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گزارش ر و زانمه 

رئیس اداره بهزیستی شهرستان نوشهر تشریح کرد؛4

اقدامات صورت گرفته از سوی اداره بهزیستی شهرستان 
نوشهر در دهه فجر

 مدیرعامل شرکت آبفار مازندران در نشست خبری »ره  آوردهای چهل سال اقتدار و پیشرفت«:

۸۰ درصد خانوارهای روستایی مازندران تحت پوشش آبفار هستند

نوشهر -خبرنگار وارش: جواد بسطامی رئیس 
با  نوشهر در گفتگویی  بهزیستی شهرستان  اداره 
خبرنگار ماضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با اشاره به برنامه های انجام شده 
اداره بهزیستی شهرستان در دهه فجر  گفت: در 
ایام دهه فجر افتتاح نمایشگاه بازارچه خوداشتغالی 
سرپرست  بانوان  دستاوردهای  و  ها  توانمندی  و 
خانوار را داشتیم که ۱۵ غرفه سهم بهزیستی بود 
ودر معرض دید عموم قرار گرفت . بسطامی افزود: 
افتتاح سالن اجتماعات به متراژ ۱۴۰ متر و با اعتبار 
بالغ بر ۷۰ میلیون تومان از اعتبارات تملک اداری 
و مسوولین  استان  بهزیستی  مدیر کل  با حضور 
شهرستانی در دهه فجر از دیگر برنامه هابود . وی 
همچنین گفت: ما  نواختن زنگ انقالب را در کلیه 
که  داشتیم  روستایی  و  شهری  های  مهدکودک 
بصورت نمادین در ۱۳ مهد شهری با حضور بچه 
ها و مدیران و مربیان و اولیا و مسوولین شهری 

زنگ انقالب بصدا در آمد.
وی بیان کرد : افتتاح مسکن معلول روستای ملکار 
نوشهر  که ۱۸ میلیون تومان بالعوض و ۱۸ میلیون 
تومان وام ۴ درصدی ساخت مسکن روستایی با آب 
برق گاز و جواز بصورت رایگان  و افتتاح اشتغال 
جامعه هدف که تولیدی پوشاک ورزشی برای یک 
خانم معلول جسمی حرکتی با اعتبار ۲۰ میلیون 

تومان از پروژه های انجام شده بهزیستی شهرستان 
نوشهر بود.

رئیس بهزیستی شهرستان نوشهر در بخش دیگر 
سخنان خود تصریح کرد: نهضت مسکن خانواده 
های دارای دومعلول که در سراسر کشور وجود دارد 
در شهرستان نوشهر ۳۵ ساخت مسکن معلولین 
داریم که از این تعداد ۲۹ مسکن آماده و در حال 
ساخت است که از این تعداد ۱۴ مسکن پایان کار 
گرفتند و مابقی در حال ساخت است و بزودی افتتاح 
می شود و ادامه داد :برای خانواده های دو معلول 
روستایی آب، برق، گاز و جواز رایگان و ۱۸ میلیون 
تومان بالعوض و ۱۸ میلیون تومان وام ۴ درصدی 
تسهیالت داده می شود و این شرایط برای خانواده 
ای دو معلول شهری آب برق گاز و جواز رایگان ۱۸ 
میلیون تومان بالعوض و ۳۰ میلیون تومان وام ۴ 
درصدی تعلق می گیرد الزم به ذکر است که ۱۰ 
واحد از ۲۹ واحد مسکن دو معلول در کجور و مابقی 
در روستاها و شهری است . بسطامی خاطر نشان 
کرد : در بحث اشتغال سال گذشته تعهد ما ۱۰۸ 
فرصت شغلی بود اما ما با توجه به اعتبار ۱۴۰ فرصت 
شغلی ایجاد کردیم و وام های تبصره ایی ماده ۱۶ 
بحث وام های ۴ درصدی وام خود اشتغالی دادیم  
بالغ بر ۲۰ نفر بدون دریافت تسهیالت از جامعه 
هدف خودمان جذب نیرو داشتیم و اولویت هم با 

معلولین و زنان سرپرست خانوار و بچه های بهبود 
یافته است . وی اذعان کرد : ما بالغ بر ۱ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تو مان وام خود اشتغالی و کارفرمایی 
پرداخت کردیم . رئیس بهزیستی نوشهر از افتتاح 
پایگاه اورژانس اجتماعی به زودی خبر داد و گفت: 
در کل استان مازندران ۳ شهر اورژانس اجتماعی 
دارد که ساری سطح ۱ و شهرستان نوشهر سطح 
۲ است وبقیه سطح ۳ هستند  اورژانس اجتماعی 
می تواند ۲۴ تا ۷۲ ساعت مراجعین آسیب دیده را 
نگهداری کند . بسطامی در پایان از کاهش آمار 
طالق نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود : مردم 
برای  طالق به بهزیستی مراجعه می کنند و از 
مشاوره کارشناسان  بهزیستی استفاده می نمایند و 
اکثرا از طالق منصرف  می شوند و به آغوش گرم 

خانواده بر می گردند.

ساری-خبرنگار وارش: مدیر آبفار مازندران در نشست 
در  که  پیشرفت«  و  اقتدار  سال  ره  آوردهای چهل   « خبری 
ارشاد مازندران برگزار شد گفت:۸۰ درصد خانوارهای  سالن 
روستایی مازندران تحت پوشش آبفار هستند. مجید عبداللهی 
در جمع خبرنگاران استان مازندران در ارتباط با دستاوردهای 
انقالب  از  دستگاه های اجرایی مازندران در چهل سال پس 
افزود : طرح توسعه تصفیه فاضالب در ۵ روستای استان با 

تسهیالت بانک توسعه اسالمی در برنامه کاری قرار دارد.
کرد:  اظهار  مازندران  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
بسیاری از روستاهای ما قبل از سال ۵۷ آب لوله کشی نداشت، 
اعتبار آب و فاضالب روستایی در کشور قبل از انقالب صفر 
بوده است، در ابتدای سال ۹۲، ۴ هزار و  ۹۶۳ میلیارد ریال 
بوده است و در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است. 
وی تعداد مشترکان آب و فاضالب روستایی پیش از انقالب 

و ۵۰۶  در حال حاضر ۴۲۵ هزار  اعالم کردوگفت:  را صفر 
مشترک داریم. مدیرعامل آب و فاضالب روستایی مازندران 
درباره پروژه های این سازمان در ایام دهه فجر، افزود: ۱۸ پروژه 

مجتمع و تک روستایی در سطح استان افتتاح شده است.
این مسؤول اعتبار اجرای این طرح را حدود ۱۴۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و ادامه داد: برای بهره مندی از این پروژه ها حدود ۳۷ 
کیلومتر خط انتقال، ۶۵ کیلومتر شبکه گذاری، ۱۳ واحد ایستگاه 
پمپاژ و پنج حلقه چاه حفر کردیم که ۲۵ روستا با جمعیت حدود 

۸ هزار نفر از این خدمات بهره مند شدند.
عبداللهی با اعالم اینکه ۵۹۱ روستا با ۱۴۸ هزار و ۱۵ خانوار و 
جمعیت ۴۵۰ هزار نفر در طول این مدت بهره مند شدند، گفت: 
بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها هزینه 

شده است.
وی اضافه کرد: ۴۶ مجتمع برای ۴۰۹ روستا پیش بینی شده 

است که تاکنون ۲۰ مجتمع به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی مازندران میزان مطالبات 

این مجموعه از مردم را ۱۲ میلیارد تومان اعالم کرده است.
این مسؤول اضافه کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۴۰ روستای باالی 
۲۰ خانوار داریم که هزار و ۶۰۳ روستا زیرپوشش ما هستند، 

برای سال جاری ۸۳ روستا را برنامه داریم که تحویل بگیرم.
عبداللهی میزان فرسودگی شبکه های آب و فاضالب روستایی 
استان را ۵ هزار کیلومتر اعالم کرد و گفت: هر ساله اصالحات 
انجام شده و تعدادی هم فرسوده می شود، هزینه اصالح حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و به مرور در حال انجام 

است.
ابتدای سال ۹۲، ۱۹ هزار کیلومتر  در  وی خاطرنشان کرد: 
شبکه و خط انتقال داشتیم که در حال حاضر به بیش از ۲۳ 
هزار کیلومتر رسیده است و طی این مدت میزان فرسودگی 

شبکه  ما افزایش نداشته است.
کرد:  اضافه  مازندران  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
در سال۹۲ به تعداد ۲۵۲ پروژه نیمه تمام داشتیم و با وجود 
بهره برداری ۱۷۰ پروژه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ پروژه نیمه 
تمام در استان مازندران در حوزه آب و فاضالب روستایی نیاز 

به تامین اعتبار دارد.
این مسؤول در ارتباط با توسعه فاضالب روستایی گفت: اجرای 
پروژه در دو روستا در برنامه کاری است و هزینه اجرای این 
طرح بسیار سنگین است و بنده معتقد هستم که مناطق نزدیک 

دریا باید انجام شود.
عبداللهی گفت: اجرای طرح تصفیه فاضالب در پنج روستا از 
محل بانک توسعه اسالمی در دستور کار بوده و برنامه با شبکه 
بهداشت و امور روستایی که اگر به تصویب برسد مردم در 

روستاها در خانه های جدید از سپتینگ استفاده کنند.


