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شهرستان

یکشنبه  17شهریور 1398
شماره 2542

اخبار
شهردار بندرعباس :

محرم» یادآور بزرگترین حماسه و
دلخراشترین مصیبت تاریخ بشریت است

شهردار بندرعباس گفت :ماه«محرم» ،ماه پیروزی خون
بر شمشیر ،ماه قیام و بیداری و یادآور بزرگترین حماسه و
دلخراشترین مصیبت تاریخ بشریت است .عباس امینیزاده با
تسلیت ایام سوگواری محرم ،اظهار کرد :با نيمنگاهي به تاريخ
ملتها و اقوام در جايجاي جهان پهناور ،مشاهده ميشود
كه مردم هر ديار داراي سنتها و باورهاي ملي و ديني خاص
خود بوده و با عمل به آن هويت و شناسنامه ملي و مذهبي
خود را رقم ميزنند .وی افزود :محرم ،ماه خون و شهادت،
ماه عزا و ماتم بیکران شیعهی داغدار غم سیدالشهدا(ع) ،ماه
پیروزی خون بر شمشیر ،ماه قیام و بیداری و یادآور بزرگترین
حماسه و دلخراشترین مصیبت تاریخ بشریت است .شهردار
بندرعباس با اشاره به اینکه اگر چه قرن ها از حادثه کربال
می گذرد اما واقعه عاشورا هنوز زنده است و جان ها همچنان
شیفتهی پیام کربالست ،خاطرنشان کرد« :محرم» ،ماهی است
که در آن سرور و ساالر شهیدان با قیام و ایستادگی خویش در
مقابل ظلم و ستم و بیعدالتی ،مکتب انسانساز و جاودانی بنام
عاشورا را بنیان نهاد و درس حریت ،عدالت ،عزت ،سرافرازی و
شجاعت و جوانمردی را به همه شیعیان و آزادگان عالم و نسل
های تاریخ آموخت .امینیزاده بیان کرد :ماه محرم زیباترین
جلوه ایثار و مسلمانان آغاز شده و میتوان با الگوگیری از
این حرکت بزرگ ،درس صبر ،تعهد و آزادگی را در مکتب
انسانسازی عاشورا مرور می کنند .وی گفت :هر روز این ماه،
فرصت بینظیری برای تفکر در ماهیت قیامی است که بقای
دین مبین اسالم را تضمین کرده و کامل ترین نمونه تقابل
کفر و ایمان و مبارزه حق ،علیه باطل است ..شهردار بندرعباس
تصریح کرد :واقعه عاشورا یک رویداد ساده در بستر تاریخ
نیست ،بلکه برای تمام انسانهای آزاده دانشگاهی است که
ذلت گریزی ،ستمستیزی و حمایت از دین و پایبندی به آداب
و اصول اخالقی را در تاثیرگذار ترین شکل ممکن تدریس
میکند .امینیزاده اضافه کرد :بدون شک امروزه ایستادگی
آزادی خواهان جهان برابر نظام سلطه و قدرت های استکباری
تنها به تاسی از فرهنگ عاشورایی قوت گرفته است.

 10میلیون نخ سیگار قاچاق در
آذربایجانغربی کشف شد

فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت :بیش از ۱۰
میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش  ۲۳میلیارد ریال در
میاندوآب کشف شد.
مسعود خرمنیا با اشاره به مهمترین کشفیات یک هفته
گذشته در آذربایجانغربی اظهار کرد :ماموران ایستگاه ایست و
بازرسی شهید محمدنژاد میاندوآب در حال انجام وظیفه مبنی
بر کنترل رفت و آمد خودروهای عبوری از محور میاندوآب
به تبریز و بالعکس به یک دستگاه تریلی دستور ایست دادند.
وی با بیان اینکه این تریلی پس از توقف به کنار جاده
انتفال و مورد بازرسی قرار گرفت ،افزود :در بازرسی از این
دستگاه  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار نخ سیگار قاچاق کشف و
ضبط شد که ارزش ریالی آن برابر با  ۲۳میلیارد و ۴۰۰
میلیون ریال است .فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با اشاره
به دستگیری دو نفر متهم در این ارتباط از کشف محموله
قاچاق دیگری در شاهیندژ خبر و ادامه داد :این ماموریت پس
از دریافت اخباری مبنی بر استفاده غیرقانونی از دستگاههای
استخراج ارز دیجیتال انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در هفتیمن جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه اعالم کرد:

خدمت رسانی بی وفقه به مردم ناشی از تالش شبانه روزی
فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان می باشد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در
هفتمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه که با حضور
خانواده های آنان برگزار شد گفت :خدمت رسانی مطلوب و
بی وفقه به مردم در سطح استان ناشی از تالش شبانه روزی
کارکنان صنعت آب وفاضالب می باشد.
مهندس هاشم امینی با اشاره به تجلیل از  73نفر از
کارمندان نمونه سال  97اعالم کرد:در  7سال گذشته از 30
الی  40نفر از کارمندان رسمی بعنوان نمونه تجلیل بعمل می
آمد اما در چند سال اخیر با توجه به توسعه خدمات پایدار
شرکت به مردم در سطح استان همه ساله بر تعداد کارمندان
نمونه افزوده گردید بطوریکه هم اکنون از  73نفر از کارمندان
رسمی ،شرکتی و حجمی تجلیل بعمل آمد.
وی به اهداف تجلیل از کارمندان نمونه پرداخت و

خاطر نشان ساخت:تقویت وجدان کاری ،انضباط اجتماعی
،ابتکار،بهبود نظام های مدیریت و ارزیابی ،تشویق و ترغیب
کارکنان به ارائه خدمات بهتر به مردم،اعتالی فرهنگ کار

،افزایش رضایت شغلی کارکنان و ارتقای بهره وری نیروی
انسانی می باشد  .وی پویایی و چابکی شرکت را دلیل پیشرو
بودن آبفا اصفهان در صنعت آب و فاضالب کشور برشمرد و
اظهار داشت:شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با غلبه بر
موانع و چالش های موجود در زمینه خدمت رسانی توانست
بی وفقه اساسی ترین و ضروری ترین خدمات که تامین آب
شرب سالم و بهداشتی و دفع فاضالب می باشد را در اختیار
مردم قرار دهد.
مهندس هاشم امینی خطاب به کارمندان نمونه اعالم
کرد:انتخاب شدن به عنوان کارمند نمونه مسئولیت پذیری
و دقت بیش از پیش در انجام وظایف را می طلبد تا دیگر
کارکنان با تبعیت از شما ایثار و از خود گذشتگی را در انجام
وظایف محوله سرلوحه کارها قرار دهند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان خبر داد :

تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان

سمنان _ حسین بابامحمدی  :اداره
«شهر دوستدار کودک» با دستورالعمل
ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور در ساختار معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری سمنان ایجاد شد  .مریم
معتمدی با اعالم این خبر افزود  :در راستای

اجرای بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با
دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور  ،اداره شهر دوستدار
کودک در ساختار معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری سمنان ایجاد و فعالیت
های خود را در حوزه بررسی مسایل کودک
و با بهره گیری از خردجمعی فعاالن و
اساتید این حوزه آغاز نموده است .
معتمدی ضمن اشاره به لزوم ارتباط
گیری بین دستگاههای مرتبط با حوزه
کودک گفت  :با دستگاه های همسو با
فعالیت های حوزه کودک مانند کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان
بهزیستی مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم

نامه های همکاری منعقد شده تا با هم
افزایی ظرفیتها و امکانات  ،بتوان چشم
انداز روشنی را برای شهر دوستدار کودک
ترسیم کرد  .وی به تدوین ضوابط ویژه
در ساختمان سازی و شهرسازی و مباحث
ترافیکی اشاره کرد و گفت از اسفندماه سال
گذشته برای تمامی سازمانهای زیرمجموعه
شهرداری در خصوص رعایت موارد مرتبط با
حوزه کودکان  ،دستورالعمل ارسال شده که
برخی از این اقدامات انجام و یا در حال
انجام است .معاون شهرسازی و معماری
خاطرنشان کرد شهر دوستدار کودک هدف
نیست بلکه یک مسیری است که با انتخاب
این مسیر می توانیم با افزایش شاخص های

کیفیت زندگی کودکان در شهر  ،زیست
پذیری شهری را برای آنان تسهیل کنیم .
شایان ذکر است ابتکار شهر دوستدار
کودک در ایران نیز از سال گذشته با انعقاد
تفاهم نامه میان وزارت کشور و یونیسف
«صندوق اضطراری بینالمللی کودکان
سازمان ملل متحد « آغاز و در گام اول
هشت شهر بصورت پایلوت برای این هدف
تعیین که از میان این شهرها در نهایت با
ارزیابی و تائید یونیسف دو شهر به عنوان
شهرهای دوستدار کودک در ایران انتخاب
خواهند شد و سمنان به عنوان یکی از
شهر های نامزدی اجرای پایلوت  ،مطرح
می باشد .

شهردار سمنان تاکید کرد :

لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی شهر سمنان

سمنان _حسین بابامحمدی :
شهردار سمنان در آیین اهتزاز پرچم
عزای سیدالشهدا (ع) در امامزاده علی
اشرف (ع) سمنان ضمن عرض تسلیت به
مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت
اباعبداهلل الحسین و یاران باوفایش گفت :بقاع
متبرکه و مقبره های امامزادگان با عنوان
گردشگری مذهبی می توانند به عنوان یک
مقصد زیارتی ،پذیرای عالقمندان این حوزه
باشند و برگزاری مراسم های مذهبی مانند
عزاداری های محرم با سبک و سنت خاص
هر منطقه از جاذبیتهایی است که می تواند
با جذب گردشگر در رونق و توسعه منطقه
تاثرگذار باشد.

سید محمد ناظم رضوی در ادامه با بیان
اینکه پرچم عزای اباعبداهلل الحسین (ع) با
همت نیروهای خدوم شهرداری  ،در تمام
شهر و بقاع متبرکه به اهتزاز درآمده است
 ،اظهار داشت :الحمداهلل شهر سمنان در
میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته  ،به
نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده
است و وجود بقاع متبرکه هم گواه بر این
مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و
گردشگری مذهبی این شهر توجه شود.
وی با توجه به لزوم تقویت و توسعه
زیرساختهای گردشگری در اماکن متبرکه
شهر ،برانجام فعالیت های شاخص در این
حوزه تاکید کرد و گفت :استفاده بهينه از

جاذبه هاي مذهبي ،تاريخي و فرهنگي شهر
منجر به ترويج و گسترش ارزش ها و فرهنگ
اسالمي و تقویت فرهنگ معنوي مي شود و
فعالیت ها و برنامه های مختلفی در این حوزه
طراحی و برنامه ریزی شده و مقدمات اولیه
صورت گرفته است که بخشی از آن اجرا شده
است.
شهردار سمنان خاطر نشان کرد :
افزایش امکانات اقامتی و رفاهی در بقاع
متبرکه بر جذب گردشگران این حوزه نقش
بسیار زیاد دارد و در همین راستا به شورای
اسالمی شهر پیشنهاد شده تا طبقات فوقانی
امامزاده علی اشرف(ع) به صورت زائرسرا با
امکاناتی شامل حمام،سرویس بهداشتی و

 ...جهت اقامت مسافران ساخته شود که با
اعالم اداره اوقاف و امور خیریه شهر سمنان و
اجرای تفاهم نامه موارد اجرایی انجام شود .
شایان ذکر است در شهر سمنان 19
امام زاده (ع) و بقعه متبرکه و 80مسجد
وجود دارد .

خبر كوتاه
با حضور مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور،

مرکز اهدای خون شهید رجایی در
اراک افتتاح شد

مرکز اهدای خون شهید
رجایی با حضور مدیر عامل سازمان
انتقال خون کشور ،معاون استانداری
مرکزی ،مدیر کل سازمان انتقال
خون استان مرکزی و جمعی دیگر از
مسئولین استانی در اراک افتتاح شد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت :اهدای خون از حالت
سنتی خارج شده است و اهدا کننده می تواند به طور مستقیم
فرآورده های خونی را اهدا کند .علی اکبر پورفتح اهلل افزود ۱۵ :مرکز
جامع اهدای خون در کشور ساماندهی شده است که  ۲۰۰هزار لیتر
پالسما توسط آنها تولید می شود .وی اظهار داشت :در سال ۱۴۰۰
با ظرفیت کنونی  ۱۰۰درصد داورهایی مشتق از پالسما ایرانی و
تولید داخل می شود .مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت:
استان مرکزی فضای یکپارچه ای برای اهدای خون دواطلبان ندارد و
این درحالی است که این استان از متوسط کشوری در اهدای خون و
شاخص های مثبت از میانگین کشور هم باالتر است .در این مراسم
مدیر کل انتقال خون استان مرکزی اظهار داشت :مرکز اهدای خون
شهید رجایی اراک با هدف افزایش میزان اهدای خون مردم اراک
راهاندازی شده است .دکتر فاطمه السادات مهدویانی افزود ۲ :میلیارد
ریال اعتبار برای  ۲۰۰مترمربع وسعت این مرکز هزینه شده و برای
چهار نفر فرصت اشتغال به وجود آمده است .استان مرکزی در رابطه
با فرهنگ اهدای خون در زمره رتبههای برتر است و همین امر باعث
شده که بتواند عالوه بر تأمین خون استان ،نیازسایر مناطق کشور را
به فرآوردههای خونی تأمین کند.
در مراسم جشنواره شهروندان برگزیده همدان :

از  18شهروند برگزیده همدانی تجلیل شد

همدان – محبوبه یادگاری :مراسم اختتامیه جشنواره
شهروندان برگزیده همدان با حضور نماینده ولی فقیه در استان،
مسئوالن استان و اقشار مختلف مردم در سالن همایشهای
بین المللی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد .در این
مراسم شهردار همدان اظهار داشت :برگزاری این جشنواره نشان
میدهد تا چه اندازه مدیریت شهری به دنبال ایجاد تعامل با اثر
بخش با شهروندان است چرا که ما اعتقاد داریم بدون مشارکت
شهروندان مدیریت شهری نمیتواند نقش اثرگذاری در رسیدن
شهر به استانداردهای مطلوب داشته باشد .عباس صوفی بیان
کرد :عالوه بر جشنواره شهروندان برگزیده ،برای رسیدن به
شهری مطلوب طرح شورای اجتماعی محالت را برگزار کردیم
چرا که این طرح گامی برای رسیدن به تعامالت اثر بخش با
شهروندان است .وی درباره جشنواره شهروندان برگزیده همدان
نیز افزود :اجرای این جشنواره برای دومین سال پیاپی در دستور
کار مدیریت شهری قرار گرفت و چند کمیته فعال برای انجام
کارها تشکیل شد .وی با اعالم اینکه با اعالم فراخوان جشنواره
هزار و  625نفر در سامانه ثبت نام کردند که در نهایت 18
نفر از آنها برگزیده شدند ،گفت :شهروند برگزیده ،شهروندی
عامل به وظایف شهروندی است .رئیس شورای شهر همدان
تصریح کرد :در مجموع «جشنواره شهروندان برگزیده همدان»
در راستای کمک به ایده «شهر ما خانه ماست» ،یکی از ابزارها
و فعالیتهای اثربخش محسوب میشود .گردان با بیان اینکه
امیدواریم این جشنواره به صورت دائمی و هر ساله در هفته
همدان با محوریت گسترهتر برگزار شود عنوان کرد :امیدوارم
حس تعلق خاطر
همدان به شهری تبدیل شود که همه مردمِ ،
واقعیتر نسبت به شهر خودشان بروز دهند.

