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بهره برداری از  40پروژه صنعت آب و برق خراسان شمالی

شرایط زیرساختی خراسان شمالی تغییرکرد
مــحــمــدی -قــطــار تــوســعــه و آب ــادان ــی پویش
«#هرهفته_الف_ب_ایران» در هفته چهل
و یــکــم ،بــا حــضــور ویــدئــو کنفرانسی دکتر
«اردکــانــیــان» وزیــر نیرو عــاوه بر چند استان
کشور ،به ایستگاه خراسان شمالی نیز رسید
و  40پ ــروژه در قالب  11طــرح صنعت آب و
بــرق ایــن اســتــان بــا سرمایه گـــذاری بیش از
 ۸۵۰میلیارد ریــال به بهره بــرداری رسید تا
روند توسعه و آبادانی این استان بیش از پیش
ســرعــت بگیرد و مــی ت ــوان گفت کــه شرایط
زیــرســاخــتــی خــراســان شمالی تغییر کــرد.
به گفته دکتر «اردکانیان» وزیــر نیرو ،پویش
«#هــرهــفــتــه_الــف_ب_ایــران» از مهر سال
 98آغـــاز شــد و تــاکــنــون  464پـــروژه بــزرگ

صنعت آب و بــرق کــشــور بــا سرمایه گــذاری
بیش از  100هــزار میلیارد تومان در قالب
ایــن پــویــش بــه بــهــره بــــرداری رســیــده اســت.
دکتر «شجاعی» استاندار خراسان شمالی هم
از انعقاد تفاهم نامه  ۷۰۰میلیارد تومانی با
سپاه در حوزه تامین آب شرب شهری و روستایی
خبر داد و اعالم کرد که  ۴۰۰میلیارد تومان آن
مربوط به حوزه تامین آب شرب روستایی است.
مدیر عامل شرکت آب و فــاضــاب خراسان
شمالی هــم گــفــت :پـــروژه هــای شــرکــت آب
و فاضالب استان از جمله آب رسانی به 32
روستا ( ۲۴روستا در قالب اجــرای مجتمع
آب رسانی سینان در اسفراین ،چهار روستا
در شیروان ،دو روستا در گرمه ،یک روستا از

مجتمع آب رســانــی نــاویــا در جــاجــرم و یک
روستا در بجنورد) و توسعه شبکه توزیع آب در
شهرک جدید تیتکانلو در مجموع با اعتبار
بــیــش از  75مــیــلــیــارد تــومــان و بهر همندی
 16هــزار و  300نفر از ساکنان روستاها از
آب شــرب باکیفیت بــه بهره بـــرداری رسید.
به گفته مهندس «ساقی» ،عملیات اجرایی این
پــروژه ها شامل اجــرای  98کیلومتر خطوط
انتقال و اصالح و توسعه شبکه توزیع آب ،احداث

و تجهیز پنج باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت
 4250متر مکعب ،احــداث دو باب ایستگاه
پمپاژ ،احــداث  52بــاب حوضچه شیرآالت،
حفر و تجهیز دو حلقه چاه و به سازی یک دهنه
چشمه ،ساخت چهار ایستگاه فشار شکن،
حصارکشی تاسیسات به طــول  836متر و
احداث یک باب اتاقک تاسیسات بود.مهندس
«صــبــوری» ،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق خراسان شمالی هم از افتتاح شش پروژه

اخبار
برق رسانی به روستاهای صعب العبور استان
از جمله روستاهای گنجدان و گمبروی در
اسفراین ،کربالیی حسینعلی و مشاع ابوذر
در جاجرم ،روستای مشاع شهید رمضانی در
گرمه و قسطی شاپور در مانه و سملقان با اعتبار
بیش از  3.5میلیارد تومان در هفته چهل و یکم
پویش «#هرهفته_الف_ب_ایران» خبر داد.
مهندس «مرتضوی» ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان شمالی هم از بهره برداری
از پروژه آبگیر موقت سطحی سد شیرین دره با
هدف بهبود کیفیت آب شرب و کاهش هزینه
های تصفیه آب و امکان برداشت آب از ترازهای
باالتر مخزن و همچنین بهبود شرایط کیفی آب
شربشهربجنوردوبهرهمندیروستاهایمسیر
خط انتقال از آب با کیفیت سد به میزان سالیانه
بیش از  20میلیون متر مکعب و هزینه کرد بیش
از هفت میلیارد تومان در هفته چهل و یکم پویش
«#هرهفته_الف_ب_ایران» خبر داد.

۱۱
دستگیری عامل شهادت
رئیس پلیس آگاهی اسالم آباد
غرب در ترکیه
فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت :عامل اصلی
شهادت رئیس پلیس آگاهی اســام آبــاد غرب
در ترکیه دستگیر شد .سردار جاویدان افزود:
شهید حاجی مــرادی شامگاه یک شنبه پنجم
خرداد سال گذشته مصادف با شب قدر و شهادت
حضرت علی (ع) هنگام گشت زنی با اشرار مسلح
درگیرشد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.وی
ادامه داد :به دنبال این حادثه تحقیقات گسترده
و همه جانبه ای برای شناسایی عامالن شهادت
سرگرد حاجی مرادی آغاز شد و کارآگاهان پلیس
آگاهی استان کرمانشاه طی چند مرحله موفق به
دستگیری چهار نفر از این افراد شدند.مقدمات
انتقال عامل اصلی به کشور در حال انجام است.

