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مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یزد:

ضرورت راه اندازی رصدخانه 
فرهنـگی 

فرهنگی،  سازمان  عامل  مدیر 
اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با 
اشاره به اهمیت تقویت ظرفیت های 
گفت:  استان،  در  موجود  فرهنگی 
شهر یزد به یک رصدخانه فرهنگی 
ذیل  باید  مهم  این  و  دارد  نیاز 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای 

راه اندازی شود.
»عباس  جم  جام  گزارش  به 
مهربانی  ماه  برنامه  در  مالزینلی« 
شبکه سیمای یزد با بیان این  که هر 

چقدر فعالیت های فرهنگی تجمیع شود بازدهی بیشتری خواهند داشت، اظهار کرد: هرچه در حوزه های 
فرهنگی و هنری تالش شود کم است و هرچه این فعالیت های که توسط دستگاه های اجرایی متعددی 
انجام می شود همگرا و هم افزا باشد، مؤثرتر واقع می شود. وی با بیان این که وظایف این سازمان با 
وظایف ۴۲ دستگاه اجرایی استان متناظر است، افزود: اقداماتی که در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
برنامه ریزی می شود با کمک شهروندان در قالب مشارکت گرفتن از سمن ها، روحانیون، اساتید دانشگاهی 
و هنرمندان انجام می شود که مهم ترین نقطه قوت این ارگان فرهنگی است.این مسئول با بیان این که 
یزد به یک رصدخانه فرهنگی متناسب با ظرفیت های موجود نیاز دارد، گفت: این سازمان پیشنهاد کرده 
این مهم ذیل شورای فرهنگ عمومی استان راه اندازی شود. وی گفت: با تأکید وزارت کشور و سازمان 
شهرداری و دهیاری کشور شهرداری ها به سمت ارائه رویکردهای فرهنگی اجتماعی معطوف شدند و 
فعالیت های خود را طی چند سال اخیر در این حوزه آغاز کردند.مالزینلی تصریح کرد: امروزه فعالیت های 
شهرداری ها صرفاً به مباحث عمرانی خالصه نمی شود و شهرداری ها با ابزار سازمان های فرهنگی تحت 
نظر خود به موضوعات فرهنگی، هنری، ورزشی، گردشگری و آموزش های شهروندی ورود کردند که 
خوشبختانه موفق هم بوده اند.مالزینلی در پایان بابیان این  که نشان این موفقیت مطالبات مردمی است، 
گفت: در حال حاضر شهروندان یزد مطالبه گر این رویکرد از شهرداری شده اند به گونه ای که در بسیاری 

از مواقع سطح توقعات از این سازمان بیش از دیگر دستگاه های متولی در این حوزه است.

زیست  محیط  کمیسیون  رئیس 
یزد  اسالمی  شورای  خدمات  و 
مناسب سازی  کمیته  راه اندازی  از 
نفر  سه  دائمی  عضویت  با  شهری 

از اعضای شورا این شهر خبر داد.
»سپنتا نیکنام« در گفت وگو با جام 
راه اندازی  اهمیت  به  اشاره  با  جم 
در  شهری  سازی  مناسب  کمیته 
در  کمیته  این  کرد:  اظهار  یزد، 

راستای تدوام بخشی به فعالیت های 
زمینه  در  شورا  دوره  این  گذشته 
وی  است.  شده  ایجاد  معلولین 
برای حضور  مناسب  بستری  ایجاد 
همیشگی و همچنین توجه مستمر 
شورای  در  معلولین  حقوق  به 
اهداف  مهمترین  جمله  از  را  شهر 
مناسب سازی  کمیته  راه اندازی 
از  پیش  افزود:  و  دانست  شهری 
زیست  محیط  کمیسیون  در  این 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  و 
زمان  از  ساعت  یک  ماه  هر  یزد 
کمیسیون به بررسی مسائل مربوط 
یافته  اختصاص  معلولین  حوزه  به 

محیط  کمیسیون  رئیس  است. 
شورای  شهری  خدمات  و  زیست 
حاضر  حال  در  گفت:  یزد،  شهر 
رئیس کمیسیون فرهنگی، عمران، 
کمیسیون خدمات شهری و نماینده 
اعضای  عنوان  به  شهردار  منتخب 
در  شهری  سازی  مناسب  کمیته 
خدمت  ارائه  هدف  جامعه  به  یزد 
این که  بیان  با  نیکنام  می کنند. 
طی  شهری  مدیریت  دوره  این  در 
رئیس  سوی  از  جداگانه  احکامی 
رئیس  یزد،  شهر  اسالمی  شورای 
کمیسیون خدمات به عنوان رئیس 
کمیسیون)نجمه  این  مشاور  و 

کمیته  دبیر  عنوان  به  نادری( 
منصوب  شهری  مناسب سازی 
جامع نگری  کرد:  تصریح  شدند، 
ویژگی های  مهمترین  از  یکی 
برنامه ریزی در کمیته مناسب سازی 
به  اشاره  با  وی  است.  یزد  شهری 
یکی  شهری  معلولیت های  رفع 
کمیته  رسالت های  مهمترین  از 
بیان  است،  شهری  سازی  مناسب 
مستمر  همراهی  و  همدلی  کرد: 
نقش  مختلف  دستگاه های  مدیران 
مهمی در راه اندازی این کمیته و در 
نهایت مناسب سازی شهر یزد ایفا 

می کند.

راه اندازی کمیته مناسب سازی شهری  در یزد

استاندار یزد تأکید کرد؛
لزوم اصالح برخی قوانین برای

 تحقق اهداف توسعه ای 
استاندار یزد با بیان این  که عزم 
مشترکی بین نمایندگان منتخب 
برای  استان  ارشد  مدیران  و 
ایجاد  مردم  مطالبات  پیگیری 
تحقق اهداف  گفت:  است،  شده 
توسعه استان یزد مستلزم اصالح 
 ۹۹ سال  بودجه  و  قوانین  برخی 

است. 
به گزارش جام جم »محمدعلی 
نشست  دومین  در  طالبی« 
منتخب  نمایندگان  با  مشترک 

استان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که با حضور معاونین استاندار و به منظور انجام 
هماهنگی های الزم در خصوص اولویت ها و مسائل مختلف برگزار شد، با اشاره به دغدغه های 
مطرح شده از سوی نمایندگان در این نشست، اظهار کرد: به منظور مرتفع کردن چالش های تمامی 
نمایندگان در جلسات مشترک  از سوی  انتخابیه استان، همه دغدغه های مطرح شده  حوزه های 

مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. 
وی با بیان این که به منظور حصول ادبیات و درک مشترک در خصوص مسائل مختلف استان، 
تاکنون دو جلسه با نمایندگان منتخب برگزار کرده ایم، افزود: این نشست ها به منظور اتفاق نظر 
در زمینه اولویت های استان و ترسیم نقشه راه را برای ادامه مسیر برگزار شده است. استاندار یزد 
در ادامه با بیان این که برای تحقق اهداف نیاز به اصالح برخی قوانین و همچنین بودجه سال ۹۹ 
است، گفت: در همین راستا از طریق تشکیل کمیته ای با حضور حقوقدانان و مدیران مرتبط استان، 
اختیار نمایندگان  پیگیری در  به منظور  و  ارائه شده  قوانین  برای اصالح  راهکارها  و  پیشنهادات 

منتخب قرار داده می شود.
شورای  مجلس  جدید  دوره  این که  اشاره به  با  طالبی  یزد،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی از هفتم خرداد ماه به صورت رسمی آغاز می شود، عنوان کرد: امیدواریم در این دوره شاهد 

ارتقای شاخص های توسعه ای استان با همت جمعی نمایندگان استان باشیم.

معاون استاندار خبر داد؛
مالیات، در انتظار خانه های خالی

 در یـزد 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار یزد در گفتگو با جام جم 
در  خالی  خانه های  مالیات  اخذ  از 
نفر  هزار   ۱۰۰ باالی  شهرهای 
آیین  وصول  با  همزمان  استان 

نامه اجرایی خبر داد.
پنجمین  در  صادقیان«  »محسن 
با  خود  جاری  سال  جلسه 
امروز  که  استان  شهرداران 
به  خردادماه  هفتم  چهارشنبه 
برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت 

با  موضوع  این  اجرایی،  نامه  آیین  وصول  با  همزمان  گفت:  خالی،  خانه های  بر  مالیات  درباره  شد، 
حضور دستگاه ها خدمات رسان در گروه کاری SDI استان پیگیری خواهد شد. وی در این جلسه 
ویدئو کنفرانس، طرح های سرمایه گذاری شهرداری ها برای مشارکت با بخش خصوصی مورد بررسی 

قرار داد.
معاون استاندار ادامه داد: مطالعات توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی ۴۵ طرح توسط شهرداری های 
استان انجام شده و تا اواسط ماه جاری طرح ها جمع بندی و برای جلب سرمایه گذار معرفی خواهند 
شد. در این جلسه که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان همراه بود، شهرداران درباره چگونگی 
استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ و چگونگی تهاتر مطالبات شهرداری ها از دستگاه های دولتی 

با بدهی مالیاتی پیمانکاران شهرداری به امور مالیاتی  بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه همچنین مباحث مرتبط با وصول عوارض آالیندگی صنایع آالینده و صنایع تولید کننده 
پسماند صنعتی هستند با حضور مدیر کل مالیاتی استان مطرح شد که در این باره مقرر شد برای 
نحوه وصول عوارض آالیندگی و پسماندهای صنعتی جلسه ای با حضور دستگاه های مرتبط از جمله  

سازمان محیط زیست، سازمان صمت، سازمان امور مالیاتی و خزانه استان تشکیل شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت تاکید بر وصول مالیات خانه های 

خالی برای شهرهای باالی یک صد هزار نفر بود. 

آگهی مزایده نوبت )دوم( و مذاکره
 شـرکت هتـل پارسـیان عالی قاپو )سـهامی خـاص( در نظـر دارد بهـره بـرداری از غرفه های شـماره یک 
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شـماره پنـج )گز( و همچنین اسـتخر و سـونا را بـرای مدت یک سـال از طریـق مزایده به افـراد واجد شـرایط واگذار 

نمایـد. متقاضیـان  می تواننـد جهـت بازدیـد و دریافـت بـرگ شـرایط مزایده به امـور اداری هتـل مراجعـه نمایند.
مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 15 شنبه مورخ 99/3/24 می باشد.

تاریخ برگزاری مزایده روز دوشنبه مورخ 99/3/26 ساعت 10 صبح می باشد.
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زمینه های میزبانی شب فرهنگی تبریز 
بررسی شد؛

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

مراقب مـواد 
 ضدعفـونی
 تقلبی باشید

ضرورت راه اندازی 
رصدخانه فرهنـگی

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با 
اشاره به اهمیت تقویت ظرفیت های فرهنگی 
موجود در اســتان، گفت: شــهر یــزد به یک 

رصدخانه ...

مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
عرضه  پایش  از  جم  جام  با  گفتگو  در 
محلول ها و ژل های ضدعفونی در استان کرمان خبر 
داد و گفت: مردم مراقب مواد تقلبی در این زمینه 

باشند. ..

پایش عرضه محلول ها و ژل های 
ضدعفونی؛

مدیرعامل سازمان فرهنگی، 
اجتماعی شهرداری یزد:
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 پیونــد دوباره اصفهـــان
 و تبـریز

ــه  ــر ب ــال 1920 اث ارس
دبیرخانــه مســابقه 

ــودک از نگاه  ــوق ک »حق
کــودک«

توزیع ۵۴ هزار بسته غذایی 
بین نیازمندان 

3 2 2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
مطرح کرد؛

هرمزگان  در وضعیت 
پیک کـرونا
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معاون استاندار خبر داد؛
مالیات، در انتظار خانه های خالی  در یـزد 

جعفری خبر داد؛
کشف یک میلیون لیتر قیر قاچاق در هرمزگان 1
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خبرخبر

مهم ترین مسائل روز صنعت فوالد 
اصفهان، روی میز بررسی

میزگرد  در  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
مهم تـــــرین  بررســـــی  تخصـــــصی 
وابسته  صنایع  و  فوالد  صنعت  روز  مسائل 
انتقاد وارده به طرح جامع فوالد  تصریح کرد: 
این است که باید زنجیره صنعت به طور کامل 
اقدامی  آن  از  فراتـــر  و  مصوب می شـــــد 

انجام نمی گرفت.
کار  داد:  ادامه  غریب پور  جام جم  گزارش  به 
اشتباه این است که معدنی ها فوالدساز شده اند 

و فوالدسازها معدن دار. 
بدون  کشور  فوالد  ظرفیت  درصد   ۵۰ اکنون 
معدن است؛ به طوری که ذوب آهن ۱۰۰ درصد، 
فوالد مبارکه ۵۰ درصد و فوالد تربت و آهن 
پاسارگاد شیراز نیز بدون معدن هستند. رئیس 
احداث  کرد:  خاطرنشان  ایمیدرو  عامل  هیئت 
است  غیرکارشناسی  سنگان  در  فوالدسازی 
باید کنسانترۀ تولیدی به فوالد خوزستان و  و 
فوالد مبارکه حمل گردد تا به محصول تبدیل 
شود. وی ادامه داد: اکنون نیز باید پیگیر افزایش 
ظرفیت کارخانۀ اپال پارسیان به ۵ میلیون تن 
باشیم.  غریب پور دربارۀ برنامۀ افزایش سرمایه 
چادرملو گفت: معتقدم افزایش سرمایۀ چادرملو 
نیز باید صرف اکتشافات منطقۀ مرکزی ایـران 
منطقۀ  در  سنگ آهن  زیرزمینی  ذخایر  شود. 
مرکزی ایران به اندازه ای است که سال ها مادۀ 
انتقاد  به  اشاره  با  داشت.وی   خواهیم  معدنی 
موجود مبنی بر مداخلۀ دولت در قیمت معدن 
و فوالد، تصریح کرد: اگر قیمت سنگ آهن آزاد 
شود، باید با نرخ 6۰۰ تومان به فروش برسد، 
فوب  درصد   ۹۵ قیمت  با  که  نفت  همچون 
خلیج فارس فروخته می شود و محصوالت آن 
داد:  ادامه  وی  می رسد.   فروش  به  بورس  در 
و  تومان   7۰۰ داخلی  کنسانترۀ  قیمت  اکنون 
همچنین،  است.  تومان   ۹۴۰ صادراتی  قیمت 
هزار   ۱۰۰ و  میلیون   ۲ اسفنجی  آهن  قیمت 
تومان و قیمت صادراتی آن 3 میلیون و 3۰۰ 
آهن  مصرف  این که  علت  است.  تومان  هزار 
یافته جذاب  افزایش  اسفنجی در داخل کشور 
عامل  هیئت  رئیس  است.  آن  قیمت  شدن 
میلیون تن  این که ساالنه ۱۰  بیان  با  ایمیدرو 
این  گفت:  می شود،  مصرف  کشور  در  فوالد 
هزار   ۱۰۰ نیمایی،  ارز  معادل  مصرف،  میزان 
تومان  میلیون  یعنی۱۲۰  است،  تومان  میلیارد 
کشور  برای  گویا  ترتیب  بدین  نفر،  هر  برای 

درآمد ایجاد می کنیم.  

ــی  ــارد صرفه جوی ۳۶۰ میلی
در  قطعــات  تولیــد  بــا 

پاالیشــگاه اصفهــان
در  استراتژیک  یدکی  قطعات  سازی  بومی  با 
شرکت پاالیش نفت اصفهان 36۰ میلیارد ریال 

صرفه جویی حاصل شده است.
ساخت  پشتیبانی  رئیس  جم  جام  گزارش  به 
داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سال 
گذشته پژوهشگران و متخصصان صنعت نفت 
بومی   زمینه  در  معکوس،  مهندسی  روش  به 
 6۹ از  بیش  هزینه  با  یدکی  قطعات  سازی 
تیراژ ۴۸ هزار  در  را  ریال، ۴۲۵ قطعه  میلیارد 

و 6۹۵ عدد تولید کردند.
سعید احترامیان افزود: درحالی که برای تامین 
این قطعات از خارج از کشور ۴۲۰ میلیارد ریال 
هزینه نیاز است و به طور حتم در سال جاری 
نیز موفقیت های چشمگیری حاصل خواهد شد. 
فکری  باور  بومی سازی،  فرهنگ  گفت:  وی 
و  ایرانی  محصوالت  از  حداکثری  استفاده  به 
در  داخلی  سازنده  شرکت های  توانمندی های 
را  مناسب  فرصت  و  نهادینه شده  شرکت  این 
سازندگان  دانش بنیان،  شرکت های  اختیار  در 
داخلی،  تولیدکنندگان  تجهیزات،  و  قطعات 
پیمانکاران و مشاوران و دیگر دست اندرکاران 
این حوزه قرار داده تا از این طرق این شرکت 
در تأمین بیش از ۸۰ درصد نیازمندی های خود 
پیشرو باشد. سعید احترامیان، پاالیشگاه اصفهان 
را در حال تعامل با بیش از ۵۰۰ شرکت سازنده 
روش  این  با  کنون  تا  افزود:  و  دانست  داخلی 
صورت  ارزشمندی  و  مهم  بسیار  فعالیت های 
گرفته که حتی با نمونه های خارجی قابل  رقابت 

و معتبرتر از آن هاست. 

ــه  ــزار تفاهم نام ــاد ۸ ه  انعق
بــا مشــترکین  در اصفهــان

شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر  گفته  به 
توزیع  برق شهرستان اصفهان در سال جاری  
با مشترکین دیماندی برای  ۸ هزار تفاهم نامه 
مدیریت مصرف برق در ایام پیک منعقد شده 

است. 
بیان  با  جم  جام  با  گفتگو  در  صالحي  مرسل 
برق ۴۰ درصد  پیک، مصرف  ایام  در  این که 
از  گذر  براي  کرد:  تصریح  مي یابد  افزایش 
تا  دارد  با حداقل خاموشي ضرورت  زمان  این 
مشترکین بیشترین همکاري را با شرکت توزیع 

برق شهرستان اصفهان داشته باشند.
سرمایشی  وسایل  از  استفاده  کرد:  تأکید  وی 
سهم  بیشترین  آبي  و  گازی  کولرهای  بویژه 
را در مصرف برق در ایام پیک تابستان شامل 
که  درصورتي   کرد:  اظهار  صالحي  مي شوند. 
برقي  نیروگاه هاي  نشود  انجام  الزم  اقدامات 
سراسري  خاموشي  و  مي شود  خارج  مدار  از 
بار  مدیریت  اینکه  بابیان  وی  داشت.  خواهیم 
امری ضروری است و توجه به این نکته مهم 
است اظهار داشت: در سال ۹۸ میزان خاموشی 
مدون  های  ریزی  برنامه  با  را   پیک  ایام  در 
مدیریت مصرف  دفتر  مدیر  رساندیم.  به صفر 
اذعان  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع  شرکت 
مگاوات  هزار   ۴ کشور  در  گذشته  سال  کرد: 
میزان  این  از  و  داشته ایم  مصرف  مدیریت 
وی  است.  بوده  اصفهان  سهم  مگاوات   ۱۰۰
شهرستان  برق  توزیع  شرکت   ۰۹۸ شعار  به 
برنامه  با  داد:   توضیح  و  کرد  اشاره  اصفهان 
 ۰۹۸ شعار  توانستیم  شده  انجام  های  ریزی 
را محقق نموده و برقی پایدار و مطمئن بدون 
ادامه عنوان  در  ایجاد کنیم.  وی  را  خاموشی 
کرد: سال گذشته ۵ هزار تفاهم نامه با مشترکین 
دیماندی منعقد شد تا در بخش مدیریت بار که 
موضوعی کالن کشوری است بتوانیم عملکرد 
خوبي داشته باشیم و در این راستا ۵ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت  شده و این 
انجام  قبوض  بستانکاري  طریق  از  پرداخت ها 
دیگر  از  کرد:  خاطرنشان  صالحی  است.  شده 
مدیریت  راستای  در  انجام شده  فعالیت های 
مصرف برق نصب کنتورهاي هوشمند و کنترل 
در  که  بود  دیماندي  مشترکین  براي  مصرف 
آموزش  ادامه  در  داده ایم. وی  قرار  کار  دستور 
دانست  اساسی  اصول  از  را  فرهنگ سازی  و 
اثرگذار  انرژی  در کاهش مصرف  که می تواند 
به 6۰ هزار  آموزش  نشان کرد:  باشد و خاطر 
دانش آموز در ۱۲۱ مدرسه شهرستان اصفهان 
به منظور مدیریت بهینه مصرف انجام گرفت. 

که شرکت  فعالیت هایی  از  دیگر  یکی  به  وی 
کاهش  براي  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع 
گرفته  نظر  در  پرمصرف  مشترکین  مصرف 
اشاره کرد و گفت :  افزایش نرخ قبوض یکی 

دیگر از عوامل کاهش مصرف می باشد.
توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر   
قبوض  روند  مورد  در  اصفهان  برق شهرستان 
گفت: ۱۹ درصد مشترکین شهرستان اصفهان 
این  و  مي شوند  دسته بندي  پرمصرف ها  جزو 
در حالي است که هرسال افزایش 7 درصدي 
براي  رقم  این  و  مي شود  اعمال  قبوض  نرخ 
اعمال  بیشتر  درصد   ۱6 پرمصرف  مشترکین 
 ۲3 افزایش  با  گفت  مي توان  که  مي شود 
وی  شد.  خواهند  رو  روبه  پرداخت ها  درصدي 
کرد  عنوان  مشترکیني  را  پرمصرف  مشترکین 
سال  پیک  ایام  در  آن ها  مصرفي  الگوی  که 
)خرداد، تیر، مرداد، شهریور( بیش از 3۰۰ کیلو 
وات ساعت  و در ایام غیر پیک بیش از ۲۰۰ 

کیلووات ساعت مطرح نمود. 
صالحی در مورد میزان تشویقی پرداخت شده به 
در  مشترکین کم مصرف گفت: مشترکینی که 
الگو  از  آن ها کمتر  میزان مصرف  سال جاري 
کمتر  خود  گذشته  سال  به  نسبت  و  مصرف 
باشد مشمول مشترکین کم مصرف و پرداخت 
تشویقي خواهند بود. وی ادامه داد: در این راستا 
۴۰ درصد مشترکین توانسته اند پاداش دریافت 
میلیارد   ۴ تشویقي  این  ریالي  میزان  که  کنند 
اینکه  به  اشاره  با  صالحی  است.  بوده  تومان 
توزیع برق شهرستان اصفهان تعامالت خوبی 
طبق  کرد:  اظهار  دارد  سازمان ها  و  ادارات  با 
ادارات موظف شده اند  گرفته  تعامالت صورت 
پس از تعطیلی ۸۰ درصد بار مصرفی برق خود 
کامل  قطع  با  میزان  این  که  دهند  کاهش  را 

سیستم سرمایشي و ادارات محقق مي شود. 
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر چهار 

رئیس پلیس راهور استان  اصفهان با اشاره به ترافیک سنگین این استان
روزهای شهر و فعال بودن حمل و نقل عمومی خواستار اجرای طرح 

زوج و فرد بویژه در هسته مرکزی شهر شد.
محمد رضا محمدی در گفت و گو با جام جم اظهار کرد: در جلسه 

ستاد کرونا استان باید لزوم اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان مطرح 
نقل عمومی شهر فعال است،  شود، چون در حال حاضر حمل و 
اتوبوس ها و تاکسی ها در شهر در حال جا به جایی مسافران هستند 
و مترو هم قرار است بازگشایی شود. وی با اشاره به اینکه شهردار 

اصفهان اعالم کرده از روز سه شنبه این هفته مترو فعالیت خود را از 
سر می گیرد، افزود: پلیس راهور استان نیز اعالم کرده اجرای طرح 
زوج و فرد بعد از بازگشایی مترو در شهر اصفهان ضروری است. وی 
افزود: قبال میزان جریمه ۲۰ هزار تومان بود ولی امسال ۱۰۰ هزار 

تومان شده است. به گفته رئیس پلیس راهور استان، اجرای طرح 
زوج و فرد فعال برای هسته مرکزی شهر پیشنهاد شده، ولی اگر قرار 
باشد از مقابل منازل اجرا شود یا خیابان های دیگری هم اضافه شود 

حتما از چند روز قبل به مردم اعالم می کنیم.

رئیس پلیس راهور اصفهان خواستار شد؛
فعال شدن طرح زوج و فرد در اصفهان

تبریز  شهردار  فرهنگی  معاون  مقام  قائم  سفر  در 
شب  رویداد  از  میزبانی  زمینه های  اصفهان،  به 

فرهنگی تبریز در اصفهان بررسی شد.
به گزارش جام جم نخستین رویداد شب فرهنگی 
اصفهان بهمن سال گذشته به میزبانی تبریز و با 
این  در  نصف جهان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  حضور 

کالنشهر برگزار شد.
در جریان برگزاری این رویداد فرهنگی در تبریز به 
از خواهرشهرهای اصفهان، دو طرف  عنوان یکی 
بر ادامه مراودات فرهنگی و هنری تأکید کردند که 
رویداد  برگزاری  تأکیدات  این  محورهای  از  یکی 

شب فرهنگی تبریز در اصفهان بود.
معاون  مقام  قائم  برادران،  منصور  راستا  در همین 
با  اصفهان  در  حضور  با  تبریز  شهردار  فرهنگی 
محمد عیدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار 
داشت: این جلسه پیرامون توسعه تعامالت فرهنگی 
بین دو شهر اصفهان و تبریز برگزار شد. اصفهان و 
تبریز شهر مکاتب به شمار می روند که یا خاستگاه 

بسیاری از مکاتب هنری بودند یا پرورنده آن.
علیرضا روحانی به قرابت های تاریخی فراوان بین 
این دو شهر اشاره کرد و افزود: این قرابت ها بویژه 
در  تبریز  و  اصفهان  که  می کرد  پیدا  نمود  زمانی 
قرار  یکدیگر  کنار  در  تاریخی  مقاطع  از  بسیاری 
که  می شدند  جریان ساز  کشور  در  و  می گرفتند 
از  نمونه هایی  اسالمی  انقالب  و  مشروطه  دوران 

ظرفیت های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  است.  آن 
دارد،  وجود  تبریز  و  اصفهان  بین  که  بسیاری 
و جریان  اشتراک گذاشته  به  یکدیگر  با  می توانند 

فرهنگی و هنری ویژه ای در ایران شکل دهند.
معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
بررسی  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و 
در  تبریز  فرهنگی  شب  رویداد  میزبانی  موضوع 
فرهنگی  شب  گفت:  نشست  این  در  اصفهان 
برگزار شده  تبریز  در  بهمن سال گذشته  اصفهان 
بود که نخستین رویداد از سلسله رویدادهای شب 

آمدن  وجود  به  با  البته  که  بود  اصفهان  فرهنگی 
در  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی  جدید  شرایط 
این نشست به بررسی این شرایط و نحوه میزبانی 

اصفهان از شب فرهنگی تبریز پرداختیم.
شیوع  وضعیت  اگر  اینکه  به  پاسخ  در  روحانی 
شب  برگزاری  برای  را  شرایط  کرونا  بیماری 
فرهنگی تبریز در اصفهان به صورت عرصه محور 
به صورت  رویداد  برگزاری  امکان  آیا  نکند  فراهم 
مجازی وجود دارد یا خیر، بیان کرد: در این نشست 
این  ما  اولویت  اما  شد  اشاره  هم  موضوع  این  به 

با  را در عرصه  و  این رویداد  از  است که بخشی 
حضور فیزیکی اصحاب فرهنگ، هنر و ادب تبریز 
برای  بستر فضای مجازی  از  البته  و  کنیم  برگزار 

توسعه این رویداد استفاده خواهیم کرد.
اصفهان  فرهنگی  شب  برنامه  اینکه  درباره  وی 
تصریح  باشد،  ادامه دار  رویدادی  است  قرار 
شب  رویداد  تعریف  به  منجر  که  سیاستی  کرد: 
استان ها  مراکز  کالنشهرها،  در  اصفهان  فرهنگی 
و حتی شهرهای تأثیرگذار استان شد که رابطه ای 
دوسویه با شهر اصفهان دارند بر این مبنا بود که 
کنیم  برگزار  متعددی  شهرهای  در  را  رویداد  این 
هستیم.  خصوص  این  در  برنامه ریزی  حال  در  و 
البته شیوع ویروس کرونا و فضای جدید کشور این 
برنامه ریزی ها را تحت  تأثیر قرار داد و موجب تغییر 
سازمان  بلندمدت  نگاه  کرد:  اضافه  وی  شد.  آن 
اصفهان،  شهرداری  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی، 
برگزاری این رویداد در خواهرخوانده های اصفهان 
در کشورهای دیگر نیز بوده که می تواند به توسعه 
تعامالت  و  گردشگری  توسعه  گفت وگو،  فرهنگ 
فرهنگی و توسعه گفتمان صلح که عماًل در بستر 

فرهنگ و هنر اتفاق می افتد کمک کند.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
فکر  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهرداری  ورزشی 
برنامه ریزی های خود  در  بازنگری  از  می کنم پس 
بتوانیم تا پایان امسال رویداد شب فرهنگی را در 
این  تمام  که  کنیم  برگزار  دیگر  هدف  نقطه  چند 
برنامه ریزی ها تابع شرایط حاکم بر کشور پیرامون 

بیماری کرونا خواهد بود.

زمینه های میزبانی شب فرهنگی تبریز بررسی شد؛

پیوند دوباره اصفهـان و تبـریز

مصطفی ساالری رئیس سازمان تامین اجتماعی و عباس رضایی استاندار اصفهان طی نشستی با 
هیات مدیره ذوب آهن اصفهان به بررسی شرایط کنونی و راهکارهای تقویت وحمایت از این مجتمع 

عظیم صنعتی پرداختند.
 به گزارش جام جم رئیس سازمان تامین اجتماعی در این نشست، ذوب آهن اصفهان را یک صنعت 

مهم و اثر گذار کشور دانست که مسائل آن می تواند ابعاد ملی داشته باشد. 
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی خود و با توجه به اینکه سهامدار عمده 

این شرکت است، حمایت های الزم را انجام می دهد. 
استاندار اصفهان نیز در این نشست، تقویت ذوب آهن اصفهان و رفع مشکالت این شرکت را برای 
استان و کشور بسیار مهم دانست و گفت: این شرکت به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند و 

باید برای رفع مشکالت آن از جمله تامین مواد اولیه حمایت الزم صورت گیرد. 
کنونی  شرایط  از  گزارشی  جلسه،  این  ابتدای  در  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل  زاده  یزدی  منصور 
ذوب آهن اصفهان ارائه داد و گفت: این شرکت در سال گذشته رکورد تولید با دو کوره بلند و همچنین 
رکورد صادرات محصوالت خود را تجربه نموده است اما همچنان با مشکالتی همچون کمبود مواد 

اولیه مواجه است. 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان به دلیل شیوه تولید از یارانه انرژی برخوردار نیست و در مقایسه با سایر 
شرکت های فوالدی، هزینه انرژی بیشتری دارد. برای رفع این مشکل فعالیت هایی همچون پروژه 

pci انجام شده است تا هزینه کک مورد نیاز تولید این شرکت کاهش یابد.
البته از طریق تامین مواد اولیه الزم و استفاده کامل از ظرفیت این شرکت که منجر به افزایش تولید 

می شود  هم می توان هزینه انرژی را کاهش داد. 
یزدی زاده اظهار داشت: سهام این شرکت از شرایط خوبی برخوردار است.

 این در حالی است که هنوز زیان انباشته داریم و البته قابلیت هایی نیز موجود است که با حمایت 
سازمان تامین اجتماعی و دولت می توانیم این زیان انباشته را به صفر رسانده و سود توزیع کنیم. 

علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان نیز در این جلسه، پتانسیل های این شرکت برای 
توسعه بیشتر و همچنین حضور قوی تر در بازار سرمایه را یادآور شد و حمایت سهامدار عمده و دولت 

را در این زمینه بسیار مهم دانست.

راهکارهای حمایت از ذوب آهن اصفهان
در نشست هیات مدیره ذوب آهن اصفهان مطرح شد؛

نگاه  از  کودک  »حقوق  نقاشی  مسابقه  دبیر 
کودک« گفت: با پایان یافتن فرصت ارسال آثار 
نقاشی به دبیرخانه مسابقه »حقوق کودک از نگاه 
کودک«، تعداد یک هزار و ۹۲۰ اثر به دبیرخانه 

این مسابقه ارسال شد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، محمد شریف شاهی با اشاره 
به اینکه آثار ارسالی به دبیرخانه مسابقه »حقوق 
کودک از نگاه کودک« توسط یک هزار و 7۹۰ 
هنرمند کودک از بیش از یکصد شهر و روستای 
ایران است، اظهار کرد: بیشترین آثار از اصفهان، 
تبریز، خرم آباد، کنگان، کرمان، بوشهر، جهرم و 

تقریبا  است.  رسیده  مسابقه  دبیرخانه  به  زاهدان 
از تمام استان های کشور در این مسابقه شرکت 
کرده اند. وی ادامه داد: هدف از این مسابقه که با 
همکاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و 
انجمن علمی حقوق کودک ایران برگزار می شود، 
ترویج گفتمان حقوق کودک در خانواده و جامعه 
و ارتقاء آگاهی، رعایت و تضمین حقوق کودکان 
است. دبیر مسابقه نقاشی »حقوق کودک از نگاه 
کودک« افزود: آثار ارسالی شامل نقاشی کودکان 
از مصادیق مختلف حق های کودک شامل حق 
زندگی  حق  آموزش،  حق  سالمت،  حق  حیات، 
خانوادگی، حق شادی و بازی و... است که از نظر 
تعداد شرکت کنندگان و کیفیت آثار دریافتی سطح 

این مسابقه مطلوب ارزیابی می شود.
آثار ارسال شده به دبیرخانه مسابقه در دو مرحله 
داوری می شود. در مرحله اول از مجموع کل آثار 
۲۰۰ اثر برگزیده شده و برای برگزاری نمایشگاه 
انتخاب می شود. نتایج داوری ۲3 خرداد همزمان با 
»روز جهانی مبارزه با کار کودکان« اعالم می شود. 
راه  اثر  از مجموع ۲۰۰  دوم  مرحله  در  همچنین 
آثار  عنوان  به  اثر  نمایشگاه، ۵۰  بخش  به  یافته 
نهایی برای انتشار کتابی با موضوع حقوق کودکان 

انتخاب می شود. 

در  مبارکه  فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون 
گفتگو با جام جم اظهار داشت: کارکنان تالشگر 
ناحیه آهن سازی توانستند رکورد غرور آفرین 
تولید 7۱6 هزار و پانصد تن آهن اسفنجی در 
واحدهای احیا را به ثبت برسانند و رکورد قبلی 
در  که  را  تن   ۵۰۰ و  هزار   7۱۱ با  ناحیه  این 

فروردین امسال به ثبت رسید، بهبود یافت.
مختار بخشیان افزود: همچنین در واحد شهید 
تولید  رکورد  نیز  سازی،  آهن  ناحیه  خرازی 
و  هزار   ۲۵۵ میزان  به  اسفنجی  آهن  ماهیانه 
7۰۰ تن به ثبت رسید در حالی که رکورد قبلی 
این قسمت در فروردین به مقدار ۲۵۱ هزار و 

6۰۰ تن بوده است.
در  افزود:  فوالدمبارکه  بهره برداری  معاون 
مجتمع فوالد سبا نیز شاهد دستیابی به رکورد 
تولید ماهانه کالف گرم به میزان ۱3۱ هزار و 
۲۰۰ تن بودیم تا رکورد قبلی این مجتمع که 
در فروردین سال جاری به میزان ۱۲7 هزار و 

۱۹6 تن به ثبت رسیده بود، افزایش یابد. 
وی تصریح کرد: همکاران پرتالش نورد سرد 
نیز از این دومینوی رکورد بازنماندند و با تولید 
ماهانه ۵3 هزار و 7۰ تن محصول در بازپخت 
اندود، رکورد تولید  شماره ۲ و در زنجیره قلع 

ماهانه خط تمپر به میزان ۱3۰۰7تن، خط قلع 
قلع  برش  خط  و  تن   ۱۰۲۴۲ میزان  به  اندود 
اندود ۱ به میزان ۴۸3۸ تن به جمع رکوردهای 

اردیبهشت ماه اضافه شدند.
ابتدایی  ماه های  در  گفت:  پایان  در  بخشیان 
مواجهه  و  تولید  خاص  شرایط  دلیل  به  سال 
همراه  نیز  محدودیت هایی  ویروس،  کرونا  با 
با همت و غیرت  تالشگران شرکت شد، ولی 
با  توانستیم  عزیز،  تالشگران  این  یک  یک 
همکاری همه کارکنان، کارگران، شرکت های 
جدید  رکوردهای  به  پشتیبانی  و  پیمانکاری 

دست یابیم.

  دستیابی به رکورد جدید تولید
 در فوالد مبارکه اصفهان

ارسال 192۰ اثر به دبیرخانه مسابقه 
»حقوق کودک از نگاه کودک«



دادستان عمومی کرمان:
و  کل  مدیــر  دســتگیری 
ادارات  از  یکــی  معــاون 
ــاد  ــام فس ــه اته ــان ب کرم

از  کرمان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ادارات  از  یکی  معاون  و  مدیرکل  دستگیری 
و  رصد  پی  در  گفت:  و  داد  خبر  استان  کل 
گزارشات واصله به اداره کل اطالعات استان 
کرمان مبنی بر فساد اداری در یکی از ادارات 
رصد  و  گزارشات  و  ارزیابی  و  کرمان  استان 
اطالعاتی با هماهنگی و دستور قضایی توسط 
کل  مدیر  تحقیقات  تکمیل  و  ویژه  بازپرس 
مذکور به همراه معاون استان دستگیر  شدند.

به گزارش جام جم دادخدا ساالری افزود: در 
انجام  متهم جهت  تحقیقات مشخص گردید 
ارباب  از  ریال  میلیاردها  تاکنون  اداری  امور 
رجوع تحت عنوان هدیه و رشوه با همکاری 
معاون خود دریافت و با این وجوه یک منزل 
در  و  احداث  کرمان  شهر  در  واحدی  چند 
شهرستانها  از  یکی  در  وی  منزل  از  بازرسی 
بازی  اسباب  داخل  که  طال  سکه  قطعه   3۰
شده  تحصیل  نامشروع  طریق  از  و  جاسازی 
در  رشوه  اخذ  اتهام  به  متهمین  و  بود کشف 
بازداشت و اموال حاصل از جرم ازجمله منزل 
جرم  از  حاصل  اموال  عنوان  به  مسکونی 
ادامه  متهمین  سایر  از  تحقیق  گردید  توقیف 
و  توقیف  اموال   : افزود  ساالری  آقای  دارد. 
کشف شده از متهمین میلیاردها ریال ارزیابی 
جرم  از  حاصل  اموال  سایر  شناسایی  کار  و 

متهمین ادامه خواهد داشت.
 دادستان مرکز استان در پایان ضمن قدردانی 
در  اطالعات  کل  اداره  مجموعه  از  تشکر  و 
اعالم  اقتصادی  و  اداری  مفسدین  با  برخورد 
محترم  ریاست  اوامر  تحقق  راستای  در  کرد: 
قضائیه مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی و 
اداری این راه با قاطعیت ادامه و با مجرمین 
انقالبی  برخورد  باشند  مقامی  و  پست  در هر 

صورت خواهد گرفت.
قوه  ریاست  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  فساد،  با  برخورد  در  قضائیه 
قضائیه  قوه  ریاست  تاکیدات  براساس  کرد: 
را  فساد  اسالمی  نظام  اینکه هاضمه  بر   مبنی 
الزم  اقدامات  است،  فسادناپذیر  و  نمی پذیرد 
ایجاد  متهمان  با  برخورد  و  شناسایی  برای 
با پشتیبانی کامل قضائی در  فساد در جامعه 
و  اطالعاتی  مراجع  توسط  و  قانون  چارچوب 

انتظامی انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد کرمان: 
توزیــع ۵۴ هــزار بســته 
ــدان ــن نیازمن ــی بی غذای

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در گفتگو 
رزمایش  راستای طرح  در  گفت:  جام جم  با 
و ۵۰۰  هزار   ۵۴ ایران همدل  برای  همدلی 
سبد کاال به ارزش بیش از ۱7 میلیارد تومان 

طی ماه رمضان بین نیازمندان توزیع شد.
خدمات  اینکه  به  اشاره  با  صادقی  یحیی 
رسانی این نهاد به نیازمندان در ماه رمضان 
انجام  متفاوت  کرونا  شیوع  دلیل  به  امسال 
با  کرونا  دلیل  به  امسال  داشت:  بیان  شد، 
راه اندازی آشپزخانه هایی در قالب طرح اطعام 
مهدوی نسبت به پخت و توزیع غذای گرم 

در بین نیازمندان اقدام کردیم.
وی افزود: طی ماه رمضان ۴6 آشپزخانه در 
استان کرمان راه اندازی کردیم که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مجموع 3۱۸ پرس 
غذای گرم طبخ و بین نیازمندان توزیع شد. 
رزمایش  طرح  راستای  در  گفت:  صادقی 
و ۵۰۰  هزار   ۵۴ ایران همدل  برای  همدلی 
سبد کاال به ارزش بیش از ۱7 میلیارد تومان 
طی ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع 
شد. صادقی تصریح کرد: در سال ۹۸ علیرغم 
همه مشکالت و سختی ها کمیته امداد استان 
شاخص ها  برخی  در  خوبی  توفیقات  کرمان 
به  می توان  جمله  آن  از  که  کرد  کسب 
بین  برتر جشنواره شهید رجایی  کسب مقام 
دستگاه های اجرایی استان برای نخستین بار 
و معرفی نخبگان پرورش یافته کمیته امداد 

در قالب طرح رویش اراده ها اشاره کرد.

خبرخبر

ــور  ــد، در دستـ ــش تولی جه
گهـر گل  کار 

مسئوالن  هم اندیشی  نشست  در  مالرحمان 
معدن  بزرگ  شرکت های  مدیران  و  ایمیدرو 
صمت  وزارت  سرپرست  با  معدنی  صنایع  و 
گل گهر  سرمایه گذاری های  کرد:  مطرح 
سرمایه گذاری  ارزش  درصد   6۰ معادل 
همواره  تولید  جهش  بود  گذشته  سال های 

مورد توجه گل گهر بوده است.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل   
کرد:  تاکید  جم  جام  با  گفتگو  در  گل گهر 
مجموع سرمایه گذاری این شرکت در سال 
تجمعی  ارزش  درصد   6۰ معادل  گذشته 

سرمایه گذاری سال های گذشته بوده است. 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به   
مهندس  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
هیات  رئیس  که  نشست  این  در  مالرحمان 
شرکت های  عامل  مدیران  و  ایمیدرو  عامل 
خوزستان  فوالد  و  مبارکه  فوالد  مس،  ملی 
»جهش  اینکه  بیان  با  داشتند  حضور  نیز 
بوده  توجه  مورد  همواره  گل گهر  در  تولید« 
است، اظهار داشت؛ شرکت گل گهر در سال 
گذشته به طور عملی جهش تولید داشت به 
در  درصد   3 و  گندله  در  درصد   ۴ طوریکه 
افزود:  تولید داشتیم.  وی  افزایش  کنسانتره 
 ۲۹ و  کنسانتره  تولید  درصد   3۴ گل گهر 
تولید گندله کشور در سال گذشته را  درصد 

به خود اختصاص داد. 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 ۱3 افتتاح  برای  آمادگی  از  نشست  این  در 
طرح به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان 
در  تابعه  شرکت های  و  شرکت  این  توسط 
داد  خبر  نیز  جاری  سال  در  گل گهر  منطقه 
افتتاح  و درباره طرح های جدید و در آستانه 
گفت: از هفته گذشته، استحصال کنسانتره از 
مواد میانی کم عیار هماتیتی گل گهر در قالب 

بزرگ ترین پروژه کشور آغاز شده است.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــان: کرم

جــزو  مرکــزی،  تــاالر 
ــاد  ــای وزارت ارش اولویت ه

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان با بیان اینکه پروژه تاالر مرکزی شهر 
تصریح  است  ملی  های  طرح  جزء  کرمان، 
دو  به  نزدیک  نیز  پروژه  پیمانکار  تغییر  کرد: 
به  که  ای  وقفه  از  بعد  و  کشید  طول  سال 
وجود آمد، روند پروژه در سال ۹7 مجدد آغاز 
شد به طوری که در حال حاضر تاالر مرکزی 
کرمان حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد و جزء 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امسال  اولویت های 

اسالمی است.
به گزارش جام جم محمدرضا علیزاده  درباره 
کرمان  شهر  مرکزی  تاالر  وضعیت  آخرین 
اظهار کرد: این پروژه یکی از ۱۵ تاالر کشور 
است که کار مطالعات آنها از سال ۸3 آغاز و 
بعد از جانمایی، اجرای عملیات ساختمانی آن 

در شهر کرمان از سال ۸۸ آغاز شد.
مرکزی  تاالر  فیزیکی  پیشرفت  افزود:  وی   
بود  درصد   ۸7 حدود   ۹3 سال  تا  کرمان 
این  اتمام  برای  مالی  مشکل  آن  از  بعد  که 
پروژه  اینکه  بیان  با  آمد.علیزاده  پیش  پروژه 
های  طرح  جزء  کرمان،  شهر  مرکزی  تاالر 
ملی است تصریح کرد: تغییر پیمانکار پروژه 
نیز نزدیک به دو سال طول کشید و بعد از 
وقفه ای که به وجود آمد، روند پروژه در سال 
حال  در  که  طوری  به  شد  آغاز  مجدد   ۹7
حاضر تاالر مرکزی کرمان حدود ۹۵ درصد 
امسال  اولویت های  جزء  و  دارد  پیشرفت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

به پاس فعالیت های انجام شده؛
3روابط عمومی برتر به برق استان کرمان رسید  بـرق  نیـروی  توزیـع  روابـط عمومـی شـرکت 

شـمال اسـتان کرمـان موفـق به کسـب عنوان 
روابـط عمومـی برتـر اسـتان شـد.

بـه گزارش جـام جم در اولین نشسـت شـورای 

دسـتگاه های  عمومی هـای  روابـط  هماهنگـی 
اجرایـی اسـتان در سـال جـاری، دکتـر محمـد 
و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون  بصیـری  صـادق 
اطـالع  شـورای  رئیـس  و  اسـتاندار  اجتماعـی 

رسـانی اسـتان کرمـان از امیرجهانشـاهی مدیر 
بـرق  نیـروی  توزیـع  روابـط عمومـی شـرکت 
شـمال اسـتان کرمـان بـه پـاس فعالیت هـای 
رسـانی،  اطـالع  زمینـه  در  گرفتـه  صـورت 

انعـکاس  و  عمومـی  آگاهی هـای  افزایـش 
اسـتان  شـمال  در  بـرق  صنعـت  فعالیت هـای 
برتـر  روابـط عمومـی  رتبـه  کرمـان و کسـب 

تقدیـر و تشـکر کـرد.

ضمیمه رایگان 
روزنامه در چهار 

استان
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این   : افزود  خبر  این  اعالم  فالح ضمن  مهندس 
شرکت در سال ۹۸ با نصب 3۲ هزار و ۲73 انشعاب 
شهری و روستایی در سطح استان توانست با ارتقاء 
دوپله ای رتبه خود نسبت به سال ۱3۹7 ، به رتبه 
سوم کشوری دست یابد. این مهم در حالی تحقق 
یافت که میزان تعهد و هدف گذاری گازاستان در 
سال ۹۸ تعداد 3۰۰۰۰ علمک بوده است و با کسب 
زمان  از  را  سابقه ای  بی  رکورد  توانست  رتبه  این 
پرافتخار  کارنامه  در  تاکنون  شرکت  این  تاسیس 

خود ثبت نماید. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  کرمان  استان  گاز 
نیز  جنوبی  شهرستان های  گازرسانی  به  کرمان 
اشاره کرد و افزود: از ۱۴شهر جنوبی تا پایان سال 
گذشته تعداد 3 شهر گازرسانی شده است  و پیش 
بینی می کنیم که در سال ۹۹ تعداد ۵ شهر جنوبی 

از  داد  ادامه  گردد. وی  افزوده  تعداد  این  به  دیگر 
آنجا که جنوب کرمان قطب کشاورزی این استان 
پهناور می باشد وبزرگترین سطح گلخانه های کشور 
را در خود جای داده است، گازرسانی به این منطقه 
استان  برای  را  بسیار خوبی  می تواند دستاوردهای 
میتوان  آن ها  جمله  از  که  باشد  داشته  همراه  به 
زدایی  محرومیت  و  اشتغالزایی  میزان  افزایش  به 
تولید محصوالت  افزایش  دلیل  به  مناطق  این  در 
گلخانه ای و  راه اندازی صنایع تولیدی و صنعتی 

مختلف اشاره نمود. 
وی تصریح کرد: صرفه جویی در مصرف سوخت 
یکی  نیز  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری  و  مایع 
استان  مناطق جنوبی  به  گازرسانی  عواید  از  دیگر 
می باشد که خوشبختانه مجموعه گاز استان کرمان 
و  چشمگیر  بسیار  نیز  زمینه  این  در   ۹۸ سال  در 
استقبال  عدم  .فالح  است  نموده  عمل  خوب 

به  انشعاب  اخذ  در  ساکنین شهرستان های جنوبی 
یکی  را  شده  ایجاد  پذیری  اشتراک  ظرفیت  رغم 
شد:  یادآور  و  برشمرد  شرکت  این  چالش های  از 
عدم استقبال مردم جنوب و شرق استان به دلیل 
وضعیت اقتصادی و ناتوانی در پرداخت هزینه های 
سبب  امر  این  و  است  منازل  داخل  کشی  لوله 
شده  نصب  انشعاب  ۲۹هزار  به  قریب  از  که  شده 
که  گردند.  گاز  شرکت  مشترک  مورد  7هزار  تنها 
امیدواریم در سال ۹۹ با همکاری و مساعدت ویژه 
در  اساسی  مشکل  این  مرتبط  سازمان های  کلیه 
مناطق جنوبی رفع و شاهد افزایش اشتراک پذیری 

در این مناطق باشیم. 
 ۱۸۰ گستردگی  با  کرمان  استان  می شود  یادآور 
هزار کیلومتر مربع ۱۱ درصد مساحت کشور را در 
برمیگبرد و گازرسانی به این استان از سال ۱37۲ 

آغاز گردید.

فالح خبـر داد؛

رتبه سوم کشوری در نصب انشعابات شرکت گاز کرمان

مهندس فالح

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

از  با جام جم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو  مدیر داروی 
پایش عرضه محلول ها و ژل های ضدعفونی در استان کرمان خبر 

داد و گفت: مردم مراقب مواد تقلبی در این زمینه باشند.
محمد حسیبی، در خصوص ژل های ضدعفونی اظهار کرد: متأسفانه 
در برخی موارد شاهد عرضه ژل ها و محلول های ضدعفونی تقلبی 

در بازار هستیم.
وی از پایش این قبیل اقالم در سطح عرضه خبر داد و افزود: ضمن 
اینکه کنترل در مرحله ساخت در محل کارخانه ها هم انجام می شود.

این زمینه خبر داد و عنوان کرد: در  تیم در  فعالیت سه  از  حسیبی 
یا  الکل  غیراستاندارد  درصد  با  محلول هایی  شده  انجام  بازدیدهای 
از سطح عرضه جمع  و  متانول کشف  مانند  الکل های سمی  حاوی 

آوری شده است.
عرضه محلول های الکلی فقط در داروخانه ها

بیشتر دانست و گفت: بر  را  الکی  امکان تقلب در محلول های  وی 
اساس دستورالعمل وزارت بهداشت فقط داروخانه های اجازه عرضه 

محلول ها را دارند.
توزیع  امکان  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
فروشگاه های  دیگر  و  زنجیره ای  فروشگاه های  در  الکلی  ژل های 
پروانه  و  ساخت  پروانه  دارای  ژل ها  این  باید  اما  دارد  وجود  معتبر 

مربوط به وزارت بهداشت باشند.
حسیبی گفت: پایش های الزم در این خصوص در استان کرمان در 
حال انجام است و از مردم می خواهیم موارد تخلف را گزارش دهند.

وی با اشاره به افزایش تعداد تست های کرونا و شناسایی بیماران در 
استان کرمان اظهار کرد: نیاز است مردم مراقبت بیشتری در خصوص 

پیشگیری از ابتالء کرونا داشته باشند.
از مردم  افزود:  از بین نمی رود،  با گرما  اینکه کرونا  بیان  با  حسیبی 
از شیوع بیشتر کرونا را  می خواهیم نکات بهداشتی برای جلوگیری 

مد نظر قرار دهند.
دانش  کرد:  توصیه  آموزان  دانش  امتحانات  فصل  به  اشاره  با  وی 
آموزانی که باید در محیط مدرسه و خارج از خانه حضور پیدا کنند 

حتمًا از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند.
نظارت بر ساخت و توزیع کاالهای سالمت محور

وی در خصوص کاالهای سالمت محور اظهار کرد: عمده کاالهایی 

که وزارت بهداشت بر ساخت، واردات و مواد اولیه آنها نظارت داشته 
و ارتباط مستقیم با سالمت مردم دارند، کاالهای سالمت محور به 

شمار می آیند.
بندی  تقسیم  دسته  چندین  در  کاالها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شوند، افزود: فرآورده های غذایی، داور، تجهیزات پزشکی، اقالم 
اسباب  بهداشتی و شوینده ها، ملزومات مصرفی پزشکی،  آرایشی و 
بازی های کودک و مکمل های تغذیه ای جزو کاالهای سالمت محور 

هستند.
کاالهای  خصوص  در  بهداشت  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  حسیبی 
سالمت محور دستورالعمل های خاصی دارد، عنوان کرد: حدود ۲۵ 
درصد از موادی که با آنها سر و کار داریم جزو این کاالها به شمار 
خصوص  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر  می آیند. 
اسباب بازی ها گفت: با توجه به اینکه کودکان اسباب بازی ها را وارد 
دهانشان می کنند باید پلیمر و رنگ هایی که در کارخانه های ساخت 

اسباب بازی استفاده می شود سالم و بی ضرر باشد.
حسیبی از نظارت بهداشت بر مواد به کار رفته در اسباب بازی ها خبر 
محور  کاالهای سالمت  کنترل  برای  بهداشت  وزارت  افزود:  و  داد 
سامانه ای ایجاد کرده است که می توان با استفاده از آن اصالت کاال 

را مورد بررسی قرار دهیم.
زرد  برچسب  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
وزارت  تأیید  مورد  محور  سالمت  کاالهای  تمامی  روی  بر  رنگ 

بهداشت نصب شده است.

پایش عرضه محلول ها و ژل های ضدعفونی؛

مراقب مواد ضدعفونی تقلبی باشید

مدیرعامل شرکت مس خبر داد؛
رشد 1۰ درصدی فروش مس 

نسبت به مدت مشابه 

برای رفع مشکل قطعی آب؛
یک حلقه چاه وارد مدار 

بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت مس خبر داد:
رشد بیش از 12 درصدی تولید 

کاتد در سال جهش تولید

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران از ثبت فروش چشمگیر 3۴ هزار ۱۱۰ تنی کاتد در 
اردیبهشت سال جاری و رشد ارزش ۱۰ درصدی فروش 

شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
وی در گفتگو با جام جم با اشاره به  فروش ۲هزار 77۵ 
شرکت  افزود:   اردیبهشت ماه  در  فملی  تومانی  میلیارد 
به  موفق  مجموع  در  امسال  نخست  ماهه  دو  در  مس 
به  نسبت  که  تومان شد  میلیارد  و ۴33  3هزار  فروش  
بیشتر  تومان  میلیارد  قبل حدود 3۱۲  مدت مشابه سال 

فروش داشته است.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه با این میزان فروش، 
مدت  به  نسبت   ۹۹ نخست  ماهه  دو  در  فملی  فروش 
اضافه  است  داشته  درصدی   ۱۰ رشد  قبل  سال  مشابه 
کرد: رشد در فروش شرکت در حالی به دست آمده است 
که قیمت جهانی مس در دو ماهه سال جاری نسبت به 
پایین  به میزان ۱۲73 دالر  دو ماهه سال گذشته )۹۸( 

تر می باشد.

با حضور حجت االسالم جاللی منتخب مردم رفسنجان 
و انار در مجلس چرخ انداز مدیرعامل و معاونین شرکت 
به  چاه  حلقه  یک  رفسنجان  شهرستان  فاضالب  و  آب 
عمق ۲۵۰ متر و دبی 3۰ لیتر در ثانیه به منظور تامین آب 
شرب روستاهای حومه غربی این شهر با بیش از ۹۰۰۰ 

اشتراک وارد مدار بهره برداری شد.
استمرار  در  گفت:  جم  جام  با  گفتگو  در  انداز  چرخ 
در  آب  قطعی  مشکل  رفع  برای  و  گذشته  پیگیری های 
مدار  وارد  چاه  این  شهرستان،  غربی  حومه  روستاهای 
شد. وی اظهار امیدواری کرد: با وارد مدار شدن این چاه 

مشکل کمبود آب ساکنین این مناطق رفع شود. 
از  با قدردانی  نیز  انار  و  جاللی منتخب مردم رفسنجان 
فاضالب  و  آب  شرکت  مسئولین  روزی  شبانه  زحمات 
این  جهادی  و  خدوم  مدیر  بویژه  رفسنجان  شهرستان 
پرسنل  و  مدیر  تالش  با  کرد:  نشان  خاطر  شرکت 
امر شرکت آب و فاضالب رفسنجان مشکل آب  تحت 

روستاهای حومه غربی انشااهلل رفع می شود.

 اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
به  امسال  اردیبهشت   تولید کاتد در  ثبت رکورد  از  ایران 
میزان ۹ هزار و 6۱3 تن در پاالیشگاه خاتون آباد مجتمع 

مس شهربابک خبر داد.
به گزارش جام جم وی با اشاره به ثبت افزایش تولید ۴۱ 
درصدی آند در فروردین ماه امسال گفت: به لطف الهی 
و همت کارکنان مجتمع مس شهربابک، امور پاالیشگاه 
خاتون آباد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و 
در سال جهش تولید، موفق به ثبت رکورد تازه ای در تولید 
کاتد شدند.  وی افزود: در این راستا، پاالیشگاه خاتون آباد 
در اردیبهشت ماه موفق به تولید ۹هزار و 6۱3 تن کاتد شد 
که این میزان نسبت به برنامه تولید ۴،۲۱ درصد و نسبت 

به رکورد قبلی ۵،۲ درصد افزایش داشته است.
شده  ثبت  حالی  در  رکورد  این  کرد:  تاکید  سعدمحمدی 
است که از نظر کیفی نیز بیش از ۴۹ درصد کاتد تولیدی 
تولید  و کیفیت صادراتی  برچسب سبز  با  ماه  اردیبهشت 

شده است.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مشــکلی بــرای تامیــن و 
کاالهــای  اساســی نداریــم ذخیره ســـازی 

سامانه  اندازی  راه  گفت:  هرمزگان  استاندار 
اقدامات  جمله  از  بازار  بازرسی  هوشمند 
و  بیشتر  سازی  شفاف  موجب  که  است  موثر 
افزایش سرعت و دقت عمل در نظارت بر بازار 
به  کمک  و  اطالعات  دقیق  ثبت  همچنین  و 
به  رسیدگی  برای  حکومتی  تعزیرات  سازمان 

پرونده ها می شود. 
به گزارش جام جم ، در نشست کارگروه تنظیم 
اقدامات  اینکه  بیان  با  هرمزگان  استان  بازار 
تنظیم  و  نظارت  بازرسی،  راستای  در  خوبی 
عنوان  است،  شده  انجام  هرمزگان  در  بازار 
کرد: مجموعه بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری تعزیرات حکومتی، دستگاه 
تمام  بازاریان  و  اصناف  همچنین  و  قضایی 
تالش و کوشش خود را برای تنظیم و کنترل 
اندازی  راه  داد:  ادامه  وی  داده اند.  انجام  بازار 
جمله  از  نیز  بازار  بازرسی  هوشمند  سامانه 
اقدامات موثر در این حوزه می باشد که موجب 
افزایش سرعت و دقت  بیشتر و  شفاف سازی 
عمل در نظارت بر بازار و همچنین ثبت دقیق 
اطالعات و کمک به سازمان تعزیرات حکومتی 

برای رسیدگی به پرونده ها می شود.
برنامه های  به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار   
هرمزگان،  در  بازار  تنظیم  حوزه  جاری  سال 
افزود: تمامی نیازهای استان به ویژه در حوزه 
کاالهای اساسی، تامین، ذخیره سازی و عرضه 
کاال به بازار و پیش بینی افزایش کاالهای مورد 
نیاز هم در حوزه کاالهای تولید داخل و هم در 
قرار  توجه  مورد  برنامه  این  در  واردات  حوزه 
گرفته است. همتی افزایش سرعت رسیدگی به 
پرونده های تخلف در بازار و برخورد با متخلفین 
را در بازدارندگی از تخلف در بازار بسیار موثر 
به  رسیدگی  سرعت  کرد:  تصریح  و  دانست 
خوبی  بسیار  تاثیرات  حکم  صدور  و  پرونده ها 
بازار  در  بیشتر  تخلفات  از  جلوگیری  حوزه  در 
خواهد داشت. وی با اشاره به بررسی مشکالت 
داشت:  اظهار  استان،  در  روغن  تولید  کارخانه 
با تصمیمات اتخاذ شده برای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز، این کارخانه می تواند بدون دغدغه به 

تولید روغن در استان بپردازد.
 استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به بررسی 
در  مرغ  کشتارگاه  واحدهای  برخی  مشکالت 
با  نیز  حوزه  این  در  کرد:  خاطرنشان  استان، 
از  و  شود  اقدام  سریع  باید  کمیته ای  تشکیل 
خروج مرغ زنده از استان جلوگیری شده و تنها 
مرغ مازاد نیاز استان اجازه خروج داشته باشد. 
همتی بیان داشت: خرید و ذخیره سازی گندم 
و  دامی  نهاده های  سازی  ذخیره  همچنین  و 
مواد پروتئینی همچون گوشت و مرغ در استان 

وضعیت مناسبی دارد. 

ــد  ــا س ــدی ب ــه ج مقابل
بندرعبــاس  در  معبــر 

شهرداری از ۹۴۰ مورد سد معبر در بندرعباس 
جلوگیری کرد مدیر پیشگیری و رفع تخلفات 
یک  در  گفت:  بندرعباس  شهرداری  شهری 
عمومی  معابر  سد  مورد   ۹۴۰ از  گذشته  ماهه 
واحدهای صنفی ، دست فروشان و خودروهای 
حامل میوه در بندرعباس جلوگیری شده است.

،رضا  جم  جام  گزارش  به  داد:  خبر  شهردار 
خوشبخت گفت، هدف از اجرای رفع سد معابر 
را حفظ حقوق شهروندان و امنیت عابران پیاده 
در هنگام عبور و مرور عنوان کرد. وی افزود: 
در همین رابطه مصالح و ابزارآالت ساختمانی را 
که در کوچه ها و خیابان ها تردد مردم را دشوار 

کرده اند نیز جمع آوری می شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه گشت های رفع 
سد معابر در نقاط مختلف شهر بندرعباس فعال 
هستند تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه 

سد معبر از آن جلوگیری می شود.
ارتباطی  راه  بهترین  را   ۱37 سامانه  وی   
شهروندان با این مجموعه اعالم کرد و از مردم 
تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست 
در  وی  بگیرند.  تماس  سامانه  این  با  شهری 
 ۵۵ ماده  دو  بند  طبق  کرد:  خاطرنشان  پایان 
قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اِشغال 
پیاده رو ها ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون 

برخورد می شود.

جعفری خبر داد؛
ــر  ــون لیت ــک میلی ــف ی کش
ــزگان ــاق در هرم ــر قاچ قی

از کشف  استان هرمزگان  انتظامی   فرمانده 
بزرگترین محموله قیر قاچاق به میزان یک 

میلیون و ۲7۰ هزار لیتر خبر داد.
 به گزارش جام جم سردار غالمرضا جعفری 
راستای  در  کرد:  اظهار  خصوص  این  در 
مقابله جدی با قاچاق کاال و ارز و به منظور 
جلوگیری از خام فروشی و خروج سرمایه های 
پلیس  کارشناسان  کشور،  از  خارج  به  ملی 
امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطالعاتی 
پلیسی  شیوه های  از  گیری  بهره  و  گسترده 
از  خارج  به  قیر  قاچاق  امر  در  که  افرادی 
موضوع  و  شناسایی  داشتند  فعالیت  کشور 
را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 
و  تحقیقاتی  فنی  بررسی های  با  افزود:  وی 
امنیت  پلیس  کارشناسان  توسط  میدانی 
با  باند  این  اعضای  شد  مشخص  اقتصادی 
سازمان  صورت  به  شرکت  یک  اسناد  جعل 
یافته طی دو فقره کوتاژ با بارنامه های جعلی 
در  لیتر  هزار   ۲7۰ و  میلیون  یک  مجموعا 
قالب ۸۰ دستگاه کانتیر به میزان ۸ هزار و 
از  خارج  به  را  قیر  محموله های  بشکه   ۸۰۰
کشور صادر کرده اند فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان مبدا و مقصد قاچاق و صادرات این 
محموله های نفتی را هرمزگان به کشورهای 
اندونزی و هندوستان دانست و تصریح کرد: 
در این رابطه ۲ نفر از اعضای اصلی این باند 
شناسایی  و در دو عملیات ضربتی دستگیر 
و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضائی معرفی شدند که برای یکی 
از متهمان قرار وثیقه ۲۰ میلیارد ریالی صادر 

شده است.

ــر  ــاط آبگی ــکل نق ــع مش رف
ــروژه  ــد پ ــرای چن ــا اج ب

ــزگان ــد در هرم جدی

چهار  همزمان  اجرای  از  بندرعباس  شهردار 
اجرای  و گفت:  داد  تقاطع غیرهم سطح خبر 
چند پروژه جدید طی سال جاری در راستای 
کاهش آبگرفتگی ناشی از بارندگی در دستور 

کار قرار گرفته است.
در  امینی زاده  عباس  جم  جام  گزارش  به 
حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی اظهار کرد: 
از مهمترین  تمام یکی  نیمه  پروژه های  اتمام 
است. عمرانی  حوزه  در  کاری  اولویت های 

پروژه های  اجرای  در  تسریع  بر  تاکید  با  وی 
عمرانی، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی 
قدس،  شامل  غیرهم سطح  تقاطع  چهار 
مهرگان، پیامبر اعظم)ص( و نایبند به صورت 

همزمان در حال انجام است.
آبگیر  نقاط  رفع  زمینه  در  گفت:  امینی زاده   
ناشی از بارندگی، طی سال های قبل اقدامات 
قابل توجهی صورت گرفته و در سال جاری 
اجرا  زمینه  همین  در  مختلفی  پروژه های  نیز 

می شود.
 این مقام مسئول عنوان کرد: در راستای این 
مسئله، ساخت چند کانال دفع آبهای سطحی 
مانند کانال چهارراه مطهری، رسالت جنوبی و 
غیره طی سال جاری توسط معاونت عمرانی و 

شهرداری های مناطق انجام می شود. 
این  در  بندرعباس  شهردار  می شود،  اضافه 
همسطح  غیر  تقاطع  اجرایی  عملیات  از  روز 
قدس تقاطع غیر همسطح مهرگان تقاطع غیر 
در  دوربرگردان  اجرای  اعظم  پیامبر  همسطح 
بلوار شهید رجایی اجرای دوربرگردان در بلوار 
پاسداران و چند پروژه عمرانی دیگر بازدید کرد.

خبرخبر

اقتصادی   خسارت های  از  پیشگیری  برای  مردم 
دانشگاه  رییس  کنند  رعایت  را  بهداشتی  نکات 
و  آمار  بررسی  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم 
نشان  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  وضعیت 
می دهد در وضعیت پیک بیماری در استان قرار 

داریم. 
هشدار  با  فرشیدی  حسین  جم،  جام  گزارش  به 
هفته  دو  یکی  در  بیماری  گیری  اوج  به  نسبت 
به  مبتالیان  آمار  صعودی  روند  افزود:  آینده، 
آزمایش های  افزایش  دلیل  به  استان  در  کرونا 
فاصله های  نکردن  رعایت  و  کرونا  تشخیصی 
از سوی مردم است.  گذاری فیزیکی و هوشمند 

پزشکی هرمزگان خواستار  علوم  دانشگاه  رییس 
تشدید مراقبت های بهداشتی شد و گفت: با توجه 
به شرایط پیش آمده و در صورت تدام این روند 
در  محدودیت ها  از  برخی  است  ممکن  صعودی 
فرشیدی ضمن  دکتر  شود.  اعمال  مجدد  استان 
به  صنفی  گروه های  برخی  توجهی  بی  از  انتقاد 
واحدهای  با  گفت:  مصوب،  پروتکل های  رعایت 
رعایت  را  بهداشتی  نامه های  شیوه  که  متخلفی 
زیرا  می شود  برخورد  جدی  طور  به  کنند،  نمی 
با  توان  نمی  که  است  ای  مقوله  مردم  سالمت 

آن شوخی کرد.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح 

بیماری  عالمت  بدون  که  افرادی  تعداد  کرد: 
چرخش  می دهد  نشان  می شوند،  شناسایی 
ویروس در جامعه چقدر برقرار است و چه شدتی 

می توان برای آن در نظر گرفت. 
باشند  داشته  نظر  در  باید  مردم  کرد:  تاکید  وی 
متوقف  را  اقتصادی  فعالیت های  توان  نمی  که 
به خطر  اما در شرایطی که سالمت جامعه  کرد 
و  نیست  فعالیت ها  این  توقف  جز  راهی  بیافتد، 
از همین رو از شهروندان خواستاریم تا به منظور 
از  پیشگیری  حفظ سالمت خود و در عین حال 
الزام  رعایت  به  نسبت  اقتصادی،  خسارت های 

بهداشتی اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کرد؛

هرمزگان، در وضعیت پیک کرونا

حسین فرشیدی

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

روزه  همه  تا  شد  باعث  بندرعباس  غرب  در  بزرگ  صنایع  وجود 
و  کنند  سفر  شهر  این  به  صنعت  حوزه  متخصصان  و  کارشناسان 
را  بندرعباس  آلومینیوم  و  فوالد  مانند  بزرگی  صنایع  وجود  همچنین 
به یکی از جذاب ترین شهرها برای برگزاری رویدادهای صنعتی تبدیل 
کرده است، با توجه به این مسائل لزوم احداث هتل و اقامتگاهی که 
متناسب با نیازهای این قشر از افراد باشد  از ابتدای تاسیس منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس احساس شده بود 
که این امر باعث ساخت هتل بین المللی خلیج فارس در این منطقه 
حال  بود؛  مانده  بالاستفاده  برای سال های طوالنی  متاسفانه  که  شد 

ظرفیت  این  از  تا  است  در صدد  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه 
فوق العاده استفاده و آن را به قطب جذب توریست صنعتی کشور تبدیل 
کند. به گزارش جام جم، حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اذعان داشت: با توجه به 
اینکه عمده مسافران ورودی به شهر بندرعباس افرادی هستند که در 
صنایع غرب این شهرستان فعالیت دارند  برای این قشر به صرفه تر 
است که در نزدیکی محل فعالیت خود اقامت داشته باشند؛ این مسئله 
برای  بسیار خوبی  پتانسیل  از  فارس  ویژه خلیج  منطقه  تا  باعث شد 
ساخت  از  سال ها  گفت:  وی  باشد.  برخوردار  اقامتگاه  و  هتل  احداث 
هتل بین المللی خیلج فارس در این منطقه ویژه می گذرد و متاسفانه 
این مسئله که برخی از سرمایه گذاران و صاحبان هتل در طول ادوار 
مختلف از ماهیت و فلسفه وجودی ساخت هتل بین المللی خلیج فارس 
مطلع  نبوده اند باعث شده بود تا آن طور که باید از این ظرفیت استفاده 
اسپادانا  توکان صنعت  با سرمایه گذاری شرکت  نشود که خوشبختانه 
بر  عالوه  هتل  این  مجدد  راه اندازی  که  گرفت  تازه  جانی  هتل  این 
اعتبار بخشیدن به برند منطقه ویژه خلیج فارس، باعث راکد نماندن 
و احیای این سرمایه ملی خواهد شد. خلج طهرانی ادامه داد: عملیات 
احیای هتل بین المللی خلیج فارس در سه فاز تعریف شده است، فاز 
اول آن که راه اندازی سه طبقه و مشاعات برای بهره برداری اولیه را در 
برنامه دارد با پیشرفت ۸۰  درصدی همراه بوده است و هم اکنون در 
مرحله اجرای دکور و تزیین قرار دارد، این سه طبقه شامل 6۴  اتاق 
است که امیدواریم تا دو ماه آینده این واحدها به بهره برداری برسند، 
نیز  این 6۴ واحد، در طبقات دیگر  بازسازی  با  نماند همزمان  ناگفته 
عملیات بازسازی و تعمیرات در حال انجام است. مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه سه طبقه بعدی 
راه اندازی خواهد شد و  فاز سوم شامل احداث یک مجتمع گردشگری 
که شامل سفره خانه سنتی، پارک بازی، پارک آبی و..، است خواهد بود 

که با توجه به نیاز سنجی هایی که در غرب شهرستان صورت گرفت 
عامه مردم می توانند از این امکانات استفاده کنند. وی اذعان داشت: 
طبق بررسی  سرمایه گذاران و با توجه اقدامات و برنامه هایی که قرار 
است در این هتل انجام شود بویژه افتتاح فاز سوم و  تاسیس مجتمع 
گردشگری در غرب شهرستان، مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه  این 
پروژه دو سال پیش بینی شده است. خلج طهرانی گفت: طبق برنامه  
زمانی که سرمایه گذار ارائه داده بود بنا شد تا این پروژه در عید فطر 
سال جاری به افتتاح برسد اما شیوع بیماری کرونا خرید مصالح را با 
مشکالتی مواجه کرد و این مسئله باعث شد تا اتمام پروژه سه ماه  به 
تاخیر افتد. وی به استخدام و آموزش نیروهای متخصص برای کار در 
هتل بین المللی خلیج فارس اشاره و عنوان کرد: از حدود چهار ماه پیش 
جذب نزدیک به ۸۰ درصد از نیروها صورت گرفته است که بالغ بر ۹۰ 
درصد آن ها را نیروهای بومی تشکیل می دهند. در پروژه بازسازی هتل 
خلیج فارس3۵۰ نفر مشغول به کار می شوند که در فاز اول ۸۰ نفر و 
در فاز دوم برای ۱۲۰ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است. همچنین در 

فاز سوم نیز ۱۵۰ نفر دیگر به کار مشغول خواهند شد.

هتل بین المللی خلیـج فارس در آستانه افتتـاح

حسن خلج طهرانی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس

شهرداری  عمرانی  و  زیربنایی  امور  معاون 
از پیشرفت ۴۵ درصدی تقاطع غیر  بندرعباس 
عرشه های  بتن ریزی  آغاز  با  قدس،  سطح  هم 

ضلع غربی این پروژه خبر داد.
 به گزارش جام جم به نقل از مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عبدالرضا 
پروژه  این  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  بهادر 
از نیمه دوم سال گذشته شروع به کار کرده و 
اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی با 
بتن ریزی عرشه های ضلع غربی  آغاز  به  اشاره 
و  حفاری  افزود:  غیرهم سطح،  تقاطع  این 
آرماتوربندی ستون های ضلع شرق نیز به اتمام 
نیز  این قسمت  بتن ریزی  کار  بزودی  و  رسیده 
عمرانی  و  زیربنایی  امور  معاون  می شود.  آغاز 

شهرداری بندرعباس با بیان اینکه طراحی این 
پروژه به شکلی است که مسیر رفت و برگشتی 
شرق و غرب را تسهیل می کند، خاطرنشان کرد: 
تقاطع غیرهم سطح قدس به دلیل وجود کانال 
به  واقع  در  سطحی)خور(،  آبهای  دفع  بزرگ 
شکل دو دستگاه پل روگذر طراحی شده و در 
پروژه  این  اعتبار  گفت:  بهادر  است.  اجرا  حال 
برنامه  طبق  و  بوده  ریال  میلیارد   ۲7۰ حدود 
است.  پیشرفت  حال  در  مشخص،  زمانبندی 
الین  هر  در  روگذر  پل  این  می شود،  اضافه 
هفت و نیم متر عرض داشته و از ابتدای رمپ 
تا انتهای آن، جمعا ۴۰۰ متر)هر پل ۲۰۰ متر( 
تقاطع  پروژه  چهار  حاضر،  حال  در  دارد.  طول 
غیرهم سطح شامل تقاطع  قدس، مهرگان، نایبند 
و پیامبر اعظم)ص( در شهر بندرعباس مراحل 

اجرایی خود را طی می کنند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بندرعباس از آغاز عملیات کاشت نهال 
و واکاری در بلوارها و میادین سطح شهر خبر داد.  
به گزارش جام جم مصطفی خادم با اعالم این 
خبر اظهار کرد: عملیات کاشت نهال و واکاری به 
منظور ارتقای سطح و ظرفیت فضای سبز شهری 
گرفته  قرار  سازمان  کار  دستور  در  بندرعباس 
است.وی افزود: این عملیات در راستای توسعه 
فضای سبز شهری، با کاشت انواع درخت از نوع 
گونه های مختلف در فضاهای مختلف شهر آغاز 
شده و در حال انجام است. رئیس سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس 
گفت: تا کنون واکاری و کاشت درخت در فضای 
سبزشهری به طول ۱۰ هزار متر مربع در بلوار 
صیادان، جمهوری، امام موسی صدر، سید جمال 
الدین اسدآبادی، بوستان شب، غدیر و غیره در 

دستور کار قرار دارد.خادم عمده نهال های کاشته 
اختر  کاغذی،  گل  ابریشم،  گل  شامل  را  شده 
پروانه ای،چریش، کاج گرمسیری، شمشاد،کاشت 
پرچین،گاروم زنگی، ختمی دریایی تویتیا ، تابه 
بویا ،کنار ،کاسیا،لور ، مشعل جنگل،پانسانیا، ذکر 
کرد.این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون بیش 
از ۱۰۰۰ اصله نهال در این عملیات کاشت شده 
است، خاطر نشان کرد: در بعضی از نقاط شهری 
واکاری است. پنجمین دوره  چهارمین و گاهی 

وی در پایان خواستار همراهی و مشارکت بیش 
از پیش شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز 
شهری شد و اضافه کرد: رسیدن به نقطه مطلوب 
در حوزه فضای سبز بدون همکاری شهروندان 

میسر نخواهد بود.

معاون شهرداری بندرعباس:

پیشرفت ۴۵ درصدی
 تقاطع غیرهمسطح 

قـدس

خادم خبر داد؛

آغاز کاشت نهال  در 
فضای سبز شهری  

بندرعباس

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان از تدوین 
طرح منطقه آزاد گردشگری سیریک 
با همکاری شهرداری این شهر خبر داد. 
 به گزارش جام جم به نقل از  روابط 
اداره کل میراث فرهنگی،  عمومی 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، 
»شهرستان  گفت:  برومند   رضا 
در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  سیریک 
موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از 

مزایای گردشگری خوبی بهره مند 
است و پتاسیل جذب سرمایه گذران 
گذران  سرمایه  بخصوص  خارجی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز 
او  داراست.«  گردشگری  حوزه  در 
هدف از ایجاد منطقه آزاد گردشگری 
را پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی در 
حوزه گردشگری و برقراری ارتباط بین 
المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، 
جلب و تشویق سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی و همچنین جذب گردشگر 
دانست و افزود: »شهرستان سیریک 
به جهت برخورداری از منابع بالقوه 
گردشگری، تنوع منابع و جاذبه های 
طبیعی، اکوسیستم خاص، جنگل های 
حرا، موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک 
منطقه ای می تواند به تقویت پتانسیل ها 
و فرصت های موجود پرداخته و با برنامه 
ریزی و تدوین راهبرد ها، ضعف های 
موجود در منطقه را به فرصت تبدیل 

نموده است. « برومند افزود: »در این 
طرح، برنامه ریزی برای ایجاد یک 
اساس  بر  گردشگری  آزاد  منطقه 
ظرفیت های محرک، مانند فرهنگ، 
قومیت، تاریخ، استعدادها و ... مورد 
بینی  پیش  و  گرفته  قرار  ارزیابی 
می گردد با ایجاد بندر آزاد گردشگری 
ضمن ایجاد تاسیسات جدید و تقویت 
زیرساخت ها، استعدادهای ذاتی آن 
شهر قابلیت عرضه اقتصادی پیدا کند.«

تدوین طرح منطقه آزاد گردشگـری سیریک در هرمـزگان


