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مدیرکل راه و شهرسازی گلستان :

ضرورت ایجاد شهر جدید در سفر مدیرعامل
شهرهای جدید به گلستان بررسی شد

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از در نظر گرفتن یک
محدوده در استان برای ایجاد شهر جدید خبرداد و گفت :در مرحله
اخذ استعالم از دستگاه های مرتبط هستیم.مهندس محبوبی
مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان اظهارکرد :در گلستان
برخالف بسیاری از استان ها ،شهر جدید نداریم و در سفر مدیر
عامل شهرهای جدید به استان گلستان  ،چند نقطه برای ایجاد
شهر جدید بازدید شد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود :یکی
از نقاط جمعیتی که نیاز به احداث شهر جدید دارد ،منطقه آزاد
اینچه برون است که با راه اندازی این منطقه افرادی در آن مشغول
به فعالیت می شوند و قرار نیست این افراد در گرگان ،آق قال یا
گنبدکاووس ساکن شوند.وی بیان کرد :بنابراین زمینی به مساحت
 ۲۰۰هکتار از اراضی منابع طبیعی برای ایجاد شهر جدید در جوار
تاالب آلماگل شناسایی شده که خارج از محدودههای تاالبی است.
مهندس محبوبی عنوان کرد :برای ایجاد شهر جدید در این نقطه
استعالم های الزم از دستگاههای مختلف مانند آب منطقهای،
محیط زیست ،منابع طبیعی و غیره در مرحله اخذ و جمعبندی
هستیم و نتیجه آن به شورای برنامه ریزی استان اعالم و سپس به
وزارتخانه ارسال می شود.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت:
در صورت موافقت اولیه با ایجاد شهر جدید در این نقطه ،شرکت
شهرهای جدید با انتصاب مشاور  ،مطالعات زیست محیطی ،پدافند
غیرعامل ،بحران و غیره را انجام خواهد داد.طبق گفته وی این طرح
هم اکنون در فاز شناخت بوده و تصمیمی نهایی منوط به مطالعات
مشاور و تائیدیه های قانونی است.مهندس محبوبی بیان کرد :در
حال حاضر این یک نقطه در استان مد نظر بوده و مواد جدید منوط
به تامین زمین دولتی با حداقل مساحت  100هکتار می باشد.
طی حکمی از سوی مدیرعامل؛
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با اعزام هیئت شورای حل اختالف خوزستان به آذربایجان شرقی؛

فرماندار شهریار در جلسه شورای فرهنگ عمومی منطقه غرب استان تهران:

اولیای دم گذشت کردند ،جوان ماهشهری آزاد شد

با سفر هئیت اعزامی شورای حل اختالف عشایر
خوزستان به استان آذربایجان شرقی ،مقدمات سازش میان
دو طایفه و آزادی یک نفر محکوم به قصاص فراهم شد
رئیس توسعه حل اختالف استان خوزستان با اعالم
این خبر ،گفت :سیزده سال پیش مرحوم قلی پور از استان
آذربایجان شرقی برای پیگیری امور تجاری شرکت خود و
رفع مشکالت مالی به ماهشهر سفر می کند و پس از مدتی،
بر سر مسائل مالی با فردی دچار اختالف و درگیری می
شود که متاسفانه در این نزاع به قتل می رسد.
علیرضا باوی ادامه داد :بدین ترتیب این درگیری ،یک
خانواده ساکن تبریز را عزادار کرد و قاتل نیز از آن زمان دستگیر و در دادگاه به قصاص محکوم و روانه زندان شد.
وی افزود :تالش خانواده قاتل برای کسب رضایت موثر واقع نشد و بستگان وی برای کسب رضایت اولیای دم به
ستاد صبر استان متوسل شدند که با دستور ریاست شورا ،دبیرخانه شعب شوراهای حل اختالف ویژه عشایر ،هئیتی را
برای ایجاد مصالحه و سازش به سفر به روستای قره یاغلو شهرستان باسمنج اعزام کرد.
رئیس توسعه حل اختالف خوزستان خبر داد :سرانجام با حضور پدر و مادر و بستگان مقتول ،تالش اعضای شورای
حل اختالف ویژه عشایر و ستاد صبر استان خوزستان و همکاری هئیت مکتب الزهرا (س) شهرستان باسمنج ،جوان
ماهشهری که  13سال در انتظار اجرای حکم قصاص خود بود ،با عفو و بخشش اولیای دم ،از چوبه دار رهایی یافت.
باوی عنوان کرد :این محکوم به قصاص به زودی پس از طی مراحل قانونی و پرداخت مبلغ دیه ،پس از  13سال
از زندان آزاد می شود.باوی ضمن تقدیر از اولیای دم و زحمات اعضای شعبه شورای حل اختالف ویژه عشایر و ستاد
صبر استان و هئیت مکتب الزهرا (س) باسمنج در حل و فصل این پرونده ،اظهار داشت :با توجه به اینکه قصاص حق
اولیای دم است ولی این خانواده با بخشش و گذشت از حق مسلم خود ،درس ایثار و ازخودگذشتگی به ما آموختند
و بدون شک کار خیرخواهانه و خداپسندانه آنان مورد توجه خداوند قرار می گیرد و اجر و پاداش معنوی برای این
خانواده عزیز را به همراه دارد.

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد
شرکت آب و فاضالب کردستان منصوب شد

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان طی حکمی جمشید مرادی
را به عنوان معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کردستان
مراسم معارفه معاون جدید خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا
شنبه  18دی ماه با حضور مدیرعامل ،معاونین و همکاران حوزه
مشترکین آبفا کردستان برگزار گردید.در این مراسم مهندس تخت
شاهی مدیرعامل آبفا کردستان ضمن تقدیر از تالش های صابر
اسعدپناه معاون قبلی این حوزه که به افتخار بازنشستگی نائل آمده
است ،جمشید مرادی را به عنوان معاون جدید خدمات مشترکین
و درآمد آبفا کردستان منصوب کرد.مهندس تخت شاهی در این
جلسه تاکید کرد :از معاونت جدید خدمات مشترکین شرکت انتظار
می رود تا به کمک سایر واحدها نسبت به ارتقای جایگاه آبفا در
این بخش اقدام نماید.وی بر ضرورت شناسایی و احیای درآمدهای
پنهان تاکید کرد و افزود :این معاونت به نوعی ویترین خدمات
شرکت محسوب می شود و لذا باید زمینه رضایتمندی مردم و
مشترکان را بیش از گذشته فراهم کند.جمشید مرادی از نیروهای
باسابقه شرکت می باشد که پیش از این و در دوران آب و فاضالب
روستایی سمت معاون مالی و مدیر شهرستان کامیاران را داشته
است و پس از ادغام شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی
نیز تاکنون به عنوان مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آبفا
کردستان فعالیت می کرد.

شرکت گازجلسه هم اندیشی دستگاه های خدماتی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :در راستای ایفای مسؤولیت های
اجتماعی و کاهش زمان ارائه خدمات به ذینفعان مشترک ،جلسه به اشتراک
گذاری تجربیات موفق شرکت گاز با حضور نمایندگان دستگاه های خدماتی
استان ،به میزبانی شرکت گاز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در این جلسه ،اظهار کرد:
برگزاری جلسه هم اندیشی و اشتراک گذاری تجارب موفق دستگاه های
خدماتی ،راهبردی برگرفته از مصوبات کارگروه توسعه مدیریت بوده که با
هدف دانش افزایی ،رعایت صرفه و صالح اقتصادی و بهبود عملکرد جمعی
سازمان ها در خدمت رسانی به مردم ،محقق شده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی ضمن معرفی شرکت گاز استان و استراتژی
ّ
های اجرایی در نیل به اهداف سازمانی افزود :این شرکت در سال  68در
گستره سه استان شمال غرب کشور و از سال  77با ماهیت خدماتی مستقل
فعالیت های خود را آغاز کرده و تاکنون با گازرسانی به تمامی شهرها و 98.2
درصد خانوار روستایی تمامی تعهدات گازرسانی مصوب خود را در استان
محقق ساخته است.

رئیس دانشگاه کاشان از کسب رتبه دوم این دانشگاه در
نظام رتبه بندی بین المللی گرین متریک  2021در بین دانشگاه
های کشور خبر داد.دکتر عباس کتابی در جمع خبرنگاران افزود:
دانشگاه کاشان در سال  ، 2021جایگاه  104دانشگاه های جهان و
در میان  150دانشگاه برتر جهان از بین  10هزار دانشگاه ارزیابی
شده در این نظام رتبهبندی گرینمتریک قرار گرفت.وی « فضا و
ساختار «  « ،انرژی (تولید و صرفه جویی)»  « ،پسماند «  « ،آب و
فاضالب» « ،حمل ونقل»« ،آموزش و پژوهش سبز « را از شاخص
های این نظام رتبه بندی عنوان کرد و افزود :دانشگاه کاشان
در این نظام رتبه بندی در بین این شاخص ها ،امتیاز  7725را
کسب کرده است که دانشگاه کاشان در سال  175 ،2021امتیاز
افزایش نسبت به سال  2020داشته است.دکتر کتابی با بیان اینکه
نظام رتبهبندی گرین متریک دانشگاهها را با توجه با شاخصهای
مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست و اقدامات اجرایی حوزه
توسعه پایدار می سنجد ،خاطر نشان کرد :دانشگاه کاشان در این
نظام رتبه بندی ،بر اساس رسالت مسئولیت اجتماعی در قبال و
شاخص های محیط زیست ،انرژی ،صرفه جویی و استفاده بهینه
در مصرف آب و انرژی و مدیریت پسماند  ،رتبه  104جهان  ،در
خاورمیانه رتبه  8و در ایران رتبه دوم را کسب کرده است.رتبهبندی
جهانی دانشگاهی «گرینمتریک» توسط دانشگاه دولتی اندونزی
انجام میشود ،این رتبهبندی با هدف ارائۀ چشماندازی جامع از
شرایط و سیاستهای مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در
دانشگاههای کشورهای مختلف راهاندازی شده است.گرین متریک
ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاستگذاران در محیطهای
دانشگاهی فراهم آورده و ساالنه بیش از ده هزار مؤسسه توسط این
نظام رتبهبندی ارزیابی میشود که فهرست پانصد مؤسسه برتر بر
روی سایت  http://greenmetric.ui.ac.idمنتشر می شود.مشارکت
در رتبه بندی گرین متریک گامی در جهت فعالیتهای بین
المللیسازی دانشگاهها ،معرفی آنها به سایر دانشگاه ها و برجسته
کردن اهمیت موضوع پایداری ،مسائل محیط زیستی و چالشهایی
مانند فرایند گرم شدن زمین ،بهره برداری بیش از حد از منابع،
وابستگی به منابع نفتی و کمبود آب و غذا در سطح جهانی است.

به گفته این مقام مسوول ،شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تداوم
پروژه های عمرانی ،گازرسانی به  110روستا در مرحله طراحی و انتخاب
پیمانکار و گازرسانی به  158روستا در مرحله اتمام قرار دارد.
سیدرضا رهنمای توحیدی همچنین اظهار داشت :خدمات ارائه شده در
ّ

شرکت گاز استان در قالب  62فرآیند تدوین و بر اساس نقشه استراتژیک و
اهداف و چشم انداز سازمانی عملیاتی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ،مهم ترین تجارب ارزنده قابل ارائه در این
شرکت را مباحث مدیریت دانش ،ارزیابی مدیران به روش  360درجه ،نظام
پیشنهادات ،پایش اهداف استراتژیک بر اساس مدل  BSCاعالم نمود و تصریح
کرد :هدف بهینه کاوی ،بهبود فعالیت ها برای نیل به بهترین وضعیت ممکن
از لحاظ صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی بوده که نهایتاً سطح مورد انتظار
ذینفعان سازمانی را نیز برآورده سازد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این
جلسه ضمن قدردانی از میزبانی و اقدامات ارزنده شرکت گاز استان در تجمیع
و بهبود عملکرد دستگاه های خدماتی آذربایجان شرقی ،گفت :هدف از این
هم اندیشی و به اشتراک گذاری دانش ،پیوند سازمانی در ارتباط با گروه بندی
های زیربنایی در سطح استان است تا با تغییر شیوه های ارزیابی و ادغام
فرآیندهای مشترک ،زمینه مناسب تری برای رقابت و بررسی عملکردهای
اجرایی فراهم گردد.

در نشست شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان قم مطرح شد؛

اعتبار دولتی به طرحهای قرآنی استان قم اختصاص مییابد

 ۱۳۰۰هکتار جنگل کاری در استان ایالم
انجام می شود

دانشگاه کاشان دومین دانشگاه سبز ایران در نظام
رتبهبندیبینالمللیگرینمتریک۲۰۲۱

شهریار – نرگس اصالنی :طاهری فرماندار شهریار با
اشاره به لزوم گسترش دامنه شمولیت موضوعات فرهنگی
در استان تهران و پرهیز از اقدامات جزیرهای ،گفت :با تالش
مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ۵۰۰ ،معتاد
متجاهر تا به امروز با حضور در مراکز ترک اعتیاد در زنجیره
بازپروری قرار گرفتهاند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار،
نوراله طاهری فرماندار شهریار در جلسه شورای فرهنگ
عمومی منطقه غرب استان تهران به میزبانی شهریار گفت:
ما منکر وجود مشکل در شهرستان شهریار نیستیم اما در
شهریاری با  ۱میلیون نفر جمعیت که  ۷استان جمعیت کمتری از این شهرستان دارند ،فرهنگ ناهمگون و سرریز
مشکالت کشور و پایتخت وجود دارد اما از خوبیها و زیباییها هم نباید گذشت.
وی افزود :نوع جلسات منطقهای شورای فرهنگ عمومی ابتکار بسیار خوبی است و به نوعی آن هدف شورای
فرهنگ عمومی را تسهیل میکند.
فرماندار شهریار بیانکرد :شورای فرهنگ اگر بخواهد اقدامات خود را اجرایی کند ،جزیرهای قابل اقدام نیست و با
این ابتکار بسیاری از موضوعات قابل اجراست.
طاهری گفت :دامنه شمولیت موضوعات فرهنگی در سطح استان تهران بایستی گستردهتر شود و ادارات کل
استانی در این زمینه بایستی حمایت و تاکید داشته باشند.
وی ادامه داد :قرارگاه اجتماعی کار بسیار خوبی است که توسط استانداری تهران شروع شده و زنجیره این قرارگاه
بحثی است که به آن باید توجه شود تا پاسخگوی نیازهای باشد.
فرماندار شهریار تصریحکرد :با تالشهای مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار و همکاری
شهرداریها ،با اجارهکردن  ۱۰کمپ به مدت  ۶ماه تا به امروز حدود  ۵۰۰معتاد متجاهر با حضور در مراکز ترک اعتیاد،
در زنجیره بازپروری قرار گرفتهاند.

به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد؛

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم :

ایالم -راضیه صمیم نیا :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ایالم گفت :برابر برنامه ابالغی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور امسال یک هزار و  ۳۰۰هکتار جنگل کاری در
استان ایالم انجام می شود .رضا احمدی عصر یکشنبه در بازدید از
طرحهای جنگل کاری در شهرستان دهلران اظهار کرد :کل جنگل
کاری کشور امسال  ۲هزار هکتار است که از این میزان یک هزار و
 ۳۰۰هکتار آن به استان ایالم اختصاص یافته که خوشبختانه در
این راستا اقدام بسیار خوبی انجام شده است.وی افزود :عمده جنگل
کاری کشور در سال جاری در استان ایالم و شهرستان دهلران بوده
که  ۶۵درصد جنگل کاری سال جاری در استان ایالم بوده که عمده
کار در شهرستان دهلران است.احمدی به پتانسیل جنگل کاری
در استان ایالم اشاره مرد گفت :خوشبختانه ظرفیت جنگل کاری
سبب شده که  ۵۰درصد اعتبارات کشور به استان ایالم اختصاص
پیدا کند که نوید بخش توسعه جنگل کاری در استان استمدیر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم ادامه داد :تا پایان سال
حجم باقی مانده از جنگل کاری و اعتبارات اختصاص یافته در این
حوزه در استان اجرایی و هزینه خواهد شد.احمدی گفت :استان
ایالم یکی از اصلی ترین و مهمترین قطبهای تولید نهال از لحاظ
کمی و کیفی کشور میباشد و نهالهای تولیدی استان ،متناسب
با هر اقلیم و شرایط جغرافیایی مناطق کاشت میشوند.مدیرکل
منابع طبیعی تصریح کرد :ساالنه بیش از پنج میلیون اصله نهال در
نهالستانهای گرمسیری و سردسیری استان ایالم تولید میشود و
به صورت رایگان در اختیار گروهها ،انجمنهای مردم نهاد ،ادارات و
اقشار مختلفی که قصد مشارکت در نهال کاری دارند ،قرار میگیرد

اقدامات جزیرهای در حوزههای فرهنگی مفید فایده نیست

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در نشست شورای توسعه
فرهنگ قرآنی استان قم از اختصاص اعتبارات ویژه به طرح های قرآنی
مؤسسات فرهنگی و قرآنی خبر داد و گفت :این اعتبار طرح محور است و
مؤسسات قرآنی می توانند طرح های خود را به اداره کل ارشاد اسالمی استان
قم ارائه کنند و در صورت تصویب در کمیته مربوطه اعتبارات از  10تا 100
میلیون تومانی به طرح های ویژه قرآنی تعلق میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالماهلل علیها،
شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان قم به ریاست آیت اهلل سیدمحمد
سعیدی و با حضور جمعی از مدیران و فعاالن عرصههای قرآنی و فرهنگی در
سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
در این نشست از اختصاص اعتبارات فرهنگی و قرآنی به استان قم خبر داد
و گفت :این اعتبار طرح محور است و مؤسسات قرآنی می توانند طرح های
خود را به اداره کل ارشاد اسالمی استان قم ارائه کنند و در صورت تصویب
در کمیته مربوطه اعتبارات از  ۱۰تا  ۱۰۰میلیون تومانی به طرح های ویژه
قرآنی تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده فرصت ارسال طرح باقی است ،افزود:
طرح های ارسالی باید از نظر اعتبارات و خروجی مشخص باشد و اولویت با
طرح هایی است که زودتر ارسال شود.
همچنین در این نشست علی اصغر شعاعی معاون قران و عترت
دانشگاه علوم و معارف به تشریح فعالیت های قرآنی در مساجد استان
قم اشاره و اظهار کرد :تعداد مجالس قرآنی در مساجد استان قم در
شأن استان نیست و باید با همکاری سایر نهادهای فرهنگی استان
این جلسات افزایش یابد.
وی با اشاره به تشکیل هیأت قرآن و عترت جامعه قرآنی به منظور
برگزاری مراسم ویژه قرآنی در مناسبتهای مختلف گفت :از دیگر طرحهای
استانی استعدادیابی قرآن آموزان سطح استان از میان دانش آموزان و افراد
مستعد است که نیازمند همکاری و همراهی نهادهای قرآنی سطح استان
است.
در ادامه این نشست حجت االسالم غالمرضایی قائم مقام معاونت تبلیغ و
فعالیتهای فرهنگی حوزه علمیه قم به فعالیت های قرآنی طالب حوزه علمیه

اشاره کرد و گفت :طرح ضیافت دوست با برگزاری  ۲۴۹محفل قرآنی در ماه
رمضان در استان قم ،اعزام  ۲۳۲روحانی خواهر و برادر به مدارس آموزش و
پرورش استان قم ،اجرای طرح ثقلین توسط روحانیان مستقر در سطح استان
و اجرای طرح بینات توسط حوزههای علمیه از فعالیتهای قرآنی معاونت
تبلیغ حوزه علمیه است.
در این نشست حجت االسالم سیدمحسن دینپرور مسئول شعبه قم بنیاد
بین المللی نهج البالغه به تشریح فعالیت های این نهاد پرداخت و گفت :این
مؤسسه فعالیتهایی از جمله راه اندازی رشته نهج البالغه در حوزه و دانشگاه،،
چاپ  ۲۵۰عنوان کتاب مرتبط با امیرالمؤمنین(ع) و نهج البالغه ،فصلنامه
علمی پژوهشی نهج البالغه با  ۶۹شماره ،برگزاری همایشها و مسابقات ملی
و بین المللی ،جمع آوری و چاپ  ۱۱هزار روایت از امیرالمؤمنین در  ۳۰مجلد،
تألیف ترجمه ژاپنی نهج البالغه و ایجاد مراکز تحقیقاتی و کتابخانه تخصصی
امیرالمؤمنین با  ۱۷هزار کتاب و پایان نامه است.
در ادامه این نشست ابوالقاسم مقیمی عراقی سرپرست معاونت هماهنگی
امور زائرین استانداری قم با بیان اینکه رویکرد جدیدی در بحث زیارت در
حال شکل گیری است ،گفت :اقبال مردم به سمت سفرهای زیارتی کوتاه
مدت و پیاده روی رفته است و ما نیز باید برای این سفرها اقدامات الزم را
انجام دهیم تا زائران با حضور در این شهر با فرهنگ اهل بیت(ع) و قرآن
بیشتر آشنا شوند.
در پایان نشست نیز از قاسم ایمانی به عنوان فعال برتر قرآنی استان
تجلیل به عمل آمد.

مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی در بندر بوشهربرگزار شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد  :مانورمشترک
عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با مشارکت
فرماندهی دریابانی استان و با حضور نمایندگان ارگان های ذیربط در کانال
دسترسی بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر در اینباره گفت :به منظور ارتقای سطح توان نیروهای عملیاتی
 ،مانور همزمان مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با مشارکت
دریابانی استان بوشهر در کانال دسترسی بندر برگزار گردید.
ارجمندزاده افزود :یکی از موارد متمایز این مانور استفاده از ظرفیت
پروازی جایرو پلین اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده که جهت
پایش های هوایی سواحل استان بمنظور مقابله با آلودگی نفتی و عملیاتهای
جستجو و نجات دریایی مورد استفاده قرار می گیرد .
وی بیان کرد :بر اساس سناریوتعیین شده ،در پایش هوایی کانال
دسترسی بندر بوشهر توسط جایروپلین اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر ،آلودگی نفتی در محدوده شمال اسکله یک به وسعت  ۳۰۰متر

یادمان

روز  21دی ماه مصادف با سالروز شهادت
خبرنگار پرتالش انقالبی و جاویداالثر صدا و سیما در
دوران دفاع مقدس شهید غالمرضا رهبر  ،به عنوان
روز بسیج رسانه نام گذاری گردیده است .
با توجه به اثر بی بدیل رسانه ها بر حوزه های
مختلف از جمله در بخش های فرهنگی  ،سیاسی،
اجتماعی ،معرفتی و اقتصادی  ،و از طرفی با وجود
روحیه و تفکر جهادی بسیجی و فرهنگ و جریان
ارزشی بسیج  ،مجموعه بسیج رسانه در سپهر رسانه
ای کشور از جایگاه تاثیرگذاری برخوردار بوده و
همواره نقش برجسته ای همسو با اهداف و ارزش
های نظام شکوهمند اسالمی و رهنمودهای رهبر
فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای(مد
ظله العالی) ایفا می نماید .
مجموعه بسیج رسانه با فعالیت های ارزنده خود

مشاهده شد و طی اطالع به مرکز پاسخگویی به اضطرارهای دریایی  ،تیم
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان و تیم مقابله با آلودگی
جهت ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام گردید و جایروپلین به فرودگاه بوشهر
بازگشت

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد:در بازید و بررسی ها
ی اولیه مشخص شد یک نفراز ملوانان اسکله نیز درهنگام سانحه در دریا
سقوط نموده و مفقود شده است .با تایید این موضوع بالفاصله هماهنگی الزم
انجام شد و عالوه بر اعزام تیم مقابله با آلودگی ،عملیات جستجو و نجات نیز
آغاز گردید.
وی اضافه کرد :براین اساس شناورهای ناجی  ۹از لنگرگاه خارجی ،شناور
ناجی  ۲از اسکله  ۱۵و شناورهای دریابانی از پایگاه دریابانی و جایروپلین بندر
از فرودگاه به موقعیت اعزام شدند تا بر اساس الگوی جستجوی موازی ،نفر
مفقودی را پیدا نمایند .شایان ذکر است در این مانور جهت سنجش توان
عملیاتی از مانکن(آدمک) استفاده شد.
ارجمندزاده گفت :بر اساس الگوهای اعالمی و با توجه به جریان
جزر آب ،گشت زنی در موقعیت شمال بندر آغاز شد و ابتدا موقعیت
نفر مفقودی توسط جایروپلین مشخص و به شناورها اعالم گردید و در
اولین فرصت توسط شناور ناجی  ۹از آب گرفته شد و در اسکله  ۱۵به
آمبوالنس تحویل گردید.

نقش برجسته بسیج رسانه در سپهر رسانه ای کشور
ضمن افزایش سرمایه اجتماعی بسیج و رسانه  ،در
آگاهی بخشی و اطالع رسانی به موقع  ،صحیح و موثر
با رویکرد ارزشی  ،والیی و انقالبی ،جریان سازی و
هدایت افکار عمومی جامعه بویژه در رویدادها  ،بحران
ها و شرایط خاص جامعه  ،و از طرفی با ایمن سازی
جامعه و مخاطبان در مقابل تالش های گسترده رسانه
ای جریان های معاند و نظام سلطه و خنثی سازی و
مقابله با توطئه ها و ترفندهای مختلف رسانه ای آنان
 ،و در مسیر حیات طیبه و بالندگی روزافزون انقالب
اسالمی پیشرو بوده و با امیدآفرینی و شور و نشاط
اجتماعی و معنوی و ارتقای روزافزون روحیه جهادی
و مطالبه گری انقالبی در سطح جامعه فعالیت شایسته
می نماید .
در سالروز بسیج رسانه ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهید جاویداالثر غالمرضا رهبر وهمه شهدای

عرصه رسانه  ،فرصت مناسبی است تالش و خدمات
ارزنده مجموعه بی ادعای بسیج رسانه  ،که در مسیر
تحقق آرمان های امام و رهبری و افق واالی انقالب
شکوهمند اسالمی و تمدن نوین اسالمی  ،ارتقا و
انعکاس مطالبه گری مردمی و جریان سازی های
انقالبی و جهادی  ،کمک به رفع مشکالت مختلف
مردم و توسعه همه جانبه جامعه و از طرفی با ارتقا
جایگاه و نقش مجموعه نیروهای ارزشی و انقالبی و
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی فعالیت می نمایند  ،را
ارج نهاده و از این بصیرت  ،تالش و تعهد و خدمات
ارزشی و انقالبی و جهادی سازمان بسیج رسانه
کشور و مسئولین و مدیران و همکارانشان صمیمانه
قدردانی می نمایم .
محسن نصرپور
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

