همدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

نماینده همدان در مجلس مطرح کرد:

بحران آب همدان فرصتی برای
رفع فرسودگی شبکه آبرسانی
مریم بیگدلو  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیر فنی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه
همدان:

هیچ پسابی از دهکده گنجنامه وارد
محیط اطراف نمیشود
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیر فنــی دهکده تفریحی توریســتی گنجنامه
همدان با بیان اینکه هیچ نوع پســابی از مجتمع
تفریحی تلهکابیــن گنجنامــه وارد رودخانه و یا
محیط اطراف نمیشود ،گفت :تصفیهخانه فاضالب
مجتمع تلهکابین گنجنامه از ســال  ۹۶با ظرفیت
تصفیه  ۷۰هزار لیتر راهاندازی شــده است .علی
گلشائیان اظهار کرد :تصفیه خانه فاضالب مجموعه
تله کابین گنجنامه در سال  ۱۳۹۶با هدف تصفیه
پساب عمدتاً انسانی ناشی از پذیرش گردشگران با
ظرفیت تصفیه  ۷۰هزار لیتر در شبانه روز و تحت
نظارت کارشناسان مرکز بهداشت و محیط زیست
استان آغاز بهکار کرده است .وی تصریح کرد :این
تصفیهخانه به روش هوادهی گسترده عمقی و ممتد
از طریق دو دستگاه بلوور و هاضم لجن و فعالیت دائم
کار تصفیه را انجام میدهد و در نهایت با استفاده از
فناوری تهنشینی و شفافسازی و همچنین پس از
ضدعفونی و کلرزنی ،با استفاده از سیستم پمپاژ ،در
تراز مثبت  ۶۰متری از سطح تصفیهخانه و در فاصله
 ۶۰۰متری به مصرف فضای سبز (عمدتاً درختانی
که توسط شرکت کاشته شده است) میرسد .مدیر
فنی دهکده تفریحی توریســتی گنجنامه همدان
تأکید کرد :اســتاندارد بودن خروجی تصفیهخانه
از نظر آالیندههای آلی از جمله COD،SS ،BOD۵
و  TSSو همچنین کلیفرم ،به تأیید محیط زیست
رسیده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان خبر
داد:

افزایش  ۵۵درصدی نرخ سرویس
مدارس
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی همدان از افزایش
 ۵۵درصدی نرخ سرویس مدارس در شهر همدان
خبر داد .محمود حضرتی در گفتوگو با ایســنا،
با اعالم این خبــر ،اظهار کــرد ۲۰۰ :راننده برای
ســرویس مدارس ثبت نام کردهانــد و  ۵۶نفر نیز
تشکیل پرونده داده و در حال بررسی هستند .وی
اظهار کرد :مدارس میتوانند برای ثبت نام به سایت
ســپند مراجعه کنند به طوریکه در سایت ،شش
شرکت تاکسیرانی معرفی شده است و میتوانند
با آنها هماهنگ شوند .حضرتی بیان کرد :با توجه
به اینکه طی سالهای گذشته مدارس به صورت
مجازی بودند و سرویس مدارس فعالیتی نداشتند،
امسال استقبال رانندگان نسبت به سالهای گذشته
کاهش یافته است.مدیرعامل شرکت تاکسیرانی
همدان خاطرنشــان کــرد ۱۲ :اکیپ بازرســی
تاکسیرانی و شــش اکیپ بازرســی شرکتهای
حملونقل بررســیهای الزم را انجام میدهند و
خودروهایی که صالحیت دارند ،انتخاب میشوند.
وی با اشاره به اینکه نرخ سرویس مدارس  ۵۵درصد
نسبت به سالهای گذشــته افزایش داشته است،
افزود :نرخ سرویس مدارس از یک تا سه کیلومتر
برای خودروی ســواری (رفت و برگشــت) ۲۷۵
هزار تومان ،برای ونها  ۲۴۰هــزار تومان و برای
مینیبوسها  ۱۹۵هزار تومان است  .

نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

«از ابتدای سال جاری تا کنون آبرسانی سیار نسبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از  92درصد کاهش یافت» .مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به تأمین و توزیع عادالنه آب در
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استان گفت :در بهار و تابستان ســال جاری با توجه به محدودیت
منابع ،آب شرب  100شهر و  948روستای تحت پوشش آبفای استان
اصفهان به صورت عادالنه تأمین و توزیع شد ،و آبرسانی سیار بیش از
 92درصد کاهش یافت .حسین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و
کنترل از راه دور منابع و تاسیسات ،توزیع عادالنه آب درسطح استان
انجام گرفت ،اظهار داشت :با ایجاد بستر تله متری خطوط انتقال در
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نماید .این در حالیست که تله متری شبکه توزیع شهر اصفهان نیز در
توزیع عادالنه آب در تابستان سال جاری مؤثر بوده است.

استانها

Provinces

جلسه ستاد استقبال از ماه مهر در راستای بازگشایی مدارس شهرستان ساری برگزار شد:

پیشبینیتمهیداتالزمدرجهتاستقبالازبازگشاییمدارس
محمدتوکلی  /گروه استانها

tavakoli.m.1987@gmail.com

جلسه ستاد استقبال از ماه مهر در راستای بازگشایی
مدارس با حضور حسن کالنتری معاون برنامهریزی و
هماهنگی مناطق شهرداری ساری ،علیرضا حمیدی
معاون خدمات شهری شهرداری ســاری ،اسماعیلی
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل
شــهرداری ســاری ،شــهرداران مناطــق و مدیران
ســازمانهای شــهرداری و رئیس پلیس شهرستان
ساری ،جهت ارائه خدمات شایسته به دانش آموزان و
شهروندان برگزار شد .معاون برنامهریزی و هماهنگی
مناطق شهرداری ساری با اشاره به اینکه با شیوع ویروس
کرونا در سالهای گذشته شهروندان دغدغه ترافیک
بازگشــایی مدارس در ماه مهر را نداشتند ،بیان کرد:
همکاری و همراهی مجموعه شهرداری ،پلیس راهنمایی
و رانندگی و آموزش پرورش در راســتای ارائه خدمات
شایســته به دانش آموزان یک ضرورت است و انتظار
داریم با تعامل و برنامهریزیهای الزم همه دستگاههای
اجرائی و به همــراه آن اطالعرســانیهای بهنگام به
والدین ،تدابیر الزم اتخاذ گردد و هیچگونه مشکلی در
ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان بهخصوص دانش
آموزان عزیز نداشته باشیم .کالنتری نقش سازمانهای
مدیریت و مهندســی شــبکه حملونقل شهرداری
ساری و حملونقل بار و مسافر را در ایمنسازی معابر
درونشهری و ســاماندهی ناوگان حملونقل عمومی
در کاهش بار ترافیکی را مهم برشــمرد و افزود :میدان
امام حسین ،میدان ولیعصر (فرحآباد) مالمجدالدین،
هاللاحمر ،شهدا و امیر مازندرانی ازجمله مسیرهایی

رضوان داوودی جم  /گروه استانها
News.arak93@gmail.com

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و
آبخیزداری استان مرکزی گفت ۳۰۰ :میلیارد ریال
منابع مالی از محل اعتبــارات مناطق محروم برای
اجرای طرحهای آبخیزداری در این اســتان در سال
جاری پیشبینی شد.
«رضا عظیمی» افزود :ایــن منابع مالی برای اجرای
طرحهای آبخیزداری از جمله عملیات پخش سیالب
و گابیون بندی در  ۴۲روستای استان مرکزی پیش

عکس :نسل فردا

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اســامی اعالم کرد :بحران آب در همدان فرصتی
به منظــور دریافت اعتبــارات رفع فرســودگی
شبکه آبرســانی ایجاد کرده است .حجت االسالم
والمســلمین احمدحســین فالحــی در دیدار با
مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضالب استان
همدان ،با بیان اینکه در حــال حاضر تمام تالش
برای تثبیت شرایط موجود آبرسانی است ،گفت:
حفر چاه در نقاط مختلف اســتان و ورود آب بهره
برداری شده از چاههای کشاورزی به مدار آبرسانی
شــهر همدان توســط آبفا موجب تثبیت شرایط
موجود شد.وی با اشاره به اینکه آبرسانی به همدان
باید به سمت آبرسانی پایدار پیش برود ،اظهار کرد:
اخذ تصمیمات در این زمینه باید بر پایه مطالعات
کارشناسی استوار باشد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بحران پیش آمده در
همدان میراثی بازمانده از گذشتگان است ،گفت:
اگر مردم از وضعیت موجود بیش از پیش آگاه شوند
پای کار میآیند چنانکه در جریان پروژه آبرسانی
اضطراری از مسیر مهاجران تا شهرک شهید بهشتی
نیز پای کار آمدند .فالحی با تأکید بر اینکه نباید در
شرایط فعلی جامعه فشــار مضاعفی به مردم وارد
شود ،خاطرنشان کرد :بحران آب در همدان فرصتی
به منظور دریافت اعتبارات رفع فرسودگی شبکه
آبرسانی ایجاد کرده است .نماینده مردم همدان در
مجلس در پایان از برگزاری جلسهای در وزارت نیرو
به منظور طرح مسائل مرتبط با آبرسانی پایدار به
شهر همدان در هفته جاری خبر داد.

کاهش بیش از  92درصدی آبرسانی سیار در استان

بیش از  85ایستگاه آبرسانی از تصفیه خانه آب باباشیخعلی تا انتهای
خطوط انتقال در نایین و انارک و نیز دیگر تاسیسات در سایر شهرها
و روستاها ،آب شرب به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد .وی با بیان
اینکه در زمان اوج مصرف نیاز آبی شهرها و روستاهای تحت پوشش
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ  16.5مترمکعب بر ثانیه است ،اعالم
کرد :امسال آبفای اســتان اصفهان به رغم اینکه در پیک مصرف با
کمبود  2.5متر مکعب بر ثانیه برای تأمین پایدار آب شــرب مردم
مواجه بوده ،اما با اجرای برخی اقدامات از جمله شناسایی و اصالح
نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع ،توانست آب شرب متقاضیان را تأمین

است که در فصل بازگشایی مدارس جزء نقاط پرترافیک مجموعه عنوان کرد و افزود :عالوه بر خدمات ترافیکی
محسوب میشــود و استفاده از مســیرهای کمکی و و ایمنسازی معابر ،نظافت تماممســیرها و جویها،
هدایت ترافیک به خیابانهای مــوازی میتواند نقش بهبود وضعیت باغچهها و فضای سبز ،لکهگیری آسفالت
مؤثری در کاهش ترافیک و هدر رفتن زمان شهروندان معابر در محــدوده مدارس در دســتور کار قرار گرفت
داشته باشــد .معاون خدمات شهری شهرداری ساری و این اقدامات توسط شــهرداریهای مناطق کماکان
نیز با اشاره به اینکه کانون جمعیتی در جهت مدیریت ادامه دارد.در ادامه اسماعیلی رئیس سازمان مدیریت
ترافیک بایــد در اولویت باشــند ،گفــت :راهاندازی و و مهندسی شــبکه حملونقل شهرداری ساری ضمن
ساماندهی خطوط اســتفاده از ناوگان اتوبوسرانی در عرض خیرمقدم به حاضرین جلســه به ارائه گزارش از
خارج از هسته مرکزی شــهر جهت هدایت شهروندان اقدامات سازمان در طرح استقبال از بازگشایی مدارس
به اســتفاده از حملونقل عمومی و توجه به نقاط کم در ماه مهر پرداخت و گفت :حســب دســتور شهردار
برخوردار در ارائــه خدمات ،میتواند در ســاماندهی محترم و وظیفه ذاتی سازمان از  20شهریور به استقبال
فصل بازگشایی مدارس رفتیم و ضمن بررسیهای الزم
ترافیک درونشهری نقش مهمی را ایفا نماید.
حمیدی بازگشایی دانشگاهها ،دانشکدهها ،کالسهای و جمعآوری اطالعات از نیازها و دغدغههای شهروندان،
آموزشــی به همراه بازگشــایی مدارس را در افزایش اقدامات الزم را در دستور کار قراردادیم.
ایجاد ترافیکهای درونشــهری ،از دیگر دغدغههای اســماعیلی با بیان اینکــه آسیبشناســی و کاهش
مرکزی
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی:

 ۳۰۰میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبخیزداری پیشبینی شد

بینی شده است.
وی ادامه داد :پیشبینی میشــود با اختصاص این
اعتبارات بــه اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری
استان مرکزی ،عملیات آبخیزداری در سطح  ۱۵هزار
هکتار از حوزههای آبخیز این استان اجرا شود.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی خاطرنشــان کرد :با اجرای طرحهای
آبخیزداری در این اراضی ،حدود یک و نیم میلیون
متر مکعب از روانآبهای سطحی کنترل میشود.

خبر روز

عظیمی یادآور شــد ۱۶۰ :میلیارد ریال منابع مالی
سال گذشته از محل اعتبارات مناطق محروم به استان
مرکزی اختصاص یافت که با اختصاص این اعتبارات
عملیات آبخیزداری شامل مرمت بندخاکی ،پخش
سیالب و گابیون بندی در سطح هشت هزار هکتار از
حوزه آبخیز شهرستانهای استان اجرایی شد.
وی افزود :با اجرای این طرحها  ۸۰۰هزار متر مکعب از
روانآبهای سطحی در اراضی آبخیز استان مرکزی
کنترل شد.

بحرانهای ناشی عدم اســتفاده از خطوط عابر پیاده و
عالئم ترافیکی با همکاری و همراهی مجموعه پلیس
راهور ،ازجمله اقداماتی اســت که توسط کارشناسان
سازمان صورت پذیرفته است ،افزود :خطکشی خطوط
عابر پیاده ،نقــوش ترافیکی ،بهســازی و نصب عالئم
ترافیکی و رفع نیازهای ترافیکی  26مدرســه در حال
حاضر ازجمله اقداماتی اســت که کارکنــان اجرائی
سازمان بهصورت مستمر و منسجم در شبانهروز گذشته
انجام دادهانــد و این فعالیتها با جدیــت ادامه دارد تا
ایام خوبی برای دانش آموزان و خاطری آســوده برای
والدین آنها رقم بخورد .سرهنگ امیری رئیس پلیس
شهرستان ساری نیز ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات
شهرداری ساری در حوزه ارتقای امنیت و آرامش دانش
آموزان در ماه مهر گفت :پلیس راهنمایی و رانندگی با
تعامل و همراهی تمامی دســتگاهها ،آگاهسازی و ارائه
هشدارهای ترافیکی را در دستور کار خود قرار داده و با
اعالم آمادهباش جهت حضور فعال در تقاطعها و معابر
درونشهری با کمک بازرسان سازمان حملونقل بار و
مسافر بتوانند شایستهترین خدمات را جهت تسهیل
در عبور و مرور و رفع گرههای ترافیکی به شــهروندان
ارائه نمایند.در ادامه جلسه ،هر یک از حاضرین با ارائه
راهکار ،برنامهها و اهداف مجموعه خود در ارائه خدمات
به شهروندان به مناســبت بازگشایی مدارس در حوزه
فضای سبز ،فنی و عمرانی ،حملونقل عمومی و پسماند
به بحث و گفتگو پرداختند.
شــهروندان محترم میتوانند مشکالت و دغدغههای
خود را جهت دریافــت خدمات ترافیکی و یا ارســال
گزارش و پیشنهادها با ســامانه  137شهرداری تماس
حاصل نمایند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی خاطرنشان کرد :منابع مالی مناسبی از
محل اعتبارات سفر ریاســت جمهوری برای اجرای
طرحهای آبخیزداری و بیابان زدایی به این اســتان
اختصاص یافته که با تحقــق این اعتبارات ،عملیات
آبخیزداری در سطح وســیعی از حوزه آبخیز استان
اجرایی میشود.
اســتان مرکزی با  ۲۹هــزار و  ۵۳۰کیلومتر مربع
وســعت ،یک و  ۸۲صدم درصد از مساحت کشور را
به خود اختصاص داده که  ۷۰درصد آن را عرصههای
منابع طبیعی تشکیل میدهند.

خبر ویژه

مدیرکل گمرکات اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه:

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان:

ترخیص بدون معطلی کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد با تعریف مسیر آبی

سرمایهگذاری در طرح بهینه سازی مصرف گاز الگوی کشوری است

نسل فردا :رسول کوهســتانی مدیرکل گمرک اصفهان
در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه از اراده گمرک
برای تســهیلگری امور گمرکی و ترخیص هرچه سریعتر
تجهیزات طرحهای توسعه و مواد اولیه ورودی و محصوالت
صادراتی فوالد مبارکه خبر داد .وی بابیان اینکه در این جلسه
مشکالت و مباحث حوزه ترخیص اقالم وارداتی و صادراتی
این شرکت موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت ،ادامه
داد :در کشــور فقط دو گمرک اختصاصی وجود دارد که
متعلق به شــرکتهای فوالد مبارکه و ذوبآهن اصفهان
هستند؛ بااینحال موضوع و اهمیت ایجاد مجتمع گمرکی نیز مورد تأکید قرار گرفت تا این شرکت بتواند حجم عظیمی از
واردات و صادرات خود را از طریق همین مجتمع ترخیص کند .مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد باسکول
ریلی برای تسهیل هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت :گمرک در این زمینه نیز همکاری خواهد کرد تا ترخیص اقالم
توسعهای فوالد مبارکه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.کوهستانی تخصیص مسیر «آبی» به شرکت فوالد مبارکه
برای انجام هرچه سریعتر امور گمرکی را ازجمله تسهیالت دیگر اداره گمرک برای شرکتهای تولیدکننده و بزرگ
مانند فوالد مبارکه دانست و اظهار داشت :پیشازاین مسیرهای سبز ،زرد و قرمز وجود داشتند ،ولی از این پس با تعریف
مسیر آبی تالش خواهیم کرد که اقالم فوالد مبارکه بدون هرگونه معطلی در گمرک برای نصب در محل شرکت و سایر
مکانهای موردنظر ترخیص شوند.

نسل فردا :مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت
گاز استان اصفهان گفت :سرمایه گذاری فوالد مبارکه در
طرح بهینه سازی مصرف گاز خانگی و سایر بخشهای
صنعتی الگویی برای سایر استانهای کشور است.
ابوالقاسم عسکری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکتگازاستاناصفهاندرجلسهمشترکبامدیرعامل
فوالد مبارکه اظهار داشت :نقش گاز برای شرکت فوالد
مبارکه به عنوان بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی
دنیا که از گاز طبیعی در خطوط تولید خود به عنوان ماده
اولیه استفاده میکند ،بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.
وی افزود :دستیابی به میادین جدید و انجام اکتشافات در این حوزه به میلیاردها دالر سرمایهگذاری نیاز دارد ،از این
رو مشارکت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه برای اجرای طرح بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در واحدهای
مختلف اعم از خانگی ،صنعتی ،کشاورزی ،پتروشیمی و پاالیشگاهی پرمصرف بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
مدیرعامل هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان گفت :سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح بهینه سازی مصرف
گاز خانگی و سایر بخشهای صنعتی الگویی برای سایر استانهای کشوراست
گفتنی است در این جلسه تفاهم نامه بهینه سازی تجهیزات مصرف گاز طبیعی در سطح استان اصفهان اعم از
بخشهای خانگی ،صنعتی ،کشاورزی ،نیروگاهی ،گلخانهای و سایر حوزهها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

آذربایجان شرقی
فرمانده سپاه عاشورا در مراسم یادواره شهدای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

عظمت و شور مراسم عظیم اربعین حسینی را مدیون شهدا هستیم

ملیحه عبدالعلی زاده  /گروه استانها

News.arak93@gmail.com

در راستای صیانت از ارزشهای عاشورا و شــهدای دفاع مقدس ،یادواره
شهدای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی با
شور اربعین حسینی (ع) و به یاد سردار دلها برگزار شد.
فرمانده سپاه عاشورا در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای
انقالب ،به تبیین نقش نهضت عاشــورا ،مقام والیت و مردم در پیروزی
انقالب اسالمی و حماسه عظیم سالهای دفاع مقدس پرداختند.
سردارعباسقلیزاده در ادامه با تأکید بر پشتیبانی از حریم والیت گفت:
راهبردیترین وظیفهای که همه ما در راستای تداوم انقالب اسالمی و راه
شهدا و صیانت از انقالب و ارزشهای دفاع مقدس داریم پیروی از والیت
مطلقهفقیهمیباشد.فرماندهسپاهعاشورابابیانفرازهاییازحماسهجاوید

شهدای دفاع مقدس افزود ،عظمت و شور مراسم عظیم اریعین حسینی
(ع) را مدیون شهدا هستیم .آنانکه با شعار «کربال ،کربال ما داریم میآییم»
راه کربال را برای حضور پورشور عاشقان حسینی (ع) هموار کردند.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان
شرقی هم در تکمیل این خبر گفت :یادواره شهدای منطقه آذربایجان
شرقی با برنامه ریزی و تعامل پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی و روابط
عمومی و تالش پرشورکلیه همکاران منطقه برگزار گردید.
علی اصغر اورعی اسالمی بیان کرد :یادواره شهدای شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی با حضور مسئولین استانی،
نظامی و انتظامی ،خانواده معزز شهدای واالمقام ،ایثارگران ،جانبازان و
یادگاران سالهای دفاع و مقاومت ،مسئولین و کارکنان منطقه با شور اربعین
حسینی (ع) و به یاد سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ستاد

این منطقه برگزار گردید.
در ادامه مراسم ،با اجرای مداحی و مراسم سینه زنی توسط حاج مهدی
قربانی مداح اهل بیت عصمت و طهارت (س) و با شرکت پر شور جاماندگان
اربعین حسینی (ع) ،عاشــقان و دلدادگان والیت ،یاد و خاطره شهدای
کربالی حسینی (ع) و شهدای سالهای دفاع و مقاومت را گرامی داشتند.

نجفآباد
 مدیر منطقه۱شهرداری نجفآباد
تشریح کرد:

جریان خدمت در منطقه یک
شهرداری نجفآباد

نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیر منطقه  ۱شهرداری نجف آباد با اشاره
به انجــام پروژههای شــاخص در منطقه ۱
شهرداری نجف آباد گفت عملیات عمرانی
پروژههای شــاخص منطقه  ۱شهرداری با
قوت در حال پیشرفت است.
محمدرضا کتابی مدیر منطقه  ۱شهرداری
نجف آباد بــا بیان اینکه عملیــات عمرانی
جریان خدمت در نجف آباد با قوت در حال
رشد و توسعه شــهر و خدمت به شهروندان
است ،گفت :در یکسال تغییر مدیریت شهر
نجف آباد اتفاقات خوبــی در حوزه خدمت
رســانی به مردم شــریف نجف آباد صورت
گرفته است.
وی در ادامه افزود :در همه مناطق پنجگانه
شــهرداری نجف آباد پروژههای شاخصی
وجود داشته است و شــاهد پیشرفت خوب
این پروژهها بــا تالش نیروهــای جهادی
شهرداری و خدمت رســانی شبانه روزی به
مردم هستیم.
کتابــی خاطرنشــان کــرد :در منطقه ۱
شهرداری نجف آباد عملیات اجرایی بوستان
زندگی از پل زندگی تا بوســتان خدمت در
دو فاز در دست اجرا است که فاز یک از پل
زندگی تا سرداب  ۸۰درصد پیشرفت داشته
اســت و فاز دوم نیز از ســرداب تا بوستان
خدمت بــه ارزش  ۱۰۰میلیــارد ریال در
مرحله مناقصه قرار دارد.
مدیــر منطقه  ۱شــهرداری نجــف آباد از
پیشرفت  ۱۲درصدی تقاطع غیر همسطح
شهدای دانشــجو خبرداد و اظهار کرد این
پروژه با مساحت  ۱۸۵هزار متر مربع و بالغ
بر  ۲۰میلیارد ریال مبلغ پیمان پروژه در حال
اجرا است .و یکی از پروژههای شاخص و مؤثر
منطقه یک شهرداری نجف آباد خواهد بود
که جابجایی تاسیســات و معارضات پروژه
به عهده شــهرداری و مابقی در تعهد اداره
راه میباشد.
وی ادامه داد فاز یک نورپردازی پل زندگی
به طول  ۲۵۰۰متر مربع و هزینه  ۴۰میلیارد
ریال با  ۳۵درصد پیشرفت ،تکمیل عملیات
اجرایی فاز یک ساختمان باغ بهشت با هزینه
 ۳۵میلیارد و  ۱۳۰۰متر مربع ،پیشرفت ۸۰
درصدی عملیات اجرایی فاز یک ساختمان
باغ ایرانی ،با مســاحت یک هزار متر مربع
و هزینه  ۳۴میلیــارد و  ۵۰۰میلیون ریالی
از دیگــر پروژههای شــاخص منطقه یک
شهرداری نجف آباد است.
کتابی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز یک
دسترسی جنوبی آرامستان جدید نجف آباد
 ۷۰درصد پیشــرفت داشــته است تصریح
کرد این پــروژه به مســاحت  ۲۵هزار متر
مربع با هزینهای بالغ بر  ۳۲میلیارد ریال با
تالش شبانه روزی مدیریت شهری در حال
پیشرفت است.
وی در ادامــه گفــت :از دیگــر پروژههای
شاخص منطقه یک شــهرداری نجف آباد
ایمن ســازی نردههای عرشــه پل زندگی
از مرحله طراحــی عبور کــرده و مناقصه
این طرح در حال برگزاری اســت و اعتبار
این پــروژه ۵میلیارد ریــال در نظر گرفته
شده است.
مدیــر منطقه یک شــهرداری نجــف آباد
خاطرنشــان کرد پروژههای محله محوری
نیز در منطقه یک وجود دارد که زیرسازی
معابر «انتهای خیابــان فرخی و فرعیها»،
فرعیهــای خیابــان آیت الــه حججی به
مســاحت  ۵هزار متر مربع ،خاکبرداری و
خاکریزی بــه مقدار  ۲۵هــزار مترمکعب،
آســفالت معابر خاکی به مقــدار  ۱۵هزار
مترمربع ،روکش آسفالت معابر به مقدار ۷۴
هزار مترمربع ،لکه گیری معابر به مقدار ۴۰۰
تن ،اجرای پروژه ضلع شــرقی مسیر کوچه
باغ زندگی ،از جمله این پروژهها میباشد.

