7

ایرانزمین

پنجشنبه  28 /شهریور  / 1398شماره 4364

www.ebtekarnews.com

اخبار
اختصاص تسهیالت برای احیا و
بازسازی بافت فرسوده مازندران

مدیر کل راه و شهرسازی مازندران از
اختصاص تسهیالت برای احیا و بازسازی بافت
های فرسوده در استان خبر داد .
سید محمد نظری اظهار داشت :از اقدامات
بانک مسکن ورود به بحث احیای بافت فرسوده
و ناکارآمد شهری بوده است که در سالهای
اخیر در دستور کار بانک قرار گرفته است و
بنا به سوابق عملکردی بانک مسکن که اغلب
بر کسی پوشیده نیست  .همواره مصرف ردیف
های اعتباری تسهیالت با الویت بافت های
فرسوده مورد تاکید بانک مسکن بوده است.
همچنین پرداخت تسهیالت کم بهره
مشارکت مدنی و ودیعه اسکان موقت معرفی
متقاضیان به بانک پس ازثبت نام درسامانه
تسهیالت ( )facility.udrc.irو بررسی
نهائی معرفی به بانک انجام میشود که مبلغ
تسهیالت درتمامی شهرهای استان  ۴۰میلیون
تومان که سود دوره مشارکت (ساخت) ۹
درصد وفروش اقساطی  ۱۸درصد است.
دراین خصوص تقوی مدیر شعب بانک
مسکن استان نیز با اشاره به این که بانک
مسکن درسالجاری تنها بانک عامل در حوزه
پرداخت تسهیالت بافت فرسوده در کشور
است اظهار كرد  :تا سال گذشته توانستیم
 ۱۷۸۵واحد در بافت فرسوده را با تسهیالتی
بالغ بر  ۶۴۲میلیارد و  ۸۲۰میلیون ریال برای
نوسازی تامین مالی نماییم که حاکی از نقش
موثر بانک مسکن در احیای بافت فرسوده
شهری دارد و امیدواریم با همکاری و فعالیت
دستگاههای اجرائی مرتبط شاهد رونق در
بخش مسکن باشیم .
تقوی در پایان سخنانش گفت  :ما بدنبال
فعال کردن بخش مسکن و ساختمان در
استان هستیم و برای رسیدن به این هدف از
تمامی امکانات و اختیارات این بانک تخصصی
استفاده خواهیم کرد.
در این نشست در ادامه تعدادی از انبوه
سازان با بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود
 ،مشکالت اساسی را مطرح و اظهار نمودند
 :تسهیل قوانین  ،مقررات و اخذ مجوزها و
حمایت دستگاههای دولتی می تواند انبوه
سازان را ترغیب به مشارکت بیشتر در احیای
بخش مسکن  ،بخصوص در بافت فرسوده
نماید .

استاندار بوشهر در جلسه شورای اداری استان:

تابستان امسال با کمترین مشکل در حوزه آب پشت سر گذاشته شد
در جلسه شورای اداری استان بوشهر عبدالحمید
حمزهپور بیان کرد یکی از بحرانها و چالشهای
اساسی این استان نبود منابع پایدار آب آشامیدنی
است و اظهار داشت ۸۵ :درصد آب آشامیدنی
استان بوشهر از خارج از استان تامین میشود که
نشان دهنده مشکالت منابع آبی این استان است.
وی ،با بیان اینکه تابستان سال قبل سال سختی
در تامین آب آشامیدنی استان بوشهر بود تصریح
کرد :خشکسالیهای سالهای گذشته سبب تشدید
بحران آب استان شده بود که در همین راستا تدابیر
ویژهای برای حل مشکالت آب آشامیدنی استان
اندیشیده شد.
لذا تشکیل جلسات منظم بحران آب که با حضور
استاندار تشکیل گردید سبب تحرکات خاصی در
حل بحران آب آشامیدنی استان بوشهر شد تا
تابستان امسال با حداقل مشکل در تامین و توزیع
آب مواجه باشیم .
حمزهپوربا بیان اینکه اعتبارات آبرسانی در سال
گذشته نسبت به سال ماقبل آن  ۷۰درصد افزایش
داشت خاطر نشان کرد:این اعتبارات امسال با
جهش قابل توجهی از  ۱۴۶میلیارد تومان سال قبل،
به  ۲۴۰میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه عالوه بر اعتبارات فوق  ۵۰میلیارد
تومان هم از سوی  ۵استان معین در راستای اجرای
طرحهای آبرسانی هزینه گردیده است تصریح کرد:
امسال برای تسریع حل مشکالت آبرسانی استان
بوشهر ۵ ،استان معین با پیگیریهای انجام شده
در مناطق مختلف استان بوشهر حضور یافتند و
طرحهای آبرسانی در بوشهر ،برازجان و جماجرا
کردند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهربا اشاره به اینکه بوشهر از حالت جیرهبندی
آب خارج میشود افزود :با تکمیل طرحهای
آبرسانی و نوسازی شبکه ،شهر بوشهر از حالت
جیرهبندی و نوبتبندی آب خارج میشود.
حمزهپور حفر و تجهیز  ۳۳حلقه چاه آب را از
دیگر برنامهها دانست و گفت :با حفر و تجهیز این
چاهها ،میزان  ۲۷۶لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب
و تولید آب شرب اضافه گردید و همچنین ظرفیت

اقدامات شهرداری شهرکرد برای
بازگشایی مدارس آغاز شد

استاندار بوشهر با قدردانی از فعالیت مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در اجرای طرحهای آبرسانی گفت :تابستان امسال با
تالشهای انجام شده در حوزه آب ،با کمترین مشکل پشت سرگذاشته شد همچنین در این راستا نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اجرای طرح های آبرسانی و رفع مشکالت آبی شهرها و روستا ها گفت :مشکل آب آشامیدنی استان بوشهر که یک مشکل
تاریخی است با حرکت جهادی برطرف شده است.

 ۸۵درصد
آب آشامیدنی
استان بوشهر از
خارج از استان
تامینمیشود
که نشان دهنده
مشکالتمنابع
آبی این استان
است
آب شیرین بوشهر از  ۱۰هزار مترمکعب در شبانهروز
بالغ بر ۲۰هزار متر مکعب افزایش یافته است.
وی ،از اجرای طرح آبشیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعبی بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد:
اکنون به ظرفیت  ۶۰هزار مترمکعب پروژه آب
شیرینکن در شهرهای استان بوشهر در حال
اجرا است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر ،با بیان اینکه طرحهای آب شیرینکن با
مشارکت بخش خصوصی اجرا میشود افزود:
اکنون طرح آب شیرینکن  ۳۵هزار مترمکعبی
بوشهر با سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیارد تومان در
دستاجرا است .
حمزهپور اجرای خط انتقال آب این پروژه را از
دیگر برنامهها دانست و تصریح کرد :برای اجرای

خط انتقال پروژه آبشیرینکن بوشهر  ۲۰میلیارد
تومان تخصیص یافته است.
وی ،با اشاره به افزایش اعتبارات طرح فاضالب
بیان کرد :در دو سال  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶حدود
 ۶۰میلیارد تومان به طرحهای فاضالب بوشهر
اختصاص یافت که این میزان سال گذشته به ۹۰
میلیارد تومان رسید و شبکه جمع آوری فاضالب
بافت تاریخی و نقاطی از شهر بوشهر به طول ۵۰
کیلومتر در دستاجرا و در حال تکمیل می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشاره به اینکه  ۱۰۰کیلومتر شبکه آب فرسوده
شهرهای استان نوسازی شد افزود :در سفر
رئیس جمهور به استان بوشهر  ۳۰۰میلیارد تومان
برای اجرای طرحهای آب و فاضالب مصوب شد

که تخصیص آن نقش مهمی در حل مشکالت
شهرها دارد.
حمزهپور با بیان اینکه شرکت آبفای استان بوشهر
به  ۹۰۰هزار نفر در  ۳۲شهر خدمات رسانی میکند
گفت :دولت توجه ویژهای برای حل مشکالت
آبرسانی استان بوشهر کرد ه است بهگونهای که
دولت ساالنه برای خرید تضمینی اب از آب
شیرینکن  ۱۰هزار مترمکعبی بوشهر  ۶۰میلیارد
تومان پرداخت میکند.
وی ،هزینه تامین آب آشامیدنی در استان بوشهر
را باال دانست و خاطر نشان کرد :دستگاههای
اجرایی و نیروهای مسلح باید هزینه آب مصرفی به
موقع پرداخت کنند تا این شرکت در انجام خدمات
خود با مشکل مواجه نگردد.

بازدید معاون وزیر نیرو از شبکه برق شهرستان های آبادان و خرمشهر

مدیر کل آموزش و پرورش استان
اردبیل خبر داد :

خروج یک هزار و  100معلم
بازنشسته از آموزش و پرورش

ناصری به وضعیت نیروی انسانی و
بازنشستگی وسیع همکاران فرهنگی اشاره کرد
و گفت :ما همزمان با شروع سالتحصیلی شاهد
صدور احکام بازنشستگی نیروها به تعداد یک
هزار و  100نفر در استان هستیم به طوری که
با خروج این تعداد نیرو و نقل و انتقال انجام
شده سعی داریم تا تعادل در تامین نیروی
انسانی را در شهرهای مختلف انجام دهیم.
وی ادامه داد :ما در دو مرحله موضوع نقل
و انتقال معلمان را انجام دادیم و از یک هزار
و  500نفر متقاضی نقل و انتقال تقاضای
بیش از نیمی از آنها مورد موافقت قرار گرفته
و سازماندهی نیروی انسانی بر همین اساس
انجام شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در
ادامه از فعالیت جدید  470معلم و سرباز معلم
در ورود به چرخه تعلیم و تربیت استان خبر
داد افزود :با برگزاری آزمون مورد نظر انتخاب
مدیران به شایستگی انجام شده و در 123
مدرسه استان مدیران جدید منصوب شدهاند.

اخبار

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با حضور درخوزستان به
صورت میدانی از شبکه برق شهرستان های آبادان و خرمشهر
بازدید و در جلساتی با حضورمدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان ،جلیل مختار نماینده مردم آبادان و عبدالله سامری
نماینده مردم خرمشهر در مجلس و مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق خوزستان مشکالت برق این دو شهرستان را مورد
بررسی قرار داد.
همایون حائری در بازدید از شبکه برق شهرستان آبادان گفت:
در این سفر یک روزه از نقاط مختلف به خصوص بافت های
فرسوده بازدید کرده تا بتوانیم مشکالت آنها را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت :برای نوسازی برق این مناطق که فرسوده و
قدیمی است مقرر شده در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت
با تخصیص اعتبار الزم مشکالت موجود مانند پایه های برق،
روشنایی و سیم های برق برطرف شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه شهرستان
های آبادان و خرمشهر در تامین برق مشکلی نداشته و ظرفیت
منصوبه این دو شهرستان هزار و  ۷۰۰مگاوات است ،تصریح کرد:
مصرف برق این دو شهرستان  ۷۰۰مگاوات بوده که با توجه به
ظرفیت نیروگاهی مشکلی در تامین برق ندارند و مشکالت مربوط
به پایین دست و توزیع است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان :

حائری تصریح کرد :همچنین در این سفر مقرر شده پست فوق
توزیع منیوحی آبادان برق منطقه ای خوزستان که در حال حاضر
 ۲۷مگا ولت آمپر ظرفیت دارد به صورت  GISتوسعه پیدا کند و
ظرفیت آن به  ۶۰مگا ولت آمپر افزایش یابد.
وی همچنین در جلسه ای با حضور مسئوالنی شهری خرمشهر
شرکت و در خصوص مشکالت شبکه برق این شهرستان ،بیان
کرد :شبکه فشار ضعیف این شهرستان باید در برنامه ای سریع
با کابل های خودنگهدار تعویض شود تا هم کیفیت برق رسانی
بهبود یابد و هم سرقت سیم ها به حداقل برسد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد :تامین روشنایی
معابر از دیگر اقداماتی است که باید در خرمشهر انجام شود و
بعد از برآورد هزینه اعتبارات آن تخصیص داده می شود.
حائری با بیان اینکه تعویض شبکه برق فرسوده نیز در دستور
کار قرار دارد ،افزود :باید تعویض شبکه با اولویت بندی انجام
شود و در ابتدا  ۵کیلومتر شبکه برق شلمچه اجرایی شود.
وی ادامه داد :نقدینگی مورد نیاز توسعه و نوسازی شبکه را
تامین می کنیم تا در برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت مسئولیت خود را در مقابل مردم خرمشهر و آبادان انجام
داده باشیم.
در ادامه این سفر یک روزه از پست در حال ساخت گمرک
خرمشهر نیز بازدید شد ،مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان در خصوص این پست گفت :پست گمرک خرمشهر
که عملیات ساختمانی آن انجام شده از نوع  GISبوده و در مقابل
شرایط جوی این منطقه و ریزگردها مقاوم است.
محمود دشت بزرگ گفت :ظرفیت این پست  ۱۰۰مگاولت آمپر
بوده و ارزش سرمایه گذاری این پست و خط هزار میلیارد ریال
است.
وی تاکید کرد :با در مدار قرار گرفتن این پست در سال  ۱۴۰۰و
پست سوم خرداد ،ظرفیت بارگیری از تاسیسات برق خرمشهر از
 ۶۱درصد به  ۴۷درصد می رسد که عددی نرمال و ایده آل است.

شهرکرد خبرنگار ابتکار  :شهردار شهرکرد
گفت :در آستانه فرا رسیدن ماه مهر و
بازگشایی مدارس اقدامات و فعالیت های
متعددی در حوزه های مختلف آغاز شد.نورالله
غالمیان دهکردی با اشاره به فعال شدن ستاد
استقبال از مهر شهرداری گفت :تقویت و
مشارکت مجموعه شهرداری با مراکز آموزشی
و آماده سازی شهر برای سال تحصیلی جدید
با جدیت در حال انجام است.وی در تشریح
اقدامات شهرداری به مناسبت ماه مهر اظهار
داشت :خط کشی عابر پیاده ،اصالح زمان
بندی چراغ های راهنما ،ترمیم و آشکارسازی
سرعت کاهها ،نصب عالئم هشدار دهنده
جمع آوری نخاله های ساختمانی ،نظافت و
شستشوی ورودی و اطراف مدارس ،لکه گیری
و آسفالت معابر ،رنگ آمیزی جداول ،ترمیم
ترانشه ها ،الیروبی و شستشوی جوی و جداول
و نصب سطل های زباله در مسیرهای منتهی
به مدارس از جمله فعالیت هایی است که در
حال اجرا است.شهردار اضافه کرد :در سال
تحصیلی جدید حدود یک هزار بسته فرهنگی
شامل لوازم التحریر در تعدادی از مدارس
مناطق کمتر برخوردار شهر توزیع خواهد
شد.وی افزود :اجرای تئاتر خیابانی با موضوع
آموزش مسائل ترافیکی ،چاپ و توزیع کتاب
با موضوع ترویج فرهنگ شهروندی بین دانش
آموزان ،اجرای نقاشی دیواری و فضاسازی
دیوارهای سطح شهر و نصب بنر ماه مهر از
اقدامات فرهنگی مدیریت شهری به مناسبت
سال تحصیلی جدید است.غالمیان ادامه داد:
گلکاری معابر ،توزیع بیش از یک هزار مداد
سبز در مدارس ،طراحی و نصب المان مهر در
شهر ،هنرنمایی عروسک عمو باغبان در مدارس
به منظور آموزش و مراقبت ار فضای سبز در
دیگر اقدامات حوزه فضای سبز شهرداری می
باشد.شهردار شهرکرد تصریح کرد :ساماندهی
و نظارت بر سرویس های مدارس ،تعمیر و
بازسازی اتوبوس های شهری ،کنترل خطوط
تاکسی و اتوبوس ،شستشو و بازسازی
سایبان های خطوط حمل و نقل شهری،
حضور اکیپ آموزش آتش نشانی در مدارس
و استقرار خودروهای آتش نشانی در مسیر
های منتهی به مدارس از دیگر فعالیت های
ستاد مهر شهرداری است.غالمیان دهکردی با
اشاره به اینکه بازگشایی مدارس یکی از مهم
ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در طول
سال است تصریح کرد :با اقدامات شایسته و
همچنین اجرای برنامه های متنوع فرهنگی باید
فضای نشاط بخشی برای دانش آموزان بیش از
گذشته فراهم شود.

توسعه و بازسازی بیش از  18کیلومتر
شبکه آبرسانی در شهر عنبرآباد
بیش از  18کیلومتر شبکه آبرسانی در شهر
عنبرآباد توسعه یافت و بازسازی شد.علی
مشایخی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
عنبرآباد گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد
ماه بیش از  18کیلومتر شبکه آبرسانی در شهر
عنبرآباد توسعه یافت و بازسازی شد.وی افزود:
این میزان شامل  6286متر توسعه و  12736متر
بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی می باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

هماهنگی بین متولیان قرآن از اهداف برگزاری مسابقات ملی است

توسعه فعالیت سازمانهای مردمنهاد از اهداف اصلی دولت است

اصفهان –راعی  :رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان گفت :یکی از اهداف برگزاری مسابقات قرآنی هماهنگی بیشتر با متولیان و
گسترش حفظ  ،قرائت و دیگر رشتههای این کتاب آسمانی در جامعه است.
حجت االسالم اصغر توسلی یکی از اهداف اصلی برگزاری مسابقات قرآن را هماهنگی بیشتر با متولیان قرآنی دانست و اظهار
کرد :انقالب اسالمی براساس اندیشه و آموزههای قرآنی شکل گرفته است ،لذا رسیدن به مدینه فاضله به مدیریتی مبتنی بر قرآن
و آموزه های قرآنی داشته باشیم و جامعه باید به گونه ای پیش برود که قرآن در تارو پود جامعه نفوذ پیدا کند.
وی ادامه داد :این امر با هماهنگی متولیان قرآنی و گسترش حفظ و قرآئت قرآن در جامعه محقق خواهد شد؛ نباید از این نکته
غافل شد که که یکی از اهداف برگزاری مسابقات قرآنی هماهنگی بیشتر با متولیان و گسترش حفظ  ،قرائت و دیگر رشتههای این
کتاب آسمانی در جامعه است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان با تاکید بر اینکه نیات واقفین خیر اندیش باید به سوی وقفهای علمی و قرآنی سوق داده شود ،گفت :یکی از
روشهای مفید توسعه فعالیتهای قرآنی وقف در حوزه قرآن است و داشتن جامعه پویا در صورتی محقق خواهد شد که توجه به پژوهش و مباحث علمی
گسترش پیدا کند.وی اضافه کرد :باتوجه به نیاز جامعه امروزی و تغییر نیازهای جامعه و خصوصا ً جامعه تحصیل کرده و پرسشگر واقفین ،نیات واقفین
خیر اندیش باید به سوی وقفهای علمی و قرآنی سوق داده شود.
حجت االسالم توسلی با اشاره بر ترویج و ایجاد سبک زندگی قرآنی در جامعه ،تصریح کرد :من و همکاران در راستای بهتر برگزار شدن مسابقات تمام
تالشمان را برای این امر مهم انجام خواهیم داد واز هیچ کوششی دراین راستا دریغ نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :ما هرچه داریم از کتاب الله و عترت است طبق حدیث نبی مکرم اسالم (ص) کتاب خدا و عترت رسول الله (ص) دو امانت گرانبها نزد
ماست و باید به نحو احسن از آنها محافظت کنیم .ضمنا ً برای برگزار شدن هرچه بهتر مسابقات پیشنهاد میکنم از آحاد مردم برای یک حضور حماسی در
این دوره از مسابقات دعوت شود تا تا نوجوانان و جوانان هرچه بیشتر و بهتر ترغیب شوند.

تبریز  -فالح :معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ،توسعه فعالیت سازمانهای مردمنهاد را از اصلی ترین اولویت های
دولت تدبیر و امید دانست و بر ضرورت توجه مسئوالن به این امر تاکید کرد.
علیار راستگو در هشتادمین جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان استان ،توجه به توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد را
از اصلی ترین اولویت های محوری دولت تدبیر و امید و مدیریت ارشد استان دانست و گفت :تعداد سازمان های مردم نهاد
استان از  308مورد قبل از دولت تدبیر و امید به  800مورد رسیده و فعالیت کمی و کیفی آن ها نیز رو به روز در حال افزایش
است.وی با تاکید بر افزایش فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه افزود :توجه ویژه به توسعه فعالیت های فرهنگی و
اجتماعی در تمامی بخش های جامعه بخصوص در مناطق محروم ،یک ضرورت است که انتظار داریم مسئوالن و بخصوص
سازمان های مردم نهاد به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت  4دفتر تسهیل گری در تبریز و شناسایی و رصد تمامی مشکالت و معضالت موجود در مناطق هدف عنوان کرد :خوشبختانه
اطالعات کامل در بخش های فرهنگی و اجتماعی در مناطق محروم توسط این دفاتر گردآوری شده و برنامه ریزی های خوبی در جهت سامان دهی و رفع
مشکالت در حال انجام است.وی به موضوع زباله گردی در سطح شهر تبریز و ضرورت بررسی علل این معضل اجتماعی توسط کارشناسان امر تاکید کرد و
ادامه داد :شهرداری تبریز روزانه بیش از یک هزار و  200تن زباله از سطح شهر تبریز جمع آوری می کند و اقدامات بسیار خوبی هم در زمینه بازیافت زباله
انجام شده و باید متناسب با تکنولوژی های روز بتوانیم میزان بازیافت زباله ها به عنوان طالی کثیف را افزایش دهیم.
بدر شکوهی ،مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه با اشاره به نبود قانون شفاف و مصوب مجلس در مورد فعالیت سازمان های
مردم نهاد ادامه داد :بر همین اساس و به دلیل فقدان مجوز فعالیت اکثر سازمان های مردم نهاد ،دستور العمل اجرایی این در تفاهم نامه مشترک وزارت
کشور و وزارت ورزش و جوانان ،مورد توجه قرار گرفته است.به گفته وی پس از تایید و تصویب صالحیت سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان،
مراحل صدور پروانه و شناسه فعالیت با امضای شخص استاندار به سازمان های مردم نهاد انجام می شود.

