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هفتهنامه

با حضور رئیس راهداری و حملونقل جادهای کشور صورت گرفت؛

بهرهبرداری از  ۵۰پروژ ۀ راه روستایی و راهداری در استان کرمان
گروه اقتصاد :طی مراسمی ویژه ۵۰
پروژۀ راه روستایی و راهداری در استان
کرمان با حضور معاون وزیر و رئیس
راهداری و حملونقل جادهای کشور،
حجتاالسالم علیدادیسلیمانی نماینده
ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان،
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور
در مجلس ،شریعتی نماینده مردم زرند
و کوهبنان در مجلس و جمع دیگری
از مسئوالن ملی و محلی به بهرهبرداری
رسید.
آسفالت  140کیلومرت راه روستایی
در  7ماه
در این مراسم ،مدیرکل راهداری و
حملونقل جادهای استان کرمان گفت:
«از اردیبهشتماه امسال حدود ۱۴۰
کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است».
احسان عراقیزاده افزود« :همچنین
 ۱۳۲کیلومتر روکش آسفالت راههای
اصلی و شریانی و حدود  ۲۰۰کیلومتر
آسفالت حفاظتی در استان انجام شده
است».
به گزارش خبرنگار استقامت ،وی 12
آبانماه با بیان اینکه انجام پروژههای راه
روستایی بسیار سخت است ،اظهار کرد:
«اجرای این پروژهها وظیفۀ ما بوده ولی
اصرار داشتیم این مراسم برگزار شود تا
مردم بدانند در این شرایط بحرانی دولت
و نمایندگان مجلس دارند کار میکنند».
عراقیزاده گفت« :اگر ماشین راهداری
توانسته حرکت کند به خاطر حمایت
مسئوالن استان و سازمان کشور بوده
است».
وی افزود« :از پیمانکاران تشکر
میکنم که با اسناد مناقصۀ سال ۱۴۰۳
کار را پیش بردند».
وی با بیان اینکه انجمنهای صنفی و
شرکتهای حملونقل بار و مسافر همیشه
همراه ما بودند و در رویداد اربعین بدون
چشمداشتی کار را به نحو احسن انجام
دادند ،خاطرنشان کرد« :مفتخریم که به
مردم خدمت کنیم و این مراسم را برگزار
کردیم تا مردم بدانند پروژهها فعال است
و دولت در حال تالش است».
تخصیص  60درصدی اعتبارات ملی
رئیس سازمان راهداری و حملونقل
جادهای کشور نیز در این مراسم ،از غیبت
استاندار در این مراسم گالیه کرد و گفت
که حضور دکتر فداکار اسباب دلگرمی
برای همکاران ما بود و اگر در جلسهای
بودند و نمیتوانستند شرکت کنند ،انتظار
داشتیم الاقل معاون عمرانی ایشان حضور
مییافتند.
داریوش امانی اظهار کرد« :ما خیلی

رئیس سازمان راهداری و حملونقل
جادهای کشور:
تخصیص  60درصدی اعتبارات ملی

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
استان کرمان:
آسفالت  140کیلومرت راه روستایی
در  7ماه

دنبال برگزاری مراسم برای افتتاح
پروژهها نیستیم ،اما در این شرایط
سخت ،تالش زیادی برای اجرای این
پروژهها شده است».
وی با تاکید مجدد بر اینکه انتظار
داشتیم استاندار محترم کرمان در این
مراسم حضور مییافتند ،افزود« :از ابتدای
امسال  ۴۸۵میلیارد تومان از اعتبارات
ملی به استان کرمان ابالغ اعتبار داشتیم
که تاکنون حدود  ۳۰۰میلیارد تومان که
 ۶۰درصد کل آن است ،تخصیص داده
شده است».

در پرداخت حقوق همکاران با مشکل
مواجه بودیم چه رسد به اینکه بخواهیم
پروژه افتتاح کنیم».
وی سپس گفت« :از زمان حضور دکتر
عراقیزاده تالشهای خوبی در استان
انجام شده که جای قدردانی دارد».
وی با اشاره به فعال بودن پروژۀ
شهداد -نهبندان و پیشرفت خوب آن
اعالم کرد« :پروژۀ جادۀ شهداد  -گودیز
هم در حال انجام است و تا دو ماه دیگر
انجام میشود».
وی ادامه داد« :قول دادیم با همۀ

امانی بیان کرد« :همچنین ،از ابتدای
سال  ۶۰۰میلیارد تومان ابالغ اعتبار
استانی داشتیم که تنها  ۱۷میلیارد آن
اختصاص پیدا کرده است».
وی اضافه کرد« :با هم ۀ شرایط سخت
مالی ،امروز هزار میلیارد تومان پروژه در
استان افتتاح شد».
وی در ادامۀ اظهارات خود ،با قدردانی
از حمایتهای دکتر پورابراهیمی از
راهداری کشور اظهار کرد« :سال گذشته
اگر نمایندگان مجلس و ایشان ما را
همراهی نکرده بودند ،شاید امروز حتی

سختیهایی که وجود دارد ،پروژۀ شهداد
 نهبندان به مشکل برنخورد و تاکنون ۶۰میلیارد تومان به آن پول تزریق شده
است».
وی اضافه کرد« :در کل کشور  ۲۰هزار
میلیارد تومان پروژه اعم از راه روستایی
و اصلی و کریدوری و حملونقل داریم«.
امانی با بیان اینکه کرمان استانی
دارای اهمیت از نظر ترانزیتی است،
ادامه داد« :سازمان ما تعطیلی بردار
نیست و همکاران ما در اقصی نقاط کشور
شبانهروز در حال تالش هستند».

دوست و همکار فرهیخته؛

جناب آقای امید سالجقه
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای خانواده
عزادار ،صبر و شکیبایی مسالت دارم.
هفتهنامه استقامت ،پایگاه خبری فردایکرمان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی:
تاکید بر پیگیری چهار منطقۀ حادثهخیز
در استان

وی با اشاره به برگزاری مراسم
پیادهروی اربعین و نقش راهداری در
آن اظهار کرد« :در مراسم اربعین امسال
جمعیت  ۲۰درصد افزایش یافته بود در
حالی که از لحاظ امکانات  ۳۰درصد
نسبت به سال  ۹۸کاهش داشتیم چرا
که در جریان کرونا خیلی از امکانات ما
به صنعت و دیگر بخشها منتقل شد»
رئیس سازمان راهداری و حملونقل
جادهای کشور اضافه کرد« :با وجود
مشکالت فراوانی که وجود داشت،
اتوبوسهای خالی به مرز مراجعه
میکردند و زائران را برمیگرداندند .بیش
از  ۹۰درصد حملونقل کشور بخش
خصوصی هستند که در مراسم اربعین
پای کار آمدند».
تاکید بر پیگیری چهار منطقۀ
حادثهخیز در استان
به گزارش خبرنگار استقامت،
محمدرضا پورابراهیمی ،نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی
نیز در این مراسم ،در بخشی از سخنان
خود با بیان اینکه این جلسه نویدبخش
حرکتهای خوب راهداری در کشور
است ،گفت« :چند ماه قبل شروع
پروژۀ شهداد ـ نهبندان را داشتیم
و خبرهای خوبی از پیشرفت آن
میشنویم و از زحمات دکتر عراقیزاده
مدیرکل راهداری استان که فردی
پرتالش هستند و همکاران ایشان تشکر
میکنم».
وی اظهار کرد« :سه ،چهار منطقۀ
حادثهخیز در استان داریم که دربارۀ آن
پیگیریهایی انجام شده است».
وی افزود« :یکی از این نقاط ،پل
زنگیآباد است .از زمان مدیریت آقای
مقبلی این موضوع پیگیری شده است.
مشکالتی با اوقاف داشته که باید رفع

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس
شورای اسالمی:
تاکید بر تسریع در پروژهها

شود .مردم منطقه اما بسیار گالیهمند
هستند .خبر دارم قرارداد آن بسته شده
و تقاضا دارم تسریع شود» .وی با تاکید
بر تسریع در پروژۀ جادۀ شهداد به گودیز
گفت« :پروژهای که در سفر رئیسجمهور
محترم به کرمان دربارۀ آن توافق کردیم
دوبانده شده جادۀ کرمان به کوهپایه است
که امیدوارم هرچه زودتر انجام شود».
پورابراهیمی با بیان اینکه در منطقۀ
راین و دیگر مناطق نیز نیازهایی وجود
دارد ،اظهار کرد« :فهرست این نقاط به
رئیس سازمان راهداری تحویل داده شده
است» .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
سپس خطاب به رئیس راهداری کشور
بیان کرد« :ظرفیت مجلس و کمیسیون
اقتصادی در اختیار شما بوده و هست .هر
کمکی که در بودجۀ سال آینده نیاز است
را اعالم کنید .راهداری سازمانی است که
ماموریتهای گسترده دارد و با اجرای
پروژههای آن ،بستر توسعه فراهم میشود
از این رو ،همانطور که در بودجههای
سالهای گذشته حمایت کردهایم ،برای
سال آینده نیز آمادگی داریم تا حمایت
الزم انجام شود».
تاکید بر تسریع در پروژهها
عفت شریعتی نماینده مردم زرند و
کوهبنان در مجلس شورای اسالمی نیز
در این مراسم گفت« :منطقه معدنی و
صنعتی استان کرمان از لحاظ راههای
مواصالتی نیاز به اقدامات قابل توجهی
دارد» .وی با بیان اینکه کارهای مهمی
شروع شده و امیدواریم هرچه زودتر به
اتمام برسد ،افزود« :راههای مواصالتی
سرنوشتساز است».
وی بیان کرد« :در مجلس شورای
اسالمی در خدمت راهداری هستیم
تا اقدامات و پروژهها به سرعت انجام
شود».

دوست و همکار فرهیخته؛

سرکار خانم مهین سالجقه

مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه
الهی و برای خانواده عزادار ،صبر و شکیبایی مسالت دارم.
نصیبه میرشکاری

