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شهرستان

اخبار

 ۴طرح مهم آب و فاضالب در شهر
سنندج به بهرهبرداری میرسد

در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی چند پروژه
مربوط به آبفا در شهر سنندج با حضور مسئوالن در
هفته جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
شهری استان کردستان ،یکی از این پروژهها ایستگاه
پمپاژ (جنب دانشگاه سما) است که میزان سرمایهگذاری
در آن  ۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال و محل تأمین
اعتبار از منابع مسکن مهر بوده است.
افتتاح مخزن  ۲هزار مترمکعبی سنگ سیاه با
سرمایهگذاری به میزان  ۸میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال
است که جمعیت تحت پوشش در افق این طرح ۵۰
هزار نفر میباشد.
بهرهبرداری از خط انتقال فاضالب تعاونی مسکن
مهر گلبرگ و آزادگان با میزان سرمایهگذاری  ۵میلیارد
ریالی است.
همچنین اصالح شبکه فاضالب محالت به طول ۶
کیلومتر (بافت سنتی) در سطح شهر سنندج اجرا شده
است.
با هدف انجام شستشو و رفع گرفتگی شبکه
فاضالب ۵ ،دستگاه واترجت به مبلغ  ۱۶میلیارد و ۱۵۰
میلیون ریال خریداری شده است که در این مراسم به
نمایش درخواهد آمد.

جشنواره «فراغت بانوان با ورزش» در
شهرستان مریوان برگزار شد

به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
میراث فرهنگی شهرستان مریوان جشنواره
فرهنگی-ورزشی «فراغت بانوان با ورزش» را
برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کردستان؛
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان مریوان به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی جشنواره
فرهنگی-ورزشی «فراغت بانوان با ورزش» را با
همکاری اداره ورزش و جوانان این شهرستان
برگزار کرد.
فریاد حدادیان مسوول اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری شهرستان مریوان
گفت :جشنواره فرهنگی-ورزشی «فراغت بانوان با
ورزش» با حضور زنان شاغل در حوزه های صنایع
دستی برگزار شد.
وی افزود :در این جشنواره مسابقه آمادگی
جسمانی برای این بانوان ،در سالن ورزشی اداره
ورزش و جوانان شهرستان مریوان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

بهره برداری از  72پروژه برق رسانی در سطح شهرستان اصفهان

حمیدرضا پیرپیران در نشست خبری
با اصحاب رسانه اظهار کرد :در چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی  72پروژه بزرگ
برقرسانی بااعتبار بالغبر  33میلیارد و 738
میلیون تومان در سطح شهرستان اصفهان به
بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان در ادامه گفت  :دستاوردهای  40ساله
انقالب نشاندهنده توسعه کمی و کیفی بسیار
پرشتاب در همه زمینههای علم و فنآوری
ازجمله صنعت برق بهعنوان صنعت پیشرفته
و پیچیده به کمک فنآوریهای مدرن است
که این صنعت به دلیل نزدیکی با نقطه مصرف
و تنوع در شرایط و تجهیزات بیشترین تغییر
و تحول را داشته اما باوجوداین شرایط ،ما از
شاخصهای جهانی عقب نماندهایم بلکه همراه
و همگام با آن ،مستحکم در میدان بودهایم.
پیر پیران افزود :شاخص سوم جهانی
توسعه این صنعت ،برقرسانی با کربن کم،
است که ما با تولید  2.2میلیون کیلووات
ساعت انرژی پاک خورشیدی از انتشار گازهای
گلخانهای جلوگیری نموده و اکنون  138سامانه
خورشیدی در مکانهای متفاوت بهمنظور
کاهش گازهای مخرب محیطزیست نصبشده
است .مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان افزود :در طول انقالب اسالمی شاهد
رشد  6برابری مشترکان برق در شهرستانهای
اصفهان بودهایم ،درحالیکه رشد مصرف برق
مشترکان ،بسیار باالتر از رشد تعدادی بوده
و نزدیک به  2برابر بیشتر از رشد تعدادی
مشترکان است که با توجه به گستردگی
استفاده از انرژی برق در سطح جامعه ،امری
اجتنابپذیر است البته امروزه برق بهعنوان
زیرساخت ،در تمام زندگی بشر بروز و ظهور

داشته و نقشآفرینی میکند و از دیگر سو با
توجه به اهمیت مدیریت مصرف مشترکان،
توجه عموم را نیازمند است.
پیر پیران ابراز داشت :در حال حاضر
 95درصد مراجعات مردم غیرحضوری شده و
مشترکین میتوانند تنها با شمارهگیری 38121
از همه خدمات فروش و پس از فروش برق
استفاده و اطالعات الزم را دریافت کنند و شماره
تماس  121هم شبانهروز پاسخگوی حوادث
برق است همچنین سامانه  38121بهنوعی
مکالمه بهجای مراجعه محسوب میشود که از
ساعت  7صبح تا  9شب ارائه خدمات میکند
و تاکنون حدود  230هزار خدمات غیرحضوری
انجامشده که بالغبر یک میلیارد تومان ذخیره
سوختی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان خاطرنشان کرد :امروز یکمیلیون و
 150هزار مشترک داریم و به دنبال آن هستیم
که تمام خدمات بهصورت غیرحضوری انجام

شود ،و در این راستا از فنهای مختلفی بهره
بردهایم
پیر پیران گفت :بهمنظور کاهش
خاموشیهای برق مشترکان و افزایش قابلیت
مانور شبکه فشار متوسط و اطمینان شبکه که
در کمترین زمان و بهطور مکانیزه بتوان با مانور
حیدرها ،مشکل خاموشی برق مشترکان را رفع
کرد ،حدود  420نقطه از شبکههای زمینی و
هوایی فشار متوسط بهصورت کامل مانیتور
و بهصورت اعمال فرمان از راه دور نسبت به
مدیریت شبکه در حداقل زمان ممکن صورت
گرفته است.
وی اضافه کرد :انتظار داریم در سال 1405
برآیند فعالیتهای شرکت در همه شاخصهای
استراتژی که رضایت مردم است نزدیک به 100
درصد برسد که طی این مدت تلفات انرژی
شبکه توزیع برق اصفهان که در حال حاضر
 6.67درصد است باید به  5درصد کاهش یابد
و در بخش وصول مطالبات نیز انتظار میرود

 100درصد درآمدهای حاصل از فروش انرژی
وصول شود که بتوانیم برقرسانی به شبکهها را
به بهترین نحو عملیاتی کنیم.
پیر پیران ادامه داد :از دیگر شاخصههای
این سند اجرای حداقل  90درصد از پروژههای
توسعه و عمرانی شرکت بر اساس برنامه از
پیش تدوینشده است که در این سند حداکثر
 30دقیقه خاموشی به ازای هر مشترک در
طول سال دیدهشده و امیدواریم با همکاری
مردم تا سال  1405بیش از  50درصد رشد
بار داشته باشیم
اصفهان صدرنشین ارائه خدمات
غیرحضوری صنعت برق
در ادامه  ،معاونت فروش و خدمات
مشترکین صنعت برق شهرستان اصفهان ابراز
داشت :در حوزه شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان یکمیلیون و  150هزار مشترک وجود
دارد و ازجمله مباحثی که از گذشته تاکنون
برای این حوزه قابلیت اهمیت است ،بحث ارائه
خدمات غیرحضوری است که به تا امروز حدود
 95درصد ارائه خدمات این حوزه به مشتریان
خود بهصورت غیرحضوری است که برای
تحقق این موضوع از تکنیکها متعدد ازجمله
رصد کلیه امور دستی تهیه سیستم یک پاره
نرمافزاری استفادهشده است .وی تصریح کرد:
در بحث نظارت توانستهایم با راهاندازی سامانه
بصیر که تحت نظرات تمامی مدیران و ناظران
است ،نظارت همهجانبه و کامل داشته باشیم
بهطوری مثال شهروندان با قرار گرفتن در
سامانه بصیر ،ابتدا یک صندوق پستی در اختیار
آنان قرار خواهد گرفت تا بتوانند مشکالتی که
در طول مسیر فرآیند برای آنها وجود دارد را
بازگو کنند و بالفاصله مشکالت آنان حل خواهد
شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب:

در دهه فجر  ۱۳پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر  ۷۷۶میلیارد ریال در استان کرمانشاه افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب
از افتتاح  ۱۳پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر

 ۷۷۶میلیارد ریال همزمان با ایام اهلل دهه
فجر و در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی در استان کرمانشاه
خبر داد .به گزراش روابط عمومی شرکت
برق منطقه ای غرب ،مهندس علی اسدی
مدیرعامل این شرکت گفت :همزمان با ایام
دهه فجر و در چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی ۱۳ ،پروژه مهم با
اعتباری بالغ بر  ۷۷۶میلیارد ریال در استان
کرمانشاه افتتاح خواهد شد.

وی افزود :این پروژه ها در سراسر
استان کرمانشاه واقع شده و با هدف افزایش
ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه ،طراحی و
احداث گردیده اند.
مدیرعامل برق غرب خاطرنشان کرد:
توسعه پست  ۶۳/۲۳۰کیلوولت سرپل
ذهاب ،توسعه پست  ۶۳/۲۳۰کیلوولت
شهید چمران ،افزایش ظرفیت پست
 ۶۳/۲۳۰کیلوولت سرپل ذهاب ،افزایش
ظرفیت پست  ۲۰/۶۳کیلوولت ثالث

باباجانی ،توسعه پست  ۲۰/۶۳کیلوولت
گیالنغرب ،نصب فیبر نوری بر روی خط
 ۲۳۰کیلوولت چشمه سفید به اورامانات از
جمله این پروژه ها هستند.
مهندس علی اسدی در پایان گفت :این
پروژه ها که با اعتباری بالغ بر  ۷۷۶میلیارد
و  ۶۹۰میلیون ریال در استان کرمانشاه اجرا
گردیده اند ،کمک شایانی به وضعیت شبکه
برق غرب به ویژه در مناطق زلزله زده می
کنند.

5

خبر کوتاه

 4طرح آب و فاضالب در شهر سنندج
با اعتبار  ۸۰میلیارد ریال و با حضور
استاندار کردستان به بهره برداری رسید

در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی چند پروژه مربوط
به آبفا در شهر سنندج با حضور مهندس مرادنیا استاندار
کردستان ،مهندس ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار و مسئوالن شهرستان سنندج روز سه شنبه شانزدهم
بهمن ماه به بهره برداری رسیدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
استان کردستان ،در این آئین افتتاحیه که به صورت همزمان
در محل تصفیه خانه فاضالب شهر سنندج برگزار شد  ۴طرح
با اعتبار حدود  ۸۰میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در این مراسم گفت :این
پروژه های افتتاحیه بخشی از نیازهای توسعه ای و اصالحی
شرکت در راستای خدمات رسانی به مردم به شمار می رود که
یکی از این پروژه ها تأمین آب شهرک های دگایران و ساحلی
شامل احداث مخزن  ۲هزار مترمکعبی ،اجرای خط انتقال به
طول  ۱۳۰۰متر ،احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ است که با
هزینه  ۱۶میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی انجام شده
است .مهندس محمدی تصریح کرد :دومین پروژه اجرای خط
انتقال فاضالب ناحیه شمال شرقی شهر به طول  ۳۵۰۰متر
است که با صرف  ۷.۳میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی به
بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد :اصالح
و بازسازی شبکه فاضالب بافت سنتی شهر به طول  ۶کیلومتر
با صرف  ۲۶میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی ،همچنین
خرید و راه اندازی  ۵دستگاه واترجت نیمه سنگین جهت بهره
برداری از شبکه فاضالب برای شهرهای سنندج ،سقز ،قروه،
بیجار و مریوان با صرف  ۱۶.۲میلیارد ریال از محل اعتبارات
جاری و عمرانی( با ارزش روز بیش از  ۳۰میلیارد ریال) دیگر
پروژه های افتتاح شده است.
استاندار کردستان نیز در این مراسم گفت :از جمله
رویکردهای توسعه ای در سند آمایش و توسعه استان ،بحث
آب و فاضالب در زمینه های ،کشاورزی ،شرب و تصفیه است.
مهندس بهمن مرادنیا با اشاره به اینکه پیگیری های
خوبی در حوزه آب و کشاورزی صورت گفته است ،خاطرنشان
کرد :در زمینه آب شرب شهرها و روستاها باید متوجه باشیم
که سالمت جامعه در این حوزه بسیار مهم بوده و تأمین آب
شرب سالم از بدیهیات در شهرها و روستاها به شمار می رود.
وی با تقدیر از تالشهای آبفا در زمینه جمع آوری و تصفیه
فاضالب گفت :برای توسعه تصفیه خانه فاضالب سنندج مبلغ
 ۶۰میلیارد و برای جمع آوری و انتقال فاضالب نواحی منفصل
شهر سنندج به تصفیه خانه فاضالب مبلغ  ۳۰میلیارد تومان
تخصیص یافته است.
استاندار کردستان با تأکید بر لزوم اجرای سریعتر پروژه
های فاضالب در سایر شهرهای استان خاطرنشان کرد:
امیدواریم میانگین زیر پوشش خدمات تصفیه فاضالب در
سطح استان از  ۷۳درصد فعلی به  ۱۰۰درصد برسد.
وی در پایان از تالش های مدیرعامل و پرسنل آب و
فاضالب شهری کردستان تقدیر و تشکر نمود.

