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شهرستان

اخبار
طی  4ماه اول سال جاری صورت پذیرفت:

افزایش 16درصدی تردد در راه های
مواصالتی مازندران

ساری – دهقان  :رئیس
اداره مدیریت راههای اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده
ای مازندران از ثبت بیش از
 234میلیون تردد  ,و افزایش
 16درصدی آن درسطح محورهای استان مازندران طی 4
ماه اول سال جاری خبر داد .به گزارش خبرنگار مازندران به
نقل روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
مازندران ،محسن هاشمی خاطر نشان ساخت :برابرآماربدست
آمده از106سامانه تردد شماری منصوب درمحورهای استان
مازندران طی چهار ماه سال جاری بیش از  234میلیون از
انواع وسایل نقلیه در جاده های استان در حال تردد بوده که
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 16
درصد افزایش یافته است .وی خاطر نشان ساخت :همچنین
تردد در محورهای مواصالتی استان با استانهای مجاور در زمان
یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 47
درصد افزایش داشته و به بیش از  21میلیون  676هزار تردد
رسیده است .مهندس هاشمی پر تردد ترین محورهای استان
طی بازده زمانی مذکور کریدور نکا ،ساری ،قائمشهر ،بابل و
آمل اعالم نمود .رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای مازندران همچنین اعالم نمود :بیش
از  17میلیون و  735هزار تردد از انواع وسایل نقلیه سنگین
در محور های استان در حال تردد بوده اند که این میزان از
تردد حاکی از این است که به طور متوسط در هر ساعت بیش
از  5هزار و  900وسیله نقلیه سنگین در استان تردد داشته
اند که نشان دهنده افزایش  2و نیم درصدی تردد وسایل
نقلیه سنگین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی افزود :بررسی سرعت متوسط در محورهای استان طی
 4ماه نخست سال جاری حاکی از آن است بیشترین میزان
تخلفات سرعت در محورهای گلوگاه -بهشهر ،نکا -بهشهر و
بابل -بابلسربه وقوع پیوسته است .مهندس هاشمی گفت :بیش
از نیمی از تردد های بین استانی صورت گرفته در استان
مازندران مربوط به محور های مواصالتی با استان های تهران و
البرز یعنی محور های هراز و سواد کوه و کندوان بوده است و
حدود  46درصد آن مربوط به ورودی و خروجی شرقی و غربی
استان و حدود  4درصد از تردد ها با استان سمنان از طریق
محور کیاسر بوده است .گفتنی است پرترددترین ساعات روز
نیز معموال بین ساعات  18الی  19بوده است و محور های
شریانی استان پر تردد ترین محور ها از لحاظ تردد وسایل
نقلیه سنگین در تیر ماه سال جاری بوده اند.

تجلیل از خانواده های شهدای جهادگر
در قم

چهارمین یادواره ملی
جهادگران آسمانی با تجلیل
از خانواده های معظم شهدای
حرکت های جهادی عصر
دوشنبه با حضور رئیس سازمان
بسیج مستضعفین و جمعی از

مسؤوالن در قم برگزار شد.
تجلیل از خانواده های شهدای جهادگر در قم
به گزارش ایرنا،فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) در
این مراسم که در سالن همایش های غدیر در شهر مقدس قم
برگزار شد ،در سخنانی اظهار داشت :امروز گروه های جهادی
و مسؤوالن امر باید برای همگانی شدن گفتمان جهادی و
ترویج روحیه و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه تالش کنند.
سردار محمدرضا موحد با بیان اینکه امروز باید فعالیت
های جهادی را به ویژه در میان جوانان توسعه دهیم،
خاطرنشان کرد :بدون تردید برای گام برداشتن در مسیر
پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،باید به
روحیه جهادی توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز اسالم و انقالب بیش از پیش
نیازمند تالش و مجاهدت و صبر است و این پیام شهداست،
تصریح کرد :برای ادامه راه شهدا نباید هیچ ترس و اندوهی در
برابر جبهه استکبار داشته باشیم تا انقالب اسالمی زمینه ساز
ظهور حضرت ولیعصر(عج) باشد.

افزایش  ۲۴میلیارد تومانی اعتبارات
ساخت مسکن روستایی در استان گلستان

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
از افزایش  ۲۴میلیارد تومانی سهم استان گلستان در ساخت
مسکن محرومین ( موضوع تفاهم نامه  ۲جانبه بنیاد مسکن با
بنیاد مستضعفان جهت ساخت  ۲۰هزار واحد مسکن محرومین
در کشور) خبر داد .مهندس خسروی افزود :با پیگیری های
مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان سهم اولیه استان که ۵۷۸
فقره بود ،به  ۶۹۷فقره افزایش پیدا کرده که از این محل
 ۲۴میلیارد تومان در قالب  ۱۲میلیارد تومان تسهیالت قرض
الحسنه  ۵درصد با بازپرداخت  ۲۰ساله و معادل  ۱۲میلیارد
تومان در قالب کمکهای بالعوض و مصالح ساختمانی برای
ساخت مسکن محرومان که تحت هیچ نهاد حمایتی نیستند،
به استان اختصاص پیدا کرد.وی با بیان اینکه در این طرح
عالوه بر پرداخت تسهیالت قرضالحسنه  ۱۰۰میلیون تومانی
با کارمزد  ۵درصد و بازپرداخت  ۲۰ساله ۵۰ ،میلیون تومان
کمک بالعوض ۱۰ ،تن سیمان رایگان و  ۲۲۰۰کیلوگرم میله
گرد رایگان نیز پرداخت می شود ،افزود :پیگیریها برای افزایش
این سهمیه به  ۸۰۰فقره همچنان ادامه دارد.

آسیب های جدی باران شدید
به شبكه های برق گلستان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت
 :بارندگی شدید و اصابت صاعقه به تجهیزات و تاسیسات
برقی در غروب روز  5شنبه خسارت هایی به شبکه های برق
استان وارد نمودند که خوشبختانه خاموشی های ناشی از این
خسارت با تالش بی وفقه همکاران رفع گردید.سید احمد
موسوی گفت  :در پی هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر
بارش باران شدید و رعد و برق  ،اکیپ های عملیاتی این
شرکت در سرتاسر استان در آماده باش کامل قرار گرفته
بودند که در این بارندگی شدید تعداد  30فیدر  20کیلوولت
مورد خسارت و قطع گردیده که در قالب  13اکیپ بالغ
بر  210نفر ساعت تالش توانستند نسبت به رفع خاموشی
های ناشی از قطعی فیدرهای برق اقدام نمودند.وی افزود :این
خاموشی ها  90مگاوات –ساعت انرژی توزیع نشده به شرکت
تحمیل نمودند و عمده موارد خسارت دیده شده دررفتگی
جمپر ،پارگی سیم ناشی از سقوط درختان بر روی شبکه
های برق ،پانچ مقره و خروج پست های فوق توزیع بودند.
موسوی اضافه کرد  :بیشترین موارد خسارت به شبکه های
برق درشهرستانهای گرگان  ،آق قال و کردکوی بودند که
خوشبختانه این خاموشی ها رفع گردید و در حال حاضر کلیه
خطوط شبکه های توزیع حالت پایدا دارند و در هیج جای
استان خاموشی ناشی از باران و طوفان نداریم .و همچنان
کلیه همکاران عملیاتی در سراسر استان جهت خدمت رسانی
بهتر به هم استانی های گرامی در آماده باش کامل هستند.

 20مجلس عزاداری دهه اول محرم در حرم حضرت سید معصوم(ع)

پخش مستقیم حرکت دسته عزا از رسانه ملی

ویژه برنامههای سوگواره بصیرت عاشورایی در حرم مطهر
امامزاده سید معصوم(ع) اعالم شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
قم ،آستان مقدس امامزاده سید معصوم(ع) به عنوان یکی از
بقاع شاخص استان قم ،از جمله حرمهای مطهر مجری سوگواره
بصیرت عاشورایی خواهد بود.
بر این اساس طی دهه اول ماه محرم ،هر شب بعد از اقامه
نماز مغرب و عشاء ،مراسمی با سخنرانی حجتاالسالم پناهزاده و
مداحی جمعی از مادحین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تدارک
دیده شده است.
همچنین مراسم دیگری هم هر روز ساعت  17با سخنرانی و
مداحی اساتید حوزوی ویژه خواهران در این بقعه متبرکه برگزار

میشود.
از دیگر برنامههای این بقعه متبرکه برای دهه اول میتوان
به برپایی تجمع «لبیک یا حسین» در روز دوم محرم و برگزاری
همایش «احلی من العسل» با حضور نوجوانان منطقه همزمان با
ششمین روز ماه اشاره کرد.
ضمنا هماهنگی الزم برای پوشش رسانهای مستقیم حرکت
دسته باشکوه عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از
شبکه استانی و شبکههای سراسری صورت گرفته است.
گفتنی است مرکز افق آستان مقدس امامزاده سید
معصوم(ع) از مدتی قبل سیاهپوش کردن بقعه متبرکه را به
انجام رسانده و فضاسازی محیطی برای شروع سوگواره بصیرت
عاشورایی صورت گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین خبر داد:

اجرای عملیات خط کشی در  ۵۰کیلومتر از راههای استان طی تیرماه امسال

قزوین – حسن زاده :به نقل از پایگاه
خبری وزارت راه و شهرسازی(قزوین) ،احسان
شهبازی گفت:خط کشی راهها یکی از مهم
ترین راهکارهای ارتقای ایمنی جاده و کاهش

حوادث و تسهیل سفرهای برون شهری است
که ساالنه در حدود ۲هزار کیلومتر از راههای
این استان انجام می شود.
وی اضافه کرد:یکی از عواملی که در
اجرای مناسب عملیات خط کشی و ماندگاری
بیشتر خطوط ترافیکی تاثیر دارد عبور نکردن
وسایل نقلیه از روی این خطوط در ساعات
اولیه خطکشی است که رانندگان باید نسبت
به آن توجه ویژه ای داشته باشند .شهبازی

ادامه داد:نصب ۲هزار و  ۸۰۰متر طول
گاردریل جدید ،ایجاد ۲هزار و  ۳۰۰متر
طول شیار لرزاننده ،نصب یک مورد روشنایی
نقطهای و دو چراغ چشمک زن ،نصب  ۱۲متر
مربع تابلوهای اطالعاتی و ۶عدد تابلوهای
اخطاری و انتظامی از دیگر اقدامات این
معاونت در راستای ارتقای ایمنی راهها طی
تیرماه امسال بوده است.
وی گفت:به منظور بهسازی و ترمیم

رویه راههای استان نیز در ماه گذشته  ۲۰باند
کیلومتر عملیات روکش آسفالت در سطح راه
های استان انجام شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان قزوین افزود:در
همین مدت همچنین ۲هزار تن آسفالت
گرم و  ۳۱۰تن آسفالت سرد جهت لکه
گیری راه های استان قزوین به مصرف
رسیده است.

صدای آشکار خبرنگار را برای روایت آشکار خفه نکنید

مشهد -نجمه فتح پور  :ریاست بسیج
رسانه خراسان رضوی گفت :این را به مدیران
استان از صدر تا ذیل می گوییم ،صدای آشکار
خبرنگار را برای روایت آشکار خفه نکنید .اگر
رسانه آشکار ،تحلیل های دست اول را نگوید،
باید روایت دروغ و کاذب را در رسانه های
دشمن جمع آوری کنیم.
مهدی شاد در نشست خبری ششمین
جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی که در
محل هتل فرهنگ و هنر برگزار شد در جمع
اصحاب رسانه گفت :جشنواره ابوذر در ایستگاه
ششم کار خود را آغاز کرده است .در جشنواره
ابوذر سعی شده درگیر کلیشه و سفارشات نشود
و جشنواره فرمی و فرمایشی که برای رضایت
خاطر افرادی باشد نیست.
وی افزود :جشنواره ابوذر بستری برای
حرکت جبههای و همگانی برای بیان مسئله و
حل مسئله است .شناخت ،کشف و ارائه برای
حل مسئله مهمترین دغدغه ماست تا یک
حرکت همگانی انجام شود.
شاد ادامه داد :در جشنواره ششم از

نخبگان شهر و استان کمک گرفته ایم .شورای
راهبردی بسیج رسانه سیاست و خط مشی های
در جشنواره ابوذر را لیست کرد .خروجی شورای
راهبردی به شورای سیاست گذاری ارائه گردید.
ریاست بسیج رسانه خراسان رضوی بیان
داشت :جشنواره ششم ابوذر در حالی نگاه به
مسائل ملی دارد ،اما تالش کرده تا محورهای
شاخص استان را مدنظر قرار دهد .مسئله هویت
خراسان و مشهد برای ما بسیار مهم است .مشهد
میزبان جریان زیارت و فرهنگ رضوی است.
این شهر کانون شکل گیری جریان مدل انقالب
اسالمی است .لذا مشهد به عنوان یک بستر جدی
در حوزه تهدیدها و فرصت ها میبینیم.
ایشان ادامه داد :همچنین امروز مشهد
تبدیل به پشتوانه گفتمانی انقالب اسالمی
به زن شده است .آنچه مقام معظم رهبری از
زن بیان می کند ،الگوی سوم زن است .ما در
جشنواره ششم ابوذر تمرکز ویژه به خانواده و
حوزه زن داریم.
وی اظهار داشت :ما معتقدیم در جشنواره
ابوذر روایت رویش ها ،امیدها ،چالش ها ،ضعف

ها و قصرها به امید حل آن چالش با هدف بک
گام به جلو است .توجه ویژه به رسانه های
شهرستانها داریم .در دوره ششم ابوذر در فرم
و اجرا تغییراتی داده ایم .آثار با فرم داوری نمی
شونند و حوزه فرم با محتوا مالک داوری این
دوره خواهد بود.
فاطمه سهامی ،دبیر ششمین جشنواره ابوذر
نیز در این نشست بیان کرد :جشنواره ابوذر و آنچه
در دوره های قبل بوده  ،جایگاه خود را پیدا کرده
است .می توانیم بگوییم جشنواره ابوذر به قامت
خود رسیده است .مسیر ابوذر پروری که برای آن
تعریف شده و تالش مسیر به این رسیده است.
تالش می کنیم مسیر ابوذر پروری از ظرفیت و
استعداد را داشته باشیم و فراهم نماییم.
سهامی ادامه داد :در دوره ششم جشنواره
سعی کرده ایم جشنواره را در دو بخش رقابتی
و تعاملی ببینیم .بخش جدید امسال بخش
تعاملی است .تلویزیون اینترنتی ،همایش های
دو ماهانه گام به جهت فضای انتقال تجربه
برگزیدگان دوره های قبل و هم قدمان رسانه
ای از قالب بخش تعاملی است .همچنین بخش

رقابتی نیز در  ۱۰قالب و دو بخش ویژه ،برنامه
سازی فضای مجازی و پرونده ویژه رسانه ای (
خبرنگاری تحقیقی)خواهد بود.
دبیر دوره ششم ابوذر خراسان رضوی
اظهار داشت :یکی از جدی ترین چالش ها در
دوره های قبل،انتخاب و ارسال اشتباه محورها
و قالب ها بود که باعث حذف اثر می گردید و
اگر اثر در قالب صحیح ارسال می شد شاید حائز
رتبه نیز می گردید .امسال یک هیات تطبیق در
دبیرخانه وجود دارد که بررسی درست بودن
محور و قالب را انجام می دهند و صاحب اثر به
قالب صحیح راهنمایی می شود.
فاطمه سهامی با اشاره به اینکه فراخوان
جشنواره و مراحل ارسال آثار از طریق سایت
جشنواره انجام می گیرد و تا  ۱۵آذر ماه مهلت
ارسال آثار است ،گفت :بعد از هیات تطبیق،
میز داوری داریم که شاخص ها نوشته می شود
و نمره دهی می گردد .میز تخصصی داوری در
رشته های مختلف وجود خواهد داشت .نکته
مهم در جشنواره ششم ،ارسال آثار و داوری
توسط کد رهگیری است.

5

خبر کوتاه

برگزاری جلسه شورای
امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش روابط عمومی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گیالن جلسه شورای امر به
معروف و نهی از منکر این نهاد با
حضور اعضای شورا در سالن شهید حق شناس اداره کل برگزار
شد .در ابتدای این جلسه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گیالن در خصوص اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از
منکر در دین اسالم گفت :امر به معروف و نهی از منکر یکی از
موضوعات مهم مذهبی ،فرهنگی و ارزشی در کشور است که در
دین مبین اسالم جایگاهی واال و ویژه دارد .مهندس حامد دائمی
رعایت فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه
عمومی و همگانی دانست و افزود :همه ما در هر جایگاهی قرار
داریم باید نسبت به اجرایی کردن این مهم جدیت ویژهای داشته
باشیم .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ترویج فرهنگ
امر به معروف و نهی از منکر را واجب و احیای آن را از ضروریات
این فریضه الهی عنوان کرد .در ادامه مسئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن گفت :متولیان فریضه
امر به معروف و نهی از منکر باید در برپایی این موضوع مهم سعه
صدر ،برخورد فرهنگی و جذب حداکثری را سرلوحه اقدامات و
فعالیت های خویش قرار دهند .حجت االسالم والمسلمین قربان
پور با توجه به گستردگی مقوله مهم امر به معروف و نهی از
منکر ،معرفی الگوههای مناسب به نسل جوان ،احیاء و ترویج امر
به معروف همگانی و نظارت بر رفتار مدیران و حاکمان را از اهم
موضوعات مرتبط با فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی
کرد .وی با بیان اینکه کسانی که اقدام به امر به معروف و نهی از
منکر میکنند باید خود الگو ،در این فریضه باشند ،افزود :اگر به
موضوع امربه معروف و نهی از منکر وسیع نگاه کرده و دستورات
آن را اجرا کنیم ،امورات دیگر نیز به تأسی این امر اصالح می شود.
سپس اعضاء به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ترویج
فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان
با معاون بنیاد مستضعفان و رییس سازمان
اموال و امالک بنیاد مستضعفان کشور

در این دیدار که مهندس حمیدی ،مدیرکل مسکن روستایی
بنیاد مسکن کشور و دکتر علوی ،مدیرکل اموال و امالک استان
گلستان نیز حضور داشتند ،آخرین وضعیت اجرای تفاهم های ،۲
 ۳و  ۵جانبه و سایر تفاهم نامه های همکاری گفتگو و تبادل نظر
شد و موارد ذیل مصوب گردید:تخصیص افزایش سهمیه تسهیالت
مسکن روستایی به تعداد  ۱۵۰۰واحد مسکونی-افزایش شهرهای
هدف جهت ساخت مسکن محرومین در قالب تفاهم نامه  ۲جانبه
جدید به  ۵شهر هدف -تخصیص سهمیه کمک بالعوض مضاعف به
استان از سرجمع کشوری-تخصیص اعتبارات عمرانی جهت بهسازی
معابر روستاهای مرزی و محروم استان در قالب پروژه مشارکتی-کمک
به تکمیل تعدادی از واحدهای نیمه تمام اقشار کم در آمد با تخصیص
کمک بالعوض-انجام اقدامات فنی در خصوص اماکن مذهبی واقع
در اراضی و امالک بنیاد علوی جهت واگذاری-تفاهم جهت استفاده
از اراضی بنیاد علوی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن-هم افزایی و
استفاده بیشتر از ظرفیت های فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
خصوصنیازمندیهایبنیادمستضعفاندراستانگلستان.

