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کل راهــداری و حمــل و  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
نقــل جــاده ای اســتان همدان، محمــد رودباری در نشســت 
کل راهــداری و حمل  هماهنگــی راهــداری زمســتانی در اداره 
و نقــل جــاده ای اســتان همــدان با اشــاره بــه اینکــه راهداری 
کردن نیز در آن  زمســتانی همیشــه حســاس بوده و مدیریت 

امــری مهــم اســت، اظهــار داشــت: به 
دلیل همین غیرقابل پیش بینی بودن 
باید استفاده از تجهیزات در این برهه 

بسیار قوی باشد.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای مســئول و پاســخگوی مشکالت حوزه راهداری 

و جاده است و باید با حساسیت زیاد دنبال شود.
رودباری ادامه داد: افکار عمومی توان پذیرش نقطه ضعف 
هــای جاده ای را نــدارد و به همین دلیل اقدامات اجرایی باید 

کامل باشد. به شکل 

مدیــر دفتر نگهداری راههای روســتایی و فرعــی راهداری با 
ابراز خرســندی از اینکه خوشــبختانه راهــداری همدان همواره 
روســفید بــوده اســت، یــادآور شــد: از هــر محــوری وارد همدان 
که در  شــویم شــاهد روان بــودن راه هــای اســتان هســتیم چــرا 
شــرایط بحرانی عوامل راهداری استان در جاده ها هستند تا از 

گونه ترافیک و راهبندان جاده ای جلوگیری شود. هر 
رودبــاری ابــراز داشــت: گاهــی بایــد در مــوارد خاص قــادر به 
گــر الزم بود حتــی باید  گیــری های مناســب باشــیم و ا تصمیــم 
جاده ها نیز بســته شــود زیرا همه توان ما باید حفاظت از جان 

مردم و سفرهای ایمن باشد.

در اردیبهشــت ماه امســال به مناســبت هفته 
معــاون  شــاهرخی  ســعید  نقــل،  و  حمــل  ایمنــی 
همــراه  بــه  همــدان  اســتانداری  امنیتــی  سیاســی 
راه هــای اســتان  از مرکــز مدیریــت  هیــأت همــراه 

کرد. بازدید 
کل راهــداری و  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
ایــن  در  همــدان،  اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل 
بازدیــد، وضعیــت دوربیــن هــای نظارتــی تصویری، 

کنترل ســرعت و ترددشــمار استان بررسی شد.

کار دوربین ها، محاســن و همچنین نقش  نحــوه 
تصادفــات  کاهــش  جاده هــا،  وضعیــت  رصــد  در  آن 
جــاده ای و ثبــت تخلفــات رانندگی از دیگــر مباحث 

ح شــده در این بازدید بود. مطر
گفتنــی اســت، در این بازدید مدیــر مرکز مدیریت 
راه هــای اســتان، معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
کل راهــداری اســتان و مجموعــه عوامــل فنــی  اداره 
اســتانداری و مرکــز مدیریــت راه های اســتان حضور 

داشتند.

کاال  پایانــه  در  دهــی  نوبــت  مکانیــزه  ســامانه 
همدان با حضور مدیرکل دفتر فناوری و ارتباطات 
کشور راه اندازی  راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شد.
کل راهــداری و  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همدان، ایــن اقدام 
بــار  بــه دنبــال درخواســت راننــدگان حمــل و نقــل 
کل راهــداری  در اســتان همــدان بــا همــکاری اداره 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان و انجمــن صنفــی 

رانندگان راه اندازی شده است.
از این پس همه نوبت دهی ها برای حمل هرگونه 

بار از مبدا اســتان همدان به ســایر مناطق به شــکل 
ح  مکانیــزه انجــام می شــود و اجــرای موفــق ایــن طر
منــوط بــه همــکاری همــه راننــدگان و اتحادیه های 
حمل بار در استان است.مراسم افتتاح این سامانه 
کاال همــدان و بــا حضور مدیــرکل دفتر  کــه در پایانــه 
راهــداری و حمــل  ارتباطــات  فــن آوری اطالعــات و 
کشــور و معاونــان وی، مدیــرکل ،  و نقــل جــاده ای 
کارشناســان راهــداری و حمــل  مســئول حراســت و 
و نقــل جــاده ای اســتان همــدان، رییــس انجمــن 
کاالی اســتان، و جمعی از مسئوالن  رانندگان حمل 

کل حضور داشتند. کارشناسان این اداره  و 

و پویایــی   نمــاد حرکــت  کــه   کنــون  ا
تــوان در  طنیــن  ایــران اســالمی را مــی 
نقــل   و  حمــل  حــوزه  فعــاالن  آوای  
شنید،شایســته اســت به مسیر خدمت 
که مسئوالن و مدیران این حوزه  رسانی 
طی می نمایند، بنگریم و همچنین قدر 
و منزلــت خانواده عظیــم حمل و نقل را 
گرامــی بداریم  در آیینــه تاریــخ بیابیــم و 
کبیــر  فرمــان  معمــار  بــه  کــه  را  حرکتــی 
انقالب)ره( بــرای تخلیه بنادرو رســانیدن 
مایحتــاج عمومــی بــه مــردم    در مســیر 
آن   پــاداش  و  آغازشــد   آزادگــی  و  عــزت 
لبخنــد آرامــش  هــم میهنــان بــود  ؛ در 
همیــن مجال فرارســیدن هفته حمل و 
نقل و، رانندگان و روز راهدار را  به حضور 
تمامــی  ،  راننــدگان شــریف ،  راهــداران 
صبور ومدیران ، کارشناسان و بزرگواران 
فعــال در بخــش خصوصــی   صمیمانــه 
می نمایــم  عــرض  تهنیــت  و  تبریــک 
امیداســت در  پناه قادر منان  زیر ســایه 
امام عصر )عــج (تحت رهبری مقام عظمای 
والیت  موفق و سربلند باشید .                               

غالمرضا درگاهی   
رئیس حراست 

کالم رهبــر  26 آذر مــاه تجلی عظمــت 
فقیــد انقالب امام خمینــی )ره( و اطاعت 
خالصانه خانــواده حمل ونقل، خاطره 
زنــده  را در اذهــان  زیبــای همبســتگی 
میکنــد . فرصــت را مغتنــم شــمرده بــه  
پــاس تالش هــای بی  دریــغ تان ضمن 
از  همــکاری  شایســته   تشــکر  و  تقدیــر 
همــه عزیزان ، این روز بــه یادماندنی را  
بــه خانــواده بزرگ حمل و نقــل به ویژه 
راننــدگان پــر تــالش و راهداران  پــر مهر 
و صبــور ،  مســئولین بزرگــوار  و دســت 
انــدرکاران  گرانقدر این عرصه در بخش 
خصوصــی  تبریــک و    تهنیــت عرض می 
که ســربلندی  نماییم.  با اذعان به این 
امــروز ما دســتاورد تالش  دیروز  شــما و 
حضــور ســبز  امــروز اســت  ، تــداوم این 
کاالی  همراهــی هــا   را  ، بــا حمایــت از 
ایرانــی و خدمت صادقانــه و امانتداری 
راه   در  و  داده   قــرار  خــود  کار  ســرلوحه 
کوشــیم.   مــی  اســالمی  ایــران  عظمــت 
روز  ســعادتان  و  توفیــق   ، تندرســتی 

افزون 
محمد سرگزی         

معاون توسعه مدیریت و منابع 

فضــای  بــر  کــم  حا معنویــت  و  عرفــان 
بزرگداشــت مراســم هفتــه حمــل و نقل 
گرفته از عظمت فرمــان تاریخی  نشــات 
امــام خمینــی )ره( در 26 آذر مــاه 1362 
اســت . هفتــه حمــل و نقــل راننــدگان     
تجلــی بخــش تجدیــد خاطــرات زیبای 
میثــاق  بــرای   فرصتــی  و  پیمانــی  هــم 
کاران حمــل و نقل،   دوبــاره  دســت اندر 
و روزراهــدار  یــاد آور ایثــار و صبــوری  ســر 
افــرازان حفــظ و  حراســت ازحریــم راهها 
کــه  بــا تالش  بــی وقفه   اســت. عزیزانــی 
گــر اجــرای قوانیــن،  حافظ جان  نظــاره 
و مــال  مــردم  و مایــه آرامــش  همنوعان 
گرامیداشــت  خــود هســتند  . همــراه بــا 
یــاد و خاطــره رهبــر فقیــد انقــالب هفته 
راهــدار   راننــدگان و روز   ، نقــل  حمــل و 
توســعه  عرصــه  تالشــگران  شــما  بــه  را 
و  تبریــك  و خانــواده محتــرم  اقتصــاد  و 
تهنیــت عــرض مــی نمایــم . امید اســت 
بــا پیــروی از امــام عصــر )عــج( وعهــد و 
پیمــان مجــدد بــا رهبــر معظــم انقــالب 
حافــظ خــون پــاك شــهدا وآرمــان هــای 
 . باشــیم  اســالمی  انقــالب   اصیــل 

صفر صادقی راد       
معاون حمل و نقل

حمــل  هفتــه   “ آغــاز  مــاه  آذر    26
و نقــل , راننــدگان و راهــداری “ بــرگ 
عرصــه  فعــاالن  افتخــارات  از  زرینــی 
حمل و نقل جاده ای و فرصتی اســت  
تــا  حماســه  پر شــکوه  تخلیــه  بنادر و 
نقش ارزشــمند  دســت اندرکاران این 
بخــش در انســجام و اطاعــت از فرمان 
کبیر انقــالب را یــاد آوری  نموده  رهبــر 
گرد هم آیی و تجلیــل از رانندگان  و بــا 
مبتکــران  و  فعــاالن   ، پیشکســوتان   ,
ایــن بخش ، با اندیشــه  دســتیابی  به 
حمــل و نقلــی، ایمــن ، ســریع و روان 
واالتــررا  جایگاهــی   و  بهتــر  فردایــی  
بــرای ایــن مجموعــه ترســیم نماییــم. 
ضمــن عــرض تبریــك  این ایــام خاطره 
انگیــز  بــه خانــواده ارجمنــد  رانندگان 
کوشــش همــه  و  راهــداران ، تــالش و 
عزیــزان را  درهمگامی بــا بخش حمل 
ج نهاده ؛  و نقــل عمومــی جــاده ای ار
از  را  افزونتــان  روز  توفیــق  و  ســالمتی 

خداوند متعال خواستارم.
حمید پرورشی خرم

معاون راهداری

راهداری زمستانی، مدیریت لحظه های پیش بینی نشده است

مدیرکل دفتر نگهداری راههای روستایی و فرعی سازمان راهداری و حمل 
گفت: مدیریت راهداری زمستانی مدیریت بحران و  کشور  و نقل جاده ای 

مدیریت لحظه های پیش بینی نشده است.

پیام مدیر ݡکل راهداری اݡستان همدان و مسئولین این  اداره ݡکل به مناݡسبت
ت هفته حمل و نقل و رانندݡگان و روز راهدار ݡگرامی داݡسݒ

با حضور مدیرکل دفتر فناوری و ارتباطات سازمان راهداری انجام شد،

کاال همدان ایجاد سامانه مکانیزه نوبت دهی در پایانه 

     به مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل انجام شد؛

    بازدید مقامات استانداری همدان از مرکز مدیریت راه ها

26 آذر ســال 62 جنبــش بی نظیــر دســت اندرکاران 
لحــاظ  بــه   کــه  بــود  جــاده ای  نقــل  و  حمــل  بخــش 
بــه فرمــان تاریخــی  ایــن بخــش و لبیــك  حرکت والیــی 
حضرت امام  خمینی )ره( آثار و برکات آن برای همیشه در 
کشور جاری است و روز اول دی ماه  تاریخ حمل و نقل 

نیز نخســتین روز شــروع فصل زمســتان و به عنوان آغاز 
سخت ترین بخش ماموریت راهداران خادمان بی ادعا، 
ج  نیز  فرصتی است تا قدر و منزلت خدمت این عزیزان ار
نهاده شــود. از این رو الزم اســت از فرصت افتخار آفرین 
هفته حمل و نقل و رانندگان و روز راهدار،  برای معرفی 
فلسفه و دستاوردها و عملکرد این حوزه به نحو احسن 
اســتفاده شــود ؛ و مردم بیش از پیش به عمق خدمات 
و زحمات شبانه روزی فعاالن و تالشگران این بخش به 
 ویــژه رانندگان پر تــالش و راهداران صبور واقف شــوند.
ضمن قدر دانی از وفاق و همبســتگی تالشــگران عرصه 
حمل و نقل ،  زیبنده است  این روز پر شکوه را به تمامی 
رانندگان ، فعاالن و یاوران حمل و نقل جاده ای تبریک و 
 تهنیت عرض نموده و قدر دان همت واالی آنان باشیم.

و بــا اذعــان بــر ســختی شــغل راهــداری  و سخت کوشــی 

گرم و زمستان سرد  راهداران در شــرایط جوی تابستان 
؛  در ایــن فرصــت مغتنــم یکم دی مــاه روز راهــدار را نیز 
بــه تمامی مــردان صبور جــاده ها تهنیت عــرض نموده 
و از زحمــات و تــالش تمامــی سخت کوشــان بی ادعــای 
جاده هــا تقدیر و تشــکر می نمایم. ضمــن تبریک مجدد 
ایــن هفته به تمامی مســئولین ارجمند  فعال در عرصه 
کشــور، راننــدگان ،  راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
راهــداران ، دســت اندرکاران شــرکت های حمــل و نقل 
کاال ، مســافر،  تشــکل هــای صنفــی و ســایر بزرگــوران 
،  امیــدوارم بــا پیــروی از منویــات امــام عصــر )عــج( وعهــد 
و پیمــان مجــدد بــا رهبــر معظــم انقــالب، حافــظ خون 
پــاك شــهدا وآرمان های اصیــل انقالب و ایران اســالمی 

باشیم.  
  مصطفی پناهنده مدیر کل

26 آذر  ماه  یاد آور   مجاهدت  حماسه  سازان  عرصه   حمل و نقل در تخلیه  بنادر  و   یك  دی ماه نیز نمادی از تالش سایبانان 
گیر برای  خدمات رســانی    و  آســودگی هم میهنانشــان همت  ســبز آرامش اســت   که در ســخت ترین شــرایط جوی با عشــقی فرا
می  گمارند. هفته حمل و نقل ؛ رانندگان و  راهداری  را به تالشگران  عزیز در عرصه ی وسیع حمل و نقل جاده ای و  سایر حافظان 
که مدبرانه  راه های  پرفراز و نشــیب را برای شــکوفایی اقتصاد ایراِن اســالمی  و حرکت به ســوی قله های فتح  اقتدار این صنعت 
وسرافرازی  برای دستیابی   به جایگاهی  واالتر طی می نمایند،تبریک عرض می نماییم با یاد آوری  تالش های  بی دریغ تان ،این 
گام  هفتــه  خاطــره انگیــز را همــه فعــاالن بزرگوار  تبریك و   تهنیت عرض  نموده   با امید به اینکه پیوســته در اندیشــه فردایی روشــن 

برداشته  و بر افتخارات  صنعت   حمل و نقل  کشور بیافزاییم .  توفیق  روزافزونتان را از قادر بی همتا مسئلت داریم    
 صدیقه فکری     مسئول روابط عمومی 
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راهدار سفیر آرامش در جاده هاست .

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان 
کید بر ضرورت  حفظ حقوق رانندگان به ویزه در بخش  بــا تا
کاالها از ســوی شــرکت  کاال گفت: نباید هزینه حمل برخی از 

ها بر رانندگان تحمیل شود.
مصطفــی پناهنــده به  بحث حمل و نقل و افزایش قیمت ها 
کرد: شرکت های حمل و نقل با عدم رعایت  اشاره و خاطرنشان 
قوانین موجب شده اند تمامی هزینه های حمل از سوی برخی 
کاالها بر رانندگان تحمیل شود. شرکت ها در خصوص بعضی از 

وی ادامــه داد: گاهــی مشــکالتی ماننــد عدم تحویــل بار به 
کیفیت اعالم شــده برگشــت مــی خورد و  لحــاظ مغایــر بودن با 

ایــن مــوارد باید طبق مقررات، مطابق با حواله صادر شــده و با 
مسئولیت شرکت، کرایه ها پرداخت شود.

مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان، داشــتن مدیــر فنــی به 
کرد:  کنتــرل نــاوگان را امــری مهم عنــوان و خاطرنشــان  لحــاظ 
کرایه ها و ســایر  ج مشــخصات مبدأ و مقصد، ارقام  دقت در در
کردن است. موارد از جمله وظائف شرکت ها بوده و قابل رصد 
کــرد : بازرســی و نظــارت از شــرکت هــا بــه شــکل  وی بیــان 
مســتمر، ویــژه و نامحســوس انجام می شــود، و عــدم توجه به 
کمیســیون هــای رســیدگی بــه  ایــن موضــوع موجــب تشــکیل 

تخلفات شده و شرکت ها موظف به پاسخگویی هستند.

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان  مدیر 
از بهــره بــرداری و آغــاز به کار دو مجتمــع خدماتی رفاهی بین 

راهی، هفته دولت در استان خبر داد.
گفتگویــی بــر ضــرورت ایجــاد مجتمع  مصطفــی پناهنــده در 
کرد و  کیــد  خدماتــی رفاهــی در محورهــای مواصالتــی اســتان تأ
اظهــار داشــت: خوشــبختانه همــه محورهــای اصلــی و شــریانی 
اســتان دارای مجتمــع خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی هســتند و 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 27 مجتمــع خدماتــی رفاهــی بین 
راهی در اســتان، افزود: 6 مجتمع خدماتی رفاهی نیز در اســتان 
کــه از این تعــداد دو مجتمع هفته دولت  در حال ســاخت اســت 

افتتاح شده است
کل راهداری استان همدان ادامه داد: مجتمع قبادی  مدیر 
در محــور همدان-کرمانشــاه و مجتمــع ایــران زمیــن در محــور 
همدان رزن، مجتمع های قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

پناهنده یادآور شد: مجتمع قبادی با 38 میلیارد ریال آورده 

شخصی و 3 هزارو 800 میلیون ریال هزینه دولتی و مجتمع ایران 
زمیــن نیــز بــا 35 میلیارد ریــال آورده شــخصی و 3 میلیــارد و 800 
میلیون ریال هزینه دولتی احداث شده که هر دو دارای امکاناتی 
کارواش،  نمازخانــه،  بهداشــتی،  ســرویس  رســتوران،  شــامل 

گازوئیل و بنزین هستند. تعمیرگاه، فروشگاه و جایگاه 
این مســئول ابــراز داشــت: مجتمــع خدماتی رفاهــی قبادی 
بــرای 15 نفــر و مجتمــع ایــران زمین بــرای 18 نفر اشــتغالزایی 

کرده اند.

برقراری چندین پل ارتباطی با مسافران برای افزایش امنیت سفر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
از ایجــاد و برقــراری چندیــن پــل ارتباطــی با مســافران برای 

افزایش امنیت سفرها خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش  ایمنی در سفرهای نوروزی 
،  تابســتانی ، ســفرهای ایــام اربعیــن و... ، اظهار داشــت:  این 
کل و همــکاران در حــوزه مســافر بــرای حضــور در محــل  اداره 
خدمــت و اســتفاده از تمــام تــوان و نــاوگان حمــل و نقــل برای 

سفرهای آماده است.
کل و پلیس در  ایــن مقام مســئول افزود  :کارشناســان اداره 
کید داشــته و  کنتــرل و نظارت جاده ای و ایمنی ســفر تأ جهــت 

شــرکت های مســافری ملزم به  برخورد شایســته با مســافران و 
ارائه خدمات قبل از سفر شامل بلیت مکانیزه، اطالعات سفر، 
ابــالغ حقــوق مســافران و همچنیــن خدمــات در هنــگام ســفر 
ماننــد توقــف برای انجــام فرایض دینی و اســتراحت بین راه در 

کنار توزیع تغذیه و آب معدنی و... می باشند.
ایــن مســئول ابراز داشــت: نصــب اتیکت ســامانه  110120 - 
ســامانه 141 و ســامانه شــهراه نیــز از دیگــر پل هــای ارتباطــی 
مســافران با ســازمان، پلیس راه و وزارت راه و شهرســازی  ست 
تا مسافران در خصوص هرگونه تخلف احتمالی در هنگام سفر 

گزارش دهند. در داخل اتوبوس بتوانند موارد را 

اجرای مانور ارتقاء  ایمنی وآمادگی ناوگان امداد جاده ای ویژه 
اربعین در همدان

مانــور آمادگی نــاوگان امداد جــاده ای ویژه ســفرهای ایام 
اربعیــن حســینی بــه همــت شــرکت آبــاد امــداد پایتخــت و بــا 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده  همــکاری پلیــس راه و اداره 

ای استان به شکل نمادین در همدان برگزار شد.
کــه با هــدف آمادگــی و ارائــه خدمــات هر چه  در ایــن مانــور 
بیشــتر نیروهــای امداد جــاده ای به زوار اربعین حســینی برگزار 
شد، نمایندگانی از راهداری، پلیس راه، هالل احمر، اورژانس و 

کرمانشاه تا قرارگاه پلیس  امدادخودرو مسیر پلیس راه همدان 
راه)میدان بهار( را به شکل نمادین پیمودند.

در حاشــیه ایــن مانــور، مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
جاده ای اســتان همدان هدف از برگزاری این مانور را سنجش 
ویــژه  امــدادی  نیرو هــای  آمادگــی  و  عمــل  ســرعت  ارزیابــی  و 
گفت: دســتگاه های امدادی اســتان برای  کرد و  اربعین عنوان 

امدادرسانی به زائران اربعین آمادگی الزم را دارند.

استان همدان آماده اجرای طرح زمستانی است
کید بر آماده ســازی عوامل  مدیرکل راهداری همدان با تأ
آمــاده  اســتان همــدان  گفــت:  اســتان  راهــداری زمســتانی 

ح زمستانی است. اجرای طر
مصطفــی پناهنــده از آمادگــی ادارات شهرســتان های تابعه 
ح راهداری زمســتانی ســال جاری خبــر داد و  بــرای اجــرای طــر
اظهــار داشــت: اولیــن بحــث در راهــداری زمســتانی دارا بــودن 

کارآمد است. ماشین آالت به روز و 
مدیرکل راهداری اســتان همدان یادآور شد: تعمیر و تجهیز 

کــردن آنها چه قبــل از فصل  کار  ایــن ماشــین آالت و آمــاده بــه 
بارش و چه در طول فصل زمستان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، تــا عوامــل راهــداری بتوانند به موقــع برای بازگشــایی و 
برف روبی راه ها با توجه به اهمیت و تردد محورهای مواصالتی 
کنند.  وی همچنین نسبت به بکارگیری رانندگان  استان اقدام 
کرد: اســتفاده از راهدارخانه  کید و تصریح  و راهــداران فصلــی تأ
ها در فصل زمســتان امری مهم اســت و این امر ضرورت تجهیز 

کند. و آماده باش راهدارخانه ها را ایجاب می 

افتتاح دو مجتمع خدماتی رفاهی، در استان همدان 

کل راهــداری و حمــل و نقل جاده  معــاون راهــداری اداره 
ح راهداری بــا 123 میلیارد  گفت: 27 طر ای اســتان همــدان 

ریال هزینه هفته دولت در استان به بهره برداری می  رسد.
حمید پرورشــی خرم اظهار داشــت: هفتــه دولت مهم  ترین 
که مردم با نتایج  مناسبت تقویمی دستگاه  های اجرایی است 
تالش های مجموعه نظام اســالمی بیشــتر آشنا می شوند. وی 
کل نیز بهره برداری از چندین پروژه  کید بر اینکه این اداره  با تأ
کــرد:  کار خــود قــرار داده اســت، تصریــح  عمرانــی را در دســتور 

ح بــا اعتبار 123 میلیارد ریال در اســتان بــه بهره برداری  27 طــر
که از این میزان 32 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و  می  رسد 

بقیه از اعتبارات ملی تأمین شده است.
گیری و روکش  معــاون راهداری اســتان همــدان افزود: لکــه 
آســفالت محورهای روستایی رزن، سه راهی فامنین-آوج، سه 
راهــی پایــگاه- قیــدار، کبودرآهنگ-سوباشــی، مالیر-آورزمان، 
همــدان- محســن،  مریانج-امامــزاده  قهاوند-کوریجــان، 

اسدآباد-آجین-ســنقر،  بهــار،  روســتایی  محــور  ســنندج، 

فیروزان-کارخانه، نهاوند-بروجرد و تویســرکان-کنگاور بخشی 
کل است. ح  های افتتاحی این اداره  از طر

ح  های فوق  حمیــد پرورشــی خــرم ادامه داد: عالوه بــر طر
گردنه  در بخــش ایمن ســازی راه هــا نیز می توان به روشــنایی 
گردنه پیرمیشــان مالیر، روشــنایی  ماهنیــان رزن، روشــنایی 
تقاطــع رســول ابــاد بهــار، نصــب نیوجرســی بتنــی ، مفصلــی 
اســدآباد  بادخــوره  زیرگــذر  تکمیــل  و  همــدان  رزن-  محــور 

کرد. اشاره 

افتتاح 27 طرح راهداری در استان همدان  با 123 میلیارد ریال اعتبار

ضرورت حفظ حقوق رانندگان بخش حمل و نقل عمومی
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همکاري با راهداران سالمت شما را تضمین مي کند 

از ســوی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
استان همدان به عنوان پایلوت نصب سامانه سامن 
ج در  انتخــاب و نــرم افزار نمایشــگر آنالین اخبــار مندر
کل راه  کشــور و ســایت هــا در ایــن اداره  رســانه هــای 

اندازی شد.
کل راهداری و حمل و  گــزارش روابط عمومی اداره  بــه 
نقل جاده ای استان همدان، سامانه آنالین نمایشگرها 
بــدون نیاز به اینترنت و با اتصال به سیســتم های ســرور 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
قابل استفاده بوده و عالوه بر آن توسط صفحات مونیتور 
و تلویزیون های نصب شــده در طبقات برای مخاطبین 

قابل رویت است.
ایــن نرم افزار قابلیت پخش اخبار روز و انعکاس اخبار 
ج در رســانه هــای تصویری)روزنامه ها(، ســایت ها  مندر
کل را در  و همچنیــن بخــش هــای مختلــف ســایت اداره 

تقسیم بندی صفحه ای دارا است.
گــی ایــن ســامانه تفکیک اخبــار مرتبط  مهمتریــن ویژ
بــا  کاربــران  کــه  بــا حــوزه وزارت راه و شهرســازی اســت 
گزینه “گزیده اخبار” می توانند به آخرین اخبار و  انتخاب 
رویدادهای سازمانی و مرتبط با راه و شهرسازی به شکل 

لحظه ای اطالع یابند.
کل بــا قــرار دادن صفحات اول  روابــط عمومــی اداره 
روزنامــه و لینک صفحه اول به تمامی صفحات روزنامه 
بــرای  را  هــا  روزنامــه  از  الکترونیکــی  اســتفاده  امــکان 
کاربــران بدون نیــاز به تهیه  کرده و  کاربــران خــود ایجــاد 
ج  روزنامه می توانند عالوه بر دسترســی به مطالب مندر
در روزنامــه ها دسترســی نســبت بــه ذخیره مــوارد مورد 

کنند. نظر اقدام 
موجــود  اطالعــات  از  اســتفاده  زمینــه  در  همچنیــن 
در ســایت اســتانی، مجموعــه عوامــل راهــداری اســتان 

همــدان بــدون نیــاز بــه اینترنــت و ســایر مخاطبیــن نیز 
samen.rmto.ir وارد  بــه آدرس  اینترنــت  از  بــا اســتفاده 
و بــه آخریــن اخبــار روز و ســایر اطالعــات مــورد نظــر خود 

کنند.  دسترسی پیدا 
عــالوه بر آن مجموعه عوامل راهداری اســتان همدان 
می توانند با ورود به پنل اختصاصی این ســامانه نسبت 
بــه اطــالع یابــی از اعالنــات، آخریــن نامــه هــا، اخبــار و 
اطالعیه های مربوط به ســازمان راهداری و حمل و نقل 
کشــور و اداره متبوع اســتان دسترســی داشــته  جاده ای 

باشند.
هــای  بخــش  رســانی  اطــالع  قابلیــت  اســت،  گفتنــی 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده  مختلــف ســایت اداره 
اســتان  ســامن  ســامانه  طریــق   از  همــدان  اســتان  ای 
مشــتمل بر ســخن روز، اعالنات، عکس های مناســبتی، 
نمایــش ســامانه ســتاد، نمایــش مانیتــور ویدئــو، آخرین 
اخبار اســتان، اطالعیه ها، نمایش سایت روزنامه و غیره 

است.

کل  معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اداره 
راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان همدان بر 

کرد. کید  موضــوع ارتقاء ســالمت نظام اداری تأ
کل راهداری و حمل  گزارش روابط عمومی اداره  به 
و نقــل جــاده ای اســتان همــدان، محمــد ســرگزی در 
جمــع روســای ادارات راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
کید بر اینکــه نظام اداری باید  ای اســتان همــدان بــا تأ

کــم و بــا توجــه  بــا رعایــت اصــول و مقــررات اداری حا
بــه نظــم اداری از قبــل طراحــی شــده، وظایــف خود 
را بــه خوبــی انجام دهــد، اظهار داشــت: اجرای این 
مهــم مــی توانــد در بهــره  وری ســازمانی نقــش عمده 

ای داشــته باشد.
وی بیــان شــفاف قوانینف و مقــررات اداره به ارباب 
رجــوع را موضوعــی مهم برشــمرد و افــزود: نظام اداری 

بایــد ابــزار توزیع عادالنــه خدمت به عموم شــهروندان 
باشد. 

ســرگزی بــر انجــام فعالیــت هــای اثر بخــش اداری با 
کــرد: انســجام درونــی  کیــد و تصریــح  بهــره وری بــاال تأ
منشــور  موضــوع  بــه  بخشــی  اولویــت  و  اداری  نظــام 
در  کــه  اســت  مهمــی  هــای  شــاخصه  از  نیــز  اخالقــی 

ســالمت اداری نقش موثری دارد.

اطالع از رویدادهای لحظه ای راهداری و حمل و نقل جاده ای؛

همدان، پیشگام در راه اندازی سامانه آنالین
 مدیریت نمایشگرها

کید معاون منابع انسانی راهداری همدان بر ارتقاء سالمت نظام اداری تأ

راهداری و سامانه های پاسخگوی شهروندان در سفرهای برون شهری
یکی از مهارت هـــای  قابل توجه مـــدیران مهارت ارتباطی 
گاهی هــای عمومی،  اطالع  اســت ،ارتقای ســطح دانــش و  آ
رســانی در زمینه رعایــت قوانین و اســتفاده بهینه و مطلوب 
کاال و ایمنــی جــاده ای  از راه و خدمــات ســفر ، حمــل و نقــل 
کل راهــداری و حمــل  ح وظایــف  اداره  از نــکات مهــم در شــر
و نقــل جــاده ای اســتان همدان بــوده  که درجهــت تکریم و 
صیانت از حقوق شــهروندی و با هدف  افکارســنجی و ارتقاء 
ســطح خدمات رســانی بــا اســتفاده از ابــزار و تکنولــوزی روز 
گرفته  کار ایــن مجموعــه قــرا  در حمایــت از مــردم ، ســرلوحه 

اســت. 
کل  محمــد ســرگزی ، معاون توســعه مدیریــت و منابــع اداره 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در این رابطه 
گوید : اطالع رســانی و  برقراری سیســتم ارتباط مســتقیم با  می 
گویا ، ارســال و دریافت پیامك ،صندوق های  مســافرین )تلفن 
انتقادات و پیشــنهادات منصوب در پایانه ها مســافری و توزیع 
فرم های نظر ســنجی ، ســامانه شــهراه ، ســامانه 141 ، ســامانه 
110120 و اقداماتــی مشــابه در جهــت تقویــت  نظــام  انتقادات و 
گرفته واطالع از خواســته های مردم و در  پیشــنهادات  صــورت 

گرفته است . نهایت ارتقاء ســطح خدمات صورت 
یکــی از ســامانه های این اداره  ســامانه جامع اطالع رســانی 
گویــا، پیامك و  “ 141”  اســت،  ایــن ســامانه  شــامل ســه بخش 
بخش پایگاه اطالع رســانی اســت، اطالع رسانی درباره وضعیت 
کشــور و محدودیت هــا و ممنوعیت هــای ترافیکــی بــا  راه هــای 
کارشناســان حرفــه ای از جملــه اهداف راه انــدازی این  حضــور 

سامانه است.
در بخــش پیامــك ســامانه جامع اطــالع رســانی141 خدماتی 
چــون، دریافــت مســیر و مســافت بهینــه از طریــق ارســال یــک 
پیام حاوی نام شــهر مبدا و مقصد به شــماره پیامک1000141  ، 
دریافت مســیر و مسافت بهینه از طریق ارسال یک پیام حاوی 
کــد مخابراتی قدیم شــهرهای مبــدا و مقصد به شــماره پیامک 
1000141  بــه طــور مثــال : 0511*021 و  دریافــت آخریــن وضعیت 
جــوی ترافیکی با ارســال عدد 141به شــماره پیامــک 100014 به 

کاربران ارائه می شود
کاربردی تلفن همراه 141 ،بخش دریافت دریافت  نرم افزار 
ســوال، انتقــاد و پیشــنهاد، صندق پیامــک 2000141، بخش 
گویــای 141 ، رایانامــه  دریافــت انتقــاد و پیشــنهاد ســامانه 

)ایمیل( info@nrmc.ir   نیز در این باره مهیا شــده است.
نســخه موبایلــی ســامانه 141 بــا قابلیــت هــای نظیــر نمایش 
گرافیکی  دوربیــن هــای نظارتــی بــر روی نقشــه ، نمایش نقشــه 
ترافیــک راه هــا، نمایــش آخریــن تصاویــر یــک دوربیــن نظارتی 
کریدور  خــاص، نمایــش آخریــن تصاویر ترافیکــی مرتبط با یــک 
راه هــا،  خــاص، نمایــش اطالعیــه هــا و اخبــار مرکــز مدیریــت 

کاربران است. کاربران آماده ارائه به  دریافت و ارســال نظرات 
از  دیگــر  یکــی  “شــهراه”  ســامانه  راه انــدازی  و  طراحــی 
کــه یجاد  دســت آوردهای مهــم وزارت راه و شــهر ســازی  اســت 
گامی برای شــفافیت ارتباط مردم و دســتگاه های  این ســامانه 

اجرایی و مسئوالن است. 
اطالع رســانی و تســهیل در دسترســی  آزاد مردم به اطالعات 
وخدمــات قابــل ارائــه به صور مختلــف  الکترونیکــی  و.... نیز  ، 

کوتاه از جمله  امکانات این سامانه است. ســرویس پیام 
بخش فناوری اطالعات وزارت راه و شهرســازی سامانه هایی 
کــه خدمات مختلفی ارائه می دهــد، خدمات الکترونیکی  دارد 
ایــن وزارتخانه شــامل ســامانه های مختلفی از جمله “ســجا”، 
کــه جدیدتریــن ایــن  “ســبا”، واطالعــات جامــع حــوادث بــوده 

خدمات ســامانه “شهراه”  و سامانه 141 است.
شهروندان می توانند با ورود به سامانه شهراه به نشانی 
اینترنتی www.shahrah.mrud.ir نظرات و انتقادات خود 
را را در خصــوص چگونگی خدمت مــورد تقاضا در مجموعه 
کنند . حمــل و نقل هوایی ، زمینــی ، دریایی، ریلی منعکس 

گــزارش شــهروندی هر شــهروند می توانــد همانند  در بخــش 
وزارت  خدمــات  حــوزه  در  را  خــود  مشــاهدات  گزارشــگر  یــک 
کشــور را بــه اطــالع مدیــران و  کــه در ســطح  راه و شهرســازی 
گــزارش هــا  می توانــددر  کــه ایــن  کارشناســان مربوطــه برســاند 
گرفتن پیشــنهادات  مرتفــع شــدن نواقــص احتمالی  بــا در نظر 

موثر باشد.
بــر  کــه ســامانه  نظــارت مردمــی  پلیــس راه   ســامانه110120 
حمل و نقل عمومی اســت هم ؛ با هدف ایجاد جلب مشــارکت 
مردمــی بــرای ارتقــای ایمنــی نــاوگان حمــل و نقل جــاده ای و 
کاهش تصادفات راه اندازی شــده  تقویــت فرهنــگ عمومی در 

است.
این ســامانه اطالعات مسافران به صورت لحظه ای دریافت 

و اطالعات رانندگان در ســامانه ثبت می شود.

همچــون  تخلفاتــی  رویــت  صــورت  در  می تواننــد  مســافران 
کــردن راننــده بــا تلفــن همــراه حیــن رانندگــی، عــدم  صحبــت 
کمربند ایمنی، خستگی و خواب  استفاده راننده یا مسافران از 
ک، اشــکاالت فنی خودرو، عدم  آلودگی راننده، رانندگی خطرنا
توقــف بــرای انجــام فریضه نماز و حتــی برای تقدیــر از راننده به 
ک اتوبوس را به  دلیل رعایت مقررات و رفتار مناســب شماره پال

کنند سامانه 110120 ارسال 
کــه راننــده در حیــن رانندگــی  مســافران می تواننــد هنگامــی 
کــد یک ، و یــا  عدم  بــا تلفــن همــراه مشــغول بــه فعالیت اســت 
کد 2  کمربند ایمنی را با نوشــتن  اســتفاده راننده یا مســافران از 

کنند. به شــماره  شماره 110120 پیامک 
کوتاه به شــماره 3000811811 و ســایت اداره  ســامانه پیام 
کل بــه نشــانی WWW.hamedan.rmto.ir از دیگــر منابــع 
اطــالع رســانی و ارائــه خدمــات الکترونیکــی اربــاب رجــوع 
کــه روابــط عمومــی بــا ارســال اخبار و ســایر امــور قابل  بــوده 
انجام مخاطبین روی ســایت از امکانــات الکترونیکی جهت 

گیرد . اســتفاده مطلوب مخاطبین بهره می 
یکــی دیگــر از پل هــای ارتباطی مســافران در بخــش  حمل و 
نقل عمومی سامانه خرید اینترنتی بلیط اتوبوس است و مردم 
http://mosaferyar.  مــی توانند با مراجعه بــه آدرس اینترنتی
ir  و یــا ir.www.safar724 از خدمــات غیــر حضــوری بهره مند 

گردند.
کــه برنامه ها و  کیــد دارد  کل بــا تمــام تــوان خود تأ ایــن اداره 
اقدامــات مؤثــری را به اجرا بگذارد و با توجــه به اینکه مجموعه 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان  همــدان به واســطه 
فعالیت هــای ذاتــی خــود مســتقیم و غیرمســتقیم بــا جامعــه و 
کار داشــته ، لــذا بــا اجــرای چنیــن برنامه ها  عمــوم مــردم ســر و 
گام هــای  رو   پیــش  مشــکالت  رفــع  در  می تــوان  اقداماتــی  و 

ارزنده تری برداشت .
هــدف نهایــی مجموعه راهــداری و حمل ونقل رتقاء ســطح 
خدمات به مردم اســت و مردم با ارســال  نظرات و پیشنهادات  
کشــور و مشــکالت حمل و  خــود در خصــوص وضعیــت راه های 
کاال ، مســافر و ضــرورت هــای افزایــش ایمنــی در  نقــل عمومــی 
گویای 34210445 و یا ســامانه  جاده ها از طریق شــماره تلفن 
کیفیــت خدمــات یــاری  پیامکــی 3000811811 مــا را در بهبــود 

کرد. خواهند 
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راهداران نگهبانان همیشه بیدار جاده ها هستند 

مدیرکل راهداری استان همدان؛

راهدارخانه های استان همدان پذیرای 
زائران اربعین است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از آمادگی راهدارخانه های 
استان برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان همدان  مصطفی پناهنده در نشست 
اظهــار داشــت: الزم اســت تمامــی راهدارخانــه هــای اســتان ضمــن آمادگی الزم نســبت به 

کنند. پذیرش و اسکان موقت زائران اربعین در مواقع بحرانی اقدام 
وی افــزود: همچنیــن تمامــی ادارات راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان همدان 
نسبت به بازدید و انجام عملیات راهداری اقدام و با پیش بینی احتمال بارش برف و باران 
تمهیــدات الزم را بــرای انجام عملیات راهداری زمســتانی و ذخیره ســازی نمک و ماســه را 

انجام دهند.
کمیتــه حمــل و نقــل  پناهنــده ابــراز داشــت: تمامــی دســتگاه هــا و ادارات زیرمجموعــه 
کشیک با مشخصات تیم  کثر تا اواسط مهرماه نســبت به ارائه لیست  ســوخت اســتان حدا
کل و  های ثابت و سیار و نام و شماره تماس افراد و نماینده تام االختیار خود به این اداره 

دبیرخانه ستاد اربعین استان اقدامات الزم را انجام دهند.

معاون راهداری استان همدان:

آزادسازی 476 مورد ساخت وساز غیرمجاز در حریم راه های همدان
کل راهــداری و حمل و نقل  معــاون راهــداری اداره 
جــاده ای اســتان همدان از جمع آوری، آزادســازی و 
رفــع تجاوز از حریم 476 مورد ساخت وســاز غیرمجاز 

در حریم راه های اســتان خبر داد.
حمیــد پرورشــی خــرم اظهار داشــت: از مجموع 531 
مــورد تجــاوز بــه حریم راه ها شــامل آغاز ســاخت و ســاز 
فــروش  موقــت  هــای  اتاقــک  نصــب  هــا،  راه  حریــم  در 
کشــاورزی در حاشــیه راه هــا، حفاری های  محصــوالت 
غیرمجاز عبور تاسیســات در حریم راه ها و غیره نســبت 

بــه جمع آوری، آزادســازی و رفع تجــاوز 476 مورد اقدام 
کار بقیه موارد نیز انجام شده است. شده و دستور توقف 
کید بر اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم  وی با تا
راه هــا از عوامــل ترافیــک وناامنــی در جــاده هــا اســت، 
بیــان داشــت: ســاخت و ســاز غیر مجــاز در حریــم راه ها 
گــوار ترافیکی و ناامنی شــدید را در ســطح  پیامدهــای نا

محورها به دنبال دارد.
بــه صــدور  افــزود: همچنیــن نســبت  پرورشــی خــرم 
ســازهای  و  ســاخت  شــامل  مــورد   1223 تعــداد  مجــوز 

کاربری و اعالم نظر  حاشــیه راه ها، عبور تاسیسات از نوار 
الزمه در خصوص ساخت و سازهای حاشیه راه ها اقدام 

شده است.
هــا  راه   حریــم  از  مســتمر  بازدیــد  و  حفاظــت  وی 
و  عنــوان  کل  اداره  ایــن  هــای  برنامــه   مهمتریــن  از  را 
گشــت و  کیــپ  کــرد: در همیــن خصــوص ا خاطرنشــان 
نظــارت در ســطح اســتان فعالیــت مســتمر داشــته و بــا 
هرگونــه دخــل و تصرف در حریــم راه ها برخــورد خواهد 

شد.

نقاط حادثه خیز استان همدان نیازمند 
ایمن سازی است

از  اســتان همــدان  نقــل جــاده ای  و  راهــداری و حمــل  کل  اداره  راهــداری  معــاون 
شناسایی 70 نقطه حادثه خیز در استان خبر داد.

حمیــد پرورشــی خرم اظهار داشــت: این تعداد نقاط حادثه خیــز در محورهای ارتباطی 
که نیازمند ایمن سازی است. استان شناسایی شده 

وی ادامه داد: از مجموع بررسی 106 نقطه در این استان 70 نقطه پر تصادف شناسایی 
شده و با تعیین پیمانکار این نقاط ساماندهی می شوند.

که  پرورشــی خــرم افــزود: عمده نقــاط حادثه خیــز در محورهــای فرعی و روســتایی بوده 
تمامی آنها آشکارسازی شده است.

کشــی، نصب مانع و عالئم ایمنی از فعالیت های  کرد: نصب تابلو، خط  وی خاطرنشــان 
اجرا شده برای آشکار سازی این نقاط است.

این مســئول ابراز داشــت: شناســایی نقاط پر حادثه و آشکار ســازی، ایمن سازی پل ها 
کل در افزایش ایمنی است. و پرتگاه ها در محورهای شریانی از اقدامات مهم این اداره 
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راهها از جمله سرمایه هاي ملي کشورند و راهداران حافظ این سرمایه ها

معاون راهداری همدان خبر داد؛

تعمیر و نصب بیش از 3 هزار تابلوی 
اخطاری و انتظامی جاده های استان

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان  معاون راهداری اداره 
گفــت: در نیمه نخســت امســال 3 هزار و 170 تابلوی اخطــاری و انتظامی در 

محورهای مواصالتی اســتان همدان تعمیر و نصب شــد.
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان  گــزارش روابط عمومی اداره  بــه 
گفتگویــی اظهــار داشــت: در ایــن مدت 25  همــدان، حمیــد پرورشــی خــرم در 
گشــت راهداری با 71 هزار نفر ســاعت در طول محورهای اســتان تردد و بر روند 

آن در اســتان نظارت داشته اند.
در  اســتان همــدان  از محورهــای  کیلومتــر   800 بــه خط کشــی  اشــاره  بــا  وی 
کرد: همچنین ســه هزار و 170 تابلوی اخطاری  ســه ماهه ابتدای ســال، تصریح 
گاردریــل تعمیــر و  و انتظامــی، 826 مترمربــع تابلــوی اطالعاتــی و 352 شــاخه 

نصب شده است.
عالمــت   608 و  نیوجرســی  متــر   710 مــدت  ایــن  در  افــزود:  خــرم  پرورشــی 

اســتوانه ای و بازتاب ایمنی تهیه و نصب شــده است.
معــاون راهــداری اســتان همــدان یــادآور شــد: همچنیــن 60 کیلومتــر شــیار 
کم هزینه  که ایمن ســازی  لرزاننــده و 100 متــر حفــاظ ایمنــی پل ها اجرایی شــده 

47 عدد دماغه و ســرگاردریل نیز انجام شــده است. 
بــه همیــن  گفــت:  ایــن مســئول در خصــوص ایمن ســازی نقــاط پرتصــادف 
منظــور 18 دوربرگــردان، پارکینــگ و ســرعتگاه اصــالح و احداث شــده همچنین 
که 10 مورد  گرفتــه  تعمیــر، نگهــداری، احــداث و تعریــض 33 دســتگاه پل انجام 

پیچ و 12 مورد تقاطع نیز اصالح شــده اســت.
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان  معــاون راهــداری اداره 
اصــالح شــیب  کیلومتــر   70 در طــول  مترمکعــب   230 و  هــزار   72 ابــراز داشــت: 
شــیروانی و 20 مــورد ترانشــه بــرداری بــا مجمــوع 21 هــزار و 230 مترمکعــب در 

ســه ماهه اول سال انجام شده است.

دانــش  تــردد  ایمنــی  ســطح  افزایــش  منظــور  بــه 
آمــوزان مــدارس حاشــیه جــاده هــا، عملیــات ایمن 

سازی فیزیکی این مدارس در حال اجراست.
راهــداری  کل  اداره  ترافیــك  و  ایمنــی  اداره  رئیــس 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همــدان بــا اشــاره به 
کل بــه منظور  ح هــا و تمهیــدات ایمنــی ایــن اداره  طــر
آرام ســازی جریــان ترافیــک و افزایش ایمنــی محدوده 
گرفتن  گفــت: شــرایط فیزیکــی و قــرار  مــدارس حاشــیه 

ایــن مدارس در اطــراف جاده ها خــود عامل تهدیدی 
کودکان و دانش آموزان در مسیر  بر سالمت عبور و مرور 
کل را  که ضرورت تداوم فعالیت های اداره  تردد اســت 

افزایش می دهد .
مصطفــی وصالــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای پیــش 
بینــی شــده واحــد ایمنــی در ســال 97 اظهــار داشــت: 
ح ایمن ســازی فیزیکی  در راســتای اجرای فــاز دوم طر
مــدارس حاشــیه راههــا، اســتفاده از تابلوهای هشــدار 

کــردن راننــدگان در خصوص محل  گاه  دهنــده بــرای آ
کاهــش  ســرعت،   محدودیــت  آمــوزان،  دانــش  عبــور 
ســرعت و... در محورهــای محــدوده مــدارس انجــام 

خواهد شد.
وی افزود: این تابلوها نقش موثری در هشــداردهی 
کاهش خطرات احتمالی تصادف  به رانندگان داشته و 
و برخــورد وســائط نقلیــه بــا دانش آمــوزان را بــه دنبال 

دارد. دوربین های ثبت تخلف در محورهای 
استان افزایش می یابد

کنــون 66 دســتگاه دوربین ثبــت تخلف در  مصطفــی پناهنــده اظهار داشــت: هم ا
که شامل محورهای همدان-تهران  محورهای مواصالتی شریانی استان نصب شده 

ک و غیره است. )محور قدیم(، همدان-رزن، همدان-مالیر، بروجرد-ارا
وی افــزود :از دوربیــن هــای فــوق تعــداد 49 دســتگاه فعــال و بقیــه نیز در حــال انجام 
مراحل راه اندازی اســت، ضمن اینکه اســتان همدان به 15 ســامانه دوربین ثبت تخلف 

دیگر در محورهای شریانی و راه های اصلی نیز نیازمند است.
گفت: رصد این دوربین ها به شــکل  وی بــا اشــاره بــه قابلیت های این دوربیــن ها 
ک خوانی و ثبت ســرعت متوســطه به شکل 24 ساعته و ارسال این   تصویربرداری، پال

اطالعات به ســامانه جامع و پلیس راه اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان همدان افــزود : به منظور 
کنترل و نظارت بیشتر بر حمل بار در جاده ها و شناسایی اضافه تناژ و تخلفات 
کنون 4سامانه ی توزین در حال حرکتWIM«« در چهار محور  مرتبط با آن، تا
اســتان اجــرا و در هشــت ماهــه ســالجاری ســه میلیــون و 40هزاروســیله نقلیه 

توسط این سامانه ها بررسی شده است.
وی ادامه داد: این سامانه با استفاده از سنسورهای نصب شده در سطح جاده 
که مانیتورینگ اطالعات آن در پاسگاه پلیس مربوطه است، وسایل نقلیه متخلف 

کند. دارای اضافه تناژ را شناسایی می 
گفت: خوشــبختانه با توجه به  پناهنــده با اشــاره به حمایــت از تولیدات داخلی 
کاالی ایرانی، این ســامانه با همکاری شرکت ایرانی  شــعار ســال مبنی بر حمایت از 

توزین الکتریک طراحی و تولید شده است. 
کســب رتبه های برتری، مدیر  گفتنی اســت، به پاس زحمات و خدمات ارزنده و 
کل و همــکاران پرتــالش مرکــز مدیریــت راه های اســتان از ســوی ســازمان مرکزی و 

گرفتند. استاندار ی همدان مورد تقدیر قرار 

مرکز مدیریت راههای استان همدان

 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان از کســب رتبه نخست این 

کشور خبر داد. کل در مدیریت سامانه های هوشمند حمل و نقل در  اداره 
مصطفــی پناهنــده  اظهــار داشــت: مرکز مدیریت راه های اســتان همدان در ســه ســال 
گذشته ، و8 ماهه سالجاری به شکل مستمر و متوالی در مدیریت و بکارگیری سامانه های 

کشور شده است . کسب رتبه نخست در  هوشمند حمل و نقل موفق به 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  کرد: بررسی عملکرد مرکز مدیریت ادارات  وی بیان 

کشور انجام می شود،  کشور، هر سه ماه یک بار بین 31 استان  در سطح 
پناهنــده ادامــه داد: یکــی از مهــم ترین روش هــا و ابزارهــای روز دنیا برای ارتقاء ســطح 
کاهش تصادفات، بکارگیری و اســتفاده موثر از ســامانه های  ایمنــی ســفرهای جــاده ای و 
هوشــمند حمــل و نقــل) تردد شــمارهای برخط، دوربین هــای نظارت تصویــری، دوربین 
های ثبت تخلف سرعت، دستگاه های توزین در حال حرکت)wim(، مدیریت امداد جاده 
ای، تلفن 141، سامانه ثبت سوانح و وقایع جاده ای، تابلوهای پیام متغیر و ترافیک نما، 

کشور است. تابلوهای سفرنما و غیره( در سطح جاده های 
وی  گفــت: 125 میلیــون تــردد وســایل نقلیــه توســط 68 دســتگاه تــردد شــمار فعال در 
محورهای مواصالتی استان در 8 ماهه سالجاری، نسبت به 102میلیون تردد مشابه سال 

قبل 18 درصد افزایش داشته است

تداوم عملیات ایمن سازی فیزیكی مدارس حاشیه استان همدان

محور های استان همدان مجهز به4
سامانه توزین در حال حرکت است

سامانه های هوشمند حمل و نقل رتبه دار شد
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عالیم ایمني در جاده ها بخاطر سالمتي شما و دیگران مي باشند .

کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان  مدیــر 
گفــت: راننــده در حقیقــت، نــوک پیــکان حمل و  همــدان 
نقل عمومی اســت و انتظار می رود این فرآیند به درســتی 

انجام شود.
مصطفــی پناهنده به مناســبت هفته ملی ایمنی حمل و 
نقل در پایانه مسافربری انقالب همدان و در جمع رانندگان 
این مجموعه با اشاره به اینکه برخالف تصور عموم مردم، از 
نظر علمی اعتقاد داریم رانندگی شــغلی بسیار سخت است، 
که همزمان چندین نوع  زیرا رانندگی مســتلزم مهارتی است 

کار و فعالیت را به عهده دارد.
پناهنــده به بعد شــخصیتی رانندگان و نــوع برخورد آنان 

کرد: رانندگان باید با توجه به  با مســافر اشــاره و خاطرنشــان 
مواجه بودن با شخصیت های متفاوت، دیدگاه روانشناسی 
مناســبی داشــته و نســبت به تقاضای مســافران بــی تفاوت 
نباشــند.وی ادامه داد: رانندگان باید عالوه بر رفتار مناســب 
و حســن برخورد و تکریم مسافران، ســرویس های مسافرتی 
خوبــی را در اختیــار مســافران قــرار داده و شــئونات اخالقی، 
کامــال  اســالمی و انســانی در محیــط ســفرهای بیــن شــهری 

رعایت شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
در ادامــه بــه منشــور حقــوق مســافر در ســفرهای جــاده ای 
کرد و افزود: وجود  برچسب توشه، راننده را از اتهامات  اشاره 

که مشــکالت ناشــی از محتویات  کنــد زیرا  مختلــف مبــرا می 
ک ها و یا جابجایی وســایل شخصی مســافران به وجود  ســا

نخواهد آمد.
کامل  مصطفی پناهنده در ادامه  بر سفری ایمن با رعایت 
کــرد: نظارت وتوجــه مدیران  کیــد و تصریح  اصــول ایمنــی تأ
کاســتی های ناوگان مســافری در ایمن ماندن  کم و  فنــی به 

وسایل نقلیه و سفرهای انجام شده ضروری است.
وی افــزود: مدیــران فنــی شــرکت های مســافربری بــا دارا 
بــودن تخصــص هــای فنــی، بررســی و نظــارت بــر ســالمت 
خودروهــا را بــه عهده دارنــد و باید ایمنی ناوگان مســافربری 

کنند کنترل  را 

کل راهداری و حمل و نقل  رییس اداره مسافر اداره 
گفت: با تزریق تکنولوژی روز  جاده ای اســتان همدان 
می توان شرکت های مسافربری را سرپا نگاه داشت.

وحید سخاییان با بیان اینکه شرکت های مسافربری 
کنند، اظهار داشــت:  بایــد متناســب با نیاز مــردم حرکت 
تجهیزات داخل ناوگان دکور نیست و باید برای رفاه حال 
مســافران از تمامی تجهیزات تعبیه شــده در آن استفاده 

کرد.سخاییان ابراز داشت: امروزه مردم به رفاه و آسایش 
خود اهمیت می دهند و در این راستا شناسایی نیازهای 
مردم، تامین رفاه و امنیت ســفر، ارتقاء خدمات به آحاد 
جامعــه و افزایش ســطح رضایتمندی در بین مســافرانی 
که از سیستم حمل و نقل برون شهری استفاده می کنند 
کل در بخش حمل و نقل  از مهمتریــن وظایف این اداره 

مسافر است.

کل راهــداری و حمل و نقل   رییــس اداره مســافر اداره 
جاده ای استان همدان با بیان اینکه در سال های اخیر 
سطح خدمات در بخش حمل و نقل اتوبوسی از افزایش 
داشــت:   اذعــان  اســت،  بــوده  برخــوردار  باالیــی  کیفــی 
کیفــی یافته و در  نــاوگان مســافری در این بخش توســعه 
راستای ارتقاء خدمات به مسافران، آموزش های الزم به 

رانندگان و مهمان داران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
گفت: خوشــبختانه  ای اســتان همــدان 
هیچگونــه مشــکلی در اســتان همــدان 
کاال و مســافر وجود  دربــاره حمل و نــق 

ندارد و از رانندگان حمایت می شود.
کیــد بــر اینکــه  مصطفــی پناهنــده بــا تأ
حــق  بــه  مشــکالت  پیگیــری  و  بررســی 
کار است، تصریح  کاال در دســتور  رانندگان 
کرد: یکی از مطالبات کامیون داران افزایش 
که با افزایش 20 درصدی  کرایه ها بود  نــرخ 

تعرفــه حمل و نقل این مطالبه آنها پاســخ 
داده شد.

کار بایــد  پناهنــده بــا اشــاره بــه اینکــه 
اصولی انجام شــود و مشکالت را از طریق 
کــرد، افزود: یکی  راه صحیــح باید برطرف 
کامیــون داران قــرار  دیگــر از خواســته های 
ســخت  مشــاغل  بحــث  در  آنهــا  گرفتــن 
کــه ایــن موضــوع هــم در  و زیــان آور بــود 
مجلس شــورای اسالمی در حال پیگیری 

است.

رییــس  و  وزیــر  معــاون  ســوی  از  حکمــی  بــا 
عنــوان  بــه  راد  صادقــی  صفــر  کشــور،  راهــداری 
و  راهــداری  کل  اداره  نقــل  و  حمــل  جدیــد  معــاون 
 حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همدان معرفی شــد.
کل راهداری و حمل و  گزارش روابط عمومــی اداره  بــه 
نقــل جــاده ای اســتان همــدان، در این حکــم خطاب 
بــه صفــر صادقی راد، معــاون جدید حمــل و نقل اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان همدان 
کاری جنابعالی  آمــده اســت: نظر بــه تجــارب و ســوابق 

و بنــا بــه پیشــنهاد مدیــرکل محتــرم راهــداری و حمــل 
معاونــت  تأییــد  و  همــدان  اســتان  ای  جــاده  نقــل  و 
حمــل و نقل ســازمان، بــه موجب این ابالغ بــه عنوان 
کل مذکــور منصــوب می  معــاون حمــل و نقــل در اداره 
بــه خداونــد متعــال در  اتــکال  بــا  اســت  امیــد  گردیــد، 
 راســتای تحقــق وظائــف محولــه موفق و موید باشــید.
کســوت  گفتنی اســت، پیش از این صفر صادقی راد در 
ایــالم  اســتان  در  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  معاونــت 

مشــغول به خدمت بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با اشاره به عملیاتی شدن 
خ تعاونی با  توزیع الســتیک حواله ای در اســتان، گفت: بحث توزیع الســتیک نیز با نر
کمک ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال انجام است.مصطفی پناهنده 
کاال در سطح استان در حال انجام است  یادآور شــد: خوشــبختانه بارگیری در پایانه های 
کشــور می  کاال به مناطق مختلف  گذشــته اقدام بــه جابجایی  و راننــدگان ماننــد روزهای 
کرد: بــا توجه به تقاضای روزافــزون رانندگان و مالکان نــاوگان، اداره کل  کننــد. وی اضافــه 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با همکاری ادارات و صنوف وابسته در حال پیگیری برای 

افزایش تنوع و تعداد عوامل توزیع الستیک در سطح استان است.

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان همچنین  در مورد 
مشــکالت بیمــه ای این راننــدگان و افزایش دو برابری هزینــه بیمه آنها نیز یادآور 
که با رایزنــی و پیگیری های  شــد: در مــورد بیمــه تکمیلی هــم مطالباتی داشــتند 

انجام شــده این موضوع هم رفع شد.
ح رایگان بیمــه تکمیلی بــرای رانندگان  مصطفــی پناهنــده با اشــاره به اینکه طــر
کاال به همراه همسرانشــان اجرایی شــده اســت، گفــت: در مرحله اول  حمــل و نقل 
بــدون پرداخــت هزینــه، راننــدگان و همســران آنها و در مرحلــه بعد تمامــی اعضای 
گرفته و از خدمات رایگان برخوردار خواهند شد. خانواده رانندگان، زیرپوشش قرار 

گفــت: از این پس  مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان همــدان 
همه مبادالت مالی بین رانندگان و شرکت های حمل  و  نقل از طریق این دستگاه 

انجام می شود.
ح بــه منظــور افزایــش شــفافیت، اســتفاده از  پناهنــده بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طر
ظرفیت های پرداخت الکترونیکی و انجام بهینه امور رانندگان اجرا می شــود، یادآور 
کارمزد)  شــد: تمامی مبادالت مالی بین رانندگان و شــرکت های حمل و نقل شــامل 
کســورات قانونــی مطابــق مندرجــات بارنامــه از طریــق دســتگاه  کمیســیون( و ســایر 

کارتخوان)pos( انجام شده و رسید آن به رانندگان تحویل داده می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان؛

کار است  پیگیری مطالبات رانندگان در دستور 
 رانندگان کاال حمایت می شوند

  انتصاب معاون حمل و نقل راهداری استان همدان   

عملیاتی شدن توزیع الستیک 
حواله ای در استان

طرح بیمه تكمیلی رایگان رانندگان حمل و 
کاال در حال اجراست نقل 

کارتخوان در شرکت های حمل و نقل استان همدان استفاده از دستگاه 

مدیرکل راهداری استان همدان؛ 

راننده، نوک پیكان حمل و نقل عمومی است
ل کنند بری را کنتر  مدیران فنی ، ایمنی ناوگان مسافر

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری استان همدان؛

با تزریق تکنولوژی روز باید شرکت های مسافربری را سرپا نگاه داشت
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هرگز از خط ممتد وسط جاده عبور نکنید .

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همــدان از صــدور 61 
موافقت اصولی برای ایجاد مجتمع های رفاهی خدماتی در استان خبر داد.

مصطفــی پناهنــده اظهــار داشــت: در اســتان همــدان، 61 موافقــت اصولی 
که 27 مــورد آن قبال به  بــرای ایجــاد مجتمع هــای رفاهی خدماتی صادر شــده 

بهره برداری رسیده و 6 مورد آن نیز تابستان امسال به بهره برداری رسید. 
گفت:  کرد و  کید  پناهنــده بــر زیباســازی و تجهیز محیط پیرامون مجتمع هــا تأ
بــا توجــه بــه نقش موثــر مجتمع هــای خدماتــی رفاهی بین راهــی در ارتقــاء ایمنی 

ح و دلنشین برخوردار باشند. جاده ها الزم است مجتمع ها از فضای مفر
وی افــزود:  جــذب مســافران جــاده ای بــه داخــل مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی 
بین راهی به منظور برخورداری از یک استراحت کوتاه مدت رضایت بخش، استفاده از 
امکانات داخل مجتمع ها، رفع خستگی و پیگیری سفر به شکلی ایمن تا رسیدن به 

مقصد از دیگر اهداف این طرح است.
کیفیــت واحدهــای مختلــف مجتمع ها بــه ویژه  وی بــه پیگیــری و نظــارت بــر 
کرد و  مســاجد و نمازخانــه هــای مجتمــع هــای خدماتی رفاهــی بین راهی اشــاره 
گفــت: عالوه بر لزوم خدمات رســانی مطلوب ، باز بودن مســاجد و نمازخانه های 

کید است . کز مورد تا بین راهی در زمان اوقات شرعی و پخش اذان در این مرا

با رضایت مالکان انجام شد؛

آزادسازی حریم راه ها در محور
 امامزاده محسن

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقل جاده ای شهرســتان همدان از 
کامل مالکان خبر  آزاد سازی حریم راه محور امامزاده محسن با رضایت 

داد.
رســول ابراهیم خانی اظهار داشــت: با پیگیری های مســتمرانه نماینده 
مــردم همــدان در مجلــس شــورای اســالمی و اعضــای شــورای روســتاهای 
کرده  توییجین و وفرجین، رضایت مالکان نسبت به تحویل عرصه را جلب 

و عملیات آزادسازی و تعریض حریم راه های این روستاها اقدام شد.
وی افزود: این آزادسازی در محور امامزاده محسن، حد فاصل روستای 

کیلومتر بوده است. توییجین تا وفرجین به طول دو 
گردشگری و توریستی است،  ابراهیم خانی با بیان اینکه این محور مسیر 
یــادآور شــد: ایــن اقدام بــه منظور تســهیل در عبور و مرور و رفــاه حال عموم 

مردم و به ویژه مسافران انجام شده است.
کســازی و آزادســازی حریم  رییــس اداره راهــداری همــدان ادامــه داد: پا
جاده ها موجب افزایش ایمنی تردد در راه های مواصالتی شده و در ارتقای 
کننــدگان از جاده نقش بســزایی دارد و آمار تصادفات را به  ایمنی اســتفاده 

کاهش می دهد. طور محسوسی 
کرد: از این رو تمام اقدامات  برنامه ریزی شــده و در  ابراهیــم خانی اضافــه 
دست انجام، به منظور آماده سازی جاده هایی ایمن برای عموم مردم است.
که در حال بررســی و  ایــن مســئول به اصالحــات و تغییرات ســازنده تری 
اجرا در بیشــتر محورها به ویژه راه های روســتایی است، اشاره و خاطرنشان 
که به زودی اجرایی  کار اســت  کرد: اقداماتی نیز در همین راســتا در دســتور 

می شود.
که در تســریع و انجــام این امر  ابراهیــم خانــی در ادامــه از تمامــی عوامل 

کرد. همکاری الزم را داشتند، قدردانی 

در اولین بارش برف پاییزی؛ 

محورهای شهرستان همدان
 برفروبی شد

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای همــدان از برف روبی 
که در اولیــن بارش پاییزی ســفید پوش  محورهــای شهرســتان همــدان 

شدند , خبر داد.
گذشــته در محورهای  رســول ابراهیــم خانی بیان اینکه بارش برف از شــب 
کــرد: از ســاعت 8:30 تا 9 شــب محورهــای مختلف  همــدان آغــاز شــد، اظهــار 
همدان و به ویژه محور گنجنامه به تویسرکان درگیر برف بودند که خوشبختانه 

با تالش راهداران پرتالش این اداره عملیات برفروبی انجام شد.
گذشــته راهداران به شــکل  وی ادامــه داد: در عملیــات برف روبــی شــب 

آماده باش و همه ماشین آالت این اداره نیز نجهیز بودند.
ابراهیــم خانــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر همــه محورهای شــهری و 
که همه  کرد: نیروهای راهداری تا زمانی  روســتایی همدان باز اســت، بیان 
کسی  کنون نیز  کار نمی کشند و تا محورهای مواصالتی باز نشــوند، دست از 

بابت چنین مشکلی تماسی با راهداری نگرفته است.
رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای همدان با بیــان اینکه در 
برخی محورها نیز شــن و ماسه و نمک پاشی انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: وقتی اخطار بارشــی در این شهرســتان رصد می شــود عالوه بر بارگیری 

کنترل می شود. مصالح، ماشین آالت برفی روبی نیز از نظر فنی معاینه و 

فعالیت 6 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان همدان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اظهار داشت: خودروهای حمل و نقل عمومی  ملکف به داشتن برگه معاینه فنی هستند، در غیر این صورت 
اجازه صدور صورت وضعیت به آنها داده نمی شود.

کرد: تســت ترمزها، سیســتم روشــنایی، آالیندگی خودرو،  کز خاطرنشــان  کاال از تمــام ابعاد فنی در این مرا وی بــا اشــاره بــه بررســی وضعیــت ناوگان مســافربری و نــاوگان حمل 
کز معاینه فنی به شمار می رود. الستیک ها و جلوبندی از جمله آزمایش های انجام شده در مرا

کاال هستند ، بایددارای  که عهده دار فعالیت در بخش حمل و نقل مسافر و یا جابه جایی  مدیرکل راهداری استان همدان با اشاره به اینکه تمام ناوگان حمل و نقل جاده ای 
صورت وضعیت و بارنامه  باشند، ابراز داشت: سازمان به دنبال هوشمندسازی بحث حمل و نقل است و در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده است.

این مانور با حضور نمایندگانی از راهداری، پلیس راه، هالل احمر، اورژانس 
و امدادخــودرو و بــا هدف آمادگی و ارائه خدمات هر چه بیشــتر نیروهای امداد 
کننــدگان در مانور مســیر  جــاده ای بــه زوار اربعین حســینی برگزار شــد، شــرکت 
کرمانشــاه تــا قــرارگاه پلیــس راه)میــدان بهــار( را بــه شــکل  پلیــس راه همــدان 

نمادین پیمودند.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان هدف از برگزاری این 
مانــور را ســنجش و ارزیابی ســرعت عمــل و آمادگــی نیرو های امدادی ویــژه اربعین 
گفت: دستگاه های امدادی استان برای امدادرسانی به زائران اربعین  کرد و  عنوان 
که در سال های  آمادگی الزم را دارند. مصطفی پناهنده افزود: با توجه به تجربیاتی 
گذشــته از اربعین داشــته ایم می توانیم به نحو مطلوب در ایام اربعین ســال جاری 
اقدامات مناســبی داشــته باشیم و این مانورها می تواند در شناخت نقاط ضعف و 
کند.مدیرکل راهداری اســتان همدان ادامه داد: تمام تالش ما  کمک  قوت بســیار 
کدام  که مانوفر با نزدیکی بســیار به واقعیت انجام شــود و دستگاه ها هر  این اســت 

وظایف خود را در این مانور باید به شکل واقعی انجام دهند.
گفتنی است، این مانور به همت شرکت آباد امداد پایتخت و با همکاری پلیس راه 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان برگزار شد. و اداره 

اجرای مانور ارتقاء آمادگی ناوگان امداد 
جاده ای ویژه اربعین در همدان

صدور ۶۱ موافقت اصولی برای ایجاد 
مجتمع های رفاهی خدماتی در همدان
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از ریختن زباله در حریم راهها خودداري فرمائید .

رییس راهداری  تویسرکان خبر داد؛

کشی شدند 3۱0 کیلومتر از محورهای ارتباطی تویسرکان خط 

عملیات اجرایی زیرگذر سه راهی شهرک 
تومــان  میلیــارد  دو  بــا  نهاونــد  شهرســتان 

اعتبار همزمان با هفته دولت آغاز شد.
رییــس راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
گفــت : احــداث ایــن زیرگذر  شهرســتان نهاونــد 
کاهش تصادفات و ســوانح رانندگی می  موجب 
شــود، اظهار داشــت: به دلیل برخــی تصادفات 
و ســوانح رانندگــی در این منطقــه، احداث این 
کاهــش آن و افزایش ایمنی  زیرگــذر می تواند به 

کند.محمدموســی مومنی با  کمک  این مســیر 
ح  بیــان اینکه بــرآورد اولیه اعتبار بــرای این طر
مبلــغ دو میلیارد تومــان از محل اعتبارات ملی 
است افزود : احداث این زیرگذر موجب ارتباط 
10 روســتا و دو بخــش شهرســتان نهاوند با هم 
ح نیــز با هزینه دو  مــی شــود.وی افزود: این طر
میلیــارد تومان از محل اعتبــارات ملی در حال 
کنون 70 درصد پیشــرفت  که تا ســاخت اســت 

فیزیکی داشته است.

و  حمــل  و  راهــداری  رئیــس 
نقــل جــاده ای نهاونــد با اشــاره به 
اینکــه محــور نهاوند نورآبــاد یکی از 
محورهــای پرتردد این شهرســتان 
است، اظهار داشت: وقوع دو زلزله 
3.1 و 4.1 ریشتری در اواخر مهرماه 
تــرک  موجــب  نهاونــد  در  امســال 
تراشــه ســنگ عظیمــی  برداشــتن 
نورآبــاد  نهاونــد  پرتــردد  جــاده  در 
کید بــر اینکه با رانش  شــد.وی با تأ
زمیــن احتمال ســقوط این تراشــه 
ســنگی به داخل جاده زیاد است، 

حساســیت  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
اصولــی  و  الزم  اقدامــات  موضــوع 
بــرای مهــار تختــه ســنگ و ایمنــی 
ســازی این جــاده قبــل از وقوع هر 
کار  گــوار در دســتور  گونــه حادثــه نا

گرفت. قرار 
مومنــی یادآور شــد: اعتبار مورد 
نیــاز جهت ایمن ســازی این جاده 
کل  اداره  و  اســتانداری  ســوی  از 
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
ح  تامین و پیمانکار اجرای این طر

هم انتخاب شده است.

رییــس راهــداری و حمل و نقل جاده ای تویســرکان 
کاال  با اشــاره بــه نقش و اهمیت حمل و نقــل جاده ای 
اظهــار داشــت: میــزان بــار جابجــا شــده در ســال 97 
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 18 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت. رییــس راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
و  کشــاورزری  ادامــه داد: محمــوالت صنعتــی،  تویســرکان 
کــه در این مدت جابه جا  کاالهایی اســت  دارویــی از جمله 

شده است.

وی در ادامــه بــه جابجایــی 81 هــزارو 420 مســافر در 
مدت یاد شــده در محورهای مواصالتی شهرستان اشاره 
کرد: این تعداد مســافر نیز در قالب 9 هزارو  و خاطرنشــان 

510 سفر جابجا شده اند.

رییــس اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای مالیر 
از شناســایی و ثبت 109 مورد تخلف اضافه تناژ در این 

شهرستان خبر داد.
کل راهــداری و حمل  گــزارش روابط عمومــی اداره   بــه 
نگاهــداری  جــواد  همــدان،  اســتان  ای  جــاده  نقــل  و 
بــا 157  بــر شناســایی و برخــورد  کیــد  بــا تأ گفتگویــی  در 

مــورد تخلــف حمــل بار بــا اضافــه تنــاژ در محورهــای این 
کرد: حمل بار با اضافه تناژ  شهرستان در سال 96 تصریح 
بــه دلیل آســیب رســاندن و تخریب رویه آســفالت جاده و 
افزایــش احتمال بــروز حوادث جاده ای تخلف محســوب 
می شود. نگاهداری با اشاره به 2 میلیون و 21 هزارو 956 
گذشــته خاطرنشــان  تن میزان تناژ حمل شــده در ســال 

کرد: پارســال همچنین 131 هزارو 476 مورد بارنامه صادر 
کاالی  شــده اســت. وی با بیان اینکه حمل و نقل هر نوع 
برون شــهری بدون اخذ بارنامه ممنوع و تخلف به شــمار 
کنتــرل صــدور  کامــل و  مــی رود، اذعــان داشــت: نظــارت 
خ گــذاری صحیح و اصولــی حمل بار در  بارنامه هــا برای نر

کاال و رانندگان انجام می شود. حمایت از صاحبان 

ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  رییــس 
در  کشــی  خــط  عملیــات  اجــرای  از  تویســرکان 
ســطح محورهــای ارتباطی بــه طــول 310 کیلومتر 

خبر داد.
بــه  اداره  ایــن  داشــت:  اظهــار  نانکلــی  ابراهیــم 
منظــور افزایــش ایمنــی محــور، تفکیــک باندهــای 
کننده وســط و  رفــت و برگشــت در نقاط بدون جدا 
کاهش میزان تصادفات و ســوانح رانندگی عملیات 
کشــی را در ســطح محورهــای ارتباطی  اجرای خط 

کار خود قرار داده است. این شهرستان در دستور 
ماهــه  چهــار  در  منظــور  همیــن  بــه  افــزود:  وی 
کشــی به طــول 310  نخســت امســال عملیــات خط 
کیلومتــر در محورهــای ارتباطــی تویســرکان انجــام 
مــدت  ایــن  در  داد:  ادامــه  اســفت.نانکلی  شــده 
همچنین به منظور تأمین افزایش ایمنی و تسهیل 
در رفــت و آمد 883 تابلو اخطاری و انتظامی تعمیر 
و نصب، 12 تابلو اطالعاتی تعمیر و 175 تابلو ایمنی 

و استوانه ای نصب شده است.

کاال در تویسرکان جابجا شد بیش از 7 میلیون تن 

ثبت ۱57 مورد تخلف اضافه تناژ در مالیر

کار عملیات اجرایی زیرگذر شهرک نهاوند  آغاز به 
با دو میلیارد تومان

کار است مهار تراشه سنگی محور نهاوند نورآباد در دستور 

رئیــس راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر 
محورهــای  در  کشــی  خــط  کیلومتــر   300 گفــت: 

موصالتی این شهرستان انجام شد.
جــواد نگاهــداری  یکــی از اهــداف اجــرای خط 
کشی در ســطح محورها را تعیین محدودیت های 
کاربران بیان و خاطرنشــان  حرکــت برای هر یک از 
کشــی، عملیــات اجرایی روکش  کــرد: عالوه بر خط 

ارتباطــی  محورهــای  از  کیلومتــر   21 در  آســفالت 
شهرستان در 6 ماهه امسال انجام شده است.

وی افــزود: این روکــش آســفالت در محورهای 
ک، مالیــر، نهاونــد، شوشــاب، آورزمان،  جــاده ارا
جــاده جــوزان بــه ســمت توســک، محــور قــوزان 
به شــریف آباد و علوی به اســالم شــهر آقــگل بوده 

است.

رییس راهداری مالیر؛

کشی شدند 300 کیلومتر از جاده های مالیر خط 

رییس راهداری و حمل ونقل جاده ای اسدآباد از 
در دســت تعریض بودن و جداســازی مســیر رفت و 
گردنه حادثه خیز این شهرستان خبر داد. برگشت 

ساســان رســتمی اظهــار داشــت: قــرارداد عملیــات 
گردنــه  رفــت و برگشــت  تعریــض و جداســازی مســیر 
اســدآباد با پیمانکار بســته شــده و پیمانــکار موردنظر 
بــا قــراردادی افــزون بــر هشــت میلیــارد و 600 میلیون 
کرده اســت.وی با اشــاره به  تومــان ایــن پــروژه را آغــاز 
گردنه اســدآباد افــزود: در مرحله  طــول 15 کیلومتــری 
اول قــرارداد طــول تعریــض و جداســازی مســیر رفت و 
که بــا اتمام قرارداد  برگشــت 9 کیلومتــر و 200 متر بوده 
اول مرحلــه دوم قــرارداد انعقــاد خواهد شد.رســتمی 
بــا بیــان اینکــه این پــروژه مربوط بــه راه و شهرســازی 
بوده و قرار اســت توســط ماده 48 به راهداری محول 

گردنــه  کــرد: بیشــترین تصادفــات در  شــود، تصریــح 
گونی  اســدآباد بــه عنــوان یکی از نقــاط حادثه خیــز واژ
خ بوده  خ به ر خــودرو، انحراف بــه چپ و تصادفــات ر
کاهش این ســوانح از  ح فوق نســبت به  کــه اجرای طر
نقــش مؤثری برخــوردار خواهد بود.رســتمی در ادامه 
کنون از راه اسدآباد به داشبالغ به  کرد: تا خاطرنشــان 
کیلومتر انجام شــده و  طــول 26 کیلومتر، تعریض پنج 
که هر ســاله با تخصیص  21 کیلومتــر مســیر باقیمانده 
اعتبارات ملی بخشی از تعریض مسیر انجام می شود.

وی با اشاره به برخی نقاط حادثه خیز این شهرستان 
گفت: امســال نصب روشــنایی ســه راهی آجین انجام 
کنگاور شامل سه راهی  شد و سه راهی آجین به سمت 
گاوگــدار، ســه راهی بیتــروان و ســه راهی نصرت آبــاد بــا 
پیشرفت فیزیکی 80 درصد در دست تعریض هستند.

رییس راهداری اسدآباد خبر داد؛

گردنه اسدآباد تعریض مسیر رفت و برگشت 



19  گاهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای18 گاهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

امنیت عبور و مرور در جاده ها حاصل تالش شبانه روزي راهداران است .

راه هــای شهرســتان هــای بهــار بــا حضــور مدیرکل 
اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  پیشــین 
همدان و جمعی از مســئوالن این شهرســتان بررســی 

شد.
مدیــرکل پیشــین راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

اســتان همــدان در نشســت بررســی راه های شهرســتان 
کبودراهنگ  هــای بهارکه با حضــور نماینده مردم بهــار و 
در مجلــس شــورای اســامی و فرمانــدار بهــار برگــزار شــد، 
کم در اســتان، برای  گفــت: بــا توجه به شــرایط جــوی حا

عملیات راهداری زمستانی آماده می شویم.
کــرد: در اســتان 34 پایــگاه  محمــد رودبــاری اضافــه 
راهــداری بــا 500 نفــر نیــروی انســانی وجــود دارد و 289 
که در  کنیم  دســتگاه ماشــین آالت راهداری را آماده مــی 

این پایگاه های راهداری مستقر شوند.
وی اظهــار داشــت: حدود 60 هزار تن ماســه مناســب 
برای نمک پاشی آماده شده و قرارداد خرید به میزان 15 
کز راهــداری وراهدارخانه ها  هزار تن بســته شــده و به مرا
حمل می شــود و با توجه به شــرایط جوی آمادگی داریم 

که تحت هر شــرایطی راه های اســتان را در طول زمستان 
و فصل بارندگی باز نگه داریم.

کبودراهنگ در مجلس شــورای  نماینــده مــردم بهار و 
ح های  گفــت: بازنگری طــر اســالمی نیــز در این نشســت 
کاربری اراضی، آســفالت معابــر، احداث  تفصیلــی، تغییــر 
زیرگذرهــای مــورد نیــاز دو شهرســتان، چهاربانده شــدن 
کبودراهنگ به علیصدر وسوباشــی  همدان به علیصدر و 
بــه  آبــاد  خلعــت  روســتای  شــدن  چهاربانــده  ادامــه  و 
شــیرین سو و افزایش محدوده شــهرها به عنوان مطالبه 

ح است. شهرداران مطر
گفتنی اســت، در شهرســتان بهار 390 کیلومتر شــامل 
 234 و  اصلــی  راه  کیلومتــر   82 شــریانی  راه  کیلومتــر   74

کیلومتر راه روستایی وجود دارد.

سرپرست راهداری رزن خبر داد؛

دپوی 5 هزار تن شن، ماسه و 
نمک در راهدارخانه های رزن

سرپرســت راهــداری و حمل و نقل جــاده ای رزن از 
تأمین 5 هزار تن شــن، ماسه و نمک برای استفاده در 

فصل زمستان خبر داد. 
مرتضــی داودی افــزود: رزن یکــی از شهرســتان های 
سردســیر همــدان بــوده ، به همیــن دلیل باز بــودن این 
مســیر و ســایر مســیرهای تــردد در فصل زمســتان امری 
ضــروری اســت. داودی بــه فعالیــت نیروهــای راهــداری 
کرد: در  در بحث راهداری زمســتانی اشــاره و خاطرنشان 
ایــن ایام 61 نیروی راهدار و همچنین 25 دســتگاه انواع 
ماشــین سبک و ســنگین برای بازگشایی مســیرها فعال 

خواهند بود.

آزادسازی ۲4۲ کیلومتر از حریم 
راه های رزن

در  آزادســازی  ایــن  داشــت:  اظهــار  داوودی 
گرمک، رزن به جامیشــلو، رزن به  مســیرهای رزن به 
کاج به دهلق انجام شده  قروه و شــاهنجرین و مسیر 
اســت.وی از انجــام 15 هــزار و 180 متــر روکــش آســفالت 
محورهای مواصالتی شهرســتان رزن در پنج ماهه ســال 
گفت: با توجه به اهمیت آماده ســازی  جــاری خبــر داد و 
راه هــا و انجــام اقدامــات مرتبــط بــا آن بــه منظــور ایجاد 
زمینه ســفری ایمن و روان برای مســافرت ، فعالیت های 
اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای از حساســیت 

ویژه ای برخوردار است.

شناسایی ۲۶ نقطه حادثه
 خیز  در رزن

داوودی با بیان اینکه شهرســتان رزن با داشــتن 
631 کیلومتــر راه اصلی و فرعی و وجود نقاط حادثه 
خیــز نیازمند توجه و اصالح نقاط حادثه خیز اســت 

اظهار داشت:
 از26 نقطــه حادثــه خیز شهرســتان رزن 8 نقطه 
نیــز در دســت اصــالح  یــک نقطــه  اصــالح شــده و 

است.
ایــن  خیــز  حادثــه  نقــاط  از  نقطــه   3 افــزود:  وی 
شهرســتان در مسیر اصلی رزن به سمت اوج قرار دارد 

که یکی از این نقاط در حال اصالح اســت.

ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  اداره  رییــس 
گیــری آســفالت راه هــای ایــن  فامنیــن از روکــش و لکــه 

شهرستان با دو میلیارد تومان اعتبار خبر داد.
گفتگویــی اظهــار داشــت: از ابتــدای  ابــوذر میهنــی در 
کنون 17 کیلومتر از راه های این شهرستان روکش  سال تا

گیری شده است. و لکه 
وی افــزود: 10 هزار و 200 تن آســفالت بــه همین منظور 

خریداری و استفاده شده است.
جزیــن،  در  قــروه  فامنیــن  محــور  داد:  ادامــه  میهنــی 
فامنیــن همــدان، فامنیــن ســاوه و روســتای نگارخاتــون 
که در این  به روســتای ســرای از جمله محورهایی اســت 

گیری شده اند. مدت روکش و لکه 
رییــس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای فامنین 

گیری دو میلیارد  یادآور شد: برای این میزان روکش و لکه 
تومان اعتبار از محل اعتبارات اســتانی و ملی هزینه شده 

است.
میهنــی، تعمیــرات ابنیــه فنــی محورهــای مواصالتــی 
ایــن شهرســتان را از دیگــر اقدامــات انجام شــده عنوان و 
کــرد: احداث زیرگذر، تعمیــرات و تعریض پل  خاطرنشــان 
کنون  که از ابتدای سال تا ها از جمله این اقدامات است 

انجام شده است.
این مســئول ابراز داشت: زیرســازی و روکش آسفالت 
پروژه تقاطع ســه راهی اصله فامنین از دیگر برنامه های 

کار و اجرایی این اداره تا پایان ســال است. در دســتور 

گیری آسفالت راه های فامنین با دو میلیارد اعتبار روکش و لكه 

اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  رییــس 
گفت: هیچگونه راه روســتایی فاقد آســفالت در  همدان 

این شهرستان وجود ندارد .
ســهراب فتحــی در نشســت راهــداری زمســتانی اســتان 
اظهار داشــت: طول راه های حوزه اســتحفاظی شهرســتان 
کــه از ایــن مقــدار 533  کبودراهنــگ 841 کیلومتــر  اســت 

کیلومتر راه روستایی است.
فتحــی افــزود: بیــش از 500 کیلومتر از راههای روســتایی 
ایــن شهرســتان آســفالت شــده انــد و در بحــث راهــداری 
زمســتانی خوشــبختانه همــه چیز مهیــا اســت و 95 درصد 
کامل را برای خدمات رسانی  ماشین آالت این اداره آمادگی 

در فصل زمستان دارد.

کبودراهنــگ بــه وجــود 7  رییــس راهــداری شهرســتان 
کرد: از  راهدارخانــه در این شهرســتان اشــاره و خاطرنشــان 
ایــن تعداد ســه راهدارخانه ســیار و چهــار راهدارخانه ثابت 

است.
این مســئول با اشــاره به اینکه راهدارخانه سوباشــی نیز 
در حال توسعه و تجهیز است، یادآور شد: محور شیرین سو 
کبودراهنگ به زنجان قرار دارد  با توجه به اینکه در شاهراه 
نیازمند احداث راهدارخانه است که سال آینده اجرایی می 

شود.
فتحی ادامه داد: همچنین در بحث نمکپاشی نیز هیچ 
گفت بیش از دو  گونه مشــکلی وجود ندارد و حتی می توان 
سال نمک و ماسه این اداره در فصل زمستان فراهم است.

رییس راهداری شهرستان کبودراهنگ؛

کبودراهنگ آسفالت شده اند همه راه های روستایی شهرستان 

با حضور جمعی از مسئوالن؛

راه های شهرستان بهار بررسی شد
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جاده همیشه تسلیم راننده خوب و با احتیاط است .

روابط عمـومـــݡݡی در آیینه تصویرروابط عمـومـــݡݡی در آیینه تصویر
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آهسته و با احتیاط برانید تا سالمت به مقصد برسید .

 در مراسمی با حضور مشاور و مسئول امور ایثارگران 
کل  اداره  رزمنــدگان  و  ایثارگــران  از  راهــداری  ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تجلیل 

شد.
رحیمیــان مشــاور و مســئول امــور ایثارگران در ســازمان 
راهداری طی این مراسم گفت: خانواده های معظم شهدا، 
که با  جانبازان و ایثارگران، صاحبان اصلی انقالب هســتند 

کردند. عشق به نظام، جان خود را فدای اسالم 
محمد سرگزی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
کل نیز با اشــاره به اینکه شهدا ،  و مســئول ایثارگران اداره 
جانبــازان و ایثارگــران ، با نثار جان خود از میهن اســالمی 

کــه نظــام جمهــوری  کردنــد، افــزود: اقتــداری  محافظــت 
اســالمی در دنیا به آن دســت یافته، به برکت خون شهدا 
و در ســایه رهنمودهــای امام راحل و رهبــر معظم انقالب 

اسالمی است.
کل و در جمــع  در ایــن مراســم  کــه بــا حضــور مدیــر 
همکاران این اداره برگزار شــد ، از تعدادی از ایثارگران، 
کل با اهدا لوح  رزمنــدگان و جانبازان شــاغل ایــن اداره 
و هدیــه ای از ســوی عبدالهاشــم حســن نیــا، از معاون 
کشــور  وزیــر و رییــس راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
قــدر دانی شــد. در جمــع فعاالن شــوراهای اقامــه نماز 

ح شــد؛ حمل و نقل اســتان همدان مطر

در جمع فعاالن شوراهای اقامه نماز حمل و نقل استان همدان مطرح شد؛

ضرورت معرفت افزایی نسبت  به فریضه نماز
دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان دردوره آموزشی ائمه 
کــه بــا عنــوان” ترویــج فریضــه نمــاز جماعــت “در  جماعــات 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای برگزار شــد گفت: 
معرفت افزایــی نســبت بــه ایــن فریضــه مهــم، امری ضــروری 
اســت.حجت االســالم ســیدمرتضی حســنی حلــم بــا اشــاره به 
گرو قبولی نماز اســت، ابراز داشــت:  اینکه قبولی ســایر اعمال در 

که معنای واقعی نماز  نماز تنها امری شــخصی نیســت ، کســانی 
را  ادا می کننــد در ارز ش هــای مثبــت جامعه تأثیرگذار هســتند و 
که ما باید جامعه را به این ســمت  این معنای نماز واقعی اســت 
و ســو پیــش ببریم.در خاتمه از ائمه جماعــات، دبیران و فعاالن 
شوراهای اقامه نماز شورای حمل و نقل استان همدان با اهداء 

لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.

مدیرکل راهداری استان همدان؛

نمازخانه 3۲ مجتمع خدماتی رفاهی در ایام
 اربعین تجهیز شدند

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
همدان از تجهیز و آماده ســازی مســاجد و نمازخانه 32 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در ایام اربعین حسینی 

خبر داد.
کل راهــداری و حمــل و  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
نقل جاده ای استان همدان، مصطفی پناهنده در نشست 
دبیران اقامه نماز،  شورای حمل و نقل استان گفت : تمامی 
مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بین راهی اســتان در مســیر 
تردد زائران حســینی به شــکل شــبانه روزی فعالیت دارند، 
کیفیت مساجد و نمازخانه های  وی بر پیگیری و نظارت بر 

کرد و گفت: باز  کید  مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی تأ
بودن مساجد و نمازخانه های بین راهی در زمان اوقات شرعی 

کز در دستور کار قرار گرفته است. و پخش اذان در تمامی مرا
پناهنــده  مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان، تجهیــز و 
آماده سازی مساجد و نمازخانه های بین راهی پایانه های 
مســافربری را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــام اربعین 
کرد: نظارت بر توقف اتوبوس های بین  عنوان و خاطرنشان 
شــهری در اوقات شرعی نماز برای خواندن نماز مسافران و 
زائران به ویژه نماز صبح و برخورد با رانندگان متخلف نیز در 

کار است. دستور 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان  اداره 
در بیســت و یکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان برتــر 
معــاون  کل،  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  شــد.به  شــناخته 
کل راهــداری و حمــل و  توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اداره 
نقــل جادهــای اســتان همــدان با اشــاره بــه اینکه در جشــنواره 

شــهید رجایــی 7 محــور عمومــی و 12 محور تخصصــی این اداره 
کل در  گرفــت، اظهــار داشــت: ایــن اداره  کل مــورد ارزیابــی قــرار 
مجمــوع شــاخص هــای عمومــی و اختصاصــی توانســت جــزء 
گذشــته را  دســتگاه های برتر در باالترین رشــد نســبت به ســال 
بــه خود اختصاص دهد.این مســئول یادآور شــد: این پنجمین 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  که اداره  سال است 
کسب رتبه برتر می  همدان در جشنواره شهید رجایی موفق به 
شــود.گفتنی اســت، بیســت و یکمیــن جشــنواره شــهید رجایی 
امســال بــا حضور مســئوالن دســتگاه های اجرایــی و نمایندگان 

مردم در مجلس به میزبانی استانداری همدان برگزار شد.

مسئول روابط عمومی راهداری استان همدان خبر داد؛

همراهی ناوگان مسافربری  راهداری استان برای 
جابجایی بسیجیان رزمایش محمد رسول ا...

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از تأمین ناوگان حمل و نقل نیروهای 
بســیجی اســتان برای حضــور در رزمایش اقتدار عاشــورایی محمد رســول ا... خبر داد.
مصطفی پناهنده با ابراز خرســندی از برگزاری  رزمایش اقتدار عاشــورایی محمد رسول ا... و 
کننده  حضور فعال راهداری اســتان در این رزمایش با اشــاره به جابجایی بسیجیان شرکت 
کشــور، دشــمنان ســعی بر ایجاد  کنونی  که در مقطع  در این رزمایش ، اظهار داشــت: از آنجا 
کشــور هســتند رزمایش بســیجیان اســتان  نشــان دهنده  حواشــی مبنــی بر عدم امنیت در 
کشــور است.گفتنی اســت، رزمایش اقتدار عاشورایی محمد  اقتدار ایران اســالمی در سراســر 
رســول ا... دوازدهــم مهرمــاه بــا حضــور بیش از 20 هزار نیروی بســیجی از سراســر اســتان در 

استادیوم قدس همدان برگزار شد.

روابط عمومی راهداری:

کارکنان راهداری همدان در حضور 
 راهپیمایی روز قدس

نقــل جــاده ای اســتان همــدان در  راهــداری و حمــل و  کل  اداره  کارکنــان  از  جمعــی 
کل همگام  گزارش روابط عمومی  کارکنان این اداره  کردند. به  راهپیمایی روز قدس شرکت 
گــروه های مختلــف مردم والیتمــدار با لبیک به نــدای امام راحــل )ره( و رهبر معظم  بــا ســایر 
انقــالب  بــا حضــور پرشــور در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس مرگ رژیــم صهیونیســتی و آزادی 
قــدس شــریف را فریــاد زدنــد و حمایت و همدلی خــود را با مردم مظلوم فلســطین به نمایش 
کل به همــراه مردم مومن و روزه دار همدان  کارکنان این اداره   گذاشــتند. در ایــن راهپیمایی 
کوبنده  بار دیگر با ملت مســلمان فلسطین در راه مبارزه با اشغالگران  با ســر دادن شــعارهای 
کنندگان پــس از پایــان مراســم در نماز  کردنــد. گفتنــی اســت، شــرکت  قــدس تجدیــد پیمــان 

دشمن شکن جمعه حضور یافتند. 

راهداری استان همدان در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان برتر شد

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان شاغل در راهداری همدان

صعود ایثارگران راهداری همدان به قله 4 هزار  
و 75 متری شیرکوه

تأســیس  ســالگرد  مناســبت  بــه 
اداره  ایثارگــران  مســتضعفین،  بســیج 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان همــدان بــه قلــه 4 هــزار و 75 

کردند. متری شیرکوه صعود 
گزارش روابــط عمومــی، در صعود  بــه 
شــهر  چنــوب  در  شــیرکوه  ارتفاعــات  بــه 
که بــه همــت مرکــز مقاومت بســیج  یــزد 
وزارت راه و شهرسازی و به میزبانی اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

کوهنوردی  اســتان یزد انجام شــد، گروه 
اســتان  راهــداری  کل  اداره  ایثارگــران 
همــدان به سرپرســتی مهــرداد ترابی نیز 
اداره  ایــن  برافراشــتن پرچــم  بــه  موفــق 
شــدند.گفتنی  شــیرکوه  قلــه  بــرروی  کل 
کشــور در مناسبت  اســت، صعود به قلل 
گــروه  کاری  کارنامــه  در  مختلــف  هــای 
کل راهداری و  کوهنوردی ایثارگران اداره 
حمل و نقل جاده ای استان همدان به 

سرپرستی مهرداد ترابی است.

رکابزنی ایثارگران راهداری همدان در تایم 
تریل جاده ای دوچرخه سواری

وحــدت  هفتــه  مناســبت  بــه 
و  راهــداری  کل  اداره  ایثارگــران 
اســتان  ای  جــاده  تقــل  و  حمــل 
تریــل  تایــم  مســابقات  در  همــدان 
جــاده ای دوچرخه ســواری شــرکت 

کردند.
اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل 
ای اســتان همــدان،  در ایــن برنامــه 
و  راهــداری  کل  اداره  میزبانــی  بــه 

حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد 
انجــام شــد، دوچرخــه ســواران زبده 
مســیر  کشــور  سراســر  از  وزارتخانــه 
یــزد- خرانــق بــه مســافت 90 کیلومتر 
رفــت و برگشــت جــاده یــزد بــه طبس 
گــروه  برنامــه  ایــن  پیمودنــد.در  را 
کل  دوچرخــه ســواری ایثارگران اداره 
ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
اســتان همدان به سرپرســتی مهرداد 

ترابی نیز حضور داشــتند.



25  گاهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای24 گاهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

پویایی صنعت حمل و نقل در گرو همت واالی تالش گران بخش خصوصی و انجمن های صنفی رانندگان ؛ کاال ، مسافر ؛ مدیران و 

کارکنان  شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر بوده و هم چنین حمایت بی دریغ سرمایه گذاران بخش خصوصی  در امور ایجاد مراکز 

خدماتی رفاهی بین راهی ، امدادخودرو ، معاینه فنی ، پیمانکاران  فعال عرصه راهداری و ســایر صنوف وابســته اســت . 

* هفته حمل ونقل و رانندݡگان  و راهدارݡی بر تمامݡی دست اندرݡݡکاران این عرصه گرامݡی باد* 



 گاهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای26

* رانندݡگان ؛ 
حامیان اقتدار ایران در راه هاݡی  پرفراز و نشیب اقتصاد

* راهداران ؛ 
حافظان صبورجاده ها، ݡسایبانان ݡسبز آرامش  

* روزتان ؛
ار از تندرݡستی ݡگرامی و لحظه هایتان ݡسرݡسݒ

اداره ݡکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
ݡگاهنامه خبری 
 آذر ماه 1397


