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مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت و گوی اختصاصی با ایراسین:

سال ۹۹ سال شکستن رکوردها بود/ عبور از مرز یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن تختال در فوالد هرمزگان
– کیوان حسین پور: مدیرعامل فوالد هرمزگان  بندرعباس 
گفت: شرکت فوالد هرمزگان تا پایان سال ۹۹ در تولید تختال 
از مرز ظرفیت اسمی یک و نیم میلیونی خود عبور کرد و با تولید 
یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن تختال به بیش از ۴ درصد افزایش 

تولید نسبت به سال ١٣۹٨ دست یافت.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل  ارزانی  فرزاد 
ایراسین ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقارن آن با عید نوروز اظهار داشت: 
امیدواریم در سال جدید عالوه بر تکرار موفقیت های سال گذشته به 
رکوردهای جدیدی در گروه فوالد مبارکه دست یابیم. وی با اشاره به 
اینکه علی رغم مشکالت تحریم و کرونا در سال ۹۹ دستاوردهای مهمی 
نصیب شرکت فوالد هرمزگان و مجموعه فوالد مبارکه شد گفت: با وجود 

همه مشکالت سال خوبی برای گروه فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان بود.
عبور از ظرفیت اسمی سالیانه

وی در خصوص محصول اصلی فوالد هرمزگان که تختال است گفت: 
شرکت فوالد هرمزگان توانست در واحد فوالد سازی از مرز یک میلیون 
و ۵۲۰ هزار تن تختال عبور کند و ظرفیت اسمی خود را محقق و نسبت 
به سال ۹٨ به میزان ۴ درصد  ارتقاء ببخشد. مدیرعامل فوالد هرمزگان 
تصریح کرد: مسائلی مانند کمبود گاز، برق و توقف اضطراری کمپرسور 
واحد اکسیژن باعث شد امسال ۴۷ هزار تن افت تولید داشته باشیم و 
اگر مسائلی نظیر کمبود انرژی و مشکالت متعاقب با آن نبود قطعا رکورد 
تولید یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن تولید فوالد دراین شرکت محقق می 
شد. وی افزود: برنامه ریزی های انجام شده در سال ۱۴۰۰ بر پیشرفت و 
تکمیل پروژه های آغاز شده در سال گذشته تاکید دارد و  امیدواریم این 

پروژه ها تا نیمه سال جاری به بهره برداری برسد.
تولید یک میلیون و 6۵0هزار تن تختال در سال 1400

برنامه ریزی های زمانبندی شده در شرکت فوالد  با  گفت:  ارزانی 
از مرز تولید یک میلیون و  هرمزگان درصدد هستیم در سال ۱۴۰۰ 
۶۵۰هزار تن فوالد عبور کنیم یعنی در سال جدید افزایش حدود ۹ درصد 

نسبت به سال ۹۹ را دنبال خواهیم کرد.
۵ رکورد ماهیانه متوالی و  3رکورد روزانه در سال ۹۹

وی اضافه کرد: در سال گذشته این شرکت به دستاوردهای بی سابقه 
و مهمی دست یافت که می توان به ۵ رکورد ماهیانه متوالی از شهریور 
تا بهمن ماه اشاره کرد؛ به گونه ای که در آخرین رکورد تولید ماهیانه 

در بهمن ماه به تولید ۱۴۲ هزار و ۲۷۳ 
تن تختال دست پیدا کردیم. همچنین 
تولید  روزانه  رکورد  ماه  اسفند   ۲۹ در 
تختال به میزان شش هزار و ۴۴۱ تن 
در واحد فوالدسازی به ثبت رسید که این 
دستاورد سومین رکورد روزانه فوالدسازی 

در طول سال گذشته بود.
رشد ببیش از 8 درصدی در واحد 

احیا مستقیم
وی در ادامه به دستاوردهای شرکت 
فوالد هرمزگان در بخش احیاء مستقیم 
هم پرداخت و توضیح داد: این شرکت 
در سال ۹٨ در بخش احیاء مستقیم به 
رکورد تولید یک میلیون و ۵۲۴ هزار تن 
تولید آهن اسفنجی دست یافت و توانست 
در سال ۹۹ علی رغم توقف سالیانه برنامه 
ریزی شده تولید در واحد احیاء مستقیم 
که  ۲۲ روز به طول انجامید، از ظرفیت 
اسمی خود که یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
تن بود، عبور نماید. این بدین معناست 
که در واحد احیا مستقیم نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از ٨ درصد افزایش تولید بدست آمده است.
رسیدن به یک میلیون و 720 هزار تن آهن اسفنجی در سال 

1400
مدیرعامل فوالد هرمزگان به سه رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در 
بخش احیاء مستقیم هم اشاره کرد و گفت: آخرین رکورد روزانه در این 
واحد صنعتی متعلق به ۲۴ بهمن ماه سال ۹۹ با تولید ۵ هزار و ٨۳۷ تن 
آهن اسفنجی است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ تولید سالیانه این واحد به 

بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن آهن اسفنجی  برسد.
مرغوب ترین تختال های تولیدی کشور

ارزانی افتخارات شرکت فوالد هرمزگان در بخش کیفیت تختال را 
هم برشمرد و افزود: تختال فوالد هرمزگان با کیفیت  ۹٨.۷۵ درصد، از 
مرغوب ترین تختال های تولیدی کشور محسوب می شود که قابل رقابت 

با برندهای جهانی است.
رکورد فروش ماهیانه در فوالد هرمزگان

وی در ادامه به رکوردهای حاصل شده در بخش فروش فوالد هرمزگان 
هم اشاره ای کرد و گفت: این شرکت توانست در اسفندماه سال گذشته 
به رکورد فروش ماهیانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دست پیدا 
کند و بیش از ٨۵۰ هزار تن تختال در بازارهای داخلی که مورد تأکید 
فوالد هرمزگان است عرضه نماید که این میزان  با رشد ۱۵ درصدی عرضه 
نسبت به سال گذشته همراه بوده است. وی افزود: شرکت فوالد هرمزگان 
توانست در سال گذشته از نظر درآمد در بازار داخلی به فروش ۷ هزار و 
۵۰۰ میلیاردتومانی دست یابد که با رشد ۱۵۹ درصدی نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته همراه بوده است.
رشد 118 درصدی در مجموع درآمد

مدیرعامل فوالد هرمزگان درآمد این 
شرکت را در بازار صادرات بابیش از ٨۱ 
درصد رشد اعالم کرد و افزود: سال ۹۹ در 
مجموع درآمد بازارهای داخلی و صادرات 
در فوالد هرمزگان با رشد ۱۱٨ درصدی 
همراه بوده است؛ به این معنا که در سال 
۹۹ حدود ۱۳ هزار و ۳۴۰ میلیاردتومان 
درآمد توسط این واحد تولیدی کسب شده 
است؛ این درحالی است که در سال ۹٨، 
این رقم ۶ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان بوده 
فوالد هرمزگان  افزود: شرکت  است. وی 
طبق دستورالعمل وزارت صمت، موظف به 
تامین نیازهای داخلی از طریق بورس کاال 
بود، لذا این شرکت ٨۲۰ هزار تن فوالد در 
بورس کاال عرضه کرد که حدود ۳۰ درصد 
بیشتر از دستورالعمل وزارت صمت عرضه 
شد. پیش بینی می شود این شرکت حدود 
۵ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص 
را به همراه داشته باشد و سود هر سهم 
که  باشد  تومان   ۲۱۵ حدود   )EPS(
امیدواریم این روند در سال جاری تداوم 

داشته باشد و شرکت مسیر تعالی خود را با قوت پیش ببرد.
 بومی سازی 60 قطعه استراتژیک و  صرفه جویی 7 میلیون 

دالری
ارزانی به بومی سازی قطعات وتجهیزات انجام شده در کمیته های 
بومی سازی شرکت فوالد هرمزگان هم پرداخت و توضیح داد: با همکاری 
شرکت های دانش بنیان و متخصصان شرکت فوالد مبارکه بیش از ۶۰ 
قطعه استراتژیک این شرکت بومی سازی شده است که منجر به صرفه 
جویی ارزی حدود ۷ میلیون دالری در سال ۹۹ شده است. همچنین  در 
بحث محصوالت جدید توانستیم دو محصول جدید متناسب با نیازهای 

صنایع سنگین کشور را تولید کنیم.
افتخارات متعدد در سال ۹۹

مدیرعامل فوالد هرمزگان به دریافت تندیس صادرکننده نمونه استان 

هرمزگان برای پنجمین سال متوالی اشاره کرد و گفت: تندیس رعایت 
حقوق مصرف کنندگان برای سومین سال متوالی در کشور و تندیس 
رضایت مشتریان برای دومین سال متوالی در کشور، افتخارات دیگری بود 
که فوالد هرمزگان در سال ۱۳۹۹ بدست آورد. وی اضافه کرد: این شرکت 
مدیریت  سازمان  از  را  سازمانی  تعالی  تقدیرنامه چهارستاره  همچنین 
صنعتی دریافت کرد که افتخار مهمی برای فوالد هرمزگان محسوب 
می شود. ارزانی به کسب موفقیت تولید محصول برتر تحقیق و توسعه 
کشور اشاره کرد و گفت: براساس انتخاب ستاد بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوری صنعت، معدن و تجارت درسال ۹۹، ساخت پایلوت محصول 
سامانه آب شیرین کن جذبی دو مرحله ای با مکانیزم بازیافت داخلی 
جرمی و حرارتی، معرفی شده توسط فوالد هرمزگان به عنوان محصول 
تحقیق و توسعه برتر واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی کشور در سال 

۹۹ انتخاب شد .
پروژه برتر کاهش مصرف الکترودگرافیتی 

مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه با تاکید بر حمایت از طرح های 
مطالعاتی و دانش محور که تاثیرات مثبتی در بهره وری تولید و صنعت 
دارند  اظهار داشت: در سال۹۹ پروژه کاهش مصرف الکترودگرافیتی فوالد 
هرمزگان، در هفتمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی 
ایران، از بین ۷۹ پروژه به عنوان پروژه برتر انتخاب شد. همچنین کسب 
نشان ویژه ارتباط موثر با ذینفعان و ایزوهای ۴۵۰۰۰ ، ۱۴۰۰۰،۱۰۰۰۲و 
۱۰۰۰۴ در سطح شرکت از دیگر افتخارات شرکت فوالد هرمزگان در سال 
۹۹ بود. وی در ادامه گفت: کسب لوح تقدیر در مورد رفع تعهدات ارزی 
توسط بانک مرکزی و کسب ۴ عنوان برتر توسط واحد روابط عمومی در 
جشنواره انتشارات روابط عمومی ها از دیگر افتخارات این واحد صنعتی 

در سال ۹۹ است.
رسالت اجتماعی فوالد هرمزگان در سال ۹۹

وی درپایان به ایفای مسئولیت اجتماعی فوالد هرمزگان در یک سال 
اخیر با شیوع کرونا پرداخت و گفت: شرکت فوالد هرمزگان با پایبندی 
به رسالت اجتماعی خود، عالوه بر تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز 
درمانی بندرعباس، در حوزه تامین اکسیژن مایع استان هرمزگان و استان 
های همجوار و تامین اقالم بهداشتی نظیر ماسک و مایع ضدعفونی مورد 
نیاز سازمانهای استان در حوزه کارکنان و خانواده های محترم آنها نیز 

اقدامات بی نظیری را  انجام داده است.

آذربایجان شرقی – فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی از استقبال چشمگیر اجرای طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان 
جی در استان با ثبت نام بیش از ٨۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری در طرح 

گازسوز نمودن خودروها در منطقه آذربایجان شرقی طی سال ١٣۹۹ خبر داد.
علی روح اللهی با اشاره به ثبت نام بیش از ٨۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری طی 
سال ۱۳۹۹ در استان گفت: اجرای این طرح برای خودروهای مذکور در راستای بهره مندی 
از مزایای استفاده از سوخت پاک، کاهش آالینده های زیست محیطی و صرفه جویی در 
هزینه ها همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد: با تالش و همت کارکنان و کارشناسان منطقه 
تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ از خودروهای ثبت نام نموده در این منطقه بیش از ۶۵۰۰ دستگاه 
خودروی عمومی باری و مسافری در کارگاههای مجاز و فعال منطقه مراحل تبدیل سی ان 
جی را به انجام رسانده اند و بقیه خودروهای ثبت نام شده که مجاز به بهره مندی از این 
طرح  هستند در نوبت تبدیل رایگان می باشند. علی روح اللهی افزود: مالکین خودروهای 
عمومی باری و مسافری در استان آذربایجان شرقی که تاکنون موفق به شرکت در این طرح 
نشده اند می توانند جهت بهره مندی از مزایای طرح رایگان تبدیل سی ان جی با مراجعه 
به سایت GCR.niopdc.ir در این طرح ثبت نام نموده و نسبت به دریافت نوبت تبدیل 
اقدام نمایند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی یادآور شد: 
هم اکنون ۱۴ کارگاه تبدیل سی ان جی در استان فعال بوده و از ۳۴۴ باب جایگاه عرضه 
سوخت ۱۷۲ باب جایگاه سی ان جی جهت ارائه خدمات سوخت رسانی به خودروهای سی 

ان جی سوز آمادگی کامل دارند.
توزیع بیش از 162 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی همچنین گفت: بیش 
از ۱۶۲ میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشاورزی استان تا پایان بهمن ماه سال ۹۹ توزیع شده 
بود . علی روح اللهی اضافه کرد: تخصیص سهمیه سوخت بخش کشاورزی بر اساس سطح 
زمین زیر کشت، تعداد ادوات کشاورزی و اجرای طرح راستی آزمایی و به صورت الکترونیکی 
انجام می گیرد. این مقام مسوول با اشاره به آغاز طرح توزیع الکترونیکی نفتگاز با استفاده از 
زیرساخت بانکی از مردادماه سال ۹۹ افزود: اجرای این طرح گامی دیگر در راستای تحقق 
دولت الکترونیک بود و عالوه بر تسهیل خدمات سوخت رسانی، صرفه جویی در وقت و هزینه 
شهروندان در بخش کشاورزی موجب کاهش سوء استفاده های احتمالی و قاچاق فرآورده 

های نفتی گردید به طوریکه توزیع نفتگاز بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با 
بیش از ۱۶۲ میلیون لیتر در ۱۱ ماهه سال ۹۹ موجب کاهش بیش از دو درصدی  نسبت به 
مدت مشابه سال ۱۳۹٨ گردید. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی پیشتر اعالم کرده بود: مصرف کنندگان جزء فرآورده نفتگاز می توانند بدون مراجعه 
حضوری، جهت ثبت درخواست سوخت و استفاده از خدمات سوخت رسانی برای دریافت 
سهمیه تخصیصی اطالعات بانکی خود را در بخش مربوطه در سامانه درخواست فرآورده های 

نفتی )ir.niopdc.newtejaratasan( ثبت نمایند.

نامه  انعقاد و تبادل تفاهم  – یحیی مرادیان: آیین  اصفهان 
تاسیسات  احداث  برای  اصفهان  آهن  ذوب  گذاری  سرمایه 
حجت  حضور  با  فالورجان  شهرستان  روستای   ۲۵ فاضالب 
االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی، حمیدرضا جانباز مدیرعامل 
عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور  کشور،  فاضالب  و  آب  شرکت 
شرکت و هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان، ۲٨ 

اسفند ماه برگزار شد .
آیین انعقاد و تبادل تفاهم نامه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان برای 
احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای شهرستان فالورجان با حضور 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور، منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت و هاشم امینی 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان، ۲٨ اسفند ماه برگزار شد .

حجت االسالم و المسلمین الرگانی عضو هیأت رییسه مجلس با بیان 
این که درسال های گذشته تنها ۳۰ درصد از شبکه فاضالب شهرستان 
فالورجان اجرا شده بود، اما با ورود ذوب آهن اصفهان به بحث پساب 
تحوالت زیادی در حوزه آب و فاضالب استان اصفهان و به ویژه شهرستان 
فالورجان رخ داده است، گفت: این اقدام و سرمایه گذاری ذوب آهن 
اصفهان در راستای حفظ و احیای زاینده رود انجام گرفته است که با 
وجود داشتن حقابه، بیشترین سرمایه گذاری را در بخش پساب انجام داده 
و ۹۰۰ میلیارد تومان برای احداث و جمع آوری شبکه فاضالب در سطح 

استان اصفهان و شهرستان های لنجان و فالورجان هزینه کرده است.
منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت با اشاره به این که ذوب آهن 
اصفهان از حقابه یک متر مکعبی از آب زاینده رود دارد گفت: طی آخرین 
آمارها ذوب آهن تنها نیمی از این حقابه را مصرف می کند و این در 
حالی است که تولید این شرکت بیشتر از سال های گذشته است . وی 
افزود: ذوب آهن اصفهان عالوه بر نگاه اقتصادی و مدیریت به مصرف 

آب بیشتر در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی اقدام به سرمایه گذاری 
احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای شهرستان فالورجان نموده است .
یزدی زاده، سهم صنایع در مصرف آب را اندک دانست و گفت: احداث 
تصفیه خانه در ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ٨٨۰ متر مکعب بر ساعت، 
به صورت BOT با شرکت مپنا در سال گذشته به امضا رسید که این 
پروژه پیشرفت ۲۵ درصدی داشته است . وی مجموعه فعالیت های ذوب 
آهن اصفهان را در راستای کاهش مصرف آب، بالغ بر ۲ هزار میلیارد 
تومان دانست و خاطر نشان ساخت: ذوب آهن اصفهان برای تولید ۲۲۰ 
مگا وات برق از گاز فرایندی و مقدار اندکی گاز طبیعی استفاده می کند 
که با مساعدت مسئولین در وزارت نیرو طبق قانون این میزان استفاده 
ذوب آهن اصفهان از گاز را با تعرفه نیروگاهی محاسبه شود که این مهم 

برای ذوب آهن که از یارانه انرژی استفاده نمی کند بسیار مهم است.
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: سرمایه 
گذاری ذوب آهن اصفهان برای جمع آوری پساب روستایی نوعی سرمایه 

گذاری برای داشتن آب پایداراست و دیگر صنایع نیز باید در این راستا 
قدم بردارند . وی افزود: با توجه به محدودیت های مصرف آب، مدیریت 
مصرف و روی آوردن به منابع جایگزین باید همواره مدنظر باشد . هاشم 
امینی مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان این که 
برای اولین بار در کشور اجرای تاسیسات فاضالب در روستاها با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی عملیاتی شد، گفت: این پروژه با سرمایه گذاری 
ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابل به مبلغ ۲٨۹ میلیارد تومان در 
دستور کار قرار گرفت و به دنبال انعقاد این تفاهم نامه  ۲۵۵ کیلومتر 
شبکه فاضالب در ۲۵ روستا و توسعه تصفیه خانه فوالدشهر اجرایی می 
شود. وی خاطر نشان ساخت: در چند سال اخیر بالغ بر۲ هزار و ۶۶۲ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه و احداث 
تاسیسات فاضالب در سطح استان اصفهان انجام گرفته که در این بین 

ذوب آهن اصفهان نقش بسیار مهمی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به جمعیت 

تحت پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای تاسیسات فاضالب در ۲۵ 
روستای فالورجان جمعیتی بالغ بر ۴٨ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات شبکه 
فاضالب بهره مند می شوند که این امر تاثیر به سزایی در ارتقای بهداشت 
عمومی و کاهش آالینده های زیست محیطی دارد که این نشان از توجه 
مسئولین ذوب آهن به مسئولیت های اجتماعی است.وی افزود: برای 
جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی تاسیسات فاضالب در 
روستاهای فالورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم با سرمایه 

گذاری ذوب آهن اصفهان مهیا شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛

استقبال از طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان جی در آذربایجان شرقی

برای اولین بار در کشور صورت گرفت:

انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان برای احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای فالورجان

یک مقام مسوول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد؛ 
 افزایش ۸۹ درصدی تردد خودرو 

در آذربایجان شرقی در تعطیالت نوروزی
آذربایجان شرقی - فالح: رییس مرکز مدیریت 
راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شرقی گفت: ترددخودروها در محورهای 
مختلف استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند سال قبل 
تا ١٣فروردین امسال به میزان ٨۹ درصد افزایش 

یافت.
حسین بلوکی اظهار کرد: با توجه به اطالعات به دست آمده از ٨۲ دستگاه تردد شمار آنالین در 
محورهای مختلف آذربایجان شرقی، در مدت این ۱۹ روز تعداد ۱۲میلیون و ۴۴۲ هزار تردد خودرو 
ثبت شده است که در مقایسه با تردد ۶ میلیون و ۵۶۷ هزار خودرو در مدت مشابه سال ۱۳۹۹به 
میزان ٨۹ درصد افزایش داشته است. وی افزود: در این مدت آمار خودرو ورودی به آذربایجان 
شرقی یک میلیون و ۲۵ هزار خودرو و آمارخودرو خروجی از استان ۹٨۳ هزار و ۱۷۲ خودرو است. 
بلوکی گفت: در این بازه زمانی بیشترین ورودی به آذربایجان شرقی از محورهای میاندوآب - ملکان، 
آزادراه تبریز - زنجان، مشگین شهر - اهر، نیر - سراب و ایو اوغلی - مرند، ارومیه -تبریز و جاده 
قدیم زنجان - میانه می باشد. رییس مرکزمدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای آذربایجان شرقی افزود: میزان تردد ثبت شده روز ۱۳ فروردین نیز در راه های استان ۵۵۴ هزار 
دستگاه ثبت شده است. آذربایجان شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزاد راه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ 

کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

۱۴


