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شهرستان

چهارشنبه  22خرداد 1398
شماره 2483

اخبار

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای
استانکرمانشاهدرمدیریتسامانههوشمند
حملونقلجادهایرتبهسومراکسبنمود

مدیرکل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان کرمانشاه
گفت  :اداره کل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان کرمانشاه
در مدیریت سامانه هوشمند
حمل ونقل جاده ای رتبه سوم را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار
داشت  :پس از بررسی وسنجش عملکرد مراکز مدیریت راه
های ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانهای
درجه اول کشور در شش ماهه منتهی به فروردین ماه 98
 ،اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
موفق به کسب رتبه سوم کشور شد
وی ادامه داد  :عملکرد ادارات کل در مدیریت و
نظارت بر سامانه های تردد شمار  ،دوربین های نظارت
تصویری  ،ثبت تخلفات سرعت  ،نصب دستگاه باسکول
توزین در حین حرکت  ،بروز رسانی سامانه تلفن گویای
 141و ثبت حوادث وسوانح جاده ای در سامانه جامع
مدیریت حوادث و ...طی شش ماهه منتهی به سال 98
ارزیابی شده است.
کرمی بیان داشت  :کسب این موفقیت مرهون کار
جمعی همه همکاران در این اداره کل است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
کرمانشاه در خاتمه گفت  :عملکرد این اداره کل درحوزه
مدیریت راه ها در محورهای مواصالتی استان شامل
 :نصب و بهره برداری  30دستگاه دوربین ثبت تخلف
 34 ،دستگاه دوربین نظارت تصویری  72 ،دستگاه تردد
شمار  ،نصب  5دستگاه باسکول توزین در حین حرکت ،
 8دستگاه تابلو پیام متغیر  ،نصب  430دستگاه GPS
روی ناوگان حمل و نقل استان و نصب  30دستگاه دیگر
دوربین ثبت تخلف می باشد .

انهدام باند جاعالن اسکناس تقلبی
در گنبدکاووس

گنبدکاووس -فرمانده انتظامی گنبدکاووس از انهدام
باند سه نفر جعل اسکناس و کشف دو دستگاه چاپ در
گنبدکاووس خبرداد.سرهنگ محمود علیفر اظهار کرد :در پی
اطالع واصله مبنی بر چاپ و توزیع گسترده چک پول های
تقلبی در سطح شهرستان گنبدکاووس و توزیع بین کسبه
و نارضایتی شهروندان ،موضوع به صورت ویژه در دستورکار
مأموران انتظامی قرار گرفت.وی افزود :با اشرافیت اطالعاتی،
مأموران انتظامی کالنتری  ۱۱شهرستان موفق به شناسایی
باند سه نفره شده و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در یک
عملیات غافلگیرانه و ضربتی اعضای این باند را دستگیر کردند
که از مخفیگاه آنها در یک آپارتمان مسکونی در سطح شهر
مقدار  ۲۰۰میلیون ریال اسکناس تقلبی و همچنین دو دستگاه
تجهیزات چاپ اسکناس و کاغذ مخصوص آن را کشف کردند.
علیفر بیان کرد :متهمان به مقر انتظامی منتقل و با تشکیل
پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

وزیر راه و شهر سازی در حاشیه هفتمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته :

خبر كوتاه

ریل مورد نیاز داخل کشور باید در شرکت ذوبآهن
اصفهان تامین شود و تولید آن شتاب بیشتری بگیرد

دکتر اسالمی وزیر راه و شهرسازی در بازدید از این
نمایشگاه در غرفه شرکت ذوبآهن اصفهان حضور یافت و
گفت :
ما باید ریل مورد استفاده در پروژه های ریلی کشور
را با محصوالت ذوبآهن اصفهان تامین کنیم تا نیازی به
واردات این محصول نداشته باشیم  .وی ضمن ابراز رضایت
از ورود ذوب آهن به تولید ریل و کیفیت ریل های تولیدی

این شرکت ،گفت :تولید ریل در ذوب آهن اصفهان باید شتاب
بیشتری بگیرد.
مهندس سید حسین دیباجی مدیر کیفیت شرکت
ذوبآهن اصفهان نیز در این گفتگو به تولید انواع محصوالت
ریلی از قبیل  U33 ، UIC60و  S49در شرکت سهامی
ذوبآهن اشاره کرد و عنوان داشت کیفیت ریل های تولیدی
ذوبآهن قابل رقابت و حتی باالتر از ریل های وارداتی است و

رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

انجام تعميرات و راه اندازی
توربوژنراتور پاالیشگاه گاز ایالم با
استفاده از توان شرکتهای داخلی

در حال حاضر محصول ریل  UIC60در نورد  ۶۵۰ذوبآهن
اصفهان در حال تولید میباشد.

احتمال حضور ورزشکار جوان کرمانی در تیم ملی دوگانه ایران قوت گرفت

اسماء بیگ زاده  ،بانوی ورزشکار تیم
دوگانه استان کرمان ،شانس اول حضور در
تیم ملی دوگانه ایران را به خود اختصاص
داده است.

مسابقات دوگانه زمینی قهرمانی اروپا
تیرماه سال جاری به میزبانی کشور رومانی
برگزار می شود در این سری از مسابقات
تیم جوان کرج نماینده ایران در مسابقات
دوگانه قهرمانی اروپا اعزام خواهد شد و هم
اکنون برای حضور قدرتمند در این مسابقات
آماده می شود .استان کرمان نیز در این تیم
دارای نماینده است و اسماء بیگ زاده جوان
مستعد و خوش آتیه کرمان در ترکیب این
تیم حضور دارد.
تا کنون دو اردو این تیم با حضور
هشت ورزشکار در شهرهای کرج و همدان
برگزار شده و اردوی نهایی نیز هفته آینده با
حضور پنج ورزشکار برتر برگزار خواهد شد
و در نهایت سه نفر اعزام می گردند.

در دو اردوی برگزار شده  ،اسماء بیگ
زاده نفر نخست تمرینات بوده و شانس اول
اعزام به این مسابقات را دارد.
شایان ذکر است ورزش سه گانه
آقایان و دوگانه بانوان ورزشی نو پاست که
در استان کرمان عملکرد مناسبی دارد .
علی نورروزی دبیر هیئت ورزش سه
گانه استان کرمان در این زمینه گفت:
هیئت ورزش سه گانه استان کرمان به
ریاست محمد طاهری در زمینه استعداد
یابی و شرکت درمسابقات کشوری به خوبی
فعالیت می کند و در سال گذشته عملکرد
شایسته تقدیری داشته است به گونه ای که
بانوان ورزشکار تیم دوگانه استان کرمان در
مسابقات قهرمانی کشور و مرحله سوم لیگ

دوگانه بانوان به  ۶مدال رنگارنگ دست
یافتند.
وی همچنین افزود :بنا به گزارش
روابط عمومی فدراسيون ورزش سه گانه؛
مطابق سنوات گذشته گزارش عملكرد سال
 1397هيئت هاي سه گانه سراسر كشور
منطبق با قالب فرم شاخص هاي ارزيابي
شده ابالغي از سوي وزارت ورزش و جوانان
مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و بر اساس
مفاد گزارشات واصله و مستندات موجود
نسبت به امتيازدهي و رتبه بندي هيئت
هاي استاني اقدام گرديد که در این رتبه
بندی هیئت سه گانه استان کرمان پس از
استان های البرز و اصفهان در جای سوم
قرار گرفت.

دکتر آرام در همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی کشور در ساری اظهار کرد:

معلولین کمبود اعتبارات مهمترین دغدغه معلولین

ساری – قاسمیان :مدیر کل بهزیستی
مازندران با بیان اینکه بهزیستی تنها متولی
امور معلولین در جامعه است خاطرنشان کرد
 :متناسب با گذر زمان شکل و نوع مسائل
و مشکالت جامعه هدف درحال تغییر است
و ضروریست تا بر همین اساس رویکرد ها،
برنامه ریزی ها و روش ها نیز تغییر کند و
به روز شود.
همایش دو روزه علمی کاربردی
معاونین امور توانبخشی سراسر کشور با
حضور دکتر محمد نفریه معاون توانبخشی
سازمان بهزیستی ،دکتر سید سعید آرام
مدیر کل بهزیستی مازندران ،مدیران کل
ستادی و معاونین توانبخشی بهزیستی
کلیه استانها در مجتمع شهید بهشتی
ساری برگزار شد.
دکتر آرام ضمن خیرمقدم به حاضرین،
با تقدیر از اقدامات دکتر نحوی نژاد انتصاب
دکتر نفریه به سمت معاونت توانبخشی
سازمان بهزیستی را تبریک گفت و افزود :
در این همایش مازندران از نظر جغرافیایی

میزبان محسوب میشود و هرآنچه شاهدیم
ماحصل زحمات مدیران ستادی است.
مدیر کل بهزیستی مازندران تصریح
کرد  :امیدوارم نهایت بهره از فرصت ایجاد
شده برده شود و با طرح دغدغه های موجود
در حوزه توانبخشی با همفکری و تبادل
تجربیات مشکالت جامعه هدف به حداقل
برسد.
وی با بیان اینکه بهزیستی تنها متولی
امور معلولین در جامعه است خاطرنشان کرد
 :متناسب با گذر زمان شکل و نوع مسائل
و مشکالت جامعه هدف درحال تغییر است
و ضروریست تا بر همین اساس رویکرد ها،
برنامه ریزی ها و روش ها نیز تغییر کند و
به روز شود.
دکتر آرام با تاکید بر اهمیت نوع
خدمات مبتنی بر نوع نیاز و تاثیر آن بر
افزایش رضایتمندی و توانمندی جامعه هدف
خاطر نشان کرد  :تمام شمول بودن ،فراگیر
بودن و گسترش ضریب نفوذ خدمات ،جامعه
ای با نشاط را به دنبال خواهد داشت.

مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان
اینکه بهترین تصمیم گیرنده ها برای
توانخواهان خود آنها هستند تصریح کرد  :در
بهرهگیری از خدمات و استفاده از لوازم کمک
توانبخشی معلولین متناسب با نیاز واقعی و
شرایط موجود بهترین تصمیم گیران هستند
قیم مآب ما از روی آنها
و ضروریست تا نگاه ّ
برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه واگذاری تصمیم
گیری در تهیه لوازم بهداشتی برای معلولین
ضایعه نخاعی رضایتمندی و افزایش عزت
نفس را در آنها به دنبال داشت افزود :
معلولین توانایی مدیریت معاش زندگی خود
را دارند و در حال حاضر مهمترین دغدغه
آنها کمبود اعتبارات است.
مدیر کل بهزیستی مازندران با انتقاد از
یارانه های مرکز محور گفت  :حجم بسیاری
از اعتبارات صرف تعداد کمی از معلولین که
از مراکز خدمات میگیرند میشود.
وی با اشاره به پذیرش هایی که بر
اساس دستور مراجع قضایی صورت میگیرد

گفت  :بسیاری از بیماران روانی مزمن بر
اساس آیین نامه ها قابل ترخیص نیستند
و این درکنار پذیرش های مازاد مراکز را با
مشکالت اعتباری روبرو میکند و استانها
را ناچار به استفاده از اعتبارات استانی برای
هزینه های مراکز میکند.
دکتر آرام در پایان ضمن ابراز خرسندی
از ثبت ورود و خروج در مراکز شبانه روزی در
جهت شفافیت بیشتر و افزایش خدمات افزود
 :اداره کل بهزیستی مازندران این آمادگی را
دارد تا در بستر فناوری اطالعات و طراحی
اپلیکیشن این خدمت را تسریع دهد.

رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم از تعمیر
اساسی و راه اندازي توربوژنراتور  25مگاواتی پااليشگاه
گاز ايالم در سال جاری توسط شرکتهای داخلی خبر
داد و گفت :با انجام تعمیرات اساسی این توربین امکان
بهره برداری  100درصدی از ظرفیت تولید برق نیروگاه
این پاالیشگاه پس از حدود چهار سال مجددا محقق
گردید.
به گزارش روابط عمومی،مهندس»مسعود مرشدی»
با اشاره به اینکه توان نامی نیروگاه این پاالیشگاه با
برخورداری از سه دستگاه توربوژنراتور حدود 75
مگاوات است،افزود :هدف اصلی از احداث این نیروگاه
تامین برق مصرفی پاالیشگاه بوده ولی با توجه به
ظرفیت مازاد نیروگاه ،در فصل تابستان و نیز سایر
مواقع حسب اعالم نیاز مدیریت شبکه برق کشور به
تامین بخشی از کسری برق شبکه استان کمک های
شایانی نموده است.
وی اظهار داشت :توربين شماره يك پااليشگاه گاز
ايالم كه بر اثر اشكال در سيستم روغن كاري از حدود
چهار سال قبل دچار خرابي شده و نیاز به تعمیرات
اساسي داشت با سياست گذاري مناسب در فرایند برون
سپاري به شركتهاي داخلی متخصص و حائز صالحیت
در زمینه تعمیرات تجهیزات دوار واگذار گردید.
وی تصریح کرد :اين توربين از نوع فريم  5ساخت
شركت  GEآمریکا و با توان نامي  25مگاوات مي باشد
كه تعميرات آن در داخل کشور و در عین حال تامين
و رفع اشکال تمامی قطعات آسیب دیده توسط شرکت
های توانمند داخلی از اهميت ويژه اي برخوردار بود.
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم به
بخش های آسیب دیده مجموعه این توربين اشاره و
تصریح کرد:خرابي ياتاقانهاي تراست و ژورنال توربين
و گيربكس ،آسیب بخش هایی از روتور و تیپ پره
هاي ثابت و متحرك كمپرسور محوری ،تنها بخشی
از مشکالت و خرابی این توربین بود که همگی توسط
متخصصان داخلی ،مرتفع گردید.
مهندس مرشدی به اقدامات مهم انجام شده برای
رفع اشكال توربين اشاره و خاطرنشان کرد :انجام
عمليات حرارتي و ترميم و تعمیر بخش های آسیب
دیده روتور ،ساخت و بابیت ریزی ياتاقانها ،باالنس
سرعت باالي مجموعه روتور در محل كارگاه شركتهاي
متخصص داخلي و رفع اشكال ارتعاشات توربين پس از
نصب روتور از جمله مهمترین آیتم های تعمیراتی قابل
توجه این توربین بوده است.
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز گفت:
خوشبختانه ،با انجام تعمیرات اساسی توربین گازی
مذکور در مدت یک ونیم سال و تحت نظارت كامل
متخصصان این شرکت در ارديبهشت ماه سال جاری و
پس از گذراندن تست های عملیاتی ،این تجهیز حساس
با موفقيت در مدار توليد قرار گرفت.

