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اعزام ۱۰۵ تیم امداد و نجات به خوی
با ادامه خدمات رســانی به زلزله زدگان خوی، سرپرست جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربــی از توزیع ۷ هزار بســته غذایی بین 
زلزله زدگان و اعزام 105تیم امداد و نجات به این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شــهرام میرزایی گفت: تاکنون بیــش از ۲ هزار و 
۸00 دستگاه چادر از نوع تیپ ۲ و ۳ امدادی و چادر مسافرتی بین 
زلزله زدگان خوی توزیع شده است. میرزایی افزود: همچنین، بیش 
از ۳هزار و 100 تخته پتو، افزون بر ۲هزار تخته موکت و ۷ هزار بسته 
غذایی در اختیار زلزله زدگان خوی قرار گرفته است. وی اضافه کرد: 
مجموع این اقالم که بین زلزله زدگان خوی طی 5روز گذشته قرار 
گرفته به حدود 15 هزار قلم می رسد که درصورت نیاز می توانیم این 
 رقم را افزایش دهیم. به گفته میرزایی، این تعداد اقالم بین بیش از
 ۶ هــزار و ۳00 خانوار زلزله زده با جمعیــت ۲۲هزار و ۹۹۲ نفری 
توزیع شده است. سرپرســت جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی 
با اشاره به توزیع این اقالم بین حدود ۲5 شهر و روستای خسارت 
دیده اســت، ادامه داد: دیزج دیز، مرتضی قلی کندی، سعیدآباد، 
خنجرخان، سیدتاج الدین، بایرام کندی، اسماعیل کندی، چشمه، 
خاک مردان، آمینه ده، بابکان، فنایی و دیزج هریک ازجمله شهرها 

و روستاهایی هستند که این اقالم در آنها توزیع شده است.
میرزایی گفت: جمعیت هالل احمــر آذربایجان غربی ۳15 نفر از 
نیروهای امدادی خود را در قالب 105 تیم امداد و نجات تخصصی 
در این زمین لرزه به کار گرفته و عالوه بر آن، ۷۴ دستگاه خودروی 
عملیاتی ازجمله آمبوالنس و کمک  دار ســبک و سنگین را برای 
کمک به زلزله زدگان مورد اســتفاده قرار داده اســت. زلزله 5.۴ 
ریشتری بامداد روز چهارشنبه، 1۳مهرماه، حوالی خوی در استان 

آذربایجان غربی را لرزاند.

طراحی نخستین پارک خالقیت 
کودکان در همدان

نخســتین پارک خالقیت و مهارت کــودکان در همدان طراحی 
شده است. به گزارش ایســنا، معاون شهرسازی و معماری شهردار 
همدان، با اشــاره به اینکه فرایند شهر دوستدار کودک یک فرایند 
جهانی است که به تازگی شکل و رنگ بهتری در دنیا به خود گرفته 
اســت، افزود: ایران نیز از قوانینی که یونسکو برای ایجاد شهرهای 
دوستدار کودک برنامه ریزی کرده، پیروی می کند. یکسری ضوابط 
به ما ابالغ شده و شــهرداری همدان فرایند کاندیداتوری و پایلوت 
شــدن و گرفتن شــهر دوســتدار کودک را آغاز کرده است. امیر 
فتحیان نسب با بیان اینکه حدود ۹0 شــهر ایران برای این عنوان 
کاندیدا شــده اند، ادامه داد: براساس بررســی ها، همدان به عنوان 
کاندیدای شــهر دوســتدار کودک انتخاب و برنامه ریزی شده و 
امیدواریم در ســال های آینده اقدامات مؤثری برای حضور بچه ها 
در شــهر اتفاق بیفتد تا از کاندیداتوری به پایلوت شــهر دوستدار 

کودک برسیم.

عدد خبرمیز خبر 

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
کرمانشــاه گفت: برای تکمیل ســاختمان 
کتابخانه مرکــزی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
از محــل اعتبــارات ســفر رئیس جمهــور 
درنظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، 
معصومه حسنی خونسار افزود: ساختمان 
کتابخانــه مرکزی کرمانشــاه بــا ۵۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است 
و براساس برآورد اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان حــدود ۷۰ میلیــارد تومــان بــرای 

بهره برداری از این پروژه نیاز است.

30
میلیارد

کرمانشاه

مدیرباغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: پیش بینی 
می شود تا اوایل آبان ماه افزون بر ۱۲ هزار تن 
از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف 
شــود. به گزارش ایســنا، اردشــیر شــهرکی 
افــزود: از هــر هکتار باغ های پســته اســتان 
یک هزار و ۵۵۰ کیلوگرم محصول برداشت 
می شود. تاکنون افزون بر ۱۱ هزار تن پسته 
از ۷هــزار و ۳۲۶ هکتــار از باغ های بــارور این 

استان برداشت شده است.
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سیستان و بلوچستان

 تکمیل پروژه های نیمه تمام اســتان 

اصفهان در اولویت قرار گرفته است گزارش
که یکی از آنها کمربندی جنوب غرب 
شهر اصفهان است که بهمن  سال آینده به بهره برداری 
می رسد. با اجرای این طرح که به عنوان »پازل بزرگ« 
از آن یاد می شود و 1۴ سال پیش کلنگ احداث آن به 
زمین خورد، دسترسی اصفهان با استان های جنوبی و 
غربی کشور هموار خواهد شد. به گزارش همشهری، در 
اهمیت تکمیــل این پروژه 1۷ کیلومتــری که یکی از 
خواسته های مهم شهروندان استان است، همین بس که 
ارتباط بین محور اصفهان- شــهرضا، ارتباط شــهر 
اصفهان با شــیراز، یاســوج و محور آزادراه ذوب آهن، 
ارتباط اصفهان با زرین شهر و شهرکرد تسهیل می شود. 
کاهش ترافیک و ایمنی جاده هم از دیگر دستاوردهای 
تکمیل این پروژه اســت. در این گــزارش به وضعیت 

پیشرفت این پروژه می پردازیم.

پیشرفت ۵۰ درصدی قطعه سوم 
پروژه کمربندی جنوب غرب شهر اصفهان به نام پازل 
بزرگ نامگذاری شــده  اســت. علت این نامگذاری را 
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان اینطور به همشهری توضیح می دهد: 
کمربندی جنوب غرب اصفهان، بخشی از رینگ چهارم 
ترافیکی )حلقه حفاظتی شهر( استان اصفهان است که 
به صورت قطعه ای احداث می شود؛ از این رو به آن پازل 

بزرگ گفته می شود.
پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان که سال ۸۷ آغاز 
شده است و جمعا 1۷ کیلومتر طول دارد، این روزها در 

حال تکمیل قطعه سوم است. 
برای سرعت در عملیات اجرایی و افتتاح هر قطعه بعد از 
تکمیل، پروژه پازل بزرگ به ۴قطعه تقسیم بندی شده 
و تا کنون قطعه اول، دوم و چهارم آن مورد بهره برداری 
قرار گرفته است. قطعه نخست به طول 1۲ کیلومتر به 
صورت رفت و برگشت و ۴ الین طراحی شده  و از محل 

تقاطع با جاده ابریشم-آبنیل- مبارکه می گذرد. 
قطعه دوم این پروژه، پل آبنیل در محل تقاطع محور 
شــهر ابریشــم به گردنه آبنیل واقــع در کیلومتر1۲ 
بوده است. برای ایجاد بســتر راه در قطعه دوم، حفاری 
عظیمی از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب انجام 
شد که در اصطالح به آن ترانشه می گویند و قطعه دوم 

به ترانشه آبنیل معروف شد.
قطعه چهارم پازل بزرگ، محل تالقی کمربندی جنوبی 
 اصفهان بــا آزادراه ذوب آهن )تقاطع غیرهمســطح 

کلیشاد( بوده است. بهزاد شاهسوندی با اشاره به اینکه 
قطعه ســوم کمربندی جنوب غرب اصفهان به طول 5 
کیلومتر تا امروز 50درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
 است، می گوید: قطعه ســوم حد فاصل پل آبنیل تا پل 
کلیشاد از کیلومتر 1۲ تا 1۷است که عملیات تکمیل 

را می گذراند. 
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان درباره موانع تکمیل پروژه و به طول 
انجامیدن آن از 1۴ سال پیش تا کنون، می گوید: تامین 
نبودن منابع مالی مهم ترین علت طوالنی شــدن این 
پرو ژه است. ضمن اینکه این پروژه معارضانی از جمله 
مالکان اراضی کشاورزی و تاسیسات جانبی راه شامل 

تیر چراغ برق، لوله گاز و آب و مخابرات را نیز دارد.
قرارداد تکمیل قطعه ســوم ۳0 میلیارد تومان است و 

در حال حاضر با اجرای ابنیه فنــی 1۲ میلیارد تومان 
هزینه شده . 

شاهسوندی معتقد اســت با تامین اعتبار و آزادسازی 
مسیر پیش بینی شده، بهمن 1۴0۲ شاهد بهره برداری 
از قطعه ســوم کمربندی جنوب غرب اصفهان و پایان 
پروژه پازل بزرگ خواهیم بود؛ پــروژه ای که عالوه بر 
تسهیل دسترسی به راه های ارتباطی، ۳0 درصد از بار 

ترافیکی می کاهد.

مرمت جاده های فرسوده 
نگاهی به آمار نشــان می دهد ۳۳ درصد از جاده های 
استان اصفهان فرسوده تر از جاده های استان های کشور 
اســت؛ معضلی که با توجه به حجم باالی مسافرت به 
استان گردشگرپذیر اصفهان، تصادفات و حوادث را در 

پی دارد. موضوع را با معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان در میان می گذاریم و او 
راه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای بهبود وضعیت 

جاده های استان مطرح می کند. 
شاهسوندی می گوید: اصالح و مرمت روکش آسفالت 
محورهای قدیم ارتباطی، اصالح قوس های هندسی و 
قائم با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
جمله مواردی است که در کوتاه مدت انجام می شود، اما 
برای برنامه بلندمدت احداث تقاطع های غیرهمسطح 

نیز در دستور کار قرار می گیرد.
××××

دسترســی صنایع بزرگ ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
فوالد مبارکه به اســتان های جنوبی پیــش از این از 
طریق بزرگراه اصفهان- شیراز و دیگر جاده های جنوب 
اصفهان برقــرار بود و به زودی با تکمیــل پازل بزرگ، 
جاده کمربندی جنوب غربی اصفهــان جایگزین این 
مسیرها خواهد شد؛ مســیری ایمن که حتما از حجم 
باالی ترافیک نیز خواهد کاست. این محور زمان سفر 
را نیز کوتاه می کند و به عنوان تنها راه ارتباطی مناطق 
جنوبی استان مانند شهرضا، سمیرم  به مناطق غربی 
استان مانند مبارکه، زرین شهر و دسترسی این نقاط به 
استان های جنوبی مانند فارس و کهگیلویه و بویر احمد 

و نیز استان های غربی شناخته می شود.

تکمیل پازل بزرگ ترافیک در اصفهان
آخرین بخش از پروژه ۴ قطعه ای کمربندی جنوب غربی اصفهان با 50 درصد پیشرفت سال آینده به بهره برداری می رسد

کرمانشاهخبر

کاهش ترافیک با تکمیل کمربندی اصفهان
با توجه به افزایش حجم ترافیک 3رینگ اصفهان، احداث حلقه حفاظتی شــهر یا رینگ چهارم 
ترافیکی به طول 78.2 کیلومتر به عنوان پروژه زیرساختی در دستور کار مدیران شهری اصفهان 
قرار گرفته تا در کاهش ترافیک و صرفه جویی در مصرف ســوخت و زمان تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. بعضی از قسمت های رینگ چهارم ترافیکی در محدوده یا حریم شهر اصفهان است و سایر 
قسمت های آن نیز در شهرهای برخوار، خمینی شهر، فالورجان و شهرهای حبیب آباد، دولت آباد، 
خورزوق، درچه و ابریشم قرار دارد. کمربندی جنوب غرب اصفهان یا همان پازل بزرگ، بخشی از 

رینگ چهارم حفاظتی اصفهان است که بهمن سال آینده به طور کامل بهره برداری می شود.

مکث
تکیه معاون الملک در کرمانشاه 

یکی از بناهای به جا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه که 
کاشی های منحصربه فردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز 
می کند، تکیه معاون الملک است. این ب ن  ا ک ه  در ب در م ح ل ه  

 آب ش ور ان  و اق  ع  شده   اس ت ، در س  ال  ۱۳۲۰ ه ج ر ی ق م ر ی ت وس ط 
حسین  خ  ان  معین   ال رعایا )پ در م  عینی کرم ان ش ا هی، ش  ا ع ر 
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