قم
سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم:

خط جدید اتوبوسهای تندرو
ویژه دانشگاههای شهر
راهاندازی شد
نگین کوهستانی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

شهردار قم:

شهرداری به دنبال مدیریت
واحد جابجایی مسافر است
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

شهردار قم ورود به عرصههای نوین خدمترسانی
را ضروری ارزیابی کرد و گفت :شــهرداری قم از
ابتدا مخالف فعالیت تاکســیهای آنالین نبوده،
بلکه به دنبال مدیریت واحــد در امر حملونقل
مسافر و بار است.
سیدمرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری قم،
با تأکید بر ضرورت اصالح اساســنامه ســازمان
تاکسیرانی ،اظهار داشت :تا زمان اصالح احتمالی،
اساسنامه کنونی باید باقدرت اجراشده و حداکثر
استفاده از ظرفیتهای آن صورت بگیرد.
وی بابیــان اینکه نوســازی و ارتقــای کیفیت
تاکسیرانی در کالنشــهری مانند قم با توجه به
حجم باالی زائران و مسافران ورودی ضرورت دارد،
افزود :ماهیت تاکسیرانی متفاوت از اتوبوسرانی
اســت و در نگاه کالن تاکســی بهعنوان وسیله
حملونقل عمومی به شمار نمیرود و نمیتوان
نسخه واحدی برای این دو ناوگان پیچید.
شهردار قم با تأکید دوباره بر استفاده حداکثری از
ظرفیتهای فعلی اساسنامه این سازمان ،ابراز کرد:
تا زمانی که اساسنامه سازمان نظارت و مدیریت بر
تاکسیرانی توسط وزارت کشور اصالح شود ،باید
سازوکار مطلوبی برای افزایش بهرهوری و استفاده
حداکثری از اساسنامه فعلی در پیشگرفته شود.
وی ورود به عرصههای نوین خدمترسانی را مهم
ارزیابی کرد و یادآور شد :شــهرداری قم از ابتدا
مخالف فعالیت تاکســیهای آنالین نبوده ،بلکه
به دنبال مدیریت واحد در امر حملونقل مسافر
و بار است.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری قم خبرداد:

معرفی  ۷شرکت ویژه سرویس
مدارس به آموزشوپرورش
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شــهرداری قم در مورد پیشبینیهــا در جهت
تشــویق رانندگان تاکســی برای خدمترسانی
در بخش ســرویس مدارس گفت :این تمهیدات
شامل گازســوز کردن ماشــینهای یگانه سوز
بهصورت رایگان و بحث تأمین ســوخت و رایگان
کردن صــدور کارتها بوده اســت .علی نیک در
گفتگویی پیرامون موضوع ســرویس مدارس در
آستانه بازگشــایی ســال تحصیلی جدید اظهار
داشت :در ابتدای شهریور نرخ مصوب کرایهها در
کارگروه ماده  ۱۸تدوینشده بود و پس از تصویب
توسط شورای اسالمی شهر قم از سوی فرمانداری
تائید و ابالغ شــد .وی با بیان اینکه در این زمینه
 ۷شــرکت تاکسیرانی ویژه ســرویس مدارس به
آموزشوپرورش معرفی شد ،تصریح کرد :یکی از
مشکالتی که این روزها وجود دارد ،موضوع کمبود
خودرو بوده که یک ســری تمهیدات با همکاری
انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش دیدهشده
است.سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری قم در مورد پیشبینیها در
جهت تشویق رانندگان تاکسی برای خدمترسانی
در بخش ســرویس مــدارس عنوان کــرد :این
تمهیدات شامل گازسوز کردن ماشینهای یگانه
ســوز بهصورت رایگان و بحث تأمین ســوخت و
رایگان کردن صدور کارتها بوده است.

خدمات شهری ،ویترین شهرداری است
تبریز و عوامل خدمات شهری این منطقه برگزار شد ،حکم معاون
نسل فردا  /گروه استانها
محیط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری منطقه هفت را به
news@ naslefarda.net
«فیضاله رستمپور» ابالغ کرد تا به این ترتیب حکم وی از سرپرستی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار تبریز ،حوزه خدمات به معاون تغییر و ارتقا یابد.وی در این جلسه با قدردانی از فعالیتها
شهری و فعالیتهای این معاونت را ویترین شهر و شهرداری دانست   .و خدمات همکاران واحد خدمات شهری ،تاکید کرد :ضروری است
جواد صدیقی در جلسهای که با حضور مدیر منطقه هفت شهرداری نظارت بر تخلفات ساختمانی در این حوزه افزایش یابد و با متخلفان
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روبهرو بوده است و امکان جمعآوری آن به صورت کامل وجود ندارد.

استانها

Provinces

مدیرکل آموزش و پرورش یزد در جمع اصحاب رسانه استان:

امسال ۲۸۲هزاردانشآموزاستانراهیکالسدرسمیشوند

سیدمحمد جواد عرفان فر  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیــرکل
آموزش و پرورش استان گفت :در سال تحصیلی جدید
 ۲۸۲هزار دانشآموز استان راهی کالس درس میشوند
که  ۱۶هزار فرهنگی تعلیــم و تربیت این تعداد دانش
آموز را عهدهدار هستند.
محمدکاظم رحیمی نژاد به اتفاق معاونین خود در جمع
خبرنگاران استان یزد با اشاره به اینکه بازآموزی معلمان،
دورههای آموزشی برای معلمان جدید االستخدام جهت
برنامههای آموزشــی در ارتباط با عفاف و حجاب ،نماز
جماعت با محوریت دانش آموز ،توجه به ســاعتهای
شــش گانه دانش آموز ،شــاگرد پروری و دانش آموز
محوری به عنوان نکتههایــی در جهت تحقق تربیت و
آموزش است گفت :پس از شــرایط کرونا و همچنین
ابتدای سال  1400در ایام تابستان همکاران من تالش
کردند تا در اجرای پروژه مهر ،سال تحصیلی برنامهها
خود را با شــعار «تحول در آموزش و تعمل در تربیت»
دنبال کنیم .وی تصریح داشت :ما سعی داریم از تجربه
دانش زیستی معلمان بر اساس اسناد باالدستی آموزش
و پرورش اســتفاده کنیم .رحیمی نژاد گفت :رشــد
رشــتههای فنی و حرفهای یکی از رویکردهای اصلی

عکس :نسل فردا

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت:
خط جدید اتوبوس تندروی ویژه دانشگاههای قم
بهصورت رفتوبرگشت و در مســیر بلوار شهید
منتظری تا دانشگاه پیامنور راهاندازی شد.
علی نیک با اشاره به آغاز ســال تحصیلی و لزوم
سرویسدهی به دانشجویان ،اظهار کرد :با توجه
به مطالبات دانشجویان برای سال تحصیلی و تردد
بسیار آن در مسیر پردیسان ،خط ویژهای برای این
مسیر راهاندازی شد .وی با اشاره به راهاندازی خط
جدید اتوبوسرانی در مسیر پردیسان ،افزود :خط
جدید اتوبوس تندوری قم بهصورت رفتوبرگشت
و در مسیر بلوار شهید منتظری تا دانشگاه پیامنور
تعریف شده است و تا پایان سال تحصیلی جدید
فعال خواهد بود .سرپرســت سازمان اتوبوسرانی
شهرداری قم در تشریح مسیر خط جدید تندرو،
گفت :مســیر حرکت اتوبوسها از بلوار شــهید
منتظری آغاز میشود و با گذر از بلوارهای نیایش،
امین ،غدیر ،دانشــگاه قم ،دانشگاه آزاد اسالمی،
بلوار شهروند ،دانشگاه شهابدانش و بلوار امامت
به دانشگاه پیامنور میرسد .وی تأکید کرد :خطوط
جدید اتوبوســرانی با توجه به مطالبه شهروندان
در تمام نقاط شــهر در حال راهاندازی اســت و
خط شهرک امام حســن (ع) نیز از این شهرک
تا پایانه شــهید مطهری (حرم مطهر) بهصورت
رفتوبرگشت راهاندازی شده است.

معاون شهردار تبریز:

این حوزه برخورد قانونی شود.معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهردار تبریز با تاکید بر ساماندهی مشاغل در این حوزه در آستانه
بازگشایی مدارس ،اظهار کرد :خدمات شهری و آسفالتریزی باید
در راستای آمادهسازی شهر برای استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
توسعه یابد و در روزهای پایانی شــهریورماه با سرعت بیشتر انجام
شود .وی با اشاره به جمعآوری سگهای بالصاحب ،افزود :تالش
بسیار خوبی در دوره جدید شــهرداری برای ساماندهی سگها در
سطح مناطق انجام شده است؛ این سگها زندهگیری و به نقاط دور
از شهر منتقل میشوند ،اما باید توجه داشت که این روند در مناطق
پنج ،هفت و  ۹که به مبادی خروجی شهر متصل است ،با مشکالتی

ما در ســال تحصیلی جدید اســت و در این راستا نیز
اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اســت و اســتان
یزد نیز از پیشتازان هنرســتانهای جوار کارخانهای و
کارگاهی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد بیان کرد :برگزاری
زنگ غنچهها در  30شهریوروماه در مدرسه رهپویان
مطهر برای پیش دبســتانیها ،زنگ شکوفهها در دوره
اول ابتدایی در مدرســه مدرس و در سایر مدارس نیز
خواهیم داشت و زنگ اصلی نیز با عنوان مهر و مقاومت

در هنرستان  15خرداد در ناحیه یک آموزش و پرورش
برگزار میشود.
وی افزود :هدایت دانش آموزان به رشتههایی مهارتی
با توجه به مشکالت مبنی بر ســوق داد دانش آموزان
استان به رشتههای نظری و مهاجرت آنها و همچنین
وارد کردن نیروی کار به عنوان یکی از اهداف اصلی ما
در این زمینه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد بیان کرد :طنین
بانگ توحید و برگزاری اولین نماز جماعت در دبیرستان

اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

مریم یادگاری  /گروه استان ها
M.Yadegari@gmail.com

 ۳۵۰دستگاه اتوبوس درون شهری روز چهارشنبه وارد
ناوگان حمل و نقل درون شهری اصفهان شد .مدیرعامل
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان در آیین بهرهبرداری
از نــاوگان جدید حمل و نقل درون شــهری اصفهان
گفت :امروز  ۵۳دســتگاه اتوبوس کوچک  ۸.۵متری،
 ۵۶دســتگاه اتوبوس جدید و  ۲۴۰دستگاه اتوبوس
بازسازی و آماده سازی شــده وارد شبکه حمل و نقل

 ۳۵۰دستگاه اتوبوس در اصفهان به بهره برداری رسید
مسافر اصفهان شد.
ســیدعباس روحانی افزود :اتوبوسهای آماده سازی
شده از حدود چهار سال گذشته به دالیل مختلف زمین
گیر شده بود که به همت شرکت واحد اتوبوسرانی به
ویژه کارکنان معاونت فنی برای اســتفاده شهروندان
مهیا شده است.

وی اظهار داشت ۱۲ :دستگاه از اتوبوسهای جدید از
شرکت اسکانیا و مابقی از شــرکت ایران خودرودیزل
است که اتوبوسهای شرکت اســکانیا از مجموع ۷۳
دستگاهی است که با کمک دولت خریداری شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان افزود:
شهرداری اصفهان برای بهرهبرداری از این اتوبوسها در

دور اول فاطمیــه (س) و اقامه نمــاز جماعت پس از
تعطیلی ایام کرونا نیز از برنامههای دیگر ما است.
این مقام مسئول ادامه داد :جمعیت دانش آموز استان
 ۲۷۳هزار و  ۳۱۳نفر اســت که  ۲۵۶هزار و  ۵۷۸نفر از
آنها ثبت نام کردهاند که  ۱۲۹هزار و  ۹۲۷نفر پســر و
مابقی دختر هستند .وی افزود :در سال جدید  ۴۹۰نفر
استخدام رسمی و  ۹۱۹دانشجوی فارغ التحصیل تربیت
معلم داریم و  ۱۳۳نفر نیز سرباز معلم داریم و در حال
حاضر مشکلی از بابت معلم نداریم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد بیان کرد۱۵۰۰ :
دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم که بسته به جریان
مهاجرتی شــاهد تغییرات در آن هســتیم و مالک ما
گذشتن سن تحصیل از پایههای مربوطه است.
وی گفت ۱۷ :هزار دانش آموز اتباع داریم که تاکنون ۱۴
هزار نفر از آنها ثبت نام کردهاند و در مدارس استان نیز
آنها ثبت نام میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت :پروژه مهر
با جلسات مختلف و کارگروههای مختلف به سرانجام
خوبی رسیده و امیدواریم از فردا در مقاطع مختلف سال
تحصیلی جدید را داشته باشــیم .شایان ذکر اینکه در
پایان به سؤ االت حبرنگاران پاسخ داده شد.

مجموع معادل  ۴۹۰میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی با بیان اینکه گام سوم افتتاح پروژههای شهری در
اصفهان با شعار «به احترام مردم اصفهان» انجام شده
است ،گفت :تعداد ناوگان اتوبوسرانی این کالنشهر در
آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید با افزایش ۲
برابری ،به حدود  ۹۰۰دستگاه رسیده است.
روحانی افزود :در زمان پیک تردد دانشآموزان در شهر
که همزمان با آغاز و پایان ساعت فعالیت مدارس است،
سرویسدهی خاصی به آنها انجام خواهد شد.

مرکزی

کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی:

مدیرکل حفظ آثارونشرارزشهای دفاع مقدس در نشست خبری عنوان کرد:

دستگاههای اجرایی استان مرکزی  ۲هزار و  ۵۰۰برنامه
در هفته دفاع مقدس اجرا میکنند

رضوان داوودی جم  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقدس استان مرکزی گفت ۲ :هزار و  ۵۰۰برنامه
توسط دستگاههای مختلف اجرایی این استان در
هفته دفاع مقدس اجرا میشود.سرهنگ غالمرضا
کریمی در نشســت خبری برنامههای هفته دفاع
مقدس استان مرکزی در اراک افزود :سهم زیادی از
برنامهها برعهده نیروهای مسلح است بطوری که در
این هفته ،یک هزار و  ۵۰۰برنامه تدارک شده است.
وی بیان کرد :دفاع مقدس برگرفته از قیام عاشورا
و در راستای آرمانها و مسیر نورانی اهل بیت (ع)
شکل گرفت و مهمترین مسئلهای که در قیام عاشورا
مورد توجه است مسئله جهاد تبیین است که آن را
زنده نگه داشت و در خصوص دفاع مقدس باید به
مسئله جهاد تبیین برای گرامیداشت ،جلوگیری از
تحریف و پاسداری از آن توجه ویژه شود .مدیرکل
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع مقدس
استان مرکزی ادامه داد :امســال برنامههای دفاع
مقدس از  ۳۰شــهریورماه آغاز میشود و تجلیل از
پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس چهارشنبه
همزمان با سراســر کشور در ســالن پیامبر اعظم
(ص) استانداری مرکزی در اراک برگزار میشود و
 ۶۰نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس استان مرکزی
تجلیل میشوند.سرهنگ پاسدار کریمی عنوان کرد:
عطر افشانی قبور مطهر شــهدا ،دیدار با جانبازان،
بزرگداشت شهدای ســامت ،تجلیل از مدافعان
ســامت ،تجلیل از خانواده معزز شهدا و جانبازان
و تجلیل از دالورمردان نیروهای مسلح ،بسیجیان،
جهادگران ،از دیگر برنامهها است .وی اظهار داشت:
رژه نیروهای مســلح در مرکز اســتان ،راه اندازی
نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس در مرکز
فرهنگی موزه دفاع مقدس و برخی از شهرستانها،

افتتاح پروژههای محرومیت زدایی ،اجرای رزمایش
کمک مؤمنانه ،اجرای نمایــش فرهنگی ،هنری و
رزمی حماســه مردان آفتاب  ۴و بازسازی عملیات
فتح المبین به مدت هفت شب در محالت ،برگزاری
نمایشگاه جهاد تبیین در پیاده راه امیرکبیر اراک،
برگزاری مســابقات فرهنگی و ورزشی و برگزاری
محافل انس با قرآن کریــم از دیگر برنامههای مهم
هفته دفاع مقدس اســتان مرکزی است .مدیرکل
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
مرکزی افزود :صبحگاه مشــترک نیروهای مسلح
در همه شهرستانها ،برگزاری یادوارههای شهدا و
برنامههای افتخار کوچه  -آبروی محله ،پیادهروی
خانوادگی و اجرای مسابقات بومی و محلی ،سخنرانی
و خاطره گویی پیشکسوتان در مساجد ،ادارات و قبل
از خطبههای نمازهای جمعه ،برگزاری همایشهای
تخصصی با محوریت بانوان و نقــش زنان در دفاع
مقدس ،برگزاری نشستهای سیاسی و بصیرتی،
برگــزاری همایشهای اســطورههای مقاومت در
دلیجان ،اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و
حاشیه نشین ،برگزاری میزهای خدمت در مساجد،
برگزاری کارگاهها و همایشهای آموزشی و علمی
برای بســیجیان و راه اندازی پویشهای مردمی،
بخش دیگری از برنامههــای هفته دفاع مقدس در
استان مرکزی است.
سرهنگ پاســدار کریمی گفت :یکی از مهمترین
برنامههای هفته دفاع مقدس در اســتان مرکزی،
برگزاری اجالســیه تبیین نقــش والیت و رهبری
در دفاع مقدس در شهرســتان تفرش است که در
هفتم مهرماه برگزار میشود.وی عنوان کرد :هفت
اجالسیه در شهرســتان محالت با رویکرد شهدای
شاخص برگزار میشود و اجالسیه های تخصصی
هم در شهرستانهای ساوه و فراهان در نظر گرفته
شده است.

اجرای  ۶۲عنوان برنامه و  ۴هزار و  ۷۸۳ریز برنامه
به مناسبت هفته دفاع مقدس
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 ۶۲عنوان برنامــه و  ۴هزار و  ۷۸۳ریــز برنامه به
مناســبت گرامی داشــت هفته دفــاع مقدس در
کهگیلویــه و بویراحمد اجرا میشــود .ســرهنگ
پاسدار امیرعباس آسمند مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با اعالم
این خبراظهار داشــت :دفاع مقدس دستاوردهای
زیادی داشــت که پیامدهای تاریخی و دفاعی آن
میتواند چراغ راهی برای عملکرد بهتر مدیران باشد
و به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی ،دفاع مقدس
گنج عظیمی است که میتوانیم سالهای سال از آن
استفاده کنیم.
این مســئول نظامی با توجه به این که میتوانیم از
دوران دفاع مقدس به عنوان منبــع تغذیه علمی،
فکری و ادبی و هنری جامعه اســتفاده کنیم و راه
را برای پیشرفت و ترقی ایران اسالمی هموار کنیم،
گفت :در دوران دفاع مقدس نگذاشتیم ارزشهای
انقالب کمرنگ شــود و تاریخ ننگین قبل از انقالب
تکرار شود .آســمند افزود :از خبرنگاران به عنوان
پیشــرانهای فرهنگی جامعه میخواهیم نه تنها
پوشش خبری برنامههای حوزه دفاع مقدس را مد
نظر قرار دهند ،بلکه به تجزیــه و تحلیل آن دوران
بپردازند.وی تصریح نمود :دفاع مقدس خالق تثبیت
ارزشهای انقالب بود ،مانع تکرار تاریخ قبل از انقالب
شد و سبب سرافرازی نظام جمهوری اسالمی بعد از
انقالب و پیشرفتهای کشورمان در همه زمینهها شد
تا ایران اسالمی به یک قدرت نوظهور در دنیا تبدیل
شود.این مســئول تصریح کرد :همایش نکوداشت
پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت از مهمترین این
برنامهها است و در این همایش که ساعت  ۸تا  ۱۲روز
 ۳۰شهریور همزمان با سراسر کشور برگزار میشود
از  ۴هزار رزمنده و دو هزار همسر ،مادر و دختر شهید

در همه نقاط استان تجلیل خواهد شد و در این برنامه
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار میشود ،رهبر
معظم انقالب اسالمی به ایراد سخنرانی میپردازند.
وی اظهار داشــت :دومین برنامه مهــم هفته دفاع
مقدس امسال ،رژه اقتدار نیروهای مسلح است که
به میزبانی ســپاه فتح و با حضور همه اقشار برگزار
میشود .سرهنگ آسمند گفت :شبیهسازی عملیات
«الی بیتالمقدس» در ســاحل رود بشار و در کنار
پارک مهرورزی یاسوج از دیگر برنامههای هفته دفاع
مقدس است که در طول هفته دفاع مقدس توسط
سرافرازان تیپ  ۴۸فتح انجام میشود ،ضمن اینکه
برنامه «شبهای شــیدایی» با دعوت از فرماندهان
دفاع مقدس در همین مکان برگزار خواهد شد.
وی از برگزاری یادوارههای شهدا به صورت استانی و
شهرستانی خبر داد و خاطرنشان کرد :از مهمترین
این یادوارهها ،یادواره یک هزار و  ۵۲۰شهید تیپ ۴۸
فتح استان کهگیلویه و بویراحمد است که همزمان با
هفته دفاع مقدس برگزار میشود .مدیرکل حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد
در ادامه افزود :خاطرهگویی و روایتگری فرماندهان
و رزمندگان دفاع مقدس در  ۱۴۲مدرســه استان،
ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه توســط
فرماندهان بســیج ،جهاد و هالل احمــر ،تجلیل از
روحانیون پیشکسوت دفاع مقدس همزمان با نماز
جمعه ،عطرافشــانی گلزار شــهدا و آیین تجلیل از
مادران و همسران شــهدا در شهرستان گچساران
در جشنواره «اســوههای صبر و مقاومت» از دیگر
برنامههای مهم هفته دفاع مقدس امســال اســت.
سرهنگ عباس آسمند در پایان رونمایی از حدود ۱۵
عنوان کتاب دفاع مقدس ،انتشار کتابهای صوتی
دفاع مقدس ،برگزاری کرســیهای آزاداندیشی در
دانشــگاهها ،خاطرهگویی رزمنــدگان در ادارات و
سازمانهاو  ...را از دیگر برنامههای مهم هفته دفاع
مقدس سال جاری عنوان کرد.

یزد
 مدیر کل تبلیغات اسالمی استان یزد
خبر داد:

واگذاری ویژه برنامه شب
شهادت امام رضا (ع) در مشهد
مقدس به یزدیها
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مدیر کل تبلیغات اسالمی استان یزد از استقرار
حدود  ۷۵تا  ۱۰۰هیات مذهبی یزد در مشهد
مقدس به طور منظم جهت عزاداریهای این
ایام طبق یک ســنت دیرینه خبر داد و گفت:
امســال برای اولین بار از ســوی آستان قدس
رضوی برگزاری مراسم شب شهادت امام رضا
(علیه السالم) به استان یزد واگذار شده است که
بر همین اساس نیز برنامه ریزی منظمی تدوین
شده است  .حجت االسالم «علیرضا نجیمی»
در جمع اصحاب رسانه استان افزود :این ویژه
برنامه در محل صحن جمهوری اســامی و یا
صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شــد و
زائران و مجاوران حرم رضوی در این مراســم
از نوحهســرایی مداحان و ســخنران و دیگر
برنامههای تدارک دیده شده ،بهره مند خواهند
شد.وی تصریح نمود :کانون مداحان پیگیری
مداحی و نوحه سرایی ،شورای هیات مذهبی
هماهنگی هیات ها و جامعه قاریان نیز حضور
قاری برجســته یزدی و بین المللی را بر عهده
دارند و ســازمان تبلیغات تنها نقش نظارتی و
هماهنگیهای الزم با آستان قدس را بر عهده
دارد .نجیمی ابراز امیدواری کرد با توجه به فتح
باب ایجاد شده در جریان برگزاری مراسم شب
شهادت امام رضا (ع) ،این ظرفیت استان یزد هر
ساله و در مناسبتهای مختلف در تعامل با آستان
قدس رضوی مورد استفاده قرار گیرد.
اعتبــارات فرهنگــی تبلیغات
اســامی آنهم با  11شهرستان
مکفی استان نیست
وی با اشاره به  2200مسجد در سطح استان،
فعالیت  ۱۳۵۰هیات مذهبی در اســتان یزد،
 ۱۸۰۰مداح اهل بیت (علیهم الســام) دارای
پرونده و مرتبط با سازمان تبلیغات اسالمی در
استان با ابراز تأسف از تخصیص مبلغ تقریبی
 570میلیون تومان یکســاله اعتبار فرهنگی
بیان داشت :متاسفانه نه تنها اعتبارات فرهنگی
تبلیغات اسالمی آنهم با  11شهرستان مکفی
استان نیست بلکه امکانات اداره کل تبلیغات
اسالمی استان و حتی نیروی انسانی متخصص
این حوزه ،هیچ تناسبی با نیازهای استان یزد در
این شرایط ناتوی فرهنگی ندارد.
نجیمی در بخش دیگری از ســخنان خود به
ویژه برنامههای دهه آخر صفر در شهرستانهای
مختلف اســتان از جمله برگــزاری آیینهای
تعزیهخوانی روستای توت شهرستان اردکان،
مراسم سخنرانی و عزاداری مدینه العلم کاظمیه
شهر یزد ،یادواره شهدای نعیم آباد ،نخل برداری
در روستای علی آباد شهرستان تفت ،راهپیمایی
هیئات عزاداری در شهرستان ابرکوه و تجمع
هیئات مذهبی اشکذر وتشریح نحوه برگزاری
سنتی برنامههای آنان پرداخت.
ترویج نماز جماعــت صبح را از
جمله برنامههای سازمان تبلیغات
استان
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان یزد ترویج نماز
جماعت صبح را از جمله برنامههای ســازمان
تبلیغات استان دانست و گفت :با اینکه در حال
حاضر  1/3از مساجد اســتان از امام جماعت
برخوردار هستند لیکن استان یزد در اینخصوص
رتبه عالی را دارا میباشــد ودر نظرداریم تا از
امامان مساجدی که نماز صبح را اقامه میکنند
تجلیل بعمل آوریم .این مقام مســئول ضمن
اشاره به مناسبت هفته دفاع مقدس بیان داشت:
استان یزد دارای  ۱۳۳شهید طلبه است که از
این حیث و نسبت جمعیت طالب و روحانیون به
سایر اقشار در استان تعداد باالتری شهید را نثار
انقالب و نظام کرده است .نجیمی نواختن زنگ
ایثار در مدارس صدرا و نیز برگزاری یادوارههای
شــهدا را از دیگر برنامههای ایــن هفته اعالم
و افزود :امروز در تقویم کشــورمان به نام روز
شعر و ادب فارسی نامگذاری شده که با توجه
به ظرفیت استان در حوزه طالب و روحانیون،
برای برگزاری شب شعر طالب و روحانیون برای
بعد از ایام دهه آخر صفر برنامه ریزی شده است.

