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رویا کرمی

روایت طعم شیرین زندگی در تلویزیون
تلویزیون با برنامهای تحت عنوان «کام شیرین» با اجرایی متفاوت ،به دنبال شیرینتر کردن
زندگیهاست.برنامههای تلویزیونی ترکیبی که شامل بخشهای گفتوگو ،مهمان ،نمایش و
آیتمهای مختلف هستند ،همیشه پای ثابت شبکههای سیما بودهاند ،برنامههایی که گاهی
حساب گل می کنند و پخش آنها در سریهای بعد ادامه پیدا می کند«.کام شیرین» با همه
افتوخیزهایشیکیاز اینبرنامههاییاست کهسالهادر شبکهدورویآنتنرفته ،گفتوگوهایی
ی گذرد و حاال گویا سعی دارد به شکلی که برای
از جنس آنچه در خانه و بین همسران و فرزندان م 
همه قابلدرک باشد به مهارتآموزی بپردازد .در قالب صحبتهای کارشناس و مهمانان و حتی
مجری،جلوهبیرونیپیدا کردهوسریچندمآندر حالپخشاز شبکهدوسیماست.در سریهای
قبلی این برنامه ویژگیهای خاص خودش را داشته ،استفاده از آرایهای قدر متفاوت از برنامههای
ترکیبی تلویزیون که همگی شبیه هم هستند ،بخشهای نمایشی ،اجرای ثریا بنا کار بهعنوان
یکی از مجری قابلقبول تلویزیون و استفاده از متخصصان روانشناسی بهعنوان مجری و گاهی
مجری – کارشناس ،شاید در همه برنامههای تلویزیونی دیده شود ولی این مسئله در «کام
ل گیری یک اتفاق خاص بوده ،اتفاقی برای
شیرین» گویا شامل مجموعهای از عوامل برای شک 
نزدیکتر شدن به مخاطب که به نظر سیاست خوبی میآید چرا که این نوع برنامهسازی بدون
ی گیرد .برنامه تلویزیونی
اینکه مخاطب آن را پس بزند و نصیحت بشنود در مسیر آموزش قرار م 
«کام شیرین» تفاوتهایی با سریهای قبل پیدا کرده ،یک مجری نامآشنا جای خانم بنا کار را
گرفته که شاید در نگاه اول انتخاب عجیبی باشد ،اما حاال که برنامه روی غلتک افتاده و مخاطبان
با این سبک اجرا بیشتر خو گرفتهاند ،به نظر میرسد که انتخاب درستی صورت گرفته است.گیتی
ی از ما
خامنه را همه ما میشناسیم؛ مجری تراز سالهای دور برنامههای کودک و نوجوان که خیل 
ی کرد ،البته حاال
ی کردیم ،صدای او را میشنیدم که داشت نصیحتمان م 
تلویزیون را که روشن م 
شیوه پند و اندرزگوییهای مستقیم منسوخشده و خامنه اجرایی متفاوت را این بار در یک برنامه
مخصوص بزرگساالن ،رونمایی کرده است ،یک نقطه مشترک اما بین آن سالها و حاال وجود
دارد ،همان بچههایی که مخاطب آن سالهای تلویزیون بودند و پای حرفهای خانم خامنه
ج کردهاندوزندگیتشکیلدادهاندومخاطبامروزاووبرنامه«کامشیرین»هستند.
مینشستند،ازدوا 
از اینها که بگذریم این برنامه تلویزیونی طی سالهای اخیر  ،در سری جدید رنگ و بوی پختهتر
شدن میدهد ،زوائد کار را حذف کرده و به اصل ماجرا میپردازد ،حاال حتی انتخاب مهمانها یا
همان زوجهای جوانی که در استودیو حضور دارند هم دقیقتر شده ،کسانی به برنامه میآیند که
ن گونه بود ولی
تجربهای جامع و کامل و حرفی برای گفتن داشته باشند البته در سری قبل هم ای 
این بار تفاوتها مشهودتر است ،قصه زندگیشان ا گرنه یک الگو برای دیگران ،ولی مثالی خوب از
تعامل و تفاهم بین زوجین میتواند باشد  ،به قول روانشناسها درمجموع فرآیند مهارتآموزی
چ گاه
تا حد قابل قبولی در حال رخ داد است؛ گرچه اصال فرآیند مهارتآموزیهای روانشناسی هی 
در هیچ برنامه تلویزیونی قابلتکمیل شدن نیست.به نظر میرسد این برنامه حاال نهفقط برای
ُپر کردن صندلیها ،بلکه برای کمک به اجرای برنامه ،افرادی را روی آنها مینشانند که از کف
جامعه هستند و همین مسئله موجب افزایش تعداد و طیف مخاطبان هم شده این موضوع از
زیرنویس ثبتنام برای شرکت در برنامه قابلفهم است یعنی انگار برنامه مسئول گزینش سوژه
ندارد  ،همین امر باعث شده صحبتها خیلی واقعی باشد.در این فصل چیزی که زیاد به چشم
ی گذرانند و بیشتر
میخورد حضور زوجهایی ا ست که در ایام کرونا اوقات بیشتری را باهم در خانه م 
به روابط میان همسران و اعضای خانواده در دوران قرنطینه و در خانه ماندن پرداختهشده است
حداقل این موضوع در چندقسمتی که تا کنون پخششده است دیده میشود باید ادامه را دید
که آیا هدف این فصل همین است .نکته جالبی که وجود دارد این است که با شیوع بیماری کرونا
برنامههای دیگر تلویزیون در خصوص چالشهای روابط بین فردی در ایام قرنطینه فقط دعوت
بهآرامشوسرگرمی کردهوبوییازمهارتآموزیبهمشامنمیآید،درواقعمیتوان گفتتکنیکآموزی
و مهارتآموزی ،بیان تجربههای واقعی زندگی ،استفاده کارشناس از تجربههای مهمانان و
مسائلی ازایندست توانست این برنامه را پیشتاز این حوزه قرار دهد.تغییر زمان پخش این فصل
یکیدیگرمسائلقابلتأملاینبرنامهاست؛علیالظاهرزمانپخشپرتیرابهآندادهاندولیزمان
مناسبی است که زن و شوهر باهم بنشینند و برنامههای که مربوط به خودشان است را ببینند ،
ش گرفتهاند؛ از والد گری گرفته تا
این موضوعی است که تلویزیون سایر کشورها مدت هاست پی 
مسائل جنسی همسران  ،آیا تلویزیون هم میخواهد این مسیر را طی کند؟ بازهم این موضوع به
نظر اتفاق درستتری میتواند باشد.
تلویزیون مدتهاست میخواهد کاری کند که زندگیها شیرینتر بشود ،راهکاری هم برای این هدف
در نظر گرفته،ولی کمتر در برنامهای خانواده محور دیده میشود .ترفندی که یاد دادن شیوههای
درست تعامل و گفتوگو بین همسران و دیگر اعضای خانواده است ،مسیری که باید طی شود ولی
چندی است به خاطر مسائل مختلف ،به دست فراموشی سپردهشده است.
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خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند
 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808

یا  50001060658119

پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

جهانگیر حسن زاده:
بایددربهروزرسانیدستورالعملهای
بهداشتیهتلهااینسوءظنرفعشود
ومردمباآرامشواطمینانواردهتلها
شوند و مطمئن باشند که این تعهد و
اقداممسئوالنوجوددارد کهباخیال
راحت از آنها استفاده کنند
اتاقهارابعداز ضدعفونیپلمب کردیموبسیاری
اتفاقات دیگر که در این پروتکل دیده شد.
وی برگزاری دوره استفاده از این دستورالعمل ها
برای سایر هتلها را از دیگر دستاوردهای این
طرح عنوان کرد و افزود :هدف ما این بود که برای
برونرفت از وضعیت محدودیتهای کرونایی
ابتدا باید ایمنی ایجاد کنیم و این دستاورد را در
اختیار همکاران خود قرار دهیم .تالش کردیم به
مردم القا کنیم که هتلها محل ایمنی هستند و
همانند منازل آنها از امنیت بهداشتی و درمانی
برخوردارند.

دهیاری كرنگ كفتر از بخش لوه شهرستان گالیكش به استناد ماده  7آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب  1382/5/19و مصوبه شماره  5مورخه 99/8/29
شورای اسالمی روستای كرنگ كفتر در نظر دارد نسبت به فروش خودرو كامیونت كمپرسی آذرخش  5تنی سفیدرنگ و دارای تیپ آ تی  50مدل 1389
گازوئیلی  4سیلندر دومحوره  6چرخ به صورت نقد ،اقدام نماید .شركت كنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل ،پیشنهاد خود را به انضمام ضمانتنامه
بانكی معتبر یا فیش واریزی سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره  56277713965753/19نزد بانك پست بانك در پا كت دربسته و الك و مهر شده
حدا كثر تا تاریخ  99/12/26به دفتر مسئول امور مالی دهیاری واقع در بخشداری لوه در شهر صادق آباد تحویل و رسید اخذ نمائید.
شرایط و مقررات شركت در مزایده :
 -1قیمت پایه كارشناسی هر متر مربع به مبلغ ( 1/200/000/000یك میلیارد و دویست میلیون) ریال می باشد.
 -2دهیاری در قبول و رد كلیه پیشنهادات مختار است.
-3كلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آ گهی ،كارشناسی و غیره كه در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود .ضمنا هزینه نقل و انتقال
سند مالكیت در دفترخانه به عهده خریدار است.
 -4به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده واریزی ،مخدوش یا مشروط و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5برنده مزایده موظف است ظرف مدت یك هفته پس از اعالم تلفنی یا كتبی دهیاری جهت پرداخت نقدی بهای خودرو اقدام نماید در غیر این صورت
سپرده واریزی شركت در مزایده به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -6سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -7مهلت دریافت مدارك شركت در مزایده در قبال پرداخت مبلغ ( 500/000پانصد هزار) ریال در وجه حساب شماره  56277713965651/19پست بانك
شعبه شهرستان مینودشت  :از تاریخ  99/12/20تا تاریخ  99/12/26به مدت  7روز كاری
 -8محل دریافت نقشه ها :از دفتر دهیاری كرنگ كفتر تا پایان وقت اداری
 -9تاریخ تحویل پا كت های قیمت پیشنهادی :از تاریخ  99/12/20تا تاریخ  99/12/26به مدت  7روز كاری
 -10بازگشایی پا كت های مزایده :در روز چهارشنبه تاریخ  99/12/27در محل بخشداری لوه دفتر ذیحسابی كرنگ كفتر ساعت  9صبح
 -11محل تحویل پا كت قیمت های پیشنهادی به آدرس :شهر صادق آباد ،بخشداری لوه  ،دفتر مسئول امور مالی دهیاری محمد ملكان.
 -12جهت كسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره موبایل  09117034678علیرضا كاوسی دهیار كرنگ كفتر یا موبایل  09125940834محمد
ملكان مسئول امور مالی دهیاری تماس حاصل نمائید.
 -13كلیه مقررات قانونی راجع به مزایدات عمومی مجری خواهد بود.

شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

دهیاری كرنگ كفتر از بخش لوه شهرستان گالیكش

آ گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
نوبت اول

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب  ،1383مجلس شورای اسالمی از محل اعتبارات طرح های عمرانی ،به
منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از كلیه پیمانكاران حقوقی واجد شرایط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی  6حلقه چاه در حرمك
 -3دستگاه نظارت :معاونت بهره برداری و توسعه آب
 -4مبلغ برآورد اولیه( 17625218210 :هفده میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون و دویست و هجده هزار و دویست و ده) ریال
 -5مدت اجرای كار( 3 :سه) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانكار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته تاسیسات و تجهیزات (حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه( 882000000 :هشتصد و هشتاد و دو میلیون)ریال
نوع تضمین الف -رسید بانكی واریز وجه نقد و ب – ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز فعالیت از سوی
بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع كارفرما
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  99/12/19لغایت  99/12/27می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  15مورخ  1400/1/25می باشد.
لذا شركت های واجد شرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ 500000
(پانصد هزار) ریال اسنادمناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه ،مدارك الزم شامل پا كات (الف) ( ،ب)( ،ج) را مطابق با
شرایط مناقصه تهیه و به صورت فایل های  PDFدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.

دفترقراردادها – شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

حسنزاده با اشاره به اینکه بر همین اساس
میزانمراجعاتبهمجموعههایماافزایشیافت
ادامه داد :در استفاده مردم نسبت به سال 98
شاهد استقبال بیشتری هستیم که نشان از
اعتماد مردم و تالش همکاران ما بوده که تالش
مضاعفی را برای رسیدن به استانداردهای الزم
به کار گرفتند.
عضوهیئتمدیره گروههتلهایهمابابیاناینکه
تا ضدعفونی را بهعنوان عادت در جامعه تبیین
نکنیم نمیتوانیم انتظار بازگشایی و مقابله با
کرونارا داشته باشیم تصریح کرد :به همین دلیل
مجموعه هتلهای هما بر اساس سه محور این
شیوهنامهرااجرا کرد.محوراولشفافیتبود؛یعنی
همه مهمانان هتل های ما از نزدیک ضدعفونی
و نظافت و اصول بهداشتی را می بینند .بعد این
موضوعرااطالعرسانی کردیمو گفتیمبرایرعایت
و استفاده از ابزارهای بهداشتی به چه دلیل از
آ نها استفاده می کنیم و این پروتکل بر چه
مبنایی انجام میشود .در بخش سوم هم فرآیند
و نتیج ه گیری این دو بخش بود که از شفافیت و
آ گاهی میخواستیم به اطمینان خاطر برسیم
که خوشبختانه اآلن به این هدف رسیدهایم که
اطمینان خاطر مهمانان هتل را دارا هستیم.
حسنزاده بابیان اینکه آثار روانی این بیماری در
جامعهزیاداستوترسی کهمردمازخسارتهای
کرونا دیدهاند باعث سوءظن آنها شده گفت:
بایددر بهروزرسانیدستورالعملهایبهداشتی
هتلها ما این سوءظن رفع شود و با آرامش و
اطمینان وارد هتلها شوند و مطمئن باشند که
این تعهد و اقدام مسئوالنه وجود داردتا با خیال
راحت از آنها استفاده کنند .ضمن اینکه اولویت
اولدر اجرایپروتکلها،حفظایمنی کارکنانما
بوده و در ادامه سالمسازی فضای هتلها و بعد
دعوت از مهمانان .به همین دلیل تالش کردیم
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باوجودی که احتمال تداوم حضور ویروس
کرونا بر روی سطوح از سوی سازمان بهداشت
جهانی نسبت به گذشته کمتر اعالمشده اما
اینسازمانهمچنانبررعایتنظافتسطوح
تأ کید دارد.
شاهبیت

هر شیشهای که گشت به سنگ آشنا ،شکست

فضا و امکانات هتل و اتاقها را آماده کنیم و بعد
از مردم برای استفاده از هتل ها دعوت نماییم.
ضمن اینکه هدف ما از اجرای پروتکلهای
بهداشتی این بود که تا جایی که از دست ما
برمیآید عوارض ناشی از این ویروس را در ذهن
مردم به حداقل برسانیم تا با آرامش و اطمینان
در هتلها اقامت داشته باشند.
این فعال حوزه هتلداری با اشاره به اینکه باید در
نظر داشت تفریح و فراغت جزو نیازهای انسان
است و نمیتوان برای مدت طوالنی آن را تعطیل
کرد گفت :ما در گروه هتلهای هما به این فکر
کردیم که عملکرد و برنامه ما به شکلی باشد که
در صورت بروز اتفاقات احتمالی در آینده بتوانیم
ظرفیت دفاعی خود را باال ببریم .بر همین اساس
کارکنان مجموعه در سراسر کشور آموزش دیدند
و رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای آنها
بهصورت یک رفتار سازمانی و شخصی درآمد.
در حال حاضر هدف مجموعه این است که مردم
بتوانندباآرامشوآسایشودرعینحالاطمیناناز
هتلهایمااستفادهکنندوضررهایناشیازانباشت
زیانهایایام کروناجبرانشود.در حالحاضرنیز
باوجوداینکهقیمتهابهدلیلتورمافزایشیبود،
اما نسبت به سال گذشته بیشتر نیست و افزایش
قیمتراشاهدنبودیموبهلطفخدادرصداشغال
هتلهایماهمافزایشبسیارخوبیداشتهاست.
حسنزادهخاطرنشان کرد:بهاعترافدوستانی که
مجموعههای ما را دیدهاند و همچنین مهمانان
داخلی و خارجی حاضر در هتلهای هما ،رعایت
دستورالعملها بسیار رضایتبخش بوده است.
بهعنوانیکبرندرسمی کشور،متعهدبهسالمتی
مهمانان و شهروندان خود هستیم و در ادای
وظایف و مسئولیت اجتماعی خود وظیفه داریم
شهروندانبهجهاتمضیقهای کهبرایسفردارند
بتوانندازخدماتهتلهایهمادرشهرهایخود
استفاده کنند .در این زمینه هم بهزودی شرایط
ی کنیم
استفادهاز تسهیالتاینطرحرانیزاعالمم 
که بهعنوان یک تجربه جدید مورداستفاده مردم
قرار گیرد.ویدرپایان گفت:هتلهایهمادرسال
 1400وارد نیمقرن دوم حضور خود خواهند شد و
فعالیتهایمابرایشروعطرح«همابهروالتازه»
در این زمینه و در سه حوزه بهروزرسانی خواهد
شد.برایناساسهمدر بحثسرویسوخدمات
و هم بازاریابی و هم ایمنی رویکردهای تازهای را
خواهیم داشت و اعتقاد ما بر این است که باید در
دورهآتیفعالیتهایمانایمنیوبهداشتاولویت
اول ما و شاید صنعت هتلداری کشور و جهان
باشد.ضمناینکهدرخصوصاما کنونگهداشت
از سازههای فیزیکی نیز ،بازسازی و مقاومسازی
برخیمجموعههایمادرسراسر کشورانجامشده
تا کیفیتعملکردخدماتمجموعههتلهایهما
تداوم داشته باشد.
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توییتر

نمایه

khamenei.ir

آ گهی فراخوان انتخاب پیمانكار
شركت كشت و صنعت گلستان زیتون ثقلین از شركتهای زیرمجموعه اداره كل اوقاف و امور خیریه
استان زنجان ،در نظر دارد عملیات تكمیلی طرح تامین و انتقال آب اراضی روستای ته دره طارم در
استان زنجان را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانكار دارای صالحیت پایه  4رشته ابنیه
و پایه  5رشته تاسیسات (ارائه هر  2صالحیت الزامی می باشد) وا گذار نماید.
لذا از كلیه شركتهای دارای حداقل صالحیت مذكور و باالتر و سوابق كافی دعوت می گردد از تاریخ
انتشار آ گهی به مدت یك هفته با در دست داشتن معرفی نامه در وقت اداری جهت دریافت اسناد به
نشانی :زنجان – كوچمشكی – چهارراه اول – كوچه هشت متری چهارم – پالك  575به شماره تماس
( 02433459985شركت مهندسین مشاور اركان رهاب) مراجعه و مطابق برنامه مندرج در دعوتنامه
پیوست اسناد ،نسبت به تكمیل مدارك و تحویل به نشانی مندرج در دعوتنامه اقدام نمایند.
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شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

هیات مدیره شركت كشت و صنعت گلستان زیتون ثقلین

فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه گران
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب  1383مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرایی بند (ج) از ماده ()12
قانون از محل اعتبارات طر حهای عمرانی ،به منظور اجرای پروژهای مطابق مشخصات زیر از كلیه پیمانكاران حقوقی واجدشرایط  ،جهت شركت در ارزیابی كیفی دعوت
به عمل می آورد:
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بازسازی خطوط پرا كنده بخشی از شبكه فرسوده فاضالب زابل
 -3دستگاه نظارت :مهندسین مشاور سرو آب
 -4مبلغ برآورد اولیه( 150467122839 :یكصد و پنجاه میلیارد و چهارصد و شصت و هفت میلیون و یكصد و بیست و دو هزار و هشتصد و سی و نه) ریال
 -5مدت اجرای كار 12 :ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانكار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته آب (حداقل پایه )5
 -7تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی كیفی:
مهلت تهیه اسناد ارزیابی كیفی از تاریخ  99/12/18لغایت  99/12/24می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی ساعت  15مورخ  1400/1/18می باشد.
 -8نشانی تحویل استعالم ارزیابی:
زاهدان – بلوار قلنبر – شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان – دفتر قراردادها – تلفن )054(33445213
لذا شركتهای واجد شرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول آ گهی با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ
( 50000پنجاه هزار) ریال استعالم ارزیابی كیفی را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزیابی و در مواعد زمانی مندرج در سامانه ،مدارك الزم را مطابق با شرایط مندرج در
اسناد تهیه و عالوه بر تحویل پا كت مدارك مربوطه به صورت فیزیكی به آدرس فوق ،مدارك الزم را به صورت فایل های  pdfدر سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

فرهنگ مصرف آب را بیاموزیم و به دیگران آموزش دهیم
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/19
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/20
خ ش 99/12/19

نخستين جهادى كه در آن شكست میخورید،
جهاد با دستهایتان است .سپس ،جهاد است
با زبانهایتان و آنگاه جهاد بادلهایتان .كسى
كه كار نيكويىرادر دلنستايدو كار زشتىرادر دل
نكوهش نكند ،دگرگون شود و زیروزبر گردد.

هتلداری  کروناییبا  اطمینانبخشی

آ گهی مزایده فروش ماشین دهیاری كرنگ كفتر

تاریخ انتشار 99/12/19
خ ش 99/12/19

حکمت نهج البالغه

«رسالت» کارکردهای گروه هتلهای هما در ایام کرونا را بررسی میکند

حسن شجاعی -دبیر گروه فرهنگی
حوزه گردشگریوهتلداریدریکسالی که
کرونامهمانخانههاشدهضرباتفراوانیدیدهو
فعاالناینبخشدچارمشکالتفراوانیشدهاند.
ترس از شیوع کرونا و نبود اطمینان خاطر از
امنیت روانی و بهداشتی موجب شد تا بسیاری
از هتلها و فضاهای گردشگری دچار چالش و
مشکل شوند .در این زمینه گروه هتلهای هما
با ارائه دستورالعملهای بهداشتی ویژه هتلها
درروزهای کروناییفصلتازهایازایجاداطمینان
و آرامش به مردم جهت استفاده از این مرا کز
را فراهم کرد.
جهانگیرحسنزاده،مدیرعاملگروههتلهایهما
در گفتوگو با «رسالت» با بیان این نکته که این
مجموعهبرایایفاینقشمسئولیتاجتماعیخود
در دوران کروناتالش کردتاتمامیظرفیتهایش
با رعایت همه دستورالعملهای بهداشتی برای
استفادهعموممردمقابلاستفادهباشد گفت:در
روزهای کرونایییکیاز کسبوکارهایی کهدچار
خسران زیادی شد ،حوزه گردشگری و هتلداری
بود و بر همین اساس رویکرد ما بر این مبنا قرار
گرفتتاتالشهایصورت گرفتهدر زمینهرعایت
پروتکلهایبهداشتیدرمجموعههتلهایهما
که بهصورت دستورالعملی مدون آمادهشده و
بهعنوان الگویی ملی و حتی منطقهای و جهانی
محسوب میشود در اختیار سایر فعاالن این
بخش قرار گیرد.
ویباتأ کیدبرایننکته کهاز اواخراردیبهشتماه
امسال گزارشهایی مبنی بر تداوم این پاندمی
دریافت کردیم و به همین دلیل تالش شد تا
راهکارهایمقابلهباآننیزاتخاذشودافزود:برهمین
اساسبهدنبالیافتنراهحلبرایمشکلرفتیم
وبههمینمنظوربادانشگاههابهتعاملرسیدیم
وبااستفادهاز تجربیاتاینعزیزاندستورالعمل
ویژه حوزه هتلداری تدوین شد .بر این اساس
دیدیم که میشود پروتکلهای بهداشتی ویژه
هتلهاطراحیشودتابهدرصدایمنیباالییبرای
بهرهمندی مردم از هتلها برسیم.
حسنزادهخاطرنشان کرد:براینمبناباهمکاری
شركتهایدانشبنياندانشگاهصنعتیشریف
کارگروه پروتکل بهداشتی برای هتلها تشکیل و
نخستین پروتکل آنها تدوین شد که میشود
گفت در کشور و در زمان خود در منطقه و جهان
منحصربهفردبودوطیمراسمیباحضورنمایندگان
و فعاالن این حوزه رونمایی شد.
مدیرعامل گروه هتلهای هما تصریح کرد :این
پروتکلها بر اساس آخرین ابالغیههای سازمان
بهداشتجهانیوسازمانبیماریهایوا گیرونیز
وزارتبهداشتتدوینشدهومادراینپروتکلبه
مواردیرسیدیم کهبعدادر اعالمیههایسازمان
بهداشتجهانیموردتوجهقرار گرفت.برایاولینبار

سالمت

قدر آب این نعمت الهی را بدانیم
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/19
خ ش 99/12/18

روابط عمومی شركت آبفا سیستان و بلوچستان

