دریچه
مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد:

انجام یکهزار و صد کیلومتر
پیگرانیهوشمند

 ۹درصد معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند

شناسایی  ۲۰۰مدیر متهم به فساد در قزوین

ایالم /کوثر موسوی :معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت۹ :درصد شمار معتادان در کشور را زنان تشکیل
میدهند .فاطمه رضوانمدنی در حاشیه بازدید از مرکز ترک اعتیاد بانوان ایالم اظهار کرد :هماینک کل شمار معتادان کشور دو میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر بوده که نرخ زنان معتاد از این رقم ۹درصد است .رضوانمدنی راهاندازی مرکز اقامتی میانمدت ویژه زنان در استانهای
مختلف کشور از جمله ایالم را مهم دانست که نقش بســزایی در کاهش معتادان زن خواهد داشت .معاون توسعه پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی درخصوص مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در استان ایالم ابراز امیدواری کرد این مرکز تا پایان سال
جاری راهاندازی شود .به گفته وی برای ایجاد این مرکز عالوه بر پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال از سوی بهزیستی کشور ،از مشارکت
افراد خیر نیز برای احداث این مرکز استفاده خواهد شد.

قزوین  /گروه استانها :رئیسکل دادگستری استان قزوین از شناسایی  ۲۰۰مدیر متهم به فساد در قزوین خبر داد و گفت :برخورد
با فساد در تمام سطوح مدیریتی در کشور و استان قزوین انجام میشود .حجتاالسالم نوراله قدرتی در نشست تبیین اهمیت افشاگری
(سوتزنی) در سند تحول قوه قضائیه که ویژه رسانه و سمنها در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد ،اظهار کرد :دستگاه
قضا در مسیر تحقق عدالت با کسی تعارف ندارد و بر همین اساس برخوردهای متعددی با متخلفان صورت گرفته است .وی افزود :این
برخوردها مربوط به سطح خاصی نبوده و در مدت سه سال اخیر شاهد برخورد جدی با مدیران متعدد اعم از معاون استاندار تا کارمند
دادگستری بودهایم که برخی از آنها نیز به عزل مدیر منجر شده است .وی عنوان کرد :در حال حاضر حدود  ۲۰۰مدیر و کارمند متهم
به فساد هستند و در حال پیگیری اتهامات منصوب به آنها هستیم.
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مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایــران از حمایت
شــرکتهای داخلــی بــرای دانشانــدوزی و
توانمندسازی در تعمیرات خطوط لوله انتقال گاز
خبر داد .مهدی جمشیدیدانا در جمع پیمانکاران
پیگرانی هوشمند در ســاختمان شرکت انتقال
گاز ،با بیان اینکه ســالیانه امکان پیمانسپاری
پنج هزار کیلومتر پیگرانی هوشمند خطوط لوله
فشار قوی گاز وجود دارد،گفت :استفاده از تجربه
و دانش شرکتهای بومی و دانشبنیان ،اولویت
نخست این شرکت اســت .وی افزود :این شرکت
رتبه نخست در بین شــرکتهای نفتی و گازی
از نظر کیفیت ،سرعت و دقت در اجرای پیگرانی
هوشــمند را دارد و انجام یک هزار و صدکیلومتر
پیگرانی هوشــمند طی چهار ماه در سال جاری
نشان دهنده توان علمی و تخصصی کارشناسان
مجموعه شرکت انتقال گاز بوده که میتوان گفت
در این زمینه ،رکورد تازه بینالمللی ثبت شــده
است .جمشیدیدانا پیمانکاران را شریک تجاری
عنوان کرد و گفت :شــرکت انتقــال گاز ایران به
عنوان بهرهبردار ،آمادگی کامل در استفاده از دانش
و تجربه و رشد و بالندگی شرکتهای دانشبنیان
را دارد و شرکتهای داخلی نیز باید صالحیت و
تجهیزات خود را ارتقا دهند .وی با اشاره به اینکه
بیش از 37هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی گاز در
سطح کشور وجود دارد بیان داشت :از این میزان
35هزارکیلومتر قابلیت پیگرانی هوشمند دارد که
براساس دستورالعملها و اولویتبندیها ،هر خط
لوله بین  5الی  7سال باید پیگرانی شود.
در هفته چهارم آذرماه۱۳۹۹

اهم فعالیتهای امور آبوفاضالب
ساری اعالم شد
مازندران  /محمد خادمی
news@ naslefarda.net

اهم فعالیتهای امور آبوفاضالب ساری در هفته
چهارم آذر ۱۳۹۹اعالم شد .دیدار و نشست مدیر با
کارکنان بخش اتفاقات و تاسیسات بهرهبرداری و
توسعه آب در ساختمان اداری مخزن لسانی جهت
بررسی وضعیت تاسیسات ،چاهها و رفع اتفاقات و
همفکری برای ارائه خدمات مطلوب به مشترکان/
در پی درخواست مشترکان خیابان فارابی 12که
با مشکل کمبود و افت فشار آب ،مدیر امور پس از
رفع مشکل بازدید خانه به خانه از وضعیت فشار
آب ایــن کوچه به عمــل آوردند/تعویض پمپ و
منصوبات چاه شماره ۱۳بخش( ۸میدان گلها)
که منجربه افزایش دبی ۳۰لیتر در ثانیه و باعث
تقویت فشار شبکه و رفع کمبود آب مشترکان این
منطقه و خیابانها و کوچههای منشعب گردید/
برگزاری مراسم«ایام فاطمیه دوم شهادت جانسوز
حضرت فاطمه الزهــرا(س)» با حضور همکاران
مشــتاق و رعایت فاصله اجتماعی و پرتکلهای
بهداشتی بیماری کرونا در نمازخانه و پخش صدا
با بلندگو در سالن طبقات امور آبفا ساری/کاشت
نهال در محوطه ساختمان جدید بهرهبرداری آب
تاسیسات مخزن لسانی.
شهردار گرگان خبر داد:

ساختتلهکابین
فروردین ۱۴۰۰آغاز میشود

گرگان  /گروه استانها :شهردار گرگان از آغاز
عملیات ســاخت تلهکابین این شهر در فروردین
سال ۱۴۰۰خبر داد .عبدالرضا دادبود درخصوص
مراحل تصویــب پروژه تلهکابین گــرگان اظهار
داشــت :برای پروژه تلهکابین مطالعات بسیاری
در حوزههای مدیریت شهری ،زیستمحیطی و
ترافیکی به صورت پیوســته و فراگیر انجام شده
اســت .دادبود افزود :این پروژه به ســه مصوبه از
مراجع مختلف نیاز داشــت که همــه این موارد
اکنون به پایان رسیده اســت .نخستین مصوبه
مربوط به شــورای برنامهریزی و توســعه استان
بود که اسفند 97دریافت شد و سپس در شورای
عالی جنگلها در تیرماه سال گذشته به تصویب
رســید؛ به تازگی نیز آخرین مصوبــه مورد نیاز
در شــورای عالی معماری و شهرسازی اخذ شد.
شــهردار گرگان گفت :هیچ یــک از پروژههای
تلهکابین که در کشور ساخته شده به این اندازه
مصوبه نیاز نداشته و این موضوع بیانگر اهمیت
موضوع تلهکابین در گرگان اســت .وی تصریح
کرد :موضوعاتــی که نیاز بود برای ســاخت این
پروژه مدنظر قــرار بگیرد لحاظ شــد و در قالب
مطالعات مختلف بررسیشد .این تلهکابین خارج
از جنگلهای هیرکانی اســت و مجوزهای الزم
از محیطزیست را دریافت و موضوعات ترافیکی
آن را حل و فصل کردهایــم .وی گفت :هر قدر که
توانستیم روی نقاط قوت و فرصت این پروژه کار
کردهایم و نقاط ضعف آن را برطرف کردیم.
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واحدهایگردشگریگلستان
درآستانهورشکستگی
گرگان /فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

واحدها و تأسیسات گردشگری بیشترین خسارت را
از همهگیری کرونا متحمل شــدند تاجاییکه تعداد
زیادی از این واحدها ورشکسته شده و برخی هم در
پی تغییرکاربری هستند .در این بین اما تاکنون فقط
دو میلیارد و  ۲۶۰میلیون تومان تسهیالت پرداخت
شــده اســت .علیاکبر بصیرنیا ،معاون گردشگری
ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان گلســتان در این خصوص اظهار کرد :بیش از
دو هزار نفر در بخش هتل و هتلآپارتمانهای استان
کار میکنند که با شیوع این بیماری تعداد زیادی از
آنها تحت عنوان تعدیل نیرو ،بیکار شدند .براساس
آمارهای رسمی در گلستان 35هتل و هتلآپارتمان
12مهمانپذیر 204خانه مســافر شناســنامهدار و

نظارت ،آمار و اطالعات تأسیسات گردشگری) و سادرا
(ســامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان
گشت) ثبتنام کردند که فهرست آن برای بارگذاری
در ســامانه کارا در اختیار وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی قرار گرفته است.
قندهاری خاطرنشان کرد :مجموع پروندههای ارجاع
شده به بانکهای عامل 64پرونده و میزان اشتغال این
تعداد پرونده157نفر با تسهیالت درخواستی9میلیارد
و  742میلیون تومان بوده کــه تاکنون دو میلیارد و
260میلیون تومان آن توسط بانکهای عامل رسیدگی

زنجان
ط عمومی شرکت توزیع نیروی برق زنجان:
مدیر رواب 

زنجان  /صحرا رضایی

news@ naslefarda.net

مدیر روابطعمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان
زنجان در رابطه با دلیل خاموشیهای اتفاقافتاده در
روزهای اخیر توضیح داد .رؤیا قزلباش گفت :با توجه
به مصرف انرژی برق در این روزها که منجربه افزایش
سوخت گازی نیروگاههای برق میشود ،شرکت توزیع
نیروی برق استان زنجان ،در راستای حفظ گرمای خانه
همشــهریان و جلوگیری از قطع گاز ،اقدام به تعدیل

و به فعاالن حوزه پرداختشده است .وی بیان داشت:
شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری را دچار رکود
کرده است بیش از 160میلیارد تومان خسارت به حوزه
گردشگری این اســتان وارد شده است که بیشترین
خســارت به بخش هتلها ،متلها و هتلآپارتمانها
وارد شده است .معاون گردشــگری میراثفرهنگی
گلستان تصریح کرد :همه کسبوکارهای تاسیسات
گردشگری با توجه به نوع فعالیت ،بزرگی و کوچکی
واحد با پیششرط ثبتنام در سامانههای اعالمشده
میتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.
و فضای ســبز ،با همکاری ادارهکل راهداری و حمل و
نقل جادهای و شهرداری از ســوی شرکت توزیع برق
استان اجرا شده است .وی تصریح کرد :با توجه به اینکه
مدیریت مصرف انرژی از سوی مصرفکنندگان نقش
مهمی در کنترل و مدیریت صحیح تولید تا توزیع برق
محسوب میشود ،با افزایش بیرویه در مصرف انرژی
برق و گاز در شــرایط کنونی جامعه ،توجه بیشتر به
رعایت راهکارهای بسیار ســاده مدیریت مصرف گاز
ضروری است.

دلیل خاموشیهای اخیر استان چیست؟

روشنایی در معابر و خاموشیهای موقت کرده است .وی
افزود :این شرکت از نظر زیرساختهای صنعت توزیع
برق ،مشکلی در توزیع برق در اقصینقاط استان ندارد
و حتی ظرفیت برخی از پستهای توزیع ،نزدیک به دو
برابر مصرف حال حاضر استان است؛ ولی نکته قابل تأمل
اینجاست که انرژی برق در نیروگاههایی تولید میشود

که مصرف سوخت آنها اکثرا ً گازی است .این مسئول
ادامه داد :در حال حاضر مصرف سوخت و حاملهای
انرژی نیروگاههای حرارتی به دلیل کاهش دمای هوا
و افزایش مصرف گاز در سطح کشور ،تحتتأثیر قرار
گرفته است؛ به همین خاطر طرحهای متعددی نظیر
تعدیل روشنایی معابر شهری ،بزرگراهی ،بینشهری

قم

اراک

شهردار قم خبر داد:

معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مرکزی اظهار کرد:

طلب ۲۰۰میلیاردتومانی شهرداری از محل وصول جرایم رانندگی

قم  /محمد توکلی :شــهردار قم ضمن اشاره به
پرداخت نشدن سهم 207میلیارد تومانی شهرداری
از جرایم رانندگی اظهار کرد :شکایتی در این زمینه
به کمیسیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی
ارسال شده است .دکترسیدمرتضی سقائیاننژاد
با اشاره به ســهم ۲۰۷میلیارد تومانی شهرداری
قم از جرایم رانندگی در پنج سال گذشته تصریح
کرد :تاکنون کمتر از هفت میلیــارد تومان از این
سهم پرداخت شــده اســت .وی افزود :این سهم
قانونی شهرداریها از جرایم رانندگی در نشست
مجازی اخیر شــهرداران کالنشهرها نیز مطرح و
مقرر شد دریافت این سهم در سال ۱۴۰۰به شکل
جدی پیشبینی و پیگیری شــود .ســقائیاننژاد
ادامه داد :متأسفانه عدم پرداخت این سهم قانونی

مشهد  /گروه اســتانها:تولیت آســتان قدس
رضوی ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل
سیاســتهای کالن آســتان قدس ،ضمــن تحقق
منویات رهبــری معظم درخصــوص تحولآفرینی،
آثار مثبتی در افزایش بهرهوری ،تقویت همســویی و
همافزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید.
حجتاالسالموالمسلمین احمد مروی درجلسه شورای
معاونان آستان قدس رضوی که در تاالر شهید سلیمانی
حرم مطهر رضوی برگزار شد ،با تأکید بر جایگاه مهم
نظم در نایل آمدن به اهداف سازمانی ،به تدوین سند
«سیاستهای کالن» آســتان قدس رضوی اشاره و
ابراز کرد :امیرالمؤمنین(ع) در خطبهای میفرمایند
«أُوصِ ی ُک َما ب ِ َت ْق َوى َّ
اللِ َو ن َْظ ِــم أَ ْم ِر ُک ْم» ،عبارت «ن َظ ِم
أَم ِر ُکم» بهتناسب کارها و فعالیتها تعریف میشود
تدوین «سیاستهای کالن» که با بهرهگيري از اساتيد،
کارشناســان خبره و باتجربه درون و بیرون آســتان
قدس رضوی انجام شده ،مصداق این فرمایش حضرت
علی(ع) بوده که در راســتای افزایش نظم سازمانی
صورت گرفته است .وی ســپس با اشاره به تأکیدات
رهبر معظم انقالب پیرامون ایجــاد تحول بهمنظور

شــهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی سبب
شد تا شــکایتی در همین موضوع به کمیسیون
اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی ارجاع شود .رئیس
کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی
شهر قم نیز درباره این موضوع گفت :سهم قانونی
شهرداریها از جرایم راهنمایی و رانندگی باید به
شکل کامل پرداخت و هزینهکرد آن نیز به صورت
شفاف گزارش شــود .روح اله امراللهی با انتقاد از
خودسانسوری برخی مسئوالن درباره این موضوع
گفت :تا جایی که بنده اطالع دارم این سهم قانونی
در سه ســال اخیر پرداخت نشده است .وی اضافه
کرد :این ســهم شــهرداریها در حقیقت یکی از
حقوق عامه مردم اســت که باید پیگیری و دنبال
شود.

اتصال 18مدرسه در بخش «ساروق» به شبکه ملی اطالعات

اراک  /رضــوان داودیجم :معــاون اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان مرکزی در
دیدار چهره به چهره دهیاران بخش «ســاروق»
شهرستان اراک از اتصال 18مدرسه در این بخش
به شبکه ملی اطالعات خبر داد .سیدعلی علویزاده
در این دیدار با اشــاره به رفع محدودیت ظرفیت
کانالهای ارتباطی تلفنهای روســتایی با اجرای
عملیات برگردان حدود 300ســایت روستایی از
 GSMبه  34G/Gدر سال گذشته گفت :این اقدام
گامی مؤثر در جهت افزایش سطح کیفی و پوشش
شبکه تلفن همراه در این مناطق بوده است .وی با
اشاره به اهمیت توســعه زیرساختهای ارتباطی
برای تســهیل امور اقتصادی و آموزشی افزود :با
توجه به ضرورت تکمیل پوشش در مناطق مختلف

مشهد
تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد:

آستان قدس باید در مدیریت اسالمی و انقالبی الگو باشد
بهبود هرچه بیشــتر امور ،ابراز امیــدواری کرد که با
اجرای دقیق و کامل سیاستهای کالن آستان قدس
رضوی ،ضمن تحقق منویات رهبری معظم درخصوص
تحولآفرینی ،آثار مثبتی در افزایش بهرهوری ،تقویت
همسویی و همافزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی
پدید آید .حجتاالسالموالمسلمین مروی الزمه تحقق
سیاستهای کالن آستان قدس را باورمندی مسئوالن
و مدیران به این سیاســتها و بهرهگیری حداکثری
مجموعههای مختلف از ظرفیتهای خود برای اجرای
صحیح و کامل آن معرفی و افزود :الزم ه عملیاتی شدن
این سیاســتهای کالن ،همت جدی و تالش پیگیر
مدیران ارشد ،خصوصاً معاونان و رؤسای بنیادهاست
که ابتدا خود باید در گفتار و کردار ،ملتزم و متعهد به این
سیاستها باشند و سپس این باور را به زیرمجموعه خود
منتقل کنند .وی در ادامه با اشــاره به قرارگیری متن
کامل سیاستهای کالن آستان قدس رضوی بر بستر
فضای مجازی باهدف شفافسازی جهتگیریهای

معاون غذا و دارو دانشگاه علومپزشکی
کاشان خبر داد:

کشف فراورده دارویی قاچاق

معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
گلستان خبرداد:

مجــاز و  109واحد بومگردی وجــود دارد که کرونا
آنها را در آســتانه ورشکســتگی قرار داده است .با
اینکه بســیاری از فعاالن حوزه گردشگری معتقدند
دولت باید حمایتهای جدی در زمینه تســهیالت،
معافیت بیمه و مالیاتی و غیره به این واحدها داشته
باشــد اما تاکنون دولت به پرداخت تسهیالت با سود
12درصد بســنده کرده اســت .معاون گردشگری
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان گلستان از پرداخت دو میلیارد و  260میلیون
تومان تسهیالت جبران خسارت شیوع کرونا ویروس
به متقاضیان حوزه گردشگری استان خبر داده است.
یاســر قندهاری اظهار داشــت :تاکنون تعداد 162
پرونده به مبلغ چهار میلیــارد و  742میلیون تومان
توسط متقاضیان دریافت تسهیالت حمایتی مشاغل
آسیبدیده از کرونا در سامانههای جانا (سامانه جامع

کوتاه از استانها

راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه
بهویژه نخبگان عنوان کرد :متن کامل این سیاستها
بر روی بستر اینترنت قرار داده شــده تا در هر زمان،
همگان ازجمله کارکنــان زیرمجموعههای مختلف
آستان قدس رضوی به آن دسترســی داشته باشند
و از آن اســتفاده کنند .تولیت آستان قدس رضوی با
تأکید بر اینکه این سیاســتهای کالن ابالغی باید
جدی گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد اظهار کرد:
این سیاستها باید در ســازمانها به بحث گذاشته و
اهمیت آن تبیین و تشریح شود .این برعهده مدیران
است که با گفتمانسازی ،زیرمجموعههای خود را با
این سیاستها آشنا و اهمیت آن را بیان کنند .وی ابراز
کرد :براساس اسناد موجود ،شاید آستان قدس رضوی
در کشور ،اولین دستگاهی بوده که دیوان و نظم و نسخ
و انضباط داشته و در این زمینه پیشتاز بوده است .این
پیشتازی همچنان باید حفظ شود؛ آستان قدس باید
در مدیریت اسالمی و انقالبی برای دیگر دستگاهها الگو

شهری و روستایی و به منظور ارائه خدمات درخور
به مردم بخش ساروق ،اعتبار الزم به منظور ایجاد
سایت جدید و ارتقای سایتهای نسل دوم به نسل
چهارم در 5روستای نوازن ،گاوجلو ،لنجاب سفلیا،
کرکانباال و قلعهباالساروق تأمین شده و در آینده
نزدیک اجرا میشود .علویزاده افزود :برای تحقق
عدالت آموزشی و کاهش شکاف دیجیتال با ایجاد
دسترســی برابر دانشآموزان مناطق شــهری و
روســتایی به محتوای درســی و منابع آموزشی،
طرح اتصال مدارس استان به شبکه ملی اطالعات
در مردادماه ســالجاری اجرا شد و تاکنون تعداد
18مدرسه در روستاهای بخش ساروق با دریافت
مودم و اشــتراک رایگان دو ســاله به شبکه ملی
اطالعات متصل شدهاند.

باشد و این مهم با حرف و شعار محقق نمیشود ،باید در
عمل خود را به چنین جایگاهی برسانیم .حجتاالسالم
مروی وظیفه نظارت بر اجرای دقیق این سیاستهای
کالن را برعهده قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشته
و تصریح کرد :قائم مقام محترم نظارت بر اجرای دقیق
این سیاستها را در دستور کار جدی خود قرار دهند و
همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاستها کام ً
ال
اجرایی شود و مورد توجه قرار گیرد .وی با بیان اینکه هر
تصمیمی پیش از تصویب و ابالغ باید از جهت انطباق با
سیاستهای کالن مورد بازبینی قرار گیرد گفت :تمام
بخشهای آستان قدس رضوی شرعاً و قانوناً موظف به
صیانت و اجرای دقیق این سیاستها هستند و تمام
امور باید براساس این سیاستها اجرا و پیگیری شود
تا بتوانیم به اهداف مورد نظر نائل شــویم .وی تأکید
کرد :همه کارکنان آســتان قدس باید نسبت به این
سند احساس مسئولیت کنند ،نباید به آن کمتوجهی
شود و تنها در قفسه کتابخانهها قرار گیرد و سپس به
فراموشی سپرده شود .باید مدام درمعرض دید مدیران
و کارکنان قرار داشته باشــد و براساس آن امور انجام
پذیرد.

کاشان  /گروه اســتانها :معاون غذا و دارو
دانشگاه علومپزشکی کاشان از کشف بیش از
پنج هزار قلم فراورده دارویی قاچاق و غیرمجاز
در کاشان خبر داد .محســن تقیزاده ،به 662
بازرسی انجام شده توسط بازرسان این معاونت
طی 9ماه گذشته اشاره کرد و گفت :در این مدت
بیش از 5200قلم با ارزش بیش از یک میلیارد
ریال محصوالت قاچاق در کاشان کشف شد .وی
افزود :این اقالم شامل لوازم آرایشی و بهداشتی،
دارو و تجهیزات و ملزومات پزشــکی قاچاق و
تاریخ گذشته که به دســتور دادستان توقیف
و به مراجع قضایی معرفی شــدند .وی با بیان
اینکه اغلب بازدید و بازرسیها در قالب گشت
مشترک و با محوریت معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشــکی کاشــان به همراه کارشناسان
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،تعزیرات
حکومتی و پلیس صورت میگیرد ،تصریح کرد:
این معاونت آمــاده هرگونه همکاری در زمینه
دریافت شکایات و استعالمهای الزم محصوالت
سالمتمحور را دارد .وی با بیان اینکه رویکرد
مبارزه با قاچاق کاالهای ســامتمحور باید
جنبه پیشگیرانه داشته باشد تصریح کرد :مردم
در خریدهای خود جهــت اطمینان میتوانند
پس از استعالم و دریافت پاسخ از طریق سامانه
پیامکی  ،20008822ســایت ،www.ttac.ir
شــماره تماس  021-6185و بارکد دو بعدی
با اســتفاده از نرمافزار موبایلی اقدام به خرید و
مصرف کاالی موردنظر دقت داشته باشند.
سرپرست فرمانداری همدان اظهار کرد:

دقت در شاخصهای شهروندی
برای انتخاب شهروند برگزیده
همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

سرپرســت فرمانداری همــدان تأکید کرد:
شاخصهای شهروندی برای انتخاب شهروند
برگزیده با دقت بررسی و داوری شود .اعضای
اصلی شورای سیاستگذاری سومین جشنواره
شهروندان برگزیده همدان با حضور سرپرست
فرمانداری همدان ،شــهردار ،رئیس شورای
اسالمی شــهر ،مدیرکل صداوسیمای مرکز
همدان ،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان ،رئیس کمیسیون خدمات
شهری شورای اسالمی شــهر همدان و سایر
اعضا در سالن اندیشــه تاالر قرآن برگزار شد.
محمدعلی محمدی در این نشست بیان کرد:
محل برگزاری اختتامیه باید فضای شایستهای
در شأن شهروندان برگزیده باشد که البته همه
شیوهنامههای فاصلهگذاری و ایمنی سالمت
هم مورد توجه قرار گیــرد .وی افزود :تقدیر و
معرفی شهروندان برگزیده کار ارزشمند و قابل
تقدیر است اما در ادامه داوری باید شاخصها را
با دقت کافی مورد بررسی و داوری قرار دهید.
سیدمسعود عسگریان رئیس شورای اسالمی
شهر همدان هم بیان کرد :اثرگذاری جشنواره
شــهروند برگزیده در رفتار ســایر شهروندان
ملموس است بنابراین ضرورت توجه به مقوله
انتخاب شــهروندان برگزیــده و داوریها با
حساسیت ویژه پیگیری میشود.

الزام فراوری و پوسیدهسازی
کودهای شیمیایی در کشاورزی
مشهد  /زهرا آخوندی
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

کودهای دامی میتواند جایگزین مناسبی برای
کودهای شیمیایی باشد که عالوه بر اصالح بافت
خاک از اثر سوءزیست محیطی نیز جلوگیری
میکند .علیاکبر قارزی ،مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان جوین با اشاره به استفاده بیش از حد
از کودهای شــیمیایی در کشاورزی و تاثیرات
مضر زیســتمحیطی در خاک به عنوان بستر
اصلی کشت و کار افزود :حفظ سالمت غذایی
به عنوان مهمترین امــر در تولید محصوالت
کشاوزی یکی از مهمترین اولویتهای سازمان
جهاد کشاورزی محســوب میشود .مسئول
تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشــاورزی با
اشاره به اینکه اســتفاده از کودهای شیمیایی
در درازمدت میتواند امنیت ســامت غذایی
را تحتتأثیر قرار دهد افــزود :کودهای دامی
میتواند جایگزینه مناســبی برای کودهای
شیمیایی باشد و عالوه بر حفظ بافت خاک نیز
باعث حفظ سالمت غذایی خواهد شد.

