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آخرین آمار کرونا در منطقه کاشان در  ۲۴ساعت گذشته در روز
بستری جدید ۴۳ :نفر (  ۳۶بیمار جدید در کاشان با حداقل سن  ۲ماهه و حداکثر سن  ۸۸سال
و  ۷بیمار در آران و بیدگل با حداقل سن  ۴۸سال و حداکثر سن  ۷۷سال) در حال حاضر بستری ۴۱۷ :نفر
کاشان ۳۶۵ :نفر آران و بیدگل ۵۲ :نفر بستری در بخش های ویژه ۸۷ :نفر مجموع ترخیص شدگان ۶۷۸۳ :نفر مبتالیان ۱۰۲۰۳ :مورد
️مجموع مراجعات به مراکز درمانی ۱۰۱۱۷۰ :نفر فوتی در  ۲۴ساعت گذشته ۸ :نفر  ۶نفر کاشان( :خانم ۸۴،۷۱،۶۴ :سال) ( آقا ۹۳،۸۲،۵۰ :سال)
 ۲نفر آران و بیدگل( :آقا)۷۷،۴۸:

حفاران غیرمجاز در
آران و بیدگل به حبس
محکوم شدند

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه عــزم
جــدی ایــن اداره بــرای برخــورد بــا متخلفــان گفــت:
بــرای  ۲حفــار غیرمجــاز در ایــن شهرســتان ســه
ســال حکــم حبــس تعلیقــی صــادر شــده اســت.
سیدحســین چاکــری روز شــنبه در گفــت و گــو بــا
ایرنــا افــزود :ایــن افــراد حــدود یــک مــاه گذشــته
در حــال حفــاری در یکــی از محوطههــای باســتانی
آران و بیــدگل از ســوی یــگان حفاظــت میــراث
فرهنگــی دســتگیر و تحویــل مقــام قضایــی شــده
بودنــد.وی بیــان کــرد :اثرهــا و بناهــای تاریخــی
بخــش زیــادی از فرهنــگ و تمــدن ایرانیــان بــه
شــمار مــیرود کــه بــه نوعــی انتقــال فرهنــگ را
بــه دنبــال دارنــد و ضــروری اســت بــا مدیریــت
درســت و حفاظــت گســترده و همگانــی در راســتای
بهرهبــرداری اقتصــادی از ایــن مکانهــا اســتفاده
بهینــه کــرد تــا جامعــه بــه رشــد و پویایــی برســد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری آران و بیــدگل اضافــه کــرد :بــر اســاس
مــاده واحــده  ۵۶۲قانــون مجــازات اســامی ،هــر
گونــه حفــاری و کاوش بــا قصــد بــه دســت آوردن
امــوال تاریخــی و فرهنگــی ممنــوع اســت و فــرد
متخلــف بــه حبــس از  ۶مــاه تــا ســه ســال و ضبــط
اشــیای کشــف شــده بــه ســود ســازمان میــراث
فرهنگــی کشــور و آالت و ادوات حفــاری بــه
نفــع دولــت محکــوم میشــود .وی تاکیــد کــرد:
شــهروندان آران و بیــدگل در صــورت مشــاهده
هــر گونــه مــوارد مشــکوک در اطــراف محوطههــا
و بناهــای تاریخــی یــا اســتفاده از دســتگاههای
فلزیــاب ،مراتــب را بــه یــگان حفاظــت اداره میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان
یــا پلیــس  ۱۱۰اطــاع دهنــد.
بیــش از  ۵۰۰اثــر تاریخــی ،طبیعــی و معنــوی
شناســایی شــده در آران و بیــدگل وجــود دارد کــه
 ۱۴۱مــورد تــا کنــون ثبــت ملــی شــدند.

پیام شهردار سمنان به مناسبت
گرامی داشت هفته کتاب
ســید محمــد ناظــم رضــوی ،شــهردار ســمنان طــی
پیامــی “ هفتــه کتــاب و کتــاب خوانــی ” را بــه عمــوم
عالقمنــدان و فرهنــگ دوســتان تبريــك و تهنیت گفت.
در ایــن پیــام آمــده اســت :کتــاب بــه عنــوان بهتریــن
رابــط میــان گذشــته و حــال و تنهــا مونــس انســان های
اندیشــمند اســت کــه حتــی در روزگار پیشــرفت هــای
چشــم گیــر بشــر در عرصــه هــای دانــش و نــوآوری نیــز
 ،نــه تنهــا اهمیــت خــود را از دســت نــداده بلکــه جلــوه
هــای گســترده تــر  ،تــازه تــر و پایدارتــری یافتــه اســت.
اینجانــب ضمــن تبریــک هفتــه کتــاب و
کتابخوانــی از زحمــات و تالشــهای تمامــی کســانی
کــه در مســیر اعتــای فرهنــگ کتابخوانــی
حرکــت مــی کننــد تقدیــر و سپاســگزاری دارم .
میــزان توجــه بــه کتــاب و کتــاب خوانــی ،نشــانگر رشــد
فرهنگــی و ملــی هــر کشــور اســت  .ســمنان  ،شــهری
تاریخــی بــا گذشــتهای درخشــان در زمینــه علــم و
فرهنگ اســت کــه شــهروندان فهیــم آن از گذشــتههای
دور تاکنــون بــه علم و دانش نــگاه ویژهای داشــته و دارند.
انتخــاب چشــم انــداز فرهنگــی شــهر ســمنان در
راســتای پایتخــت کتــاب ایــران  ،اتفــاق مهــم و
مبــارک بــرای گســترش فرهنــگ و دانــش در ســطح
نــه تنهــا شــهر ســمنان کــه اســتان ســمنان اســت
و بــا برنامهریزیهــای دقیــق میتــوان از نتایــج
مثبــت ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی ســود بــرد.
مجموعــه شــهرداری ســمنان بــه صــورت ویــژه بــا ارائــه
برنامههــای منســجم و هدفمنــد بــرای اجــرای هــر چــه
بهتــر و مطلوبتــر طرحهــای پایتخــت کتــاب و ترویــج
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در ســمنان تالش مضاعف
دارد .

دیدار مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
گرگان/خانم کرامتی

با مدیرکل صدا و سیمای استان

مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان گلســتان و هیئــت همــراه بــا مدیــرکل
صــدا و ســیمای اســتان دیــدار و گفتگــو کــرد.
علــی اکبــر نصیــری عصــر روز چهارشــنبه
بیســت و یکــم آبانمــاه در ایــن دیــدار در
رابطــه بــا بــرق امیــد گفــت  :در طــرح بــرق
امیــد مشــترکان بــرق بــه ســه دســته کــم
مصــرف ،خــوش مصــرف و پرمصــرف
تقســیم شــده و از ایــن میــان بهــای
بــرق مصرفــی گــروه کــم مصــرف بــا
 ۱۰۰درصــد تخفیــف محاســبه میشــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان گفــت :اجــرای طــرح بــرق امیــد
ســبب میشــود قشــر پرمصــرف بــرای
اســتفاده از مزایــا و تخفیفهــای مــورد
نظــر بــرای اضافــه شــدن بــه جمــع
مشــترکان خــوش مصــرف تشــویق شــوند و
قشــر کــم مصرفهــا جهــت تــداوم همیــن
ســطح مصرفــی انگیــزه بیشــتری داشــته
باشــند .نصیــری اضافــه کــرد  :اســتعالم
وضعیــت دســته بنــدی در طــرح بــرق امیــد
بــه راحتــی از طریــق نــرم افــزار بــرق مــن
انجــام میگیــرد .وی ادامــه داد :راحتتریــن
راه بــرای اطــاع مشــترکان خانگــی از
دســتهبندی مصــرف خــود در طــرح بــرق
امیــد اســتفاده از نــرم افــزار خدمــات
غیــر حضــوری بــرق ایــران اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان گفــت :ایــن نــرم افــزار از ســایت

شــرکت بــرق و ســامان ه بــازار قابــل
دانلــود و نصــب اســت .وی اضافــه کــرد:
طــرح اصــاح مصــرف و حمایــت از
مشــترکان خانگــی شــامل مســاکن خالــی
از ســکنه و برخــی از مشــترکان ماننــد
خانهباغهــا ،ویــا باغهــا و خانههــای خالــی
نمیشــود .نصیــری بیــان کــرد :ایــن مشــترکان
در سیســتم شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
شناســایی شــده و مشــمول طــرح نمیشــوند.
وی اضافــه کــرد :بــرای اطــاع تمامــی
مشــترکان از جزئیــات طــرح بــرق امیــد
توســط شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان پیامکهایــی ارســال شــده کــه

مــردم میتواننــد بــرای اطــاع از وضعیــت
دســتهبندی خــود در طــرح بــرق امیــد از
لینکهــای موجــود در پیامــک اســتفاده کننــد.
وی اضافــه کــرد  :مشــترکان پــر مصــرف
در طــرح بــرق امیــد  ۶مــاه فرصــت دارنــد
کــه خــود را در گــروه مشــترکان خــوش
مصــرف قــرار دهنــد و اگــر توانســتند
در مــدت نیــم ســال میــزان مصــرف بــرق
خــود را اصــاح کننــد ،مشــمول تخفیــف
قیمــت بــرق خواهنــد شــد .نصیــری اضافــه
کــرد  :اطــاع رســانی مــردم شــریف
اســتان از طریــق صــدا و ســیمای اســتان
انتظــار مــی رود تــا مــردم هماننــد قبــل
در مصــرف انــرژی بــرق مدیریــت را انجــام
دهنــد و از ایــن طــرح بیــش از پیــش
بهــره منــد گردنــد .در ادامــه مدیــرکل صــدا
و ســیمای گلســتان گفــت  :صــدا و ســیمای
مرکــز اســتان هماننــد قبــل همــکاری خــود را
بــا توزیــع برق انجــام خواهــد داد و بخصوص در
بحــث بــرق امیــد کــه یــک طــرح ملــی
اســت بیــش از پیــش و بصــورت ویــژه
همــکاری خــود را ادامــه خواهــد داد .منتظــر
حجــت اضافــه کــرد  :شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق از جملــه دســتگاه هــای خدمــات
رســان بــوده کــه زحمــات پرســنل ایــن
شــرکت قابــل انــکار نیســت و مــا هــم جهــت
اطــاع رســانی بــه مــردم شــریف اســتان از
مزایــای بــرق امیــد اقدامــات الزم صــورت
خواهــد پذیرفــت.

پیامدکترعباسعلیاکبری؛
سرپرستفدراسیونروستایی
کشور به بهرام بهروش؛

ســطح کشــور باشد.عباســعلی اکبــری
سرپرســت فدارســیون روســتایی ج.ا.ا
بهــرام بهــروش اهــل کنــگاور و از چهــره
هــای ورزشــی اســتان کرمانشــاه اســت
کــه در حــال حاضــر سرپرســت انجمــن
زوران کشــور را نیــز بــر عهــده دارد.
وی بــا پیگیــری هــای مجدانــه توانســت

زوران را بــا محوریــت کنــگاور بــه
ثبــت ملــی برســاند و پرونــده ثبــت
جهانــی آن را نیــز آمــاده کنــد.
خدمــات قابــل توجــه وی در ورزش
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان کرمانشــاه
و هیــات ورزش هــای روســتایی اســتان
قابــل تقدیــر اســت.

کرمانشــاه/الهه فرهادی

جنــاب آقــای بهــروش؛ خســته نباشــید،
خــدا قــوت ،اســتعفا کــه دادیــد ،ایــن
حقیــر قبــول نکــردم ،بــه مدیرکل اســتان
هــم در حضــور شــما عــرض کــردم،
منتظــر ثبــت نــام شــما در ایــن دوره هــم
بــودم ،ولــی جنابعالــی بــا اندیشــه عالــی و
تفکــر و تعقــل بــه ایــن نتیجــه رســیدید،
تــا مــا در حســرت بمانیــم و جامعــه
ورزش یکــی دیگــر از مدیــران ارزشــمند
خویــش در هیــات هــا را از دســت دهــد.
لــذا جامعــه ورزش روســتایی از خدمــات
ارزنــده و زیبنــده جنابعالــی در دوران
تصــدی ســمت هــای مختلــف در هیــات
ورزشــهای روســتایی و بومــی و محلــی
تشــکر نمــوده ،قطعــا شــما در کنــار
خانــواده ورزش روســتایی هســتید و از
خدمــات جنابعالــی قدردانــی خواهد شــد.
انتقــال تجــارب شــما میتوانــد گــره
گشــا و توســعه دهنــده ورزش در

تفکر و روحیه بسیجی در میان مسئوالن کمرنگ شده است
بــه گــزارش روزنامــه سراســری ســراج ،ســرهنگ
ســید محمــود جعفــری در جمــع بســیجیان
مصلــی الغدیــر شــهر المــرد بــا بیــان اینکــه
ماندگارتریــن خدمــت بســیج در هشــت ســال
دفــاع مقــدس رقــم خــورد ،اظهــار داشــت :بســیج
تنهــا محــدود بــه فعالیتهــای نظامــی نیســت
و امــروز در همــه عرصههــای مهــم فرهنگــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی حضــور دارد.
وی افــزود :بســیج ایــن روزهــا در امــر بهداشــت
و مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا بهویــژه
در موضــوع توزیــع بســتههای معیشــتی در
میــان نیازمنــدان آســیبدیده از ایــن ویــروس
منحــوس ،غربالگــری ســامت ،دفــاع زیســت
محیطــی و گندزدایــی معابــر و امــکان عمومــی
اقدامــات بســیار مهــم انجــام داده اســت.

سمنان/خانم پژمان

دونده و سفیر صلح و دوستی فارس/اقای ستایش گو

به پتروشیمی شازند رسید

اراک/امید عبدی

به مناســبت گرامیداشــت روز ایمنی وآتش نشــانی،
آقــای مجتبــی یــادگاری از اعضــای داوطلــب فعــال
واحــد جوانــان جمعیت هــال احمر اســتان مرکزی
و دونــده و ســفیر صلــح و دوســتی بــه نیابــت از این
جمعیــت بعــد از پیمــودن مســیر شــهر مهاجـران
وارد پتروشــیمی شــازند شــد و مــورد اســتقبال
و تشــویق مســئولین ایــن شــرکت قــرار گرفــت.
بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
شــرکت پتروشــیمی شــازند ،جناب آقــای مهندس
پورمحمــد ریاســت محتــرم مجتمــع پتروشــیمی
شــازند بــه نیابــت از طــرف مهنــدس ولدخانــی
مدیریــت محتــرم عامــل ضمــن تبریــک روز ایمنی
و آتش نشــانی از حرکت شایســته و ارزشــمند آقای
یــادگاری بــه عنـوان ســفیر صلــح و دوســتی تقدیر
نمــوده و به ایشــان لوح ســپاس و هدیه اهـدا کردند.
همچنیــن جنــاب آقای دکتــر محمــدی مدیرعامل
جمعیــت هــال احمــر اســتان مرکــزی بــا ارســال
لــوح ســپاس و گرامیداشــت روز ایمنــی و آتــش
نشــانی از تــاش هــای خالصانــه مهنــدس ولدخانی
و همــکاران پتروشــیمی شــازند تقدیــر و تشــکر
نمودند.

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه المــرد بــا
بیــان اینکــه در اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی
بــا همــه مشــکالتی کــه وجــود داشــت امــا بــر
مشــکالت غلبــه کردیــم گفــت :امــروز بــا همــه
پیشــرفت هایــی کــه رخ داده اســت امــا متأســفانه
عنصــر اصلــی کــه تفکــر ،روحیــه و اخــاص
بســیجی اســت مخصوصــاً در میــان مســئوالن
کنــار گذاشتهشــده اســت و کمرنــگ شــده اســت.
ســرهنگ جعفــری خاطرنشــان کــرد :بانفــوذی کــه
صــورت گرفتــه اســت شــاهد تغییــر واژگان بودیــم
و بهجــای مســتکبرین عالــم ،قدرتهــای جهانــی،
بهجــای مســتضعفین واژه قشــرهای آســیبپذیر
و بهجــای امــام و امــت واژه رهبــر و ملــت را
جایگزیــن کردنــد کــه بایــد ایــن واژگان کــه انقــاب
بــر پایــه اینهــا بــود بــار دیگــر زنــده شــود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری قم:

فرصتهای سرمایهگذاری قم آماده ورود متقاضیان است
 ۷۱فرصــت ســرمایهگذاری در قــم بــهروز شــده
و آمــاده ورود متقاضیــان اســت کــه ایــن امتیــاز
ویــژهای ب ـرای فعــاالن اقتصــادی بــه شــمار میآیــد
ســید رضــا طباطبایــی بیــان کــرد :ارتبــاط
مســئوالن ارشــد اســتان بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی بســیار مطلــوب اســت و در همیــن
رابطــه در جریــان تشــکیل منظــم ۶جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در قــم
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان شــهریورماه۶۳ ،
مصوبــه عملیاتــی بـرای حمایــت از عرصــه تولیــد و
ســرمایهگذاری تهیــه و ب ـرای اج ـرا ابالغشــده اس ـت.
وی بیــان کــرد :همچنیــن طــی این مدت تشــکیل۲
جلســه کارگروه اقتصــادی ،اشــتغال و ســرمایهگذاری
در قــم ،ابــاغ  ۱۱مصوبــه ب ـرای حمایــت از فعــاالن
اقتصــادی اســتان را در پــی داشــته و بــر همیــن
اســاس امتیازهــای ویــژهای نیــز بـرای ســرمایهگذاران
عالقهمنــد بــه فعالیــت در قــم لحــاظ شــده اس ـت.
وی ادامــه داد :پیگیــری بــرای اصــاح ســاز و کار
تســویه حســاب تعه ـدات ارزی واحدهــای تولیــدی
کــه در ســالهای گذشــته از صنــدوق ذخیــره
ارزی یــا صنــدوق توســعه ملــی اســتفاده کردنــد و
هماکنــون موظــف بــه تســویه بــا ارز آزاد شــدهاند

ازجملــه مهمتریــن مصوبههــای شــورای گفتوگوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اســت.
طباطبایــی گفـت :همچنیــن پیگیــری راهکارهــای
قابلاجــرا بــرای رفــع مشــکلهای ناشــی از
ویــروس کرونــا و آســیبهای آن بــه واحدهــای
اقتصــادی و تولیــد فعــال در قــم از دیگــر
اقدامهــای مهــم شــورای گفتوگــوی دولــت
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و بخــش خصوصــی اســتان بــه شــمار میآیــد.
وی بیــان کــرد :تشــکیل کارگــروه اقتصادی ،اشــتغال
و ســرمایهگذاری قــم نیــز مصوبههــای مهمــی نظیــر
ایجــاد کمیته سیاسـتگذاری تامین مالــی پروژههای
ســرمایهگذاری اســتان ،اســتقرار مرکــز خدمــات
ســرمایهگذاری در محــل مســتقل بــرای کاهــش
بروکراســی اداری ،تهیــه ســامانه جامــع اســتعالمات از
دســتگاههای اجرایــی بـرای ســرمایهگذاران متقاضــی
اســتفاده از اراضــی دولتــی و انعقــاد تفاهمنامــه
بــا بــرق منطقــهای تهــران بــرای تامیــن بــرق
شــهرک صنعتــی شــکوهیه را درپــی داشــته اسـت.
وی ادامــه داد :بــروز نمــودن ۷۱فرصت ســرمایهگذاری
در اســتان و صــدور  ۲۱مجــوز بینــام از مجوزهــای
ســرمایهگذاری برای تســهیل فعالیت اقتصادی بخش
خصوصــی در قــم از دیگــر اقدامهــای مهــم کارگــروه
اقتصــادی ،اشــتغال و ســرمایهگذاری اســتان اس ـت.
تاکنــون حجــم ســرمایهگذاری انجامشــده
بــرای واحدهــای صنعتــی اســتان قــم فراتــر از ۵۱
هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه بــا ایــن حجــم از
ســرمایهگذاری صــورت گرفتــه در حــدود ۲هــزار و
 ۴۰۰واحــد صنعتــی و تولیــدی اســتان برای بیــش از
 ۵۷هــزار تــن فرصــت اشــتغال ایجادشــده اســت؛
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استانها

در دومین جشنواره وزارت نیرو رقم خورد:
کسب رتبه برتر روابط عمومی آبفای قم در کشور
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب
اســتان قــم توانســت در دومیــن جشــنواره
ارزیابــی روابــط عمومــی صنعــت آب و
بــرق کشــور رتبــه برتــر رشــته نــوآوری
و خالقیــت را بــه خــود اختصــاص دهــد.
برترینهــای دومیــن جشــنواره ارزیابــی
روابــط عمومیهــای صنعــت آب و
بــرق کشــور بــا حضــور ویدئوکنفرانســی
وزیــر نیــرو معرفــی و تقدیــر شــدند.
در ایــن جشــنواره آثــار  ۱۳۲شــرکت از
صنعــت آب و بــرق در  ۱۴محــور مــورد
داوری قــرار گرفــت کــه روابــط عمومــی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم توانســت
در رشــته نــوآوری و خالقیــت ،رتبــه ســوم
را بــه خــود اختصــاص دهــد و لــوح تقدیــر
و تندیــس ایــن جشــنواره را دریافــت کنــد.
در ایــن لــوح تقدیــر کــه توســط رئیس شــورای
هماهنگــی مدیــران وزارت نیــرو در اســتان قــم
بــه نیابــت از دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو
تقدیــم محمــد کربالیــی مدیــر روابــط عمومــی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم شــد ،آمــده
اســت :دومیــن جشــنواره ارزیابــی عملکــرد
روابــط عمومیهــای صنعــت آب و بــرق،
پــژواک خدمــات ارزشــمند صنعتــی اســت کــه
در ســالهای اخیــر ،نــور امیــد را بــه جانهــای
ملــت ســرافراز میهنمــان تابانــده اســت.
در ادامــه ایــن لــوح تقدیــر کــه بــه امضــاء
صدیقــه ببــران مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی
و اطالعرســانی و رئیــس ســتاد برگــزاری
نمایشــگاهها و جشــنوارههای صنعــت آب
و بــرق کشــور رســیده ،از ایــن جشــنواره بــه
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عنــوان فرصتــی یــاد شــده کــه تالشهــای
روابــط عمومیهــای صنعــت آب و بــرق را
در معــرض قضــاوت برجســتهترین اســتادان
ایــن حــوزه قــرار داده و معیارهــای ســازنده و
روشــن بــرای انعــکاس مطلــوب دســتاوردهای
صنعــت آب و بــرق را ترســیم کــرده اســت.
ببــران یــادآور شــده اســت :جشــنواره دوم
همچنیــن مجالــی فراهــم کــرده اســت کــه
در آخریــن ســال دولــت تدبیــر و امیــد،
بازگوکننــده تالشهــای مجدانــه همکارانمــان
در صنعــت و نویدبخــش آینــدهای روشــنتر
بــرای میهــن اســامی عزیزمــان باشــیم.
مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی و اطالعرســانی
وزارت نیــرو در پایــان ایــن لــوح تقدیــر ضمــن
ارج نهــادن بــه تالشهــای مجدانــه و مؤثــر
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان
قــم در کســب مقــام ســوم در رشــته نــوآوری
و خالقیــت دومیــن جشــنواره ارزیابــی عملکــرد
روابــط عمومیهــای صنعــت آب و بــرق ،ابــراز
کــرده اســت :امیدواریــم در ادامــه ایــن مســیر
نیــز شــاهد ارتقــای روزافــزون عملکــرد روابــط
عمومیهــای وزارت نیــرو در خدمــت بــه
مــردم شــریف ایــران اســامی باشــیم.

رسانه از ارکان اصلی جامعه است

فرمانــده نیــروی انتظامــی کاشــان گفــت:
جوامــع مترقــی و پیشــرفته بــه رســانه
اهمیــت زیــادی مــی دهنــد زیــرا رســانه
را از ارکان اصلــی جامعــه مــی بیننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج ،ســرهنگ حســین
بســاطی در دیــدار از روزنامــه سراســری ســراج
اظهــار داشــت :پلیــس بــا رویکرد مــردم محوری
برنامــه ریــزی کــرده تــا بــا تعامــات مردمــی
بتوانــد از آســیب هــای اجتماعــی بکاهــد.
فرمانــده نیــروی انتظامــی آمــوزش را یکــی از
اشــتراکات پلیــس و مــردم دانســت و افــزود:
پلیــس بــا توجــه بــه آســیب هــای جدیــد
جامعــه نیروهــای خــود را بــروز رســانی
مــی کنــد و مــردم نیــز بایــد بــا آمــوزش
در پیشــگیری از جــرم کمــک میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه عــدد  ۲۵درصــدی از
تماسهــای مردمــی کاشــان در موضــوع
نــزاع و در گیــری هــا تصریــح کــرد :آمــوزش
و فرهنــگ ســازی الزمــه هــر جامعــه ای
اســت تــا از هزینــه جــرم کاســته و آن

جامعــه بــه بالندگــی و شــکوفایی برســد.
بســاطی نقــش رســانه را در آموزشــهای همگانی
موثــر دانســت و تاکیــد کــرد :کاشــان متفــاوت
از دیگــر شهرســتان هــا ظرفیــت فرهنگــی،
معنــوی  ،اصالــت و نجابــت را دارا مــی باشــد
و ایــن ویژگــی طالیــی مــی توانــد ســبب شــود
تــا مســؤالن کاشــان را ویــژه ببیننــد و بــا
هــم افزایــی در صــدد رفــع مشــکالت برآینــد.
وی تصریــح کــرد :کاشــان از تمــدن ۷۰۰۰
ســاله برخــوردار اســت پایتخــت نهــج البالغــه
و شــهر نخبــگان اســت،از اینــرو  ۹/۹۹درصــد
مــردم خــوب هســتند لــذا از مؤلفــه هــای
اصلــی مدیــران رعایــت حقــوق شــهروندی
اســت و بایــد آمــوزش خــوب حــرف زدن
را مــردم را بــه کارکنــان خــود بیاموزنــد.
فرمانــده نیــروی انتظامــی کاشــان گفــت:
چنانچــه مــن مدیــر ،شــهر و مــردم شــهرم را
بشناســم نــگاه پیشــگیرانه و صیانتــی را اعمــال،
هزینــه جــرم کمتــر و رضایــت منــدی  ،آرامــش
در جامعــه بیشــتر و جــرم کمتــر خواهــد شــد.

 ۶۳قرارگاه جهادی بسیج در خدمت مردم

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج کاشــان گفــت :برنامــه هــر پایــگاه بســیج یــک خدمــت بــا
تشــکیل  ۶۳قــرارگاه جهــادی در هفتــه بســیج بــه خدمــت رســانی مــردم مــی پــردازد.
بــه گـزارش خبرنــگار سـراج  ،ســرهنگ کریــم اکبــری در نشســت مجــازی مطبوعاتــی اظهــار داشــت۶۳ :
قـرارگاه جهــادی کــه جهــت خدمترســانی از  ۱۳آبانمــاه آغــاز شــده بــود ،در هفتــه بســیج بــا همــکاری
همــه دســتگاهها ،کانونهــای فرهنگــی ،موسسـههای خیریــه و مــردم نهــاد وارد مرحلــه اجرایی می شــود.
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج کاشــان با بیــان اینکه این قـرارگاه هــا گام ســوم رزمایش مواســات مومنانه
را اج ـرا خواهنــد کــرد ،افــزود :در ایــن رزمایــش بســته هــا شــامل پنــج ه ـزار بســته اقــام بهداشــتی و
 ۲هـزار بســته معیشــتی اســت کــه بیــن محرومــان و نیازمنـدان در هفتــه پیـشرو توزیــع خواهــد شــد.
وی آمــوزش همگانــی بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا ،فرهنگســازی اســتفاده از ماســک،
رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی و اجــرای دســتورالعملهای بهداشــتی در ســطح محلههــا و
برپایــی ایســتگاههای فرهنگــی را از دیگــر برنامههــای هفتــه بســیج در شهرســتان کاشــان برشــمرد.
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج کاشــان افــزود :برنامههــای امســال هفتــه بســیج به علــت شــیوع بیماری
کووید ۱۹ -با شــعار «بســیج پیشــرو خدمت و امیدآفرینی» با محوریت رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
و خدمترســانی بــه مــردم در راســتای شکســتن زنجیــره شــیوع ویــروس کرونــا برنامهریــزی شــده اســت.
اکبــری همچنیــن تشــریح کــرد :رونمایــی از کتــاب ،برگــزاری مســابقههای فرهنگــی ،گفتوگوهــای
فرهنگــی مجــازی ،اجــرای گشــتهای رضویــون در
ســطح محلههــا ،قدردانــی از پزشــکان و پرســتاران،
صــدور کارت ایثــار بــرای رزمنــدگان دوران دفــاع
مقــدس ،نواختــن زنــگ مقاومــت و صبحــگاه بــه
صــورت مجــازی در قالــب نرمافــزار شــاد و برگــزاری
رزمایــش و یــادواره مجــازی شــهید بســیجی از دیگــر
برنامههــای هفتــه بســیج در شهرســتان کاشــان اســت.
مــردم کاشــان افــزون بــر یک هـزار و  ۷۰۰شــهید تقدیم
انقــاب کردنــد کــه  ۸۸۰نفــر از آنهــا بســیجی بودنــد.
نزدیــک بــه  ۱۲۰هــزار نفــر بســیجی تــا کنــون در
پایگاههــای مقاومــت و واحدهــای بســیج دانشآمــوزی،
دانشــگاهها ،حوزههــای علمیــه ،ادارههــا و کارخانههــا،
اصنــاف و اقشــار تخصصــی شهرســتان کاشــان
ســازماندهی شــدند.

کاشان/فاطمه بصیرتی

