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اخبار
مدیرکل محترم نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
گیالن خبر داد:

افتتاح  118پروژه همزمان با ایام ا...
دهه مبارک فجر در گیالن

سرویس شهرستان -مهندس مقدم مدیر
کل محترم نوسازی مدارس استان گیالن در گفتگو
با روابط عمومی از بهره برداری  118پروژه آموزشی
و تاسیسات گرمایشی در ایام دهه مبارک فجر
خبر داد.وی ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه(س)
و فرا رسیدن دهه مبارک فجر ،گفت :تقارن دهه
فجر امسال با ایام فاطمیه(س)فرصتی برای ترویج
فرهنگ مقدس فاطمی و تببین فرهنگ و
دستاورده های انقالب اسالمی به جهانیان است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس گیالن در
ادامه گفتگویش با روابط عمومی با اشاره به پروژه
های افتتاحی استان در دهه مبارک فجر امسال
افزود 118 :پروژه آموزشی و عمرانی با اعتبار بیش
از142میلیارد ریال در شهرستان های استان در
دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسند.مهندس
مقدم تصریح نمود :این تعداد پروژه ها شامل 6
فضای آموزشی با  38کالس درس با اعتباری بالغ
بر60میلیارد ریال ،آسفالت محوطه  24مدرسه و
استاندارد سازی سیست م های گرمایشی 111پروژه
آموزشی میباشند.مدیر کل نوسازی مدارس استان
دربخش دیگری از این گفتگو با بیان این که بنیاد
محترم برکت در سال جاری  22پروژه مدرسه
سازی با  159کالس درس در استان گیالن در
دست احداث یا تکمیل داشته ،تصریح کرد :از این
تعداد 10پروژه افتتاح شده و  10مدرسه با 69
کالس درس تا مهرماه سال آینده به بهره برداری
می رسند و دو پروژه باقی مانده نیز قبل از سال
جدید افتتاح می شوند.

انعکاس عملکرد اداره کل نوسازی
مدارس استان گیالن از شبکه باران

سرویس شهرستان -عملکرد اداره کل
نوسازی مدارس استان گیالن در برنامه تلویزیونی
جلوه های تالش تشریح شد .مهندس مقدم مدیر کل
محترم نوسازی مدارس استان گیالن شامگاه گذشته
فعالیتها و عملکرد این اداره کل را در سال جاری
در برنامه تلویزیونی جلوههای تالش تشریح نمود .وی
در ابتدا ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی ایران،به رسالت اداره کل
در بحث ساخت ،توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی
پرداخت .مهندس مقدم کیفیت و اثربخشی پروژه
های آموزشی را از برنامههای اصلی خود در اداره کل
عنوان نموده و افزود نظارت و کنترل کیفیت پروژه
ها از الزامات و خواسته های جدی ما بوده است.
وی با اشاره به تحول معماری مدارس در سالهای
اخیر افزود:در سه سال گذشته در طراحی فضاهای
آموزشی رویکرد جدیدی آغاز شده است.مهندس
مقدم تصریح نمود :در سالهای اخیر عالوه بر این
که تاکید شده فضاهای آموزشی در بحث زیبایی و
کارایی نقش خوبی را ایفا کنند در بحث تجهیزات نیز
از مدرن ترین تجهیزات روز استفاده شود.

به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر:

پروژه فاضالب مناطق شمالی شهر اراک به بهره برداری رسید

سرویس شهرستان -مهندس عبدالرضا
خلیلی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی با اشاره به بهره برداری شبکه جمع آوری
فاضالب در مناطق شمالی شهر اراک عنوان کرد :در
حال حاضر  ٩٧٠كيلومتر شبكه جمع آوری فاضالب
در اراك اجرا گردیده و براساس برنامهريزيهاي انجام
شده نهايتا تا پايان بهار سال آينده با اجرای 28
کیلومتر باقی مانده از شبکه جمع آوری فاضالب به
صورت كامل شهروندان كالنشهر اراك از خدمات دفع
بهداشتی فاضالب بهره مند خواهند شد .وي تصريح
كرد :براي اجرای پروژه فاضالب مناطق شمالي اراك
بیش از  302میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی،
منابع دولتی ،فاینانس داخلی و  B.O.Tهزینه شده
است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اجرای
 65کیلومتر خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری
فاضالب و نصب  5هزار و  100فقره انشعاب فاضالب
را از جمله اقداماتی عنوان نمود که در راستای بهره
برداری از این پروژه انجام گردیده است .در ادامه
این مراسم مهندس آقازاده استاندار مرکزی مرکزی
گفت :طی چهار سال  280میلیارد تومان در توسعه
زیرساختهای آب و فاضالب استان هزینه شده است.
وی با ابراز رضایت از فعالیت های شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی عنوان کرد :اجرای شبکه جمع آوری
فاضالب در این وسعت در شهر اراک کار بزرگی است
و این شهر در این بخش میتواند الگویی برای دیگر
کالنشهرها باشد .استاندار مرکزی افزود :هزار و 100
لیتر در ثانیه خروجی پساب تصفیه خانه اراک است
که با برنامهریزی دقیق میتوان از این گوهر ارزشمند
استفادهای بهینه در امر آبیاری فضای سبز و اختصاص
به برخی صنایع داشت که اگر این موضوع اجرایی شود
میزان افت آب منابع آبهای زیرزمینی که در بحران
قرار دارد محفوظ خواهند ماند .در ادامه این مراسم
دکتر کریمی نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان
در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :در حال حاضر
همه شهروندان اراک امکان استفاده از سد کمال صالح
به عنوان منبع اصلی آب این کالنشهر را ندارند و با
تخصیص اعتبار این پروژه نیز در دستور کار شرکت

اب و فاضالب استان مرکزی قرار خواهد گرفت .وی با
تاکید بر اختصاص بخشی از پساب فاضالب شهر اراک
به حوزه صنعت گفت :امروز بخشی از صنایع مستقر در
جاده تهران از آب شرب مصرف دارند که با اختصاص
این پساب روزانه  400لیتر در ثانیه آب شرب ذخیره
میشود .رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان
کرد :آب کاالی ارزانی در کشور است که باید به قیمت
واقعی عرضه شود در همه دنیا آب تصفیه شده تنها
برای شرب استفاده میشود ،اما در ایران در همه
بخشها عرضه میشود .سامانه اطالعات مكاني GIS
شركت آب و فاضالب استان مرکزی به بهره برداری
رسید.مهندس عبدالرضا خیلی مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب استان مرکزی با بیان اینکه دانش
 GISیکی از فناوریهای نوین برای تشکیل بانکهای
اطالعاتی ،بازیابی و تحلیل اطالعات مکانی محسوب
میشود عنوان کرد :در اين سامانه با استفاده از نرم
افزار مخصوص،كليه اطالعات در خصوص شبكه توزيع
آب در تمام شهر های استان به نمايش گذاشته شده
و در صورت بروز حادثه و يا مشكلي در كوتاهترين
زمان ممكن قابل پيگيري مي باشد .مهندس عبدالرضا
خلیلی هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر  5میلیار ریال
عنوان کرد افزود :بهره برداري از اين سيستم اطالعاتي
منجر به كاهش اتفاقات آب ،هدررفت آب،كاهش قطع
آب مشتركين و ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهد

شد .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با
تاکید بر اینکه سامانه اطالعات مکانی ،GISپروژهای
دانشمحور است و در محیط تحت وب اجرایی
شده افزود :بواسطه این سامانه اطالعات بیشتری در
اختیار شرکت آب و فاضالب خواهد بود و بیش از
 4برابر هزینههای مالی این پروژه کار کارشناسی و
علمی صورت گرفته است و امروز کل استان مرکزی
تحت پوشش این سامانه قرار دارد .گفتنیست سامانه
اطالعات مکانی  GISدر شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی از سال  1387استقرار یافته و در این راستا
اقدامات موثری از جمله بروزرسانی نقشه های موجود،
دستورالعمل تهیه نقشه های ازبیلت ،ورود نقشه
های موجود به محیط ،GISجمع آوری نقشه های
پایه شهری (،)1:2500جمع آوری اطالعات مکانی
تاسیسات شبکه و بروزرسانی نقشه مناطق مشترکین
ومخازن صورت گرفته است.
بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر دلیجان
خلیلی مدیرعامل شرکت عنوان کرد :به دنبال
اجرای طرح آبرسانی به شهر دلیجان از سد کوچری
 ،پروژه ساخت تصفیه خانه آب این شهر در دستور
کار شرکت آب و فاضالب استان مرکزی قرار گرفت
و عملیات ساخت و تجهیز آن انجام و هم اکنون
به بهره برداری می رسد .وی ضمن ارائه گزارشی
از مشخصات پروژه گفت :این تصفیه خانه دارای

 2دستگاه فیلتر شنی تحت فشار با ظرفیت تصفیه
 160لیتر در ثانیه  ،آب انتقالی از سد کوچری به
شهر دلیجان را تصفیه می کند و آب با کیفیت بسیار
مطلوب در اختیار شهروندان این شهر قرار می گیرد.
مهندس خلیلی اعتبار این پروژه را  7میلیارد ریال
عنوان نمود .گفتنی است طرح آبرسانی از سد کوچری
به شهر دلیجان شامل ساخت یک باب مخزن ذخیره
آب با ظرفیت 5000متر مکعب،ساخت یک باب
ایستگاه پمپاژ آب با دبی  110لیتر در ثانیه و اجرای
 10کیلومتر خط انتقال آب به قطر  500میلیمتر با
اعتباری بالغ بر  90میلیارد ریال پیش از این به بهره
برداری رسیده است.به دنبال افتتاح پروژه های شرکت
آب و فاضالب استان مرکزی در دهه فجر سالجاری،
در سومین روز از این دهه پروژه آبرسانی به شهر نراق
با حضور مهندس آقازاده استاندار مرکزی  ،مهندس
کردی فرماندار دلیجان  ،مهندس خلیلی مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی و جمعی از
مسئوالن استان و شهرستان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت عنوان
کرد :پروژه ساخت مخزن ذخیره آب شهر نراق شامل
ساخت یک باب مخزن ذخیره آب به حجم  500متر
مکعب و اجرای خط انتقال خروجی مخزن به طول
 300متر به عنوان یکی از پروژه های طرح آبرسانی
به شهر نراق به دنبال اجرای پروژه خط انتقال آب
و پروژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب در منطقه
کارستی به بهره برداری رسید .مهندس خلیلی اعتبار
این پروژه را  5میلیارد ریال عنوان نمود و تصریح کرد
 :برای آبرسانی به شهر نراق تا کنون  30میلیارد ریال
هزینه شده و تا  10سال آینده آب مورد نیاز مردم
منطقه تامین است.
در ششمین روز از دهه مبارک فجر پروژه
آبرسانی به شهر میالجرد با حضور مهندس آقازاده
استاندار مرکزی  ،مهندس سسلیمانی فرماندار
کمیجان  ،مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی و جمعی از مسئوالن استان و
شهرستان به بهره برداری رسید.

 ۲۶روستای لرستان در دهه فجر امسال روشن شدند

سرویس شهرستان -فریدون خودنیا ،مدیرعامل شرکت توزیع
برق استان لرستان گفت :با اعتباری بالغ بر  ۱۴۵میلیارد ریال  ۲۶روستای
صعبالعبور و کوهستانی که داشتن راه مناسب جهت تأمین برق آنها
مهمترین دغدغه مردم و مسئولین بود با همت و تالشهای ستودنی
نیروهای پرتوان برق استان ،برقرسانی و در دهه فجر به بهرهبرداری
رسیدند .با توجه به بودجه اختصاصی از طرف شرکت توانیر برای
برقرسانی روستاها ،امسال موفق شدیم  ۲۶روستای بسیار صعبالعبور که
حتی راهشکافی نشده بودند در برنامه کاری قرار داده و با عنایت باریتعالی
در همین دهه انقالب افتتاح شدند .با پیگیریهای فراوان از طریق شرکت
توانیر این مهم صورت گرفت و با تالش نیروهای زحمتکش برق لرستان
تأمین برق روستاها در بازه زمانی مشخص انجام گرفت .تعداد خانوارهایی

که از نعمت برق در این پروژهها برخوردار شدند  ۵۳۹خانوار است که
در این مناطق که گذران زندگی با مشقت فراوان میسر بود ،امید به
زندگی افزایش یافته است ۶۰ .کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف
برای برقرسانی به این روستاها احداث گردیده است.همچنین تعداد
ترانسفورماتور منصوبه در این روستاها  ۲۰دستگاه که بیش از  ۹۰درصد
روستاهای برقدار شده در شهرستانهای خرمآباد ،نورآباد و پل دختر واقع
گردیده است.احداث دو فیدر جدید که بهدلیل کوهستانی بودن مناطق
بهجای پایههای بتونی از تاورهای فلزی استفاده گردیده نیز در دستور
کار سالجاری بود و خوشبختانه این فیدرها نیز به بهرهبرداری رسید و
بخش اعظمی از شهرستان معموالن و بخش بزرگ شاهیوند تحت پوشش
شبکهای این فیدرها از انرژی پایداری برخوردار گردیدند.

با حضور استاندار مازندران صورت گرفت:
بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی «شیخ گلی « قائمشهر

در ششــمین روز از گرامیداشــت دهــه مبــارک
فجــر مجتمــع آبرســانی روســتایی شــیخ گلــی
شهرســتان قائمشــهر بــا بهــره منــدی اهالــی 4
روســتای ایــن شهرســتان بــا جمعیتــی بالغ بــر 1874
نفــر بــا حضــور مســووالن اســتانی و شهرســتانی
افتتــاح و بهــره بــرداری از آن آغــاز شــد.
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و آمــوزش
همگانــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
مازنــدران؛ مجتمــع آبرســانی روســتایی شــیخ گلــی
شهرســتان قائمشــهر بــا حضــور محمــد اســامی
اســتاندار مازندران،مهنــدس مجیــد عبدالهــی مدیــر
عامــل شــرکت آبفــار اســتان،مهندس محمــدی
فرمانــدار شهرســتان قائمشــهر و جمعــی از مدیــران
و مــردم منطقــه بــه بهــره بــرداری رســید.
در آییــن افتتــاح ایــن پــروژه ،مهنــدس عبدالهــی
ضمــن تبریــک دهــه مبــارک فجــر حجــم
کارهــای انجــام شــده و عملیــات اجرایــی
آبرســانی روســتایی در ســطح اســتان طــی دو
ســال اخیــر را بــه انــدازه  4ســال اعــام کــرد و
گفــت 359 :روســتا بــا  238هــزار نفــر جمعیــت
در سراســر اســتان در دو ســال گذشــته از نعمــت
آب آشــامیدنی ســالم برخــوردار شــدند و بــرای
بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا  491کیلومتــر
خــط انتقــال 1210،کیلومتــر شــبکه توزیع،احــداث
مخــازن ذخیــره بــه حجــم  30هــزار متــر مکعــب
،همچنیــن راه انــدازی  92واحــد ایســتگاه
پمپاژ،حفــر و تجهیــز  48حلقــه چــاه و بهســازی 44
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دهنــه بهســازی چشــمه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر
 132میلیــارد تومــان اجــرا شــد.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح  5پــروژه آبرســانی
روســتایی در دهــه فجــر امســال افــزود 3 :پــروژه
از ایــن پــروژه هــا آبرســانی ،یــک پــروژه ارتقــای
تصفیــه خانــه و یــک پــروژه تصفیــه فاضــاب
بــوده اســت کــه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 140
میلیــارد ریــال بــه اتمــام رســید.
در ادامــه اســتاندار مازنــدران ضمــن قدردانــی
از اقدامــات جهــادی مهنــدس عبدالهــی مدیــر
عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان
و مهنــدس زمانــی مدیــر امــور آبفــار شهرســتان
قائمشــهر و ســیمرغ گفــت :شــما بــا اقدامــات
جهــادی توانســتید بحــث آبرســانی کــه دغدغــه
اساســی مــا و مــردم اســت را رفــع کنیــد و ایــن
کار بــرای مــا بســیار ارزشــمند اســت.
وی با تاکید بر تمرکز زدایی مدیریتی و به

کارگیــری ظرفیــت مدیــران در شهرســتانها اظهــار
داشــت :معتقــدم مدیــران شهرســتانها بایــد از
اختیــارات بیشــتری برخــوردار شــوند تــا بتواننــد
پیونــد خــود را بــا مــردم کــه بســتر توســعه هســتند
مســتحکمتر کننــد لــذا هرچــه قــدر مدیریــت
فراگیرتــر باشــد مشــارکت مــردم کــه نیــاز ماســت
بیشــتر خواهــد شــد.
مهنــدس محمــد اســامی ضمــن توصیــه بــه
مــردم در رعایــت الگــوی مصــرف بهینــه آب
از مســووالن آبفــار نیــز خواســت پــروژه هــای
فاضــاب روســتایی را گســترش دهنــد تــا محیــط
 ،مــردم و جامعــه ســالمی داشــته باشــیم.
در حاشــیه مراســم مهنــدس زمانــی مدیــر امــور
آبفــار قائمشــهر و ســیمرغ حجــم عملیــات مجتمــع
آبرســانی روســتایی شــیخ گلــی را شــامل حفــر
یــک حلقــه چــاه عمیق،احــداث دو بــاب مخــازن
ذخیــره بــه حجــم  600متــر مکعب،تجهیــز یــک
واحــد ایســتگاه پمپاژ،احــداث اتاقــک دیــزل
ژنراتــور و لولــه گــذاری شــبکه توزیــع بــه طــول
 27کیلومتــر بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 25474
میلیــون ریــال خبــر داد.
وی افزود:بــا بهــره بــرداری از ایــن مجتمــع
آبرســانی روســتایی  4روســتای شــیخ
گلی،طارســیکا،کاردگرخطیر و شــامیکا بــا
جمعیتــی بالــغ بــر  612خانــوار و  1874نفــر از
نعمــت آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی
بهره مند شدند.

اخبار
 ۳پد بالگرد جمعیت هاللاحمر استان
گلستان افتتاح شد

سرویس شهرستان -مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر استان گلستان گفت ۳ :پد بالگرد
جمعیت هاللاحمر امروز با حضور معاون جمعیت
هالل احمر کشور با  ۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان اعتبار به بهرهبرداری رسید.حسین احمدی
در مراسم افتتاح پد بالگرد جمعیت هاللاحمر در
شهرستان بندرگز اظهار داشت :با توجه به شرایط
استان گلستان و وجود مناطق صعبالعبور یکی از
موضوعات مهم در بحث امدادرسانی ،امداد هوایی
است .وی تصریح کرد :ضرورت دارد که امداد هوایی
به صورت استاندارد در استان گلستان دنبال شود و
وجود امداد هوایی سبب کاهش تلفات در حوادث
میشود .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
گلستان یادآور شد 3 :پد بالگرد جمعیت هاللاحمر
با حمایت استانداری گلستان در محورهای مختلف و
استان در ورودی نوکنده و شهرستان بندرگز ،خوش
ییالق و توسکستان در نظر گرفتهشده است .احمدی
گفت :به دنبال این هستیم که تعداد این پدهای
بالگرد را افزایش دهیم ،افزود :این پدها به افزایش
امدادرسانی منجر میشود .وی افزود :برای راهاندازی
این پدها  3میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار در
نظر گرفتهشده و همچنین این پدها در ابعاد  20در
 20و در مساحت  400مترمربع جانمایی شده است.
مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان:

راهپیمایی  ۲۲بهمن نشان از
والیتمداری و دشمنشناسی ملت
ایران است

سرویس شهرستان -حجت االسالم نوراهلل
ولینژاد در حاشیه راهپیمایی شهر گرگان در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :با وجود همه تالشهای تبلیغی
دشمنان برای تضعیف روحیه مردم و ایجاد ناامیدی،
همانطور که انتظار میرفت مردم ما لحظهشناس
و موقعیتشناس هستند و با حضور باشکوه در
راهپیمایی امروز خود همه دسیسه و توطئههای
آنان را نقش برآب کردند.وی افزود :دشمن یکسال
سرمایهگذاری کرد تا بتواند با تضعیف روحیه مردم
ناامیدی و اختالف را دامن بزند و به دنبال این بود
با در گیری اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی
و با به کارگیری همه رسانهها بتواند به نظام آسیب
بزند و مانع حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن شود
اما همه تالش آنان بیفایده بود و مردم با حضور
چندساعتی در راهپیمایی  ۲۲بهمن مشت محکمی
بر دهان استکبار جهانی زدند و برای چندمین بار
به دشمنان پیام دادند که امیدی به برگشت به
ایران نداشته باشند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
گلستان ادامه داد :مردم ایران اسالمی با حضور
باشکوه خود در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال نشان
دادند در همه دو راهیها ،راه رهبر و نظام بر همه
چیز ترجیح دارد و این اتفاق مهم را در  ۲۲بهمن رقم
زدند و نشان دادند که به آرمانهای نظام وفادارند و
مردم وفادار ایران در هر جایی که پای دشمن را در
صحنه ببینند پای و زبان دشمن را قطع میکنند.

