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همزمان با آغاز هفته دولت انجام شد : 
 افتتاح دو پروژه خانه فرهنگ شهید 

آوینی روستای بکه و زمین چمن 
مصنوعی روستای اصیل آباد

شـهریار- فریبـا میرزایـی پندار: 
پـروژه  دولـت،  هفتـه  آغـاز  بـا  همزمـان 
عمرانـی خانـه فرهنـگ شـهید آوینـی و 
مصنوعـی  چمـن  زمیـن  ورزشـی  پـروژه 
روسـتای اصیـل ابـاد وحیدیـه بـا حضـور 
مدیـرکل دفتـر امـور روسـتایی و شـورای 

اسـتانداری تهـران و فرمانـدار شهرسـتان شـهریار افتتـاح شـد. بـه 
گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛ همزمـان 
بـا اولیـن روز از هفتـه دولـت، بـا حضور معصومـه پرنـدوار مدیرکل 
دفتر امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری تهران، مهندس طاهری 
فرماندار شهرسـتان شـهریار، نماینده حوزه مشق در مجلس شورای 
اسـامی، معاونین فرمانداری، بخشـداران مرکزی شـهریار و جوقین، 
شـهردار و اعضای شـورای اسـامی شـهر وحیدیه، دیگر مسـئولین 
شهرسـتانی و محلـی، پـروژه عمرانـی خانـه فرهنگ شـهید آوینی 
در روسـتای بکـه و پـروژه ورزشـی زمیـن چمن مصنوعی روسـتای 
اصیـل آباد در شـهر وحیدیه افتتـاح و بهره برداری شـد. پروژه خانه 
فرهنـگ شـهید آوینی روسـتای بکـه در زمینـی به مسـاحت ۳۷۰ 
متـر مربـع و بـا زیر بنای ۵۵۰ متر مربـع در دو طبقه با اعتباری بالغ 
بـر ۱۱ میلیارد ریـال از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده افتتاح شـد؛ 
همچنیـن پـروزه ورزشـی زمیـن مصنوعی روسـتای اصیل آبـاد در 
زمینـی به مسـاحت ۱۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالـغ بر ۷۴ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده توسـط مسـئولین حاضر استانی 

و شهرسـتانی بـه بهـره برداری رسـید.

افتتاح و بهره برداری بیش از158 
پروژه مخابراتی استان گلستان 

بمناسبت هفته دولت
گـرگان - مدیـر مخابـرات منطقـه 
گلسـتان از افتتـاح و بهـره بـرداری بیـش 
از ۱۵8 طـرح و پروژه مخابراتی بمناسـبت 
گرامیداشـت هفتـه دولـت  بـا اعتبـاری 
بـر ۱2۰ میلیـارد ریـال در سـطح  بالـغ 
اسـتان خبرداد.به گـزارش روابـط عمومی 

مخابـرات منطقه گلسـتان مهندس شـهمرادی با گرامیداشـت یاد 
وخاطـره شـهیدان رجایـی وباهنـر گفـت: ایـن طـرح هـا  در حوزه 
های توسـعه شـبکه همـراه اول ،توسـعه فیبرنوری وتقویت شـبکه 
کابل،تقویـت و توسـعه شـبکه انتقـال وسیسـتم هـای مخابراتـی 
و توسـعه سـوئیچ وسیسـتم هـای access در مناطـق مختلـف 
شـهری و روسـتایی اسـتان مـی باشـد.به گفتـه وی،ایـن طـرح ها 
کـه بمناسـبت هفتـه دولـت صـورت مـی پذیرفـت حاصـل تاش 
و زحمـات شـبانه روزی تمامـی مدیـران ، کارکنـان ومتخصصیـن 

مخابـرات منطقه گلسـتان اسـت.

توافق »مهران شاهین طبع« با تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان

گـرگان - باشـگاه بسـکتبال شـهرداری گـرگان بـرای هدایـت 
تیـم در فصـل پیش روی لیگ برتر بسـکتبال باشـگاه های کشـور با 
مهران شـاهین طبع، سـرمربی تیم ملی کشـورمان به توافق رسـید.

بـه گـزارش مرکـز اطاع رسـانی روابـط عمومی شـهرداری گـرگان، 
بـر اسـاس اعام هیـات مدیره باشـگاه بسـکتبال شـهرداری گرگان، 
در مذاکـره بـا »مهـران شـاهین طبـع« سـرمربی کنونـی تیـم ملی 
بسـکتبال کشـورمان بـرای هدایت تیم بسـکتبال شـهرداری گرگان 
در فصـل پیـش روی لیـگ برتـر بـه توافق رسـیده شـد و وی پس از 
پایـان مسـابقات ایـران در جـام جهانـی و بازگشـت به کشـور، راهی 
گرگان خواهد شـد.بر اسـاس ایـن گزارش، حضور چهـره ای همچون 
شـاهین طبـع با تجربه مربیگـری تیم های طراز اول، قطعـا به ارتقای 
جایـگاه بسـکتبال گـرگان کمـک شـایانی خواهـد کرد.ایـن گزارش 
حاکـی اسـت، هیـات مدیره باشـگاه بسـکتبال شـهرداری گـرگان با 
تقدیـر از تـاش های »حمیدرضا کاسـنگیانی« و دیگر اعضای کادر 
فنـی و عوامـل تیم در لیگ برتر سـال گذشـته انتخاب اعضـای کادر 
فنـی و بازیکنـان بـه صـورت کامـل بـا سـرمربی تیـم خواهد بـود و 
هیـات مدیـره از شـاهین طبع خواسـته بـا توجه به فرصت از دسـت 
رفتـه، در معرفـی کادر فنـی و بازیکنـان مورد نظر خود تسـریع کند.

شهردارشاهرود:تداوم هوشمند 
سازی در شاهرود ،آینده ای روشن 

را برای شهر رقم خواهد زد
شـاهرود- حسـین بابامحمـدی: 
شـهردار شـاهرود با اشـاره به اینکـه تداوم 
ای  شـاهرود،آینده  در  سـازی  هوشـمند 
روشـن را بـرای ایـن شـهر رقـم خواهـد 
زد،گفـت: ایجـاد شـهر هوشـمند بایـد از 

اولویـت هـای شـهرداری باشـد.مهندس محسـن احمدی بـا بیان 
اینکه ایجاد شـهر هوشـمند ، مهمترین فاکتور فنـاوری اطاعات و 
ارتباطات و نو آوری اسـت که نقش موثر در ایجاد شـهر هوشـمند 
دارد.وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب که در شـهر هوشـمند ، افزایش 
مشـارکت شـهروندان در تصمیـم گیریها،بـه کمـک سـاختارهای 
اطاعاتـی هوشـمند و نظـام کار آمـد آموزش شـهروندان به کمک 
مـی آیـد، ابـراز داشـت: در این نوع شـهرها بخـش عهـده ای از بار 
مسـئولیت و فشار کاری از روی روش مدیران و دستگاههای دولتی 
برداشـته شـده و بـه خـود مردم منتقـل می شـود، از دوبـاره کاری 
هـا، تصمیـم گیـری مبتنی بـر آزمایش و خطـا و هدر رفتـن زمان 
و منابـع کاسـته و همچنین هزینه های تطبیق شـهر با حـوادث و 
رویدادهـای بـه حداقل می رسـد و شـهر انعطاف پذیـری و توانایی 
الزم جهـت مقابلـه بـا حـوادث غیـر مترقبـه را بدسـت مـی آورد. 
شـهردار شـاهرود با اشاره به اینکه شهر هوشـمند می تواند نه تنها 
بسـتری برای افزایش قابل توجه در آمدهای شـهرداری باشـد بلکه 
نقـش موثـری در بهینـه سـازی و اثر بخشـی فعالیت های توسـعه 
شـهری ایفا نماید، عنوان داشـت: ثبت تخلفـات رانندگی، پرداخت 
الکترونیکی فیش های نوسـازی، درآمد، صنفی بر اسـاس شناسـه 
قبـض و پرداخـت بارکـد، پرداخـت الکترونیکـی عـوارض خـودرو، 
بازدیـد از امـاک سـاختمانی اطاعـات از طریق نرم افـزار اندروید، 
برگزاری جلسـات شـهر هوشـمند جهت اعام نیاز ارگانها و نهادها، 
مشـاهده تصاویر ۳۶۰درجه کل سطح شهر سالهای۹۵-۹8تصدیق 
گواهـی شهرسـازی )خدمـات شـهروندان( جهت جلوگیـری از هر 
گونـه جلـب و سوءاسـتفاده، مشـاهده آزاد کمسـیون مـاده صد در 
خدمـات شـهروندان، مشـاهده بدهی عوارض نوسـازی، عـوارض و 
نوسـازی، پرداخت سـوابق عوارض نوسـازی، بدهی عوارض صنفی، 
پرداخـت سـوابق عـوارض صنفـی، برنامـه ریـزی جهـت برگـزاری 
اسـتارت آپ شهر هوشـمند، الکترونیکی شدن اسـناد شهر سازی، 
برگـزاری جلسـات جهـت پرداخـت کرایه تاکسـی از نرم افـزارآپ، 
مزاکـره بـا شـرکتهای دانش بنیـان جهت حمل و نقل هوشـمند و 
پرداخـت هزینـه پارک در معابر بصورت هوشـمند از جمله اقدامات 

انجام شـده در هوشمندسـازی شـهر شـاهرود است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به 
مناسبت هفته دولت:

افتتاح و کلنگ زنی ۷ هزار میلیارد 
ریال پروژه برق منطقه ای خوزستان 
اهـواز - رحمـان محمدی: 
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای 
خوزسـتان گفـت: ایـن شـرکت به 
مناسـبت فرا رسـیدن هفته دولت 
سـرمایه  بـا حجـم  هایـی  پـروژه 
میلیـارد  هـزار  گـذاری حـدود ۷ 
ریـال آمـاده افتتاح یـا کلنگ زنی در بخش پسـت و خط دارد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق منطقه ای 
خوزسـتان، محمود دشـت بـزرگ اظهار کرد: در بخش پسـت 
هـای بـرق 2۰ پـروژه با ارزش سـرمایه گذاری 2 هـزار و ۳۷8 
میلیـارد ریال آمـاده افتتاح و ۷ پروژه با ارزش سـرمایه گذاری 
۷۴۱ میلیـارد ریـال آماده کلنگ زنی اسـت. وی بیـان کرد: از 
جملـه پسـت هـای برق قابـل افتتاح این شـرکت می تـوان به 
فاز اول پسـت ۱۳2 کیلو ولت کیانشـهر ۱، پسـت سـیار ۱۳2 
کیلـو ولـت کارون در اهـواز، افزایش ظرفیت پسـت ۱۳2 کیلو 
ولـت رامهرمـز، فـاز اول پسـت ۱۳2 کیلـو ولت آنـزان ایذه در 
خوزسـتان و فـاز اول طرح دائم پسـت ۱۳2 کیلـو ولت دنا، فاز 
اول پسـت ۱۳2 کیلـو ولت چـرام و افزایـش ظرفیت و تکمیل 
طـرح دائم پسـت 2۳۰ کیلو ولت سـاران در اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد اشـاره کـرد. مدیـر عامل شـرکت بـرق منطقه ای 
خوزسـتان پـروژه هـای قابل افتتـاح در بخش خطـوط برق را 
۱۱ پـروژه با ارزش سـرمایه گـذاری 8۹۴ میلیـارد ریال خواند 
و افـزود: در ایـن بخـش هفـت پروژه بـا ارزش سـرمایه گذاری 
2 هـزار و 88۴ میلیـارد ریـال آمـاده کلنگ زنی اسـت. دشـت 
بـزرگ تصریـح کرد: بـا پروژه هایی کـه افتتاح می شـود ۶۰2 
مگاولـت آمپـر بـه ظرفیت پسـت هـا و ۱88 کیلومتر مـدار به 

طـول خطـوط شـبکه بـرق این شـرکت اضافه می شـود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین:
شهر برای فرا رسیدن اعیاد دهه 

والیت آماده سازی شد
قزویـن - داریوش قاسـمی، 
زیباسـازی  سـازمان  مدیرعامـل 
بـه  گفـت:  قزویـن  شـهرداری 
مناسـبت فرا رسـیدن اعیاد غدیر 
و قربـان دو عید مهم و ارزشـمند 
مسـلمانان جهـان و دهـه والیت، 
ایـن سـازمان، نسـبت بـه فضاسـازی شـهری و آذیـن بندی 
میادیـن و معابر سـطح شـهر اقـدام کـرد. به گـزارش روابط 
قاسـمی  قزویـن؛  شـهرداری  زیباسـازی  سـازمان  عمومـی 
گفـت: ایـن سـازمان، همزمـان بـا فرارسـیدن اعیـاد قربـان 
و غدیـر و باهـدف هویت بخشـی بـه سـیمای شـهری، بـا 
اکـران طـرح هـای مختلف، پیام هـای  مناسـبتی و فرهنگی 
مرتبـط بـا آن، هم سـو بـا عقایـد شـهروندان قزوینـی، اعیاد 
قربـان و غدیـر را گرامـی داشـت.وی ادامـه داد: باتوجـه بـه 
جایـگاه واالی دهـه والیـت و اعیـاد سـعید غدیـر و قربـان 
شـهری  مدیریـت  مجموعـه  سـال  هـر  مسـلمانان،  بـرای 
قزویـن تـاش مـی کنـد تـا بـا اجـرای برنامه هـای مختلف 
و زیباسـازی فضـای شـهر، آذیـن بنـدی و تزییـن میادین و 
معابر فضایی روح بخش و نشـاط آور برای شـهروندان ایجاد 
کنـد و ایـن اعیاد را برای شـهروندان به جشـن هایـی به یاد 
ماندنـی تبدیل کند.این مسـئول تصریح کـرد: نصب بیش از 
2۵ هـزار متر ریسـه رنگی در سـطح شـهر یکـی از اقداماتی 
اسـت که این سـازمان با هدف زیباسـازی شـهر انجام شـده 
کـه عـاوه بـر این که موجـب زیبایی بصری شـهر شـده، بر 
اذهـان عمومـی و ایجاد روحیه نشـاط شـهروندان نیـز تأثیر 
گذاشـته است.قاسـمی بـه دیگـر اقدامـات ایـن سـازمان به 
مناسـبت گرامیداشـت دهـه والیـت اشـاره و بیـان کـرد: به 
همیـن مناسـبت پایـه پرچـم هـای میادیـن و تقاطـع های 
سـطح شـهر تعویـض و پرچـم هایـی بـا موضـوع مرتبـط با 
اعیـاد غدیـر و قربـان بـر روی آن هـا نصـب شـد.مدیرعامل 
سـازمان زیباسـازی شـهرداری قزوین تصریح کرد: نصب بنر 
بـا موضـوع تبریـک اعیـاد غدیـر و قربـان بـر روی ابزارهای 
تبلیغاتی در سـطح شـهر از دیگـر اقدامات این سـازمان می 
باشـد که مـورد توجه شـهروندان قـرار گرفته است.قاسـمی 
اضافـه کرد: سـازه هـای دایـره ای زیبایی جانمایی شـده در 
میادیـن شـهر هـم بـرای اعیـاد قربـان و غدیـر آماده شـده 
انـد. بنرآن ها تعویض شـده اسـت و بنرمرتبط گرامیداشـت 
اعیـاد قربـان و غدیـر و دهـه کرامـت بـر روری آن هـا نصب 
شـده کـه هـدف از ایـن اقدام فضاسـازی شـهر به مناسـبت 

دهـه والیـت بوده اسـت.

اخبار ایراناخبار ایران در هفته دولت  و با اعتباری بیش از 462 میلیارد ریال؛

هشت پروژه آب و فاضالب شهری در آذربایجان شرقی بهره برداری و کلنگ زنی می شود
تبریـز - لیـا پاشـایی: همزمـان بـا هفته دولـت از 8 
پـروژه آب و فاضـاب بـا هزینـه ای بالغ بـر 462 میلیارد 
و 700 میلیـون ریال در شـرکت آب و فاضـاب آذربایجان 

شـرقی بهـره بـرداری و یا کلنـگ زنی می شـود. 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان آذربایجـان شـرقی 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر در 
تشـریح فعالیتهـا و پـروژه هـای قابـل افتتـاح و کلنـگ زنـی بـا 
اعـام ایـن خبـر اظهـار کـرد: در هفتـه دولـت از چندیـن پـروژه 
آبرسـانی و فاضـاب در شـهرهای اسـتان بهره بـرداری و یا کلنگ 
زنـی خواهـد شـد .علیرضـا ایمانلـو افـزود: بهره بـرداری از شـبکه 
جمـع آوری فاضـاب شـهرک مصلی مـرزداران، کوی زمـزم و 2۰ 
متـری ماراالن، خیابان شـهید قـره باغی، شـهرک طالقانی، کلنگ 
زنـی احـداث مخزن ده هـزار مترمکعبـی مرتفع ایل گلـی، کلنگ 
زنـی احـداث مخـزن ده هزار مترمکعبـی منظریه کانشـهر تبریز، 
احـداث ایسـتگاه پمپـاژ وشـبکه فاضـاب انتهای شـهرک ولیعصر 
میانـه بطـول 8 کیلومتـر، کلنگ زنـی احداث ایسـتگاه پمپاژ کوی 
نهضت اندیشـه و شـبکه فاضاب راه آهن میانـه بطول ۵ کیلومتر، 
کلنـگ زنـی احداث خط انتقال شـمالی فاضاب آذرشـهر بطول 2 
کیلومتـر، کلنگ زنی توسـعه شـبکه فاضاب مسـکن مهر سـراب 
بطـول ۱8۰۰ متـر و کلنگ زنـی احداث مخزن ذخیـره آب ۱۰۰۰ 
مترمکعبـی آچاچـی میانـه از جملـه پـروژه هایـی اسـت کـه در 

هفتـه دولـت کلنـگ زنـی و یـا بـه بهره بـرداری مـی رسـند . وی 
در خصـوص بهـره بـرداری از شـبکه جمع آوری فاضاب شـهرک 
مصلـی مـرزداران، کوی زمـزم و 2۰ متری ماراالن، خیابان شـهید 
قـره باغـی، شـهرک طالقانـی کانشـهر تبریـز گفت: هـدف اصلی 
از اجـرای طـرح جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضـاب منطقـه 
اسـت و طـول شـبکه جمـع آوری فاضـاب 2۹ کیلومتـر بـوده و 
۷2۵۰ انشـعاب فاضـاب در آن نصـب و بیـش از ۱۴ هـزار خانـوار 

از آن برخـوردار مـی شـوند. وی افـزود: تامیـن اعتبارایـن طـرح از 
محـل اسـتانی و منابـع داخلـی شـرکت آب و فاضاب اسـتان می 
باشـد کـه بـرای اجرای ایـن طـرح اعتباری بالـغ بـر 2۰۰ میلیارد 
ریال هزینه شـده اسـت . مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
آذربایجـان شـرقی در ادامـه بـه احـداث ایسـتگاه پمپـاژ و شـبکه 
فاضـاب انتهـای شـهرک ولیعصـر میانـه اشـاره کرد و گفـت: این 
طـرح بمنظـور جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضـاب بخشـی از 

شـهرک ولیعصـر میانـه  بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۴۵ میلیارد ریـال از 
محـل اعتبـارات اسـتانی و داخلی اجرا شـده که طـی هفته دولت 
با حضور مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی بهره برداری خواهد شد 
. علیرضـا ایمانلـو بـا اعـام اینکه همزمـان با هفته دولـت چندین 
طـرح آبرسـانی در کانشـهر تبریـز و شـهرهای مختلف اسـتان به 
بهـره بـرداری خواهـد رسـید، افـزود: با تـاش پرسـنل زحمتکش 
شـرکت آب و فاضـاب آذربایجـان شـرقی در هفتـه دولـت کلنگ 
زنـی از طـرح هـای؛ مخـزن ۱۰۰۰ مترمکعبـی آچاچـی میانـه بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر ۱2 میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون ریـال، کلنـگ زنی 
احـداث ایسـتگاه پمپـاژ کـوی نهضـت اندیشـه و شـبکه فاضـاب 
راه آهـن میانـه بطـول ۵ کیلومتـر بـا اعتبـار بالـغ بـر ۴۳ میلیارد 
ریـال، کلنـگ زنـی احداث خـط انتقال شـمالی فاضاب آذرشـهر 
بطـول 2 کیلومتـر با اعتبار بالـغ بر 2۷ میلیارد ریـال و کلنگ زنی 
توسـعه شـبکه فاضـاب مسـکن مهـر سـراب بطـول ۱8۰۰ متربا 
اعتبـار بالـغ بـر ۱۵ میلیـارد آغاز خواهد شـد . مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان آذربایجـان شـرقی در پایـان به پـروژه های 
آب آمـاده کلنـگ زنـی درسـطح شـهر تبریز اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: عملیات احـداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبـی مرتفع ایل گلی 
تبریـز بـا اعتبـاری بالغ بـر ۶۰ میلیـارد ریـال و همچنیـن احداث 
مخـزن ۱۰ هـزار مترمکعبی مرتفـع منظریه تبریز بـا اعتباری بالغ 

بـر ۶۰ میلیـارد ریـال در هفتـه دولـت کلنـگ زنی خواهد شـد.

تبریـز - فاح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی از افتتاح 
789 پـروژه عمرانـی، خدماتـی و اقتصـادی بـا اعتباری 
بالـغ بـر 34 هزار میلیـارد ریـال همزمان با هفتـه دولت 

در اسـتان خبر داد.
دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی اظهـار داشـت: از مجمـوع 
پروژه هـای قابـل افتتـاح در هفتـه دولـت، ۴۳۴ پـروژه در مناطق 
روسـتایی و ۳۵۵ پـروژه در مناطق شـهری اجرا شـده اسـت. وی 
ادامـه داد: ۵۵ پـروژه قابـل افتتـاح اسـتان در هفتـه دولـت جـزو 
پروژه هـای ملـی هسـتند کـه بـرای بهره بـرداری از آنهـا بالـغ بر 
۱۴ هـزار میلیـارد ریـال اعتبار هزینه شـده اسـت. به گفتـه وی، 
از مجمـوع ایـن پروژه هـا، ۹۳ پـروژه توسـط شـهرداری ها، ۳۵۵ 
پـروژه توسـط دهیاری هـا و 2۹ پـروژه بـا سـرمایه گذاری بخـش 

خصوصـی اجـرا شـده اسـت.پورمحمدی همچنیـن بـه افتتـاح 
۱۰۶8 پـروژه در سـفر اخیـر رئیس جمهور به اسـتان اشـاره کرد 
و گفـت: مجمـوع اعتبـار هزینه شـده بـرای ایـن پروژه هـا که در 
بخش های مختلف انرژی، راه سـازی، پاالیشگاه، بهداشت و درمان، 
صنعـت و تولید، امـور زیربنایی و منابع آبی، کشـاورزی، ارتباطات 
و مخابـرات و توسـعه روسـتایی بهره بـرداری شـد، بیـش از ۱۰۰ 
هـزار میلیـارد ریال بـود. اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ادامه به 
بخشـی از اقدامـات مهـم صـورت گرفتـه در اسـتان اشـاره کرد و 
گفـت: از ابتدای مسـئولیت بنـده در اسـتانداری، سـه طرح مهم 
ذوب مـس، نفلین سـینیت و خودروسـازی در دسـتور کار قـرار 
گرفت که تاکنون اقدامات خوبی در این راسـتا انجام شـده اسـت. 
پورمحمـدی، معـدن را یکی از مزیت های بزرگ اسـتان ذکر کرد 

و بـا بیـان اینکـه مقدمـات اجـرای طـرح ذوب در مجتمـع مس 
سـونگون فراهم شـده اسـت، افزود: دسـتگاه ها و تجهیـزات مورد 
نیـاز ایـن طرح به اسـتان منتقل شـده و بـه زودی شـاهد اجرای 
ایـن طـرح و تحول بـزرگ ایجاد شـده در توسـعه صنایع معدنی 
و جلوگیـری از خام فروشـی محصـوالت معدنی خواهیم بـود. وی 
بـا بیـان اینکه همـواره بر گـردش مالی معـادن در اسـتان تأکید 
کرده ایـم، افـزود: در ایـن راسـتا، پس از سـال ها و بـا پیگیری های 
مکـرر، ۴ هـزار میلیارد تومان از منابع مس سـونگون به بانک های 
اسـتان انتقال یافت کـه قطعاً موجب تحرک اقتصادی در اسـتان 
خواهـد شـد. پورمحمدی همچنیـن از انعقـاد تفاهم نامـه اجرای 
طرح نفلین سـینیت سـراب توسط سـرمایه گذار خارجی با اعتبار 
۶۰۰ میلیـون یـورو خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح پس از سـال ها 

رکـود مجـدداً فعـال می شـود و بهره بـرداری از آن تأثیـر بسـیار 
چشـمگیری بر رونق اقتصادی و اشـتغال در استان خواهد داشت. 
الزم به ذکر اسـت برنامه های هفته دولت در اسـتان، صبح شـنبه 
با عطرافشـانی و غبارروبی مزار شـهدا توسط مسئوالن استان آغاز 
شـده و در ایـام هفتـه جاری بـا افتتاح پروژه های متعـدد عمرانی، 
خدماتی و اقتصادی در شهرسـتان های اسـتان با حضور استاندار، 

معاونان اسـتانداری و مسـئوالن اسـتانی ادامـه می یابد.

همـدان- بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب 
منطقه ای اسـتان همـدان مهنـدس منصور سـتوده در 
نشسـت هـم اندیشـی با اعضـای سـازمان هـای مردم 
نهـاد محیـط زیسـتی اسـتان همـدان گفت: سـمن ها 
بایـد فعالیـت و اقدامـات خود در سـطح اسـتان را برای 
مردم و مسـئوالن بیـان کنند تا مدیران اسـتانی بتوانند 

از وجـود آنـان بهـره هـای الزم را ببرند.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان همـدان تعامـل 
بیشـتر و سـازنده سـازمان های مردم نهاد با شـرکت آب منطقه 
ای را مـورد تاکیـد قرار داد و افـزود: باید ارتباطی دو طرف برقرار 
شـود و از ایـن راه بـرای حـل مشـکات منابع اب و انـرژی اقدام 

کـرد. وی بـا بیان اینکه سـازمان هـای مردم نهـاد ارتباط خوبی 
بـا مـردم دارنـد خاطرنشـان کـرد:، الزم اسـت از ایـن توانمندی 

اجتماعـی بـرای غلبه بر مشـکات، اسـتفاده کامل شـود.
سـتوده در ایـن نشسـت بر ارتباط موثر سـازمان هـای مردم 
نهـاد با شـرکت آب منطقه ای تاکید و گفت: سـمن ها میتوانند 

در کارهـا بـه دولت مشـورت دهند تـا کارها درسـت پیش برود
در  همـدان  اسـتان  ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
خصـوص سـاخت و سـازهای آب هـای زیـر زمینـی در داخـل 
شـهرها، خاطرنشـان کـرد: وظایـف دسـتگاه هـای اجرایـی در 
اسـتان تفکیـک شـده اسـت بـه طـوری کـه حفاظـت از قنوات 
برعهـده شـهرداری مـی باشـد. وی بـا بیـان اینکـه شـرکت آب 

منطقه ای اسـتان بشـدت با پوشـاندن رودخانه ها مخالف است، 
ابـراز کـرد: براسـاس تصمیماتـی که اتخـاذ شـده در صورتی که 
شـهرداری اقـدام بـه پوشـاندن رودخانه هـا کنند از شـرکت آب 
منطقه ای اسـتعام خواهند گرفت. مهندس سـتوده خاطرنشان 
کـرد: بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه اقـدام به پوشـاندن 
رودخانـه هـا کردنـد و پس از چنـد مدتی ابراز پشـیمانی کردند 
و ایـن در حالیسـت کـه مدیـران مـا می تواننـد از اقدامـات آنان 
تجـارب کسـب کنند و پوشـاندن رودخانـه ها خـودداری کنند. 
وی بـا بیـان اینکـه ارزیابـی سـد گرین یکـی از الزامـات اخذ آن 
مطالعـات زیسـت محیطی اسـت، افزود: در راسـتای پیشـگیری 
از خطرات زیسـت محیطـی رعایت آالیندگـی از آالیندگی های 

محیطـی انجـام شـده اسـت. مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه 
ای اسـتان همـدان اظهـار کـرد: احـداث سـد در برخـی مناطق 
موجـب آبادانـی و ارتقـای گردشـگری و توسـعه جنـگل کاری و 
شـکوفایی و رونـق کشـاورزی می شـود. وی گفت: همشـهریان 
مـی تواننـد در صـورت وجـود هرگونه تخلف برداشـت بـی رویه 
از منابـع آبـی زیـر زمینی و چاه هـای غیر مجاز بـا تلفن گویای 

۳۱۵۱ تمـاس حاصـل فرمایند

استاندار آذربایجان شرقی:

789پروژهعمرانی،خدماتیواقتصادیهمزمانباهفتهدولتدراستانافتتاحمیشود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان :

سازمانهایمردمنهادنقشموثریدرمدیریتمصرفدارند

قـم- مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قـم از بهره بـرداری از 15 
طـرح آب و فاضـاب با اعتبـاری بالغ بـر 141میلیارد تومان همزمـان با هفته 

دولـت خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قـم، دکتـر علـی جان 
صـادق پـور با تبریـک هفته دولت و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایی و باهنر 
گفـت: ارائـه خدمات مناسـب و در خور شـأن مردم شـریف ایران اسـامی وظیفه تمام 
کسـانی اسـت کـه لباس خدمـت را به تـن کرده اند و هفتـه دولت نیز فرصت مناسـبی 
بـرای تشـریح ایـن خدمات اسـت. وی با اشـاره به اقدامـات و تاش های صـورت گرفته 

در بخش هـای آب و فاضـاب اسـتان از ابتدای پیـروزی انقاب تاکنون ابراز داشـت: به 
برکـت نظـام مقـدس جمهوری اسـامی در حـال حاضر صـد در صد جمعیت شـهری 
اسـتان از آب سـالم و بهداشـتی بهره مند هسـتند ضمن اینکه ۵۰ درصد شـهر قم نیز 
تحت پوشـش شـبکه فاضـاب قرار دارند. رئیـس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـاب اسـتان قـم در ادامـه از بهره بـرداری از ۱۵ طـرح آب و فاضـاب بـا اعتباری 
بالـغ بـر ۱۴۱ میلیـارد تومـان همزمـان بـا هفته دولـت خبـر داد و گفت: ایـن طرح ها 
شـامل ۷ مـورد آبرسـانی، ۳ مـورد  زیرسـاخت فاضـاب و 2 مـورد نیز طرح هـای نوین 
اسـت کـه منابـع مالی آن هـا از اعتبارات ملی، اسـتانی، داخلی و خصوصی تأمین شـده 
اسـت. وی توسـعه و اصـاح شـبکه های آبرسـانی شـهر به طـول بیـش از ۳۶ کیلومتر 
در اقطـار مختلـف را از جملـه ایـن طرح هـا ذکـر کـرد و اجـرای شـبکه های فاضاب و 
نصب انشـعاب در سـطح شـهر از جمله مناطق 2، ۳ و ۶ را از دیگر این طرح ها اعام و 
اظهار کرد: ۳۵ کیلومتر شـبکه فاضاب در مسـکن مهر پردیسـان نیز اجرا شـده اسـت 
کـه در ایـن هفتـه مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد. دکتـر صادق پـور بهره بـرداری از 
اسـکروپمپ سـاخته شـده توسـط متخصصـان داخلی بـرای نخسـتین بار در کشـور با 

اعتبـاری بالـغ بـر 2 هـزار و ۵۰۰ میلیـون ریـال را از دیگـر طرح هـای قابـل افتتـاح در 
هفتـه دولـت ذکـر و تاکید کـرد: بهره بـرداری از نیـروگاه خورشـیدی بـا ظرفیت ۱۰۰ 
کیلـووات بـه منظـور پایـداری بـرق شـبکه نیز از جملـه این طرح هـا به شـمار می رود. 
وی بـا بیـان اینکـه احـداث سـاختمان کلرزنـی صادقیـه، اجـرای خط انتقال آب شـهر 
کهـک و تکمیـل رینـگ غربی آبرسـانی شـهر قـم از دیگر طرح هایی اسـت کـه در این 
هفتـه افتتـاح می شـود، خاطرنشـان کرد: حفر و تجهیـز دو حلقه چاه در شـهر جعفریه 
و یـک حلقـه چـاه در منطقـه علی آبـاد نیـز از دیگـر طرح هـای شـرکت آب و فاضاب 
قـم اسـت کـه در هفتـه دولـت بـه بهره بـرداری می رسـد. مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان توسـعه مرکـز ارتباطـات تلفنـی ۱22 آبفـا با هدف هوشـمند سـازی 
مدیریـت تماس هـای ورودی و خروجـی را از دیگـر طرح هـای شـرکت آب و فاضـاب 
عنـوان و اظهـار کـرد: تولیـد نرم افـزار، مدیریـت تماس هـا و درخواسـت ها بـه صـورت 
غیرحضوری)تلفنی(، سـامانه اطاع رسـانی تلفنی تعاملی، سـامانه پاسـخگویی خودکار 
بـر مبنـای اطاعات موجود در شـرکت آب و فاضـاب و فعال شـدن کانال های ورودی 

گفتگـو آنایـن در پورتـال آبفـا اقداماتی اسـت کـه در این زمینه انجام شـده اسـت.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛
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اراک – تهمینـه دباغچـی :بـا حضـور معـاون علمی و 
فناوری ریاسـت جمهـوری، اولین کارخانه نـوآوری غرب 
کشـور در شـرکت مادر تخصصـی و دانش بنیان ماشـین 

سـازی اراک افتتاح شـد. 
سـورنا سـتاری در جریـان بازدیـد از شـرکت ماشـین سـازی 
اراک، بـا بیـان اینکـه کارخانـه ماشـین سـازی قدم هـای خوبـی 
را در حـوزه اقتصـاد دانـش بنیـان  برداشـته اسـت، اظهـار کـرد: 
کارخانـه ماشـین سـازی در ایـن حـوزه از سیسـتم سـنتی جـدا 
شـده و بـه سـمت محصوالت دانـش بنیان تعییر جهـت می دهد. 
شـتابدهنده هـا و شـرکت های جدیدی که از ایـن مجموعه خارج 
می شـوند قطعـا در آینـده می توانـد بخشـی از اقتصـاد کارخانـه 
را رقـم بزننـد.  وی افـزود: امیدواریـم اینگونـه اتفاقـات در ایجـاد 

کارخانجـات نـوآوری کـه سـبب ایجـاد و زایـش تعـداد زیـادی 
اسـتارتاپ و شـرکت دانـش بنیـان مـی شـود،  توسـعه جـدی و 
فرهنـگ نـوآوری و اقتصـاد دانـش بنیـان در اسـتان بـه همـراه 
داشـته باشـد.  معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور تصریح 
کـرد: حمایـت مجموعـه هـای بـزرگ مثـل ماشـین سـازی از 
جوانـان در راسـتای توسـعه کارشـان و رسـیدن به ایـن مهم که 
بـا محصـوالت قبلـی نمی تواننـد اقتصـاد موفـق و ارزش افـزوده 
بـاال داشـته باشـند، موفقیـت بزرگـی بـرای اقتصاد دانـش بنیان 
محسـوب می شـود.  سـتاری بیـان کـرد: این نـوع اقتصـاد که بر 
پایـه نیـروی انسـانی شـکل می گیـرد بهتریـن راه بـرای افزایش 
بهـره وری و ارتقـای ارزش افـزوده اسـت که مدلـی مطلوب براب 

توسـعه پایـدار محسـوب می شـود.  

کرمانشـاه - بـه گـزارش پايگاه اطاع رسـاني شـركت 
بهـره بـرداري نفـت و گاز غـرب ايـن تعميـرات براسـاس 
نتايـج حاصـل از توپك راني هوشـمند در نقـاط بحراني كه 
بيشـتر در كيلومتر 50 تا 75 پراكنده بودنـد، انجام گرديد .
مهنـدس كاظمـي مديـر عمليات شـركت بهـره بـرداري نفت و 
گاز غـرب در هميـن رابطه گفـت: با توجه به بارش هاي سـال اخير 
چالـش اصلـي در ايـن تعميـرات غلبه بر نفـوذ آب پـس از عمليات 
خاكبـرداري بـود . وي بـا اشـاره به چالـش هاي انجـام اين عمليات 
گفـت: در برخـي از نقـاط شـدت نفـوذ آب و باتاقـي بـودن منطقه 
بـه حـدي بـود كه تعميـر يك نقطـه و انجـام 2 سـرجوش بيش از 
دو هفتـه زمـان نيـاز داشـت .مديـر عمليـات شـركت بهره بـرداري 
نفـت و گاز غـرب افـزود: تخليـه آب بـا پمـپ هـاي برقـي و ديزلي 
و اسـتفاده از سـكوهاي سـاخته شـده براي ايجاد بسـتر خشـك و 
ايجـاد كانالهـاي انحرافـي از الزامات تعمير نقاط مذكور بود . ايشـان 

در ادامـه بـا تقديـر از تـاش همكاران در سـتاد و منطقـه عملياتي 
چشـمه خوش/دهلـران/ سـركان گفـت: ايـن تعميـرات بـا تاكيـد 
و حمايـت هـاي مديـر عامـل شـركت و تـاش همـكاران منطقه و 
هماهنگـي سـتاد در كمتر از دو ماه صـورت پذيرفت . وي مهمترين 
دسـتاورد ايـن تعميرات را تـداوم انتقال نفت منطقه چشـمه خوش 
و جلوگيـري از ايجـاد آسـيب هـاي احتمالـي زيسـت محيطـي در 
آينـده دانسـت . مهنـدس كاظمـي در پايان با تشـريح مراحل انجام 
ايـن پـروژه گفـت: مهندسـان شـركت در منطقه عملياتي چشـمه 
خـوش بـا بررسـي نتايـج حاصـل از توپـك رانـي و مطالعـه نقـاط 
آسـيب ديـده اقـدام بـه خاكبـرداري از نقـاط بحرانـي نمودنـد و بـا 
توجـه به حجم بسـيار زيـاد آب و ايجاد باتاق هـاي عظيم در نقاط 
حفاري شـده، پس از ايجاد بسـتر خشـك و ايجاد كانالهاي انحرافي 
اقـدام بـه عمليات هاي پوشـش بـرداري، برشـكاري، جوشـكاري و 

سـند باسـت نقاط آسـيب ديـده نمودند.


