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قم –مهدی گلپایگانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان قم در 
جلســه تقدیر از انجمنهای فعال ورزش کارگری 
اســتان بر توجه بیش از پیش به توسعه ورزش در 

محیط های کارگری استان تأکید کرد.
 وحید وزیری راد در جلســه تقدیر از انجمنهای 
فعال ورزش کارگری اســتان که بــه همت هیئت 
ورزش کارگران اســتان در محل ســالن جلسات 
شــرکت معادن منگنــز اســتان در منطقه ونارچ 
برگزار شــد با تأکید برلزوم توجه بیش از پیش به 
توسعه ورزش در محیط های کارگری استان گفت 
: توســعه ورزش کارگری، عالوه بر حفظ سالمت 
روحی و جســمی، باعث ایجاد روحیه همکاری و 
همدلی در بین کارگــران و باالرفتن کیفیت تولید 
می شــود. وی افزود: هزینه های ورزشــی باعث 

جلوگیری از هزینه های ســاخت کمپ های ترک 
اعتیاد و مبارزه با آســیب های اجتماعی شــده و 
بهترین روش جهت جلوگیری از شــیوع آســیب 

های اجتماعی و وقوع جرم در جامعه است.
مدیرکل تعاون کار و رفــاه اجتماعی همچنین 
تصریح کرد : توجه به کارگــران به عنوان باالترین 
ســرمایه برای واحد های تولیدی بایــد به عنوان 
راهکار ویژه شرکتها برای حل مشکالت و خروج از 
شرایط بحرانی، در اولویت کارفرمایان قرار بگیرد. 
وزیری راد ضمن تقدیر از مدیرعامل معادن منگنز 
ونــارچ تصریح کــرد: فعالیتهای این شــرکت که 
منجر به رشد و توســعه و بهبود وضعیت اقتصادی 
و رفاهی شــرکت و کارگران آن شــده، می تواند 
الگویی مناســب برای ســایر واحد های تولیدی 
استان باشــد. همچنین در این جلســه، راغبیان 

مدیرعامل شــرکت معادن منگنــز ضمن گزارش 
فعالیتهای این شــرکت در زمینه حمایتهای انجام 
شده از تیمهای ورزشی و بسترسازی های مناسب 
جهت انجــام فعالیتهای ورزشــی کارگران اظهار 
داشــت: اهتمام به بهبود وضعیت رفاهی کارگران 
مانند زمینه ســازی فعالیتهای ورزشی و اقدامات 
فرهنگی و معیشــتی در این مجموعه از اولویتهای 
ما بــوده و رهــاورد آن بهبــود وضعیــت تولید و 
باالرفتن شاخص های اقتصادی شرکت می باشد. 

در این جلسه که با حضور عصمت جیریایی شراهی 
رئیس هیئت ورزش کارگران استان قم و مسئولین 
انجمنهای ورزشی پتانک، والیبال، گلف، کاردیو، 
دومیدانی، شــنا، کوهنوردی، تیراندازی با کمان، 
تنیس روی میز، کاراته، دارت، فریزبی و ورزشهای 
همگانی برگزار شــد و مســئولین ایــن انجمنها 
مسائل و مشکالت رشته های خود را بیان کردند، 
از انجمنهــای فعال در ورزش کارگری اســتان با 
اهداء لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم تاکید کرد؛

توجه به ورزش کارگری یکی از عوامل بهبود 
وضعیت تولید و اشتغال پایدار

خبر

 ، بیگــی حســن   - م یــال ا
خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
راهداری  و حمــل ونقل جاده ای 
ایالم گفت: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون و در قالب طرح سراسری، 
131 کیلومتر از راههای شریانی 
استان بهسازی و روکش آسفالت 

شده است.
نــوراهلل دلخواه با بیــان اینکه 
اصالح و بهسازی جاده های استان 

در تمام شهرســتان ها در برنامه 
اســت، اظهار داشــت: از ابتدای 
امســال تاکنون 131 کیلومتر از 
جاده های اصلی و فرعی اســتان 
لکه گیری و روکش آسفالت شده 
است.وی افزود: همچنین در این 
مدت )ابتدای سال جاری تاکنون( 
لکه گیــری راه های این اســتان 
با بیــش از 1۰ هزار تن آســفالت 
به طول ۸۹ هزار متر انجام شــده 

اســت.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای ایالم یادآور شــد: 
این اقدام در راستای اجرای طرح 
ارتقای کیفیت راهداری و با هدف 
ارتقای ایمنی و کاهش استهالک 
خودروها بــا اولویــت جاده های 
شریانی انجام شده است.به گفته 
دلخواه، ایــن طرح اوایل ســال 
جاری در ســطح راه های ارتباطی 
استان آغاز شده و تا پایان سال نیز 

ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: 
اقدامات این طرح در ســه بخش، 
شــامل لکه گیــری و درزگیری، 
روکش آسفالت تقویتی و عملیات 
حفاظتی رویه راه ها با اســتفاده از 
توان نیروهای راهداری این اداره 
کل در حال انجام اســت.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ایالم 
با اشاره به دیگر اقدامات اداره کل 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای 

ایــالم تاکید کــرد: عملیات خط 
کشــی یک هزار و ۴۴۵ کیلومتر 
از راه هــای ارتباطی این اســتان 
در ســال جاری اجرا شده است.
دلخواه گفت: در سال جاری عالوه 
بر خط کشی راه ها، نگهداری 1۷۴ 
چراغ چشمک زن و ۹ برج نوری، 
۹۴ کیلومتر شــیب شــیروانی و 
شناسایی تجاوز به حریم 13۲ عدد 
از دیگر اقدامات اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای ایالم بوده 
است.وی بیان کرد: همچنین در 
این مدت )ابتدای ســال تاکنون( 
3۲ کیلومتر روشنایی راه و تونل، 
۲ و نیم کیلومتر نصب و تعمیرات 
گاردیــل، ۹۴ کیلومتــر شــیب 
شیروانی و بیش از ۶3۲ هزار متر 
مربع آزاد سازی حریم انجام شده 

است
 3۸۹ هزار مسافر امسال از مرز 

مهران تردد کردند
نوراهلل دلخواه اظهار داشت: از 
اول ســالجاری تاکنون 1۷3 هزار 
و ۵۸3 نفر اتبــاع ایرانی و بیش از 
۵۵ هزار از اتباع خارجی از طریق 
مرز مهران وارد کشور شده اند.وی 
افزود: همچنین در این مدت ۶۲ 
هزار و ۷۲۴ نفر ایرانی و ۹۷ هزار و 
۸۶3 نفر از اتباع خارجی از طریق 
مرز بین المللی مهران از کشــور 
خارج شده اند.مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور 

شــد: این افراد کسانی بوده اند که 
عالوه بر روادید، موافقتنامه رسمی 
از طرف عراق و برگه تزریق واکسن 
داشــته اند.دلخواه اضافه کرد: در 
ایام اربعین و بازگشــت زائران به 
کشــور گیت هــای بیماریابی در 
ورودی مرز بیــن المللی مهران به 
کشور فعال شــدند. وی ادامه داد: 
همچنین در این ایام و بر اســاس 
نظام مراقبت افرادیکه از طریق مرز 
مهران وارد کشور شدند، غربالگری 
و از آن دســته افرادیکه مشکوک 
به بیماری بودنــد، نمونه گیری به 

عمل آمد.

 بهسازی و آسفالت  131کیلومتر از راه های اصلی ایالم
از ابتدای امسال 

تاکنون ۱۳۱ کیلومتر 
از جاده های اصلی 

و فرعی استان 
لکه گیری و روکش 
آسفالت شده است.
وی افزود: همچنین 
در این مدت )ابتدای 
سال جاری تاکنون( 

لکه گیری راه های 
این استان با بیش از 
۱۰ هزار تن آسفالت 
به طول ۸۹ هزار متر 

انجام شده است

خبرخبر

ممنوعیت خرید و فروش 
اراضی در شهرک هاي صنعتي 

استان قزوین
قزوین –مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
اســتان قزوین گفت: هر گونه خرید و فروش و 
واگذاري اراضی شــهرک ها و نواحی صنعتی 
تابعه اســتان بدون اخذ مجوز مکتوب شرکت 
شهرک های صنعتی قزوین و رعایت تشریفات 

قانونی ممنوع مي باشد.
به گــزارش خبرنــگار ما به نقــل از روابط 
عمومي شــرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
قزویــن، » رضا صفــاري » با اشــاره به ابالغ 
استاندار در خصوص بررســي کامل مصادیق 
واگذاریها و اراضي حبس شــده و سوء جریان 
احتمالــي واگــذاري هــاي غیــر قانوني در 
شــهرکهاي صنعتي اســتان اظهار داشــت: 
این شــرکت با برنامه ریزي کوتاه و بلند مدت 
و اقدامات پیشــگیرانه و با تشــکیل کارگروه 
دائمي ویــژه پایش طرحهــاي راکد واگذاري 
هاي انجام شده در شهرکهاي صنعتي و انجام 
بازدید میدانــي از شــهرکهاي صنعتي تقاضا 
محور با اولویــت عدم اجراي تعهــدات راکد 
حبس نگه داشــتن اراضي تخصیصي توسط 
متقاضیان ســرمایه گذاري گامهاي اساسي را 
برداشته است. وي از شناسایي 3۰ فقره قرارداد 
واگذاري که در مراحل تخصیص زمین و نصب 
اسکلت سوله بودند و متاسفانه راکد مي باشد 
خبر داد و افزود: اقدامات قانوني در راســتاي 
بازپس گیري و انجام تعهــدات قانوني مبني 
بر اتمام پروژه هاي مذکور در دســت اقدام مي 
باشــد که تا چند ماه آینده کلیه این قراردادها 
با طرح در هیئت حل اختالف و داوري تعیین 
و تکلیف به متقاضیان ســرمایه گذاری واجد 
صالحیــت واگذار خواهد شــد. مدیــر عامل 
شرکت شــهرکهاي صنعتي اســتان قزوین از 
دیگر اقدامات پیشــگیرانه بررسي مسیرهاي 
موجود داللي خرید و فــروش اراضي غیر قابل 
انتقال در شهرکهاي صنعتي را اقدام بنگاههاي 
معامالت ملکي جهت خریــد وفروش اراضي، 
اقدام دفترخانه هاي رســمي نســبت به ثبت 
نقل و انتقــال و صدور وکالــت نامه بدون اخذ 
اســتعالم از شــهرکهاي صنعتي، اقدام دفاتر 
شــرکتهاي خدماتي شــهرکهاي صنعتي با 
هدایت متقاضیان ســرمایه گذاري و شــبکه 
هاي اجتماعي و فضاي مجازي که اقدام به درج 
آگهي فروش امالک صنعتي غیر قابل واگذاري 

مي نمایند بر شمرد.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:
نیروگاه های ذوب آهن برای 

تأمین برق در فصول گرم 
مهیاتر می شوند

اصفهان-خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
مدیریــت عامــل ذوب آهن اصفهــان گفت: 
تعمیرات زودهنــگام نیروگاه های ذوب آهن 
آغاز شده تا شــرایط برای فعالیت حداکثری 
آنها فراهم شــود و در نتیجه با مشکالت ناشی 
از قطع برق که در سال جاری شاهد آن بودیم، 

مواجه نشویم.
ایــرج رخصتــی در بازدیــد از بخش های 
مختلف ذوب آهــن با حضــور در نیروگاه ها و 
بخش آبرسانی، به اهمیت نیروگاه های شرکت 
و همچنیــن فعالیت هــای مربوط بــه تأمین 
آب مورد نیــاز خط تولید با توجــه به در پیش 
بودن فصول گرم سال و مشکالت احتمالی در 
تأمین آب و برق حاصل کمبــود آب همچون 
سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: در این راستا 
تعمیرات زودهنگام نیروگاه های شرکت آغاز 
شده و جلسات بازدیدهای میدانی به طورمنظم 
انجام می شود تا شرایط برای فعالیت حداکثری 
آنها فراهم شــود و در نتیجه با مشکالت ناشی 
از قطع برق که در سال جاری شاهد آن بودیم، 
مواجه نشویم.  ذوب آهن اصفهان دارای چهار 
واحد نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش از ۲۲۰ 
مگاوات اســت که عمده خوراک آن از گازهای 
فرایندی خط تولید بوده و به منظور دستیابی 
بــه راندمــان باالتر کــه در نهایــت منجر به 
وابستگی کمتر به شبکه برق سراسری خواهد 
شــد، گازهای فراینــدی با گازهــای طبیعی 

ترکیب می شود.
به گفته سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان، توان تولیدی این نیروگاه ها به نحوی 
اســت که جایگزین نیروگاه هــای تولید برق 
شبکه سراســری حداقل برای مصرف داخل 
کارخانــه اســت. در واقع اگر ایــن نیروگاه ها 
فعالیت نکنند کل برق مصرفی توســط شبکه 

سراسری باید تأمین شود.

استانها

با حضور شهردار مشهد

پروژه دوربرگردان زیرگذرآزادی-جانباز به صورت 
رسمی افتتاح شد

از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ؛

  بانک رفاه کارگران حائز رتبه دوم کشوری 
در پرداخت تسهیالت بدون ضامن شد

مشهد -خبرنگارتوسعه ایرانی-پروژه دوربرگردان زیرگذرآزادی-جانباز که پیش از این زیر بار ترافیکی رفته بود 
به منظور تقدیر از تالش گران این پروژه که خدمت ارزنده ای  ای را به شهروندان ارائه کرده اند، به صورت رسمی افتتاح 
شد. طی مراسمی با حضور »سید عبداهلل ارجائی« شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر زیرگذر 
آزادی -جانباز افتتاح شد. یکی از معضالت ترافیکی بزرگراه آزادی که عامل سوانح رانندگی و اتالف وقت شهروندان 
می شود، ترافیک سنگین حدفاصل میدان قائم )عج( تا میدان اســتقالل بود.به همین منظور پروژه دوربرگردان 
زیرگذر آزادی به جانباز در تاریخ 1۶ فروردین ماه 1۴۰۰ در راســتای تســهیل دسترسی به بولوار جانباز و پاسخ 
به در خواست شــهروندان آغاز به کار کرد.در این پروژه رفع معارض و جابه جایی تاسیسات شهری زیادی ازجمله 
جابه جایی خط ۲۰ کیلو ولت برق در 3۰۰ متر، جابه جایی خط لوله سایز ۷۰۰ آب در 3۰۰ متر طول، جابه جایی 
لوله ۸۰۰ فاضالب به طول ۲۲۰، جابه جایی دکل مخابرات و جابجایی لوله گاز ۲۰ اینچ با همکاری شــرکت های 
خدماتی انجام شده است.همچنین برای احداث دوربرگردان زیرگذرآزادی-جانباز 3۶۴ عدد شمع بتنی، ۲۴هزار 
مترمکعب عملیات خاکی، ۸۶۵ تن آرماتور بندی، ۷هزارو ۲۶ مترمکعب بتن ریزی و بیش از ۲ هزارقطعه دیوار بتنی 
پیش ساخته اجرا شده است.این دوربرگردان که در فاصله ۲۵۰ متری پل جانباز قرار دارد، کارکردهای ترافیکی 
ایجاد چپ گرد از بزرگراه آزادی به بولوار جانباز، امکان تردد از بولوار آموزگار به شمال بزرگراه آزادی، ایجاد یک دور 
برگردان در محور آزادی و امکان تمایالت گردشی از شمال به شمال بزرگراه آزادی را دارد.زیرگذر جانباز-آزادی با 

تاکیدات شهردار چندی پیش بازگشایی و در اختیار مردم عزیز قرار گرفته بود.

تبریز –امید محمد زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-بر اساس اعالم معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۲۵ هزار و 33۲ فقره تســهیالت در 
بهمن ماه سال جاری، حائز رتبه دوم کشــوری در تعداد تسهیالت پرداختی بدون ضامن به متقاضیان در 

میان بانک های دولتی و نیمه دولتی شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فالک نیوز،به نقل از شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) شــادا( 
معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از ۲۶ هزار 
و ۸۹1 میلیارد ریال تســهیالت خرد بدون ضامن، توســط 11 بانک دولتی و نیمــه دولتی در بهمن ماه 

سال جاری خبر داد.
بر اساس این گزارش، معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
انتشار گزارشی از پرداخت ۹۵ هزار و ۹۸3 فقره تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن در 

بهمن ماه امسال خبر داد.
این گزارش می افزاید، بانک  سپه با پرداخت ۴۰ هزار و ۸۵۲ فقره تسهیالت خرد، بانک رفاه کارگران با 
پرداخت ۲۵ هزار و 33۲ فقره و بانک  قرص الحسنه مهر ایران نیز با پرداخت 1۲ هزار و 1۲3 فقره تسهیالت، 
حائز رتبه اول تا سوم در تعداد تســهیالت پرداختی بدون ضامن به متقاضیان در میان بانک های دولتی و 

نیمه دولتی شده اند.


