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اخبار
بازدید نماینده اورامانات و
مدیرعامل شرکت آبفا استان از
روستاهای شهرستان جوانرود
کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :دکتر لهونی نماینده
مردم منطقه اورامانات در مجلس شورای اسالمی
به همراه دکترکاکاوند مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه ،از روستاهای بخش
مرکزی جوانرود بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه،
در این بازدید میدانی که با هدف بررسی مشکالت
مجتمع بانی عزیز و روستاهای بخش مرکزی
انجام شد ،از چهار روستای این مجتمع که شامل
بانی عزیز ،بانی گمکان ،سیاران ده رش ،چشمه
پلورک می باشد و روستای بانی گالن که در حال
حاضر به دلیل خشک شدن چشمه تامین کننده
آب ،با کمبود آب شرب مواجه هستند ،و با تانکر
سیار به این روستاها آبرسانی می شود ،بازدید به
عمل آمد.
در ادامه این بازدیدها ،از پروژه حفر یک حلقه
چاه که نقش بسزایی در رفع مشکل کمبود آب
این مجتمع و روستای بانی گالن دارد نیز بازدید
بعمل آمد و مسئولین از نزدیک در جریان روند
اجرای عملیات قرار گرفتند .همچنین از روستاهای
چمنزار علیا و سفلی و زالن بازدید ،و مشکالت
آنها مورد بررسی قرار گرفت.
لهونی  ،ضمن تقدیر از مجموعه آبفا استان
اظهار داشت :خدمت به مردم و حل مشکالت
آنها از ارزشمندترین امور و از وظایف اصلی
مسئولین است .وی همچنین عملکرد امور آب
و فاضالب شهرستان را در اجرای پروژه های
روستایی تحسین برانگیز خواند و خواهان تسریع
در روند اجرای آن پروژه ها گردید.
در این بازدید ،کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا
استان ،ضمن تقدیر از همراهی و پیگیری دکتر
لهونی خاطر نشان کرد :رفع موانع و مشکالت
پیش روی شرکت آب و فاضالب عالوه بر عزم
جهادی و اتکا به ظرفیت های علمی و تخصصی
همکاران آبفا ،مساعدت و همراهی مسئولین
استان را نیز می طلبد .وی افزود :امیدواریم با
کمک و همراهی شما و دیگر مسئولین شهرستان
بتوانیم مشکالت موجود را در کمترین زمان و
به سرعت حل کنیم  ،چرا که با رفع مشکالت و
سرعت بخشیدن به کار ،به اهداف خود که بهره
مندی تمامی هم استانی ها از آب شرب سالم و
پایدار است خواهیم رسید.

آیین تودیع و معارفه سرپرست
روابط عمومی شرکت آبفای
استان بوشهر برگزار شد
در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آبفای
استان بوشهر سرپرست روابط عمومی شرکت
آبفای استان بوشهر معرفی شد.
در این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر ضمن تسلیت سالروز شهادت
سردار قاسم سلیمانی به نقش و اهمیت روابط
عمومی ،ارتباط با مردم و انتقال خواستههای
آنان نکاتی بیان نمودو نقش آن را در آگاهی و
اطالع رسانی به مشترکین و اهداف شرکت موثر
دانست .عبدالحمید حمزهپورضمن برشمردن
اهمیت وظیفه شرکتهای آب و فاضالب در
زمینه برآورده کردن یکی از اساسیترین نیازهای
مشترکان اظهار داشت :تامین آب مناسب و با
کیفیت از رسالت و ماموریتهای این شرکت
است که در این میان روابط عمومی نقش
مهمی در پاسخگویی به خواستهها و ارتباط
مداوم با مردم دارد.
وی ضمن قدردانی و تشکر از تالشهای
سهراب بیاتی در دوران تصدی مدیر
روابطعمومی شرکت آب و فاضالب استان،
خانم عذراغالمحسینی به عنوان سرپرست
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر معرفی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.
بر پایه این گزارش سهراب بیاتی مدیر
روابطعمومی شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر به افتخار بازنشستگی نائل شده است.

اخبار

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایالم:

شهید سلیمانی معمار و طراح شکست های آمریکا در جهان بود
سردار جمال شاکرمی در آیین افتتاح نمایشگاه
عکس و پوستر عبرت و بصیرت با موضوع چهل
دهه جنایات آمریکا بر علیه مردم ایران ،اظهار
داشت :سردار سلیمانی هیمنه پوشالی آمریکا را
در چشم جهانیان شکست و آنها را خوار و زبون
ساخت .وی افزود :آمریکا سودای سیطره بر کل
دنیا و ایجاد یک دهکده جهانی طبق میل و برنامه
ها و اهداف خود داشت که با پیروزی انقالب
اسالمی و شکل گیری و مخالفت ایران با اهداف
و سیاست های آمریکا ،این رژیم استکباری در راه
دستیابی به اهداف استثماری و استکباری خود با
مانعی بزرگ مواجه شد.
شاکرمی یادآور شد :آمریکا که توان مقابله
مستقیم با ایران را نداشت ،به جنگ های نیابتی
در منطقه روی آورد و داعش و سایر گروهک های
تکفیری که مولود سرویس های جاسوسی آمریکا و
اسرائیل بودند تا با اشغال کشورهای عراق ،سوریه
و افغانستان به ایران راه یابند و این گروهک های
تروریستی را بعد از آموزش های الزم راهی منطقه
خاورمیانه کردند تا به مصاف ایران و پایگاه های
انقالب اسالمی در منطقه بپردازند .وی تاکید کرد:
داعش برای پذیرفته شدن از سوی مردم مسلمان
منطقه از ساختارها و مبانی اسالمی استفاده
کرد و بعد از تثبیت در عراق و سوریه خوی
واقعی و وحشی گری خود را آشکار ساخت و به
کشتارهای بیرحمانه و نابودی یا چپاول صنایع
زیرساختی و منابع نفتی و گازی عراق و به ویژه
سوریه اقدام کرد .وی گفت :داعش یک حکومت
دارای ساختار و تشکیالت را ایجاد کرد و عالوه
بر کشورهای خاورمیانه سایر نقاط دنیا حتی خود
آمریکا و اروپا که حامیان مالی و تجهیزاتی آنها
بودند نیز از اقدامات تروریستی این گروهک ها
در امان نبودند.
وی اضافه کرد :اما شهید سلیمانی با تدابیر
خاص خود موفق به جلب همراهی روسیه که از
جانب چچنی های عضو داعش در معرض آسیب
قرار گرفته بود ،شد و با سازمان دهی نیروهای
عراق و سوریه از طیف ها و اقوام و مذاهب
مختلف به مصاف داعش و حامیان عربی و غربی

ایالم خبرنگارابتكار -فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایالم گفت :سردار سلیمانی معمار و طراح شکست های پی در پی آمریکا و اسرائیل و
حامیان آنها در سطح منطقه و بین الملل بود.

شهید
سلیمانی
همواره
دغدغه رفاه و
امنیت مردم
در هر بالدی
از جهان
اسالم یا دیگر
کشورهای
ستمدیده را
داشت و با
نابودی داعش
مردم جهان
در اقصی نقاط
را نجات داد
آنها رفت و طبق وعده صادقی که پیشتر داده بود،
نابودی و اضمحالل و پایان حکومت داعش را رقم
زد.
شاکرمی با بیان اینکه سردار سلیمانی به تنهایی
یک ملت بود ،اظهار داشت :شهید سلیمانی
همواره دغدغه رفاه و امنیت مردم در هر بالدی از
جهان اسالم یا دیگر کشورهای ستمدیده را داشت
و با نابودی داعش مردم جهان در اقصی نقاط را
نجات داد.
وی در خصوص برگزاری نمایشگاه پوستر و

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور:

عکس هنرمندان استان ایالم هم یادآور شد :زبان
گویا و زیبای هنر ماندگارتر از هر چیزی است و
هنرمندان ایالمی با خلق این آثار گوشه ای از دین
خود را به شهید سلیمانی ادا کردند.
به گزارش خبرنگارابتكار ،در نمایشگاه عکس و
پوستر بصیرت  ۴۰پوستر شامل عکس و کاریکاتور
با موضوع جنایات آمریکا بر علیه مردم به معرض
دید عموم قرار گرفته است.
همچنین از پرتره شهید سلیمانی و پوستر
ابومهدی المهندس و همرهان ایرانی شهید

سلیمانی در حادثه ترور فرودگاه بغداد اثر سید
صادق اکبری و پرتره شهید فخری زاده دانشمند
هسته ای و علمی اثر زهره الفتی رونمایی شد.
همچنین در این آیین از خانواده شهیدان ولیزاده
نیز تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است که سید صادق اکبری پیش از
این پرتره وعده صادق را با مضمون تحقق گفته
شهید سلیمانی مبنی بر نزدیک بودن نابودی
داعش کشیده شد که این پرتره در زمان حیات
شهید سلیمانی به رویت ایشان رسیده بود.

 50درصد از مدارس کشور با مشارکت خیران و دولت ساخته شده است

رییس سازمان توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس کشور گفت:
در چهار سال اخیر بیش از  50درصد مدارس کشور با مشارکت
خیران و دولت ساخته شده است.
رخشانی مهر در حاشیه مراسم بهره برداری از مدرسه خیرساز
جناح بستک افزود :از سال  77که بنیاد جامع خیران مدرسه ساز
در کشور شکل گرفت تاکنون ساخت حدود  30درصد مدارس
توسط خیران صورت گرفته است.
وی بیان داشت :جامعه خیران مدرسه ساز به عنوان معماران

987واحد اداری اخطار مصرف گاز گرفتند

بازدید نماینده اورامانات و
مدیرعامل شرکت آبفا استان از
روستاهای شهرستان جوانرود

فرهنگی جامعه ،قوی ترین و منسجم ترین مجموعه خیرین در
کشور هستند.
19و نیم درصد مدارس کشور نیاز به بازسازی و مقام سازی دارد
معاون وزیر آموزش وپرورش اظهارداشت :در سال  82حدود 70
درصد مدارس کشور تخریبی بوده و نیاز به بازسازی و مقام سازی
داشت که اکنون این رقم به 19و نیم درصد کاهش یافته اما قابل
قبول نیست و باید برای برچیده شدن آن تالش کنیم.
رخشانی مهر ادامه داد :در پروژه های مشارکتی با خیران نیز

طبق قانون بودج ه ای اگر  30درصد مدارس در مناطق روستایی
و  50درصد مدارس در مناطق شهری را خیران بسازند و به هر
دلیلی آن را ادامه ندهند ،دولت باید آن را تکمیل کرده و بنام
خیرمدرسه ساز نامگذاری کند.
وی بیان داشت :سال  96ردیف پروژه های مشارکتی با خیران 2
هزار میلیارد ریال با تخصیص صفر درصد بوده که تا پایان همان
سال 100درصد آن را به صورت نقدی جذب و بین پروژه های
کشور توزیع کردیم.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت :در سال  97حدود
چهار هزار و  650میلیارد ریال 98 ،حدود هشت هزار و  700هزار
ریال و درسالجاری نیز 23هزار و  500میلیارد ریال اعتبار برای
ساخت پروژه ها تخصیص کامل گرفته شده و بین استانهای
کشور توزیع کردیم.
رخشانی مهر ادامه داد :سهم هرمزگان از اعتبار مصوب امسال
700میلیارد ریال بوده که البته در 2هفته اخیر به این استان
اختصاص یافته اما هنوز بین پروژه ها توزیع نشده است.
وی از مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان خواست که پروژه های
حوزه انتخابیه غرب را ویژه ببینند به دلیل اینکه خیران مدرسه
ساز در خصوص معماری این پروژه ها تالش زیادی از خود نشان
داده اند.
معاون وزیر آموزش وپرورش همچنین خواستار شد :هر چه
پروژه نیمه تمام آموزشی در حوزه غرب هرمزگان است که دولت
سهم خود را پرداخت نکرده از محل بودجه سالجاری تامین اعتبار
شود.
وی در پایان تاکید کرد :مدرسه تنها یک ساختمان نیست بلکه
کانون تربیتی در کنار آموزش است که تربیت نیز در مدارس با
معماری مناسب اتفاق می افتد.

رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان اعالم کرد:

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :دکتر لهونی نماینده
مردم منطقه اورامانات در مجلس شورای اسالمی
به همراه دکترکاکاوند مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه ،از روستاهای بخش
مرکزی جوانرود بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه،
در این بازدید میدانی که با هدف بررسی مشکالت
مجتمع بانی عزیز و روستاهای بخش مرکزی
انجام شد ،از چهار روستای این مجتمع که شامل
بانی عزیز ،بانی گمکان ،سیاران ده رش ،چشمه
پلورک می باشد و روستای بانی گالن که در حال
حاضر به دلیل خشک شدن چشمه تامین کننده
آب ،با کمبود آب شرب مواجه هستند ،و با تانکر
سیار به این روستاها آبرسانی می شود ،بازدید به
عمل آمد .در ادامه این بازدیدها ،از پروژه حفر
یک حلقه چاه که نقش بسزایی در رفع مشکل
کمبود آب این مجتمع و روستای بانی گالن دارد
نیز بازدید بعمل آمد و مسئولین از نزدیک در
جریان روند اجرای عملیات قرار گرفتند .همچنین
از روستاهای چمنزار علیا و سفلی و زالن بازدید،
و مشکالت آنها مورد بررسی قرار گرفت .لهونی
 ،ضمن تقدیر از مجموعه آبفا استان اظهار
داشت :خدمت به مردم و حل مشکالت آنها از
ارزشمندترین امور و از وظایف اصلی مسئولین
است .وی همچنین عملکرد امور آب و فاضالب
شهرستان را در اجرای پروژه های روستایی
تحسین برانگیز خواند و خواهان تسریع در روند
اجرای آن پروژه ها گردید .در این بازدید ،کاکاوند
مدیرعامل شرکت آبفا استان ،ضمن تقدیر از
همراهی و پیگیری دکتر لهونی خاطر نشان کرد:
رفع موانع و مشکالت پیش روی شرکت آب و
فاضالب عالوه بر عزم جهادی و اتکا به ظرفیت
های علمی و تخصصی همکاران آبفا ،مساعدت
و همراهی مسئولین استان را نیز می طلبد .وی
افزود :امیدواریم با کمک و همراهی شما و دیگر
مسئولین شهرستان بتوانیم مشکالت موجود را
در کمترین زمان و به سرعت حل کنیم  ،چرا که
با رفع مشکالت و سرعت بخشیدن به کار ،به
اهداف خود که بهره مندی تمامی هم استانی ها
از آب شرب سالم و پایدار است خواهیم رسید.

آیین تودیع و معارفه سرپرست
روابط عمومی شرکت آبفای
استان بوشهر برگزار شد
در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آبفای
استان بوشهر سرپرست روابط عمومی شرکت
آبفای استان بوشهر معرفی شد .در این مراسم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
ضمن تسلیت سالروز شهادت سردار قاسم
سلیمانی به نقش و اهمیت روابط عمومی،
ارتباط با مردم و انتقال خواستههای آنان نکاتی
بیان نمودو نقش آن را در آگاهی و اطالع رسانی
به مشترکین و اهداف شرکت موثر دانست.
عبدالحمید حمزهپورضمن برشمردن اهمیت
وظیفه شرکتهای آب و فاضالب در زمینه برآورده
کردن یکی از اساسیترین نیازهای مشترکان اظهار
داشت :تامین آب مناسب و با کیفیت از رسالت
و ماموریتهای این شرکت است که در این میان
روابط عمومی نقش مهمی در پاسخگویی به
خواستهها و ارتباط مداوم با مردم دارد.

سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان :

قطع جریان گاز  ۱۹۳سازمان در آذربایجان شرقی

دوره داوری درجه یک کشوری تکواندو به میزبانی خوزستان برکزار می شود

فاضالب دنارت به شبکه جمعآوری محور شرق اصفهان متصل میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانشرقی گفت :از ابتدای
اجرای طرح پایش مصرف گاز سازمان ها و ادارات دولتی در سال جاری ،در
این استان برای  ۹۸۷واحد اداری اخطار صادر و جریان گاز تعداد ۱۹۳
سازمان به دلیل بی توجهی و عدم رعایت دستورالعمل ابالغی ،قطع شده
است .این مقام مسوول با اشاره به اینکه همزمان با برودت هوای استان
و افزایش مصرف گاز طبیعی ،به منظور جلوگیری از هدررفت گاز و بهره
مندی بدون وقفه کلیه مصرف کنندگان در سراسر کشور ،نحوه مصرف گاز
در ادارات و سازمان های دولتی پایش می شود ،گفت :در سال جاری بیش از
هفت هزار و  ۲۹۱مورد از ادارات و سازمانهای استان بازدید شده است .مدیرعامل شرکت گاز استان با
اعالم این مطلب گفت :این طرح همه ساله بر اساس دستورالعمل ها و چک لیست های مدوّن ارزیابی
شده و عالوه بر سنجش وضعیت موجود ،راهکارهای اجرایی با هدف کاهش هدررفت گاز توسط امور
مشترکین به ادارات مربوطه ارائه می شود .وی با اشاره به اینکه در فصول سرد سال و برودت شدید
هوای استان ،اولویت شرکت گاز ،تأمین نیاز گرمایشی بخش های خانگی می باشد ،اظهار داشت :عدم
رعایت الگوی مصرف بهینه در سایر بخش های مصرفی ،منجر به افت فشار در مناطق دورافتاده استان
خواهد شد از این رو سازمان ها و بخش های تولیدی و صنعتی می بایست صرفه جویی در مصرف گاز را
جدّی تلقی کرده و به منظور پایداری جریان گاز در شبکه سراسری ،دستورالعمل های مربوط به تنظیم
درجه حرارت ساختمان ها و ساعات استفاده از سیستم گرمایشی را رعایت کنند.

اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان اعالم
کرد ؛ دوره  ۵۹۴کالس آموزش و ارتقاء داوری درجه یک کشوری ویژه آقایان به
میزبانی هیات تکواندو خوزستان برکزار می شود.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان خوزستان و به نقل از
اسماعیل اسفندیاری این دوره مطابق با دوره های مصوب کمیته آموزش
فدارسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران و بر اساس تقویم سالیانه برنامه
ریزی و با درخواست و پیگیری هیات تکواندو خوزستان به میزبانی این هیات
برگزار می گردد .بر پایه همین گزارش اسفندیاری در ادامه کفت  :با اتمام تاریخ
مهلت ثبت نام برای واجدین شرایط  ،خوزستان با بهره مندی از سهمیه  ۱۲نفری میزبانی بیشترین شرکت
کننده در این دوره را خواهد داشت و این دوره فرصت مناسبی برای ارتقاء جایگاه بیش از پیش داوری
خوزستان در کشور خواهد بود .اسفندیاری با اعالم این خبر اذعان داشت  :در این دوره با حضور ۳۰
نفر از داوران درجه دو کل کشور به مدت سه روز از تازیخ  ۲۹بهمن لغایت اول اسفند ماه  ۹۹بصورت
مجازی و کالس انالین برنامه ریزی گردیده و شرکت کنندگان با اصول داوری و آخرین تغییرات فدراسیون
جهانی بصورت تئوری و شبیه سازی آشنا می شوند .وی افزود :یکی از فاکتورهای مهم جهت پیشرفت در
زمینه قهرمانی  ،پرورش و بروز رسانی داوران خبره و فنی می باشد زیرا زمانی که اعضای تیم هر استان با
داوری خوب و هوشمندانه انتخاب و به مسابقات کشوری اعزام شوند قطعا بهتر عمل کرده و نتایج بهتری
را کسب خواهند نمود .و نهایتا تیم ملی قوی تری خواهیم داشت.

اصفهان-راعی  :سید اکبر بنیطبا با اشاره به شبکه فاضالب اصفهان اظهار
داشت :یکی از محورهایی که در کالن شهر اصفهان در ارتباط با شبکه
جمعآوری فاضالب هنوز باقی مانده ،محور شرق اصفهان است که
مناطق ارغوانیه،سهراه پینارت،شهرکزایندهرود ،ردان و دنارت
شامل
است .سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود :انتقال فاضالب به
تصفیهخانه شرق اصفهان مستلزم اجرای کلکتور اصلی این خط بود و
اکنون کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان
تقریبا ً به اتمام رسیده است .وی بیان کرد :ایستگاه پمپاژ که در مجاورت
رودخانه زایندهرود احداث شده تا بتوانیم با توجه به شرایط توپوگرافی زمین ،فاضالب را به آن نقطه
انتقال دهیم و از آنجا به این خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو
کنفرانس در چند ماه گذشته افتتاح و اجرای شبکههای جمعآوری محالتی که به آن اشاره شد ،آغاز
گشت .بنیطبا با اشاره به اینکه منطقه دنارت نیز از همان شرایط برخوردار است،گفت :منطقه یک
و  ۶اصفهان در قالب اجرای پیمان با پیمانکاران مشخص شده و به مرور زمان شبکه جمعآوری این
مناطق را اجرامیکنیم و پساب را به تصفیهخانه شرق اصفهان انتقال میدهیم .مدیر روابط عمومی
شرکت آبفا استان اصفهان ادامه داد :شبکه فاضالب اصفهان منابع دولتی و بودجههای عمرانی ندارد
و اجرای شبکههای فاضالب مستلزم تأمین منابع مالی زیاد است و با توجه به محدودیت منابع مالی،
باید از محل درآمد خود کالنشهر اصفهان هزینههای آن تأمین شود.

