استان اصفهان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در یادواره شهدای سده لنجان:

پیروزی در عرصه اقتصادی
در گرو ادامه راه شهداست

علی دهقانان زواره /گروه اســتان ها :رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه زواره در گفتوگو با خبرنگاران اعالم کرد :شوراهای
آموزش و پرورش بازوی اجرایی شدن اهداف آموزش و پرورش و نقش بیبدیل در ارتقای جایگاه فرهنگیان ،خانوادهها ،دانشآموزان
و زمینهســاز تحقق گام دوم انقالب در تعلیم و تربیت هســتند .جواد ناجی در ادامه به برگزاری  8جلسه این شورا در سال تحصیلی
 ۱۴۰۱-۱۴۰۰اشاره و افزود تعداد  ۴۰مصوبه در زمینههای فرهنگی ،آموزشی و عمرانی این شورا تصویب که حدود  ۹۰درصد اجرایی
شده است .وی ادامه داد :استفاده از ظرفیت خیرین جهت تامین ملزومات فناورانه و بهداشتی در جهت ریشهکن کردن بیماری کرونا،
تاسیس پایگاه مطالعاتی کنکور ،تجلیل از برترین های کنکور سالجاری و پیگیری س ه واحد آموزشی نیمه تمام و رساندن به مرز افتتاح،
برنامهریزی جهت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان از اهم برنامههای اجرا شده این شوراست.

صحرا رضایی /گروه استان ها :معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به ارائه تسهیالت به منظور زراعت چوب در
استان زنجان گفت :بهرهبرداری از گیاهان دارویی و صنعتی در سطح استان مورد توجه قرارگرفته است.
پیمان فقیه با بیان اینکه منابع طبیعی ساالنه حدود  500هزار اصله نهال را تولید میکند ،اظهار کرد :یکی از بهترین نهالستانهای
شمال غرب کشور در این استان است و تالش شده در این نهالســتان گونههای جنگلی و همچنین صنوبر برای تولید چوب تولید در
اختیار متقاضیان قرار گیرد .وی تصریح کرد :در توسعه و احیای جنگل با بذر نهال  350هکتار اراضی تحت پوشش است و با توجه به
اهمیت موضوع شاهد افزایش حجم کار هستیم .البته اعتبار امسال برای این منظور اختصاص داده نشده است و سعی داریم از توان
خیران این حوزه بهره ببریم.
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آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح فوالدمبارکه برگزار شد؛

تبدیلفوالدمبارکهبهمنشأتحوالتبنیادیندراقتصادوصنعتکشور

آذربایجان شرقی
 استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد:

گسترش دیپلماسی اقتصادی
با محوریت کشورهای همسایه

نسل فردا  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت
فوالدمبارکه ،با حضور محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل
شرکت فوالدمبارکه ،معاونان ،جمعی از مدیران ،کارکنان
و مدیران عامل شــرکتهای زیرمجموعه فوالدمبارکه
برگزار و همزمان نیز به صورت آنالین در فضای مجازی
پخش شد.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه گفت :فوالدمبارکه صرفاً
یک کارخانه نیست و در گذر سالهای گذشته به منشأ
تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده
است .محمدیاسر طیبنیا در این آیین ضمن تبریک به
مناسبت سالروز افتتاح این شرکت اظهار کرد :امروز برای
خانواده فوالدمبارکه روز مهمی است چراکه کلنگ این
مجموعه در دیماه  ۱۳۶۰به زمین زده شد و نهایتاً در ۲۳
دیماه سال  ۱۳۷۱به بهرهبرداری رسید.
وی افــزود :فوالدمبارکه با همــت فوالدمردان ،روحیه
جهادی و اراده آهنین آنان شــکل گرفــت که ما امروز
میراثدار آنها هستیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی
داشته اما برای بقای این افتخارات نیازمند یک حرکت
جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم .مدیرعامل فوالدمبارکه
با بیان این که امروز فوالدمبارکه به الگوی ملی بنگاهداری
تبدیل شــده اســت ،خاطرنشــان کرد :همچنان که
فوالدمبارکه طی دهههای گذشته موجب اتفاقات خوب
بوده است ،امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگر شود.
انســا نهای بزرگی در شــکلگیری
فوالدمبارکه نقش داشتهاند
وی اذعان داشت :فوالدمبارکه صرفاً یک کارخانه نیست
و در گذر سالهای گذشته به منشأ تحوالت بنیادین در
اقتصاد و صنعت کشــور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم
فوالدمبارکه تا  ۵۰ســال آینده همچنان سرآمد باشد،
باید رمز موفقیتمان در سه دهه گذشته را مرور و جایگاه
و مسیرمان برای  ۵۰سال آینده را ترسیم کنیم.
طیبنیا اضافه کرد :داشتن چشــمانداز توسعه کمی و
حفظ سهم تولید فوالد کشور برای فوالدمبارکه کافی
نیســت و باید برای افقهای دیگری برنامهریزی کنیم؛
ما باید در ابعاد مختلف توسعه کشــور را رقم بزنیم که
در این راستا ســرمایه انسانی نخســتین محور و رمز
موفقیت فوالدمبارکه اســت .مدیرعامل فوالدمبارکه
ادامه داد :نیروی انسانی کارآمد ،نظام مشارکتی و بهبود
مستمر ،داشتن چشمانداز متعالی ،برنامه محور بودن،
حرکت دقیق بر اساس برنامه ،بسیج همگانی نیروها در
برنامهریزی و نظامهای تحولی مشــارکت ،همه اینها
در کنار روحیــه جهادی ،انقالبی و انگیــزه و نیت پاک
الهی کارکنان باعث شده که فوالدمبارکه در این نقطه
قرار بگیرد .طیبنیا با بیان این که انسانهای بزرگی در
شکلگیری فوالدمبارکه نقش داشتهاند ،افزود :یکی از
رموز موفقیت فوالدمبارکه این است که در آن انسانها و
افکار بزرگی وجود داشته است.
مدیرعامــل فوالدمبارکه با بیان این که این ســرزمین
از قرون گذشــته تاکنون مهد صنعت بوده است ،ادامه
داد :اگر بخواهیم این راه را ادامــه دهیم و حافظ بقای

استان ایالم

علی عبدالعلیزاده  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

اگر امروز به جایی رسید هایم به
خاطر سرمایه انســانی ماست.
هرگاه از نظر فرهنگ ســازمانی،
روحیــه کاری و جهادی به جایی
رسیدیم که در دنیا سرآمد باشیم
آنگاه میتوانیم با فوالدسازان و
بنگاههای بزرگ اقتصادی جهانی
به رقابت بپردازیم و باید قبل از هر
چیز این اتفاق بیفتد.

عکس :ایراسین

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :پیروزی
حتی در عرصه اقتصادی در گرو ادامه راه شهداست؛
همواره توصیه شهدا پیروی کردن از امام و مقتدای
جامعه بوده و هست و لذا اگر میخواهیم مشکالت
امنیتی ،اقتصادی و معیشتی حل شود نباید دست
از دامان والیت برداشت.
محمدحســین صفار هرندی در یادواره شهدای
سده لنجان در دانشــگاه آزاد اسالمی این شهر ،با
اشاره به توطئههای استکبار برای تجزیه کشورهای
خاورمیانه ،گفت :براساس طراحیهای دشمن قرار
بود عراق و سوریه هر کدام به چهار کشور تقسیم
شود و حتی دندان تیز کرده بودند که ایران را نیز
تجزیه کنند .وی ادامه داد :افراد کوتهبین حتی در
مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمانی که حاج
قاسم سلیمانی و یارانشــان میخواستند به یاری
مردم مظلوم ســوریه ،عراق ،فلسطین آستین باال
بزننــد میگفتند؛ آن طرف حمایــت ابرقدرتها
و پول قارونهای خلیجفــارس را در اختیار دارد،
چرا میخواهید در این عرصه ورود پیدا کنید ،در
حالیکه نه بضاعت مالی ،نه هیمنــه نظامی و نه
بسط ید سیاسی دارید و حتی اگر راه درست باشد
توان آن را نداریم .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشــاره به ویژگیهای بصیــرت ادامه داد:
شهید سلیمانی و یارانشــان با بصیرت میگفتند
که میبینیم پیروزی در آغوش ماست و اگر برای
خدا حرکت کردیم خدا هم یــاری خواهد کرد و
همین امر محقق شد .وی ادامه داد :کاری که شهدا
کردند عامل انسجام و استحکام نظام اسالمی شد و
میتوان گفت حتی شهدای دفاع مقدس به واسطه
فرهنگی که ایجاد کردند ،مقدمهساز پیروزیهای
امروز در دفاع از حرم هستند و این عظمت شهدای
دفاع مقدس است که بعد از شهادتشان این فتوحات
بینالمللی را خلق میکنند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به
پیروزیهای نظام اســامی در عرصه بینالمللی،
اظهار کرد :اقتدار نظام اسالمی به گونهای است که
امروز هر اراده پلیدی در دو هزار کیلومتری مرزهای
ما بخواهد غلطی کند میداند که به سرعت پاسخ
دندانشــکنی دریافت میکند و این هزینه برای
او صرفه ندارد .صفار هرندی با اشــاره به مشکالت
معیشــتی مردم ،تصریح کــرد :دو راه حل برای
مشــکالت متصور بود و برخی معتقد بودند برای
حل مشکالت باید به کدخدا متوسل شد و منتظر
بود تا کارها درست شود و این راه توسط عدهای در
سالهای اخیر دنبال شد که در نهایت با این تفکر نه
تنها در مشکالت گشایشی حاصل نشد بلکه بر آن
افزوده شد .وی خاطر نشان کرد :نگاه دیگر مبتنی بر
تفکر شهداست و معتقد است با بندگی شیطان و سر
خم کردن در برابر شیطان ،انسان ارتقا پیدا نمیکند
بلکه در عین ارتباط با جهان باید بر خودمان متکی
باشیم و کار خودمان را انجام بدهیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر
اینکه این دیــدگاه به معنای انزواطلبی نیســت،
تصریح کرد :دولت جدید براساس تفکر شهدا معتقد
است نباید بندگی قدرتهای شیطانی را کرد که
بیشترین رابطه را با جهان در این مدت کوتاه برقرار
کرده است .وی اضافه کرد :تا چند ماه پیش اعالم
میشد ایران در مســئله کرونا جایگاه بسیار بدی
دارد ولی با یک جابهجایی و ارتباط مسئوالن دولت
با کشورهای تولید کننده واکسن ،واکسن به وفور
تأمین شــد و امروز ایران جزو  ۱۵کشور برتر دنیا
در مقابله با این بیماری است .صفار هرندی گفت:
اقدامات صورت گرفته در ایــن مدت این امکان را
فراهم کرده است که بهرغم تحریمها ،میزان فروش
نفت بیشــتر شــود تا جایی که به اذعان برخی از
مدیران وزارت نفت ،امروز میزان درخواست از میزان
تولید پیشی گرفته اســت .وی خاطر نشان کرد:
برخی از مؤسسات بینالمللی که وضعیت اقتصادی
جهان را رصد میکنند ،پیشبینی کردهاند اقتصاد
ایران در سال آینده با رشد  ۵تا  ۶درصدی مواجه
شود و این به معنای رفع بخشی از این بیکاریها،
رکوردها و مشکالت اقتصادی است و پیشبینیهای
خودمان نیز مبتنی بر دادههای آماری این مسئله را
تأیید میکند .وی تصریح کرد :صندوق بینالمللی
پول اخیرا ً اعالم کرد در سال  ۲۰۲۱اقتصاد ایران با
یکهزار و  ۸۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی از
اقتصاد عربستان و ترکیه که از ما جلوتر بودند پیشی
گرفته است و ایران در رتبه  ۱۷جهان قرار گرفته
و این در حالی است که ما با تحریمها و رذالتهای
بینالمللی نیز مواجه هستیم.
صفار هرندی گفت :اینکه آنهایی که مدعی بودند
زبان جهان را میدانند آن عملکرد را داشتند و این
افرادی که به آنها نســبت داده میشــد که زبان
جهان را نمیدانند این عملکــرد مثبت را دارند به
واسطه آن اســت که این دولت راه را عوضی نرفت
و حکمتها و هدایتهای رهبری از دید این دولت
دوای درد اســت .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشاره به ویژگیهای شهید سلیمانی ،گفت:
شهید سلیمانی قطبنمایی است که راه را به همه
نشــان میدهد و لذا در وصیتنامه خود راه را به
خوبی نشان داده و در بخشهای بسیاری از آن به
تبعیت از والیت فقیه توصیه میکنند .وی ادامه داد:
شهدا به واســطه ایمان به خدا دچار حزن و اندوه
نمیشدند و لذا وقتی سخن از عملیات بود بسیار
خوشحال میشــدند .یادواره شهدای سده لنجان
با عنوان «به یاد ســتارهها» و با هدف گرامیداشت
 ۵۵شهید این شهر برگزار شد .سده لنجان از توابع
بخش مرکزی شهرستان لنجان در استان اصفهان
است.

اجرایی شدن  ۹۰درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش زواره

ارائه تسهیالت به منظور زراعت چوب در استان زنجان

فوالدمبارکه باشیم ،باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛
شرایط عمومی کشور از لحاظ صنعتی و اقتصادی بهویژه
در صنعت فوالد ،در شرایط مطلوبی قرار داشته و کارهای
زیربنایی انجام شده است .وی تصریح کرد :بهرهبرداری
از معادن ســنگ آهن و منابع گازی و سابقه دیرینه در
صنعت فوالد از  ۵۰سال گذشــته تاکنون شرایطی را
ایجاد کرده که این صنعت به یکی از صنایع موفق کشور
تبدیل شود اما اگر امروز به درستی عمل نکنیم ،همین
موفقیتها نیز نتیجه عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالدمبارکه در تولید ناخالص
ملی
طیبنیا با بیان این که برنامه تولید  ۵۵میلیون تن تولید
فوالد برای افق  ۱۴۰۴کشور در نظر گرفته شده است،
گفت :فوالدمبارکه از تولید  ۲.۵میلیــون تنی ابتدای
راهاندازی به  ۱۰میلیون تن فعلی رسیده است.
مدیرعامل فوالدمبارکه ،ورود شرکتهای معدنی به تولید
فوالد را قابل توجه دانست و گفت :تحریمهای بینالمللی
و محدودیتهای موجود به اهمیت و جایگاه فوالدمبارکه
برای رشد اقتصادی کشور افزوده است.
وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالدمبارکه در تولید
ناخالص کشور بیان کرد :امروزه بیشتر از نام کشورها نام
صنعتها و بنگاهها شنیده و شناخته میشود و درآمد
بعضی از این بنگاهها و شرکتها به مراتب از کل اقتصاد
کشور ما و درآمد نفتی ما بیشتر است؛ ما با چنین دنیایی
مواجهیم و اگر قرار باشد در کشور کسانی این گامها را
بردارند ،چه صنعتی بهتر از فوالدمبارکه است؟
مدیرعامل فوالدمبارکه همچنین افزود :اگر کشور اسکله
بزرگ نیاز دارد و اگر شبکه ریلی توسعه بیشتر میخواهد
فوالدمبارکه باید برای این موضوع فکــر کرده و اقدام
کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالدمبارکه باید این کارها را
انجام دهند و این در حالی است که شرکتهایی بقا پیدا
میکنند که در توسعه تکنولوژی فعال هستند.
فوالدمبارکه پاکترین صنعت کشور است
وی در ادامه بیان داشــت :توسعه مداوم کمی،

کیفی و متــوازن ،تکنولوژی ،نوآوری و توســعه پایدار،
سرلوحه کار فوالدمبارکه است؛ تولید محصوالت جدید با
همت متخصصان داخلی این شرکت باعث افتخار ماست
اما متاسفانه امروز همراستا با هدفگیریهای دشمن،
یک موج صنعتستیزی در کشور راه افتاده و علیه صنعت
ایجاد شده است ،صنعتی که نجاتبخش اقتصاد کشور
است .مدیرعامل فوالدمبارکه ضمن بیان اینکه بسیاری
از صنایع الزامات توسعه یافتگی را به موقع رعایت نکردند،
گفت :متأسفانه برخی ،بحرانهای آلودگی و کمآبی را به
گردن صنعت میاندازند؛ در حالی که این موضوع خالف
واقع بوده و این در حالی است که در ابتدای دیماه امسال
و در اوج آلودگی سایر شهرها ،هوای پاک شهر مبارکه
نشاندهنده عدم آالیندگی فوالدمبارکه بود .طیبنیا با
بیان این که فوالدمبارکه پاکترین صنعت کشور است،
تأکید کرد :ما باید در این حوزه الگوی صنعت ســبز در
کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت میتواند دوستدار
محیط زیست باشــد؛ باید نشــان دهیم که میتوانیم
مزایای صنعت را داشته باشیم و معایب آن را حذف کنیم،
اکنون تمامی خروجیهای فوالدمبارکه شبانهروزی در
حال پایش لحظهای است و نتایج نشان میدهد که برخی
از این مقادیر که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط
زیست باالتر است .وی در خصوص موضوع توسعه سرمایه
انسانی که یکی از مهمترین ارکان مجموعه فوالدمبارکه
است نیز گفت :باید بگوییم که نخستین محور توسعه،
توسعه سرمایه انسانی است .اگر امروز به جایی رسیدهایم
به خاطر سرمایه انسانی ماســت .هرگاه از نظر فرهنگ
سازمانی ،روحیه کاری و جهادی به جایی رسیدیم که
در دنیا سرآمد باشــیم آنگاه میتوانیم با فوالدسازان و
بنگاههای بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت بپردازیم و
باید قبل از هر چیز این اتفاق بیفتد.
با محدودیت بیش از  ۶۰درصدی مصرف
گاز مواجه شدهایم
مدیرعامل فوالدمبارکه در ادامه با بیان این که همه باید
متوجه شوند که کار درست چیست و در همان جهت با

استان خراسانرضوی

فرمانده انتظامی ایالم خبر داد:

شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس مطرح کرد:

کشف  ۸کیلوگرم موادمخدر صنعتی در ایوان

کوثرموسوی /گروه استانها فرمانده انتظامی استان ایالم از توقیف یک دستگاه خودروی پژوپارس و کشف
 ۸ news@ naslefarda.netکیلوگرم موادمخدر صنعتی در شهرســتان ایوان خبر داد .ســردار دالور
القاصیمهر اظهار کرد :در اجرای طرح مبارزه با موادمخدر ،ماموران پلیس
مبارزه با موادمخدر استان ایالم با همکاری ماموران انتظامی شهرستان ایوان با انجام اقدامات اطالعاتی ،موفق به شناسایی
یک عامل اصلی توزیع کننده موادمخدر صنعتی شدند .وی افزود :پس از انجام اقدامات اطالعاتی ،ماموران پلیس مبارزه
با موادمخدر استان ایالم و شهرستان ایوان متهم را در حین حمل موادمخدر با یک دستگاه خودروی پژو پارس شناسایی
کردند .فرمانده انتظامی استان ایالم خاطرنشان کرد :ماموران در عملیاتی ضربتی متهم را که بدون توجه به فرمان پلیس
و عالئم هشداردهنده با خودرو قصد فرار داشت توقیف و در بازرسی از خودرو ۸ ،کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف شد.
مریم بیگدلو  /گروه استان ها

news@ naslefarda.net

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان همدان گفت :در
ماههای پایانی سالجاری فعالیتهای مضاعفی در
گردشگری داشته باشیم زیرا خسارتهای زیادی در
دوران کرونا بر بدنه گردشگری وارد شد.
علی مالمیر  در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ســتاد
خدمات ســفر ویژه ایام نوروز راهاندازی خواهد شد
و سعی داریم تا برنامههای گردشگری را در استان
همدان به نحو مناسبی انجام دهیم.
وی از برگزاری نمایشــگاه بینالمللی گردشگری
و صنایعدســتی  ۹تــا  ۱۲بهمنمــاه خبــر داد
و عنوان کــرد :باید در ماههای پایانی ســالجاری
فعالیتهای مضاعفی در گردشگری داشته باشیم
زیرا خســارتهای زیــادی در دوران کرونا بر بدنه
گردشــگری وارد شــد .مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان همدان عنوان کرد:

روش درست کار کنند ،بیان داشــت :باید حواشی را از
فوالدمبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این هم درست کار کنیم
و هم نیت خود را درست کنیم.
وی با اشاره به ضرورت الگو بودن فوالدمبارکه در همه
جایگاهها اظهار کرد :فوالدمبارکه در حوزه انرژی باید به
فکر مصرف بهینه ،صرفهجویی و باال بردن میزان تولید
باشد؛ عالوه بر این ،هر یک از ما به عنوان یک شهروند،
باید الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود پیادهسازی
کنیم.
طیبنیا با بیــان این که بــا محدودیت بیــش از ۶۰
درصدی مصــرف گاز مواجه شــدهایم ،گفت :مصرف
روزانه گاز خانگی در اســتان اصفهان بــه  ۶۰میلیون
مترمکعب رســیده و این در حالی اســت که اگر تنها
 ۶میلیون مترمکعب گاز به میــزان گاز اختصاصیافته
به فوالدمبارکه اضافه میشــد ،این صنعت میتوانست
ظرفیت تولید خود را کامل کند؛ خسارت ناشی از کمبود
گاز مورد نیــاز در فوالدمبارکه بیش از  ۱۰هزار میلیارد
تومان است.
جبران کمبود گاز صنایع با صرفهجویی ۵
تا  ۱۰درصدی مصارف خانگی
وی خاطرنشــان کرد :وقتی از ضرورت فرهنگسازی
صحبت میکنیم ،نتیجهاش این اســت که به این نکته
توجه داشته باشیم که با صرفهجویی  ۵تا  ۱۰درصدی گاز
در مصرف خانگی میتوان کمبود گاز صنایع را جبران
کرد که ما به عنوان خانواده بزرگ فوالدمبارکه باید مروج
فرهنگ صرفهجویی در مصرف انرژی باشیم.
مدیرعامل فوالدمبارکه افزود :هر یک از کارکنان شرکت
فوالدمبارکه در هر جایگاهی باید بهترین باشند تا بتوان
تحول بزرگی را رقم زد؛ این یعنی هر کســی سعی کند
تغییری هر چند کوچک را در خــود ایجاد کند که اگر
این اصل را رویکرد خود قرار دهیم ،شاهد ایجاد تحول
بزرگی در کشور خواهیم بود؛ باید ایمان داشته باشیم که
رسیدن به قلههای پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید
با همت بلند و روحیه جهادی به آنها برسیم.

اماکن اقامتی ناایمن اطراف حرم تهدیدی جدی برای جان زائران

هر از چندگاهی با قرار گرفتن در ایام مناسبتی خاص در طول سال و افزایش
زهرا آخوندی  /گروه استان ها
 z.a.naslefarda.1359@gmail.comورود زائران به مشهد مقدس خبرهای ناگواری از ایجاد مشکالتی به گوش
میرســد که بعضاً جان زائران را به خطر میاندازد .سیدفرهاد حجازی
شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس با اشاره به اینکه براساس پایشهای صورت گرفته توسط کارگروه آسیبشناسی
شهرداری منطقه ثامن ۹۰۹مورد واحد اقامتی غیرمجاز و ناایمن در اطراف حرم مطهر رضوی شناسایی شده است ،اظهار
کرد :از ابتدای سالجاری  ۲۹۲مورد بازدید و پایش ایمنی از این واحدهای اقامتی صورت گرفته است .وی تصریح کرد :از
این تعداد مجموعه اقامتی که دارای استانداردهای الزم نبوده یا ضوابط بهداشتی ،ایمنی و دیگر موارد را رعایت نکرده و
دارای مغایرت بودهاند؛ اخطاریههای قانونی الزم را دریافت کردند و ۲۱مورد نیز با اخذ دستور از مقام قضایی پلمب شدهاند.

همدان
با توجه به نشستها و تفاهمنامههای صورت گرفته با
دیگر استانهای غربی کشور ،محور گردشگری غرب
کشور تعریف شد و در نمایشگاه استانهای غربی به
صورت ترکیبی و منطقهای حضور خواهند یافت.
وی با بیان اینکه استان همدان میتواند در این زمینه
به عنوان هاب وارد کار شــده و از ظرفیت فرودگاه،
نزدیکی به مرز و سایر قابلیتهای استانهای غربی
کشور بهرهمند شــود ،گفت :برای رونق گردشگری
زمستانی برگزاری بازیهای زمستانه ،گردشگری
غذا ،تورهای شــهرگردی ،جشنواره عکس ،کودک
و ...را خواهیم داشت.
مالمیر در ادامه با اشاره به پرونده ثبت جهانی «منظر
تاریخی هگمتانه تا همدان» خاطرنشــان کرد :این
پرونده به همراه چهار پرونده دیگر در دســتور کار
وزارت میــراث فرهنگی قرار گرفته تا به یونســکو
ارســال شــود .وی در خصوص وضعیت ثبت ملی

مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان خبر داد:

حضور همدان در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی
خانه اقبالیان نیز عنوان کرد :حــدود   ۲۰۰پرونده
بنای تاریخی استان همدان در دو سال اخیر بررسی
و مطالعه شد که در این زمینه ،بر اساس معیارهای
ثبتی موجود ،مقرر شد بناهایی که بیشتر در معرض
تخریب هستند ،در اولویت ثبت قرار گیرند؛ اما ثبت
بناهای معاصر نیز مطرح بوده که خانه اقبالیان یکی از
این موارد است.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی اســتان همدان تصریح کرد :بعد از
مطرح شدن ثبت ملی خانه اقبالیان ،این موضوع در
دستور کار میراث قرار گرفت اما ابالغ رسمی مبنی بر
ثبت ملی این خانه ،هنوز برای ما ارسال نشده ،بدین
ترتیب بنای اقبالیان به عنوان یک بنای واجد ارزش
در شورای ثبت مطرح شده اما فرایند ابالغ آن هنوز

اتفاق نیفتاده اســت .وی با اشاره به مشکالت پیش
روی شــرکت علیصدر و تعطیلیهای غار علیصدر
خاطرنشان کرد :پرسنل شرکت علیصدر از مزایای
بیمه بیکاری استفاده کردند و وام  ۱۲درصدی به این
شرکت تعلق گرفت به طوری که بابت هزینه اجارهای
هم که باید این شرکت به ادارهکل میراث فرهنگی
همدان پرداخت میکــرد ،تخفیف  ۶۰درصدی در
نظر گرفته شــد اما دورانی که تعطیل بودند ،شامل
ی شد .مالمیر با تاکید بر اینکه از زمان شیوع
بخشودگ 
کرونا تاکنون حتی یک ریال بابت اجاره از شــرکت
علیصدر دریافت نکردهایم ،گفت :این شرکت بومی
است و تالش ما بر این است که آسیبی بر بدنه صنعت
گردشگری استان وارد نشود.

استاندار آذربایجان شــرقی در ارتباط تصویری
با ســفیر جمهوری اســامی ایــران در آنکارا،
گفت :با توجه به سیاســت دولت سیزدهم برای
گسترش ارتباط با کشورهای همسایه ،رویکرد
نمایندگیهای جمهوری اسالمی این کشورها
باید تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد.
خــرم در این نشســت که مســئوالن
عابدین ّ
اقتصادی اســتان نیز حضور داشتند ،با اشاره به
تأکید رئیسجمهور بر استفاده از مزیت و ظرفیت
اســتانهای مرزی برای گسترش همکاریها با
کشورهای همسایه ،گفت :از سفرای کشورمان
در کشورهای همســایه انتظار داریم تحرک در
حوزه دیپلماســی اقتصادی را جزو رویکردها و
اولویتهای خود قرار دهند.
وی اضافه کرد :با توجه به اقدامات انجامشــده،
میزان مبادالت تجاری ایران با ترکیه ،نسبت به
سال گذشته افزایش یافته؛ ولی با هدفگذاری
 30میلیارد دالری فاصله نسبتاً زیادی داریم که
امیدواریم با تالش بیشتر ،مبادالت را به مرز قابل
قبولی برسانیم .استاندار آذربایجانشرقی با اشاره
به مشکالت مرتبط با نقل و انتقال پول و مسائل
بانکی ناشــی از تحریمهای ظالمانه ،هماهنگی
با سیســتم بانکی ترکیه برای تهاتــر کاالهای
صادراتی ایران را خواستار شــد .وی همچنین
تبادل هیئتهای تجاری و اقتصادی دو کشور با
محوریت استانهای مرزی ،پیگیری موافقتنامه
تجارت آزاد و تجارت ترجیحی ،توسعه محورهای
مواصالتی و جادههای دسترســی بــه ترکیه از
جمله آزادراه تبریز -بازرگان ،استفاده از ظرفیت
بازارچههای مــرزی برای گســترش مبادالت
تجاری ،تســهیل تردد خودروهای ترانزیتی از
پایانههای مرزی و شبانهروزی کردن این پایانهها
را از جمله اقدامات ضروری برای توســعه روابط
خرم با اشــاره به پروازهای
با ترکیه برشــمردّ .
مستقیم از تبریز به آنکارا و استانبول ،گفت :در
هفته به صورت میانگین حدود  6هزار نفر در این
مسیر رفتوآمد دارند و الزم است از این ظرفیت
در حوزه بازرگانی و اقتصادی بهرهبرداری شود.
سفیر جمهوری اســامی ایران در آنکارا نیز در
این جلسه با اشاره به نگاهی که در ترکیه نسبت
به تبریز وجود دارد ،گفت :متاســفانه این نقش
مهم به درستی در ایران منعکس و ترجمه نشده و
ضروری است در سطح ملی به این موضوع تاکید
شود که باید نقش تبریز در روابط ایران و ترکیه در
همه جوانب برجسته شود .محمد فرازمند با تاکید
بر اینکه ترکها نگاه نوستالژیک نسبت به تبریز
دارند ،افزود :بســیاری از آثار معماری در ترکیه
از معماری تبریز الهام گرفته شده و نگاه مثبتی
نسبت به تبریز در این کشــور وجود دارد .وی با
تاکید بر اینکه در زمینــه حملونقل میتوانیم
بر روی چند پروژه مشترک با آذربایجان شرقی
تمرکز کنیم ،ادامه داد :راهآهن فعلی رازی -وان
پاســخگوی نیازهای حملونقل ریلی دو کشور
نیست و ضروری است توســعه این خط به ویژه
پروژه خط آهن جلفا -چشــمهثریا مورد توجه
دو کشور قرار گیرد .فرازمند در خصوص مسائل
بانکی نیز گفت :خوشــبختانه ما در ترکیه پول
بلوکهشــده دولتی نداریم و از تمام منابع خود
در ترکیه اســتفاده میکنیــم و مبالغ ناچیزی
در بانکهای خصوصی ترکیــه داریم که تالش
میکنیم از آن نیز اســتفاده کنیم .سرکنسول
جمهوری اســامی ایران در ارزروم هم در این
ارتباط تصویری ،با اشــاره به اراده جدی ایران و
ترکیه برای توســعه روابط اقتصادی و تجاری،
گفت :ریشــهها و عالیق فرهنگی و تاریخی دو
طرف ،زمینه را برای توسعه روابط در همه زمینهها
مهیا کرده است و تالش میکنیم تا موانع را برای
تحقق این امر برطرف کنیم .سجاد سلطانزاده
افــزود :متاســفانه وضعیت زیرســاختهای
حملونقل و گمرکات ،برای ترانزیت بینالملل
مناسب نیســت و از مدیریت ارشــد استان در
خواست میکنیم مسیر ترانزیتی تبریز -بازرگان
را به صورت جدی پیگیری کنند .وی با اشاره به
خواهرخواندگی تبریز و ارزروم ،اظهار داشــت:
مقامات این استان عالقهمند به افزایش روابط با
تبریز هستند و باید از ظرفیتهای موجود جهت
افزایش تبــادالت فرهنگی و تجاری اســتفاده
کرد.

