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ذکر روزدوشنبه
شهرستانها

• شماره •3522دوشنبه  22مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

دیدار مدیرعامل شرکت آبفار استان
گلستان با فرماندار شهرستان گرگان

بهگزارشروابطعمومیوآموزشهمگانیشرکتآبفاراستان،مهندسبهزاد
هرمزی  ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با فرماندار این شهرستان
دیداروگفتگونمودند.درایندیدارمهندسهرمزی،ضمناشارهبهرسالت
و ماموریت شرکت آبفار در جهت تهیه  ،تامین و توزیع عادالنه آب شرب در
سطحروستاهایاستان،خدمترسانیبهجامعهروستاییراافتخاردانست
وتصریحکردکهمجموعهشرکتآبفار،تمامتوانخودرابرایجلبرضایت
مشترکینبهکارگرفتهاست.مهندسهرمزیافزود:طیارزیابیمحققشده
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از بین  800روستای واجد شرایط
اجرای طرح فاضالب در کشور  111 ،روستای آن ارجح شمرده شدند که از
اینمیان،مجتمع7روستاییلمسکواقعدرشهرستانگرگاندراولویتاول
این نیازسنجی قرار گرفت .ایشان در ادامه اظهار داشت  :پروژه مذکور هم
اکنون آغاز به کار شده است و اعتبار مورد نیاز انجام آن از محل بانک توسعه
اسالمی تامین می گردد .وی تصریح کرد  :پیمانکار پروژه از روش DBO
مسئولیت طراحی  ،اجرا و بهره برداری طرح را بعهده گرفته است.هرمزی
در پایان خواستار همکاری ویژه از طریق دستگاههای ذیربط درخصوص
اخذ مجوزهای الزم در جهت رفع موانع و مشکالت احتمالی موجود در
پروژه گردید .
با حضور استاندار و  4هزار حامی آب؛

بزرگترین گردهمایی حامیان آب کشور
در قم برگزار شد

بزرگترینگردهماییحامیانآبکشورباحضوراستاندارقموبیشاز 4هزار
حامی آب و خانواده های آنها در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد .به
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم ،گردهمایی بزرگ
حامیان آب استان قم با حضور سیدمهدی صادقی استاندار قم ،خلیلی پیر
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور ،علیجان صادقپور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم و
جمعی از مدیران استان و بیش از 4هزار دانشآموز حامی آب در زمین چمن
مصنوعیمجموعهورزشیشهیدحیدریانبرگزارشد.

* همه باید برای حفظ منابع آب تالش کنند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور با تاکید بر ضرورت بستن شیر آب در هنگام مسواکزدن و کوتاه
کردن زمان دوش گرفتن خاطرنشان کرد :با کوتاهکردن این مدت هر فرد
میتواند روزانه  20تا  30لیتر آب صرفهجویی کند که این کار کمک
میکند تا آب برای جمعیت دیگری نیز ذخیره شود.
وی با بیان اینکه ما چارهای جز مدیریت مصرف و منابع آبی نداریم و با
همین شرایط برای آینده برنامهریزی کنیم ،تاکید کرد :پیشینیان ما خود
را به خوبی با کمآبی سازگار میکردند و در تاریخ نشان داده شده که ما
نخستین سدسازان در دنیا هستیم و این کارها محصول تالش ایرانیان
برای مدیریت آب است .خلیلی در پایان با اشاره به برگزاری باشکوه
گردهمایی بزرگ حامیان آب در قم ابراز داشت :این فعالیت عظیم
فرهنگی به الگویی برای سایر استان های کشور تبدیل شود.

* صرفه جویی در مصرف آب به یک ارزش
در جامعه تبدیل شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در بخش دیگری از این این
مراسم طی سخنانی با بیان اینکه این گردهمایی در راستای پاسداشت و
احترام به آب برگزار شده است اظهار داشت :کشور ایران با تمدن چندین
هزار ساله در صورتی باقی خواهد ماند و شکوفا میشود که ما از منابع
آبی حفاظت و حراست کنیم و تکتک آحاد جامعه حافظ آب باشند.وی
با تاکید بر اینکه شکرانه نعمت وجود آب با حفظ و حراست از آن محقق
می شود ،تصریح کرد :قبل از اینکه دیر شود باید همه تالش کنیم تا
کشور اسالمی ایران ،الگو و سرآمد جهان در کاهش مصرف آب باشد.
دکتر علی جان صادق پور خاطرنشان کرد :باید شرایطی ایجاد کنیم که
مصرف زیاد و استفاده بیش از اندازه از منابع خدادادی یک فرهنگ غلط
و صرفهجویی یک ارزش باشد و این کار باید در بین نسل جوان نهادینه
شود .صادقپور با بیان اینکه گردهمایی حامیان آب حرکتی در راستای
فرهنگسازی صرفهجویی در مصرف آب است ،تاکید کرد :امیدواریم
در آینده نزدیک شاهد این باشیم که صرفهجویی به یک ارزش و هدردادن
منابع خدادادی به ویژه آب به یک ضد ارزش تبدیل شود.
به منظور استاندارد سازی خطوط و حذف شبکه های قدیمی

عملیات اصالح شبکه و انشعابات
در شهرک امام حسین (ع) در حال
انجام می باشد

با اعتباری معادل  20میلیارد ریال عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه
به طول  1200متر در شهرک میان آباد ( امام حسین ع ) انجام می شود
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران
مدیر امور آبفای شهرک امام حسین علیه السالم با اعالم خبر مذکور اظهار
داشت:باعنایتبهقدمتبخشیازخطوطوشبکههایآبرسانیوهمچنین
تراکم جمعیتی باال نسبت به ادوار گذشته در این مناطق  ،علیهذا بلحاظ
ضرورت بهسازی و به روز رسانی خطوط و شبکه های آبرسانی و حذف
شبکه های فرسوده و خطوط قدیمی با سایزهای کوچک  ،عملیات اصالح
شبکه در خیابانهای حضرت امام سجاد ع و آیت الله طالقانی شهرک امام
حسین (ع) در حال انجام و کارهای پایانی می باشد.
سیدعلیحسینیگنجیضمنتشریحمشخصاتپروژهلولهگذاریمذکور
یاد آور شد  :این عملیات با استفاده از لوله های پلی اتیلن در سایزهای200
 160 ،و  110میلی متری و از محل اعتبارات جاری و داخلی در خیابانهای
حضرتامامسجادوطالقانیوهمچنینکوچههایمنشعبجمعابهطول
 1200متر از اواخر اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و در حال حاضر با بیش
از  95درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام می باشد  .و با توجه به روند
مطلوبعملیاتانتظارمیرودپروژهمذکورحداکثرظرفمردادماهجاری
کال به اتمام و در مرحله بهره برداری قرار گیرد .

 100مرتبه «یا قاضی الحاجات»

 21نفر از گیالن به رقابتهای کشوری قرآن کریم راه یافتند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن
از راهیابی  21نفر از برگزیدگان
مرحله استانی چهل و یکمین دوره
مسابقه های قرآن کریم به مرحله
کشوری این رقابت ها خبر داد.
حجت االسالم ستار علیزاده بیان
کرد :از این تعداد  11نفر از برادران و
 10نفر از خواهران به چهل و یکمین
دوره رقابت های کشوری مسابقه
های قرآن کریم اوقاف و امور خیریه
راه یافتند.
وی اظهار داشت :این تعداد از
برگزیدگان در رشته های مختلف
از جمله حفظ پنج جزء20 ،10 ،
جزء ،حفظ کل ،ترتیل ،دعا خوانی
و اذان (ویژه برادران) به مسابقه های
کشوری قرآن کریم راه یافته اند.

حجت االسالم علیزاده با بیان
اینکه مرحله استانی چهل و یکمین
دوره مسابقه های قرآن کریم استان
گیالن ماه جاری در بقعه متبرکه امام

بهره مندی  ۵۰۰فعال قرآنی
گلستان از بیمه فعاالن قرآنی
مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان گفت:
در چند سال اخیر  ۵۰۰فعال قرآنی استان با دارا بودن شرایط مندرج در آئین
نامه فعاالن قرآنی ،از بیمه فعاالن قرآنی بهره مند شدند.
حجت االسالم یعقوب مهدوی ،مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و
ارشاداسالمیگلستانبهشبستانگفت:موسساتفرهنگیقرآنوعترتدرزمینه
هایآموزشعمومیوتخصصیدررشتههاییهمچونحفظ،ترجمه،مفاهیمو
تدبر،تبلیغوترویجوبرگزاریدورههایتربیتمعلمقرآنکریمفعالیتمیکنند.
وی افزود :در چند سال اخیر 500فعال قرآنی استان با دارا بودن شرایط مندرج در
آئین نامه فعاالن قرآنی ،از بیمه فعاالن قرآنی بهره مند و تحت پوشش قرار گرفته و
ازمزایایدرمانیصندوقاعتباریهنراستفادهمیکنند.
حجت االسالم مهدوی تصریح کرد :عالوه بر برگزاری کالس ها و دوره های
متعدد آموزشی در موسسات فرهنگی قرآن و عترت ساالنه به صورت متمرکز
در مرکز استان آزمون سراسری قرآن و عترت توسط معاونت قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفاتر قرآن و عترت ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی در استان ها برگزار می شود و در پایان آزمون ها برای قبول
شدگان از طرف معاونت قرآن و عترت گواهینامه آموزشی صادر می شود.
وی ادامه داد :شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با همکاری
اداره کل اوقاف در اسفند ماه برگزار شد که  5هزار و  412نفر قرآن آموز در سایت
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد ثبت نام و 3هزار و 451نفر در آزمون حضور
داشتند که از این تعداد یک هزار و 466نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.
حجت االسالم مهدوی خاطرنشان کرد :همچنین از این تعداد  52نفر حافظ
قرآن کریم از استان گلستان به عنوان برگزیده در قرعه کشی کشوری انتخاب و
در همایشی از آنان تجلیل شد .وی با اشاره به فعالیت های شاخص دفتر قرآن و
عترتادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان،گفت:تشکیلوبرگزاریجلسات
شورای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ،حمایت از  70طرح قرآن و عترت و
برگزاری کارگاه های آموزش سبک زندگی اسالمی و دوره های آموزشی و طرح
هایپژوهشی،برگزاریمحافلوکرسیهایتالوتقرآنکریمهمراهباتواشیحو
قرائتقاریانبرجستهبینالمللیواستانی،برپایینمایشگاهقرآنوعترت،برگزاری
محافل نور در  14شهرستان ،برگزاری هفته قرآن و عترت استان با محوریت 10
جشنواره قرآن و عترتی از برنامه های شاخص این دفتر بوده است.

زاده هاشم رشت به مدت سه روز
برگزار شد ،خاطر نشان کرد :این
رقابت ها در مجموع در  2بخش
خواهران و برادران به صورت مجزا

با شرکت  200نفر در  11رشته قرآنی
برگزار شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
به ایرنا گفت :رقابت های شهرستانی
چهل و یکمین دوره مسابقه های
قرآن کریم نیز اردیبهشت ماه امسال
در  16رشته برگزار شد که برگزیدگان
به مرحله استانی راه یافتند.
وی یادآور شد :مسابقه های
کشوری قرآن کریم مهرماه امسال
در استان مرکزی (اراک) برگزار می
شود که  21نفر از برگزیدگان گیالنی
به همراه سایر برگزیدگان از استان
های مختلف کشور در این رقابت
ها شرکت می کنند.
استان گیالن دارای بیش از 400
بقعه متبرکه و امام زاده است.

برترینهای مرحله استانی
مسابقات قرآنکریم البرز
معرفی شدند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به برگزاری مرحله استانی
چهل و یکمین دوره مسابقات بینالمللی قرآنکریم ،یادواره شهدای منا در
البرز ،گفت :برترینهای این مرحله معرفی شدند.
حجت االسالم محمد صالحی اظهارکرد :مرحله شهرستانی این دوره از
مسابقات ،پیش از ماه مبارک رمضان در شهرستانهای استان با حضور ۷۸۰
شرکتکننده در هشت رشته برگزار شد که نفرات اول تا سوم هر رشته به مرحله
استانی راه یافتند .وی به ایكنا گفت :همچنین در مرحله استانی این دوره از
مسابقهها ۶۵ ،نفر از بانوان و  ۵۴نفر از آقایان به مدت دو روز در آستان مقدس
امامزاده حسن به رقابت پرداختند.
این مسئول با اشاره به شرکت داوران بینالمللی در این دوره از رقابتها خاطر
نشان کرد :سال گذشته  ۱۷نفر از بانوان و  ۱۱نفر از آقایان از استان البرز به
رقابتهای کشوری قرآنی اعزام و توانستند مقامهای خوبی کسب کنند.
صالحی در ادامه به معرفی برترینهای این بخش از مسابقات قرآنی در بخش
بانوان پرداخت و گفت :در رشته حفظ  ۲۰جز به ترتیب «الهام کیانی»،
«مریم عسگری» و «راضیه مرادویسی »به ترتیب رتبههای اول تا سوم و در
رشته حفظ پنح جز به ترتیب «فاطمه خزایی»« ،نرگس عاشورایی» و «نفیسه
عباسی» رتبههای برتر را کسب کردند.
وی ادامه داد :همچنین در رشته حفظ کل به ترتیب «مائده جعفری»« ،فاطمه
محمدی» و «سمیه بیاتی» رتبههای اول تا سوم و در رشته ترتیل نیز «مریم
یزاده»« ،نگار رحیمخانی» و «رقیه عباسی» رتبههای برتر را به خود
فتح 
اختصاص دادند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز به برترینهای خانم شرکتکننده
در رشته قرائت تحقیق نیز اشاره کرد و گفت :در این رشته «مریم سمایی»،
«فاطمه دربندی» و «رضوان نوروزپور» و در رشته حفظ  ۱۰جز نیز به ترتیب
«معصومه محمدی»« ،بتول علیپور» و «فاطمه خسروی» رتبههای اول تا
سوم را کسب کردند.این مسئول بیان کرد :همچنین در رشته دعاخوانی نیز
«زهرا محمدی»« ،پروین صحابتانور» و «زهرا فراغت» به ترتیب رتبههای
برتر را با خود اختصاص دادند.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان خبر داد:

اجرای برنامه جدید آموزشی حوزه اصفهان
براساس دیدگاههای امامخامنهای
حجت االسالم والمسلمین جاللی
از تصویب و اجرای برنامه جدید
آموزشی توسط شورای عالی
آموزش حوزه علمیه اصفهان از
امسال خبرداد و گفت :کاهش
دوران تحصیل طالب و تغییر و
تلخیص و گنجانده شدن برخی
دروس از جمله نقاط قوت برنامه
جدید آموزشی است.
حجت االسالم والمسلمین محسن
جاللی از تصویب و اجرا شدن
برنامه جدید آموزشی از شروع سال
تحصیلی جدید امسال در سطح
مدارس علمیه و برای همه طالب
حوزه علمیه اصفهان خبرداد.
وی با بیان اینکه برنامه جدید پس
از بررسی برنامه حوزه های علمیه
قم و مشهد و همچنین برنامه های
پیشنهادی مسئولین و مدیران ،در
شورای عالی آموزش مرکز مدیریت
حوزه علمیه اصفهان تصویب شد،
افزود :طی جلسات متعدد از اواخر
سال  ۹۶تا هفته های اخیر برنامه
جدید آموزشی بحث و تبادل نظر و
در نهایت تصویب شد.
معاون آموزش و پژوهش حوزه
علمیه اصفهان به خبرگزاری
«حوزه» تصریح کرد :این برنامه در
سطح یک(مقدماتی حوزه) از شش
سال به پنج سال کاهش یافت،
همچنین مصوب شد سرفصل های
برخی آثار شهید مطهری تحت
عنوان بینش مطهر در برنامه آموزشی

طالب مدارس علمیه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در نیم سال
اول طالب جدیدالورود ،ادبیات
عرب کمتر ارائه شده به این صورت
که درس«صرف» تدریس ،ولی
«نحو» تدریس نمی شود تا افراد
با اهداف حوزه آشنایی پیدا کنند،
بیان کرد :در این برنامه تعداد برنامه
های قرآنی در پایه یک افزایش پیدا
کرده تا طالب با قرآن آشنایی بیشتر
پیدا کنند.
حجت االسالم والمسلمین جاللی
ادامه داد :در برنامه آموزشی جدید،
ادبیات عرب را با نگاه و نظر رهبر
معظم انقالب که نظرشان براین
است که ادبیات  ۲ساله تمام شود
یعنی تا نیم سال اول پایه  ۳برای
طالب تنظیم کرده ایم و اصول و
فقه در پایه  ۳شروع و درس سیوطی
نیز تلخیص شده و از چهار عنوان
درسی به سه عنوان درسی تقلیل
یافته است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه جدید
آموزشی دیدگاه های رهبر معظم
انقالب از نظر کوتاه شدن دوره
عمومیوگنجاندنآثارشهیدمطهری
مد نظر قرار گرفته ،خاطرنشان کرد:
تنها حوزه ای در سطح کشور هستیم
که آثار شهید مطهری را جز دروس
اصلی آوردیم.
معاون آموزش و پژوهش حوزه
علمیه اصفهان ادامه داد :بحث
گنجانده شدن درس دفاع مقدس
جز دروس اصلی از دیگر اقدامات
نوین در این برنامه آموزشی جدید
است که با همکاری مرکز نشر
و حفظ ارزش های دفاع مقدس
برای طالب پایه چهارم امسال ارائه
خواهد شد
وی با بیان اینکه درس انقالب
اسالمی به طور مستقل تدریس
می شود که در آثار شهید مطهری
و آیت الله مصباح ریشه دارد،
عنوان کرد:در مجموع در این برنامه

جدید آموزشی  ۲۰عنوان کتاب از
شهید مطهری تدریس می شود که
برخی با عنوان اخالق و برخی با
عنوان فلسفه و انقالب اسالمی ارائه
خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین جاللی
تاکید کرد :برای پایه های باالترنیز
پیشنهاد نهادینه شدن دروس آثار
شهید مطهری ارایه شده است.
وی با اشاره به فشرده شدن دروس و
ترم ها دراین برنامه جدید آموزشی
عنوان کرد :این امر باعث حذف
دروس نشده بلکه برخی سرفصل
ها تلخیص شده ،اما محتوای درسی
بدونتغییرباقیماندههرچنداجتهاد
در ادبیات دیگر دنبال نمی شود بلکه
برای درک معارف قرآن و استنباط آن
سرفصل ها تدریس می شود.
معاون آموزش و پژوهش حوزه
علمیه اصفهان با اشاره به اینکه
در مجموع طالب برای سطح
مقدماتی  ۲۷۱واحد را باید
بگذرانند ،یادآور شد :در این
برنامه هر نیم سال قرآن ،اخالق،
عقاید و چند اثر شهید مطهری
بررسی و تدریس می شود.
حجت االسالم والمسلمین جاللی
در پایان خاطرنشان کرد :نقاط قوت
این برنامه فشرده تر شدن و کمتر
شدن یک سال درسی از سطح یک
است که طالب پس از گذراندن
این سطح می توانند به سطوح
تخصصی بروند.

مراسم اختتامیه اوقات فراغت
کانونهای مساجد ایالم
در میمه برگزار میشود

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم ،گفت:
حضور در برنامههای فرهنگی و هنری اوقات فراغت موجب جذب
جوانان به مساجد و بهرهگیری از برنامههای آموزشی کانونهای مساجد
و پیوند عمیقتر جوانان مساجد و قرآن کریم خواهد شد.
حجتاالسالم علی چراغی پور ،در جریان بازدید از روند اجرای طرح
اوقات فراغت بچههای مسجد کانونهای فرهنگی و هنری بخش سراب
میمه ،اظهار کرد :طرح اوقات فراغت کانونهای مساجد در سال جاری
با عنوان بچههای مسجد در سطح  295کانون فرهنگی و هنری استان
برگزار میشود.

وی ،بابیان اینکه طرح غنیسازی اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد استان از ابتدای تیرماه تا  ۱۹مهرماه سال جاری در سطح
مساجد برگزار میشود ،افزود :بیش از  ٧٠درصد کانونهای فرهنگی
و هنری در مناطق روستایی در طول ایام سال بهویژه اوقات فراغت در
تابستان پذیرایی جوانان و نوجوانان هستند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم،
بیان کرد :برگزاری کالسهای آموزش قرآن کریم در رشتههای
مختلف حفظ ،قرائت ،ترتیل و مفاهیم ،آموزش احکام ،آموزشهای
فنی و حرفهای ،آموزشهای هنری و فعالیتهای گروهی تشکیل
گروه سرود ،گروه نمایش ،گروه روزنامه دیواری ،گروه نشریههای
تجربی از دیگر برنامههای اوقات فراغت کانونهای مساجد
استان است.
چراغی پور ،بیان کرد :طرح اوقات فراغت کانونهای مساجد زمینهساز
اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی در جوار مساجد با حضور
جوانان و نوجوانان است که نقش مهمی در راستای مقابله با تهاجمات
فرهنگی دشمنان علیه باورها و ارزشهای اسالمی دارد.
وی ،بابیان اینکه مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت در کانونهای
مساجد میمه به زودی برگزار میشود ،خاطرنشان کرد :مراسم اختتامیه
طرح اوقات فراغت بچههای مسجد در شهرستانهای دهلران ،آبدانان
و دره شهر در بخش میمه برگزار میشود و در این مراسم از فعاالن طرح
اوقات فراغت با حضور مسئوالن تجلیل میشود.
در این بازدید با اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مجری
طرح اوقات فراغت بچههای مسجد از جمله کانونهای فرهنگی و
هنری شهدای میمه مسجد جامع ،کانون شهدای میمه مسجد حضرت
ابوالفضل (ع) ،کانون شهید صیاد شیرازی مسجد رسول الله (ص)
و کانون صاحبالزمان (عج) مسجد صاحبالزمان (عج) میمه با
حضور مسئوالن محلی دیدار شد.

