
گزارش
چالش قانون گزارشهای پژوهشی 

پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و 
بررسی )196( میکند: 

بایسته ها و شایسته های 
شناخت قانون اساسی!؟

اشــاره: این نوشــتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش 
آشنایي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم قانون 

اساسي می پردازد

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: آشــنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررســي 
مفهوم قانون اساسي

تهيه و تدوين: محمدرضا اصغري
ناظر علمي: علي بهادري جهرمي

دفتر: مطالعات نظامسازي اسالمي
شماره مسلسل: 13920047
تاريخ انتشار: 1392/07/22
تعداد صفحات: 21 صفحه

ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونيک پژوهشکده شورای نگهبان

ارزیابی بخش های گزارش 
- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررســی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست 

الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد 

چکيده است.
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررســی قرار گيرد، آيا به اندازه 
کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکيده 

است.
- آيــا چکيده گــزارش دارای بخش واژگان کليدی اســت؟ 

گزارش فاقد چکيده است.
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرســت جداگانه 

اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مکان ها و ... 

است؟ خير

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی 
از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيــا از واژگان کليدی و اصطالحــات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و 
خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شده است؟ 
روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 
به سواالت تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد اســتفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 
خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين ديگری 
انجام شود، می تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناســب انتخاب شده است؟ گزارش 
فاقد روش آماری است.

- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق کدام آزمون انجام شده 
است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

- آيا نتايــج گزارش از روايی و پايايــی قابل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در اين 

مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 

زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشــنهاداتی ارائه شده 
است؟ خير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شــکل ارائه شده است؟ 
خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شــکل هــا ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقــد جدول، نمودار و 

شکل است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش 

فاقد پيوست است.
- آيا پيوســت ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک 

می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
- آيــا منابع کافی برای اهداف ايــن مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آيــا منابع مهم و کليدی بــه روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شــيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش 

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص 

است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انســجام و هماهنگی 

است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 

در گزارش انجام شده است؟ خير
- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 

پرداخته است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی 

است؟ بله
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه 

پردازی و انديشه ورزی است؟ خير
- آيــا گزارش مدعــی صورت بندی جديــد از مبانی نظری 

قديمی است؟ خير
- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير

- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد اســت؟ 
خير

- آيا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گسترش 
گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ خير
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی 

است؟ خير
- آيــا چينش مطالــب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 

موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيا در نــگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 

توجه شده است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟بله
- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانســته اند موضوعات 

مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصوير، 

نمودار و جدول هاست.
- آيا مؤلف از ســاختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبک نويسندگی استفاده کرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيــا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه 

کرده است؟ خير
- آيــا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 

مربوطه است؟ خير
- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار 

علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير
- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر 

داخلی و خارجی تاييد می شود؟ خير
ارزیابی اجتماعی گزارش

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کســانی هســتند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آيا انتشــار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشــتر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان 
و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص

- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آيــا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 
نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در 
زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای طرح 
اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مشــکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ خير
- آيــا گزارش مطالبی پيرامــون کارآمدی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتشــار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خير
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درســی، کمک 

درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی
- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرصــت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانــی، پيشــگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندســازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايــی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری 
و ســازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی اســت؟ 

خير
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع 

علمی معتبر است؟ خير
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده است؟ 

خير
- آيــا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ خير
ارزیابی های شکلی گزارش 

- آيا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع 
گزارش کافی است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ خير

- آيا نوع صفحــه آرايی )نوع و اندازه خــط، فاصله خطوط، 
حاشيه ها، ســرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارســی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گــزارش برای واژگان و اصطالحــات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، 
ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراســتار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده 

است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله

- آيا گــزارش دارای ويژگی های خــاص مانند کادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابيانه
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نورپردازی نمادهای مهم شهر گرگان در 
روز جهانی کودک 

گــرگان- به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و 
امور بين الملل شهرداری گرگان، به مناسبت فرارسيدن 
روز جهانی کودک همزمان با سالروز تصويب کنوانسيون 
حقوق کودک، يونيســف و شــرکای بين المللی و ملی 
سازمان ســيما و منظر و فضای سبز شهرداری گرگان 
در حرکتــی نمادين نماد های مهم شــهر گرگان مانند 
ساختمان تاريخی شهرداری گرگان، المان ها و ميادين، 
آبنماها در وديگر اماکن خود در ســطح شــهر را برای 
تجديد تعهدات شــهرها و اجتماع دوســتداران کودک 
نســبت به حقوق و رفاه کودکان با رنگ آبی نورپردازی 
کرد همچنين به مناســبت اين روز در راســتای برنامه 
های شــهرداری گرگان تحت عنوان شــهر دوســتدار 
کــودک، نزديک به 400 متر نقاشــی کودک با حضور 
هنرمندان گرگانی کــه بصورت افتخاری فعاليت کردند 

در بلوار استاندارد اجرا شد.

بازدید نماینده مردم شهرستانهای 
بهارستان و رباط کریم  از پروژه تصفيه 

خانه رباط کریم 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب جنوب 
غربی اســتان تهران در اين بازديد که طی روز شــنبه  
اول آذر مــاه و بــا حضور دکتر نــوروزی نماينده مردم 
شهرستانهای بهارستان و رباط کريم در مجلس شورای 
اســالمی و مســئولين و برخی اعضای شورای اسالمی 
شهرستان رباط و شهرهای تابعه انجام شد ، پروژه های 
تصفيه خانه فاضالب رباط کريم و نصير شهر و عمليات 
اجرای خطوط انتقال و شبکه های جمع آوری فاضالب 

مورد بازديد و بحث و بررسی قرار گرفت .
مهندس سيد علی لدنی نژاد مدير عامل آبفای جنوبغربی 
اســتان تهران ضمن خير مقدم به تشــريح بخشــی از 
اقدامات صورت گرفته و در دست انجام اين شرکت علی 
الخصوص تصفيــه خانه های فاضالب رباط کريم ، پرند 
و شهرســتانهای بهارستان و اسالمشهر پرداخت و گفت 
: مطابق برنامه ريزيهــای صورت گرفته عالوه بر اجرای 
عمليات خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب در چندين 
جبهه در شــهرهای رباط کريم ، نسيم شهر ، صالحيه ، 
گلســتان و اسالمشهر ، عمليات ساخت و تجهيز تصفيه 
خانه های فاضالب ســه شهرستان در چهار شهر شامل 
) پرند ، رباط کريم ، اسالمشــهر و شهرستان بهارستان 
( با پيشــرفتهای فيزيکی مختلف و در مدول متفاوت و 
همچنين خدمات تامين و توزيع آب آشــاميدنی شهرها 
و به روز رسانی خطوط توزيع روستاهای جديد التحويل 
در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه زمانبندی شده 
انجام می پذيرد و اميدوايم با صبر و حوصله شهروندان و 
همکاری ارگانها و ادارات از جمله شهرداری و راهنمائی 
و رانندگــی ... و با تامين و تخصيص اعتبارات مربوطه و 
حمايت های الزم طرح های مذکور به اتمام و به مرحله 

بهره برداری برسد.

قزویــن - همزمان با 16 آذر و روز دانشجو و در نخستين 
ســال انتصاب رئيس دانشگاه علوم پزشــکی قزوين، امير 
جاللی، فرمانده قرارگاه عملياتی لشکر 16 زرهی قزوين به 
اتفاق جمعی از فرماندهان اين لشکر با دکتر پيمان نامدار، 
رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

قزوين ديدار و گفتگو کردند.
در ابتدای اين ديدار، حجت االسالم و المسلمين کرباليی 
محمدی رئيس عقيدتی و سياســی قرارگاه لشکر 16 در 
سخنان کوتاهی با تبريک روز دانشجو و خداقوت به کادر 
درمان در بحران کرونا گفت: جبهه ســالمت، جبه مهم و 
خطيری اســت. کادر درمان با عشق از سالمت مردم دفاع 
مــی کنند. در ادامه، امير جاللی، فرمانده قرارگاه عملياتی 

لشکر 16 با تبريک روز دانشجو و تقدير و تشکر از زحمات 
رئيس و کارکنان دانشــگاه علوم پزشــکی قزوين، گفت: 
برحســب وظيفه، برای قدردانی از خدمات حوزه سالمت 
در بحران ســخت و طاقت فرسای کرونا اينجا هستيم و از 
خداوند متعال برای شما و همکاران آرزوی سالمتی داريم. 
امير جاللی به همکاری های بين بخشی در مقابله با کرونا 
اشاره کرد و از آمادگی ارتش برای همکاری بيشتر خبر داد 
و افزود: ارتش در هر زمان و هر جايی که متوليان سالمت 
بخواهند، حاضر و آماده همکاری است. دکتر پيمان نامدار، 
رئيس دانشــگاه علوم پزشکی قزوين نيز با ابراز خرسندی 
و تقدير و تشــکر از حضور جمعــی از فرماندهان قرارگاه 
عملياتی لشکر 16، از خدمات و حمايت های جانانه ارتش 

در بحران کرونا سپاســگزاری کرد و افزود: در اين بحران 
ارتــش به خوبی در امر عبور و مــرور مردم مداخله کرد و 
ايــن مداخله خيلی محترمانه و اثرگذار بود، بطوری که در 
فروکش کردن بيماری به ما خيلی کمک کرد. دکتر نامدار 
افــزود: يکی از علل کاهش بار بيمــاری در موج اول کرونا 
در قزوين، اســتقرار ارتش در بيمارستان رحيميان و ارايه 
خدمات مطلوب به بيماران بود. رئيس دانشــگاه ادامه داد: 
در کنار خدمات مشــترک درمانی که برای بيماران داريم، 
می توانيم کار مشــترک پژوهشــی نيز داشته باشيم تا از 
توليــدات دانش بنيان مردم اســتفاده کنند. در پايان اين 
نشست صميمی، لوح تقدير فرمانده قرارگاه عملياتی لشکر 
16 توسط فرماندهی اين قرارگاه به رئيس دانشگاه اهدا شد. 

در اين ديدار، امير خدا رحمی، جانشين قرارگاه، سرهنگ 
مهربان، رئيس حفاظت منطقه، سرهنگ گندمکار، رئيس 
بازرسی، ســرهنگ کريمی، رئيس عمليات نيروی انسانی، 
دکتر عبادی، رئيس بيمارســتان ارتش و دکتر اصفهانی، 
فرمانده گروهان بهداری نيز حضور داشتند. گفتنی است، 
اين دومين ديدار فرمانده قرارگاه عملياتی لشکر 16 قزوين 
پس از انتصاب دکتر نامدار به سمت رياست دانشگاه علوم 

پزشکی قزوين است.

اصفهــان- مديرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از 
مصرف بيش از 13 ميليــارد و ۸4۵ ميليون مترمکعب 
گاز طبيعــی در اســتان اصفهان طی ۸ ماهه نخســت 
امسال خبر داد. سيد مصطفی علوی، مديرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان از مصرف بيش از 13 ميليارد و ۸4۵ 
ميليون متر مکعب گاز طبيعی طی هشــت ماه ابتدايی 
امســال در اســتان خبر داد و گفت: با توجه به افزايش 
شمار مشترکين در بخش های مختلف؛خانگی، صنعتی 
و عمومــی همچنين بــرودت هوا در اســتان اصفهان، 
مصرف گاز مشــترکين خانگی در روز های اخير نسبت 

به روز های مشابه سال قبل از آن افزايش يافته است.
وی، با بيان اينکه در هشــت ماه نخســت امسال بيش 
از 11ميليــارد و 76۵ميليون متــر مکعب گاز طبيعی 
در صنايع و نيروگاه ها مصرف شــده، افزود: از کل گاز 
مصرف شــده در اين مدت، يک ميليارد و622 ميليون 

متر مکعب مربوط به مصرف خانگی بوده است.
مديرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در ادامه اظهار 
داشــت: اين ميــزان مصــرف گاز طبيعی در اســتان 
10درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته 
که بخش خانگی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

بارشد 1۵ درصد مواجه بوده است.
مهندس علــوی، همچنين مصرف بخــش عمومی که 
شــامل؛ اماکن آموزشــی، فرهنگی، مذهبــی، اداری و 
تجاری می شــود را بيش از بر 20۵ميليون متر مکعب 
عنوان کرد و گفت: مشــترکين عزيز اگر گاز طبيعی را 
بهينه مصرف نمايند عالوه بــر کاهش هزينه های گاز 
بهای مصرفی به چرخه توليد و اشتغال، کاهش آلودگی 
محيط زيست و حفظ منابع ملی کشور کمک نموده اند.

گلســتان - سيدمهدی حســينی، مديرکل بهزيستی 
اســتان گلســتان در افتتاح واحدهای مســکونی ويژه 
معلوالن اظهار داشــت: يکهزار و 940 واحد مســکونی 
ويژه مددجويان تحت پوشــش ســازمان بهزيستی در 

سراسر کشور از جمله استان گلستان افتتاح شد
وی گفت: از اين تعداد 143 واحد مســکونی در استان 
گلستان به مددجويان و معلوالن استان گلستان تحويل 
داده شــده است مديرکل بهزيســتی استان گلستان با 
بيان اينکه تأمين مسکن معلوالن از اولويت های کاری 
ما قرار دارد، افزود: برای ســاخت واحدهای مســکونی 
معلوالن در روســتاها 36 ميليون تومان و در شــهرها 
60 ميليون تومان به صــورت کمک بالعوض پرداخت 
شــده ضمن اينکه ايــن خانواده ها از تســهيالت ۵0 
ميليون تومانی ســاخت مسکن با بازپرداخت 1۵ ساله 
نيز برخوردار شده اند. وی بيان داشت: متراژ واحدهای 
مســکونی ســاخته شــده برای معلوالن حدود 60 تا 
70 متر است و ســعی کرده ايم با کمک خيران، بنياد 
مســتضعفان و کمک های بالعوض بهزيستی بخشی از 

نيازهای تأمين مسکن مددجويان را برطرف کنيم.
حسينی درباره ساخت مســکن خانواده های دارای دو 
عضو معلول و بيشــتر هم گفت: 6۵0 واحد مســکونی 
در روستاها و شهرهای اســتان ويژه مددجويان تحت 

پوشش بهزيستی ساخته خواهد شد
وی گفت: مبلغ کمک های بالعوض برای ساخت مسکن 
ايــن خانوارها نيز به ۸6 ميليون تومــان افزايش يافته 
اســت و فرصت خوبی است تا بسياری از اين خانواده ها 

صاحب خانه شوند.

گلســتان - مديــر کل راه و 
شهرســازی اســتان گلستان 
از تسريع پروژه  بازديدی  طی 
ترکمن   بنــدر  محور  تعريض 
آق قــال  و آغاز فاز دوم روکش 
آسفالت محور کردکوی  بندر 
ترکمن )محدوده پل نياز آباد ( 
خبر داد.  محبوبی مدير کل راه و شهرســازی اســتان 
گلســتان در گفتگو با پايگاه اطالع رســانی اين اداره 
کل بيان داشــت : فاز اول عمليات بهسازی محور بندر 
ترکمن  آ ق قال  با تعريض باند جنوبی محور به عرض 
متوسط 4/۵ متر و در طول حدود 3 کيلومتر اجرا می 
گــردد و با تامين اعتبار مورد نياز، ادامه اين پروژه  در 

سالجاری در فاز بعدی آغاز خواهد شد
محبوبــی ادامه داد : طرح بهســازی محور کردکوی-

بنــدر ترکمن-آق قال حدود ۵4 کيلومتر اســت که در 
حد فاصل شهرســتان های کردکوی تــا بندر ترکمن 
به طول تقريبی 9 کيلومتر تعريض زيرســازی و ابنيه 
فنی و آسفالت باند غربی محور تا کنون به اتمام رسيد 
و روکــش نهايی آســفالت حد فاصل پل نيــاز آباد تا 

کردکوی  طی روزهای آينده آغاز خواهد شد 
 الزم به ذکر اســت اين طرح کــه از طرح های  ملي 
اســتانی ويژه پيوست بودجه ســنواتي کشور است با 
افزايش اعتبار در ســه ســال گذشــته از متوسط 30 
ميليارد ريال به 130 ميليارد ريال پيشــرفت مناسبی 

داشته است

اخبار شهرستانها

قدردانی فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشگر 16 زرهی قزوین از خدمات حوزه سالمت

آغازعملیات ۳ طرح آبرسانی در 
شهرستان اردستان

اصفهان- مدير   آب و فاضالب اردستان از آغاز عمليات 
اجرايی سه طرح آبرسانی روستايی در اين شهرستان با 
اعتباری بالــغ   بر چهار ميليــارد و ۵00 ميليون ريال 
خبر داد. رضــا دهقانی افزود:  عمليات اصالح و تعويض 
شــبکه انتقال آب روســتای کهنگ به طــول حدود 6 
کيلومتــر به همراه نصب تمامی انشــعابات، با همکاری 
بسيج سازندگی، بخشداری مرکزی در حال انجام است  
وپس از اجرای اين عمليات  690 خانوار از آب ســالم و 
بهداشــتی پايدار   بهره مند مــی گردند.  وی ادامه داد: 
عمليات آماده ســازی و نصب مخزن پيش ساخته آب 
شرب روستای ســفيده که 241 مشترک را زيرپوشش 
قرار ميدهد با ظرفيت 210 متر مکعب و اعتباری افزون 
بر سه ميليارد ريال از محل اعتبارات آب و فاضالب آغاز 
شده و تا 22 بهمن امسال به بهرهبرداری ميرسد. مدير 
آب و فاضالب اردســتان اظهار داشت: عمليات فنس و 
حصارکشــی مخزن 100 متر مکعبی روستای شيرازان 
نيز با اعتبــاری افزون بر يک ميليــارد و ۵00 ميليون 
ريال  در دســتور کار قرار دارد اين در حاليســت که در  
روســتای شيرازان بيش از 90 خانوار تحت پوشش  آبفا 
قرار دارد. دهقانی با بيان اينکه 10۸ روســتا با جمعيت 
افزون بر 1۵ هزار نفر در قالب 11 هزار مشترک   تحت  
پوشش آبرسانی شهرستان است، افزود: اکنون ۵7 روستا 
به وســيله سه دستگاه تانکر سيار آبرسانی ميشوند و در 
تالش هســتيم تا با تامين منابع آبــی پايدار اين تعداد 
را به حداقل ممکن کاهش دهيم.شهرستان اردستان با 
افزون بر 42 هزار نفر جمعيت در 11۸ کيلومتری شمال 
شرقی اصفهان واقع شده و دارای 26 هزار فقره انشعاب 
آب شرب و 2 هزار و 1۸0 فقره انشعاب فاضالب است.

مصرف بیش از 1۳ میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در اصفهان

1۴۳ واحد مسکونی ویژه افراد 
دارای معلولیت در استان گلستان 

افتتاح شد

آغاز فاز دوم روکش آسفالت محور 
کردکوی  بندر ترکمن 

 و تسریع عملیات تعریض محور  
بندر ترکمن  آق قال


