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برگزاری آیین عملیات احداث ساختمان امداد گاز کرمانشاه

اجرای طرح «تردد شماری» در محورهای فرعی مازندران

کرمانشاه :همزمان با دههفجر و در مراسمی با حضور مهندس بازوند ،استاندار
کرمانشاه ،صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ،رنجبر فرماندار کرمانشاه،
شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی دیگر از مسئوالن استانی کلنگ
آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان بهرهبرداری و امداد گاز کرمانشاه بر زمین
زده شد .مدیرعامل شرکت گاز استان در توضیح مشخصات این پروژه ساختمانی
اظهار داشت :با توجه به استیجاری بودن ساختمان کنونی ناحیه گاز کرمانشاه و
ضرورت وجود یک ساختمان اداری مناسب ،پس از پیگیریها فراوان مجوز احداث
ساختمان بهرهبردای و امداد گاز کرمانشاه اخذ شد .مهندس شهبازی افزود :این
ساختمان در هفت طبقه و با اعتباری بالغ بر 110میلیارد ریال احداث میشود.

مازندران -نسلفردا :رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جادهای
استان مازندران ،از اجرای طرح «تردد شماری» در محورهای این استان با هدف
کسب اطالعات پایه برای برنامهریزی در بحث نگهداری و ارتقای راههای فرعی خبر
داد .ناصر اسدپور یادآور شد :مازندران بهعلت شرایط طبیعی و جغرافیایی همواره در
فصول مختلف سال گردشگران و مسافران بسیاری را از سرتاسر میهن کشور پذیرا
بوده ،از این رو محورهای مواصالتی این استان همواره پرتردد است .وی خاطرنشان
کرد :اقبال و استقبال عموم کاربران جادهای برای تردد از سطح محورهای مازندران
باال است؛ از اینرو امیدواریم با برنامهریزی و تالش مضاعف بتوانیم جادههایی ایمن
و استاندارد را برای کاربران جادهای فراهم کنیم.

اخبارکوتاه


اقتصاد

مدیر عامل «گاز» گیالن خبر داد:

گازرسانی به  ۵۰روستا و
 ۸۷واحد صنعتی گيالن

مریم معبدی -نسلفردا

Naslefarda466@gmail.com

همزمان بــا دهه فجر و چهلمین ســال انقالب
اسالمی ایران ۵۰ ،روســتا و  ۸۷واحد صنعتی از
نعمت گاز بهرهمند شــدند .مدیرعامل شرکت
گاز اســتان گیالن با اعالم این خبر ،گفت :برای
گازرسانی به  ۵۰روستا بالغ بر  ۲۱۱کیلومتر
عملیات شبکهگزاری انجام و اعتباری معادل
 ۱۲۰ميلياردریــال هزینــه شــده و امکان
بهرهمندی بيــش از دو هــزار  ۵۰۰خانوار
روســتایی از نعمت گاز فراهم شــده است.
حســین اکبر افزود :با بهرهمندي اين تعداد
خانوار از نعمت گاز در دهه مبارك فجر ،تعداد
خانوارهاي بهرهمند از گازطبيعي در گيالن
به  ۸۳۱هزار خانوار رسيد و درصد بهرهمندي
خانوارهاي گيالني بــه  97.6درصد افزايش
يافت .وی گفت :هم اكنون عملیات گازرسانی
به  ۵۷روســتای دیگر در حال اجراست که
در صــورت تأمیــن بودجه در ســال  ۹۷به
بهرهبرداری خواهد رســید .مهندس اكبر ،از
گازرساني به  ۸۷واحد صنعتی عمده در سطح
استان با اعتباری بالغ بر  ۲۱ميلياردريال خبر
داد وگفت :گازرســاني به اين واحدها سبب
صرفه جویی دوازده ميليون لیتر فرآوردههای
نفتی شــده اســت.وی ،از اجــرای عملیات
گازرســانی به  ۶۲واحد صنعتی عمده دیگر
با اعتباری بالغ بر  ۲۳میلیارد ریال خبر داد.

براینخستینباردرکشور؛

اجرای طرح «پرستار معنوی»
در بیمارستان بهار شاهرود

حسین بابامحمدی – نسلفردا:

sanaye_77_66@yahoo.com

طرح پرستار معنوی برای نخستینبار در شاهرود
به همت دکتر اعظمی ،مدیر بیمارســتان بهار
راهاندازی شد .دکتر اعظمی گفت :هدف از ایجاد
این طرح ،مشاوره و پاسخگویی به پرسشهای
شرعی و اعتقادی بیماران بســتری ،مراجعان،
پرسنل و دانشجویان است .مدیر بیمارستان بهار
شــاهرود افزود :با همکاری امام جمعه شاهرود،
دفتر نماینده ولی فقیه در دانشــگاه ،مدیریت
و اســاتید حوزه علمیه حضرت معصومه (س)
شاهرود و مسئوالن بیمارستان بهار طرح «پرستار
معنوی» راهاندازی شد .شــایان ذکر است این
طرح که در راستای تکریم بیماران بوده ،موجبات
رضایتمندی بیماران بستری دراین بیمارستان
را فراهم ساخته است.

وحدت و یکپاچگی ملت ایران
رمز پیروزی است

مریم متینخواه -نسلفردا

مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران اســتان
همدان به اتفاق رئیس بنیاد همدان ،خانوادههای
شهدا و ایثارگران با حضور در راهپیمایی با شکوه
 22بهمنماه با آرمانهای انقالب اسالمی تجدید
پیمانکردند.مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگران
استان همدان ضمن تبریک این روز ،از حضور پر
شور خانوادههای شهدا و ایثارگران استان در این
راهپیمایی تشــکر و قدردانی کرد .عارف در این
مراســم گفت :وحدت و یکپارچگی ملت ایران
اسالمی رمز پیروزی است .این مراسم با شکوه در
شهرستان همدان از امامزاده عبداله آغاز شد و در
مسیر بلوار آیتاله کاشانی ،بلوار خواجه الرشید در
نهایت میدان آرامگاه محل تجمع ادامه داشت.

یاسوج -نسلفردا :رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد ،ضمن هشدار
درخصوص ایجاد سازههای موقت در سطح شهر یاسوج تصریح کرد :دستگاههای
متولی از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی در این زمینه ورود پیدا کنند؛
زیرا شهر به محل جمعه بازار ،کیوسکهای مستقر در پیادهروها و خودروهای
دورهگرد دستفروش تبدیل شده و این مشکالت به شهرداری برمیگردد که باید
اقدام جدی در این زمینه انجام شود .سیدنادر موسویقوامآباد ،افزود 30:اتحادیه
در شهرستان بویراحمد وجود دارد و  8000واحد صنفی در رستههای مختلف
این شهرستان فعالیت میکنند .مهمترین مشکالت بازار شهرستان بویراحمد
رکود ،نبود واحدهای تولیدی پوشاک ،لوازمخانگی ،کیف ،کفش و مالیات است.
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در دهه مبارک «فجر» صورت گرفت:

بهرهبرداری از پروژه فاضالب
مناطقشمالی اراک

اراک -نسلفردا
با حضور مهندس آقازاده ،اســتاندار مرکزی ،دکتــر کریمی نماینده مردم
News.arak93@gmail.com
شهرستانهای اراک ،خنداب و کمیجان و رئیس مجمع نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی ،دکتر بختیاری ،فرماندار شهرستان اراک ،معاونان استانداری مرکزی و جمعی از مسئوالن استانی،
پروژه فاضالب مناطق شمالی شهر اراک به بهرهبرداری رسید...

مهندس عبدالرضا خلیلی ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضــاب اســتان مرکزی با اشــاره به
بهرهبرداری شــبکه جمــعآوری فاضالب در
مناطق شمالی شهر اراک عنوان کرد :در حال
حاضر ٩٧٠كيلومتر شبكه جمعآوری فاضالب
در اراك اجرا شده و براساس برنامهريزيهاي
انجام شــده ،درنهایت تا پايان بهار سال آينده
با اجــرای  28کیلومتر باقی مانده از شــبکه
جمعآوری فاضالب به صورت كامل شهروندان
كالنشهر اراك از خدمات دفع بهداشتی فاضالب
بهرهمند خواهند شــد .وي تصريح كرد :براي
اجرای پروژه فاضالب مناطق شمالي اراك بیش
از  302میلیاردریال از محل اعتبارات داخلی،
منابع دولتی ،فاینانس داخلی و  B.O.Tهزینه
شده اســت .وی اجرای  65کیلومتر خطوط
اصلی و فرعی شبکه جمعآوری فاضالب و نصب
پنج هزار و 100فقره انشعاب فاضالب را از جمله
اقداماتی عنوان کرد که در راستای بهرهبرداری
از این پروژه انجام شــده اســت .در ادامه این
مراسم مهندس آقازاده ،استاندار مرکزی گفت:
طی چهار سال  280میلیاردتومان در توسعه
زیرساختهای آب و فاضالب استان هزینه شده
است .وی با ابراز رضایت از فعالیتهای شرکت
آبوفاضالب استان مرکزی عنوان کرد :اجرای
شــبکه جمعآوری فاضالب در این وسعت در

شــهر اراک کار بزرگی است و این شهر در این
بخش میتواند الگویی برای دیگر کالنشهرها
باشد .استاندار مرکزی افزود :هزار و  100لیتر
در ثانیه خروجی پساب تصفیه خانه اراک است
که با برنامهریزی دقیق میتــوان از این گوهر
ارزشمند استفادهای بهینه در امر آبیاری فضای
ســبز و اختصاص به برخی صنایع داشت که
اگر این موضوع اجرایی شــود ،میزان افت آب
منابع آبهای زیرزمینی کــه در بحران قرار
دارد محفوظ خواهد ماند .در این مراسم دکتر
کریمی ،نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان
در مجلس گفت :اکنون همه شهروندان اراک
امکان استفاده از سد کمال صالح به عنوان منبع
اصلی آب این کالنشهر را ندارند و با تخصیص
اعتبار ،این پروژه نیز در دستور کار شرکت آب
و فاضالب استان مرکزی قرار خواهد گرفت.
سامانهاطالعاتمكاني GISشركت
آب و فاضــاب مرکــزی بــه
بهرهبرداری رسید
در دومین روز از دهه فجــر با حضور مهندس
آقازاده ،استاندار مرکزی ،دکتر کریمی نماینده
مردم شهرستانهای اراک ،خنداب و کمیجان
و رئیس مجمع نمایندگان اســتان در مجلس
شــورای اســامی ،دکتر بختیاری فرماندار
شهرستان اراک ،معاونان استاندار مرکزی ،مدیر

 پرداخت بیش از  ۸۵درصد خسارت دامداران
آسیبدیده در زلزله کرمانشاه

کرمانشاه -نسلفردا :رئیس جهادکشاورزی
استان کرمانشاه از پرداخت  ۸۵درصد خسارات
وارده به دامداران آســیبدیده در زلزله اســتان
خبر داد و گفت :در روزهای آینده مابقی خسارات
پرداخت خواهد شد .خسرو شهبازی درخصوص
وضعیت سطح زیر کشت اراضی آبی و دیم استان
کرمانشاه گفت :امسال بهرغم اینکه با خشکترین
تاریخ هواشناسی کشور مواجه هستیم ،اما سطح زیرکشت استان  ۹۷هزارهکتار آبی و ۳۱۶
هزارهکتار دیم است .وی افزود :هم اکنون بیش از  ۹۵درصد محصوالت کشاورزی مورد نیاز
در داخل تولید شده و بی نیاز از واردات هستیم .این مسئول با بیان اینکه تاکنون در بخش
صادرات کشاورزی فعالیت قابل قبولی داشــتهایم ،تأکید کرد :باید در بحث کشاورزی در
کشور به سمتی برویم که بازار صادراتی از جمله بازار روسیه را بتوانیم تصاحب کنیم .وی با
اشاره به میزان خسارت وارده به بخش کشــاورزی گفت :به دامدارانی که در زلزله دامهای
آنها بر اثر زلزله تلف شده برای دام سبک  ۶۰۰هزارتومان و دام سنگین سه میلیون تومان
کمک بالعوض تعلق گرفته است .رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت بیش از
 ۸۵درصد خسارات وارده به دامداران خبر داد و افزود :در روزهای آینده هم مابقی خسارات
پرداخت خواهد شد .وی یادآور شد ۷۷:میلیارد تومان کمک بالعوض نیز به بخش کشاورزی
اختصاص داده شده و عالوه برآن ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای حوزه کشاورزی مناطق
آسیبدیده مصوب شده است.

عامل شــرکت آب و فاضالب استان و جمعی
از مسئوالن استانی ،ســامانه اطالعات مكاني
( )GISشركت آب و فاضالب استان مرکزی به
بهرهبرداری رسید .مهندس عبدالرضا خلیلی،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
با بیان اینکه دانش  GISیکــی از فناوریهای
نوین برای تشکیل بانکهای اطالعاتی ،بازیابی
و تحلیل اطالعات مکانی محســوب میشود،
عنوان کرد :در اين سامانه با استفاده از نرمافزار
مخصوص ،كليه اطالعات درخصوص شــبكه
توزيع آب در تمام شــهرهای استان به نمايش
گذاشته شده و در صورت بروز حادثه يا مشكلي،
در كوتاهترين زمان ممكن قابل پيگيري است.
مهندس عبدالرضا خلیلــی ،هزینه اجرای این
پروژه را بالــغ بر پنج میلیار ریــال عنوان کرد
افزود :بهرهبرداري از اين سيســتم اطالعاتي
منجر بــه كاهش اتفاقــات آب ،هدررفت آب،
كاهش قطع آب مشتركان و ارائه خدمات بهتر به
شهروندان خواهد شد .مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی با تأکید بر اینکه سامانه
اطالعات مکانی  ،GISپــروژهای دانشمحور
اســت و در محیط تحت «وب» اجرایی شده،
افزود :بهواسطه این سامانه اطالعات بیشتری
در اختیار شــرکت آب و فاضالب خواهد بود و
بیش از چهار برابر هزینههای مالی این پروژه کار

مشهد – نسلفردا :مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمینژاد ،از ایجاد «هاب گوگردی» با
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی در منطقه سرخس
خبرداد .مهندس ســیدمجید منبتی ،در جلسه
مشترک کارشناسان این مجتمع با هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد افزود :با توجه به اینکه
امسال از ســوی مقام معظم رهبری به نام «سال
اقتصادمقاومتی ،تولید و اشتغال» نامگذاری شده است ،یکی از مباحث مهمی که باید دنبال
شود ،بحث ثروتآفرینی با ایجاد ارزش آفزوده باالتر از محصوالت گوگردی و توسعه کارآفرینی
در منطقه اســت .وی تأکید کرد :این مجتمع به عنوان بزرگتریــن تولیدکننده گوگرد در
ایران بهطور متوسط روزانه دو هزار تن محصوالت گوگردی شامل گوگرد بنتونیت ،کلوخه،
دانهبندی و مذاب تولید میکند .مهندس منبتی ادامه داد :در آینده نزدیک جهت ارزش آفرینی
محصوالت تولیدی پاالیشگاه در نظر داریم از تکنولوژی روز با همکاری شرکتهای دانشبنیان
و سرمایهگذاران داخلی استفاده کنیم و در این راستا مقرر است پژوهشکده گوگرد در منطقه
عملیاتی خانگیران راهاندازی شود .این مقام مسئول اضافه کرد :در این جلسه مقرر شد مدیریت
دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به تأسیس و راهاندازی شعبهای از دانشکده نفت و گاز واحد سرخس
اقدام کند .وی تصریح کرد :با توجه به مزیتهای رقابتی منطقه از جمله دسترسی به مرز و شبکه
حمل ریلی تا دریای آزاد ،شهرستان سرخس به عنوان قطب گوگردی انتخاب و پارک علم و
فناوری گوگرد تأسیس شد.

دیدار با خانواده معظم شهدای منطقه آذربایجانشرقی
معاون مدیرعامــل و هیئت مدیره شــرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به همراه
مدیریت و مسئوالن منطقه در بدو ورود به شهر
تبریز جهت ارج نهادن بــه ارزشهای انقالب
اسالمی ایران و مقام شامخ شهدای واالمقام و
تجلیل از خانواده معزز شهدا با خانواده شهید
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین فخر

و شــهید وحید نومیگلزار ،دیدار کردند .امیر
وکیلزاده ،معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایــران در این دیدار ضمن
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و گرامیداشت
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران و عزت،
آزادگی و استقالل میهن عزیزمان ثمره خون
مطهر شهدای واالمقام و مرهون ایثار ،مقاومت
وپایداری مردم انقالبی و والیتمدار است .وی

درادامه با بیان اینکه خانواده معزز شــهدای
واالمقام ذخیره معنوی جامعه هستند ،نسبت
به پاسداری از ارزشهای انقالب ،دفاع مقدس
و آرمانهای واالی حضرت امام (ره) و شهدای
گرانقدر تأکید کرد .در خاتمه این دیدار معاون
مدیرعاملشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
ایران با اهدای لــوح و گل از خانوادههای معزز
شــهدای واالمقام حجت االسالم والمسلمین
محمدحسین فخر و وحید نومیگلزار تجلیل

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقتبریز:

امنیت و پیشرفت امروز «صنعت برق» مدیون شهدای انقالب است
اسد فالح -نسلفردا
tabrizborna@gmail.com

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز در
آیین گشــایش پروژههای برقرسانی صنعت برق
آذربایجان گفت :امنیت ،پیشرفت و توسعهای که
امروز در صنعت برق شــاهد آن هســتیم ،مدیون
انقالب و شهدای هشت ســال دفاع مقدس است.

کارشناسی و علمی صورت گرفته است و امروز
کل استان مرکزی تحت پوشش این سامانه قرار
دارد .گفتنی است سامانه اطالعات مکانی GIS
در شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از سال
 1387اســتقرار یافته و در این راستا اقدامات
مؤثری از جمله بهروزرسانی نقشههای موجود،
دســتورالعمل تهیه نقشــههای ازبیلت ،ورود
نقشههای موجود به محیط  ،GISجمعآوری
نقشههای پایه شهری ( ،)1:2500جمعآوری
اطالعات مکانی تأسیسات شبکه و ...گرفته است.
بهرهبرداری از دو حلقه چاه آب در
شهر «میالجرد»
در ششــمین روز از دهه مبــارک فجر ،پروژه
آبرسانی به شــهر میالجرد با حضور مهندس
آقازاده اســتاندار مرکزی ،مهندس سلیمانی
فرماندار کمیجان ،مهندس خلیلی مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی و جمعی
از مسئوالن استان و شهرستان به بهرهبرداری
رسید .مهندس عبدالرضا خلیلی ،مدیرعامل
شــرکت عنوان کرد :پروژه آبرســانی به شهر
میالجرد شامل حفر و تجهیز دو حلقه چاه به
عمق  118و  140متر است .مدیرعامل شرکت

ایجاد «هاب گوگردی» با همکاری دانشگاه آزاد
در منطقه سرخس

توسطمعاونمدیرعاملوهیئتمدیرهشرکتملیپخشفرآوردههای«نفتی»صورتگرفت:

ماهان فالح -نسلفردا:
tabrizborna@gmail.com

Newsghalam_hamedan@yahoo.com

جوالن «دستفروشان دورهگرد» در یاسوج

عادل کاظمی افزود :امروز مســئولیتی که داریم
امانت خون شهداست و ای کاش با تالش در عرصه
خدمترسانی ،شرمنده خونهای ریخته شده در
راه حق نشویم .وی ادامه داد :اکنون در این برهه از
زمان هر پروژهای که افتتاح میشود به واسطه تالش
کارکنان و متخصصان صنعت برق است که عزم خود
را در راه خدمتگزاری جزم کردهاند .کاظمی تأکید

کرد .این گزارش حاکی اســت که پدر بزرگوار
و مادر معزز شهید وحید نومیگلزار از اقدامات
فرهنگی و ارزشمند ابوالفضل روحاللهی مدیر
منطقه آذربایجانشرقی ،جهت حفظ و زنده
نگهداشتن نام و یاد شــهدای واالمقام تقدیر
کردنــد .الزم به ذکر اســت حجت االســام
والمسلمین محمدحســین فخر امام جمعه
شهر ممقان ،در سال  ۱۳۶۵به دست منافقان
کوردل ترور و به درجه رفیع شهات نائل آمد.
همچنین شهید وحید نومیگلزار ،اولین شهید
مدافع حرم وزارت نفت نیز با شرکت داوطلبانه
در پیکار با جبهه کفر و الحاد داعشــی و دفاع
از حریم حرم اهل بیت (س) در بیجی سامرا،
هنگام ظهرعاشورا ،دومین روز از آبانماه ۱۳۹۴

کرد :به واسطه همین تالش شبانهروزی ،در زمینه
کاهش تلفات انرژی برق ،شرکت توفیقات مناسبی
را کسب کرده اســت و امیدواریم تا پایان سال در
جایگاه شایســتهای قرار بگیریم و درصد تلفات،
تک رقمی شــود .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق تبریز گفت :امسال به برکت انقالب و به یمن
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،شرکت
توزیع نیروی برق تبریز ،سه هزار پروژه با اعتبار بالغ
بر  70میلیاردتومان را در کارنامه خود ثبت کرده
اســت و تالش من و همکارانم در این شرکت این
است که کمترین پروژه انتقالی به سال بعد را داشته

آب و فاضالب استان مرکزی هزینه اجرای این
پروژه را چهارمیلیارد ریال اعالم کرد.
بهرهبرداری از پروژه مخزن ذخیره
آب شهر «نراق»
به دنبال افتتاح پروژههای شرکت آب و فاضالب
اســتان مرکزی در دهه فجر ســالجاری ،در
سومین روز از این دهه پروژه آبرسانی به شهر
نراق به بهرهبرداری رســید .مهندس خلیلی،
مدیرعامل شــرکت عنوان کرد :پروژه ساخت
مخزن ذخیره آب شهر «نراق» شامل ساخت
یک باب مخزن ذخیره آب به حجم  500متر
مکعب و اجرای خط انتقال خروجی مخزن به
طول  300متر به عنوان یکی از پروژههای طرح
آبرسانی به شهر نراق به دنبال اجرای پروژه خط
انتقال آب و پروژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه
آب در منطقه کارستی به بهرهبرداری رسید.
مهندس خلیلی اعتبار این پروژه را پنج میلیارد
ریال عنوان و تصریح کرد :برای آبرسانی به شهر
نراق تا کنون 30میلیارد ریال هزینه شده است.
بهرهبرداریازتصفیهخانهآبشهر
«دلیجان»
در سومین روز از دهه مبارک فجر ،تصفیه خانه

آب شهر دلیجان به بهرهبرداری رسید .مهندس
خلیلی مدیرعامل شرکت عنوان کرد :به دنبال
اجرای طرح آبرسانی به شــهر دلیجان از سد
کوچری ،پروژه ســاخت تصفیه خانه آب این
شهر در دستور کار شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی قرار گرفت و عملیات ساخت و تجهیز
آن انجام و هم اکنون به بهرهبرداری میرسد.
وی ضمن ارائه گزارشــی از مشخصات پروژه
گفت :این تصفیهخانه ،دارای دو دستگاه فیلتر
شنی تحت فشار با ظرفیت تصفیه 160لیتر در
ثانیه ،آب انتقالی از سد کوچری به شهر دلیجان
را تصفیه میکند و آب با کیفیت بسیار مطلوب
در اختیار شــهروندان این شهر قرار میگیرد.
مهندس خلیلی اعتبار این پروژه را هفت میلیارد
ریال عنوان کرد .گفتنی است طرح آبرسانی از
سد «کوچری» به شهر دلیجان شامل ساخت
یک باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت 5000متر
مکعب ،ســاخت یک باب ایستگاه پمپاژ آب با
دبی 110لیتر در ثانیه و اجرای ده کیلومتر خط
انتقال آب به قطر  500میلیمتر با اعتباری بالغ
بر  90میلیاردریال پیش از این به بهرهبرداری
رسیده است.

فعالیت شرکت سهامی آبمنطقهای هرمزگان
در راهپیمایی  22بهمن

هرمزگان -نســلفردا :همزمان با سراســر
کشور ،راهپیمایی  22بهمن و مراسم سی و نهمین
ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی با
حضور پرشــور مردم والیتمدار بندرعباس و با
ســخنرانی دکتر نوبخت ،معاون رئیسجمهور و
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
کارکنان شرکت شرکت ســهامی آبمنطقهای
هرمزگان به همراه دکتر هوشــنگ مالیــی ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شــرکت
حضور چشــمگیر ،فعال و پرشــوری را در راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن دوشــادوش مردم
داشتند .این شرکت با برپایی غرفهای درحاشــی ه جایگاه ویژ ه راهپیمایی یوماهلل  22بهمن
برنامههای متنوعی را برای ســنین مختلف برگزار کرد .به همت کارکنان ،شورای فرهنگی
شرکت ســهامی آبمنطقهای ،روابط عمومی ،پایگاه مقاومت بسیج شــهید بذرافشان آب
منطقهای هرمزگان و با اهتمام ویژ ه مدیرعامل شــرکت ،دکتر مالیی ،تعداد زیادی اقالم از
قبیل بادکنک ،پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران و بروشور بین مردم توزیع شد .برگزاری
مسابقه نقاشی با اهدای جوایز برای سنین کودک و نوجوان از دیگر برنامههای این شرکت در
راهپیمایی  22بهمن بود .تهیه طومار با دســتخط مردم از شعارهای انقالبی نیز یکی دیگر
از خالقیتهای شــرکت آب منطقهای هرمزگان و از جلوههای ویژهی راهپیمایی  22بهمن
بود .گفتنی است بههمت این شــرکت جهت رفاه حال مردم ،آب آشــامیدنی و شربت بین
مردم توزیع شد.

به خیل عاشورائیان پیوست و نامش در جرگه
شهدای حسینی (ع) ثبت شد .دیدار با خانواده
بزرگوار دوست و همکار عزیز ،شادروان رامین

باشــیم .کاظمی ادامه داد :این شرکت در راستای
رویداد تبریز  2018مســیرها و معابر گردشگری
تبریز را احصا کرده و بیش از  60کیلومتر روشنایی
معابر احداث و اصالح شدهاند و عالوه بر این اقدامات،
در بازار نیز پروژههای متعدد در حوزه اصالح شبکه
برق انجام شده و در حال انجام است .در این مراسم
 30پروژه بزرگ شرکت توزیع نیروی برق تبریز با
ارزش بالغ بر  60میلیارد ریال به همراه پروژههای
شرکت برق منطقهای آذربایجان و شرکت توزیع
نیروی برق اســتان آذربایجانشــرقی و با حضور
مسئوالن استانی به بهرهبرداری رسید.

آقا رحیمی و گرامیداشــت یــاد و خاطره این
همکار صدیق و سفر کرده ،از برنامههای دیگر
این دیدار بود.

