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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد؛

آمادگی کامل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
برای سفرهای نوروزی در سطح استان

| خدیجه سلیمانی - مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
كرمانشاه از آمادگى كامل اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى براى سفرهاى 
نوروزى در سطح استان خبر داد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرزكرمى اظهار داشت: 
درراستاى خدمات رســانى به  كاربران جاده اى و ايجاد ترافيك روان و ايمن 
براى مسافران نوروزى، مجموعه اقدامات اين اداره كل در قالب طرح نوروزى از 
25 اسفند تا 20 فروردين سال آينده اجرا مى شود. وى از تشكيل اكيپ هاى 
نظارتى به صورت شبانه روزى در پايانه هاى استان خبر داد و افزود: اين اكيپ 
ها به منظوركنترل و بازرسى ناوگان حمل و نقل براى ارائه خدمات به كليه 
مسافران با حداكثر توان بانجام وظيفه مى پردازند.كرمى در ادامه بيان داشت: 

براى استقرار واحدهاى خدماتى و اطالع رسانى، مكان يابى انجام شده و تمامى گشت هاى راهدارى با جديت در انجام 
مأموريت ها و اجراى طرح ويژه راهدارى شامل: لكه گيرى، روكش آسفالت، تعمير و راه اندازى سيستم روشنايى و چراغ 

هاى چشمك زن، ايمن سازى و آشكارسازى نقاط پرحادثه اقدامات مفيد و مناسب را انجام خواهند داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بانک مهراقتصاد از نام و آوازه خوبی  در بین دیگر 
بانک ها برخوردار است

| از سرى برنامه هاى ديدار با مسئوالن، عبدالرحيم دشمن زيارى –
مديركل بانك مهر اقتصاد استان بوشهر – به همراه معاونان خود با دكتر سعيد 
كشميرى رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان بوشهر ديدار و گفتگو كردند.در 
اين ديدار، ابتدا عبدالرحيم دشمن زيارى - مديركل بانك مهر اقتصاد استان 
بوشهر- گزارشى از وضعيت عملكردى  بانك  در استان و همچنين پرداخت 
تسهيالت به مشتريان  گزارشى  ارائه  كرد.وى با بيان اين كه اين  بانك در 
سال جارى، 13 فقره تســهيالت با اعتبارى بالغ بر  6500 ميليارد ريال به  
مشتريان و هم استانى ها در راستاى اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليدات 
داخلى پرداخت نموده است، افزود: بانك مهر اقتصاد عالوه برفعاليت هاى 
بانكى در بخش هاى فرهنگى  و اجتماعى عملكرد خوبى از خود نشان داده 
است.دشمن زيارى در ادامه ســخنانش، كاشت  درخت در 180 هكتار از 

اراضى استان خوزستان، برگزارى نخستين همايش ائمه جمعه و همچنين برگزارى نخستين يادواره 284 شهداى بانكى 
در استان قم را از مهمترين  اقدامات  فرهنگى و اجتماعى بانك مهر اقتصاد در سال جارى عنوان كرد.
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بازبودن تمامی محورهای مواصالتی استان 
کرمانشاه باوجود بارش سنگین برف

| خديجه سليمانى - مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
كرمانشاه از بازبودن تمامى محورهاى مواصالتى استان كرمانشاه باوجود بارش 
سنگين برف خبر داد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرز كرمى مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان كرمانشاه اظهار داشت: از  شب جمعه تاكنون كليه محورهاى 
مواصالتى اصلى استان توســط عوامل راهدارى، برف روبى و نمك پاشى شده 
و با تالش خســتگى ناپذير نيروهاى راهدارى تمامى محورها باز بوده و مشكل 
خاصى دراين خصوص وجود ندارد. مهندس فريبرز كرمى مديركل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه گفت: دربارش سنگين برف روز گذشته، 
256 روســتا در برف وكوالك گرفتار شــده بودندكه باتوجه به حضور مستمر 
وتالش شبانه روزى راهداران، در حال برف روبى و بازگشايى راه هاى ارتباطى 

اين روستاها هســتيم. مهندس فريبرز كرمى مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه در پايان تأكيد 
داشــت:نيروهاى خدوم راهدارى در منطقه اورامانات، پاوه، ثالث باباجانى، جوانرود، روانســر، بخش هايى از شهرستان 

كرمانشاه، اسالم آباد غرب، داالهو، سنقر و سرپل ذهاب، نيز باقيمانده مسيرهاى ارتباطى را برف روبى مى كنند.

خبرنامه

اختصاص 40 میلیارد تومان برای تملک و احداث پارکینگ در قم
| رئيس شوراى اسالمى شهر قم گفت: در بودجه سال آينده شهردارى قم مبلغ 40 ميليارد تومان براى تملك و 
احداث پاركينگ در شهر پيش بينى شده است.عبداهللا جاللى اظهار كرد: مهم ترين اولويت اين شورا تكميل پروژه متروى اين 
شهر است، قرار بود كه فاز نخست اين پروژه تا پايان سال 97 تكميل شود، اما اين اتفاق به دليل مشكالت اقتصادى رخ نداد.
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سهامدار عمده، شرکت زغال سنگی خرید
یک رخداد خوب برای ذوب آهن؛

| با خريد سهام يكى از شركت هاى زغال سنگى در منطقه 
پروده طبس دسترسى اين شركت به مواد اوليه آسانتر شد و زنجيره 
ماده  اوليه تا توليد براى ذوب آهن تكميل تر شد.شــركت هاى 
فوالدى كه منطبق با شيوه كوره بلند اقدام به توليد مى كنند براى 
توليد خود نياز به تامين زغال سنگ دارند . همواره يكى از دغدغه 
هاى ذوب آهن اصفهان در ايران نيز تامين زغال سنگ براى توليد 
است ، اما خبرها حكايت از اقدام راهبردى شركت سرمايه گذارى 
صدر تامين براى اصالح زنجيره تامين در ذوب آهن دارد چرا كه 
ذوب آهن ساليانه در حدود 1 ميليون و 650 هزار تن زغال سنگ 
مصرف مى كند كه به منظور اقدامات كيفى بايد 30 درصد از اين 
ميزان را از محل واردات و مابقى كه در حدود 1 ميليون 155 هزار 
تن اســت را از بازار داخل تامين كند از اين ميزان 180 هزار تن 
توسط شركت البرز شرقى از توابع ذوب آهن تامين شده و مابقى نيز 
از طريق پروده طبس تامين مى شود .احمد زمانى مدير عامل اين 
هلدينگ صنعتى و معدنى (صدرتامين) خبر از خريد 2/68 درصد از 
سهام شركت فراورى زغال پروده طبس ( يكى از شركت هاى اصل 
44 كه در اختيار صندوق كاركنان فوالد بوده است ) داد و گفت: 
در حال حاضر 5/56 درصد از سهام ذوب آهن اصفهان متعلق به 
تامين اجتماعى است كه به صورت وكالتى توسط هلدينگ صدر 

تامين اداره مى شود .

زنجیره تامین ذوب آهن با خرید یک واحد زغال تکمیل 
تر شد ...

وى گفت: ذوب آهن اصفهان اولين توليد كننده فوالد كشور و 
يكى از بزرگترين واحدهاى توليد كشور است كه پس از خصوصى 
ســازى بخش هايى از زنجيــره تامين اين مجموعــه به صورت 
جداگانه واگذار و به نوعى خصوصى شد اما استراتژى ما براى اين 
مجموعه تكميل زنجيره تامين و توليد ذوب آهن است و در اين 
راستا اقدام به خريد سهام يكى از بهترين و مدرن ترين كارخانه 
هاى زغال سنگ كشور كه هم زخائر معدنى بسيار خوبى دارد و 
هم جزو شركت هاى با پتانسيل باال است ، نموديم و 2/68 درصد 
از سهام اين مجموعه را خريدارى كرديم . اين شركت توان توليد 
ساليانه 1 ميليون و 500 هزار تن زغال خام و 750 هزار تن زغال 

كك را داراست .

برنامه تامین 6 میلیون تن ماده اولیه و زغال ســنگ در 
»ذوب« عملیاتی می شود ...

وى در ادامه افزود: در شرايط حال حاضر خوشبختانه ذوب آهن 
اصفهان شرايط سخت را پشــت سر گذاشته و از زيان خارج شده 
است و هدف گذارى اين مجموعه توليد 4 ميليون تن چدن مذاب 
است . در حال حاضر صدر تامين به عنوان سهام دار عمده اقدامات 
الزم در اين زمينه تزريق نقدينگى، ايجاد زيرساخت ها و سرمايه 
گذارى هاى الزم به جهت تكميل زنجيره هاى تامين را عملياتى 
كرده اســت و انتظار داريم با وجود زيرساخت هاى ايجاد شده در 
ذوب آهن هدف گذارى 4 ميليون تن توليد را در آينده اى نزديك 
محقق كند ، اين ميزان توليد نياز به 6 ميليون تن ماده اوليه ( سنگ 

آهن دانه بندى شده) و تامين زغال سنگ دارد كه زيرساخت هاى 
آن يكى پس از ديگرى در حال آماده شــدن است . زغال سنگ 
پروده طبس طبس هــم در حدود نيمى از مصرف داخلى ذوب را 
تامين مى كند و اين تغييــرات طبعا آثار مثبتى بر كاهش هزينه 
هاى اين مجموعه خواهد داشت .زمانى گفت: خوشبختانه عمده 
شركت هايى كه در اختيار صدر تامين اســت حاشيه سود قابل 
قبولى از 20 تا 30 درصد را دارند و در تالشــيم تا سوددهى ذوب 
آهن را نيز افزايش دهيم كه با توجه به ســودده شدن ذوب آهن 
و پوشــش هزينه هاى ثابت و ايجاد زير ساخت هاى الزم افزايش 
توليد مى تواند آثار مثبتى در سوددهى اين مجموعه داشته باشد .

صدر تامین به بورس می آید با ارزش بازاری در حدود 9 
هزار میلیارد تومان، البته فارغ از ذوب آهن

مدير عامل صدر تامين درباره بورسى شدن شركت متبوعش 
گفت: همه سازوكارها براى ورود ما به بورس آماده شده است 
و مدارك و مستندات الزم به بورس ارائه شده و انتظار داريم 
به زودى پذيــرش و درج نماد صدر تامين نهايى شــود.وى 
گفت : ما به عنوان هلدينگ صنعتى و معدنى شســتا هستيم 
و حداقل در شش ســال گذشته همواره سودده بوده ايم ، 90 
درصد دارايى هاى ما بورسى و شفاف است و پهنه هاى معدنى 
ارزشــمندى را در اختيار داريم و انتظار داريم صدر تامين با 
ارزش بــازارى بالغ بر حدود 9000 ميليــارد تومان به زودى 

وارد بازار سرمايه شود.


