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شهرستان

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397
شماره 2219

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز در جلسه ساماندهی جمع آوری زکات فطریه شهرستان تبریز اعالم شد؛

اخبار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان:

کارکنان منابع طبیعی سردمداران و
جهادگران سبز کشور هستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مراسم
بزرگداشت بازنشستگان منابع طبیعی استان گلستان ضمن
ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان منابع طبیعی ،
ایشان را سردمداران و جهادگران سبز کشور نامید که عمر
خود را وقف خدمت و حفاظت از طبیعت می کنند.حسین
پیشقدم در سخنان خود سرانه سبز کشور را 1600مترمربع
اعالم داشتند و گفتند که در کنار منابع خدادادی و همت
کارکنان منابع طبیعی این میزان به 2800مترمربع در استان
میرسد ،هرچند تا سرانه جهانی  8000مترمربع هنوز فاصله
خیلی زیاد است که امیدواریم به آن دست یابیم  .در همین
خصوص ایشان افزودند :سال 95در خصوص حفاظت و احیاء و
خصوصاً اطفاء حریق ده میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات
 ،موتور  ،ماشین  ،ساختمان و خرید و بکارگیری پهباد هزینه
کردیم که امیدواریم ثمرات آن را با حفاظت بهتر و افزایش
سرانه جنگل که فواید وموهبتهای آن برای همه مردم خواهد
بود را ببینیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قسمت
دیگری از سخنانش پیرامون روشهای حفاظت از منابع طبیعی
گفت:بی پرده باید گفت روشهای نگهداری از منابع طبیعی ما
روشهای درستی نیست چراکه عرصه بزرگ  ،خطرات و بحرانها
بسیار زیاد و چشم داشتهای افرادی که سود خود را در سوء
استفاده از این منابع خداداد میبینند زیاد شده تا جایی که نه
تنها جنگل خواری که کوه خواری و دریا خواری و حتی کار
اینگونه افراد سودجو به بیابان خواری هم کشیده شده است از
اینرو چاره کار واگذاری به بخش خصوصی و از نظر من بهترین
افراد در بخش خصوصی هم خود بازنشستگان کاربلدی مثل
شما ها هستید که عمر خود را پای صیانت از این منابع گذراندید
میباشد  .به عنوان نمونه هم به جذب نیروی متخصص در کشور
کانادا اشاره داشتند که مث ً
ال بخشی از طبیعت و عمدتاً جنگلها را
به افراد متخصص واگذار می کنند و چند سال بعد در طول برنامه
از آنها میگیرند  ،براساس پیشرفت فیزیکی هم به آنها اعتبار می
دهند  ،خود این افراد بهره بردار هم هستند که این روش برون
سپاری بهترین راه حفظ و توسعه طبیعت در کنار جلوگیری از
بزرگ شدن دولت میباشد .

برای کلیه متصدیان صندوقهای جمع آوری زکات فطریه
کارت شناسایی معتبر صادر خواهد شد

تبریز – اسد فالح :جلسه ساماندهی جمع آوری
زکات فطریه شهرستان تبریز با حضور نماینده امام جمعه
تبریز ،دبیر ستاد زکات آذربایجانشرقی و نمایندگان نهادهای
حمایتی به ریاست برزگر معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری
تبریز برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از
روابط عمومی فرمانداری شهرستان تبریز ،جلسه ساماندهی
جمع آوری زکات فطریه شهرستان با حضورحجت االسالم
والمسلمین روحانی نماینده امام جمعه معزز تبریز ،دبیر
ستاد زکات آذربایجانشرقی و نمایندگان نهادهای حمایتی به
ریاست برزگر معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تبریز برگزار
شد .معاون فرماندار تبریز در این جلسه بر لزوم ساماندهی
جمع آوری زکات فطریه وفق سنوات گذشته تاکید کرد و

گفت :زکات جز واجبات شرعی می باشد که جمع آوری آن
در روز عید فطر با همکاری نهادهای مربوطه باید بطور منظم
و دقیق اجرا شود .سعید برزگر همچنین با اشاره به استقرار

تعداد زیادی صندوق جمع آوری ذکات در سطح شهر گفت:
طبق روال سال های قبل تمامی صندوقهای جمع آوری
زکات فطریه بعد از معرفی از طرف شورای زکات استان ممهور
به مهر فرمانداری تبریز و به همه متصدیان صندوقها کارت
شناسایی معتبر صادر خواهد شد .حجت االسالم محمدزاده
دبیر ستاد زکات آذربایجانشرقی نیز در این جلسه با اشاره
به اینکه سال گذشته  4میلیارد و  900میلیون تومان ذکات
فطریه در استان جمع آوری شد ،گفت :ذکات جز شئونات
حاکم شرعی می باشد و تنها ارگان نظارتی نمایندگان ولی
فقیه در استانها می باشند .الزم به ذکر است در این جلسه
مقرر شد تمامی نهادهای حمایتی دارای مجوزبا تعداد
صندوق های سال قبل اقدام به جمع آوری زکات فطریه کنند.

با برگزاری مراسم معارفه و تکریم،

میکائیل نظری به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز معرفی شد

تبریز – ماهان فالح :با برگزاری مراسم
معارفه و تکریم ،سرپرست سازمان فرهنگی و
هنری شهردار تبریز منصوب و معرفی شد .به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در جلسه ای با
حضور قائممقام و معاون اجتماعی و فرهنگی
شهردار تبریز ،طی حکمی از سوی شهردار
تبریز ،میکائیل نظری به عنوان سرپرست

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز
معرفی و از خدمات چها رساله حسین آذرنیا
قدردانی شد .قائممقام شهردار تبریز ،با اشاره
به نقش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تبریزدر ارتقای فرهنگ شهروندی ،اظهار
داشت :عملکرد شاخص این سازمان در طول
سالهای متمادی ،خال فرهنگ شهروندی
را جبران کرده است .وی در مراسم معارفه
سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تبریز ،خاطرنشان کرد :سازمان فرهنگی و
هنری به عنوان بازوی اجرایی در حوزه فرهنگ،
افکار عمومی ،رسانهها و عموم شهروندان
را با خود همراه ساختهاست .وی با اشاره به
اینکه انتظارات و توقعات از این سازمان،

روزبهروز در حال افزایش است ،ادامه داد :نگاه
مدیریت شهری این است که حوزه فرهنگی
شهرداری ،در راستای افزایش مشارکتهای
مردمی ،ارتقای فرهنگ شهرنشینی و توسعه
آموزشهای شهروندی حرکت کنند؛ در
این صورت ،سایر حوزههای اجرایی خواهند
توانست کیفیت خدمات خود را افزایش و
هزینههای اجرایی را کاهش دهند .قائممقام
شهردار تبریز ،با قدردانی از خدمات چهار
سال گذشته آذرنیا ،مدیرعامل سابق سازمان
فرهنگی و هنری ،گفت :برادر پرتالش ،جناب
آذرنیا ،در سالهای اخیر ،علیرغم کاستیها و
محدودیتهای بسیار ،با تالش بیوقفه خود،
برنامههای موثرو جدی را در شهرمان پیگیری

کردند .وی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی،
امری طبیعی در روند خدمتگزاری است،
متذکر شد :منابع انسانی ،مهمترین سرمایه
مدیریت اجرایی شهر است و شهروندان قطعاً
قدردان مدیران و خدمتگزاران پرتالش خواهند
بود .وی اضافه کرد :سرپرست جدید این سازمان،
با پشتوانه تجارب دورههای مختلف و هکاری
بیشازپیشعواملاجراییسازمان،مسیرپرتالش
حوزه فرهنگ را ادامه خواهد داد و برای ایشان در
این راه آرزوی توفیق داریم ..در خاتمه این مراسم،
میکائیل نظری با اعطای حکم شهردار تبریز ،به
عنوان سرپرست سازمان فرهنگی و هنری معرفی
و از تالشهای آذرنیا مدیرعامل سابق این سازمان
قدردانی شد.

موفقیت عکاسان تبریزی برای دومین سال متوالی؛

سمیه فرضی رتبه اول «تکعکس مستند» ایران را کسب کرد

تبریز – مهناز پاشائی :سمیه فرضی ،عکاس
جوان تبریزی در دومین مراسم اهدای نشان عکس
سال مطبوعاتی ایران توانست رتبه اول بخش
تکعکس مستند را از آن خود کند .به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،در مراسم اهدای نشان عکس
سال مطبوعاتی ایران که به همت انجمن صنفی
عکاسان مطبوعاتی ایران برای دومینبار در خانه
هنرمندان تهران برگزار شد ،سمیه فرضی ،عکاس
جوان تبریزی توانست رتبه اول بخش «تک عکس
مستند» را از آن خود کند .فرضی درحالی این
جایزه مهم را در تهران دریافت کرد که صبح آن

نیز در هشتمین جشنواره ملی و بینالمللی عکس
فیروزه تبریز رتبه دوم بخش عکس موبایلی را کسب
کرده بود .سمیه فرضی متولد سال  ۶۴و کارمند
شهرداری منطقه  ۱۰تبریز است .او فارغالتحصیل
مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد از
دانشگاه تبریز است و به تازگی عکاسی را شروع
کرده است .فرضی میگوید« :آموزش عکاسی را
به طور جدی نزد علی حامد حقدوست ،عکاس
بنام مستند کشور که پارسال همین جایزه را در
همین جشنواره کسب کرده بود فراگرفته ام ».او
توضیح میدهد« :به هنر همیشه عالقه داشتهام
اما مشغله درسی اجازه نمیداد که در حوزه مورد

عالقهام فعالیت کنم اما در سالهای اخیر سعی
کردهام برای عکاسی وقت بگذارم ».فرضی مدت
زمان آموزش مفیدش از علی حامد حقدوست را
 ۸ماه عنوان میکند و درباره استادش میگوید:
«ایشان با دلسوزی تمام کنار من بودند و به من
کمک کردند که در عکاسی موفق شوم و حاال
جایزهام را مدیون ایشان میدانم ».او داشتن عالقه و
جدیت را در کنار داشتن استادی خوب رمز موفقیت
میداند و میگوید« :شاید رشته و کارم با عکاسی
ظاهرا مرتبط نباشند اما واقعیت این است که من
در محل کارم با افراد زیادی سر و کار دارم و همین
ارتباط زیاد با آدمها باعث میشود که در عکاسی

مستند موفقتر عمل کنم ».این عکاس جوان معتقد
است که عکاس مستند باید یک شخصیت مردمی
داشته باشد و عالقه خاصی به آدمها بورزد؛ به بیانی
دیگر عکاس مستند میبایست درد جامعه و مردم
را درک و لمس کند و به همین خاطراست که
عکاسی مستند جایگاه ویژهای در بین شاخههای
مختلف عکاسی دارد .سمیه فرضی در نظر دارد
در آینده حرفهایاش از سوژهها و موضوعاتی که
در نظر دارد مجموعه عکس مستند تهیه کند و
تالشش در زندگی نیز افزایش دادن معلوماتش در
حوزههای مختلف خواهد بود .محمد بقالاصغری،
دیگر عکاس جوان تبریزی نیز در همان مراسم

اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که چند
روز قبل برگزار شد ،به عنوان نامزد نهایی بخش
مجموعهعکس مستند انتخاب شده بود.

خبر كوتاه

برگزاری کارگاه آموزشی برای
آبداران روستاهای سنندج

به مناسبت هفته سالمت کارگاه آموزشی در خصوص
رعایت نکات بهداشتی به منظور جلوگیری از بیماری ها برای
آبداران روستاهای سنندج برگزار گردید .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کردستان در
این کارگاه آموزشی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت
شهرستان سنندج در خصوص رعایت نکات بهداشتی و
پیشگیری از وقوع بیمار های منتقله در فصل گرما از طریق
آب گفت :یکی از مهمترین وظایف آبداران روستاها کلرزنی
به موقع آب شرب و رفع شکستگی لوله های داخل روستا می
باشد که این مهم نقش بسزایی در سالمت مردم دارد .مهندس
سلیمی در ادامه افزود :آبداران باید در صورت آلوده بودن آب
شرب روستا سریعا مراتب به اتفاقات امور آبفار اطالع که در این
راستا تدابیری برای رفع مشکل اندیشیده شود .وی شتسشوی
شبکه آب آشامیدنی از طریق شیر تخیله حداقل سالی یکبار
را الزم و ضروری ذکر کرد .در ادامه مهندس اسالمی مدیر
امور آبفار شهرستان سنندج نیز بر لزوم کیفیت آب شرب
در روستاها اشاره کرد و افزود :آب یکی از مهمترین منابع
حیات بشر بوده و باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد
و در روستاها آبداران به عنوان ماموران این امور در حفظ و
نگهداری منابع آب و قابل شرب بودن آب برای مردم مسئولن
و باید نسبت به این مهم حساسیت الزم را به خرج دهند .وی
همچنین تصریح کرد :در این برهه کم آبی کشور و استان
آبداران مردم را نسبت به صرفه جویی در مصرف آب و رعایت
الگوی مصرف اگاه نمایند که با بحران کم آبی در فصل گرم
سال مواجه نشویم.

بزودی در استان قزوین ،برنامه حمایت
تغذیه ای مادران باردار و شیرده دارای
سوء تغذیه اجرا می شود

عطیه رزازی ،رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت :پیگیری های
این واحد در خصوص حمایت تغذیه ای از مادران باردار و
شیرده دارای سوء تغذیه ،باعث برگزاری نشستی شد که در آن،
دکتر حمیدرضا نجاری ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین ضمن استقبال از اجرای این برنامه در استان ،مساعدت
و همکاری معاونت بهداشتی را در خصوص شناسایی و معرفی
مادران نیازمند و توزیع اقالم سبد غذایی به آنان اعالم کرد.
همچنین ،حسین فالح ،کارشناس ارشد نماینده دفتر بهبود
تغذیه جامعه وزارت بهداشت و اسماعیلی ،نماینده کشوری
بنیاد علوی ،ضمن معرفی اهداف و روند اجرایی برنامه ،گزارش
های اجرای برنامه در سایر استان ها را مثبت ارزیابی کرده و
مقرر شد با معرفی مادران واجد شرایط ،به زودی این برنامه
در استان قزوین و شهرستان های تحت پوشش اجرا شود.
نشست مذکور ،روز  17اردیبهشت  1397در سالن جلسات
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و در
آن ،دکتر ناهید یزدی ،معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه و
جمعی از مدیران گروه های این معاونت حضور داشتند.

