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اخبار
مدیرعامل برق باختر:

 ۱۷پروژه برق باختر تا دو سال
دیگر افتتاح میشود

اراک -کمال آبادی:مدیرعامل شرکت برق
منطقهای باختر از اجرای  ۱۷پروژه با اعتبار یک
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان در همدان خبر داد
و گفت :این پروژهها تا دو سال دیگر افتتاح
میشوند و ظرفیت استان را تا بیش از ۳۰
کیلوولت برق افزایش خواهند داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه
ای باختر ،فرهاد شبیهی صبح امروز در حاشیه
افتتاح سد مخزنی نعمتآباد در اسدآباد توسط
وزیر نیرو اظهار کرد :راهاندازی پویش هر هفته
الف -ب -ایران باعث شد با همه سختیها ومشکالت با خودباوری و سختکوشی و افتخار
خدماتی را به مردم ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه در پویش بیست و یکم
تعدادی از پروژهها در حال افتتاح است گفت:
طی سه سال گذشته توانستیم خدماتی را ارائه
دهیم که باعث تامین رفاه و آسایش مردم
شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر ادامه
داد :افتتاح چهار پروژه با اعتبار  ۴۶۰میلیارد
تومان از سوی وزارت نیرو باعث ارتقای کیفیت
برق و توسعه زیرساختهای منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه هدف ما توسعه اقتصادی
است و نگاهمان نیز توسعهای افزود :عالوه بر
آنها  ۱۷پروژه با اعتبار یکهزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان در حال انجام است که تا دو سال دیگر
افتتاح میشود و ظرفیت استان را تا بیش از ۳۰
کیلوولت برق افزایش میدهد.

آزادسازی  25هکتار از اراضی
دولتی در شهر برازجان استان
بوشهر
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و
شهرسازی استان بوشهر گفت  25 :هکتار از
اراضی دولتی در شهر برازجان در استان بوشهر
از دست متصرفان ،آزاد شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و
شهرسازی استان بوشهر یونس شوقی در این
خصوص اظهار داشت  :با همکاری مقامات
قضایی ،فرمانداری دشتستان ،نیروی انتظامی،
اداره اطالعات ،اداره کل راه و شهرسازی ،یگان
از حفاظت از اراضی دولتی اداره راه و شهرسازی
استان و شهرستان ،حدود  25هکتار از اراضی
دولتی رفع تصرف شد که ارزش ریالی بیش از
 200میلیارد ریال را دارد.
شوقی افزود :با توجه به ساخت و سازهای
غیر مجاز در اراضی دولت ،این روند همچنان
ادامه خواهد داشت و می بایست همه اراضی
تصرفی بیت المال برگشت داده شود.
وی بیان کرد  :شهرستان برازجان  ،بیشترین
میزان زمین خواری را در استان بوشهر دارد.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و
شهرسازی استان بوشهر در ادامه گفت :
اشخاص صرفا نسبت به خرید زمین با سند
ثبتی اقدام کرده و قبل از هرگونه خرید اراضی
با اسناد عادی ،از ادارات ذیربط از جمله راه و
شهرسازی استعالم کنند تا دچار مشکل نشوند،
زیرا معدود افرادی زمین خوار ،از عدم اطالع
مردم سواستفاده کرده و اراضی دولتی که حتی
بعضا فاقد کاربری نیز هستند ،به فروش می
رسانند که باعث ضرر مالی برای اشخاص شده
و سبب ایجاد پرونده های قضایی و انتظامی
برای اشخاص متصرف می شود.
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مدیرکل راه و شهرسازی فارس :

پروژه های راهسازی و راه آهن در داراب و زرین دشت در دست اجراست
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل راه و شهرسازی فارس ،مهندس جعفر زاهدی
با اشاره به اینکه بیشترین طول بزرگراهی در
دست اجرای استان در شهرستانهای داراب و
زرین دشت به طول  60کیلومتر در دست اجرا
می باشد گفت :در ادامه پروژه بزرگراه شیراز -
فسا-داراب – کهگم که کل پروژه به طول 350
کیلومتر می باشد که  195کیلومتر آن به بهره
برداری رسیده  20کیلومتر مسیر از گردنه بیخه
دراز تا سه راهی دولت آباد در دست اجرا است.
وی افزود :کمربندی داراب به طول  4کیلومتر
در مرحله روسازی می باشد و حدفاصل داراب تا
جنت شهر نیز به طول  16کیلومتر به اتمام رسیده
است.
مهندس زاهدی اضافه کرد :در امتداد بزرگراه
شیراز – فسا – داراب – کهگم نیز از جنت شهر
به سمت رستاق به طول  20کیلومتر در دست
اجراست که حدود  9کیلومتر آن آماده آسفالت
می باشد.
زاهدی خاطرنشان ساخت :پروژه احداث بزرگراه
داراب – فسارود (محور قدیم داراب – فسا) که
در حال حاضر در دو قطعه جمعا به طول 25
کیلومتر توسط شرکت رازان در حال اجراست و
تاکنون  8کیلومتر با دو الیه و  4کیلومتر با یک
الیه و جمعا  12کیلومتر در حال بهره برداریست
و  7کیلومتر آن نیز آماده آسفالت و مابقی نیز
در حال اجرای زیرسازی می باشد و پیمانکار آن
تاکنون بالغ بر  80میلیارد ریال مطالبات دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به پروژه
های بزرگ و تاثیرگذار ملی در شهرستان زرین
دشت افزود :بهسازی محور دولت آباد – زرین
دشت به طول  40کیلومتر که تاکنون  10کیلومتر
آن به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می
باشد و قرارداد احداث  15کیلومتر مابقی مسیر
نیز منعقد شده و در حال اجرا می باشد.
زاهدی در ادامه از احداث محور گلکویه دهکویه
به طول  30کیلومتر خبر داد و متذکر شد تاکنون
کل طرح با یک الیه آسفالت به اتمام رسیده و در

تعامل پلیس و شهرداری گرگان در
حل معضل دستفروشی و ساخت و
ساز غیرمجاز

پروژه های بزرگ راهسازی و راه آهن در شهرستانهای داراب و زرین دشت که کریدور عبوری مرکز و شمال کشور به جنوب کشور می باشد
در دست اجراست.

کمربندی
داراب به طول
 4کیلومتر
در مرحله
روسازی
می باشد و
حدفاصل
داراب تا
جنت شهر
نیز به طول
 16کیلومتر به
اتمام رسیده
است
حال بهره برداری است و برای الیه دوم آسفالت
قرارداد بسته شده و به زودی آغاز می شود.
وی از تکمیل مطالعه گردنه شهر پیر و کمربندی
شهرستان زرین دشت به طول  15کیلومتر خبر
داد و خاطرنشان ساخت :مطالعه هر دو پروژه به
اتمام رسیده و در صورت تخصیص ردیف بودجه
و تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آن آغاز

خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس  ،در خصوص
پروژه های ریلی استان گفت :پروژه های بزرگ راه
آهن در استان فارس در دست اجرا می باشد که
یکی از مهمترین این پروژه ها پروژه راه آهن گلگهر
– نیریز – استهبان – فسا – شیراز و آنتنی داراب
و جهرم و داراب – زادمحمود – الر و زادمحمود به

طول  639کیلومتر می باشد که پیوست یک قانون
بودجه است .
او افزود :یک قطعه  27کیلومتری از آنتنی داراب
که طول کل آن  126کیلومتر است با قرارداد 340
میلیارد ریالی و پیشرفت فیزیکی 70درصد در حال
انجام است و مطالعات راه آهن داراب – زادمحمود
– الر نیز در مراحل پایانی است

 55در صد جمعیت شهر شیراز تحت پوشش تصفیهخانه میباشد که این میزان از متوسط کشوری بسیار باالتر است

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب
شیراز گفت :شهر شیراز با  440هزار مشترک فاضالب ازشهرهای
پیشرو در گسترش شبکه و تصفیهخانههای فاضالب است که
تاکنون  55در صد جمعیت شهر تحت پوشش تصفیهخانه
فاضالب قرار گرفتند که این میزان از متوسط کشوری که حدود
 30درصد میباشد بسیار باالتر است.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،

محمدهادی ستوده افزود :جمعآوری فاضالب از محیطزیست با
یزا و مواد شیمیایی مضر در فاضالب
توجه به وجود عوامل بیمار 
که میتواند باعث بروز بیماری در انسان شود ،کاربرد دوباره
پساب جهت مصارف غیر خانگی همچون آبیاری فضای سبز
کشاورزی ،استفاده در صنایع و کارخانهها و تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی و نیز جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی الزم
و ضروری است.

این مقام مسئول با اشاره به تاریخچه طرح فاضالب شیراز
خاطرنشان کرد :مطالعات طرح فاضالب شیراز از اواخر سال
 1370شروع شد که فاز یک مطالعات در سال  1374و مطالعات
فاز دو در سال  1387به تصویب شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور رسید.
وی شروع عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهر شیراز را
بهمنماه  1375اعالم کرد و افزود :بر اساس طرح و بازنگری
مطالعات مرحله دوم که در سال  1396به تصویب رسید شهر
شیراز نیازمند اجرای  3054کیلومتر بدن احتساب روستاهای
الحاق شده به محدوده خدماتی شرکت آب و فاضالب شیراز
در سال  99بود.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب
شیراز در ادامه گفت :تا پایان مردادماه سال جاری به میزان
 2320کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضالب اجراشده است.
وی افزود :در حال حاضر  24قرارداد فعال اجرای شبکه
فاضالب در شهر شیراز وجود داشته و مناطق مختلف شهر
ازجمله شهرک سعدی ،شهرکهای جنوب کمربندی و محدوده
رودخانه چنار راهدار ،سپاه جنوبی و محدوده بلوار سیبویه تا
بلوار دولت ،والفجر و مناطق پراکنده در سطح شهر در حال
حفاری ولوله گذاری شبکه فاضالب میباشد.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب آبفا شیراز به برنامههای
آتی این شرکت در  6ماهه دوم سال  99و سال  1400اشاره کرد
و اظهار داشت :انتخاب پیمانکار جهت اجرای شبکه فاضالب
شهرکهای جماران و مهدیه ،شهرک گلستان شمالی ،محدوده
خیابان ساحلی و بلوار نصر ،اراضی برنامهوبودجه و استانداری،
محدوده خیابان کارگر تا مفتح و شهرک زیباشهر در برنامههای
شرکت در  6ماهه دوم سال  99و سال  1400قرارگرفته است.

سرهنگ سعید دادگر با دکتر عبدالرضا
دادبود شهردار گرگان پیرامون بررسی اقدامات
مشترک و برنامهریزیهای الزم برای برخورد
قاطع با معضل دستفروشی و برخورد با ساخت
و سازهای غیرمجاز در سطح شهر گرگان دیدار
کرد.شهردار گرگان در این دیدار ضمن تقدیر از
همکاریهای مداوم انتظامی گلستان با شهرداری
گرگان در راستای پیگیری ماموریتهای محوله
اظهار کرد :موضوع امنیت برای ما مسئله
بسیار مهم و ارزشمندی است.عبدالرضا دادبود
خاطرنشان کرد :بدون شک با نبود امنیت
شرایط زندگی سخت خواهد شد و همه ما باید
دست به دست هم دهیم در هر جایگاهی که
هستیم با تعامل پلیس و دیگر نهادهای نظامی
و امنیتی ،نظم و امنیت را در سطح جامعه
گسترش دهیم.وی اضافه کرد :اگر هر نهادی
در حوزه مسوولیتی خودش وظایف را کامل و
دقیق انجام دهد بدون شک شاهد گسترش نظم
و امنیت در سطح جامعه خواهیم بود.شهردار
گرگان با اعالم آمادگی کامل شهرداری گرگان
در راستای تعامل و هککاری با پلیس به منظور
حل معضالت و مشکالت اجتماعی گفت :حل
آسیبهای اجتماعی نیازمند مشارکت همگانی
و تالش چند دستگاهی است.دادبود بیان کرد:
در حوزه معضل و مشکل دستفروشی و ساخت
و سازهای غیرمجاز شهرداری گرگان به تنهایی
نمیتواند با این پدیده مقابله کند و بدونش
ک نیازمند همراهی و همیاری پلیس و دستگاه
قضایی هستیم.وی با اشاره به ایجاد بازارچههای
محلی در چند نقطه از گرگان گفت :در تالش
هستیم تا با ساماندهی دستفروشان آنها را به
سمت این بازارچههای محلی هدایت کنیم اما
برخی اوقات با مقاومتهایی از سوی برخی
گروههای سازمانیافته روبرو هستیم که برای
حل این مشکل ورود پلیس و دستگاه قضایی
امری ضروری است.فرمانده انتظامی گلستان
نیز با تقدیر از تالشهای مجاهدانه شهردار
گرگان و مجموعه کارکنان این شهرداری در
پیگیری امورات شهری بخصوص در حوزههای
فرهنگی و پیشگیرانه تصریح کرد :همانطور که
برای توسعه امنیت باید یاری رسان همدیگر
باشیم برای پیشرفت و آبادانی شهر نیز نیازمند
وحدت و حرکت یکپارچه همگانی هستیم.سعید
دادگر گفت :پایه تمامی پیشرفتها و رسیدن به
وضعیت مطلوب مبارزه با متخلفان و برقراری
نظم و امنیت است که در این راستا پلیس تمام
قد همراه و همگام شهرداری گرگان خواهد بود.
وی اضافه کرد :موضوع برخورد با پدیده اجتماعی
دستفروشی و بخصوص متخلفان در حوزه
ساخت و سازهای غیرمجاز موضوعی است که
پلیس نیز با جدیت در این حوزه ورود خواهد کرد
و با تمام توان در کنار شهرداری گرگان خواهد
بود.فرمانده انتظامی گلستان گفت :نباید اجازه
دهیم عدهای سودجو و فرصتطلب با سوء
استفاده از برخی شرایط و خالءهای قانونی دست
به اقداماتی بزنند که آسیبهای مختلفی را در
پی داشته باشد.دادگر با تقدیر از تالشهای
شهرداری گرگان در توسعه دوربینهای ترافیکی
در سطح شهر گفت :پلیس امروز به سمت
هوشمند شدن در حرکت است و این اقدامات
میتواند به توان مضاعف پلیس در برخورد با
تخلفات کمک کند.فرمانده انتظامی گلستان در
پایان از تالشهای شهردار گرگان و کارکنان این
شهرداری به منظور افزایش انضباط اجتماعی
و اقدامات فرهنگی در سطح شهر با اهداح لوح
سپاس ،تقدیر کرد.

ابوالفضل صیفی معاون فنی و عمرانی شهرداری رباط کریم تاکید کرد:

وظیفه اصلی شهرداری عمران و آبادانی است

محمود حدادی ،رئیس شورای اسالمی شهر به همراه
معاون فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری
رباط کریم از پروژه های سطح شهر بازدید و در
جریان آخرین اقدامات عمرانی قرار گرفت.
شهرستان رباط کریم-الناز عباسی :در این بازدید
عالوه بر مسوالن شهری ،مهندسین ناظر نیز
حضور داشتند که از پروژه های ساختمان خدمات
شهری ،پروژه گلخانه شهرداری رباط کریم ،پروژه احداث
پایانه تاکسی میدان آزادگان ،پروژه سوله مدیریت بحران ،پروژه پارک گردشگری
حاشیه کمربندی شمالی و پیاده رو سازی خیابان شهید مطهری حد فاصل بلوار
امام خمینی (ره) الی خیابان جهاد بازدید به عمل آمد
معاون فنی و عمرانی شهرداری رباط کریم در حاشیه این بازدید از پیشرفت
فیزیکی پروژه های سطح شهر خبر داد و افزود :پیشرفت فیزیکی پروژه ها
مطلوب بوده و با سرعت خوبی در حال اجرا هستند که امیدواریم اغلب آنها در
دهه فجر به بهره برداری برسند.
وی در بازدید از پروژه احداث ساختمان خدمات شهری گفت :در جهت
توسعه ساختمان اداری و ایجاد فضاسازی مناسب جهت ارتقای عملکرد و

کاربری فیزیکی مدیریت شهری و همچنین تکریم ارباب رجوع ساختمان
خدمات شهری در حال ساخت است که در حال حاضر این پروژه در مرحله
اجرای سنگ کاری نما ،نازک کاری دیوارهای داخلی ،لوله کشی تاسیسات و
دیوار چینی پیرامونی است و در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.
ابوالفضل صیفی در ادامه بازدید به همراه رییس شورای شهر از محل احداث
ساختمان شورای شهر ،بیان داشت :شورای اسالمی شهر رباط کریم از تشکیل
نخستین دوره تاکنون به علت نداشتن ساختمان مستقل در ساختمانی به
صورت اجارهای حضور دارد که شامل هزینه هایی برای شهرداری بوده است
که به لطف خدا و با پیگیری های مهندس پارسا شهردار محترم باالخره شورای
شهر صاحبخانه می شود و همانطور که مالحظه می کنید عملیات خاکبرداری
فونداسیون به اتمام رسیده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری حین بازدید ازپروژه گلخانه شهرداری اظهار
داشت :در حال حاضر عملیات دیوارکشی سازه گلخانه و سیمان کاری آن انجام
شده و با جابجایی آهن آالت مستهلک و نظافت محوطه بخشی از سازه گلخانه
تکمیل شده است با این اقدامات و راه اندازی کامل گلخانه ،شهر رباط کریم در
تولید گل و گیاه شهری خودکفا میشود.
معاونت شهرداری رباط کریم در ادامه از پروژه احداث پایانه تاکسی میدان

آزادگان بازدید داشت که به خبرنگار ما گفت :برای تردد های ایمن و راحت
شهروندان ،همچنین جلوگیری از حوادث و سوانح رانندگی و ساماندهی ترافیک
این میدان ،شهرداری با مصوبه شورای شهر اقدام به ساخت این پایانه کرده
است.در حال حاضر دیوار کشی پیرامونی محوطه پایانه ،خاکبرداری ،اجرای
بتن و فونداسیون سایه بانها و ساختمان استراحتگاه پایانه انجام شده است که
تا دهه فجر به پایان خواهد رسید.
وی در بازدید از مراحل ساخت سوله مدیریت بحران یادآور شد :در زمان
بحران که ساختار شهری از هم پاشیده و سیستم زندگی از حالت عادی خارج
می شود ،تنها فضایی که می تواند به ساماندهی موقعیت کمک کرده و
شهروندان را از موج حوادث دور نگه دارد ،سوله ها و سازه های سبک و مقاوم
با ظرفیت باال هستند که می توان بخشی از جمعیت را در آنها اسکان داده و از
شدت گرفتن هرج و مرج در موقع بحران جلوگیری به عمل آورد که شهرداری و
شورای شهر رباط کریم در این راستا اقدام به
احداث سوله مدیریت بحران کرده است که در حال حاضر کرسی چینی،
عایق کاری پی دیوارها و دیوار کشی سوله به اتمام رسیده است که اگر روند
پروژه با این سرعت ادامه داشته باشد در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
صیفی از پروژه پیاده راه سازی خیابان شهید مطهری حد فاصل بلوار امام

خمینی (ره) به خیابان جهاد نیز بازدید و عنوان داشت :با حذف مسیر سواره و
پیاده مدار کردن آن محور و تبدیل آن به فضای شهری مطلوب برای تعامالت
اجتماعی و فرهنگی شهروندان،این پروژه در حال انجام است به همین منظور
عملیات تخریب آسفالت ،تخریب نهر و جداول فرسوده این خیابان آغاز شد
که به اتمام رسیده است و هم اکنون عملیات جدولگذاریش آغاز شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری رباط کریم در حین بازدید از پروژه احداث
میدان سردار شهید سلیمانی بیان کرد :شهرداری در راستای رسالت و وظیفه
اصلی خود که همانا عمران و آبادانی روزافزون شهر و اجرای پروژههای عمرانی
و خدماتی است ،جهت رفاه بیشتر شهروندان و سهولت در عبور و مرور اقدام
به احداث این میدان کرده است که درختچه و فضای سبز ،عملیات تسطیح و
زیرسازی ،عملیات بتن ریزی پایه های پل آبراه مسیر تاکنون انجام شده است.
وی در پایان بازدیدها ازعملیات پخش آسفالت خیابان  ۲۵متری امام خمینی
(ره) دیدن کرد و خاطر نشان ساخت :عملیات بهسازی ،آسفالت ریزی و روکش
آسفالت خیابانهای اصلی و فرعی شهراز ابتدای سال جاری تا به امروز ،در حال
انجام است که بر اساس اولویت بندی ،برنامه ریزی و نظارت کارشناسان فنی و
عمرانی اجرای آسفالت تداوم خواهد داشت همچنین تالش میکنیم در کوتاهترین
زمان ممکن ایرادات موجود در معابر و خیابانهای اصلی را رفع نماییم.

