد که با تعیین و برآورد هزینه
با کمک هم و همچنین بهره مندی از ظرفیت های
استانی بتوانیم نسبت به تکمیل این پروژه گام های
اساسی را برداریم که مقرر شد این موضوع از سوی
شهرداری محمدیه باید انجام و به نیروی انتظامی
استان اعالم تا نسبت به تامین اعتبارات اقدامات الزم
صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

خانهنشینی و افزایش حضور در فضای مجازی،
دانشآموزان را در موقعیت پُرخطر قرار داده است

ساری_ سکینه مریخ  :دکتر
سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در جلسه ای که با
موضوع هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب
های اجتماعی و با برقراری ارتباط زنده
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مازندران  ،مدیرکل آموزش و پرورش
استان و رئیس شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر مازندران در گروه مدیران
مدارس مازندران در شاد برگزار شد ،
گفت :با توجه به خانهنشینی کودکان
و نوجوانان به دلیل بیماری کرونا ،و
افزایش حضور در شبکههای مجازی،
قرارگیری در موقعیتهای پر خطرنیز در
میان آنها افزایش پیدا کرد.
وی افزود :با توجه به خانهنشینی
کودکان و نوجوانان به دلیل بیماری
کرونا ،و افزایش حضور در شبکههای
مجازی ،قرارگیری در موقعیتهای پر
خطر نیز در میان آنها افزایش پیدا کرد
که باید چارهای در این باره اندیشید.
دکتر موسوی با اشاره به تغییر و

تحول در آموزش و پرورش ،تصریح کرد:
در عصر حاضر با توجه به وجود لوازم و
ابزارهای متنوع کامپیوتری که از هر نظر
با قابلیتهای ذهنی و حافظهای انسانها
غیر قابل مقایسه است ،آموزش حافظه
محور منسوخ شده و باید به سمت
آموزش و تعلیم با رویکرد تفکر خالقانه،
نقادانه ،ارتباطی و براساس همکاری

پیش برود .با توجه به قرارگیری در
شرایط جدید جامعه بشری به همکاری و
کار تیمی نیاز است و دوره کار انفرادی
گذشته و پایان یافت.
وی با اشاره به تفکر نقاد و لزوم
شیوه درست نقد ،افزود :نقد فحاشی و
راهی برای کسب محبوبیت نیست .نقد
اصولی دارد وباید بر پایه اطالعات کسب

شده به شیوه درست باشد .این اطالعات
اگر از منابع مختلف باشد ،فرد به یک
جمعبندی کلی رسیده و میتواند بر
اساس آن اقدام به تصمیمگیری کند.
امری که اگر در میان نوجوانان ما و حتی
کودکان ما به درستی آموزش داده شود
میتواند ریشهی بسیاری از مشکالت و
آسیبهای اجتماعی را حذف کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مازندران با اشاره به میل هیجان در
بین نوجوانان و خطراتی که ابزارهای
هیجانی در آنها وجود دارد ،تصریح
کرد :آموزش و پرورش و سایر
دستگاههای ذینفع در ارتباط با امور
نوجوانان و جوانان باید زمینههای
هیجانات کم خطرتر را برای این قشر
از جامعه فراهم کند تا افراد اسیر
لذتهای زودگذری که توسط این
مواد اعتیاد آور ایجاد میشود نگردند.
ممکن است جوانان احساس کنند
اعتیاد میتواند به آنها لذت سرخوشی
دهد که این تفکر از اساس غلط است.

آیتاهلل العظمی علوی گرگانی:

امامزادگان ستارگانی هستند که نور و برکت آنها نصیب ما شده است

یکی از مراجع تقلید گفت :بر اساس روایتی از امام
صادق(ع) ،امامزادگان همچون ستارگانی هستند که
خداوند نور و برکت آنها را نصیب ما کرده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،آیتاهلل العظمی سید علی علوی

گرگانی پس از زیارت مرقد مطهر امامزاده سید
علی(ع) در سخنانی ابراز کرد :بقاع متبرکه ملجأ و
پناهگاه شیعیان در طول تاریخ بودهاند و امامزاده سید
علی(ع) از جمله شاخصترین آنهاست.
وی افزود :امام جعفر صادق(ع) در روایتی
میفرمایند «خداوند در سرزمین خود ،ستارگانی را
قرار میدهد تا مردم از نور و برکت آنها استفاده کنند»،
از جمله این ستارگان میتوان به امامزادگانی همچون
حضرت سید علی(ع) اشاره کرد که با چند واسطه به
حضرت ابوالفضل(ع) میرسند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه در چند نقطه از
ایران و جهان ،فرزندان حضرت عباس(ع) مدفون
هستند گفت :حضرت سید علی(ع) دارای فضیلت و
شرافت عظیمی بودهاند و جزو علمای آل محمد(ص)
در دوره و زمان خود به شمار میرفتند.

وی ادامه داد :حضرت سید علی(ع) مردی شجاع
و مدبر بودند و فرزند ایشان هم در مصر مدفون هستند
و صاحب کرامات بی شمار؛ بارها به خاطر دارم که
زائران ،حاجات خود را از ایشان گرفتهاند و بزرگان
بسیاری هم به طور مرتب به زیارت حضرت مشرف
میشوند.
آیتاهلل علوی گرگانی تصریح کرد :باید قدردان
حضور امامزادگان در کشورمان باشیم ،خدام و هیأت
امنای بقاع متبرکه هم بدانند که توفیق عظیمی
نصیبشان شده که میتوانند به ایشان و زائران خدمت
کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هیچگاه از خاندان
وحی جدا نشویم گفت :از اداره کل اوقاف هم تشکر
میکنیم که در آبادانی بقاع متبرکه تالش میکند و
این اماکن را به قطب فرهنگی تبدیل کرده است.

خبر كوتاه
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم :بخشش
جریمه  ۲برابری موتورهای توقیفی و امکان تقسیط آن

تشریح جزئیات شرایط ترخیص
موتورسیکلت های توقیفی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان ضمن تشریح جزئیات ترخیص موتور
سیکلت های رسوبی از پارکینگ ،از امکان
قسط بندی جرایم موتورسیکلت های توقیف
شده رسوبی خبر داد.
سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» در گفت و گو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت:
عمده دالیل توقیف موتورسیکلت ها در استان
به دالیلی چون ،ارتکاب تخلفات راهنمایی،
انتظامی ،دستور قضایی و  ...بوده است که در
مجموع تعداد این موتورسیکلت ها به بیش از 4
هزار  409دستگاه می رسد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی افزود:
برابر تصمیمات گرفته شده برای جلوگیری از
انباشت این موتورسیکلت ها در پارکینگ ها
تسهیالتی را برای ترخیص موتور سیکلت های
رسوبی پیش بینی شده که ارائه این تسهیالت از
 17آبان آغاز شده و تا  ۱۷دی ماه ادامه خواهد
داشت.
وی با اشاره به تدبیر و تاکید رئیس پلیس
راهور ناجا برای اجرای این طرح  ،تصریح کرد:
تمامی موتورسیکلت ها به شرط آنکه دارای
دستور قضائی نباشند می توانند از پارکینگ ها
ترخیص شوند.
بخشش دو برابری جریمه ها و امکان قسط
بند ی
سرهنگ کهزادی گفت :همزمان با اجرای
این طرح ،جریمه  2برابری موتورسیکلت های
توقیفی رسوبی (جریمه دیرکرد) بخشیده شده
و مالکان یا متصرفان موتورسیکلت ها تنها باید
اصل جریمه را پرداخت کنند.
وی ادامه داد :با اقداماتی که انجام گرفته
افراد می توانند برای ترخیص موتورسیکلت ها
از شیوه پرداخت اقساطی نیز استفاده کنند به
شرط آنکه کل مبلغ جریمه را در طول یک سال
تسویه کنند.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به محدود
بودن زمان اجرای این طرح ،بیان داشت :اگر
طی  2ماه موتورسیکلت های رسوبی ترخیص
نشوند این موتورها به منزله موتورهای بالصاحب
فروخته خواهد شد و طی  6ماه مبلغ آن قابل
عودت به مالک خواهد بود و پس از آن به نفع
بیت المال هزینه خواهد شد.

