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اخبار

افتتاحوبهرهبرداری ۳۲پروژهشرکتتوزیع
نیرویبرقاستانگلستاندردههفجر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
گفت:همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 ۳۲پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با
اعتباری بالغ بر  ۴۸۷۶۷۸میلیون ریال افتتاح و به بهره
برداری می رسد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق گلستان مهندس علی اکبر نصیری گفت :به
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و دهه
مبارک فجر  ۳۲پروژه این شركت در حوزههای تامین
برق بخشهای زیرساختی صنعتی ،مركز آموزشی و
اداری ،توسعه و احداث  ،اصالح و بهینهسازی شبكههای
توزیع برق و نیروگاه گازی و بهره برداری از پست فوق
توزیع در سراسر استان نیز افتتاح و به بهرداری می رسد.
وی ادامه داد :طی چند سال اخیر این شركت توانسته
گامهای موثری در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،برنامههای وزارت نیرو و شركت
مادرتخصصی توانیر بردارد ،به طوری که در بخشهای
مختلف از جمله كاهش تلفات انرژی شبكههای توزیع
برق كه یكی از پروژههای مهم وزارت نیرو در تحقق
بندهای اقتصاد مقاومتی است ،جزو شركتهای پیشرو
است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
تصریح کرد :تامین برق متقاضیان شهری و روستایی،
اصالح و تامین روشنایی معابر شهری و روستایی  ،بهره
برداری از پست فوق توزیع گنبد ، ۴اجرای رینگ  ،افتتاح
فاز اول سایت آموزشی فنی مهارتی علی اباد،ساختمان
جدیداالحداث شهر دوزین  ،نصب انشعابات مسکن مهر
و نیروگاه گازی  ۷مگاوات شهرک صنعتی سرخنکالته از
جمله پروژه های قابل افتتاح شرکت توزیع برق استان
در دهه فجر امسال است .

بهره برداری از سه پروژه آب منطقه ای مازندران در
شهرستان بهشهر با سرمایه گذاری  68میلیارد ریال آغاز شد

ساری – قاسمیان :بهره برداری از سه پروژه آب
منطقه ای مازندران با حضور مسئولین شهرستان بهشهر از
جمله دکتر شاعری نماینده مردم شهرستان های بهشهر،
نکا و گلوگاه،دکتر خنجری فرماندار شهرستان بهشهر،حجت
االسالم جباری امام جمعه بهشهر و جمعی از ذی نفعان این
پروژه ها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
آب منطقه ای مازندران در آیین بهره برداری این پروژه ها
ابتدا آقای مهندس سیدجمال موسوی معاون بهره برداری
شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت آب در شرق
مازندران گفت :پروژه های این شرکت به لحاظ جغرافیایی
با توجه به ماموریت های شرکت یا در ارتفاعات و مناطق
کوهپایه ای و یا در دشت واقع شده اند .پروژه هایی که در
در مناطق کوهستانی قرار دارند به لحاظ کارکرد بیشتر نقش
تامین را دارند ولی پروژه هایی که در دشت ها قرار دارند
کارکرد آنها تامین و یا انتقال و توزیع است.
موسوی گفت :ما سد بزرگ گلورد را در باالدست داریم
که عملیات اجرایی آن بالغ بر  80درصد پیشرفت دارد و
خوشبختانه آبگیری اولیه آن انجام شد که امیدواریم با انجام
باقیمانده عملیات ،بهره برداری کاملی از طرح داشته باشیم و
در دشت شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین آب بندان ها را
داریم که در انتقال و توزیع آب و همچنین تامین آب نقش
بسزایی دارد و پروژه شبکه آبیاری و زهکشی آن با پیشرفت
بالغ بر  80درصد به موازت سد عملیات آن در دست انجام
است.
عضو هیات مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به
اهمیت هریک از این پروژه ها در تامین آب کشاورزی منطقه

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی؛

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی استان مرکزی:

مدرسهششکالسهابتداییروستایصنوگان
شهرستانکهگیلویهکلنگزنیشد

مدرسه شش کالسه ابتدایی روستای صنوگان
شهرستان کهگیلویه کلنگ زنی شد.
آیین کلنگ زنی این پروژه با حضور مسئوالن استانی
و شهرستانی برگزار شد.
مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد در این
آیین گفت :در راستای احداث این مدرسه هشت میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال از محل منابع ملی هزینه خواهد شد.
جهان محرابی افزود :این مدرسه با زیربنای  ۴۲۰متر
مربع احداث می شود.
وی بیان داشت ۱۱ :فضای آموزشی ،دو سالن ورزشی
و یک نمازخانه و یک مجتمع فرهنگی رفاهی همزمان با
دهه فجر در این استان افتتاح و سه طرح دیگر نیز کلنگ
زنی شد.
محرابی تصریح کرد ۱۳ :مدرسه نیز در این شهرستان
با اعتبار  ۱۰۰میلیارد ریال مقاوم سازی می شوند.

تصریح کرد :نکته برجسته اجرای پروژه در شرق استان این
است که این پروژه ها بصورت چهارعاملی اجرا می شود که
عامل چهارم در این محدوده که بسیار مهم و با اهمیت است
مشارکت ذی نفعان است که موجب تسریع در اجرای پروژه و
بهره برداری بهینه از آن می شود.
ایشان در پایان با قدردانی از همکاری ارزشمند مردم از
همراهی مسئولین منطقه به ویژه نماینده مردم ،فرماندار و
امام جمعه شهرستان تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه آقای دکتر شاعری نماینده مردم بهشهر،نکا و
گلوگاه با ابراز خرسندی از اجرای طرح های توسعه منابع آب،
اجرای زهکش قره تپه را که موجب احیای  3600هکتار از

اراضی منطقه شده و همچنین مرمت و بازسازی آب بندان
امیرآباد که امکان ذخیره سازی آب را برای کشاورزان آن
روستا فراهم نموده مهم برشمرد و گفت :این پروژه ها عالوه
بر کاهش مشکالت و دغدغه های مردم نقش بسزایی در ایجاد
اشتغال و افزایش محصول دارد.
دکتر شاعری با قدردانی از آب منطقه ای مازندران و
جهادکشاورزی بهسازی و مرمت آب بندان هارا از اولویت
مهمی طرح های عمرانی منطقه برشمرد و گفت :با توافقی
که با وزارت نیرو و جهادکشاورزی داشته ایم امیدواریم در
سال آینده بتوانیم همه آب بندان هایی که نیاز به بهسازی
و الیروبی دارندرا در دستور کار دستگاه های ذی ربط قرار
دهیم.
نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه احداث سد و شبکه
گلورد را از خدمات برجسته آب منطقه ای مازندران و بعنوان
یکی از دستاوردهای انقالب برشمرد و تاکید کرد :اگرچه
پروژه تامین آب شرب شهرستان های نکا ،بهشهر و گلوگاه
در سال جاری با تاخیر و کندی مواجه شد اما امیدواریم
موانع آن برطرف شود و ما نیز در کمیسیون تلفیق بالغ بر
 10میلیارد تومان اعتبار برای سال آتی در نظر گرفتیم که
انشاهلل باید با کمک همه این پروژه با سرعت بیشتری پیگیری
شود و مشکالت تامین آب شرب سه شهرستان و  89روستای
منطقه برطرف شود.
در این مراسم دکتر خنجری فرماندار و حجت
السالم جباری نیز هریک طی سخنانی ضمن اشاره به
دستاوردهای چهل ساله انقالب از تالش آب منطقه ای
مازندران به ویژه در اجرای پروژه های عمرانی بخش آب
قدردانی کردند.

 30طرح آبرسانی روستایی استان مرکزی به بهره برداری رسید

درنشست خبری مدیرعامل شرکت
آبفار مرکزی وضعیت آبرسانی به روستاها در
قبل و بعد ازانقالب تشریح شد
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب روستایی استان مرکزی در
نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و

چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی گفت  :قبل از انقالب شکوهمند
ایران اسالمی وضعیت آب رسانی روستاها
بسیار نامناسب و لوله کشی در منازل نبود.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آبفار ،عرفانی نسب گفت :قبل از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی  ۵۰روستای
استان دارای آب شرب بودند که در حال
حاضر ،این عدد به  ۸۳۳روستا رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزی خاطرنشان کرد:
میزان خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در
روستاها قبل از انقالب  57کیلومتر بوده که
از بعد از انقالب تا کنون  ،این میزان به
 ۶۸۴۲کیلومتر افزایش یافته است .

ایشان تعداد مخازن ذخیره آب
روستاهای استان را در قبل از انقالب ۴۵ ،
مخزن با حجم ۲هزار متر مکعب دانست و
بیان کرد :این مخازن بعد از انقالب به ۷۱۲
مخزن با حجم ۹۵۳۵۵متر مکعب رسیده
است.
عرفانی نسب همچنین به وضعیت
کیفیت آب روستاها اشاره کرد و گفت:
قبل از انقالب با عدم کنترل کیفیت آب
و شیوع بیماری ها و افزایش مرگ و میر
مواجه بودیم که هم اکنون در سطح استان
مرکزی توسط  9آزمایشگاه  ،ساالنه  ۲۵هزار
آزمایش جهت اطمینان از کیفیت آب شرب
انجام می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفار

مرکزی گفت  :قبل از انقالب ۲۷حلقه چاه
آب شرب وجود داشته که بعد از انقالب این
تعداد به  ۵۲۷حلقه رسیده است.
عرفانی نسب همچنین در بخش
دیگری از این نشست خبری به پروژه های
قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و گفت:
تعداد  ۳۰پروژه آبرسانی در روستاهای
استان مرکزی با حضور مردم و مسئوالن به
بهره برداری می رسد.
عرفانی نسب افزود :این تعداد پروژه
با اعتباری بالغ بر  ۸۰۷۸۸میلیون ریال به
بهره برداری می رسد که در  ۹شهرستان
استان اجرا شده و  ۳۳روستا با جمعیتی
بالغ بر ۱۲۸۰۴نفر از مزایای آن بهره مند
می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در مراسم کلنگ زنی تعریض محور چهارخطه فریدونکنار به آمل عنوان نمود :

توسعه زیرساخت های راه های استان اولویت اصلی راه و شهرسازی مازندران
ساری – قاسمیان :سید محمد نظری
در مراسم کلنگ زنی تعریض محور چهارخطه
فریدونکنار به آمل با ذکر این نکته که توسعه
زیرساخت راه های استان از مهم ترین
برنامه هایمان می باشد افزود  :راه عاملی است
که به طور کامل با استفاده از آن ،حرکت
امکان پذیر می شود.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه شهرسازی
استان مازندران وی خاطرنشان کرد  :شبکه
راه های ارتباطی مهم ترین و حساس ترین
فضاهای عمومی یک شهر و استان می باشند
زیرا درصد زیادی از سطح شهرها به فضاهایی
همچون محورهای مواصالتی و شوارع
اختصاص دارد.
وی تصریح کرد  :با توجه به آنکه

شهرستان فریدنکنار از ظرفیت های مناسبی
در حوزه گردشگری برخوردار است و محور
مواصالتی به آمل و بابلسر می باشد و
همچنین اولین بندر خشک اقتصادی در
این شهرستان قرار دارد لذا توسعه زیرساخت
های راه این شهرستان که از جمله نقاط
استراتژیک استان می باشد از اولویت های
مهم ادره کل راه و شهرسازی است.

رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

شرکت پاالیش گاز ایالم آماده انجام فرآیند ممیزی خارجی است

پروین سجادی _ خبرنگار ایالم  :رئیس
مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های شرکت
پاالیش گاز ایالم از آمادگی این شرکت برای انجام
فرآیند ممیزی خارجی توسط شرکت های گواهی
دهنده بین المللی خبر داد و گفت:انجام این
فرآیند به منظور تمدید گواهینامه سیستم های
مدیریتی بوده و کلیه واحدهای این شرکت آماده
انجام این فرآیند مهم هستند.
«علی رحیمی زاده»افزود :در سالهای گذشته
 ۷سیستم مدیریتی توسط شرکتهای بین المللی
اخذ شده که همه ساله توسط نهاد گواهی دهنده
بین المللی این گواهینامه ها با انجام فرآیند
ممیزی مراقبتی تمدید می شوند.
وی اظهار داشت:فرآیند ممیزی داخلی
سیستم های مدیریتی این شرکت به منظور
آمادگی برای ممیزی خارجی از جملهISO9001
IS،ISO18001ISO500001،ISO14001،

 ISO3834،O10015و HSE-MSدر بهمن
ماه سال جاری به مدت دو روز انجام و به اتمام
رسید.
وی تصریح کرد :در انجام ممیزی داخلی
تعدادی عدم انطباق شناسایی،مقرر شد در بازه
زمانی مشخص واحد ها اقدام به رفع انطباق
نمایند تا در فرآیند ممیزی خارجی که در اسفند
ماه سال جاری توسط شرکت گواهی دهنده بین
المللی انجام می شود آمادگی کامل داشته باشند.
رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های
شرکت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان کرد:این
شرکت در جهت بهبود عملکرد و اثر بخشی
فعالیت های سازمان و توجه به مطالبات مختلف
ذی نفعان اقدام به استقرار و نگهداشت سیستم
های مدیریتی نموده است.
رحیمی زاده افزود :سیستم مدیریت
کیفیت یا همان  ISO9001در راستای

مشتری مداری در جهت مدیریت فرآیند های
سازمان با نگاه هدف گذاری راهبردی و توجه به
مدیریت ریسک است.
وی اظهار داشت:مدیریت زیست محیطی یا
همان  ISO14001در راستای حفظ و نگهداشت
محیط زیست و شناسایی جنبه های زیست
محیطی،مدیریت پسماند،پساب و غیره است.
وی تصریح کرد:مدیریت ایمنی و بهداشت
شغل یا همان  OHSAS18001برای شناسایی
خطرات و ارزیابی ریسک و فعالیت های شرکت و
توجه به مقوله بهداشت محیط کار است.
وی خاطرنشان کرد:مدیریت انرژی یا همان
 ISO500001برای مدیریت انرژی و انجام
ممیزی انرژی و پایش شاخص های انرژی می باشد
و  ISO10015مدیریت آموزشISO3834،
مدیریت کیفیت جوش ذوبی و HSE-MS
مدیریت  HSEاست.

نظری در پایان خاطرنشان کرد  :راه
عاملی پیوسته جهت کیفی سازی و گسترش
ظرفیت های توسعه ای می باشد که به همین
منظور درصدد هستیم با اجرا و عملیاتی
نمودن پروژه های حوزه راه و شهرسازی
شاهد بالفعل نمودن ظرفیت های حوزه
اقتصادی شهرهای استان بویژه شهرهای
استراتژیکی همچون فریدونکنار باشیم.

خبر كوتاه

بهره برداری از پروژه های بنیاد مسکن
استان گلستان به مناسبت دهه فجر با
اعتبار  ۳۳میلیارد و  ۹۸۱میلیون تومان

مهندس زمانی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن استان
با تبریک فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب،
از افتتاح و بهره برداری از پروژه های بنیاد مسکن
استان با اعتبار  ۳۳میلیارد و  ۹۸۱میلیون تومان خبر
داد.بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلستان،ایشان با بیان اینکه طرح هادی
روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح
بافت موجود  ،میزان و مکان گسترش آتی و نحوه
استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل
مسکونی  ،تولیدی  ،تجاری  ،کشاورزی و تأسیسات و
تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب
مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و
سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه
ای تعیین می نماید ،از تهیه طرح هادی برای کلیه
روستاهای استان خبر دادند و افزودند  :در استان
گلستان عملیات اجرایی این طرح در  ۵۴۱روستا
آغاز و تا کنون عملیات اجرایی در  ۱۵۷روستا با
اعتبار  ۱۷۰میلیارد تومان به پایان رسیده است و به
مناسبت دهه مبارک فجر امسال نیز تعداد  ۴۳طرح
دیگر در سطح استان با  ۱۴میلیارد و  ۲۲۱میلیون
تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و
 ۱۶هزار و  ۵۸۱خانوار روستایی استان از این خدمت
نظام که در راستای عمران و آبادانی روستاهای
استان است برخوردار می شوند.مدیرکل بنیاد مسکن
استان همچنین با اشاره به وجود  ۲۲۸هزار واحد
مسکونی در روستاهای استان ،از وجود  ۱۲۸هزار
واحد مسکونی غیر مقاوم و ناایمن در روستاها خبر
دادند و با بیان اینکه بنیاد مسکن استان برای احداث
واحد مسکونی مقاوم و فنی مبلغ  ۲۵میلیون تومان
تسهیالت با کارمزد  ۵درصد و بازپرداخت  ۱۵ساله
پرداخت می نماید از روستائیان عزیز خواستند
با توجه به حادثه خیز بودن استان ،در اسرع وقت
به بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه نمایند و با
نوسازی واحد مسکونی خود آرامش و امنیت را به
خانواده خود هدیه بدهند.ایشان در همین خصوص
ابراز داشتند :در استان گلستان تا کنون بیش از ۵۶
هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی روستایی با اعتبار بیش
از یک هزار میلیارد تومان نوسازی و مقاوم سازی
شده است و در دهه مبارک فجر امسال نیز تعداد
 ۱۰۱۰واحد مسکونی نوسازی شده دیگر با اعتبار ۱۹
میلیارد و  ۶۷۰میلیون تومان به بهره برداری خواهد
رسید و  ۱۰۱۰خانواده روستایی استان با سکونت
در خانه های مقاوم و ایمن خود از این خدمت نظام
بهره مند می شوند.

