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شهرستان

اخبار
با حضور مسئوالن وهمکاران بسیجی اداره کل بیمه سالمت
مازندران در روستای آقمشهد ساری صورت پذیرفت:

ارائه خدمات پزشکی و درمانی بیمه
سالمت در میز خدمت جهادی

ساری – دهقان :
به منظور ارج نهادن به
فرهنگ ایثار  ،شهادت
و روحیه جهادی ،میز
خدمت جهادی با حضور
جمعی از مسئوالن و همکاران بسیجی اداره کل
بیمه سالمت مازندران و چند دستگاه اجرایی
استان در روستای آقمشهد ساری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی ،به همت مجمع بسیج سپاه شهرستان
ساری ،سازمان بسیج کارمندان سپاه کربال و
مجری طرح قرارگاه جهادی و مطالبه گری
رهپویان والیت مازندران ،اداره کل بیمه سالمت
مازندران  ،بسیج مهندسین کشاورزی و منابع
طبیعی و بسیج سازندگی سپاه ساری ،بیمه آتیه
سازان حافظ استان و اداره بهزیستی شهرستان
ساری و  ...میز خدمتی در زمینه های مختلف
سالمت  ،بهداشت و درمان ،کشاورزی ،فرهنگی
و آموزشی در روستای آقمشهد ساری برگزار
شد.
دکتر سید ضیاءالدین دژکام ،معاون
پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل بیمه سالمت
مازندران که به همراه فتاح اکبرزاده ،رییس
اداره حراست و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج
همچنین جمعی از همکاران حوزه معاونت بیمه
و خدمات سالمت این اداره کل حضور داشتند،
با بیان این که مهمترین هدف از برگزاری میز
خدمت جهادی که به یاد الگوی تمام عیار
خدمتگزاری و خدمت رسانی سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی برپا می شود ،افزایش مقبولیت
و کارآمدی نظام اداری و افزایش رضایتمندی
مردم ،دیدار چهره به چهره مسئوالن با مردم،
دیدن برخی واقعیتها و تالش برای رفع
مشکالت مردم در روستاهای محروم است ،
افزود :اداره کل بیمه سالمت مازندران خدمات
وسیعی در حوزه بهداشت و درمان به مردم
شریف علی الخصوص روستاییان که بخش عمده
بیمه شدگان این سازمان را تشکیل می دهند
ارائه می نماید .وی افزود :میز خدمت جهادی
میتواند در کاهش مشکالت مردم نقش مهم و
اساسی داشته باشد.
الزم به ذکر است اکبرزاده ،فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج امام سجاد(ع) این اداره کل نیز
با بیان این که همکاران این اداره کل با روحیه
بسیجی و جهادی همواره در حال ارائه خدمات
مورد نیاز بیمه ای و درمانی هموطنان عزیز می
باشند اعالم کرد :در این راستا و در این میز
خدمت این اداره کل به ارائه ویزیت ،مشاوره
های پزشکی ،کنترل و انداره گیری فشار خون،
توزیع رایگان برخی از اقالم دارویی مورد نیاز
و  ....به مردم منطقه کم برخوردار آقمشهد
ساری پرداخت و افزود :ارائه اینگونه خدمات با
تاکید مدیرکل و مسئولین جهادی این اداره کل
در برنامه های آتی پایگاه مقاومت بسیج امام
سجاد(ع) قرار دارد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه مرکزی:

 ۷۲میلیون مترمکعب گاز سیانجی در
استان مرکزی توزیع شد

مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
مرکزی گفت ۷۲ :میلیون مترمکعب گاز سیانجی
امسال از سوی این شرکت در نقاط مختلف استان
توزیع و مصرف شد.
«سعید جمشیدی» افزود :توزیع این میزان
سوخت سیانجی در استان مرکزی صرفهجویی ۷۲
میلیون لیتری بنزین را در پی داشته است که اقدام
ارزشمندی در راستای حفظ منافع ملی محسوب
میشود.
وی با بیان اینکه سه هزار خودروی عمومی این
استان امسال با ثبت در سامانه متقاضیان به صورت
رایگان گازسوز شد ،ادامه داد :طرح رایگان دوگانهسوز
کردن خودروهای عمومی (وانت ،تاکسی ،نیسان و
کامیونت) با هدف مدیریت مصرف بهینه و تالش
در حفظ محیط زیست در این استان از خرداد ماه
پارسال کلید خورد که تا کنون سه هزار خودرو در
استان گازسوز شده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
مرکزی اظهار داشت :مراحل ثبتنام و اجرای طرح
دوگانهسوز کردن خوردروهای عمومی استان مرکزی
در تمامی مقاطع رایگان است و متقاضیان میتوانند
با مراجعه به سامانه  gcr.niopdc.irنسبت به این
امر اقدام کنند.
جمشیدی اضافه کرد :بیش از  ۷۰هزار میلیارد
ریال در کل کشور برای دوگانه سوز کردن یک
میلیون و  ۶۴۰هزار خودرو پیشبینی شده و برای
هیچ استانی سهمیه مشخص نشده و اولویت با
متقاضیانی است که زودتر در سامانه ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه چهار مرکز در استان برای
گازسوز کردن خودروهای عمومی این استان تجهیز
شدهاند ،گفت :بهطور متوسط گازسوز کردن هر
خودرو حدود  ۱۰۰میلیون ریال هزینه دارد که از
منابع طرح پرداخت میشود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
مرکزی گفت :متقاضیان با وارد شدن در سامانه و
ثبت شماره ملی و تلفن همراه خود در نوبت قرار
میگیرند و براساس آدرس و محل زندگی مالکان
خودرو درخواست آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد.

افتتاح نخستین کمپ تخصصی تیم ملی دوچرخه سواری در رشت

اولین اقدام برای بهره از ورزش
دوچرخه سواری تغییر نگرش نسبت
به آن است.فرماندار رشت ضمن اعالم
خبر افتتاح نخستین «کمپ تخصصی
تیم ملی دوچرخه سواری» در شهرستان
رشت ،گفت :اولین اقدام برای بهرهمندی
از ظرفیتهای این ورزش برای همه افراد
جامعه تغییر نگرش نسبت به ورزش
دوچرخه سواری است.
به نقل از روابط عمومی پایگاه
اطالعرسانی فرمانداری شهرستان رشت؛
علی فتح اللهی فرماندار رشت در دیدار با
رئیس و اعضای هیئت دوچرخه سواری
استان و شهرستان رشت که بمناسبت
فرا رسیدن هفته تربیت بدنی انجام شد،
ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از
حضور فعاالن حوزه ورزش همگانی اظهار
داشت :بر کسی پوشیده نیست که ورزش
در سطح جامعه چه اتفاقات خوشایند و
زیبایی را میتواند رقم بزند ،اثرات و
برکات آن در تمام الیههای جامعه
خودش را نشان میدهد و اختصاص به
همه افراد اجتماع دارد .وی ضمن بر
شمردن اثرات مثبت ورزش در ایجاد
سالمتی در جامعه افزود :نهتنها ورزش
کردن بلکه حتی تماشای آن نیز میتواند
شور و نشاط را در جامعه ایجاد کند و
ناهنجاری ها را در جامعه کاهش دهد،
همانگونه که در پیروزیهای تیمهای
ملی کشورمان در مسابقات بینالمللی،
شادی هموطنان را شاهد هستیم که این
شادی و هیجانی را که به جامعه تزریق

میشود را با هیچ پولی نمیتوان بدست
آورد.فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت
تغییر نگرش نسبت به ورزش دوچرخه
سواری در جامعه بعنوان ورزشی همگانی
خاطرنشان کرد و گفت :دوچرخه سواری
علیرغم اینکه یک ورزش است ،یکی
از الزمههای محیط شهری در کاهش
ترافیک است که بعنوان کاهشدهنده
آالیندگی ،کاهشدهنده هزینههای
ناشی از تردد خودرو و حفظ محیط
زیست محسوب میشود.
وی ضمن اعالم خبر افتتاح نخستین
«کمپ تخصصی تیم ملی دوچرخه
سواری» طی روزهای آتی در شهرستان
رشت ،گفت :در خصوص ورزش اعتقاد
ما بر این است که تأمین اعتبارات
هزینه نیست و نوعی سرمایهگذاری
است و نشاط ناشی از آن جلوی خیلی

از هزینههای اضافی را خواهد گرفت.
فرماندار رشت ضمن انتقاد از دریافت
هزینه برای ورزشهای همگانی ،گفت:
اگر فضاهای دولتی را برای ورزش عموم
مردم فراهم نکنیم این خودش عین بی
عدالتی است؛ در همین رابطه سال گذشته
اعتبار ورزش شهرستان را نسبت به سال
 ۹۸تقریباً دو برابر کردیم ،بودجهای که
زیبنده شهرستان بعنوان شهر اولینها
نبود.نماینده عالی دولت در مرکز استان
با بیان اینکه بر خود وظیفه میدانیم
اعتبارات الزم برای ایجاد زیرساختها
برای همه مجموعهها ،چه ورزشی چه
هنری و … را فراهم کنیم ،گفت:
امسال اعتبارات حوزه ورزش شهرستان
را نسبت به سال  ۹۸هفت برابر و نسبت
به سال گذشته  ۴برابر در نظر گرفتهایم
و مبلغ  ۱۵میلیارد و هشتصد میلیون

تومان اعتبار عمرانی و زیرساختی به
ورزش شهرستان اختصاص دادهایم.
فتح اللهی به نقش کلیدی مسئوالن
در فرهنگسازی برای انجام ورزشهای
همگانی اشاره کرد و گفت :اگر ما
مسئوالن از فضای ورزش استقبال کنیم
خود میتواند اولین کمک در افزایش
میزان عالقمندی و جذب شهروندان به
ورزشهای همگانی باشد.وی به میزبانی
شهرستان رشت از مسابقات لیگ برتر
دوچرخه سواری با حضور دوچرخه
سواران یازده استان کشور اشاره کرد و
گفت :ما دنبال این هستیم که یک کار
خوب را خوب اجرا کنیم بنابراین باید
برای میزبانی با بهترین کیفیت برنامه
ریزی الزم صورت گیرد.فرماندار رشت
ضمن درخواست از کلیه عوامل اجرایی
مسابقات برای برگزاری به نحو احسن
مسابقات ،گفت :میزبانی این مسابقات
نه تنها آبروی شهرستان رشت بلکه آبروی
استان گیالن است ،لذا در این زمینه باید
کارگروهی تشکیل شده ،نیازسنجیها
صورت پذیرفته و اقدامات الزم انجام شود.
نماینده عالی دولت در مرکز استان آمادگی
خود را بمنظور فراهم آوردن زمینههای
برگزاری هرچه بهتر میزبانی مسابقات لیگ
برتر دوچرخه سواری اعالم نمود.گفتنی
است مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری
کشور با حضور یازده استان ،دهم آبان ماه
 ۱۴۰۰به میزبانی هییت دوچرخه سواری
استان گیالن در شهرستان رشت برگزار
میشود.

تقدیر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی از آبفای استان اصفهان

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای
اسالمی استان اصفهان از همکاری و مساعدت
مدیرعامل و کارکنان آبفای استان اصفهان در برگزاری
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی قدردانی کرد.

مظفر حاجیان گفت :مدیرعامل وکارکنان شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان با داشتن روحیه جهادی
 ،انقالبی و ارزشی بیشترین همکاری را با دبیرخانه
هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان
داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد .وی گفت :آبفای
استان اصفهان از جمله دستگاه های خدمات رسان
محسوب می شود که به دلیل عملکرد خوب توانسته
است بیشترین اعتماد عمومی را به خود جلب کند
و این مهم باید سر لوحه کار سایر دستگاه ها برای
افزایش میزان اعتماد مردم به نظام قرار گیرد.
مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیز همکاری
با دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای
اسالمی استان اصفهان را به منزله انجام یک مسئولیت

اجتماعی تلقی کرد وگفت :شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان سعی کرده تا عالوه بر انجام و ظایف
سازمانی ،در موضوعات اجتماعی نظیر مبارزه با ویروس
کرونا ،ترویج فعالیت های ورزشی و فرهنگی و کمک به
آسیب دیدگان حوادث و بالیای طبیعی نیز وارد عمل
شده و نقش سازنده خود را در جامعه ایفا کند.
هاشم امینی ضمن تقدیر از کارکنانی که به طور
مستقیم با دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات
شوراهای اسالمی استان همکاری داشتند خطاب به
آن ها گفت :خوشحالم از این که یک موضوع حاکمیتی
را تجربه کردید و با عملکرد مناسب و شایسته خود،
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را از این آزمون
مهم سربلند بیرون آوردید.

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور مطرح کرد:

منابع آب و خاک در معرض تهدید است

ساری – دهقان  :به گزارش خبرنگار
مازندران به نقل روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ساری ،مسعود منصور در سومین همایش
بین المللی جوانان حفاظت خاک و آب
دردانشگاه تربیت مدرس مازندران با
اشاره به اهمیت و ارزش فراوان خاک
و آب که شرایط حیات را برای انسان
و موجودات فراهم میکند ،افزود :حفظ
این منابع از پایگاه معنوی باالیی نیز
برخوردار است ودر قرآن مجید نیز بارها
از کلمه خاک استفاده شده است.
وی با اظهار اینکه خاک و زمین به
عنوان بستر حیات تلقی میشود ،یادآور
شد :در احادیث شکستن درخت به
معنای شکستن بال فرشتگان محسوب
میشود.ایشان با بیان اینکه منابع آب

و خاک در معرض تهدیدهای فراوانی
است ،افزود :فرسایش آبی وبادی ،شوری،
آلودگی ،رشد روزافزون جمعیت ،صنعتی
شدن و تغییر اقلیم از جمله عوامل تهدید
است.
منصور حفظ منابع آب وخاک را یک
ضرورت و اقدام مهم برشمرد و گفت:
برای حفظ منابع باید رویکرد پیشگیرانه
داشته باشیم و منطقی نیست که اجازه
دهیم فرسایش آبی یا خاکی رخ دهد و
میلیارد تومان به زیرساختها و اراضی
کشاورزی خسارت وارد شود و سپس
درصدد جبران آن برآئیم.
رئیس سازمان جنگلها یادآور شد:
خسارت زیست محیطی غیرقابل جبران
یا سخت است و به واسطه واقع شدن در
شرایط خشک و نیمه خشک ،تهدیدها

در کشور نیز وجود دارد.
وی گفت :یکی از راههای اساسی،
فراگیری و کم هزینه برای حفظ آب
و خاک اقدامات آبخیزداری است
و اثربخشی این اقدامات در کاهش
فرسایش و اثرات سیالبها و تقویت
سفرههای زیرزمینی و قنوات کامل
مشهود است.
وی اظهار داشت :مسئوالن عالی
نظام و به ویژه مقام معظم رهبری همواره
برای اجرای طرحهای آبخیزداری تاکید
کرده اند ،از این رو اقدامات آبخیزداری
نباید تعطیل شود.
رئیس سازمان جنگلها یادآور شد:
اجرای طرحهای آبخیزداری بدون توجه
به نگرش و جامعیت آن نمیتواند به
نتیجه مناسبی منجر شود و مدیریت

جامع آبخیز امری مهم است و باید
تصمیم گیرندگان به این باور برسند که
به سمت مدیریت در حوزه آبخیز گام
بردارند .منصور مشارکت مردم و جوامع
محلی در اجرای طرح مدیریت جامع
آبخیزداری امری ضروری دانست و گفت:
کمک سازمانها و نهادهای بین المللی
نظیر یونسکو برای فراهم کردن بستر و
زمینه انتقال و تبادل تجارب کشورها
حائز اهمیت است.

رییس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی خبر داد:

کسب رتبه برتر کشوری گروه های آموزشی مشاوره استان قم
گروه آموزشی مشاوره استان قم در ارزیابی های
انجام شده توسط وزارت آموزش و پرورش حایز رتبه
برتر کشوری شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان قم ،مهدی خادمی جمکرانی با
اعالم این خبر اظهار کرد :گروه آموزشی مشاوره استان
قم به پاس تالش و فعالیت چشمگیر در انجام وظایف
مح ّوله ،تهیه محتواهای فاخر و ارزشمند ،استفاده بهینه
از بستر فضای مجازی در ایام شیوع ویروس کرونا ،ارایه

به موقع و دقیق گزارش های درخواستی و هماهنگی
در اجرای برنامه ها در سطح استان ،موفق به کسب
رتبه برتر کشوری در سال تحصیلی 1399-400گردید.
وی افزود :این موفقیت حاصل حمایت ها ی
مدیر کل آموزش و پرورش استان  ،معاونت پرورشی و
فرهنگی و هماهنگی گروه آموزشی مشاوره و اداره امور
تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی
اداره کل می باشد که جا دارد ضمن تبریک به این
عزیزان از زحمات کلیه همکاران گرامی تقدیر نمایم.

 ۱۶۵مشترک جدید به بخش خانگی برق بدره اضافه شد

مدیر شرکت توزیع نیروی برق
شهرستان بدره گفت :در مدت یک
سال  ۱۶۵مشترک جدید به بخش
مشترکین خانکی اضافه شده است و
تعداد مشترکین خانگی در شهرستان را
به  ۵۷۲۴رسانده است.
سلیمان صفری با بیان اینکه در
شش ماهه امسال به دلیل کمبود تولید
با قطعیهای مکرر برق روبرو بودهایم،
اظهار کرد :با افزایش دمای هوا از
اردیبهشت امسال و افزایش مصرف
برق توسط مشترکین شرکت شاهد
این بودیم که ترانسها به بیشترین
میزان بارگیری خود رسیدند و به
عبارتی فولبار یا در آستانه فولباری

قرار میگرفت که منجر به قطع کلید
کل میگردد.
وی یکی از اقدامات همکاران را
مکاتبه با مرغداریها و نانواییها عنوان
کرد و افزود :این مکاتبات با واحدهایی
صورت گرفت که فاقد مولد برق
اضطراری بودند که در صورت قطع برق
مشکالت زیادی به وجود میآمد.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق بدره
با بیان اینکه در زمان پیک مصرف در
روستاهای انتهای فیدر مشکل ضعف
ولتاژ به وجود آمد ،اظهار داشت :در تمام
ایام سال خواستار صرفه جویی در مصرف
برق و گاز هستیم و در فصل سرما باید
به صرفه جویی در مصرف گاز هم توجه

داشته باشیم زیرا در صورت جوابگو
نبودن سوخت گاز باید از وسایل برقی
برای گرم شدن استفاده شود.
صفری تعداد مشترکین خانگی را
 ۵هزار و  ۷۲۴خانوار ذکر کرد و گفت:
تعداد مشترکین عمومی و معابر ۳۲۲
مورد ،مشترکین بخش کشاورزی ۸۶
عدد و مشترکین بخش صنعت و معدن
 ۲۴مورد است .البته در مدت یک سال
 ۱۶۵خانوار به مشترکین خانگی اضافه
شده است.
وی تعداد مشترکین کم مصرف و
پرمصرف را به ترتیب  ۷۳۹و  ۵۲۵مورد
اعالم و افزود ۱۹ :درصد مشترکین کم
مصرف و  ۸۱درصد مشترکین پرمصرف

پس از رعایت الگوها و کاهش مصرف از
طرح پاداش این شرکت برخوردار شدند.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق بدره
ادامه داد :تبلیغات اپلیکیشن «برق من»
در فضای مجازی سطح شهرستان و در
مانورهای جهادی مدیریت بحران در بین
عموم مردم معرفی گردید و به مرور افراد
زیادی اقدام به نصب اپ کردند.
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خبر کوتاه

شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
برترین دستگاه خدمات زیربنایی و
توسعه و زیرساخت استان شد

در ارزیابی عملکرد
اجرایی
دستگاههای
استان کرمانشاه در
سال  ،1399شرکت
توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه موفق به کسب رتبه اول در گروه
زیربنایی وتوسعه وزیر ساخت و کسب رتبه دوم در
بخش عمومی واختصاصی جشنواره شهید رجایی
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان کرمانشاه ،دکتر حشمت اله عزیزی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان
برنامه و بودجه استان کرمانشاه با حضور در شرکت
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت :جشنواره
شهید رجایی و انتخاب دستگاه های برتر استان
امسال به علت وضعیت کرونایی و قرمز استان به
صورت عمومی برگزار نشد و ما سعی کردیم با
حضور در دستگاه اجرایی برتر ضمن تبریک به
آنها ،با اهدای لوح سپاس از این شرکت ها تقدیر
کنیم.
وی افزود :ارزیابی عملکرد دستگاههای
اجرایی استان کرمانشاه در سال  1399بر
اساس شاخصهای عمومی شامل “محور اصالح
ساختار سازمانی ،محور توسعه دولت الکترونیک،
محور مدیریت سرمایه انسانی ،محور ارتقای
سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی و
محور مدیریت عملکرد و همچنین شاخص های
اختصاصی بر حسب شرح وظایف و فعالیت تعریف
شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمانشاه تعریف شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه عنوان
کرد :این ارزیابی با همکاری دستگاههای اجرایی
همکار از جمله دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امور حقوقی استانداری ،اداره کل بهزیستی ،ستاد
اقامه نماز ،اداره کل محیط زیست و اداره کل
اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه صورت گرفت که
پس از تایید در شورای راهبری و توسعه مدیریت
استان که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار می
شود ،نتایج آن مشخص شد.
در ادامه این جلسه ،مهندس محمد مرادی
سرپرست شرکت توزیع برق استان کرمانشاه ،گفت:
خوشبختانه با تالش و همت همکاران این شرکت
توانستیم در بین  53دستگاه شرکت کننده در این
جشنواره موفق به کسب رتبه دوم در شاخص های
عمومی و اختصاصی را کسب نمائیم.
مهندس مرادی گفت :با سعی و تالش خستگی
ناپذیر پرسنل این شرکت امیدوارم با برگزاری
جلسات آسیب شناسی و ارزیابی های داخلی
بتوانیم نقاط مثبت این ارزیابی ارتقاء و نهایتا
حفظ شود و نقاط ضعف نیز برطرف گردد و به
نقاط بهبود تغییر یابد ،چراکه مردم کرمانشاه الیق
بهترین خدمات رسانی هستند.
وی عنوان کرد :شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه با کسب  1765امتیاز رتبه نخست
دستگاه خدمات زیربنایی و توسعه و زیرساخت
استان را از آن خود کند که این موفقیت را مرهون
تالش بی شائبه پرسنل زحمتکش این شرکت و
همکاری مردم عزیز هستیم.
معاون اداره کل راهداری استان مرکزی:

 ۱۱۶میلیون تردد در جادههای استان
مرکزی ثبت شد

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت۱۱۶ :
میلیون و  ۲۷۵هزار تردد امسال در سطح  ۶۸جاده
این استان ثبت شد.
«محمد محسنی» افزود :بر اساس تحلیل
ترددجادههای مجهز به تردد شمار برخط استان
مرکزی ،میزان تردد خودروها در راههای برونشهری
این استان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۱۹درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد ۲۵ :درصد از مجموع ترددها
انجام شده در جادههای استان مرکزی امسال متعلق
به وسایل نقلیه سنگین و یک درصد مربوط به
اتوبوسهای برون شهری است که تردد این مسایل
نقلیه به ترتیب  ۲و  ۳۶درصد نسبت به سال گذشته
کاهش یافته است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت :طرح
ممنوعیت و محدودیت تردد برای کنترل بیماری
کرونا از جمله عوامل کاهش تردد این وسایل نقلیه در
جادههای استان در سال جاری بوده است.
محسنی خاطرنشان کرد ۲۳ :میلیون وسیله
نقلیه در نیمه نخست امسال به استان مرکزی وارد
و  ۲۲میلیون و  ۹۰۰هزار وسیله نقلیه از استان
خارج شدند که ورود و خروج این وسایل نقلیه از
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲درصد
افزایش یافته است.
وی ادامه داد :هشت میلیون و  ۴۳۵هزار وسیله
نقلیه در دهه آخر ماه صفر امسال در جادههای استان
مرکزی تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته (با احتساب سال قمری)  ۶۰درصد افزایش
یافته است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت :ورود و
خروج وسایل نقلیه از این استان اکنون نسبت به سال
گذشته به ترتیب  ۱۰و هشت درصد افزایش دارد.

