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شهرستان

چهارشنبه  17مهر 1398
شماره 2563

اخبار
در شش ماهه اول امسال صورت پذیرفت؛

برگزاری بیش از  10هزار نفر ساعت
آموزشی در شرکت گاز استان قزوین

مدیرعامل شرکت گاز
استان قزوین از برگزاری
 10هزار و  630نفر ساعت
آموزش شغلی ،تخصصی
و عمومی ویژه کارکنان و
مدیران این شرکت در 6

ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
قزوین ،اسماعیل مفرد بوشهری با بیان مطلب فوق
گفت :این آموزشها در قالب  91دوره در راستای
آموزش های عمومی ،فنی و تخصصی ،شغلی و ارتقاء
و به روز نمودن دانش مسئوالن و کارکنان ارائه شده
است که شامل دوره های مدیریتی و تخصصی برای
اعضای هیات مدیره شرکت گاز و همچنین دوره فنی
و تخصصی و  ....برای کارکنان می باشد.
بوشهری با اشاره بر اهمیت و نقش مقوله آموزش
و توانمندسازی منابع انسانی در پویایی سازمان افزود:
عالوه بر دوره های آموزشی حضوری که در سازمان
و خارج از سازمان برگزار می شود ،کارکنان شرکت
در  17دوره مجازی نیز شرکت داشتند .وی افزود:
همچنین طی این مدت 36 ،دوره آموزشی ایمنی،
بهداشت و محیط زیست برای کارکنان رسمی،
قرارداد مستقیم و ارکان ثالث برگزار شده است.
مدیر عامل شركت گاز استان قزوین عنوان کرد:
در راستای توانمندسازی نیروهای پیمانکاری این
شرکت ،قراردادی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای
منعقد شده تا دوره های آموزش های مورد نیاز این
نیروها بر اساس استانداردهای آموزشی سازمان فنی
و حرفه ای و در محل آن سازمان برگزار و برای
شرکت کنندگان گواهی تایید صالحیت حرفه ای
صادر شود و مطابق آن  60نفر از شاغلین این حرفه
تا کنون در آزمون شرکت کردند.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان از
خانواده شهدا وجانبازان

سنت حسنه صله رحم و دیدار با خانواده شهدا
وجانبازان مخابرات گلستان اجرا شد.مدیر مخابرات
منطقه گلستان به همراه مدیر دفتر مدیریت ورئیس
امور ایثارگران با همکار جانباز باباکردی و خانواده شهید
اعماءبصیر دیدار کرد .
مهندس شهمرادی مدیر مخابرات کارکنان
را از سرمایه های اصلی شرکت دانست و دیدار و
رسیدگی به خانواده شهدا ،سالمندان وبازنشستگان و
همچنین همکارانی که در بستر بیماری بسر میبرند
را از وظایف خود دانست و گفت  :مسئولیت شرکت
در قبال این کارکنان سنگین است و نباید از یاد آنان
غافل بود.

بزرگترین پروژه غرب کشور در اراک
با حضور فرمانده کل سپاه افتتاح شد

با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده
کل سپاه پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان ورزش (آزادگان
اراک) به بهرهبرداری رسید.
پروژه تقاطع غیرهمسطح آزادگان اراک به عنوان
بزرگترین پروژه غرب کشور امروز با حضور فرمانده کل سپاه
و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم انبیا (ص) به بهره برداری
رسید.
این پروژه تقاطع غیرهمسطح به عنوان بزرگترین
پروژه غرب کشور و مهم ترین پروژه مدیریت شهری اراک با
مساحتی بالغ بر  10هکتار که از سال  94عملیات اجرایی آن
آغاز شد ،به همت قرارگاه سازندگی خاتم انبیا (ص) احداث
شد.
سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران

انقالب اسالمی در آیین بهره برداری از تقاطع غیر همسطح
آزادگان اراک اظهار کرد :نیروی مقتدر سپاه ضمن تعامل
با سایر نهادها با تمام ظرفیت و توان در خدمت ملت ایران
اسالمی است.
شفیعی افزود :تقاطع غیر همسطح شهید صیدی و

شهید کاوه نبیری با کمک قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء
(ص) در حال انجام بوده و امید است بهره برداری از این طرح
ها تا  ۲ماه آینده آغاز شود.
وی ادامه داد :بر اساس پیش بینیهای انجام شده بهره
برداری از تمامی طرحهای شهر اراک تا پایان امسال آغاز
می شود.
گفتنی است عملیات اجرایی این طرح به مساحت ۱۸
هکتار و  ۱۰هکتار و نیم فضای کارگاهی از اسفندماه سال
 ۹۴با همکاری قرارگاه خاتم االنبیا(ص) سپاه پاسداران آغاز
شد که از ابتدای امسال تکمیل این طرح جزو اولویت های
شهرداری قرار گرفت.
بیش از  ۷۰۰میلیارد ریال برای ساخت این تقاطع هزینه
شده و داری  ۹رمپ و  ۱۸مسیر است .

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران :

 10درصد از کل تردد کشور در راههای ارتباطی مازندران جریان دارد

ساری –قاسمیان :مهندس نظری
مدیر کل راه و شهرسازی استان باتوجه به
حجم ترافیک محورهای مواصالتی استان
گفت  10 :درصد از کل تردد کشور در
راههای ارتباطی استان مازندران جریان
دارد.
به گزارش خبرنگار عصررسانه به نقل
از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل
راه شهرسازی استان مازندران مهندس

سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی
استان عنوان نمود  :باید نگاه بر این باید
باشد که استان مازندران به دلیل نزدیکی و
همجواری با پایتخت اگر در  5سال گذشته
تنها در  5شنبه و جمعه پرترافیک بود اما
در حال حاضر در طول ایام هفته ،شاهد ما
بار ترافیکی سنگینی را داریم و دلیل آن
نیز این است که بسیاری از هموطنان ما
که ساکن تهران هستند در این اینجا ملک
خریدند یا ساخت و ساز دارند و برخی از
تهرانیها دارای ویال هستند و به فراخور زمان
به استان ما رفت و آمد دارند و از طرفی
دیگر هم ضریب مالکیت خودرو باال رفته
است ،شاید در  10سال گذشته تعداد
خودروهایی که در کشور داشتیم زیر 10
میلیون بود اما در حال حاضر فقط تعداد
 14میلیون موتور سیکلت شمارهگذاری

شده است و آمار خودروها هم نسبت به
10سال گذشته بیش از 5/2برابر شد و به
طور متوسط در هر خانوار ما  2دستگاه
خودرو داریم و باید ایجاد ظرفیت کنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان
مازندران گفت  :ظرفیت هم میتواند از
طریق ایجاد آزاد راه باشد یا ارتقای راههای
موجود فرعی به اصلی و اصلیها را به  4خطه
و راههای روستایی را به راههای فرعی تبدیل
کنیم و همه اینها مستلزم تأمین اعتبار
است و از طرفی هم حجم تردد و تعداد
در بحث نگهداری به شدت اثرگذاراست
و روکشهای آسفالتی را باید به سرعت
انجام بدهیم .مدیر کل راه و شهرسازی
استان مازندران گفت  :از طرحهای دیگر در
غرب استان 6 ،شهر کالر آباد ،سلمانشهر،
عباسآباد ،نشتارود و هچیرود است که این

 6شهر از محل سفر ریاست جمهوری،
منابعی برای آن درنظر گرفته شد و به
طور متوسط با پیشرفت فیزیکی  35درصد
توسط خود شهرداریها در حال اجرا است
یعنی سازمان برنامه و بودجه این منابع را
در اختیار شهرداریها گذاشت و بیشترین
پیشرفت فیزیکی را کمربندی نشتارود
داشته که بخش اعظمی به مرحله آسفالت
و بهرهبرداری رسید ضمن اینکه ما به این
بسنده نکردیم و منابعی در اختیار آنها قرار
دادیم و تحت عنوان کنارگذر از چالوس تا
رامسر را داریم مطالعه میکنیم که مطالعه
فاز  1آن تمام شده است و مطالعه فاز  2آن
را داریم شروع میکنیم اما نگاه ما این هست
که در استان مازندران جهت مدیریت جریان
ترافیک باید به سمت ایجاد آزاد راه برویم
که درواقع نیاز اساسی استان مازندران است.

ایمن سازی محور دور راهی فدک  -امامزاده اسماعیل(ع) محور باراجین

حسین طراوتی رییس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای شهرستان قزوین از
ایمن سازی محور دور راهی فدک – امامزاده
اسماعیل(ع) محور باراجین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
قزوین ،حسین طراوتی با اعالم این خبر
گفت :اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای شهرستان قزوین در طول  10روزگذشته
اقدامات مناسب جهت نگهداری ،آشکارسازی
و ایمن سازی محور دوراهی فدک – امازاده
اسماعیل(ع) محور باراجین را در راستای
تسهیل تردد انجام داده است.

طراوتی در خصوص اقدامات صورت
گرفته بیان داشت :انجام  2خط منقطع و 1
خط دوبل ممتد خط کشی در طول مسیر به
طول  2کیلومتر ،نصب  18عدد تابلو جهت
نما و  28عدد تابلو مسیرنما و ریزش برداری،
تسطیح و رگالژ ،علفزنی و قنوزنی کامل الین
جنوبی(سمت ترانشه) در طول مسیر از جمله
اقدامات صورت گرفته توسط این اداره می
باشد.
وی در ادامه افزود :پاکسازی کنار
نیوجرسی های الین شمالی در راستای
جلوگیری از جمع شدن آبهای سطحی در
مواقع بارندگی و منظرآرایی ،رنگ آمیزی

مجدد  2عدد سرعتکاه موجود در مسیر و
نصب  1عدد بشکه ایمنی در دماغه ورودی
بهرام آباد از دیگر عملیات انجام شده می
باشد.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای شهرستان قزوین عنوان کرد:
تسطیح و رگالژ ،علف زنی و قنوزنی الین
شمالی به طول  500متر ،رنگ آمیزی
تعدادی از نیوجرسی های منصوبه در قوس
های خارجی در راستای آشکارسازی مسیر
و جابجایی و استقرار مجدد  3عدد تابلوی
اطالعاتی از اقدامات صورت گرفته در طی
 10روز گذشته جهت نگهداری ،آشکارسازی

و ایمن سازی محور دوراهی فدک – امامزاده
اسماعیل(ع) محور باراجین می باشد.

خبر كوتاه
ازابتدای آذرماه 98اجرایی می شود :

طرح ملی حذف چاپ قبوض کاغذی
گازبهاء مشترکین

به گزارش روابط عمومی
گاز استان کرمانشاه  :شهبازی
مدیرعامل شرکت گازاستان
عنوان نمود به منظور صرفه
جویی درهزینه ها و ارتقاء
کیفیت خدمات به مشترکین ونیز حفظ محیط زیست  ،طرح
حذف قبوض کاغذی گازبهاء مشترکین از اوایل آذرماه 1398
انجام خواهد شد .یادآور می گردد :براین اساس مشترکین گاز
خانگی جهت تکمیل و ثبت و دریافت اطالعات خود ( شماره
اشتراک وشماره همراه) به شرح روشهای ذیل می توانند اقدام
نمایند )1 .ارسال شماره اشتراک خود از چپ به راست (شماره
اشتراک*  )1به شماره پیامک متمرکز  )2 1000194ارسال
شماره اشتراک خود به شماره پیامک )3 3000618300
ازطریق وب سایت شرکت ملی گاز ایران http://www.
 nigc.irوکلیک برروی آیکون ” ثبت تلفن همراه مشترکین
جهت حذف قبوض کاغذی ” و ورود به صفحه دریافت اطالعات
مشترکین )4 .استفاده از آدرس اینترنتی صفحه حذف قبوض
کاغذی گاز به آدرس )http://ghabz.nigc.ir( :و ورود به
صفحه دریافت اطالعات مشترکین .توجه :مشترکین محترمی
که قصد جابجایی دارند مجددا ً به یکی از روشهای فوق نسبت
به ارسال اطالعات جدید اقدام نمایند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

شبکه گسترده مراکز جهاد کشاورزی
توان عملیاتی کردن طرح های پیشران
را فراهم کرده است

جعفری گفت :شبکه گسترده مراکز جهاد کشاورزی امروز
به عنوان یک فرصت در اختیار این بخش قرار دارد و با مدیریت
پهنه های کشاورزی توان عملیاتی کردن طرح های پیشران
را فراهم کرده است .به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی استان کردستان ،خالد جعفری در جلسه مشترک
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که با موضوع اقتصاد
مقاومتی و بررسی سایر طرحهای افتصادی بخش کشاورزی
برگزار شد اظهار کرد :طرح های اقتصاد مقاومتی در استان
کردستان در مقایسه با سایر استان ها کشور وضعیت بسیار
مطلوب تری دارد و امیدواریم این طرح ها در آینده منجر به
توسعه بخش کشاورزی استان شوند .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان کردستان با تاکید بر اینکه ظرفیت و شرایط
افزایش تولید گوشت قرمز در کردستان وجود دارد خاطرنشان
کرد :چهارمین واحد پرورش گاو سمینتال در کشور با مشارکت
سازمان اقتصادی کوثر در راستای طرح افزایش گوشت قرمز در
کردستان ایجاد خواهد شد .وی از برنامه سازمان جهاد کشاورزی
کردستان برای افزایش تولید گوشت ماهی در سال  98تا 3700
تن خبر داد و تاکید کرد :بایدروند تخصیص آب به مزارع پرورش
ماهیان سردآبی با سرعت بیشتری صورت بگیرد زیرا ایجاد مزاع
پرورش ماهی در کردستان با استقبال خوبی روبرو بوده است.
جعفری ادامه داد :کارهای خوبی برای پرورش و فرآوری ماهیان
سردآبی در استان صورت گرفته و کارخانه تولید خوراک آبزیان
در سنندج شروع به کار کرده و واحدهای بسته بندی وصادراتی
گوشت ماهی در استان فعالیت مناسبی دارند.

