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شهردار قدس:

خبر

تولیت آستان قدس رضوی:

آستان قدس باید الگویی در پاسخگویی
و تعامل با مردم باشد

تهران-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی در دیدار با دست اندرکاران مركز
جامع ارتباطات مردمي آستان قدس رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر
رضوی انجام شد ،اظهار کرد :دریافت پیامهای مردمی و پاسخگویی به
تماسهایتلفنیصرفایککارتشریفاتینیستبلکهاعتقادداریماینکار
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای انجام آن باید اهتمام ورزید.
وی الزمه موفقیت را توجه به اهمیت انجام کار و اهتمام داشتن در انجام
آن دانست و افزود :به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی ،انسانها در
هر جایگاهی که قرار میگیرند ،باید تمام توان و تمرکز خود را برای انجام
آن وظیفه به کار گیرند؛ در حقیقت جدی گرفتن کار ،مشوق روحی برای
انجام آن کار با کیفیت هرچه بیشتر است.تولیت آستان قدس رضوی با
بیاناینکهمردمبهآستانقدسنسبتبهدیگرمجموعهها،نگاهواحساس
متفاوتی دارند که باید قدر آن را دانست ،ادامه داد :شاید اگر اشکال یا
ضعفی در یک مجموعه دولتی یا خصوصی باشد ،مردم خودشان را ملزم
به تذکر دادن ندانند اما کوچک ترین اشکالی در آستان قدس وجود داشته
باشد ،تذکر میدهند که برای ما به عنوان خادمان این آستان مالئک
پاسبان بسیار با ارزش است.وی بیان کرد :با اینکه ممکن است برخی از
نقدها و اشکاالتی که در پیامهای مردمی مطرح میشود ،حتی وارد هم
نباشد اما نفس این کار که مردم نسبت به آستان قدس احساس مسئولیت
دارند و نکات مدنظر خود را مطرح میکنند ،اتفاقی بسیار مبارک است.
حجت االسالم و المسلمین مروی با تأکید بر لزوم تحقق عینی مدیریت
اسالمی در مجموعه آستان قدس خاطرنشان کرد :یکی از مهم ترین
مصادیق تعامل دینی،پاسخگویی به مردم است که باید در آستان قدس
رضوی تبلور ویژهای داشته باشد.وی تأکید کرد :ممکن است در بین
پیشنهادهایی که از سوی مردم مطرح میشود ،برخی پیشنهادها قابل
اجرا نباشد ،در این صورت باید این موضوع را به اطالع مردم رساند و در
مقابل از نقطه نظرات کاربردی و قابل اجرا هم استقبال کرد.

سرانهورزشیشهر۲۰هزارمترمربعافزایشیافت

شهر قدس–خبرنگاررسالت:
مهندس مسعود مختاری توجه به حوزه ورزش را
یکی از اولویتهای شهرداری قدس عنوان کرد
و گفت :احداث اماکن و فضای ورزشی با اهدافی
همچون افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان،
تفریحسالموتقویتورزشقهرمانی،طیسالهای
اخیر ،به طور جدی از سوی مدیریت شهری دنبال
میشد و از طرف دیگر ورزش بر نشاط اجتماعی
و کاهش آسیبهای شهری تأثیر مثبت دارد و از
سیاستهای شهرداری توجه به این موضوع از
طریق افزایش فضای ورزشی میباشد.
مختاري افزود :تخصیص سرانه ورزشی عالوه بر
افزایش عدالت در دسترسی به فضاهای ورزشی و
ارتقاینشاطاجتماعی،بسترالزمبرایتنوعبخشی
به ورزش قهرمانی و همگانی را فراهم میکند.
مهندس مختاری با تأکید بر توسعه سرانه ورزشی
شهرستانقدسبيانداشت:افزایشسرانهورزشی
یکیازارکانرشدوگسترشورزشدرتمامیابعاد
و زمینههاست و این مورد به شدت در این منطقه

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
براساسرأیهیئتداورانسمپوزیومبینالمللیروابطعمومیوهفدهمین
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران ذوب آهن اصفهان از بین ۱۴۰
شرکتکننده،موفقبهدریافتنشانویژهمسئولیتاجتماعیولوحسپاس
روابط عمومی برتر در رشته اطالع رسانی کرونا شد .دکتر هوشمند سفیدی
دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در این خصوص گفت  :این
سمپوزیوم با توجه به شیوع بیماری کرونا  ،به صورت مجازی برگزار شد و
تنها شرکت های برتر در مراسم اختتامیه دعوت شدند  .ضمن اینکه 1100
نفر از اعضای انجمن جهانی روابط عمومی از  100کشور و  800نفر از ایران
به صورت مجازی در این سمپوزیوم شرکت کردند .وی افزود  :فعالیت روابط
عمومی ها در دوران شیوع کرونا در هفت رشته مورد ارزیابی قرار گرفت
یکی از بخش های مهم  ،مسئولیت اجتماعی بود که بر اساس گزارش
شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت  .در این بخش میزان فعالیت شرکت ها
در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله فعالیت های زیست محیطی و
مشارکت در کارهای عام المنفعه همچون مقابله با شیوع بیماری کرونا
و ...مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا از سازمان هایی که بیشترین
فعالیت را داشتند تقدیر شد و نشان ویژه نیز به ذوب آهن اصفهان رسید .
دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی یادآور شد  :روابط عمومی
ذوب آهن اصفهان که در بین روابط عمومی ها ،سرآمد است  ،در دوره های
مختلف این جشنواره افتخارات بسیاری کسب کرده است و هر سال شاهد
بهبود شرایط این واحد هستیم.شایان ذکر است لوح سپاس روابط عمومی
برتر در رشته اطالع رسانی کرونا به دلیل رعایت استانداردهای (علمی _
صنفی) ،خالقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها به
روابط عمومی ذوب آهن تعلق گرفت.

طی مراسمی صورت گرفت؛

دیدار شهردار باقرشهر
با حجت االسالم والمسلمین استیری
امام جمع ه باقرشهر

باقرشهر–خبرنگاررسالت:
سعید استاد فرج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال
دفاع مقدس  ،هفته بسیج را به امام جمعه بسیجی شهر تبریک گفت و
افزود  :مدیران و کارکنان شهرداری باقرشهر با تفکر بسیجی مشغول
خدمت به شهروندان هستند و ثمره این خدمت کسب عنوان شهرداری
برتر در بین  42شهرداری استان تهران است .استاد فرج افزود :از بدو
تأسیس شهرداری باقرشهر شاهد تشکیل بسیج در شهرداری که به نام
شهید واالمقام اسداهلل آزادفرد مزین شده است بودیم و همواره سعی
کرده ایم با روحیه و انگیزه جهادی و بسیجی  ،در خدمت به شهروندان
تالش کنیم و امروز حاصل این اقدامات  ،پروژه های عمرانی است که
در دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید  .در این دیدار
حجت االسالم والمسلمین استیری ضمن تبریک هفته بسیج و همچنین
انتخاب شهرداری باقرشهر به عنوان شهرداری برتر از سوی استانداری
تهران را به شهردار  ،از اقدامات و خدمات شهرداری در ارائه خدمت به
شهروندان قدردانی کرد .وی خاطرنشان کرد :شهرداری یک دستگاه
خدمات رسان است که اقدامات آن از نزدیک توسط شهروندان ارزیابی
می شود و رضایت آنان  ،رضایت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت .
ایشان با اشاره به احادیث و روایات در خصوص اخالص در کارها به حدیثی
از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)  ،افزودند :هر چیزی آفتی دارد و آفت
علم  ،عمل نکردن به آن است و آفت عمل  ،نداشتن اخالص است و آفت
کارها  ،ناتوانی کارگزاران است ؛ که اگر کارها با اخالص صورت بگیرد آن
کار ارزش پیدا میکند.امیر محبی معاونت فرهنگی اجتماعی  ،محمود
نوروزی معاونت اداری مالی  ،رضا بهادر معاونت معاونت فنی عمرانی و
شهرسازی ،سهیل سلطانی مدیر امور مالی و جواد مغروری مدیر روابط
عمومی در این دیدار شهردار باقرشهر را همراهی می کردند.

احساس میشد و با بررسیهای صورت گرفته
برنامه ریزی در حوزه ارتقای فضای ورزشی انجام
گرفت.وي ادامه داد :با بررسیهای انجام گرفته
در حوزه ورزش  ۴سالن ورزشی تکمیل و تحویل
جامعه ورزشی شد که  ۲۰هزار متر مربع به فضای
ورزشیشهرستانقدساضافهشدهاستاینسالنها

شامل سالن شهید حیدری و سالن خانه کشتی
در منطقه  2شهرداری سالن ورزشی در خیابان
نفت و سالن ورزشی خدمات موتوری در منطقه
یکمیباشد.شهردارقدستوجهبهورزشکاراندر
حوزههایتخصصیورزشراازاولویتهابرشمردو
اظهار داشت :سالنهای ورزشی در حوزههای

شهردار اردبیل:

اردبیل-خبرنگاررسالت:
حمیدلطفاللهیاناظهارداشت:شهرداریاردبیل
عملیات اجرایی  6طرح را با مشارکت قرارگاه
خاتم االنبیا آغاز کرد که چهار طرح مربوط به
تقاطع های غیرهمسطح شهر است.وی افزود:
بنا به گرامیداشت یاد و نام سردار شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی به دلیل رشادت ها و
ایثارگری های این شهید بزرگوار در دوران دفاع
مقدس و همچنین در جبهه مقاومت ،عنوان پل
جامجماردبیلمزینبهنامسردارسلیمانیخواهد
بود.شهرداراردبیلبیانکرد:باآغازعملیاتاجرایی
پروژههایی که با همکاری قرارگاه خاتماالنبیا اجرا

تخصصی مانند کشتی ،تکواندو و کاراته
خدمت رسانی میکند تا گامی مهم جهت پرورش
قهرماناندرحوزههایمختلفورزشیداشتهباشیم
و عالوه بر این  ۲سالن دیگر جنبه عمومی داشته و
شهروندان برای ارتقای سطح سالمت و نشاط خود
میتواننداستفادهبکنند.مهندسمختاریدرادامه
از آغاز عملیات اجرایی دو استخر دو قلو خبر داد
و تصريح كرد :دو استخر دو قلو مجزا برای بانوان و
آقایان که جمعا چهار استخر میباشد که عملیات
اجراییآنشروعشده و یکیازآنهادرمنطقهیک
و دیگری در محله سرخه حصار میباشد که مورد
نیاز این منطقه بوده است و امیدوارم تا سال آینده
به بهره برداری برسد و شهروندان و ورزشکاران
بتوانند به خوبی استفاده بکنند.وی خاطر نشان
كرد :امیدواریم با اجرایی شدن پروژههای در
دستور کار طی سال جاری ،گام مهمی در توسعه
ورزش و نیز رفاه شهروندان برداریم و شاهد نشاط و
امنیت خاطر و روان شهروندان به خصوص جوانان
شهر قدسی باشیم.

مسئول بسیج سازندگی اصفهان خبر داد:

عملیات اج رایی  6طرح با مشارکت ق رارگاه
خاتم االنبیا آغاز شد

طی مراسمی صورت گرفت؛

ذوبآهن اصفهان ،نشان ویژه
مسئولیت اجتماعی در رشته
اطالع رسانی کرونا را کسب نمود

5

آزادی  ۵۳زندانی ج رائم غیرعمد

خواهد شد ،گام دوم و مرحله جدیدی در توسعه
عمرانیکالنشهراردبیلآغازمیشود.لطفاللهیان
تصریح کرد :پروژههای عمرانی مختلف به ترتیب
اولویت و با احتساب ضرورت در دست اقدام است
که معتقدیم تکمیل و نهایی شدن این پروژهها در
توسعهکالنشهراردبیلمؤوثرباشد.ویشروععملیات
اجراییپروژهاوتقاطعهایغیرهمسطحباهمکاری
قرارگاهخاتماالنبیاراسرآغازفصلیجدیددرتوسعه
شهری اردبیل عنوان کرد.سردار سعید محمد نیز
در این آیین اظهار داشت :اولویت اساسی قرارگاه
خاتم االنبیا تحقق اقتصاد مقاومتی ومنویات مقام
معظم رهبری است ودراین زمینه قرارگاه خاتم
االنبیا پیشگام است.وی گفت :قرارگاه خاتم االنبیا
در اجرای پروژه های صنایع ومعادن وکشاورزی
پیشگام است و درصدد است گره ای ازگرههای
مردمدرحوزههایمختلفبازکند.فرماندهقرارگاه
خاتم بیان کرد :قرار شده بدهی دولت به قرارگاه از
طریق تأمین اوراق و نقدینگی و بخشهای دیگر
واریز شود و قرارگاه با دریافت این بدهی چندبرابر
دیگر در کشور سرمایهگذاری میکند.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
سرهنگ حسن عجمی با بیان اینکه هر گاه هجمهای
به کشور وارد میشود بسیج باید محوریتی را ایجاد
کندتابتواندکمکیبهمردمداشتهباشد،اظهارداشت:
از این رو از ابتدای بحران شیوع کرونا تاکنون بسیج
اقدامات خوبی را برای افزایش کیفیت شهروندان و
به ویژه اقشار ضعیف جامعه داشته است.وی افزود :در
هفتهبسیجنیزایناقداماتتقویتشدهوهرپایگاهدر
استان اصفهان برنامه ویژهای را برای این ایام تعریف
کرده است.مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان
با بیان اینکه در ویژهترین اقدامات بسیج در کشور
بهره برداری از  ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای
محرومین در دستور کار است ،ابراز داشت :هنوز
سهمیه استانها در این زمینه مشخص نشده است
اما از چند روز گذشته بهره برداری از  ۲۶۱باب منزل
مسکونیبرایمحروماندردستورکاراستکهپیشرفت
خوبی نیز داشتهاند و قرار است تا پایان سال جاری به
اتمام برسد.وی همچنین به بهره برداری از  ۵۳پروژه
محرومیت زدایی در استان اصفهان به مناسبت هفته
بسیج اشاره کرد و گفت :این طرحها در  ۱۶شهرستان

کهریزک–خبرنگاررسالت:
علییحییپورهمجواریشهرکهریزکبابزرگترین
آسایشگاهخیریهنگهداریازسالمنداندرخاورمیانه
رایکیازفرصتهایارزشمندتوسعهشهرکهریزک
عنوان کرد و گفت :البته ناگفته نماند استقرار این
مرکز در محدوده شهر کهریزک میزان خدمت
رسانی مدیریت شهری را در حوزه حمل و نقل
وترافیک،عمران،فضایسبزوحتیحوزهسالمت
و اجتماعی سنگین تر می کند اما باتوجه به هدف
ارزشمند متولیان این مجموعه خیریه ،شهرداری

رئیس شورای شهر همدان:

همکاری نیروهای بسیجی در عرصه نبرد با کرونا
قابل توجه است

استان اصفهان به بهره برداری رسیده است.سرهنگ
عجمی به تهیه  ۴۰۰سری جهیزیه برای دختران
خانوادههاینیازمنداستاناصفهانباهمکاریمعاونت
اجتماعیسپاهصاحبالزمان(عج)اشارهکردوگفت:
 ۲۰۰سری جهیزیه قبل از هفته بسیج و ۲۰۰سری
جهیزیه در هفته بسیج اهدا شده است.وی با اشاره
به اهدای  ۴۰هزار بسته معیشتی با همراهی خیران
و مشارکت بسیجیان در سطح استان اصفهان و بین
اقشار نیازمند توسط بسیج سازندگی استان اصفهان
در هفته بسیج گفت :همچنین در این زمینه یک
میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
استان اصفهان جمع آوری شده است.

همدان-خبرنگاررسالت:
سیدمسعودعسگریاندردیداراعضای
شورای شهر با فرمانده سپاه ناحیه
همدان که به مناسبت هفته بسیج
برگزار شد ،گفت :مردم ایران بسیجی
هستند و متناسب با کار خود به مردم
کشور خدمت میکنند.وی با بیان
اینکه رزمندگان و نیروهای مخلص
سپاه هم در دفاع مقدس و هم بهعنوان مدافعان
حرم برای دفاع از مرز و بوم جامعه اسالمی
خوش درخشیدند ،افزود :اکثر شهدای مدافع
حرم ،بسیجیان داوطلبی بودند که برای حفظ
نظام اسالمی جنگیدند.عسگریان اظهار کرد:
نیروهای بسیجی در اتفاقات  ۳سال اخیر بهویژه

بحران کرونا خوش درخشیدند و در
حوزه پاکسازی شهر و اطالعرسانی
بهمردمدرراستایسالمسازیفضای
شهریاقدامقابلتوجهیداشتند.وی
همچنین گفت :استقبال و همکاری
کسبهوبازاریانهمدانازاجرایابالغ
طرح محدودیتهای صنفی که بر
اساس ضرورت تشخیص داده شده
بود ،قابل قدردانی است که نشان از بسیج عمومی
دارد.عسگریانافزود:درتعریفبسیجدریککالم
میتوان گفت که همه مردم ،یکدل و همصدا،
دولت و نظام را در اجرای طرح محدودیتهای
بحران کرونا ،کمک دادند و این اقدام ،روحیه
بسیجی را به نمایش میگذارد.

با کارشناسی های انجام شده ،اجرای موارد قابل
اجرا در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد.
یحییپور درادامهاززحماتوتالشهیئتمدیره،
خیرین و تمامی مددکاران به ویژه در ایام شیوع
ویروس کرونا قدردانی کرد و گفت:فعالیت تمامی
این عزیزان برای کمک به سالمندان و معلوالن
تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی و
افزایش ضریب سالمت جامعه دارد و باعث افتخار
استکهشهرداریکهریزکنیزسهمخودرادرحد
بضاعت خود ایفا کند.

رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود:

اداره گاز شهرستان به بیش از  75هزار مشترک
خدمت می رساند

رشت–خبرنگاررسالت:
هم اكنون اداره گاز شهرستان
لنگرود با برخورداري از يك هزار
كيلومتر شبكه گاز و  37هزار و
 500انشعاب ،به بيش از  75هزار
مشترك گاز اين شهرستان خدمت
مي رساند.احسان شهابی با اشاره
به اجرای 37کیلومتر شبکه و نصب
بالغ بر یک هزار و  400انشعاب گاز در یک
سال و نیم گذشته اظهار داشت :با تحقق این
مهم ،بیش از  3هزار و 600مشترک جدید در
این شهرستان برخوردار از نعمت گاز شده اند.
رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود درخصوص
اقدامات مهم صورت گرفته در آن اداره در یک

سال و نیم گذشته اظهار داشت :در
این اداره اقدامات مهمی همچون
اورهال کلیه ایستگاه های تقلیل
فشار ،سرویس و تعمیر تمامی
دستگاه های بودارکننده و هیترها
و تعمیرات ساختمان اداری جهت
افزایشرضایتمندیمشترکینصورت
گرفته است.وی همچنین تجهیز و
هوشمند سازی ایستگاه های تقلیل فشار گاز،
رنگآمیزیکلیهخرپاها،ایستگاههاودریچههای
شیرهای فوالدی و پلی اتیلن و رفع نشتی های
مهم زیرزمینی و فوقانی تأسیسات را از دیگر
اقدامات مهم آن اداره در یک سال و نیم
گذشته عنوان نمود.

دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

دورریز محصوالت کشاورزی  10،میلیارد مترمکعب آب را هدر م یدهد

رباط کریم–خبرنگاررسالت:
محمد عمرانی با اعالم این خبر افزود :از حدود 120میلیون
تن تولیدات محصوالت کشاورزی و باغی در ایران ساالنه بین
 30تا 35میلیون تن آن به دالیل مختلف دورریز می شود که
این میزان محصول دور ریز می تواند غذای  17میلیون نفر
را تأمین نماید.وی با اشاره به این موضوع که رتبه نخست
هدر رفت وضایعات محصوالت کشاورزی دنیا به ایران اختصاص
دارد  ،اظهار داشت :در جهان بیش از  80کشور با جمعیت زیر
 18میلیون نفر وجود دارد که فقط ضایعات کشاورزی ایران
میتواند پاسخگوی نیازغذایی کل شهروندان هریک از آن
کشورها باشد.این فعال محیط زیست،عدم وجود آمایش سرزمین

طی مراسمی صورت گرفت؛

کسب رتب ههای برتر کشوری توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی

اراک–خبرنگاررسالت:
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور،
موفق به کسب دو مقام سومی شد.در مراسم تجلیل از منتخبین این جشنواره که با حضور وزیر نیرو  ،مدیران عامل و مدیران روابط عمومی صنعت
آب و برق کشور و به صورت ویدئو کنفرانس از مراکز استانها برگزار گردید  ،از زهرا طراوتی فکور مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی به جهت کسب دو رتبه سومی در دو بخش مدیریت و برنامه ریزی و حضور در فضای مجازی و جريان سازي خبري از طريق شبكههاي
اجتماعي  ،تجلیل به عمل آمد.منتخبان دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومیهای صنعت آب و برق در  14محور فرهنگ سازی و آموزش
همگانی  ،ارتباط با رسانه ها  ،ارتباط با پايگاه خبری وزارت نیرو (پاون)  ،ارتباط با راديو و تلويزيون اينترنتي  ،پژوهش و افكار سنجي  ،انتشارات و
مستند سازي  ،تبليغات (محيطي – رسانه اي)  ،مديريت و برنامه ريزي  ،حضور در فضای مجازی و جريان سازي خبري از طريق شبكههاي
اجتماعي  ،جشنواره و نمايشگاه  ،نوآوري و خالقيت  ،ارتباطات درون سازماني  ،آموزش همكاران روابط عمومي و اصحاب رسانه  ،تهیه برنامه
چشم انداز ،مأموریتها  ،راهبردها ،اهداف و برنامه ساالنه شرکت  ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.

و بی برنامگی درتولید ،توزیع و انتقال را مهمترین عامل افت
کیفیت محصوالت کشاورزی و افزایش دوریز آنها برشمرد و
اظهار داشت :محصوالت کشاورزی به دلیل فساد پذیری و افت
کیفیت سریع باید در کوتاهترین زمان به دست مصرف کننده
برسد ودر صورت فقدان مشتری ،در سردخانه نگهداری ویا در
کارخانجات تبدیلی و تکمیلی به آب میوه ،کنسانتره و دیگر
فرآورده های با ارزش افزوده باالتر تبدیل شوند.عمرانی ،خرد
شدن اراضی ،سنتی بودن تولید و طوالنی بودن فرآیند تولید تا
مصرف را ازدیگرعوامل افزایش ضایعات در محصوالت کشاورزی
ایران خواند و اضافه کرد :در ایران ،دستکم  5واسط برای عرضه
محصوالت کشاورزی از مزرعه تا مصرف کننده وجود دارد،

مه مترینعاملموفقیت
ب رای مدیریت کرونا ،مشارکت و
هم راهی مردم است

زاهدان–خبرنگاررسالت:
سید محمد هاشمی شهری در دیدار با فرمانده سپاه سلمان سیستان و
بلوچستان ضمن گرامیداشتهفتهبسیجو تقدیراز مشارکتگسترده
سپاه و بسیج در طرح سالمت محور شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار
داشت :برای پیشگیری از همه گیری کرونا همه باید دست به دست
هم دهیم تا بتوانیم این بیماری منحوس را کنترل کنیم.وی افزود:
مدیریت و کنترل کانونهای روستایی دچار بحران کرونا در استان
سیستان و بلوچستان با استقرار بخشهای بهداشت و درمان ،سپاه و
بسیج و سایر بخشها برای کنترل بیماری و تمرکز خدمات آموزشی
و مراقبتی یکی از خدمات بی نظیر مدافعان سالمت در کنترل
همه گیری کرونا در استان سیستان و بلوچستان بود.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان ادامه داد :برای کنترل بحران کرونا از بهمن ماه
در استان سیستان و بلوچستان برنامههای خودمان را آغاز کردیم
و نگرانی ما از مرزهای شرقی بود زیرا سابقه طوالنی در بروز و شیوع
بیماریهای واگیر از سمت مرزها داشتهایم و با توجه به ورود اتباع
بیگانه از مرزهای قانونی و غیر قانونی  ۳۰درصد اشغال تختهای
بیمارستانی قبل از بحران کرونا مربوط به اتباع افغانستانی بود.وی
گفت :ما در استان سیستان و بلوچستان بحرانهای زیادی را تجربه
کردهایم و علی رغم ارائه خدمات تخصصی در حوزه سالمت یکی از
علل مواجهه ما با چالشها ،نبود زیر ساختهای مناسب از قبیل برخی
ازفضاهایمناسبدربرخیازمناطقبرایارائهخدماتسالمتوحتی
کمبود پزشک و منابع انسانی در برخی از مناطق است.

استم رارفعالیتفرهنگی
با رعایت اصول بهداشتی
در مساجد ضروری است

مشارکت شهرداری ب رای خدمت رسانی به مرکز آسایشگاه خیریه کهریزک
کهریزک نیز در راستای رسالت اجتماعی خود
این همسایگی را ارج نهاده و همواره مشارکت
و خدمت رسانی به مددجویان را در دستور کار
خود داشته است.
شهردار کهریزک در حین بازدید از نقاط مختلف
آسایشگاهازمطالباتاعضایهیئتمدیرهدرخصوص
خدمت رسانی به مددجویان و مددکاران مطلع
شد و اظهار داشت:یکی از شاخص ترین موضوعات
مشترک آسایشگاه و شهرداری ،تسریع و ارائه
تخفیف عوارض در صدور مجوزهای ساخت و ساز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

رئیس اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات:

شهردار کهریزک اعالم کرد:

است که باتوجه به نیاز توسعه فضاهای نگهداری
و اداری آسایشگاه ،صدور مجوز و ارائه گواهی
پایانکارساختمانهایقدیمیازسویشهرداری،
خدمات رسانی در حوزه ترافیک و فضای سبز و
 ، ...شاخص ترین مطالبات اعضای هیئت مدیره
از مدیریت شهرداری کهریزک به شمار می رود
از این رو مقرر شد یکی از کارکنان شهرداری به
عنواننمایندهشهرداریبههیئتمدیرهآسایشگاه
معرفی شود تا تمامی موضوعات مشترک از طریق
نماینده مربوطه به شهرداری اطالع رسانی شود تا

خبر

در حالی که در کشورهای توسعه یافته غالبا عرضه بهصورت
مستقیم و توسط تولید کننده صورت گرفته و یا حداکثربا یک
تا دو واسط انجام میشود.دبیر کمیته محیط زیست انجمن
روزنامه نگاران مسلمان ،با یادآوری این نکته که شاخص میانگین
تولید ماده خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در جهان
 5/2کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته  5/3کیلوگرم و در ایران
حداکثر یک کیلوگرم است  ،گفت :اقتصاد بدون نفت پیش کش،
آنچه امروز توجه به کاهش ضایعات کشاورزی را یک ضرورت
مهم کرده  ،کم آبی و تشدید تحریمها برعلیه کشورماست چرا
که تحریمها میتواند امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی ما
را با چالشی اساسی روبهروکند.

رئیس اداره امورعشایر دامغان:

به برکت نزوالت آسمانی و سرسبز شدن م راتع
تولیدات عشایر  ۵۰درصد افزایش داشته است

دامغان-خبرنگاررسالت:
خسرونبیلی افزود:دامنهها ،کو هها و مراتع به برکت بار شها آ نقدر پربار
است که از جای جای آن به همت عشایر ،آوای تولید به گوش میرسد.
وی تصریح کرد:خانواده دوهزارنفری عشایر در شمال دامغان ساالنه  ۶۰۰تن لبنیات
و بیش از یکهزار تن گوشت تولید میکنند.نبیلی اضافه کرد:اداره امور عشایری هم
با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات از خانوادههای عشایر حمایت میکند.وی با
اشاره به اینکه امسال  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار برای انتقال آب ،ایجاد آبشخور و مرمت
چاهها هزینه شده ،یادآورشد:پیشبینی میشود امسال بیش از دوهزار تن محصوالت
عشایری در شهرستان دامغان تولید شود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۵۰درصد افزایش نشان میدهد.

قم–خبرنگاررسالت:
حجتاالسالم سیدحامد شریعتمداری در نشست هم اندیشی
سرگروههای فعال تبلیغی مساجد به آسیبهای برآمده از تعطیلی
مساجد اشاره کرد و گفت :احیای مساجد تعطیل شده در دوران
شیوع ویروس کرونا امری ضروری برای جامعه ما است و نباید
اجازه داد که تعطیلی مساجد ،معنویت جامعه را کاهش دهد.ایشان
ضرورت انجام فعالیتهای فرهنگی با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در مساجد را تبیین کرد و گفت :نقش مساجد در موج
سوم کرونا میتواند همچون گذشته پررنگ باشد و نباید اجازه داد
این ظرفیت عظیم مغفول بماند.وی به فرمایشات اخیر رهبر معظم
انقالب درباره فعالیت گروههای جهادی و طالب در مقابله با ویروس
کرونا اشاره کرد و گفت :رهبر انقالب در کنار اشاره به سه حوزه
اصلی اقتصاد ،امنیت و فرهنگ ،بر ضرورت توجه مبلغان به تغییر
شرایط زمانی و نیاز به تالش هوشمندانه در کارهای فرهنگی تأکید
دارند و ما نیز باید فعالیتهای فرهنگی خود را با نیازها و شرایط
جامعه تنظیم کنیم.شریعتمداری تصریح کرد :شیوه حمایتهای
دفتر تبلیغات اسالمی از گروههای تبلیغی تغییر کرده است .در
گذشته بعد از هر مناسبت عمومی و برگزاری فعالیتهای فرهنگی
از گروههای تبلیغی حمایت میشد ،اما این حمایت هم اکنون باید
هدفمندتر انجام شود.ایشان ادامه داد :از این به بعد طرحهایی
که گروههای تبلیغی برای فعالیتهای فرهنگی دارند یا انجام
دادهاند را به دفتر تبلیغات اسالمی ارائه میدهند و بعد از بررسی
این طرحها ،حمایتها برای عملیاتی کردن آن صورت میگیرد.
وی تبلیغ در فضای مجازی را امری مهم دانست و افزود :در  ۹ماه
اخیر که کشور با ویروس کرونا مواجه بود ،استفاده از فضای مجازی
در بین مردم بیشتر شد .خوشبختانه گروههای تبلیغی نیز با ورود
به این مسئله توانستند فعالیتهای مؤثر و خوبی را انجام دهند،
البته باید توجه داشت که این فعالیتها استمرار یابند.

استاندار ایالم خبر داد:

هم راهی مطلوب مردم استان
در اج رای محدودی تهای کرونایی

ایالم–خبرنگاررسالت:
قاسم سلیمانیدشتکی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
با اشاره به شروع محدودیتهای جدید کرونایی در استان ،میزان
رعایت صنوف و توجه مردم به دستورالعملهای ستاد ملی و استانی
را در روزهای نخست اجرای طرح سراسری اعمال محدودیتها
رضایت بخش عنوان کرد و اظهار کرد :در بازدید شبانه ای که از
سطح شهر داشتهایم شاهد همکاری خوب مردم ،اصناف و بازاریان
در اجرای طرح بودیم و این همکاری و همراهی تا تغییر شرایط
کرونایی در استان ادامه پیدا کند.وی در ادامه گفت :اینجا الزم
می دانم از مردم ،اصناف و بازاریان و همه عوامل درگیر در کار
ستاد استانی کرونا به دلیل توجه به دستورالعملهای ستاد ملی
و استانی تقدیر و تشکر کنم.سلیمانی دشتکی افزود :امروز همه
امکانات و تجهیزات با پشتیبانی نیروهای اجرایی ،سازمانها و
نهادها ،همکاری سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی ،هالل احمر و کادر
بهداشت و درمان و …را به کار گرفتهایم و در صدد اجرای دقیق
این طرح در سطح استان هستیم.رئیس ستاد استانی مبارزه با
کرونا با عنوان اینکه در این طرح محدودیتهای وسیعی اعمال
شده است ،گفت :ضمانت اجرای موفقیت آمیز طرح،همکاری
خوب مردم است و انتظار داریم برای سالمت خود مردم شاهد این
همراهی باشیم.سلیمانیدشتکی در بخش دیگری از صحبتهای
خود ضمن تأکید بر استقالل مدیران در حوزه کاری و امور مربوطه،
گفت :دستگاههای اجرایی باید شأن و استقالل خود در امور را
حفظ کنند.وی با تأکید بر این مهم که کار اجرا نباید موکول به
کار قانونگذار شود ،بیان کرد :نقش و اهمیت کار اجرا و قانونگذار
در جایگاه خود بسیار مهم و حائز اهمیت است اما کارها و امور
مردم نباید در این رفت و آمدها سرگردان بماند.استاندار ایالم در
ادامه با تأکید بر الزم اجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید استان ،تصریح کرد :این که نمیشود مصوبهای در این ستاد
اتفاق بیفتد و مدیر مربوطه به جای اجرا ،تفسیر خود از آن مصوبه
را داشته باشد و در انجام آن اهمال کاری کند.

معاون استاندار خراسان رضوی خواستار شد؛

ضرورت آموزش مجازی لیدرهای گردشگری سالمت

آریانی–خبرنگاررسالت:
هفتمین جلسه کمیته گردشگری سالمت خراسان رضوی به منظور بررسی زمینههای تسهیل و ساماندهی
فرآیند عرصه گردشگری سالمت برگزار شد .محمد صادق براتی در این جلسه که به صورت وبینار برگزار
شد ،اظهار کرد :سیاستی که از سال  ۱۳۹۸در خصوص فرآیند گردشگری سالمت اتخاذ شده ،استفاده
حداکثری از توان بخش خصوصی در بخش بهداشت ،درمان و امور زیر بنایی این عرصه بوده و امید است
در آینده نزدیک با گذر از شرایط کرونایی شاهد شکوفایی این بخش باشیم.معاون هماهنگی و مدیریت
امور زائران استانداری خراسان رضوی در خصوص ضرورت ساماندهی لیدرهای عرصه گردشگری سالمت
گفت :موضوع آموزش لیدرهای این بخش از دغدغههای اصلی است و باید در شرایط فعلی از طریق آموزش
مجازی پیگیری و عملیاتی شود.وی ضمن قدردانی از اقدامات مثبت اجرایی در این حوزه ،از ضرورت اعمال
نظارتهای مؤثر و برخورد جدی با متخلفین که موجب نارضایتی در سطح داخلی و بین المللی میشوند،
تأکید کرد.گفتنی است ،در این جلسه کلیات شیوهنامه صدور مجوز گردشگری سالمت برای مطبها و دفاتر
کار مورد تصویب قرار گرفت.

