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شهرستان
بهسازی بافت تاریخی محرک توسعه است ؛

اخبار
سرپرست اداره کل ارشاد آذربایجانشرقی:

انجمن خوشنویسان به اهداف خود
مطلوب عمل کرده است

آذربایجان شرقی -
مریم خدابخش :سرپرست
اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی آذربایجانشرقی
گفت :انجمن خوشنویسان
استان به اهداف خود

مطلوب عمل کرده است.
علی پیروزمنش ،در نشست هم اندیشی با اعضای شورای
انجمن خوشنویسان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت هنر
خوشنویسی ،افزود :فعالیتهای انجمن خوشنویسان استان از
گامهای مهم در معرفی هرچه بیشتر این هنر فاخر و ارزشی
بوده و هنرمندان این رشته به همراه هنرشناسان و عالقمندان
به عرصه خوشنویسی همواره نسبت به حفظ ،تعمیم و آموزش
این هنر توجه و اهتمام داشته اند .وی با بیان اینکه هنر
خوشنویسی ریشه در معنویات و بعد روحانی دارد ،اظهار
داشت :انجمن خوشنویسان استان در طول سال های متمادی
فعالیت خود ،خوشنویسان و هنرمندان بسیاری را تربیت کرده
است ،به گونه ای که عده بی شماری از آنها استادان و نامآوران
این عرصه هنری شده و آثار گرانبهایی را از خود بر جای
گذاشته اند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجانشرقی با بیان اینکه انجمن خوشنویسان استان با
هدف ترویج هنر خوشنویسی و نقش و کاربرد آن در توسعه
فرهنگی ،معرفی این هنر به اقشار مختلف مردم و تقویت آن
در میان هنرمندان این عرصه تاسیس شده است ،گفت :این
انجمن به فعالیت خود ادامه میدهد و در دستیابی به اهداف
خود مطلوب عمل کرده است .پیروزمنش ،ادامه داد :تاسیس
دهها شعبه در شهرستان های استان ،برگزاری نمایشگاه های
متعدد و خروجی دهها هنرمند با مدارک فوق ممتاز و ممتاز
حکایت از فعالیتی مستمر و تاثیرگذار این انجمن در عرصه
خوشنویسی است .یونس نصیری ،رئیس انجمن خوشنویسان
آذربایجان شرقی نیز در این نشست ،گزارشی از فعالیت های
این انجمن را ارایه کرد .در این نشست اعضای انجمن در
خصوص برنامه ریزی برای برگزاری آزمون سراسری انجمن
خوشنویسان تبادل نظر کردند.

تراکم پالکهای هویتبخش تاریخی و مذهبی اطراف حرم مطهر

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی
اطراف حرم با اشاره بهسازی محور 4
کیلومتری حرم مطهر تا چهل اختران از
وجود بخش عمدهای از پالکهای تاریخی
و بااهمیت مذهبی در این مسیر خبر داد و
گفت :بهسازی این مسیر برای مردم محرک
توسعه است.
علیرضا خاکی در گفتوگو با وابط
عمومی شهرداری قم ،با اشاره به تأکید سازمان
بهسازی و نوسازی بر حراست از پالکهای
هویتبخش تاریخی و مذهبی اطراف حرم
اظهار داشت :عالوه بر اماکن مذهبی مانند
حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد
جمکران ،اماکن مذهبی زیادی مانند آرامگاه
امامزادگان و بیت النور در قم وجود دارد که
بهسازی آنها میتواند میزان رضایت گردشگر
مذهبی را باال ببرد.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی
اطراف حرم با اشاره به محور  ۴کیلومتر حرم
مطهر تا چهل اختران بهعنوان یک محور
فرهنگی در شهر قم افزود :در این محور
عناصر تاریخی و مذهبی با ارزش فرهنگی

بسیار باال قرار دارند .وی بابیان اینکه بیت
آیتاهلل بروجردی یکی از همین بناهای
مذهبی و سیاسی است که ارزش تاریخی
دارد افزود :مسجد سلماسی نیز که در همین
محور قرارگرفته است تاریخچه صفوی دارد و
اصل بنا نیز مربوط به دوره قاجار است.

در بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بندر امیرآباد :

اقدامات زیرساختی و توسعه حمل و نقل چندوجهی بندر امیرآباد را بین بنادر حاشیه دریای خزر متمایز کرده است
ساری – سکینه مریخ  :سید رسول مهاجر معاون
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در سفر یک روزه خود
به مازندران و گفتگو با نماینده عالی دولت و فعاالن بخش
خصوصی  ،از ظرفیت ها و پتانسیل های اداره کل بنادر و
دریانوردی امیرآباد بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی اداره
کل بنادر و دریانوردی امیرآباد؛ سید رسول مهاجر عصر روز
( ۱۷دیماه  )۹۹در ادامه سفر یک روزه خود به مازندران
به همراه حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری  ،بخشی مدیر کل دفتر جذب سرمایه گذاری
خارجی  ،عبداهلل مهاجر رییس اتاق بازرگانی  ،صنایع ،
معادن و کشاورزی و امیری رییس دفتر نمایندگی وزارت
امور خارجه استان مازندران در بازدید از محوطه ها و
سرمایه گذاری های انجام شده در بندرامیرآباد با مدیر کل
و معاونین این بندر دیدار کرد .

معاون بهره برداری شرکت توزیع  برق هرمزگان خبرداد:

تعدیل روشنایی  14هزار چراغ معابر
برای بهینه سازی مصرف در زمستان

معاون بهره برداری
شرکت توزیع نیروی برق
هرمزگان از تعدیل روشنایی و
خاموش نمودن  14هزارو 759
چراغ روشنایی معابر با هدف
کاهش مصرف برق در فصل

زمستان خبر داد.
حمید ساعدپناه افزود :خاموشی چراغ های معابر به
صورت یک درمیان و در معابر اصلی شهری و جاده ها اجرا می
شود و چراغ های روشنایی محالت شامل این طرح نمی باشد.
با اجرای این طرح حدود  3هزارو  107کیلووات در بار شبکه
صرفه جویی می شود.
ساعدپناه اظهارداشت :این طرح همزمان با سایر نقاط
کشور در استان اجرا شده که تالش می شود با تعدیل روشنایی
معابر درون شهری مصرف برق زمستان کاهش یابد .وی اضافه
کرد :افزایش سرما در مناطق سردسیر کشور منجر به افزایش
مصرف گاز و محدودیت در تامین سوخت نیروگاههای کشور
شده است .درصورتی که مشترکین  10درصد از مصرف برق
خود را کاهش دهند مشکلی بابت تامین برق وجود نخواهد
داشت .ساعدپناه هدف از اجرای این طرح را صرفه جویی در
مصرف برق و کاهش تولید نیروگاهها عنوان کرد و افزود :به
دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی
برای گرمایش منازل در اکثر نقاط کشور ،طرح های متعددی
در سراسر کشور اجرا شد که تعدیل چراغ های روشنایی
معابردرون و برون شهری یکی از این طرح های اجرا شده
است.
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان یادآورشد:
با توجه به افزايش مصرف انرژي كشور به دليل كاهش دماي
هوا  ،ضروري است مشتركان با رعايت اصول بهره وري انرژي و
جلوگيري از مصارف مازاد ،همراه خدمت گزاران خود در بخش
تامين انرژي برق باشند.

سعیدی پور تاکید کرد تا کنون حدود  ۱۴۵۰میلیارد
تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه های
مختلف خدماتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بندر
امیرآباد به انجام رسیده که شامل تولید کاغذ  ،فوالد  ،آرد ،
انرژی و در بخش خدماتی ساخت و بهره برداری از انبارهای
مسقف  ،سیلو و مخازن نگهداری سوخت و روغن خوراکی
می باشد و در حال حاضر نیز  ۵۵۰میلیارد تومان سرمایه
گذاری توسط بخش خصوصی در دست اقدام است که با
مجوز سازمان بنادر به انعقاد قرارداد منتج خواهد شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد در ادامه این
بازدید خواستار حمایت همه جانبه دستگاه دیپلماسی در
حوزه اقتصادی بین کشورها شد که از طریق آن می توان
عالوه بر رونق تولید داخلی  ،محصوالت کشاورزی و معدنی و
صنایع دستی کشور و منطقه را به کشورهای همسایه شمالی
معرفی و سهم خود را در بازار  CISافزایش دهیم.

با حضور قائم مقام شرکت آبفا آذربایجان شرقی؛

سرپرستان جدید آب و فاضالب کلیبر و هوراند معرفی شدند

آذربایجان شرقی  -مریم خدابخش:
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی نادر سلمانی به
عنوان سرپرست جدید آبفای کلیبر معرفی شد.
با حضور عباسپور ،قائم مقام مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
و خانی معاون بهره برداری و توسعه آب این
شرکت در دفتر حاجی پور فرماندار شهرستان
کلیبر ،نادر سلمانی بر اساس حکم صادره از
سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست جدید
آبفای شهرستان کلیبر معرفی شد .در این
جلسه عباسپور ،قائم مقام مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ،از
زحمات دادگر در زمان تصدی مدیریت آبفای
کلیبر تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد
که انتصاب سلمانی مایه خیر و برکت برای

شهرستان کلیبر باشد.
خانی معاون بهره برداری و توسعه
آب استان نیز ضمن ابراز خرسندی از
اقدامات دادگر در مدت حضور وی در
سمت مدیریت آبفای کلیبر و با خاطرنشان
کردن شایستگی های سرپرست جدید ،به
پیگیری برنامه های شرکت آب و فاضالب
استان در این شهرستان ،تاکید کرد .در
این جلسه سلمانی سرپرست جدید آبفای
کلیبر به تشریح برنامه های خود در این
شهرستان و همچنین پایبندی خود در به
ثمر نشستن اهداف شرکت آب و فاضالب در
کلیبر پرداخت .بر اساس اعالم روابط عمومی
آبفای استان و با حضور عباسپور قائم مقام
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی و خانی معاون بهره برداری و توسعه
آب این شرکت در محل دفتر زین العابدین

فرماندار شهرستان هوراند ،نادر قلی یان طی
حکم صادره از سوی مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان به عنوان سرپرست جدید
آبفای شهرستان هوراند معرفی شد.
در این جلسه عباسپور قائم مقام
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی از زحمات سلمانی در مدت  14ماهه
سرپرستی آبفای هوراند تشکر و معرفی قلی
یان به عنوان سرپرست آبفای هوراند را به
وی و کارکنان شرکت آب و فاضالب این
شهرستان تبریک گفت .وی افزود :پذیرش
مسئولیت خطیر مدیریت در هر حوزه ای به
معنای همت باال در به ثمر نشاندن اهداف
عالیه شرکت و عمل به آن با وجدان کاری
واال می باشد .عباسپور در ادامه اضافه کرد:
امیدواریم این امر با حضور قلی یان به ثمر
نشسته و مایه خیر و برکت برای همه باشد.

خانی معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا
استان نیز در این جلسه با بیان رسالت بزرگ
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ابراز
امیدواری کرد :این تحول در آبفای هوراند
موجب پیشبرد اهداف آبفای شهرستان و رفاه
حال همشهریان منطقه باشد .در این جلسه قلی
یان سرپرست جدید آبفای هوراند نیز به بیان
برنامه های خود در این شهرستان پرداخت.

شهرداری رشت برای آسفالت کوچهها و معابر ،محالت محروم را در اولویت قرار میدهد

جذب  180سرمايه گذار در شهركهاي
صنعتي قزوين

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
گفت :از ابتداي سالجاري تا پايان نيمه دوم ديماه 180 ،
سرمايه گذار داخلي وخارجي در شهركها و نواحي صنعتي
تابعه استان جذب شدند.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي
استان قزوين »،حمیدرضا خانپور» در برنامه تلويزيوني «
رودرو» با اعالم اين خبر اظهار کرد :در سال « جهش توليد»و
در راستای جذب سرمایه گذار ،ایجاد رونق اقتصادی ،توسعه
توليدات ايراني و اشتغال پایدار جوانان ،اين شركت از ابتداي
سالجاري تاكنون موفق به جذب  180متقاضي سرمایه گذاري
در شهرکها و نواحی صنعتی استان شده كه اين ميزان در
مدت مشابه سال گذشته  89قرارداد بوده كه رشد دو برابري
در تعداد جذب سرمايه گذاران صنعتي داشته ايم كه بيش از
 60درصد سرمايه گذاران با توجه به رضايت سرمايه گذاري
گذشته و حمايتهاي استاني طرح توسعه خود را در استان
اجرا مي كنند.
وي ميزان مساحت زمين صنعتي واگذار شده را
 184هكتار عنوان كرد و يادآور شد ميزان سرمايه گذاري
قراردادهاي منعقده بيش از  39هزار ميليارد ريال مي باشد
كه با راه اندازي اين طرحهاي صنعتي زمينه اميد به اشتغال و
اشتغال پايدار هفت هزار نفر فراهم خواهد شد.
رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان با
بیان اینکه طی سالهای اخیر با وجود تنگناهای مالی موجود
در کشور و تحریمها با رشد سرمایهگذاری از حیث تعداد و
میزان در شهرکهای صنعتی استان قزوین روبهرو بودهایم،
افزود :بر همین اساس و با سرمایهگذاریهای انجام شده طی
سالهای اخیر ۳۵ ،درصد اشتغال ایجاد شده در شهرکهای
صنعتی استان مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
خانپور در ادامه از قزوین بهعنوان استانی پرجاذبه
برای سرمایهگذاری صنعتی نام برد و اظهار داشت :با توسعه
شهركهاي صنعتي و سرمایهگذاریهای انجام شده از سوی
دولت در ایجاد زیرساخت ها برای استقرار واحدهای تولیدی،
زمينه استقرار و ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
یادآور شد :بیشترین حجم سرمایهگذاریهای انجام شده در
شهرکهای صنعتی استان مربوط به شهرکهای صنعتي تقاضا
محور لیا ،کاسپین یک و ( ۲آبیک) ،خرمدشت ،حیدریه و
آراسنج بوده است.
روابطعموميشركتشهركهايصنعتياستانقزوين

وی به دیگر بناهای بااهمیت این محور ۴
کیلومتری اشاره کرد و گفت :بناهای تاریخی
مانند آبانبار لبچال ،خانههای تاریخی که
در محور قرار دارند ،پامنار ،محله درخت پیر
و سایر محلههای تاریخی،گذر آسیدحسن،
خانه شاکری و بسیاری دیگر از اماکن و ابنیه

بااهمیت تاریخی در همین محور قرار دارند.
خاکی بابیان اینکه اینها ظرفیتهایی
است که برای زائر جذاب است ،تصریح کرد:
حضور زائر در این محور که هدف اصلی ما
است میتواند یکی از محرکهای اصلی
توسعه بافت باشد ،چرا که برای ساکنین
بومی فرصتهای اقتصادی و انگیزه بهسازی
ایجاد میکند.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی
اطراف حرم بابیان اینکه با همین بهسازی
صورت گرفته بعضی از مغازههای تعطیل
اقدام به نوسازی ملک خود کردند تأکید کرد:
تعدادی از اهالی هم اقدام به بهسازی خانهها
کرده و محورهای فرعی مطابق طرح ما را با
هزینه خودشان کامل کردند.
وی با تأکید بر اهمیت بهسازی این
محور در جذب زائر افزود :در حال حاضر
بهواسطه شیوع ویروس کرونا نتوانستیم
حضور زائر را در این منطقه پررنگتر کنیم اما
در شرایط عادی با تبلیغات گسترده میتوانیم
شاهد ماندگاری بیشتر زائر در قم بهواسطه
بهسازی این محور شویم.

شهردار رشت برنامه شهرداری را ارائه خدمات کیفی
و بدون تبعیض به شهروندان اعالم کرد و گفت :شهرداری
برای آسفالت کوچهها و معابر ،محالت محروم را در اولویت
قرار میدهد.سید محمد احمدی ،شهردار رشت در حاشیه

بازدید از محله فخب و نشست صمیمی با اهالی آن در مسجد
آقاسید خلیل برنامه شهرداری را ارائه خدمات کیفی و بدون
تبعیض به تمام محالت اعالم کرد و اظهار داشت :شهرداری
برای آسفالت کوچهها و معابر سطح شهر ،محالت محروم را
در اولویت قرار میدهد.شهردار رشت با بیان اینکه بسیاری
از محالت رشت کمبرخوردار هستند ،عنوان کرد :معضل
فاضالب ،کمبود فضای سبز و آسفالت کوچهها و معابر از
جمله مهمترین مشکالتی است که در محالت کمتربرخوردار
مشاهده میشود و مردم از آن گلهمند هستند.احمدی ایجاد
فضای سبز در محالت کمبرخورداری مانند فخب بر اساس
طرح تفصیلی را هم از دیگر برنامههای شهرداری خواند و
یادآور شد :محله فخب حدود  ۱۰هزار نفر جمعیت دارد
و وجود فضای سبز مناسب از جمله ضروریات این منطقه
محسوب میشود.وی با بیان اینکه برخی از نقدهای مطرح
شده از سوی اهالی محله فخب نشاندهنده این است که

شهرداری منطقه باید حضور پررنگتری داشته باشد ،افزود:
شهر رشت بر اساس سرشماری سال  ۹۵حدود  ۶۷۰هزار
نفر جمعیت دارد که میزان فعلی آن نزدیک به  ۸۰۰هزار
نفر برآورد میشود بنابراین فرآیند اجرای خدمات شهری
در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.شهردار رشت از
تدوین یک برنامه مدون در خصوص آسفالت کوچهها و معابر
توسط شهرداری خبر داد و یادآور شد :برای حل مشکالت
محالت کمبرخوردار قصد داریم کارگروهی را تشکیل دهیم
تا به موجب آن فرآیند انجام اقدامات هم تسریع شود.
شهردار رشت با بیان اینکه در جریان جلسه اخیرش با
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
مسأله آلودگی رودخانههاو ضرورت ساماندهی آنان از سوی
شهرداری باز هم مورد تاکید قرار گرفت ،افزود :بدون شک
حل ریشهای این مشکالت بدون ایجاد یک سیستم تصفیه
فاضالب امکانپذیر نیست.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه:

سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سرتاسر کشور جزو معضالت جادهای است

کرمانشاه مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان کرمانشاه گفت :دلیل
کمبود تابلوها ،عالئم راهنمایی و رانندگی در
سطح محورهای مواصالتی ،سرقت این تابلو
ها بوده که جدا از خسارتهای مالی ،تهدیدی
جدی برای جان رانندگان و هموطنان است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی (کرمانشاه) ،فریبرز کرمی مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمانشاه اظهار داشت :وجود عالئم و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی نقش بسزایی در کاهش
حوادث جادهای و تلفات ناشی از آن دارد و
نبود این عالئم و دزدیده شدن آنها بویژه
در شب ،تهدیدی جدی برای جان رانندگان
و سرنشینان خودروها محسوب میشود .این
مسئله در همه محورهای مواصالتی اصلی

و فرعی جادههای شهری و روستایی وجود
دارد و نمیتوان گفت در کدام نقطه بیشتر
مشاهده شده است.
وی افزود :با توجه به گرانی قیمت آهن،
سرقت این تابلو ها شتاب بیشتری به خود
گرفته است ،دادگستری و دادسرا باید با
اشخاصی که این اموال مسروقه را از سارقان
خریداری میکنند با اشد مجازات برخورد
کند .طی دستور به مراجع قضائی نسبت به
برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه
برخورد قضایی انجام گیرد و برای شناسایی
نقاطی که بیشترین سرقت در آن میشود
گزارشی از آن به دادستان شهرستان محل
وقوع جرم برای اقدام پیشگیرانه ارسال شود.
کرمی گفت :با توجه به نیاز و احساس
کمبود فرهنگسازی درباره این مسئله،

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
طی تعامالت انجام گرفته با صدا و سیمای
مرکز استان کرمانشاه مقرر کرده است که در
قالب برنامه سیمای راهبران به این مسئله و
مشکالت و کمبود فرهنگ بپردازد.
کرمی مدیر کل راهداری و حمل ونقل
جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد :اما
بخش اصلی پیشگیری از سرقت ،با خود
هموطنان و رانندگان جادهای است که در
صورت مشاهده هرگونه سرقت با پلیس
تماس گرفته و گزارش این سرقت را به
نیروی محترم انتظامی یا شماره تماس
۱۴۱مرکز مدیریت اطالعات راهها و حمل
و نقل جادهای انتقال دهند تا گشتهای
شبانه روزی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه به محل اعزام شوند.

خبر کوتاه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
خبر داد:

رفع تمامی نقاط پرتصادف استان در
چهار یا پنج سال آینده

فریبرز کرمی مدیرکل
راهداری و حمل و نقل
جادهای استان کرمانشاه
اظهار داشت۱۰۲ :نقطه
پرتصادف استان کرمانشاه
مشخص و مصوب شده
است که برای اصالح در

دستور کار قرار گرفتهاند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کرمانشاه)
 ،فریبرز کرمی ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان کرمانشاه اظهار داشت :از ابتدای امسال  ۲۴نقطه
پرتصادف استان اصالح یا آشکارسازی شده است که برای سال
آینده رفع و ۳۱نقطه دیگر در دستور کار قرار دارد.
کرمی گفت :این اقدامات با اعتبارات حداقلی انجام شده
است و استان از این جهت رتبه اول کشور را کسب کرده و
سبب کاهش تلفات جاده ای شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
در ادامه بیان داشت :اصالح نقاط پرتصادف ،نیازمند اعتبارات
بسیاری است بعلت اینکه بیشترین حوادث در نقاط پرتصادف
رخ میدهد و در صورت اصالح نقاط ،تلفات و خسارات مالی
کاهش مییابد.
وی در پایان با اشاره به اینکه ،ماهانه جلسات کمیسیون
ایمنی برگزار میشود افزود :برنامهریزی شده تمام نقاط
پرتصادف در چهار یا پنج سال آینده رفع شود.
با اعمال محدودیت های تردد صورت پذیرفت :

کاهش 13درصد تردد
در جاده های مازندران

ساری – سکینه مریخ :
مديركل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان
مازندران عنوان نمود  :با
اعمال محدودیت های تردد
مصوب ستاد ملی مقابله با
کرونا و اجتناب از انجام
ترددهای غیر ضروری شاهد کاهش  13درصد در تردد کل
استان درطول  9ماه گذشته نسبت به مقایسه با مدت مشابه
سال قبل بوده ایم و میزان تردد به حدود  417میلیون تردد
رسیده است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومي اداره
كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  ،مهندس
عباسعلی نجفی ضمن اعالم اين مطلب افزود :این میزان از
کاهش تردد ها در محور های مواصالتی استان حدود 23درصد
و به بیش از  31میلیون و  603هزار تردد رسیده است.
مهندس نجفی خاطر نشان ساخت  :بر اساس این
محدودیت ها تردد وسایل نقلیه با توجه به شماره پالک در
سطح محورهای شهرستانهای دیگر و استانهای دیگر ممنوع
بوده و شامل جریمه می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
افزود:همچنین با توجه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا
پالک وسایل نقلیه خاطی توسط دوربین های هوشمند پالک
خوان این اداره کل در سطح محورهای استان مازندران ثبت
شده و جهت بررسی و اعمال جرائم به پلیس راه کشور ارسال
می گردد.
وی خاطر نشان ساخت :در طی  9ماه نخست سال
جاری به طور متوسط در هر ساعت بیش از  5926وسیله
نقلیه سنگین در استان در حال تردد بوده اند که این میزان
از تردد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود  1درصد
کاهش یافته است.
وی گفت:وسایل نقلیه ای که اقدام به دریافت مجوز تردد
از استانداری و یا فرمانداری ها کرده اند از این قاعده مستثنی
بوده و در پایان دوره محدو دیت ها در صورتیکه جریمه ای
برای آنها صادر شود می توانند با ارائه مجوز و مستندات به
پلیس راهور ناجا نسبت به رفع جریمه اقدام نمایند.
مهندس نجفی اظهار داشت :مجوزهای صادره تنها برای
پالک آن وسیله نقلیه صادره شده و استفاده از آن توسط سایر
وسایل نقلیه سبب اعمال جریمه ناشی از ثبت پالک توسط
سامانه های هوشمند خواهد شد.
گفتنی است  :مسافرين و رانندگان محترم ميتوانند
جهت كسب اطالعات از آمار و ارقام تردد در محورهاي استان
و كشور همچنين آگاهي از آخرين وضعيت راهها و انسدادها
يا محدوديتهاي احتمالي تردد و شرايط جوي به سايت
 ir.141.wwwمراجعه نموده و يا با تلفن گوياي  141تماس
حاصل فرمايند.
فرمانده انتظامی گلستان :

جمع آوری  ۷۹دستگاه ماینر در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان از جمع آوری  ۷۹دستگاه
ماینر غیرمجاز در بندرترکمن خبرداد.سردار محمد سعید
فاضل دادگر اظهارکرد :در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری
و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در
یکی از کارگاههای شهرک صنعتی بندرترکمن ،رسیدگی
به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی آن
شهرستان قرار گرفت.وی افزود :مأموران پس از هماهنگی با
مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام که در بازرسی از انبار
کارگاه موفق شدند  ۷۹دستگاه ماینر را کشف کنند.فرمانده
انتظامی استان گلستان تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان
ارزش ماینرها  ۲۰میلیارد و  ۵۴۰میلیون ریال برآورد شده
است.فاضل دادگر در پایان با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با
قانون شکنان ،تصریح کرد :در این عملیات یک متهم دستگیر
و به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی گرگان:

وی افزود :در جلسهای که بهمنظور
کاهش تصادفات جادهای استان کرمانشاه و
با حضور سردار جاویدان فرماندهی انتظامی
استان کرمانشاه و به درخواست اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راه
برگزار شد درخصوص پیشگیری از سرقت
تجهیزات ترافیکی و دستگیری سارقان
جاده ای دستورات اکید صادر شد.

ذوب آهن اصفهان :خود تحریمی موثرتر از تحریم

علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان
در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت :تحریمهای
ظالمانه آمریکا علیه کشورمان موجب شد عم ً
ال درآمدزایی
به ویژه تامین ارز مورد نیاز کشور از محل فروش نفت کاهش
چشمگیری پیدا کند که چالش ها و بحران های خود را به
دنبال داشت اما صنعت فوالد و پتروشیمی در این برهه به
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یاری دولت آمدند.
وی افزود :این یاری به اندازه ای بود که رئیس جمهور
در سخنان خود از صنایع فوالد و پتروشیمی به عنوان خط
مقدم جنگ اقتصادی نام برد که به موقع ارز خود را برگردانده
اند و اگر دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا ،تحریم و
فشار خارجی ایستاده است ،حاصل این کمک و تالش است.

مامور قالبی در گرگان به دام افتاد

فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری مأمور قالبی در این
شهرستان خبرداد.
سرهنگ شیرازی اظهارکرد :به دنبال اعالم تعدادی
از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ملبس به لباس سربازی
ترددهایی مشکوک در یکی از محله های گرگان دارد،
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی
با بیان اینکه دو نفر از شهروندان اعالم داشتند این فرد
قصد اخاذی از آن ها را داشته است ،افزود :با سرعت عمل
ماموران ،فرد مورد نظر شناسایی و در اقدامی ضربتی
دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.فرمانده انتظامی گرگان
تصریح کرد :متهم در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که در
ازای دریافت مبلغی پول از دو نفر از دوستانش که با
شاکیان اختالف مالی داشتند ،برگه های اوراق قضائی و
تعدادی برگ سفید را در پوشش سرباز نیروی انتظامی
نزد آنان برده تا از شاکیان امضاء و اثر انگشت دریافت کند
که با سرعت عمل ماموران دستگیر شد.شیرازی با اشاره
به معرفی متهم به مراجع قانونی ،گفت :تالش ها برای
دستگیری دو متهم دیگر هم ادامه دارد.

