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روزنامه

استان فارس

الرستان

فرماندار ویژه الرستان:

عدم مسلح شدن به تکنیک روز یکی از
مشکالت ما است

فرماندار ویژه الرستان با بیان اینکه عدم مسلح شدن به
تکنیک روز یکی از مشکالت ما است گفت :مسجد
درمانگاهی است که میتواند نیازهای روانی ،روحی و
معنوی جامعه را مرتفع سازد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
فرمانداری ویژه الرستان جلیل حسنی در همایش تجلیل از
فعالین فرهنگی عرصه مساجد جنوب فارس در محل حوزه
علمیه امام علی بن ابیطالب (ع) این شهرستان در سخنانی
اظهار داشت :از صدر اسالم تاکنون کارکرد مسجد،
کارکردی منحصربهفرد بوده است و در همه دورانها
مستقل از حاکمیت و دولتها توانسته است ،نقش خود
را ایفا کند .وی با بیان اینکه در جریان انقالب اسالمی
ایران ،مساجد بهعنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد
و شکلگیری نهضت اسالمی و زمینهساز گسترش ،تعمیق
و تثبیت این جریانات و تحوالت انسانی بوده است ،گفت:
در دوران دفاع مقدس و هماکنون نیز مساجد فعال بوده
و هست و نقشآفرینی وسیعی را در بین مردم دارد و
اقدامات و فعالیتهای خوبی در مساجد میشود.
حسنی اظهار کرد :از صدر اسالم تاکنون میبینیم که
مساجد بدون تکیه به حاکمیتها ،دولتها و نظامهای
مختلف سیاسی نقشآفرینی کردهاند ،لذا بایستی وابستگی
و نفوذ دولتها و دستاندرکاران امور مدیریتی و دولتی
را از فعالیتهای مستقل مساجد کاهش دهیم.
فرماندار ویژه الرستان افزود :در دوران طاغوت مردم
وقتی بیعدالتی و ظلم را میدیدند و وقتی پناهگاهی در
حاکمیت نداشتند ،تنها ملجأ و تکیهگاه آنها حوزههای
علمیه ،مساجد و روحانیون بود؛ چون آموزههای دینی از
مساجد و حوزهها نشأت میگرفت و در سخنرانیها که
حرف از عدالت ،مبارزه با استکبار و ظلم و توجه به اقشار
محروم و همه موضوعاتی که جزء هنجارهای جامعه و
دین اسالم بود ،از حوزه و مساجد بلند میشد.
حسنی ادامه داد :طبیعی است که در زمان طاغوت اکثر
مردم به مساجد مراجعه میکردند و مسجد را پناهگاه امنی
برای خود میدانستند و حتی در مسجد اطالعیههای امام
(ره) در اختیار مردم قرار میگرفت و دیگر کانالهای
ارتباطی و فضای مجازی و اینترنتی ،وجود نداشت ،اما
امروزه با انواع تکنولوژیها و فناوریها مواجه هستیم که
صرفًا سخنرانی یک روحانی و صرفًا یک برنامه سنتی
و اقدامات سنتی یارای پاسخگویی به اینهمه هجمههای
فرهنگی را ندارد و اینها ایراد و اشکال است و بایستی
تجدیدنظر شود.
معاون استاندار فارس اضافه کرد :عدم مسلح شدن ما به
تکنیک روز ،بهخصوص در حوزه فرهنگی و تبلیغی،
یکی از مشکالت ماست و نباید بجای مصونیتسازی،
محدودیتسازی کنیم و بهجای اینکه راه استفاده صحیح از
موبایل و کانالهای ارتباطی را از همان دوران کودکی یاد
دانشآموزان بدهیم ،یا در دوران راهنمایی به آنها بگوییم
که از فضای مجازی میتوان آیات ،احادیث و روایات
اسالمی را دریافت و مسائل علمی ردوبدل نمود ،از همان
روزهای اول گفتیم که نباید از آن استفاده کرد و حتی
در خانواده و مدرسه هم محدودیت ایجاد کردهایم و نهایتًا
در کوچه و خیابان ،بچههای ما ناهنجاریها و آنهمه
رفتارهای اخالقی که از طریق شبکههای ارتباطی ردوبدل
میشود ،یاد میگیرند ،بنابراین نیاز است حوزههای علمیه
و کانونهای مساجد که سرمنشأ همه فضیلتها هستند با
الگوسازی در جامعه این مشکالت را مرتفع سازند.

سروستان

افتتاح  ۵۹واحد مسکونی بهسازی
شده از سوانح و حوادث در سروستان
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با بهسازی گردنه محمله؛

 20نقطه پرحادثه در جادههای الرستان حذف میشود
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به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،مدیرکل درخصوص محور خنج
به عالمرودشت اظهار داشت :این محور یکی از مسیرهای دسترسی خنج به عالمرودشت است که جهت اصالح گردنه
پرحادثه محمله در حال حاضر دو پیمانکار مشغول فعالیت هستند و عملیات اجرایی آن در حال انجام است .باقریفرد
تصریح کرد :از دو سمت این محور به طول  9کیلومتر و عرض  11متر عملیات حذف گردنه محمله در حال انجام است
و  20نقطه پرحادثه نیز حذف و یکی از مشکالت این مسیر در زمان عبور بارهای ترافیکی که همان شیب زیاد بود
برطرف خواهد شد .وی با اشاره بر اینکه کل حجم خاکبرداری در این پروژه  830هزار مترمکعب و حجم خاکبرداری
 467هزار مترمکعب است ،افزود :تعداد  26ابنیه فنی نیز در این پروژه در حال احداث است.

شهرستان سروستان با گرامیداشت  15مهر و روز روستا
افزود :در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روستایی برای بهسازی  55واحد مسکونی در این
شهرستان  19میلیارد و  580میلیون ریال تسهیالت و
آورده متقاضیان هزینه شده است.
وی اضافه کرد :همچنین برای بهسازی  4واحد آسیبدیده
از سوانح در این شهرستان یک میلیارد  784میلیون ریال
تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان بر لزوم ایجاد
اشتغال و درآمد و تأمین معیشت در روستاها تأکید کرد
و گفت :بهرغم فعالیتهای انجام شده حجم محرومیتها
در مناطق روستایی باال است باید برای کاهش مهاجرتها
و ایجاد انگیزه ماندگاری در روستاها به تأمین معیشت
و کارآفرینی توجه بیشتری شود .منعم اضافه کرد :بنیاد
مسکن با اجرای طرحهای محرومیتزدایی مقاومسازی
و بهسازی مناطق روستایی موجب ایجاد تحول در چهره
بسیاری از مناطق این شهرستان شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان اضافه کرد :تهیه
و اجرای طرحهای هادی روستایی ،تملک و واگذاری
زمین ،مطالعه و ساماندهی سکونتگاههای روستایی و
ارائه خدمات فنی و مهندسی را ازجمله کارکردهای بنیاد
مسکن در حوزه عمران روستایی دانست و گفت :در سالی
که گذشت طرحهای هادی  ۱۰روستای این شهرستان
بااعتباری بالغبر  ۱۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال به اجرا
درآمده است .وی گفت :در این سال گذشته  ۴۳۸مورد
خدمت فنی و مهندسی به متقاضیان در این شهرستان
دادهشده و  ۱۴۵قطعه زمین نیز از سوی بنیاد مسکن
تفکیک و واگذارشده است.

فسا

مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استاندار
بوشهر گفت :خانه احزاب بوشهر بهزودی افتتاح میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،عادل دهدشتی در نشست فعاالن
سیاسی در بوشهر به روند تأسیس خانه احزاب اشاره کرد
و گفت :با تأکید و پیگیری استاندار بوشهر مکان نسبتًا
مناسبی برای راهاندازی دفترخانه احزاب ایران در استان
تهیه و تجهیز شده است و بهزودی با حضور رئیس و
هیئترئیسه خانه احزاب ایران افتتاح خواهد شد.
وی اضافه کرد :جمعی از دبیران شعب احزاب در استان
درخواستی برای تأسیس دفترخانه احزاب ایران در استان
تقدیم استاندار بوشهر کردهاند که تقاضای آنها طی نامهای
از سوی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی به رئیس خانه
احزاب ارسال گردیده است .دهدشتی افزود :انتخابات
شورای اجرایی دفترخانه احزاب متشکل از سه فراکسیون
اصالحطلب ،اعتدالگرا و اصولگرا با حضور رئیس خانه
احزاب یا نماینده وی برگزار خواهد شد و سپس شورای
اجرایی در اولین جلسه پس از انتخابات نسبت به انتخاب
رئیس و دیگر ارکان دفترخانه احزاب اقدام خواهد نمود.

استان خوزستان

دزفول

نخستین سمن سرای خیرساز کشور
در دزفول کلنگ زنی شد

بهرهبرداری از طرح بهسازی  158واحد
شهری و روستایی در فسا

همزمان با روز روستا بهرهبرداری از طرح بهسازی 158
واحد شهری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق
سانحه دیده و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روستایی در شهرستان فسا به بهرهبرداری رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد
مسکن استان فارس ،محمد انصاری جابری در حاشیه
بهرهبرداری از طرحهای یادشده گفت :در قالب طرح
ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی  102واحد
مسکن شهری و روستایی در این شهرستان و در قالب
بهسازی مناطق سانحه دیده  56واحد مسکونی بهسازی
شده است .انصاری جابری با بیان اینکه روز روستا فرصتی
برای یادآوری خدمات توسعه و محرومیتزدایی در مناطق
روستایی است گفت 36 :میلیارد و  313میلیون ریال در
قالب تسهیالت اعطایی و خودیاری اهالی برای بهسازی
واحدهای شهری و روستایی و  24میلیارد و  976میلیون
ریال از محل اعتبارات استانی برای بهسازی واحدهای
سانحه دیده از حوادث در این شهرستان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مسکن استان فارس بر لزوم تداوم اجرای
طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی در این
شهرستان تأکید کرد و گفت :عمده این طرحها در
سالهای  95و  96آغازشده و اکنون خانوارهای روستایی
از مزایای آن بهرهمند میشوند .انصاری جابری با بیان
اینکه توسعه روستایی و محرومیت دایی از کارکردهای
اصلی بنیاد مسکن در شهرستان فسا است گفت :در سالی
که گذشت نیز از محل اعتبارات قیر رایگان ،آسفالت و
توسعه معابر  ۱۲روستا به میزان  ۲۱هزار و  ۹۶مترمربع در
مناطق مختلف این شهرستان انجام شده است.
وی اضافه کرد :کسب رتبه اول صدور سند روستایی
و شهری در استان فارس اشتغالزایی  ۱۰هزار  ۳۶۸نفر
با پرداخت اعتبارات مسکن بهصورت مستقیم و کسب
رتبه دوم ساخت واحد مسکونی متقاضیان تحت پوشش
بهزیستی و خانوادههای دارای دو معلول از افتخارات بنیاد
مسکن در شهرستان فسا است.

استان بوشهر

بوشهر

مدیرکل سیاسی استاندار بوشهر:

خانه احزاب بوشهر بهزودی
افتتاح میشود

مدیر بنیاد مسکن سروستان گفت :همزمان با روز روستا
 59واحد با استفاده از تسهیالت اعطایی و خودیاری
متقاضیان بهسازی و مقاومسازی شده و به بهرهبرداری
رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد
مسکن استان فارس ،غالمرضا منعم مدیر بنیاد مسکن

صفحه

نخستین سمن سرای خیرساز کشور در آیینی با حضور
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در دزفول کلنگزنی شد.
به گزارش ایرنا ،سید محمدهادی ایازی معاون امور
اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
این آیین گفت :حضور سمنها در کنار هم در سمن
سرای دزفول موجب جذب مشارکت مردم میشود.
وی فرهنگسازی ،پیشگیری از بیماریها و برگزاری
کارگاههای آموزشی برای بیماران و خانوادههای آنها را
بخشی از اقدامات سمن سرای دزفول دانست و افزود:
در حال حاضر  723سازمان مردمنهاد در کشور وجود
دارد که  126سمن از این تعداد در حوزه سالمت فعالیت
میکنند.

شماره

2354

سال
بیست و چهارم

استان هرمزگان

بندرعباس

نخستین نمایشگاه انرژی و مدیریت سبز
هرمزگان گشایش یافت

نخستین نمایشگاه انرژی و مدیریت سبز هرمزگان با
حضور استاندار و جمعی دیگر از مسئوالن در محل دائمی
نمایشگاههای بندرعباس گشایش یافت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان در
حاشیه گشایش این نمایشگاه در گفتوگو با ایرنا اظهار
داشت :این نمایشگاه در  30غرفه و با حضور شرکتهای
موفق داخلی و خارجی درزمینه صنایع برپاشده است.
خلیل قاسمی بیان داشت :این نمایشگاه تا  20مهرماه و
در ساعتهای  9صبح تا  19عصر برپا و آماده بازدید
عالقهمندان است.
وی افزود :ازجمله اهداف برگزاری این نمایشگاه ارتقای
فرهنگ عمومی در رابطه با تولید و توزیع انرژی بهمنظور
ترویج فرهنگ صرفهجویی ،نمایش توانمندیهای صنعت
انرژی هرمزگان و آشنایی با مسائل و مشکالت پیش
روی شرکتها و فعاالن عرصه انرژی و تالش برای ارائه
راهکارهای مناسب برای حل این مشکالت است.
قاسمی خاطرنشان کرد :معرفی انرژیهای پاک بهمنظور
حفظ محیطزیست و نمایش تولیدات برتر داخلی و
خارجی صنایع مرتبط باانرژی از دیگر اهداف برگزاری
این نمایشگاه است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

پذیرش  2600دانشجو در دانشگاه
یاسوج طی سال تحصیلی جاری

پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران وجود دارد

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از وجود پنج میلیون بیمار دیابتی در کشور خبر
داد و گفت :پنج میلیون نفر نیز در آستانه مبتال شدن به
دیابت هستند.
وی افزود :با ایجاد کانون دیابت در سمن سرای دزفول
بسیاری از افرادی که در آستانه ابتال به دیابت هستند
آموزشهای الزم را برای پیشگیری از بیماری فرامیگیرند.
ایازی با بیان اینکه ایران در سالهای آینده جزو
کشورهای سالمند خواهد شد ،اظهار داشت :مردم باید با
اصالح رفتارها آشنا شوند.

وزیر بهداشت با راهاندازی پت اسکن در
دزفول موافقت کرد
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اظهار داشت :با توجه به فعالیت گسترده خیران در
بخش بهداشت و درمان شهرستان دزفول وزیر بهداشت با
راهاندازی پت اسکن در این شهرستان موافقت کرده است.
وی افزود :پیشازاین با احداث مرکز بیماریهای خاص
امام حسن مجتبی (ع) در دزفول اقدامات قابلتوجهی
توسط خیران برای  2هزار و  500بیمار سرطانی انجام شده
بود که این اقدامات ،وزارت بهداشت را بر آن داشت که
پت اسکن را نیز در کنار این مرکز راهاندازی کند.
پت اسکن تصویربرداری پزشکی هستهای بهمنظور تولید
سهبعدی تصاویر رنگی از فرآیندهای عملکردی در درون
بدن انسان است.
تمام سمنهای دزفول در سمن سرا متمرکز
میشوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز در این آیین با
اشاره به نقش و جایگاه خیران در توسعه کشور گفت:
شهرستان دزفول همواره در امور خیر پیشتاز بوده است.
یوسف پریدار افزود :اقداماتی که خیران در بخش درمان
شهرستان دزفول انجام دادهاند موجب توجه مسئوالن عالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تخصیص
اعتبارات و امکانات در این شهرستان شده است.
وی اظهار داشت :اگر این اقدامات خیر نبودند تخصیص
این حجم از امکانات بهداشتی درمانی برای شهرستانی با
 500هزار نفر جمعیت ممکن نبود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه سمن
سرای خیرساز این شهرستان در کشور بینظیر است،
افزود :با ساخت این مجموعه تمام سازمانهای مردمنهاد
متمرکز میشوند و میتوانند اقدامات بیشتری انجام دهند.
حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی قاضی دزفولی
امامجمعه دزفول نیز در این آیین با بیان اینکه خیران
زیادی در این شهرستان وجود دارد ،گفت :کار خیر باعث
نزول رحمت الهی میشود.

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

رئیس دانشگاه یاسوج از پذیرش  2600دانشجوی طی سال
تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد.
احمد عریان در حاشیه جشن دانشجویان ورودی جدید
در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا در کهگیلویه
و بویراحمد افزود :طی امسال  1800دانشجو در مقطع
کارشناسی 730 ،نفر در مقطع ارشد و  70نفر در مقطع
دکترا در این دانشگاه پذیرش شدهاند.
وی با بیان اینکه هماکنون بیش از  7هزار دانشجوی دختر
و پسر در مقاطع مختلف این دانشگاه مشغول به تحصیل
هستند ،اظهار کرد :درمجموع  55درصد دانشجویان این
دانشگاه را خانمها و  45درصد را آقایان تشکیل میدهد.
رئیس دانشگاه یاسوج خاطرنشان کرد :با همکاری
شهرداری و اتوبوسرانی این شهر در سال تحصیلی جاری
 10دستگاه اتوبوس کار ایاب و ذهاب دانشجویان این
دانشگاه را تا جلوی در دانشگاه انجام میدهند.
عریان تصریح کرد :اولین وظیفه دانشجویان در دانشگاه
استفاده از اوقات برای کسب علم و دانش است؛ بنابراین
باید از روز اول درس خود را بخوانید و همهچیز را به شب
امتحان موکول نکنید.
وی با بیان اینکه دانشجویان در انتخاب دوست دقت
و وسواس به خرج دهند ،ادامه داد :در دانشگاه امکان
پرداخت به فعالیتهای مختلفی ازجمله فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و سیاسی برای دانشجویان فراهم است.
رئیس دانشگاه یاسوج عنوان کرد :دانشگاه یاسوج جزو
دانشگاههای خوب کشور است و اساتید زیادی در سطح
ملی و جهانی دارد و آزمایشگاهها و کالسهای نسبتًا
مجهزی برای رشد و شکوفایی دانشجویان ایجاد کرده
است .عریان بیان کرد :هماکنون این دانشگاه در  60رشته
و گرایش کارشناسی و کارشناسی ارشد و نزدیک به 20
دوره دکترا دانشجو دارد.
وی اضافه کرد :دانشجویان سعی کنند به کالسهای علمی
و کارآموزیها و کارورزیها توجه و بهای بیشتر دهند
چراکه این امر باعث کارآفرینتر شدن دانشجویان و
فراهم شدن مسیر یافتن شغل مناسب میشود.
همچنین فریبرز نیکدل ،معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه یاسوج نیز به خبرنگار ایسنا گفت :طی سال
تحصیلی جدید به  1374دانشجوی پسر و دختر خوابگاه

داده شد که از این تعداد  645نفر خانم و  509آقا در
یاسوج 160 ،نفر در خوابگاه دانشکده نفت و گاز
گچساران و  60نفر در خوابگاه دانشکده صنعت و معدن
چرام بودهاند.
وی اظهار کرد :درمجموع  1278آقا و  1773خانم از
دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه اسکان دارند.

بدهی  ۸۰۰میلیونی آموزشوپرورش
به شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت:
آموزشوپرورش استان یکی از دستگاههایی است که حق
قطع گاز را نداریم و حدود  800میلیون تومان به این
شرکت بدهکار هستند.
سرویس خبری /زینب محمودی :رحمان خادم
در گفتوگو با خبرنگاران ضمن بزرگداشت شهدای
هشت سال دفاع مقدس و شهدای تروریسمی اهواز و
تبریک هفته ناجا ،اظهار کرد :خدماتی که ما به مردم ارائه
میدهیم خدمات نظام جمهوری اسالمی ایران و خدمات
دولت است.
خادم بابیان اینکه شرکت گاز استان سیاسی نیست و کار
خدماتی انجام میدهیم و دوست داریم که خدمات را به
بهترین نحو به مردم ارائه دهیم ،افزود :تعمیرات اساسی
کلیه ایستگاهها و رفع نشتی گاز در این ایستگاهها یکی
از موارد بسیار مهم ما بود و موجب میشد که هدر رفت
سرمایه و آلودگی محیطزیست را به دنبال داشته باشد با
این تعمیرات اساسی ما توانستیم هدر رفت سالیانه گاز را
از  ۶.۹درصد حدود  ۴۰میلیون مترمکعب به  ۲.۶درصد
برسانیم.
وی اظهار داشت :تعمیراتی در اورهال هیتر واقع در
ایستگاه  CGSصورت گرفت و االن آماده خدمترسانی
به مردم استان در زمستان هستیم و همچنین در برخی
از مناطق افت فشار گاز وجود داشت که در مناطق
سردسیری همچون یاسوج ،تنگ کناری ،بلوار بویراحمد
و راهنمایی ظرفیت ایستگاهها را افزایش دادیم که برای
 ۲۰سال آینده میتواند مشکالت را برطرف کند.
وی بیان کرد :مقدار زیادی از لولههای گاز در مجاورت
جادههای روستاهای باباکالن ،خیرآباد ،شمسآباد و
آبریگون شهرستان گچساران برای تعریض جادهها در
دستور کار داشتیم و جابهجایی این لولهها را انجام دادهایم،
ساماندهی بافت فرسوده بهویژه در شهرستان گچساران از
اقدامات این شرکت بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه از استان
یک ریال هم اعتبار نمیگیریم و کلیه اعتبارات از شرکت
ملی گاز تأمین میشود ،بیان کرد :هزار و  ۷۰۰المک گاز
در بافت فرسوده استان انجام شد که تاکنون  ۴۵۰المک
در بافت فرسوده جابهجاشده است.
خادم در ادامه افزود :ایستگاه روستاهای کته و آلکان
شهرستان باشت جابهجا شد و همچنین  CGSبرای ۲۵
هزار مشترک گاز در شهر دهدشت نصبشده است.
خادم بابیان اینکه سال گذشته نشتیابی کلیه نواحی از
حیث ایمنی در استان انجامشده است ،گفت :حدود هزار و
 ۷۰۷روستا واجد شرایط در استان نیاز به گازرسانی دارد و
همچنین تعداد  ۵۱۱روستا باالی  ۲۰خانوار گازرسانی شده
است و درمجموع  ۶۷۷روستا در استان گازرسانی شده
که از این تعداد حدود  ۲۷۰روستا در این دو سال اخیر
گازرسانی شده است.
وی تصریح کرد :گازرسانی حدود  ۱۸۰روستای استان
در دست اجرا است و همچنین از  ۱۷شهر کهگیلویه و
بویراحمد حدود  ۱۵شهر گازرسانی شده بود که در هفته
دولتشهرهای دیشموک و قلعهرئیسی هم گازرسانی
صورت گرفت.
خادم بیان داشت :حدود  ۳هزار و  ۸۰۰کیلومتر شبکه
گازرسانی صورت گرفته که از این تعداد هزار و ۵۰۰
کیلومتر مربوط به حوزه شهری و  ۲هزار و  ۳۰۰کیلومتر
در حوزه روستایی است.
وی افزود :در سطح استان  ۱۸۳هزار مشترک داریم که
از این تعداد  ۵۰هزار روستایی و  ۱۳۳هزار شهری است
که از سال گذشته تاکنون حدود  ۲۰هزار مشترک گاز به
مشترکین این شرکت اضافه شده است.
وی ادامه داد :حدود  ۶۰پروژه شرکت گاز بالتکلیف بود
که این پروژهها را حلوفصل کردیم و تعداد  ۵۰پروژه
بااعتباری بالغبر  ۸۰میلیارد تومان در دست اجرا است.
خادم اظهار داشت :در دو سال اخیر انقالب بزرگی در
گازرسانی به روستاهای استان شروع شد و امیدواریم که
سال آینده روستاهایی که واجد شرایط هستند گازرسانی
صورت گیرد.
وی در ادامه بابیان اینکه وصول مطالبات یکی از
معیارهایی است که در مجمع عمومی مورد جواب و سؤال
قرار میگیرد که اگر وصول مطالبات بهموقع انجام نشود
در توسعه استان تأثیرگذار است ،گفت :بیش از  ۵۰میلیارد
تومان مطالبات معوقه از مردم استان داریم که از این تعداد
 ۱۶میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به  CNGهای
استان بهویژه شهرداریها است ۱۰ ،میلیارد مطالبات معوق
خانگی هست و مابقی این معوقات مربوط به صنعت استان
است.

