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شهرستان

اخبار

بتن ریزی سقف اول پروژه  ۸واحدی
فانوس  ۱بندرگز

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان ،مهندس جندقی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بندرگز از اجرای عملیات بتن ریزی سقف اول پروژه  ۸واحدی
فانوس  ۱به مساحت  ۲۵۰متر مربع و با حجم بتن  ۹۸تن خبر
داد.ایشان گفت  :برای ستونها و دیوارهای برشی این پروژه
نیز  ۴۵تن بتن آماده بکار رفته است.الزم به ذکر است پروژه
مسکونی  ۸واحدی فانوس  ۱بندرگز در زمینی به مساحت
 ۳۸۱متر مربع و بصورت  ۴طبقه روی همکف توسط همکاران
معاونت امور مسکن شهری طراحی و در حال احداث می
باشد که مساحت مفید هر واحد  ۱۲۲متر مربع و برخوردار
از تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی و کم بهره مسکن روستایی
می باشد.

فاز اول پروژه  ۴۹واحدی روستا – شهر
چاپقلی بندرترکمن تا پان سال به
بهره برداری می رسد

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان ،آقای حیدری ،مدیربنیادمسکن شهرستانهای
بندر ترکمن و گمیشان از واگذاری فاز اول پروژه  ۴۹واحدی
روستا – شهر چاپاقلی به تعداد  ۲۵واحد تا پایان سالجاری
خبر داد.ایشان ابراز داشت :پروژه  ۴۹واحدی روستا – شهر
عرفان در روستای چاپاقلی بندرترکمن در زمینی به مساحت ۲
هکتار به تعداد  ۹۵قطعه  ۲۰۰متری توسط بنیاد مسکن استان
طراحی شده است که برای فاز اول آن  ۲۵واحد مسکونی و
برای فاز دوم آن  ۱۰واحد مسکونی حدود  ۸۰متری تعریف
شده است که این واحدها  ۲خوابه و دارای  ۲۰میلیون تومان
تسهیالت  ۵درصدی مسکن روستایی می باشد و طبق برنامه
زمانبندی فاز اول آن که از ابتدای خرداد ماه شروع به ساخت
شده تا پایان سالجاری به متقاضیان واگذار خواهد شد.

صدورمجوز شیرینسازی آب دریا
در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از صدورمجوز
با ظرفیت 120هزار متر مکعب آب شیرین کن از دریا در استان
بوشهر خبر داد  .عبدالحمید حمزهپور در نشست بررسی اجرای طرح
های آبرسانی در شهرهای استان بوشهر با بیان اینکه اکنون روزانه
 200هزار متر مکعب آب وارد شبکه آبرسانی شهرهای  38گانه
استان بوشهر میشود گفت :بیش از  80درصد منابع آب آشامیدنی
استان بوشهر در خارج از استان قرار دارد .وی با بیان اینکه آب
آشامیدنی استان بوشهر از طریق خطوط طـوالنی انتقال وارد شبکه
آبرسانی شهرها میشود افــزود  :در راستای گذر از کمآبی در استان
بوشهر طرحهای مهمی از جمله شیرینسازی آب دریا در دستور کار
قرار گرفته است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشاره به اجرای طرح شیرین سازی آب دریا در شهرهای استان
تصریح کرد  :برای تامین آب آشامیدنی استان بوشهر مجوز الزم
با ظرفیت  120هزار متر مکعب در شبانه روز صــادر شده که
تاکنون  2پروژه آب شیرینکن به ظرفیت  20هزار متر مکعب
در بوشهر و کنگان با همکاری بخش خصوصی افتتاح شده است.
حـمزهپور با تاکید بر پیگیری اجرایی شدن طرحهای آب شیرین
گفت :برای حل مشکالت تامین آب در شهرهای مختلف به ویژه در
دشتـستان برنامه ریزی ویژهای شده که در این راسـتا حفر و کف
شکنی چاههای آب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد:

اجرایی شدن طرح آزاد راه آمل به قائمشهر با جدیت پیگیری می شود
ساری – قاسمیان :مدیر کل راه و شهرسازی استان
مازندران از تالش این اداره کل برای اجرایی شدن طرح
آزاد راه آمل به قائمشهر خبر داد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از اداره ارتباطات
و اطالع رسانی مهندس سید محمد نظری مدیر کل راه و
شهرسازی استان مازندران ضمن اشاره به این خبر افزود
 :در سالهای گذشته با توجه به پتانسیل باالی گردشگری
و توریستی در منطقه شمال کشور و رونق بخشی به
کشاورزی و حجم بسیار باالی تردد در محورهای موجود
استان  ،نیاز به ارتقاء شبکه ترافیکی به منظور امکان
جابجایی سریع بار و مسافر در منطقه احساس می شود .
وی ادامه داد :در واقع شبکه ترافیکی موجود عمدتاً
به دلیل دسترسی های متعدد و متراکم  ،از عملکرد روان
و ایمن و سرویس دهی مطلوب به ترافیک مبدا -مقصدی
و ترانزیتی برخوردار نمی باشد  .لذا به منظور اتصال موثر
منطقه به شبکه اصلی و شریانی راههای کشور  ،احداث
شبکه آزادراهی در نوار شمالی ضروری احساس شد که این
امر تحت عنوان آزاد راه کناره ( آزاد راه دریا ) و در امتداد
مسیر قائمشهر  -ساری مطرح گردید .
مهندس نظری با اشاره به ضرورت احداث آزاد راه
یادآور شد  :آزاد راه آمل – قائمشهر بخشی از آزاد راه دریا

بوده که به لحاظ ارتباطات منطقه ای به عنوان بخشی از
کریدور شرقی – غربی در شمال کشور عمل نموده و دارای
محدوده نفوذ وسیع تری از استان می باشد .بطوریکه تردد
تعدادی از استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی و
شرقی  ،اردبیل  ،قزوین  ،تهران و البرز به مرکز مذهبی و
معنوی کشور ( مشهد )میتواند از این محور انجام پذیرد
 .و ارتباط بنادر شمالی کشور ( بنادر ترکمن  ،امیرآباد و
نوشهر ) با مرکز استان و یا استان تهران و مرکز کشور نیز
از طریق این مسیر تسهیل میگردد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران تصریح

نمود  :آزاد راه مذکور حدفاصل دو محور مهم مواصالتی
استان یعنی محور هراز و فیروز کوه قرار دارد با احداث
این آزاد راه دسترسی شهرهای شرقی استان به محور هراز
و شهرهای غربی استان به محور فیروز کوه را آسان سریع
و ایمن خواهد کرد .از طرف دیگر با احداث قطعات قبل و
بعد ( آزاد راه قائمشهر – ساری و رویان – آمل ) دسترسی
شهرهای غرب استان به مرکز و استان گلستان تسهیل
گشته و مصرف سوخت و زمان سفر به میزان قابل توجهی
کاهش یافته است.
مهندس سید محمد نظری در ادامه افزود  :آزاد راه
آمل به قائمشهر بطول  46+200بعنوان بخشی از کریدور
آزاد راهی شمال کشور از سمت شرق در محل تالقی با
جاده سوادکوه به آزاد راه در دست احداث قائمشهر –
ساری متصل شده و از سمت غرب محل تالقی با جاده
هراز ( تقاطع امامزاده عبداله ) به آزاد راه رویان – آمل که
در برنامه توسعه آتی قرار دارد مرتبط میگردد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران گفت  :در
صورت اجرایی شدن این طرح شیوه ساخت آن از طریق
واگذاری به سرمایه گذار  ( BOTساخت  ،بهره برداری ،
انتقال ) و هزینه عملیات اجرایی آن براساس برآورد اولیه
 888/728/4میلیون ریال خواهد بود.

طی  40سال پس از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی محقق شد :

افزایش  18برابری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب استان اصفهان

از آغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان در سال  1344تا سال
 1357حدود  168هزار نفر تحت پوشش
خدمات شبکه فاضالب قرار گرفتند این
در حالیست که پس از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی تا کنون بیش از 2
میلیون و  978هزار و  542نفر در استان
اصفهان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند
شدند .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان با بیان اینکه  53سال از ارائه
خدمات شبکه فاضالب در اصفهان می
گذرد اعالم کرد :اصفهان اولین شهر در
کشور بوده که شبکه فاضالب در آن اجراء
گردیده است  ،همچنین استان اصفهان با
اجرای  422کیلومتر خطوط شبکه فاضالب
بیشترین میزان خطوط اجراء شده در کشور
را به خود اختصاص داده است که 13
درصد خطوط شبکه فاضالب اجراء شده در
کشور را شامل می شود .
مهندس هاشم امینی با اشاره به اجرای
خطوط شبکه فاضالب در دوران  40ساله
انقالب اسالمی اعالم کرد:از سال  44تا سال
 57حدود هزار و 35کیلومتر شبکه فاضالب
در استان اصفهان اجراءشده بوددر حالیکه

از سال  57تا کنون بیش از  8هزار و 84
کیلومتر شبکه فاضالب در استان عملیاتی
شد که بیانگر افزایش  8برابری اجرای شبکه
فاضالب در دوران پس از انقالب می باشد.
وی افزود :از سال  44تا سال  57حدود
 56هزار انشعاب فاضالب به مشترکین
واگذار شددر حالیکه از سال  57تا کنون
به  668هزار و  571متقاضی شبکه فاضالب
واگذار شد که افزایش  12برابری را طی
دوران  40ساله انقالب اسالمی نشان می
دهد .این در حالیست که در حال حاضر
 70درصد مشترکین تحت پوشش خدمات
شبکه فاضالب دراستان اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25
تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان
در مدار بهره برداری قراردارد خاطرنشان
ساخت :هم اکنون استان اصفهان با 25
تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری
رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضالب را
در کشور دارد که  12درصد تصفیه خانه
های فاضالب را در کشور شامل می شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان تامین آب شرب پایدار مشترکین
را یکی از اولویت ها برشمرد و اظهار داشت:
از سال  57تا کنون جمعیت تحت پوشش

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ  4میلیون و
 155هزار و  462نفر می باشد در صورتی
که از سال  44تا سال  57تنها  350هزاز
نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی شرکت
آب وفاضالب قرارداشتند که این امر نشان
دهنده افزایش  12برابری تعداد جمعیت
تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقالب
تا کنون بوده است .وی چگونگی تامین آب
شرب مردم را در استان اصفهان بسیار حائز
اهمیت دانست وخاطر نشان ساخت:استان
اصفهان ازجمله استانهای مهاجرپذیر می
باشد که همه ساله با رشد جمعیت روبرو
است براین اساس تامین آب شرب مشترکین
در این استان بسیار حائز اهمیت بوده است
و دراین زمینه از بدو تاسیس شرکت تا
سال  57حدود  15حلقه چاه آب حفر شد
ولی از سال  57تا کنون  207حلقه چاه آب
حفر گردید که افزایش  14برابری حفر چاه
در این دوران را نشان می دهد  .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم
کرد:حجم مخازن آب در استان اصفهان طی
 40سال پس از پیروزی انقالب  27برابر
افزایش یافت بطوریکه از سال  44تا سال
 ، 57حجم مخازن  35هزار مترمکعب بوده
در حالیکه این رقم از سال  57تا کنون به

 939هزار و  420مترمکعب افزایش یافت.
مهندس هاشم امینی به افزایش 10
برابری واگذاری انشعاب آب در دوران 40
ساله انقالب شکوهمند اسالمی پرداخت و
تصریح کرد :از سال  57تا کنون به بیش
از یک میلیون و  135هزار و  827مشترک
انشعاب آب به مشترکین واگذار شده در
صورتیکه از سال  44تا سال  57به 114
هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود.
وی افزود :از سال  44تا سال 57
فقط هزارو  410کیلومتر شبکه آب در
استان اصفهان اجراء شده بود در حالیکه
از سال  57تا به امروز بیش از  14هزار و
 267کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتی
شد که رشد  10برابری اجرای شبکه آب
در استان را پس از پیروزی انقالب اسالمی
نشان می دهد.
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خبر کوتاه
مجابی رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین :

امروزمباحثمرتبطبامسکنروستائیمترادف
با مباحث مسکن شهری بررسی می شود

مهندس گونجی مدیر کل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان قزوین
با مهندس مجابی رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان قزوین دیدار
و گفتگو کرد .در این دیدار مباحث مرتبط با مسکن روستائی
و امر نظارت دقیق رتر بر امر ساخت و ساز تاکید شد .مهندس
مجابی با اشاره به وجود ظرفیت های باالی علمی و اجرائی
در دو دستگاه تاکید کرد این سازمان امادگی همکاری در امر
آموزش و توسعه و به روز اوری مبانی علمی الزم و اتخاذ راه
کارهای الزم در این حوزه را دارد .مهندس گونجی نیز با اشاره
به عملکرد این نهاد در حوزه ی ساخت مسکن روستائی گفت :
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قزوین تا کنون بیش از 50
درصد واحدهای مسکونی روسائی را مقاوم سازی نموده است
که این مهم با همکاری ناظرین نظام فنی روستائی از ظریب
ایمنی و رعایت اصول فنی برخوردار بوده است .

تشریحفعالیتهایبنیادمسکنعلیآبادکتول
در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور
استاندار و نماینده ولی فقیه در استان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلستان ،مهندس جعفری ،مدیر بنیاد مسکن
شهرستان علی آباد در جلسه شورای اداری این شهرستان
که با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار
گلستان ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئوالن
استانی و شهرستانی برگزار شد گفت:در شهرستان علی
آباد کتول برای کل روستاها طرح هادی تهیه و در ۳۸
روستا از  ۷۱روستای شهرستان اجرای طر ح هادی صورت
گرفته و حدود  ۱۱میلیارد تومان اعتبار صرف اجرای این
طرح شامل زیرسازی و آسفالت ،پیاده روی سازی ،جوی و
جدول شده است.مهندس جعفری ضمن تشکر از نماینده
مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسالمی در
خصوص پیگیری سهمیه قیر یارانه ای ابراز داشت :در چند
سال اخیر با استفاده از قیر یارانه ای با مشارکت دهیاری ها
حدود  ۱۱۳هزار متر مربع از معابر روستاهای شهرستان با
اعتباری بالغ بر  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان زیرسازی
و آسفالت شده است و در سال جاری نیز با مشارکت
دهیاری ها  ۵۰هزار متر مربع دیگر از معابر روستاهای
شهرستان زیرسازی و آسفالت خواهد شد.مدیر بنیاد مسکن
شهرستان علی آباد کتول همچنین تصریح کرد :با توجه
به آمار نفوس و مسکن سال  ۹۵در شهرستان علی آباد
 ۱۶۰۰۰واحد مسکونی روستایی وجود دارد که از این
تعداد  ۷۵۰۰واحد با دوام و  ۸۵۰۰واحد بی دوام هستند
که ضرورت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی را
می طلبد که بنیاد مسکن استان در این خصوص تا کنون
 ۶۵۰۰متقاضی ساخت مسکن را به بانک های عامل جهت
دریافت تسهیالت معرفی نموده که  ۵۳۰۰واحد آن تا کنون
به بهره برداری رسیده است.مهندس جعفری همچنین از
صدور و تحویل  ۱۳هزار و  ۷۰۰جلد سند مالکیت روستایی
و شهری در سطح شهرستان خبر داد.

