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 ایــام -خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایام گفت: طرح پویش فرهنگی ایمنی 
با عنوان »پویش همراهان سفر ایمن« 
به منظــور ارتقا ایمنی در ســفرهای 
برون شــهری نوروزی و کاهش سوانح 
رانندگی، از ۲۵ اســفند امسال تا ۱۵ 
فروردین سال آینده همزمان با سراسر 

کشــور در راه های این استان اجرا می 
شود.

نوراهلل دلخواه  اظهار داشــت: این 
پویش در راســتای تحقــق اهداف و 
برنامه های سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و در رابطه با فرهنگ سازی، 
ارتقا ایمنی و کاهش ســوانح رانندگی 

اجرا می شود.

وی افزود: این طرح به منظور گرفتن 
تصمیمات اثربخش برای ارتقای ایمنی 
در ســفرهای برون شــهری نوروزی 
و کاهش ســوانح رانندگی بــه اجرا در 

می آید.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای ایام با بیان اینکه در این پویش 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های 

سازمانی و فراسازمانی پیش بینی شده 
است، یادآور شد: این طرح از ۲۵ اسفند 
سال جاری به مدت ۲۰ روز اجرا می شود. 
دلخواه تاکید کرد: کمــک به افزایش 
ایمنی خودروهای شــخصی و حمل و 
نقل عمومی و ترغیب رانندگان به توقف 
وسایل نقلیه در طول سفر با هدف رفع 
خستگی ناشی از رانندگی طوالنی در 

محورهای اصلی و منتخب از مهم ترین 
اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: ارتقای دانش عمومی 
جامعه در خصــوص ایمنی و فرهنگ 
درســت رانندگــی، به کارگیری تمام 
ظرفیت های الزم برای رسیدن به اهداف 
و برنامه های تکلیفی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در چهارچوب آیین 
نامه انضباطی اجتماعی ترافیکی و مورد 
تاکید کمیسیون ایمنی راه ها از دیگر 

اهداف این پویش است.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای ایام خاطرنشــان کرد: 
به کارگیــری هنــر در خدمت ایمنی 
بــرای ایجــاد جاذبه های جــاده ای و 
ترغیب مســافران به توقف در مسیر، 
کمک به آشــنایی مســافران نوروزی 
با تمدن فرهنگ و هنــر ایران، کمک 
به احیای نمایش هــای ایرانی به ویژه 
نمایش های آیینی سنتی بومی مقصد 
و کمک به احیای موســیقی ایرانی به 
ویژه موسیقی های بومی و مقامی شهر 
مقصد از دیگر اهداف اجرای این پویش 

محسوب می شود.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای ایــام از حضــور ۳۴ اکیپ 
عملیاتی در راســتای آماده ســازی 
محورهای مواصاتی این استان برای 
عبور ایمن و ارائه خدمات بــه زائران و 

گردشگران نوروزی خبر داد و گفت: ۷۴ 
شرکت حمل و نقل مسافر، هزار و ۲۰۰ 
دســتگاه ناوگان حمل و نقل عمومی، 
در این ایام خدمات رسانی به مسافران 

نوروزی دارند.
دلخواه با اشــاره به روزهای پایانی 
سال و افزایش تردد خودروها در برخی 
محورهای اســتان چون محور ایام - 
مهران گفت: اولویــت اصلی راهداری، 
ایمنــی و کاهش ســوانح رانندگی در 
محورهای مواصاتی طی این ایام  است.

طرحپویش»همراهانسفرایمن«درایالماجرامیشود

نوراهلل دلخواه  اظهار داشت: 
این پویش در راستای 

تحقق اهداف و برنامه های 
سازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای و در رابطه با 
فرهنگ سازی، ارتقا ایمنی و 
کاهش سوانح رانندگی اجرا 

می شود.
وی افزود: این طرح به 

منظور گرفتن تصمیمات 
اثربخش برای ارتقای ایمنی 

در سفرهای برون شهری 
نوروزی و کاهش سوانح 

رانندگی به اجرا در می آید.

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-ودجه سال 
آینده سازمان  همیاری  جهت مصرف در پروژه قطعه سوم 
کنارگذرشــرق وآزاد راه اصفهان-نطنز-کاشان در شورای 

سازمان تصویب شد.
مدیر عامل ســازمان همیاری شــهرداری های استان 
اصفهان  در خصوص ارائه گزارش عملکرد خود گفت : سازمان 
دو کان پروژه استان را مدیریت می کند  که یکی کنار گذر 

شرق اصفهان و دیگری آزاد راه اصفهان نطنز کاشان است .
ناصر نفری با تاکید بر اینکه پروژه کنار گذر شرق به طول 
۳۳ کیلومتر و با داشتن  ۹ پل تا پایان سال آینده تکمیل می 
شــود افزود : آزاد راه اصفهان نطنز کاشان نیز نیاز به روکش 
وتعویض گاردیل  دارد که ما را موظف می کند  هر ســال ده 
ها میلیارد تومان در جهت سامت وامنیت جان مردم در آن 

سرمایه گذاری کنیم .

براساس برآورد فعلی پیش بینی می شود اعتباری بالغ بر 
۵۷۰ میلیارد تومان اعتباربرای کنارگذر شرق نیاز باشد و با 
توجه به اینکه پیمانکار در زمان مقرر صورت وضعیت نیاورد 
و ما از فروش اماک سازمان این رقم را تأمین کردیم که این 
کاهش در اصاح بودجه طبیعی است و اصاح بودجه۱۴۰۰  

سازمان از این بابت است .
نفری از ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده با چهار 
پیمانکار برای پروژه کنار گذر شرق  خبر داد و افزود : اکنون 

برای اجرای پروژه به ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم .
وی درخصوص  بودجه سال آینده سازمان گفت : عمده 
رقم بودجه  صرف کنار گذر شرق می شود و همچنین جهت 
ترمیم ، بهسازی ونصب نیوجرسی های مفصلی بجای گاردیل 

های موجود آزاد راه اصفهان نطنز کاشان می شود .
ایشان در صحبت های خود در خصوص اینکه در مدتی 

که در سازمان بوده ام با توجه به اینکه دانش آموخته اقتصاد 
نیســتم؛  لیکن  همواره در تمامی تصمیمات ســازمانی با 
اقتصادانان زیادی وعقای اقتصادی مشــورت می کنم که 
نمونه ای آن در پروژه مرغ بود و تغییر کاربری از ورزشــگاه 
به ساخت سوله های که ارزش افزوده آنرا شهرداران محترم 
استان وسود حاصله به چشم دیدند و این در راستای انتخاب  
درست وعقانیت اقتصادی در راستای ماموریت سازمان می 
باشد که  ســرمایه گذاری در دو پروژه مذکور از همین بابت 
اســت تا بتواند گره ای از گره های کور و ناگشوده استان در 
بخش زیر ساخت ها و همچنین کاهش تصادفات جاده ایی 
و کمک به بهبود مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی 
حاصله از عبور وترافیک سنگین کامیونها در شهر و هدایت به 
این آزادراهها است با کمک و همراهی همه عزیزان ان شااهلل 

به ثمر برسد.

تصویب بودجه  پروژه قطعه سوم کنارگذرشرق وآزاد راه اصفهان-نطنز-کاشان

 همدان -خبرنگارتوسعه ایرانی -طرح پویش فرهنگی 
ایمنی با عنوان »پویش همراهان سفر ایمن« با تمهیدات 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا 

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در راه های کشور اجرا می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با اشاره 
به اجرای طرح پویش همراهان سفر ایمن گفت: در راستای 
اهداف و برنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در خصوص فرهنگ سازی، ارتقای ایمنی و کاهش سوانح 
رانندگی و تکیه بر سوابق و تجارب موجود، در نظر داریم در 
قالب این طرح مجموعه ای از برنامه های فرهنگی، رسانه ای 
و هنری در چهارچوب یک پویش طی اجرای طرح در نقاط 

هدف اجرا شود.
صفر صادقی راد افزود: این طرح به منظور اتخاذ تمهیدات 
اثربخش برای ارتقای ایمنی سفر های برون شهری نوروزی و 
کاهش سوانح رانندگی و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
سازمانی و فراسازمانی پیش بینی شده است که از ۲۵ اسفند 
ســال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ به مــدت ۲۰ روز اجرا 
خواهد شــد. وی تأکید کرد: محل این طرح در ۲۵ مجتمع 
خدماتی رفاهی واقع در محور های پرتردد کشور خواهد بود 
که ترددکنندگان در این محور ها برای ارتقای ایمنی نیاز به 

توقف و استراحت دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان به اهداف 
اجرای این پویش اشاره و تصریح کرد: کمک به افزایش ایمنی 
خودرو های شخصی و حمل و نقل عمومی و ترغیب رانندگان 
به توقف وسایل نقلیه در طول ســفر با هدف رفع خستگی 
ناشــی از رانندگی طوالنی در محور های اصلی و منتخب، 
ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص ایمنی و فرهنگ 
درست رانندگی، به کارگیری تمام ظرفیت های الزم برای 
تحقق اهداف و برنامه های تکلیفی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در چهارچوب آیین نامه انضباطی اجتماعی 
ترافیکی و مورد تاکید کمیسیون ایمنی راه ها از اهداف این 

پویش خواهد بود.

شیراز - قاسم توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی
رئیس کل دادگستری فارس و دادستان عمومی و انقاب 
مرکز استان در راستای پیگیری اقدامات و دستورات قضایی 

صادر شده  از سایت ایران خودرو شیراز بازدید کردند.
حجت االســام و المسلمین ســید کاظم موسوی در 
حاشیه این دیدار ضمن اخذ گزارش هفتگی خروج خودروها 
از ســایت و روند تحویل خودرو های تجاری سازی شده در 
۲۰ روز اخیر، ورود دادســتانی به موضوع دپوی خودرو در 
این سایت را پیگیری حقوق مشتریان در راستای صیانت از 
حقوق عامه مردم عنوان کرد و ضمن ابراز رضایت از اقدامات 
صورت گرفته بیان داشت: مطابق گزارشات اخذ شده پس از 
پیگیری های قضایی و همچنین تغییرات مدیریتی در این 
ســایت ۲ هزار و6۳۷ خودرو تولید شده تحویل مشتریان 
شده است که این امر در نتیجه همکاری نهاد های مرتبط و 
مسئول و همچنین نیروی انتظامی استان در پاک گذاری 

خودروها بوده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه 
مدیر جدید این سایت قول ترخیص بیش از یک هزار خودرو 
دیگر پاک گذاری شده تا پیش از انتهای امسال را داده است 
گفت: مقرر شده است توزیع خودروهای تحویلی فروردین و 

اردیبهشت ماه سال آینده نیز به زودی انجام شود که این امر 
نشان از همکاری مدیر جدید این سایت در اجرای دستورات 
قضایی است. حجت االسام و المسلمین موسوی با تأکید بر 
اینکه مجموعه قضایی در سالهای اخیر نشان داده است که 
حامی تولید ، سرمایه گذاری و رونق صنعتی در استان است 
گفت: عواید و بهره همه این اقدامات باید به عموم مردم برسد 
و دادگستری استان همانگونه که وظیفه حمایت از تولید را 
ر عهده دارد؛ حامی و پیگیری کننده حقوق عامه مردم نیز 

هست و این دو موضوع منافاتی با یکدیگر ندارد.
گفتنی است مدیر سایت ایران خودرو شیراز نیز ضمن ارائه 
عملکرد خود از زمان انتصاب در رفع ایرادات وارد شده از تأمین 

کلیه قطعات مورد نیاز این سایت در کمترین زمان خبر داد.

با هدف بررسی اجرای دستورات قضایی انجام شد:
بازدید رئیس کل دادگستری استان فارس از سایت ایران خودرو شیراز

 برگزاری پویش »همراهان سفر ایمن« در نوروز ۱۴۰۱ 
در راه های کشور

خبرخبر

همکاری و تعامل ذوب آهن و 
فوالد مبارکه یک ضرورت است

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
دیدار با مدیرعامل و معاونین شــرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: یکی از آسیب هایی که در کل صنعت 
کشور با آن مواجه هســتیم، عدم اتحاد، انسجام و 
هماهنگی الزم جهت هم افزایی است که برای مقابله 

با دشمنان باید تمام توان خود را بسیج کنیم.
نشســت تعاملی مدیــران عامــل و معاونین 
شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با 
رویکرد عملیاتی درجهت افزایــش همکاری در 
حوزه های مختلف تولید، تامین مواد اولیه، سرمایه 

گذاری و ... در ذوب آهن برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در این نشست گفت: یکی از آســیب هایی که در 
کل صنعت کشور با آن مواجه هستیم، عدم اتحاد، 
انســجام و هماهنگی الزم جهت هم افزایی است 
که برای مقابله با دشــمنان باید تمام توان خود را 

بسیج کنیم
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: با توجه به این که 
به تدریج و در آینده نزدیک، شاهد رقابت سخت تر 
و نزدیک تری در عرصه هــای داخلی و بین المللی 
خواهیم بود، هم افزایی صنایع بزرگی همچون فوالد 
مبارکه و ذوب آهن می تواند مزیت های رقابتی این 

شرکت ها را افزایش دهد.
ایــرج رخصتی سرپرســت مدیریــت عامل 
ذوب آهن نیز در این دیدار گفت: همکاری و تعامل 
ذوب آهن با فوالد مبارکه برای این دو شرکت که در 
یک منطقه جغرافیایی قرار دارند به یک ضرورت 
تبدیل شده است و این ســازمان ها نباید فرصت 
افزایش همکاری در ســطوح مختلف را از دست 

بدهند .
وی افزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان استفاده 
حداکثــری از ظرفیت های داخلــی و همچنین 
پتانسیل های موجود در کشور است و در این راستا 
آمادگی کامــل داریم تــا در حوزه های مختلف با 

شرکت فوالد مبارکه همکاری کنیم.
رخصتی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقاب که 
دستورالعمل اقتصادی کشور نیز هست، ضرورت 
تغییر نگرش را می طلبد و بــر این مبنا نباید اجازه 
دهیم که ظرفیت هــای خالی تولید معطل بماند. 
لذا همکاری و تعامل ذوب آهن با فوالد مبارکه در 
راستای استفاده از این ظرفیت ها اهمیت ویژه ای 

دارد.
در این جلسه مقرر شد مباحث مشترک و مرتبط 
در حوزه های مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش 
و بازاریابــی، اقتصادی ، مالی و نیروی انســانی در 
کمیته های فنی تخصصی با هدف بهره وری بیشتر 

مدیریتی هر دو شرکت پیگیری شود..

    

 راه اندازی بازارچه عرضه 
مستقیم مواد پروتئینی در قزوین

قزوین-خبرنگارتوسعه ایرانی- رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان قزوین گفت: در راستای 
حذف واسطه، بازارچه عرضه مستقیم مواد پروتئینی 

در قزوین راه اندازی می شود.
رضا افاطونی در حاشیه نشست قرارگاه امنیت 
غذایی که به صورت وبینار با قرارگاه امنیت غذایی 
کشور و با حضور ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و 
رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مسئولیت جدید 
نظارت و بازرســی بر محصوالت کشاورزی که به 
وزارت جهاد کشاورزی محول شده؛ بازرسی بر اقام 
اساسی توسط جهاد کشاورزی با شدت بیشتری 

انجام می شود.
وی به توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در 
آستانه سال نو اشاره کرد و افزود: در ایام تعطیات 
سال جدید، کشــتار مرغ و دام در کشتارگاه های 
استان به صورت شــیفت بندی انجام تا کمبودی 
در تأمین اقام مورد نیاز مردم نداشته باشیم و در 
راستای حذف واسطه، بازارچه عرضه مستقیم مواد 

پروتئینی در قزوین راه اندازی می شود.
بنا بــر اعام روابــط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان قزوین، افاطونی اضافه کرد: تاش 
مضاعفی صورت گیرد تا سهمیه  های اختصاصی به 
استان در بخش کاالهای اساسی به ویژه روغن، برنج 

و شکر جذب شود.

استانها

تبریز-امید محمدزاده اصل النجق ،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از آغاز عملیات 
اجرایی احداث بــاغ پنج هکتاری در موقوفــه میرپنج خامنه 

شهرستان شبستر خبر داد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از آغاز عملیات 

اجرایی احداث بــاغ پنج هکتاری در موقوفــه میرپنج خامنه 
شهرستان شبستر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان 
آذربایجان شرقی ،حجت االسام والمسلمین دکتر سید شهاب 
الدین حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این موقوفه 

کشــاورزی، ســال  ها بدون بهره برداری مانده بود اما امروز در 
راستای احیای این موقوفه، ۲۴۰۰ اصله نهال بادام و هلو کاشته 

شده است.
وی با بیان این که بیش از 6۰۰ مورد باغ کشــاورزی موقوفه 
در سطح اســتان وجود دارد، ادامه داد: در راستای لبیک گویی 

به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بــر ارتقای تولید و احیای 
مجموعه های موقوفات تاش می کنیم.

وی تاکید کرد: همت می کنیم تا تمامی باغات موقوفه استان 
که از بین رفته اند، احیا شوند تا در کنار کمک به تولید و کشاورزی، 

نیات واقفان نیک اندیش نیز عملیاتی شود.

آغاز عملیات اجرایی احداث باغ ۵ هکتاری در موقوفه میرپنج خامنه


