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با تمدید گواهینامه CARES صورت گرفت:
تایید مجدد محصوالت ذوب آهن 

اصفهان برای صادرات
مراقبتی  خارجــی  ممیزی  مرادیــان:   – اصفهان 
گواهینامــه CARES ذوب آهــن اصفهــان، جهت 
صادرات میلگرد تولیدی این شــرکت با موفقیت انجام 
شد.معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در 
جلسها فتتاحیه این ممیزی که با حضور مدیران مرتبط 
در سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد، به بیان 
اقدامات انجام شــده در زمینه ارتقاء کیفیت، اقدامات 
آموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری پرداخت 
و گفــت: ذوب آهــن اصفهان فراتر از اجــرای الزامات 
اســتانداردهای مورد بررسی و استقرار و تمدید آن ها، 
همواره با نهایت ســعی و تالش در جهت افزایش بهره 
وری توأم با رعایت حقوق مصرف کننده و حفظ کرامت 
انسانی کارکنان گام برداشته است.مدیرکیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان نیــز، گفت: اولین ممیزی مراقبتی 
بعد از اخذگواهینامه CARES طی روزهای ۱۹ و ۲۰ 
 Serdar اردیبهشت ماه توسط سرممیز موسسه مذکور
Anlas از انگلســتان و در مدیریت های مرتبط انجام 
شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباقی، 
گواهینامه CARES برای این شــرکت تمدید اعتبار 
شــد.صدری تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی 
از بحران شــیوع کرونا این ممیزی با استفاده از بستر 
 ) audit Remote ( اینترنــت و به صورتــا ز راه دور
صــورت پذیرفت.وی گفت: مدیریــت های مختلف به 
ویژه آزمایشگاه مرکزی، مهندســی نورد، فوالدسازی، 
اتوماســیون و ارتباطات، بازاریابــی و فروش خارجی، 
آموزش و توسعه منابع انسانی، روابط عمومی، پشتیبانی 
فروش و برنامه ریزی حمل، حراست ، فن آوری اطالعات 
و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت آمیز 
این دوره از ممیزی مشــارکتی فعال داشتند.در جلسه 
اختتامیه نیز، سرممیزموسسه CARES ضمن تشریح 
چگونگی ممیزی انجام شــده در قسمت های مختلف 
شرکت، تالش گســترده ذوب آهن اصفهان در جهت 
تحقق و ابقای شــرایط اســتاندارد CARES در این 
مجتمع صنعتی را قابل مالحظه دانست و گفت: ممیزی 
مراقبتــی گواهینامه CARES در ذوب آهن اصفهان 
هماننــد دوره های قبلی با موفقیت انجام و گواهینامه 
مربوطه تمدید اعتبار می گردد. الزم به ذکر اســت که 
 CARES ذوب آهن اصفهــان تنها دارنده گواهینامه

در ایران است.

شهردار اصفهان تاکید کرد:
تعامل خوب شهرداری و دستگاه قضایی 

برای تامین سالمت اداری
اصفهان – مرادیان: شهردار اصفهان گفت: در آستانه 
انقالبی اداری جهت مبارزه با فســاد هستیم و در این 
مســیر فراز و نشــیب هایی خواهیم داشــت که بدون 
همدلی و همگرایی موفق نخواهیم شد.علی قاسم زاده 
اظهار کرد: شهرداری و قوه قضائیه ارتباط تنگاتنگی با 
هم دارند و علت این تعامل، جنس کار شهرداری است.

او افزود: همواره ارتباط و تعامل خوبی بین شهرداری و 
دستگاه قضایی وجود داشته است؛ به خصوص در دوره 
اخیر و با مدیریت حجت االسالم جعفری این ارتباط از 
کیفیت باالتری برخوردار است.شهردار اصفهان با اشاره 
به روحیه مردمی و تعاملی رئیس کل دادگستری استان، 
گفت: ایشان در مالقات های مردمی در همان لحظه، کار 
مراجعان را پیگیری می کنند و امیدواریم در کنار هم، 
از مردم گره گشــایی کنیم و از مسیر خدمت به مردم، 
اعتماد به نظام جمهوری اسالمی را افزایش دهیم.او با 
بیان اینکه در آســتانه یک انقالب اداری برای مبارزه با 
فساد در شهرداری هستیم، اظهار امیدواری کرد: خداوند 
توفیق بدهد و غده های چرکین از این ســاختار زدوده 
شــود. البته در این مســیر فراز و نشیب هایی خواهیم 
داشــت که بدون همدلی و همگرایی در این راه موفق 
نخواهیم شد.قاسم زاده تصریح کرد: از بیرون، کسانی به 
صورت ناحق از این سیستم منتفع می شده اند، بنابراین 
در این مسیر قطعا شیطنت هایی صورت خواهد گرفت 
که امیدواریم به لطف خدا با همدلی میان دســتگاه ها، 
این غده چرکین را برچیده و سفره فساد را جمع کنیم.

او خاطرنشــان کرد: قریب به اتفاق کارکنان شهرداری 
پاکدست و خدوم هســتند و درصد بسیار کمی باعث 
شده اند شــانیت سیستم زیرســوال برود که علت آن 
تحریک دالل های بیرونی است، لذا امیدواریم با کمک 

دستگاه قضا بتوانین این لکه را پاک کنیم.

زیرسازی راه آهن مبارکه_ سفیددشت 
به شهرکرد 75 درصد است

سرپرســت معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زیرســازی راه آهن 
مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد ۷۵ درصد است، گفت: 
پیش بینی شده بود با اختصاص اعتبار در سفر ریاست 
جمهوری به استان، عملیات اجرایی در این حوزه تا پایان 
سال به اتمام برسد.علی حیدری با اشاره به تعویق سفر 
ریاست جمهوری به اســتان، اظهار کرد: قرار بود پس 
از انجام ســفر، اعتبار الزم برای تکمیل برخی پروژه ها 
تخصیص پبدا کند.سرپرســت معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: با تاخیر 
در ســفر ریاست جمهوری به استان، عمال برنامه ریزی 
برای اجرای پروژه ها نیز به تعویق می افتد و امیدواریم 
با انجام ســفر روند تخصیص اعتبار بــرای پروژه های 
عمرانی تسریع شود.وی با بیان اینکه زیرسازی راه آهن 
مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد ۷۵ درصد است، گفت: 
پیش بینی شده بود با اختصاص اعتبار در سفر ریاست 
جمهوری به اســتان، عملیات اجرایی در این حوزه تا 
پایان سال به اتمام برسد.حیدری در پایان تاکید کرد: 
برای اجرای پروژه آبرسانی بن به بروجن مشکل اعتباری 
وجود ندارد، برای این طرح نیز در سفر ریاست جمهوری 

به چهارمحال و بختیاری اعتبار پیش بینی شده بود.

خبر

معاون استاندار فارس تاکید کرد:
 تالش برای رفع محرومیت زدایی 

در حاشیه کالنشهر شیراز
معاون توســعه و مدیریت منابع استانداری فارس 
با بیان اینکه حاشــیه کالنشهر شیراز با مشکالت 
عدیده ای مواجه اســت و زیبنده نیست در اطراف 
حرم سوم با چنین مشکالتی روبه رو باشیم،گفت: 
می طلبد دستگاه های ستاد اجرایی پای کار بیایند 
و بطور ویژه کار کنند.عبدالعلی کریمی با اشــاره 
به تالش برای رفع محرومیت از ســطح کشــور و 
ایجاد اشــتغال، اقدامات این ستاد را در حوزه های 
اجتماعی قابل تقدیر و ارزشــمند برشمرد و اظهار 
کرد: معضالت معیشــتی و اقتصــادی مهمترین 

موضوع اصلی امروزه جامعه هست.
معاون توســعه و مدیریت منابع استانداری فارس 
با اشــاره به موقعیت جغرافیایی و نقشه تقسیمات 
کشوری فارس، بیان کرد: فارس یکی از مهمترین 
اســتان های کشور در بخش کشــاورزی است که 
بیشترین فعالیت های آن مربوط به این حوزه بوده 
و کمتر به ســمت صنعت روی چآورده که در این 

راستا دچار آسیب در سطح کشور شده است.
کریمی با اعالم اینکه بــه دلیل تحریم منابع آبی 
و خشکسالی کشــاورزان دچار مشــکل هستند، 
خاطرنشــان کــرد: به دلیــل فقر مالی ســرمایه 
گذاری کمتری در اســتان شــکل گرفته  چرا که 
تولید ثروت در اســتان انجام نمی شود؛ و این مهم 
وظایف دستگاه های حامی بویژه ستاد اجرایی امام 
را بیشــتر می کند و می تواند حامی مردم اســتان 

فارس باشد.
در این مراسم ضمن قدردانی از ابوالفضل خروطی، 
حسین پور نورعلی به عنوان مدیرکل جدید ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در استان فارس معارفه شد.

مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس 
آذربایجان:

طرح احداث کوره دوم کارخانه آهک 
هیدراته اهر عملیاتی می شود

مدیرعامل شــرکت صنعتی و معدنــی مولیبدن مس 
آذربایجان از آغاز احداث کوره دوم کارخانه آهک هیدراته 
در راستای توسعه و افزایش تولید آهک در این کارخانه 
خبر داد.ســید جالل عطایی گفت: در حال حاضر برای 
تامین آهک مورد نیاز معدن مس سونگون، کارخانه آهک 
هیدراته اهر ساالنه ۶۰ هزار تن آهک تولید می کند که 
در صورت عملیاتی شدن احداث کوره دوم این کارخانه 
رقم تولید آهک به دو برابر افزایش خواهد یافت.وی افزود: 
کارخانه آهک هیدراته اهر عالوه بر تامین آهک مورد نیاز 
معدن مس سونگون مازاد تولید خود را به سایر مناطق 
استان آذربایجان شرقی و استانهای دیگر خصوصاً صنایع 
ســرب و روی زنجان نیز ارســال می کند.عطایی گفت: 
برای احداث کــوره دوم کارخانه آهک هیدراته اهر بالغ 
بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 
امیدواریم با عملیاتی شدن این پروژه عالوه بر تولید بیشتر 
آهک زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در شهرستان 
و منطقه ارسباران فراهم شود.وی در پایان از صدور مجوز 
طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان و احداث 
اولین کارخانه تولید PCC خاورمیانه در اهر با سرمایه 
گذاری ۱۲ میلیون یورویی شــرکت صنایع مس ایران 
نیــز خبر داد و افزود: با احداث و تولید PCC شــرایط 
برای جلوگیری از واردات این محصول دانش بنیان فراهم 
شده و پتانســیل های معدنی منطقه ارسباران با همت 
متخصصین داخلی و ســرمایه گذاری هدفمند شرکت 

مس، شکوفا می شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان خبر داد
کاهش 13 درصدی بارش ها در گلستان

مدیرکل هواشناسی استان گلستان از کاهش ۱۳ درصدی 
بارندگی طی سال زراعی جدید نسبت به بلند مدت در 
این استان خبر داد.نوربخش داداشی با اشاره به آخرین 
وضعیت آب و هوایی در اســتان گلستان گفت: در حال 
حاضر شدت وزش باد در استان گلستان به اتمام رسیده 
اســت البته تا ظهر امروز وزش باد کم و بیش و در حد 
معمول در استان گلستان وجود داشت.وی با بیان اینکه بر 
اساس گزارش ایستگاه های هواشناسی سرعت وزش باد 
در استان گلستان بین ۷۹.۲ تا ۱۰۴.۴ کیلومتر بر ساعت 
گزارش شــده است، تصریح کرد: بیشترین شدت وزش 
باد در شهرستان مراوه تپه با ۱۰۴.۴ کیلومتر بر ساعت 
به ثبت رســیده و گمیشان با ۱۰۱.۵ کیلومتر بر ساعت 
در جایگاه بعدی قرار گرفت. مدیرکل هواشناسی استان 
گلستان با بیان اینکه در بعد از ظهر شاهد بارش رگباری 
خفیف و پراکنده در برخی از نقاط اســتان گلستان به 
ویژه در ارتفاعات خواهیم بود، افزود: این بارش ها خفیف 
و پراکنده است و مشکلی ایجاد نمی کند.داداشی با بیان 
اینکه وضعیت آب و هوا استان گلستان در روز چهارشنبه 
و پنجشــنبه تقریبا نیمه پایدار خواهد بود، بیان کرد: از 
اواخر روز جمعه سامانه جوی دیگری وارد استان گلستان 
می شــود که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد.وی 
از افزایش حدود ۸۸ درصد بارندگی در اردیبهشــت ماه 
جاری نسبت به بلند مدت در گلستان خبر داد و یادآور 
شد: میزان بارندگی در گلستان طی سال زراعی جدید)از 
اول مهر ســال گذشته تا امروز( نســبت به بلند مدت 
کاهش ۱۳ درصدی داشــته است.مدیرکل هواشناسی 
استان گلستان متذکر شد: براساس پیش بینی فصلی در 
مجموع سه ماهه فصل بهار نسبت به بلند مدت شاهد 
کاهش بارندگی در استان گلستان بودیم و از خرداد، تیر 
و مرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی 
و افزایش دما را در استان خواهیم داشت.داداشی با بیان 
اینکه همچنان نسبت به بلندمدت شاهد کاهش بارندگی 
در استان گلستان هستیم، تاکید کرد: این آمارها نشان 
می دهد با بارش های انجام شده، خشکسالی در گلستان 

نه تنها جبران نشده بلکه تشدید هم خواهد شد.

خبر

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی کشــور گفت: شــیراز دارای 
ظرفیــت های ارزنــده ای در حــوزه تولید و 
ســرمایه گذاری اســت و برای بــاروری این 
استعدادها، مشوق ها و معافیت های متنوعی 

در دستور کار قرار گرفته است.
دکتر سعید محمد در حاشیه بازدید از منطقه 
ویژه اقتصادی شیراز از این مجموعه کالن به 
عنوان یکی از بهتریــن مناطق ویژه اقتصادی 
در کشــور یاد کرد و افــزود: مدیریت بخش 
خصوصی کارنامــه موفقیت آمیــزی در این 
منطقه داشــته اســت و امیدواریم اختصاص 
مشــوق ها و معافیت ها با اســتقبال سرمایه 

گذاران روبرو شود.
او در ادامه با ارایه آمار و ارقامی خاطر نشــان 
کــرد: حــدود ۲۵۰ واحــد در منطقــه ویژه 
اقتصادی شــیراز حضور دارند که از این تعداد 
۹۰ واحد صنعتی فعال شده و مابقی نیز تالش 
دارند با توسعه زیرساخت های الزم در چرخه 

تولید قرار گیرند
مشاور ریاست جمهور در حوزه های اقتصادی 
با تشریح برخی از تســهیالتی که در اختیار 
فعاالن مناطق اقتصادی قرار می گیرد، اظهار 
داشــت: معافیت هــای گمرکــی و مالیاتی، 
واگذاری امــالک و اراضی، ارایــه خدمات و 
تســهیالت متنوعی برای فعاالن این حوزه در 
نظر گرفته شــده و امیدواریم سرمایه گزاران 
داخلی نگاه ویژه تری به این مجموعه داشــته 
باشــند و در ســال های اینده شاهد توسعه 

بیشتر باشیم.
محمــد از اســتقرار گمــرک در منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز به منظور تسهیل امور سرمایه 
گذاران خبر داد و افزود: واحدهای نوپا نیاز به 
مشوق های زمان دار دارند و مجموعه مشوق 
ها و معافیت ها سبب می شود تا قیمت تمام 
شــده تا حدود زیادی کاهــش یافته و تولید 
کننده بتوانند در بازار رقابتی عرض اندام کنند.
  رشد و اشتغالزایی در پرتو مناطق آزاد

وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان این 
کــه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد نقش 
مهم و ارزنده ای در اقتصاد و اشتغال کشور ایفا 
می کنند، بیان داشــت: هم اینک ۳۲ منطقه 
ویژه اقتصادي در کشور فعال است و افزون بر 
۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي در این مجموعه ها 
فعالیت دارند. مناطــق ویژه اقتصادی فرصت 
مناسبی برای اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی و 
دانش نوین، تولید، صادرات و ســرمایه گذاری 
برای شــرکت های ایرانی و خارجی را فراهم 

می کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه منویات 

مقام معظم رهبری را نقشــه راه برای فعالیت 
برشــمرد و عنوان کرد: مناطــق آزاد فرصت 
مناســبی را برای اجرایی ســازی شعار سال 
مبنی بر »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

فراهم می آورند.
محمد، در خصوص برگزاري نشســت مدیران 
مناطق ویژه اقتصادي سراسر کشور در منطقه 
ویژه اقتصادي شــیراز گفت: در این نشســت 
مسائل و مشکالت این مناطق مورد بررسي و 

واکاوی قرار خواهد گرفت.
و  اشتغالزایی  برای  زیرساختها  توسعه   

رونق اقتصادی
نادر طیبــی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
شــیراز ضمن خوشــامدگویی به میهمانان و 
قدردانی از همــکاری های اداره کل گمرکات 
فارس اظهارداشت: یکی از چالش های مناطق 
ویژه اقتصادی این اســت که علی رغم انعقاد 
قرارداد رسمی با خریداران زمین و وجود سند 
مالکیت تک برگ برای تمام زمین های منطقه، 
باز هم سامانه جامع تجارت برای تمدید کارت 
بازرگانی صنعتگران، آنها را ملزم به دریافت کد 

رهگیری از بنگاه های مسکن می کند.
وی با بیان اینکه دریافت کد رهگیری از بنگاه 
های امالک و ثبت آن در سامانه بدین معناست 
که قرارداد رســمی منطقه ویژه و تصویر سند 
مالکیــت صنعتگران مورد قبول ســامانه قرار 
نمی گیرد؛ اظهارداشــت: ایــن وضعیت واقعاً 
بــرای صنعتگران قابل قبول نیســت؛ چرا که 
آنها باید بخشــی از زمان و هزینه خود را برای 

حضور مســئول یک بنگاه امالک صرف کنند؛ 
بنابرایــن انتظار می رود رفــع این موضوع از 
سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و  ویژه 
اقتصادی در دســتور کار قرار گیرد و از طریق 
رایزنی های باالدســتی این مشکل صنعتگران 
مستقر در مناطق ویژه اقتصادی برطرف شود.

مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی شــیراز 
در خصــوص نحوه فعالیت پنجــره واحد نیز 
گفت: متاسفانه عملکرد این پنجره نارضایتی 
صنعتگــران را در پی داشــته و برخی از آنها 
گمان می کنند اراده ای برای انجام کارشــان 
وجــود نــدارد؛ چراکه که صدور یــک پروانه 
تاسیس یا جواز بهره برداری گاهی اوقات چند 
ماه یا چند هفته طول می کشــد و این زمینه 

نارضایتی ها را فراهم می کند.
 مدیــر عامل منطقــه ویژه اقتصادی شــیراز 
با بیــان اینکه این منطقه یکی از نخســتین 
و قدیمی ترین منطقه  ویژه اســتان به شــمار 
می رود، کــه دارای قدمت بســیاری اســت 
گفت: قطعا فراهم کردن زیر ســاخت ها برای 
صنعتگران و ســرمایه گــذاران باعث رونق و 

توسعه اقتصادی و اشتغال استان خواهد شد.
وی با اشاره به طرح های افتتاح شده و کلنگ 
زنی واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی 
شیراز افزود: قطعا منطقه ویژه اقتصادی شیراز 
با فراهم کردن زیر ساخت ها تمام تالشش را 
برای رونق و توسعه اقتصاد و واحدهای مستقر 

در این منطقه به کار خواهد گرفت.
نادر طیبی با اشــاره به مساحت منطقه ویژه 

اقتصادی شــیراز افزود: منطقه ویژه اقتصادی 
شیراز در مســاحتی بالغ بر هزار هکتار واقع و 
به ۵ فاز مختلف تقسیم شده است که فاز یک 
و دو کامال به بهره برداری رسیده و ۷۰ درصد 

زیرساخت های فاز سه نیز آماده شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شــیراز بیان 
کرد: این منطقه تاکنــون برای حدود ۳۲۰۰ 
نفر در بخش پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و 
صنعتی اشتغال ایجاد کرده است و حدود ۹۰ 
واحد فعال در این منطقه وجود دارد و بیش از 

۲۲۰ واحد  در حال ساخت است.
  کلنــگ زنی و بازدیــد از واحدهای 

صنعتی
بر اساس این گزارش شایان ذکر است با حضور 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور، 
کلنگ احداث واحد تولیدي شایان دیزل تولید 
کننده کامیونت با اعتبــاري با یک میلیون و 
۲۵۰ هزار دالر ســرمایه گذاري ارزي و ۳۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاري ریالي به زمین زده 
شــد و با بهره برداري از این واحد با ۸۰ نفر به 

طور مستقیم فرصت شغلي ایجاد خواهد شد.
همچنین شرکت سرمایه گذاری سپهر بسپار 
مهر تولید کننده کیســه بافته شــده ساده و 
کیســه لمینت به بهره برداري رســید. دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشــور 
همچنین از شــرکت تولیدی مهندسی نیتل 
پارس تولید کننده انواع غربال های مولکولی 
)مولکوالرســیو(، آلومینای فعــال، آنتی فوم 

بازدید کرد

*اعالم رضایت و »تحسین ویژه« مشاور رییس جمهور از عملکرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز* 

منطقه ویژه اقتصادی شیراز از بهترین منطقه های کشور است

همایش بین المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه 
پایدار اواخر تیرماه امســال به میزبانی دانشگاه رازی برگزار 

می شود.
کرمانشاه کیومرث پاشــایی: هورامان نام منطقه ای است با 
قدمت تاریخی و پیشــینه  کهن، آداب، رســوم و نمادهای 
فرهنگــی ویژه ای که هر کدام از این نمادها گوشــه هایی از 

زوایای فرهنگ غنی و پربار این منطقه را نمایان می کند.
شــواهد تاریخــی و قدمت بســیار طوالنی، ســبک خاص 
معماری، سبک زندگی روستانشــینان و جاذبه های متنوع 
دیگر منطقه هورامان، باعث شــد تا از ســال ۱۳۹۵ بحث 
جهانی شــدن منظر فرهنگی این منطقه مطرح شود. اسناد 
و مدارک الزم برای سازمان یونسکو تهیه و ارسال شد و در 
تاریخ ۲۵ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۰ در چهل و چهارمین جلسه 
کمیته میراث جهانی یونســکو که در شهر فوجوی چین به 
صورت آنالین برگزار شــد پرونده هورامان بررسی و با ثبت 
جهانی منظر فرهنگی آن موافقت شد و به این ترتیب، شمار 

میراث جهانی ایران به ۲۶ اثر رسید.
این منطقه استان های کردستان، کرمانشاه و بخشی از اقلیم 
کردســتان عراق را در بر می گیرد که در اســتان کرمانشاه 
چهار شهرســتان جوانرود، پاوه، روانسر و ثالث باباجانی را 
شــامل می شود. برای دستیابی به توسعه پایدار این منطقه، 
برای نخســتین بار برگزاری یک همایش بین المللی تحت 
عنوان »هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار« در 

دستور کار دانشگاه رازی قرار گرفته است.
تــورج زینی وند، دبیر کمیته اطالع رســانی و روابط عمومی 
همایش بین المللی »هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه 
پایدار« با اشــاره به اینکه از تمام ظرفیت های رســانه ای و 
فضای مجازی برای اطالع رســانی گسترده همایش استفاده 

می شــود گفت: این همایش بــا همــکاری وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می شود.

شیرین زردشتیان، دبیر اجرایی همایش بین المللی هورامان؛ 
ثبت جهانی، فرهنگ و توســعه پایدار با اشــاره به اینکه از 
اولویت هــای این همایش توجه به ابعــاد مختلف فرهنگی 
هورامان از قبیل مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس است 
عنوان کرد:  در این همایش ســعی داریم زمینه شناســایی 
ابعاد مختلف فرهنگ غنی هورامان از دیدگاه پژوهشــگران 
حوزه های مختلف فراهم و دستیابی به توسعه پایدار منطقه 

تسهیل شود.
وی با بیان اینکه ارائه و انتشار آخرین مستندات و یافته های 
علمــی با رویکــرد منظر جهانی هورامــان، تحکیم وحدت 
ملی و تعمیق همبستگی فرهنگی و اجتماعی، تعمیق نگاه 
دانش بنیان و جامعه محــور در مطالعه مواریث فرهنگی در 
ســطوح ملی و محلی از اهداف برگزاری این همایش است 
افــزود: تدوین گزارش کار در حــوزه پژوهش برای ارائه به 
یونســکو، شــناخت جوامع محلی برای همراهی در توسعه 
منطقه و ایجاد امنیت پایدار و تشــکیل شبکه پژوهشگران 

هورامان شــناس و برنامه ریزی برای برگزاری نشســت های 
مستمر  از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر اجرایی همایــش بین المللی هورامــان؛ ثبت جهانی، 
فرهنگ و توســعه پایدار با بیان اینکه شناخت ظرفیت های 
موجــود در منظــر جهانــی هورامان و تدوین بســته های 
توســعه ای و ســرمایه گذاری، بررســی جوانب فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصادی ثبت جهانی هورامان در این همایش 
ضرورت اساســی دارد  بیان کرد: تهیه دستور کار عملیاتی 
برای نهادهــای متولی در حــوزه آینده هورامــان، فراهم 
ســاختن زمینه ای جهت بروز، رشــد مســتمر و استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود در میان اســاتید، دانشجویان 
و فرهیختگان دانشگاهی، تشویق پژوهشگران و متخصصان 
و ایجاد فضای مناســب جهت ارائه نتایج پژوهش های آنان 
و چاپ و نشــر دســتاوردهای همایش از دیگر اهداف این 

همایش است.
دبیرخانــه همایش بین المللــی »هورامان؛ ثبــت جهانی، 
فرهنگ و توســعه پایدار« از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ 
آمــاده دریافت چکیــده و اصل مقاالت اســت. محورهای 
همایش شامل باستان شناسی، تاریخ، صنایع دستی و میراث 
فرهنگی؛ ادبیات، زبان و گویش های محلی؛ جغرافیا، محیط 
زیست و گردشگری؛ جامعه شناســی، آئین و هنر؛ اقتصاد، 
کارآفرینی، اشــتغال و توسعه پایدار؛ معماری، شهرسازی و 
مرمت و  فناوری اطالعات، فرهنگ و توســعه است.آدرس 
دبیرخانه همایش کرمانشــاه، تاق بســتان، خیابان دانشگاه، 
 hawraman.razi.ac.ir  دانشگاه رازی و آدرس ســایت
و آدرس ایمیل hawraman@razi.ac.ir اســت آخرین 
مهلت ارســال مقاله کامــل ۲۰ خرداد و تاریــخ برگزاری 

همایش ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ است.

برگزاری  همایش بین المللی »هورامان، ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار«

رئیس ســازمان صمت فارس گفت: طی ۸ روز گذشته بالغ 
بر ۱۹۳۷ پرونده تخلف صنفی در این اســتان تشکیل و به 

مراجع قانونی ذیربط ارجاع شده است.
حمیدرضا ایزدی امــروز در دومین اجــالس عمومی اتاق 
اصناف مرکز اســتان به فعالیت ۱۶۷ هــزار و ۷۳۲ صنوف 
دارای جواز کســب در این اســتان اشــاره و گفت: در این 
واحد های صنفی به طور مستقیم برای حدود ۴۲۰ هزار نفر 

شغل ایجاد شده است.
او گفت: اصناف نقش مهمــی در فرایند توزیع عادالنه کاال 
در ســطح جامعه بر عهده دارند و در بحران های مختلف به 

کمک بخش دولت و مردم شتافته اند و این موضوع در خور 
تحسین است.

ایزدی گفت: در ۴ ســال گذشته و علی رغم وجود مسائل و 
مشــکالتی نظیر کرونا و ...، اصناف با تعهد مثال زدنی پای 
کار بودند و با وجود سختی ها و مشکالت اجازه ندادند مردم 

با کمترین مشکلی در تامین و توزیع کا ال مواجه شوند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس گفت: در 
شرایط فعلی نیز که هدفمندی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی 
در دســتور کار دولت قرار گرفته است، اصناف نقش مهمی 

برای کمک به ثبات بازار بر عهده دارند.

ایزدی همچنین بر تشــدید نظارت ها بر بازار تاکید و گفت: 
۴۵۸ بــازرس به همراه ۲۲۹ گروه بر بازار نظارت می کنند و 
در ۸ روز گذشــته نظارت و بازرسی ها در استان فارس فقط 

۱۹۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.
او انصاف و مشــتری مداری را از ویژگی هــای بارز اصناف 
عنوان و گفت: اصناف متولی اصلی ســاماندهی نظام توزیع 
در کشــور و استان محسوب می شــوند، لذا نقش آن ها در 
تامین نیازمندی های تولید، بخش خدمات، بازرگانی و توزیع 
حیاتی اســت همچنان که اصناف با توزیع به موقع کاال در 

جلوگیری از التهابات بازار نقش موثری برعهده دارند.

تشکیل  بیش از ۱۹۰۰ پرونده تخلف در ۸ روز اخیر


