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شهرستان

چهارشنبه  25بهمن 1396
شماره 2161

اخبار

ساختماناداریاموربرقسوادکوهشمالیبا
حضورمسئولینومردمبهبهرهبرداریرسید

فائزه نصرتی :مراسم
افتتاحیه ساختمان اداری
امورتوزیع نیروی برق
سوادکوه شمالی باارزشی
بالغ بر یک میلیارد و هشتصد
میلیون تومان باحضور مردم و مسوولین افتتاح شد.
به گزارش عصر رسانه از ساری و به نقل از روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران ،در این مراسم
مهندس نبیان معاون عمرانی استانداری مازندران  ،مهندس
شهابی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
،مهندس عسگری مشاور استاندار ،منصوریان فرماندار،
امام جمعه سوادکوه شمالی ومدیران دستگاههای اجرایی
شهرستان سوادکوه شمالی  ،فرماندهی نیروی انتظامی
وفرماندهی سپاه شهرستان سوادکوه شمالی و معاونین
ومدیران شرکت توزیع نیروی برق و مردم این شهرستان
برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در این
افتتاحیه با اشاره به اینکه ایام اهلل دهه فجر همواره نماد
برجسته وحدت می باشد ،افزود :انقالب اسالمی ایران با
وحدت کلمه درکنار رهبری برجسته و بی نظیر امام راحل
به ظهور رسیده است
وی با اشاره به اینکه بیان و ارائه خدمات جمهوری
اسالمی در دهه مبارک فجر از اهمیت ویژه ای برخوردار
است ،گفت :نکته شاخصی که در کنار این موضوع باید
تببین و تعریف شود این است که نظام جمهوری اسالمی در
بحران ها و گرفتاری های متعددی از جمله جنگ  8ساله و
تحریم های طوالنی توانسته است خدمات بی شماری را به
مردم ارائه دهد که نشان دهنده اهمیت استقالل در جهان
بینی انقالب اسالمی است.
مهندس قاسم شهابی در ادامه با اشاره به کمبود
نقدینگی در این شرکت ،بیان داشت 98 :پروژه برقرسانی
با اعتباری بالغ بر  10میلیارد و  348میلیون تومان در دهه
مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود:
از  98پروژهای که در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد 12
پروژه در بابل جنوب ،ساری شمال  4پروژه  ،بابلسر 16
پروژه  ،نکا  8پروژه ،بابل شمال  6پروژه ،سوادکوه  13پروژه،
آمل  11پروژه ،جویبار  8پروژه ،سیمرغ  5پروژه ،میاندورود
و گلوگاه هر کدام دو پروژه ،ساری جنوب و قائمشهر هر
کدام  3پروژه  ،سوادکوه شمالی و بهشهر  1پروژه به
بهرهبرداری می رسد.
مهندس نبیان معاون عمرانی استاندار مازندران در
ادامه این مراسم با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق
مازندران با وجود کمبود امکانات خدمات خوبی در ایجاد
برق پایدار در مازندران صورت داده است ،گفت :خوشبختانه
این شرکت با افتتاح 98پروژه در دهه مبارک فجر امسال
گوشه ای از فعالیت های خوب خود را به مردم والیت مدار
مازندران ارائه کرد.

همزمان با دهه مبارک فجر؛

بهره برداری از خط انتقال آب شهر بخشایش
در استان آذربایجان شرقی آغاز شد

تبریز – ماهان فالح :همزمان با دهه مبارک فجر و با
حضور معاونت مهندسی و توسعه شرکت ،مسئولین استانی،
امام جمعه ،فرماندار منطقه ،شهردار ،مسئولین ادارات
و جمعی از خانواده های شهدا و مردم از خط انتقال آب
شهر بخشایش بهره برداری شد .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی ،مهندس زحمتی مدیر امور آب و فاضالب
منطقه هریس در آئین بهره برداری از طرح خط انتقال آب
شهر بخشایش با اعالم این خبر گفت :شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی به منظور استفاده از آب استحصالی چاه های
حفاری شده برای تامین و حل مشکل آب آشامیدنی شهر

بخشایش مطالعات تاسیسات آب شهرمذکور را انجام داده و
در نهایت حاصل این مطالعات اجرای خط انتقال به طول
 12000متر از محل چاهها به مخزن این شهر بوده است
.مدیر امور آب و فاضالب منطقه هریس افزود :برای اصالح
خط انتقال آب این شهر بطول 5100متر لوله گذاری پلی
اتیلن با سایز  315میلی متر و  6900متر نیز از لوله پلی
اتیلن به قطر  200میلی متر اجرا شده و عملیات اجرایی
آن از سال  1395آغاز شده است  .وی در پایان گفت :طرح
انتقال آب شهر بخشایش از توابع منطقه هریس با هزینه ای
بالغ بر  25000میلیون ریال در دهه مبارک فجر افتتاح و به
بهره برداری کامل رسید.

دردهه مبارک فجر انجام پذیرفت؛

بهره برداری از شبکه فاضالب شهرک شهید بهشتی میانه

تبریز – لیال پاشائی :به مناسبت
گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور

نماینده مردم میانه در مجلس شورای
اسالمی ،معاون مهندسی و توسعه شرکت
آب و فاضالب استان ،فرماندار ویژه میانه،
اعضاء شورای اسالمی ،مقامات و مسئولین
محلی ،خانواده های معظم شهداء و جمع
کثیری از مردم از طرح احداث تاسیسات
شبکه فاضالب شهرک شهید بهشتی میانه
بهره برداری شد .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب

و فاضالب استان آذربایجان شرقی ،طرح
ایجاد تاسیسات فاضالب توسط شرکت
آب و فاضالب استان بمنظور بهبود آثار
زیست محیطی منطقه و ارتقاء و باال بردن
سطح زندگی مردم منطقه در شهرک شهید
بهشتی میانه اجرا شده است .سلیمانی مدیر
امور آب و فاضالب منطقه میانه در مراسم
بهره برداری از طرح مذکور گفت :طرح
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرک بهشتی

میانه شامل خطوط انتقال و شبکه اصلی
و فرعی جمع آوری فاضالب بطول 1600
متر در اقطار مختلف و بتعداد  156عدد
منهول بوده و با هزینه ای بالغ بر  23میلیارد
ریال از محل تامین اعتبارات عمرانی و سایر
منابع استانی اجرا شده است .این طرح
همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به
بهره برداری رسید.

صعود گروه کوهنوردی شرکت آبفا آذربایجان شرقی به قله  3750متری کمال سهند

تبریز – مهناز پاشائی :گروه
کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی بمناسبت ایام ا ...دهه فجر و
گرامیداشت یاد و خاطره فجرآفرینان سرافراز
متشکل از  11همنورد موفق به صعود به قله
کمال گردید .به گزارش خبرنگار ما در تبریز
به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب

استان آذربایجان شرقی ،قله کمال بلندترین
قله رشته کوه سهند است که  3750متر
ارتفاع دارد و در فاصله بین شهرستان های
تبریز و بستان آباد واقع شده است .در دامنه
آن و درست در پای کوه استخر و آب انبار
طبیعی بزرگ و بسیار زیبایی واقع شده است
که در زبان محلی آذری به قوش گولی معروف

است و مسیر صعود هم از کنار این گول ادامه
یافته و در امتداد یال جنوبی مشرف به قله به
نقطه پایانی کمال منتهی گردید .الزم به ذکر
است اعضای گروه در این برنامه نیک خصلت،
زهدی ،عباسی ،بافهم ،غالمپور ،ملک آبادی،
ابراهیم زاده ،نیکزاد و عبادی ،اسمعیل پور به
سرپرستی ناصراهری بودند.

تبریز – ماهان فالح :کارکنان
و مدیران شرکت آب و فاضالب استان

آذربایجان شرقی سی و نهمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را با
شرکت و حضور حماسی در راهپیمایی یوم
اهلل  22بهمن گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به
نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی ،در این راهپیمایی

کشف  ۵تن و  ۷۰۰کیلوگرم موادمخدر
در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان با تاکید بر به کارگیری
راههای پیشگیری از اعتیاد در جامعه گفت :از ابتدای سال
جاری تاکنون ۳۳ ،باند قاچاق موادمخدر منهدم و  ۵تن و۷۰۰
کیلوگرم انواع موادمخدر در سطح استان کشف شد.سردار
علیاکبر جاویدان درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان با تاکید بر به کارگیری راههای پیشگیری از
اعتیاد در جامعه اظهار داشت :اعتیاد به موادمخدر زمینهساز
بروز بسیاری از مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و در
کل تهدیدی برای امنیت کشور است.وی با بیان این که اعتیاد
مشکل گروهی از معتادان و خانواده آنان نیست ،بلکه مشکل
یک جامعه است ،تصریح کرد :اعتیاد به موادمخدر ،عامل
تهدیدکننده سالمت فرهنگی و اجتماعی در جامعه است.
فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به اینکه موضوع مواد
مخدر از دایره آسیبهای اجتماعی فراتر رفته و به یک تهدید
جدی علیه جوامع بشری تبدیل شده ،گفت :مصرف مواد مخدر
به عنوان یکی از معضالت و تهدیدات ،ضمن اینکه تاثیر منفی
فراوانی بر فرد دارد ،تبعات منفی و هزینههای زیادی را متحمل
خانواده و جامعه میکند.سردار جاویدان ،سیگار و قلیان را
دروازه ورود به اعتیاد عنوان کرد و اظهار داشت :اعتیاد ،کانون
خانواده را متالشی کرده و سبب برهم زدن امنیت روانی اعضاء
خانواده میشود.فرمانده انتظامی گلستان به اقدامات مقابله
جویانه پلیس گلستان ،در برخورد با عوامل توزیع موادمخدر
اشاره کرد و گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون 33 ،باند قاچاق
موادمخدر منهدم و  5تن و 700کیلوگرم انواع موادمخدر در
سطح استان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 58درصد رشد داشته است.سردار جاویدان ،به نقش نهادهای
آموزشی بهخصوص آموزش و پرورش در جامعه اشاره کرد
و افزود :آموزش و پرورش به علت در اختیار داشتن طیف
عظیمی از نسل جوان و نوجوان جامعه ،میتواند با اجرای
برنامههای آموزشی ،فرهنگی و پیشگیرانه در مقابله با تهدید
نرم دشمنان قدمهای مثبتی بردارد.

فعالیت چشم گیر واحد مهندسی خوردگی
فلزات منطقه خلیج فارس طی ماه گذشته

حضور پر شور کارکنان و مدیران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
در راهپیمایی  22بهمن همگام با سایر اقشار مردم
مدیرعامل ،معاونین و تعداد کثیری از
همکاران همگام با سایراقشارمردم و
کارکنان ادارات ،سازمانها و کارخانجات
مسیر راهپیمایی را طی کرده و در
مصالی امام خمینی ( ره ) گردهم آمدند
و دوباره با امام راحل خود و رهبر انقالب
و شهداء و آرمانهای انقالب اسالمی تجدید

خبر كوتاه

میثاق نمودند .الزم به ذکر است در مسیر
راهپیمایی و در راستای فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب ،روابط عمومی شرکت
آبفا آذربایجان شرقی اقدام به توزیع بسته
های فرهنگی و آموزشی نمود .همچنین تن
پوش قطره آب نیز در مسیر راهپیمایی با
شعار آب = زندگی حضور داشت.

طی ماه گذشته فعالیت های واحدمهندسی خوردگی
فلزات بااجرای شش پروژه سهم مهمی در پیشرفت اهداف
ایفا نموده است .رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات
منطقه خلیج فارس بااشاره به پروژه های در دست اجرای
این منطقه گفت  :اعمال پوشش کامپوزیت خط ۲۴اینچ
نفت کوره پاالیشگاه به اسکله شهید رجایی  ،اصالح سیستم
حفاظت کاتدی مرکز انتقال نفت بندرعباس و قطب آباد
از جمله این پروژه ها می باشد .مسعود صفری ادامه داد
 :خاكبرداري از نقاط خوردگي بر اساس نتايج پيگراني
هوشمنددر دو مقطع بابیل مکانیکی در روستای سرزه و
مرکزانتقال نفت مهرآران از دیگر پروژه های مهم در دست
اجرا است .وی یادآور شد ؛ در اجرای این پروژه ها کلیه اصول
استاندارد و ایمنی به طور صد در صد رعایت می شود.

