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 سمنان-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
کل راه و شهر سازی شرق استان سمنان 
در آیین آغــاز عملیــات اجرایی طرح 
۵۱۶ واحدی شهید مدافع حرم مرتضی 
زرهرن در شاهرود، که با حضور استاندار 
محترم سمنان، امام جمعه معزز شاهرود 
و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود برگزار 

شــد، گفت: یکی از دغدغه  های دولت، 
تامین مســکن برای مردم است و امروز 
اولین کلنگ زنی پروژه ی جهش تولید 

مسکن انجام می شود.
امیر عمیدی ابراز داشت: سهم شرق 
اســتان ســمنان در طرح نهضت ملی 
جهش مسکن ساخت ۹ هزار و ۸۱۶ واحد 

مسکونی در شهرستان های شاهرود و 
میامی است.

وی با اشــاره به استقبال خوبی که از 
طرف مردم این دو شهرســتان صورت 
گرفته است، بیان کرد: بیش از ۱3 هزار 
متقاضی خرید مسکن در این طرح ثبت 
نام کردند و بیش از 3 هزار متقاضی واجد 

شرایط شده اند که از این تعداد ۷۵۰ مورد 
در دفاتر پیشخوان دولت تشکیل پرونده 

داده اند.
این مقام مسئول در خصوص تامین 
زمین پروژه، توضیح داد: در این راســتا 
جلســات متعددی با حضور مسئولین 
استان برگزار شد و در حال حاضر حدود 

۵ هکتار زمین برای اجــرای این طرح 
آماده است، همچنین توافقی با ارتش در 
خصوص آزادسازی زمین  های شهرستان 
شاهرود صورت گرفته است و اولین زمینی 
که به این طرح اختصــاص پیدا کند در 
جهت ساخت ۵۱۶ واحد مسکن برای 

نیروهای ارتش است.
وی افزود: امیدواریم تعاونی مسکن 
ارتش اقدامات الزم را در کوتاه ترین زمان 
انجام دهد تا بتوانیم پروژه را در زمان مقرر 

تحویل دهیم.
عمیدی با بیان اینکه ۱3۸ هکتار زمین 
در شاهرود آماده شده است، توضیح داد: 
در حال حاضر در خصوص آماده سازی 
این پروژه با شــهردار و شورای اسالمی 
شهرستان شاهرود در حال توافق هستیم 
و امیدواریم بزودی کلنگ زنی شــروع 
آماده ســازی این پروژه را در دستور کار 

خود قرار دهیم.
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان 
سمنان با اشــاره به اینکه قرار است در 
شهرهای دیگر نیز برنامه های مختلفی 
اجرا شــود، گفت: با تامین زمین، ثبت 
نام قطعی متقاضیان در ســامانه و واریز 
هزینه ها اقدامات الزم در راستای تامین 

مسکن این مناطق اجرا خواهد شد.
این مقام مســئول با بیان اینکه در 
اجرای این طرح ۵۱۶ واحد مسکونی با 

نام شهید مدافع حرم سرهنگ زرهرن 
ساخته می شود، اظهار داشت: در اجرای 

این طرح 3۰ بلوک، چهار و پنج طبقه ای 
ساخته می شود و مساحت هر واحد ۱۱۰ 

و ۱3۰ مترمربع خواهد بود.
امیر عمیدی در پایان بیان کرد: بانک 
مســکن در خصوص تامین تسهیالت 
بانکی همکاری خوبی را با ما دارد و 3۰۰ 
میلیون وام مصوب طرح ملی مسکن به 

این پروژه اختصاص پیدا کرده است.

مدیر کل راه و شهر سازی شرق سمنان خبرداد؛

اختصاص حدود 5 هکتار زمین جهت آغاز عملیات 
اجرایی طرح 5۱۶ واحدی در شاهرود 

عمیدی با بیان اینکه ۱۳۸ 
هکتار زمین در شاهرود 

آماده شده است، توضیح 
داد: در حال حاضر در 

خصوص آماده سازی این 
پروژه با شهردار و شورای 

اسالمی شهرستان شاهرود 
در حال توافق هستیم و 

امیدواریم بزودی کلنگ 
زنی شروع آماده سازی این 
پروژه را در دستور کار خود 

قرار دهیم.

اراک-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی ماه، بیش از ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی و نهاده های دامی 
توسط ناوگان حمل و نقل کاالی استان مرکزی از بنادر جنوب 

کشور حمل شده است.
مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان مرکزی از اعزام 3۲ هزار و ۴۰3 دستگاه ناوگان باری 
از اســتان مرکزی برای حمل ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی و 
نهاده های دامی از بنادر جنوب کشــور خبر داد و افزود: سهم 
استان مرکزی در این اقدام ملی و جهادی روزانه ۴۵ دستگاه 
تعیین شــده بود که با توجه به اهمیت موضوع و مشــارکت 
رانندگان پر تالش، بطور متوسط روزانه ۱۴۰ دستگاه جهت 
تسریع در جابه جایی کاالهای اساسی به استان خوزستان اعزام 
شده است. وی با بیان فعالیت ۱۰ هزار و ۸۹۹ راننده حرفه ای در 
حوزه حمل و نقل جاده ای کاال در استان مرکزی اظهار کرد: بالغ 
بر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به همت رانندگان و با فعالیت 
۱3۵ شرکت حمل و نقل طی ۱۰ ماه از مبدأ استان مرکزی به 

اقصی نقاط کشور حمل شده است.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکزی مبدأ اصلی حمل بار در استان مرکزی را شهرستان های 

اراک، ساوه و دلیجان تشکیل می دهند که بیشترین میزان 
این کاالها به اســتان های تهران، اصفهان و خوزستان حمل 

شده است.
وی بیشترین سهم کاالهای جابه جا شده را مواد معدنی و 
شیمیایی برشمرد و افزود: ۸۸ درصد از کاالهای استان مرکزی 

بصورت برون استانی و ۱۲ درصد دیگر بصورت درون استانی 
حمل شده است.

سیر صعودی جابه جایی مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل 
جاده ای مسافری در استان مرکزی

از ابتدای سال جاری تا اول بهمن ماه، بیش از یک میلیون 

و ۸۶۰ نفر در قالب ۱۱3 هزار و 3۰۹ سفر توسط ناوگان حمل 
و نقل جاده ای اتوبوسی، مینی بوس و ســواری کرایه از مبدأ 
استان مرکزی به دیگر نقاط کشور جابه جا شده است که طبق 
گفته های مهرداد جهانی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 

رشد هفت درصدی همراه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۴۸ شرکت مســافربری در استان 
مرکزی فعالیت می کنند که در شرایط کنونی حاکم بر کشور 
از لحاظ پاندمی کرونا، موظف به ارائه خدمات بهداشــتی و 
رعایت بیش از پیش پروتکل های بهداشتی در ناوگان عمومی 
مسافری هستند تا کاربران ناوگان، با خیالی آسوده از این طریق 

اقدام به سفر نمایند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با 
توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تعطیالت نوروزی 
گفت: مردم می توانند با استفاده از ناوگان عمومی، از ایمنی 
بیشتری در سفرهای نوروزی بهره مند شوند که در این راستا 
بطور معمول نظارت بر رعایت و اجرای شیوه نامه های بهداشتی 

و ضوابط اجرایی با جدیتی مضاعف استمرار خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: طبق دستورالعمل های سازمانی، 
برای کسانیکه دوز سوم واکسن را دریافت نکرده باشند به هیچ 

عنوان بلیطی صادر نخواهد شد.

بسیج ۳۲ هزار و ۴۰۳ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری استان مرکزی برای حمل کاالهای اساسی

اصفهان – مریم مومنی ،خبرنگارتوسعه ایرانی-۶۲ وکیل 
نیکوکار، با هدف استیفای حقوق مددجویان و خدمت رسانی 
در این بخش به خانواده های تحت حمایت با کمیته امداد 

استان اصفهان همکاری دارند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی کمیته امداد، 
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان، با گرامیداشت روز وکیل و اشاره به اینکه شغل قضا 
ضامن اصل عدالت است، بیان داشت: ۶۲ وکیل نیکوکار در 
طول سال با این نهاد همکاری داشته و عالوه بر پاسخگویی 
به مددجویان، پرونده های قضایی آنها را پذیرفته و تا حصول 

نتیجه پرونده ها را دنیال می کنند.
وی با بیــان اینکه معاضدت حقوقی نیازمنــدان و ارائه 
خدمات به منظور احقاق حقوق خانواده های تحت حمایت از 
اقدامات کمیته امداد استان اصفهان می باشد، افزود: با همین 
رویکرد، از ابتدای سال جاری تا کنون ۲ هزار و ۷۲۰ خدمت 

حقوقی شامل »تنظیم الیحه، دفاعیه، پیگیری پرونده های 
قضایی و برگزاری میز خدمت حقوقی« به مددجویان عزیز 

ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت در صورت 
وجود دعاوی قضایی و مشکالت حقوقی، به کانون وکال و یا 
مرکز مشــاوران قوه قضاییه معرفی می شوند، ادامه داد: در 
این مدت تاکنون هزار و ۴۴3 مورد مشاوره ارائه و ۴3 پرونده 
توســط وکالی قوه قضاییه، کانون وکال و مرکز مشــاوران 

پیگیری شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان با بیان اینکه اساس کار 
امدادرسانی به محرومان با مشارکت مردم نتیجه می دهد، 
اظهار داشت: با ورود خیران برای ایجاد مراکز نیکوکاری در 
زمینه رفع نیازمندی های حقوقی و قضایی مددجویان، مراکز 
تخصصی نیکوکاری در حوزه حقوقی با همکاری وکال و قضات 

نیکوکار در استان اصفهان راه اندازی شده است.

اهواز-خبرنگارتوســعه ایرانی-در ششمین همایش 
ملی کیفیت فراگیر) TQM( که ۴ اسفندماه سال جاری در 
محل تاالر بین المللی همایش های دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار گردید، شرکت فوالد اکســین خوزستان موفق به 
دریافت تندیس بلورین شد. مهندس ثابتی مدیر سیستم ها 
و استراتژی شرکت که به نمایندگی از سوی این شرکت در 
همایش مذکور حضور داشت، در این رابطه گفت: ششمین 
همایش ملی کیفیت با رویکرد تبیین نقش کیفیت فراگیر ) 
TQM( در جلب رضایت حداکثری مشتریان بوده و فرآیند 
آن از پاییز امسال با ثبت نام و تدوین اظهارنامه جامع شرکت 
آغاز گردید. وی گفت: مدل ارزیابی شرکت ها برگرفته از مدل 
جامع کیفیت فراگیر )TQM( بوده که در آن عوامل قابل 
رقابت در راستای بهبود کیفیت را مشخص و ارزیابی نموده 
است. مهندس ثابتی افزود: از جمله شاخص های ارزیابی 
شرکتها در ششمین همایش ملی کیفیت فراگیر، مدیریت 

و رهبری سازمان ، منابع و زیر ساخت ها، مدیریت کیفیت 
جامع، طراحی و ارائه محصوالت و خدمات، تمرکز بر مشتری 
داخلی و خارجی، مدیریت سرمایه های انسانی، نیازهای ذی 
نفعان، تصمیم گیری بر اساس شاخص ها و معیارها، رویکرد 

فرآیند نگری و نو آوری می باشد .
مدیر سیستم ها و استراتژی سازمانی فوالد اکسین در 
پایان ضمن تبریک روز مهندس به همه تالشگران صنعت، 
خصوصا متخصصین فوالد اکسین خوزســتان، دریافت 
تندیس ملی بلورین کیفیت فراگیر) TQM( را به خانواده 

بزرگ اکسین تبریک گفت.

 )TQM (تندیس بلورین همایش ملی کیفیت فراگیر  
به فوالد اکسین خوزستان رسید

 وکالی نیکوکار، پیگیر احقاق حقوق مددجویان کمیته امداد 

استان اصفهان

خبرخبر

 سرپرست معاونت حمل و نقل
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان اعالم کرد:
توزیع رایگان ۱۶۰۰کاله ایمنی 

بین موتورسواران مازندرانی
ســاری –درخشنده-خبرنگارتوسعه ایرانی 
-سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اظهار داشت : با هدف 
ترویج فرهنگ استفاده از کاله ایمنی از ابتدای سال 
تا کنون ۱۶۰۰ کاله ایمنی رایگان بین موتورسواران 

استان مازندران توزیع شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی از 
مازندران ابوالفضل صفری ، با اشاره به اهمیت رعایت 
ایمنی موتورسواران و کاهش سوانح رانندگی، اظهار 
کرد: یکی از طرح های مهم حوزه حمل و نقل استان، 
اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد راکبان موتور است 
که هر ساله در قالب برگزاری دوره های آموزشی و 

توزیع رایگان اقالم ایمنی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب ارتقای 
فرهنگ استفاده از کاله ایمنی و کاهش آمار کشته 
های موتورســواران در تصادفات می شود، افزود: 
استفاده  نکردن از کاله ایمنی در بیشتر تصادفات 
منجر به ضربه به ســر و گردن و فوت شده و گاهی 
اوقات درمان مصدومان نیز هزینه های بسیار زیادی 
را برای خانواده ها به همراه دارد که فرهنگ سازی 
رانندگی ایمن و استفاده از کاله ایمنی می تواند از 

صدمات و خسارت تا حد زیادی جلوگیری کند.
صفری با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 
با برگزاری پنجــاه دوره آموزشــی، ۱۶۰۰ کاله 
ایمنی رایگان در شهرســتان های اســتان بین 
راکبین موتور توزیع شده است، گفت: این دوره ها 
با محوریت آموزش استفاده از تجهیزات ایمنی و 
توجه به سالمت فنی موتورسیکلت، آگاه  سازی از 
تبعات عدم رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور در 
راه ها مانند رانندگی با سرعت باال، سبقت غیرمجاز، 
رانندگی بر خالف جهت حرکت خودروها، رانندگی 
با موتورســیکلت های دارای نقــص فنی و توزیع 
کتابچه های آموزشی مخاطرات رانندگی با موتور 

برگزار شد.
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان تصریح کرد: همچنین 
در حاشیه برگزاری این کالس ها ۱۶۰۰ برچسب 
ایمنی دارای شبرنگ جهت آشکار سازی وسیله 

نقلیه بین موتورسواران توزیع شد.

    
 بازدید سرپرست هالل احمر 

آذربایجان شرقی  از بخش های 
مختلف شعبه تبریز

صــل  ده ا ا ز میــد محمــد  ا تبریــز -
النجق،خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت 
جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی 
از بخش هــای مختلف جمعیت هــالل احمر 
شهرســتان تبریز بازدید و در جریان روند امور 

قرار گرفت .
دکتر حمید منجم

۱۴۰۰ با حضــور در جمعیت هــالل احمر 
شهرســتان تبریز از بخش هــای مختلف این 
جمعیت ، چمن مصنوعی و سالن ورزشی ، محوطه 
جمعیت و خودروهای امدادی و خودروهای نجات 
و کالس های آموزشی بازدید و در پایان در جمع 

کارکنان و اعضای هالل احمر حضور یافت .
در این نشست دکتر حمید منجم سرپرست 
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی با 
تقدیر از زحمات و تالشهای اعضای امدادگران ، 
نجاتگران ، جوانان ، داوطلبان و کارکنان جمعیت 
هالل احمر تبریز که بــا کمبود امکانات اقدامات 

خوبی انجام داده اند .
وی ادامــه داد: پیگیری امــور و مانع زدایی 
و ارتبــاط مســتمر و برگزاری جلســات منظم 
با کارکنان و اعضــای داوطلــب و امدادگران و 
نجاتگران جز برنامه هــای مدیریت خواهد بود ، 
هویت هالل احمر فعالیت های داوطلبانه است 
که توسط اعضای محترم و کارکنان صورت می 

گیرد و باید به این اعضا ارج و بها داد .
در ابتدای این نشســت محمد یوســفی پور 
رئیس جمعیــت هالل احمر تبریز گزارشــی از 
عملکرد شعبه تبریز و برنامه های در دست اقدام 
و چالش ها و مشــکالت پیش رو از قبیل تسهیل 
در صدور مجوز برگزاری کالس های آموزشی و 
صدور گواهی ها ، پرداخت معوقه مربیان و افزایش 
حق الزحمه امدادگران و نجاتگران ، پرداخت حق 
الزحمه معوقه اعضای جوانان شرکت کننده در 
طرح های آمران و ناظران سالمت و توجه به تربیت 
مربی و حفاظت فیزیکی ،مشــکالت مالی، خانه 

های هالل و حوزه داوطلبان ارائه نمود .

استانها


