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شهرستان

اخبار
حجتاالسالم سعیدی:

دوری از گناه راه نزدیکی به ائمه
اطهار(ع) و در نهایت قرب الهی است

یک کارشناس مذهبی گفت:
بر اساس روایات ،انجام واجبات
و دوری از معاصی و گناهان ،راه
نزدیک شدن به ائمه اطهار(ع) و
در نهایت قرب الهی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،حجتاالسالم محمد سعیدی در ویژه
برنامه «شمیم بهشت» که به مناسبت شام شهادت امام
جعفر صادق(ع) از جوار حرم مطهر امامزاده احمد بن
قاسم(ع) به صورت زنده روی آنتن سیمای مرکز قم
(شبکه نور) رفت اظهار کرد :فضای باز سیاسی دوران
این امام همام موجب شده بود ایشان بتوانند بیش از
سایر ائمه اطهار(ع) فرصت تبلیغ دین و تبیین حقانیت
اهل بیت را داشته باشند.
وی افزود :تشنگی مردم نسبت به معارف حقه شیعه
در آن دوران زیاد بود به همین دلیل در مکتب امام
صادق(ع) شاگردان بسیاری تربیت شدند البته در این بین
برخی هم خیانت کردند در حالیکه شاگرد ایشان بودند ولی
بعدها طغیان کردند.
سعیدی با اشاره به ویژگیهای مکتب جعفری عنوان
کرد :احکام ،اعتقادات ،اخالق ،امور اجتماعی و فرهنگی و
دیگر شؤون زندگی انسان در آینه امام معصوم جلوهگر است
و تمام این امور در حد کمال توسط ائمه اطهار(ع) رعایت
میشود ،اگر بخواهیم در مکتب آن بزرگواران باشیم باید
در تمام شؤون زندگی پیرو آنها باشیم نه صرفا پیروی در
احکام و عبادات بلکه باید زندگیمان رنگ اهل بیت(ع) را
به خود بگیرد.
این کارشناس معارفی افزود :در روایت است که تا
انسان نیت خیری میکند یا قصد دارد عمل نیکی انجام
دهد ،شیطان شروع به وسوسهاش میکند تا او را از انجام
چنین کاری برحذر دارد به همین دلیل دستور داده شده
عمل نیک را زود انجام دهیم تا دچار وسوسههای شیطانی
نشویم.
وی با بیان اینکه بر اساس دستورات الهی باید عمل
خیر انجام دهیم و از معاصی و گناهان دوری کنیم گفت:
انجام این کارها سود و زیانی به خدا نمیرساند بلکه
نفع و ضرر آن برای خود ماست بنابراین در کالم ائمه
معصومین(ع) ،عمل به واجبات دوری از محرمات و گناهان،
مهمترین دستوری است که به مومنین داده شده است.
سعیدی عنوان کرد :اثری که گناه در دوری آدمی از
اهل بیت(ع) دارد بسیار زیاد است بنابراین باید از معاصی
کوچک هم پرهیز کنیم.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه پاکی درونی
موجب پذیرش حرف حق میشود خاطرنشان کرد :تعظیم
شعائر دینی و دوری از گناه ،رقت قلب و در نهایت نزدیک
انسان به حجتهای خدا و خود خداوند را به ارمغان
میآورد.

طرح ابتکاری نظارت و ارتباطات مردمی  ،روشی خالقانه
و بدون هزینه بمنظور صیانت از حریم خطوط لوله است

همدان -مجید ملکیان :سرپرست
این منطقه ،طرح ابتکاری نظارت و ارتباطات
مردمی را روشی خالقانه و بدون هزینه
بمنظور صیانت از حریم خطوط لوله دانست.
در جلسه ای که با حضور فرمانده
بسیج ادارات استان همدان ،فرمانده بسیج
حوزه شهید مقصودی ادارات شهر همدان،
فرمانده و جمعی از بسیجیان پایگاه حیدر
کرار (علیهالسالم) این منطقه عملیاتی
برگزار گردید ،مهدی زارع سرپرست منطقه
 ۷عملیات انتقال گاز در سخنانی ضمن
گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی
خرمشهر در سخنانی اظهار داشت  :آزاد
سازی خرمشهر نمایشی از ایثار ،شجاعت
ودلیر مردی رزمندگان و بسیجیان هشت
سال دفاع مقدس بود.
سرپرست منطقه  ۷عملیات انتقال گاز
در ادامه افزود  :این منطقه عملیاتی با حدود
 ۵۰۰۰کیلومتر خط لوله انتقال گاز در پهنه
جغرافیایی غرب کشور وظیفه خطیری در
زمینه پایش و نگهداشت این خطوط دارد.
مهدی زارع در ادامه اضافه کرد :
این حجم از خطوط لوله که از شهرها و
روستاهای صعب العبور و کوهستانی عبور

می نماید مستلزم حفاظت و حراست مداوم
و مستمر است تا از هرگونه تعدی و تجاوز
مصون بماند.
سرپرست منطقه  ۷عملیات انتقال گاز
در ادامه گفت  :همانگونه که بسیجیان در
هشت سال دفاع مقدس از مرزهای اعتقادی
و جغرافیایی ایران جانانه دفاع کردند در
عصر حاضر نیز بسیجیان و نیروهای مردمی

می توانند نقشی اثر گذار در صیانت از حریم
خطوط لوله و جلوگیری از تجاوزات به آن
ایفا نمایند.
در ادامه این جلسه زارع مدیر منطقه
 ۷با تشریح وظایف بسیج و معرفی ظرفیت
نیروهای پرتوان مردمی گفت  :مطالعات
بیانگر این است که بزرگی  ،شهرت و اعتبار
متضمن موفقیت نخواهد بود  .هر سازمان و

شرکتی برای رشد نیازمند اندیشه های نو و
نظر های تازه است تا به تغییرات و پیشرفت
دست یابد.این افکار و نظر های جدید هستند
که مانند آب حیات سازمان را جانی تازه می
بخشند .تحقق رسیدن به این حقیقت در
سایه ی سازمانی خالق و نو آور امکان پذیر
است.
زارع در ادامه افزود :طرح خالقانه نظارت
و ارتباطات مردمی بمنظور کمک به صیانت
از حریم خطوط لوله در مرحله نخست و
بصورت اقدامی مشترک ما بین منطقه  ۷و
بسیج محالت یکی از استان های تحت پوشش
منطقه به عنوان پایلوت اجرا و پس از سنجش
اثر بخشی ،در سایر مراکز بهره برداری خطوط
لوله منطقه نیز انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه بختیاری فرمانده
بسیج ادارات استان همدان نیز در سخنانی با
اشاره به توانمندی های بسیجیان متخصص
و متعهد منطقه  ۷عملیات انتقال گاز اظهار
کرد  :پایگاه بسیج حیدر کرار (علیهالسالم)
یکی از پایگاه های خوش فکر ،پویا و پیشرو
در سطح پایگاه های ادارات استان همدان
است که حقیقتا به معنای صحیح بسیج،
جامه عمل پوشانده است.

آغاز آموزشهای بینالمللی قرآن و حدیث در دهه کرامت

رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهلبیت(س)
از برگزاری دورههای آموزش قرآن ،حدیث و معارف
اهلبیت(ع) به زبان انگلیسی در دهه کرامت خبر داد و
گفت :در این راستا با  ۱۲۷مرکز قرآنی در سراسر جهان
برای معرفی این دورهها به مخاطبان بین المللی ارتباط
برقرار شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران،
حجتاالسالم والمسلمین سیداحمد مشرف با اشاره به
توسعه آموزشهای قرآنی ،حدیثی و معارفی حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه(س) در سال  ،۱۴۰۰ابراز کرد:
مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) در سطح
استانی ،کشوری و بینالمللی آموزشهای قرآنی ،حدیثی

و معارفی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه آموزش در سطح بینالمللی با
بهرهمندی از فضای مجازی و آموزش از راه دور انجام
میشود ،گفت :ما در سال جاری در سه زبان انگلیسی،
عربی و اردو که پرمخاطبترین زبانهای مرتبط با این
مرکز هستند آموزشهای مجازی را دنبال خواهیم کرد.
رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س)
با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای آموزش انگلیسی
شکل گرفته و ما از دهه کرامت برای مخاطبان انگلیسی
زبان آموزشهای قرآنی ،حدیثی و معارفی را آغاز خواهیم
کرد ،افزود :در این راستا مرکز قرآن و حدیث برای جذب
مخاطبان بینالمللی و معرفی دورههای آموزش مجازی
این مرکز به آنها با  ۱۲۷مرکز اسالمی در کشورهای
مختلف ارتباط برقرار کرده است.
وی با بیان اینکه مراکز خارجی مرتبط با مرکز قرآن
و حدیث در هر پنج قاره جهان فعالیت دارند و با طیف
وسیعی از مخاطبان عالقهمند در ارتباط هستند ،افزود:
شروع اولین دوره آموزش مجازی بین المللی مرکز قرآن
و حدیث کریمه اهل بیت(س) در دهه کرامت امسال با

زبان انگلیسی خواهد بود و تا پایان سال دورههای عربی
و اردو زبان نیز به آموزشهای ما اضافه خواهد شد و در
سالهای بعد زبانهای اسپانیولی ،آلمانی و فرانسوی نیز
در دستور کار قرار گرفته است.
مشرف با اشاره به کار پژوهشی انجام شده برای تهیه
و تدوین کتابها و جزوات آموزشی به زبانهای مختلف،
اظهار کرد :زیر ساختها و بسترهای الزم برای اجرای
آموزش مجازی از جمله ایجاد سامانه آموزش مجازی،
سایت و کانال در بخش انگلیسی فراهم شده و با توجه
به استقبال مخاطبان ،با اساتید نیز هماهنگیهای الزم
انجام خواهد شد تا این دوره های آموزشی با بهترین
کیفیت انجام شود.
وی افزود :عناوین این دورهها عبارت از درستخوانی
قرآن کریم ،نیکوخوانی قرآن کریم ،حفظ سورههای
منتخب قرآن ،مفاهیم و معارف قرآن کریم ،مفاهیم و
معارف نهج البالغه ،مفاهیم و معارف صحیفه سجادیه،
شیعه شناسی و مهدویت ،احکام شرعی و … است و
عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با آیدی
 @edusupport_fارتباط برقرار کنند.

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان :

نقش اساسی گندم در تأمین امنیت غذایی
گندم یکی از محصوالت کشاورزی مهم استان کردستان
است و این محصول استراتژیک نقشی اساسی در تأمین امنیت
غذایی کشور دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان ،هر چند کاهش بارش ها در استان کردستان بر
روی کیفیت گندم اثرگذار نبوده اما کاهش تولید گندم را به
دنبال دارد.
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان،گفت  :در سال زراعی جاری نزدیک به ۶۰۵
هزارهکتار از اراضی استان شامل  ۵۷۳هزار هکتار اراضی دیم و  ۳۲هزار و  ۵۰۰هکتار
اراضی آبی به کشت گندم اختصاص یافته است.
مهدی فتحی با بیان اینکه کردستان سال گذشته رتبه چهارم تولید گندم را
درکشور به خود اختصاص داد گفت  :پیش بینی میشود امسال نزدیک به  ۴۰۰هزار
تن گندم از سطح مزارع استان برداشت شود.
فتحی با بیان اینکه بیجار و سروآباد به ترتیب بیشترین و کمترین سطح
زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده اند ،افزود :حدود  ۹۵درصد از
گندمهای کشت شده در استان دیم و تنها  ۵درصد آن به صورت آبی کشت
میشود.
وی مهمترین ارقام گندم آبی کشت شده در استان را پیشگام  ،میهن و حیدری
عنوان کرد و گفت  :اراقام باران  ،واران  ،رصد  ،هسترود  ،اوحدی و سرداری نیز
بیشترین اراقام گندم دیم کشت شده در کردستان هستند.

رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان افزود :میانگین تولید گندم آبی در هر هکتار  ۵هزار
و  ۳۰۰کیلوگرم است که این میزان در گندم دیم هزار و ۵۰۰
کیلوگرم است.
وی گفت :با توجه به کم شدن بارشها و تنش خشکی
درسال جاری ،پیش بینی میشود در هر هکتار  ۴هزار و
 ۸۰۰کیلوگرم گندم آبی و  ۷۵۰کیلوگرم گندم دیم ازسطح
گندمزارهای استان برداشت شود.
فتحی قیمت خرید تضمینی گندم ازسوی دولت را کیلویی
 ۵هزار تومان بیان کرد و افزود :گندم کشاورزان از طریق  ۹۰مرکز خرید شامل مراکز
خرید سازمان تعاون روستایی ،سیلوهای بخش خصوصی و دولتی و کارخانههای آرد
فعال در استان خریداری میشود.
همچنین با وجود اینکه کاهش بارندگیها موجب کاهش میزان تولید و همچنین
الغری محصول گندم در استان شد ،اما به طور مستقیم روی کیفیت گندم نسبت به
سنوات قبل تأثیر چندانی نداشته است.
فتحی مهمترین آفت گندم و جو را در کردستان آفت سن غالت بیان کرد و
افزود :کشاورزان میتوانند با استفاده از اعتبارات کشاورز کارت تا سقف  ۲۰میلیون
تومان تسهیالت دریافت کرده و جهت خریداری نهادههای کشاورزی بذر و کود اقدام
نمایند.
برداشت گندم از مزارع استان کردستان معموالً در مناطق معتدل از  ۲۰خرداد
آغازشده و در مناطق سرد مرتفع نیز تا  ۲۰شهریور ادامه دارد.
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خبر کوتاه
به منظور ارتقا ایمنی جاده ها صورت می گیرد:

اجرای عملیات لکه گیری و روکش
آسفالت در راه های شریانی مازندران

ساری – دهقان  :معاون
راهداری اداره کل راهداری و حمل
و نقل جادهای مازندران اظهار
داشت  :در راستای ارتقاء ایمنی
در محورهای شریانی استان اجرای
عملیات بهسازی،لکه گیری  ،درزگیری و روکش آسفالت با
شتاب مضاعفی در دستور کار قرار گرفت .به گزارش خبرنگار
مازندران به نقل روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای مازندران  ،مهندس اسماعیل فوالدی ضمن
اعالم این خبر افزود:از ابتدای سال تاکنون عملیات لکه گیری
 ،روکش آسفالت ،درزگیری و میکروسرفیسینگ دربرخی از
محورهای استان ( بر اساس نیاز سنجی و اولویت بندی ) اجرا
شده است .وی ادامه داد  :موثرترين شرايط براي حمل و نقل
آرام و ایمن  ،داشتن يك رويه سالم راه همراه با نصب عالئم
ايمني الزم بوده تا بتوان با خيالي آسوده تردد كرد و از جمله
اهدافي كه اين اداره کل براي دستيابي به آن تالش مي كند
مطالعه و فراهم نمودن طرح هاي الزم براي انجام و اجراي
رويه هاي آسفالتي مناسب و اقتصادي بودن آن است .معاون
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران
اظهار داشت :به منظور تسهيل در امر تردد و افزايش ايمني
محورها اجراي عمليات مذکور در محورهای ارتباطی سوادکوه
،کندوان  ،هراز  ،ساری _ قائمشهر و کمربندی قائمشهر
صورت پذیرفت .وی افزود:جاده ها از جمله اموال عمومي است
كه قانون گذار حفظ  ،حراست نگهداري  ،تعريض و هرگونه
فعاليتهاي مرتبط با آن را به این اداره کل محول نموده  ،بديهي
است ايمن نمودن محورها براي سالمت عبور و مرور و توسعه
آتي راهها از اهميت ويژه اي برخوردار است .مهندس فوالدی
افزود :انشاهلل باتخصیص اعتبار و تامین قیر الزم برای اجرای
پروژه های سطح استان ،سرعت اجرای پروژه ها افزایش یافته
تا موجبات رضایتمندی  ،ایمنی و آرامش مردم فراهم آید .
وی در پایان از زحمات و تالش های خالصانه و مجدانه همه
راهداران که در تمام طول شبانه روز به ارائه خدمت مشغول
ند و همچنین صبوری و متانت و حوصله و تحمل هموطنان
عزیزی که متحمل مشقت شده اند تقدیر و تشکر کرد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان
در نشست بصیرتی مدیران دستگاههای
خدمت رسان

نشست بصیرتی با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان
و سایر مدیران دستگاههای خدمت رسان برگزار شد.دکتر
غالمعلی شهمرادی در حاشیه این نشست که در سالن
اجتماعات شرکت گاز استان برگزار شد با اشاره به اینکه
هدف از برگزاری این جلسه تشریح اهمیت انتخابات و نقش
مهم مدیران در مشارکت حداکثری است گفت  :مشارکت
گسترده در انتخابات نشانه پشتوانه مردمی نظام است و انتخاب
کاندیدای اصلح تنها راه عبور از مشکالت است .وی با تاکید بر
اینکه مردم والیتمدار ایران مثل همیشه در صحنه خواهند بود
افزود :یقینا  28خرداد ماه با بصیرت و آگاهی مردم شاهد خلق
حماسه ای پرشور خواهیم بود.مدیر مخابرات منطقه گلستان
با اعالم آمادگی مخابرات در تامین زیرساختهای ارتباطی الزم
برای برگزاری انتخابات گفت  :با تالش مجموعه مخابرات ،
ارتباطات پایداری در ایام انتخابات را شاهد خواهیم بود.

تبدیل کابل هوایی به زمینی مخابرات
در روستای باقرآباد مینودشت

کابل هوایی مخابرات در روستای باقرآباد از توابع مینودشت
به زمینی تبدیل شد.محمود محمدی رئیس اداره مخابرات
مینودشت با اشاره به اینکه متاسفانه سرقت کابل های مخابراتی
معضلی برای مخابرات شده است گفت  :رفع خرابی های ناشی از
سرقت زمان و هزینه بسیاری را به مخابرات تحمیل می کند که
چالش بزرگی است .وی که در محل اجرای پروژه تبدیل کابل
هوایی به زمینی مخابرات در روستای باقرآباد از توابع مینودشت
حضور داشت با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص
پیشگیری از سرقت ها و کاهش آن گفت  :همکاری دستگاههای
قضایی و انتظامی و فرماندار شهرستان و حمایت آنها کمک
بزرگی است و موجب خواهد شد بتوانیم این مشکل را مدیریت
نماییم .رئیس اداره مخابرات شهرستان مینودشت پروژه تبدیل
کابل هوایی به زمینی مخابرات در روستای باقرآباد را یکی از
برنامه هایی دانست که در حال اجراست و گفت  :پروژه های
مشابه نیز همزمان در شهرستان مینودشت انجام شده که کمک
خواهدکرد بتوانیم کاهش سرقت را داشته و قطعی های ناشی از
سرقت را نداشته باشیم .

