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آذر

روزنامه

استان فارس

نیریز

حضور هنرمند نیریزی در نمایشگاه
صنایعدستی خراسان جنوبی

مسئول میراث فرهنگی شهرستان نیریز از حضور صنعتگر
این شهرستان در نمایشگاه صنایعدستی خراسان جنوبی
خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس،
حمیدرضا هادی اظهار داشت :سومین نمایشگاه سراسری
صنایعدستی و هنرهای سنتی با حضور هنرمندان 28
استان کشور و  110غرفه ،در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی خراسان جنوبی در بیرجند برپاشده است و زهرا
نظری از صنعتگران توانمند بافتهای داری (گلیمبافی)
شهرستان نیریز در جمع غرفهداران این نمایشگاه حضور
دارد.
مسئول میراث فرهنگی شهرستان نیریز افزود :هنرمندان
صنایعدستی نیریزی با حمایت حوزه معاونت صنایعدستی
و هنرهای سنتی استان فارس ،طی  8ماه سال جاری
تاکنون ،در نمایشگاههای متعددی ازجمله تبریز (کارگاه
سازهای سنتی محمدهاشم ریحانی) ،ارومیه (کارگاه تراش
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مختار زارع) ،همدان
(کارگاه چرمدوزی شمس) زنجان (محمدجواد عطاپور
کارگاه چاقوسازی) ،خراسان شمالی (کارگاه مشبک
و معرق محمدصادق صیادپور و حدیثه اسدی) ،زاهدان
(کارگاه سازهای سنتی محمدهاشم ریحانی) و خراسان
جنوبی (کارگاه تولید بافتهای داری زهرا نظری)
جهت معرفی و عرضه هنر و تولیدات خود شرکت
نمودند.
وی تصریح کرد :برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی
داخلی و خارجی فرصتی مغتنم است که هنرمندان ضمن
معرفی آثار خود به مردم دیگر استانها و کشورها ،با
عرضه آنها به رونق بیشازپیش این هنر -صنعت کمک
نمایند.

اقلید

بازدید اعضای هیئترئیسه دانشگاه
علوم پزشکی شیراز از بیمارستان
حضرت ولیعصر (عج) اقلید

اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با هدف
بررسی ارائه خدمات به بیماران ،از بیمارستان حضرت
ولیعصر (عج) اقلید بازدید کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه به
همراه جمعی از اعضای هیئترئیسه و مدیران دانشگاه،
از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید و درمانگاه
تخصصی این بیمارستان ،بازدید کرد.
دکتر بهادر ،از بخشهای مختلف این بیمارستان بهویژه
اورژانس ،اتاق عمل ،داخلی زنان بازدید کرد و از
نزدیک درروند ارائه خدمات به بیماران و مراجعان قرار
گرفت.
در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،بر
ارتقای بیشتر ارائه خدمات و افزایش میزان رضایتمندی
مراجعان ،تسریع در پروژههای در حال ساخت این مرکز
مانند ساخت کلینیک تخصصی جدید و بخش  ccuو
 ،post ccuتأکید کرد.
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ،با  ۱۰۵تخت فعال
و زیربنای یازده هزار مترمربع در دوطبقه ،با دارا بودن
بخشهایی نظیر داخلی ،جراحی ،اطفال ،دیالیز ،رادیولوژی،
سونوگرافی ،سیتیاسکن ،آزمایشگاه ،داروخانه ،اتاق
عمل ،زایشگاه ،ccu، icu، nicu ،در ارائه خدمات به
بیماران فعال است.
همچنین درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر
(عج) ،با اساتیدی در رشتههای چشم ،گوش و حلق و
بینی ،زنان و زایمان ،داخلی ،اطفال ،پوست ،روانپزشک،
کلیه و مجاری ادراری ،نورولوژی و رادیولوژیست ،به
مراجعان خدمات ارائه میدهد.
اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،عالوه بر
بازدید از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ،از کلینیک
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صفحه

با هدف سنجش سرعت عمل آتشنشانان انجام شد؛

3

اجرای مانور ساعت صفر در سطح شهر کازرون

با اجرای دو مانور ساعت صفر در محدوده عملیاتی شهر کازرون ،سرعت عمل و واکنش آتشنشانان این شهر سنجش و ارزیابی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون ،رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی با اعالم این خبر گفت :هدف
از اجرای این مانور ،عالوه بر سنجش سرعت واکنش نیروهای عملیاتی ،بررسی عملی نقاط دسترسی و تشخیص مشکالت احتمالی بوده است.
به گفته او ،در این مانور یک نقطه در محدوده نزدیک به حاشیه شهر و یک نقطه در مرکز شهر مورد آزمایش قرار گرفت.
مهدی صادقزاده افزود :در اولین نقطه نیروها از طریق فرماندهی و در دومین نقطه از طریق تماس شهروندان با سامانه  125به محل فراخوانده
شدند .مانور ساعت صفر ،بدون خبررسانی قبلی به نیروهای عملیاتی انجام میشود .ارزیابی عملکرد نیروها در این مانور بر اساس مواردی
ازجمله مدتزمان رسیدن به محل ،مسیر انتخاب شده ،همراه داشتن تجهیزات متناسب و موردنیاز ،هماهنگیهای بین ایستگاهی انجام میشود.

تخصصی در حال ساخت ،بخشهای  ccuو ،post ccu
بازدید کردند.
ساخت کلینیک تخصصی جدید این بیمارستان با زیربنای
 ۴۵۰مترمربع از سال  ۹۴آغاز و تاکنون  ۶۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است ،همچنین بخشهای ccu
و  ،post ccuبا زیربنای  ۳۰۰مترمربع و  ۳۵درصد
پیشرفت فیزیکی ،با مشارکت افراد نیکوکار ،در حال
ساخت است.

با حضور اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم
پزشکی شیراز انجام شد؛

نشست بررسی توانمندیها و
نیازمندیهای شبکه بهداشت و درمان
اقلید

نشست بررسی توانمندیها و نیازمندیهای شبکه بهداشت
و درمان شهرستان اقلید ،با حضور رئیس و اعضای
هیئترئیسه دانشگاه ،فرماندار و مسئوالن بهداشت و
درمان این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،خلیل بزرگی فرماندار شهرستان اقلید،
با تقدیر از اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز درخصوص ارتقای سطح بهداشت و
درمان شهرستان اقلید ،گفت :مقدمات ساخت بیمارستان
خیرساز اقلید فراهم شده و امیدواریم با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،مسائل موجود رفع شود تا شاهد
بهرهبرداری از این بیمارستان باشیم.
در این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،بابیان
اینکه بیشتر تخصصهای پزشکی در شهرستان اقلید وجود
دارد ،گفت :برای ماندگاری و انگیزه بیشتر پزشکان در
شهرستان ،باید تمامی مسئوالن ادارات و سازمانها تالش
کنند.
دکتر علی بهادر ،افزود :خیرین اقلیدی از افراد نیکوکار
دلسوزی هستند که تاکنون کمکهای بسیار خوبی در
حوزه سالمت شهرستان انجام دادند و امیدواریم که این
کار خداپسندانه مستمر باشد تا شاهد ارتقای بیشتر خدمات
بهداشتی و درمانی در منطقه باشیم.
او ،با اشاره به تالش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در ارتقای خدمات در حوزه بهداشت و درمان ،اظهار کرد:
درخواستها و پیشنهادهای مسئوالن و مردم شهرستان
اقلید ،بهعنوان یک وظیفه برای ارتقای سالمت مردم ،در
دانشگاه بهطورجدی پیگیری میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،گفت :شبکه
بهداشت و درمان اقلید ،با توجه به اقدامات و نظارتهای
بهروز ،موفقیتهای خوبی در بخش بهداشت داشته است.
دکتر عبدالرسول همتی ،افزود :با افتتاح مرکز خدمات
جامع سالمت  ۱۰تختخوابی حسنآباد و مرکز خدمات
جامع سالمت دژکرد ،خدمات بهداشت و درمان این منطقه
ارتقا پیدا میکند ،مرکز خدمات جامع سالمت دژکرد ،با
مشارکت نیکاندیشان عرصه سالمت در حال ساخت
است.
معاون بهداشت دانشگاه ،بابیان اینکه تالش داریم تعدادی
از خانههای بهداشت و پزشک در شهرستان اقلید در دهه
فجر سال جاری به بهرهبرداری برسد ،افزود :موضوع
پروژههای عمرانی سالمت شهرستان اقلید بهطورجدی
در دستور کار قرار دارد تا با بهرهبرداری این پروژهها،
خدمات بیشتری و با دسترسی آسانتر برای مردم منطقه
ایجاد شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
شیراز نیز ،درخصوص راهاندازی کلینیک جدید
بیمارستان و راهاندازی مرکز خدمات جامع سالمت ۱۰
تختخوابی حسنآباد در دهه فجر امسال ،توضیحاتی ارائه
داد.
دکتر مهرداد شریفی ،با اشاره به تالش دانشگاه در به ثمر
رساندن هرچه سریعتر پروژههای عمرانی سالمت ،افزود:
الزم است بیمارستان جدید خیرساز اقلید ،با هماهنگی و
زیر نظر مشاور فنی تأیید شده از سوی دانشگاه و نقشه
آن نیز مطابق با شرایط آب و هوایی شهرستان ،طراحی
شود.
دکتر امیر خشتی مشاور معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی شیراز نیز ،درخصوص ارتقای خدمات درمانی
و هتلینگ مراکز و بیمارستان شهرستان اقلید ،مسائل
مربوط به پزشکان در رشتههای مختلف ،توضیحاتی ارائه
داد.
در این نشست ،درزمینه مسائل موجود در بیمارستان
حضرت ولیعصر (عج) ،کلینیک جدید تخصصی،
پروژههای عمرانی سالمت در حال افتتاح و در حال
ساخت ،نیروی انسانی ،اعتبارات ،تجهیزات پزشکی و
تأسیساتی ،ارتقای سطح ارائه خدمات بهداشت درمانی،
مطالبی ارائه شد.

آباده

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صورت گرفت؛

ارزیابی میزان سطح رضایتمندی
بیماران در مرکز قلب آباده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،به همراه جمعی از
اعضای هیئترئیسه دانشگاه ،از بیمارستان امام خمینی
(ره) و مرکز قلب آباده بازدید کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه

علوم پزشکی شیراز ،در این بازدید دکتر علی بهادر به
همراه اعضای هیئترئیسه دانشگاه ،از بخشهای اورژانس،
اتفاقات ،مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی (ره)
آباده و بخشهای مختلف مرکز قلب آباده بازدید
کرد.
رئیس دانشگاه در گفتوگو با بیماران و مراجعان ،میزان
سطح رضایتمندی آنان را ارزیابی و بر تالش برای ارتقای
خدمات و رضایتمندی بیماران تأکید کرد و نیز در
گفتوگو با مسئوالن و کادر درمان ،شیوه ارائه خدمات
به بیماران را جویا شد.
بیمارستان امام خمینی (ره) آباده ،با  ۱۶۸تخت فعال
و زیربنای  ۱۴هزار و  ۵۰۰مترمربع ،با دارا بودن
بخشهایی مانند جراحی عمومی ،زنان ،اطفال ،دیالیز،
اورژانس ،مامایی ،تاالسمی ،داخلی CCU، ICU،
 ،NICUآزمایشگاه ،داروخانه ،رادیولوژی ،سونوگرافی،
سیتیاسکن ،آندوسکوپی ،فیزیوتراپی ،عالوه بر بیماران
شهرستان آباده ،به مراجعانی از شهرستانهای همجوار نیز
خدمات سالمت ارائه میدهد.
درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) ،در دو
شیفت صبح و عصر ،با اساتیدی از رشتههای مختلف
مانند مغز و اعصاب ،چشم ،قلب ،داخلی ،نورولوژی،
نوروسرجری ،پوست ،روانپزشک و یورولوژی ،به
بیماران خدمات ارائه میدهد.
مرکز قلب  ۶۵تخت خوابی آباده با زیربنای سه هزار
و  ۶۵۰مترمربع و دارا بودن بخشهای اورژانس ،تست
ورزش ،اکو و هولتر  ۲۴ساعته ریتم ،به مراجعان و بیماران
با مشکالت قلبی خدمات ارائه میدهد.
این بازدید با حضور دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،دکتر مهرداد شریفی معاون توسعه
مدیریت و منابع ،دکتر محمدجواد خشنود معاون غذا و
دارو ،کرامت اهلل افراشی معاون اجتماعی ،دکتر عبدالرسول
همتی معاون بهداشت ،دکتر علیرضا صحراگرد سرپرست
حوزه ریاست ،دکتر اکبر اجرایی مدیر روابط عمومی،
دکتر امیر خشتی مشاور معاونت درمان دانشگاه ،انجام
شد.

استان خوزستان

ماهشهر

 120میلیارد ریال به احداث شهرک
خودرو در ماهشهر اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بندر ماهشهر
گفت :ایجاد طرح شهرک صنعتی تخصصی -صنفی خودرو
بندر ماهشهر با اشتغالزایی سه هزار نفر و سرمایهگذاری
بیش از  120میلیارد ریال به تصویب رسیده و احداث این
شهرک در دهه فجر امسال آغاز میشود.
احمد هرمز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
اجرای این طرح با توجه به نیازسنجی در منطقه صورت
گرفته و در جلسه اخیر مدیران شرکت شهرکهای
صنعتی استان خوزستان مصوبه اجرای این طرح به تصویب
رسید.
وی اضافه کرد :تمام موانع برای اجرای این طرح بزرگ
اشتغالزایی که سه هزار فرصت شغلی ایجاد میکند رفع
شده و با پیگیری انجام شده در ایام دهه فجر شاهد آغاز
اجرای این طرح در بندر ماهشهر خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بندر ماهشهر
در ادامه به تشریح جزئیات این طرح پرداخت و خاطرنشان
کرد :این طرح در زمینی به مساحت  30هکتار در جاده
بندر ماهشهر-هندیجان در  2فاز سرمایهگذاری اجرا
میشود ،بخش اول سرمایهگذاری این طرح توسط بخش
خصوصی بااعتباری بالغبر  120میلیارد ریال انجام میشود
برای اجرای فاز دوم نیز در حال رایزنی با سرمایهگذاران
متقاضی هستیم.
هرمز در پایان به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد
و ادامه داد :با اجرای این طرح تمامی اصناف مرتبط با
خودرو ازجمله فروش قطعات خودرویی و تعمیراتی که
بهاصطالح اصناف مزاحم نامیده میشوند در این محل
متمرکز میشوند که عالوه بر ساماندهی این اصناف
به بهبود فضای شهری و کاهش ترافیک کمک میکند
ضمن اینکه واحدهای خدماتی دیگری نیز ازجمله خدمات
پستی و بیمه ،بانک ،دولت الکترونیک و پلیس  10+نیز
بهمنظور تسهیل بیشتر امور و اشتغالزایی در این شهرک
مستقر میشوند.
به گزارش ایرنا ،شهرستان بندر ماهشهر از  22مجتمع
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و 11
پست اسکله بزرگ در سازمان بنادر و دریانوردی بندر
امام خمینی (ره) برخوردار است و در شهرک صنعتی
بندر ماهشهر نیز بیش از  10واحد صنعتی فعال مستقر
است.
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استان هرمزگان

بندر کنگ

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:

بندر کنگ به ثبت جهانی نزدیک
میشود

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان گفت:
بندر کنگ به ثبت جهانی نزدیک میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا برومند با اشاره به اینکه
بندرکنگ بهعنوان پایگاه مرکزی مناطق جنوبی کشور
مدنظر است ،افزود :با برگزاری همایش منطقهای جنوب
و همچنین ایجاد پایشگاههای وابسته در شهرستانهای
اطراف باعث گستردگی آثار ناملموس از بندر کنگ به
دیگر شهرستانها میشود.
وی استفاده از پتانسیلهای شهرداران ،دهیاران ،خیرین
و عالقهمندان مردمی در حفاظت از میراث ناملموس را
مهم ارزیابی کرد و افزود :ثبت آثار ناملموس حتی توسط
اشخاص عالقهمند موجب ثبت و پویایی این آثار میشود.
برومند با اشاره به تالشهای شهردار کنگ در راستای
حفاظت از بافت تاریخی بندر گنگ افزود :شهردار کنگ
را بهعنوان مدیر پایگاه بندر تاریخی کنگ به سازمان
میراث فرهنگی پیشنهاد کردهایم که امیدواریم این مهم
انجام پذیرد.
ایوب زارعی شهردار بندر کنگ نیز با اعالم آمادگی برای
مدیریت پایگاه بندر تاریخی کنگ گفت :از تمامی تالش
و امکانات این شهرداری برای ثبت جهانی بندرکنگ
استفاده میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۳۲۰بادگیر در
بندرکنگ نیاز به مرمت دارد ،افزود :امیدواریم با حمایت
سازمان میراث فرهنگی این مهم صورت گیرد.
عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی نیز با اشاره به
اینکه در حال حاضر وضعیت بافت تاریخی کنگ نسبت
به گذشته بهتر شده است ،افزود :آگاهی مردم درزمینه
حفاظت و ارزشمندی بافتهای تاریخی بیشتر از قبل است
که این از زحمات شهرداری بندرکنگ است.
وی تأکید کرد :معاونت میراث فرهنگی اداره کل تمام
تالش خود را برای جذب اعتبار در راستای بهتر شدن
وضعیت بافت تاریخی بندرکنگ به کار گرفته است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

فرماندار بویراحمد:

تاکسیهای یاسوج شناسنامهدار شوند

فرماندار بویراحمد گفت :تمامی خودروهای مسافرکش
یاسوج و حومه آن برای بهبود مدیریت ترافیک این شهر،
باید ساماندهی و شناسنامهدار شوند.
به گزارش ایرنا ،شاهرخ کناری در جلسه شورای ترافیک
مرکز استان اظهار داشت :ازاینپس هیچگونه مجوز تاکسی
بیسیم و تاکسیتلفنی در شهر یاسوج صادر نمیشود.
وی بابیان اینکه سرانه تعداد تاکسی به نسبت جمعیت در
شهر یاسوج استاندارد است ،افزود :در حال حاضر یک
هزار و  50تاکسی زردرنگ 6،تاکسی بیسیم با بیش از
 750خودرو 85،تاکسیتلفنی با بیش از  800خودرو و
افزون بر  730تاکسی پیرامونی و حومه در شهر یاسوج
فعالیت میکنند.
رئیس شورای ترافیک شهرستان گفت :بسیاری از میادین
و چهارراهها ،در مرکز استان چراغراهنما و نقشهکشی
خیابانی ندارند که این ضعفهای زیرساختی در فرهنگ
ترافیک تأثیرگذار است.
کناری با اشاره به نارضایتی مردمی گفت :باید ظرف
یک ماه آینده سرعت کاههای شهر یاسوج ایمنسازی

و آشکارسازی شود و نسبت به رنگآمیزی و عالئم،
اقدامات اساسی صورت بگیرد.
فرماندار بویراحمد گفت :برخی میادین شهر یاسوج ازجمله
جهاد ،انقالب و آریوبرزن نیاز به اصالح هندسی دارند؛
زیرا ترافیک این میادین برای پلیس راهور شهرستان و
مدیریت اجرایی شهر دردسر ایجاد کرده است.
وی با تکراری خواندن موضوع جمعآوری کیوسکهای
غیرمجاز اظهار داشت :همچنان در شهر یاسوج بدون انجام
کار کارشناسی و به شیوههای غلط رایج ،کیوسکهای
جدید به افراد واگذار میشود که در صورت بروز
مشکالت ترافیکی ،فرهنگی و اجتماعی دستگاه مربوطه
پاسخگو باشد.
کناری افزود :بیش از  200کیوسک در شهر یاسوج وجود
دارد که بخشی از بار ترافیکی شهر یاسوج به دلیل توقف
خودروها جلوی این کیوسکها ایجاد میشود.
وی گفت :برخی از این کیوسکها نیز بدون مجوز هستند
که باید جمعآوری و یا ساماندهی شوند.
بیش از  130هزار نفر در شهر یاسوج و  60هزار نفر در
حومه آن زندگی میکنند.
یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان
پایتخت طبیعت ایران در جنوب غربی کشور قرارگرفته
است.

برخورداری بیش از  500هزار
کهگیلویه و بویراحمدی از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :حدود  150هزار خانوار استان با جمعیت بیش از
 500هزار نفر از گاز طبیعی استفاده میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا کهگیلویه و
بویراحمد ،رحمن خادم در جمع خبرنگاران افزود :با
توجه به سخت گذر بودن مسیر گازرسانی به روستاهای
سردسیری با جنگلهای انبوه و همچنین ضرورت حفظ
منابع ملی و محیطزیست ،اهمیت گازرسانی روستایی در
استان را دوچندان کرده است.
وی اظهار کرد :تعداد روستاهای گازدار شده تا از قبل از
انقالب شکوهمند اسالمی در استان کهگیلویه و بویراحمد
تنها سه روستا بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
خاطرنشان کرد :عملیات گازرسانی در استان از سال 1361
آغاز و در سال  1363با بهرهبرداری از شبکه مذکور
تحت مدیریت استانهای همجوار در بخش کوچکی از
جغرافیای استان شروع شد.
خادم تصریح کرد :در سال  1377با توجه به نیاز روزافزون
جامعه به گاز طبیعی ،شرکت گاز استان کهگیلویه و
بویراحمد تأسیس و از سال  1379فعالیت مستقل خود
را در جهت ارائه خدمات مطلوب گازرسانی آغاز کرد.
وی ادامه داد :این شرکت هماکنون بهطور مستقل
مسئولیت ایجاد و توسعه تأسیسات گازرسانی ،نگهداری
و بهرهبرداری بهینه از آنها ،مطالعه ،تحقیق و پژوهش
بهمنظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان در محدوده استان
کهگیلویه و بویراحمد را به عهده دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
با اشاره به خدمات انجامگرفته در شرکت گاز استان
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :گازرسانی و رفع
نیازمندی هم استانیها به گاز ،رعایت حقوق و افزایش
رضایتمندی مصرفکنندگان و همچنین بهبود مستمر
کیفیت خدمات ارائه شده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی
کارکنان و حفظ محیطزیست از مهمترین برنامههای
شرکت گاز استان است.
خادم بیان کرد :این شرکت ضمن حفظ و تقویت توان
خود در ابعاد سختافزاری و نرمافزاری ،نسبت به جذب
نیروهای متخصص و آموزشدیده با بهروزرسانی توان
آنان اقدام کرده است.
وی تأکید کرد :در حال حاضر بیش از  3812کیلومتر
شبکه توزیع گاز طبیعی در استان احداثشده است که
وظیفه گازرسانی به  17شهر و  680روستا بر عهده
دارد و تعداد بیش از  184هزار مشترک از این نعمت
برخوردارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد ازجمله
استانهای کمتر توسعهیافته کشور است که امکانات
زیربنایی و زیرساختها میتواند نقش عمدهای درروند
رو به رشد استان ایفا کند ازاینرو گازرسانی بهعنوان یکی
از مهمترین محورهای توسعه حائز اهمیت است.
خادم اظهار کرد :با این توصیف هماکنون  17شهر استان
یعنی  100درصد جامعه شهری استان گازرسانی شده و از
این سوخت پاک بهرهمند هستند و این مسئله عامل مهمی
در افزایش رفاه عمومی و توسعه صنایع استان است.
وی گفت :در راستای خدماترسانی بهینه به هموطنان،
تأمین آسایش و رفاه در حوزه مصرف انرژی و جلوگیری
از تخریب جنگلها در مناطق روستایی ،شرکت گاز
استان با شناسایی و مطالعه مناطق فاقد خدمات گازرسانی
اقدام به اجرای طرحهای بزرگ گازرسانی در تمامی
مناطق استان کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه
داد :با مطالعات انجامگرفته و با توجه به روند توسعه در
استان تعداد روستاهایی که واجد شرایط گازرسانی خواهند
بود  1077روستا است.
خادم اضافه کرد :هماکنون مطابق بررسیهای انجام شده
تعداد  857روستای باالی  20خانوار قابلیت گازرسانی
را دارند که از این تعداد با تالش و همت کارکنان
شرکت گاز استان  677روستا از گاز طبیعی بهرهمند
شدهاند.

