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ذکر روزسه شنبه	
شهرستانها

• شماره •3503سهشنبه  26تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

حفر و بازسازی سه حلقه چاه آب
جدید در شهر اندیشه
شهریار – نرگس اصالنی  -سه حلقه چاه آب شرب به منظور تامین نیاز
آبی شهروندان در شهر اندیشه شهرستان شهریار حفر و بازسازی شد.
مدیر امور آبفای شهر اندیشه با بیان فعالیتهای انجام شده طی سه ماه
گذشته گفت :در پی افزایش دما و همچنین با توجه به مهاجرتپذیری و
افزایش ساختوساز شهری و رشد جمعیت برای تأمین بخشی از کسری
آب موردنیاز شهروندان این امور نسبت به حفر دو حلقه چاه آب شرب و
بازسازی یک حلقه دیگر از ابتدای سال جاری اقدام کرده است.
وی افزود :چاه های مورد نظر شامل حفر یک حلقه چاه جدید در فاز ۵
 ،تجهیز یک حلقه چاه جدیدالحفر در فاز  ۴و همچنین نسبت به اجرای
عملیات احیاء و بازسازی یک حلقه چاه در فاز  ۳شهر اندیشه به روش
هیدروپالس با هدف افزایش راندمان و دبی آب بوده است.
علی مرادی طالقانی اظهار داشت :در راستای افزایش حجم ذخیره آب
در شهر اندیشه مخزن جدید  ۱۰هزار متر مکعبی با هزینه ای بالغ بر
هفتصد میلیون تومان ساخته شده بود پس از عملیات تست  -آببندی،
تحویل امور آبفای اندیشه شد .مدیر امور آبفای شهر اندیشه با بیان این
که فاز اول خطوط جمع آوری فاضالب در شهر اندیشه در حال پیگیری
میباشد گفت :تمام سعی شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای
غرب تهران بر این است که از اواخر مرداد ماه سال جاری این مهم
تحقق پذیرد .
وی به قطعی برق طی روز های اخیر اشاره کرد و افزود :به دلیل قطعی
برق چاه ها و خروج از مدار بهره برداری ،برای خدمات رسانی هر چه
بهتر به مردم و جلوگیری از قطع آب در این مقاطع زمانی این امور اقدام
به استقرار و نصب  ۴دستگاه دیزل ژنراتور در محل تلمبهخانهها و مخازن
شهر کرده است.
مرادی طالقانی ضمن اشاره به وجود برخی مشکالت از قبیل عدم
امکان بهرهبرداری از چاههای باالدست در منطقه هفت جوی ،افت
سطح آب در سفرههای زیرزمینی و نشست زمین در دشت شهریار،
کمبود آب به دلیل افزایش ناشی از ازدیاد جمعیت و ساختوساز در
تعاونیهای مسکن و همچنین استفاده غیرمجاز بیرویه فضای سبز
مجتمعها را بهعنوان چالشهای شهر اندیشه عنوان کرد.
مدیر امور آبفای شهر اندیشه در پایان از شهروندان خواست با توجه
به فرارسیدن فصل گرما و کاهش نزوالت آسمانی بهمنظور پیشگیری
ً
از قطع یا افت فشار احتمالی خصوصا در ساعات اوج مصرف و ایام
تعطیل از مصارف غیرضروری از شستشوی خودرو و معابر و آبیاری
فضای سبز و  ...خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مصرف
غیرمتعارف و غیرمجاز و یا مشاهده هرگونه شکستگی در معابر عمومی
شهر که منجر به هدر رفت آب شرب می شود مراتب را با شماره تلفن
 ۱۲۲واحد پاسخگویی شبانهروزی آبفا اعالم کنند.

دیدار اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
مالرد با شهردار شهرستان مالرد
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مالرد با علي سلگی شهردار
مالرد دیدار نمودند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد علی
سلگی در دفتر محل کار خود پذیرای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی شهر مالرد بودند .
در این نشست ضمن قدر دانی از زحمات بی شائبه مهندس سلگی در
خصوص عملیات گسترده عمرانی در سطح شهر مباحثی مطرح شد.
در این جلسه در خصوص نحوه تعامل و ارائه طرحهای کارساز و کارآمد
علمی از سوی اعضای هیات علمی و استفاده از ظرفیت دانشجویان
جهت طرح های عمرانی و سایر حوزه های شهری تصمیماتی
اتخاذ گردید.
در پایان به رسم یادبود از طرف هیات علمی دانشگاه تندیسی به علی
سلگی شهردار مالرد اهدا گردید.

 17پرونده تخلف حوزه حمل و نقل
چهارمحال و بختیاری رسیدگی شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از
رسیدگی به  17پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل بار این استان
با قید فوریت خبر داد.
احمد جمشیدی با تاکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان حوزه
حمل و نقل در استان افزود :از ابتدای امسال بر شدت نظارت های
میدانی بر شرکت های حمل و نقل بار افزوده شده و تاکنون  17شرکت
متخلف به کمسیون ماده  12این اداره کل معرفی شده است.
وی ادامه داد :به منظور فراهم کردن امکان رسیدگی به موقع به تخلفات
ن نامه حمل بار و
قابل طرح در کمیسیون های ماده  12طبق ماده  5آیی 
مسافر مصوب  ،1378به منظور اتخاذ رویه واحد در برخورد قانونی با
ت ها و موسس ه های حملونقل کاال و مسافر براساس
تخلفات شرک 
دستورالعمل ابالغ شده به  17مورد تخلف رسیدگی شد.
جمشیدی با بیان اینکه بزودی آرای این کمیسیون بصورت عمومی اعالم
می شود ،اظهار کرد :سعی شده تا قانون ،مقررات و آرای بازدارنده و
اثرگذار اولویت سیاست ها و برنامه های کمسیون ماده  12استان باشد
تا تامین حداکثری رفاه و آسایش برای مشتریان حمل ونقل جاده ای در
حوزه کاال و مسافر فراهم شود.
بر اساس ماده  12آیین نامه حمل بار و مسافر مصوب  ،1378رسیدگی
به تخلفات شرکتها و موسسات حمل ونقل جادهای در خصوص عدم
رعایت مفاد و شرایط آیین نامه مذکور بر عهده کمیسیونی متشکل از 3
نفر از افراد ذیصالح به انتخاب ریاست سازمان و نماینده صنف مربوطه
(بار یا مسافر حسب مورد) می باشد.
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آغاز ثبت نام قرآن پژوهان در دارالتحفیظ الهادی جهرم
ثبت نام قرآن پژوهان در
موسسه دارالتحفیظ الهادی جهرم
آغاز شد .
عزیزی نیا مدیر این موسسه با بیان
اینکه موسسه دارالتحفیظ الهادی
این شهرستان با ثبت نام بیش از
 ۱۴۵۰نفر از قرآن پژوهان پنجمین
سال تحفیظی خود را طی میکند،
گفت :ثبت نام این تعداد از قرآن
آموزان به عنوان بزرگترین مرکز
تخصصی حفظ روزانه قرآن کریم
در استان فارس رکورد بی نظیری را
در کشور رقم زده است.
مشاور معاون قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز

گفت::این موسسه قرآنی به عنوان
یکی از موسسات گسترده و فعال
کشور توانسته  ۱۰۰حافظ کل و بیش
از  ۱۴۰۰حافظ جزء قرآن کریم را
تربیت کند .اسماعیلی افزود:
موسسه دارالتحفیظ الهادی جهرم
همچنین موفق شده است حوزه
فعالیت خود را فراتر از استان فارس
و حتی استانهای همجوار گسترش
دهد و در آیندهای نزدیک عالوه بر
سراسر کشور شاهد درخشش این
موسسه در عرصه بین المللی هم
خواهیم بود.
شهرستان جهرم در  195کیلومتری
جنوب شرق شیراز قرار دارد .

اعزام  ۵۶۵مبلغ دینی به بقاع
متبرکه اصفهان درسال ۹۷

تربیت  ۳۰حافظ قرآن در
روستایی با جمعیت  ۲۲۰نفر

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت :از ابتدای سال  ۹۷تاکنون
 ۵۶۵نفر مبلغ اعزامی و بومی در سطح استان در برنامه های مختلف بقاع
متبرکه مشارکت داشته اند.
حجت االسالم رضا صادقی ،در نشست خبری به مناسبت سالروز تجلیل
از امامزادگان و بقاع متبرکه ،که در آستان مقدس امامزاده زینبیه برگزار شد،
با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در توصیف اهمیت حفظ قرآن کریم
اظهار کرد :امروزه که رهبر معظم انقالب جنگ اقتصادی را مطرح می کند
و حافظان قرآن وظیفه دارند آیات مربوط به انفاق و کمک به نیازمند را برای
مردم قرائت کنند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تاکید براینکه هر چه قاریان
قران زیباتر قرآن را تالوت کنند ،قدرت جذب دل ها به قرآن بیشتر است،
گفت :دراین راستا چهل ویکمین دوره مسابقات قرآن استان اصفهان
برگزار می شود.
وی ابراز کرد :در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات  34هزار نفر اعم از
خواهران و برادران در  15رشته شرکت کردند و پس از اعالم نتیجه و داوری
 570نفر به مرحله استانی راه یافتند که این تعداد روز چهارشنبه  27و پنج
شنبه  28تیرماه به رقابت می پردازند.
حجت االسالم صادقی عنوان کرد :مکان برگزاری این مسابقات سالن
همایش های دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان است که در مجموعا 700نفر
با حضور  29داور استانی و کشوری دراین همایش شرکت می کنند.
وی ادامه داد 293 :نفر از این تعداد خواهر و  278برادران بوده که خواهران
در رشته های حفظ  ،5،10،20و کل قرآن ،ترتیل ،قرائت و دعا خوانی
به رقابت پرداخته و برادران عالوه براین رشته ها در رشته اذان هم رقابت
می کنند .مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان کرد:
اختتامیه این مسابقات ساعت  5.30روزپنج شنبه 28تیرماه برگزار می
شود ،در هر رشته 3نفربرتر برگزیده و در مجموع  45نفر به مسابقات کشوری
راه می یابند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز دهه کرامت و روز پنجم ذی العقده روز تکریم
از امامزادگان ،بیان داشت 26 :همایش بزرگداشت وتجلیل از امامزادگان
در استان برگزار خواهد شد و در  114بقعه متبرکه نیز جشن میالد امام رضا
برپا می کنیم.
حجت االسالم صادقی با اشاره به این که از ابتدای سال  97تاکنون 565
نفر مبلغ اعزامی و بومی در سطح استان دربرنامه های مختلف بقاع متبرکه
مشارکت داشته اند ،افزود :در سطح استان از  183طالب واجد شرایط در سه
رشته مهارت های فردی ،خانواده و ازدواج و تربیت فرزند آزمون برگزار شد که
در آینده نزدیک در بقاع متبرکه کالس هایی توسط این افراد برگزار می شود.
وی افزود :اوقاف باید ارتباط خود را با دانشجویان ،نخبگان اجتماعی و حوزه
های علمیه بیش از گذشته برقرار کند ،چرا که کسانی که می توانند باعث ارتقا
و احیا وقف نامه های جدید شوند ،این اقشار هستند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان کرد :در حال حاضر
 718امامزاده در سطح استان وجود دارد که همگی واجب تعظیم بوده و تالش
و سیاست اوقاف براساس فرمایشات مقام معظم رهبری همگی بقاع متبرکه
به قطب فرهنگی شاخص تبدیل شوند .

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر گفت :روستای بریکان از توابع بخش دلوار با
 ۲۲۰نفر جمعیت که حدود  ۳۰نفر از آنها حافظ چندین جزء قرآن هستند،
افتخاری برای استان بوشهر محسوب می شود.
حجت االسالم رضا خدری ،ديروز در مراسمی به مناسبت دهه کرامت در
روستای بریکان از توابع بخش دلوار ،با تبریک دهه کرامت و میالد حضرت
معصومه(س) و نیز گرامیداشت هفته عفاف و حجاب ،گفت :یکی از دالیل
عظمت شهر مقدس قم به جهت وجود حضرت معصومه(س) است.
مدیر حوزه علمیه استان بوشهر ،حضرت معصومه(س) را از بهترین الگوها
برای دختران عنوان کرد و افزود :الزم است با دقت بیشتری به سیره و زندگانی
اهل بیت(ع) توجه کنیم و سبک زندگی آنها را سرمنشأ کارها و رفتارهای خود
در زندگی قرار دهیم.
مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم ،به
تمجید از اراده اهالی این روستا در حفظ و یادگیری قرآن پرداخت و گفت:
روستایی با  220نفر جمعیت که حدود  30نفر از آنها حافظ چندین جزء
قرآن هستند ،افتخاری برای استان بوشهر محسوب می شود.
وی با تاکید بر خواندن قرآن کریم گفت :به فرموده پیامبر(ص) خانه ای که در
آن نماز و قرآن خوانده نشود همانند قبرستان است؛ متاسفانه امروز مشاهده
می کنند که در بسیاری از خانه ها قرآن فراموش شده است.
گفتنی است در پایان این مراسم از تعداد  27نفر از خواهران حافظ قرآن با
اهدای هدیه ای تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران:

بازسازی مسجد جامع ساری
مطالبه عمومی است
مدیر کل اوقاف مازندران با تأکید در حال حاضر بازسازی و مرمت مسجد
جامع ساری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است ،گفت :باید از همه
ظرفیت های مردمی و غیر مردمی برای بازسازی مجدد این بنای ارزشمند
استفاده کرد.
حجت االسالم ابراهیم حیدری ،مدیر کل اوقاف مازندران امروز در نشست
بررسی چگونگی بازسازی و مرمت مسجد جامع ساری با بیان این که آتش
سوزی مسجد جامع ساری حادثه ناگواری بود که قلوب بسیاری از مؤمنان را
جریحه دار کرد ،گفت :باید از همه ظرفیت های موجود به منظور بازسازی و
مرمت این بنای تاریخی و مذهبی مرکز استان اقدام کرد.
وی با بیان این که این بنای تاریخی سال  77در فهرست آثار ملی کشور به
ثبت رسیده است ،خاطرنشان کرد :به همین دلیل در حال حاضر مرمت و
بازسازی آن باید با نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
صورت گیرد.حجت االسالم حیدری با اشاره به این که سازمان میراث
فرهنگی باید هر چه سریعتر نظر نهایی خود را در خصوص بنای فعلی مسجد
اعالم کند ،بیان داشت :هدف نهایی ما بازگشت مسجد جامع ساری به همان
دوران طالیی خود است.مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان این که
متأسفانه در اثر گستردگی آتش بخش اعظمی از بنای این مسجد نابود شده
است ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر تنها دیوارهای قدیمی از این بنا باقی
مانده که باید از لحاظ استحکام مورد بررسی و آزمایش قرار گرد.
وی با تأکید در حال حاضر بازسازی و مرمت مسجد جامع ساری به یک
مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ افزود :باید از همه ظرفیت های مردمی و
غیر مردمی برای بازسازی مجدد این بنای ارزشمند استفاده کرد.

پیام شهردار قم
به مناسبت آغاز دهه کرامت

شهردار قم در پیامی فرارسیدن دهه کرامت را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،دکتر سقائیاننژاد با صدور پیامی
فرارسیدن میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه
کرامت را تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به شرح زیر است:
قداست و کرامت شهر مقدس قم ،برگرفته از قداست و کرامت بانوی
خوبیها ،کریمه اهل بیت ،حضرت فاطمه معصومه(س) است.
بانویی که با قدمگذاشتن در این شهر ،جلوهای الهی و معنوی به آن
بخشید و روز به روز آن را بالندهتر کرد تا جایی که این خطه مقدس
امروز به عنوان جهانشهری شیعی ،به خاستگاه انقالب اسالمی و عش
آل محمد(ص) تبدیل شد.
بانوی کرامت و مهربانیها و خواهر شمسالشموس حضرت رضا(ع) و
مریم آل رسول(ص) برکت خاص و ویژهای به شهر قم بخشیده و امروز
این شهر ،شهر علم ،اجتهاد و معنویت بوده و به مامنی برای طالب علوم
دینی ،علما و عشاق علوم آ لالله تبدیل شده است.
در تدبیری ارزشمند فاصله زمانی میالد سراسر نور و شادمانی حضرت
فاطمه معصومه(س) تا میالد حضرت امام رضا(ع) به عنوان دهه کرامت
تعیین شده و این ایام فرصتی است تا ضمن معرفی شخصیت ،جایگاه
و منویات ائمه معصومین(ع) ،جشن و سرور و شادمانی در سراسر
کشور پراکنده شود و قم و مشهد در این جشنها جایگاهی ویژه دارند؛
و شهرداری قم نیز به همین مناسبت در کنار شهروندان قم و دوستداران
خاندان عصمت و اطهار سعی در برگزاری جشنهای مردمی و شادی
در شادی اهل بیت(ع) دارد.
اینجانب ضمن تبریک ایام سراسر سرور و شادمانی میالد حضرت
معصومه(س) و آغاز دهه کرامت ،از تمام مردم شریف قم مقدس و
دوستداران خاندان ائمه اطهار(ع) دعوت میکنم تا در جشنهای این
ایام باشکوه حضوری فعال ،شاد و پرشور داشته باشند.

