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اخبار

اجرای عملیات جدولگذاری
به طول۴۲۰۰۰متر در سطح
معابرشاهرود

محم��ود تیم��وری با اش��اره به اینک��ه این اقدام در
راس��تای هدایت آبهای سطحی و ساماندهی معابر
اصلی و فرعی شاهرود ،در سال گذشته اجرایی شده
است ،گفت :جدولگذاری در خیابان دانشجو جهت
تعریض نهر در ضلع غربی و شرقی به طول۲۶۰۰
مت��ر ،جدولگ��ذاری فی��ض جهت اح��داث نهر به
طول ۲۶۰۰متر  ،جدولگذاری حافظ شمالی جهت
مناس��ب س��ازی به طول۱۵۰۰متر  ،جدولگذاری
جه��ت تعری��ض نهر در خیابان تهران مقابل مهدیه
به ژاندارمری۲۶۰۰متر طول،جداول رفیوژ وس��ط
بلوار حدفاصل میدان امام رضا(ع) به میدان حسینی
به طول۲۴۰۰متر،جدولگذاری جهت احداث نهر در
انتهای جاده ش��هرک بهش��تی ضلع شرقی و غربی
ج��اده به طول ۲۴۰۰مت��رو ...از جمله اقدامات این
اقدامات در سطح شهر بوده است.
وی اظهار داش��ت :اقدامات صورت گرفته در زمینه
جدولگذاری با ترمیم و ساماندهی وضعیت جداول
فرس��وده سطح شهر و اجرای عملیات جدولگذاری
در معابر فاقد جدول در راستای بهبود وضعیت جمع
آوری آبهای س��طحی و فاضالب ،ارتقای س��طح
بهداش��ت محیط زندگی و رضایتمندی شهروندان
اجرایی شده است.

در پی خشکسالی سالجاری ،نظارت
بر منابع آب استان تشدید می شود

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای مرکزی گفت:
با توجه به ش��رایط بارندگی که در کش��ور و اس��تان
داش��تیم ،امسال س��ال خشک و سختی را پیش رو
خواهیم داش��ت .به گزارش روابط عمومی ش��رکت
آب منطقه ای مرکزی ،مهندس عزت اله آمره ای
با اشاره به وضعیت بارندگی در استان گفت:میزان
بارندگی اس��تان از مهرماه س��ال  99تاکنون نسبت
به سال گذشته  45درصد و نسبت به آمار بلندمدت
 25درصد کاهش را نشان می دهد.
مهن��دس آم��ره ای افزود :ای��ن کاهش بارندگی در
ورودی مخازن س��دها تأثیر قابل توجهی داش��ته به
طوریکه ورودی س��د س��اوه نسبت به سال گذشته
 85درص��د و ورودی س��د کم��ال صالح  80درصد
کاهش داشته است.
وی خاطر نش��ان کرد :برای تأمین آب ش��رب هیچ
یک از ش��هرهای اس��تان مشکلی نخواهیم داشت
ولیکن در خصوص آب شرب روستاها چون تأمین
آب بیشتر آنها از طریق چشمه ها و قنوات صورت
م��ی گی��رد و به علت کاه��ش بارندگی ورودی این
چش��مه ها و قنوات کاهش داش��ته ،احتمال آن می
رود تعدادی از روس��تاها و شهرس��تانهای استان در
تابستان از طریق تانکر آبرسانی شوند.
مهندس آمره ای همچنین ادامه داد :بیشتر نگرانی
ها مربوط به کش��ت های دیم اس��ت که اگر بارانی
اتف��اق نیفتن��د  50تا  80درصد از کش��تهای دیم در
استان خسارت می بینند.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای مرکزی با اشاره
به اینکه این کاهش بارندگی ها در سفره های آب
زیرزمین��ی نی��ز بی تأثیر نیس��ت گفت :گرمای هوا
سبب شده بسیاری از کشاورزان زودتر از موعد مقرر
چاههای خود را راه اندازی کنند و همین امر فش��ار
بیش��تری بر س��فره های آب زیرزمینی وارد خواهد
آورد و بر همین اساس نظارت ها بر برداشت های
غیرمجاز تش��دید خواهد ش��د و طبق الیحه بودجه
س��ال  1400کس��انی که برداشت های غیرمجاز یا
اضافه برداشت داشته باشند جریمه هایی برای آنها
اعمال خواهد شد.
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آریا نژاد اظهار کرد :در حال حاضر حجم آب پشت
س��دهای استان کردستان یک هزار و  728میلیون
متر مکعب اس��ت که این رقم در س��ال گذشته یک
ه��زار و  860میلی��ون متر مکعب معادل  67درصد
بوده است.
وی درص��د تغیی��رات حجم آب س��د های اس��تان
نسبت به سال آبی را  ۲۶درصد اعالم کرد و افزود:
حجم نرمال کلیه س��دهای استان با اعمال قشالق
سنندج  -سنگ سیاه  -سد بانه  -و زریوار  2هزار
و 797میلیون متر مکعب است.
مدیرعامل آب منطقهای کردستان بیان کرد :تعداد
س��دهای استان با اعمال سدهای قوچم  -گاوشان
 تالوار و بوکان  ۱۸مورد است.آریانژاد ادامه داد :با اعمال سدهای قوچم  -گاوشان
 تالوار و بوکان تعداد  ۸سد در دست بهره برداریداریم.سدهای قشالق سنندج  -سنگ سیاه  -سد
بان��ه  -و زری��وار با بهره ب��رداری  ۱۰۰درصدی در
اختیار استان است.

اجرای بیش از350

خــبرویـژه

علی طالبی گفت :علیرغم مشکالت و موانع موجود،خوشبختانه شرکت توانست با همت و تالش صورت گرفته بیش از  240کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری در بخش روستاها و  60کیلومتر شبکه
گذاری نیز در مناطق شهری و حدود  50کیلومتر در خطوط اختصاصی صنایع اجرا کند .وی افزود :تا پایان سال  99این شرکت بالغ بر  9841کیلومتر در سطح استان شبکه اجرا کرد  .در این خصوص 6221
کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری مربوطه به روستاها بوده و  3620کیلومتر نیز مربوط به مناطق شهری می باشد .امید است در سال جدید با تالش مجموعه ،پیمانکاران ومجریان پروژه های گازرسانی و
همراهی و حمایت سایرسازمانهای ذیربط نسبت به افزایش توسعه گازرسانی در روستاها اقدام شود .

اخبار

کیلومترشبکهگازرسانی
درسالگذشته

مدیر بنادر غرب هرمزگان خبرداد:

رشد 60درصدی صادرات غیر نفتی

مدیر بنادر غرب هرمزگان از رونق بیش از یک
میلیون و  321هزار تن صادرات کاالهای غیر
نفتی و افزایش بیش از یک میلیون و  200هزار
تن کابوتاژ(کران بری) فرآورده های غیرنفتی
در بنادر غرب هرمزگان خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره بن��ادر و
دریانوردی غرب هرمزگان" ،قاسم عسکری
نس��ب" میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در
بن��ادر غرب هرم��زگان را یک میلیون و 321
هزار و  636تن اعالم کرد و گفت :عمده این
محموله های صادراتی شامل میوه و تره بار،
خشکبار ،مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده
که این میزان از صادرات نمایانگر رش��د 60
درصدی در  12ماهه سال جهش تولید است.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت:
برای توس��عه و رونق بخشی به بنادر کوچک
در غرب اس��تان هرمزگان ،زیرس��اختهای
بندرلنگ��ه و بنادر تاب��ع آن برای فعالیتهای

تج��اری تقویت ش��ده و اکن��ون بندر چارک،
بن��در ش��یوء و بندرلنگه با ص��ادرات بیش از
 137ه��زار ت��ن 210 ،ه��زار ت��ن و  893هزار
ت��ن کاالی غی��ر نفتی به ترتیب رش��د 2145
درص��دی 39 ،ه��زار درصدی و  6درصدی در

مقایسه با سال گذشته داشته اند و از مهمترین
دستاوردهای بنادرغرب هرمزگان در مدت 12
ماهه سال جهش تولید است .عسکری نسب
اف��زود :از مجم��وع صادرات نفتی و غیر نفتی
انجام شده بیش از سه میلیون و  60هزار تن

ب��ه ص��ورت رویه کابوتاژ (کران بری) در بنادر
غرب هرمزگان جابجا ش��د که از این میزان
بندرلنگه و بنادر تابع آن با کابوتاژ یک میلیون
و  232هزار و  512تن فرآورده های غیرنفتی
توانست رشد  34درصدی در سال  99داشته
باش��د .وی تصریح کرد :مدیریت بنادر غرب
هرم��زگان علی رغم تحریم های تحمیلی و
وجود ویروس کووید 19-با اس��تفاده از تمام
توان در راستای اجرای طرح توسعه دریایی با
انجام پروژه های کالن و تخصیص پسکرانه و
محوطه های جدید جهت دپوی کاال و تعامل
بس��یار خوب با ارگان های همکار و ش��رکت
های فعال در بندر و نیز تسهیل روندهای کاری
اربابان رجوع و تنظیم استراتژی کاری با توجه
به خواسته های مشتریان تالش نموده است و
این موضوع از مهم ترین عوامل رشد صادرات
و کابوتاژ(ک��ران ب��ری) کاال و ف��رآورده های
غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان است.

خراسان رضوی رتبه نخست گازرسانی را در کشور کسب کرد

مش��هد مقدس سمیرا رحمتی-معاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:
براس��اس اعالم ش��ورای اقتصاد این اس��تان با
گازرسانی به هزار و  ۱۶۸واحد تولیدی طی دولت
دوازدهم در این زمینه رتبه نخست را در بین سایر
استان های کشور کسب کرده است.
مرتض��ی اش��رفی با اعالم ای��ن مطلب افزود :در
این مدت از محل گازرسانی به هزار و  ۱۶۸واحد
تولی��دی ،در مص��رف  ۶۶میلی��ون و  ۸۶۱هزار و
 ۲۵لیتر س��وخت مایع در خراس��ان رضوی صرفه
جویی شده است.
وی ادام��ه داد :تعداد کل واحدهای تولیدی قابل
گازرسانی در خراسان رضوی  ۲هزار و  ۷۶۸واحد

صنعتی و مجموع میانگین مصرف سوخت مایع
ای��ن واحده��ا  ۱۵۴میلیون و  ۱۱هزار و  ۲۶۲لیتر
است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان
رضوی گفت :امس��ال در راس��تای تحقق ش��عار
"تولی��د ،پش��تیبانی ها و مان��ع زدایی ها" کمیته
ای به همین منظور برای حمایت از تولید و مانع
زدایی ها در مسیر آن تشکیل شده که گازرسانی
ب��ه واحدهای تولیدی یکی از برنامه های همین
کمیته است.
اش��رفی افزود :براس��اس مصوبه امسال شورای
اقتصاد و در راس��تای ش��عار سال مبنی بر "تولید،
پش��تیبانی ه��ا و مان��ع زدایی ه��ا" ،در یک اقدام

جهادی گازرس��انی به  ۹۰۰واحد تولیدی در این
استان انجام میگیرد که اگر این میزان گازرسانی
در س��ال  ۱۴۰۰تحقق یابد معادل گازرس��انی به
واحدهای صنعتی طی پنج سال گذشته خواهد بود
به طوری که هر روز سه واحد تولیدی از خراسان
رضوی از نعمت گاز بهره مند میشوند.
وی اضافه کرد :محل تامین اعتبارات گازرسانی
به واحدهای تولیدی ،وزارت نفت است و عملیات
گازرس��انی توسط ش��رکت گاز خراسان رضوی
انجام میگیرد که اقدامی جهادی در س��ال آخر
دولت دوازدهم در راس��تای تحقق ش��عار سال و
منویات رهبر معظم انقالب خواهد بود.
ه��م اکن��ون پنج ه��زار و  ۲۷۹واح��د تولیدی با

س��رمایه گذاری  ۲۷۷هزار و  ۸۷۹میلیارد ریال و
اشتغالزایی برای  ۱۹۳هزار و  ۴۹۳نفر در خراسان
رضوی فعال است.
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مراس��م تکریم و معارفه سرپرس��ت بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی شهرس��تان های ش��هرکرد،
س��امان ،و بن در جلس��ه ای با حضور فرماندار و
معاون محترم فرمانداری شهرس��تان شهرکرد،
مدیرکل  ،معاون پشتیبانی و رئیس محترم اداره
حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ،در
محل فرمانداری شهرس��تان شهرکرد با رعایت
کام��ل پروت��کل های بهداش��تی برگزار ش��د.
مهندس عبدالعلی ارژنگ فرماندار شهرکرد طی
این جلسه گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی در

طول  42سال خدمت ،اقدامات خوب و مهمی در
استان انجام داده است خصوصا در سال های اخیر
س��اختار خوبی در بنیاد مس��کن انقالب اسالمی
اس��تان ش��کل گرفت و کارهای خوبی در سطح
اس��تان خصوصا در شهرس��تان ش��هرکرد انجام
وامروز رضایتمندی خوبی در سطح استان ایجاد
شده است و جا دارد از زحمات مدیرکل محترم و
همکاران این مجموعه کمال تش��کر و قدر دانی
را داشته باشم .وی افزود :اقدامات خوبی توسط
این نهاد خصوصا در بحث مس��کن محرومین و
در بح��ث اجرای ط��رح هادی و همچنین مقاوم
س��ازی واحدهای مسکونی در سطح شهرستان
انجام ش��ده است .سهراب رئیسی مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان ضمن گرامیداشت
دهه افتتاح حساب  100امام (ره) و تاسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی که همه ساله از  21الی 31
فروردین ماه می باشد افزود :بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی پس از گذشت  42سال خدمات زیادی
انج��ام نموده اس��ت که فق��ط در تعدادی از حوزه

های کاری تا کنون در س��طح اس��تان  619طرح
هادی روس��تایی با اعتبار 390میلیارد ریال تهیه
و بازنگری شده است ،همچنین در  385روستای
اس��تان طرح هادی روس��تایی با اعتباری بالغ بر
هزار و 880میلیارد ریال اجرا ش��ده اس��ت  .وی
افزود :بالغ بر  77هزار جلد سند مالکیت روستایی
و ش��هری (شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت) با
همکاری اداره ثبت اس��ناد و امالک صادر ش��ده
است  .وی خاطر نشان کرد :در 2سال اخیر تعداد
 3440واحد مس��کن محرومین در س��طح استان
در راس��تای تفاهم نامه س��ه جانبه با استانداری و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری بانک
ه��ای عام��ل و ادارات مربوطه احداث ش��د که با
احتس��اب کمک های نهادهای حمایتی بالغ بر
3هزار میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض
ارائه گردید که رقم قابل توجهی اس��ت و ضمن
خانه دار شدن 3440خانوار استان ،اشتغال خوبی
نیز ایجاد شد .مهندس رئیسی افزود :در مجموعه
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی سعی کردیم تا با

کار ش��بانه روزی و روحیه انقالبی که همکاران
این مجموعه دارند نسبت به انجام رسالت های
ای��ن نهاد اق��دام نمائیم و اقدامات خوبی صورت
پذیرفته ولی هنوز نیاز است که کارهای عمرانی
در سطح استان انجام شود که در همین خصوص
فقط در بخش اجرای طرح هادی حدود 6میلیون
متر مربع سطوح روستایی داریم که باید بهسازی
شوند و اعتباری بالغ بر 2هزار میلیارد تومان نیاز
می باشد لذا تقاضامندیم مسئولین کما فی السابق
این نهاد را یاری رسانند تا بتوانیم اقدامات مربوطه
را به خوبی انجام و انشا اهلل رضایت مردم خوب
اس��تان را در این خصوص جلب نماییم .در ادامه
طی حکمی از سوی مدیرکل محترم بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی استان ،جهانبخش محمودیان
به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرس��تان های شهرکرد ،سامان و بن منصوب
شد و مقرر شد مراسم معارفه در جلسات دیگر با
حضور فرمانداران شهرس��تان های سامان و بن
نیز با مساعد شدن شرایط انجام پذیرد.

ابالغ دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع مقدس و مقاومت در سال1400

دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع مقدس و مقاومت در
سال  1400از سوی استاندار سمنان به کلیه دستگاههای اجرایی
استان سمنان ابالغ شد .
س��منان رضا تبیانیان ،-دفاع مقدس ،صفحه درخش��انی از حیات
مقتدرانه و مایه فخر و مباهات ملت قهرمان ایران اس�لامی اس��ت.
حماس��ه ای بزرگ که س��رآمد و الگوی تمام عیار مبارزه علیه نظام
س��لطه و متجاوزان به حقوق ملت های مظلوم و راهی پرافتخار و
سعادتمند برای عدالت خواهان و مستضعفین جهان می باشد.
دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع مقدس و مقاومت در

س��ال ،1400از س��وی« علیرضا آشناگر» استاندار سمنان و ریاست
ستاد و دبیری سرهنگ «محمدحسن سالمی» مدیرکل حفظ آثار
و نش��ر ارزش های دفاع مقدس اس��تان س��منان  ،کلیه فرماندهان
ی��گان ه��ای نظامی و انتظامی ،فرمانداران  ،مدیران دس��تگاهای
اجرایی  ،روسای دانشگاهها ،حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و
شهرداران استان ابالغ شد .
ابالغیه گرامیداشت مناسبت های شاخص دفاع مقدس و مقاومت
در سال  1400با هدف حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس
و تروی��ج فرهن��گ والیت مداری ،مقاومت ،ایثار ،جهاد ،ش��هادت و

خودباوری دینی و ملی و با راهبرهای تبیین اقتدار و وحدت نیروهای
مس��لح ،بس��یج مردمی برای ایجاد بازدارندگی در مقابله با تهدیدات
 ،تبیی��ن نق��ش هدای��ت و فرماندهی الهی ولی فقیه در حیات معنوی
کشور و خلق حماسه ها و پیروزی ها ،تبیین نقش حماسی و وحدت
همه اقوام ،مذاهب ،زنان ،روحانیت و سایر اقشار در مقابله با استکبار
جهانی ،صهیونیسم بین الملل و ایادی منطقه ای آنها ،نهادینه سازی
روحیه ایثار و مقاومت و تبیین الگوی رفتاری رزمندگان با بهره گیری
از فرهنگ عاش��ورایی و تاثیر آن در بیداری اس�لامی و نهضت های
مقاومت در سراسر جهان برنامه ریزی شده است .

اجراء طرح جهش تولید در ۴۱هزار هکتار از دیمزارهای بیجار
مدیر جهاد کشاورزی بیجار گفت :در حال حاضر طرح جهش تولید
در  ۴۱هزار و  ۳۴۱هکتار از اراضی کش��اورزی دیم این شهرس��تان
در حال اجرا اس��ت .پیمان قمری بیان اینکه طرح جهش تولید در
دیم زارهای این شهرس��تان از س��ال  ۱۳۹۸شروع شده است ،اظهار
داش��ت :این طرح در  ۴۰هزار هکتار زمین زیر کش��ت گندم ،یک
ه��زار و  ۳۰۰هکت��ار ج��و ۲۹ ،هکتار نخود و  ۱۲هکتار اراضی تحت
پوش��ش ماش��ک این شهرس��تان اجرا خواهد شد و بابت هر هکتار،
س��ه کیلو کود رایگان  NTKبین کش��اورزان توزیع میش��ود .وی
اضافه کرد :بیجار با دارا بودن بیش از  ۳۷۷هزار راس دام س��بک و

بیش از  ۱۲هزار راس دام سنگین یکی از شهرستانهای مستعد در
زمینه دامپروری در استان کردستان است که در همین راستا طرح
پیش��ران گوش��ت قرمز به عنوان یکی از طرح های توس��عه صنعت
کشاورزی در این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است .مدیر جهاد
کش��اورزی بیجار یادآور ش��د :طرح پیش��ران افزایش تولید گوشت
قرمز در یک بازه زمانی پنج س��اله اجرا میش��ود که از س��ال ۱۳۹۸
وارد فاز اجرایی ش��ده اس��ت و اجرای کامل آن می تواند تحوالت
قابل توجهی در بخش دامداری و تامین گوشت مورد نیاز شهرستان
ایجاد کند .قمری گفت :در بحث بهبود مدیریت گوسفند داشتی ۱۲

واحد دامداری با ظرفیت یک هزار و  ۴۰۰راس دام تحت پوش��ش
این پروژه قرار گرفته است که در این زمینه اقدامات مهمی از قبیل،
انجام واکسیناسیون آنتروتوکسمی ،اجرای برنامه فالشینگ ،تحویل
کنستانتره رایگان به دامداران ،تامین سوخت جایگاه دام ،معرفی به
بانک عامل برای اخذ تسهیالت سرمایه در گردش ،ارائه راهکارهای
مدیریتی و تغذیه ای ،معرفی واحدها به تعاونی دامداران برای خرید
سبوس و جو با اولویت ،رصد دام های آبستن ،قرارداد با چهار واحد
دامداری و پرداخت  ۵۰درصد هزینه خرید یک راس میش اصالح
نژاد کردی انجام گرفته است.

ساماندهیمیدان
سردار همدانی (میدان فرودگاه)

ش��هردار همدان با اش��اره به اهمییت س��اماندهی
ورودی ش��هر به عنوان جزیی از هویت ش��هری،
از انجام اقدامات الزم در راس��تای این امر ،تملک
اراضی ،عملیات عمرانی ساماندهی میدان فرودگاه
و اختصاص  ۱۰میلیارد تومان برای پروژه تعریض
بلوار شهید همدانی و ...سخن گفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری منطقه ۳
هم��دان ،پنجمین جلس��ه کارگروه بررس��ی طرح
س��اماندهی ورودی شهر با حضور شهردار همدان،
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ،معاون
شهرس��ازی و معماری شهردار ،مدیران منطقه  ۳و
 ۴همدان برگزار شد.
در این جلسه با بررسی مطالعات و برنامهریزیهای
انجام شده ،مقرر شد پس از اصالح جزیی ،عملیات
تملک اراضی مورد نیاز طرح و عملیات عمرانی آن
طی هفتههای آتی آغاز شود.
عب��اس صوفی ،ش��هردار همدان در این جلس��ه با
تأکید بر اینکه ورودیهای شهر جزو هویت شهری
بوده و ساماندهی آن باید انجام شود ،تصریح کرد:
ضمن بررسی طرح ،عملیات تملک اراضی که حدود
 ۱۰۰۰مترمربع اس��ت توس��ط شهرداری منطقه ۴
انجام شود.
پ��س از اتم��ام تمل��ک اراضی ،عملی��ات عمرانی
ساماندهی میدان فرودگاه توسط شهرداری منطقه
 ۳با فوریت آغاز خواهد شد.
ش��هردار همدان با بیان اینکه طی س��ال گذش��ته
ب��ا برگ��زاری جلس��ات متعدد توس��ط ش��هرداری
منطق��ه  ۳ب��ا هیئت مدیره و رئیس اتحادیه س��نگ
و مصالحفروش��ان به توافقاتی رسیدیم اضافه کرد:
مقرر شد  ۷۲واحد تجاری توسط شهرداری منطقه
 ۳در قالب «مجتمع فروش س��نگ مزار» در بلوار
آیتاهلل موسوی جنب باغ بهشت احداث و تحویل
داده شود.
وی ادام��ه داد :تمام��ی واح��د های مدنظر به همت
شهرداری منطقه سه درسال گذشته احداث وآماده
تحویل است که با همکاری کسبه محترم این امر
در سالجاری محقق خواهد شد.
وی ادام��ه داد :ب��ا توجه به نیاز س��اماندهی ورودی
ش��هر عملی��ات تعری��ض و احداث کن��دروی بلوار
سردارهمدانی از میدان فرودگاه تا پل غدیر از سال
گذشته آغاز شده است .صوفی با بیان اینکه مساحت
تعری��ض ح��دود پنج کیلومتر اس��ت ادامه داد3.5 :
کیلومتر آن طی سال گذشته پس از تملک بخشی
از دو کارخان��ه «کیوان» و «خوش��نوش» و تملک
اراضی در طرح انجام و تعریض و احداث کندرو به
بهرهبرداری رسیده است .وی با بیان اینکه اقدامات
الزم برای تملک و اصالح هندسی به منظور اجرای
 ۱.۵کیلومتر باقیمانده از بلوار شهید همدانی در حال
انجام اس��ت گفت :امس��ال در حال تملک اراضی و
مغازههای اطراف طرح هستیم که به محض توافق
با مالکین از خردادماه عملیات عمرانی آغاز میشود.
ش��هردار همدان با بیان اینکه با تعریض و احداث
کندرو این بلوار به هیچ وجه در این محدوده مشکل
ترافیک��ی نخواهیم داش��ت گفت :با انجام تعریض
عرض بلوار  ۵۰متر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعریض و توسعه بلوار شهید همدانی
با رویکرد "توسعه متوازن" از نیازهای این معبر بود
اظه��ار ک��رد :با تکمیل این پروژه ش��اهد تحوالت
چشمگیری در یکی از مهمترین خروجیهای شهر
خواهیم بود .صوفی از اختصاص  ۱۰میلیارد تومان
برای پروژه تعریض بلوار ش��هید همدانی خبر داد و
گفت :این پروژه ش��امل خاکبرداری ،جدولگذاری،
بیسریزی و آسفالتریزی است.
وی ادام��ه داد :پروژههایی چ��ون تعریض بلوارها،
ایج��اد معاب��ر جدید و کندروها و بازگش��ایی معابر
با هدف تس��هیل تردد وس��ایل نقلیه ،روانس��ازی
ترافیک ،جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه رانندگی،
ارتقای سطح کمی و کیفیت خدمات و ایجاد آرامش
جانی و روانی ش��هروندان توس��ط مدیریت شهری
همدان اجرا میشود.

واکسینهپاکبانان
شهرداری ایالم انجام نشد

محمد سلطانی اظهار کرد :دو قشر پاکبان ها و غسال
هایی که در آرامس��تان های ایالم فعالیت دارند به
عنوان افرادی که باید در مقابل کرونا واکسینه شوند
به دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان معرفی شده اند
ولی تاکنون برای واکسینه شدن آنها اقدامی انجام
نش��ده است.تاکنون چند نفر از کارکنان شهرداری
که شامل پاکبان ها و رانندگان حمل زباله بوده اند
جان خود را از دست داده اند.
مسئول روابط عمومی شهرداری ایالم تصریح کرد:
مکاتبات زیادی با دانشگاهعلومپزش��کی داشتهایم
و درخواست کردهایم که نیروهای خدمات شهری
س��همیه واکسنکرونا دریافت کنند .دانشگاه علوم
پزشکی معتقد است صرف ًا پاکبان هایی که با زباله
های عفونی ارتباط دارند در اولویت تزریق هستند
که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.
س��لطانی افزود :پاکبان های س��طح شهر بیشترین
ارتب��اط را ب��ا اقالم آلوده به کرونا از قبیل ماس��ک ،
دس��تکش و دس��تمال کاغذی دارند که روزانه از
ی می کنند.
سطح معابر جمع آور 

