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اخبار
برگزاری جلسه ستاد بزرگداشت
هفته دفاع مقدس در شرکت گاز
مازندران

"محمد بابایی" فرمانده بسیج شرکت گاز
استان در جلسه هماهنگی ویژه برنامه سی و
نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس که با حضور
فرماندهان و اعضای شورای بسیج ادارات
گازرسانی در ساری برگزار شد اظهار کرد:
دفاع مقدس یکی از برکاتی است که عزت و
سربلندی را برای ما رقم زدند و امروز در دنیا به
برکت خون شهدا به عنوان یک کشور با اقتدار
و قدرتمند و اثر گذار در دنیا مطرح هستیم.
وی گفت :ایستادگی روزافزون آزادیخواهان
جهان ناشی از حماسه بزرگ هشت سال
دفاع مقدس است و ما امروز مسئولیت داریم
آنچه را که در آن روزهای حساس و پرمخاطره
گذشت با همه ظرفیتهای موجود به جامعه
و نسلهای آینده منتقل کنیم.بابایی افزود:
در هفته دفاع مقدس باید برنامههای درون
سازمانی و نیز برون سازمانی را داشته باشیم
و در مساله فضاسازی محیطی همه ادارات
گازرسانی این امر را مدنظر قرار دهند.وی تأکید
کرد :از جمله مهمترین محورهای تبلیغی این
هفته را میتوان به غبارروبی مزار پاک و مطهر
شهدای واالمقام ،بزرگداشت شهدای واالمقام
و ایثارگران سرافراز و تکریم خانوادههای معزز
آنها ،تجلیل از پیشکوستان و حماسهسازان
دوران  ۸سال دفاع مقدس ،ترویج و نشر
فرهنگ دفاع مقدس و برپایی نمایشگاه
عکس اشاره کرد.فرمانده بسیج شرکت گاز
مازندران اظهار داشت :باید خدمت بی منت
را سرلوحه کار خود قرار دهیم و مشکالت را
با همکاری و همدلی حل کنیم و باید در خط
مقدم ادارات با اعتقاد به معنای واقعی ترویج
دهنده خون شهدا و منویات رهبری باشیم و
با عنوان کارمند بسیجی به دولت کمک کنیم.
وی در جمع فرماندهان و اعضای شورای بسیج
ادارات گازرسانی با بیان اینکه تفکر و فرهنگ
بسیجی سبب ارتقای عزت ،عظمت و اقتدار
نظام اسالمی میشود ،خاطرنشان کرد :در
هر عرصهای که تفکر و روحیه بسیجی حاکم
باشد ،سازندگی ،آبادانی و توسعه آن بیشتر
میشود و اگر این تفکر در تمام بخشهای کشور
حاکم شود بدون شک انقالب و نظام اسالمی و
دستاوردهای آن برای همیشه از گزند دشمنان
مصون میشوند.
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اخبار

شهردار اصفهان اعالم کرد

تحقق یک هزار و  600میلیارد تومانی بودجه سالجاری اصفهان
قدرت اله نوروزی در دیدار با معتمدان منطقه
 15شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه منطقه
خوراسگان با وجود الحاق به شهر اصفهان در
قالب منطقه  15هنوز امکان استفاده از توان
معتمدان محلی را دارد ،اظهار کرد :معتمدان با
پیگیری خود مدیران را ملزم به پاسخگویی و عمل
به وعده ها می کنند.
وی ادامه داد :بعد از الحاق مردم منطقه 15
خواستار استفاده از ظرفیت ها و امکانات شهر
اصفهان بودند و یکی از این امکانات اجرایی شدن
رینگ چهارم ترافیکی شهر بود که این پروژه در
راستای بهره مندی مردم از مزایای این طرح ،به
عنوان یک پروژه ملی آغاز شد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه رینگ چهارم
نه تنها برای مردم اصفهان بلکه برای مردم کرمان،
زاهدان و بندرعباس نیز مزیت هایی دارد ،گفت:
با وجود اینکه صورت جلسات اجرای این طرح
در گذشته نوشته شده بود اما جسارت اجرای
آن وجود نداشت و اکنون برای جلوگیری از
ضرر مردم خوراسگان و دیگر مناطق ،این طرح
اجرایی شده است.وی ادامه داد :آزادسازی یکی
از فرآیندهای دشوار بر سر راه اجرای این پروژه
است اما قطعا ما این کار را با تحمیل اجبار به
مردم انجام نمیدهیم بلکه قصد تبدیل زمین های
بر سر راه طرح به سرمایه ای برای همه مردم شهر
را داریم .در همین زمینه ابتدا توافق انجام خواهد
شد و بعد زمین را خریداری و آزادسازی را آغاز
می کنیم.
نوروزی با بیان اینکه مجموعه پل ها و تقاطع
نصف جهان  18ماهه اجرا خواهد شد ،گفت :این
طرح با ویژگی های فنی و تاثیرات ترافیکی که
دارد ،تحول بزرگی در شرق شهر اصفهان ایجاد
می کند.
وی ادامه داد :ما برای آزادسازی مسیر 7
کیلومتری کارخانه قند تا بزرگراه شهید اردستانی،
پیشنهاد تشکیل یک کمیته مردمی را ارائه داده
ایم.
شهردار اصفهان افزود :شهرداری اگر نتواند از
طریق گفت و گو با مالکان آزادسازی زمین ها را
انجام دهد ،از ظرفیت های قانونی کمیسیون ماده
 8و  9استفاده می کند .البته ما در این راه اعتقاد
داریم باید حقوق شهروندی رعایت شود تا حقی
از مردم ضایع نشود .حمایت از منفعت عمومی

مقابله با امضافروشی از اولویتهای
ادارهکل راه و شهرسازی قزوین است

اصفهان -راعی  :شهردار اصفهان گفت :تاثیرات طرح های منطقه  15شهر اصفهان برای همه شهر خواهد بود که در همین زمینه فاز اول
پروژه هایی همچون نمایشگاه بزرگ شهر اصفهان بعد از سال ها در این دوره به ثمر خواهد نشست.

امسال بودجه
شهرداری
اصفهان با 37
درصد افزایش
به  4100میلیارد
تومان رسید
که تاکنون 1600
میلیاردتومان
آن محقق شده
و خوش بین
هستیم تا پایان
سال تمام بودجه
را محقق کنیم
به معنای قربانی کردن منفعت خصوصی نیست،
بلکه در راستای احقاق حق خصوصی میتوان
منفعت عمومی را محقق کرد.وی با اشاره به
بودجه  80میلیارد تومانی منطقه  15شهر اصفهان
و هزینه  400میلیارد تومانی برای اجرای طرح ها
در این محدوده ،اظهار کرد :تاثیرات طرح های
منطقه  15برای همه شهر خواهد بود .به طور
مثال در این منطقه سوله های میادین میوه و
تره بار و پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان ،در حال
ساخت است.
نوروزی بیان کرد :فاز اول پروژه نمایشگاه
اصفهان که قرار بود  20سال پیش ساخته شود،
در این دوره در نزدیکی منطقه  15به نتیجه رسیده
است .پروژه سالن اجالس سران نیز در حال
ساخت است که پیشرفت خوبی تاکنون داشته
و قرار است  300میلیارد تومان ،برای آن هزینه
شود.
وی ادامه داد :در سفر اخیر وزیر امور خارجه
کشورمان به اصفهان و بازدید از این طرح قرار

رئیس محیط زیست  HSEشرکت ملی نفت ایران در بازدید از زادگاه نفت :

شد افتتاحیه سالن مرکز همایش های بین المللی،
همزمان با برگزاری یک اجالس جهانی در اصفهان
باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد :پروژه های بزرگ
شهر اصفهان باید با کمک استانداری انجام شود
البته معاون عمرانی استاندار اصفهان برای اجرای
طرح ها همکاری های خوبی با ما داشته است.
وی افزود :هرچه دروازههای ورودی شرق آبادتر
شود همه شهر منتفع خواهد شد .به دنبال حل
مسائل خوراسگان هستیم و برای آن باید نسخه
خاص این منطقه را پیچید که خوشبختانه مردم
و معتمدان منطقه  ۱۵افرادی مطالبهگر و پیگیر
هستند.
نوروزی اظهار کرد :امسال بودجه شهرداری
اصفهان با  37درصد افزایش به  4100میلیارد
تومان رسید که تاکنون  1600میلیارد تومان آن
محقق شده و خوش بین هستیم تا پایان سال
تمام بودجه را محقق کنیم.وی بیان کرد :در
شرایط سخت اقتصادی حقوق معوقه نداریم و

فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیست و صادق پور رییس
بهداشت صنعتی اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت
ملی نفت ایران به همراه نادری رییس  HSEشرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
بازدید کردند.
این گروه در نخستین اقدام با حضور در کارخانه بهره برداری و
نمک زدایی هفت شهیدان ضمن بازدید از فرآیند فرآورش نفت
در این مجتمع صنعتی  ،مسائل بهداشتی  -درمانی  -ایمنی و
محیط زیستی این کارخانه را از نزدیک مشاهده و بررسی و سپس
با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز

شهرداری اصفهان به هیچ کس بدهی ندارد و
بیشتر مطالبات را پرداخت کرده است ،البته در
حال حاضر به سازندگان پل ها بدهکاریم اما
ی ها چندان نیست.
بده 
شهردار اصفهان تصریح کرد :با روحیه مردم
خوراسگان آشنا هستم و معتقدم تکریم آنها بخش
مهمی از کارها است و اگر پلهای زیادی بسازیم،
اما برای تکریم و احترام مردم اهمیتی قائل نباشیم،
اقدامات انجام شده هیچ سودی نخواهد داشت.
نوروزی افزود :هیچ کس در شهرداری حق ندارد
با خشونت با مردم سخن بگوید زیرا این موضوع
نقض حقوق شهروندی است .اعتقاد به اینکه
حق با مردم است و منفعت باید متوجه مردم
باشد یک اصل پذیرفته شده است و از معتمدان
منطقه  15می خواهیم نقدهای خود را آزادانه بیان
کنند و اطمینان داشته باشند که ما می شنویم و
تا حد امکان برای تحقق آن ها تالش میکنیم ،زیرا
معتقدیم مردم این منطقه استحقاق بیشترین و
بهترین خدمات را دارند.

توجه شركت نفت و گاز مسجدسلیمان به مسائل زیست محیطی قابل تحسین است

عملیات امداد پزشکی ،به دو بیمار
خارگی

عملیات امداد رسانی و انتقال دو بیمار
اورژانسی از جزیره خارگ به بیمارستان شهدای
خلیج فارس بوشهر  ،با موفقیت انجام شد.
ایرج صفری رئیس اداره بندر و دریانوردی
خارگ در اینباره گفت :در پی اعالم نیاز و
درخواست بیمارستان جزیره خارگ از اداره
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مبنی بر
ضرورت انتقال اورژانسی دو نفر از بیماران
به بندر بوشهر ،بالفاصله هماهنگی های الزم
انجام شد و شناور عملیاتی این اداره جهت
انجام این ماموریت در اسکله مروارید جزیره
خارگ پهلو گرفت .صفری افزود :با ورود
اورژانس به اسکله مروارید هر دو فرد بیمار
تحویل شناور شدند و با تالش به موقع عوامل
امدادی این اداره کل در سریعترین زمان ممکن
به بوشهر انتقال یافتند و در اسکله پایانه
مسافری و گردشگری بین المللی بندر بوشهر
جهت انتقال به بیمارستان شهدای خلیج فارس
تحویل عوامل اورژانس قرار گرفتند.گفتنی
است :جزیره خارگ در فاصله  ۵۷کیلومتری
شمال غرب بوشهر و در آبهای نیلگون خلیج
فارس واقع شده است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی
استان قزوین:

مسجدسلیمان و دیدار با اعضای هیئت مدیره به بحث و تبادل
نظر در خصوص مسائل و مشکالت حوزه  HSEپرداختند .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
این جلسه طی سخنانی گفت  5 :سد و رودخانه پرآب و دایمی
و دریاچه در حوزه ی عملیاتی این شرکت وجود دارد که اغلب
خطوط لوله جریانی و انتقالی در تالقی با این حوزه های آبریز
هستند و همین امر بر حساسیت توجه به اصول مراقبتی و
بازرسی های فنی از تأسیسات بمنظور جلوگیری از حوادث
احتمالی می افزاید .
قباد ناصری با اشاره به رعایت کلیه ی مقررات ایمنی در

استاندار آذربایجان شرقی:

عملیاتها و اقدامات برنامه ریزی شده یا خارج از برنامه گفت :با
رعایت مقررات ایمنی طی  3سال گذشته هیچگونه حادثه جدی
منجر به جراحت در میان نیروی انسانی نداشته ایم .
وی خاطر نشان کرد  :با همت کلیه ی پرسنل زحمت
کش و با همدلی و همکاری همه ی بخش های شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان توانسته ایم ضمن دست
یابی به تولید تعهد شده  ،در زمینه ایمنی هم شاهد موفقیت
وسرآمدی باشیم .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با
عنوان اینکه این شرکت در حوزه  HSEبا تنگناهایی مواجه است
افزود  :نبود خودروهای مناسب اطفای آتش و نیروی انسانی در
واحدهای عملیاتی و اقماری موجب شده تا فشار کار بر نیروی
انسانی تنها ایستگاه آتش نشانی و امدادی واقع در ستاد این
شرکت بسیار زیاد باشد و موجب تحلیل رفتن و فرسودگی نیروی
انسانی موجود شده است .
فرزاد نژاد بهادری رئیس محیط زیست  HSEشرکت ملی نفت
ایران نیز طی سخنانی گفت  :در بازدید از نقاط مختلف این
شرکت متوجه اهمیت بخشی به الزامات ایمنی و محیط زیستی
نهادینه شده در فرآیندهای اداری و عملیاتی شده و این امر قابل
تحسین و ستایش است .
روسای مدیریت  HSEشرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب در ادامه با حضور در بیمارستان امام
خمینی (ره ) صنعت نفت مسجدسلیمان در بازدید از بخش های
مختلف این بیمارستان  ،فرآیند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
این بیمارستان به کارکنان صنعت نفت را بررسی کردند .

محسن اسماعیلی گفت :ارائه واقعی خدمات
مهندسی در حوزه اجرای ساختمان و مقابله با
فساد و امضافروشی از اولویتهای ویژه امسال
معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و
شهرسازی استان قزوین است.
به گزارش «ابتکار» از قزوین؛ محسن
اسماعیلی معاون شهرسازی و معماری اداره
کل راه و شهرسازی استان قزوین با اعالم
این خبر گفت :این کار با هدف حمایت از
حقوق بهره برداران ساختمانی از طریق اعمال
نظارت دقیق و گسترده بر عملکرد مهندسان،
شناسایی متخلفان و معرفی آنان به شورای
انتظامی ساختمان با همکاری سایر دستگاهها
و نهادهای مرتبط و همچنین بازنگری و اصالح
در نحوه ارایه خدمات اجرایی ساختمان دنبال و
اجرایی می شود.
اسماعیلی افزود :در سال جاری همچنین
مراحل تامین و تخصیص اعتبار و انتخاب
مشاور به منظور قرارداد با مهندسان مشاور
جهت تهیه طرح جامع شهر محمدیه ،تصویب
و ابالغ طرح مطالعاتی طراحی شهری خیابان
شهیدانصاری شرقی (بالغی) قزوین ،تصویب و
اعالم الحاق به محدوده شهر الوند و بررسی
طرح های توجیهی الحاق به محدوده برخی از
شهرهای استان در جلسات کارگروه کارشناسی
معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی
قزوین مورد پیگیری قرار گرفته است.
به گفته او ،برقراری نظام تشویقی برای
مهندسان ،کارفرمایان و فعاالن صنعت
ساختمان و معرفی الگوهای مناسب
ساختوساز در استان به واسطه برگزاری
سومین جشنواره ساختمانهای برتر طی سال
جاری در جهت جلب مشارکت شهروندان
به واسطه برگزاری مسابقه نشان جشنواره،
مسابقه سراسری عکاسی با موضوع سیما و
منظر شهری ،مسابقه دانشجویی با موضوع
طراحی ویال به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر
جامعه دانشگاهی و هنرمندان از دیگر کارهای
انجام شده در این معاونت بوده است.

مصلی ایالم محفل مادران و
شیرخوارگان حسینی شد
ایالم -ابتكار :همزمان با سراسر کشور و
در ششمین روز از ماه محرم محفل معنوی
شیرخوارگان حسینی در مصلی شهر ایالم و
سایر نقاط استان ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگارابتكار ،در همایش بزرگ
شیرخوارگان حسینی جمع زیادی از مادران
ایالمی با فرزندان خردسال خود حضور داشتند.
مادرانی که با فرزندان شیرخوار و خردسال
خود در این همایش سراسر معنوی مشارکت
داشتند تا با حزن و اندوه بانوی حرم رباب در
سوگ شهادت حضرت علی اصغر(ع) طفل ۶
ماهه همدردی کنند.آنها با فرزندان خود آمدند
تا به این بانوی مکرمه بگویند که اگر کودک
شیرخوار شما در قیام عاشورا به شهادت رسید،
فرزندان ما سربازان آینده امام زمانشان هستند
و در رکاب آن حضرت و در راستای تداوم قیام
عظیم و ماندگار عاشورا به پیکار با ظالمان زمان
خواهند جنگید.در این آئین قرائت قسم نامه
حضرت علی اصغر(ع) ،مداحی و روضه خوانی
از سوی مداحان انجام گرفت.
این آیین همه ساله در اولین جمعه از ماه
محرم برگزار می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی خبرداد

مدیران حراست ،مشاوران امین دستگاهها هستند

بهزودی بخشی از اختیارت ملی درحیطه باز آفرینی شهری به استانها واگذار می شود

تبریز  -اسد فالح :استاندار آذربایجان شرقی از مدیران حراست به عنوان بهترین مشاوران دستگاههای اجرایی نام برد و بر ضرورت بهروزرسانی
اطالعات و افزایش آگاهی کارکنان حراست برای مقابله با تهدیدات این حوزه تاکید کرد.محمدرضا پورمحمدی در نشست حراستهای تابعه
استانداری آذربایجان شرقی ،با قدردانی از زحمات و تالشهای کارمندان حراست و سربازان گمنام امام زمان(عج) ،اظهار داشت :در سایه
تالش دستگاههای امنیتی و اطالعاتی و حراستهای دستگاههای اجرایی ،آذربایجان شرقی در اکثر شاخصها ،استانی پاک محسوب
میشود که البته به وضع موجود قانع نیستیم و همواره باید به سمت بهبود این شاخصها حرکت کنیم.وی از کارمندان حراست و
تشکیالت اطالعاتی به عنوان چشمان همیشه بینا و گوشهای همیشه شنوای جامعه و عوامل موثر در امنیت و آسایش جامعه نام برد و
ابراز داشت :مدیران حراست ،مشاوران امین مدیران به شمار میروند و مانع گرفتاری دستگاههای اجرایی در مشکالت و معضالت مختلف
می شوند.پورمحمدی با بیان اینکه به تناسب افزایش آگاهی ،اتخاذ تصمیمهای درست هم افزایش مییابد ،افزود :بر همین اساس انتظار داریم
با توجه به افزایش تهدیدات دشمنان در حوزههای مختلف و ضرورت مقابله با این تهدیدات ،کارمندان حراست و مجموعه اطالعات استان ،همواره بهروز باشند.
استاندار آذربایجان شرقی به انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری هم اشاره کرد و گفت :رعایت شئونات اخالقی و عمل به مر قانون ،اصلیترین
انتظار ما از مجموعه تشکیالت اطالعاتی و حراستهاست که خوشبختانه همواره چنین بوده و باید با توجه به شرایط حساس کشور ،بیش از پیش باید سرلوحه
فعالیتها قرار گیرد.وی همچنین نسبت به هرگونه دخالت مدیران استان در تمامی سطوح در روند برگزاری انتخابات و فعالیت به نفع یا ضرر هر یک از کاندیداها
هشدار داد.مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور نیز در این جلسه ،احیای مکتب توحیدی را اصلیترین هدف حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست و
افزود :مکتب عاشورا ،مکتب خداشناسی است و خدا را شاکریم که آئینهای سوگواری ساالر شهیدان هر سال پرشورتر برگزار میشود.محمدابراهیم شوشتری در تبیین
انتظارات وزارت کشور از مدیران حراست ،اظهار داشت :انتخابات امسال با توجه به فشارهای بیرونی علیه جمهوری اسالمی ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تالش
برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ،ترین وظیفه اصلی ماست.وی افزود :مردم ایران اسالمی همواره در فشارهای مختلف ،سربلند بوده و در انتخابات
امسال نیز با مشارکت حداکثری خود ،معنای بهتری از اقتدار و عزت ایران اسالمی را برای جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری درسفرخود به گیالن با حضوردر جمع فرماندار وشهرداران شهرستان رشت از
رویکرد جدیدی درمدیریت شهری خبر داد وگفت :بزودی بخشی از اختیارت ملی در حیطه باز آفرینی شهری به استانها واگذار می گردد.
وی افزود :این اولین باری است که اختیارات ملی به استانها واگذار می گردد تا برنامه های آن در هیئتی متشکل از معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،شهرداران ومدیران کل راه وشهرسازی مورد بررسی واجرا قرار گیرد.معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل شرکت
باز آفرینی شهری در بخش دیگری از سخنان خود از شهرداران به عنوان زمامداران شهرها یاد کرد وگفت:تمامی شهرداران باید در فکر
رونق اقتصادی شهر خود باشند وبر فعالیتهایی که منجر به اشتغال ودرآمد زایی است اصرار بورزند .پژمان گفت :هر چه رونق اقتصادی
واشتغال درشهرها بیشتر باشد مردم نیزدر حمایت از طرح های ملی وباز آفرینی شهری مشارکت بیشتری خواهند داشت.وی در ادامه
افزود :اگرچه وجه غالب اقتصاد استان گیالن بر پایه کشاورزی استوار است اما بخش دیگر آن اقتصاد خدماتی است که بیشترین سهم آن در
حوزه تردد وحمل ونقل را شامل می شود .معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری با بیان اینکه ایجادکمربندی ها رونق اقتصادی شهرها
را از بین می برند تصریح کرد :عموما موضوعات ترافیکی با مشکالت فیزیکی وکالبدی حل نمی شود چراکه کمربندی ها با عبور مسافران از شهرها مانع توقف آنها در
شهرشده ودر نتیجه رونق اقتصادی شهرها کاهش می یابد.محمد پژمان تمام شهرهای گیالن را مقصد گردشگری قلمداد کرد وافزود:باید شهرداران ومسئوالن تالش
کنند تا با توسعه امکانات ورفاه شهری مسافران را مجبور به توقف در شهر نمایند وبدین ترتیب گردش مالی در شهررا رونق بخشند.وی افزود:در تبصره کمیسیون
عمران مجلس اختصاص 2هزار میلیارد تومان قیربه دستگاههای اجرایی مطرح شده که از نظر وزنی وحجمی معادل 4میلیارد تن را شامل می شود که در صورت
اختصاص آن 50 ،درصداز این مجموع به وزارت راه وشهرسازی اختصاص خواهد یافت وسهم بازآفرینی شهری از این میزان نیز  10تا  12درصد در حدود 200هزار تن
می باشد که انشاء الله با تخصیص آن گشایشی در بخش باز آفرینی شهری صورت گیرد.وی با بیان اینکه بخش اعظم سهمیه قیر دراختیار سازمان راهداری قرار می
گیرد افزود :بدلیل مشمول بودن برخی پروژه های باز آفرینی باحوزه سازمان راهداری می توان از کمک آنها بهره مند شد.عالوه براین در تقسیم بندی که با شهرداریها
ودهیاری ها صورت گرفته مقرر شد شهرداریها شهرهای زیر  50هزار نفر جمعیت وباز آفرینی شهری نیز شهر های باالی  50هزار نفر جمعیت راپوشش دهند.

