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شهرستان

اخبار

آغاز کالس های آموزشی ماموران
آمارگیری ،بازبینان و کارشناسان گروه و
بازبینی در گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلستان ،با عنایت به برگزاری طرح آمارگیری
از ویژگیهای مسکن روستایی از  ۲۱مهرماه سالجاری ،دوره
آموزشی طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال۹۷
ویژه ماموران آمارگیری ،بازبینان کارشناسان گروه و بازبین
استان گلستان با حضور  ۴۰نفر از اعضای ستاد اجرایی در سالن
جلسات اداره کل بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.مهندس
حق بین ،معاون بازسازی و دبیر ستاد اجرایی طرح آمارگیری
از ویژگیهای مسکن روستایی سال  ۹۷استان گلستان در
حاشیه این دوره آموزشی ابراز داشت:تامین مسکن مقاوم و
مناسب در روستاهای استان و سیاست گذاری و برنامه ریزی
در این خصوص نیاز به آگاهی از آمار و اطالعات ویژگیهای
مسکن روستایی در نقاط مختلف استان دارد و بهبود وضعیت
موجود بدون پاالیش آمار کمی و کیفی مسکن ،ساماندهی به
سکونت گاههای روستایی را با مشکالت و خطاهای فراوانی
روبرو می کند .لذا در راستای تهیه آمارهای تخصصی  ،طرح
آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی مورد توجه قرار گرفت
که جهت جمع آوری اطالعات دقیق و با کمترین میزان خطا،
یک دوره آموزشی به مدت  ۴روز و به منظور آشنایی با فرمهای
آمارگیری ،پرسشنامه ها و راهنماهای بازبینی و اجرایی در
حال برگزار می گردد.ایشان همچنین از کارگاه آموزشی
بصورت میدانی در پایان این دوره آموزشی – توجیهی در یکی
از روستاهای استان خبر دادند.مهندس حق بین افزودند :در
پایان این دوره با اخذ آزمون از موارد آموزشی ،کارشناسان
آمارگیری مورد ارزیابی قرار می گیرند تا افراد واجد شرایط
گزینش و فعالیت خود را از  ۲۱مهرماه به مدت یکماه در
سطح  ۲۸۴روستای استان جهت نمونه گیری از  ۷هزار و ۶۱۹
واحد مسکونی روستایی بعنوان نمونه آغاز نمایند.بنا به گزارش
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،
طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از  ۲۱مهرماه
به مدت یکماه و در  ۱۴شهرستان و  ۲۸۴روستا اجرا می
شود.مهندس زمانی نژاد ،مدیر کل بنیادمسکن انقالب اسالمی
گلستان گفت :آمار گیری از ویژگی های مسکن روستایی است
که این طرح هم زمان با سراسر کشور به مدت یکماه از تاریخ
۲۱مهر آغاز می گردد.مهندس زمانی نژاد با اعالم اینکه این
طرح در سال های  ۸۷ ،۸۲و  ۹۲نیز اجرا گردیده  ،ابراز داشت:
این طرح در بازه زمانی پنج ساله اجرا میگردد و امسال نیز از
۲۱مهرماه و برای چهارمین بار به اجرا درخواهد آمد.مدیرکل
بنیاد مسکن استان هدف از اجرای این طرح را جمع آوری
اطالعات از مشخصات فنی ساختمان ها و عملکرد آن ها در
برابر حوادث و بالیای طبیعی عنوان نمود که با هدف بررسی
وضعیت مسکن روستایی اجرا خواهد شد .ایشان تصریح کرد:
در این طرح روستا هایی به عنوان نمونه انتخاب می شوند که
در جامعه آماری روستا های باالی  ۲۰خانوار مد نظر است
که در سطح استان و در  ۱۴شهرستان تعداد  ۲۸۴روستا و
 ۷۶۱۹واحد مسکونی روستایی بعنوان نمونه مورد ارزیابی قرار
خواهند .

در اصفهان برگزار شد ؛

نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافندغیر عامل
صنعت آب و برق منطقه مرکزی جنوب کشور

اصفهان – قاسم اسد :بمنظور ایجاد هماهنگی و هم
افزایی وانسجام بخشی ،و مدیریت شرایط اضطرار در حوزه
مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت آب
و برق استانهای مرکزی جنوب کشور با ابالغ دفتر مرکزی
مدیت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو به میزبانی شورای
هماهنگی مدیران بحران وپدافند غیرعامل
صنعت آب وبرق استان اصفهان در کمپ صحرایی
،اردوی شبانه همراه نمایشگاه و رزمایشی از توانمندیهای
صنعت آب وبرق استانهای شرکت کننده برگزارشد
در این نشست و اردوی شبانه ،کلیه مدیران دفاتر
مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق از
استانهای اصفهان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری،
فارس،یزد و کهکیلویه و بویر احمد حضورداشته و به منظور
آمادگی جهت مقابله با بحران های احتمالی به توان سنجی و
ارزیابی خود پرداختند.
در اردوی شبانه برنامه ها و جلسات تخصصی با حضور

،معاون مدیر کل دفتر مرکزی مدیریت بحران وپدافند
غیرعامل وزارت نیرو مدیرکل بحران وپدافند غیر عامل
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب در کمپ صحرایی
واردوی شبانه در محدوده نیروگاه
اصفهان برگزار شد و اعضای شرکت کننده جلسات و
نشست های دور میزی  ،استانی ،بین حوزه ای  ،و
تخصصی برگزار نمودند همچنین جمع بندی و یادآوری

نکات مهم در نشست روز بعد با حضور کلیه شرکت کنندگان
در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان انجام شد.
در حاشیه اردوی شبانه ،نمایشگاهی از دستاوردها و
توانمندیهای شرکتهای حوزه صنعت آب و برق در
مواجهه با بحرانهای احتمالی به نمایش گذاشته شد و
کارشناسان مربوطه به انتقال تجربیات گذشته
پرداختند ،ضمن اینکه مدیرکل دفتر مدیریت بحران
استانداری اصفهان آقای مهندس شیشه فروش ضمن بازدید
از ماشین آالت ونمایشگاه توانمندی صنعت آب وبرق در
کارگاه آموزشی ،عالوه بربرشمردن الزامات
مدیریت شرایط اضطرار در راستای بحران وپدافند غیر
عامل به انتقال تجربیات وآموزش تاکید نمودند.
آقای مهندس جهانبخشی با توجه به تهدیدات
وبحرانهای احتمالی تشکیل چنین نشستهایی را مؤثر دانسته
وبر ادامه آن تاکید نمودند وعنوان داشتندبا دستور وابالغ
دفتر مرکزی برنامه ریزی برای تقسیم بندی همه مناطق برای
اجرای چنین برنامه هایی اقدام شده است.

آغاز عملیات اجرایی دو فضای اموزشی خیر ساز در هرمزگان

کلنگ آغاز عملیات اجرایی مجتمع
آموزشی  12کالسه شهرستان محروم بشاگرد
و دبیرستان  9کالسه شهر تیرور از توابع
شهرستان میناب با حضور مهندس احمدی
مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان  ،دکتر
همتی استاندار هرمزگان  ،حجت السالم سید
مصطفی ذولقدر نماینده مردم شرق استان
در مجلس شورای اسالمی ومهندس زنگنه
عضو هیدت مدیره شرکت نفت گاز سیه
فام به زمین زده شد .مهندس احمدی بیان
داشت  :مجتمع آموزشی  12کالسه شبانه
روزی حضرت صاحب الزمان بشاگرد با زیر

بنا  2570متر مربع شامل فضای آموزشی ،
خوابگاه  ،نمازخانه  ،سرایداری ،زمین چمن
مصنوعی با اعتبار  10میلیارد تومان به
همت شرکت نفت وگاز سیه فام احداث
می شود و می توان گفت با احداث این
فضای اموزشی ،یک مدرسه از  60مدرسه
تخریبی شهرستان بشاگرد کاسته خواهد
شد .مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان
در ادامه افزود  :دبیرستان  9کالسه شهید
نجاتی شهر تیرور با زیر بنا 1300متر مربع
دومین پروژه ایست که توسط شرکت نفت
گاز سیه فام با اعتباربالغ بر 3میلیارد پانصد

میلیون تومان احداث می شود که جا دارد
از مهندس زنگنه واعضای محترم شرکت
نفت وگاز سیه فام بابت این نگاه خیری
به بحث اموزش دارند تشکر وقدر دانی کنم
 .مهندس زنگنه عضو هیئت مدیره شرکت
نفت وگاز سیه فام اظهار داشت :این دو
فضای آموزشی تقدیم میکنیم به دانش
آموزان مستعد وبا استعداد استان هرمزگان
که انشا اهلل امیدوارم دانش آموزانی که ازاین
مدرسه فارغ تحصل می شوند آینده سازان
استان هرمزگان وکشور ومنشا خیر برکت
برای مردم منطقه خود خواهند بود باشند

 .این عضو شرکت نفت و گازسیه فام گفت:
آمادگی داریم تا تعدادی از دانش آموزان
با مستعد شهرستان بشاگرد را بورسیه
کنیم واز آنها حمایتهای آموزشی را به عمل
آوریم ودر ضمینه اشتغال وکار آفرینی هم
تعداد  100دار قالی در اختیار مردم ودانش
آموزان شهرستان بشاگرد قرار می گیرد تا
در این راستا هم کاری برای این عزیزان
کرده باشیم  .در پایان این مراسم تفاهم
نامه احداث این دو فضای آموزشی توسط
مهندس زنگنه و دکتر همتی استاندار
هرمزگان به امضا رسید.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه
ای استان بوشهر گفت :پروژه سد خائیز که
به دلیل کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن
به موقع بودجه مدتی تعطیل بود بهزودی
عملیات اجرایی آن از سر گرفته میشود.
علی محمدی در گفت وگو باخبرنگاران
اظهار داشت :عملیات اجرایی سد خائیز از
فروردین ماه  1396با  700میلیارد ریال
اعتبار از محل اعتبارات استانی و مصوبات
سفر آغاز و تاکنون با پرداخت  83میلیارد
ریال تنها  25درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه میزان مطالبات
پیمانکار سد خائیز  70میلیارد ریال است
افزود :برهمین اساس با پرداخت حقوق
معوقه کارگران پروژه سد خائیز تنگستان
فعال شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه
ای استان بوشهر یادآور شد :براساس برنامه
ریزی های انجام شده قرار بود این سد که از
مصوبات سفر هیات دولت به استان بوشهر در
سال  1393است در مدت زمان سه سال به
بهره برداری برسد ولی در زمان حاضر کمبود

اعتبار از جمله مشکالت این پروژه به شمار
می رود.
محمدی بیان کرد :پیش بینی اعتبار
برای سد خائیز در سال جاری  150میلیارد
ریال بود که امیدواریم بزودی تامین اعتبار
شود.
وی یادآور شد :سد خائیز با هدف تامین
حقابه های شبکه آبیاری نخلستان های اهرم
احداث شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب
منطقه ای استان بوشهر گفت :سد خائیز روی

سرشاخه موسوم به شیرین رودخانه اهرم و
در  10کیلومتری جنوب شرقی این شهر
قراردارد از نوع خاکی با هسته رسی و  36متر
ارتفاع ،طول تاج  610متر ،عرض تاج  10متر
و حجم مفید مخزن 15میلیون و  660هزار
مترمکعب است .محمدی بیان کرد :نظر به
اینکه عملیات اجرایی این سد از سال  96آغاز
شده و با توجه به نیاز مبرم باغ های نخیالتو
مرکبات اهرم به آب مطمئن ،الزم است پروژه
در زمان برنامه ریزی شده (حداکثر سه سال)
به بهره بردرای برسد.

عملیات اجرایی سد خائیز استان بوشهر بهزودی آغاز میشود
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خبر کوتاه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج:

برداشت  ۴۹هزار تن گندم
در شهرستان سنندج

مدیر جهاد کشاورزی سنندج گفت :امسال بالغ بر
 ۴۹هزار تن گندم دیم و آبی در سطح اراضی کشاورزی
شهرستان سنندج برداشت شد که  ۴۱هزار تن آن به مراکز
جمع آوری تحویل شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان به نقل ازفارس ،دادور سهرابی اظهار کرد:
امسال در سطح شهرستان سنندج بالغ بر  ۴۹هزار تن
گندم آبی و دیم تولید شد که از این مقدار قریب  ۸هزار تن
برای بذر ذخیره و حدود  ۴۱هزار تن آن روانه مراکز خرید
شده است .وی ادامه داد :با توجه به آغاز فصل کشت ،به
میزان مورد نیاز بذر گواهیشده در اختیار کشاورزان قرار
خواهد گرفت که با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و
مراکز تابعه میتوانند نسبت به تحویل حواله بذر معرفی
شده اقدام نمایند .به گفته این مقام مسوول ،استفاده از بذر
گواهیشده ،مکانیزاسیون و تغذیه گیاهی افزایش راندمان
تولید را در بردارد.
سهرابی در ادامه با اعالم اینکه سنندج مرکز باغات
میوه استان است ،گفت :سنندج ضمن دارا بودن  ۱۴هزار
هکتار باغ با تولید ساالنه بالغ بر  ۱۲۰هزار تن انواع میوه به
عنوان مهد باغات استان شناخته شده که با توجه به شرایط
خوب آب و هوایی ،مستعد بودن خاک برای باغداری و
تالش و سعی مردم سختکوش هر ساله ما ضمن پیگیری
مستمر ،در هرنقطه که شرایط باغداری را مناسب دیدیم
اقدام به توسعه باغات دیم و آبی نمائیم.
وی در ادامه اظهار کرد :احداث باغات آبی گزنه در
سال  ۹۴در مساحتی به طول  ۱۱۰هکتار که اکنون با ثمر
نشستن درختانش امید تازهای در کشاورزان ساری و جاری
کرده خود مشوقی است برای ادامه تالش مردم زحمتکش
شهرستان و این تجربه موفق اکنون در عیسیآباد در
سطحی بالغ بر  ۶۰هکتار تکرار خواهد شد تا سطح
تولید کماکان با قوت افزایش یابد .مدیر جهاد کشاورزی
سنندج در خصوص توسعه باغات عیسیآباد افزود :تالش
مدیریت جهاد کشاورزی سنندج منجر به بازدیدهای مداوم
کارشناسان برای استعدادیابی منطقه و آزمایشهای میدانی
خاک شد و اکنون پس از طی مراحل قانونی واداری این
طرح در زمینی به مساحت  ۶۰هکتار توسط اکیپ باغبانی
شهرستان پس از طراحی وگونیا نمودن زمین و چالهکنی
بهزودی احداث خواهد شد .سهرابی تصریح کرد :باغات
عیسیآباد به صورت آبی بوده که ایستگاه پمپاژ آن توسط
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان احداث شده و تولید ۴
الگوی محصول باغی شامل گیالس ،زردآلو ،بادام و انگور را
در دستور کار خود قرار خواهد داد .وی اذعان کرد :آبیاری
این باغات از نوع قطرهای است و بالغ بر  ۸۵درصد مخارج
آن از صفر تا صد توسط جهاد کشاورزی سنندج هزینه
شده است .مدیر جهاد کشاورزی سنندج در پایان یادآور
شد :این پروژه موجب ایجاد  ۳۵اشتغال مستقیم و  ۵۰نوع
شغل غیرمستقیم خواهد شد.

