طوفان با سرعت ۱۲۶کیلومتر زابل را درنوردید

مدیـرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان گفــت :بیشــینه ســرعت وزش بادهــای ۱۲۰روزه در زابــل دیشــب بــه  ۱۲۶کیلومتــر بــر ســاعت رســید و گردوغبــار حاصل از
آن شــعاع دیــد افقــی را هماکنــون بــه ۳۰۰متــر کاهــش داده اســت.
محســن حیــدری در زاهــدان اظهــار داشــت :همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،بیشــینه ســرعت وزش بادهــای 120روزه در ایســتگاه فرودگاهــی زابــل دیشــب بــه 126
کیلومتــر بــر ســاعت رســید و گردوغبــار حاصــل از آن شــعاع دیــد افقــی در ایــن شــهر را هماکنــون بــه  300متــر کاهــش داده اســت.
مدیــرکل هواشناســی اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه میــزان بیشــینه ســرعت بــاد در زابــل در ســالهای اخیر افــزود :در تیرماه ســال  1358بیشــینه ســرعتی
معــادل  148کیلومتــر بــر ســاعت بــه وقــوع پیوســته بــود و بعــد از آن نیــز ایــن عــدد بــه  130کیلومتــر بــر ســاعت در خــرداد  1363ثبــت شــده اســت.

آغاز طرح تجدید ممیزی شهر ساری از ابتدای
سال جاری

مــژگان رمضــان پــور رئیــس اداره ممیــزی
امــاک شــهرداری ســاری گفــت :آخریــن
ممیــزی شــهر ســاری در ســال  1396انجــام
شــده و از ابتــدای ســال جــاری طــرح تجدیــد
ممیــزی شــهر ســاری آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات شــهرداری
ســاری ،مــژگان رمضانپــور رئیــس اداره
ممیــزی امــاک شــهرداری اظهــار کــرد :در
عصــر حاضــر مدیریــت امــور شــهرها از نظــر
وســعت و کثــرت جمعیــت ،بــدون دسترســی
ســریع بــه منابــع اطالعاتــی دقیــق و صحیــح
امــکان پذیــر نیســت.
وی در بیــان منظــور از توســعه شــهرها ،افــزود:
توســعه فقــط بــه معنــای افزایــش وســعت
نبــوده بلکــه توســعه خدمــات شــهری بــر اســاس
برنامهریزیهــای فنــی و اصولــی را شــامل
میشــو د .
رئیــس اداره ممیــزی امــاک شــهرداری ســاری
گفــت :از ایــن رو طبــق مــاده  9قانــون نوســازی
و عمــران شــهری مصــوب ســال  47وزارت کشــور،
شــهرداری هــا موظــف هســتند هــر پنــج ســال،
یکبــار ممیــزی امــاک را بــه انجــام برســانند.
ایــن مســئول تصریــح کرد:آخریــن ممیــزی
شــهر ســاری در ســال  1396انجــام شــده و
از ابتــدای ســال جــاری طــرح تجدیــد ممیــزی
شــهر ســاری آغــاز شــده اســت.
رمضانپــور ادامــه داد :در ایــن طــرح،
شناســائی امــاک ،نــوع کاربــری و تغییــرات و
تمامــی اطالعاتــی کــه در حــوزه هــای مختلــف
شــهری مــورد نیــاز اســت بــه طــور میدانــی
جمــع آوری شــده و پــس از مراحــل ثبــت،
جهــت اجــرای طــرح هــای جامــع و تفصیلــی و
تصمیمگیــری مدیریــت شــهری مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد:از ویژگیهــای
طــرح تجدیــد ممیــزی شــهر ســاری در ســال

 1401ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر دانــش و
توانمنــدی کارشناســان ممیــزی شــهرداری
ســاری و بــا مالحظــات آخریــن قوانیــن و
تحــوالت شهرســازی در قالبــی نــو و بــا اســتفاده
از شــیوه هــای نویــن علمــی انجــام مــی پذیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان ممیــزی بــا
توجــه بــه کاهــش شــیوع و همــه گیــری کرونــا بــا
مراجعــه بــه درب منــازل از مالــکان و شــهروندان،
اســناد مربــوط بــه ملــک از جملــه پروانــه
ســاختمانی ،پایــان کار ،قبــوض آب و بــرق و ...را
جهــت مشــاهده و ثبــت اطالعــات الزم درخواســت
کــرده و در مــواردی کــه الزم باشــد مســاحت
امــاک را نیــز جهــت بررســی انــدازه گیــری
میکننــد ،افــزود :از آنجایــی کــه طبــق تبصــره
 1مــاده  2قانــون نوســازی و عمــران شــهری
اطالعــات ممیــزی پایــه اخــذ عــوارض اســت،
ممیــزی امــاک در افزایــش درآمــد شــهرداری
موثــر بــوده و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه ایــن
منابــع درآمــدی صــرف رفــاه شــهروندان و ارائــه
خدمــات شــهری میشــود در ارتقــای زندگــی
شــهروندی نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت.
رمضانپــور بــا اشــاره بــه اینکــه در پــروژه
تجدیــد ممیــزی ،شناســائی امــاک تفکیکــی
و تجمیعــی ،جمــع آوری مشــکالت موجــود
در ســطح شــهر بــه مــوازات ممیــزی امــاک،
شناســائی زمیــن هــای خالــی و تفکیــک شــده
مجــاز و غیرمجــاز ،بــه روز رســانی اطالعــات
واحدهــای مســکونی و تجــاری مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و در صورتــی کــه بــه دلیــل تخلــف
دارای مغایــرت باشــند بــه کمیســیون مــاده صــد
ارجــاع میشــوند ،گفــت :در ایــن راســتا تاکنــون
بیــش از  1035ملــک و پرونــده دارای مغایــرت
در مناطــق چهــار گانــه شــهرداری شناســایی
شــده اســت.

مازندران/جعفریگرجی

خرید گندم و ذخیره آن فقط بر عهده دولت

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس
گفــت :خریــد گنــدم و ذخیــره آن تنهــا و فقــط
بــر عهــده دولــت اســت و کشــاورزان هــم بایــد
گنــدم تولیــدی را بــه مراکــز دولتــی تحویــل
دهنــد.
مجتبــی دهقــان پــور در حاشــیه بازدیــد از یــک
کارخانــه آرد کــه بــه همراهــی مســئوالن اقتصــادی
ایــن اســتان انجــام شــد ،تصریــح کــرد :خریــد
و فــروش گنــدم و خــروج آن از اســتان بایســتی
بــا مجــوز ایــن ســازمان باشــد و هرگونــه ســوء
اســتفاده و داللــی بــرای منفعــت شــخصی پیگــرد
قانونــی دارد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا بــه االن کشــاورزان
همــکاری خوبــی داشــته انــد ،اظهــار کــرد :از
کشــاورزان درخواســت مــی کنیــم محصــول خــود
را بــه مراکــز دولتــی تحویــل دهنــد.
دهقــان پــور اظهــار کــرد :دولــت از تولیــد کننــدگان
آرد بــرای حفــظ ثبــات در تامیــن نــان حمایــت
ویــژه مــی کنــد؛ ســعی کردیــم کــه ســرمایه در
گــردش و نقدینگــی بــرای تولیــد کننــدگان تامیــن
کنیــم تــا بــرای رونــد عرضــه و تقاضــا ای کــه در
بــازار اســت تــوازن ایجــاد شــود.

فارس/عباسستایشگو

توسعه و پیشرفت منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان

منیــژه غالمرضایی ،مدیر زیرســاخت ایمیــدرو در بازدید از
منطقــه ویــژه صنایع انــرژی بــر پارســیان گفت :بـهزودی
اســکله شــماره  ۷و  ۸منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر
پارســیان بــه بهرهبــرداری میرســد.
منیــژه غالمرضایــی ،مدیــر زیرســاخت ایمیدرو بــه همراه
اعضــاء هیئت مدیــره منطقــه ویژه اقتصــادی پارســیان از
پروژههــای زیرســاختی ،عمرانــی و بنــدری ایــن منطقــه
بازدیــد کردند.
منیــژه غالمرضایــی مدیــر زیرســاخت ســازمان توســعه و
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایـران در بازدیــد یــک
روزه خــود از پروژههــای زیرســاختی ،عمرانــی و بنــدری این
منطقــه بــا بیــان اینکه منطقــه ویــژه اقتصــادی پارســیان
ســال گذشــته از پیشــرفت بســیار خوبی در پروژههــای زیر
ســاختی بهرمنــد بــوده اســت افــزود :زیرســاختهای مورد
نیــاز ســرمایهگذاری همزمــان بــا پروژههایــی کــه در حــال

اجراســت تامیــن میشــود ،و احـداث جادههای دسترســی
و زیرســاختهای مــورد نیــاز ســرمایهگذاران از جملــه آب و
بــرق هــم در دســتور کار منطقــه وجــود دارد که بــه خوبی
در حــال پیشــرفت و انجام اســت.
مدیــر زیرســاخت ایمیــدرو افــزود :اســکله شــماره ۵
بنــدر پارســیان ســال گذشــته بــه بهرهبــرداری رســید و
اســکلههای  ۷و  ،۸هــم اکنــون آمــاده بهرهبرداریســت کــه
در ســال جــاری با حضور ریاســت محترم جمهــور افتتاح
و بهرهبــرداری از آن بــه صــورت رســمی آغــاز خواهد شــد.
غالمرضایــی در ادامــه بازدیــد خــود افــزود :تــا کنــون بالغ
بــر  ۷۰۰هــزار تــن صــادرات و  ۷۰هــزار تــن واردات از
ایــن اســکلهها صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان از رونــد
پیشــرفت بســیار خوب منطقــه ویــژه اقتصادی پارســیان
اســت.

فارس/عباسستایشگو

کاشان از نبود چشمانداز فرهنگی رنج میبرد
کاشــان از نبــود چش ـمانداز فرهنگــی رنــج میبــرد
بــه نحــوی کــه مســائل فرهنگــی بــه شایســتگی
رصــد نمیشــود.
موضوعــات فرهنگــی از اهمیــت بســیار زیــادی
برخــوردار اســت در حالــی کــه متاســفانه نبــود
چشــمانداز فرهنگــی در منطقــه مشــکالتی را بــه
وجــود آورده اســت بــه نحــوی کــه بــه نوعــی شــاهد
ســردرگمی فرهنگــی هســتیم.
محســن تاجافــروز در کاشــان ،ضمــن تاکیــد بــر
فرهنگســازی فرهنــگ دینــی در جامعــه اظهــار
داشــت :متاســفانه افــراد متولــی در هــر قشــری بــه
صــورت شایســته عمــل نمیکننــد و از ایــن رو
بیــان مســائل عفــاف و حجــاب در محافــل مختلــف
تاثیــرات بســیار زیــادی دارد.
وی ضمــن اشــاره بــه تخصیــص بودجــه قابــل
توجــه بــه موضــوع گردشــگری در کاشــان افــزود:
بایــد بررســی کــرد ببینیــم چــه میــزان در بخــش
فرهنگــی حــوزه گردشــگری هزینــه شــده اســت و
چنــد بنــر بــرای عفــاف و حجــاب نصب شــده اســت
و چنــد نفــر در مــورد شــهادت و دفــاع مقــدس و
ارزشهــای انقــاب اســامی بــرای گردشــگران
ســخن گفتنــد.
رئیــس دادگســتری شهرســتان کاشــان بــا بیــان
اینکــه متاســفانه جلســاتی در ایــن زمینــه برگــزار
و مــوارد بعــد از جلســه فرامــوش میشــود ،ابــراز
داشــت :نظــارت بــر اماکــن و ســالنها از اهمیــت

بســیار زیــادی برخــوردار اســت و از ایــن رو مراجــع
نظارتــی بــر ایــن مراکــز نظــارت داشــته باشــند در
حالــی کــه متاســفانه نظــارت کافــی وجود نــدارد در
حالــی کــه بایــد واحــد متخلــف پلمــب شــود.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در ادارات نیــز
گاهــی اوقــات موضــوع فرهنگــی در ادارات نیــز
توســط کارکنــان دولــت رعایــت نمیشــود،
گفــت :اگــر کارمنــدی موازیــن شــرعی و
اســامی را رعایــت نکــرد در ابتــدا تذکــر و در
صــورت عــدم رعایــت برابــر قانــون بــا آنــان
برخــورد شــود.
روحاهلل دهقانــی نیــز در گفتوگــو بــا خبرنــگار
تســنیم در کاشــان ،اظهــار داشــت :اصــل  100قانون
اساســی فلســفه تشــکیل شــورای اســامی شــهر را
توصیــف کــرده اســت بــه نحــوی کــه بــه عنــوان
یــک نهــاد پی ـشران تعریــف شــده اســت و از ایــن
رو شــورای شــهر و مجموعــه مدیریــت شــهری در
ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت امــروز بــه دلیــل نبــود
چش ـمانداز فرهنگــی ویــژه کاشــان اســت ،افــزود :مــا
نمیدانیــم بــه فــرض مثــال ســال آینــده جشــنواره
گــرد و گالب داریــم یــا نــه و از ایــن رو بیشــتر بــر
اســاس ســایق عمــل میشــود و بــر همیــن اســاس
زمانــی کــه کـمکاری میشــود و مســائل فرهنگــی بــه
صــورت شایســته رصــد نمیشــود وضعیــت فرهنگــی
بــه ایــن حالــت در میآیــد.

 ۹۸درصد تاکسیهای کرمانشاه از سوخت پاک استفاده میکنند

رییــس ســازمان مدیریــت حمــل ونقــل مســافر
کرمانشــاه گفــت :خودروهــای فرســوده باقــی
مانــده ،بــا آغــاز طــرح نوســازی ایــن خودروهــا
بــه ســوخت پــاک متصــل میشــود.
محمدمهــدی احمــدی بــا بیــان اینکــه طــرح
دوگانــه ســوز شــدن خودروهــای عمومــی از
ســال  ۸۵شــروع شــده و کمــاکان ادامــه دارد
افزود :بــرای تشــویق راننــدگان بــه اســتفاده از
ســوخت پــاک و جلوگیــری از اتــاف وقــت انهــا
بــا هماهنگیهــای انجــام شــده یــک دســتگاه از
دیسپنســرهای جایگاههــای ســوخت ســی ان
جــی در اختیــار راننــدگان تاکســی قــرار داده
شــده تــا ایــن تاکســیها در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن در مــدار خدمــات رســانی قــرار بگیرنــد.
رییــس ســازمان مدیریــت حمــل ونقــل مســافر
کرمانشــاه بــه گاز ســوز شــدن خودروهــای
فعــال در تاکســی اینترنتــی اشــاره کــرد و
بیــان داشــت :ایــن خودروهــا از طریــق شــرکت
تاکســی اینترنتــی اســنپ بــا در نظــر گرفتــن
پیمایــش و کارکــرد دوگانــه ســوز خواهنــد شــد.

احمــدی بــا بیــان اینکــه ســن فرســودگی
بــرای خودروهــای عمومــی تاکســی  ۱۰ســال
از ســال ســاخت تعریــف شــده اســت گفــت :در
حــال حاضــر عمــر نــاوگان تاکســیرانی شــهر
کرمانشــاه حــدود  ۱۱ســال اســت.
وی ادامــه داد :نــاوگان ســازمان مدیریــت حمــل
ونقــل مســافر کرمانشــاه دارای  ۱۰هــزار دســتگاه
تاکســی ،اتوبــوس و آژانسهــای تاکســی تلفنــی
تحــت پوشــش میباشــد کــه روزانــه میانگیــن
 ۸۰۰هــزار نفــر ســفر بــا نــاوگان حمــل و نقــل
عمومــی درون شــهری انجــام میشــود.
احمــدی بــه نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی
کرمانشــاه نیــز اشــاره کــرد و افــزود :در حــال
حاضــر مقدمــات حــدود خریــد  ۱۰۰دســتگاه
اتوبــوس و میــدل بــاس در حــال انجــام اســت
کــه در آینــده نزدیــک بــه نــاوگان اتوبوســرانی
کرمانشــاه جهــت ارائــه خدمــات بــه همشــهریان
خصوصــا مناطــق کــم برخــوردار اضافــه خواهــد
شــد.

کرمانشاه/الههفرهادی

سارهای دردسرساز تجمع این گونه پرندگان روی شبکه های توزیع
برق باعث قطعی لحظهای برق در استان گلستان
سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق گلســتان
گفــت کــه ورود پرنــدگان مهاجــر از گونــه
«ســار» و نشســتن گروهــی آ نهــا بــر روی
ســیمهای شــبکه بــرق ،باعــث بــروز اختــال
در  ۴۰درصــد از شــبکه  ۲۰کیلــو ولــت توزیــع
بــرق ایــن شهرســتان شد .موســوی افــزود؛
کاللــه  ۶۵۰کیلومتــر شــبکه  ۲۰کیلــو ولــت
دارد کــه ایــن روزهــا نشســتن ســارها بــر
روی ســیمهای بــرق ،ســبب ایجــاد اختــال
و خاموشــی بــرق میشــود .بــه گــزارش روابــط
عمومــی شــرکت توزیــع بــرق گلســتان  ،ســید
احمــد موســوی افــزود؛در ســالهای گذشــته
نیــز در فصــل بهــار ســارهای مهاجــر بویــژه
از خراســان شــمالی بــا تعــداد کمتــری وارد
گلســتان میشــدند ومشــکلی خاصــی ایجــاد
نمیکردنــد افــزود :امســال و ســال گذشــته
بــا توجــه بــه خشکســالی شــدید اســتان
همجــوار ،جمعیــت بیشــتری از ایــن پرنــدگان
بــه اســتان وارد کــه نتیجــه گروهــی نشســتن
آنهــا روی ســیمهای بــرق ،اختــال در شــبکه
توزیــع ایجــاد و باعــث بــروز خاموشــیهای

لحطــه ای در شــبکه شــده اند.تجمــع ایــن
پرنــدگان روی ســیمهای شــبکه توزیــع بــرق
باعــث قطعــی لحظــهای شــبکه اصلــی بــرق و
ســوختن فیــوز در شــبکههای فرعــی میشــود
کــه بــا وجــود اعــزام تیمهــای شــرکت بــرق
بــرای رفــع مشــکل خرابیهــا بهدلیــل تعــدد
مــوارد خاموشــی ،در برخــی مواقــع وصــل
شــدن مجــدد بــرق زمــان بیشــتری نیــاز دارد.
سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق گلســتان در
ادامــه بیــان داشــتند :اقدامات مختلفــی ماننــد
تغییــر آرایــش شــبکه توزیــع بــرق و نصــب
اسپیســر (فاصلــه گــذار) بیــن خطــوط درمحــل
تجمــع ایــن پرنــدگان بــرای پیشــگیری از بــروز
اختــال انجــام شــد امــا بــه ســبب گســتردگی
شــبکه و زیــاد بــودن تعــداد جمعیــت ســارها
همچنــان در نقــاط مختلــف ایجــاد نوســان
مینماینــد .وی گفت:کاللــه  ۱۱۷هــزار نفــر
جمعیــت و  ۱۷۵۲کیلومتــر مربــع وســعت ،و
 ۱۲۵۰کیلومتــر شــبکه انتقــال بــرق فشــار
ضعیــف و متوســط دارد.
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 ۱۵۰۰برنامه بهمناسبت سوم خرداد در استان مرکزی برگزار میشود

غالمرضــا کریمــی ظهــر امــروز در نشســت
خبــری بزرگداشــت مراســم ســوم خــرداد و
ســالروز آزادســازی خرمشــهر بــا اشــاره بــه
ویــژه برنامههــای ســپاه و بســیج در ســطح
شهرســتان اظهــار داشــت :نزدیــک بــه هــزار
و  500برنامــه در خردادمــاه توســط تمامــی
دســتگا هها بــه ویــژه ســپاه روح اهلل و بســیج
در ســطح شهرســتا نها بــا هــدف حفــظ آثــار و
نشــر دفــاع مقــدس و تبییــن و ترویــج فرهنــگ
والیتمــداری ،مقاومــت ،ایثــار ،جهــاد،
خودبــاوری دینــی و ملــی انجــام میشــود.
وی افــزود :ســتاد کشــوری ســامانهای را
در ســطح کشــور مشــخص کــرده کــه همــه
دســتگا هها مکلــف بــه ثبــت و بارگــزاری
برنامههــای پیشــنهادی خــود و گــزارش
انجــام برنامههــا بــا مســتندات در ایــن ســامانه
شــد هاند ایــن امــر بــه جهــت اینکــه ســتاد
اســتانی آمــار دقیقــی از ســطح فعالیتهــا و
ســتاد گرامیداشــت کشــور ارزیابــی خوبــی از
اجــرای برنامههــا داشــته باشــند.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارز شهــای دفــاع
مقــدس اســتان مرکــزی عنــوان کــرد :لــزوم
جهتگیــری و هــم سوســازی برنامههــا بــا
شــعار اعــام شــده از ســوی مقــام معظــم
رهبــری و تبییــن شــعار حماســی مــا مقــاوم
هســتیم در تنظیــم و اجــرای همــه برنامههــا
مدنظــر اســت.
کریمــی تصریــح کــرد :ســتاد کنگــره ملــی
حضــرت امــام(ره) و شــش هــزار و  200شــهید
اســتان بــه عنــوان یــک تجربــه بســیار مهــم و
راهبــردی در ســطح اســتان و کشــور و برتریــن
ســتاد کنگــره در ســطح کشــور معرفــی شــده
کــه بــه جهــت جلوگیــری از مــواز یکاری بــا
نظــر ریاســت ســتاد و اســتاندار تدبیــر بــر ایــن
شــد کــه کمیتههــا و ســتاد کنگــره بــه عنــوان
ســتاد گرامیداشــت اســتان کار خــود را انجــام
دهــد.
وی ادامــه داد :تبییــن نقــش هدایــت و
فرماندهــی الهــی ولیفقیــه بــه رهبــری در
حیــات معنــوی کشــور و خلــق حماســهها
و پیروز یهــا ،تبییــن قــدرت دفاعــی و
وحــدت نیروهــای مســلح و بســیج مردمــی
بــرای ایجــاد بازدارندگــی در مقابلــه بــا
تهدیــدات ،تبییــن نقــش حماســی و وحــدت
همیشــگی اقــوام ،اقشــار ،مذاهــب و ادیــان در
مقابــل بــا اســتکبار و صهیونیســت جهانــی،
نهادیهســازی روحیــه ایثــار و مقاومــت
و تبییــن الگــوی رفتــاری رزمنــدگان بــا
بهر هگیــری از فرهنــگ عاشــورا ،تبییــن نقــش
عملیــات بیتالمقــدس ،در سهــا ،عبر تهــا و
دســتاوردهای آن در رونــد جنــگ تحمیلــی،
تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی
در جهــت تحقــق جامعــه آرما نخــواه و
ســلطهناپذیر بــه عنــوان راهبردهــای
برنامههــای اعــام شــده اســت.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارز شهــای
دفــاع مقــدس اســتان مرکــزی بیــان کــرد:
سیاســتهای کلــی ایــن برنامــه تدویــن
گرامیداشــت
برنامههــای
ایجــاد
و
ســالروز آزادســازی خرمشــهر در چارچــوب
سیاســتها و ابــاغ کلــی ،لــزوم توجــه و
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی صــادره
از ســتاد اســتانی در مبــارزه بــا ویــروس
کرونــا در اجــرای برنامههــا ،لــزوم توجــه
بــه ایــام شــهادت حضــرت امــام صــادق(ع) و
تبییــن مکتــب جعفــری در خلــق حماســهها

و مقاومــت ،بهر هگیــری از ظرفیتهــا و
مشــارکت ســازما نها و نهادهــای لشــگری
و کشــوری بــرای تحقــق هــدف تعییــن
شــده ،رویکــرد خالــق ،مبتکرانــه ،اثرگــذار و
فناورانــه بهویــژه در حــوزه فضــای مجــازی
بــرای اجــرای برنامههــا ،بهر هگیــری از
ظرفیــت رســانههای دیــداری ،شــنیداری،
فضــای مجــازی و غیــره در تشــریح ابعــاد
گوناگــون حماســه ســوم خــرداد ،اســتفاده
از ظرفیــت کارشناســان ،پیشکســوتان بــا
همــکاری ســازمان صــدا و ســیما و دیگــر
مراکــز و ســازما نهای لشــکری و کشــوری
و علمــی در مباحــث دفــاع مقــدس و ســبک
زندگــی و الگودهــی رفتــاری رزمنــدگان و
غیــره اســت.
وی عنــوان کــرد :برنامههــای اصلــی و شــاخص
اســتان اعــم از صبحــگاه مشــترک وحــدت و
مــودت نیروهــای مســلح اســتان در روز ســوم
خــرداد از ســاعت  7صبــح تــا  10واقــع در
محــل مرکــز آمــوزش حضــرت علــی اکبــر(ع) و
پدافنــد هوایــی ارتــش برگــزار میشــود.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارز شهــای دفــاع
مقــدس اســتان مرکــزی تصریــح کــرد :نواختــن
زنــگ مقاومــت و پیــروزی در تمامــی مــدارس
اســتان برابــر بــا ابــاغ کشــوری همزمــان بــا
کل کشــور راس ســاعت  11صبــح بــه صــدا
در میآیــد و یــاد ســوم خــرداد ،شــهدای
ســوم خــرداد ،مقاومــت و پیــروزی را گرامــی
میداریــم.
کریمــی بیــان کــرد :اجــرای موزیــک گلبانــگ
پیــروزی توســط گرو ههــای رزم نــوازان ارتــش
و ســپاه و فرماندهــی فراجــا اســتان راس
ســاعت  11صبــح در میــدان شــهدای اراک
بــا همــکاری ســپاه روح اهلل انجــام میشــود،
همچنیــن صــدور بیانیــه بــه مناســبت
گرامیداشــت چهلمیــن ســالروز آزادســازی
خرمشــهر قهرمــان توســط تمامــی دســتگا هها
در ســطح اســتان انجــام میشــود.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارز شهــای
دفــاع مقــدس اســتان مرکــزی عنــوان
کــرد :رژه موتــوری ســپاه روح اهلل و ســایر
رد ههــای نظامــی اســتان بــا محوریــت هیئــت
موتورســواری باشــگاه مقاومــت بســیج اســتان
در روز ســوم خــرداد بعــد از مراســم صبحــگاه
بــا حضــور مســئوالن از مقابــل مــوزه دفــاع
مقــدس بــه ســمت بلــوار آنجفــی ،خیابــان
جهــاد ،خیابــان حضــرت امــام(ره) ،میــدان
شــهدا و در نهایــت گلــزار شــهدا طــی مســیر
میکننــد و در پایــان قطعــه شــهدای عملیــات
بیتالمقــدس بــا حضــور مســئوالن گلبــاران و
عطرافشــانی میشــود.
وی بیــان کــرد :افتتــاح مرکــز اورژانــس
شــهیدان عطیفــه در خیابــان جهــاد توســط
دانشــگاه علــوم پزشــکی و مســئوالن اســتان،
ســخنرانی خطبــای نمــاز جمعــه اســتان در
نخســتین جمعــه خــرداد مــاه بــه تبییــن
چهلمیــن ســالگرد آزادســازی خرمشــهر
قهرمــان ،دعــوت از فرماندهــان و پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس توســط ســتاد ائمــه
جمعــه اســتان ،اجــاس دوم سنگرســازان
بیســنگر در  26خــرداد همزمــان بــا ســالروز
تاســیس جهــاد ســازندگی بــه فرمــان حضــرت
امــام(ره) از دیگــر برنامههــای ایــن ســتاد
اســت.

اراک/محبوبهقاسمی

فعاالن و رابطین روابط عمومی شرکت گاز مازندران تجلیل شدند

گلستان/آذری

همزمــان بــا روز ارتباطــات و روابــط عمومــی ،تجلیــل از
فعــاالن و رابطیــن روابط عمومــی شــرکت گاز مازندران
برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان
مازنــدران ،در ایــن مراســم کــه جمعــی از رابطیــن و
ی اســتان و ادارات گازرســانی
فعــاالن روابــط عمومــ 
حضور داشــتند ،سرپرســت شــرکت گاز مازندران رشــد
و بالندگــی نهــاد روابــط عمومــی را مرهون تــاش های
جمعــی و فعالیــت فعــاالن ایــن حــوزه دانســت و گفت:
رســالت فعــاالن عرصــه روابــط عمومــی ،برنامــه ریــزی
و واکنشــی منطقــی بــرای هــدف گــذاری کارهــای
گســترده روابــط عمومــی در حــوزه هــای مختلــف را
رقــم مــی زنــد.
دکتــر مایلــی رســتمی بخشــی از موفقیــت هر ســازمان
در عرصــه خدمــت بــه مــردم را منــوط بــه برقــراری

ارتبــاط دقیــق بیــن روابــط عمومیهــا و مــردم دانســت
و افــزود :روابــط عمومیهــا در ارتبــاط بــرون ســازمانی
بایــد صداقــت و دقــت در اطالعرســانی را مدنظــر قــرار
د هند
سرپرســت روابــط عمومــی گاز مازنــدران در ایــن آییــن
بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارتقــای جایــگاه روابــط عمومــی
در ســازمانها گفــت :نــگاه ســنتی بــه روابــط عمومــی
بایــد از اذهــان پــاک شــده و نگــرش علمــی جایگزیــن
شــود.
ســید حمــزه عمــادی همچنیــن پاســخگویی بــه
مطالبــات جامعــه ،انعکاس مشــکالت ســازمان بــه مردم
و دریافــت دیــدگاه مردمــی را از جملــه راههــای برقراری
ارتبــاط دوســویه منطقــی ذکــر کــرد.

مازندران/جعفریگرجی

