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شمار جانباختگان کرونا در کشور از ۴۴هزار تن گذشت

تعطیلی مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک شهرهای قرمز به مدت دو هفته

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از تعطیلی مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک در شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی به مدت
دو هفته خبر داد.ســرهنگ علی محمدی در گفتوگو با ایســنا دراین باره گفت :برابر مصوبه ابالغی از ســوی ستادملی مقابله با کرونا ،مراکز
شمارهگذاری در شهرهای دارای وضعیت قرمز که شامل حال تمامی مراکز استانها نیز میشود از امروز به مدت دو هفته تعطیل است.
وی با بیان اینکه در این طرح استان تهران به صورت یکپارچه دیده شده و تمامی مراکز شمارهگذاری در آن تعطیل است ،گفت :در شهرهایی
که وضعیت قرمز نداشــته باشــند ،این مراکز فعال خواهند بود.رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در همین راستا به شهروندان توصیه
کرد که تا جای ممکن در این ایام از خرید و فروش وکالتی خودرو خودداری کنند و در صورتی که چارهای جز معامله از این طریق ندارند ،مدت
آن را حداقل سه ماه قید کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از کووید ۱۹-در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۱آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۹۳۱بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۱۵۵نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۴۱هزار
و  ۳۰۸نفر رســید.وی افزود :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۳۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۴۴هزار و  ۳۲۷نفر رســید.الری گفت :خوشبختانه تا کنون  ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.الری ادامه داد ۵۷۷۸ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود :تا کنون پنج
میلیون و  ۷۴۷هزار و  ۳۲۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

اخبار

درخواست زالی برای تسهیل
فرآیند غرامت دستمزد بیمهشدگان
کرونایی

فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهرتهران با
بیان این که دریافتی کارکنان مشــمول بیمــه و صندوق تامین
اجتماعی در دوران اســتفاده از مرخصی استعالجی کرونا کاهش
چشمگیری مییابد ،تسهیل فرآیندهای مرتبط با غرامت دستمزد
در کارکنان مبتال به کووید  ۱۹را خواستار شد.
به گزارش ایســنا  ،دکتــر علیرضا زالی طی مکاتبــهای با وزیر
بهداشــت تامین زیرساختهای تســهیل فرآیند غرامت دستمزد
کارکنان مشــمول بیمه و صندوق تامیــن اجتماعی را در صورت
ابتال به کرونا و استفاده از مرخصی استعالجی خواستار شد.
وی با اشــاره به این که دریافتی کارکنان مشمول بیمه و صندوق
تامین اجتماعی در دوران اســتفاده از مرخصی استعالجی به علت
مثبت شدن تســت  pcrو گذراندن دوران نقاهت و قرنطینه به
طرز چشــمگیری کاهش مییابد ،اظهارکــرد :اکثر این کارکنان
علیرغــم مثبت بودن تســت pcrبه دلیــل جلوگیری از کاهش
حقوق و مزایا ،متاســفانه در محل کار خود و دستگاههای اجرایی
حضور مییابند.
وی تاکید کرد :الزم اســت تمهیداتی اتخاذ شــود تا ضمن طرح
موضوع در ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونــا ،فرآیند مرتبط با
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کارکنانی که مبتال به کووید
 ۱۹شــدهاند و به ناچار از اســتعالجی بیش از ســه روز استفاده
مینمایند ،اصالح شود.
فرمانده عملیــات مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهرتهران،
واگذاری اختیارات کمیســیون پزشکی سازمان مذکور به شورای
پزشکی دستگاههای محل خدمت کارکنان تا پایان بحران کرونا
درباره مرخصی استعالجی ناشی از بیماری کووید ،۱۹ایجاد بستر
مناسب از طرف ســازمان تامین اجتماعی به نحوی که نیازی به
حضور مســتقیم بیماران در شعبات سازمان تامین اجتماعی نباشد
و پرداخت کامل غرامت دســتمزدایام استعالجی در همان ماه را
راهکار موثری برای تســهیل فرآیندهــا و کاهش زنجیره انتقال
اپیدمی ذکر کرد.
براساس گزاشر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،
دکتر زالی در ادامه از همکاریهای تمامی مجموعههای سازمان
تامین اجتماعی در راســتای کنترل هرچه مطلوبتر بحران پاندمی
کرونا قدردانی کرد.

بانک  ۱۵۰۰میلیارد اوراق مشارکت مترو را گروگان گرفته است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
گروگرفتن پول اوراق مشارکت که اکنون
در حساب بانکی است و بهره روزانهاش
نیز باید پرداخت شــود ،برای شهرداری
گران تمام خواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،محســن
هاشــمی با انتشــار مطلبی در صفحه
اینستاگرام خود ،خاطر نشان کرد :با یک
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت
سال  ۹۸که اگر در فرصت اندک باقیمانده
به نتیجه برسد ،کمک بزرگی برای توسعه
مترو خواهد بود.
رئیس شــورای شهر تهران با بیان اینکه
متأســفانه این میزان منابع مالی مربوط
به اوراق ،در سیستم بانکی به نوعی گیر
کرده است ،اظهار داشت :این مشکل در
صورتی اســت که موضــوع یک هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشــارکت در
پایان سال گذشته نهایی شد اما ماجرا به
سال  ۹۹رسید.
وی افــزود :جالب اینجاســت که اوراق
فروخته شده اســت و جالبتر اینکه ۵۰
درصد آن تضمین دولت دارد؛ یعنی طبق
ماده  ۶۲مصوبــه دولت ،بازپرداخت ۷۵۰
میلیارد تومان به عهده دولت است.
هاشــمی تاکید کرد :از آنجــا که دولت
در بازپرداخت اوراق مشــارکت ،تأخیری
نداشــته و عمدت ًا در بازپرداخت مشکلی
ندارد ،این رقم باید از ســوی بانک عامل
بدون بهانهای به شهرداری واگذار شود؛
چراکه ضمانت دولتی دارد.
وی گفت :از آنسو میماند  ۷۵۰میلیارد
تومانی که بازپرداختش بهعهده شهرداری
تهران است ،برای این مساله نیز باید گفت
خوشبختانه شهرداری تضامین الزم را با
ارائه اسناد معتبر به سیستم بانکی عهدهدار
شــده؛ اما نکته اینجاست که بانک برای
قبول اسناد ،استعالم کرده است.

رئیس شــورا بــا بیان اینکــه در فرایند
استعالم ،به بدهی شهرداری به سازمان
تأمین اجتماعی رســیدهاند کــه عمدت ًا
بدهیهای دهه پیشتر است ،عنوان کرد:
در این راستا ،طبق محاسبات اخیر بانک،
شهرداری چندهزار میلیارد تومان بهخاطر
عدمپرداخت حق تأمین اجتماعی  ۵تا ۱۰
سال بدهکار شده است.
وی گفــت :امــا باید توجه داشــت که
شهرداری تهران با شیوع کرونا ،افزایش
هزینههــا و کاهش درآمدها در شــرایط
سختی قرار دارد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران
افزود :گروگرفتن چنین پولی بهنام اوراق
مشارکت که اکنون در حساب بانکی است
و بهره روزانهاش نیز باید پرداخت شــود،
برای شهرداری گران تمام خواهد شد.
هاشــمی بــا توصیــف این ســبک به
«گروگانگیری» آن را در سیستم همکاری
بیندستگاهی ،کار غلطی دانست و گفت:
امیدوارم مسئوالن ارشــد دولت به این
موضــوع ،توجه کنند تا پــول حاصل از
فروش اوراق مشارکت در اختیار شرکت
مترو قرار گیرد و بتواند فعالیتهایش را به
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سرانجام برساند.
میتوانیم فاصله حرکت قطارها را به دو
دقیقه برسانیم
رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران
با بیــان اینکه مترو توان ســرفاصله دو
دقیقهای قطارها را دارد گفت :نبود واگن
و تجهیزات بهرهمنــدی تمام و کمال از
خطوط فعلی و خدمترسانی دودقیقهای
را ناممکن کرده است.
وی اظهار داشت :متروی تهران با حدود
 ۲۳۷کیلومتر طول و  ۱۲۷ایستگاه اهمیت
بسزایی در حملونقل عمومی پایتخت و
تردد شهروندان دارد.
هاشــمی با بیــان اینکه متــرو توانایی
خدمترســانی  ۲دقیقه یکقطار را هم
پیدا کرده است ،گفت :بهعبارتی میتوان
سرفاصله قطارهای مترو در ایستگاههای
موجود را به  ۲دقیقه رساند و ظرفیت فعلی
جابهجایی مســافر در هر روز را حداقل ۳
برابر کرد.
وی با طرح این پرســش که حال سوال
اینجاست که چرا این اقدام انجام نمیشود،
آن هم در شــرایطی که سرمایهگذاری
کامل صورت پذیرفته و حیف اســت که

ما نتوانیم از ســرمایهگذاری ایجاد شده،
بهخصــوص در زمان کرونایی اســتفاده
الزم را ببریم؛ تاکید کرد :علت ،نبود واگن
و تجهیزات اســت که بهرهمندی تمام و
کمال از خطوط فعلی و خدمترســانی
دودقیقهای را ناممکن کرده است.
رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران
ادامه داد :اگر مــا بتوانیم از بودجهای که
دولت به شهرداری میدهد ،کارخانجات
واگنســازی را فعــال کنیــم ،واگن و
تجهیزات متحرک مورد نیــاز را تأمین
کرده و ایســتگاههایی کــه اکنون بیش
از  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی دارند ،به
اتمام برسانیم ،خواهیم توانست ظرفیت
قابل مالحظهای را در اختیار شهروندان
قرار دهیم.
هاشمی افزود :باید توجه شود  ۵۰درصد
هزینههای متــرو ،ســیویل (حفاری و
ساخت) و  ۵۰درصد هم تجهیزات است.
در این میان ،مدیریت شهری  ۸۰درصد
هزینهها را برای هــر دو مورد ،پرداخت
کرده است.
مترو تهران هفت خــط اصلی دارد؛ خط
یک مترو تهران از تجریش در شمال تا
کهریزک در جنوب ،خط  ۲ایستگاه مترو
تهران از میدان صادقیه در غرب تهران به
ایستگاه فرهنگسرا در شرق تهران ،خط
 ۳متر تهران از شمال شرق تهران یعنی
ایستگاه قائم و شهید محالتی به سمت
جنوب تهران یعنی ایستگاه آزادگان ،خط
 ۴متــرو تهران ،از ارم ســبز در غرب به
سمت کالهدوز در شرق تهران ،خط پنج
مترو تهران ،از صادقیه آغاز و به ســمت
گلشــهر ،خط  ۶مترو تهران ،از شهدا به
سمت دولت آباد در شــهر ری و خط ۷
متــرو تهران از نواب صفــوی که پایین
میدان توحید قرار دارد به ســمت مهدیه
میرود.

خبر

پیشگیری از شیوع کرونا با چاشنی
سردرگمی

از نخستین ســاعات آذرماه محدودیت های گسترده
کرونایی آغاز شــده است اما همچنان مردم سردرگم
هســتند و مسئوالن به جای پاسخگویی به سواالت
فقط تکرار مکررات می کنند.
بعد از چند ماه گالیه و اعتراض و درخواســت چه در
فضای مجازی و چه در فضای حقیقی اعضای ستاد
ملی مقابله با کرونا بعد از مالقات با رهبر معظم انقالب
و توصیههای معظم له تصمیم گرفتند تا با تشــکیل
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست
وزیر کشــور محدودیتهای گستردهای را در سراسر
کشور در راستای کاهش موج سوم بیماری کرونا اجرا
کنند.در ابتدا فوراً وزیر کشور جلسهای با حضور تمامی
مسئوالن دولتی ،نظامی و انتظامی برگزار و اعالم کرد
که باید ســریع ًا به این موضــوع ورود کنیم و تمامی
امکانات را هم برای اعمال هرچه بهتر محدودیتها در
اختیار داریم .بعد از نخستین جلسه ،جلسات دیگر هم
برگزار شد و هم وزیر کشور و هم وزیر بهداشت تاکید
بر اجرای طرحی قوی برای کاهش شــیوع کرونا در
کشور داشتند.اطالع رسانیها در ابتدا خوب پیش رفت
و میتوان گفت تا حدودی اقناع سازی عمومی انجام
شــد و وزارت کشور سعی کرد با صدور دو اطالعیه،
اطالعــات الزم برای اجرای طــرح محدودیتهای
سراســری کرونایــی را به مردم اعالم کنــد .اما دو
اطالعیه اعالم شده و سخنرانیهای عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشور و حسین ذوالفقاری معاون امنیتی
انتظامی وزیر کشور در شبکههای مختلف تلویزیونی
تکرار مکررات بود و هیچ اطالعات جدیدی به مردم
اعالم نکرد.در اطالعیه شماره یک گفته شد «زمان
آغاز اجرای طرح ،از ساعات نخست اول آذرماه سال
 ۱۳۹۹اســت و متناسب با روند و وضعیت بیماری در
شهرها ،زمان محدودیتها استمرار یا کاهش خواهد
یافت» اما اعالم نشده است که ساعات نخست اول
آذرماه یعنی دقیق ًا چه ساعتی؟ همین موضوع موجب

ســردرگمی مردم و تماسهای متعدد با سامانههای
پلیس و دیگر تلفنهای خدماتی شــد ،حتی برخی
از کاربــران در فضای مجازی هــم اعالم کردند که
با ارتباطی که بــا اســتانداریها و فرمانداریها در
شهرهای مختلف گرفتهاند هر سازمان یک ساعتی
را به افراد اعالم میکند و نمیدانند دقیق ًا از  ۱۲بامداد
اول آذر این محدودیتها اجرا میشود یا از ساعت ۶
صبح یا  ۸صبح؟
همچنین هیــچ فرد یا نهــادی در ارتبــاط با تردد
خودروهایی که پالک غیربومی دارند ولی ساکن در
شهرهای دیگر هستند توضیحاتی ارائه نکرد ،اغلب
افرادی که در تهران زندگی میکنند پالک خودروی
غیربومی دارند و اکنون که اول آذرماه است نمیدانند
میتوانند در سطح شــهر تردد داشته باشند یا خیر؟
که البته برخی از افراد اعالم کردند با ســامانه ۱۲۰
تماس گرفتهاند و پلیس به آنها گفته که تردد خودرو
با پالکی غیر از پالک بومی شهر مجاز نیست و این
افراد جریمه میشوند .البته سعی داشتیم این موضوع
را از فرماندهان پلیس راهور سوال کنیم که متأسفانه
آنها پاسخگو نبودند و اعالم کردند که گفته شده تنها
ســتاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه عملیاتی مقابله
بــا کرونا باید در رابطه با محدودیتهای سراســری
صحبت کنند و آنها به عنوان پلیس اجازه صحبت در
این مورد را ندارند.از دیگر مواردی که در مورد آن به
صورت کامل اطالع رسانی نشده است ،نحوه فعالیت
تاکسیهای آنالین است ،گفته شد که تاکسیهای
آنالین میتوانند از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح تردد داشته
باشــند اما اعالم نشده که این افراد چگونه شناسایی
میشوند و از جریمه شدنشان جلوگیری میشود ،آیا
رانندگان تاکسیهای اینترنتی باید در این ساعات حتم ًا
مسافر داشته و در شهر تردد کنند؟ یا صرف عضویت
در تاکسیهای آنالین کافی است؟ یا میزان فعالیت در
این بازه زمانی مالک است؟
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اجرای  ۴۲۰فعالیت در قالب
 ۵۳عنوان برنامه در هفته بسیج

سرهنگ محمد خوش قدم سه شنبه در نشست خبری به مناسبت
هفته بســیج ،با اشــاره به اجرای  ۴۲۰فعالیت در قالب  ۵۳عنوان
برنامه در هفته بســیج در شهرستان شاهرود ،اظهار داشت :بخشی
از این برنامه ها با توجه به شرایط کنونی در فضای مجازی برگزار
می شود.
وی پویش های «دانایی» در زمینه مســابقه کتابخوانی« ،نشانه
های محبت» برای ارایه خدمات مشــاوره« ،عزت و انتظار» برای
یادواره شهدا« ،آرمان من» در راستای مطالبه گری در حوزه بسیج
دانشجویی و «بنای همدلی» از سوی بسیج فرهنگیان برای تدریس
به دانش آمــوزان را از جمله پویش های به راه افتاده در این هفته
در فضای مجازی برشــمرد و افزود :پویش های «عیدانه بسیج»
برای تجلیل از خانواده شــهدا« ،خدمت و امید» برای تهیه بســته
های معیشتی« ،احســان» و «نذر خون» نیز از دیگر برنامه های
هفته بسیج است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شــاهرود به پویش نذر قربانی نیز
اشــاره کرد و گفت :به همت پایگاه های بسیج اداره ها و محالت
تاکنون  ۱۰۰رأس گوسفند تهیه شده تا به نیت سالمتی امام زمان
(عج) قربانی و در بین نیازمندان توزیع شود.
خوشــقدم به جمع آوری کمک های نقدی توسط حوزه والیت
بسیج ناحیه شاهرود برای آزادی پنج زندانی هم اشاره و اضافه کرد:
 ۴۰سری جهیزیه نیز توسط پایگاه های بسیج شاهرود تهیه شده و
در آینده به زوج های نیازمند هدیه می شود.
وی همچنین با بیان اینکه در هفته بســیج امسال با افتتاح هفت
صندوق قرض الحسنه تعداد صندوق های قرض الحسنه محالت
شهرستان شاهرود به  ۱۱۰مورد افزایش می یابد ،یادآور شد :افتتاح
کارگاه دوخت ماسک پایگاه امام صادق (ع) ،پایگاه بسیج روستای
علی آباد ،پایگاه سالمت شهرک فدک ،دفتر محله اسالمی پردیس
و نیز افتتاح یک باب منزل مسکونی ساخته شده توسط گروه های
جهادی در شــهرک بهشــتی از دیگر برنامه های هفته بسیج در
شاهرود است.
فرمانده ســپاه ناحیه شــاهرود همچنین به دیگــر فعالیت های
بسیجیان شهرستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا هم اشاره ای
داشــت و گفت :هم اکنون  ۱۵تن از گروه جهادی خواهران و ۲۸
عضو گروه جهادی برادران در بیمارســتان امام حسین (ع) مشغول
کمک به بخش درمان هستند.خوشــقدم بــا بیان اینکه تعدادی از
جهادگران در غسالخانه شاهرود ارایه خدمت می کنند ،افزود :کارگاه
تولید ماسک شهرستان نیز مشــغول تولید این محصول با قیمت
پایین است و تاکنون بیش از  ۳۰۰هزار ماسک به شهروندان هدیه
شــده است.وی همچنین با اشاره به فعالیت مستقیم  ۱۸بسیجی و
فعالیت غیر مستقیم  ۳۰تن دیگر در نقاهتگاه ،تصریح کرد :در این
نقاهتگاه  ۱۱۲تخت آماده با پزشک ،پرستار و بهورز از بسیج جامعه
پزشــکی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشغول ارایه خدمت
هستند.خوشقدم همکاری در زمینه بیماریابی و قطع زنجیره کرونا
را از دیگر برنامه های بسیج شاهرود عنوان کرد و افزود :با تفکیک
شهر شاهرود به  ۲بخش شرقی و غربی ،در بخش شرقی یک گروه
از بســیجیان شامل  ۲پزشک و  ۱۰پرستار با خانواده ها تماس می
گیرند و ضمن ارایه مشاوره ،برای افرادی که نیاز دارند پزشک درب
منزل فرستاده و یا آزمایش گرفته می شود.

 ۶عضو هیات علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان برتر دنیا

مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان گفت ۶ :نفر ازاعضای هیات علمی این دانشــگاه در فهرست  ۲درصد
دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.
احمــد احمدی خلجی بیان کرد :هفت نفر از اســاتید
دانشــگاهی لرســتان در لیست دانشــمندان برتر دنیا
پذیرش شــدند که از این تعداد  ۶نفــر اعضای هیات
علمی این دانشگاه هستند.
وی با بیان اینکه پایگاه اسکوپوس پژوهشگران برتر
دنیا را در  ۲۲زمینه علمی و  ۱۷۶زیرشاخه ،طبقه بندی
و بصورت بســیار تخصصی دسته بندی می کند ادامه
داد :مقاالت اساتید پذیرش شده در این پایگاه همچنین
بر اســاس تعداد بازدیدها و مطالعات انجام شــده رتبه
بندی می شود.
خلجی ادامه داد :محســن ایزدی در گروه آموزشــی
مهندســی مکانیک و پلیمر دانشــکده فنی و مهندسی،
امیــر حمزه حقی آبی در گروه مهندســی کشــاورزی،
علوم آب دانشــکده کشــاورزی و منابع طبیعی ،مسعود
علیرضایی در گروه علوم پایه دانشــکده دامپزشــکی،
علــی فرمانی در آموزشــی برق الکترونیک دانشــکده
فنی و مهندســی ،سعید فرهادی در گروه شیمی معدنی
دانشکده علوم پایه و یعقوب منصورپناه در گروه شیمی

آلی دانشــکده علوم پایه اعضای هیات علمی پذیرش
شده در این پایگاه علمی هستند.
اســکوپوس یکــی از نمایههای اســتنادی معتبر و
شناختهشده و اطالعات کتابشناختی حدود  ۶۰میلیون
سند را در خود جمعآوری کردهاست.
این پایگاه اطالعات محصوالت حدود پنج هزار ناشر
علمی را از سراسر جهان در خود جای داده و در مجموع
اطالعات  ۱۶هزار و  ۵۰۰مجله علمی پژوهشــی را در
خود نمایه کرده است.
 ۳۳۴عضو هیات علمی در دانشــگاه لرستان تدریس
دارنــد که از این مجموع  ۲۰نفر اســتاد تمام و  ۸۰نفر

استادیار هستند و اکنون نسبت دانشجو به هیات علمی
در این دانشگاه  ۲۵.۳۴رسیده است.
نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان در لیست
دانشمندان «دو درصد برتر دنیا»،
پژوهشــگران در  ۲۲زمینه علمی و  ۱۷۶زیرشــاخه،
طبقه بندی شدهاند.
منبع استخراج دادهها :پایگاه اسکوپوس (scopus
).
اسامی پژوهشگران بر اساس حروف الفبا:
-۱دکتر محســن ایزدی؛ گروه آموزشــی مهندسی
مکانیک و پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی
-۲دکتر امیر حمزه حقی آبی؛ گروه آموزشی مهندسی
کشاورزی ،علوم آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
-۳دکتر مسعود علیرضایی؛ گروه آموزشی علوم پایه،
دانشکده دامپزشکی
 -۴دکتر علی فرمانی؛ گروه آموزشی برق الکترونیک،
دانشکده فنی و مهندسی
 - ۵دکتر ســعید فرهادی؛ گروه آموزشــی شــیمی
معدنی ،دانشکده علوم پایه
- ۶دکتر یعقوب منصور پناه؛ گروه آموزشــی شیمی
آلی ،دانشکده علوم پایه

۳۳هکتارازاراضیتصرفیمنابعملیبهبیتالمالبازگشت

کرمانشــاه -حســنا فخارزاده -مهندس کوالنی مدیــر کل منابع طبیعی
وآبخیزداری اســتان کرمانشــاه اظهار داشــت  :تصرف هــای غیر قانونی
ســودجویان یکی از مشکالت وتهدیدهای مهم در عرصه های منابع طبیعی
اســت که با توجه به افزایش قیمت زمین  ،با ارزش وحاصلخیز بودن اراضی
ملــی فرصت طلبان را به انجام این عمل مجرمانه وا می دارد.
وی گفــت عرصه  ۳۳هکتاری منابع ملی در شهرســتان کنگاور در پالک
موسوم به سلطان آباد با ارزش ریالی معادل بیش از  ۲۰۰میلیارد ریال طی
سالهای متمادی در تصرف ســودجویان بود که با شگردهای مختلف وبکار
بردن راههای گریز از قانون نســبت به شخم زدن  ،کشت و حتی برداشت
آن مبادرت می نمودند که ســر انجام پس از ســالها با پیگیری های شبانه
روزی نیروهــای خدوم منابع طبیعی ،حقوقــی ،نیروهای حفاظتی ومدیریتی

درشهرســتان وهمکاری همه جانبه دســتگاه قضایی بــه دام قانون افتاده
وضمن تحمل جراّئم ســنگین ملزم به اجرای حکــم خلع ید اراضی مذکور
شــدند رای صادره با حضور نماینده دادستان کنگاور  ،فرماندهی ونیروهای
حفاظتی یگان دراســتان وشهرستان و نیروی انتظامی اجرا و خلع ید عملی
از اراضی موصوف بعمل آمد .
کوالنــی در خاتمه گفت اراضی منابع ملی در زمره انفال ومتعلق به تمامی
نسلهاست لذا بایستی حفظ شده  ،احیا وتوسعه یابد واین وظیفه ادارات منابع
طبیعی به عنوان متولی اســت و این اداره هم بــا تمامی توان در مقابل هر
گونه دســت اندازی سودجویان به این ارزشهای طبیعی والهی خواهد ایستاد
وبا متصرفین وتخریب کنندگان برخورد خواهد نمود.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمانشاه

اجرای ۲۴مورد پروژه مطالعاتی سازمان عمران در سال۹۹

مدیر عامل ســازمان عمــران تبریز از مطالعه پــروژه های عمرانی
مربوط به مناطق و ســازمانهای شــهرداری تبریز در سال  ۹۹توسط
سازمان عمران خبر داد.
بابک شــریفی گفت ؛ این پروژه ها توســط کارشناســان وطراحان
ســازمان عمران در حــال انجام می باشــد که می تــوان به پروژه
هائــی از جمله انجام خدمات نقشــه برداری محــدوده پارک جنگلی
عبــاس میرزامطالعــات کمربندی میانی شــامل تقاطــع های ۵گانه
رســالت،جاللیه،الله،فاطمیه وســلیمان خاطر _مطالعــات کمربندی
میانــی تقاطع ناصر مقــدم _مطالعات ترافیکــی وطراحی مرحله اول
و دوم تقاطع غیر همســطح بلوار بســیج بــا کرکجمطالعات وطراحی
مرحلــه اول و دوم مجتمع تفریحی ورزشــی و خدماتی دو کمالطرح

بدنه ســازی ضلع شــمالی تقاطع امام علی (ع) در محدوده مرزداران
تا ورودی دانشــگاه آزاد _مطالعه وطراحی پارک ســرخاب (محدوده
پــارک مقبره)تقاطــع غیر همســطح حســابی بــه کســائیمطالعات
اصــاح و بهســازی در مســیر BRTطراحــی پارکینــگ امتــداد
پاســتور شــریعتی تا طالقانی _مطالعه وطراحی بند رســوبگیر میدان
چائی(در بســترمهرانه رود واقع در پائین دســت محل تالقی با اتوبان
پاســداران) نام بــرد که مربوط به مناطق شــهرداری و ســازمانهای
وابسته است.
وی ادامــه داد :اجرایی شــدن این پروژه ها در آینــده نوید بخش
تســهیل در عبــور مــرور و کاهش ترافیکــی معابر شــهری ،بخش
گردشگری ،فرهنگی ،هنری و ورزشی خواهد بود.

خبر

قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه
در حوزۀ پدافند غیرعامل

در ســومین جلســۀ کمیتۀ پدافنــد غیرعامل
ایمیدرو که بهصورت ویدئوکنفرانس و با حضور
سردار جاللی ،فرمانده پدافند غیرعامل کشور و
خداداد غریبپور ،معــاون وزیر و رئیس هیئت
عامل ایمیــدرو برگزار گردید ،بــا اهدای لوح
تقدیــر از اقدامات فوالد مبارکه در حوزۀ پدافند
غیرعامل تجلیل شد.

در این جلســه ،ســردار جاللی ،فرمانده پدافند
غیرعامل کشــور ،ضمــن تشــکر از اقدامات
شرکتهای زیرمجموعۀ ایمیدرو ،بهویژه گروه
فوالد مبارکــه ،راهبرد کالن کشــور در حوزۀ
پدافند غیرعامل را مقاومت فعال در برابر فشــار
حداکثری و همهجانبه دانست و یکی از اهداف
این کمیته در ایمیدرو را لحاظ کردن الزامات
پدافند غیرعامل در صــدور موافقت اصولی با
طرحهــا و مکانیابی آنها در کنــار حفاظت
از زیرســاختهای ضروری و حیاتی برشــمرد
و گفــت :خوشــبختانه اقدامات شــرکتهای
تابعۀ ایمیدرو در حوزۀ پدافند غیرعامل بســیار
امیدوارکننده است.
فوالد مبارکه ضمن مدیریت شــرایط ،نهتنها در
حــوزۀ صنعت و اقتصاد کشــور ،بلکه در حوزۀ
پدافند غیرعامل نیز خوش درخشیده است
رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو در ابتدای این
جلسه ،ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه
در حــوزۀ پدافند غیرعامل گفت :خوشــبختانه
با وجود تمام محدودیتهای ناشــی از بیماری
کرونــا و تحریمهای ظالمانه ،این شــرکت با
توجه به نقــش ویژهای که در صنعت کشــور
دارد ،ضمــن مدیریت شــرایط ،نهتنها در حوزۀ
صنعت و اقتصاد کشــور ،بلکه در حوزۀ پدافند
غیرعامل نیز خوش درخشیده است.
غریبپــور اقدامات فــوالد مبارکــه در حوزۀ
صرفهجویی و اســتفاده بهینــه از منابع آبی را
ارزشــمند دانست و افزود :این شرکت همچنین
در خصوص مقابله با بیماری کرونا نیز پیشگام
بــوده و قبل از آنکه از جانب ایمیدرو توصیهای
برای همــکاری با بیمارســتانها دریافت کند،
بهصورت خودجوش با تأمین اکســیژن رایگان
برای بیمارســتانهای درمانگر بیماران مبتال به
کرونا ،به یاری مدافعان ســامت و هموطنان
شــتافت و در این زمینه به الگویی برای ســایر
صنایع بدل شد.
فوالد مبارکه بهخوبــی تحریمها و حملههای
سایبری دشمن را مدیریت کرده است

در این جلســه ،حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل
فوالد مبارکه ،ضمن ارائۀ گزارشــی از اقدامات
گروه فوالد مبارکه در حــوزۀ پدافند غیرعامل
گفت :این گــروه یکی از ســرمایههای بزرگ
ملی و استراتژیک صنعت کشور است و با تولید
حدود نیمی از فوالد کشور تأثیر قابلتوجهی بر
رونــق اقتصادی و توســعۀ صنعتی و اقتصادی
کشور دارد .این شرکت همچنین با تأمین مواد
اولیۀ بیش از 3هــزار کارخانه و کارگاه تولیدی
کشــور ،در اســتقالل و رونق اقتصادی ،قطع
وابســتگی به بیگانگان و جهــش تولید نقش
محوری دارد.
به گفتــۀ مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه ،این
مجموعــۀ عظیم بهخوبی تحریمها و حملههای
ســایبری دشــمن را مدیریت کرده و با رعایت
دســتورالعملهای حــوزۀ پدافنــد غیرعامل و
همچنین شــیوهنامههای بهداشــتی در زمینۀ
بیماری کرونا ،نهتنهــا در این وضعیت متوقف
نشده ،بلکه به رکوردهای متعدد تولید نیز دست
یافته اســت.وی همچنین به صرفهجوییهای
صورتگرفتــه در مصارف آب و انرژی اشــاره
کــرد و گفت :فوالد مبارکه در ســالهای اخیر
با ســرمایهگذاریهای کالن در زمینۀ استفادۀ
بهینــه از منابع آبی و انرژی خوش درخشــیده
اســت که از آن جمله میتــوان به جمعآوری،
تصفیــه و بازچرخانــی پســابهای صنعتی و
شهری در چرخۀ تولید شرکت اشاره کرد.
مدیرعامــل فوالد مبارکه در ادامه با اشــاره به
تحریمهای مســتقیم و چندبــارۀ آمریکا علیه
شــرکت فوالد مبارکه ،اقدامات انجامشــده در
حوزۀ بومیسازی را بسیار راهگشا و برگ برندۀ
این شرکت در حوزۀ پدافند غیرعامل برشمرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
از مســاعدتهای گــروه فــوالد مبارکــه به
بیمارستانها و شــبکۀ بهداشت و درمان کشور
برای خرید و تأمین تجهیزات پزشــکی و مواد
ضدعفونیکننــده و همچنین تأمین اکســیژن
رایگان بیمارستانهای مختلف استان اصفهان
و برخی اســتانهای همجوار با هزینۀ چند ده
میلیارد تومانی بهعنوان اقدامات دیگر این گروه
در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی یاد کرد.
گفتنی است در این نشست غیرحضوری برخی
از مدیــران عامــل شــرکتهای زیرمجموعه
ایمیدرو نیــز با ارائۀ گزارشهــای جداگانهای
دســتاوردهای خود در حوزۀ پدافند غیرعامل را
تشریح کردند.

