4

شهرستان

چهارشنبه  27اسفند 1399
شماره 2904

اخبار
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی:

ثبت  ۶۱وقف جدید در خراسانجنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت۶۱ :
وقف جدید طی سال  ۹۹در خراسانجنوبی ثبت شده است.
حجتاالسالم پرویز بخشیپور ظهر سه شنبه در
نشست خبری با اشاره به برنامههای اجرا شده در سال ۹۹
اظهار کرد :طرح ضیافت الهی در  ۱۷بقعه برگزار شده است
که در این طرح  ۹هزار و  ۲۲بسته غذایی و دو هزار و ۴۴
بسته بهداشتی از محل درآمد موقوفات بین نیازمندان توزیع
کردهایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی بیانکرد:
در طرح والیت علوی که در  ۳۴بقعه برگزار شد نیز ۲۱۰
بسته غذایی و  ۱۵هزار و  ۵۰پرس غذای گرم بین نیازمندان
توزیع و  ۱۱۹گوسفند نیز قربانی و گوشت آن توزیع شد.
بخشی پور با اشاره به دو سیل در خراسانجنوبی در
سال  ۹۹ادامه داد :در این سیل در یک مرحله از محل
درآمد موقوفات  ۳۴۲پتو و در یک مرحله  ۱۳۰بسته غذایی
بین سیلزدگان توزیع شد.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی از
محل درآمد موقوفات  ۷۸۸بسته لوازمالتحریر بین
دانشآموزان نیازمند توزیع کردیم ،گفت :در طرح
بصیرت عاشورایی نیز هزار و  ۲۷۳برنامه اجرا و در دهه
اول ماه محرم چهار هزار و  ۶۲۸بسته غذایی و  ۳۸هزار
و  ۷۵۰پرس غذای گرم و  ۱۶هزار و  ۷۶بسته بهداشتی
بین نیازمندان توزیع شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی با بیان
اینکه در طرح شهید سلیمانی که از  ۱۳آذر تا  ۱۳دی
برگزار شد نیز کمکهایی داشتهایم ،اظهار کرد :در این
طرح دو هزار و  ۱۴۰بسته غذایی ۶۵۰ ،بسته بهداشتی و
 ۴۵جفت کفش و لباس را بین نیازمندان توزیع کردهایم.
وی با بیان اینکه در سوگواره یاس نبوی که در
 ۳۸بقعه اجرا شد نیز  ۱۰هزار پرس غذای گرم توزیع
شده است ،گفت :در مجموع حدود هفت میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان اجرای نیات واقف داشتهایم.
با اشاره به ثبت  ۶۱وقف جدید در خراسانجنوبی
به ارزش  ۱۰۵میلیارد ریال اظهار کرد :از این تعداد ۱۳
وقف در قاین ۱۱ ،وقف در بیرجند ۹ ،وقف در طبس،
 ۶وقف در نهبندان ،پنج وقف در سربیشه ،پنج وقف در
خوسف و در خضری نیز چهار وقف ،فردوس چهار وقف
و در سرایان نیز چهار وقف به ثبت رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی افزود:
نیات این موقوفات قرآنی ،عزاداری برای معصومین (ع)،
مساعدت برای مزدوجین و … بوده است.
بخشیپور با بیان اینکه  ۱۰وقف جدید قرآنی
داشتهایم ،گفت :یکی از کارهای بسیار خوب فرهنگی در
خراسانجنوبی مدرسه شبانهروی حفظ قرآن در محل
حسینیه امام رضا (ع) است که تاکنون  ۲۰۰حافظ قرآن
تحویل داده است.
وی تأکید کرد که در حوزه موقوفات قرآنی ضعیف
هستیم و باید بیش از قبل در این حوزه کار فرهنگی
انجام شود.

مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران خبر داد :

كاهش  51درصدي فوتی های رانندگی سر صحنه
در محورهاي برون شهري مازندران

ساری – دهقان  :مديركل راهداری
وحمل ونقل جاده ای استان مازندران از
کاهش  51درصدی فوتی های سر صحنه
تصادفات رانندگی در بهمن ماه سالجاری
در محورهاي برون شهري این استان
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مازندران ،مهندس عباسعلی
نجفی ضمن اعالم این مطلب اظهار
داشت  :با توجه به انتشار آمار حوادث
رانندگی سال گذشته و بررسی
وضعیت عملکردی این اداره کل در
ارتقای ایمنی ،مازندران موفق به
کاهش متوالی چهارساله در فوتی های
ناشی از تصادفات ترافیکی در راههای
برون شهری و روستایی گردیده است .

وی در ادامه به کاهش  53درصدی
فوتی های سر صحنه در محورهای استان
در بهمن ماه امسال اشاره و اظهار داشت :

در همین راستا در  11ماهه سال جاری
نیز شاهد کاهش  25درصدی فوتی های
سر صحنه در جاده های مازندران به نسبت

مشابه سال قبل بودیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان افزود :بدون تردید کاهش
فوتی های رانندگی و افزایش ایمنی در
راهها نیازمند تالش جدی بی وقفه ،عزم
همگانی و از همه مهمتر به کار بستن ساز
و کار مدیریتی  ،همکاری و تعامل با سایر
دستگاههای ذیربط به ویژه استفاده از
ظرفیتهای کمیسیون های اجرایی ایمنی
در سطح استان می باشد.
مديركل راهداری وحمل ونقل جاده
ای استان مازندران افزود :در راستاي
كاهش تصادفات و فوتی های رانندگی ،
اقدامات اجرایی و آموزشی در سطح استان
در حال اجرا بوده  ،امیداست باتداوم
اقدامات اجرایی وآموزشی ،روندکاهشی
تصادفات وفوتی ها تا پایان سال جاری
ادامه یابد.

جشن اعیاد شعبانیه در حرم امامزاده سید علی(ع) برگزار میشود

بهرهبرداری از شبستان قمر بنی هاشم در سالروز میالد حضرت عباس(ع)

جشن اعیاد شعبانیه و آیین بهرهبرداری و افتتاح
شبستان قمر بنی هاشم ،همزمان با سالروز میالد حضرت
عباس(ع) در آستان مقدس امامزاده سید علی(ع) برگزار
خواهد شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،همزمان با فرا رسیدن ماه شعبان و اعیاد
این ماه عزیز ،مراسم جشن و سرور به مناسبت سالروز میالد
امام حسین(ع) ،سهشنبه شب در آستان مقدس امامزاده
سید علی(ع) برگزار میشود.
سخنران این مراسم حجتاالسالم احسانیفر است و
برادر حیدری هم به مداحی و مولودیخوانی میپردازد.
در شب میالد حضرت ابوالفضل العباس(ع) هم مراسمی

با سخنرانی حجتاالسالم صادقی واعظ و مولودیخوانی
برادر حبیبزاده در این مکان مقدس تدارک دیده شده است.
در حاشیه این برنامه از جانبازان سرافراز استان قم هم
تجلیل خواهد شد.
همچنین شبستان قمر بنی هاشم(ع) در جوار ضریح
مطهر امامزاده سید علی(ع) هم در شب والدت حضرت
عباس(ع) و با حضور مسئوالن شهری و استانی به بهرهبرداری
میرسد.
عالوه بر این راهاندازی کاروان شادی شامل موتورسواران
و خانوادههای قمی (همراه با اتومبیل شخصی) ،خدام
و نیروهای بسیجی و مردمی ،اجرای سرود و پذیرایی از

شهروندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی در سالروز میالد
قمر بنی هاشم حضرت عباس(ع) تدارک دیده شده است.

قدردانی از مدیرکل بهزیستی گیالن در خصوص اجرای طرح کیان در هالل احمر استان

در راستای اجرای برنامه پیشگیری
از اعتیاد در نهادهای دولتی (کیان) در

هالل احمر استان گیالن به مدت یکسال
 ،سیاوش غالمی مدیرعامل هالل احمر
جمعیت استان به همراه امید عظیمیان
معاون امور جوانان و کارشناسان ذیربط
جهت تشکر و قدردانی از دکتر حسین
نحوی نژاد در خصوص اجرای این برنامه
در بهزیستی حضور یافتند.
در این نشست سیاوش غالمی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
ضمن برشمردن اثرات رضایتبخش اجرای

این برنامه در هالل احمر که شامل جلسات
مشاوره فردی گروهی و کارگاههای متعدد
بوده قدردانی نمودند.
در ادامه دکتر حسین نحوی نژاد
مدیرکل بهزیستی گیالن ضمن تشکر
از مدیرعامل و همکاران جمعیت هالل
احمر در خصوص اجرای بهینه برنامه بیان
داشت  :این طرح در کوتاه مدت به کاهش
اثرات منفی استرس شغلی ،افسردگی و
یادگیریهای مهارتهای زندگی کمک

نموده و هدف اصلی از اجرای آن ارتقای
سالمت روانی در بین کارکنان اداری جهت
پیشگیری از اعتیاد است.
وی افزود  :ارتقای سطح سالمت روانی
کارکنان ،پیشگیری از مصرف مواد مخدر،
افزایش بهره وری و ارتباط مؤثر ،امکان
دسترسی و آسان به خدمات حمایتی و
مشاورهای به کارکنان و خانوادههای آنها
از دیگر اهداف این طرح می باشد که تداوم
این ارتباط بسیار حائز اهمیت است

خبر كوتاه

نشست نهضت روشنگري و بصيرت افزايي
در نيروگاه نکا برگزارشد

ساری -مرآتی :
نشست فصلي روشنگري
و بصيرت افزايي بسيجيان
پايگاه شهيد عباديان با
حضور مسئول نهاد نمايندگي
ولي فقيه و فرمانده حوزه
اداري وکارگري سپاه ناحيه
نکا در نيروگاه نکا برگزار شد.
در اين مراسم مسئول سازمان بسيج دانش آموزي
سپاه کربال استان مازندران در سخناني انقالب اسالمي
ايران را نشأت گرفته از متن اسالم و سيره حضرات
معصومين(ع) دانست و گفت :حضرت امام (ره) با درايت
و ايمان به نصرت الهي و به تبعيت از سيره پيشوايان
ديني در راه احياي ارزشهاي اسالمي قيام کرد و توانست
با بسيج اراده هاي مردمي بساط ظلم و استبداد رژيم
ستمشاهي را از مملکت برچيند و نظام اسالمي را پايه
گذاري نمايد.
محمد جعفري واکاوي و تبيين افکار و ديدگاه
هاي جريانهاي سياسي داخل نظام را امري ضروري
خواند و افزود :اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي که
در نهايت به تمدن اسالمي منتهي مي شود ،از طرف
حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري ترسيم
شده است ،بنابراين اگر مشرب فکري گروه هاي
سياسي و ميزان پايبندي و يا فاصله گرفتن آنان از
آرمان هاي انقالب بدرستي براي مردم و بويژه نسل
جديد تبيين گردد ،آن وقت ميتوانند کوتاهترين
مسير و مطمئن ترين افراد را براي دستيابي به
اهداف ترسيم شده انتخاب نمايند و نگذارند» انقالب
به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد.».
وي همچنين با اشاره به هزينه هاي سنگين و
حوادث تلخي که دشمنان به جرم اسالم خواهي و عزت
طلبي به مردم ما تحميل نمودند ،خاطرنشان ساخت:
بازخواني حوادث و تشريح شرايط زندگي مردم در دوران
ستمشاهي و حمايت همه جانبه از رژيم بعثي عراق در
دوران دفاع مقدس و تحريم و فشارهاي اقتصادي چهل
ساله اي که بر ملت ما تحميل مي کنند ،عمق کينه و
ماهيت خباثت بار استکبار جهاني را براي جوانان برمال
خواهد کرد تا در شناخت دوست و دشمن دچار اشتباه
نشوند و بتوانند سره را از ناسره تشخيص دهند.
وي در ادامه از تفکر انقالبي و نگاه به توانمنديهاي
داخلي به عنوان راه کارهاي برون رفت از مشکالت
معيشتي و اقتصادي کشور ياد کرد و گفت :مسئوالن
نظام با روحيه جهادي ميتوانند بر مشکالت فائق آيند،
به همين جهت انتخابات پيشرو از دو جهت بسيار مهم
است اول اين که شکل گيري حضور حداکثري موجب
ياس دشمن و تداوم قدرت نمايي نظام خواهد شد و
دوم ،عرصه و ميدان جدي تري براي تبلور ظرفيتهاي
انقالب مهيا مي شود.

