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آغاز فرایند خودارزیابی بر اساس 
الگوی تعالی سازمانی در برق 

منطقه ای خوزستان

جلسه افتتاحیه کارگاه خودارزیابی بر اساس 
مدل تعالی سازمانی در شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران 

این شرکت و مشاور پروژه برگزار شد.
پروژه  این  ابراهیمی جمارانی مشاور  مسعود 
این  این نشست گفت: برای اجرایی شدن  در 
پروژه الزم است که همه افراد درگیر این کارگاه 
معیارهای  و  مبانی  مفاهیم،  با  خودارزیابی، 
آن  از  پس  و  آشنا  سازمانی  تعالی  الگوی 
کارگروه های مربوطه تشکیل شوند. وی افزود: 
پس از تشکیل کارگروه ها، کارکردهای سازمان 
مبتنی بر معیارهای مدل ارزیابی و نقاط قوت 
رفع  برای  و  بهبود شناسایی  قابل  زمینه های  و 
نقاط  نگهداشت  و  تقویت  و  بهبود  قابل  نقاط 
ارائه می شود. مشاور  الزم  پیشنهادهای  قوت، 
پروژه کارگاه خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی 
پروژه  این  نهایی  هدف  اینکه  بیان  با  سازمانی 
کرد:  بیان  است  شرکت  در  بهره وری  افزایش 
نتیجه و خروجی این پروژه فهرستی از برنامه ها و 
اقدام های بهبود اولویت بندی شده است. محمود 
منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  دشت بزرگ 
خوزستان نیز در این نشست با اشاره به نقش 
این کارگاه در افزایش راندمان و بهره وری شرکت 
بر تشکیل کارگاه های خود ارزیابی در بخش های 
مختلف شرکت و تعامل درون سازمانی برای به 

نتیجه رسیدن این پروژه تاکید کرد.
اساس  بر  کارگاه خودارزیابی  برگزاری  متولی 
الگوی تعالی سازمانی با حضور مشاور پروژه در 
یک بازه زمانی سه ماهه، حوزه منابع انسانی ـ 

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری است. 
بر اساس این گزارش، یکی از ضوابط شرکت 
زیرمجموعه  شرکت های  که  است  این  توانیر 
تعالی  مدل  اساس  بر  یکبار  هر ۲ سال  تابعه 
سازمانی خود را مورد ارزیابی قرار دهند و این 
در شرکت  خودارزیابی  فرایند  شروع  و  جلسه 
راستا  همین  در  نیز  خوزستان  منطقه ای  برق 

برنامه ریزی و اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان گیالن : 

مدیران شهرک ها می بایستی تمام 
همت خود را در مسیر رفع مشکالت 

واحدهای صنعتی به کار گیرند

جلسه هم اندیشی مدیران شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان با حضور مدیر عامل و معاونین 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن  برگزار گردید. 
محبوبی حسن کیاده ، در این جلسه با اشاره 
یکی  عنوان  به  ساختها  زیر  اجرای  اهمیت  به 
شهرک  شرکت  رسالت  ارکان  ترین  اصلی  از 
امروزه  این که  به  توجه  با  های صنعتی گفتند: 
ها  اهم  اولویت  از  اشتغال  ،  و  ملی  تولید 
مهم  از  ،لذا  باشد  مطالبات  عمومی  می  و 
ترین  تکالیف مجموعه مدیران شهرک ها و نواحی 
صنعتی این است  که از هیچ کوششی جهت رفع 
در  وی   . دریغ  نکنند   ، موجود  احتمالی  موانع 
گیالن  نواحی  صنعتی  و  ها  افزود:شهرک  ادامه 
از ظرفیت و پتانسیل بسیار باالیی در بخش های 
متعدد برای جذب سرمایه گذار برخوردار بوده که 
قطعا”  از نتایج آن  افزایش اشتغال و در نتیجه 
رونق اقتصادی استان و افزایش در آمد سرانه مردم 
خواهد بود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان گیالن گفت : باید فضای خدمت رسانی  در 
شهرک های صنعتی به گونه ای باشد که واحدهای 
برای فراهم بودن  تولیدی کوچکترین دغدغه ای 
امکانات زیرساختی من جمله آب ،برق و گاز و …
که از وظایف اصلی شهرک ها و نواحی صنعتی 
می باشد  نداشته باشند و کوچکترین تعلل در این 

مسیر با هر توجیهی پذیرفتنی نیست.

ساخت موفقیت آمیز مقره پلیمری 
مقاوم در شرایط آلودگی هوا در 

برق منطقه ای خوزستان

برق  برنامه ریزی شرکت  و  تحقیقات  معاون 
منطقه ای خوزستان از ساخت موفقیت آمیز مقره 
پلیمری مقاوم در شرایط آب و هوایی خوزستان 

در پروژه تحقیقاتی این شرکت خبر داد.
کیومرث زمانی با گرامیداشت هفته پژوهش 
پدیده  رخداد  فراوانی  و  غلظت  افزایش  گفت: 
ریزگرد در خوزستان و ترکیب آن با رطوبت باال 
با  را  خوزستان  برق  شبکه  اخیر،  سال های  در 
چالش جدی مواجه نموده که همین امر منجر 
به تعریف پروژه تحقیقاتی " تدوین دانش فنی 
و ساخت نیمه صنعتی مقره پلیمری بر اساس 
شرایط آب و هوایی خوزستان " در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان شد.
مراحل  طی  با  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
اولیه در کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه 
ای خوزستان به تیم تحقیقاتی دانشگاه شهید 
بهشتی با هدایت آقای دکتر رحمانی به عنوان 
محقق اصلی و سرپرست تیم تحقیقاتی واگذار 
شد، افزود: در مرحله اول در این پروژه، وضعیت 
آب و هوایی خوزستان از نظر شدت آلودگی و 
برق  تجهیزات  روی  بر  که  آالینده ای  مواد  نوع 
و  بررسی  می کند،  رسوب  ها  مقره  بخصوص 
گزارش مفصلی در خصوص کانون های ریزگرد 
و خصوصیات شیمیایی و میزان چسبندگی این 

آالینده ها تدوین گردید.
برق  برنامه ریزی شرکت  و  تحقیقات  معاون 
علل  سپس  کرد:  اضافه  خوزستان  منطقه ای 
شکست عایقی در زمان بروز پدیده رطوبت بر 
روی مقره های آلوده مورد بررسی و نشان داد که 
در دماهای مشخص در خوزستان که در اوایل 
صبح و بامداد و در فصول خاصی رخ می دهد، 
بخار آب بر روی چترک مقره ها میعان )ایجاد 
تعداد  افزایش  با  ادامه  در  می نماید،  شبنم( 
قطرات شبنم و جذب آن در آلودگی روی چترک 
و تشکیل یک الیه رسانا منجر به شکست عایقی 

مقره می شود.
زمانی با بیان اینکه با توجه به این موارد یکی 
از ایده های اصلی ساخت مقره مقاوم، جلوگیری 
از کاهش دمای مقره به کمتر از نقطه شبنم 
از  پس  کرد:  تصریح  بود،   )DEW POINT(
تست راه حل های متنوع با ترکیب مواد مختلف 
نانو از جمله نانو کربن در خمیر سیلیکون مقره 
خمیر  از  ترکیبی  سرانجام  متفاوت،  مقادیر  با 
سیلیکون حاصل شد که مقره های ساخته شده 
با آن آزمایش های مختلف را با موفقیت پشت 

سر گذاشت.
که  آزمایش ها  این  در  کرد:  اضافه  وی 
در  و  برق  صنعت  استانداردهای  اساس  بر 
آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو، شرکت سیمکاتک و 
همچنین آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران 
آلودگی خوزستان صورت  با مدل سازی شرایط 
گرفت، مقره های ساخته شده مقاومت نشان 

داده و دچار شکست عایقی نشدند.
برق  تحقیقات شرکت  و  برنامه ریزی  معاون 
این  انجام  کرد:  تاکید  خوزستان  منطقه ای 
و  گرفته  صورت  استاندارد  اساس  بر  تست ها 
موفقیت این پروژه تحقیقاتی مورد تائید ناظر 
عضو  شایگانی  دکتر  آقای  پروژه،  دانشگاهی 
هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر شیخ 
قمی عضو هیئت مدیره شرکت سیمکاتک بعنوان 

ناظر صنعتی پروژه نیز قرار گرفته است.
زمانی با بیان اینکه مستندات علمی منتشر 
شده حاصل از نتایج این تحقیق مورد استقبال 
مجامع علمی بین المللی نیز قرار گرفته است، 
گفت: برنامه این شرکت در گام بعدی، استفاده 
از این مقره در یک خط انتقال به عنوان نمونه 
است تا در نهایت، در صورت موفقیت آمیز بودن 
استفاده عملی از این مقره ها، بخصوص اطمینان 
از دوام و عمر مقره، تجاری سازی و تولید انبوه 
در  وی  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  مقره ها  این 
پایان با قدردانی از حمایت های دکتر دشت بزرگ 
منطقه ای  برق  شرکت  محترم  مدیرعامل 
خوزستان در به سرانجام رسیدن این پروژه، از 
لیلی اصالنپور مدیر دفتر تحقیقات و کارکنان آن 
واحد و همچنین دکتر رحمانی محقق پروژه و 
همکاران وی و دکتر شایگانی و دکتر شیخ قمی 
ناظرین دانشگاهی و صنعتی و در نهایت اعضای 
دکتر  کمیته  عضو  اساتید  و  تحقیقات  کمیته 

مرتضوی و دکتر قهقه زاده، تقدیر و تشکر کرد.

ماهه  هشت  در  کرد:  اظهار  قربانی  محمدرضا 
از  استفاده  با  الملل  بین  بار  تن  امسال ۴۹۰ هزار 
خطوط ریلی منطقه آذربایجان جابجا شده که از رشد 

۱۵ درصدی برخوردار است.
وی افزود: سهم صادراتی این میزان بار حمل شده 
۲۱۲ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد ۱۸ درصدی داشته و ۱۳۲ هزار تن بار از طریق 

حمل و نقل ریلی وارد کشور شده است.
قربانی همچنین گفت: در سال جاری ۱۴۶ هزار 
تن کاال به عنوان بار ترانزیت از طریق خطوط ریلی 
منطقه آذربایجان جابجا شده که این رقم در مقایسه 

با سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است.
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان اقالم صادراتی 
جابجا شده را عمدتاً شیشه فرآوری شده، محصوالت 
صنایع  پتروشیمی،  مواد  آالت،  آهن  حوزه  نهایی 

غذایی مانند شیرینی و شکالت عنوان کرد.
افزایش ۳۶ درصد مسافرت ریلی از طریق راه آهن 

آذربایجان
کرد:  اعالم  آذربایجان  منطقه  آهن  راه  مدیرکل 
در هشت ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۶۰۷ 
هزار نفر از طریق راه اهن منطقه مسافرت کردند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد 

افزایش داشته است.
قربانی اضافه کرد: تعداد مسافر جابجا شده در 
خط ویژه دانشگاه شهید مدنی در همین مدت، پنج 
هزار و ۱۰۰ نفر بوده که با ۲ ریل باس ۳۳۶ نفره و 
یک قطار کوپه ای با ۳۰۰ نفر ظرفیت و در ۱۰ رام 

انجام می شود.
وی ایجاد سه خط فرعی برای ارائه خدمات بهتر و 
همچنین کاهش بار ترافیک جاده ای در بخش حمل 
بار را از مهمترین پروژه های حوزه ماموریتش عنوان 
کرد و گفت: این خطوط برای مجموعه های فوالد 
بناب، شیرین عسل و سهند آذر طراحی شده که 
پیش بینی می شود در دهه فجر امسال وارد مدار 

ریلی منطقه آذربایجان شوند.
آمار واگنهای خطوط ریلی آذربایجان در  به  وی 
سال گذشته اشاره کرد و گفت: این آمار سال گذشته 
۵۰۰ دستگاه را که همگی اروپایی بودند شامل می 
شد اما امسال یک هزار و ۲۳۳ واگن در خطوط ریلی 
آن  که ۵۶۲ دستگاه  استفاده می شود  آذربایجان 

واگن ایرانی و ۶۷۲ دستگاه نیز اروپایی است.
راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده گانه 
راه آهن ایران در محورهای تبریز - میانه، تبریز- جلفا، 

تبریز- رازی، مراغه - ارومیه و در آینده نزدیک میانه 
- بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به 

حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر می رسد.
راه آهن آذربایجان به استان های آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی و اردبیل خدمت رسانی می کند.
افزایش صادرات بار توسط ناوگان ریلی راه آهن 

آذربایجان 
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان همچنین گفت: 
در سه ماهه نخست سال جاری ۹۶ هزار و ۸۵۹ تن 
بار از طریق ناوگان ریلی این منطقه صادر شده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد 

افزایش داشته است.
محمدرضا قربانی افزود: در سه ماه نخست امسال 
۱۵۸ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۵۷ تن کیلومتر بار از 

طریق ناوگان ریلی این منطقه حمل شده است که 
به مدت  بار خالص حمل شده نسبت  این میزان 

مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: میزان بار تجمیعی حمل شده در بخش 
بین المللی اعم از واردات، صادرات و ترانزیت راه 
آهن منطقه آذربایجان در سه ماهه سال جاری ۲۰۲ 
هزار تن است که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
قربانی، میزان بار ترانزیت شده در سه ماه اول 
سال جاری در این منطقه را ۵۷ هزار و ۷۲۲ تن بار 
اعالم کرد و ادامه داد: این میزان نسبت به مدت 
نشان  را  درصدی  افزایش ۱۸  گذشته  سال  مشابه 
می دهد. وی همچنین اعالم کرد: در این مدت از 
طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان ۵۹۲ هزار و 

۲۸۰ مسافر جابجا شده است که این تعداد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱.۱۶ برابر )۱۱۶ 
کرد:  خاطرنشان  وی  است.  یافته  افزایش  درصد( 
 ۱۴۰۰ سال  اول  سه  در  شده  جابجا  مسافر  تعداد 

حدود ۲۷۴ هزار و ۷۷۹ مسافر بود.
این  گفت:  آذربایجان  منطقه  آهن  راه  مدیرکل 
تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان ریلی این 
منطقه در این مدت شامل ۴۵۸ هزار و ۶۷۰ مسافر 
بین شهری و ۱۳۳ هزار و ۶۱۰ مسافر حومه ای است.
قربانی، افزود: تعداد مسافران بین شهری و حومه 
ای جابجا شده در سه ماه اول سال جاری از طریق 
ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نسبت مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۸۳ و ۴۴۲ درصد افزایش داشته 

است.

مدیرکل راه آهن آذربایجان خبر داد؛

افزایش جابجایی بار از راه آهن آذربایجان 
تبریز - فالح: مدیرکل راه آهن آذربایجان میزان بار جابجا شده در هشت ماهه امسال از طریق خطوط ریلی منطقه را بیش یک میلیون و ۴۷ هزار 

تن اعالم و عنوان کرد: این رقم رشد ۱۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

در هشت 
ماهه امسال 

490 هزار تن 
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با استفاده 
از خطوط 

ریلی منطقه 
آذربایجان 

جابجا شده 
که از رشد 

15 درصدی 
برخوردار است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  فالح:   - تبریز 
آذربایجان شرقی گفت: اخذ حقوق دولتی از معادن استان در ۹ 
ماهه امسال با رشد ۱۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، به 

۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
صابر پرنیان افزود: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیارد 
تومان حقوق و عوارض دولتی از معادن آذربایجان شرقی اخذ شده 
بود که با تشدید نظارت ها بر فعالیت آنها شاهد رشد چشمگیر در 

این زمینه در سال جاری هستیم.

وی بیان کرد: بر این اساس آذربایجان شرقی در اخذ حقوق دولتی 
از معادن استان از تکلیف وزارت صمت و برش بودجه نیز جلوتر 

است.
معادن  فعالیت  بر  نظارت  تشدید  راستای  در  کرد:  اضافه  وی 
آذربایجان شرقی، برای اولین بار کارگروه یک درصد فروش معادن 
آذربایجان شرقی،  آنها در  فعالیت  از  ناشی  برای جبران تخریب 

تشکیل و میزان خسارت در پنج شهرستان نیز برآورد شده است.
پرنیان توضیح داد: با این اقدام، در واقع برای نخستین بار به 
موضوع تخریب معادن در معابر عمومی ورود کرده ایم تا در قالب 

یک درصد فروش معدن برای طرح های عمرانی هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال تمام معادن استان باید 
در سامانه جامع تولید آمار ثبت نام کنند، افزود: تاکنون ۱۶۰ معدن 

آذربایجان شرقی در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: این رویداد یک انقالب در شفافیت در تاریخ معادن 
میزان  این سامانه  در  زیرا  آذربایجان شرقی محسوب می شود، 
فروش معادن و اینکه محصول آنها به چه کسی فروخته شده و 

میزان اخذ حقوق دولتی مشخص می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین 
از برنامه تشدید نظارت بر ناظران فنی معادن استان گفت: ناظران 
فنی حقوق می گیرند و وظیفه شان نظارت بر معدن است؛ نظارت 

مان را بر اینها تشدید کرده ایم که بر نحوه برداشت اصولی معادن 
با دقت بیشتری نظارت کنند که اگر کوتاهی کنند به کمیته انتظامی 

سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند.
وی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر ناظر فنی معدن در استان داریم که 

کالس های آموزشی نیز برای اینها برگزار می کنیم.
وی اضافه کرد: در این راستا، جلسات شورای معادن استان نیز در 
حال افزایش است و طبق نظر استاندار دو هفتگی می شود تا هم 
عقب ماندگی های سال های قبل جبران شود و هم اقدامات جدیدی 

برای بهره برداری حداکثری از معادن موجود انجام گیرد.
پرنیان ادامه داد: معدن در سال های گذشته مورد کم توجهی قرار 
گرفته و ما هم تالش می کنیم با تشدید نظارت و فعال سازی معادن 

و خلع ید از نااهالن آن را تقویت کنیم.
از هشت  بیش  با  شرقی  آذربایجان  استان  است  ذکر  به  الزم 
میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده، رتبه نخست کشور را دارد 

و نصف حدود ۷۰۰ معدن آن غیر فعال هستند.
ضرورت بهره برداری بهینه از معادن آذربایجان شرقی در دولت 
آنان  و  است  بوده  استانی  مسووالن  جدی  توجه  مورد  سیزدهم 
با انتقاد از فایده اندک معادن استان برای رفاه، ثروت آفرینی و 
اشتغال مردم، بر لزوم اصالح روند معیوب واگذاری و استخراج 

معادن تاکید دارند.

اخذ حقوق دولتی از معادن آذربایجان شرقی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت 

با حضور مسوولین استانی صورت گرفت؛
وژه های حمل ونقل مسافر ونمایی از پر و و ر آغاز عملیات اجرایی توسعه شمال شرقی خط ۲ متر

شهردار شیراز در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم خط ٢ قطار شهری شیراز 
گفت: توسعه شمال شرقی خط ٢ مترو شیراز از امروز به سمت ایستگاه کلبه 
سعدی و پس از آن ایستگاه فضیلت آغاز می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم خط ٢ 
قطار شهری شیراز بیان کرد: توسعه شمال شرقی خط ٢ مترو شیراز از امروز به 
سمت ایستگاه کلبه سعدی و پس از آن ایستگاه فضیلت آغاز می شود. او با بیان 
اینکه دستگاه TBM در خط ٢ مترو این کالنشهر از میدان قهرمانان در میانرود 
به ایستگاه آزادی رسیده است، افزود: پیشرفت این خط تا ایستگاه آزادی مرهون 
تالش شهرداران، شوراها، دولت ها و استانداران،  پیمانکاران و عوامل اجرایی است. 
شهردار شیراز خاطرنشان کرد: فاز اول خط ٢ مترو شیراز در دهه فجر امسال 
از میدان قهرمانان تا میدان امام حسین)ع( به طول ۱۰کیلومتر و ٣ ایستگاه به 
بهره برداری می رسد. اسدی با بیان اینکه از میدان امام حسین)ع( تا میدان آزادی 
نیز عملیات باقیمانده زیادی وجود دارد، گفت: در فاز دو خط ٢ مترو نیز ۵ ایستگاه 
از میدان آزادی تا فضیلت طراحی شده است. او ارزش این پروژه را بیش از ۶۲هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: قرارگاه خاتم االنبیا)ص( قول مساعد داده که در بازه 
زمانی ٣٠ ماهه ایستگاه های باقیمانده را به اتمام برساند. مقام ارشد شهری شیراز 
همچنین با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر و ساخت ایستگاه مترو خط یک شیراز 
١٠٠ میلیارد تومان هزینه داشت اما امروز به بیش از ١٢٠٠ میلیارد تومان رسیده 
است، گفت: کمک دولت امروز منوط به فروش و انتشار اوراق مشارکت به صورت 
سهم ۵۰ درصدی دولت و ۵۰درصدی شهرداری شده است. اسدی خطاب به 

تعدادی از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسالمی که در این مراسم حضور 
داشتند، تاکید کرد: در بودجه سال آینده فروش و انتشار اوراق مشارکت برای 
شهرداری ها به ویژه در بخش مترو و خرید اتوبوس و ناوگان فرسوده با تعهد ۵۰ 
درصدی سهم دولت اعمال شود. او همچنین با بیان اینکه برای پیشرفت شیراز 
امروز همه اختالف سلیقه را کنار گذاشته ایم، افزود: طی یک توافق با شورا و قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( توسعه مترو را به جد دنبال می کنیم. اسدی با بیان اینکه امروز 
در شهر شیراز تمام موضوعات را کنار گذاشته ایم، اضافه کرد: روز ۲۶ آذر ماه 
مصادف با روز ملی حمل ونقل است و این تعهد را متقبل می شویم که ظرف ۳۰ 
ماه آینده پروژه خط دو مترو از میدان قهرمانان تا میدان کلبه اجرا شود.   شهردار 
شیراز با تأکید بر اینکه شهر شیراز از امروز به بعد تغییر بسیار بزرگی در حوزه 
شهری خواهد داشت، گفت: عملیات اجرایی ساختمان پالک گذاری شماره ۲ 
شیراز با هدف حذف ترافیک مرکز تعویض پالک در غرب شیراز و افرایش رضایت 
مندی شهروندان با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال و رونمایی از ۲۴ دستگاه 
اتوبوس جدید با اعتباری ۱۲۰۰ میلیارد ریال و رونمایی از ۸ پروژه هوشمندسازی، 
مطالعاتی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه حمل و نقل و ترافیک 
با اعتباری بالغ بر ۱۴۶۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه های مورد افتتاح و بهره برداری 
همزمان با هفته حمل ونقل است.  اسدی در پایان اعالم کرد: طی دو ماه گذشته 
۱۴۶پروژه به ارزش ٩هزار و ٣٨٣ میلیارد ریال در شیراز کلنگ زنی و به بهرداری 
رسیدند. نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این مراسم گفت: باید توسعه حمل ونقل ریلی را به عنوان یک ضرورت 

دنبال کنیم تا از سایر ظرفیت های آزادراهی، بزرگراهی و کمربندی های جنوبی، 
شمالی و شمال شرق شهر بتوان حداکثر استفاده را برد. ابراهیم عزیزی عنوان 
کرد: به حوزه حمل ونقل می توان دو نگاه داشت که یک نگاه در جهت برآورده 
کردن نیازهای حوزه حمل ونقل است که بستری برای توسعه این بخش است که 
در حوزه اجرایی کار درست و سزاواری است.  او تصریح کرد: معتقدیم حمل نقل 
یک حوزه حاکمیتی، مهم و سرنوشت ساز در معادالت اجتماعی و حتی امنیتی 
است. نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: بسیاری از نظامات سیاسی حمل ونقل را حوزه مهم و تأثیرگذار در تعریف 
امنیت و رضایتمندی مردم می دانند و معتقدم باید این بخش را با این نگاه دنبال 
کنیم تا رویکرد همه جانبه به حوزه حمل و نقل بتواند بخش اعظمی از رضایتمندی 
مردم را در نظام سیاسی فراهم کند.  عزیزی با اشاره به جریان اغتشاشات اخیر 
که یکی از حوزه های مورد تأکید عناصر ضد انقالب به حوزه حمل ونقل سوق 
داده شده بود، گفت: باتوجه به این موضوع اقداماتی در دستور کار قرار گرفت 
و با رویکرد هوشمندانه و قاطع این اقدام خنثی شد.  عزیزی ادامه داد: امروز در 
کالنشهر شیراز نمی توانیم بگوییم که یک شهر توسعه یافته هستیم و با توجه 
به اینکه بخش عظیمی از مشکالت را شاهد هستیم به عنوان یک شهر در حال 
توسعه یقینأ باید بپذیریم که تالش های ما متکی به رشد و توسعه یافتگی در 
آینده است.  نماینده مردم شهرستان زرقان و شیراز در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه در حوزه توسعه صنعت حمل ونقل مهمترین تکیه ما باید در حوزه 
ریلی باشد، گفت: آسیب پذیری و هزینه ها در بخش های مختلف با تکیه بر حوزه 

حمل ونقل ریلی می تواند سزاوارتر باشد.  او اضافه کرد: یقینا باید پس از ادامه و 
تکمیل خط ۲ و مسیرهای شرقی شیراز، عملیات اجرایی خطوط ۳ و ۴ به سرعت 
آغاز شود؛ چرا که عدم شروع این خطوط به معنای عدم تکمیل مسیر خطوط بویژه 
در مسیر ایستگاه حرم حضرت شاهچراغ)ع( است.  نماینده مردم شهرستان های 
شیراز و زرقان  خاطر نشان کرد: خط ۳ تکمیل کننده آزاد راه شیراز- اصفهان است 
و به یک معنا باید توسعه حمل ونقل ریلی را به عنوان یک ضرورت دنبال کنیم تا 
از سایر ظرفیت های آزادراهی، بزرگراهی و کمربندی های جنوبی، شمالی و شمال 

شرق شهر بتوان حداکثر استفاده را برد.

 زاهدان  محمد  شکوهی  فر : مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان 
و بلوچستان با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری بالغ بر هشت هزار عالئم 
ایمنی در سطح استان نصب شده است، اضافه کرد: سرقت عالیم رانندگی 
در سیستان وبلوچستان بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خسارت در بر داشته 
است. ایوب کرد در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: اولویت راهداری 
نگهداری رویه، ابنیه و تعمیر پل ها است. وی ادامه داد: اورهال و بازسازی 
ماشین آالت راهداری دیگر اقدامی است که توانسته ایم رتبه اول کشور 
را در بازسازی به استان اختصاص دهیم؛ همچنین ۱۳ نقطه حادثه خیز در 
استان اصالح و ۱۱۵ نقطه جدید آشکارسازی شده است. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نگهداری از ابنیه یکی از مهمترین 
وظایف در حوزه راهداری است، بیان کرد: در این عرصه مهمترین کار ایمنی روکش آسفالت است که تاکنون 
بالغ بر ۷۳۵ کیلومتر از محورها طی هشت ماهه سال جاری روکش آسفالت شده اند و در این زمینه سیستان 
وبلوچستان رتبه اول کشور را کسب کرده است. وی افزود: از این میزان ۴۸۵ کیلومتر راه شریانی و اصلی، 

۱۱۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۳۵ کیلومتر راه روستایی بوده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با بیان اینکه سیستان وبلوچستان دارای دو پایانه مرزی میلک و میرجاوه است، اظهار کرد: در حال حاضر به 
دلیل مصرف کننده بودن افغانستان، هیچ وارداتی از پایانه مرزی میلک در مرز افغانستان انجام نمی شود اما 
صادرات محصول از سوی ما به این کشور از رونق خوبی برخوردار است و گاز مایع، هیدروکربن، بنزین، گازوئیل 
و مواد غذایی از زمره کاالهایی صادراتی هستند که در سال جاری از مرز میلک به افغانستان صادر شده اند؛ 
افزون بر آن در پایانه مرزی میرجاوه صادرات، تزانزیت و واردات در حال انجام است. وی تصریح کرد: در سال 
جاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال از این پایانه ها جابجا شده است که ۸۷۰ هزار تن صادرات و 
بیش از ۲۴۰ هزار تن واردات و بیش از ۴۲۰ هزار تن ترانزیت انجام شده است. کرد اضافه کرد: در سال جاری 
۲میلیون ۷۷۹هزار و ۹۱۲ تن کاال از طریق ۸۳۴۱ سفر باری توسط ۶۹ شرکت حمل و نقل کاال و ۹۳۶۴ راننده 
جا به جا شده است.به گفته وی؛ در این مدت ۲۱ میلیون تردد در جاده های مواصالتی استان انجام شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در 
بحث تعمیر ماشین آالت جاده ای ۴۵ دستگاه بازسازی شده است که این اقدام ۲۰۰میلیارد تومان صرفه جویی 

اقتصادی را در بر داشته، همچنین۵۳ دستگاه ابنیه فنی و ۲۴۰۰ دستگاه پل نیز ترمیم شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان خبر داد
سرقت ۱۰ میلیارد تومانی عالیم رانندگی در سیستان وبلوچستان


