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جابجايي بيش از 2 ميليون مسافر در استان کرمانشاه
| مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه از جابجايي حدود 2 ميليون و 300 مسافر طي شش ماه ابتداي سال در  اين 
اســتان خبر داد.به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرز كرمى گفت:  2 ميليون و 
281 هزار و 914 مسافر در قالب 223 هزار و 921 سفر از ابتداي امسال در استان جابجا شده اند.وي افزود:از مجموع آمار فوق الذكر 2 ميليون 
و 20 هزار و 991 مسافر در قالب 95 هزار و 939 ســفر مختص به جابجايي برون استاني و يك ميليون و 115 هزار و 779 مسافر توسط 136 
هزار و 520 ســفر به جابجايي درون اســتاني اختصاص دارد.مهندس فريبرز كرمى ضمن مطلب فوق افزود:جابجايى 649 هزار و 698 مسافر 

بوســيله 36 هزار و 142 سفر توسط اتوبوس،يك ميليون و 186 هزار و 608 مسافر بوسيله 68 هزار و 113 سفر بوســيله مينى بوس و يك ميليون و 300 هزار و 464 
مسافربوسيله 128 هزار و 204 سفر از طريق سوارى كرايه در محورهاى مواصالتى استان صورت گرفته است.وى همچنين تأكيدكردكه جابجايي بوسيله ناوگان عمومي 
شامل:اتوبوس، ميني بوس و سواري صورت گرفته كه اين حجم جابجايي به ترتيب به وســيله سواري،ميني بوس و اتوبوس انجام گرفته است.و در حال حاضر بيش از 

3561 هزار راننده برون شهرى در استان مشغول فعاليت هستند.

برگزاری دوره آموزشی »آشنايی با بهداشت روان« در شرکت نفت منطقه گلستان
| همزمان با هفته ملى بهداشت روان (24 لغايت30 مهرماه) يكدوره آموزشى با عنوان «آشنايى با بهداشت روان» در سالن اجتماعات 
شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان برگزار شد.به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى منطقه گلستان، مدرس دوره، 
بهداشــت روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردى و اجتماعى و حل تضادها و تمايالت شــخصى به 
طور منطقى، عادالنه و مناسب تعريف كرد.وى هماهنگى زياد بين نيت درونى فرد و رفتار بيرونى او، نسبت دادن شكستها به عدم تالش نه 
به ناتوان بودن، ورزش كردن، افزايش توانايى نه گفتن، افزايش توانايى بيان احساسات، افزايش توانايى بخشندگى و افزايش روابط اجتماعى 

در فضاى واقعى را از عوامل تاثيرگذار جهت افزايش بهداشت روان عنوان كرد. ســياحى همچنين احترام گذاشتن فرد به خود و ديگران، توانايى در برقرارى روابط 
دوســتى با احترام متقابل، مسووليت پذيرى، توانايى مديريت مشــكالت و دشــواريهاى زندگى، توانايى مديريت عواطف ( ترس،خشم،عشق و.. .) را از ويژگيهاى 
افرادى دانست كه داراى سالمت روانى مى باشند.گفتنى است اين دوره آموزشى به ميزان 120نفر ساعت و با حضور معاونين، روساى واحدهاى عملياتى و ستادى 

و جمعى از كارشناسان برگزار شد.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان :

| قاسم اسد - مراســم توديع و معارفة مديرعامل فوالد مباركه با حضور معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع 
معدنى ايران (ايميدرو)، نمايندة شهرستان مباركه در مجلس شوراى اسالمى، رئيس خانة 
صنعت، معدن و تجارت ايران و رئيس اتاق بازرگانى اصفهان، نمايندگان استاندار و جمعى 
از مسئوالن استان اصفهان، امام جمعه، فرماندار و جمعى از اعضاى شوراى تأمين شهرستان 
مباركه، فرماندار و جمعى از مسئوالن شهرستان لنجان، رئيس و اعضاى هيئتمديرة شركت 
فوالد مباركه، مديرعامل جديد و سابق فوالد مباركه و جمع كثيرى از معاونان، مديران و 

كاركنان اين شركت در سالن همايشهاى فوالد مباركه برگزار شد.

دکتر سبحانی در رشد صنعت فوالد کشور و توجه به مسئولیتهای اجتماعی 
سازمان خوش درخشید

در اين مراسم، نمايندة مردم شهرستان مباركه در مجلس شوراى اسالمى طى سخنانى 
ضمن قدردانى از زحمات و همكارى دكتر بهرام سبحانى گفت: امروز شاهد مراسم تكريم 
يكى از مديران توانمند صنعت فوالد كشور بوديم كه در رشد صنعت فوالد كشور و توجه به 
مسئوليتهاى اجتماعى سازمان خوش درخشيد؛ مديرى كه با سوابق درخشان خود تا حد 
توان تالش كرد تا چرخ صنعت فوالد كشور را بهخوبى بچرخاند و موجبات عزت و سربلندى 
صنعت فوالد كشور را در سطح بينالمللى مهيا كند.خانم مهندس سعيدى با بيان اينكه 
شهرستان مباركه با افتخار ميزبان صنعت بزرگ فوالد مباركه است، افزود: از اين پس نيز 
با همكارى همة مسئوالن استان و بهويژه شهرستان مباركه تالش خواهيم كرد تا فوالد 
مباركه همچنان سربلند و موفق به كار و فعاليتهاى اقتصادى خود ادامه دهد.وى با تأكيد بر 
اينكه مسئوليت در دستان مسئوالن، امانت است گفت: بهترين حالت اين است كه مسئوالن 
هنگام رفتن، نام نيك و آثار پرخير و بركت بر جاى گذارند. دكتر سبحانى در طول حضور 

خود در فوالد مباركه هم توانستند جايگاه شــركت فوالد مباركه را ارتقا بخشند و هم در 
حوزة مسئوليتهاى اجتماعى شركت به بهترين شكل ممكن مشاركت كردند. همكاريهاى 
ايشان در ايمن سازى جادهها، كمك به آسيب ديدگان اردوگاه هاى ترك اعتياد و آسيب 
ديدگان اجتماعى، مشاركت فعال در جشنهاى گلريزان براى آزادى زندانيان جرائم غيرعمد، 
ارسال كمك براى مناطق زلزله زده و حمايت از دانش آموزان كم بضاعت و محروم استان و 
بسيارى از اقدامات ديگر نمونه هاى شايسته اى از اين اقدامات است.نمايندة مردم مباركه 
در مجلس شوراى اسالمى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه در دوران جنگ 
اقتصادى، پذيرفتن هرگونه مسئوليت به معناى واقعى ايثار است، گفت: مهندس عظيميان، 
مديرعامل جديد فوالد مباركه، پيش از اين نيز در عرصة صنعت فوالد كشور زحمات زيادى 
كشيده اند و اميدواريم از اين پس نيز با تالش و همكارى كاركنان فوالد مباركه، اين شركت 

در حوزه هاى داخلى و بين المللى خوش بدرخشد.

بازديد فرماندار اسالمشهر از خط توليد شرکت 
صنايع ماشين آالت مدرن بستنی سازی آلفا کندری 

| الناز عباسی -  در حاشيه اين بازديد كه رئيس اداره صنعت 
معدن و تجارت شهرستان نيز حضور داشت، برخى مسائل و مشكالت 
اين شركت جهت اجراى طرح توسعه اى خود و ايجاد 40 فرصت شغلى 
جديد از سوى مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان مورد پيگيرى قرار 
گرفت و مقرر شد اداره كل محيط زيست اســتان تهران و شهردارى 
اسالمشهر همكارى الزم را با مديريت اين شركت براى احداث فاز جديد 

خط توليد اين مجموعه داشته باشند.
گفتنى است شركت ماشين سازى كندرى در سال 1357 موفق به 
توليد اولين فريزر در ايران شده است . همچنين اين مجموعه در سال 
1365 موفق به بهره بردارى از اولين خط توليد بســتنى در ايران شد 

كه مطابق با استانداردهاى روز اروپا بود. اين شركت با بيش از 30 سال تجربه در ساخت ماشين آالت توليد 
بستنى ، عالوه بر تامين ماشين آالت شركت هاى توليد بستنى در سطح كشور، ارتباط وسيع تجارى و صنعتى 
با كشورهاى همسايه از جمله « عراق » و « تركيه » ، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و خاور دور همچون « كره 

جنوبى » ، « ژاپن » و « چين » برقرار كرده است.

 نظارت بر فروشندگيهای فراورده های نفتی
در استان گلستان تشديد شد

| به منظور نظارت بر توزيع مطلوب فراورده هاى نفتى و افزايش 
ســطح رضايتمندى مصرف كنندگان، طرح نظارتى پايــش و بازديد از 
فروشندگيهاى شهرى و روســتايى فراورده هاى نفتى استان گلستان به 
انجام رسيد .به گزارش روابط عمومى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه گلستان، عيسى افتخارى مدير منطقه ضمن اعالم اين خبر گفت: 
اين طرح بصورت فوق برنامه و عالوه بر بازديدهاى دوره اى و روتين، برنامه 
ريزى شده كه باحضور روساى واحدهاى عملياتى و نظارتى، كارشناسان و 
كاركنان بسيجى منطقه در قالب پنج تيم نظارتى و در چهار دوره اجرايى 
گرديد و در آن تعداد 158 فروشندگى شهرى و روستايى فراورده هاى نفتى 
در سطح استان گلستان مورد مميزى و نظارت دقيق قرار گرفت.وى افزود: 

اندازه گيرى ظرفيت و موجودى مخازن، كنترل دقيق حواله ها و كاالبرگها، كنترل بارنامه ها، هماهنگى با فرمانداريها، 
بخشدراريها و كارشناسان جهاد كشاورزى جهت بررسى فراورده هاى تحويلى در حوزه كشاورزى و آسيب شناسى 
جهت پيشــگيرى از قاچاق فراورده هاى نفتى با جلوگيرى از صدور حواله براى ادوات كشاورزى غير فعال، از جمله 

مواردى است كه در اين طرح توسط تيمهاى اعزامى مورد بررسى و مميزى قرار گرفته است.

123 ثبت بيش از سه هزار پيشنهاد در سيستم نظام 
پيشنهادهای شرکت گاز استان مرکزی 

محمدرضاسميعى مديرعامل اين شركت هدف اصلى نظام پيشنهادها را توسعه 
ارزشهاى انسانى بااستفاده ازاستعداد وخالقيت كاركنان درراستاى اهداف شركت 
دانست.مهندس سميعى نظام پيشنهادها رابه عنوان يكى ازروشهاى موثردرتغيير 
شرايط كاروايجادزمينه مناسب براى مشاركت كاركنان دانسته ودراين خصوص 
گفت:نظام پيشنهادها نقش بسزايى در استمرارنوآورى وبهبود درسازمان دارد 
وباهمفكرى وهمدلى بيشتر واستفاده ازظرفيت شركت وامكانات موجود مى 
توان بهره ورى سازمان را ارتقاءداد . به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان 
مركزى درادامه شفيعى رييس امورپژوهش ودبيرنظام پيشنهاهاى شركت گاز 
استان مركزى گفت: نظام پيشنهاهاى اين شركت از سال 1380شروع بكار نموده 
است وطبق آيين نامه شوراى هميارى ومشاركت به عنوان سياستگذار اصلى اين 

سيستم تشكيل گرديده وبه جهت اهميت باالى اين سيستم رياست شورا بر عهده مدير عامل شركت مى باشد .وى درادامه 
افزود:از ابتداى تاسيس شركت تا سال 1396بالغ بر سه هزار پيشنهاد به دبيرخانه نظام پيشنهاهاى شركت واصل گرديد 
كه با تدابير ويژه وتشكيل جلسات واتخاذ تصميم درشوراى هميارى ومشاركت مبنى بر افزايش  هداياى هر پيشنهاد، در 

سال 96حدود هزار پيشنهاد به دبيرخانه نظام پيشنهادها ارسال گرديده است.

استانها

خبرنامه

برگزاریجلسههماهنگیپیادهرویاربعین

همه برنامه های فوالد مبارکه با قوت بیشتر اجرا خواهد شد

| محبوبه میرزایی - جلسه هماهنگى پياده روى  اربعين در ساختمان معاونت خدمات شهرى و زيست 
محيطى برگزار شد.با فرا رسيدن اربعين حسينى جلسه هماهنگى پياده روى ان روز در ساختمان معاونت خدمات 
شهرى و زيست محيطى شهردارى مالرد برگزار گرديد. 
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| دوازدهميــن دوره از مســابقات سراســرى 
دارالقرآن امام على(ع) در بخش خواهران، طى روزهاى 
بيســت و چهارم الى ســى ام آذرماه ســال 1397  در 
رشــتههاى حفظ، قرائت و ترتيل قرآن كريم درشــهر 
مقدس قم، مجتمــع ياوران مهدى(عــج) درجمكران 

برگزارمى شود.
مرتضى نجفى قدســى مســئول برگزارى مسابقات 
سراسرى دارالقرآن امام على(ع) با اعالم اين خبر اظهار 
داشــت: اين مســابقات قرآنى در پنج رشته حفظ كل، 
حفظ بيســت جزء، حفظ ده جزء، قرائت و ترتيل خوانى 
قرآن كريم در دو مقطع ســنى زير شانزده سال و باالى 

آن ويژه خواهران برگزار خواهد شد.
وى افزود : اين مسابقات از تاريخ شنبه بيست و چهارم 
آذر ماه آغاز و تا جمعه سى ام آذرماه سال 1397 ويژه 

خواهران درقم  برگزار خواهد شد.
نجفى قدســى گفت : ثبت نام اين مســابقات در دو 
مرحله و بصورت اينترنتى ميباشــد كــه زمان ثبت نام 
مرحله اول از روز شنبه 12 آبان ماه آغاز شده وتا ساعت 

24 روز جمعه 18 آبــان ماه به مدت هفــت روز ادامه 
خواهد داشــت ، ضمنا داوطلبان بايستى براى شركت 
در اين مسابقات، حتما داراى شــماره حساب در يكى 
از شعب بانك ملت باشند و ســپس به سايت مسابقات 
دارالقرآن امام على(ع)(www.qdqat.ir) مراجعه كرده 
و فرم  هاى مربوطــه ثبت نام را تكميــل و كد رهگيرى 

دريافت نمايند.
وى گفت: براى مرحله دوم ثبت نام كه جهت تعيين 
نوبت روز و ساعت مسابقه ميباشد نيز بايستى داوطلبان 
گرامى با در دست داشتن كد رهگيرى مجددا از تاريخ 
جمعه 25 آبان ماه لغايت ســاعت 24 روز دوشنبه 28 
آبان ماه در مدت 4 روز به سايت مراجعه و نوبت حضور 
خود را تعيين كنند، يادآورى اين نكته ضرورى است كه 
اولويت تعيين زمان بر اساس مراجعه به سايت ميباشد و 
لذا افرادى كه تمايل دارند روز و ساعت خاصى را انتخاب 

نمايند، بايستى زودتر به سايت مذكور مراجعه كنند.
وى يادآور شد: متســابقين جهت چاپ كارت شركت 
در مسابقه مى توانند از تاريخ دوشنبه پنجم آذر ماه به 

سايت مراجعه كرده و اقدام به چاپ كارت نمايند، زيرا 
در زمان حضور در مســابقات، داشتن كارت چاپ شده 

ثبت نام و همراه داشتن كارت ملى الزامى است.
وى افزود: پس از پايان مهلت ثبت نام ، به هيچ عنوان 
زمان ثبت نام تمديد نخواهد شــد و لذا داوطلبان سعى 

كنند در زمان تعيين شده براى ثبت نام همت نمايند.
وى گفت: با توجه به اينكه دارالقــرآن امام على(ع) 
در شــعب مختلف خود در سطح كشــور، حافظان دو 
جزء و پنج جزء را مورد تقدير قرار مى دهد، در مرحله 
سراسرى رشــته هاى مذكور وجود ندارد و رشته هاى 
حفظ منحصر به ده جزء و بيســت جزء و سى جزء مى 

باشد.
وى تاكيد كرد: در اين دوره از مســابقات هر داوطلب 
تنها در يك رشــته مى تواند شــركت كند و همچنين 
افرادى كــه در دوره هاى قبل حدنصاب رشــته هاى 
حفظ ده جزء و بيست جزء را كسب كرده باشند در اين 
دوره در همان رشته نمى توانند مجددا شركت نموده و 

بايستى در مقطع باالتر به رقابت بپردازند.

آغاز ثبت نام دوازدهمين دوره مسابقات سراسری خواهران دارالقرآن امام علی )ع(

خبرنامه
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

 قاچاق روزانه ۴۰ ميليون ليتر سوخت
صحت ندارد

| مديرعامل شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: قاچاق 
سوخت بدون شــك از جايگاه هاى عرضه و نازل ها انجام نمى شود و رقم 
40 ميليون ليتر روزانه قاچاق سوخت كه برخى رسانه ها مطرح مى كنند 
تخيلى است.به گزارش پايگاه اطالع رســانى شركت ملى پخش فرآورده 
هاى نفتى ايــران و به نقل از خبرگزارى صداوســيما، ســيدمحمدرضا 
موسوى خواه، در ارتباط تلفنى با برنامه گفت وگوى ويژه خبرى شبكه دوم 
سيما با موضوع قاچاق سوخت گفت: درصد افزايش مصرف سوخت در 6 
ماه نخست امسال در مقايسه بامدت مشابه پارسال با يك درصد افزايش 

به 8,9 درصد رسيده است.
وى افزود: براى قاچاق 10 ميليون ليتر ســوخت به طور تخمينى حدود 
3 هزار تانكر با ظرفيت 20 هزار ليتر الزم اســت.مديرعامل شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى با تاكيد بر اين كه ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز نقش پررنگى در مبارزه با قاچاق سوخت دارد، افزود: رقم 40 ميليون 
ليتر روزانه قاچاق سوخت كه برخى رسانه ها مطرح مى كنند تخيلى بوده 

و اعداد و آمارى كه مطرح مى شود تقريبى و برآوردى است.
موسوى خواه گفت: قاچاق سوخت بدون شــك از جايگاه هاى عرضه و 
نازل ها انجام نمى شود.وى گفت: از سال 86 تاكنون كارت سوخت فعال 
است و كنار گذاشته نشده است. همچنين پس از تك نرخى شدن سوخت 

در سال 94 قيمت بنزين يكسان و 1000 تومان شد.
تك نرخى شدن بنزين اين ذهنيت را در مردم ايجاد كرده بود كه استفاده 
كردن يا نكردن از كارت ســوخت تفاوتى ندارد. در اين حال، عده زيادى 
هنگام مراجعه به جايگاه هاى عرضه سوخت اعالم مى كردند كارت خود را 
جا گذاشته اند يا گم كرده اند، از اين رو كارت هاى هوشمند سوخت مردم 

را كاهش و كارت هاى هوشمند سوخت جايگاه داران را افزايش داديم.
موســوى خواه تصريح كرد: بين 3 تا 5 ميليون نفر ممكن اســت كارت 
سوخت خود را در دست نداشته باشند، از اين رو براى آنهايى كه رمز كارت 

خود را فراموش كرده اند تمهيداتى داريم.
ميهمانان اين برنامه هم راى و هم نظر به راه اندازى دوباره كارت سوخت 
و همچنين كدگذارى كردن كارت ها در شهرهاى مرزى راى مثبت دادند 
و يكى از راهكارهاى كاهش قاچاق سوخت را از سرگيرى استفاده دوباره 

كارت سوخت عنوان كردند.

در تقاطع غیرهمسطح ورزش اراک  صورت گرفت؛

آغاز عمليات لوله گذاری جابه جايی کلکتور 
اصلی فاضالب شهر

| در راســتاى ادامه عمليــات اجرايى و رفع معارضين پــروژه تقاطع 
غيرهمسطح ورزش، عمليات لوله گذارى جابجايى كلكتور اصلى فاضالب شهر 
در تقاطع غيرهمسطح ميدان ورزش تحت نظارت معاونت امور زيربنايى و حمل و 
نقل شهرى از ديروز آغاز گرديده است. به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى اراك؛كالنشهر اراك به 8 منطقه شهردارى تقسيم شده است.بودجه 
شهر اراك در سال 1389 بالغ بر 65 ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال 1390 
به 180 ميليارد تومان و در سال 1391 به 200 ميليارد تومان افزايش يافته است.
شهردارى منطقه يك، بخش وسيعى از شهر را تحت پوشش خود دارد. محدوده 
شهرى منطقه از ميدان وليعصر (خيابان امام) تا خيابان محسنى، خيابان هپكو، 
خيابان دانشگاه و منطقه مسكن و شهر صنعتى و در امتداد آنها به سمت ميدان 
محيط زيست، جاده خمين تا حسين آباد بغدادى و از جاده تهران تا حاجى آباد 
و تمامى صنايع و كارخانجات بزرگ و كوچك را شامل مى شود. هم چنين اين 
محدوده تا خيابان محسنى، خيابان ادبجو و خيابان آيت اهللا سعيدى به سمت 
بلوار مهارت و قنات ناصريه و كليه شهرك هاى اقمارى در اين محدوده را در بر 
داشته و تا منطقه رسول آباد كليه اين مناطق تحت پوشش منطقه يك است.
مقدار جمعيت ساكن در اين منطقه طبق آمار سال 1390 برابر با 220000نفر 
برابر با 90320 خانوار اســت كه از اين ميان 119000 نفر مرد و100001 نفز 
زن بوده اند.منطقه دو شــهردارى اراك از لحاظ موقعيت جغرافيايى، از قسمت 
شمالى خيابان امام، از سمت ميدان ولى عصر، مجاور پل جهاد و سمت راست 
محدوده مسكن شروع و حد فاصل تفكيك منطقه يك و دو، در خط ريل راه آهن 
خاتمه مى يابد. مقدار جمعيت ساكن در اين منطقه طبق آمار سال 1390 برابر 
با 159979 نفر برابر با 49257 خانوار اســت كه از اين ميان 80044 نفر مرد و 
79935 نفز زن بوده اند.مقدار جمعيت ســاكن در اين منطقه طبق آمار سال 
1390 برابر با 171549 نفر برابر با 50672 خانوار است كه از اين ميان 88457 
نفر مرد و 83092 نفز زن بوده اند.منطقه 4 كه با نام منطقه شهردارى كرهرود 
هم شناخته مى شود از لحاظ جغرافيايى شامل كرهرود و باغهاى اطراف و منطقه 
تخت سادات است و از طرفى به ميدان انقالب و شهرك نبئى محدود مى شود. 
مقدار جمعيت ساكن در اين منطقه طبق آمار سال 1390 برابر با 29721 نفر 
برابر با 8782 خانوار اســت كه از اين ميان 15133 نفر مرد و 14588 نفز زن 
بوده اند.منطقه 5 كه با نام منطقه شهردارى سنجان هم شناخته مى شود از لحاظ 
موقعيت جغرافيايى شامل سنجان، شهرك نبئى، شهرك 504 واحدى ماشين 

سازى و پرديس دانشگاه اراك است. 


