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شهرستان

اخبار
همزمان با برگزاری شور عاطفه ها:

نماینده آیت اهلل سیستانی  500میلیون
ریال به شور عاطفه ها کمک کرد

حجه االسالم والمسلمین
شهرستانی ،نماینده آیت اهلل
سیستانی ،با هدف کمک به
دانش آموزان نیازمند استان
قم 500 ،میلیون ریال به شور

عاطفه ها کمک کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ،حجه
االسالم والمسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت
اهلل سیستانی مرجع تقلید شیعیان ،ضمن قدردانی از
فعالیت های کمیته امداد استان قم برای رسیدگی به امور
محرومان ،مبلغ  500میلیون ریال به شور عاطفه ها برای
کمک به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت اهدا کرد.
جشن عاطفه ها همه ساله ،پیش از شروع سال
تحصیلی برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان
بی بضاعت در سراسر کشور برگزار می شود .با توجه به
همزمانی این رویداد با ماه های عزاداری ،عنوان آن به شور
عاطفه ها تغییر کرده است و شعار امسال هم «باهم مشق
محبت بنویسیم» خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل خبر داد:

سرمایهگذاری  100میلیارد ریالی
برای انتقال برق از نیروگاه زمین
گرمایی مشگینشهر

اردبیل -فاطمه روحی :مدیرعامل شرکت توزیع
برق استان اردبیل گفت :با هزینهکرد  100میلیارد ریالی
عملیات انتقال برق از نیروگاه ژئوترمال دامنههای سبالن به
شهر مشگین در حال انجام است.
حسین قدیمی ۲۲شهریور در جریان انتقال برق از
نیروگاه زمین گرمایی مشگینشهر به پست  63کیلوولت
این شهر اظهار کرد :از سالهای پیش استفاده از حرارت
زمین برای تولید انرژی مورد توجه قرار گرفت که بعد از
کشور ایتالیا این روند در سایر کشورها مورد توجه قرار
گرفت و در ایران نیز از دهه  50مطالعات در دامنههای
سبالن آغاز شد.
وی تصریح کرد :به دلیل شرایط کوهستانی و
تنگناهای مالی به دنبال حفر اولین چاه برای تولید برق از
دامنههای سبالن این کار با اختالل و روند کندی روبهرو
شد اما در نهایت با تالش کارشناسان ایرانی حفر  11حلقه
چاه به انجام رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت:
با حفر این چاهها به طول سه هزار متر به همت شرکت
حفاری کار تولید انرژی به شکل زمین گرمایی فراهم شده
و ما نیز در شرکت توزیع برق استان سعی کردیم تا امکانات
را برای انتقال برق تولید شده در این نیروگاه به پست 63
کیلوولت فراهم کنیم.
قدیمی افزود :با احداث  27کیلومتر خطوط انتقال
تزریق انرژی به پستهای شهری در حال انجام است و
امیدواریم به سرعت زمینه بهرهبرداری از این نیروگاه زمین
گرمایی در خود مشگینشهر و تأمین انرژی شهروندان و
صنایع مرتبط فراهم آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان
کرد :احداث نیروگاه زمین گرمایی یکی از منابع ارزشمند
انرژیهای پاک است که میتواند در کنار سایر انرژیهای
پاک به تقویت و توسعه انرژی پایدار در شبکه سراسری
کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل اضافه کرد:
تمام تالش ما بر این است تا از ظرفیت این نیروگاهها به
شکل مطلوب و مناسب استفاده کرده و بیش از گذشته
سرمایهگذاران را در این زمینه پشتیبانی و کمک کنیم.
مدیرعامل آبفا کردستان تاکید کرد:

تکمیل تصفیه خانه فاضالب خامسان
در شهرستان کامیاران را با جدیت
دنبال می کنیم

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان به همراه نماینده
مردم شهرستانهای سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس،
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای و مدبرکل جهاد کشاورزی استان ،فرماندار
و بخشدار کامیاران پنجشنبه  24تیرماه از سد و ایستگاه
پمپاژ امیرآباد و تصفیه خانه فاضالب روستای خامسان
کامیاران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
کردستان مهندس علیرضا تخت شاهس در این بازدید با
بیان اینکه اعتبارات اجرای این تصفیه خانه توسط بانک
توسعه اسالمی تامین می شود ،گفت :با وجود پیشرفت
مناسب پروژه در سفر هفته آتی مهندس پاکروح معاون
شرکت مهندسی آبفا کشور به استان پیگیری الزم را برای
اختصاص اعتبارات و تکمیل سریعتر پروژه انجام خواهیم
داد.
وی با یاداوری اجرای برنامه بازنگری در تصفیه خانه
ها در گذشته در شهرهای سنندج سقز و مریوان خاطرنشان
کرد :موضوع بازنگری در تصفیه خانه های در حال ساخت و
تطبیق با شرایط و ملزومات روز اقدامی است که به جد در
دستور کار ما قرار دارد.

ابالغ  176میلیارد تومان اعتبار به حوزه
آب شرب روستایی گیالن

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت
آب و فاضالب گیالن از ابالغ اعتباری بالغ بر  176میلیارد
تومان جهت اجرای پروژه های آبرسانی روستایی این استان
خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب گيالن؛ جمشید علیپور امروز گفت:
این اعتبارات از منابع ملی به منظور احداث تاسیسات
آبرسانی  34روستا و  13مجتمع آبرسانی روستایی ابالغ
شده است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها افزود:
تا پایان تیرماه سال  1401با احداث و تجهیز تعدادی از
این تاسیسات و مجتمع های آبرسانی 26 ،روستای گیالن
با جمعیتی بالغ بر  16هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و
بهداشتی برخوردار می شوند.
علیپور همچنین از ابالغ بیش از  215میلیارد تومان
اعتبار جهت تکمیل پروژه های آب و فاضالب حوزه شهری
گیالن خبر داد و گفت :این اعتبار برای اجرای  5پروژه آب
و  11پروژه فاضالب ابالغ شده که موافقت نامه های آن ها
در حال مبادله است.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان ،این شرکت
برای ششمین سال متوالی در مجموع دو بعد
شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان
دستگاه اجرایی برتر استان بر اساس ارزیابی
عملکرد سال  ۱۳۹۹در بیست و سومین
جشنواره شهید رجائی استان کرمان ،انتخاب
گردید.
این آئین با حضور استاندار ،معاونین و
جمعی از مدیران ارشد ادارات و دستگاههای
اجرایی استان ،در محل سالن شهید مرتضوی
استانداری کرمان ،بیست و یکم شهریور ماه
برگزار گردید.
در این جشنواره از برگزیدگان و
تالشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری
و دستگاه های اجرایی برتر در ارزیابی عملکرد
 ۱۳۹۹در راستای اجرای سیاست های کلی
ابالغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصالح
نظام اداری تقدیر به عمل آمد.
استاندار کرمان با انتقاد از غیر شفاف
بودن بخش هایی از نظام اداری و تاکید

بر اصالح آن ،توسعه دولت الکترونیک را
ضرورتی اجتناب ناپذیر و در راستای فساد
ستیزی در نظام اداری دانست.
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
کرمان به عنوان دستگاه برتر در کسب
باالترین امتیاز در مجموع دو بعد شاخص های

عمومی و اختصاصی برگزیده شد.
اهم اقدامات صورت گرفته توسط این
شرکت که منجر به کسب موفقیت مذکور
گردیده است شامل:
• کسب رتبه نخست کشوری در برق
رسانی به روستاهای فاقد برق سال ۹۹

• بهبود چشمگیر شاخص های کلیدی
عملکرد از جمله کاهش تلفات انرژی از ۱۷/۵
در صد به  ۱۱/۴درصد
• کاهش خاموشی هر مشترک در سال
(از  ۷۵۰دقیقه به ۱۵۰دقیقه)
• نصب بیش از  ۱۵هزار کنتور هوشمند
به منظور پایش مصرف مشترکان
• ارائه بیش از  ۸۰خدمت غیرحضوری
در پورتال شرکت
• پیاده سازی دریاچه داده و راه
اندازی گذرگاه سرویس ESBدر راستای
یکپارچگی نرمافزارها و مدیریت کالن داده
• انجام پروژه های بهبود از جمله بهبود
مدیریت فرآیندهای کسب و کار ،طرح ریزی
نظام مدیریت دارایی های فیزیکی _ استقرار
نظام استعدادیابی و توانمندسازی نیروی
انسانی
در پایان مراسم لوح تقدیر و تندیس
این جشنواره توسط استاندار به عبدالوحید
مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق جنوب کرمان،اهداء گردید

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن؛

دانش آموزان گیالنی با کشیدن نقاشی می توانند خ ّیر مدرسه ساز شوند

مدیر کل نوسازی مدارس گیالن گفت:دانش آموزان
خیر مدرسه ساز شوند.
گیالنی با کشیدن نقاشی می توانند ّ
مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
گیالن با اعالم این خبر ،افزود :پویش ملی به رنگ مدرسه در
راستای طرح تحولی آجر به آجر هم زمان با سراسر کشور
در گیالن آغاز شده و تا آبان ماه نیز ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مقدس مدرسهسازی بین
کودکان ،نوجوانان و خانواده ،از اهداف اجرای این طرح می
باشد ،اظهار داشت :کودکان  ۶تا  ۱۲ساله با کشیدن نقاشی
با موضوع مدرسه دوست داشتنی من ،می توانند سهمی
بزرگ در ترویج فرهنگ مقدس مدرسه سازی ایفاء نموده
و هر هفته در قرعه کشی جوایز نیز شرکت داده می شوند.
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن در ادامه با بیان اینکه

کودکان با دستان کوچک می توانند کارهای بسیار بزرگی را
انجام دهند ،تصریح نمود :دانش آموزان و کودکان گیالنی با
کشیدن نقاشی با محوریت مدرسه و مدرسهسازی می توانند
خیر مدرسه ساز شوند .وی اذعان داشت :دانش آموزان نقاشی
ّ
های خود را در سایت آجر به آجر ()www.ajorBajor.ir
بارگذاری و بر اساس تفاهمنامه جامعه خیرین مدرسهساز
کشور با حامی این برنامه ،به ازاء هر تائید از نقاشی های
بارگذاری شده ،حامی این پویش مبلغی معادل یک آجر را
برای مدرسهسازی اختصاص میدهد.مهندس دقیق در پایان
با اشاره به تفاوت اجرای این پویش با پویش های قبلی ،تصریح
نمود :در پویشهای قبلی افراد با پرداخت مبلغی ضمن مشارکت
در پویش ،پوستر خود را با عکس دلخواهشان دریافت میکردند
اما جنس پویش به رنگ مدرسه نسبت به پویشهای پیشین

اندکی متفاوت است ،دانشآموزان نقاشی میکشند و عکس
نقاشیهای خود را در سایت بارگذاری نموده و از این طریق به
مدرسه سازی کمک می کنند.

مدير اداره آب و فاضالب شهر کيان خبر داد :

حفر دو چاه کمکي در شهر کيان

علي يدالهي گفت :در پي کم شدن
بارشها و افت آبدهي چاههاي تامين کننده

آب شرب شهر کيان شرکت آب و فاضالب
اقدام به حفر دو حلقه چاه کمکي نمود.
آقاي يدالهي با اعالم اين خبر افزود:
در جهت رفع کمبود آب آشاميدني در
اوايل تابستان امسال چاهي به عمق 70
متر با بيست متر گالري براي افزايش دبي
پس از حفاري  ،تجهيز و در مدار بهره
برداري قرار گرفت.
وي گفت :براي حفر چاه دوم نيز اقدام
شده که پس از اخذ مجوزات الزم و انجام
هماهنگي هاي قانوني دستگاه حفاري
در حال حفر چاه مذکور مي باشد که تا
کنون بيش از  50متر حفاري آن انجام

درسومینجلسهکارگروهاجراییمدیریتکیفیتمنابعآباستانکردستانمطرحشد

بررسی و چگونگی کنترل آالیندهها بویژه مدیریت
فضوالت حیوانی در حوضه آبریز سد چراغ ویس

عدم ساماندهی فاضالب و فضوالت حیوانی روستاهای واقع در حوضه آبریز سدها بعنوان
عمدهترین کانونهای آلودگی برای رودخانهها و آبراهههای منتهی به سدها ،به شمار میروند .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ،در سومین جلسه کارگروه اجرایی
مدیریت کیفیت منابع آب استان که با حضور معاونین و مدیران این شرکت و نمایندگان ارگانهای
دولتی ،شرکتهای خصوصی و انجمنهای زیست محیطی فعال برگزار شد ،مهندس عرفان مومن
پور اظهار داشت :عدم ساماندهی فاضالب و فضوالت حیوانی روستاهای واقع در حوضه آبریز سدها
بعنوان عمدهترین کانونهای آلودگی برای رودخانهها و آبراهههای منتهی به سدها ،به شمار میروند
که کنترل این آالیندهها و ارتقای شاخصهای کیفی منابع آب و محیطزیست از رویکردهای مدیریت
منابع آب استان محسوب میشود که میبایست بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه بخش عمدهای
از آب شرب شهرستان سقز از منابع سطحی از جمله سدهای شهیدکاظمی و چراغویس تامین
میگردد ،افزود :حفاظت از کیفیت منابع تأمین کننده آب شرب مستلزم انجام برنامهریزی و مدیریت
حوضههای آبریز ،همکاری و هماهنگیهای فرابخشی توسط سازمانهای ذیربط و نیز جلب مشارکت
و حمایت مردم به منظور اجرای برنامهها و سیاستگذاریها ،در این زمینه خواهد بود.
وی بر اهمیت و حساسیت وضعیت کیفی آب استان اشاره و عنوان کرد :این شرکت ضمن
اجرای مستمر برنامههای پایش کیفی آب مخازن سدها و رودخانههای منتهی به دریاچه ،نسبت به
برگزاری منظم جلسات کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان کردستان با حضور ارگانها
دولتی ،خصوصی و انجمنهای زیست محیطی فعال با دستور کار کنترل آالیندهها بویژه جمعآوری
و ساماندهی فاضالب و فضوالت حیوانی روستاهای باالدست سدها ،اقدام نموده است.

 ۶اکسیژنساز به بیمارستانهای مشهد و کاشمر
تحویل داده شد

مدیر تأمین و نگهداشت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :شش دستگاه
اکسیژنساز  ۶۰۰لیتری به مراکز درمانی مشهد و کاشمر تحویل و آماده راهاندازی شد.
جواد محمودی با بیان اینکه با حمایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،شش دستگاه اکسیژنساز  ۶۰۰لیتری به
مراکز درمانی مشهد و کاشمر تحویل شد ،اظهار کرد :در خالل درگیری با موج پنجم بحران کرونا،
نیازمند تقویت سیستمهای اکسیژنساز بودیم که در این راستا با همکاری وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی سه دستگاه اکسیژنساز  ۶۰۰لیتری برای بیمارستانهای حضرت ابوالفضل (ع)
کاشمر و قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد دریافت شد که این دستگاهها تحویل این مراکز درمانی
شده و هماکنون در حال نصب است.
وی ادامه داد :طی بازدید سردار سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از مراکز
درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،سه دستگاه اکسیژنساز  ۶۰۰لیتری دیگر به بیمارستانهای
امام رضا (ع) ،قائم (عج) و شهید هاشمینژاد مشهد اهدا شده که این دستگاهها در حال نصب است.
مدیر تأمین و نگهداشت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تأمین
مخازن تهیه اکسیژن مایع برای بیمارستانهای شریعتی ،قائم (عج) و هاشمینژاد مشهد در دستور
کار بوده است ،خاطرنشان کرد :مخزن  ۲۰تنی بیمارستان قائم (عج) برآورد اعتبار شده و تا چند
روز آینده نصب میشود.
وی با اشاره به نصب مخزن اکسیژن مایع در  ۲بیمارستان دیگر در آیندهای نزدیک ،گفت :دو
دستگاه سیتیاسکن  ۱۶اسالیس تولید داخل برای بیمارستانهای قائم (عج) و هاشمینژاد تهیه و
نصب شده و در حال حاضر در بیمارستان قائم (ع) راهاندازی و در بیمارستان هاشمی نژاد نیز بهزودی
به بهرهبرداری میرسد.
محمودی اضافه کرد :جهت تجهیز بیمارستان امداد و نجات جنوب ،پیگیری الزم انجام شده و
در بخش اول ۱۵۰ ،تخت بیمارستانی از طریق وزارت بهداشت تحویل شده و هماکنون پیگیر تحویل
سایر تجهیزات مورد نیاز جهت تکمیل تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی هستیم تا هرچه زودتر
شاهد راهاندازی این بیمارستان و ارائه خدمات درمانیاش به بیماران باشیم.

شده است.
مدير اداره آب و فاضالب شهر کيان
همراهي مردم در مديريت مصرف  ،صرفه
جويي در مصرف آب و عدم استفاده از آب
شرب در مصارف غير شرب را خواستار
شد و اظهار اميد واري کرد با همکاري
شهروندان محترم بتوانيم اين مرحله از
خشکسالي را نيز پشت سر بگذاريم.
نامبرده افزود :شرکت آب و فاضالب تا
کنون هشت چاه براي تامين آب آشاميدني
شهر کيان حفر نموده است.
قابل ذکر است شرکت آب و فاضالب
به حدود  6000مشترک که شامل 13860

نفر جمعيت ساکن در شهر کيان مي باشند
خدمات آب و فاضالب ارائه مي نمايد.
يادآوري مي گردد براي رفع کمبود
آب شرب در آينده هم اين شرکت در حال
پيگيري اخذ مجوزهاي حفر چاه سوم در
شهر کيان مي باشد.
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت
آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياري
از همراهي ها و همکاري هاي همه جانبه
مردم شريف و مسئولين دلسوزشهر کيان
در مديريت مصرف آب تشکر مي کند و ياد
آوري مي نمايد آب را « بهينه مصرف کنيم
– هميشه مصرف کنيم».
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خبر کوتاه
با گازرسانی به دو روستا؛

ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای
کوثر به  ۹۸درصد رسید

اردبیل -فاطمه روحی:
مدیرعامل شرکت گاز استان
اردبیل گفت :باتوجهبه
توسعه شبکههای گازرسانی
و بهرهمندی روستاهای باالی
 ۲۰خانوار در شهرستان کوثر ،هم اکنون ضریب نفوذ
گاز طبیعی در روستاهای این شهرستان بیش از ۹۸
درصد است.
سردار اسماعیلی  ۲۲شهریور در آیین افتتاح
طرح گازرسانی روستاهای گلتپه و قرخ بالغ اظهار
کرد :از تعداد  ۹۹روستای این شهرستان تعداد ۹۳
روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و پروژه
گازرسانی به سایر روستاهای این شهرستان نیز در
دست اجرا است که با بهرهبرداری از این پروژهها
در آینده نزدیک ،عم ً
ال تمامی روستاهای باالی ۲۰
خانوار این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار
خواهند شد.
وی تعداد خانوارهای روستایی تحت پوشش
شبکه گازرسانی شهرستان کوثر را  ۹هزار و ۸۲۹
خانوار اعالم کرد و ادامه داد :این تعداد برابر ۹۸
درصد خانوار روستایی است که در آینده نزدیک به
 ۱۰۰درصد افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل افزود:
پروژه گازرسانی به روستاهای گلتپه و قرخ بالغ
از توابع شهرستان کوثر با اعتبار  ۲۳میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسید که با افتتاح این پروژههای
گازرسانی ،بیش از  ۷۰خانوار روستایی شهرستان
کوثر از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.
اسماعیلی اضافه کرد :توسعه شبکهگذاری و ارائه
خدمات به مناطق کمبرخوردار و بیبهره از نعمت گاز
طبیعی را مهمترین رویکرد شرکت گاز استان اردبیل
طی سالهای اخیر است.
مدیرکل غله و خدمات بازگانی کهگیلویه و بویراحمد:

گندم تولیدی کهگیلویه و بویراحمد
جوابگوی نیاز استان نیست

مدیرکل غله و خدمات بازگانی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :گندم تولیدی در استان جوابگوی
نیاز استان نیست و از دیگر استانها تامین می شود.
ابوالحسن صداقت کیش بعدازظهر سه شنبه
در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان لنده
افزود :در راستای تأمین آرد نیز تال شهای زیادی
در سطح شهرستا نهای استان انجام شده و در
راستای جلوگیری از خروج آرد در استان و مبارزه
با مفاسد اقتصادی تال شهای خوبی شکل گرفته
است.
وی بیان داشت :یارانه پرداختی دولت برای
تأمین آرد بر اساس نرم جمعیتی و محرومیت
استان پرداخت و بر اساس سرانه مصرف توزیع
میشود.
صداقت کیش تصریح کرد :توزیع آرد در
شهرستان لنده نیز بر اساس نرم جمعیتی و ساعات
پخت نان در این شهرستان انجام میشود.

