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• شماره •3580شنبه  19آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

بازدید رییس سازمان امور موزهها و
یادمانهای دفاع مقدس از موزه قم

 100مرتبه «یا رب العالمین»
به همت اتحادی ه مؤسسات و تشکلهای یزد؛

دومین مجمع قرآنیان یزد تشکیل میشود
برنامهریزی برای توسعه و ترویج
فرهنگ قرآنی در سطح جامعه و
احصایراههایجذابدرراستاینشر
فعالیتهای قرآنی و بررسی بهترین
راهها برای برونرفت از مهجوریت
قرآن که طی سالهای اخیر شاهد آن
هستیم،برپاخواهدشد.
شایق عنوان کرد :این برنامه در سالن
اجتماعات اتحادیه مؤسسات و
تشکلهای استان یزد واقع در میدان
باغ هنر ،کوچه امیرالمؤمنین(ع)
تشکیل میشود.

دومین مجمع قرآنیان یزد به همت
اتحادیه مؤسسات و تشکلهای این
استان تشکیل میشود.
محمد شایق ،قائم مقام اتحادیه
مؤسسات و تشکلهای فرهنگی
ـ مردمی قرآن و عترت استان یزد
ضمن بیان این مطلب به ایكنا گفت:
دومین مجمع قرآنیان این استان با
حضور  30نفر از نخبگان و فعاالن
قرآنی بانو و آقا طی نیمه دوم آذرماه
تشکیل میشود.
وی ادامه داد :این جلسه به منظور

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ری:

تمام نیات واقفین اجرایی می شود
موزه های دفاع مقدس ظرفیتی برای نشان دادن اقتدار نظام است
رییس سازمان امور موزهها و یادمانهای بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس ،موزه های دفاع مقدس را ظرفیتی برای نشان
دادن مظلومیت شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسالمی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس استان قم ،سردار «محمدقاسم ناظر» در بازدید از پروژه در
حال احداث مرکز فرهنگی و موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
استان قم اظهار داشت :این مراکز ظرفیتی برای نشان دادن اقتدار نظام
جمهوری اسالمی و مظلومیت شهداست.
وی افزود :در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس استقامت ملت
بزرگ ایران اسالمی در برابر سال ها ظلم و تجاوز عوامل و ایادی
استکبار جهانی برجسته می شود.
رییس سازمان امور موزهها و یادمانهای بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر لزوم بسیج همه دستگاه های
اجرایی استان قم برای بهره برداری از موزه انقالب و دفاع مقدس
قم در دهه فجر امسال ابراز امیدواری کرد :با تمهیداتی که پیش بینی
شده و حمایت های همه جانبه استان ،روند رفع نواقص زیرساختی و
تکمیل این موزه شدت بگیرد و به عنوان نگینی درخشان از حوزه دفاع
مقدس در قم بدرخشد.
احمد حسینی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان
قم نیز در این بازدید ،با بیان اینکه خدمت به قم ،خدمت به آبروی نظام
است ،گزارشی از بازدیدهای مسئوالن استانی و اقدامات صورت
گرفته مرتبط با موزه و مشکالت پیش رو ارائه کرد.

حجتاالسالممرتضیصادقیدرسخنانپیشازخطبههاینمازجمعهاینهفته
شهرریدرحرمعبدالعظیم(ع)اظهارداشت:شائبههاییدراذهانعمومیمبنی
بر اینکه اوقاف نیات واقف را به درستی انجام نمی دهد  ،وجود دارد.
وی یادآور شد :شفاف سازی تمامی اقدامات اوقاف از سوی این سازمان در
مورد فعالیت ها و انجام کارها به ویژه در زمینه اجرای نیات واقفین موجب
رفع شائبات خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ری افزود :بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،نگاه مردم نسبت به موضوع وقف بسیار تفاوت کرده و میزان وقف
افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نگاه مردم به وقف در دوران انقالب اسالمی مثبت است،
عنوان کرد 485 :موقوفه با  10هزار و  348رقبات (امالک و مستغالت موقوفه
ها) در سطح شهرستان ری وجود دارد که درآمدهای حاصل از آنها براساس
نیت های افراد وقف کننده صرف امور عام المنفعه می شود.
حجتاالسالم صادقی با بیان اینکه اداره اوقاف شهرستان ری  5میلیارد ریال
از درآمد موقوفات را در سال جاری صرف ایتام شهرستان کرده است ،افزود:
این هزینه ها شامل کمک هزینه تحصیلی ،تامین دارو ،هزینه درمانی و تامین
سوخت زمستانی ایتام شده است.
وی تصریح شد 20 :میلیارد ریال از درآمدهای موقوفات شهرستان نیز صرف
انواع نیات واقفان از جمله کمک های درمانی ،کمک به مستمندان ،زائران و
کمک هزینه های تحصیلی برای افراد ناتوان شده است.
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ری با اشاره به اینکه در سال 97
تعداد هزار و  145وقف جدید به ثبت رسیده است ،گفت :از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون  31هزار و  845وقف جدید به ثبت رسیده که این امر
نشان دهنده اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به موضوع وقف است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری به ساخت بیمارستان 500
تخته روحانی نژاد ویژه افراد سرطانی در ضلع شرقی حرم اشاره کرد
و گفت :فاز اول این طرح عمرانی که شامل درمانگاه می شود در مرحله
گودبرداری است.
وی در ادامه داد :بیمارستان روحانی نژاد در زمینی به مساحت  14هزار متر
مربع و زیر بنای  30هزار متر مربعی با اعتبار  900میلیارد ریال در حال
ساخت است که از تمامی شهروندان درخواست می شود در روند ساخت
این بیمارستان ویژه بیماران سرطانی مشارکت حداکثر داشته باشند .وی
افزود :شفاف سازی در امور اواقافی حق مردم است تا بدانند که درآمد
موقوفات و بقاع متبرکه چه میزان بوده و چگونه هزینه می شود.
حجتاالسالم صادقی گفت :استان تهران  313بقعه متبرکه و شهرستان ری
 31بقعه متبرکه دارد که همگی مورد توجه جامعه و مردم قرار دارد.

تمدید مهلت شرکت در
مسابقات قرآن دانشجویی فارس

مهلت ثبتنام در بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن بسیج دانشجویی
استان فارس تا  ۲۴آبا ن تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز فارس ،مسئول مرکز قرآن و عترت
ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس گفت :عالقهمندان برای ثبت نام در این
دوره از مسابقات می توانند به دفاتر بسیج دانشجویی مراجعه کنند.
سید مصطفی موسوی با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم در چهار بخش آوایی،
کتبی ،پژوهشی و هنری برگزار میشود ،افزود :بخش شفاهی مسابقات قرآن
بسیج دانشجویی در رشتههای حفظ یک ۵ ،۳ ،و  ۱۰جزء و قرائت ،تحقیق
و ترتیل ویژه دانشجویان دانشگاههای مختلف فارس ساعت  ۸صبح  ۸آذر
در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز برگزار میشود.
وی تصریح کرد :مسابقه تفسیر سوره اسرا ،مسابقه کتابخوانی طرح «صراط»،
پژوهشهای قرانی و مسابقات قرآنی در بخش عکاسی و ساخت مستند ۵
دقیقهای از حلقههای قرآنی و خوشنویسی آیات قرآنی از دیگر بخشها و
رشتههای این مسابقات است.
مرحله استانی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن بسیج دانشجویی استان
فارس از  ۱۲تا  ۲۲بهمن با حضور برگزیدگان تمام نواحی مقاومت بسیج
اجرا و مرحله کشوری نیز در برخی از رشتههای پژوهشی و هنری برگزار
خواهد شد.

اربعین امسال افزون بر یکهزارو  40دستگاه ناوگان عمومی
از قم به مناطق مرزی اعزام شده اند

اتوبوسرانی جاده ای و افزون بر
یکصد و  40دستگاه نیز به ناوگان
مینی بوس رانی اختصاص داشته
است  .جمالی تعداد ناوگان اعزامی
به مرز مهران را بالغ هفتصد و15
دستگاه برآورد کرد و افزود  :مرز
شلمچه با حجم اعزامی افزون
بر دویست و  90دستگاه و مرز
چزابه با حجم اعزامی افزون بر
 13دستگاه  ،دارای رتبه های دوم
وسوم میزان ناوگان جاده ای اعزامی
به مناطق مرزی بوده اند .وی تعداد
اتوبوسهای اعزامی از قم به مرزهای
بین المللی ( نجف  ،کربال ) را 17
دستگاه عنوان کرد و توضیح داد :
اجرای طرح ساماندهی سفرهای
اربعین از نخستین روز آبانماه
سالجاری آغاز و تاپایان سیزدهمین
روز ازهمین ماه به طول انجامیده
است .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل

درحوزه کتاب درغرفه اداره کل
کتابخانه های عمومی گلستان
رضا قوانلو از اجرای برنامه های فرهنگی درغرفه کتابخانه های گلستان
درنمایشگاه بزرگ کتاب گلستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی گلستان ،هرسال پاییز
درمهرماه گلستان شاهد برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب است.امسال
نیز دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در 18مهرماه افتتاح می
شود.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان به مناسبت افتتاح
دوازدهمین نمایشگاه کتاب از خدمات فرهنگی درحوزه کتابداری
خبرداد .رضا قوانلو دراین زمینه گفت :اداره کل کتابخانه های عمومی
استان باایجاد غرفه به خدمات رسانی به شهروندان گلستانی می
پردازد .قوانلو درادامه افزود :عضویت رایگان ،معرفی کتاب،مسابقات
کتابخوانی ،نقد کتاب ،ارایه سیرمطالعاتی توسط مشاوران کتاب،
امضای تفاهم نامه همکاری با برخی دستگاه های فرهنگی دراستان،
توزیع رایگان مجالت ونشریات تاریخ گذشته و...از جمله خدماتی
است که درغرفه اداره کل کتابخانه های عمومی استان به شهروندان داده
خواهد شد.گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از
18مهرماه تا 23مهرماه در جاده گرگان آق قال درمحل دائمی نمایشگاه
بین المللی دایرخواهد بود.

برگزاری مانور آماده بکاری
مولدهای برق مراکز حیاتی و مهم

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم :

طی ایام اربعین حسینی(ع)  ،افزون
بر یکهزارو  40دستگاه ناوگان
عمومی حمل مسافر از قم به مناطق
مرزی با عراق اعزام شده اند.
ابوالفضل جمالی عنوان کرد :
ازمجموع یکهزار و  41دستگاه
ناوگان اعزامی ازقم به مناطق مرزی
باعراق  ،پانصدو 95دستگاه با
ظرفیت کامل و چهارصدو 46
دستگاه به صورت یکسرخالی
 ،جهت بازگشت زائران اربعین
اختصاص یافت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل ونقل جاده ای
استان قم  ،طی ایام اربعین حسینی
ع  ،افزون بر یکهزارو  40دستگاه
ناوگان عمومی حمل مسافر از قم
به نواحی مرزی با عراق اعزام شده
اند .
ابوالفضل جمالی مدیر کل راهداری
وحمل ونقل جاده ای استان قم در
تکمیل خبر فوق اضافه کرد  :از
مجموع یکهزارو  41دستگاه ناوگان
اعزامی به مناطق مرزی باعراق ،
پانصد و  95دستگاه با ظرفیت
کامل و چهارصدو 46دستگاه دیگر
به صورت یک سر خالی  ،جهت
مراجعت زائران اختصاص یافت
 .وی ادامه داد  :بالغ بر نهصدو
 90دستگاه از خودروهای اعزامی
به نواحی مرزی عراق به ناوگان

ارایه خدمات فرهنگی

جاده ای استان قم دربخش دیگری
از این بیا ناتش به احجام تردد (
برحسب معادل سواری ) در سطح
محورهای مواصالتی استان طی
ایام اربعین ( یکم تا سیزدهم آبان
) پرداخت و اظهار داشت  :جمع
کل تجمعی ورودی های استان
در ایام اربعین افزون بردومیلیون و
 270هزار دستگاه خودرو ( معادل
سواری ) بوده است  .وی تصریح
کرد  :ازمجموع یاد شده افزون بر
یک میلیون و  850هزار دستگاه
خودرو ( معادل سواری ) جمع
تجمعی ورودی های به شهر قم
را به خود اختصاص داده است .
جمالی محور آزادراهی قم – تهران
( وبلعکس ) را با حجم ترددی بالغ
بر نهصدو  40هزار دستگاه خودرو
( معادل سواری ) دارای بیشترین
حجم سفر طی ایام سفرهای اربعین
دانست و اضافه کرد  :محورهای

بزرگراه قم – سلفچگان ( وبلعکس
) با حجم ترددی افزون بر ششصدو
 83هزار دستگاه خودرو ( معادل
سواری ) و بزرگراه سلفچگان –
راهجرد ( وبلعکس ) با حجم
ترددی بالغ بر ششصد و  80هزار
خودرو ( معادل سواری )  ،هریک به
ترتیب دررده های دوم وسوم حجم
سفرهای اربعین درسطح راههای
استان قراردارند .
مسئول راهداری و حمل ونقل
جاده ای استان قم درادامه ضمن
تقدیر ازتمامی خادمان عرصه
جاده که درراستای تامین ایمنی
سفرها ی اربعین مشتاقانه به انجام
وظیفه پرداخته اند خاطر نشان
ساخت  :این اداره کل طی ایام
سفرهای اربعین ضمن تجهیز هفت
راهدارخانه و استقرار اکیپهای ثابت
و سیار راهداری  ،به ارائه خدمات
موضوعه و تامین ایمنی سفرهای
اربعین اقدام نموده است.
وی درخاتمه تاکید کرد  :درتمام
اوقات اجرای طرح ساماندهی
سفرهای اربعین  ،کارشناسان حوزه
معاونت حمل ونقل  ،نسبت به
بازرسی و کمترل ناوگان عمومی
حمل مسافر درپایانه های مسافری
 ،پاسگاههای پلیس راه و مبادی
جاده ای به انجام وظیفه مبادرت
ورزیده اند .

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل ،مانورآماده بکاری
مولدهای برق مراکز حیاتی ،حساس و ضروری توسط دفتر مدیریت
بحران و پدافند غیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان،
سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل این شرکت گفت:
هدف از برگزاری این مانور آمادگی مراکز مهم و حساس برای وارد کردن
مولدهای برق اضطراری مراکز خود در زمان بروز حادثه برای شبکه و
قطعی برق بوده است تا عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود ،شبکه را برای
عبور از حادثه پیش آمده یاری کنند.
بیژن بابادی اظهار داشت :در این مانور با شبیه سازی ،پست برق شرکت
فوالد خوزستان دچار حادثه و از مدار خارج شد و با خاموشی شرکت
فوالد مانور آغاز گردید.وی ادامه داد :بعد از خارج شدن پست از مدار،
اتاق مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای تشکیل و با بررسی شرایط
از قبیل برآورد میزان آسیب ها و خسارات ،تیم های تعمیراتی ،خدماتی،
تاسیساتی ،بازسازی ،امنیتی و  ..اعزام و دستورات الزم برای عادی
سازی شبکه صادر شد .سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر
عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد :در زمان قطع برق
کلیه دیزل ژنراتورها و سیتسم های حفاظتی تامین برق اضطراری شرکت
فوالد فعال و با موفقیت وارد مدار شد.

مدیركل دامپزشكی آذربایجان شرقی:

یک هزار و  350مورد آزمایش
بر روی نمونههای گوشت منجمد
انجام گرفته است
تبریز – اسد فالح :مدیركل دامپزشكی آذربایجان شرقی گفت :از ابتدای
مهرماه سال جاری مقدار 1291تن گوشت گوساله و گوسفند وارداتی تحت
نظارتهای بهداشتی اداره كل دامپزشكی استان از طریق كشور ارمنستان وارد
كشور شده است .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،دکتر امیرحسین بهداد با
اعالم این خبر افزود 775 :تن گوشت منجمد گوساله برزیلی در قالب 45
کانتینر از طریق گمرک سهالن و 516تن گوشت گوسفندی به صورت الشه
تازه (غیرمنجمد) از طریق گمرک نوردوز جلفا پس از نظارتهای بهداشتی
دامپزشكی ترخیص شده است .وی اظهار داشت :تمامی مراحل ترخیص
اینمحمولههاازجمله؛بررسیشرایطحمل،تاییدارگانولپتیکیمحمولهها،
نمونهبرداری،انجامآزمایشاتالزمازقبیلآزمایشاتتخصصیمیکروبی،
اندازه گیری  ،TVNبررسیهای انگلی ،کنترل اسناد و مدارک شرکت وارد
کننده و در نهایت صدور مجوز ترخیص توسط اداره کل دامپزشکی استان
صورت می پذیرد .مدیركل دامپزشكی آذربایجان شرقی افزود :در همین
راستا تاکنون  1350مورد آزمایش بر روی نمونههای گوشت منجمد در
آزمایشگاههای این اداره کل انجام گرفته است .وی گفت :خروج و انتقال
اینمحمولههایگوشتمنجمدازسردخانهتحتنظرگمرکپسازصدور
مجوز ترخیص دامپزشکی و انجام امورات گمرکی ،با صدور مجوز حمل
بهداشتیتوسطادارهکلدامپزشکیاستانانجاممیگیرد.ویبااشارهبهاینكه
اینروندهمچنانادامهخواهدداشتخاطرنشانكرد:اقداماتاولیهجهت
ورود و ترخیص حدود 500تن از محموله جدید شرکت وارد کننده در حال
انجامبودهوهفتهآیندهمحمولهترخیصخواهدشد.

ارائه توفیقات و عملکرد فناورانه
شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی
تبریز – ماهان فالح :ششمین نمایشگاه تخصصی)RINO TEX
 ) )2018فناوری آب با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری در
نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی ،ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری
ربع رشیدی با هدف بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان و تولید کاالی
ایرانی در  17زون تخصصی و رویداد در چهار بخش؛ ایده های
فناورانه ،توسعه و تجاری سازی فناوری ،فروش محصوالت دانش بنیان
و نیازمندی های فناورانه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز تا دیروز
در حال برگزاری بود.

