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توســعه  ر نگا خبر نی، ما زمحمدز ن - مهنا گــرگا
ایرانی-فرمانده انتظامی شــهر گرگان گفت: اختالفات 
شخصی دو بردار ســابقه دار با همســایه خود منجر به 
قتل همســایه شــد و در این حادثه یک  نفر دیگر دچار 
مجروحیت شد.ســرهنگ علی تجری در باره وقوع یک 
حادثه تیراندازی در اطراف محله اوزینه شــهر گرگان 
اظهار کرد: وقوع یک تیراندازی منجر به جرح به پلیس 

۱۱۰ گزارش شد.وی ادامه داد: بالفاصله تیم عملیاتی 
پلیس ۱۱۰ بــه محل اعــزام و در تحقیقات نخســت 
مشخص شد دو نفر از افراد ســابقه دار و شناخته شده 
این منطقه با همســایه خود وارد مشــاجره لفظی شده 
و در نهایت با اســتفاده از سالح وینچســتر پنج تیر به 
وی شــلیک کرده و این فرد را مجروح کردند و از محل 
متواری شــدند.فرمانده انتظامی گرگان خاطرنشــان 

کرد: در این بین بر اثر تیراندازی انجام شــده توســط 
این افراد ســابقه دار، فردی دیگر که هیــچ ارتباطی با 
درگیری نداشته نیز دچار مجروحیت شد.تجری با بیان 
اینکه، در این واقعه نفر اول در بیمارســتان فوت کرد و 
روند درمان فرد دوم ادامه دارد، اضافه کرد: عامالن این 
واقعه شناسایی شــده و اقدامات الزم برای دستگیری 

این افراد ادامه می یابد.
تجری گفت: بر اساس مســتندات موجود و روایت 
شاهدان حادثه و بررســی های پلیس، این حادثه بر اثر 
اختالفات شــخصی رقم خورده اما تــالش پلیس برای 
دســتگیری متهمان و روشــن شــدن جرئیات بیشتر 

ماجرا در حال انجام است

 شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توســعه ایرانی-
نشست تخصصی پایش و رفع چالش های روبروی پروژه 
تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج با هدف بررسی و نگرش 
کامل به طــرح کلی این پروژه بزرگ بــا حضور عموزاده 
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شهریار، مجری پروژه و 

کارشناسان برگزار شد .
در این جلسه مصطفی عموزاده معاون فنی و عمرانی با 
تاکید بر اجرای به موقع این پروژه طبق برنامه زمانبندی 
شده و احداث آن بر اساس تمامی اصول استاندارد و بروز 
گفت : از آنجاییکه رفع چالش های ترافیکی مسیر میدان 
بسیج ، خیابان کشاورز و بلوار کشاورز به سمت رباط کریم 
نیاز به اجرای این پروژه بزرگ دارد لذا با توجه به ضرورت 
تکمیل آن ، این پروژه باید تا پایان ســال به اتمام برسد 

و تنها تــالش و همت مضاعف خواهد توانســت در پایان 
رسیدن پروژه موثر باشد.

معاون فنــی و عمرانی با بیــان اینکــه حجم باالی 
خودروهای عبوری در این نقطه از سطح شهر همواره در 
این سالها مشکالت ترافیکی را مرتفع نموده گفت: شهردار 
محترم شهریار بدلیل حساسیتی که برای این پروژه دارد 
، قول مساعد برای تزریق به موقع اعتبارات عمرانی را در 
خصوص این پروژه طبق قوانین داده است لذا سرعت در 
اجرای کار با انجام تمام استانداردهای الزم از ضروریاتی 

است که مد نظر مجموعه مدیریت شهری است.
در ادامه این جلسه مهندسین مشاور و طراح این پروژه 
تمرکز در اصالحیه هندسی ، نقشــه ها به همراه بررسی 
مجدد طرح ترافیک و تغییر برخی از ســازه ها با توجه به 

مسائل مهندسی و تضمین اعتبارات به موقع درخواست 
نموده اند. گفتنی است در پایان این جلسه نیز بازدیدی 

از کارگاه های عمرانی این پروژه توسط معاون وعمرانی 
شهرداری شهریار انجام گرفت.

     قتل همسایه توسط 2 برادر سابقه دار در گرگان

برگزاری جلسه بررسی مشکالت پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج و جهاد شهریار

خبر

ســنندج - گاللــه فرهــادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-شــهردار 
ســنندج با تاکید براینکه دسترسی 
آســان بــه تســهیالت و امکانات 
شهری حق تمام شــهروندان با هر 
نوع شرایط جســمانی است، گفت: 
شــهرداری سنندج شــاخص های 
مناسب سازی را جهت فراهم آوردن 
زمینه ســهولت در تردد معلوالن در 

دستور کار قرار داده است.

سیدانور رشیدی در جلسه ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 
استان که در ســالن شهدای گمنام 
استانداری برگزار شــد، اظهار کرد: 
توانجویــان بــه عنوان بخشــی از 
جمعیــت هر جامعه بایــد از حقوق 

شهروندی برخوردار باشند.
عــی در  جتما لــت ا وی عدا
برخــورداری از امکانــات را حق هر 
فردی دانست و افزود: مناسب سازی 

معابر عمومی به آحاد جامعه ارتباط 
دارد و تنها مختص توانجویان نیست. 
شهردار سنندج اضافه کرد: به منظور 
اجرای حقوق شهروندی و گسترش 
عدالت اجتماعی مناســب ســازی 
معابر و اماکن عمومی به عنوان یکی 
از اولویت های مهم در شــهرداری 
سنندج مورد توجه قرار گرفته است.

رشــیدی گفت: با توجه به اینکه 
مناسب ســازی از نیازهای ضروری 

افراد با نیازهای ویژه اســت فرهنگ 
مناسب سازی معابر عمومی باید در 

جامعه نهادینه شود.
بــه گفتــه وی، با هــدف تحقق 
حقوق شهروندی و گسترش عدالت 
اجتماعی دســتگاه ها و بخش های 
مختلف باید در راســتای مناســب 
سازی با توجه به وظایفی که تعریف 

شده عمل کنند.
شــهردار ســنندج اظهار کرد: 

موضــوع مناسب ســازی در حوزه 
پیاده راه سازی و حمل و نقل عمومی 
از سوی مدیریت شهری با جدیت در 

حال پیگیری است.
رشــیدی بــا تاکیــد براینکــه 
دسترسی آســان به تســهیالت و 
امکانات شهری حق تمام شهروندان 
با هر نوع شــرایط جســمانی است، 
عنوان کرد: شــهرداری ســنندج 
شاخص های مناسب سازی را جهت 
فراهم آوردن زمینه سهولت در تردد 
معلوالن و جانبازان در دســتور کار 

قرار داده است.
وی به عملیــات ســاماندهی و 
بهسازی معابر ســطح شهر در سال 
جاری اشــاره کرد و گفــت: اجرای 
کف فرش و ساماندهی پیاده روهای 
سطح شــهر و آســفالت و بهسازی 
بیش از 3۰9 هــزار و 928 مترمربع 
با صرف 44 هزار و 2۱8 تن آسفالت 
از اقدامات انجام شده در این بخش 
است. شهردار سنندج گفت: با توجه 
به رویکرد دولــت در خصوص ارائه 
خدمات الکترونیکی به شهروندان به 
علت مزایای بی شمار آن و همچنین 
بازســازی بســترهای نرم افزاری 
موجود برای اجرای پروژه شهرداری 
الکترونیک به عنــوان یک خدمت 
فناورانــه با همکاری شــرکت های 
دانش بنیان در دستور کار شهرداری 

قرار گرفته است.

رشــیدی افزود: یک دســتگاه 
اتوبــوس مناســب حمــل و نقل 
معلولین بــا ظرفیت ۱2 ویلچر و 29 
صندلی برای همراه معلول تهیه شده 
است.  وی با تاکید براینکه شهرداری 
ســنندج آماده هر نوع همکاری در 
زمینه فرهنگ ســازی است، گفت: 
ســاخت مجســمه ای از چهره های 
مانــدگار و محبوب کــه معلولیت 
جســمی دارنــد، دیوارنگاری ها با 
طرح موضوع از سوی مراجع ذیربط و 
برگزاری مسابقات ورزشی محله ای 
از اقداماتــی اســت کــه می تواند 
در نهادینــه کردن فرهنــگ نحوه 
برخورد مناسب با جامعه کم توان ها 

تاثیرگذار باشد.

-شهردار سنندج با تاکید 
براینکه دسترسی آسان به 

تسهیالت و امکانات شهری 
حق تمام شهروندان با هر 

نوع شرایط جسمانی است، 
گفت: شهرداری سنندج 

شاخص های مناسب سازی 
را جهت فراهم آوردن 

زمینه سهولت در تردد 
معلوالن در دستور کار قرار 

داده است.

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد؛
پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان 

وام به مددجویان کمیته امداد 
فارس

شیراز  - خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل کمیته 
امداد فارس گفت: بیش ۱9۱ میلیــارد تومان وام از 
محل صندوق امداد والیت استان در سرفصل های 
مختلف به افراد واجد شــرایط در 8 ماهه امســال 

پرداخت شده است.
مرتضی موصلی در جمع خبرنگاران گفت: این 
نهاد در 8 ماهه امسال، با همت خیران استان موفق 
به پرداخت 9۵۷ فقره تسهیالت به واجدین از طریق 

سپرده های ویژه شده است.
او در ادامه افزود: رفع مشکل مسکن افراد تحت 
حمایت یکی از مواردی است که همواره در اولویت 
برنامه های امداد بوده است و در این مقوله در 8 ماهه 
امسال صندوق قرض الحســنه امداد والیت فارس 
توانسته 3۶43 فقره تسهیالت ویژه مسکن را با اعتبار 
۵۶۶ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال به افراد متقاضی و 
واجد شرایط پرداخت کند. موصلی یادآور شد: عالوه 
بر موارد مذکور 8۵۵۱ فقره تســهیالت در سرفصل 
حمایتی، ۱449 فقره در سرفصل اشتغال، ۷۱۱ فقره در 
سرفصل آموزش کسب و کار و 29۶ فقره نیز در سرفصل 
فرهنگی با اعتباری بیش از ۱23 میلیارد تومان از محل 

صندوق امداد والیت به واجدین، ارائه شده است.
مدیرکل امداد فارس خاطرنشان کرد: در مجموع و 
در 8 ماهه امسال تعداد ۱۵ هزار و ۶۰۷ فقره تسهیالت 
در سرفصل های مختلفی که اشاره شد و با اعتباری بالغ 
بر ۱9۱ میلیارد تومان به افراد واجد شرایط پرداخت 

شده است.
       

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
 میزان مصرف گاز ادارات

  و سازمان های دولتی
 کنترل می شود

ساری -خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست 
شرکت گاز مازندران از اهمیت مصرف بهینه و 
بازرسی از سازمانهای دولتی در فصل سرد سال 
خبر داد و گفت: میزان مصرف گاز در سازمانها 
و ادارات دولتــی کنترل می شــود. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، 
قاسم مایلی رســتمی تصریح داشت: با توجه به 
فرا رسیدن فصل سرد ســال و افزایش مصرف 
گاز و الزام به رعایت مصرف اســتاندارد توسط 
ادارات، سازمان ها و ســاختمان های دولتی پر 
مصرف و صرفه جویی در مصرف گاز، نیاز است 
سال جاری نیز مانند گذشته، بازدیدهای دوره 
ای و مســتمر از ادارات و ساختمان های دولتی 
در دستور کار کلیه ادارات گازرسانی قرار گیرد. 
وی در ادامه افزود: رعایت دمای رفاه ۱8 تا 22 
درجه و الزام ادارات و ســازمان ها به خاموش 
کردن سیستم گرمایشــی پس از اتمام ساعت 
کار اداری و بهینه کردن سیســتم موتورخانه 
ها امری ضروری است و بازدید سر زده و بدون 
اطالع قبلی، پس از اتمام ساعت کار، از ادارات و 
ساختمان های دولتی انجام می شود و خاموش 
بودن سیستم گرمایشــی کنترل و در صورت 
خاموش نبودن سیســتم گرمایشی و تکرار این 

کار، اخطار قطع جریان گاز صادر می شود.
      

بزودی در غرب استان تهران برگزار 
خواهد شد؛

 آیین کلنگ زنی پروژه انتقال 
آب سطحی به شهرستان شهریار

شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توســعه 
ایرانی-پــروژه خط انتقال آبرســانی از تصفیه 
خانه ششم شــهر تهران به شهرستان شهریار 

طی روزهای آینده کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران با اعالم 
این خبر گفت: این پروژه با حضور مســئولین 
اســتانی و محلی کلنگ زنی خواهد شــد و با 
اجرای این طرح 2۰۰ لیتر بــر ثانیه به ظرفیت 

آب شرب شهرستان افزوده خواهد شد.
مهدی ســلیم نیا افــزود: طی ایــن پروژه 
خط انتقال آب ســطحی به طــول 83۰۰ متر 
با لوله هایــی از جنس چدن داکتیــل و با قطر 
۵۰۰ میلیمتــری از محل تصفیه خانه ششــم 
شهر تهران به شــهرهای صباشهر، فردوسیه و 
شاهدشهر واقع در شهرستان شهریار اجرا می 
شود. مدیرعامل آبفای غرب استان تهران اظهار 
داشــت: با توجه به این که تا کنــون تنها منبع 
تامین آب شرب مردم در شهرســتان شهریار 
از طریــق منابع زیر زمینی بوده بــا اجرا و بهره 
برداری از ایــن پروژه بخش مهمــی از کمبود 
آب شــرب مورد تقاضای مشترکین شهرستان 

شهریار برطرف می شود.

استانها

سنندج- گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل بهزیســتی کردســتان گفت: شهرداری 
ســنندج بهترین عملکرد را در موضوع مناسب سازی 

داشته است.

رســولی در جلســه ســتاد هماهنگــی و پیگیری 
مناسب ســازی اســتان که در سالن شــهدای گمنام 
استانداری برگزار شــد، با بیان اینکه3۰ درصد محیط 
شهری برای معلولین مناسب سازی شده است، اظهار 
کرد: برخی از دســتگاه ها مانند شــهرداری ســنندج 

عملکرد خوبی در این حوزه داشته است.
وی افزود: مناسب سازی، دسترس پذیری، و تردد 
و تحرک بــرای گروه هــای خاص بویزه افــراد دارای 
معلولیت در قانون حمایت از حقوق معلوالن در ســال 
9۷ در 4 مــاده و ۶ تبصره و آئین نامــه اجرایی آن در 
آذرماه 98 در ۱۶ ماده و 4 تبصره به تمام دســتگاه ها 

ابالغ شد.
وی گفت: قــروه و کامیــاران به عنوان شــهرهای 
پایلوت بــدون مانع در امر مناسب ســازی براســاس 
موانــع و چالش های موجــود در شهرســتان فعالیت 

خواهند کرد.
وی بــا بیــان اینکــه جلســات ســتاد هماهنگی 
مناسب سازی در سطح اســتان و شهرستان ها برگزار 
می شود، اذعان کرد: متاســفانه با وجود اینکه جلسات 
ستاد هماهنگی مناسب ســازی مصوبات بسیار خوبی 
دارد، اما مصوباتی که اجــرای آن نیازمند تامین اعتبار 

است در اولویت دستگاه ها قرار نمی گیرد.
وی اظهار کرد: قروه و کامیــاران به عنوان مجریان 
شــهرهای بدون مانــع انتخاب شــده اند و امیدواریم 
اعتبــارات الزم در حــوزه رفــع موانــع محیطــی، 
مناسب ســازی معابر عمومــی و پیاده روهــا و پارک 

محیط شهری به این شهرها اختصاص داده شود.
وی اضافــه کرد: در حــال حاضر ۶۷ هــزار خانوار 
کردســتانی با ۱4۰ هــزار نفر جمعیت زیرپوشــش 

خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی هستند.

وی اضافــه کــرد: 33 هزار خانــوار از ایــن تعداد 
مســتمری بگیر و مابقی در ســایر قالب هــای از این 

سازمان خدمات دریافت می کنند.
رســولی به شناســایی 3۵ هزار و 2۱۱ معلول در 
استان اشــاره کرد و گفت: 2۱هزار و ۱۰ معلول از این 
تعداد به صورت مســتقیم از بهزیستی خدمات مستمر 

دریافت می کنند.
به گفته وی، معلولیت های جسمی حرکتی، بینایی 
و شنوایی بیشــترین درصد معلولیت را در کردستان 
به خود اختصاص داده و در حال حاضر ۶34معلول در 

مراکز نگهداری خدمات دریافت می کنند.
وی تصریح کرد:ســاماندهی نشــدن معابر شهری 
ویژه معلوالن بزرگترین مانــع پیش روی جامعه هدف 
بهزیستی در اســتان اســت که امیدواریم با مشارکت 

بخش های مختلف شاهد تحول در این حوزه باشیم.

مدیرکل بهزیستی کردستان مطرح کرد؛

عملکرد موفق شهرداری سنندج در مناسب سازی محیط شهری برای معلولین

شهردار سنندج:

دسترسی آسان به امكانات شهری حق همه  شهروندان است


