
5
شهرستان مراسمات برگزار شده در حوزه منابع طبیعی شهرستان کردکوی به مناسبت روز زمین پاک

حضور فعال امور آب و فاضالب دلیجان 
در جشنواره علمی ، فرهنگی ، هنری 

بوعلی شهرستان دلیجان
| امور آب و فاضالب شهرستان دليجان 
در برگزارى جشنواره علمى ، فرهنگى ، هنرى 
بوعلى كه بــا رويكرد بهداشــت ، آب و محيط 
زيســت به همت اداره كل آمــوزش و پرورش 
اســتان مركــزى و اداره آمــوزش و پرورش 
شهرستان دليجان در محل كانون شهيد رجايى 
اين شهرستان  برگزار شد حضور فعال داشت . 

به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان 
مركزى عباس قلى پور فاضلى مدير امور آب و فاضالب شهرستان دليجان 
با اعالم خبر فوق افزود: اين امور با مشاركت فرهنگى همچون ارائه مطالب 
مربوط به نقش آب در اكوسيســتم و اثرات زيست محيطى آن و تامين 
بهداشت فردى و اجتماعى شهروندان توسط مدير امور آبفا دليجان  طى 
2 جلسه كارشناسى و مشاركت مالى در برگزارى اين جشنواره مشاركت 
فعال داشته است . گفتنى است در مراسم اختتاميه اين جشنواره مدير 
امور آب و فاضالب دليجان  طى سخنانى  در خصوص كمبود آب در سطح 
كالن و منطقه راههاى عملى مقابله با كمبود آب در سال 97 در دليجان 

و صرفه جوئى  ارائه نمود .

از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛

کسب رتبه سوم اداره کل راه و شهرسازی 
استان قزوین در تحقق طرح بازآفرینی شهری

| معــاون وزيــر راه و شهرســازى و 
مديرعامل شركت عمران و بهسازى شهرى ايران 
با اهداى لوح تقدير از مديركل راه و شهرسازى 
استان قزوين براى كســب رتبه سوم كشور در 
تحقق طرح بازآفرينى شهرى محدوده ها و محله 

هاى هدف قدردانى كرد.
به گزارش كائنات و به نقل از اداره روابط عمومى 

اداره كل راه و شهرسازى استان قزوين، مهندس مسعود حق لطفى در اين باره 
گفت: با توجه به ارزيابى صورت گرفته در ســال 96 اداره كل راه و شهرسازى 
استان قزوين موفق به كسب ســطح (الف) در بين ادارت كل راه و شهرسازى 
استان هاى سراسر كشور شد.مديركل راه و شهرسازى استان در ادامه افزود: به 
موجب اين ارزيابى راه و شهرسازى استان قزوين توانست رتبه ى سوم را در بين 
ادارات كل كشور در حوزه ى بازآفرينى پايدار شهرى كسب نمايد.دبير ستاد 
بازآفرينى استان با اشاره به اينكه موضوع بازآفرينى شهرى از مهمترين اولويت 
هاى دولت و وزارت راه و شهرسازى است، اضافه كرد: تالش، پيگيرى و همراهى 
هاى صورت گرفته در اين اداره كل و در سطح استان براى برنامه ريزى و اجراى 
سياست هاى حوزه بازآفرينى از مهمترين داليل كسب اين موفقيت بوده است. 
وى با تاكيد بر اينكه موضوع بازآفرينى، مبحثى فرابخشى بوده و تحقق اهداف و 
برنامه هاى آن نيازمند هماهنگى و همدلى همه ى دستگاههاى اجرايى استان 
است، عنوان كرد: خوشبختانه در اين حوزه همكارى و هماهنگى موثرى در 
بيشتر بخش ها و دستگاههاى مرتبط در استان وجود دارد. در ادامه رييس اداره 
عمران و بهسازى شهرى اين اداره كل با اشاره به بخشى از اقدامات انجام شده 
در اين حوزه گفت: برگزارى جلسات ستاد بازآفرينى استانى و شهرستانى، راه 
اندازى جريان بازآفرينى در محالت، مشخص كردن محالت هدف بازآفرينى 
بخشى از برنامه هاى استان در سالهاى اخير بوده است.رافع ناصرى فر همچنين 
اضافه كرد: توانمندسازى محالت ناكارآمد با انجام اقدامات آموزشى، فرهنگى و 
هنرى، جلب مشاركت انجمن هاى مردم نهاد و تالش براى جذب اعتبار و ارايه 
تسهيالت در بافت هاى فرسوده بخش ديگرى از اقدامات انجام شده در استان 
مى باشد. مهندس ناصرى فر در پايان گفت: تالش و پيگيرى براى اجراى طرح 
و پروژه هاى شاخص در استان از جمله اجراى طرح توسعه مبتنى بر حمل و 
نقل (TOD) به صورت پايلوت در كشور نيز از موضوعاتى است كه اداره كل راه و 

شهرسازى به طور جدى پيگير تحقق آن است.

 بررسی روشهای فرهنگ سازی
مصرف صحیح آب

| محبوبــه میرزایی -  با پيشــنهاد 
مدير امور آب و فاضالب شهريار، طى برگزارى 
نشستى روشها ى موثر در فرهنگ سازى مصرف 
صحيح آب در جامعه بررسى شد .اين نشست 
با حضور مدير روابط عمومى و آموزش همگانى 
شركت آب و فاضالب شهرها و شهركهاى غرب 
تهران ، مدير و مسئولين واحدهاى امور آبفاى 

شهرستان شهريار برگزار شد.در ابتداى جلسه مدير امور آبفاى شهريار 
گفت: با توجه به كاهش بارندگيها و وضعيت منابع تامين، لزوم توجه به 
فرهنگسازى مصرف آب به يكى از مهمترين دغدغه هاى مسئولين طى 
سال هاى اخير تبديل شده است.او اظهار داشت: براى نيل به اين هدف 
و جلب مشاركت شــهروندان، ضمن بهره گيرى از تجاب و برنامه هاى 
گذشته، الزم است روش ها و ايده هاى جديد فرهنگ سازى در دستور 
كار قرار گيرد.بهزاد اسدى بر زمانى كه شــهروندان در سالن ادارات در 
انتظار خدمات هستند اشــاره و عنوان كرد: مى توان با ارائه اطالعات از 
وضعيت موجود و روش هــاى مديريت مصرف بهينه آب از زمان به نحو 
مطلوب بهره برد.در ادامه مدير روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى 
شهرها وشهركهاى غرب تهران گزارشى از مجموعه اقدامات و جلسات 
بعمل آمده ارائه كرد.عزيزاهللا ولى زاده دالور با تاكيد بر فرهنگ ســازى 
خصوصاٌ در مدارس و از سنين پايين افزود: مجموعه فعاليت ها تاكنون در 
راستاى آشنايى شهروندان با روشهاى مصرف بهينه بوده و روابط عمومى 
شركت، براى دريافت ايده و پيشنهادات جديد تبليغى در جهت كاهش 

مصرف از سوى شهروندان  آمادگى دارد.

پرداخت تسهیالت کم بهره به بخش 
کشاورزی و دامپروری استان بوشهر 

| رئيس اداره امور شعب بانك مهر اقتصاد 
در ديدار با رئيس جهاد كشاورزى استان بوشهر: 
تسهيالت كم بهره  به بخش كشاورزى و دامپرورى 
پرداخت شده اســتعبدالرحيم دشمن زيارى –
رئيس اداره امور شعب  بانك مهر اقتصاد استان 
بوشهر- به همراه روســاى شعب و معاونين خود 
با محمد تقى منوچهرى رئيس ســازمان جهاد 

كشاورزى استان بوشهر ديدار كردند. دشــمن زيارى – رئيس اداره امور 
شعب  بانك مهر اقتصاد - در اين ديدار  صميمانه، ضمن تبريك فرارسيدن 
ماه رمضان ، ماه نزول قرآن به تشريح عملكرد بانك در حوزه هاى مختلف 
پرداخت و افزود: كارنامه استان داراى نقاط درخشانى است كه نشان دهنده 
فعاليت و تالش تمامى كاركنان استان در سال جارى مى باشد.دشمن زيارى 
اظهار داشت: با سعى و تالش مضاعف همكاران و به كارگيرى تمامى ظرفيت 
هاى موجود اميدواريم با هدف گذارى هاى صورت گرفته بتوانيم به برنامه 
هاى تعيين شده جامه عمل بپوشانيم.دشمن زيارى پديده شوم ريزه گرده 
ها را يكى از مشكالت عمده مردم جنوب كشور ياد كرد و بيان داشت: بانك 
مهر اقتصاد در راستاى مسئوليت اجتماعى خود اقدام  به كاشت درخت در 
180 هكتار از زمين هاى باير خوزستان كرده است .رئيس سازمان جهاد 
كشاورزى استان بوشهر در اين نشست  مهمترين چالش آب در استان را 
مشكالت زير ساختى در حوزه نخيالت در دشتستان بيان كرد و  گفت: خرما 
يكى از ظرفيت هاى توليدى اين استان است كه 14 درصد خرماى كشور 
در استان بوشهر توليد مى شــود .منوچهرى همچنين از توليد 900 هزار 
تن محصول صيفى جات و سبزى جات در استان خبر داد و گفت: ساالنه 
افزون بر 900 هزار تن سبزى و صيفى جات در استان بوشهر توليد مى شود 
كه زمينه مطلوبى براى صادرات آن به كشــورهاى همسايه از جمله قطر ، 

افغانستان، عراق و روسيه فراهم كرده است .

| مهناز پاشائی- ســميه فرضى، عكاس جوان تبريزى 
در دومين مراســم اهداى نشــان عكس ســال مطبوعاتى ايران 
توانست رتبه اول بخش تك عكس مســتند را از آن خود كند. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، در مراســم اهداى نشان عكس سال 
مطبوعاتى ايران كه به همت انجمن صنفى عكاســان مطبوعاتى 
ايران براى دومين بار در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، سميه 
فرضى، عكاس جوان تبريزى توانست رتبه اول بخش «تك عكس 
مســتند» را از آن خود كند. فرضى درحالى اين جايزه مهم را در 
تهران دريافت كرد كه صبح آن نيز در هشــتمين جشنواره ملى و 
بين المللى عكس فيروزه تبريــز رتبه دوم بخش عكس موبايلى را 
كسب كرده بود. سميه فرضى متولد سال 64 و كارمند شهردارى 
منطقه 10 تبريز است. او فارغ التحصيل مهندسى عمران در مقطع 
كارشناسى ارشد از دانشگاه تبريز است و به تازگى عكاسى را شروع 
كرده است. فرضى مى گويد: «آموزش عكاسى را به طور جدى نزد 
على حامد حقدوست، عكاس بنام مستند كشور كه پارسال همين 
جايزه را در همين جشنواره كسب كرده بود فراگرفته ام.» او توضيح 
مى دهد: «به هنر هميشــه عالقه داشته ام اما مشغله درسى اجازه 
نمى داد كه در حوزه مورد عالقه ام فعاليت كنم اما در ســال هاى 

اخير سعى كرده ام براى عكاسى وقت بگذارم.» فرضى مدت زمان 
آموزش مفيدش از على حامد حقدوست را 8 ماه عنوان مى كند و 
درباره استادش مى گويد: «ايشان با دلسوزى تمام كنار من بودند 
و به من كمك كردند كه در عكاسى موفق شوم و حاال جايزه ام را 
مديون ايشان مى دانم.» او داشتن عالقه و جديت را در كنار داشتن 
اســتادى خوب رمز موفقيت مى داند و مى گويد: «شايد رشته و 
كارم با عكاسى ظاهرا مرتبط نباشند اما واقعيت اين است كه من 
در محل كارم با افراد زيادى سر و كار دارم و همين ارتباط زياد با 
آدم ها باعث مى شود كه در عكاســى مستند موفق تر عمل كنم.» 
اين عكاس جوان معتقد است كه عكاس مستند بايد يك شخصيت 
مردمى داشته باشد و عالقه خاصى به آدم ها بورزد؛ به بيانى ديگر 
عكاس مستند مى بايست درد جامعه و مردم را درك و لمس كند 
و به همين خاطراســت كه عكاسى مستند جايگاه ويژه اى در بين 
شــاخه هاى مختلف عكاسى دارد. ســميه فرضى در نظر دارد در 
آينده حرفه اى اش از سوژه ها و موضوعاتى كه در نظر دارد مجموعه 
عكس مســتند تهيه كند و تالشــش در زندگى نيز افزايش دادن 
معلوماتش در حوزه هاى مختلف خواهد بود. محمد بقال اصغرى، 
ديگر عكاس جوان تبريزى نيز در همان مراسم اهداى نشان عكس 

سال مطبوعاتى ايران كه چند روز قبل برگزار شد، به عنوان نامزد 
نهايى بخش مجموعه عكس مستند انتخاب شده بود.

 موفقیت عکاسان تبریزی
برای دومین سال متوالی؛

سمیه فرضی رتبه 
اول »تک عکس 
مستند« ایران را 
کسب کرد

| مهناز نوبری - در سومين جشنواره و نمايشگاه 
توانمندى هاى بهره بردارى صنعت آب و فاضالب كشور در 
محل نمايشگاههاى شهر آفتاب تهران، طرحهاى ارائه شده 
اين شركت در ارزيابى هيأت داوران به عنوان طرح برگزيده 
در سال 97 انتخاب شد.مرتضى صانع دوست معاون بهره 
بردارى شركت آبفاى گيالن با اشــاره به عنوان برگزارى 
اين جشــنواره و حضور آبفاى گيالن با رويكرد تاب آورى 
تأسيسات اظهار داشت: آبفاى گيالن با 14 عنوان طرحهاى 
تحقيقاتى صنعتــى ، نيمه صنعتى و مقاله با مشــاركت 
شركتهاى ســرمايه گذارى تانا انرژى و زالل ايران در اين 
جشــنواره حضور يافت.وى با تشريح طرحهاى ارائه شده 

گفت: طرح عملگر برقى هوشمند با طراحى مهندس رضا 
عقيلى كارشناس تله مترى و سيستم هاى كنترل معاونت 
بهره بردارى آبفاى گيالن و طرح ســاخت دستگاه اندازه 
گيرى كدورت سنج، كلر باقى مانده و هدايت الكتريكى با 
طراحى شركت تحليلگران آرماپويش صنعت ودكتر سيده 
ضحى حجازى (مدير دفتر كنتــرل كيفيت معاونت بهره 
بردارى آبفاى گيالن) حائــز رتبه برتر در بخش ابداعات و 
اختراعات شد.صانع دوســت حضور صنعت و دانشگاه به 
همراه شركت هاى دانش بنيان در ســومين جشنواره و 
نمايشگاه توانمندى هاى بهره بردارى صنعت آبفاى كشور 

را از شاخصه هاى حضور آبفاى گيالن عنوان كرد .

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی در شهرستان آق قال برگزار شد
| به ميزبانى اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان آق قال صبح امروز 17ارديبهشت 
ماه ، يك دوره كارگاه آموزشــى گياهان دارويى براى بهره برداران مراتع حوزه اين شهرستان  
در مراتع گوبگلجه آق قال برگزار شــد  در آغاز اين دوره كه با همكارى شركت تعاونى چمنزار 
آالگل و مديريت جهاد كشاورزى شهرستان و اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى اين شهرستان 
برگزار گرديــد ،مهندس رضا اورمز رئيس اداره منابع طبيعى اين شهرســتان طى ســخنانى 
پيرامون وسعت و شــرايط مراتع ، گونه هاى موجود و تاثيرات اقليمى بر روى پوشش گياهى 
مراتع اين شهرستان سخنانى بيان داشتند.در ادامه كارشناس سايت  خانم مهندس محمدزاده 

اهداف ايجاد ســايت را بيان كرده و گونه هاى دارويى و مرتعى كشت شده در سايت را به بهره برداران معرفى نمودند، 
توضيحاتى در خصوص كشــت و روشهاى برداشــت و نيز تاثيرات كشــت اين گونه ها بر بهبود مراتع و معيشت بهره 

برداران و دامداران را توضيح دادند.

هیچ یک از مناطق شکار ممنوع همدان محیط بان ندارند
| سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان از خالى بودن 50 درصد پست هاى 
سازمانى اين اداره كل خبر داد و گفت: تمامى مناطق شــكار ممنوع استان همدان فاقد محيط بان 
مستقر است.به گزارش كائنات و به نقل از ايسنا ؛ سيدعادل عربى  با اشاره به اينكه جذب نيرو در برنامه 
امسال سازمان محيط زيست كشور است، اظهار كرد: امسال 3000 نيرو در كشور جذب خواهد شد 
كه براساس اخبار غيرموثق ســهم همدان 10 نفر است.وى با بيان اينكه 50 درصد ظرفيت اداره كل 

حفاظت محيط زيست همدان خالى است، تصريح كرد: اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان بايد داراى حدود 280 
نيرو باشد در حاليكه هم اكنون 125 نيرو در اين سازمان وجود دارد.عربى افزود: يكى از سياست هاى دولت كوچك سازى بدنه 
و عدم استخدام در ادارات اســت كه اين موضوع كار را براى ما سخت كرده به طوريكه محيط زيست استان به سختى وظايف 
ســازمانى خود را انجام مى دهد.وى با تأكيد بر اينكه تمامى مناطق شكار ممنوع استان همدان فاقد محيط بان مستقر است، 
يادآور شد: مناطق شكار ممنوع استان همدان توسط كارشناسان سازمان، شخص فرمانده يگان و معاون محيط طبيعى رصد 

مى شود در حاليكه بايد مشغول به كار ديگرى باشند.

ژتحویل پنل خورشیدی به بهره بردار مرتع  در آق قال
| در راستاى  تشويق و ترغيب بهره برداران به استفاده از انرژى هاى نو ، اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى شهرســتان آق قال با هماهنگى وهمكارى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان 
گلستان يك دستگاه پنل خورشيدى  را بصورت رايگان به يكى از بهره برداران مرتع اين حوزه اهداء 
نمود. به گزارش كائنات و به نقل از  پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان 
گلستان ؛ رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان آق قال در همين ارتباط به پايگاه اطالع 
رسانى اين اداره كل علت اهداء اين پنل خورشــيدى به يكى از بهره برداران حوزه شهرستان آق قال 
را  مشاركت مطلوب ايشــان در امر احياء مراتع عنوان نمودند . در همين رابطه مهندس اورمز گفت 

: آقاى آنه اراز دليجه از مرتعداران مرتع منگالى پايين با اجراى پروژه ذخيره نزوالت آســمانى و بذرپاشى در سطح 62 هكتار 
همكارى خوب و مطلوبى با اداره داشــتند به همين دليل اين پنل خورشيدى جهت نصب و بهره ورى از آن درمحل دامدارى 

ايشان بصورت رايگان اهداء گرديد . 

29 درصد حجم مخزن سداکباتان خالی است
| مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان از پر شدن 71 درصدى حجم سد اكباتان 
خبر داد و گفت: تا كنون 25,5 ميليون مترمكعب از ظرفيت سد اكباتان پر آب شده است.به گزارش 
كائنات و به نقل از ايسنا ؛ منصور ستوده با اشــاره به كاهش 56 درصدى ورودى آب به سد اكباتان، 
اظهار كرد: از ابتداى مهر ســال قبل تا كنون 23 ميليون مترمكعب آب وارد شــده سد اكباتان شده 
است، در حالى كه در مدت مشابه سال گذشــته 53 ميليون متر مكعب آب وارد شده بود.وى با بيان 

اينكه بارش باران در استان همدان نسبت به سال گذشته 7 درصد كاهش دارد، تصريح كرد: از ابتداى سال آبى تاكنون 372 
ميلممتر بارش در استان همدان رخ داده است كه در مدت مشابه سال گذشته 400 ميلى متر بارش رخ داده بود.ستوده با اشاره 
به اينكه ميزان بارندگى استان در مقايسه با بلندمدت افزايش 9 درصدى دارد، خاطرنشان كرد: در صورتى كه بارش ها تداوم 
داشته باشد احتمال دارد شاهد سرريز سد باشيم اما در حال حاضر سرريز سد امكان پذير نيست.وى با تأكيد بر اينكه حق آبه 
بهار و تابستان كشاورزان از ســد اكباتان 1,5 ميليون مترمكعب است، يادآور شد: قرار بود از ابتداى ارديبهشت سهم حق آبه 

كشاورزان از سد اكباتان داده شود كه به علت بارش هاى خوبى كه در ارديبهشت صورت گرفت نيازى به آبگيرى نداشتند.

خبرنامه

استان ها

خبر

کسب طرح برگزیده در بخش 
ابداعات و اختراعات سومین 
جشنواره و نمایشگاه توانمندی 
های بهرداری صنعت آب و 
فاضالب کشور

| اسد فالح - جلسه ساماندهى جمع آورى زكات 
فطريه شهرســتان تبريز با حضور نماينــده امام جمعه 
تبريز، دبير ســتاد زكات آذربايجان شــرقى و نمايندگان 
نهادهــاى حمايتى به رياســت برزگر معاون سياســى 
و اجتماعــى فرمانــدارى تبريز برگزار شــد. به گزارش 
خبرنگار مــا در تبريز به نقل از روابط  عمومى فرماندارى 
شهرســتان تبريز، جلسه ســاماندهى جمع آورى زكات 
فطريه شهرســتان با حضورحجت االســالم والمسلمين 
روحانــى نماينده امام جمعــه معزز تبريز،  دبير ســتاد 
زكات آذربايجان شــرقى و نمايندگان نهادهاى حمايتى 
به رياســت برزگر معاون سياســى و اجتماعى فرماندار 
تبريز برگزار شــد. معاون فرماندار تبريز در اين جلسه بر 
لزوم  ســاماندهى جمع آورى زكات فطريه وفق سنوات 
گذشــته تاكيد كرد و گفت: زكات جز واجبات شــرعى 
مى باشــد كه جمع آورى آن در روز عيد فطر با همكارى 

نهادهاى مربوطه بايــد بطور منظم و دقيق اجرا شــود. 
سعيد برزگر همچنين با اشــاره به استقرار تعداد زيادى 
صندوق جمع آورى ذكات در ســطح شــهر گفت: طبق 
روال سال هاى قبل تمامى صندوق هاى جمع آورى زكات 
فطريه بعد از معرفى از طرف شوراى زكات استان ممهور 
به مهر فرماندارى تبريز و به همــه متصديان صندوق ها 
كارت شناســايى معتبر صادر خواهد شد. حجت االسالم 
محمدزاده دبير ستاد زكات آذربايجان شرقى  نيز در اين 
جلسه  با اشاره به اينكه ســال گذشته 4 ميليارد و 900 
ميليون تومان ذكات فطريه  در اســتان جمع آورى شد، 
گفت: ذكات جز شئونات حاكم شــرعى مى باشد و تنها 
ارگان نظارتى نمايندگان ولى فقيه در استانها مى باشند. 
الزم به ذكر است در اين جلسه مقرر شد تمامى نهادهاى 
حمايتى داراى مجوزبا تعداد صندوق هاى سال قبل اقدام 

به جمع آورى زكات فطريه كنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز: برای کلیه متصدیان صندوق های 
جمع آوری زکات فطریه کارت شناسایی معتبر صادر خواهد شد

خبر

| ماهان فالح- با برگزارى مراسم معارفه و تكريم، سرپرست 
ســازمان فرهنگى و هنرى شــهردار تبريز منصوب و معرفى شد. به 
گزارش  خبرنگار ما در تبريز، در جلسه اى با حضور قائم مقام  و معاون 
اجتماعى و فرهنگى شــهردار تبريز، طى حكمى از ســوى شهردار 
تبريز، ميكائيل نظرى به عنوان سرپرست سازمان فرهنگى  و هنرى 
شهردارى تبريز معرفى  و از خدمات چها رساله حسين آذرنيا قدردانى 
شد. قائم مقام شهردار تبريز، با اشاره به نقش سازمان فرهنگى و هنرى 
شهردارى تبريزدر ارتقاى فرهنگ شهروندى، اظهار داشت: عملكرد 
شاخص اين سازمان در طول سال هاى متمادى، خال فرهنگ شهروندى 
را جبران كرده است. وى در مراسم معارفه سرپرست سازمان فرهنگى 
و هنرى شهردارى تبريز، خاطرنشان كرد: سازمان فرهنگى و هنرى 
به عنوان بازوى اجرايى در حوزه فرهنگ، افكار عمومى، رســانه ها و 
عموم شــهروندان را با خود همراه ساخته است. وى با اشاره به اين كه 
انتظارات و توقعات از اين ســازمان، روز به روز در حال افزايش است، 
ادامه داد: نگاه مديريت شهرى اين است كه حوزه فرهنگى شهردارى، 
در راستاى افزايش مشاركت هاى مردمى، ارتقاى فرهنگ شهرنشينى 

و توسعه آموزش هاى شــهروندى حركت كنند؛ در اين صورت، ساير 
حوزه هاى اجرايى خواهند توانست كيفيت خدمات خود را افزايش و 
هزينه هاى اجرايى را كاهش دهند. قائم مقام شهردار تبريز، با قدردانى 
از خدمات چهار سال گذشته آذرنيا، مديرعامل سابق سازمان فرهنگى 
و هنرى، گفت: برادر پرتالش، جناب آذرنيا، در سال هاى اخير، على رغم 
كاستى ها و محدوديت هاى بسيار، با تالش بى وقفه خود، برنامه هاى 
موثرو جدى را در شهرمان پيگيرى كردند. وى با بيان اين كه تغييرات 
مديريتى، امرى طبيعى در روند خدمتگزارى است، متذكر شد: منابع 
انسانى، مهم ترين سرمايه  مديريت اجرايى شهر است و شهروندان قطعاً 
قدردان مديران و خدمتگزاران پرتالش خواهند بود. وى اضافه كرد: 
سرپرست جديد اين سازمان، با پشتوانه تجارب دوره هاى مختلف و 
هكارى بيش ازپيش عوامل اجرايى ســازمان، مســير پرتالش حوزه 
فرهنگ را ادامه خواهد داد و براى ايشــان در ايــن راه آرزوى توفيق 
داريم.. در خاتمه اين مراسم، ميكائيل نظرى با اعطاى حكم شهردار 
تبريز، به عنوان سرپرســت ســازمان فرهنگى و هنــرى معرفى و از 

تالش هاى آذرنيا مديرعامل سابق اين سازمان قدردانى شد.

با برگزاری مراسم معارفه و تکریم

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

در جلسه ساماندهی جمع آوری زکات فطریه شهرستان تبریز اعالم شد؛

| به مناسبت پاسداشت «روز زمين پاك» ، كاركنان اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان كردكوى 
برنامه هاى مختلف و متنوعى انجام دادند كه اّهم آن عبارتند از : برگزارى مراسمى به همين مناسبت در پارك شهر 
كردكوى ، پاكسازى محيط و حضور در مزار و اداى احترام به شهداء گمنام . 
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