پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

بهرهبرداری از  66پروژه
هفته دولت در شهرستان فامنین

ویـژه هفته دولت - 1398شهرستان فامنین

فرماندار شهرســتان فامنین با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان
رجایــی و باهنر ،ضمن احترام به مقام معظم شــهدا و دیدار با تعدادی از
خانوادههای شــهدا و جانبازان و غبارروبی مزار شهیدان در نخستین روز از
هفتــه دولت ،از انجام  66پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت 62 :پروژه
افتتاحی و  4پروژه کلنگزنی با اعتباری بالغ بر 235میلیارد و 227میلیون
ریال در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
ســیدمجید شــماعی ادامه داد :تنها وظیفه مســئوالن در شرایط امروز
کشــور تالش و خدمت بیشتر و حرکت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی،
معیشــتی و افزایش تولید و اشــتغال در جامعه است و امیدوار هستیم
تا با وحدت و همکاری مســئوالن و مردم بتوانیم با سربلندی از شرایط
کنونی عبور کنیم.
وی گفــت :یکــی از معضالت شهرســتان فامنین دیوارکشــی خانههای
بهداشــت اســت که  700میلیون ریال از اعتبارات توازن منطقهای برای

دیوارکشــی خانههای بهداشت در نظر گرفته شــده است .همچنین ایجاد
مرکز پایگاه اورژانس جادهای در روستای قزلآباد با اعتبار  90میلیون ریال
از بودجههای استانی برای شکلگیری وضعیت مناسب در زمینه بهداشت
و درمان در نظر گرفته شده است.
فرماندار شهرســتان فامنین با اشاره به ویژگیهای گردشگری در روستای
قلعهجوق بــا دارابودن جاذبههای طبیعی و تاریخی از جمله چشــمههای
طبیعی که از دل زمین میجوشــد و وجود کوچه باغها و غار قلعهجوق ،به
برخی از پروژههای اجرا شده هفته دولت در روستاهای فامنین اشاره کرد و
گفت :افتتاح کفسازی و ترمیم جداره دیوارهای روستا با هدف گردشگری
و با اعتباری بالغ بــر  7میلیارد و 500میلیون ریال ،تجهیز  9خانه ورزش
روســتایی ،احداث کانال روســتای چپقلو به طول  330مترمربع و سطح
اراضی تحت پوشــش 50هکتار و با اعتبار  800میلیون ریال از پروژههای
اجرا شده در هفته دولت است.
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وی ادامه داد :بهســازی دبستان  2کالسه شهید ثانی در روستای زاغلیجه
در زمینی به مســاحت  146مترمربع با اعتبار  4میلیارد ریال و دبســتان
 2کالســه بوعلی در روستای چپقلو ،افتتاح آســفالتریزی معابر روستای
خوشآباد با  800تن آســفالت به متراژ 1000متر بــا اعتبار 650میلیون
ریــال ،افتتاح پارک روســتای خوشآباد به مســاحت 4000مترمربع و با
اعتبــار 700میلیون ریال ،افتتاح جدولگذاری روســتای طاوه در زمینی
به مســاحت  1000متر و اعتبار 850میلیون ریــال ،افتتاح کانال انتقال
ســیالب و جدولگذاری روستای خماجین به مساحت100متر کانال و30
متــر جدول و با اعتبار 1000میلیون ریال ،افتتاح جدولگذاری روســتای
اکله به مساحت 600متر و با اعتبار 500میلیون ریال ،افتتاح جدولگذاری
روستای قوشجه به مساحت 350متر و با اعتبار 300میلیون ریال و افتتاح
جدولگذاری روستای حاجیآباد به مساحت 350متر و اعتبار 310میلیون
ریال به بهرهبرداری رسیدهاند.
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■ افتتاح وبهره برداری برخی از پروژه های شهرستان از نگاه دوربین

جدول پروژه های هفته دولت  98شهرستان فامنین
ردیف

تعداد پروژه ها

دستگاه مجری
افتتاحی

کلنگ زنی

میزان اعتبار (میلیون ریال)
افتتاحی

کلنگ زنی

جمع افتتاحی
و کلنگ زنی

1

بنیاد مسکن

3

3

7/200

2

برق

10

12

5/216

970

3

جمع افتتاحی و
کلنگ زنی
7/200
6/186

جهاد کشاورزی

9

9

38/840

38/840

4

منابع طبیعی

2

2

33/000

33/000

5

کمیته امداد

3

3

1/300

1/300

6

شهرداری فامنین

2

2

6/180

7

صنعت و معدن و تجارت

3

3

24/003

8

بخشداری مرکزی

7

7

4/310

4/310

9

نوسازی مدارس

3

3

15/080

15/080

10

ورزش و جوانان

3

5

471

11

مخابرات

11

11

70/457

70/457

12

آب و فاضالب

1

1

15000

15/000

13

2

0

6/180
24/003

4/000

4/471

تعاون روستایی

1

1

500

500

14

زاهداری

1

1

700

700

15

میراث فرهنگی

3

3

8/000

8/000

66

230/257

جمع کل

62

4

4/970

235/227
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین خبر داد

تولیدات بخش کشــاورزی شهرستان در سال 98
به ارزش  2030میلیارد

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فامنین
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و
باهنر و با تبریک هفته دولت با اشــاره به اینکه
این شهرستان  6/6درصد از مساحت استان را
شامل می شود و با جمعیت  42هزار نفری 3/9
درصد از جمعیت استان را داراست ،بیان کرد :این شهرستان با تغییر کابری 31درصدی 7/5 ،درصد سطح زیر کشت
محصوالت زراعی اســتان را به خود اختصاص داده و ارزش تولیدات بخش کشاورزی آن  4/4درصد تولیدات استان
است.
جعفر کاویانی با بیان اینکه  53هزار هکتار سطح زیر کشت در این شهرستان وجود دارد و بهرهبرداران کشاورزی
شهرســتان  6325بهرهبردار هستند ،در ادامه به تشریح عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فامنین در
سال  98پرداخت و درباره وضعیت تولیدات بخش کشاورزی شهرستان در قالب جدول زیر گفت:

وی به فعالیت های بخش کشــاورزی در اداره بهبود
تولیدات گیاهی اشاره و ادامه داد:
■ کشت نشا چغندر 20 :هکتار
■ پیشبینی تولید چغندرقند 25000 :تن
■ مبارزه با سن گندم 21927 :هکتار
■ مبارزه با سن (مادر) گندم 2494 :هکتار
■ مبارزه با علفهای هرز 9132 :هکتار
■ توزیع بذر گواهی شده 1300 :تن
■ تولید  56000تن گندم
■ تولید جو 20000 :تن
■ تولید کلزا 270 :تن
■ تولید یونجه 22000 :تن
■ توزیع انواع کود شیمیایی 5565 :تن
■ صدور مجوز ایستگاه بوجاری ثابت غالت 2 :ایستگاه
■ صدور مجوز انبار محصوالت کشاورزی 1500 :مترمربع
■ اجراح طرح تحقیقاتی سیمیت در سطح 13 :هکتار
کاویانی افزود:
■ کشت حبوبات 2600 :هکتار
■ کشت مستقیم حبوبات 20 :هکتار
■ کشت مستقیم غالت 80 :هکتار
■ کشت نخود انتظاری 260 :هکتار و تولید  150تن
■ کشت زعفران 8 :هکتار
■ ساخت باغ مثمر 21/9 :هکتار
■ اصالح و نوسازی باغات انگور 10 :هکتار
■ اجرای طرح سرشاخهکاری درخت گردو 10380 :پیوند
■ ساخت باغ سیب پایه رویشی 3 :هکتار
■ ساخت باغ گل محمدی 2 :هکتار
■ بازدید فنی و کاهش ضایعات کمباین 100 :دستگاه
■ توزیع سوخت یارانهای 6/5 :میلیون لیتر
■ اجرای طرح خاکورزی حفاظتی 3600 :هکتار

■ پرداخــت تســهیالت مکانیزاســیون و خریــد ادوات و
ماشینآالت کشاورزی 7161 :میلیون ریال
■ تولید گندم  56000تن و خرید تضمینی  18000تن
■ صدور پروانه گلخانه 5 :مورد در سطح  3هکتار
وی با اشاره به فعالیتهای بخش کشاورزی در اداره
تولیدات دامی گفت:
■ معرفی تسهیالت توسعه روستایی 150 :میلیارد ریال
■ تولید گوشت قرمز 1400 :تن
■ تولید گوشت ماهی 362 :تن
■ تولید شیر 16000 :تن
■ تولید عسل 30 :تن
■ تولید تخم مرغ 1200 :تن
■ اصالح نژاد دام 2000 :راس دام سنگین طرح DHI
■ اصالح نژاد دام 3500 :راس دام سبک
■ توزیع سبوس یارانهدار 1800 :تن
■ بهسازی و نوسازی اماکن دامی 12000 :مترمربع
■ توزیع  4000قطعه بچه ماهی رایگان
■ توزیع تخم نوغان 300000 :قطعه
■ راهاندازی واحد پرورش زالو و ماهی زینتی
■ فعالسازی  8واحد راکد و غیر فعال
■ رکوردگیری شیر
■ اجرای طرح الپراسکوپی
■ اصالح نژاد  300راس دام سبک و  2300راس دام سنگین
کاویانی در فعالیتهای بخش آب و خاک نیز گفت:
■ ساخت استخر دومنظوره12 :باب
■ مساحت 10500هکتار از اراضی شهرستان مستعد اجرای
آبیاری بارانی بوده که تا به حال در حدود  97هزار هکتار از
اراضی به اتمام رسیده()92/4
■ در جدیــد  600هکتار جهت اجرای ســامانه های نوین
بارانی شناســایی و طراحی انجام شــده که در حدود 130

شرح

تولید شهرستان

ارزش به ریال

تولیدات زراعی

1442799

1289588

تولیدات باغی و گلخانه

5185

88253

تولیدات دام و طیور و آبزیان

19174

1879217

جمع کل تولیدات (میلیون ریال)

168658

2033402

هکتار به اتمام رسیده
■ در بخش قنوات مبلغ  6450میلیون ریال اعتبار بالعوض
اختصاص یافته
■ اجرای  300متر کانال با اعتبار 4هزار میلیون ریال
وی به فعالیتهای بخش ترویج و آموزش کشاورزی
اشاره و ادامه داد:
■ برگزاری کالسهای آموزشــی -ترویجــی 500 :نفر روز
جهت افزایش تولید و توسعه محصوالت ،توسعه کشتهای
کم آب بر
■ اجرای طرحهای تحقیقی-ترویجی
■ ایجاد واحد نمایشی 1 :واحد
■ ایجاد سایت الگویی 6 :سایت
■ ایجــاد کانونهــای یادگیری به منظــور ارائه و نمایش
دستاوردهای جدید کابردی و قابل اطمینان به  6بهرهبردار:
 5کانون
■ برگزاری کالسهای آموزشی برای بانوان در زمینههای
■ گیاهان داروئی ،زعفران ،سبزی و صیفی ،دامپروری300 :
نفر روز
■ زمینهسازی جهت ترغیب زنان به تشکیل صندوق اعتباری
خرد زنان به منظور توانمندسازی و ایجاد اشتغال خانگی در
سطح روستاها و ایجاد صندوق خرد زنان در روستای سناج
کاویانی فعالیت های بخش امور اراضی را برشمرد و
گفت:
■ نظارت بر طرح تبصره 1و 4تعداد 110 :مورد
■ نظارت بر واگذاری اراضی تعداد17 :مورد (ماده)33
■ صدور سند اراضی زراعی تعداد 15 :مورد  575هکتار
■ اجرای گشــتزنی در تمام ایام هفته و کاهش  90درصد
تغییر کاربری غیر مجاز
■ اصالح مشخصات سجلی نسقهای زراعی 17 :مورد
■ تشکیل پرونده های تغییر کاربری مجاز 35 :مورد

■ برگزاری جلسه کمیســیون تقویم مجاز و غیرمجاز44 :
مورد
■ معرفی پروندههای غیرمجاز به مراجع قضایی ،رسیدگی و
اعاده به وضع سابق 8 :مورد
■ پاسخ به استعالم ادارات 1050 :مورد
■ ســایر فعالیتهای ترویجی ،کاداســتر ،رفــع تداخالت،
یکپارچهسازی.
وی فعالیتهای بخش طرح و برنامه را عنوان کرد و
گفت:
■ به روز نمودن آمار و اطالعات بخش کشاورزی
■ ارائه گزارش عملکرد بخشهای مختلف کشاورزی
■ ثبت آمار اشتغال در سامانه (رصد) 60 :نفر
■ مبادله موافقتنامههای عمرانی استانی 590میلیون ریال
و  38پروژه و  9برنامه
■ پیگیری پرداخت تسهیالت بخش کشاورزی  16میلیارد
تومان (تسهیالت توسعه روستایی ،تسهیالت اشتغال فراگیر،
صندوق توسعه ملی ،مشاغل خانگی)
***
■ رسیدن به اهداف سند راهبردی 3ساله
■ احداث گلخانه
■ تکمیل ساختمان اداری
■ اصالح الگوی کشت
■ باال بردن سطح زیر کشت کلزا
■ کم کردن کشت های پر آب بر
■ اجرای  100درصدی سامانه های نوین بارانی
■ جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز
■ راه اندازی مجد د واحدهای نیمه فعال و راکد
■ حفظ وصیانت ازمنابع آب زیرزمینی واستفاده بهینه از
آن
■ ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی
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رئیس بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) شهرستان فامنین:

گزارش عملکرد  6ماهه نخست سال 98
بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
رئیــس بیمارســتان امــام حســن مجتبــی(ع)
شهرســتان فامنیــن بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهیدان رجایــی و باهنــر و بــا تبریــک هفتــه دولــت
در گزارشــی کوتــاه بــه تشــریح اقدامــات ایــن
بیمارستان از آغاز سال  98پرداخت.
مهدی دیناری با اشاره به کمک خیران در حوزه علوم
پزشکی به این شهرستان بیان کرد :در  6ماهه نخست
سال مجمع خیرین سالمت با مشارکت دانشگاه علوم
پزشکی اقدام به ساخت  670مترمربع اورژانس بستری
و بخــش دیالیز به مبلغ حدود  20میلیارد ریال کردند
و  4واحد پانســیون خیرساز پزشکان به مبلغ حدود 6
میلیارد ریال توســط پروفسور یحیی دولتی در مرحله
آغاز ساخت است.
وی ادامــه داد :خریــد و آمادهســازی و نصــب دســتگاه
رادیولــوژی دیجیتــال بــه ارزش حــدود  10میلیــارد
ریــال ،خریــد دســتگاه مانیتورینــگ بیمــار بــه ارزش
 168میلیــون ریــال ،خریــد دســتگاه ســانتریفیوژ
آزمایشــگاه بــه ارزش  80میلیــون ریــال ،راهانــدازی
سیســتم  PACSبــا هزینــهای بالــغ بــر 400
میلیــون ریــال از دیگــر اقدامــات بــوده اســت.
دینــاری بــا بیــان اینکــه ایــن بیمارســتان در پایــش

مالــی ســالهای  96و  ،97رتبــه نخســت را از
آن خــود کــرده اســت ،افــزود :از دیگــر اقدامــات
تعمیــرات اساســی و ایــزوگام بــام بیمارســتان و
افزایــش ایمنــی ســازهای بــه مبلــغ  600میلیــون
ریــال و دپــو و انبــارش دارو و ملزومــات پزشــکی بــه
مبلــغ حــدود  7میلیــاردو 500میلیــون ریــال در انبــار
دارویــی بیمارســتان بــوده اســت.
وی در پایــان یــادآور شــد :بیمارســتان امــام حســن
مجتبــی(ع) طــی  3ســال گذشــته تــاش در جهــت
راهانــدازی مدیریــت ســبز و کاهــش محســوس
حاملهــای انــرژی را در کارنامــه خــود دارد.
در پایــان مهــدی دینــاری از زحمــات شــبانه روزی
حــاج آقــا مصبــاح امــام جمعــه محتــرم شهرســتان
ورئیــس مجمــع خیریــن ســامت فامنیــن وحــاج
علــی نقــوی عضــو محتــرم خیرین ســامت ومســئول
پــروژه هــا ونیــز همــکاری ومصاحبــت یحیــی دولتــی
از مفاخــر پزشــکی کشــور،مجتبی رحیــم بخــش
وپرســنل زحمــت کــش کــه مــارا در تمامــی پــروژه
هــا دلســوزانه همراهــی نمودنــد کمــال تشــکر را کرد.
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پروژههای هفته دولت
شهرداری ص در یک نگاه
آمار توافقات و تملکات شهرداری

ردیف
1
2
3

سال تعداد توافقات
(فقره)
30
97
25
98
59
97-98

مساحت معابر تملک
شده (مترمربع)
20.000
30.000
50.000

ارزش تملکات
(میلیون ریال)
30.000
45.000
75.000

آمار عملکرد واحد شهرسازی شهرداری فامنین سال 97
نوع عملکرد
تعداد پروانههای ساختمانی صادره
تعداد پروانههای توسعه بنا
تعداد پروانههای اصالح پروانه
تعداد تمدید پروانه
تعداد پاسخ استعالم به ادارات ،بانکها و...
تعداد جلسات ماده  100تشکیل شده

ردیف
1
2
3
4
5
6

تعداد
162
19
16
10
800
43

206
تعداد پرونده آماده شده برای طرح در کمیسیون بعدی
7
1202
تعداد بازدیدهای ساختمانی انجام شده
8
9
15
تعداد گواهیهای عدم خالفی صادره
18
تعداد پایانکار صادره
10
6
تعداد پروانه دیوارکشی
11
 35/646مترمربع
مجموع کل زیربنای پروانههای صادره
تعداد پروانههای صادره در سال  98تاکنون
زیربنا

 57فقره
 9/245مترمربع
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شهردار :

مشکالترادربرنامهمسجدمحورپیگیریمیکنیم
اسماعیل سلیمی ضمن گرامیداشت هفته دولت وسالم ودرود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر اسالم گفت:به مدت یک سال است که
میز خدمت شهرداری فامنین به صورت مسجد محور و دوره ای در مساجد فامنین برگزار می شود .هدف از انجام طرح این است
که خود مردم در زمینه حل مشکالت ورفع آن سهیم باشند وتوافقات خیلی خوبی هم انجام شده است .امید است در سایه ی ایزد
منان،تالش مخلصانه و اتحاد وهمراهی مردم شریف فامنین مشکالت را کاهش وخدمات مطلوبی را به همشهریان ارائه دهیم.

اسماعیل سلیمی شهردار فامنین

ردیف

پروژه

شرح عملیات

اعتبار صرف شده درصد پیشرفت
فیزیکی
(میلیون ریال)

تأثیرات اجرای پروژه

1

خیابان شهیدان شرقی

 12000مترمربع تملک امالک در مسیر  130000مترمکعب،
زیرسازی  3000متر جدولگذاری

16000

80

اتصال کمربندی شرقی به خیابان امام
خمینی(ره) و انتقال ترافیک به جاده
قهاوند

2

میدان امام رضا(ع)

 5000مترمربع مساحت میدان شامل خاکبرداری و خاکریزی ،جدولگذاری ،دیوارچینی ،پیاده
روسازی ،ساخت حوض آبنما ،تأسیسات پمپاژ و لولهکشی آب فضای سبز

5000

60

ساماندهی ورودی و خروجی شهر و
افزایش سرانه فضای سبز

3

پارک نواری حاشیه بلوار
دکتر دولتی

 7000مترمربع تملک زمین پارک 17000 ،مترمکعب زیرسازی 1400 ،متر جدولگذاری 21 ،عدد
جایگاه غرفه 2600 ،مترمربع پیاده روسازی 1500 ،متر لولهگذاری 7 ،عدد نصب آالچیق چوبی

4800

70

ساماندهی ورودی و خروجی شهر و
استقرار فروشندگان سیار و افزایش
سرانه فضای سبز

4

آسفالتریزی معابر

 6000تن در معابر تفکیکی ولیعصر ،الله ،الغدیر ،بوستان و برخی معابر پراکنده شهر

18000

100

بهبود عبور و مرور

5

آسفالتریزی معابر محدوده  3000تن در معابر شهید جهانی ،شهید جعفری ،شهید رسولی ،شهید سرافرازی ،شهید قربانی
غربی ،باشگاه ،مظفری ،ابراهیمی ،قراباغی و...
بازآفرینی

9000

100

بهبود عبور و مرور در محالت
بازآفرینی

6

جدولگذاری معابر

 8000متردر معابر شهید قربانی ،مظفری ،باشگاه ،ابراهیمی ،اکبری ،قنبری ،جانبازان ،شهیدان
شرقی ،شورا ،مومنی ،قراباغی ،شهید مفتح ،رضوان ،وجیها ...دولتی ،شهید جهانی فریدونیها،
سالم ،منبع آب عقیلی ،مسجد حاج احمد ،عقیلی و...

8000

100

هدایت آبهای سطحی

7

زیرسازی معابر

 50000مترمکعب شامل معابر شورا ،مومنی ،جهانی ،قنبری ،پایگاه امام علی(ع) ،عقیلی ،باشگاه،
رضوان ،آقامعلی شاکری ،وجیها ...دولتی ،منبع آب ،عبدی ،ستایش ،سالم ،ابراهیمی ،اکبری،
جانبازان و شرکت گاز ،الله  6 ،11متری چهره آزاد ،بهارستانها و...

15000

100

بهبود عبور و مرور

8

پارک فرهنگیان

به مساحت  300مترمربع شامل  1500مترمکعب خاکریزی و خاکبرداری 600 ،مترمربع
آمادهسازی و نصب چمن مصنوعی 800 ،متر جدولگذاری 9600 ،مترمربع پیاده روسازی ،نصب
ستهای ورزشی و بازی کودکان ،کاشت فضای سبز ،لولهگذاری ،ایجاد روشنایی ،حوض آبنما و...

500

100

افزایش سرانه فضای سبز و دسترسی
اهالی محل

9

ساخت گلخانه

 450مترمربع فضای گلخانه شامل خاکبرداری ،اجرای فوندانسیون ،ایجاد سازه گلخانه،
دیوارچینی ،سیستم گرمایشی ،سیستم آبیاری و...

550

100

خودکفایی شهرداری در تولید گلها و
گیاهان فضای سبز

10

مرمت حمام قراباغی و
استفاده آن به صورت
سفرهخانه سنتی

 400مترمربع زیربنا شامل مرمت دیوار ،سقف ،کف ،نصب درب و پنجره چوبی سنتی ،تأسیسات
برق ،آب ،سیستم گرمایشی و ساخت آشپزخانه جدید به مساحت  80مترمربع و الحاق آن به
بنای قدیم حمام ،خرید وسایل آشپزخانه ،میز و صندلی و مبلمان سنتی

5000

100

تغییر کارکرد حمام به سفرهخانه و
جذب گردشگر و درآمدزایی برای
شهرداری

11

کفسازی روفوژ بلوار دکتر
دولتی و خیابان شهید
مفتح

 3500مترمربع کفسازی با سنگ ،لولهگذاری فضای سبز

2800

100

زیباسازی بلوارها و کاهش سطوح
چمنکاری و کاهش مصرف آب

1500

100

حفظ شهر از خطر سیل

13

گنبد مسجد اعظم

 500مترمربع

1500

70

تکمیل گنبد

14

ساماندهی آرامستان

ساخت  150عدد قبر آماده جهت ایثارگران

300

100

ساماندهی

92450

-

12

جمع

هدایت آبهای سطحی حفر  2000متر کانال خاکی امامزاده ابوالحسن ،شهید بداغی ،ورزشگاه شهید زهزه ،ابراهیم ّآباد،
جاده جهانآباد ،کوره چایی ،تاخیر یولی و ایجاد  70دهنه پلهای فلزی ،بتنی در قسمتهای
مختلف شهر به منظور هدایت آبهای سطحی به خارج از شهر

ویژه هفته دولت شهرستان فامنین

09183151437
صاحب امتياز و مديرمسئول :نصرتا ...طاقتي احسن
تلفن)081( 38264433:
سردبير ........................................... :يدا ...طاقتي احسن
دورنگار)081( 38279013 :

ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه (همدان)
نشاني :همدان ،خيابان مهديه ،روبروي
دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام

شهریورماه 1398
 ( www.hamedanpayam.comسا یت )
 ( info@hamedanpayam.comا یمیل )
مدیر ویژهنامه :سپیده راشدی

مدیر توزیع برق شهرستان فامنین خبر داد

افتتاح پروژ ه های هفته دولت شهرســتان فامنین
با اعتبار  5میلیارد ریال
مدیر توزیــع برق شهرســتان فامنین
ضمــن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
واالمقام دولت شــهیدان رجایــی و باهنر و
تبریک هفته دولت ،با بیان اینکه در راستای
تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و
مقام معظم رهبری ،خدمترسانی بیمنت به
مردم بهویژه قشرهای مســتضعف و محروم
شهرســتان فامنین را وظیفه و توفیقی برای
خــود میدانم به تشــریح اقدامات و خدمات
انجام شــده توزیع برق در شهرستان فامنین
پرداخت.
سیدقاســم شیخیجانی با اشــاره به احداث
شــبکه و واگذاری انشعاب برق به روستاهای
شهرستان فامنین ،بیان کرد :در بحران سیل
فروردین ماه امسال که به بخشی از تأسیسات
و شبکههای برق آســیب رسید و تعدادی از
روستاها و چاههای آب شرب روستایی بیبرق
شــدند ،در اســرع وقت و ظرف چند ساعت،
روســتاها و مشــترکین بیبرق برقدار شده و
تأسیســات آسیبدیده بازســازی شدند .وی
تاکید کرد :تعمیرات و نگهداری شــبکههای
برق شهرستان به نحو مناسب به نوعی انجام
شــده اســت که جریان برق پایدار و مستمر
برقرار میباشــد به طوری که تاکنون در سال
 98شهرستان فامنین دارای خطوط بحرانی
برق نمیباشد.
شــیخیجانی با توجه به طــرح ملی حذف
قبوض کاغــذی بــرق ،عنوان کــرد :توزیع
برق شهرســتان در حال جمعآوری شــماره
تلفنهای همراه مشــترکین برق برای ارسال
صورتحساب برق به صورت پیامکی میباشد.
وی در ادامه مهمترین پروژههای انجام شــده
مدیریت توزیع برق شهرستان فامنین که در
هفته دولت سال  1398به بهرهبرداری رسید
را به شرح ذیل عنوان کرد.

ردیف

عنوان پروژه

مشخصات فنی

مبلغ اعتبار(به
ریال)

1

روشنایی معابر فامنین و ماماهان

نصب  9اصله پایه فلزی و چراغ گازی

772

2

ایجاد شبکه فشار ضعیف جهت متقاضیان
روستایی

ایجاد  1800متر شبکه با  55اصله پایه فشار ضعیف

1/580

3

ایجاد شبکه متقاضیان شهری

ایجاد  300متر شبکه با  13اصله پایه فشار ضعیف

399

4

اصالح شبکه فشار ضعیف روستایی

اصالح  1250مترشبکه فشار ضعیف
(تبدیل سیم مسی به کابل خود نگهدار)

734

5

اصالح شبکه فشار متوسط راستگویان
(بحران سیل)

اصالح  350متر شبکه  20کیلوولت

181

6

اصالح شبکه فشار متوسط صادقلو
(بحران سیل)

اصالح  280متر شبکه  20کیلو ولت

150

7

نیرورسانی به بهرهپرواری جلوه

ایجاد  3فاصله شبکه  20کیلوولت و نصب ترانسفورماتور 25
ولت آمپری

439

8

نیرورسانی به چاه آب کشاورزی روستای
طعمهچی

ایجاد  2فاصله شبکه  20کیلوولت و نصب ترانسفورماتور 25
ولت آمپری

382

9

اصالح تابلوهای اختصاصی کشاورزان

تعویض  6دستگاه تابلو در رنجهای  400و  160آمپری

255

10

ساخت شبکه جهت مانور خط طاوه به جاده
ساوه جهت رفع خاموشی روستای طاوه

نصب دو سری کات اوت تیغهای و ایجاد شبکه  20کیلوولت با
دو اصله پایه  15متری

324
5/216

