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شهرستان

چهارشنبه  17بهمن 1397
شماره 2414

اخبار
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبرداد؛

همدان بزرگ می شود

علت اصلی افزایش قیمت مسکن در همدان تراکم زیاد و
کمبود فضا برای رشد ساخت و سازهاست می باشد.
همدان -محبوبه یادگاری:مدیرکل راه وشهرسازی استان
همدان از افتتاح ۵طرح به ارزش بیش از ۳۳میلیارد تومان
در دهه فجر خبرداد و گفت :همچنین در این ایام عملیات
اجرایی ۱۲طرح با بیش از ۶۳میلیارد تومان اعتبار در استان
آغاز خواهد شد .حسن ربانی ارشد ،درجمع خبرنگاران ،با
تأکید براینکه بیمارستان ۸۶تختخوابی بهار یکی از بزرگترین
پروژه های قابل افتتاح در این ایام است،اظهار کرد :بیش از
۳۱میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این بیمارستان هزینه
شده است .وی با اشاره به پروژههای کلنگزنی راههای اصلی
استان در ایام دهه فجر ،خاطرنشان کرد :محور قهاوند کمیجان
با اعتبار  ۳میلیارد تومان ،محور نهاوند فیروزان با اعتبار ۱۶
میلیارد تومان و محور تویسرکان کنگاور با اعتبار  ۱۲میلیارد
تومان در این ایام کلنگزنی خواهند شد .وی با بیان اینکه
چندین پروژه راه روستایی نیز در ایام دهه فجر در استان
همدان آماده کلنگزنی است،تصریح کرد :پروژه راه روستایی
اسدآباد -توانه ،امین آباد-فهرومند ،اکبر آباد -شریف آباد،
قشالق -راوند ،گیان -نهاوند ،ناصر آباد -زین آباد و قانقانلو-
آقچه خرابه از طرح هایی است که در دهه فجر امسال کلنگ
زنی می شود .ربانی ارشد دستاورد  ۴۰ساله انقالب را در استان
همدان ساخت  ۶۲۵کیلومتر بزرگراه چهار خطه ،ساخت ۸۵
کیلومتر آزادراه و برخورداری  ۱۰۰درصدی روستاهای باالی
 ۵۰خانوار استان از راه آسفالته دانست و تاکید کرد :از نظر
جمعیتی  ۹۹درصد روستاهای استان همدان راه آسفالته دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد :برنامه ریزی
برای راههای روستایی در روستاهای باالی  ۲۰خانوار استان
همدان صورت گرفته است .وی با اشاره به اینکه  ۳بیمارستان
مهم توسط راه و شهرسازی در استان همدان احداث شده
است ،افزود :بیمارستان بعثت ،نهاوند و برکت آیت اهلل بهاری
شهرستان بهار توسط اداره راه و شهرسازی استان همدان
احداث شده است .وی با بیان اینکه  ۲۸هزار واحد مسکن مهر
در استان همدان به متقاضیان تحویل داده شده است ،گفت:
قرار بود ۲۹هزار و ۸۰۰واحد در شهرهای باالی  ۲۵هزار نفر
در استان همدان احداث شود که از این میزان  ۲۸هزار واحد
تا کنون تحویل متقاضیان شده که تحقق  ۹۵درصدی پیدا
کرده است .ربانی ارشد با اشاره به اینکه نزدیک به  ۴۸۰واحد
فاقد متقاضی در شهر مالیر وجود دارد ،عنوان کرد :نزدیک به
 ۱۲۰۰واحد مسکن مهر در استان باقی مانده است که از این
تعداد  ۸۰۰واحد توسط تعاونی ها و  ۲۵۰واحد خودمالکی بوده
که هنوز تحویل داده نشده است .مدیرکل راه و شهرسازی
استان همدان با تاکید بر اینکه به مسکن مهر تا پایان سال
 ۹۹تحویل داده خواهند شد ،یادآور شد ۱۸۰ :واحد مسکنمهر
در قالب تفاهمنامه سه جانبه در استان همدان احداث شده که
تحویل داده خواهد شد .وی با اشاره به بازآفرینی شهری در
استان همدان اظهار کرد :دولت  ۴۰میلیارد تومان به عنوان
اهرم تشویقی به شهرداریها و دستگاههای خدماتی از محل
صندوق توسعه ملی کمک میکند و اگر دستگاه ها و شهرداری
ها وظایف ذاتی خود را در محالت هدف بازآفرینی انجام دهد
دولت به آنها کمک خواهد کرد .وی خاطرنشان کرد در استان
همدان  ۹۵محله هدف بازآفرینی شهری مصوب شده که در
محله خضر شهر همدان مطالعات کامل و همه جانبه توسط
مشاور صورت گرفته است و در شهر مالیر و نهاوند نیز پروژه
های کوچک و زودبازده دیگر در حال انجام است .مدیرکل
راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به  ۹۵محله هدف
بازآفرینی شهری در استان افزود :در شهرستان همدان ۱۸
محله ،مالیر  ۱۳محله ،نهاوند  ۱۵محله ،تویسرکان  ۱۵محله،
حسن آباد  ۱۲محله ،بهار  ۱۲محله ،رزن دو محله ،کبودراهنگ
 ۵محله و فامنین ۴محله هدف بازآفرینی قرار دارند.

مدیر آبفا اردستان در کارگاه آموزشی توانمند سازی
آموزگاران در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب گفت :از آموزگاران
و مربیان آموزش و پرورش می خواهیم بازوی توانمد آبفا در
ترغیب مردم به مصرف بهینه آب باشند
شریعتمدار اعالم کرد:با توجه به محدودیت شدید منابع آبی
در شهرستان اردستان هنوز مصرف سرانه آب در این شهرستان
بیشتر از متوسط استان است.
وی با اشاره به میزان سرانه آب در اردستان تصریح کرد:
در حال حاضر میزان سرانه آب خانگی در اردستان بیش از 180
لیتر در شبانه روزاست در صورتی که مصرف سرانه آب در استان
 154لیتر در شبانه روز می باشد.

مدیرکل بهزیستی مازندران اعالم کرد :تحویل ۱۵۰واحد مسکونی به مددجویان ؛

251طرح طی دهه فجر در مازندران افتتاح می شود

ساری – قاسمیان  :مدیرکل بهزیستی مازندران گفت:در
دهه فجر امسال افتتاح  251طرح در دستور کار قرار دارد که
 ۱۵۰واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی مازندران از
جمله طرحهایی است که در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرنگار مازندران سعید آرام در نشست با
خبرنگاران به مناسبت دهه فجر ،ضمن گرامیداشت سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،حمایت از اقشار آسیب پذیر را یکی از
دستاوردهای انقالب اسالمی برشمرد و گفت :سازمان بهزیستی
برای حمایت از اقشار آسیب پذیر شکل گرفت و اقدامات موثر و
حمایت زیادی از گروههای هدف انجام داده است.
وی افزود:علیرغم محدودیت ها و مشکالتی که در کشور
وجود داشت بهزیستی توانسته خدمات مناسبی به جامعه هدف
ارائه دهد و زمینه رضایتمندی مردمی را فراهم کند.
آرام با اشاره به تاثیرگذاری رسانه ها در انعکاس خدمات
بهزیستی ،خاطرنشان کرد :رسانه ها می توانند با آگاهی بخشی و
امیدبخشی و تعامل بین مردم و مسئوالن ،بهزیستی و دولت را در
ارائه خدمات مطلوب تر کمک کنند.
وی یادآور شد :در شرایط موجود و شرایط اقتصادی
نامناسب تمرکز عمده مشکالت اقتصادی به سمت افراد درمعرض
آسیب و جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد است و باید بتوانیم
خدمات دولت و نظام اسالمی را برای جامعه آسیب پذیر بصورت
گسترده و منصفانه توزیع و منعکس کنیم.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بهزیستی دستگاه
خاص فقرا و افراد نیازمند نیست ،گفت :بهزیستی متولی سالمت

اجتماعی جامعه است و هدف ما توانمندسازی اقشار جامعه است
وباید به جامعه هدف بهزیستی کمک کنیم تا حس نیازمندی در
آنها به حس توانمندسازی تبدیل شود.
آرام یادآور شد :در دهه فجر امسال افتتاح  251طرح در
دستور کار قرار دارد و  22مهد کودک شهری و روستایی در
استان به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد :افتتاح مرکز بازپروری زنان و دختران ،افتتاح
سه مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و یک مرکز خانه
کوچک معلوالن ذهنی در استان ۱۵۰،واحد مسکونی برای جامعه
هدف بهزیستی ،مرکز ماده  16بانوان در استان مازندران از دیگر
طرحهای است که در استان به بهرهبرداری میرسد که مرکز ماده
 16بانوان برای نخستین بار در استان ایجاد شده است.
این مسئول اجرای  ۶۰طرح اشتغال مددجویی را از دیگر
برنامه های دهه فجر بهزیستی برشمرد و گفت :سال  ۹۲حدود

 ۲۶۰هزار نفر تحت پوشش بهزیستی در استان بودند و این میزان
اکنون به  ۵۱۲هزار نفر رسیده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران افزایش ضریب نفوذ خدمات
سازمان بهزیستی را از جمله دلیل رشد شمار افراد تحت پوشش
بیان کرد و گفت :یکی از اقدامات خوب بهزیستی ،تغییر در هزینه
نگهداری و مستمری جامعه هدف است.
آرام با اشاره به اینکه شمار مستمری بگیران جامعه هدف
بهزیستی از  ۱۸هزار نفر در سال قبل به بیش از  ۴۹هزار نفر
رسیده است ،گفت :میزان مستمری پرداخت شده استان در سال
 780 ، 92میلیون تومان و در حال حاضر این رقم به  6میلیارد و
 600میلیون تومان رسیده است .وی در خصوص ساخت مسکن
برای خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر افزود :همزمان با شروع
این طرح در سال  95برای  263واحد مسکونی درخواست
تسهیالت داشتیم که با برنامهریزی انجام شده تاکنون 199
تحویل داده شده است و  179پروژه هم با پیشرفت فیزیکی
 70درصد مواجه بوده نیازمندیهای ما در این بخش  440واحد
است و برای این پروژه بیش از  6میلیارد تومان اعتبار اختصاص
پیدا کرده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان با بیان اینکه میزان
مشارکت مردم در کمک به بهزیستی بیش از 153درصد رشد
داشته است ،گفت :در سال  92مردم خیر استان بیش از 112
میلیارد ریال کمک های نقدی و غیر نقدی داشته اند که این رقم
در سال  96به بیش از  450میلیارد ریال رسیده است و این نشان
از افزایش اعتماد مردمی به بهزیستی استان است.

با هدف افزایش کمی و ارتقاء کیفی آب استحصالی ؛

چاه شماره  31اسالمشهر احیاء و بازسازی شد

شهرستان اسالمشهر  ،خبرنگار
عصرسانه  ،الناز عباسی :با استفاده از
اعتبارات جاری و داخلی عملیات اصالح
و بازسازی و همچنین محوطه سازی چاه
شماره  31اسالمشهر انجام و به اتمام رسید .

با عنایت به تامین و توزیع بخش
قابل توجهی از آب آشامیدنی شهروندان و
مشترکین محترم این شهر از طریق چاههای
موجود در منطقه و لزوم به روز بودن این
چاهها  ،علیهذا پیرو تاکیدات جناب آقای
مهندس صدرائیه مدیر عامل محترم
شرکت  ،موضوع به روزرسانی و اصالح و
بهسازی چاههای آب شرب اسالمشهر در
دستور کار قرار گرفته و به منظور افزایش
دبی موجود و به روز رسانی تجهیزات و
چاهها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته
انجام می پذیرد .
شفاء نظرپور با اشاره به عملیات اجراء

شده در این خصوص یادآور شد  :با عنایت
به قدمت تاسیسات و تجهیزات سرچاهی و
از کار افتادگی و فرسودگی الکتروموتور و
کمی
پمپ چاه شماره  31که موجب افت ّ
آب استحصالی این چاه گردیده بود  ،علیهذا
طی بهمن جاری عملیات به روز رسانی و
تجهیز مجدد این چاه با صرف هزینه های
الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی آغاز
شد  .و عالوه بر تخلیه و تعویض الکترو
موتور ،پمپ این چاه نیز به همراه تجهیزات
و اتصاالت مربوطه تعمیر و بازسازی گردید
و با بهسازی محوطه و ارتقاء ضریب امنیتی
محدوده چاه  ،چاه مذکور با آبدهی حدود

 15لیتر بر ثانیه مجدد در مدار بهره برداری
قرار گرفت .مدیر امور آبفای شهرستان
اسالمشهر با تاکید بر نظارت و بررسی و
به روز رسانی سایر چاهها نیز خاطرنشان
ساخت  :بلحاظ ضرورت موضوع تامین
و توزیع آب شرب شهروندان با کمیت و
کیفیت مطلوب مخصوصا در فصول گرم و
ایام پیک مصرف  ،عملیات به روز رسانی و
رفع نواقص و معایب سایر چاهها نیز در حال
انجام می باشد  .و انتظار می رود بازبینی و
بهسازی و به روز رسانی کل چاههای مورد
نظر حداکثر تا پایان سالجاری به اتمام و
بهره برداری برسد .

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان:

رشد  800درصدی فضای ورزشی گلستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

مدیر کل ورزش و جوانان استان
گلستان از رشد  800درصدی فضای ورزشی
استان گلستان پس از پیروزی انقالب اسالمی
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ورزش و
جوانان استان گلستان  ،در سال  57گلستان
تنها  16سالن ورزشی داشت که سالن
آزادی گرگان از جمله مهمترین سالن های
ورزشی شهرستان گرگان بود اما امروزه شاهد

113سالن سرپوشیده با مساحت 116064
متر مربع و  88فضای ورزشی روباز به
مساحت  7751185متر مربع هستیم که
گمنام ترین آنها از امکانات رفاهی باالیی
برخوردارند.طیبی افزود :در بین تمامی
سالنها تنها یک مجموعه ورزشی آزادی
گرگان بود درحالی که ما هم اکنون دو
استادیوم  15000نفره گنبد و  5000نفره
کریم اباد گرگان را با ویژگی های بهتر از

آزادی در استان داریم ،جمعا  200فضای
ورزشی روباز در استان داریم و حدودا رشد
 800درصدی را در این موضوع تجربه کرده
ایم .وی گفت  :استان گلستان در آن زمان
حتی یک ورزشگاه مخصوص بانوان هم
نداشت درحالی که درحال حاضر  15سالن
اختصاصی برای بانوان ساخته شده است.
سرانه فضای ورزشی قبل از انقالب  14صدم
متر مربع بود و سرانه فضای ورزشی بعد از

انقالب به  57صدم متر مربع رسید که نسبت
به جمعیت استان رشد  4برابری داشته است.

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان
مدیر آبفا اردستان گفت :با توجه به محدودیت شدید منایع
آبی در این شهرستان می طلبد با همکاری و تعامل قشر بسیار اثر
آموزگاران فرهنگ مصرف صحیح آب را در جامعه ترویج دهیم.
شریعتمدار با بیان اینکه در سالهای اخیر آبفا و اداره آموزش
و پرورش اردستان همکاری مطلوبی در راستای ترغیب دانش
آموزان به مصرف صحیح آب داشته اند اظهار داشت:در سالهای
اخیرآبفا با همکاری اداره آموزش و پرورش اقدام به برگزاری
برنامه های متنوع پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب برای دانش
آموزان نمود که در این میان می توان به برگزاری مسابقه نقاشی
آب مساوی زندگی اشاره کرد .
وی گفت :با نصب فشار شکن بر روی شبکه توزیع آب فشار

شبکه را از  6اتمسفر به  3اتمسفر کاهش دادیم که این امر در
راستای توزیع عادالنه آب در دستور کار قرار گرفت .
مدیر آبفا اردستان اعالم کرد:در تابستان  23حلقه چاه
متفرقه در اردستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت  4حلقه
چاه آب از شهرداری که از لحاظ کیفی و سالمت مورد تایید
دستگاههای ذیصالح بود به شبکه آب متصل شد که منجر به
افزایش  55لیتر آب در ثانیه در شبکه توزیع شهرستان اردستان
گردید .وی گفت :آبفا اردستان عالوه بر تامین آب شرب جمعیت
 35هزار نفری شهری آب شرب  24روستا را با جمعیتی بالغ بر 5
هزار نفر را نیز تامین می کند.
مدیر آبفا اردستان گفت :از آموزگاران می خواهیم در این

کارگاه آموزشی پس از آشنایی بیش از پیش با راههای مصرف
بهینه آب ،این راهکارهها را به دانش آموزان به خوبی بیاموزند تا
در مصرف صحیح آب در جامعه نهادینه شود.
در ادامه این جلسه مومنیان مدیر آموزش و پرورش
شهرستان اردستان گفت :بدون تردید آموزش و پرورش یکی
از موثر ترین نهادهایی است که نقش بسزایی در فرهنگ سازی
موضوعات مختلف در جامعه دارد که در این میان می تواند نقش
بسیار موثری در ترغیب مردم در مصرف صحیح آب در جامعه
داشته باشد .وی افزود :آموزش و پرورش بعنوان یک دستگاه
زیربنایی مسئولیت نهادینه نمودن مصرف بهینه آب را دارد
که تالش می شود با برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع در

خبر كوتاه
مدیر کل ورزش گلستان:

بیش از  400برنامه فرهنگی ورزشی را در
دهه فجر امسال خواهیم داشت

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت :به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بیش از
 400برنامه فرهنگی ورزشی را در دهه فجر امسال خواهیم
داشت.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان
گلستان  ،بهمن طیبی ،صبح امروز یکشنبه هفتم بهمن
ماه در نشست خبری چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
اظهار کرد :اداره کل ورزش و جوانان سال گذشته به عنوان
دستگاه برتر دهه فجر با  ۳۰۰برنامه انتخاب شد.وی افزود:
امسال تعداد برنامه های خود را از لحاظ کمی به ۴۰۰
برنامه رساندیم و قول داده بویدم که در چهلمین سالگرد
انقالب اقدامات بهتری داشته باشیم.طیبی گفت :در طول
سال گذشته اتفاقات شایسته ای در جامعه ورزش اتفاق
افتاد و بزرگترین مسابقات تاریخ گلستان شاهد بودیم .در
سنوات گذشته حجم بزرگی از مهمانان خارجی و داخلی
برای مسابقات مختلف به استان آمدند و سطح کیفی
مسابقات بسیار باال بود.طیبی تصریح کرد :در بزرگترین
رویداد مسابقات آسیایی گلستان با اعزام  ۳۴مربی و
ورزشکار حضور داشتیم و این اتفاق بی نظیری بود.مدیر
کل ورزش و جوانان استان گلستان بیان کرد :سومین
المپیاد نوجوانان با چهار هزار ورزشکار و جام روستا قهرمان
را هم برگزار کردیم.وی گفت ۱۳۳ :میلیارد تومان در سفر
رئیس جمهوری به گلستان تعلق گرفت که در نوع خود بی
نظیر است.طیبی با بیان این که پروژه های اساسی استان
در حوزه ورزش با این پول انجام خواهد شد ،اظهار کرد:
سالن  ۶هزار نفری گرگان با اختصاص  ۶۰میلیارد تومان،
مجتمع ورزشی گنبدکاووس با  ۴۰میلیارد تومان ،خانه
ژیمناستیک گرگان با  ۲۰میلیارد تومان انجام خواهد شد و
 ۱۳میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان
تعلق خواهد یافت.وی گفت :در دهه فجر  ۱۳پروژه افتتاحی
و کلنگ زنی داریم که  ۶پروژه کلنگ زنی و بقیه افتتاح
خواهد شد؛ خانه وزنه برداری ،سالن ورزشی روستاهای
گرگان ،جاده سالمت بندرگز ،علی آباد و کردکوی افتتاح
و مرکز سنجش جسمانی چند شهر ،استخر گنبدکاووس و
کردکوی هم کلنگ زنی می شود.طیبی با بیان این که سعی
می کنیم هتل ورزش تا دهه فجر افتتاح شود ،تأکید کرد:
مسابقات زیادی در سطوح مختلف در سطوح شهرستانی،
استانی و کشوری ،گلباران مزار توسط ورزشکاران ،دیدار با
خانواده شهدا ،مسابقات جام روستا قهرمان و غیره از برنامه
های ما در چهلمین سالگرد انقالب است.وی در خصوص
برنامه های حوزه فرهنگی گفت :همایش بررسی نقش
رسانه ها در پیشبرد اهداف انقالب ،تجلیل از ایثارگران،
نشست در خصوص حکومت های نوظهور و برگزاری کارگاه
های مختلف از جمله برنامه است.طبیبی با بیان این که
 ۱۴۰پروژه نیمه تمام در گلستان وجود دارد ،اظهار کرد:
مسابقات اسکواش غرب آسیا در  ۳۰بهمن یا اوایل سال ۹۸
در گلستان برگزار می شود.وی با بیان این که سرانه فضای
ورزشی در اوایل انقالب  ۱۴صدم متر بوده و اکنون به ۵۷
صدم متر رسیده است ،توضیح داد :تعداد مربیان ،تعداد
داوران بعد از انقالب افزایش یافته و  ۱۴سالن تخصصی
برای بانوان داریم و اتفاقات خوبی در حوزه ورزش روستاها
اتفاق افتاده است.مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان
بیان کرد :در سال گذشته  ۱۰۰خانه ورزش روستا تجهیز
کردیم و قصد داریم که آن را ادامه دهیم.وی همچنین از
افزایش تعداد مدال ها فراملی و ملی استان در مسابقات
مختلف در سنوات گذشته خبر داد.

این زمینه موفق عمل نماید .مدیرآموزش و پرورش شهرستان
اردستان گفت:انتظار می رود با برگزاری کارگاه آموزشی توانمند
سازی آموزگاران در زمینه مصرف بهینه آب ،مربیان با بهره
گیری از این آموخته ها دانش آموزان را بهتر از گذشته ترغیب
به مصرف صحیح آب نمایند.
در ادامه این نشست محسن شفیعا رئیس آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اقلیم گرم
وخشک کشور و استان عنوان کرد :در سالهای اخیر شرایط
آب و هوایی استان به گونه ایی است که متوسط بارندگی به
210میلیمتر کاهش یافته بنابراین در چنین شرایطی مصرف آب
باید متناسب با منابع موجودباشد .

