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دبیر اجرایی اجالس "راه ابریشم" خبر داد:
حضور ۴۰ مهمان خارجی در 

نشست های جهانی "راه ابریشم" به 
میزبانی همدان 

 همدان - سارا پرویزی ساالر: دبیر اجرایی اجالس جهانی "راه 
ابریشم" گفت: ۴۰ مهمان خارجی از ۱۴ کشور جهان در نشست های 

این اجالس حضور خواهند یافت. 
ازبکستان،  فرانسه،  از کشورهای  مهمانان  این  افزود:  محمدی  حسن 
سوئیس،  ترکیه،  بوتان،  ژاپن،  کره جنوبی،  روسیه،  چین،  آذربایجان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و نپال در این نشست ها حضور خواهند 
یافت. وی اضافه کرد:در این اجالس که از یکم تا هفتم مهرماه برگزار 
می شود، مهمانانی هم از سران سازمان جهانی یونسکو در همدان حاضر 
می شوند و در بخش های مختلف به سخنرانی خواهند پرداخت.  مشاور 
عالی شهردار همدان با اشاره به آمادگی کامل شهرداری برای میزبانی از 
این رویداد جهانی اظهار کرد: در همین راستا کمیته های ۹گانه اجالس 
فعالند و با تمام قوت کارها را پیگیری می کنند. محمدی این کمیته ها را 
شامل علمی، پشتیبانی، اسکان و پذیرایی، تبلیغات و فضاسازی شهری، 
اطالع رسانی و رسانه، اجرایی، تشریفات، حمل و نقل و سمعی و بصری 
عنوان کرد.  وی افزود: خوشبختانه تمام دستگاه های اجرایی استان برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر همایش بسیج شده اند و همدان آماده است 

هم چون گذشته در میزبانی از این رویداد بین المللی بدرخشد.

با هدف تسریع در اجرای طرح توسعه 28 مخزن؛
نشست هماهنگی مناطق نفتخیز 

جنوب و اداره کل راه و شهرسازی 
استان خوزستان برگزار شد

 اهواز – رحمان محمدی : نشست هماهنگی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با هدف 
تسریع در اجرای طرح توسعه 28 مخزن برگزار شد . در این نشست 
مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور اجرایی 
و پیگیری با تشریح اهداف و جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح 
نگهداشت و افزابش توان تولید شامل 27 بسته قراردادی برای توسعه 28 
مخزن است که عمدتاً در استان های خوزستان، کهگلیوبه و بویراحمد 
و بوشهر اجرای می شود. مهندس محمد خانچی افزود: هدف این طرح 
افزایش تولید نفت است که با سرمایه گذاری ۴.6 میلیارد دالری موجب 
ایجاد فرصت های شغلی، توسعه کسب و کار و ایجاد تحول در استان 
های محل اجرای پروژه  ها خواهد شد. وی گفت: ۴ درصد از اعتبار این 
طرح در قالب مسئولیت های اجتماعی برای فعالیت های عمرانی در 
شهرها و روستاهای مجاور طرح از جمله احداث واحدهای آموزشی، 
راهسازی و ساخت مراکز بهداشتی و درمانی هزینه می شود. مهندس 
خانچی با بیان اینکه، حدود ٧٠درصد این طرح در استان خوزستان اجرا 
می شود تصریح کرد: با توجه به بازه زمانی تعریف شده، همکاری دستگاه 
های اجرایی استان در تحقق اهداف این طرح در موعد مقرر از اهمیت 
باالیی برخوردار است لذا انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی نسبت به 
پاسخ استعالم ها با سرعت بیشتری اقدام نماید. مشاور مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور اجرایی و پیگیری با اشاره به اینکه 
طرح توسعه 28 مخزن مورد تاکید وزیر نفت و استاندار خوزستان است، 
از همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذیربط استان 

خوزستان در پیشبرد این طرح ملی قدردانی کرد.

حسینی پور خبر داد:
ثبت بیش از ۵۰۰ شرکت، راننده و 

دانش آموز در سامانه سپند 
بندرعباس – کیوان حسین پور: رئیس سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: از زمان شروع ثبت نام در 
سامانه سپند تاکنون ثبت نام بیش از ۵۰۰ شرکت سرویس مدارس، 
راننده و دانش آموز جهت استفاده از سرویس، در این سامانه تایید و 
ثبت شده است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، سعید حسینی پور با اشاره به اینکه تایید صالحیت شرکت 
های حمل و نقل دانش آموزی توسط سازمان حمل و نقل صورت می 
گیرد، اظهار کرد: از بین ۱۳ شرکت متقاضی سرویس مدارس با بررسی 
های انجام شده ۱۱ شرکت از این بین تایید شده و مجوز فعالیت را 
از سوی سازمان دریافت کردند. وی افزود: تعداد 26۰ راننده نیز در 
سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی بعد از طی کردن مراحل ثبت 
نام برای شروع فعالیت و قرار گرفتن زیر نظر شرکت ها تایید شده اند. 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 
تصریح کرد: همچنین والدین 2۳۱ دانش آموز جهت دریافت سرویس 
ایمن و مطمئن برای ایاب و ذهاب فرزندان خود در این سامانه اطالعت 
خود و فرزندشان را وارد کرده و کد رهگیری جهت تخصیص سرویس 
از مدرسه مورد نظر دریافت کرده اند که  در نهایت الزم است به واحد 
های آموزشی مراجعه کنند. حسینی پور با اشاره به اینکه نرخ سرویس 
مدارس از سال ۹۴ تاکنون در بندرعباس تغییری نکرده است، تصریح 
کرد: امسال با نظر کارگروه ماده ۱8 آیین نامه دانش آموزی و کمیسون 
حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر ۱۵ درصد افزایش یافت. این 
مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر اساس نرخ جدید مسافت صفر تا سه 
کیلومتر ۱۱۵ هزار تومان، سه تا شش کیلومتر ۱۳8 هزار تومان، شش 
تا نه کیلومتر ۱6۱ هزار تومان، نه تا دوازده کیلومتر ۱8۴ هزار تومان و 

دوازده تا پانزده کیلومتر 2۰7 هزار تومان اعالم شده است.

استاندار تهران در بدو ورود به شهر 
باغستان به دیدار خانواده معزز 

"شهید حاج یدا.. کلهر" رفت
باغستان - فریبا میرزایی پندار: دکتر انوشیروان محسنی بند پی، 
استاندار تهران بعد از ورود به شهر باغستان و قبل از برگزاری آئین بهره 
برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی با حضور در منزل شهید گرانقدر،  
سردار شهید حاج یدا... کلهر و دیدار با خانواده این شهید، یاد و خاطره 
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و از خانواده معزز این 
شهید واالمقام طلب دعای خیر برای توفیق خدمت بیشتر و بهتر مسئولین و 
سربلندی و سرافرازی کشور را خواستار شد. در این دیدار محمودی ،نماینده 
مردم شهرستانهای حوزه مشق در مجلس شورای اسالمی ، طاهری، فرماندار 
شهرستان شهریار و معاونین ایشان، جناب سرهنگ جوزانی، فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان شهریار ، جناب سرهنگ اللهیاری، فرمانده سپاه شهریار، 
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا بنی احمدی، امام جمعه باغستان، حسن 
رنجبر، شهردارباغستان، جالل امامی ، رئیس شورا و برخی از اعضای شورای 

اسالمی شهر ایشان را همراهی می کردند.

افتتاح همزمان ۴ پروژه عمرانی 
شهرداری باغستان توسط استاندار تهران

باغستان - فریبا میرزایی پندار: چهار پروژه عمرانی خدماتی 
دکتر  با حضور  ریال  میلیارد  ارزش ۳6۰  به  باغستان  شهرداری 
محسنی بند پی ، استاندار تهران بطور همزمان به بهره برداری 
رسید . سالن ورزشی سردار #شهید حاج یدا... کلهر، پایانه مسافربری 
سردار شهید حاج حسین همدانی،  ساختمان آتش نشانی گلگون 
و ضلع شرقی کمربندی سعید آباد  پروژه های افتتاحی امروز بودند. 
استاندار تهران در این آئین ضمن تقدیر از تالشهای دکتر رنجبر، 
شهردار باغستان و اعضای  شورای اسالمی شهر باغستان، بر لزوم رفع 

مشکالت و کمبودهای موجود در شهر تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی از روند 
بهسازی محورهای سوسنگرد و 

بستان بازدید کرد
محمدی:  رحمان   – اهواز 
ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
عملیات  از  خوزستان  به  سفر 
بهسازی کمربندی سوسنگرد و 
بستان بازدید و بر سرعت بخشی 
و ایمن سازی بیشتر این پروژه ها 
تاکید کرد. محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی در ادامه سفر و بازدید از پایانه های مرزی با کشور 
عراق، حضورضمن حضور در پایانه مرزی شلمچه از شرایط بهسازی 
کمربندی سوسنگرد و بستان بازدید کرد. اسالمی در جریان این 
بازدید بر سرعت دهی در بهسازی و ایمن سازی این محورها برای 
استفاده مردم منطقه و مسافران تاکید کرد. در ادامه این سفر وزیر راه 
و شهرسازی با حضور در پایانه مرزی چذابه شرایط خدمات رسانی به 

زائران کربالی معلی را بررسی می کند.

نشست هم اندیشی نمایشگاه الکامپ 
در مخابرات منطقه گلستان

یعقوبی:  فیروزه   - گرگان 
نمایشگاه  اندیشی  هم  جلسه 
الکامپ گلستان با حضور مهندس 
منطقه  مدیرمخابرات  شهمرادی 
مدیر  یزدی  مهندس   ، گلستان 
نمایشگاه های بین المللی استان 
پروژه  مدیر  گلستان،پیشگویی 
نمایشگاه الکامپ گلستان ، مهندس اخوت  مدیریت دفتر مدیر منطقه 
و مهندس جوادی رئیس اداره روابط عمومی درمرکز ولیعصر برگزار 
گردید.در این نشست مهندس یزدی با اشاره به اهمیت نحوه برگزاری 
نمایشگاه الکامپ رعایت استاندارهای بین المللی و نمایشگاهی را 
از ضروریات این نمایشگاه بر شمرد و گفت: تمهیدات الزم پیش 
بینی و در حال اجراست واطالع رسانی ها آغاز شده است.مهندس 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان این مطلب که استان 
تجربه بسیار ارزشمندی در خصوص نمایشگاه دارد هوشمند سازی 
،اینترنت اشیاء ،حضور شرکت های در سطح ملی وکشوری و حضور 
شرکت های دانش بنیان که در حوزه فناوری فعالیت دارند را برای 
این نمایشگاه بسیارحائز اهمیت دانست .در ادامه پیشگویی مدیر پروژه 
الکامپ گلستان گفت:باتوجه به اهمیت این نمایشگاه وحضور مخابرات 
منطقه گلستان توجه بیشتر واسپانسری شرکت مخابرات ایران مورد 
انتظار است .وی با اشاره به تأثیرپذیری ادارات از استانداری نقش 
وتأثیر استانداری را در استفاده از توانمندیهای ادارات در برگزاری هر 
چه بهتر این نمایشگاه با اهمیت قلمداد کرد .وی همچنین نسبت 
به برگزاری کارگاههای آموزشی و دعوت ازشرکت های استانهای 
همجوار مانند مازندران ، خراسان شمالی .... ودعوت از استارت آپ 

هایی که عمومیت مردم با آن آشنایی دارند تأکید کرد .

کوهنوردان گمشده در ارتفاعات 
علی آبادکتول پیدا شدند

گرگان - معاون امدادونجات هالل احمر استان گلستان گفت: با 
تالش تیم امداد کوهستان هالل احمر گلستان، ۳ گمشده ارتفاعات 
محمدآبادکتول شهرستان علی آبادکتول پس از 7 ساعت تالش به 
پایین دست منتقل شدند.به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر گلستان، سیدرحیم میرکریمی با اشاره به پیدا شدن ۳ کوهنورد 
امداد  تیم  با تالش  اظهارداشت:  ارتفاعات محمدآباد  در  گمشده 
کوهستان هالل احمر گلستان، ۳ گمشده ارتفاعات محمدآبادکتول 
شهرستان علی آبادکتول پس از 7 ساعت تالش به پایین دست 
منتقل شدند.وی اظهارکرد: ساعت ۱۹ و ۴۴ دقیقه شامگاه پنجشنبه 
یک مورد گمشدگی در کوهستان در ارتفاعات دهنه محمدآباد علی 
آبادکتول، چشمه خوش دیدار، توسط نیروی انتظامی به مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیات استان گلستان اعالم شد.وی افزود: یک تیم 6 
نفره هالل احمر به محل اعزام شدند و بعد از هفت ساعت تالش 
حوالی 2:۳۰ بامداد امروز موفق شدند، ۳ کوهنورد گمشده را پس 

از جستجو و پیدا کردن به محل امن و پایین دست منتقل کنند.

کشاورزی استان مرکزی موظف به 
صرفه جویی ۶۷۰ میلیون مترمکعبی 

منابع آبی است
اراک – تهمینه دباغچی: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی گفت: طبق برنامه سازگاری با کم آبی، کاهش 67۰ میلیون 
مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی استان مدنظر است که 
تحقق این امر شدنی است. مجید آنجفی در جلسه شورای حفاظت از 
منابع آب استان افزود: در اکثر کشورهای دنیا سهم آب بخش کشاورزی 
تقریبا همچون ایران است، اما در راستای تکالیف برنامه های توسعه 
ای و با توجه به تنوع تولیدات، سهم مصرفی آب در بخش کشاورزی 
کشور حساس شده است. وی با اشاره به افزایش بهره وری آب در 
بخش کشاورزی نسبت به ۱۰ سال پیش، گفت: سطح زیر کشت تولید 
گندم آبی در سال 86-8۵ برابر با 7۵ هزار هکتار بوده است که این 
رقم در سال ۹7 به ۴۵ هزار هکتار رسیده و در واقع سطح زیر کشت 
این محصول طی ۱۰ سال ۳۰ هزار هکتار کاهش یافته است، اما با 
وجود کاهش سطح زیر کشت راندمان از ۰.۴6 کیلوگرم بر مترمکعب 
به ۰.88 کیلوگرم بر مترمکعب رسیده و نشان می دهد که در واقع 
راندمان مصرف آب در تولید گندم دو برابر شده است. آنجفی تصریح 
کرد: مجموع اراضی آبی زیرکشت استان مرکزی در سال 8۵-8۴ برابر 
با 2۱۳ هزار هکتار بوده که این میزان در سال ۹7 به ۱۵۱ هزار هکتار، 
تولید از یک میلیارد و 622 میلیون و 7۵۵ کیلوگرم به یک میلیارد و 
782 میلیون کیلوگرم و میزان مصرف نیز به یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب رسید در حالی که مصرف آب 2 میلیارد و ۱8۰ میلیون 
مترمکعب بود و در واقع میزان بهره وری آب از ۱.۳۳ در سال ۱۳8۴ به 
2.۹۳ در سال ۹7 رسید. وی با تاکید بر اینکه علیرغم کاهش سطح زیر 
کشت در استان و کاهش مصرف آب میزان تولید و کارایی آب افزایش 
یافته است، گفت: الزم است که در قضاوت اثربخشی اصالح الگوی 
کشت به این مهم توجه شود، البته در کنار این اقدامات، کشاورزان 
نیز به مدیریت منابع آب و تکنیک های کشاورزی اشراف دارند. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه میزان بهره 
وری در اراضی تولید محصوالت دیم نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: 
به جهت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی الزم است که نصب کنتور 
در اولویت 2 سال اول طرح)تا سال ۱۴۰2( قرار گیرد و سپس تعیین 
تکلیف چاه های غیرمجاز و تعدیل و اصالح پروانه برداشت نیز در سه 
سال نخست طرح اجرایی شود. وی گفت: سازمان باید 67۰ میلیون 
مترمکعب کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی را محقق کند که 
این امر شدنی است، اما نباید توسعه سیستم آبیاری محدود شود چراکه 
کاهش ۳۰۰ میلیون مترمکعبی باید از طریق تمرکز بر سیستم نوین 
آبیاری انجام گیرد و در این راستا شاهرگ اصلی اجرای کار تزریق منابع 
و اعتبارات اجرای سیستم نوین آبیاری است و نباید کاهش اعتبارات 
در این راستا اعمال شود. آنجفی اضافه کرد: در سال جاری کاهش 28 
درصدی اعتبارات تملک دارایی های سازمان در استان نسبت به سال 
۹7 رقم خورد، بر این اساس برای انجام تعهدات سنگین و جلوگیری 

از کاهش تولید پایدار، نباید کاهش اعتبارات در این بخش رخ دهد.

اخبار ایراناخبار ایران دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت : سیاست کلی دولت پیشگیری از خام فروشی است

از صادرات ۲۳ میلیون تن مواد خام به زیر ۸ میلیون تن رسیده ایم
اصفهان - مرادیان: دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
وزارت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون  به همراه  تجارت 
صمت، استاندار اصفهان، نماینده مردم شهرستان مبارکه در 
شهرستان  تأمین  شورای  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مبارکه ضمن دیدار با مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 

از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید در خصوص برنامه های حمایتی دولت از 
تولیدکنندگان داخلی گفت: سیاست اصلی، مبنی بر عدم خام فروشی 
در همه زمینه ها است؛ و در این خصوص همواره برنامه های راهبردی 
زیادی را تدوین و اجرا نموده ایم. تا جائیکه درزمینۀ صادرات سنگ آهن 
از 2۳ میلیون تن به زیر 8 میلیون رسیده ایم و هرسال روند کاهشی 
خام  از  پیشگیری  برای  برنامه ها  این که  بر  تأکید  با  وی  داشته ایم. 
فروشی به شدت و قوت باال در حال پیگیری است، گفت: به منظور 
تأمین حداکثری نیاز فوالدسازان داخلی برنامۀ اکتشاف، استخراج و 
فرآوری معادن جدید را در دستور کار قرار داده و به پیشرفت هایی هم 
دست یافته ایم و انشاء اهلل با این اقدامات و برنامه های آتی در تأمین 
مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان مشکلی نخواهیم داشت. وی با تأکید 
بر این که در کارخانه های فوالدسازی کشور و به ویژه در فوالد مبارکه 
برای خودکفایی در صنعت فوالد و صاحب فن آوری شدن گام های 
مؤثری برداشته شده است گفت: خوشبختانه نتیجه این اقدامات به 
احداث و بهره برداری از خطوط جدید انجامیده است. بسیاری از ورق ها و 

محصوالتی که پیش ازاین وارداتی بودند، هم اکنون در کارخانه هایی نظیر 
فوالد مبارکه در حال تولید است وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: با تالش و همت همۀ مدیران و کارکنان کارخانه های فوالدسازی 
کشور و ازجمله شرکت فوالد مبارکه شاهد آن هستیم که بسیاری 
از ورق ها و محصوالتی که پیش ازاین وارداتی بودند، در کارخانه هایی 
نظیر فوالد مبارکه در حال تولید است و کشور از این حیث خودکفا 

شده است. به نظر می رسد فعالً عوارض بازدارنده باشد و تأمین مواد 
اولیه فوالدسازان داخلی را تضمین کند این گزارش حاکی است، جعفر 
سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد در پاسخ به وضعیت ابالغیه وضع عوارض بر صادرات 
سنگ آهن گفت: ابالغیه انجام شده است و از اول مهرماه هم برقرارشده 
و ان شاءاهلل تا پایان سال همچنان پابرجاست. چنانچه تا پایان سال به 

توازنی رسیدیم، ممکن است از سوی دولت موردبازنگری قرار گیرد ولی 
فعالً همین سیاست ابالغ شده اجرا می شود و امیدواریم از این طریق 
حمایت از صنایع داخلی عملیاتی شده باشد. به نظر می رسد فعاًل 
عوارض بازدارنده باشد و تأمین مواد اولیه فوالدسازان داخلی را تضمین 
کند و ما هم امیدواریم بخشی از مشکالت فوالدسازان داخلی حل شود.  
گروه فوالد مبارکه در سال رونق تولید علی رغم همه محدودیت ها 
باهمت و تالش مدیران و کارکنان خود تالش کرده است تا نیاز صنایع 
پائین دست به محصوالت فوالدی را تأمین کند و اجازه ندهد که از این 
حیث کشور با کوچک ترین خللی مواجه شود در جریان این بازدید 
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارش مبسوطی 
از دستاوردهای فوالد مبارکه و برنامه های این شرکت برای حفظ سهم 
۵۰ درصدی در تولید فوالد کشور تا افق ۱۴۰۴ گفت: گروه فوالد مبارکه 
در سال رونق تولید علی رغم همه محدودیت ها باهمت و تالش مدیران 
و کارکنان خود تالش کرده است تا نیاز صنایع پائین دست به محصوالت 
فوالدی را تأمین کند و اجازه ندهد که از این حیث کشور با کوچک ترین 
خللی مواجه شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات 
فوالد مبارکه درزمینۀ بومی سازی قطعات و راهبردهای این شرکت 
برای این که کشور صاحب دانش فنی ساخت کارخانه های فوالدسازی 
شود اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز با حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی، حمایت از تسریع کننده ها و گسترش همکاری با شرکت های 

دانش بنیان و دانشگاه ها به دستاوردهای خوبی نائل شده ایم.

نظر  از  را  همدان  یونسکو  در  ایران  رسمی  نماینده  ساالر:  پرویزی  سارا   - همدان 
برخورداری از مشاهیر علمی و دینی، شهر مهمی دانست و با ابراز خرسندی از برگزاری 

همايش جهانی »راه ابريشم« در آن گفت: همدان ویژگی های منحصر به فردی دارد. 
حسن باستانی راد با اشاره به اهميت مسیر »جاده ابریشم« اظهار كرد: ثبت اين جاده استراتژيك، 
و  قزاقستان  بین  اول  مرحله  اينكه  بيان  با  وی  می افتد.  اتفاق  بخش  به  بخش  طوالنی  و  تاريخی 
قرقیزستان و چین در سال 2۰۱۱ ثبت شد و این روند ادامه یافت گفت: آخرین نشست برای ثبت 

بخش های مختلف این جاده مربوط به سال گذشته بود. رابط ملی ایران در یونسکو با بيان اينكه تمرکز 
جلسه آتی روی محورهایی است که از ایران عبور می کند تأكيد كرد:  شاه راه جهانی از خراسان تا ری 
را طی می کند و در اين منطقه دو شاخه می شود که یکی به تبریز و یکی به همدان می رود، سپس 
به جنوب ترکیه و سوریه می رسد. وی در ادامه همدان را از نظر برخورداری از مشاهیر علمی و دینی، 
شهر مهمی دانست و با ابراز خرسندی از برگزاری همايش جهانی راه ابريشم در اين شهر افزود: همدان 

از جمله شهرهایی است که با ویژگی های منحصر به فرد در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است.

سمنان - مهسازیاری: سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری 
سمنان با اشاره به اقدامات صورت گرفته و هم افزایی با آموزش و پرورش برای فراگیری 
دوره های متنوع آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی و هوش کودکان، در قالب اجرای 
طرح آموزش های بازی محور ویژه ی دانش آموزان ، درگفتگو باخبرنگارماگفت: در 
این راستا با اداره کل آموزش و پرورش تعامل خوبی صورت گرفته و برای کودکان و 

دانش آموزان در طول دوره ی تحصیلی برنامه های جذابی  تدوین شده است.
وی افزود: برای اجرای هر چه بهتر این طرح،  مدارس شهرستان تقسیم بندی شدند و تا پایان 
سال تحصیلی به ترتیب دانش آموزان در محل فرهنگسرای امید خانواده که زیرمجموعه ی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان است، حضور خواهند یافت و با تکیه بر عناصر بازی 
از آموزش های مختلف بهره مند خواهند شد. بابایی بیان کرد: کودکان با توجه به شرایط سنی 
به بازی عالقمند هستتد و همین امر موجب شده تا فراگیری و دقت در یادگیری در قالب بازی 
کیفیت بهتری داشته باشد. سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری سمنان 
با اشاره به آموزش های ارائه شده در قالب عناصر بازی گفت: بر این اساس در حوزه ی ترافیک 
شهری ، شهرک ترافیکی با ماشین های شارژی تعبیه شده و موضوعات ترافیک شهری از جمله 
چراغ راهنمایی رانندگی، چراغ عابر پیاده، نحوه ی عبور از خیابان و... به این صورت به کودکان 
آموزش داده می شود. وی افزود: در حوزه ی بهداشت فردی نیز آموزش هایی به دانش آموزان 
داده شده و این روند ادامه دارد.  سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری سمنان 
با اشاره به عضویت دانش آموزان در کتابخانه ی رنگین کمان که انحصاری کودکان شهرسمنان 

است، گفت: به دانش آموزان این شهر، کتاب ها از طریق پیک به صورت رایگان درب منزل آنها 
تحویل داده شده  و امکان سفارش کتاب از طریق نرم افزار های کتابخانه ی رنگین کمان قابل 
نصب روی تلفن همراه و سیستم کامپیوتری و همچنین سامانه تلفن گویای 2۱2۰ می باشد. وی 
به فعالیت جدیدی که از روزهای نخست مهرماه  توسط مجموعه ی حوزه فرهنگی  انجام خواهد 
شد اشاره و تصریح کرد: تهیه بنرهایی  با موضوعات ترافیکی با استفاده از سیمای کودکان دانش 
آموز، حاوی پیام های کاربردی کوتاه با موضوعات ترافیکی از جمله تردد کودکان در شهر، رعایت 
حقوق شهروندی کودکان و... از جمله این فعالیت هاست. بابایی به برگزاری  اردوی مهیج و خالقانه 
برای دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز مذاکره اولیه با آموزش صورت گرفته  تا برای 
دانش آموزان یک اردوی علمی، آموزشی و تفریحی تحت عنوان "یک روز بدون کیف " برگزار شود. 
وی افزود: در این اردو، آموزش های غیرمستقیم در قالب بازی و با هدف آموزش همراه با نشاط 
بوده و  مطالب نیز برگرفته از کتب آموزشی و متون درسی است. وی ادامه داد: این آموزش ها به 
صورت عملی و عینی شامل کارگاه باستان شناسی، طرح همیار پلیس، کارگاه مزرعه دار کوچک، 
کارگاه زنبور داری، طرح مدیریت پسماند، کارگاه پزشکی و کارگاه سالمت دهان و دندان است 
که در فرهنگسرای امید خانواده انجام می شود. وی با اشاره به آماده شدن این طرح و پیشنهاد به 
آموزش و پرورش و اخذ موافقت های اولیه، گفت:  هدف از اجرای این طرح ارائه آموزش های الزم 
به کودکان همراه با سپری کردن سال  تحصیلی بانشاط است . سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی شهرداری سمنان گفت:  این طرح به صورت آزمایشی در تابستان سال جاری اجرا شد 
که با استقبال خانواده ها مواجه شد. وی ادامه داد: بحث اطالع رسانی شهری در حوزه ی کودکان 

به ویژه رعایت حقوق کودکان که یکی از اهداف طرح "شهر دوستدار کودک " است  توسط شهردار 
محترم سمنان هدف گذاری شده تا برنامه ها هر چه بهتر اجرا شود. بابایی بیان کرد: شهر دوستدار 
کودک از دو منظر قابل بحث است ، اول اینکه شهر به گونه ای باشد که کودکان آن را بپسندند و 
احساس شادی و آسایش داشته باشند و دوم اینکه ضوابطی در شهر ایجاد شود که برای کودکان 
امکان رشد و بالندگی را فراهم کند. سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری 
سمنان اظهار کرد: این طرح دستور العمل جهانی است که از سال ۱۳72 مجلس شورای اسالمی 
آن را تصویب کرده و توسط وزارت کشور به شهرداری ها ابالغ شد و شهرداری سمنان نیز از سال 
گذشته به صورت جدی در این حوزه ورود کرده و امید است بتوانیم اقدامات مناسبی انجام دهیم.

قم - معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: روزانه ۷00 تن 
پسماند در شهر قم تولید می شود که اگر به درستی تفکیک 

شود،یک ثروت ارزشمند است.
به گزارش نماینده خراسان، سید امیرسامع در نشست خبری معاونین 
شهرداری قم با اشاره به اقدامات در دست اجرا در بازگشایی مدارس 
عنوان کرد: در ۱۴۰ مدرسه درقم در سه سال گذشته ۱۴۰ هزار 

مترمربع توسط این نهاد مردمی آسفالت استفاده شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: زیباسازی فضای پیرامون 
مدارس یکی از برنامه هاست که در این باره ۱۳ دیوارنگاره در مدارس در 
مناطق مختلف اجرا کردیم،ضمن این که در جهت توسعه پایدار فضای 
سبز شهر قم،در حیاط مدارس درخت کاشته ایم. وی اظهار کرد: در 
حوزه نظافت، نظم و انتظام، زیباسازی و فضای سبز در شهر قم اقداماتی 
را در آستانه بازگشایی مدارس انجام دادیم. سامع در ادامه بیان کرد:شعار 
شهرداری قم ساالنه افزودن ۳ متر سرانه فضای سبز است و هم اکنون در 
آستانه سرانه 2۰ متر مربع فضای سبز به ازای هر شهروند قمی هستیم. 
وی گفت:قم دارای 2 هزار و ۳۰۰ هکتار فضای سبز است که نیاز روزانه 
به تامین آب دارد و در این باره سهمیه 2۰۰ لیتر در ثانیه پساب به 
فضای سبز تخصیص داده شد. معاون خدمات شهری شهرداری قم در 

مورد برنامه های هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شهرداری در برپایی 
نمایشگاه دفاع مقدس همکاری جدی داشته است همچنین نصب نماد 
بدرقه در زیرگذر بسیج را در دستور کار قرار دادیم،در حال حاضر نیز 
اکثر معابر شهر قم به نام شهدا مزین شده و دیوارنگارهایی از چهره های 
شهدای شاخص طراحی کرده ایم. معاون خدمات شهری شهرداری 
قم در ادامه پیرامون جمع آوری پسماند گفت:روزانه 7۰۰ تن پسماند 
در شهر قم تولید می شود که اگر به درستی تفکیک شود،یک ثروت 
ارزشمند است. وی افزود:کارخانه بازیافت پسماند با ظرفیت ۳۰۰ تن در 
قم افتتاح شد و کود کمپوست در این کارخانه تولید می شود. در ادامه 
این نشست خبری ابوالقاسم مقیمی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری 
ورزشی شهرداری قم از افتتاح 2 سالن ورزشی در هفته دفاع مقدس در 
قم خبر داد و گفت: این دو سالن ویژه جوانان شامل سالن های فرهنگی 
ورزشی شهید غالمپور در منطقه 6 و شهید اکبری در منطقه یک است. 
وی اظهار کرد:ویژه  برنامه های آغاز سال تحصیلی با حضور مدیران شهری 
در ۱۰ مدرسه منتخب در قم برگزار می شود،همچنین اجرای تئاتر و 
پرده خوانی با موضوع قم شناسی و اجرای تئاتر عروسکی با موضوع 
پسماند از دیگر برنامه های این هفته است. در این نشست اکبر قلیچ، 
رئیس مرکز هوشمند سازی ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد:در 

سال جاری ۱۱۰ دوربین نظارتی بر ظرفیت مرکز کنترل هوشمند قم 
افزوده می شود. وی تصریح کرد:این مرکز در سال ۹2 در میدان 72 
تن افتتاح شد و از آذرماه ۹۳ ساختمان فعلی در بلوار خدا کرم به بهره 
برداری رسید و طبق تفاهم، شروع کار مرکز با ۱۵ دوربین نظارتی و 7 
سامانه کنترلی در هسته مرکزی شهر و 2 سامانه ثبت سرعت در بلوار 
غدیر بود و ۳ سامانه تردد شمار نیز فعال شد. قلیچ بیان کرد:در سال 
جاری ۹۵ دوربین نظارتی در سطح شهر نصب شده که در این میان 
7۵ مورد فعال است و 2۰ دوربین دیگر به زودی به بهره برداری می 
رسد. وی عنوان کرد:افق ما در ۱۴۰۰ تعداد 2۵۰ دوربین در قم است، 
طبق قرارداد با سازمان فناوری اطالعات، امسال ۱۱۰ دوربین نظارتی بر 
ظرفیت مرکز کنترل هوشمند قم افزوده می شود. در این نشست مرتضی 
عزتی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم در 
مورد ساماندهی سرویس های مدارس خاطرنشان کرد:در سال تحصیلی 
جاری 2۳ هزار دانش آموز قمی از سرویس مدارس استفاده می کنند. 
وی عنوان کرد:سال گذشته 2۰هزار دانش آموز در ۱۹8 مدرسه به 
طور روزانه از سرویس مدارس استفاده می کردند که در این میان ۱۱7 
مدرسه دخترانه بود.  عزتی گفت:روزانه ۵ هزار سرویس شامل 2۵۰۰ 
خودرو، عهده دار جا به جایی دانش آموزان در سطح شهر هستند و با 

فعالیت سامانه سپند ویژه ساماندهی سرویس های دانش آموزی روند 
بهتری در ارائه خدمات داشته باشیم. وی افزود:امسال ۱8 درصد افزایش 
نرخ سرویس های مدارس تا سه کیلومتر به تصویب رسید که نسبت 
به هزینه ها، رقمی ناچیز است؛این رقم از ۳ تا 7 کیلومتر ۱۰ درصد 
افزوده می شود. در ادامه نشست معاونین شهرداری قم،عباس ذاکریان 
بیان کرد:۱۱۰ اتوبوس شهری با شروع مهرماه در قم در ناوگان حمل و 
نقل عمومی راه اندازی می شود. وی اظهار کرد:شهرداری مکلف است 
سند اتوبوس ها را به نام شرکت ها و مالیک بزند تا آنها از چرخه فعالیت 
خارج شوند که این امر مشکالتی را برای ناوگان به همراه دارد. ذاکریان 
عنوان کرد:قم به 2۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری نیاز دارد و هم 
اکنون ۳۵۰ دستگاه اتوبوس در چرخه حمل و نقل عمومی شهر فعال 
است که به دلیل فرسودگی برخی از اتوبوس ها به خرید اتوبوس های 

جدیدی نیاز داریم.

قزوین - عادله مهرابی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری قزوین، گفت: در 136 روز کاری غیر تعطیل سال 
98، روزانه 30 دقیقه و در مجموع 4 هزار و 80 دقیقه برنامه در 

استدیو رادیو شهر، تولید شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ مهرابی 
خاطرنشان کرد: برنامه های رادیو شهر به مواردی چون اخبار شهرداری، 
مدیران  با  گفتگو  عصرگاهی،  و  ظهرگاهی  ترافیکی  های  گزارش 
شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر، پیگیری مطالبات شهروندان 

از شهرداری در تلفن های دریافت شده از سامانه ۱۳7، طرح مباحث 
کارشناسی درخصوص حقوق شهروندی و غیره اختصاص دارد. این 
مسئول گفت: در سال ۹8، 68۰ دقیقه از برنامه های رادیو شهر به طرح 
مباحث حقوق شهروندی، ۱۳6۰ دقیقه به گفتگو با مدیران شهرداری و 
اعضای شورای اسالمی شهر، 272 دقیقه به ارائه گزارش ترافیکی معابر 
شهری و توصیه های ترافیکی اختصاص داشته است. وی افزود: در این 
مدت در رادیوشهر، 68۰ دقیقه به ارائه تازه ترین خبرهای شهرداری، 
۱۱۵ دقیقه به معرفی پروژه های عمرانی شهرداری قزوین، 2۳۰ دقیقه 

به معرفی مشاغل قدیمی و محالت قزوین و 68۰ دقیقه به دریافت و 
پاسخگویی به مطالبات شهروندان از طریق سامانه ۱۳7 پرداخته شده 
است. مهرابی خاطرنشان کرد: در بخش خبر رادیو شهر  در سال ۹8، 
روزنامه ۴ تا ۵ خبر و در مجموع نزدیک به 7۰۰ خبر از اخبار شهرداری 
قزوین به اطالع شهروندان رسیده است. مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل شهرداری با بیان این که رادیو شهر تالش دارد خدمات و فعالیت 
های شهرداری قزوین را به طور کامل پوشش دهد، گفت: پوشش خبری 
آیین هایی چون نوروز، هفته فرهنگی قزوین، برنامه های دهه اول محرم، 

اقدامات ستاد بحران شهر، فعالیت های ستاد مهر شهرداری، تهیه و 
پخش گزارش های مردمی از محل برگزاری برنامه ها و گفتگو با مدیران 

اجرایی آیین ها هر ساله در دستور کار رادیو شهر قرار دارد. 

همدان - سارا پرویزی ساالر: استاندار همدان گفت: میزبانی  
از اجالس جهانی "راه ابریشم"، تمدن بزرگ و چند هزار ساله 

همدان را به رخ جهانیان خواهد کشید.
سید سعید شاهرخی افزود: استان همدان از تمدنی غنی برخوردار است و 
شهر همدان تنها شهر دنیاست که در طول هزاران سال همواره در همین 
نقطه جغرافیایی به عنوان یک شهر شناخته شده است. وی با بیان اینکه 
همدان دارای صدها اثر واجد ارزش تاریخی است که در تاریخ تمدن بشریت 

می درخشند برگزاری نشست های تخصصی کشورهای عضو "راه ابریشم" در 
همدان را به فال نیک گرفت . استاندار همدان بیان کرد: این اجالس همچون 
میزبانی از کشورهای عضو سازمان همکاری های آسیا) ACD( و اجالس 
سازمان جهانی جهانگردی در سال 2۰۱8 باعث می شود همدان بیش از 
گذشته در کانون توجه کشورهای دنیا به ویژه آسیا قرار گیرد  وی با بیان 
اینکه همدان نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین پایتخت های جهان در مسیر 
این راه قرار گرفته است حضور سران سازمان جهانی یونسکو در این شهر 

را فرصتی بسیار مغتنم برشمرد. استاندار همدان گفت: باید از این فرصت 
حداکثر استفاده را برد و با معرفی جاذبه های شاخص، بستر ثبت جهانی آثار 
تاریخی و طبیعی استان همدان در یونسکو را فراهم کرد. وی برگزاری نشست 
گفت وگوی ادیان در کنار نشست های تخصصی "راه ابریشم" در این اجالس 
را اتفاق مهم و مثبتی دانست و گفت: همدان از دیرباز مهد ادیان مختلف بوده 
و پیروان ادیان الهی در کنار هم در این خطه زندگی می کردند که نمادهای 

این مسأله در جای جای شهر همدان هویداست.

اداره  شاهی،رئیس  بخت  مهندس  حیدری:  علی   - رشت 
آغاز  از  تالش  شهرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
عملیات ترمیم و اجرای آسفالت رگالژی محور اسالم به خلخال 

به طول 9 کیلومتر خبر داد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تالش گفت: 
عمده ترین دالیل آغاز اجرای این پروژه ، سپری شدن عمر مفید رویه 

آسفالتی محور فوق الذکر در حدفاصل کیلومتر ۳8 الی ۴7 و نیز خرابی 
های ناشی از برفروبی و نمک پاشی و یخبندان زمستان سنوات گذشته 
بوده است. بخت شاهی در بخش دیگری از سخنان خود از رانندگانی 
که در این ایام قصد تردد از محور اسالم به خلخال را دارند خواست تا 
ضمن همکاری با عوامل راهداری  و توجه به عالئم هشداری نصب 
شده در مسیر با رعایت احتیاط در این مسیر تردد نمایند. ایشان خاطر 

نشان نمود: در سال گذشته نیز اجرای عملیات ترمیم و روکش آسفالت 
مجموعاً در ۱7 کیلومتر از محور مذکور اجرا گردیده بود.

این مقام مسئول افزود: محور اسالم به خلخال مسیری توریستی-
گردشگری با جاذبه های بکروطبیعی به طول 7۰ کیلومتر بوده و به 
عنوان یکی از راههای ارتباطی استان گیالن به استان اردبیل بوده که ۴7 
کیلومتر از مسیر مذکور در حوزه استحفاظی شهرستان تالش قرار دارد. 

 نماینده رسمی ایران در یونسکو:

ويژگی های منحصر به فرد همدان را ميزبان اجالس »راه ابريشم« كرد

سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری سمنان خبرداد:

آموزش بازی محور راهکار يادگيری آسان برای دانش آموزان

راه اندازی سامانه الکترونیکی سپند توسط شهرداری قم ؛

طرحی نو برای سرويس مدارس وآسودگی خيال والدين 

مهرابی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین:

در سال جاری بيش از 4 هزار دقيقه برنامه در استديو راديو شهر توليد شده است

ثبت همدان در فهرست میراث جهانی یونسکو

استاندار همدان: با معرفی جاذبه های همدان بستر ثبت جهانی را برای همدان در يونسکو فراهم كنيم

آغاز عمليات ترميم و اجرای آسفالت رگالژی محور اسالم به خلخال 


