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سه شنبه  12آذر 1398
شماره 2597

اخبار

تعویض چادر مشکی کهنه
با چادر نو

همدان -محبوبه یادگاری :در چهارمین
جشنواره سراسری حمایت از حجاب و عفاف هدیه
ویژه ای به بانوان محجبه استان همدان به مناسبت
میالد پیامبر اکرم(ص) و پیروزی انقالب اسالمی
تعویض چادر مشکی کهنه با چادر نو و همچنین
قرعه کشی سفر رایگان  10نفر به مشهد مقدس
را دارد
حسن بختیاری ،مدیر فروش خالق این
مجموعه که  25سال است در کار ،فروش پارچه
و چادر است گفت :این طرح برای حمایت از بانوان
محجبه که پوشش چادر دارند گذاشته شده و
استقبال بانوان همشهری همدان بسیار خوب بوده
و از لحاظ قیمتی بسیار عادالنه و منصفانه است و
دیگر این که چادر کهنه هایی که به قیمت 30
هزار تومان از مشتری گرفته می شود برای بسته
های حمایتی خیریه استفاده می شود از جمله
خود کمیته امداد و همچنین چندین خیریه است
که این چادرها را جداکرده و چادرهای کهنه ای را
که قابل استفاده باشد اتو کرده و مرتب شده با یک
پک کامل غذایی و یک چادر به مدد جویان خود
هدیه می دهند.
در این سری جشنواره ویژه سفر رایگان برای
مشتریان خود دارد که توان رفتن به زیارت را
ندارند در این قرعه کشی رایگان شرکت کرده و ده
نفر رایگان به مدت یک هفته با بهترین امکانات و
پذیرایی به مشهد مقدس اعزام می شوند .
بختیاری افزود :اصل این طرح ازعاشورا بوده و
برای بانوایی که در مراسم عاشورا و تاسوعا شرکت می
کنند حداقل در این روزها به این بهانه حجاب کامل
چادر را داشته باشند و قداست روز عاشورا حفظ بشود
وی برای تبلیغ این جشنواره گفت :چند روز
قبل از محرم شروع به تبلیغ کردیم و خدا را شکر
استقبال نیز خوب بوده است و با توجه به این که
جشنواره سفر رایگان مشهد داشت مشتری داشتیم
که پوشش چادر را برای همیشه انتخاب کرده است
سال های قبل نیز جشنواره حجاب و عفاف
را داشتیم و چون قیمت دالرباال و پایین می شد
خیلی سخت بود و امسال قیمت تقریبا ثابت است
و از 99هزار تومان قیمت چادرهای ما شروع می
شود و در کنار آن هر قواره چادر رنگی از  35هزار
تومان و کت و شلوار مردانه از متری  25هزار تومان
و چادرهای دانشجویی ،خبرنگاری ،عربی و قجری
ساده  135هزار تومان به فروش می رسد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

از تکمیل طرح شهید خرازی (نورد گرم  )2با قدرت حمایت خواهیم کرد

معاون طرح و برنامۀ وزارت صنعت،
معدن و تجارت پس از بازدید از خطوط
تولید فوالد مبارکه در جلسهای همایشگونه
با حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران
این شرکت گفت :بدونشک شرکت فوالد
مبارکه با نقشآفرینی مؤثر در حوزۀ صنعت
فوالد کشور و منطقه مایۀ افتخار جمهوری
اسالمی ایران است.
دکتر زرندی ادامه داد :اینکه فوالد
مبارکه  50درصد فوالد کشور را تولید
میکند بسیار ارزشمند است ،اما باتوجهبه
توانمندیهای این شرکت ،بهیقین ظرفیت و
بار دانشی و کاری مدیران و کارکنان این
شرکت بیشتر از این است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزۀ
تولید ورق و محصوالت تخت همواره
نیاز کشور از عرضۀ آن بیشتر بوده
است ،گفت :فوالد مبارکه میتواند جهش
تکنولوژیکی و صنعتی کشور را رقم بزند
و امیدواریم این امر با احداث خط نورد
گرم شمارۀ  2و اقدامات این شرکت در
حوزۀ بومیسازی تکنولوژی میسر شود.
بهیقین این شرکت میتواند نیاز کشور

به انواع ورقهای فوالدی را تأمین کند.
معاونت طرح و برنامۀ وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز از این طرح با قدرت
حمایت خواهد کرد.
او ضمن استقبال از ایدۀ طرح تهاتر
محصوالت این خط با شرکت سازندۀ طرف
قرارداد خارجی که قرار است خط نورد
گرم  2این شرکت را احداث نماید ،گفت:

در شرایط اقتصادی فعلی کشور ،چنین
ایدههایی بسیار ارزشمند است.
معاون طرح و برنامۀ وزارت صنعت،
معدن و تجارت خاطرنشان کرد :نباید
در حوزۀ تکنولوژی فاصلۀ زیادی از سایر
کشورهای جهان داشته باشیم .در حوزۀ
نانو تا حدودی بهموقع دستبهکار شدیم
و جزو  10کشور برتر دنیا هستیم ،اما در

حوزۀ انقالب صنعتی چهارم ،باید تالش
کنیم که بهروز باشیم.
زرندی اظهار داشت :فوالد مبارکه
در حال حاضر جزو بزرگترین بنگاههای
اقتصادی کشور است و باید در حوزۀ
کمک به توسعۀ صنعتی کشور و ایجاد
ارزش افزودۀ بیشتر ،بیشازپیش نقشآفرینی
کند .به خاطر داشته باشیم که با وجود
زیاد شدن تعداد واحدهای صنعتی
کشور ،متأسفانه ازلحاظ ارزشافزوده روند
روبهرشدی نداشتهایم .خوشبختانه نورد
گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه میتواند در
ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر نقش ارزشمندی
داشته باشد .فراموش نکنیم که تولید
تختال و صادرات آن دیگر ارزشافزوده
زیادی ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با
اشاره به اینکه ساختار فوالد مبارکه ازلحاظ
مهندسی از ابتدا بسیار خوب بنا نهاده شده
و تاکنون هم حفظ شده است ،ادامه داد:
در حال حاضر فوالد مبارکه از شرکتهای
مرتب کشور است و میتواند نگاه جدیدی
در کشور تزریق کند.

راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه:

 115کیلومتر از راههای استان کرمانشاه امسال بهسازی شده است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
کرمانشاه گفت 115 :کیلومتر از طول راههای استان
کرمانشاه از ابتدای امسال تاکنون بهسازی شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان کرمانشاه ،فریبرز کرمی اظهار داشت:
از ابتدای امسال تا کنون  115کیلومتر از طول راههای
استان کرمانشاه بهسازی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه
 115کیلومتر از راهها روکش شده است عنوان کرد :در
این مدت در مدت  ۱۲۲هزار و  ۳۸تن آسفالت برای

لکهگیری ،آسفالت شانه ،آسفالت رگالژی و آسفالت نهایی
مصرف شده است.
کرمی گفت ۵۸ :کیلومتر از راهها با مصرف  ۱۸هزار
و  ۴۴۳تن آسفالت لکهگیری و  ۲۴کیلومتر نیز با مصرف
 ۱۰هزار و  ۷۸۰تن آسفالت شانهسازی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تا پایان آبان ماه ۴۱
کیلومتر راه با استفاده از  ۲۸هزار و  ۷۸۳تن آسفالت
رگالژی الیه تسطیحی شده است عنوان کرد :الیه نهایی
 ۶۴کیلومتر از راهها نیز با مصرف  ۶۴هزار و  ۳۲تن
آسفالت شده است.

دریافت اعتبار نامه کمیته اخالق در پژوهشهای
زیست پزشکی وزارت بهداشت توسط دانشگاه قم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه
قم ،در راستای انجام پژوهشها و
فعالیتهای دانشگاهی در دانشگاه قم در
زمینه علوم زیستی این دانشگاه موفق
به دریافت اعتبار نامه کمیته اخالق
در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت

بهداشت گردید.
با دریافت این موافقت دانشگاه قم در
زمره معدود دانشگاه هایی قرار گرفت که
در کشور میتوانند راساً و در صورت نیاز به
اخذ کد اخالق در پژوهشهای خود نسبت
به دریافت آن اقدام نماید.

همچنین این موفقیت باعث می شود
که سایر پژوهشگران از دانشگاهها و
موسسات دیگر نیز بتوانند برای دریافت
این کد جهت پژوهش های خود و در
صورت داشتن شرایط احراز از طریق
دانشگاه قم اقدام نمایند.

خبر كوتاه

سهمیه سوخت به خودروهای شخصی
سرویس مدارس دارای مجوز
اختصاص می یابد

اسماعیل عرشیان ،مدیرعامل سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین ،از اختصاص
سهمیه سوخت برای خودروهای شخصی سرویس
مدارس دارای مجوز از این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان
گفت :ناوگان سرویس مدارس سازمان تاکسیرانی،
دارای هزار و  600دستگاه خودروی سرویس مدرسه
است که روزانه بیش از  13هزار دانش آموز را در
سطح شهر جا به جا می کنند.
این مسئول ادامه داد 800 :دستگاه از این
خودروها را تاکسی های زرد و نارنجی و 800
دستگاه دیگر را خودروهای شخصی تشکیل می
دهند که همه آن ها بر اساس دستورالعمل و آئین
نامه ابالغی وزارت کشور دارای مجوز و برچسب از
سازمان تاکسیرانی هستند.
وی اظهار داشت :جهت تخصیص سهمیه
سوخت به این ناوگان ،از طریق اتحادیه تاکسیرانی
های شهری کشور و وزارت کشور مقرر شد؛ برای دو
ماه آتی ،به خودروهای شخصی دوگانه سوز  80لیتر
و خودروهای شخصی تک سوز  120لیتر سوخت
به صورت اعتباری اختصاص یابد و تخصیص این
سهمیه مشروط به ثبت نام در سامانه سپند (سامانه
پایش ناوگان سرویس دانش آموزی) بوده و پس از
احراز صالحیت ثبت نام کنندگان ،هزینه مربوطه در
کارت بانکی رانندگان خودروی سرویس مدارس که
شماره آن در سامانه سپند ثبت شده ،واریز می شود.
عرشیان تصریح کرد :ناوگان سرویس مدارس
دانش آموزی دارای  30پیمانکار دارای مجوز
از سازمان تاکسیرانی است که مراحل ثبت نام
رانندگان خودروی سرویس مدارس و بارگذاری
اطالعات خودرویی آنان در سامانه سپند به پایان
رسیده و پیگیر اختصاص سهمیه سوخت برای این
رانندگان از طریق اتحادیه تاکسیرانی های شهری
کشور هستیم.
وی در خاتمه تصریح کرد :آن دسته از رانندگان
خودروهای شخصی دارای مجوز سرویس مدارس
که تاکنون برای ثبت مشخصات خود در سامانه
سپند اقدام نکرده اند ،الزم است هر چه سریع تر
به پیمانکار مربوطه مراجعه و اقدام به ثبت نام و
بارگذاری اطالعات شخصی و خودرویی خود در
سامانه سپند نمایند .بدیهی است پس از پایان
مهلت تعیین شده ،مسئولیتی متوجه این سازمان
نخواهد بود

