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اخبار
برای توسعه و ارتقای شهر اصفهان
تالش میکنیم

ق��درتاهلل نوروزی با تبریک فرارس��یدن یکم
آذرماه که به نام بزرگداشت شهر زیبای اصفهان
نامگذاری شده ،اظهار کرد :در طول تاریخ ،این
شهر الهام بخش زندگی بسیاری از شهرنشینان
بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون این ش��هر از مکاتب
مختلف هنری ،فقهی و فلس��فی سرچش��مه
گرفته اس��ت که ب��ه نام «مکت��ب اصفهان»
شناخته میش��ود ،تاکید کرد :اصفهان شهری
است که دوس��تش داریم و همه برای توسعه
و ارتقای آن تالش میکنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به برنامههای در نظر
گرفته ش��ده برای هفته نکوداش��ت اصفهان،
تصریح کرد :امسال با توجه به شرایط کرونایی
و ل��زوم رعایت تمام پروتکلهای بهداش��تی،
برنامهه��ای عرص��ه محور برای نکوداش��ت
اصفهان تعریف نشده ،اما برگزاری برنامههای
هنری ،فراخوانهای دریافت آثار و رونمایی از
 ۱۵۰محصول فرهنگی ،اجتماعی ،شهروندی
و گردش��گری در موزه هنرهای معاصر توسط
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اعالم شده است.
وی ادامه داد :هفته جاری با آغاز محدودیتهای
مختلف کرونایی همراه اس��ت که امیدواریم با
حساس��یت ویژه همه در این مسیر شرایطی را
فراهم کنیم تا شدت ابتالی کرونا کاهش پیدا
کند و کادر پرتالش درمان و مدافعان سالمت
در ش��رایط بهتری ب��رای کنترل و مب��ارزه با
بیماری قرار بگیرند.
نوروزی با قدردانی از پزشکان ،پرستاران و کادر
درمان که خالصانه برای حفظ س�لامت مردم
تالش میکنند ،اظهار امیدواری کرد :روزهای
خ��وب برای ش��هر و ش��هروندان در مبارزه با
بیماری کرونا و کاهش آمار مبتالیان در سایه
همدلی فرارسد.
اولینسامانهالکترونیکیبرگزاریانتخابات
دراصفهانبهبهر هبرداریرسید

به گ��زارش روابط عموم��ی مخابرات منطقه
اصفهان،ناصر مش��ایخی در ای��ن آئین که با
حضور مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
اس��تان،تعدادی از مدیران مخابراتی و جمعی
از اصحاب رس��انه در س��تاد مخابرات منطقه
برگزار شد؛جامع ،امن،س��ریع و دقیق بودن را
را از ویژگی های این س��امانه دانست و اظهار
کرد  :این س��امانه بومی و تمام الکترونیک با
در نظر گرفت��ن تمام زوای��ای موجود در یک
انتخابات برای اولین ب��ار در اصفهان طراحی
شده و قابلیت بکارگیری در انتخابات های تمام
صنوف را دارد.
وی با تش��کر از همدل��ی و همکاری اداره کل
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان افزود :تحقق
عملی این س��امانه مرهون همکاری خوب دو
نهاد مخابرات و اداره کار در اس��تان اس��ت که
با توجه به شرایط کرونایی موجود طراحی و به
کارگیری شد.
مدیر کل اداره تع��اون،کار و رفاه اجتماعی نیز
در این جلسه طراحی این سامانه را راهگشای
برگ��زاری انتخاب��ات تش��کل ها در ش��رایط
فعلی عن��وان کرد و گفت  :ب��ا توجه به اتمام
تاریخ قانونی فعالیت تعدادی از تش��کل های
کارفرمای��ی و کارگ��ری و از طرفی ممنوعیت
تجمع��ات حض��وری ،برگ��زاری انتخابات به
صورت الکترونیکی تنه��ا راهکار موجود حل
این مش��کل بود که مخابرات منطقه اصفهان
توانست با طراحی این سامانه به عنوان پیشگام
در این عرصه به این تفکر جامه عمل بپوشاند.
تسریع در اجرای پروژه احداث بوستان
۶هکتاریگلستانهمدان

جلسه بررسی راهکارهای اجرایی جهت تسریع
پروژه احداث بوستان ۶هکتاری گلستان واقع
در ک��وی وحدت خضر با حضور علی ضمیر،
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری همدان،
فیضی منش مدیر منطقه سه ،خانجانی مدیر
عامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری،
باللی معاون منطقه سه روز یکشنبه مورخ ۲۴
آبان م��اه ۹۹در محل دفتر مدیر منطقه س��ه
شهرداری همدان برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی ش��هرداری منطقه س��ه همدان  ،این
جلس��ه به منظور بررسی و تکمیل زیر ساخت
ها ،پیگیری امور عمرانی ،پیگیری امور کاشت
فضای سبز،احداث آبنما ،نصب مجموعه بازی
کودکان وبررسی نقش��ه ها و طرح ها و ارائه
گزارش میزان پیش��رفت کار توسط واحدهای
مختلف مش��غول در این پروژه مورد بحث و
بررس��ی قرار گرفت و مقرر شد کاشت فضای
سبز با سرعت بیشتری انجام گیرد.

تولید رسانهای با محور سیره رضوی باید گفتمانی مداوم باشد

نایبرئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی
خواس��تار تولیدات رس��انهای با محوریت
س��یره رضوی ب��ه عنوان جریان��ی مداوم
و نه مقطعی ش��د .امیرحس��ین قاضیزاده
درباره اهمیت برگزاری جشنواره رسانهای
امام رضا(ع) اظهار کرد :مش��هدالرضا(ع)
امالقری جهان اس�لام محسوب میشود
و ط��راز باالیی در میان کالنش��هرهای
دنیا از س��ویی و ش��هرهای مذهبی دنیا از
س��وی دیگر دارد .وی با اش��اره به اینکه
باید از همه حرکتهای رسانهای در مسیر

شاخصسازی مشهد بهره گرفت افزود :در
ش��رایط فعلی ،بخش زیادی از جریانات و
رخدادها در فضای مجازی شکل میگیرد.
شمشیر دولبه فضای مجازی هم میتواند
زمینهساز فرصت باشد و هم اگر با آگاهی
و سواد رسانهای به این عرصه ورود نکنیم،
زمینهساز تهدید است.
نایبرئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با
اشاره به رویکرد فرصتمحور به جشنواره
رس��انهای امام رضا(ع) تصری��ح کرد :در
سالهای اخیر ،حرکتهای خوبی در سطح

رسانهای با محوریت مشهد و امام رضا(ع)
صورت گرفته اما کافی نبوده است.
قاضیزاده با اش��اره ب��ه اینکه هر حرکت
رسانهای که امام رضا(ع) را در بطن و متن
خ��ود قرار دهد مبارک اس��ت اضافه کرد:
برگ��زاری چنین جش��نوارههایی عالوه بر
ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای ،باید
به کمیسازی آثار نیز منجر شود.
وی اف��زود :به این معنا که در نتیجه این
فراخ��وان و برگزاری جش��نواره ،باید آثار
متعددی با محوریت س��یره رضوی تولید

شود و در اختیار سیاستگذاران جشنواره
قرار گیرد تا به اقتضای شرایط ،بتوانند از
تولیدات بهره بگیرند .نماینده مردم مشهد
در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به
اینکه این جشنواره باید خوراک رسانهای
با محوریت س��یره رضوی را برای مدتی
مشخص تأمین کند اضافه کرد :تولیدات
رسانهای نباید به این سطح متوقف شود.
در واقع ،با توجه به گس��تره سیره رضوی
از سویی و طیف وس��یع عالقهمندان به
حضرت از س��وی دیگر ،بای��د به عنوان

پذیرش روزانه  ۱۰بستری کرونا در
نقاهتگاهایالم

یک جریان مداوم زمینه بازتولید رسانهای
مهیا ش��ود .قاضیزاده تأکید کرد :در یک
فاز میانمدت ،جش��نواره رس��انهای امام
رض��ا(ع) باید از حیث تولی��د آثار به یک
برند تبدیل ش��ود و کمک��م دامنه تعریف
و اثرگذاری خود را در فراسوی مرزها نیز
جستوجو کند.

امام جمعه شهر جدید هشتگرد:

مراکزفرهنگی-مذهبیشهرجدیدهشتگردتوسعهمییابد

یکی از موضوعاتی که در ش��هرجدید هش��تگرد الزم است بیشتر
مورد توجه قرار گیرد ،مبحث موضوعات فرهنگی اس��ت که اگردر
این برهه زمانی به آن توجه ویژه نشود و برنامه ریزی صورت نگیرد
در آینده نچندان دور با مشکل مواجه خواهیم شد .حجت االسالم
و المس��لمین مجید صفدری ،امام جمعه شهر جدید هشتگرد ،در
نشستی که با حضور مجموعه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
ص��ورت گرفت ،گفت :باید در مورد مس��ائل فرهنگی ،اجتماعی و
مذهبی شهرجدیدهش��تگرد اهتمام ویژه ای داشت و باید مساجد
بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد چرا که مح��وری ترین مکان برای
تقویت مذهب ،مساجد هس��تند و باید ساخت مساجد را در گوش ه
گوش��هی ش��هر در دس��تور کار قرار دهیم.امام جمعه شهرجدید
هش��تگرد از مجموعه ش��رکت عم��ران به عن��وان مهمترین و
تاثیرگذارترین دستگاه به دلیل اقدامات ارزشمندی که در خصوص
ساخت مسجد و توجه به مسائل فرهنگی انجام داده است  ،تقدیر
کرد و افزود :امیدواریم با درایت و حمایت به موضوع فرهنگ توجه بیشتری شود
تا ش��اهد اتفاقات خوب در این شهر جدید باشیم.حجت االسالم و المسلمین
صفدری با تاکید بر تکریم ارباب رجوع ،گفت :مردم ولی نعمتان ما هستند و باید
با تعامل ،همکاری و درک متقابل به مردم خدمترسانی بهتر نماییم.
توجه به درآمد پایدار مساجد در برنامه سازندگان مساجد باشد


حجت االس�لام و المس��لمین بختیاری ،دبیر مرکز رس��یدگی به امور مساجد
شهرجدید هشتگرد نیز در این نشست گفت :باید رسیدگی به مساجد در راس

حمایت خاص خود را میطلبد و امیدواریم شاهد تحوالت بیشتری
در این راستا باشیم

نهادهای مرتبط قانونی نس�بت به تحویل مس�اجد جهت بهره

برداری اقدامنمایند

کار قرار گیرد و برای بهره گیری کامل از ظرفیت مساجد و توسعه فعالیتهای
مذهبی و فرهنگی در این اماکن مقدس برنامهریزی ش��ود.حجت االس�لام و
المسلمین بختیاری با اشاره به اینکه در برخی مساجد ،منابع پایدار بمیزان کافی
وجود ندارند ،افزود :در برخی از مساجد امکان تامین هزینههای جاری مساجد
و اج��رای برنامههای مرتبط و همچنین توان تعمیرات احتمالی آن وجود ندارد
لذا ضمن دعوت از اقشار مختلف جامعه جهت مشارکت در برنامههای مذهبی،
از مس��ؤولین مرتبط نیز خواست به این مس��اله اهتمام بیشتری بورزند.وی بر
ضرورت تاس��یس نمازخانه و مساجد محلی نیز تاکید کرد و گفت :این مساله

مسعود حق لطفی ،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
نیز در این نشس��ت ،گفت  :در این ش��هر تا کنون  ۱۰مس��جد به
همت شرکت عمران احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است
و در پروژههای مش��ارکتی ش��رکت که در مرحله فراخوانسرمایه
گذار و ش��ناخت شریک است به ساخت مراکز مذهبی و فرهنگی
توجه ویژه ای شده که امیدواریم با تکمیل این ابنیه به سرانههای
مذهبی ش��هر افزوده شود.مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید
هش��تگرد به ضرورت برنامه ریزی در اداره بهتر مس��اجد و اجرای
برنامهه��ای متن��وع در حوزههای مناس��بتی و مذهبی منطبق بر
سیاس��تهای کالن تاکید کرد و افزود :تاکنون ساخت مساجد بر
اساس سیاستها و قوانین حاکم بر شهرهای جدید کشور انجام شده و جهت
بهره برداری بر اساس ضوابط به متولیان امور داده شده است لذا تعیین تکلیف
بهره بردار اصلی و تحویل قطعی امالک به ذینفعان قانونی مورد تاکید و توجه
است که انتظار داریم نهادهای مرتبط بر اساس قوانین موجود نسبت به تحویل
پروژه و اداره بهتر مساجد بعنوان نهاد مذهبی شهر اقدام نمایند.شایان ذکر است
در این نشست ،اعضای هیأت مدیره ،معاونین ،مدیران و مشاورین فرهنگی و
اجتماعی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز حضور داشتند.

به مناسبت هفته کتاب در فضای مجازی؛

ش و مسابقه کتابخوانی در گلستان به راه افتاد
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گلستان –عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان ،گفت :به دلیل شیوع
بیماری کرون��ا و به مناس��بت هفته کتاب،
پویشها و مس��ابقات بهصورت مجازی برپا
می شود.به گزارش خبرنگار ما به نقل ازروابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
گلس��تان ،عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گلستان ضمن گرامیداشت
هفته کتاب ،درب��اره برنامهها و پویشهای
مجازی شکلگرفته به مناسبت هفته کتاب
در آن اس��تان ،اظه��ار کرد :باه��دف انگیزه
بخشی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
و معرفی و شناس��ایی عالقهمندان به کتاب
و فرهن��گ مطالعه و آگاهی و دانایی پویش
«کتابخانه ش��خصی در قاب تصویر» به راه

افتاد که عالقهمندان برای ش��رکت در این
پوی��ش میتوانند عکس کتابخانه خود را به
شماره  09921182420در پیامرسان واتس
آپ تا تاریخ  7آذرماه ارسال کنند.وی ادامه
داد :همچنین مس��ابقهای مجازی با عنوان
«صدای��ی به رن��گ کتاب» زیر نظ��ر اداره
کل ب��ا همکاری کتابخانه عمومی و انجمن
هنره��ای تجس��می گلس��تان در دو بخش
خوان��ش کتاب (خواندن یک تا س��ه دقیقه
از کت��اب) و طراح��ی و نقاش��ی (با موضوع
کتاب) ش��کل گرفت.کش��میری ادامه داد:
مسابقه «رفیق من کتاب» با محوریت کتاب
«سه دقیقه در قیامت» به همت و همکاری
اداره کل و اداره کل کتابخانهه��ای اس��تان
گلستان ،کانونهای مساجد استان گلستان

از  24آب��ان تا  7آذرماه برگزار میش��ود.وی
افزود :در این مسابقه میبایست پس از تهیه
کت��اب فیزیکی یا صوتی آن را دریافت و به
پرس��شهای مطرحش��ده که در اختیارشان
ق��رار داده میش��ود پاس��خ دهند.مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ،ادامه داد:
همچنین پویش کتابخوانی «هر ش��هروند
یک کتاب» باهدف ترویج فرهنگ کتاب و
کتابخوانی ،استفاده بهینه از اوقات فراغت
ب��ه وجود آمده در خانه و بهرهمندی مطلوب
از فض��ای مجازی و تش��ویق آحاد جامعه و
گفتوگو پیرام��ون کتابهایی که خواندهاند
برگزارشده اس��ت.وی درباره این پویش که
آخرینمهلت ارس��ال آن  12آذرماه اس��ت،
گفت :عالقهمندان میبایس��ت در ویدئوای

 2ت��ا  3دقیق��های کتابی را ک��ه خواندهاند
معرفی یا با نویسندهی آن گفتوگو و یا نقد
و نظ��ر خود را درباره آن کت��اب بیان کنند.
کش��میری افزود :پویش دیگ��ری با عنوان
«در خانه کتاب بنویسیم و نویسنده شویم»
برنامهریزیش��ده که عالقهمندان میتوانند
کتاب خود را با الهام از یک قصه ،داس��تان
و ی��ا یک خاطره بنویس��ند.وی با اش��اره به
اینکه ارس��ال آثار تا  25آذرماه است ،گفت:
همچنین متقاضیان ش��رکت حاش��یه کتاب
خود نوشته خود را نقاشی و رنگآمیزی کنند
و به واحد فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اس�لامی تحویل دهند.مدی��رکل فرهنگ
و ارش��اد اسالمی گلس��تان در پایان ضمن
دعوت از کلیه گلس��تانیهای کتاب دوست

به ش��رکت در این پویشها و مس��ابقههای
مجازی ،گفت :مس��ابقه و پویش «خالصه
کتاب��ی که خوان��دهام» هم ب��ه راه افتاده و
میبایس��ت عالقهمندان خالصه کتابی که
مطالعه کردهاند را از طریق پیامرسان واتس
آپ که ش��مارش را پیشتر اعالم کردم و یا
حضوری تا  15آذرماه به واحد فرهنگی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان تحویل
دهند.

آغاز عملیات اجرایی سایت موزه میدان امام (ره) همدان

در تابستان سال جاری با توجه به اهمیت
موضوع س��ایت م��وزه میدان ام��ام (ره)
عملیات اجرایی این پروژه به ش��هرداری
منطقه یک واگذار ش��د تا ش��اهد تکمیل
ش��دن هرچه س��ریعتر این پ��روژه که در
بافت تاریخی ش��هر قرار دارد و از اهمیت

ب��االی برای ش��هروندان و گردش��گران
برخودار اس��ت باشیم به همین دلیل گفت
و گوی��ی را با مس��عود دهبانی صابر مدیر
منطقه یک ش��هرداری ترتی��ب دادیم تا
از چند و چ��ون اجرای این پ��روژه مطلع
ش��ویم دهبانی صابر با اشاره به اینکه در
تابس��تان موضوع احداث این سایت موزه
به شهرداری منطقه یک واگذار شد مطرح
کرد :طرح ها و برآوردهای الزم که جهت
اجرایی کردن این پروژه نیاز بود همگی به
سرعت تهیه و تنظیم شدند و خوشبختانه
در مدت کوتاهی توانس��تیم ب��ا برگزاری

مناقصه پیمانکار این پروژه را جذب کنیم.
وی ادام��ه داد :مبلغ  ۸۰میلی��ارد ریال از
اعتبارات ش��هرداری منطق��ه یک به این
پروژه اختصاص یافته اس��ت و هم اکنون
نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز ش��ده است
و در حال اجرای فوندانسیون اصلی سایت
موزه هستیم .مدیر منطقه یک اظهار کرد:
این پ��روژه یکی از مهم ترین پروژه های
ش��هر همدان محس��وب می ش��ود که از
اهمیت باالیی نیز برای شهروندان همدانی
برخوردار است به همین دلیل با استفاده از
ظرفیت نیروی انسانی و مهندسی باال در

تالشیم تا هرچه سریعتر این پروژه تحویل
همشهریان عزیز همدانی شود.
وی گفت :یکی از دالیلی که گردشگردان
ش��هر همدان را ب��ه عن��وان مقصد خود
انتخاب میکنند س��ابقه تاریخی این شهر
است ،پروژه س��ایت موزه میدان امام (ره)
یکی از پروژه هایی اس��ت که این س��بقه
تاریخی را به خوبی به گردشگران نمایش
م��ی ده��د و باع��ث رونق هرچه بیش��تر
گردشگری در شهر همدان خواهد شد.
دهبانی صابر عنوان کرد :در روزهایی که
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا گردشگری

کاهش یافته اس��ت و اماکن گردش��گری
خلوت اس��ت ش��هرداری منطق��ه یک با
برنامه ریزی های منظم درصدد ارتقاء این
کیفیت این اماکن اس��ت و از ابتدای سال
عالوه بر پروژه سایت موزه میدان مرکزی
میدان امام (ره) پروژه های ترمیم محوطه
گردش��گری گنجنام��ه ،ترمیم بوس��تان
های م��ردم و ارم ،بازگش��ایی معبر بلوار
شهید فهمیده ،آس��فالت ریزی های بلوار
کوالب ص��ورت پذیرفته اس��ت تا اماکن
گردشگری شهر همدان جلوه ای ویژه به
خود بگیرند.

تحویل عملیات راهداری زمستانی  ۱۵کیلومتر از محور سرچم به اردبیل

معاون راه��داری اداره کل راهداری و حمل
و نقل جادهای استان اردبیل گفت :عملیات
راه��داری زمس��تانی  ۱۵کیلومت��ر از محور
سرچم به راهداری اردبیل تحویل داده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان اردبیل،در جلسه
بررس��ی وضعیت راهداری زمس��تانی محور
اردبیل س��رچم با حض��ور معاونین راهداری

ادارات کل راهداری وحم��ل ونقل جادهای
اس��تانهای اردبیل و آذربایجان ش��رقی در
راهدارخان��ه کجل برگزار ش��د علی صبحی
گفت :عملیات راهداری زمستانی  ۱۵کیلومتر
از انتهای محور سرچم محدوده دهکده آبی
حوزه استحفاظی استان آذربایجان شرقی تا
پایان فروردین ماه س��ال  ۱۴۰۰به اداره کل
راهداری وحمل ونقل جادهای استان اردبیل

تحویل داده شد
وی با اش��اره به ذخیره س��ازی  ۲۸هزار تن
شن و نمک در راهدارخانههای استان اردبیل
از آمادگی کامل راهداران سخت کوش دیار
س��بالن جهت انجام عملیات زمستانی خبر
داد.
مع��اون راهداری اداره کل راهداری و حمل
و نقل جادهای اس��تان اردبیل با بیان اینکه

اس��تان اردبیل  ۶ه��زار و  ۳۷۳کیلومتر راه
ارتباطی دارد ،گفت :از این میزان چهار هزار
و  ۷۵۱کیلومتر راه روستایی است که  ۲هزار
و  ۷۳۶کیلومتر آن آس��فالته و مابقی نیز راه
شوسه و خاکی است.
وی از م��ردم و مس��افران خواس��ت قبل از
مس��افرت با س��امانه  ۱۴۱مرک��ز مدیریت
راهه��ای اداره کل راه��داری و حمل ونقل

جادهای اس��تان اردبیل تم��اس گرفته و از
آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند.

تائید صالحیت  70نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی استان اردبیل

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اردبی��ل از تائید
صالحیت  70نف��ر از مدیران کنترل کیفیت
واح��د های تولیدی اس��تان اردبیل در 6ماهه

نخست سال  99خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اس��تاندارد
اردبیل ،هاشم عالیی اظهار داشت :در 6ماهه
نخست س��الجاری پروانه تائید صالحیت 50
مدیر کنت��رل کیفی ص��دور و  20نفر تمدید
شده و در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی
استان مشغول به کار شده اند.

وی افزود :بیشتر مدیران کنترل کیفی در زمینه
های صنایع س��اختمانی و معدن��ی ،غذایی و
کشاورزی و صنایع شیمیایی فعال بوده اند.
مدیرکل استاندارد با اش��اره به اینکه مدیران
کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحدهای
تولیدی قبل از شروع کار خود الزم است دوره
های آموزش��ی تخصصی و عموم��ی الزم را

طرح پیشگیری از تنبلی چشم به همت
شهرداری چهارباغ و اداره بهزیستی
ساوجبالغ اجرا شد

به همت ش��هرداری چهارباغ و اداره بهزیستی
ساوجبالغ طرح پیشگیری از تنبلی چشم برای
کودکان  3تا  6ساله در چهارباغ اجرا شد
در این طرح کارشناسان اداره فرهنگی اجتماعی
شهرداری به همراه کارشناسان اداره بهزیستی
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی نسبت به
اجرای طرح جامع کشوری پیشگیری از تنبلی
چشم برای کودکان  3تا  6ساله چهارباغی اقدام
کردند
مهندسشاهمرادیناظراستانیطرحپیشگیری
از تنبلی چش��م با حضور در ساختمان ستادی
شهرداری پس از نظارت بر نحوه اجرای طرح
به دیدار مهندس شاه محمدی شهردار چهارباغ
آمد و از همکاری و مس��اعدت ش��هرداری در
خصوص اجرای این طرح تقدیر کرد
ناظر استانی طرح پیش��گیری از تنبلی چشم
گفت:بابت اطالع رس��انی مطلوب شهرداری،
تخصیص مکانی مناسب برای اجرای طرح و
همکاری در بخش اجرایی ،از شهردار چهارباغ
و مجموعه اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری
تشکر و قدردانی می کنم
گفتنی است کارشناس اجرای طرح سرکار خانم
افشاری بود
بازدید شهردار چهارباغ از ادارات
(ره)
بهزیستی،کمیتهامدادامام

در راس��تای افزایش همکاری و هم افزایی در
بخش ه��ای فرهنگی و اجتماعی ،ش��هردار
چهارب��اغ از ادارات بهزیس��تی ،کمیت��ه امداد
امام «ره» ،اداره تبلیغات اس�لامی و ش��ورای
هماهنگی تبلیغات اس�لامی چهارباغ بازدید
کرد و در جریان نح��وه فعالیت و برنامه های
ای��ن ادارات قرار گرفت.در این بازدید که دکتر
ص��ادق بابکان رییس اداره فرهنگی اجتماعی
و مهن��دس نیک من��ش ریی��س اداره درآمد
ش��هرداری ،ش��هردار چهارباغ را همراهی می
کردند در خصوص هم��کاری های دو جانبه،
تعامل بیش��تر و هم افزایی توان و امکانات در
ارایه خدمات بیشتر به شهروندان بحث و تبادل
نظر شد.
مهندس شاه محمدی شهردار چهارباغ در این
جلسات با اش��اره به ضرورت ارایه طرح های
کارشناسی و اجرای برنامه های فراگیر فرهنگی
اجتماعی جهت نشاط شهروندان و ایجاد حس
تعلق خاطر در مردم ،بر تداوم جلسات مشترک با
رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید کرد.
بیشاز ۹۰عضوداوطلبوکارکنان
جمعیتهاللاحمراستاندرطرحقرار
مهربانی«اهدایخون»مشارکتکردند

مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبر داد

تحت نظارت اداره کل استاندارد استان سپری
کنند ،خاطرنش��ان کرد :این آموزش ها شامل
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،
شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و آشنایی
تخصصی با روشهای آزمون فرآورده تولیدی
م��ورد نظر می باش��د و دوره های آموزش��ی
تخصص��ی مورد نی��از این اف��راد با همکاری

مع��اون س�لامت و دف��اع زیس��تی س��پاه
امیرالمومنی��ن(ع) ایالم گف��ت :روزانه به طور
متوسط  ۱۰نفر بیمار مبتال به کرونا در بخش
بستری نقاهتگاه ش��هدای قالویزان پذیرش
میشود.
«غالمرضا علیمحمدی» اظهار داش��ت :این
واحد پذیرش در واقع بخش بس��تری مجهز و
کامل خارج از بیمارس��تان است که از تمامی
امکانات اصلی یک بخش بستری در بیمارستان
برخوردار است.
وی اف��زود :پیش از این ق��رار بود بیمارانی که
دوران درمان در بیمارستان را طی کردهاند بعد
از ترخیص به جای بازگشت به منزل تا زمان
بهبودی کامل به نقاهتگاه ش��هدای قالویزان
ارجاع داده ش��وند اما با توجه به افزایش میزان
مبتالیان نیازمند بستری ،این نقاهتگاه به بخش
بستری خارج از بیمارستان تغییر کاربری داد.
مع��اون س�لامت و دف��اع زیس��تی س��پاه
امیرالمومنین(ع)تاکی��د کرد :بخش بس��تری
خارج از بیمارستان نقاهتگاه شهدای قالویزان
از استانداردهای الزم مورد نیاز برخوردار است و
در بازدید معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به عنوان یک بخش الگویی به
همه کشور معرفی شد و مورد تایید کارشناسان
وزارتخانه قرار گرفت.

ش��رکت های آموزش��ی همکار اس��تانی و با
هدف ارتقای سطح دانش فنی و به روزرسانی
اطالعات در طول سال برگزار می شود.
عالیی در پای��ان گفت :محتوای این دوره ها
بر اساس نیاز سنجی ها و اهداف سازمان ملی
اس��تاندارد ایران برای آموزش مدیران کنترل
کیفیت پیشنهاد و مصوب می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
اس��تان گیالن؛ س��یاوش غالمی مدیرعامل
جمعیت هالل احمر گیالن گفت :بیش از ۹۰
عضو داوطلب و کارکنان جمعیت هالل احمر
اس��تان در طرح قرار مهربانی «اهدای خون»
مشارکتکردند
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن
با اشاره به اهداف بشردوستانه هالل احمر بیان
کرد :در راستای اهداف بشردوستانه و کمک به
بیماران ۹۲ ،نفر از اعضای داوطلب و کارکنان
سراسر شعب اس��تان گیالن نسبت به اهدای
خون اقدام کردند.
سیاوش غالمی ضمن اش��اره به اهدای خون
مستمر از س��وی کارکنان و اعضای داوطلب
هالل احمر گیالن افزود :در ماه گذشته کارکنان
و اعضای داوطلب ۱۸ ،هزار و  ۶۰۰س��ی سی
خون ،جهت مشارکت در این امر خیرخواهانه و
کمک به روند بهبود بیماران اهداء کردند.

