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قــم -خبرنگارتوســعه ایرانــی-
عملیات احداث خط انتقال آبرسانی 
به روستاهای شــهر قنوات با حضور 
دکتر امیرآبادی عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اســامی، مهندس 
آقازاده حبشــی معاون مهندســی و 
توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور، 
دکتر معتمدی معاون عمرانی استاندار 

و دکتر ذاکریان فرماندار قم آغاز شد.
دکتر امیرآبادی عضو هیئت رئیسه 

مجلس شورای اسامی در آیین کلنگ 
زنی احداث خط انتقال آبرســانی به 
روستاهای قنوات که با حضور جمعی 
از مسئوالن ملی، اســتانی و مجلس 
در مسجد زین العابدین قنوات برگزار 
شــد با قدردانی از تاش های شرکت 
آب و فاضاب اســتان و حمایت های 
استانداری قم و آبفای کشور در راستای 
آبرســانی به روســتاهای قنوات، بر 
ضرورت اجرای این پروژه زودتر از موعد 

پیش بینی شده تأکید کرد و یادآور شد: 
هر چه زودتر آبرسانی به این روستاها به 
پایان برسد هزینه های کمتری در پی 

خواهد داشت.
وی تاش های صــورت گرفته در 
ماه های اخیر در راســتای آبرسانی به 
شهرها و روستاهای مختلف استان را 
قابل تقدیر دانست و گفت: امیدواریم در 
تمام بخش ها شاهد رشد، شکوفایی و 

آبادانی استان باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه در تابســتان 
برخی از روستاها با مشکل کمبود آب 
مواجه هســتند، »جهاد آبرسانی« به 
روستاهای کشور را اقدامی ارزشمند و 
قابل تقدیر دانست و گفت: ما در مجلس 
قطعــاً از این اقدامات که در راســتای 
محرومیت زدایی انجام شود حمایت 
می کنیم. معاون مهندســی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 

نیز در این مراسم با اشاره به آغاز جهاد 
آبرسانی به 10 هزار روستا در کشور، از 
آن به عنوان یک »ابــر پروژه« یاد کرد 
و اظهار داشــت: این پروژه در راستای 
محرومیت زدایی در کشــور آغاز شده 

است.
وی با بیــان اینکه برای آبرســانی 
به 7 هزار روســتا با قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( قرارداد بسته شده است، 
خاطرنشان کرد: ســه هزار روستا نیز 
در قالب طرح های ملی قرار دارد که در 

حال انجام است.
مهنــدس مجید آقازاده حبشــی 
یادآور شــد: حفر 394 حلقــه چاه، 
احداث هزار و 670 باب مخزن ذخیره 
آب، 647 ایستگاه پمپاژ، اجرای 9 هزار 
و 700 کیلومتر خــط انتقال و بیش از 
12 هزار کیلومتر شبکه توزیع در قالب 
قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( توسط 
بسیج سازندگی، قرارگاه خاتم االنبیا و 
نیروی زمینی و دریایی سپاه در کشور 

شروع شده است.
وی از اجرای پروژه های آبرســانی 
به 5 هزار روستا توسط خیرین آبرسان 
خبر داد و گفت: قرار شــده است این 
پروژه هــا در نقــاط مختلف کشــور 
برنامه ریزی و اجرا و آبرســانی پایدار 
به مردم این روســتاها توسط خیرین 

انجام شود.
معاون مهندســی و توسعه آبفای 
کشور با اشــاره به تاش های صورت 

گرفته به منظور الحاق آبرســانی 12 
هزار روســتای جدید به موافقت نامه 
محرومیت زدایــی یــادآور شــد: در 
مجموع 27 هزار روستا در قالب جهاد 

آبرسانی قرار می گیرند.
وی از اهتمــام وزارت نیرو به اتمام 
140 پروژه در کشــور خبر داد و ابراز 
داشت: از این تعداد 71 پروژه آبرسانی و 
69 پروژه نیز مربوط به شبکه تأسیسات 
فاضاب است که هر هفته از سوی وزیر 
محترم نیرو پیگیری می شــود که در 
کمترین زمان به مرحله بهره برداری 

برسد.

با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس و معاون آبفای کشور،

عملیات احداث خط انتقال آبرسانی به روستاهای قنوات آغاز شد

مهندس مجید آقازاده 
حبشی یادآور شد: حفر 
394 حلقه چاه، احداث 
هزار و 670 باب مخزن 

ذخیره آب، 647 ایستگاه 
پمپاژ، اجرای 9 هزار و 700 
کیلومتر خط انتقال و بیش 
از 12 هزار کیلومتر شبکه 

توزیع در قالب قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( توسط 
بسیج سازندگی، قرارگاه 

خاتم االنبیا و نیروی زمینی 
و دریایی سپاه در کشور 

شروع شده است.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-واگذاری عرصه های ملی به گندم مسکن در روستای عباس آباد گلند 
چالش هایی را به همراه داشته است، اما مسئوالن بنیاد مسکن وعده حل مشکل مالکیت را داده اند.

اهالی روستای عباس آباد شهر گلند در استان گلستان می گویند: از 50سال پیش مالک زمین و خانه هایی در سطح روستا 
هستند، اما به یکباره با نامه ای از طرف بنیاد مسکن مواجه شده اند که زمین های آن ها در اراضی ملی واقع شده است و باید 

برای تعیین تکلیف آن ها مبالغی بپردازند.
دهیار روستای عباس آباد گلند در این باره گفت: اواخر سال 1400 برای 90 نفر از اهالی روستا نامه ای ارسال شد که در آن 
نامه بنیاد مسکن اعام کرده بود مالکیت زمین های ملی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شده است و افراد باید برای 

تعیین عرب تکلیف این زمین ها به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

رشت - مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سید امیر حسین علوی شهردار رشت طی بررسی میدانی خود از لندفیل 
سراوان و تصفیه  خانه شــیرابه که با حضور به همراه عباس صابر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیان انجام شد از 
بازگشایی مناقصه فاز دوم بهسازی لندفیل خبر داد. شهردار رشت در حاشیه این نظارت میدانی از تاش مجموعه شهرداری 
برای افزایش ظرفیت تصفیه شیرابه سراوان و رساندن آن به بیش از سه لیتر بر ثانیه سخن گفت و اظهار داشت: امروز بازگشایی 
مناقصه فاز دوم بهسازی لندفیل سراوان نیز انجام خواهد شد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود. سید امیر حسین 
علوی با بیان اینکه شهرداری رشت در راستای کاهش هر چه بیشتر خطرات زیست محیطی، در حال پیشبرد فاز به فاز تعهدات 
خود در حوزه مدفن سراوان است، اضافه کرد: با پوشش قسمت باالیی مدفن زباله، حجم شیرابه به شدت کاهش پیدا کرده 
است و طبق تخمینی که از یک ضلع سراوان داریم، چیزی حدود یک و نیم لیتر بر ثانیه شیرابه از آن تولید می شود. بنابراین 

درصددیم با انجام لوله گذاری از ضلع دیگر شیرابه را به داخل حوضچه تصفیه  خانه هدایت کنیم.

 چالش های واگذاری عرصه های ملی به بنیاد مسکن در َگلند 
استان گلستان

در پنجاه و دومین روز از بهسازی سراوان صورت گرفت ؛

 آغاز فرآیند آموزش به نیروها در تصفیه  خانه شیرابه

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-با 
حضورمدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، سرپرست 
و جمعی از مدیران شرکت گاز استان و نمایندگانی از شرکت 
های توزیع برق استان و شهرستان یک نیروگاه خورشیدی 
به ظرفیت30 کیلو وات در اداره گاز منطقه پنج اصفهان، 
افتتاح و به بهره برداری رســید. به گزارش دنیا ی اسرار: 

ابوالقاسم عسکری سرپرست این شرکت، در این
با حضورمدیــرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان، 
سرپرســت و جمعــی از مدیران شــرکت گاز اســتان و 
نمایندگانی از شرکت های توزیع برق استان و شهرستان 
یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت30 کیلو وات در اداره گاز 

منطقه پنج اصفهان، افتتاح و به بهره برداری رسید.
 ابوالقاسم عســکری سرپرست این شــرکت، در این 
خصوص، گفت: این نیروگاه خورشیدی با هزینه ی بیش از 
5/5 میلیارد ریال احداث گردیده، که از تعداد56 پنل 540  

وات تشکیل است.
مهندس عسکری،افزود:  تولید برق این نیروگاه با خط 
اختصاصی به دو فیدر شبکه توزیع برق شهری متصل شده 
و برق تولیدی این مجموعه  عاوه بر تامین برق اضطراری 
اداره گاز منطقه پنج،  بخشــی از نیاز برق شهری منطقه را 

نیز تامین می کند.
وی، با تاکید بر جایگزینی انرژی هــای تجدیدپذیر، 
افزود: شــرکت گاز علی رغــم اینکه خــود توزیع کننده 
بزرگترین منبع انرژی استان اســت، در راستای استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر و پاک عزم جدی دارد که  طرح 
احداث نیروگاه های خورشــیدی را در ســاختمان ها  و 
ادارات گازرسانی استان که شرایط احداث پنل تولید برق 

خورشیدی  را داشته باشند، اجرایی نماید.
سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان، ادامه داد:  در 
راستای اســتراتژی ها و اهداف تعیین شده بهینه سازی 
مصرف گاز، ســال گذشــته بالغ بر 4 هــزار و 344 واحد 

موتورخانــه مجتمع هــای مســکونی، اداری، تجاری و 
سیســتم های گرمایشــی 1200 فضای آموزشی بهینه 
سازی گردیدکه این اقدامات منجر به کاهش 30 درصدی 
مصرف گاز در واحدهای موتورخانه بهینه سازی شده است.

مهندس عسکری، با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
زمینه مدیریت انرژی تحت آخرین ویرایش اســتاندارد 
بین المللی ایزو 50001  و همچنین  مجهز نمودن تعداد 
قابل توجهی از ادارات گازرسانی استان به آبگرمکن های 

خورشیدی گردیده است.
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان، باتشــکر و قدردانی از اقدامات موثر شرکت گاز 
استان اصفهان در جهت استفاده بهینه از انرژی  بویژه بهینه 
ســازی بیش از 4هزار واحد موتورخانه در سطح استان، 
گفت: شرکت گازاستان اصفهان، پیشرو در احداث نیروگاه 

خورشیدی و استفاده از انرژ ی های تجدید پذیر است.
مهندس شیشه فروش، با اشاره به حدود2هزار مگاوات، 
کمبود برق درسطح استان، بیان داشــت: ظرفیت های 
مناسبی در اســتان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی وجود 
دارد و خوشــبختانه علی رغم اینکه نیاز استان در مصرف 
انرژی باال است، این استان همواره در زمینه ی صرفه جویی 
رتبه اول را داشته به طوری که سال گذشته 36 هزار کیلو 

وات صرفه جویی برق داشتیم.

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-با پیگیری های مکرر دکتر علی مشایخی، مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان، اعتبار 123 میلیارد تومانی 
از محل مصوبات ســفر ریاســت محترم جمهور به اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی در 
راستای تجهیز و به روز رسانی کارگاههای مهارت آموزی 

تخصیص یافت.
دکترعلی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت تجهیز 
و به روز رســانی کارگاههای مهارت آموزی با تجهیزات و 
تکنولوژی های به روز، در راســتای بحث آینده مشاغل و 
مشاغل آینده گفت: اختصاص این اعتبار به حوزه آموزش 
های فنی و حرفه ای استان نقطه عطفی در امر اشاعه هر چه 

بهتر آموزش های مهارتی در استان خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: هزینه کردن در امر آموزش سرمایه 
گذاری است. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی کار ماهر 
و کارآمد برای حضور در عرصه های مختلف صنعت، تولید 

که منجر به بهره وری و افزایش سرمایه ملی خواهد شد.
مشــایخی با حضور در جلسات تخصصی کمیته های 
تخصیص اعتبارات استانی ضمن پیگیری مجدانه و تاش 
های مســتمر در راســتای تجهیز کارگاههای آموزشی 
توانست مبلغ 123 میلیارد تومان برای آموزش فنی و حرفه 

ای استان جذب نماید.
مشایخی تصریح نمود: طبق این اعتبار مقرر شده است 
؛ تکمیل مرکز سنجش و صاحیت حرفه ای، تجهیز مرکز 
آموزش هتلداری تبریز، تجهیز کارگاههای مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان، تجهیز منطقه بین المللی ارس، 
ایجاد کارگروه تخصصی آموزش انرژی های تجدید پذیر، 
ایجاد کارگروه های تخصصی موتورهای دیزلی سنگین و 
نیمه ســنگین، ایجاد کارگروه ها و کارگاههای تخصصی 

تولید محتوای آموزش مجازی، تجهیز خوابگاه شــبانه 
روزی مرکز یــک تبریز، راه انــدازی کارگاههای آموزش 
کشاورزی هوشمند، راه اندازی کارگاههای آموزش جدید 
دانش بنیان iot ، راه اندازی کارگاه آموزشی جدید دانش 
بنیان انیمیشن سازی و تولید گیم و بازی های رایانه ای، 
راه اندازی کارگاه آموزش جدید دانش بنیان داده کاوی و 
هوش مصنوعی، راه اندازی کارگاه آموزشی جدید دانش 
بنیان iot انرژی خورشیدی، تجهیز کارگاه آموزش دانش 
بنیان رباتیک و آکواترونیک، ایجاد کارگاه آموزشی جدید 
دانش بنیان مهندسی روشــنایی و تجهیزات پکیج های 
آموزش مهارت در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولین 

در دستور کار این اداره کل قرار گیرد.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شرقی آموزش های مهارت های جدید و به روز 
را برای ایجاد اشتغال در فرصت های شغلی جدید و فناوری 
های نو، افزایش بهره وری کارگاههای آموزشــی مراکز، 
افزایش اشتغالزایی دوره های آموزشی بازار محور، افزایش 
تقاضا محوری دوره های آموزشی، کمک به استقرار نظام 
صاحیت حرفه ای در استان، تنوع بخشی به حرفه های 
آموزشی مرکز استان را از نتایج این تجهیز و به روز رسانی 

های آموزشی عنوان کرد.

با پیگیری های آموزش فنی و حرفه ای استان محقق شد؛؛

  جذب اعتبار 123 میلیارد تومانی
 برای حوزه آموزش های فنی و حرفه ای

   شرکت گازاستان اصفهان
پیشرو در احداث نیروگاه خورشیدی

خبرخبر

   تکمیل پروژه تقاطع 
غیرهمسطح سردار همدانی 

آغاز شد

همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-شــهردار همدان اولویــت و اهتمام 
مدیریت شــهری را تکمیل پروژه های نیمه 
تمام به ویژه تقاطع غیرهمســطح ســردار 
همدانی و غدیر دانست و گفت: تکمیل پروژه 
تقاطع غیرهم سطح سردار همدانی به صورت 

جدی آغاز شده است.
 »سیدمســعود حســینی« با اشــاره به 
اینکه شــهرداری همدان متعهد به تکمیل 
تقاطع غیرهمســطح ســردار همدانی است 
اظهار داشت: در 2 ماهه سال جاری برخی از 
مشــکات باعث توقف پروژه شده بود که در 
حال حاضر کار تکمیل پروژه به صورت جدی 

آغاز شده است.
وی، یکی از مشــکات عمده این پروژه را 
مباحث مالی دانســت و اظهار داشت: طبق 
جلسات برگزار شده در راســتای رفع موانع 
مالی و غیرمالی، بخشی از مطالبات پرداخت 
شــده و بخشــی هم طبق برنامه ریزی های 

صورت گرفته در حال پرداخت است.
شــهردار همدان وضعیت کلی پیشرفت 
فیزیکی پروژه ســردار همدانــی را مطلوب 
ارزیابی کرد و افــزود: تاش داریــم پروژه 
تعطیل نشود چرا که راه اندازی مجدد پروژه 
زمان بر و انرژی بر است و موجب فرسودگی 
و خســتگی بخش کارگاهی و اجرایی پروژه 

می شود.
حسینی با اشــاره به اینکه سطح دوم این 
پروژه تیرماه سال گذشــته به بهره برداری 
رســید افزود: سطح ســوم پروژه دارای سه 
قسمت، از سمت بلوار بدیع الزمان، از سمت 
بلوار نیروی انتظامی و سطح سوم دارای یک 

طول 1۸0 متر و 120 متر است. 
شهردار همدان با اشاره به اینکه سه هفته 
قبل بتن ریزی یک پارت از سه پارت از سمت 
بلوار بدیع الزمان انجام شده است خاطر نشان 
کرد: آرماتوربندی بقیه قسمت ها انجام شده 
که کارها به صــورت همزمان و به موازات هم 

در بلوار نیروی انتظامی پیش می رود. 
حسینی از هماهنگی های صورت گرفته 
برای نصب تابلوی روز شمار در تقاطع سردار 
همدانی خبر داد و اظهار داشت: با وجود تمام 
مشکات پیش آمده و طبق پیش بینی ها این 

پروژه تا آخر پاییز به اتمام می رسد.   
وی تصریح کرد: با تکمیل پروژه مشکاتی 
که به دلیل وضعیت ترافیکی برای شهروندان 
ایجاد شده است ساماندهی و رفع خواهد شد.
شهردار همدان از روند پیشرفت فیزیکی 
مطلوب تقاطع غیرهمسطح غدیر خبر داد و 
گفت: با توجه به نصب تابلو روزشمار به نوعی 
تکلیف مدیریت شهری در تکمیل این پروژه 

مشخص شده است.
حسینی با اشــاره به اینکه پل سه جهت 
و ســه رمپ دارد، گفــت: با توجه بــه اتمام 
آرماتوربندی و آماده شــدن قســمت سوم 
پایانی عرشــه برای بتن ریزی قرار است در 
هفته پیــش رو هزار و 400 متــر مکعب بتن 

ریزی انجام شود. 
وی درباره پیشــرفت رمپ های سه گانه 
پروژه های تقاطع غیرهمســطح غدیر گفت: 
رمپ غربی از سمت آیت اهلل نجفی 90 درصد 
پیشرفت و از ســمت جنوبی میدان عاشورا با 
توجه به اقدامات مربوط به دیوار پیش ساخته 
تسمه فلزی این قسمت 25 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته اســت که در موعد مقرر به 

اتمام می رسد.
وی افزود: قرار اســت در رمپ شمالی از 
سمت بلوار ســردار همدانی با ایجاد جریان 
انحراف جریان ترافیکی از جلوی دانشــگاه 
پیام نور و تمهیدات صورت گرفته کار اجرایی 

پروژه در این قسمت شروع شود.
حسینی با اشاره به اینکه این نقطه کریدور 
غرب کشور اســت، ابراز امیدواری کرد که با 
تحویل به موقع پروژه به شهروندان همدانی 
عاوه بر اینکه کام شــهروندان شــیرین می 
شود، گره ترافیکی هم در این قسمت باز شود.

استانها


