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شهردار:پل شهید پارسا تا پایان 
امسال  زیر بار ترافیک می رود

ع��وض زاده- پ��ل شهید 

پ���ارس���ا آخ���ری���ن م��راح��ل 

تکمیل خ��ود را ط��ی می 

کند و تا پایان سال به بهره 

ب����رداری خ��واه��د رسید.

شهردار شیروان در گفت 

وگو با خبرنگار ما با اعالم این مطلب اظهار داشت: 

اعتبارات الزم برای تکمیل این پل تامین شده و تا پایان 

سال عملیات اجرایی آن به پایان خواهد رسید.»جعفر 

بورنگ« همچنین درباره تعداد دیگری از پروژه های 

مهم عمرانی شهرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 

فاز اول پروژه پارک خطی به طول هزار و 200 متر، 

پارک آبی واقع در پارک کوثر، ساماندهی رودخانه 

چایلق و کتابخانه مرکزی شیروان به عنوان بزرگ 

ترین پروژه فرهنگی نیز بیش از 75 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اس��ت.وی با بیان این که همه این 

پروژه ها تا کمتر از 6 ماه آینده به بهره برداری خواهد 

رسید خاطر نشان کرد: اعتبارات این پروژه ها از منابع 

داخلی شهرداری، منابع استانی و اعتبارات مصوب 

سفر پر خیر و برکت رهبری تامین شده است.

بهره برداری از 3 پروژه در 
آموزش و پرورش شیروان

ب���ا ح��ض��ور اس���ت���ان���دار و 

م���س���ئ���والن اس���ت���ان���ی و 

ش��ه��رس��ت��ان��ی س��ه پ���روژه 

عمرانی آموزش و پرورش 

شیروان همزمان با افتتاح 

متمرکز 114 پروژه شهرستان در روستای زوارم به 

بهره برداری رسید.مدیر آموزش و پرورش شیروان 

با بیان ای��ن مطلب تصریح ک��رد: در ای��ن ای��ام سلف 

سرویس آشپزخانه دبیرستان نمونه ام��ام خمینی 

)ره( با اعتباری بالغ بر 650 میلیون تومان از محل 

اعتبارات سفر پر خیر و برکت رهبری به بهره برداری 

رسید.»سعید رحمانی فضلی« با بیان اینکه سالن 

ورزشی شهید حسن رفیق نیز با اعتبار 450 میلیون 

تومان از محل منابع سفر رهبری افتتاح شد، گفت: 

دبیرستان 6 کالسه شهید بهمن پارسا دیگر پروژه 

بهره برداری شده در دهه فجر امسال با اعتباری برابر 

با یک میلیارد تومان بود که 700 میلیون تومان آن از 

اعتبارات استانی و 300 میلیون تومان از بنیاد برکت 

تامین شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

حسین آبادی ها صاحب مرکز 
جامع خدمات سالمت شدند

م���رک���ز ج���ام���ع س��الم��ت 

روس���ت���ای ح��س��ی��ن آب���اد 

از ت��واب��ع ب��خ��ش م��رک��زی 

شیروان در دهه فجر به بهره 

برداری رسید.رئیس شبکه 

بهداشت و درم��ان شیروان در این باره گفت: کلنگ 

ساخت این مرکز در دهه فجر سال گذشته به زمین 

خورده بود که امسال تکمیل و تجهیز شد و ارائه خدمات 

در این مرکز همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر آغاز 

شد.دکتر »زارع« زیربنای این مرکز را 500 متر ذکر و 

تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این پروژه در حدود 

450 میلیون تومان بوده است.وی ادامه داد: اعتبار 

ساخت مرکز جامع خدمات سالمت در روستای حسین 

آباد از توابع بخش مرکزی شیروان از محل اعتبارات 

تملک و دارایی های سرمایه ای تامین شده است.

فراز هایی از خطبه های نماز 
جمعه 22 بهمن شیروان 

ع��وض زاده- ام��ام 

جمعه ش��ی��روان در 

خ��ط��ب��ه ه����ای ن��م��از 

این  گذشته  جمعه 

شهرستان مهم ترین 

شاخصه انسان مومن 

را امانتداری ذکر کرد و گفت: این امانت گاهی مالی و 

گاهی معنوی است.حجت االسالم »حسین کوثری« 

اف��زود: امانت گاهی به یک فرد واگ��ذار می شود و 

گاهی به یک امت و ملت، انقالب اسالمی میراث 

امام)ره( و شهداست که به همه ما واگذار شده و باید 

این امانت را حفظ کنیم تا به صاحب اصلی آن تحویل 

دهیم.وی 22 بهمن را مظهر اراده و تجلی ایمان و 

شور انقالبی و نماد وحدت و والیتمداری و استکبار 

ستیزی ملت ایران برشمرد و اظهار داشت: 38 سال 

مقاومت ملت ایران در برابر همه توطئه های دشمنان 

حاکی از بصیرت و بیداری ملت و درماندگی استکبار 

جهانی است.وی تصریح کرد: هر سال ملت ایران در 

22 بهمن با بازخوانی خط ام��ام)ره( بر عزم و اراده 

خود بر ادامه خط امام )ره( با الهام از رهنمودهای 

مقام معظم رهبری پافشاری و با آرمان های امام)ره(، 

رهبری و شهدا بیعت می کند و جواب یاوه گویی های 

شیطان بزرگ را می دهد.حجت االسالم »کوثری« 

با تبیین خط امام راحل خاطر نشان کرد: در مکتب 

امام)ره( خط استکبار ستیزی و مبارزه با فساد و ظلم 

و دفاع از مظلوم و مستضعفان جهان و گسترش اسالم 

ناب محمدی)ص( و مبارزه با تحجر و اشرافی گری و 

تجمل گرایی ترسیم شده است که باید بپیماییم.امام 

جمعه شیروان با تسلیت ایام فاطمیه گفت: جامعه ما 

با فرهنگ فاطمی که دفاع از والیت، ایثار، شهادت و 

شجاعت  است می تواند انقالب اسالمی را به پیش ببرد 

و از گردنه های دشوار عبور کند و با فرهنگ فاطمی 

است که می توان در جنگ نرم با دشمنان پیروز شویم.

افتتاح طرح های آبرسانی پیره و جنگاه

ع��وض زاده_ طرح 

ه���ای آب��رس��ان��ی به 

روس��ت��اه��ای پ��ی��ره و 

بخش  در  ج��ن��گ��اه 

قوشخانه شیروان به 

بهره برداری رسید.

و  آب  اداره  رئ��ی��س 

روستایی  فاضالب 

شیروان در گفت وگو با خبرنگار ما در تشریح این خبر 

گفت: در طرح آبرسانی به روستاهای پیره و جنگاه 

8 کیلومتر خط انتقال، 4 کیلومتر شبکه توزیع، دو 

باب مخزن توزیع و حفر و تجهیز یک حلقه چاه انجام 

شد.»جوان« با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه 

292 نفر از اهالی این روستاها از آب شرب بهداشتی 

برخوردار شدند اظهار داشت: در ایام مبارک دهه فجر 

کلنگ اجرای شبکه و احداث مخزن روستای حصار 

قوشخانه نیز به زمین خورد که با احداث این طرح، 

جمعیتی در حدود 400 نفر از آب شرب بهداشتی 

برخوردار خواهند شد.وی به پروژه ای که ماه گذشته 

و با حضور استاندار و به صورت ویدئو کنفرانس در 

دهستان تکمران توسط رئیس جمهور افتتاح شد 

اشاره و خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به مجتمع 

14 روستایی تکمران، با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد 

و 200 میلیون تومان اجرا شد که در قالب این پروژه 

جمعیتی در حدود 6 هزار و 200 نفر از نعمت آب 

شرب بهداشتی بهره مند شدند.

عوض زاده – همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر 

با حضور جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی، طرح 

گازرسانی به سردترین نقطه استان نیز به بهره برداری 

رسید و شعله های گاز در روستای کوسه بخش سرحد روشن 

شد.رئیس شرکت گاز شیروان در این رابطه به خبرنگار ما 

گفت: در قالب پروژه گازرسانی به محور تخت و کوسه، با 

اعتبار 67 میلیارد و 467 میلیون ریال و اجرای 84 کیلومتر 

شبکه، به 16 روستا گازرسانی شد و هزار و 267 خانوار در 

این روستاها از نعمت گاز ب��رخ��وردار شدند.»رمضانی« 

همچنین با اش��اره به بهره ب��رداری از پ��روژه گازرسانی به 

روستاهای محور قلعه حسن اظهار داشت: در قالب این 

پروژه نیز 11 روستا با جمعیت 436 خانوار و با اجرای 49 

کیلومتر شبکه و با اعتبار 27 میلیارد و 900 میلیون ریال از 

نعمت گاز برخوردار شدند.وی با اشاره به اینکه در دهه فجر 

امسال  پروژه های گازرسانی به 3 روستای تبریان در محور 

گلیان، حصار در محور زیدر سرانی و روستای حمزه کانلو به 

پایان رسید تصریح کرد: با اجرای این پروژه ها،منازل  134 

خانواده به شبکه سراسری گاز متصل شد.وی به ضریب نفوذ 

گاز روستایی شیروان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 

ضریب نفوذ گاز به روستاهای شیروان 86 درصد می باشد 

و این در حالی است که در ابتدای تشکیل استان این ضریب 

19 درصد بوده است.

عوض زاده_ 25 طرح جهاد کشاورزی در دهه فجر به بهره 

ب��رداری رسید.مدیر جهاد کشاورزی شیروان با بیان این 

مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در دهه فجر امسال 

25 طرح و پروژه با اعتبار 12 میلیارد و 676 میلیون تومان 

در شیروان به  بهره برداری رسید.»سعید خوش قامت« بهره 

برداری از پروژه پرورش ماهی در روستای زوارم با اعتبار 

837 میلیون تومان، پ��روژه مرغ گوشتی 50 هزار قطعه 

ای در روستای محمد علیخان با اعتبار یک میلیارد و 686 

میلیون تومان و پروژه مرغ گوشتی 40 هزار قطعه ای در 

روستای باغان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان را 

از پروژه های شاخص دهه فجر امسال نام برد و اظهار داشت:  

اح��داث ج��اده بین م��زارع به طول 2/2 کیلومتر، اجرای 

طرح آبیاری کم فشار در سطح 227 هکتار از زمین های 

کشاورزی و احداث 3 کانال بتنی از دیگر پروژه های دهه 

فجر امسال در حوزه جهاد کشاورزی بود.وی افزود: پروژه 

خزانه گیاهان دارویی به مساحت 4 هزار مترمربع و طرح 

های پرورش بره پرواری در روستاهای چلو، باغان و دوین 

جمعا به تعداد 424 راس از دیگر پروژه هایی بود که در دهه 

مبارک فجر به بهره برداری رسید.

عوض زاده- بیمارستان 220 تختخوابی شیروان آخرین 
مراحل تکمیل و تجهیز خود را طی می کند و تا پایان امسال 

به بهره ب��رداری خواهد رسید.فرماندار شیروان با بیان 

این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: باند اول جاده 

دسترسی به بیمارستان نیز در حال تکمیل است وطی 

روزهای آینده به بهره برداری می رسد.وی با اشاره به این که 

امیدواریم افتتاح بیمارستان با حضور رئیس جمهور محترم 

انجام شود تصریح کرد: با بهره برداری از این بیمارستان 

مشکل ضریب اشغال تخت در دومین شهر بزرگ استان رفع 

می شود و شهروندان، مسافران عبوری و زائ��ران حضرت 

امام رضا )ع( که از شیروان عبور می کنند از خدمات این 

بیمارستان مجهز و بزرگ بهره مند خواهند شد.نماینده 

عالی دولت در شیروان همچنین به پروژه هایی که در دهه 

فجر به بهره ب��رداری رسید اشاره کرد و اف��زود: در ایام ا... 

دهه مبارک فجر 104 پروژه و 10 واحد تولیدی با حضور 

استاندار محترم، طی آیینی به صورت متمرکز در روستای 

زیبای زوارم، با اعتباری بالغ بر 67 میلیارد و 588 میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه این پروژه ها در 

سطح 14 دستگاه، اجرایی و به مرحله افتتاح رسیده است 

خاطر نشان کرد: گازرسانی به 30 روستا که از جمله آن می 

شود به پروژه گازرسانی به محور تخت کوسه اشاره کرد از مهم 

ترین طرح های افتتاح شده در این ایام بود.رئیس شورای 

اداری شیروان با بیان اینکه تکمیل طرح های ناتمام اولویت 

دولت تدبیر و امید است، یکی از سیاست های مهم دولت را 

خدمات رسانی به مناطق محروم خصوصا مناطق کوهستانی 

و مرزی برشمرد و اظهار داشت: اجرای پروژه های آبرسانی، 

بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات زیرساختی و 

اجرای طرح های آبیاری کم فشار از موضوعات پروژه های 

دهه فجر امسال بود.وی همچنین از حضور گسترده مردم در 

راهپیمایی دشمن شکن و وحدت بخش 22 بهمن تقدیر کرد 

و گفت: مردم شیروان در زیر بارش برف بار دیگر بر سند وطن 

دوستی، دینداری و والیتمداری خود امضا زدند.

رئیس شرکت گاز شیروان:

30 روستا دردهه فجرازنعمت گاز بهره مند شد

فرماندار خبر داد:

پایان امسال، موعد بهره برداری از بیمارستان 220 تختخوابی شیروان 

بهره برداری از 25 طرح جهاد کشاورزی 


