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شهرستان

اخبار

50درصد ناوگان باری همدان
فرسوده است

همدان -محبوبه یادگاری :مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای همدان گفت :از  ۱۳هزار ناوگان باری استان
حدود  ۵۰درصد آن به سن فرسودگی رسیده است .مصطفی
پناهنده در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن سالروز
راهداری و حمل و نقلجا دهای اظهار داشت :سن فرسودگی
را برای ناوگان باری برخی  25و برخی هم  35سال عنوان
کردهاند که تحریمها ظالمانه دشمنان موجب شده است نتوانیم
به سرعت این ناوگان را نوسازی کنیم .وی بدون اشاره به تعداد
آمار ناوگان مسافربری استان افزود :در حوزه ناوگان مسافری
به لحاظ نو بودن ناوگان وضعیت خوبی داریم و در حال حاضر
سن ناوگان به طور متوسط  9سال است .برای کمک به ناوگان
بار مسافر و تامین اقالم مورد نیاز با هماهنگی سازمان صمت
استان همدان حدود  13هزار حلقه الستیک هم به نرخ دولتی
با روش هوشمند بین رانندگان توزیع شده است هر چند نیاز
این مجموعه بر اساس برآوردها در حدود  72هزار حلقه است.
مدیر کلراهداری و حمل و نقلجادهای استان درباره این که
گفته میشود راهاندازی خطوط ریلی برای ناوگان باری آسیبزا
است و بار آن را کاهش میهد نیز گفت :راهاندازی خطوط ریلی
یک فرصت در استان محسوب میشود و ظرفیت جدیدی به
توان حمل بار استان میافزاید تا اگر واحد تولیدی به دلیل
محدودیت در حمل و نقل مشکلی برای حمل کاال دارد دیگر با
این مشکل مواجه نباشد .مصطفی پناهنده اظهار داشت :برای
پیشگیری از حمل بار بدون بارنامه و شناسایی کاال قاچاق در
حال حاضر  4سامانه دبلیو آی ام در محورهای مواصالتی استان
فعال است و این سامانه میتواند محل بارگیری ،نوع بارف زمان
بارگیری ،مقصد تخلیه بار را به همکاران ما و پلیس نشان دهد
حتی این سامانه اگر بارگیری مازاد در کامیونها را هم ثبت
میکند تا بر اساس ضوابط برخورد قانونی را انجام دهیم .تا مانع
از فرسودگی پیش از عمر پیشبینی شده برای راهها شویم

راه ارتباطی همدان از گنجنامه به
تویسرکان بسته شد

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقلجادهای
استان همدان گفت :تا اطالع ثانوی مسیر ارتباطی همدان به
تویسرکان از راه گنجنامه به دلیل مه و کاهش دید رانندگان
بسته است .حمید پرورشیخرم در نشست خبری به مناسبت
فرارسیدن سالروز راهداری و حمل و نقلجا دهای اظهار داشت:
هر سال به دلیل کاهش دید در محور ارتباطی همدان به
تویسرکان از راه گنجنامه ،این محور با مسدود میکنیم تا
مناسب شدن هوا هم این راه مسدود است و مسدود بودن آن
هم اطالعرسانی عمومی شده است .معاون راهداری ادارهکل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره بر اینکه استان
همدان  5114کیلومتر به شامل بزرگراه ،آزادراه ،راه روستای
و غیره دارد افزود :امسال برای ایمنسازی این محورها 1660
مترمربع تابلوی هشداری ،یک هزار کیلومتر خطکشی661 ،
متر ایمنسازی دماغه و گاردریل ،و  180مورد هم اطالح پیچ
را اجرا کردهایم .وی افزود :با پیش رو بودن فصل زمستان 34
راهدارخانه با  516نیرو راههای استان را با استفاده از 285
دستگاه خودروی برفروب ،برفخور و نمکپاش مهیای سفر
آسوده کردند اما از شهروندان هم انتظار داریم قبل از سفر از پر
بودن باک بنزین خودرو ،سالم بودن برف پاککن ،سالم بودن
چراغها ،سالم بودن ترمز ،سالم بودن بخاری خودرو و همراه
داشتن زنجیر چرخ و نحوه صحیح بستن شدن آن مطمئن
باشند و حتما جیره خشک زمستانی هم همراه داشته باشند
تا اگر به دلیل کاهش دید در جادههای استان مدتی مجبور به
توقف شدند با مشکلی مواجه نشوند هرچند که همه گر وههای
کاری راهداری و امدادی در جادههای استان مستقرند و به آنها
کمک خواهند کرد.

خرید تضمینی  8000تن سویا از
کشاورزان استان گلستان

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان
گفت :تاکنون  8000تن دانه ی روغنی سویا به قیمت مصوب
به مراکز خرید استان گلستان؛ حمیدرضا علی محمدی با
اعالم خرید تضمینی  8هزار تن دانه ی روغنی سویا در استان
گلستان گفت :عملیات خرید تضمینی این محصول تا ابتدای
دی ماه در استان ادامه دارد .علی محمدی تعداد مراکز خرید
تضمینی در گلستان را  20مرکز اعالم کرد.وی افزود :پس
از صدور مجوز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران محصول
تحویلی کشاورزان به منظور فرآوری به کارخانجات استان
حمل می شود.مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان
گلستان اظهار داشت :براساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی
برآورد می شودکه  46هزار تن محصول از سطح  24هزار و
 158هکتار اراضی زیر کشت سویا برداشت شود .

خرید  18هزار و  945تن دانه روغنی
سویا در گلستان

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان
از خرید حدود 19هزار تن دانه روغنی سویا در این استان
خبر داد .علی محمد ی گفت :از شروع عملیات خرید تضمینی
دانه ی روغنی سویا تاکنون  18هزارو  945تن سویا توسط
 21مرکز خرید این محصول خریداری شده است.وی افزود :تا
کنون  67درصد معادل  299میلیاردریال از مطالبات کشاورزان
بابت خرید تضمینی سویا پرداخت شده است.مدیر کل شرکت
غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود :بر اساس پیش
بینی سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری مقدار 45
هزار تن دانه روغنی سویا در گلستان تولید خواهد شد

سرپرست ايميدرو در حاشيه پانزدهمين نمايشگاه ايران متافو عنوان كرد ؛

ذوب آهن اصفهان با توليد محصوالت استراتژيك
مي تواند در زمينه ارزآوري موفق باشد

اصفهان – قاسم اسد :ذوب آهن اصفهان با برپايي
غرفه اي در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو
( فوالد ،صنايع معدني ،ريخته گري و متالورژي) در تهران
حضوري فعال داشت  ،در طول چهار روز برگزاري این
نمایشگاه كه از تاريخ  11لغايت  14آذرماه بود كارشناسان
شرکت از مديريت هاي خرید  ،فروش  ،مهندسی کارخانه و
روابط عمومی در غرفه حضور داشتند و در خصوص آخرين
دستاوردهاي ذوب آهن توضيحاتي به بازديدكنندگان ارائه
كردند .شایان ذکر است در این نمایشگاه  246شرکت داخلی
و  21شرکت خارجی حضور داشتند .
جمشيد مالرحمان سرپرست ایمیدرو ضمن بازديد از
اين نمايشگاه در گفتگو با خبرنگار آتشكار گفت :ذوب آهن
اصفهان يكي از صنايع فوالدي مهم در كشور است كه مي
تواند با توليد محصوالت استراتژيك در زمينه ارزآوري موفق
باشد  .وي گفت :بومي سازي تكنولوژي در صنعت فوالد يكي
از راهكارهاي موثر در شرايط تحريم است كه ذوب آهن
توانسته در اين زمينه به موفقيت هايي دست یابد .
سرپرست ايميدرو گفت  :توسعه در هر صنعتي با كسب
دانش فني آن رخ مي دهد و اين قابليت در كشور و صنايع

فوالدي وجود دارد تا با مهندسي معكوس به رفع وابستگي و
عدم نیاز به شرکت های خارجی برسیم  ،باید براي دستيابي به
اين مهم رابطه با دانشگاه ها را بیشتر نماييم و در چالش هاي
صنعتي از مراكز دانش بنيان استفاده كنيم .وي خاطرنشان
ساخت  :با جذب سرمايه گذاري در طرح های توسعه شركت هاي
فوالدي و انتخاب درست تكنولوژي بهره وري را افزايش داده و
قيمت تمام شده محصوالت را كاهش دهيم.
محسن قبادي سرپرست نمايشگاه هاي بين المللي
جمهوري اسالمي ايران و معاون سابق وزير صنعت  ،معدن و

تجارت  ،ذوب آهن اصفهان را پايه صنايع و مادر صنعت كشور
دانست و گفت :اين شركت با توليد محصوالت استراتژيكی
نظیر ريل و تيرآهن بال پهن توانسته تكنولوژي فوالد را بومي
سازي كند  .وي با اشاره به این موضوع که صنعت فوالد در
ایران با نام ذوب آهن اصفهان شناخته می شود  ،افزود :يكي
از مهمترين مولفه هاي کنونی شركت هاي فوالدي صادرات
است كه در صورت رفع موانع ذوب آهن اصفهان با توجه
به کیفیت محصوالت فوالدی خود می تواند در این زمینه
موفق باشد  .سرپرست نمايشگاهاي بين المللي با بیان این
كه محصوالت ذوب آهن توانايي عرضه محصوالت خود به
بازارهاي اروپايي را دارد  ،گفت  :میزان مصرف فلزات به ویژه
فوالد در هر کشوری میزان توسعه یافتگی آن کشور را نشان
می دهد که این امر با توسعه زیر ساخت های صنعتی و
افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت صنایع مادر نظیر ذوب
آهن محقق می گردد.
وي با اشاره به اين موضوع كه تمامي صنايع فوالدي
كشور مديون ذوب آهن اصفهان هستند يادآور شد :امید دارم
ذوب آهن اصفهان نیز با رفع موانع تهیه مواد اولیه به ظرفیت
اسمی خود دست یابد .

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر از همکاران پرتالش
مجموعه در هفته فرهنگی شهرستان تقدیر نمود

راه اندازی سامانه مدیریت پروژه های عمرانی
در استان کرمانشاه

اسالمشهر -الناز عباسی  :سرپرست
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر
از زحمات و تالش های بی وقفه همکاران
اداره در هفته فرهنگی شهرستان تقدیر و
تشکر نمود .وحید مهدی پور در پایان هفته
فرهنگی در جمع صمیمی همکاران اداره
ضمن تشکر و قدر دانی افزود :در هفته
فرهنگی شهرستان اقدامات ارزنده ای با
مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان بویژه با حمایت فرماندار صورت پذیرفت که
برنامه ها و فعالیت هایی در حوزه های قرآنی  ،فرهنگی  ،هنری  ،اجتماعی و ورزشی برای
همه اهالی شهرستان بویژه در روستاها برگزار شد که در کاهش آسیب های اجتماعی و
ایجاد نشاط و امید در جامعه تأثیر بسزایی داشته است .
وی در ادامه از زحمات و تالش های بی دریغ پرسنل اداره تشکر و قدردانی نمود
و سربلندی و موفقیت آنان را در تمامی زمینه ها آرزو نمود و خواستار همکاری و
هماهنگی های بیشتر همکاران مجموعه در انجام فعالیت های فرهنگی  ،هنری و قرآنی شد.
در پایان این نشست لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به همکاران اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی اهداء گردید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان کرمانشاه از راه اندازی سامانه مدیریت
پروژه های عمرانی در استان کرمانشاه
خبر داد .به گزارش اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
مهندس فریبرز کرمی گفت:سامانه مدیریت
پروژه های عمرانی به منظور ساماندهی
جامع درخصوص ایجاد اطالعات،بررسی،ثبت
وکنترل پیشرفت پروژه های عمرانی تحت شبکه بکار گرفته می شود .وی اظهار داشت:این
سامانه با امکان دسترسی مدیران،کاربران سازمانی ،پیمانکاران ،ناظرین و مشاوران مرتبط
با این موضوع در سطح کشور طراحی شده است .فریبرز کرمی گفت:با توجه به تهیه و راه
اندازی این سامانه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و دستور ابالغ آن به
استان ها،آموزش کاربران و نحوه بهره برداری از این سامانه در استان کرمانشاه برگزار شد.
وی درپایان اظهارداشت:هدف از برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت پروژه های
عمرانی:شفاف سازی اطالعات،بایگانی الکترونیکی،حذف اسناد کاغذی،دسترسی آسان
مدیران استانی و ستادی به اطالعات و گزارش گیری از پیشرفت فیزیکی و ریالی از
پروژه ها و قراردادها را از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد.
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خبر کوتاه

برگزاریدورهآموزشیاصولاولیهخبرنویسی
رابطین خبر در برق منطقه ای غرب

دوره آموزشی اصول اولیه
خبرنویسی ویژه رابطین خبر
معاونت ها و دفاتر مستقل در
شرکت برق منطقه ای غرب
برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت برق منطقه ای غرب ،دوره آموزشی اصول اولیه
خبرنویسی رابطین خبر معاونت ها و دفاتر مستقل این شرکت در
محل کالس آموزش تاالر برق غرب برگزار شد .گفتنی است این
دوره آموزشی توسط دکتر محمدآشنا عباس منش کارشناس
روابط عمومی این شرکت با هدف آشنایی رابطین خبر با اصول
اولیه خبرنویسی و روزنامه نگاری برگزار گردید .شایان ذکر است
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با تعریف خبر ،ارزش
های خبری ،عناصر خبری ،سبک های خبرنویسی ،نحوه تهیه
و تنظیم خبر و روش های نوین خبرنویسی آشنا شدند .الزم به
یادآوری است این دوره آموزشی با استقبال رابطین خبر شرکت
برق منطقه ای غرب مواجه گردید.

مردم از حضور در حاشیه
رودخانه گاوه رود خودداری کنند

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد
کشاورزی کردستان گفت :مردم و بهره برداران همزمان با
برگزاری مانور رها سازی دریچه تحتانی سد گاوشان از حضور
در حاشیه رودخانه گاوه رود خودداری کنند .به گزارش روابط
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به نقل از
ایرنا ،فیروز احمدی با بیان اینکه مانور رهاسازی آب از دریچه
تحتانی سد گاوشان روز یکشنبه  25آذر برگزار می شود،
اظهار داشت :در قالب اجرای این مانور و بر اساس برآوردهای
اولیه  40متر مکعب آب در ثانیه از سد گاوشان خارج و
به بستر رودخانه می ریزد .وی اضافه کرد :انتظار می رود
مردم در طول برگزاری مانور به علت ایجاد جریان سیالبی
در رودخانه گاوه رود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه
پرهیز کنند .احمدی افزود :ساکنان ،باغداران ،صاحبان طرح
های پرورش ماهی ،تاسیسات ایستگاه های پمپاژ ،خانه
های کارگری و جوامع مجاور و پایین دست سد گاوشان با
رعایت نکات ایمنی از حضور افراد ،خودروها ،دام و هرگونه
وسایل دیگر در حاشیه این رودخانه خودداری کنند تا از بروز
خسارت مالی و جانی در زمان اجرای مانور پیشگیری شود.
وی یادآور شد :هدف از اجرای این مانور تست دریچه سد
برای مواقع بحرانی و حاد است و از ساعت  4بامداد به مدت
 24ساعت به طول می انجامد .سد مخزنی گاوشان در استان
کردستان با گنجایش مخزن  ۵۵۰میلیون متر مکعب و تونل
انتقال آب و نیروی برقآبی به ظرفیت  ۱۱مگاوات در 45
کیلومتری شهر سنندج احداث شدهاست.

تقدیرمدیرکل ورزش و جوانان گلستان از عملکرد مطلوب سازمان فرهنگی ،اجتماعی و رزشی شهرداری گرگان

به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان ،بهمن طیبی در دیدار با رئیس
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
گرگان اظهار کرد :خشبختانه فعالیتهای این

سازمان بخصوص در عرصه ورزش بسیار قابل تقدیر
است.وی به نقش مهم مشارکتهای مردمی در
توسعه ورزش اشاره کرد و گفت :در هر عرصهای
و در هر اقدامی ،حضور و مشارکت مردم نقش
موثری دارد و به واقع اگر مشارکتهای مردمی
نباشد نمیتوان به موفقیت مورد نظر دست یافت.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد :در
این میدان بزرگ یعنی توسعه ورزش همگانی و
قهرمانی ،نقش جوانان و نوجوانان را نباید نادیده
گرفت که خوشبختانه سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری گرگان در این عرصه پررنگ
ظاهر شده است.طیبی گفت :برگزاری برنامههای

مختلف ورزشی همانند پیادهروی همگانی ،مسابقات
دوچرخهسواری ،رالی خانوادگی و برنامههای متنوع
دیگر که در کنار ورزش ،باعث نزدیکتر شدن
اعضای خانواده به یکدیگر خواهد شد ،از برنامههای
ارزشمندی است که انتظار داریم دستگاههای
دیگر که وظایف فرهنگی و اجتماعی دارند نیز از
این ظرفیت استفاده کنند.وی با اشاره به فعالیت
این سازمان و شهرداری گرگان در عرصه ورزش
حرفهای گفت :حمایت از تیم بسکتبال گرگان که
سالها است با عنوان شهرداری گرگان در مسابقات
لیگ برتر بسکتبال شرکت میکند ،نمونه دیگری از
فعالیتهای موفق این سازمان و شهرداری گرگان در

عرصه ورزش است.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان
تصریح کرد :خوشبختانه استعدادهای ورزشی
فراوانی در استان گلستان وجود دارد و بیشک
برگزاری این برنامههای ورزشی عالوه بر ایجاد انگیزه
برای نسل جوان و نوجوان ،باعث حفظ و پرورش
استعداها خواهد شد.طیبی بر آمادگی کامل ادارهکل
ورزش و جوانان برای همکاریهای بیشتر اشاره
کرد و گفت :خوشبختانه بر اساس اظهارات رییس
سازمان رابطه خوبی بیان سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری گرگان و هیاتهای استانی و
شهرستان گرگان وجود دارد که این خبر بسیار خوبی
است.عملکرد مطلوب سازمان فرهنگی ،اجتماعی و

ورزشی شهرداری گرگان در حوزه ورزش /مدالآوری
 33ورزشکان گلستانی در المپیاد استعدادهای برتر.
وی گفت :تمام هدف و نیت ما توسعه ورزش استان
است و اگر در این راه سازمانهای همسو همانند این
سازمان ما را همراهی کنند به طور قطع با سرعت
بیشتری به اهداف بزرگ دست خواهیم یافت.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان به موفقیت 33
ورزشکار گلستانی در مسابقات المپیاد استعدادهای
برتر کشور اشاره کرد و گفت :بدون شک مسابقات
المپیاد که دوره سوم آن در استان گلستان برگزار شد
نقش پررنگی در موفقیت این ورزشکاران در مسابقات
کشوری داشته است.

