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رئیس هیات مدیره انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری خبر داد:

مهلت سه ماهه فعاالن گردشگری
مجازی برای دریافت نشان اعتماد
فعاالن حوزه گردشگری مجازی که بدون
مجوز در فضای اینترنتی مشــغول فعالیت
هستند سه ماه مهلت دارند تا به منظور طی
فرآیند ســاماندهی و کسب نشان اعتماد به
ادارات کل میراث فرهنگی اســتانها مراجعه
کننــد .به گــزارش مرکز روابــط عمومی و
اطالعرسانی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری ارائه مهلت سه ماهه
به فعاالن حوزه گردشــگری مجازی در پی
اجرایی شــدن فاز دوم دســتورالعمل «ارائه
خدمات مســافرتی و گردشگری» در فضای
مجازی انجام گرفته اســت که طی روزهای
گذشــته با هدف ســاماندهی افراد حقیقی
و حقوقی فعال در فضــای اینترنتی محقق
شد .بر این اســاس نظر به توسعه روزافزون
فــن آوری اطالعات در صنعت گردشــگری
و استقبال گســترده از خدمات مسافرتی و
گردشــگری مبتنی بر فضای مجازی و نیز
با اســتناد به ماده  ۳۰آیین نامه «نظارت بر
تاســیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی،
ســیاحتی ،جهانگردی و زیارتی» ،ماده ۲۵
آیین نامــه «ایجاد ،اصــاح ،تکمیل ،درجه
بندی و نرخ گذاری تاسیســات گردشگری و
نظارت بر فعالیت آنها» و نیز دســتور العمل
«اعطای نماد اعتمــاد الکترونیکی و نظارت
بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی کمیته
نظارت بر کســب و کارهای اینترنتی مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی» ،فاز نخســت
دســتورالعمل ارائــه خدمات مســافرتی و
گردشــگری در فضای مجازی با ساماندهی
بخشهای فعال در این حوزه که پیش از این
در قالب دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری،
واحد پذیرایی ،واحدهای اقامتی و  ...از سوی
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری مجوز دریافت کرده بودند؛ محقق
گشــت .بنا بر توافــق و برنامهریزی صورت
گرفته ،در فاز دوم اجرایی شدن دستور العمل
مذکور ،ساماندهی بخشهایی که بدون مجوز
از ســوی ســازمان میراث فرهنگی مشغول
خدمت رسانی در این حوزه هستند؛ تنها سه
مــاه مهلت دارند که با مراجعه به ادارات کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان مربوطه نسبت به تکمیل مشخصات و
در نهایت اخذ نشان اعتماد فعالیت در فضای
مجازی اقدام کنند.

اصفهان میزبان نهمین جشن راهنمایان گردشگری
نهمین جشن راهنمایان گردشگری کشور امسال
در اصفهان با رویکرد آموزشی برگزار میشود تا بار
دیگر راهنمایان گردشگری خود را برای میزبانی از
مهمانان کنوانسیون  ۲۰۱۷آماده کنند.
رئیس هیات مدیره انجمنهای صنفی راهنمایان
گردشگری و مســئول برگزاری جشن روز جهانی
راهنمایان به مهر گفت :اساس نهمین جشن را بر
پایه آموزش قرار دادیم تا با تجربه 8سال گذشته،
خود را یک بــار دیگر برای میزبانــی از مهمانان
کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال
 ۲۰۱۷آماده کنیم.
«آرش نورآقایی» گفت :امسال در اصفهان برنامه
گردشــگری نداریم اما همانطور که کنوانســیون
جهانی برنامههای اصلی ،پیشگشت و پسگشت
دارد ،در این جشــن نیز پیشگشت اجرا خواهیم
کرد .بنابراین شرکتکنندگان که همگی راهنمایان
گردشگری هستند ،دو قیمت متفاوت با تخفیف
مناســب در تورهای دو و ســه روزه ورزنه و زواره
شرکت میکنند و یا در دورههای آموزشی جانبی
این جشن حضور مییابند.
نورآقایی ادامــه داد :این برنامه از روز  29بهمن
تا دوم اســفندماه مانند هر سال برگزار میشود و
در اینباره دانشگاه اصفهان با ما همکاری کرده تا

کالسهای آموزشــی در محل این دانشگاه برگزار
شود .در یکی از روزهای جشن برنامه تور پیادهروی
در پنج محور گردشگری اصفهان برگزار خواهد شد
تا راهنمایان با نوع برگزاری تورهای پیادهروی آشنا
شوند.
برپایی دورههای آموزشی
تخصصی راهنمایان
وی از برپایــی دورههــای تخصصــی آموزش

بینالمللی راهنمایان گردشــگری در ایران خبر
داد و گفــت :آموزشهای اصلــی راهنمایان به
مدت یک هفته از 22تا  29بهمن ماه درســت
یک هفته قبل از برپایی جشــن اصفهان برگزار
میشود.
رئیــس هیــات مدیــره کانونهــای صنفی
راهنمایان گردشــگری گفت ۳۶ :نفر تحت نظر
 3مدرس از اســترالیا ،اروپا و سنگاپور آموزش

شناساییوجود ۳دورهتاریخیدرقلعهشاهدژاصفهان
کاوش در قلعه شــاهدژ اصفهان شواهدی را برای
باستانشناسان آشکار ساخت که برخالف اطالعات
مندرج در منابع تاریخی نشــان از وجود سه مقطع
تاریخی شــامل دوره ساسانی ،قرون اولیه اسالمی و
دوره سلجوقی داشت.
به گزارش ایلنا« ،فریبا سعیدی» سرپرست هیأت
کاوش در قلعه شــاهدژ گفت :این قلعه با زیربنای
 ۱۵هکتار یکی از مجموعههای جالب توجه کشــور
محســوب میشود که بر روی ارتفاعات کوه صفه در
جنوب غرب اصفهان واقع شده است.
به گفته وی ،این محوطه از شمال مشرف به شهر
اصفهان وبر لبه پرتگاه موســوم به پنجه شــیطان،
از جنوب به ســوی گردنه بــاد و فضاهای داخلی دژ
از شرق به ســوی پارک کوهستانی صفه و از جانب
غرب به سوی کوهســتان است .او با بیان اینکه این
مجموعه بنا بــا دیوارهای دفاعی که بخش زیادی از

آن به جا مانده و پرتگاههای طبیعی محافظت میشود
اظهار داشت :ســاختار الیه الیه قلعه شاهدژ تداعی
کننده الیه بندی شــهرهای پیش از اسالم و اوایل
اسالم اســت .این باستانشناس با اشاره به اینکه در
ارتفاعات پایینتر این قلعه فضاهای پشتیبانی مانند
آب بند ،آسیاب و انبارها قرار گرفتهاند گفت :در الیه
دوم فضاهای نظامی مانند سربازخانهها دیده میشود
و در باالتریــن و درونیترین الیه ارگ مرکزی و مقر
فرمانده قلعه قرار دارد .او افزود :تنها مقطع زمانی که به
وضوح در منابع تاریخی از قلعه شاهدژ یاد شده دوره
سلجوقی است اما بر اساس کاوشهای باستانشناسی
ســه مقطع تاریخی شامل دوره ساسانی ،قرون اولیه
اسالمی و دوره سلجوقی شناسایی شد که بر اساس
منابــع تاریخی و یافتههای باستانشناســی پس از
سقوط قلعه توسط ســپاهیان محمد شاه سلجوقی
اثری از تداوم حیات قلعه دیده نمیشود.

میبینند .اکنون تنهــا  ۲۴نفر از راهنمایان در
ایران چنین آموزشــی را دیدهاند ،چرا که باید
آماده برگزاری کنوانسیون  ۲۰۱۷باشیم .از سوی
دیگر این جشــن به نوعی بار دیگر راهنمایان را
درباره میزبانی از مهمانان کنوانســیون ۲۰۱۷
آماده میکنند.
نورآقایی تصریح کرد :مدرسان این دورهها که
از فدراســیون جهانی راهنمایان گردشگری در
ایران حضور پیدا کردهاند ،قرار اســت در جشن
اصفهان نیز باشند.
وی ادامــه داد :تاکنــون غیــر از راهنمایان
گردشــگری اصفهان ۴۰۰ ،راهنمای گردشگر
دیگر اعــام حضور کردهاند .البتــه با توجه به
پیشــنهادهای ارائه شده ،ســعی کردیم امسال
تعداد افراد شرکتکننده را محدودتر کنیم .در
جشن نهم راهنمایان کشور که به مناسبت روز
دوم اسفند ماه ،روز جهانی راهنمایان گردشگری
برگزار خواهد شــد ،کارگاههای آموزشی در دو
قسمت برپا میشود.
رئیــس هیــات مدیــره کانونهــای صنفی
راهنمایان گردشگری گفت :در روز دوم اسفند
ماه نیز برنامه اصلی و اختتامیه جشن در همان
ساعت مقرر (  )۰۹:۵۷برگزار خواهد شد.

تفاهمنامه معاونت صنایع دستی با یک بانک
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در
راســتای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان
صنایع دستی؛ تفاهمنامه پرداخت تسهیالت با بانک
توســعه تعاون به امضا رســاند .به گزارش ایسنا ،در
این مراسم «بهمن نامورمطلق» معاون صنایع دستی
و هنرهای ســنتی کشــور در ارتباط با اهمیت این
تفاهمنامه گفت :تجربه قبلی همکاری معاونت صنایع
دســتی با بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت
موفق بود و بسیار امیدواریم که این تفاهمنامه و تعامل
جدید نیز منشــأ حرکتها و تحوالت سازندهای در
عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران و رونق
کســب و کار هنرمندان این عرصه شود .وی افزود:
با همت مدیران بانک توســعه تعاون و پیگیریهای
معاونت صنایع دســتی بیتردید اتفاقات خوبی در
عرصه تولید و صادرات صنایع دستی خواهد افتاد و
امیدواریم میزان و گستردگی این تسهیالت در آینده
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رشد بیشتری پیدا کند .نامورمطلق با بیان اینکه رشد
بازار و صادرات صنایع دستی نیازمند حمایت است،
بیان کــرد :تجار و فعاالن بازرگانی و صادرات صنایع
دســتی برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی به
حمایتهای فنی و تســهیالتی نیاز دارند و معاونت
صنایع دســتی از تمام امکانــات و فرصتهای خود
برای رونق این حوزه استفاده خواهد کرد« .محمدعلی
ســهمانیاصل» مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز
گفت:خوشبختانه فعالیتهای بانک توسعه تعاون در
دو سال اخیر رشــد و منابع این بانک افزایش یافته
است و امکان حمایت بیشتری از صنعتگران صنایع
دستی کشور خواهیم داشــت .وی گفت :تجربیات
قبلی در خصوص پرداخت تسهیالت به صنعتگران
صنایع دستی شرایط مطلوبی ایجاد کرده تا در جریان
پرداخت تسهیالت این تفاهمنانه بتوانیم با سرعت و
سهولت بیشتری به این عزیزان خدمات رسانی کنیم.

موزه تاریخ در کرمان
راهاندازی میشود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری کرمان گفت :این ادارهکل آمادگی
دارد برای آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث
فرهنگی و تاریخی اســتان ،با کانون همکاری
کند .به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور
بینالملــل کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان« ،محمود وفایی» در دیدار با مدیرکل
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان
کرمــان گفت :کانون مکانی بــرای پایهریزی
فرهنگ در جامعه است و علیرغم اهمیتی که
در شکلگیری شخصیت بچهها دارد اما از نظر
اعتبار و امکانات کمی ضعیف اســت .وفایی با
بیان اینکه به فعالیت در حوزه کودکان ایمان
دارم ،خاطرنشــان کرد :کار خیر تنها ساختن
بیمارســتان و مدرسه نیست؛ باید تالش کرد
تا با مســاعدت خیران نیتهای خیرخواهانه
به ســمت اهداف کانون جلب شود .مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
کرمان افزود :کانــون به عنوان یک مجموعه
تخصصی در حوزه کودک و نوجوان میتواند
در این زمینه فکر و ایده بدهد و ســایر نهادها
برای اجرایی شدن آن کمک کنند.
مرمت کوچههاشم خان یزد
مرمت و ســاماندهی کوچههاشم خان یزد
که از بناهای شــاخص آن خانهای تاریخی به
همین نام است ،پایان یافت .به گزارش ایسنا،
«محســن ذاکرینیا» معاون اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد
درباره مرمت کوچههاشمخان(بنبست الله 5)
واقع در خیابان ایرانشهر یزد گفت :این عملیات
مرمتی به متراژ  1600مترمربع با اعتباری بالغ
بر  350میلیون ریال توســط نیروهای امانی
اداره کل میراث فرهنگی اســتان انجام شد.
وی ،خان ه تاریخیهاشم خان را یکی از بناهای
شــاخص در این محدوده نام برد و افزود :نام
این کوچه نیز برگرفته از نام این خانه قجری
است که در سال  84به شماره  12339به ثبت
آثار ملی کشور رسیده است .عملیات مرمتی
انجام شده شــامل اجرای زیربندی ،تراشیدن
کاهگل فرسوده بدنه و اجرای مجدد آن ،اندود
کاهگل ،مرمت و ساماندهی تویزهها و اجرای
شرفی تویزههاست که در مدت زمان یک ماه
به انجام رسید.

شهرستانها
خبر

انجام 165هزار آزمایش تشخیصی
در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی
هرمزگان
به منظــور حفظ ســرمایههای دامی و
تأمین سالمت عمومی جامعه در 9ماه سال
جــاری بالغ بر 165هزار مورد آزمایشــات
مختلف تشــخیصی در آزمایشگاه مرکزی
اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان انجام
شده است
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
دامپزشــکی هرمزگان ،دکتر نیکپور معاون
ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان
هرمــزگان گفــت :دکتر نیکپــور افزود :با
عنایت بــه نقش مهــم آزمایشــگاههای
تشخیصی در تعیین علت بیماریهای دامی
آزمایشگاه تشخیصی اداره کل دامپزشکی
اســتان هرمــزگان بــا بهره منــدی از
کارشناســان خبره در 9ماهه اول سال 94
بیش از تعداد 165هزارمورد آزمایش انجام
داده است
وی درادامه افزود:این آزمایشات بر روی
نمونههای مختلف ازجملــه انواع فرآورده
خام دامی(گوشت قرمز ،گوشت مرغ،آبزیان
) و خوراک دام ونمونههایی درخصوص دام
وطیور انجام شده است.
وی تاکیــد کــرد :در راســتای خدمت
رسانی و ارتقای بهداشت و سالمت جامعه
در بخشــهای تشــخیص بیماری از طریق
آزمایشهایی مانند سرولوژی دام ،سرولوژی
طیور ،انگل شناســی ،میکروب مواد غذائی
،سم شناســی ،بقایای داروئی وموردکشت
مرضی توسط آزمایشــگاه مرجع اداره کل
دامپزشکی هرمزگان صورت پذیرفته است.
خبر کوتاه

خبر

مشاركت ذوبآهن و شهرداري اصفهان در ساخت ابرپروژهها و ابرسازههاي عظيم
شهردار اصفهان و جمعي از مسئوالن اين سازمان
با حضــور در ذوبآهن اصفهان با مهندس صادقي و
تعدادي از معاونان و مديران شركت ديدار و گفتوگو
کردند.
به گزارش روابط عمومی ذوبآهن اصفهان ،مهندس
«احمد صادقي» در اين ديدار با اشــاره به ســابقه و
توانمندي ذوبآهن اصفهان در پيشــبرد پروژههاي
عمراني گفــت :تجربه ،امكانــات و تواناييهاي اين
مجتمع عظيم صنعتي در اجراي پروژههاي عظيم در
كشور كم نظير است و لذا بهره گيري از اين توانايي را
با مشاركت شهرداري اصفهان آغاز كردهايم.
وي افزود :در اين راستا ساخت  2500واحد مسكوني
در فوالدشهر به زودي آغاز ميشود ،اما برنامه اصلي
ما در شــهر اصفهان اســت كه ميتوانيم توان فني و
مقاطع ســاختماني خود را در پروژههاي عظيم اين
شهر مشاركت دهيم .مهندس صادقي طرح تعريض
پل فلزي را اولين گام مهم در راســتاي مشــاركت با
شــهرداري اصفهان اعالم کرد و گفت :اين پروژه مهم
به نمادي تبديل ميشود كه بيانگر توانمندي ذوبآهن

در صنعت ساخت و ساز است .لذا در تعريض اين پل
بايد به گونهاي عمل شود كه يكي از مراكز ديدني شهر
شود و نظر بازديد كنندگان را جلب کند.
مدير عامل ذوبآهن همچنين بر ضرورت افزايش
تعامل با شــهرداري جهت تامين مقاطع ساختماني
مورد نياز شهرداري تاكيد کرد.
وي تصريــح کرد :ذوبآهن اصفهان به دنبال انجام
پروژههاي عظيم است كه در توان ساير بخشها نيست
و در اين راه از طريق مشاركت با شهرداري اصفهان گام
برميدارد .در اين راستا شهردار اصفهان به ذوبآهن
اصفهان دعوت شد تا توانمنديهاي اين شركت را در
عرصههاي مختلف از نزديك مشاهده كند.
دكتر «مهدی جمالينژاد» شهردار اصفهان نيز در
این نشست رويكرد مدير عامل ذوبآهن در راستاي
تعامل با شــهرداري و ديگر ســازمانهاي استان را
ارزشــمند توصيف کرد و گفت :هم اكنون شهرداري
ظرفيتها و قابليتهاي زياد و چند وجهي دارد كه در
تعامــل با ذوبآهن اصفهان و از طريق هم افزايي اين
سازمان ،قابليت شكوفايي دارد.

وي مشــاركت با ذوبآهــن را در جهت اجراي ابر
پروژهها و ســاخت ســازههاي عظيم ،مهم دانست و
افزود :در نشســت امروز مديــران عملياتي و اجرايي
اين سازمان حضو دارند تا به دور از هرگونه تشريفات،
تفاهمنامههاي اجرايي جهت توسعه زير ساختهاي
شهري را شاهد باشيم.
دكتر جمالينژاد افزود :با مشاركت ذوبآهن اصفهان

شهردار اصفهان:

مشكالتترافيكي با همافزايي پليس و شهرداري قابل حل است
شهردار اصفهان گفت :همگرايي و همافزايي ميان پليس و شهرداري در
كاهش مشكالتترافيكي و حمل و نقل موثر است.
ينژاد» در ديدار با نیروهای راهور اســتان اصفهان
دكتر «مهدي جمال 
با تأكيد بــر ضرورت همافزايــي ميان پليس و شــهرداري اظهار کرد:
همگرايي و همافزايي ميان پليس راهور و شهرداري ميتواند در كاهش
مشكالتترافيكي و حمل و نقل تأثير بهسزايي داشته باشد.
وی با بيان اينكه مديريت در عرصه كالنشهرها از دشوارترين شيوههاي
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بازدیدازسدشمیلونیان

اعضای کارگروه تخصصی بهره برداری ،نگهداری و عالج بخشی سدها کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
در ســفر 2روزه به اســتان هرمزگان از سد استقالل میناب و سدهای شمیل و نیان بازدید کردند .به
گزارش همدلی ،این گروه تخصصی ضمن بازدید از سدهای استقالل و شمیل-نیان نقاط قوت و ضعف هر
یک از این سدها را از لحاظ نگهداری ،بهرهبرداری و عالج بخشی مورد بحث قرار دادند و پیشنهاداتی برای
انتقال تجربیات و بهبود و ارتقای بهره برداری و نگهداری این طرحها ارائه کردند .شایان ذکر است کمیته
ملی سدهای بزرگ ایران یک تشکل مردمنهاد است و زیر کمیتههای فرعی از جمله کمیته تخصصی سد و
حوضه دارد که این کمیتهها با برگزاری بازدیدها و جلسات منظم ماهانه مسائل تخصصی و فنی این حوزه
را بررسی و به کمیته ملی منعکس مینمایند که در نهایت منجر به اصالح و تدوین دستورالعملها ،آئین
نامهها ،ضوابط میشود.
اعضای کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران را تعدادی از اساتید دانشگاهها و کارشناسان شرکتهای آب
منطقه ای ،مشاورین و پیمانکاران بخش آب کشور و دیگر متخصصین در این حوزه تشکیل میدهند.

مديريت است ،بيان کرد :متأسفانه در حال حاضر كالنشهرها بيمار هستند
و در مســائل مختلف از جمله آلودگي هوا نه تنها خود كالنشهرها بلكه
شهرهاي اطراف آنها نيز شرايط مناسبي ندارند.
شهردار اصفهان ادامه داد :در حال حاضر كالنشهرهاي ما پايدار و سالم
نيستند و متأسفانه به جاي ريشهيابي اساسي براي مشكالت با مس ّكنهاي
ت شهرداريها بايد
مقطعي درد شهرها تسكين ميیابد در حالی که مأموري 
تغييراتي پيدا كرده و تحوالتي در آن صورت گيرد.
خبر کوتاه

كه از قدمت و توانمنديهاي بااليي برخوردار است  ،ابر
پروژهها و ابرسازههايي با رويكرد نوين ساخته ميشود
كه اين امر در توســعه زيرساخت و زيباسازي شهري
نقش مهمي ايفا ميكند.
وي بــه گفت :پروژه تعريض پل فلزي كه توســط
ذوبآهن صورت خواهد گرفــت يكي از اولويتهاي
اصلي است.

راه حل مشكالت كالنشهرها توزيع عادالنه خدمات در كشور است
وی با بيان اينكه راه حل مشكالت كالنشهرها توزيع عادالنه خدمات در
كشور است ،تصریح کرد :در حال حاضر اصفهان داراي  107شهر بوده كه
جمعيت آنها نسبت به گذشته كاهش داشته است.
جمالینژاد افزود :متأسفانه امروز شهرها و روستاهاي مختلف استان از
شهروند خالي شده و همه در حال مهاجرت به سمت كالنشهرها هستند؛
با توجه به اينكه جامعه نياز به افزايش جمعيت دارد ،بايد براي جلوگيري
از مهاجرت در نسلهاي بعدي توزيع عادالنه خدمات را در سطح كشور
پیش گرفت .وی تاکید کرد :با اين روند در چند سال آينده مهاجرت به
گونهاي ميشود كه همه جمعيت شهرها در كالنشهرها جمع خواهند شد.
حس تعلق شهروندان باید افزايش يابد
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طراحیوتولیدورقگالوانیزهاستحکامباالدرفوالدمبارکه

كارشناس متالورژي و روشهاي توليد فوالد مباركه در اين رابطه گفت :در راستاي توسعه توانمنديهاي فوالد
مبارکه براي توليد محصوالت ويژه و با ارزش افزوده باال واحد ، MPTتوليد ورق گالوانيزه فوق را با انتخاب
آناليز شيميايي مناسب حدود  1.5درصد كربن و  0.8درصد منگنز و نيز پارامترهاي مناسب نورد گرم و سرد
با گريد  SS340و ضخامت  0.7و پوشش  180گرم بر مترمربع را در دستور کار قرار داد و با همکاري خطوط
توليد و پشتيباني ،موفق به توليد آن شدند .عليرضا مولوي زاده با تأکيد بر اينکه ورقهاي گالوانيزه جديد توليد
شده در فوالد مبارکه نسبت به انواع مشابه قبلي ،قابليت استفاده با ضخامت کمتر و استحکام باالتري دارند،
تصريح کرد :ورقهاي فوق باحداقل استحكام تسليم  340مگاپاسكال وحداقل استحكام نهايي 450مگاپاسكال
مطابق با استاندارد  ASTM A653طراحي و توليد گرديده که اين امر کمک ميکند هزينه تمام شده براي
مشتريان کاهش و کيفيت محصول به نحو قابل مالحظهاي افزايش يابد .وي كاربرد اين ورقها را درسقف
سولهها (به صورت سينوسي و ...در حالت گالوانيزه و رنگي)و هم چنين در صنايع ساختماني ذکر کرد و گفت:
ورقهاي گالوانيزه استحکام باال در بازار داخل و بازارهاي صادراتي از جايگاه خاصي برخوردارند.

خبر کوتاه

سارق تابلوها و تجهیزاتترافیکی شهر
بندرعباس دستگیر شد
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل وترافیک
شــهرداری بندرعباس گفت :یکی از عامالن
ســرقت تابلوها و عالئم و تجهیزاتترافیکی
دستگیر شده است .به گزارش روابط عمومی و
امور بینالملل شهرداری بندرعباس ،محمدرضا
کهوری با اشــاره به ســرقت تابلوها و عالئم
راهنمایــی و رانندگی گفت :در پی وقوع چند
فقره سرقت تابلوها و تجهیزاتترافیکی در معابر
شهر ،تقدیم دادخواست به دادسرای عمومی و
انقالب بندرعباس مبنی بر تعقیب و دستگیری
عامل یا عامالن ســرقت حسب دستور مقام
قضایی مراتب در دســتور کار عوامل انتظامی
قرار گرفت که با تالش ماموران نیروی انتظامی
دستگیر و بازداشت شد.
وی افزود :متهم پس از تشــكیل پرونده به
مرجع قضایی معرفی شد و با بررسی محتویات
پرونده به دو ســال حبس و  40ضربه شالق
محکوم و ختم دادرسی اعالم شد.
مدیر عامل ســازمان حمل و نقل وترافیک
شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد 16 :هزار
و  753عدد تابلو و عالئم و تجهیزاتترافیکی
در ســطح شهر از ابتدای ســالجاری تاکنون
جهت ایمنســازی محورهای پرخطر تهیه و
نصب شده است .کهوری هدف از نصب تابلوها
و عالئمترافیکی را ارتقاء سطح ایمنی به ویژه
برای عابران پیاده ،روان سازیترافیک ،کمک
به رفع گرههایترافیکی ،توجه ویژه به مناطق
پرجمعیت مثل مدارس برشمرد و اظهار کرد:
یکی از تجهیزاتترافیکی که نقش بسیار مهمی
در هدایت و ایمن ســازی شــبکه معابر دارد،
تابلوهای راهنمایی و رانندگی است.
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برگزاری یادواره شهدای روستای شاهمردان هرمزگان

به گزارش ایثار هرمزگان ،در این یادواره که با حضور پاکدامن سرپرست بنیاد هرمزگان ،رنجبر رئیس بنیاد شهرستان
میناب و جمعی از مسئولین استانی و محلی و با حضور خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر و مردم والیتمدار برگزار شد
سردارترابی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در خصوص جانفشانیهای شهدا و ایثارگران در هشت سال
دفاع مقدس به روایتگری پرداخت .سردارترابی با تجلیل از مقاومت و نبرد رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت:
زیباست که در این یادواره یادی کنیم از شهدای عملیات کربالی  4و  5که در دی ماه سال  1365همچون باد بر زمین
غلطیدند و خونشان تا ابد این کشور و انقالب را بیمه کرد .وی گفت :دشمن بعثی با حمایت و پشتیبانی امپریالیسم
آمریکا در این عملیات جوانان عزیز و ارزشمندی را قربانی ددمنشی و دشمنی با انقالب اسالمی ایران کرد و برای همیشه
دستش را که از آستین رژیم بعثی عراق بیرون آمده بود به نیابت از خود پا در راهی گذاشت که هیچگاه از خاطره این
ملت قهرمان بیرون نمی رود .وی تمام توطئهها ئو دسیســهها ی آمریکا را در حال حاضر فتنههای فرهنگی خواند و
گفت :پس از اینکه در جنگ نظامی حریف ملت ایرت نشد ،میخواهد تا از طریق فرهنگی روحیه و ارده جوانان ما را
سست نماید تا از عقاید خود عقب نشینی نمایند ولی به برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) این فکر و اندیشه
اش را به گور میبرد.

