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توقيف600هزارموتورسيکلتدر9ماههامسال
رييس پليس ترافيک ش��هري اعالم کرد: حدود ٦٠٠ هزار دس��تگاه 
موتورس��يکلت در ٩ ماه امس��ال به دليل تخلفات حادثه س��از توقيف 
ش��د. به گزارش ايلنا س��رهنگ داوود قاسميان گفت: بيشترين تخلف 
موتورسيکلت ها که در معابر شاهد هستيم، همراه نداشتن کاله ايمني 
اس��ت ک��ه بعض��ا در ص��ورت بروز تصادف باعث ضرب��ه مغزي راننده 
مي شود. وي افزود: تخلفات بعدي که بيشترين فراواني را بين راکبان 
موتورس��يکلت ها دارند و باعث توقيف وس��يله آنها مي شوند، به ترتيب 
حرکات نمايش��ي، عبور از چراغ قرمز، عبور از پياده رو، حرکت نکردن 
بين خطوط و تجاوز به گذرگاه عابران پياده هستند. سرهنگ قاسميان 
اعالم کرد: طبق آمار ٩ ماهه اول امسال، ٣٠ درصد کشته هاي تصادفات 

به عابران مربوط مي شود.

5مرکزمخابراتيتوسعهمييابد
 عمليات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات 
شهيد لطيفي، الغدير، شهيد عرب سرخي، شهيد رجايي و شهيد حکمت 
شعار از تاريخ 2٠ دي ماه آغاز مي شود. به گزارش روابط عمومي مخابرات 
منطقه تهران، با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز 
مخابرات ش��هيد لطيفي با پيش ش��ماره هاي 22٩٣ الي 22٩8، 2٦٩1، 
2٦75 در محدوده خيابان هاي افتخاريان و جمالي به مدت 48 ساعت 
و در مرکز مخابرات الغدير با پيش شماره هاي ٣٣٦8 الي ٣٣7٣، ٣٣٠٠ 
ال��ي ٣٣٠4، ٣٣4٣، ٣٦٦2 در مح��دوده خيابان هاي ش��هيد محالتي، 
شهيد آيت اهلل سعيدي، مخبر جنوبي، شهيد بهزادي و در مرکز مخابرات 
شهيد عرب سرخي با پيش شماره هاي ٣٣74، ٣٣77، ٣٣٣7 الي ٣٣٣٩ 
در محدوده اتوبان فدائيان اسالم، شهيد غيبي و زهره وند به مدت 72 
ساعت با اختالل همراه است. همچنين در مرکز مخابرات شهيد رجائي 
با پيش ش��ماره هاي 888٠، 88٣8، 884٩، 88٩٠ الي 88٩4، 8٦٠٣، 
8885، 888٩ در محدوده خيابان هاي کريم خان زند، ميرزاي شيرازي، 
ارفع و در مرکز مخابرات شهيد حکمت شعار با پيش شماره هاي 77٠٩، 
771٣، 774٩، 778٩، 778٠، 7744، 7745، 7724، 7718 الي 7721 در 
محدوده خيابان هاي رحمتي، عبدالهي، عبادي، تاجيک نژاد، بوستاني، 

حيدرخاني به مدت ٣ روز دچار اختالل مي شود.

ديوانعاليحکمپرونده»ستايش«راصادرکرد
شعبه ٣2 ديوان عالي کشور براي پرونده »ستايش قريشي« حکم صادر 
کرد. عسگر قاسمي آقباش در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: ديوان عالي 
حکم پرونده »ستايش« را صادر کرده، البته هنوز به صورت رسمي ابالغ 
نشده و در مرحله تايپ است. وي با بيان اينکه از جزييات حکم بي اطالع 
است، افزود: حکم صادره به احتمال زياد امروز )دوشنبه( ابالغ مي شود. 
مجتبي فرحبخش، وکيل مدافع متهم پرونده »ستايش« نيز يک روز 
پيش از اين گفته بود که پرونده به شعبه ٣2 ديوان عالي کشور ارسال 
شده است. قاسمي آقباش يکي از وکالي اولياي دم »ستايش قريشي« 
نيز گفته بود: قاتل اين پرونده، به قصاص نفس درخصوص اتهام قتل 
عم��د و ي��ک ب��ار اعدام در خصوص اتهام تج��اوز به عنف و 74 ضربه 
شالق در خصوص اتهام جنايت بر ميت محکوم شده است. رسيدگي 
به پرونده »ستايش« 24 شهريورماه در شعبه هفتم دادگاه کيفري يک 
استان تهران به رياست قاضي خازني برگزار شد و سه اتهام عمل منافي 

عفت، قتل عمد و جنايت بر ميت به متهم پرونده تفهيم شد.

يادوارهشهدايبسيجمسجدفاطمهالزهراء)س(در
شهرستانريبرگزارشد

يادواره ش��هداي بس��يج مسجد فاطمه الزهراء)س( و سومين سالگرد 
ش��هيد جبهه فرهنگ و هنر ش��هيد علي اکبر رنجبر به همت پايگاه 
مقاومت بسيج اين مسجد در شهرستان ري برگزار شد.علي کيواني- 
فرمانداري ويژه شهرستان ري در اين مراسم معنوي و باشکوه که با 
حضورخانواده معظم شهدا و ايثارگران، مردم مومن و انقالبي شهرري 
و معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ري برگزار شد ، محمد 
اسماعيل کوثري، نماينده مردم تهران در دوره هاي هشتم و نهم مجلس 
ش��وراي اس��المي و فرمانده لشکر 27 محمدرسول اهلل در دوران دفاع 
مقدس به بيان جايگاه رفيع شهداي واالمقام و نقش بي بديل آنها در 

حفظ و صيانت ارزشهاي انقالب پرداخت.

تقديراستاندارازمديرعاملشرکتآبوفاضالب
روستايياستانايالم

به گزارش روابط عمومي شرکت آبفار ايالم مهندس مرواريد استاندار 
ايالم با اهدا لوحي از مهندس تيموري مدير عامل شرکت آبفارايالم 
بخاطر اقدامات موثر شرکت آب و فاضالب روستايي استان ايالم در 
کسب رتبه برتر ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان تقدير بعمل 
آورد.در بخشي ازاين تقدير نامه امده است: بدين وسيله مراتب تشکر و 
قدرداني خود را از جنابعالي و مجموعه تحت سرپرستي شامل مديران، 
و کارکنان پر تالش ابراز مي نمايم اميد است با اتکال به خداوند متعال 
و رعاي��ت اص��ول قانونمداري و اعتدال گرايي ، ش��اهد توفيق خدمت 
روز افزون به مردم ش��ريف اس��تان و اعتالي نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران باشيم

بازسازيتجهيزاتاستراتژيکبندرامامخميني)ره(
بهدستسازندگانداخليکشور

ليال زرگانيان – اهواز- در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
و بهره گيري از منابع داخلي در بازسازي تجهيزات استراتژيک تخليه 
و بارگيري کشتي ها، قطعاتي از اين تجهيزات با مشارکت توان داخلي 
کشور بازسازي شده و در مدار بهره برداري قرار گرفتند.سرپرست واحد 
فني و نگهداري اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اشاره 
به تالش کارشناسان واحد فني و نگهداري اين اداره کل براي حفظ 
آماده بکاري تجهيزات استراتژيک تخليه و بارگيري بندري و کسب 
رضايتمندي مش��تريان و صاحبان کاال اظهار داش��ت: پس از بررس��ي 
تقاضاهاي بهره برداران براي ارتقاء کمي و کيفي تجهيزات استراتژيک 
از جمله جرثقيل هاي 5٠٠ تني و برج هاي مکنده غالت، بازس��ازي و 
ساخت برخي از قطعات مهم آنها با بهره گيري از توان تأمين کنندگان 
داخلي، ضمن اتکاء بر توان بومي در دستور کار قرار گرفت.مهندس رضا 
زاده در تشريح اين موضوع بيان داشت: ساخت جعبه دنده)گيربکس( 
اصلي جرثقيل هاي ليبهر LHM 5٠٠ و بازس��ازي کامل لگ افقي و 
عمودي آنلودرهاي مکانيکي به سفارش شرکت راهبر پايانه اختصاصي 
تخليه و بارگيري غالت به دو شرکت تأمين کننده توانمند داخلي از جمله 
ي اهم اين اقدامات به شمار مي رود.ايشان در ادامه افزود: در جريان اين 
بازسازي که با ساخت بدنه کانواير هاي زنجيري و لينک هاي مرتبط 
بوده است، بهينه سازي الزم نيز در رابطه با ايجاد مسير تردد و دسترسي 
به آنها صورت پذيرفت.مهندس رضازاده همچنين ساخت جک استقرار 
جرثقيل هاي ليبهرLHM 5٠٠ و ساخت قرقره هاي بوم جرثقيل هاي 
ليبهر LHM 5٠٠ را از جمله اقدامات مهمي برش��مرد که با مش��ارکت 
توان و منابع داخلي در اين مجتمع بزرگ بندري صورت پذيرفته است.

مهندس رضا زاده، تقويت صنايع داخلي، کاهش وابستگي به کشورهاي 
س��ازنده ي اين نوع تجهيزات و همچنين کاهش خروج ارز را از اهم 

مزيت هاي انجام اين پروژه برشمرد.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی

گروه اجتماعي: اواخر شهريورماه سال جاري بود که علي ربيعي، 
وزير کار، رفاه و تامين اجتماعي بخش��نامه اي را به مديران کل 
س��تادي و اجرايي ابالغ کرد، بخش��نامه اي که از همان ابتدا قرار 
بود با اجرايي ش��دن آن امنيت ش��غلي کارگران تامين شود. بيش 
از س��ه ماه از ابالغ اين دس��تورالعمل مي گذرد و در حالي که طي 
روزه��اي گذش��ته برخي خبرگزاري ه��ا از نقض برخي مواد اين 
بخشنامه خبر مي دادند، حاال هفده تن، معاون وزير کار مي گويد 
که مدلي جديد تهيه شده که براي اجراي بخشنامه تامين امنيت 
ش��غلي کارگران در دس��تور کار قرار خواهد گرفت. با اين حال 
معاون وزير کار اجرايي شدن اين مدل جديد را منوط به اصالح 

قانون کار مي داند.
اي��ن در حالي اس��ت که پي��ش از اين گروهي از فعاالن کارگري 
اعالم کرده بودند که با شيوه اي که براي تغيير قانون کار در حال 
انجام است، اين کارگران هستند که زياد خواهند کرد. کارگران 
مي گويند که اليحه اصالح قانون کار، امنيت نداش��ته کارگران 
را بيش��تر ب��ه خط��ر مي اندازد. به اعتقاد آنه��ا کارگري که با يک 
قرارداد يک س��اله، تنها اميدش اين بود که حداقل تا يک س��ال، 
از نظر کار تأمين اس��ت، حاال در صورت اخراج ش��دن، تنها دلش 
به س��نواتش خوش خواهد بود. کارگران هر روز تا ش��ب براي 
توليدات و اقتصاد اين کشور زحمت مي کشند و عرق مي ريزند و 
جالب اينجاست هيچگاه حمايت کامل و چشمگيري از اين قشر 

زحمتکش مشادهده نشده است. 
شرط تامين امنيت شغلي كارگران ���

در همي��ن ح��ال مع��اون وزي��ر کار از تهيه مدل��ي براي اجراي 
بخشنامه امنيت شغلي نيروي کار خبر داد و گفت: اين مدل در 
صورت اجماع گروه هاي کارگري و کافرمايي بر سر اصالح قانون 

کار، تا پايان سال اجرا مي شود. سيد حسن هفده تن در گفتگو با 
مهر، درباره آخرين وضعيت اجراي بخش��نامه امنيت ش��غلي که 
شهريورماه امسال توسط وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابالغ 
شد گفت: در راستاي تحقق اين بخشنامه مدلي تهيه و طراحي 
شده که اميدواريم به زودي نهايي و اجرايي شود. وي افزود: اين 
مدل بر پايه بخشنامه آقاي وزير و مبتني بر امنيت شغلي نيروي 
کار توام با تامين امنيت سرمايه گذاري راي کارفرمايان طراحي 

ش��ده که اجراي آن نيازمند موادي از قانون کار اس��ت. معاون 
روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: متاس��فانه در 
حال حاضر نرخ بازگش��ت س��رمايه در توليد پايين اس��ت و رانت 
و داللي بيش��ترين نقش را در اقتصاد دارند. هفده تن ادامه داد: 
تالش ما اين اس��ت که اين مدل جديد تا پايان امس��ال اجرايي 
ش��ود اما مش��روط بر اينکه گروه هاي کارگري و کارفرمايي در 

خصوص اصالح قانون کار به اجماع برسند.

كارگران نگران عدم امنيت شغلي ���
به اعتقاد فعاالن کارگري هدف اصلي اصالح قانون کار به شيوه اي 
که در حال حاضر در حال انجام است، کاهش هزينه نيروي کار 
براي کارفرماست. در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند که اين 
اليحه، همان اليحه استاد و شاگردي است که دولت احمدي نژاد 
آن را طرح کرده بود؛ اما اکنون اين شيوه در بازار کار کامال منسوخ 
شده؛ عالوه بر اينکه اين روش در کارفرمايان ايجاد انگيزه نخواهد 
کرد؛ زيرا کارفرما حاال هم بدون مداخله دولت و اصالح قانون کار، 
در ج��ذب ني��روي کار ارزان، ب��دون بيمه و با حداقل حقوق آزادانه 
عمل مي کند. شکنندگي قراردادهاي کار و فقدان امنيت شغلي، 
کاهش س��طح بهره وري، کاهش ضريب رضايت مندي و تعلق 
سازماني، افزايش تبعيض، نابرابري هاي درآمدي و استرس هاي 
شغلي کارگران از اصلي ترين اهداف تدوين و ابالغ اين بخشنامه 
11 بندي از سوي علي ربيعي، وزير کار، رفاه و تامين اجتماعي بود. 
براساس اين بخشنامه، ادارات کل اجرايي و ستاد »موظف« شدند، 
گزارش اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي 
مفاد اين بخشنامه را طبق شاخص هاي کمي تدوين و هرسه ماه 
يک بار جهت جمع بندي و ارزيابي عملکرد خود را از طريق معاونت 
روابط کار به دفتر وزير ارائه کنند. با اين حال گذشت زمان شرايط 
را کمي متفاوت کرده و بر نگراني هاي کارگران افزوده است. حاال 
بعد از گذشت ٣ ماه از ابالغ بخشنامه امنيت شغلي، مشاهده مي شود 
به نحوي امکان اجراي برخي از بندهاي دستورالعمل ابالغي از 
سوي وزير کار فراهم نيست. در اين ميان معاون وزير کار انجام 
کامل اين بخش��نامه و در نتيجه تامين امنيت ش��غلي کارگران را 
منوط به اصالح قانون کار مي داند. حال بايد منتظر ماند و ديد که 

سرنوشت اين بخشنامه و اجراي آن به کجا خواهد انجاميد.

تامين امنيت شغلي کارگران منوط به اصالح قانون کار شد

گروکشي به سبك وزارت کار

واکنش دولتي ها به اظهارات شهردار تهران  تحقق مطالبه ۴۰ ساله براي مددجويان بهزيستي  تخريب طبقات اضافي عالءالدين تا ماه آينده
رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران 
از جزئيات تخريب طبقه هفتم و هشتم 
پاساژ عالءالدين خبر داد و گفت: تا حدود 
ي��ک م��اه و 15 روز آينده تخلف پاس��اژ 
عالءالدي��ن ب��ه صورت کام��ل برچيده 

مي ش��ود. اقبال ش��اکري گفت: به دليل فعال بودن س��اختمان 
از س��اعت 1٠ ش��ب تا ٦ صبح عمليات تخريب دو طبقه پاس��اژ 
عالءالدي��ن ص��ورت مي گي��رد. وي افزود: تمامي تأسيس��ات، 
پارتيش��ن ها و ديواره هاي خارجي اين طبقات برداش��ته ش��ده و 
تنها اس��کلت باقي مانده اس��ت. ش��اکري افزود: تا حدود 1.5 ماه 
ديگر ادامه روند تخريب دو طبقه پاساژ عالءالدين طول خواهد 
کشيد و ارگان هاي انتظامي، مديريت بحران و ديگر دستگاه ها 

در اين مدت حضور دارند.

رئيس سازمان بهزيستي کشور از تحقق 
مطالبه اي 4٠ ساله براي مددجويان اين 
س��ازمان خبر داد و گفت: در راس��تاي 
افزايش مستمري مددجويان بايد بيشتر 
تالش ش��ود چراکه رقم مستمري هاي 

امروز، کفاف زندگي آنها را نمي دهد. انوشيروان محسني بندپي 
در رابط��ه ب��ا مصوب��ه اخير مجلس مبني بر افزايش مس��تمري 
مددجويان گفت: اين يک مطالبه اخالقي و به حق بوده که در 
طول 4٠ س��ال گذش��ته نسبت به آن اقدامي انجام نشده است. 
وي اف��زود: مس��تمري 5٠ ت��ا 1٠٠ ه��زار توماني اکنون کفاف 
زندگي را نمي دهد. محس��ني  بندپي گفت:  به نظر مي رس��د با 
اجرايي ش��دن تصميم مجلس مس��تمري مددجويان بهزيستي 

تا 2.5 برابر افزايش يابد.

معاون وزير کشور گفت: يکپارچه سازي 
معاين��ه فن��ي از اقدامات دولت بوده اما 
هيچ گاه قرار نبود که دولت سالي هزار 
دس��تگاه اتوبوس به شهرداري تحويل 
دهد. هوشنگ خندان دل اظهار داشت: 

در ش��هري همچ��ون ته��ران ک��ه آلودگي ه��وا و حمل و نقل 
بيشترين مسئله و مشکل است، بايد بيشترين هزينه شهرداري 
در اين چارچوب باشد. وي در ادامه افزود: شهرداري ها از جمله 
ش��هرداري تهران، توجه خود را به مس��ئله بودجه حمل ونقل 
معط��وف کردن��د و دول��ت ه��م در اين خصوص بايد بيش��تر 
کمک کند. خندان دل گفت: کمک هايي براي نوسازي شبکه 
اتوبوسراني پيش بيني شده؛ اما هيچ گاه قرار نبود که دولت سالي 

هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري تحويل دهد.

اخــبار شـهرستان

عراق، سوريه و افغانستان مشتريان المپ هاي ساخت قشم 

ايجاد محورهاي جايگزين در الرستان 
مي تواند مبناي توسعه حمل ونقل كشور باشد 

در مانور اطفاءحريق شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مطرح شد :
اهميت توجه به موضوع آموزش عمومي در به كارگيري لوازم اطفاء حريق

تقدير و تشکر استاندار مازندران از مدير كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان مازندران

عباس شوندي از بازسازي و نوسازي ناوگان
 حمل و نقل شهرداري انديشه خبر داد

مديرعامل گازگلستان از روند پيشرفت پروژه ساختمان
 اداري اداره گازسيمين شهربازديد كرد

دکتر ربيع فالح ،استاندار معززو رييس ستاد 
مديريت و ساماندهي زائرين اربعين حسيني 
اس��تان مازندران با اهداء لوحي از مهندس 
احمد آفرين محمدزاده ،مدير کل راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده اي اس��تان مازندران 
تقدير و تشکر نمود . در قسمتي از اين لوح 
آمده :راز ماندگاري اربعين در پيوستگي قيام 
حس��يني و پيام هاي روشنگر مظلوم ترين 
کاروان اسراي تاريخ نهفته است ، بي شک 

همت و حميت مبتني بر ش��ور و ش��عور ش��يعيان و عاش��قان آن 
حضرت در طول تاريخ مهمترين عامل حفظ و نگهداري و انتقال 
اين فرهنگ از نس��لي به نس��ل ديگر بوده اس��ت نظر به اهتمام و 
تالش هاي مجدانه جنابعالي در ستاد مديريت و ساماندهي اربعين 

حسيني)ع(استان مازندران ،بر خود فرض 
مي دانم خالصان��ه از همکاري،همياري و 
مس��اعدت جنابعالي تقدير و تشکر نمايم.

انشااهلل خدمت به زائرين حسيني در پرونده 
اعم��ال م��ا مکتوب و ما را در ش��مار خدام 
حسيني قرار دهد. گفتني است :از اول آبان 
ماه لغايت س��وم آذرماه تعداد 257٣٠ زائر 
عتبات عاليات با تعداد ٦8٩ دستگاه اتوبوس 
به مرز مهران ،چزابه و شلمچه اعزام شدند. 
هچنين تعداد 1٩ دستگاه وسيله نقليه کاپوتاژ شده)هزينه خروج 
ن��اوگان از گمرگ(تع��داد نزديک به 8٠٠ زائربه نجف و کربالبه 
صورت مستقيم اعزام شدند.روابط عمومي اداره کل راهداري و 

حمل و نقل جاده اي استان مازندران

علي کيواني- ش��هرداري انديشه، 
عباس ش��وندي شهردار انديشه از 
بازس��ازي و نوسازي ناوگان حمل 
و نقل ش��هرداري انديش��ه خبر داد.

ش��وندي طي بازدي��د از تعدادي از 
اتوبوسهاي س��ازمان اتوبوسراني، 
از نزدي��ک در جري��ان بازس��ازي و 

نوس��ازي س��امانه حمل و نقل ش��هرداري انديشه 
ق��رار گرفت.بن��ا بر اين گ��زارش، در اين بازديد که 
حسين زاده مديرعامل سازمان اتوبوسراني، عبدالهي 
معاون فرهنگ��ي اجتماعي، عالمي فرد مدير حمل 

و نق��ل و ترافي��ک و عوامل روابط 
عمومي حضور داش��تند، ش��وندي 
ضمن تشکر از عوامل حمل و نقل 
و ترافيک گفت: ما بعنوان مجموعه 
مديريت شهري بايد بتوانيم همراه 
و هم��گام ب��ا يکديگ��ر و با هّمت 
مضاعف، منشأ ارائه خدمات بهتر و 
کيفي تري در شهر انديشه و براي شهروندان فهيم 
انديشه باشيم.شهردار انديشه از سازمان شهرداريها 
در راستاي همکاري در طرح نوسازي سامانه حمل 

و نقل اين شهرداري نيز تشکر کرد..

ب��ه گ��زارش روابط عمومي مهن��دس صفرعلي جمال ليواني با 
حضور در سيمين شهر از مراحل ساخت و روند پيشرفت پروژه 
ساختمان اداره گاز بازديد و با پيمانکار مجري آن گفتگو نمود. 
وي افزود:عمليات ساخت اين پروژه از بهمن ماه سال ٩4 شروع 
ش��ده و در حال حاضر با بيش از ٦٠ درصد پيش��رفت فيزيکي 
در ح��ال انج��ام مي باش��د . مهندس جمال ليواني تصريح کرد: 
س��اختمان اداره گاز س��يمين شهرشامل 2 طبقه روي همکف ، 
در زميني به مس��احت 14٠٠ متر مربع و با زيربنايي 5٣8 متر 

مربع و اعتباري بالغ بر ٩ ميليارد و 42 ميليون ريال درحال اجرا 
مي باشد.   وي درادامه گفت:دراحداث و تجهيز اين ساختمان 
کليه استانداردها و مقررات ملي ساختمان وضوابط مبحث 1٩ 
س��اختماني دربخش بهينه سازي مصرف انرژي رعايت لحاظ 
خواهد ش��د . مديرعامل گازگلس��تان اظهار داش��ت:اميدواريم 
هرچه سريعتراين پروژه به اتمام برسد تا درفضاي اداري مطلوب 
آن همکاران عزيز بتوانند بيش ازپيش خدمات شايسته تري را به 
مردم شهيد پرورسيمين شهرو روستاهاي حومه ارائه نمايند. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي اداره کل راه 
وشهرس��ازي الرس��تان ، دکت��ر اکبري 
مديرکل نگهداري راه و ابنيه فني سازمان 
راهداري و حمل نقل جاده اي وزارت راه 
وشهرس��ازي طي س��فر دو روزه به همراه 
مهندس ش��ادماني مديري��ت راهداري و 
مهن��دس کيان پور رييس اداره نگهداري 
راه و ابنيه فني اداره کل راه وشهرس��ازي 
الرستان از راههاي حوزه استحفاظي اين 

اداره کل بازدي��د نم��ود . ب��ه گزارش روابط عمومي اداره کل راه 
وشهرس��ازي الرس��تان ، دکتر اکبري مديرکل نگهداري راه و 
ابني��ه فني س��ازمان راه��داري و حمل نقل جاده اي وزارت راه 
وشهرس��ازي طي س��فر دو روزه به همراه مهندس ش��ادماني 
مديري��ت راه��داري و مهندس کيان پور رييس اداره نگهداري 
راه و ابنيه فني اداره کل راه وشهرس��ازي الرس��تان از راههاي 
حوزه اس��تحفاظي اين اداره کل بازديد نمود .اکبري در حاش��يه 
اين بازديد اظهار داش��ت : راههاي حوزه اس��تحفاظي اين اداره 
کل را با توجه به نزديکي به استان هرمزگان که مبدا و مقصد 
صادارات و واردات کشور است مهم و حياتي قلمداد کرد و افزود 
: اگر بخواهيم ارزيابي خود رانس��بت به اين راه ها بيان کنيم و 
مقايسه اي در اين خصوص داشته باشيم پتانسيل هاي خوبي 
براي توس��عه کريدور هاي موازي در منطقه الر به بندرعباس 
وج��ود دارد ک��ه خ��ود مي تواند محورهاي جايگزيني باش��د و 
مبن��اي توس��عه در حم��ل و نقل کش��ور را به وج��ود آورد . وي 
برآيند کيفي در حوزه الرس��تان را از ميانگين باالتر دانس��ت و 

تالش همکاران حوزه ي راهداري را قابل 
تقدي��ر عن��وان کرد و ادامه داد : اميدواريم 
بتوانيم با توجه به تالش راهداران در اين 
اداره کل ، حماي��ت خوب��ي را درخصوص 
ايمني راهها داشته باشيم ونيز اقدامات در 
خصوص اصالح ش��يب ش��يرواني ، ايمن 
سازي موانع پرتگاهي که بسيار در جاده ها 
تاثير گذار است مي تواند چهره ي بهتري 
را به راههاي اين منطقه بدهد . مديرکل 
نگهداري راه و ابنيه فني س��ازمان راهداري و حمل نقل جاده 
اي انتخاب مسير هاي جايگزين و احداث تونل در جهت حذف 
گردنه هاي پر خطر را اقدامي اساس��ي جهت تس��هيل در عبور 
و مرور مردم و باال بردن ضريب ايمني دانس��ت و خاطر نش��ان 
کرد : هم اکنون نگهداري از همين گردنه ها هم چالش بسيار 
بزرگي اس��ت که با بررس��ي هاي صورت گرفته در اين س��فر و 
مش��اهدات عيني ان ش��ا اهلل اين موضوع هم بيش از پيش در 
دس��تور کار قرار خواهد گرفت . همچنين اميدواريم مش��کالت 
مربوط به بحث هدايت آب هاي سطحي و زه کشي پل ها که از 
دغدغه هاي همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازي الرستان 
بود به زودي برطرف شود .اين مقام مسئول همچنين اولويت 
در حوزه نگهداري راه وابنيه فني را بيش��تر در راههاي وروري 
و خروجي اس��تان و مراکز بين دو شهرس��تان اعالم و تصريح 
کرد : راههاي که امکان توسعه براي آينده داشته باشد و بتواند 
ي��ک کري��دور جديد را به وجود آورد از اولويت هاي کاري ما در 

اين مجوعه هست .

 به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان 
زنجان، مانور آموزشي اطفاء حريق ويژه ي پرسنل اينشرکت 
با هدف بازآموزي وافزايش آمادگي در مواقع بروز حريق طبق 
توضيحات مربي اطفاءحريق و با استفاده از کپسول هاي آتش 
نشاني پودر گاز و CO2 اجرا شد .آتش سوزي که جز در شرايط 
خ��اص مانن��د گرم��اي بيش از حد هوا و اش��تعال خود به خود 
جنگل ها به وجود مي آيد در بيشتر موارد به دليل سهل انگاري 

و يا عدم بررسي و تحليل صحيح در ساخت سازه هاي مکانيکي و الکتريکي به 
وسيله انسان به وجود مي آيد. اگر بروز اين عامل ويرانگر را خارج از توان تکنيکي 
خود بدانيم و آن را از عوامل غير ارادي قلمداد نماييم حداقل کاري که در اين 
خصوص مي توان انجام داد پايه ريزي بحث آموزش عمومي افراد جامعه در به 
کارگيري لوازم و تجهيزات اطفاء حريق به منظور اطفاء حريق و يا جلوگيري از 

گسترش آن است. به جهت جلوگيري از اتالف انرژي گرمايشي 
و سرمايشي به عنوان سرمايه ملي مد نظر قرار گرفته ، به نظر 
مي رسد ايجاد بستر آموزش افراد در خصوص به کارگيري لوازم 
و تجهيزات اطفاء حريق اثر بخشي کمتري از مباحث جلوگيري 
از مص��رف ان��رژي ن��دارد چرا که عدم توجه به مصرف بي رويه 
انرژي لطمات آتي را براي افراد جامعه در پي خواهد داشت ولي 
عدم توجه به موضوع آموزش عمومي به کارگيري لوازم اطفاء 
حريق و مقابله با حوادث آتش سوزي اثرات نامطلوب آني را براي افراد جامعه 
در پي دارد. اين مطالب گوشه اي از صحبت هاي مدرس مانور اطفاءحريق در 
محل محوطه س��تاد ش��رکت توزيع نيروي برق اس��تان زنجان ويژه ي پرسنل 
بود. گفتني است در اين کارگاه اموزشي   در خصوص انواع کپسول هاي آتش 

نشاني ونحوة خاموش کردن آتش آموزش دادند .

کارخانه آس��ان نور المپ قش��م با حضور رئيس 
هئي��ت مديره و مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
با هدف صادرات محصوالت خود به س��ه کش��ور 
عراق، س��وريه و افغانس��تان گش��ايش يافت.به 
گ��زارش روابط عمومي منطقه آزاد قش��م، مدير 
کارخانه آس��ان نور المپ قش��م در حاشيه افتتاح 
اين مجموعه توليدي گفت: به زودي انواع المپ 
CFL-( خانگي کم مصرف رده فلورنست شامل

FPL-LVD( و المپ ه��اي ف��وق ک��م مصرف 
رده LED ش��امل )SMD و COB( با برند آس��ان 
ن��ور وارد ب��ازار مصرف داخل��ي و خارجي خواهد 
شد.جواد مالکي، راه اندازي اين کارخانه را حرکتي 
در راس��تاي ش��عار سال ٩5 رهبر معظم انقالب با 
عن��وان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل برش��مرد 
و اف��زود: ت��ا کن��ون در اين کارخانه براي ٣5 نيرو 
به صورت مس��تقيم و ٣5٠ نيروي غير مس��تقيم 

اشتغال زايي شده است.وي ادامه داد: براي بهره 
برداري از اين کارخانه و تهيه تجهيزات خط مونتاژ 
و تجهيزات مدرن آزمايشگاهي مانند نورسنجي، 
عمرس��نجي، طيف سنجي و... حدود 1٠ ميليارد 
ريال هزينه ش��ده اس��ت.مدير کارخانه آسان نور 
الم��پ قش��م از توليد ماهيان��ه 25٠ هزار المپ 
خانگي و 4٠٠ هزار المپ خودرو در اين کارخانه 
خبر داد و گفت: کشورهايي مانند عراق، سوريه و 

افغانستان از مشتريان بالقوه اين المپ ها هستند 
ک��ه ب��ه زودي ص��ادرات به اين کش��ورها را آغاز 
خواهيم کرد.بنا به اين گزارش، کارخانه س��اخت 
المپ ه��اي ک��م مصرق و ف��وق کم مصرف روز 
پنجشنبه با حضور حميدرضا مومني رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م و 
چند تن از مديران اين سازمان در شهرک صنعتي 

طوالي جزيره قشم گشايش يافت

گروه اجتماعي: صبح روز گذشته آتش سوزي در يکي از هتل هاي 
شهر کربال اتفاق افتاد که در پي آن 5 نفر جان باختند. آنطور که 
مديرکل عتبات س��ازمان حج خبر داده 2 نفر از اين زائران جان 
باخته به طور قطع ايراني هستند اما شناسايي زائران در حال حاضر 
امکان پذير نيست. اين حادثه در پي آتش سوزي در شبکه برقي هتل 
اتفاق افتاده است. زائران ايراني اين هتل تقريبا از شهرستان تربت 
حيدريه 4٠ نفر و از مش��هد حدود 75 نفر بودند و ش��ب دومي بوده 
ک��ه اي��ن زائران در آن هتل مس��تقر بوده ان��د که اين حادثه اتفاق 
افتاده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان حج و زيارت، 
محسن نظافتي در اين رابطه گفت: اين حادثه صبح يکشنبه در 

هتل قصر المولي در کربال رخ داد که زائران آن متشکل از تعدادي 
از زائران استان خراسان بودند که خارج از سيستم سازمان حج و 
زيارت و توسط شرکت هاي غيرمجاز به عتبات اعزام شده بودند. 
وي افزود: با توجه به اينکه اين حادثه بس��يار س��ريع و وس��يع بوده 
متاسفانه ميزان سوختگي به قدري باال بوده که امکان شناسايي 
زائران تاکنون امکان پذير نيست و تاکنون پنج نفر از زائران جان 
خود را از دس��ت داده اند که 2 نفر از آنان قطعي اس��ت که ايراني 
هستند و با توجه به اينکه اتباع ديگر کشورها نيز در آن هتل اسکان 

داده شده بودند، مليت سه زائر ديگر هنوز قطعي نيست. نظافتي 
اضافه کرد: در اين حادثه کمتر از 1٠ نفر مجروح شدند که علي رغم 
اينکه اين زائران تحت پوشش سازمان حج به عتبات سفر نکرده 
بودند، ستادهاي سازمان حج و زيارت و مرکز پزشکي حج و زيارت 
س��عي کردند به س��رعت در محل حضور پيدا کرده و امدادرساني 
کنند. مديرکل عتبات سازمان حج بيان کرد: اين حادثه عالوه بر 
صدمات جاني براي زائران منجر به سوخته شدن وسايل و حتي 
گذرنامه هاي زائران شده که البته همکاران ما با همراهي سفارت 

و کنسولگري جمهوري اسالمي ايران در عراق و مجموعه امداد 
تالش مي کنند که به اين زائران امدادرساني کنند. همچنين رئيس 
مرکز پزشکي حج و زيارت جمعيت هالل احمر از رهاسازي 7 زائر 
خراساني گرفتار در آتش سوزي هتل در کربال خبر داد. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان؛ س��يدعلي مرعشي اظهار داشت: بر اثر 
آتش سوزي در هتل موالي شهر کربال 5 زائر به دليل سوختگي 
فوت کردند و دو نفر هم به آي سي يو در بيمارستاني در اين شهر 
منتقل ش��دند. مرعش��ي گفت: در مجموع 1٩2 نفر از زائران آزاد 
خراساني در اين هتل مستقر بودند که بعد از اين حادثه 185 نفر 

باقي مانده به هتل هاي ديگر منتقل شده اند.
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