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خبر كوتاه
استاندار زنجان:

 ۲۰واحد تولیدی و صنعتی تعطیل در
زنجان فعال شده است

استاندار زنجان ،گفت :از سال جاری تاکنون
بیش از  ۲۰واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شده
در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است.
فتح اهلل حقیقی با بیان اینکه جلسه ستاد
رفع موانع تولید در استان زنجان با مدیریت
خوبی برگزار میشود ،گفت :تا پایان سال ۱۳
واحد تولیدی در استان با سرمایه گذاری بیش
از  ۳هزار میلیارد تومان به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه در خصوص رونق تولید
به صورت عملیاتیتر و برنامهریز یتر وارد عمل
شدهایم ،اظهار کرد :تنها هدف ما در استان
شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و فعال
کردن آنها است.
استاندار زنجان ،گفت :اولویت جذب
نیروی انسانی در واحدهای فعال شده با جوانان
متخصص بومی است.
حقیقی با بیان اینکه در استان زنجان از
سال جاری تاکنون بیش از  ۲۰واحد تولیدی
و صنعتی تعطیل شده وارد چرخه تولید شده
است ،ابراز کرد :با فعال شدن این واحدها برای
جوانان زیادی اشتغال ایجاد شده است.
وی به پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید
در استان زنجان اشاره کرد و گفت :پرداخت
تسهیالت رونق تولید در استان طی سال جاری
رشد بیش از  ۱۳۰درصدی دارد.
استاندار زنجان ،همکاری بانکها در
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی را بسیار
مطلوب اعالم کرد و افزود :تاکنون بیش از ۷۸۴
میلیارد تومان تسهیالت به  ۶۰واحد صنعتی در
استان زنجان پرداخت شده است.
حقیقی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به
واحدهای تولیدی باعث احیای واحدهای تولیدی
و افزایش ظرفیت تولید میشود ،تصریح کرد:
طی سال جاری هیچ واحد تولیدی در استان
زنجان تعطیل نشده و این برای استان باعث
افتخار است.
وی ورود سرمایه گذار داخلی و خصوصی
به استان زنجان را هم بسیار خوب اعالم کرد.

کشف  ۵۸قطعه تاریخی در میاندرود

میاندرود  -فرمانده یگان حفاظت میراث
فرهنگی مازندران از کشف  ۵۸قلم اشیای
تاریخی اصل در میاندرود خبر داد و گفت :یک
نفر در این زمینه دستگیر شد.
سرهنگ محمدرضا کردان از کشف  ۵۸قلم
شیء تاریخی اصل ،در شهرستان میاندرود خبر
داد و افزود :طبق گزارش مردمی در خصوص
نگهداری اشیای تاریخی در منزل شخصی در
شهرستان میاندرود ،با هماهنگی دستگاه قضائی
و همراهی نیروی انتظامی شهرستان ،نیروهای
یگان حفاظت طی عملیاتی مشترک ،یک نفر را
در این رابطه دستگیر کردند.
وی افزود :در منزل شخصی این فرد ،تعداد
 ۵۸قلم شیء تاریخی اصل و  ۲قطعه سنگ مهره
فاقد ارزش تاریخی فرهنگی کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی مازندران اضافه کرد:
فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی سپرده شد.
دادستان کرمانشاه خبر داد:

رصد منابع مالی فعالیتهای تبلیغات
انتخاباتی کاندیداهای مجلس

دادستان کرمانشاه از پایش مستمر
رعایت ضوابط قانونی در امر تبلیغات انتخابات
و نیز رصد منابع مالی فعالیتهای تبلیغات
انتخاباتی داوطلبان یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی خبر داد .محمدحسین صادقی از
تشکیل گارگروه رصد فضای مجازی و پیشگیری
از جرایم انتخاباتی در دادسرای عمومی و انقالب
مرکز استان کرمانشاه خبر داد.وی با اشاره به
بیانات رهبر معظم انقالب ،انتخابات برای کشور
و ملت را فرصتی بسیار بزرگ و برای دشمنان
تهدید دانست و برگزاری پرشور ،مشارکت
حداکثری انتخابات و حضور همگانی مردم در
پای صندوقهای رأی را تضمینکننده امنیت
و اقتدار کشور برشمرد چرا که دشمنان از
پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی نظام بیش از
بازدارندگی توان دفاعی آن هراس دارند.دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه با اشاره
به تشکیل کارگروه رصد فضای مجازی در زمینه
انتخابات از پایش لحظه به لحظه این امر خبر
داد و تصریح کرد :رصد فعالیتهای مرتبط با
انتخابات در فضای مجازی از اولویتهای این
کارگروه است؛ مردم شریف ،هواداران محترم
نامزدها در کنار دستگاههای نظارتی در صورت
مشاهده مصادیق تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی
مراتب را همراه با مستندات به هیأت اجرایی،
هیأت نظارت یا با پیغامگیر صوتی دادسرا اعالم
کنند ،بدون تردید بدون مسامحه و برابر مقررات
با متخلفان برخورد خواهد شد .صادقی گفت:
یکی از آسیبهای فضای مجازی در ایام تبلیغات،
هتک حرمت ،تخریب رقبا ،بازنشر موضوعات بی
پایه و اساس علیه اشخاص است که در این راستا
توصیه میکنیم که مشی دینی و آموزههای
تربیتی ما اقتضایی جز رعایت اخالق اسالمی و
تقوای سیاسی ندارد .وی همچنین با اشاره به
تصویب قانون نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای
تبلیغی در انتخابات مجلس تاکید کرد که مطابق
این قانون نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی
حق ندارند هیچگونه کمک مالی مستقیم یا غیر
مستقیم از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی
هستند ،اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی
محکومیت قضائی دارند و نیز اشخاص حقوقی
غیر از احزاب سیاسی دریافت کنند .دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه همچنین
از تعیین سقف هزینهها متناسب با جمعیت و
تعداد واجدین شرایط رأی برای نامزدها در این
قانون خبر داد و تاکید کرد که ضرورت دارد همه
داوطلبان این قانون را به دقت مطالعه کرده و به
الزامات آن التفات داشته باشند.

مشعل گازرسانی به روستاهای نگارمن و امیریه شاهرود در
نهمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی روشن شد
در این مراسم که با حضور علیرضا آشناگر
استاندارسمنان و نماینده مردم شریف شاهرود و
میامی در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران
استانی و شهرستانی در روستای امیریه برگزار شد؛
علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان
سمنان توسعه عادالنه گازرسانی در شهرها و
روستاهای استان پهناور سمنان را از برکات نظام
مقدس جمهوری اسالمی و موجب افتخار و مباهات
مدیران و کارکنان شرکت گاز دانست و گفت :با بهره
برداری از پروژه گازرسانی به این  2روستا پوشش
گاز در بخش روستایی شهرستان شاهرود به بیش
از  87درصد رسید.وی با اشاره به اجرای حدود
 ۲۶کیلومتر خطوط شبکه و تغذیه گاز  ،احداث دو
باب ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیتهای  ۲۵۰۰و
 ۵۰۰۰مترمکعب در ساعت و صرف اعتباری بالغ
بر  ۵۲میلیارد ریال برای اجرای این طرح گفت:
امیدواریم بهره برداری از این پروژه عالوه بر ارتقای

سطح رفاه ساکنین منجر به ایجاد رونق بخش تولید
و کشاورزی این منطقه گردد.شریفی نژاد مزیتهای
رقابتی گاز در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی و
نقش آن در افزایش بهره وری را بسیار حایز اهمیت
دانست و گفت :خوشبختانه با توجه به زیرساختهای
فراهم شده پایداری جریان گاز در سراسر استان
از ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردار است و
شرکت گاز استان در راستای اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال از پذیرش
متقاضیان بخش تولید و صنعت و و جایگزینی
سوخت واحدهای کشاورزی و صنعتی فعال به گاز با
آغوشی باز استقبال می نماید.مدیرعامل شرکت گاز،
آموزش اصول و روشهای استفاده ایمن و بهینه از گاز
طبیعی را از مهمترین مسئولیت های اجتماعی این
شرکت دانست و از ساکنین منطقه جهت شرکت در
دوره های آموزشی مربوطه که توسط شرکت گاز
برگزار می گردد دعوت نمود.

برای اولین بار شهرداری از شهر بابل به عنوان چهره سال انتخاب شد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل ،هفتمین جشنواره
چهره سال راه و ساختمان کشور به منظور گزینش مسئوالن و مدیران
در پروژههای برتر سال در میان  ۸گروه که شامل روسای سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان ها ،شهرداری های کشور ،سازمان
راهداری وحمل ونقل جادهای ،مناطق آزاد کشور ،اعضای کمیسیون
عمران مجلس ،مدیران وزارت راه و شهرسازی کشور میباشد ،برگزار
شد .این جشنواره برای هفتمین سال پیاپی از  ۵تا  ۱۵بهمنماه به
منظور فرهنگ سازی و آگاهی بخشی از عملکرد مدیران و مسئولین
برگزار شد تا مدیران و مسئولین در حوزه شهری ،عمرانی وخدماتی
با یکدیگر رقابت کنند  .در همین راستا سید مجتبی حکیم شهردار

جوان بابل در بخش شهرداران کشور که با موضوعاتی همچون کاهش
چالش ترافیک ،توانبخشی فعالیت ستادهای بازآفرینی ،به کارگیری
ابزارها در جهت توسعه شهر هوشمند و  ...تعیین شده بود از میان ۲۱
شهردار شهرهای زیر  ۵۰۰هزار نفر موفق به کسب مقام سوم شد و
چهره سال  ۹۸را به خود اختصاص داد .الزم به ذکر است اختتامیه
این جشنواره که بیستم بهمنماه با حضور دکتر مهدی جمالی نژاد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس
سازمان شهرداری ها و دهیاری های و سایر مسئولین کشوری در
هتل اسپیناس تهران برگزار شد ،از شهردار بابل به عنوان چهره
سال تقدیر شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

نیمی از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی فعالند

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی
آذربایجان غربی گفت :بیش از  ۵۰درصد از
واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی استان
فعالند.علی عبدلی در نشست خبری بااصحاب
رسانه در یکی از واحدهای فعال فاز  ۲شهرک
های صنعتی ارومیه برگزار شد ،اظهار کرد :نیمی از
واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی آذربایجان
غربی فعال بوده و بقیه واحد ها نیمه فعال یا راکد
هستند.
وی در خصوص راه اندازی مجدد واحدهای
صنعتی راکد خاطر نشان کرد :شرکت شهرک های
صنعتی آذربایجان غربی در راه اندازی واحد های
صنعتی راکد در سال  ۹۸رتبه اول کشور را کسب
کرده است.عبدلی بابیان اینکه از  ۹۳۶واحد صنعتی
راکد در کشور که در سال جاری به چرخه برگشته
اند ۹۰ ،واحد مربوط به آذربایجان غربی بوده ،افزود:
از این تعداد  ۱۷واحد که در تملک بانک ها بود به

چرخه برگشته اند و برای  ۳۸۵نفر اشتغال مستقیم
ایجاد شده است.وی در خصوص وضعیت سرمایه
گذاری های خارجی در شهرک های صنعتی استان
تاکید کرد :شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان
غربی در سال  ۹۷توانسته است بالغ بر  ۴۰میلیون
دالر سرمایه خارجی جذب کند و در حائز رتبه
اول کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با
اشاره به اینکه مشکل تصفیهخانه فاضالب از مسائل
اساسی شهرک صنعتی شماره  ۳ارومیه است ،بیان
کرد :با تامین اعتبار مورد نیاز ،تصفیه خانه این
شهرک تا  ٢ماه آینده به بهرهبرداری میرسد که
عملیات ساختمانی و لولهگذاری این تصفیهخانه به
اتمام رسیده و تنها عملیات تجهیز و راهاندازی آن
باقی مانده است که با راهاندازی این تصفیهخانه
مشکل فاضالب واحدهای تولیدی در این شهرک
صنعتی حل میشود.عبدلی با اشاره به اینکه ۸

تصفیهخانه فاضالب در حال حاضر در شهرکهای
صنعتی این استان فعال است ،اظهار کرد :طراحی
و ساخت  ۶تصفیهخانه فاضالب دیگر نیز در دست
اجراست که این تصفیهخانهها در شهرکهای
صنعتی شهرستانهای سلماس ،خوی ،مهاباد،
میاندوآب ،شاهیندژ ،ماکو و  ۲مورد در ارومیه
قرار دارند.وی در خصوص وضعیت مالی شرکت
شهرک های صنعتی آذربایجان غربی تصریح کرد:
طی  ۲سال گذشته بودجه ساالنه شرکت شهرک
های صنعتی استان نسبت به سال قبل  ۲برابر شده
که در سالجاری ۱۱۲ ،درصد از بودجه ها محقق
شده است و بدهی های سال های گذشته شهرک
ها تسویه شده اند.مدیر عامل شرکت شهرک های
صنعتی آذربایجان غربی در خصوص واگذاری زمین
های شهرک های صنعتی به واحد های صنعتی
اظهار کرد :در سال  ۳۳ ،۹۷هکتار و در سالجاری
نیز ۳۷ ،هکتار زمین به واحد های صنعتی واگذار

شده است و بیش از  ۸۰۰واحد صنعتی سندهای
رسمی تک برگ زمین های خود را دریافت کرده
اند.عبدلی با اشاره به اینکه  ۳۴شهرک و ناحیه
صنعتی در آذربایجانغربی وجود دارد ،بیان کرد:
در حال حاضر  ۲۴۰۰هکتار از زمینهای این استان
در اختیار این تعداد شهرک صنعتی است که در
حال حاضر  ۲۵مورد از این تعداد در مساحتی بیش
از  ۶۵۰هکتار فعال است.وی افزود :شهرک های
صنعتی آذربایجان غربی پیشران توسعه صنعت
استان بوده که به دلیل پتانسیل های خاص استان،
همچون داشتن مرز مشترک با  ۳کشور می تواند از
یک استان کشاورزی به استان صنعتی مبدل شود.
عبدلی در خصوص وضعیت شهرک های صنعتی
آذربایجان غربی بیان کرد :طی ۲سال گذشته
شرکت شهرک های صنعتی استان از رتبه بیست
و هشتم کشور به رتبه  ۱۰شرکت شهرک های
صنعتیکشور رسیده است.

در چهل و یکمین بهار انقالب انجام شد؛

افتتاح  80طرح عمرانی برق رسانی در حوزه صنعت توزیع برق استان سمنان
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد بهار انقالب وایام ا ...دهه
مبارک فجر 80،طرح عمرانی برق رسانی شهری و روستایی استان
سمنان با اعتباری به مبلغ  267میلیارد و  613میلیون ریال افتتاح
شدند.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان این مطلب
گفت 29 :طرح احداث و بهسازی  105هزار و  731متر شبکه های
توزیع برق جهت ظرفیت سازی و تامین برق مشترکان با اعتبار 110
میلیارد و  576میلیون ریال  15 ،طرح بهینه سازی و تامین روشنائی
معابرباهزینه ای معادل  45میلیارد و  989میلیون ریال  18 ،طرح
نصب ایستگاه های هوائی توزیع برق  70میلیارد و  509میلیون ریال ،
به عنوان طرح های افتتاح شده در دهه فجر امسال به شمار می روند.

سید محمد موسوی زاده افزود :همچنین هشت طرح توسعه و تبدیل
 11هزار و  149متر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار
به مبلغ  13میلیارد و  696میلیون ریال و  10طرح احداث تاسیسات
و تجهیزات توزیع برق باهزینه  26میلیارد و  843میلیون ریال  ،از
جمله طرح هایی هستند که افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
یادآور می شود :درآئین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی
شهرستان های استان که با حضور استاندار ،نمایندگان مردم شریف
استان در مجلس شورای اسالمی  ،معاونین استاندار ،فرمانداران  ،ائمه
جمعه و مسئولین برگزار شد ،طرح های برق رسانی شرکت توزیع
نیروی برق استان سمنان نیز به بهره برداری رسیدند.

مدیرعامل آبفار خبر داد:

شناسایی  5000انشعاب غیرمجاز در لرستان
مدیرعامل آبفار لرستان گفت :از ابتدای امسال
تاکنون حدود پنج هزار مورد انشعاب غیرمجاز
شناسایی شده است.
علیرضا کاکاوند با بیان اینکه از نظر مقدار
تولید آب بهمراتب باالتر از سرانه تعریف شده
هستیم ،اظهار کرد :در مناطق روستایی کنتورهای
حجمی عمدتاً دستکاری یا تخریب میشوند؛ حدود
 30درصد پرتی در روستاها داریم.
وی با اشاره به اینکه براساس کنتورهای
خانگی در شبانهروز حدود  150لیتر آب تحویل هر
مشتری شد ه است ،عنوان کرد :در برخی از روستاها
سرقت آب انجام میشود و برآورد ما این است که
این رقم حدود  250تا  300لیتر در شبانهروز
است یعنی دو برابر نیاز که بخشی از آن به دلیل
فرسودگی شبکههای توزیع هدر میرود و بخشی
به خاطر سرقت آب و آبیاری باغات و کارهایی از
این دست است.
کاکاوند با اشاره به اینکه شناسایی و قطع
انشعابات غیرمجاز یکی از برنامههای اصلی شرکت

است ،ادامه داد :این برنامه از سال  97به طور جد
آغاز شده و پیشرفت خوبی داشت ،در زمان سیل با

وقفهای چند ماهه روبرو شد.
مدیرعامل آبفار لرستان اضافه کرد :بعد

از وقایع مربوط به سیل عمده کار توسط بخش
خصوصی انجام شد بهطوریکه در هر شهرستان
عالوه بر همکاران در شرکت توزیع چندین
پیمانکار گرفته شده که بحث شناسایی و قطع
انشعابات غیرمجاز را انجام دهند.وی تصریح کرد:
امسال حدود پنج هزار مورد انشعاب غیرمجاز
شناسایی شده که تقریباً دو هزار و  900مورد
به انشعاب مجاز تبدیل شده و بقیه یا از طریق
محاکم قضایی یا شوراهای حل اختالف یا از طریق
دهیاران و شوراهای خود روستاها تعیین و تکلیف
شدند.کاکاوند با اشاره به فرهنگسازیهای انجام
شده توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
روستایی لرستان در این رابطه ،اظهار کرد :به جد
پیگیر هستیم که این امر دیگر اتفاق نیافتد ،چون
غیرقانونی ،غیرشرعی و غیراخالقی است و اگر به
هر دلیل اتفاق افتاد بهصورت جد با آن مقابله
میشود.مدیرعامل آبفار لرستان تأکید کرد :توقع
ما بیشتر از مردم روستاهاست چراکه این امر قبل
از ما به مردم ضرر میرسد.

برای اولین بار شهرداری از شهر بابل به عنوان چهره سال انتخاب شد
معاون عمرانی استاندار اردبیل گفت :راه  ۱۴۱روستا در بارندگی
برف اخیر شهرستان خلخال مسدود شده بود که بیشتر این راهها
بازگشایی شده و راه  ۶۰روستای باقی مانده در حال بازگشایی است.
فرزاد قلندری پیش از ظهر جمعه در جلسه مدیریت بحران
استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت شهرستان خلخال پس
از بارش سنگین برف عنوان کرد :سه میلیارد تومان برای تأمین
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شهرستان خلخال اختصاص یافت.
وی افزود :عالوه بر این کمک مالی ،هیچ محدودیتی برای تأمین

تجهیزات و مایحتاج مردم وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل یادآور شد :همه
دستگاههای اجرایی پای کار هستند و تا زمانی که وضعیت مردم در
این شهرستان به حالت عادی برنگشته شبانه روز باید با تمام توان
تالش کنند.
قلندری ادامه داد :راه  ۱۴۱روستا در بارندگی برف اخیر در
شهرستان خلخال مسدود شده بود که بیشتر این راهها بازگشایی شده
و راه  ۶۰روستای باقی مانده در حال بازگشایی است.

وی افزود :با تالش مسئوالن محلی و استان ستاد مدیریت بحران
در این شهرستان تشکیل و از قطعی برق و گاز جلوگیری شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل بیان کرد :معابر
خلخال در حال برف روبی بوده و در حال حاضر  ۸۰دستگاه ماشین
آالت سنگین مشغول فعالیت هستند.قلندری ادامه داد :بارش در شهر
به دلیل همراه بودن با کوالک در برخی نقاط به یک متر میرسد.
وی گفت :در طول بارندگی اخیر به سه هزار نفر امداد رسانی
شده است.

شماره 2909

اخبار
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان اصفهان:

حمل بار تجاری توسط ناوگان اتوبوس
مسافربری ممنوع است.

هر دستگاه اتوبوس مسافربری مجاز
است تنها  1600کیلوگرم بار مسافر را حمل
نماید و حمل بار اضافه به شکل تجاری
توسط ناوگان اتوبوسرانی ممنوع و این امر
پیگرد قانونی دارد ،چرا که بار اضافه باعث
می گردد تا مرکز ثقل اتوبوس تغییر و از
سوی دیگر سیستم ترمز آن به موقع عمل
نکرده و تاب آوری الزم را نداشته باشد.مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
اصفهان در نشست خبری شنبه نوزدهم بهمن
ماه با اصحاب رسانه با ابراز نگرانی از رشد
قارچ گونه دفاتر حمل خرده بار در حاشیه
ترمینال های اصفهان و نقش آنان در انتقال
بار غیرمجاز توسط اتوبوس ها اعالم داشت:
ممنوعیت حمل بار مازاد بر  1600کیلوگرم
توسط اتوبوس ها قانون است و تخطی از
این امر توسط پلیس جریمه و حتی منجر
به توقیف اتوبوس می شود.مهندس مهدی
جعفری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده
ای گزارشی از وضعیت جاده های استان ارائه
نمود و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفت.وی
استان اصفهان را از استان های پرتردد برشمرد
و افزود 271 :میلیون تردد در ده ماهه اول
امسال توسط دستگاه های ترددشمار جاده
ای استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  7درصد افزایش تردد
را نشان می دهد چرا که اصفهان چهارراه
مواصالتی کشور است.جعفری در ادامه گزارش
خود بیان داشت 1100 :کیلومتر امسال خط
کشی جاده ها را انجام داده ایم 20 ،کیلومتر
هم روشنایی کار کرده ایم و  40کیلومتر گارد
ریل و  50نقطه از جاده ها را از نظرخطر بروز
تصادف آشکار سازی کرده ایم .همچنین 280
کیلومتر روکش آسفالت و لکه گیری و 438
کیلومتر از راه ای اصلی و فرعی استان را سیل
کوشا کرده ایم که در این رابطه باید اظهار
داشت جزء استان های برتر کشور بودیم.مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
اصفهان به صورت صریح اذعان داشت :حجم
زیادی از راه های استان دچار خرابی بیش از
حد بوده و سعی کرده ایم با یک شرایط ویژه
و امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داریم
آنها را بازسازی کنیم اما متأسفانه بواسطه
شرایط اقتصادی فعلی و کاهش اعتبارات و
حجم باالی محورهای استان نمی شود انتظار
زیادی داشت.جعفری استان اصفهان را رتبه
اول مجتمع های خدماتی بین راهی نام برد
و اظهار داشت :پنجاه مجتمع خدماتی بین
راهی در کل استان داریم و رتبه اول را در
کشور در این حوزه به خودمان اختصاص
داده ایم و البته بطور مداوم این مجتمع ها
بازرسی و کنترل می شوند .وی در خصوص
دسترسی غیرمجاز به محورها ،همکاری با
پلیس و ایجاد ایستگاه های امنیت سالمت هم
افزود :دسترسی های غیر مجاز به محورها باید
کاهش یابد و در این رابطه با کمک دادستان
استان و شهرستان ها برای انسداد آن ها
اقدام کرده ایم و با همکاری پلیس راه جلوی
فعالیت دست فروش ها را در حاشیه محورها
می گیریم و درصدد آن هستیم تا ایستگاه
های امنیت سالمت را توسعه دهیم زیرا باعث
کاهش تلفات جاده ای می گردد.جعفری به
سامانه ثبت تخلف رانندگان در جاده ها اشاره
و اعالن داشت :در حال حاظر  105دستگاه
دوربین در جاده های استان داریم که تا پایان
امسال به  145دستگاه افزایش خواهد یافت
و با کمک این سامانه سال گذشته  181هزار
مورد تخلف ثبت و به پلیس ارسال داشتیم که
در ده ماهه امسال حدود  600هزار تخلف را
ثبت و به پلیس اعالم
داشته ایم.مدیر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان با اعالم اینکه در ده ماهه
اول امسال  10درصد کاهش تصادفات جاده ای
داشته ایم اعالم داشت :تصادفات برون شهری که
منجر به فوت گردیده در ده ماهه اول سال گذشته
( )97تعداد  317فقره بوده که در ده ماهه امسال
این رقم به  292فقره رسیده است و این یعنی 8
درصد کاهش و آمار کشته شدگان در سال  97از
 374نفر به  364نفر در سال  98رسیده است و
این یعنی  3درصد آمار متوفیان کاهش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل:

مسدودی  ۲۵۵راه روستایی در اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل
گفت :در حال حاضر مسیر  ۲۵۵روستا در
مناطق مختلف استان اردبیل مسدود است.
فرهاد عبدالعلی پور عصر پنجشنبه در
شورای هماهنگی مدیریت بحران خلخال عنوان
کرد :در حال حاضر  ۲۵۵راه روستایی در نقاط
مختلف استان اردبیل مسدود بوده و تالشها
برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد.
به گفته وی راه ارتباطی  ۸۵۱روستای
استان اردبیل نیز از زمان آغاز بارشهای اخیر
بازگشایی شده و تردد خودروها امکان پذیر شده
است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل
به کوالک برف در محورهای مواصالتی استان
اشاره کرد و ادامه داد :برخی از مسیرهای
روستایی به دلیل کوالک شدید بعد از بازگشایی
دوباره مسدود شدند.
عبدالعلی پور با قدردانی از تالش عوامل
راهداری و دیگر دستگاههای مرتبط که برای
خدمات رسانی به مردم از زمان شدت گیری
بارشها در صحنه حضور داشتند ،افزود :به
احتمال زیاد تا سه روز آتی راههای ارتباطی
تمامی روستاهای اردبیل باز خواهند شد.
وی با بیان اینکه به دلیل نامساعد بودن
شرایط جوی مردم از انجام سفرهای غیرضروری
پرهیز کنند ،افزود :تمامی راههای اصلی استان
اردبیل باز بوده و تردد در جریان است.

