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شهرستان

اخبار
درقالب ستاد اجرایی خدمات سفرویژه تابستان 97

؛بازدید مشترک از تاسیسات گردشگری
مرزپل،آق قال ،بندرترکمن و کردکوی

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی,صنایع
دستی و گردشگری استان گلستان از سومین نوبت
بازدید تاسیسات گردشگری استان باحضور نمایندگان
دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر ویژه تابستان 97
خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی میراث
فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ احمد
تجری و سرپرست معاونت گردشگری این اداره کل گفت:
سومین نوبت بازدید از واحدهای اقامتی وپذیرایی ومجتمع
های خدماتی و رفاهی،اماکن بهداشتی ونمازخانه های
استان باحضور نمایندگان دستگاه های سازمان صنعت
معدن و تجارت ،دانشگاه علوم پزشکی، ،شرکت پخش
فراورده های نفتی ،اداره کل حمل ونقل جاده ای و اداره
کل میراث فرهنگی گلستان درقالب ستاد اجرایی خدمات
سفرویژه تابستان  97انجام شد.وی با اشاره به این که این
بازدید ها بر اساس جدول زمانبندی به عمل آمد افزود:
از واحدهای پذیرایی آلماگل درحوزه شهرستان آق قال ,
رستوران آکسرا و رستوران عشق آباد در مرزپل  ,اماکن
بهداشتی ونمازخانه های پارک آلماگل  ,اماکن بهداشتی
ونمازخانه های محوطه پارکینک های مرزپل  ,رستوران
قایقران در بندرترکمن  ,مجتمع خدماتی ورفاهی مقدم در
کردکوی بازدید بعمل آمد .

عمده آسیب وارده به خانه دارویی
گرگان در سقف مرمت شده بنا بود

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با اشاره
به عمده آسیب های وارده به خانه تاریخی دارویی شهر
گرگان به تشریح مراحل و مدت زمان مرمت بخش های
مختلف این اثر تاریخی پرداخت.به گزارش روابط عمومی
و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی,صنایع دستی
و گردشگری استان گلستان؛ امروز سه شنبه مورخ 9
مردادماه  97سارا اخوت سرپرست معاونت میراث فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی استان گفت :عمده آسیب های
وارده به بنا در سقف مرمت شده و چوب ها و تخته های زیر
سفال این بنای تاریخی بوده است.وی گفت :سقف آسیب
دیده بنا بعد از مستندسازی به طور کامل جمع آوری شد
و مرمت مجدد بنا آغاز شده است و مدت زمان الزم برای
مرمت این بنا حدود  35تا  40روز تخمین زده می شود.
اخوت با اشاره به این که آتش سوزی در سقف طبقه اول
این بنا بوده است افزود :آسیب های وارده به سقف طبقه
همکف شامل آسیب به نازک کاری و چوب های پلور و گچ
کاری سقف است و دیواره ها و کف این طبقه سالم می
باشد.وی تصریح کرد :در طبقه اول خانه تاریخی دارویی
کلیه تزئینات بنا شامل گچ بری های سقف و سیمان بری
ها در نما و گچ بری ها در بدنه ها و همچنین کف این طبقه
هیچ آسیبی وارد نشده است.وی با تشریح اقدامات روز های
آتی در مرمت این بنا گفت :از امروز سه شنبه مورخ 9
مردادماه کار چوب ریزی سقف به همراه پتک کوبی آن
آغاز شده است و تا روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین
با مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان دیدار و گفتگو کرد

به منظور تعامل بیشتر شرکت ملی پخش با صدا و
سیمای مرکز قزوین و در راستای اطالع رسانی از طریق رسانه
ملی ،مسعود شرفی با معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای
استان دیدار و گفتگو کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه قزوین مسعود شرفی مدیر منطقه طی
این دیدار از فرصت پیش آمده در جهت تعامل بیشتر ابراز
خرسندی کرد .وی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور،
به نقش مثبت و سازنده صدا و سیما در فرهنگ سازی مصرف
بهینه سوخت و همچنین حفظ سرمایه های ملی اشاره نمود.
مسعود شرفی در ادامه افزود :با توجه به افزایش خودرو و
مسافرتها و به طبع آن افزایش مصرف سوخت در بخش حمل

و نقل ،استفاده از گاز طبیعی( )CNGمیتواند ضمن صرفه
جویی اقتصادی  ,در کاهش آالینده های زیست محیطی نیز

نقش حیاتی ایفا نماید و گام موثری در راستای بهینه سازی
مصرف سوخت بردارد.
این مقام مسئول تصریح نمود :در حال حاضر کلیه
جایگاه های سوخت بدون وقفه در حال خدمت رسانی مطلوب
به مردم شریف استان می باشند وسامانه  ۰۹۶۲۷این شرکت
آماده دریافت هرگونه انتقادات و شکایات و پیشنهادات مردم
در خصوص نحوه سوخت رسانی در جایگاههاست.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین همچنین افزود:
یکی از راههای افزایش رضایتمندی مردم ،توجه به خواسته ها
و مشکالت آنان در مراجعه به دستگاه های اجرایی است
که شرکت ملی پخش می تواند با توجه به رسالت خدمت
سوخت رسانی به آحاد جامعه در این امر مهم پیشرو باشد.

دکتر حسین رنجبران ،معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

خیرین سالمت مازندران در سال  ۹۶نزدیک به  ۳۰۰میلیارد ریال به سالمت کمک کردند

ساری – دهقان  :دکتر حسین
رنجبران ،معاون اجتماعی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در حاشیه اجالس روسا،

معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های
بهداشت و درمان کالن منطقه یک کشور که
در ساری برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران
با بیان اینکه در  ۱۵شهرستان مازندران
کانون سالمت محله شکل گرفته است،
گفت :در حال حاضر  ۱۲۰کانون محله در
استان وجود دارد و هدف ما گسترش آن در
همه محله های استان است که در این راستا
اقدامات بسیارخوبی را شبکه هاي بهداشت و
درمان انجام داديم .وی با تاکید بر گسترش
کانون سالمت محله در دانشگاه های
کالن منطقه یک کشور  ،با بیان اینکه کار

تحقیقاتی و علمی جهت افزایش سطح سواد
سالمت جامعه صورت می گیرد ،ادامه داد:
در حال حاضر مرکز مولفه هاي اجتماعي و
مرکز تحقيقات در جهت افزايش سطح سواد
سالمت جامعه فعاليت مي کنند .معاون
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با
بیان اینکه  ۲۵درصد از مولفه های اجتماعی
شدن سالمت در اختیار وزارت بهداشت
است ،گفت ۷۵ :درصد مابقی برعهده سایر
نهادها ،سازمان ها ،ادارات و مردم است که
می تواند در کاهش مشکالت و آسیب های
اجتماعي موثر باشند .وی با اعالم اینکه در

مازندران  ۱۵۰سمن در حوزه سالمت فعال
هستند ،تاکید کرد :از این تعداد  ۶۰سمن به
صورت تخصصی در زمینه بهداشت و درمان
فعالیت می کنند و مابقی به صورت عمومی
در امر سالمت فعال هستند .دکتر رنجبران
با اشاره به جمع آوری و ساماندهی موقوفات
حوزه سالمت در سطح استان  ،گفت :در
جنوب شهرستان ساری یکهزار ملک وقف
بیمارستان امام شده است و عالوه بر آن
در همه شهرستان ها موقوفاتی که جهت
کمک به بیماران نیازمند و مستضعف صورت
گرفته  ،ساماندهی شده است.

اعضای شورای شهر سنندج از تصفیه خانه های آب و فاضالب سنندج بازدید کردند

منتخبان مردم در شورای اسالمی
شهر سنندج روز سه شنبه نهم مردادماه با
حضور در تصفیه خانه های آب و فاضالب
این شهر ،از نزدیک در جریان فرآیند تأمین،
تصفیه و توزیع آب و همچنین روند تصفیه
خانه فاضالب قرار گرفتند .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان
کردستان ،در این بازدید جالل شریعتی
رئیس شورا به همراه تعدادی دیگر از
اعضای شورای شهر غریب سجادی ،انور
رشیدی ،سیف اهلل رضایی ،ارسطو گویلی
و مجید شاویسی حضور داشتند .مهندس
محمدحسین محمدی مدیرعامل شرکت آبفا
کردستان در جلسه ای که با حضور اعضای
شورای شهر در محل تصفیه خانه آب برگزار
شد ،ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص روند
تصفیه آب در این مجموعه به بیان توانایی ها
و همچنین چالش های پیش رو پرداخت.
وی اظهار کرد :در شهر سنندج به

عنوان مرکز استان کردستان ۱۰۰ ،درصد
جمعیت شهری زیر پوشش خدمات آب و
 ۹۸.۷درصد زیر پوشش خدمات فاضالب
هستند؛ دو تصفیه خانه آب با ظرفیت
تصفیه مجموع  ۲۰۰هزار مترمکعب تصفیه
آب و یک تصفیه خانه فاضالب با حجم
تصفیه  ۹۹هزار و  ۳۶۰مترمکعب فاضالب
در شبانه روز ،فعالیت می کنند .مدیرعامل
آبفا کردستان خاطرنشان کرد :رشد فزاینده
جمعیت شهر سنندج ،الحاق نواحی منفصل،
فرسودگی و سنتی بودن بخشی از شبکه
های آب و فاضالب ،موجب می شود ساالنه
حدود  ۸۵۰۰فقره حوادث در شبکه توزیع
آب و  ۳۵۰۰فقره اتفاق در شبکه فاضالب
شهر سنندج رخ دهد که این مهم به مخاطره
انداختن بهداشت و سالمت مردم و متعاقب
آن نارضایتی مشترکین را به دنبال دارد.
مهندس محمدی تصریح کرد :بنابراین
نوسازی و استانداردسازی پروژه های اصالح

و توسعه شبکه های آب و فاضالب از اهمیت
و ضرورت بسزایی برخوردار است؛ اجرای این
پروژه ها عالوه بر زون بندی و مدیریت فشار
شبکه ،منجر به کاهش هدررفت آب و نهایتا
ارتقاء کیفیت و کمیت آب شرب در دسترس
مشترکین شهر سنندج و کاهش حوادث و
قطعی آب خواهد شد .وی با بیان اینکه در
حواشی شهر میزان هدررفت آب باال است،
گفت :این موضوع به دلیل انشعابات غیرمجاز
بوده که موجب می شود تا در کنار هزینه
های ناشی از فرسودگی شبکه در سطح
شهر ،هزینه زیادی به شرکت تحمیل شود.
مهندس محمدی در ادامه با اشاره به اینکه
توسعه شهرها موجب ایجاد تعهدات جدید
برای دستگاه های خدمات رسان می شود،
تصریح کرد :توسعه شهرها باید به شکل
الگومند انجام بگیرد تا هم نیاز مردم به خوبی
تأمین شود و هم زیرساخت های الزم فراهم
گردد .وی همچنین در خصوص روند فعالیت

تصفیه خانه فاضالب سنندج نیز ضمن
تشریح عملکرد آن گفت ۶۰۰ :کیلومتر شبکه
جمع آوری فاضالب در سطح شهر وجود دارد
که بخشی از آن فرسوده است.
مهندس محمدی ادامه داد :تصفیه خانه
فاضالب سنندج با هدف خدمت رسانی به
جمعیت  ۴۶۰هزار نفری طراحی شده اما
ورود آبهای سطحی و روان آبها موجب فشار
مضاعف به این تصفیه خانه می شود که
امیدواریم این مسئله با درایت شورای شهر
و شهرداری حل و فصل شود .در ادامه این
جلسه جالل شریعتی رئیس شورای شهر
سنندج با تأکید بر اینکه این قبیل جلسات
و بازدیدها باید زمینه ساز خدمات رسانی
بهتری شود ،گفت :الزم است تا عموم مردم
از فرآیند تأمین ،تصفیه و توزیع آب در سطح
شهر آگاه شوند؛ البته اعتماد به کیفیت آب
شرب تولیدی توسط آبفا نیز از سوی مردم
یک ضرورت است.
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خبر کوتاه

مینودشت مهد ابریشم بافی سنتی است

سید رضا طباطبایی فرماندار شهرستان مینودشت در
بازدید از روستاهای طول آرام و زنگالب بخش مرکزی این
شهرستان گفت :مینودشت با سابقه درخشان در ابریشم
به عنوان مهد ابریشم بافی سنتی است .به گزارش روابط
عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان گلستان به نقل از پایگاه اطالع
رسانی فرمانداری مینودشت:؛ سید رضا طباطبایی با تاکید بر
اینکه طبیعت طول آرام کم نظیر و بسیار زیبا است افزود  :با
توجه به تولید ابریشم در منطقه باید این محصول به طرف
صنعتی شدن پیش برود و صنایع تبدیلی آن نیز احداث گردد.
طباطبایی در ادامه پس از حضور در روستای زنگالب تصریح
کرد این منطقه دارای جاذبه های دیدنی وهمچنین مکان هایی
مناسب برای کوهنوردان است  .فرماندار مینودشت در پایان
جذب گردشگر و ایجاد اشتغال پایدار در روستا ها را از کار های
مهم مدیران دستگاه ها دانست .

اجرای  ۱۵پروژه آب و فاضالب از محل
اعتبارات تبصره  ۳در شهر سنندج

شرکت آبفا کردستان از محل درآمد حاصله از تبصره
 ۳که توسط شورای اسالمی شهر سنندج برای خدمات
رسانی هرچه بهتر به شهروندان به تصویب رسیده است،
 ۸پروژه در بخش آب با اعتبار  ۱۱.۵میلیارد ریال و ۷
پروژه در بخش فاضالب با اعتبار  ۱۴.۵میلیارد ریال در
نقاط مختلف شهر سنندج اجرا کرده است .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان ،این
پروژه ها در بخش آب شامل :احداث و اصالح  ۳۰۰باب
حوضچه آب  ،اصالح شبکه توزیع آب مناطق مختلف،
اصالح و توسعه شبکه آب نواحی الحاقی از جمله ناحیه
منفصل شهری حسن آباد و محالت نایسر ،تکمیل خط
انتقال آب بهاران بوده است .همچنین در بخش فاضالب نیز
احداث و اصالح منهول فاضالب ،اصالح شبکه جمع آوری
فاضالب محالت مختلف شهر ،اصالح شبکه فاضالب(بافت
قدیمی شهر) ،اصالح شبکه فاضالب مناطق اولویت دار
شهر و جمع آوری و توسعه فاضالب نایسر و حسن آباد از
محل درآمدهای حاصل از تبصره  ۳اجرا شده است .شرکت
آب و فاضالب شهری استان کردستان از محل اعتبارات
عمرانی هم پروژه های متنوعی را در مرکز استان اجرا کرده
که شامل  ۹پروژه با اعتبار بیش از  ۹۳میلیارد ریال در
بخش آب و  ۶پروژه با اعتبار  ۴۰میلیارد ریال در بخش
فاضالب است .احداث مخازن  ۵هزار مترمکعبی خضر زنده
و سعدی ،احداث مخازن  ۲هزار مترمکعبی سنگ سیاه و
حسن آباد ،احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مخزن
مهرهای یک و دو ،تکمیل خط انتقال آب کمربندی آبیدر،
احداث ایستگاه پمپاژ آب برازان ثقلی و خطوط انتقال آب
برازان ،پروژه هایی است که از محل اعتبارات عمرانی در
بخش آب در شهر سنندج اجرا شد.
در بخش فاضالب نیز اصالح شبکه فاضالب سنتی
سطح شهر ،احداث و اصالح شبکه فاضالب مناطق مختلفی
در سطح شهر ،تکمیل شبکه فاضالب گلبرگ و آزادگان
و اجرای انشعابات فاز  ۳مسکن مهر بهاران از این ردیف
اعتباری به سرانجام رسیده است.

