دریچه
از اولویت های مهم روابط عمومی،

ضرورت فرهنگسازی مصرف
بهینه انرژی

کاهش ذخیره خونی در گیالن

وضعیت اورژانسی کرونا در ایالم

گیالن  /گروه استان ها :رئیس گروه برنامه ریزی جذب و نگهداری اهداکنندگان انتقال خون گیالن ،دکتر گیتی ایزدیپور اظهار
کرد :با توجه به اینکه در آغاز موج چهارم کرونا قرار داریم از یک ســو نیاز بیمارستانها به خون و از سوی دیگر شیوع فاویسم ذخیره
خونی استان را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود :ذخایر تمامی گروههای خونی در استان گیالن کاهش یافته است براین اساس از مردم نوع دوست دعوت میکنیم جهت
کمک به بیماران نیازمند خون به پایگاههای ثابت و سیار اهدای خون در استان مراجعه کنند .وی تصریح کرد :بیماران تاالسمی ماهی
سه بار و همچنین جراحیهای قلب به خون تازه نیاز دارند ،لذا از تمامی اهداکنندگان جوان و مستمر خون دعوت میشود که با اهدای
خون خود یاریگر بیماران باشند.

ایالم /گروه استان ها :استاندار ایالم با اشاره به وضعیت اورژانسی کرونا در ایالم ،گفت ۲ :هفته برای بهبود وضعیت کرونا به مسئوالن
مهلت داده میشود .محمد نوذری هشــدار داد :اگر ظرف این مدت نتوانیم کرونا را مهار کنیم قطعاً جمع کردن اوضاع دشوار خواهد
شد و بیمارستان ها ذخیره پذیرش بیماران را نخواهند داشت .وی با عنوان این مطلب که امروز روز جهاد است و راه مهار این ویروس
افسار گسیخته جهادی عمل کردن است ،تاکید کرد :قرارگاه عملیاتی کرونا ضمن تشکیل جلسه روزانه باید به صورت مداوم وضعیت
کرونا در استان را پایش کند و بر اجرای مصوبات و دستورالعملهای ستاد کرونا نظارت دقیق داشته باشد .رئیس ستاد استانی مبارزه با
کار
کرونا در ادامه گفت :همه عوامل ستاد استانی کرونا باید ظرف دو هفته پیش رو تا مهار کرونا شب و روز نداشته باشند و تمام قد پای 
باشند.
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اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایالم:

ایالم سومین استان پرخطر
کرونایی کشور است
ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

معاون بهدشــت دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم
گفت :طبق آمارها ،ایالم ســومین استان پرخطر
کرونایی کشور است .جمیل صادقی فر اظهار کرد:
ایالم سومین استان کشــور با وضعیت نامناسب
و خطرناک از جهت شاخص تعداد بیمار بستری
به جمعیت اســت .وی گفت :روند ابتال و بستری
بیماران کرونایی با جــوالن ویروس جهش یافته
انگلیسی در استان ایالم به سرعت در حال افزایش
اســت .وی اضافه کرد :در خانــه ماندن و حذف
ترددهای غیرضروری راهبرد اصلــی این روزها
به خصوص برای گروههای آســیب پذیر اســت.
همچنین افرادی که دارای عالئم هستند به سرعت
قرنطینه و مراقبت را آغاز کننــد و هر روز تعلل و
دیر جنبیدن موجب نزدیک شدن به بستری در
بیمارستان خواهد شــد.وی افزود :روند افزایش
موارد بسترهای کرونا  بشدت نگران کننده است و
باید با عزم همگانی از عواقب خطرناک و روزهای
بحرانی در پیش رو جلوگیری کنیم.
به همت متخصصان منطقه  4عملیات
انتقال گاز:

چهارده میلیارد ریال
صرفهجویی شد

مشــهد  /گروه اســتان ها :مدیــر منطقه
چهارعملیات انتقال گازگفت :از ابتدای سال 99
و با تالش و کوشش کارشناسان و متخصصان این
منطقه 63،عدد از شیرهای اسقاطی در سایزهای
مختلف تعمیر و بازســازی شــد .محمد کامل
تصریح کرد :این کار تخصصی ،در شرایط سخت
تحریمهای ظالمانه روزافزون و همچنین پاندمی و
همهگیری کرونا با رعایت کلیه دستورالعملهای
 HSEو پروتکلهای بهداشــتی بهصورت 100
درصد بومی و توسط همکاران متخصص منطقه
به اتمام رســید .وی ادامه داد :با توجه به نداشتن
سازمان مصوب جهت کارگاه تعمیرات شیرهای
معیوب در منطقه چهار عملیــات انتقال گاز در
طی سالیان گذشته ،پروســه تعمیرات شیرهای
معیوب تا ســال قبل بهصورت محدود و از طریق
برون سپاری و اســتفاده از توانمندی کارگاه ها و
شرکتهای موجود در ســطح شهر و در مواردی
در سایر نقاط کشور انجام میگردید ،اما با تالش
و همت غیورانه کارکنان منطقه ،تعمیر  63عدد از
شیرهای اسقاطی در ســایزهای مختلف ،توسط
پتانسیل داخلی منطقه به اتمام رسید .وی افزود:
بســیاری از این شــیرها بهعلت خاص و کمیاب
بودن قطعات و بعضاً عدم وجــود در بازار داخلی
و معضالت بازارهای خارجی بــه علت تحریم و
جایگزینی با شیرهای نو ،بدون استفاده مانده بودند
که با اجرای این طرح و با نگرش و شعار «تعمیر به
جای تعویض» ،عالوه بر رفع تنگناهای عملیاتی
موجود ،بیش از چهارده میلیارد ریال صرفهجویی
نیز به همراه داشته است.

اصفهان  /گروه استان ها
news@ naslefarda.net

فوالد مبارکه در راستای لبیک به منویات
مقام معظم رهبری و پاســخ بــه تقاضای
داخلــی و خارجی ،موفق شــد در  ۷۵روز
پایانی سال  ،۱۳۹۹تنها  ۱۴رکورد در ناحیه
فوالدســازی و ریختهگری مداوم به ثبت
رساند و از این حیث رکورد تازهای را ثبت
کند .به گزارش ایراســین کاربرد گسترده
فوالد در صنایع مختلف و افزایش جمعیت
باعث شــده تا تقاضا برای ایــن محصول
کلیدی هر ســاله افزایش یابــد .بنابراین
الزم است تولیدکنندگان نیز گام به گام در
راستای تأمین این حجم تقاضا بکوشند .این
مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران
که از تحریمهای بینالمللی گسترده رنج
میبرد ،اهمیت ویژهای دارد .عالوه بر آن با
توجه به حجم واردات محصوالت فوالدی
و خروج ارز از کشــور ،تقویت فوالدسازان
داخلی قدرتمند به ویژه حمایت از طرحهای
توسعهای شرکت فوالد مبارکه نقش قابل
توجهی در جلوگیری از خروج ارز از کشور
خواهد داشت .این شرکت با بررسی تقاضای
داخلی و خارجی در حوزه فوالد کوشیده تا
علیرغم همه تحریمها و دشواریهای تولید
در کشور ،فرآیند توسعهای پیوسته خود را
به پیش برد و نقش پررنگی را در بخشهای
مختلف از جمله تولید فوالد خام (تختال) و
در نهایت ورقهای فوالدی ایفا کند.
کســب رکوردها؛ پاسخی به
نیازهای داخلی و صادرات
در حقیقت فوالد مبارکه با تهیه برنامههای
تولیدی مختلف و کسب رکوردهای متعدد
در تالش اســت تا عالوه بر قــدرت نمایی

naslfarda

با ثبت  ۱۴رکورد تاریخی در  ۷۵روز؛

رکورد«رکوردها»درفوالدمبارکهشکستهشد

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شــرکت گازاســتان مرکزی بابیان
اینکه روابــط عمومی پل ارتباطــی میان ادارات
ومشترکان وهمچنین رســانههای جمعی است
ابرازکرد :روابط عمومی میتواند بانگرشی مثبت
وعمیق درجهتدهی چگونگی مصرف مشترکان
گازطبیعی تاثیرگذاربوده وموجب توسعه ورشد
اقتصادی و شکوفایی وبالندگی این صنعت بزرگ
باشد .محمدرضا ســمیعی افزود :روابط عمومی
نشان دهنده پویایی شرکت گازبوده وعملکرداین
مجموعه را با نــگاه حرفهای میتوانــد بالندهتر
درجهت تعالی ونیل به جایگاه شایســته واقعی
خود نشــان داده وظرفیت های بیشتری راجهت
بازتاب اعمال وجایگاه شرکت گازنشان دهد .وی
اضافه کرد :با وجود تحریم ها ،مشــکالت روزمره
اقتصادی و بیماری کووید  19و ســایر چالش ها،
ترویج فرهنگ صرفه جویی ودرست مصرف کردن
درسرلوحه کاروتالش شرکت گازمی باشد واین
برعهده روابط عمومی اســت که چگونه ،چطور
ودرچه مواقعی بتواند پیام های خودرا ابالغ نموده
ونگاه حرفهای خودراجهت فرهنگ سازی مصرف
بهینه انرژی وبه خصوص گازطبیعی ،مورد توجه
ودید قرارداده وبازخوردبیشــتری را ازمخاطبین
ومشترکان بگیرد .سمیعی درآخرگفت :ارتباطات
ما به طورموثر باســازمانها ،نهادها ومشترکان
گاز باشــماره تلفن گویای  32412066سامانه
ارتباط با مشتریان وتلفن مستقیم 32783020
برقرار است.
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در عرصه تولید فوالد کشــور ،ضمن پاسخ
کامل به نیازهای داخلی بخشی از تقاضای
بینالمللی را نیز تأمین کند .ثبت  14رکورد
مختلــف در کمتر از  75روز پایانی ســال
 1399تنها توســط ناحیه فوالدســازی و
ریختهگری مداوم فوالد مبارکه ،مهر تائیدی
بر قدرت این شــرکت در عرصه تولید خام
است .در همین راستا عباس محمدی ،مدیر
تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم شرکت فوالد مبارکه ،درباره جزئیات
رکوردهای پی در پی این بخش اظهار کرد:
فوالد مبارکه در ســال گذشته و به ترتیب
در تاریخ  30بهمن مــاه رکورد  135ذوب

روزانه 17 ،اســفندماه رکورد  138ذوب و
 18اســفندماه (کمتر از  24ساعت نسبت
به رکورد پیشین) نیز رکورد  140ذوب در
واحد فوالدسازی به ثبت رساند .همچنین
در مجموع رکورد تولید ماهیانه تختال در
اســفندماه سال گذشــته از  600هزار تن
عبور کرده و به  660هزار تن رسید که خود
رکورد جدیدی محسوب میشود .وی افزود:
عالوه بر این 18 ،اسفندماه  99بیش از 31
هزار تن متریال شامل آهن اسفنجی ،آهک،
دولومیت و ...به کورههای قوس الکتریکی
وارد شــده که رکورد دیگری در این ناحیه
به شــمار میرود .مدیر تولید فوالد ناحیه

فوالدســازی و ریختهگری مداوم شرکت
فوالد مبارکه ادامــه داد :همچنین رکورد
کم ترین مصرف انرژی برای یکی از کورهها
( 512کیلووات ساعت بر تن مذاب) در این
تاریخ هم به ثبت رسیده است .این مقدار به
طور متوســط  546کیلووات ساعت بر تن
مذاب برای سایر کورهها بود .عالوه بر این
در  24اسفندماه  99نیز رکورد حمل 3120
تن هات بریکت (نوعــی متریال ورودی به
کورههای قوس الکتریکی و مشابه با آهن
اسفنجی) طی  24ساعت به ثبت رسید.
فــوالد مبارکــه برخــی
فوالدسازان جهانی را به چالش

استانها

Provinces

کشیده است
همچنیــن مدیــر تولیــد فــوالد ناحیه
فوالدســازی و ریختهگری مداوم شرکت
فوالد مبارکه گفت :مجموعه فوالد مبارکه،
مجموعهای پویا بــا کارکنان بــا انگیزه و
همچنین توانایی و همت باال ست که تحت
یک سیستم مدیریتی هشــیار ،توانمند و
خبره توانسته خود را در سطح بزرگترین
فوالدســازان جهان نشــان دهد و حتی
شاخصهای و پارامترهای تولید فوالد آن
بعضی از فوالدســازان را به چالش بکشاند.
این تنها در صورتــی رخ میدهد که یک
مجموعه توانمند باشد.
بهبود نقــاط گلوگاهی؛ راز
افزایش تعداد ذوب در فوالد
مبارکه
مدیر تولید فــوالد ناحیه فوالدســازی و
ریختهگری مداوم شــرکت فوالد مبارکه
دربــاره نحوه دســتیابی این شــرکت به
رکوردهای پیاپی تصریح کرد :با پیشنهاداتی
که از طریق مجموعه عملیاتی و پشتیبانی
سازمان دریافت شد ،با بهبود نقاط گلوگاهی
سعی شد تا زمان خواب تجهیز (زمان بین
دو ذوب؛  )power off timeکاهــش یابد .با
این روش موفق شــدیم تعداد ذوب در روز
کورهها را افزایش دهیم.
قاسم خوشــدل پورنیز درباره رکوردهای
این بخش در سال گذشــته اظهار کرد :با
برنامهریزیهای انجام شده شرکت فوالد
مبارکه با ثبت رکــورد تولید  660هزار تن
تختال در اســفندماه به رکــورد تولید 7
میلیون تن تختال در سال  99دست یافت
که رکورد قابل توجهی برای این شرکت به
شمار میرود.

سیستان و بلوچستان

بیرجند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان:

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها اظهار کرد:

حرکت خزنده بیابان در طبس

 ۳پل بزرگ در شمال استان سیستان و بلوچستان احداث میشود

کوتاه از استانها
 مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل
خبر داد:

بهرهمندی بیش از  510هزار
مشترک از نعمت گاز طبیعی

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره
به عملکرد سال گذشته شــرکت گاز استان
بیان کرد :در سال گذشته بیش از بیست هزار
و  500مصرف کننــده جدید در بخشهای
مختلف اعم از خانگی ،تجاری و صنعتی جذب
این شرکت گردیده است که در همین راستا
تعداد مشترکان گاز طبیعی از بدو تأسیس این
شرکت به بیش از  510هزار مشترک رسیده
است .سردار اسماعیلی روستاهای بهرهمند
ازگاز طبیعی در سطح استان اردبیل را 1380
جمعیت شهری بهرهمند از
روستا برشمرد و
ّ
گاز طبیعی در سطح اســتان را صد درصد و
جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 96
درصد عنوان کرد و افزود :استان اردبیل دارای
 29شهر اســت که تمامی ساکنان شهرها از
نعمــت گاز طبیعی برخوردار هســتند .وی
گفت :در سال گذشته به میزان بیش از 250
کیلومتر شــبکه گاز به شبکههای گازرسانی
این استان اضافه شــده است که با این وجود
میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت
تاکنون بــه بیش از  9هــزار و  900کیلومتر
رسیده و تعداد  7000عدد انشعاب گاز جدید
نیز در سال گذشته در سطح استان نصب شده
که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان
اردبیل تا کنون به  244هزار انشعاب رسیده
اســت.وی افزود :در ســالجاری پروژههای
گازرســانی به بیش از  110روستای استان
در دست اجراســت که با بهرهبرداری از این
پروژهها میزان ضریب نفــوذ گاز طبیعی در
روستاهای سطح اســتان به صددرصد ارتقا
خواهد یافت.
با حضور شهرداران استان
خراسانرضوی؛

سیستان و بلوچســتان  /گروه استانها:
ایوب کرد ،مدیــر کل راهــداری و حمل و نقل
جادهای اســتان سیستان و بلوچســتان اظهار
داشت :در حال حاضر سه پل بزرگ ،مجموعاً به
طول  ۱۰۰کیلومتر در شمال استان سیستان و
بلوچستان با بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
در دست اجراست .وی با اشــاره به اینکه ،پیش
بینی میشــود این  ۳پل در  ۶ماهه اول ســال
آینده به بهره برداری برسد ،افزود :با افتتاح این
پلها شاهد روان شــدن ترافیک در محورهای
شمال استان سیستان و بلوچستان خواهیم بود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
سیستان و بلوچســتان در ادامه اظهار کرد :در

بیرجند /گروه اســتان ها :معاون ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با اشــاره به حرکت
سریع تپههای ماســهای در برخی مناطق طبس
گفت ۴۳۰ :میلیارد ریال برای مقابله با بیابان زایی به
طبس اختصاص مییابد .پرویز گرشاسبی در بازدید
از پروژههای آبخیزداری و بیابان زدایی طبس بیان
کرد :طرح آبخیزداری و آبخوان داری حوزه نهرین
شهرستان طبس با مساحتی برابر با  ۱۸هزار و ۳۳۰
هکتار در فاصله  ۲۵کیلومتری شــرق طبس واقع
شده است .وی بیان کرد :در حوزه نهرین از محل
اعتبارات صندوق توســعه ملی از سال  ،۱۳۹۷با
اعتباری بالغ بر  ۹هزار و  ۱۷۹میلیون ریال ،حجمی
برابر ســه هزار و  ۵۲۷متر مکعب شامل  ۱۰سازه

مجموع هفت هزار و  800دســتگاه پل به طول
 ۳۲کیلومتر در شمال استان وجود دارد و تعداد
پلهای در سراسر استان  ۱۲هزار و  ۱۰۰دستگاه
اســت که چهار درصد پلهای کشور را تشکیل
میدهد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد:
با توجه به پراکندگی استان سیستان و بلوچستان
نگهداری از پلها کار بسیار دشواری است از این
رو از دهیاریها و شهروندانی که از این پلها عبور
میکنند در خواســت داریم در صورت مشاهده
هر گونه نقص و یــا افرادی که به ایــن ابنیهها
خســارت وارد میکنند اطالع رسانی کنند تا با
آنها برخورد شود.

اجرا شده اســت .معاون آبخیزداری ،امور مراتع و
بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ادامه
داد :این پروژهها توانسته به میزان  ۶۲هزار و ۵۰۰
متر مکعب حجم آبگیری سازههای حوزه را افزایش
دهد .گرشاسبی با بیان اینکه این میزان عملیات،
روستایی با جمعیتی بالغ بر  ۲۲۵نفر را در راستای
کنترل ســیالب و تغذیه منابع آبی پایین دست
پوشــش میدهد ،افزود :همچنین این امر باعث
تثبیت شغل برای هزار و  ۱۱۴نفر شده است.
وی با اشــاره به دیگــر اقدامات انجام شــده در
نهرین بیان کرد :در این حوزه تاکنون  ۵۸۹ســازه
آبخیزداری با حجم  ۳۶هــزار و  ۸۶۳متر مکعب و
سطحی اجرا شده است.

زنجان
رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان:
زنجان  /صحرا رضایی

چرای غیرمجاز را به  1504اطالع دهید

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان گفت:
زمان دقیق ورود و خروج دام به مرتع بر اساس تاریخی است که در پروانه
چراهای صادره و یا طرحهای مرتعداری واگذار شده مربوط به هر روستا یا
سامان عرفی قید گردیده است .سعید حسنلو با بیان اینکه یکی از مهمترین
منابع اقتصادی بخش کشــاورزی ،عرصه اکوسیستمهای مرتعی است
که از سوی کشاورزان و دامداران بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد ،گفت :در سه دهه اخیر به دلیل افزایش جمعیت
و بهتبع آن افزایش دام ،فشــار چرا ،به مراتع زیاد شــده است .وی افزود:
چرای دام یکی از بارزترین شکل دخالت انسان در این اکوسیستم پیچیده
اکولوژیکی است ،که تعادل بین اجزای زنده و غیر زنده را برهم زده و موجب
تغییرات زیادی در فرآیندهای اکوسیســتم مرتعی شده است .حسنلو با
اشاره به اینکه تنظیم فرآیند مدیریت چرا از سوی انسان اصوالً از طریق
مدیریت دام ،با شناخت کامل و برنامهریزی دقیق از بروز تغییرات منفی و
سیر قهقرایی ترکیب پوشش گیاهی و تخریب خاک جلوگیری مینماید
تاکید کرد :یکی از عوامل اساسی تخریب مراتع ایران ،عدم اعمال مدیریت
صحیح در سیستم چرایی میباشد که نهایتاً منجر به بهرهبرداری غیراصولی
و نابهنگام (چرای زودرس و یا دیر هنگام) از علوفه طبیعی مراتع و همچنین

چرای بیش از ظرفیت میشود .به گفته این مقام مسئول عدم مدیریت
صحیح در سیستم چرایی (عدم رعایت زمان چرا ،مدت چرا ،شدت چرا و
تعداد دام) تأثیرات منفی زیادی بر باروری تولید ،قدرت و شادابی گیاهان
مرتعی دارند و همچنین رعایت زمان مناسب ورود و خروج دام ،تعیین زمان
آمادگی مرتع برای ورود دام و تعیین زمان مناسب خروج دام از مرتع و به
عبارتی تعیین فصل چرا و اعمالنظر در جهت اهداف مدیریت چرا بهموجب
حفاظت و بهبود از مجموعه پیچیده خاک و پوشش گیاهی و رسیدن به
یشود.
نتایج مطلوب در ارتباط با دام ،گیاه ،خاک و مدیریت اقتصادی م 
حسنلو در ادامه خاطر نشان کرد که تعیین فصل چرا بر پایه آمادگی مرتع
بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی اصول مرتعداری و مدیریت چراست که
بهعنوان ابزار مدیریت دام جهت اصالح مراتع مورد تأکید است .رئیس اداره
مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ،با اشاره به اینکه آمادگی
مرتع ایجاب مینماید که به گیاهان فرصت داده شود تا مواد غذایی الزم
را برای رشد بعدی خود ذخیره نمایند ،گفت :عدم رعایت این امر ،موجب
تقلیل تدریجی قدرت تولید و زادآوری گیاهان و باالخره نابودی کامل آنها
میگردد .وی ادامه داد :آمادگی مرتع برای چرا زمانی است که گونههای
علوفهای در مرتع به ارتفاع معینی از رشد رسیده و یا رشد گیاه به تعداد
معینی برگ رسیده باشد و خاک نیز در حد کافی خشک شده باشد که دام
روی سطح خاک رد عمیقی به جای نگذارند .به گفته حسنلو این تاریخ بر

اساس شرایط آب و هوایی ،خصوصیات خاک مرتع (رطوبت خاک) ،طول
و عرض جغرافیایی و نوع و ترکیب گونههای گیاهی در حوزههای مختلف
رویشی متفاوت خواهد بود .بهطور کلی دام زمانی میتواند وارد مرتع شود
که شرایط گیاهان مرتعی و خاک مرتع (رطوبت خاک) آمادگی چرا داشته
باشند .وی افزود :اگر دام قبل از آمادگی مرتع ،گیاهان را مورد چرا و تعلیف
قرار دهد به علت تغییرات فعالیتهای فیزیولوژیکی و کاهش قسمتهای
هوایی گیاه و مواد غذایی باعث ضعیف شدن گیاه و کم شدن مقدار تولید
علوفه خواهد شد .رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری
استان ،در پایان تاکید کرد :علی رغم موارد ذکر شده ،زمان دقیق ورود و
خروج دام به مرتع بر اساس تاریخی است که در پروانه چراهای صادره و یا
طرحهای مرتعداری واگذار شده مربوط به هر روستا یا سامان عرفی قید
گردیده است.

جلسه شورای سازمان همیاری
شهرداریها برگزار شد

مشهد  /زهرا آخوندی
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان
خراســانرضوی با حضورســید کمالالدین
میرجعفریان معاون عمرانی استاندار و رئیس
هیئت مدیره ،دیگر اعضا و شهرداران شهرهای
مختلف خراسانرضوی در محل سالن شهید
سپهبد ســلیمانی اســتانداری برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای
خراسان رضوی در این جلسه ضمن قدردانی
از همراهیهای شهرداریها با این نهاد ،عنوان
کرد :قطعاً هر توفیقی در ســازمان همیاری
نیازمند حمایت شهرداری ها از این نهاد است.
محمد سنجری گفت :امیدواریم در سال ۱۴۰۰
با تعامل ،هم نوایی و همراهی با یکدیگر بتوانیم
نقش حمایتی و پشــتیبانی از حوزه شهری را
به نحو مطلوب و موثــری ایفا کنیم و با کمک
شــهرداران برنامههای راهبردی که توســط
هیئت مدیره تعریف شــده اســت را اجرایی
مختلف

کرده و شاهد موفقیت در حوزههای
باشیم.
وی  افــزود :در ســال  ۹۹شــرایط اقتصادی
سازمان متأثر از شرایط کشور و محدودیتهای
شــیوع کرونا بوده؛چرا که عمده فعالیتهای
شرکت چالیدره و موسسه توسعه گردشگری و
برنامههای آموزشی و علمی موسسه آموزش با
این وضعیت در بحث منابع با محدودیت های
اعتباری و رکودی کــه در حوزههای عمرانی
مواجه شــد ،تحت تأثیر قرار گرفت.سنجری
با تاکید بر اینکه بزرگترین سرمایه سازمان
همیاری اعتماد شــهرداران است ،بیان کرد:
قطعاً با تحقق این امر و توجه شهرداری ها به
سازمان همیاری با نگاه عضویت در یک خانواده
و استفاده از ظرفیتهای این نهاد در حوزههای
مختلف بتوانیم در ســال  ۱۴۰۰موفق و مؤثر
عمل کنیم.

