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به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح بازارچه فجر الرستان

به مناسبت دهه مبارک فجر ،بازارچه فجر الرستان
شامل نمایشگاه صنایعدستی و غذایی بومی و نمایشگاه
دستاوردهای انقالب در محل بازار بروند شهر قدیم الر
افتتاح شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر ،در این بازارچه هنر و خالقیت 110
نفر از صاحبین مشاغل خانگی و هنرمندان صنایعدستی
از شهر الر ،بانوانی از بخشهای صحرای باغ و جویم،
روستاهای بخش مرکزی و عشایر در قالب  95غرفه در
معرض دید عموم قرارگرفته است .در بخش صنایعدستی،
آثاری از قبیل گلیمبافی ،خوسبافی ،کار با چرم ،نمدبافی،
تابلوهای نقاشی ،سفالگری ،معرق ،کار با چوب ،ویترای،
آکواریوم ،تراریوم ،دوخت لباس ،گلهای چینی ،ست
آشپزخانه و بدلیجات در معرض دید عالقهمندان قرارگرفته
و در بخش مواد غذایی نیز انواع نان و شیرینیهای محلی،
انواع دسر و کیکهای خانگی ،فرآوردههای لبنی ،سبزی
خشک و تازه و انواع جوانهها به فروش میرسد.
در نمایشگاه دستاوردهای انقالب هم  ۵۸دستگاه اجرایی
شهرستان با پخش کلیپ ،بروشور ،تشریح چهره به چهره
مسئولین و ارائه بنرها و تراکتهای تبلیغاتی ،دستاوردهای
انقالب اسالمی را برای بازدیدکنندگان تشریح میکنند.
در مراسم افتتاح این بازارچه که به همت دفتر امور بانوان
فرمانداری ،کمسیون بانوان شورای اسالمی شهر الر و
همکاری شهرداری الر برپاشده است ،جلیل حسنی معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان و معاونین فرمانداری،
محمدرضا قنبرنژاد شهردار الر ،رحیم بیژنی رئیس
شورای اسالمی شهر الر و اعضای شورا ،رؤسای ادارات،
غرفهداران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
باقریه مشاور فرماندار ویژه الرستان در آئین افتتاح ،هدف
از برپایی این بازارچه را حمایت از هنرمندان صنایعدستی
و تالشگران حوزه مشاغل خانگی و غذایی شهرستان
عنوان کرد.
این مراسم با نورافشانی و برش کیک  ۴۰سالگی انقالب
توسط یکی از اعضای خانوادههای شهید انقالب شهرستان
همراه بود.
بازارچه فجر الرستان تا  22بهمنماه همهروزه صبحها از
ساعت  9تا  13و بعدازظهر از ساعت  15تا  23پذیرای
بازدید عموم خواهد بود.

اعطای کمک به  200نفر
از نیازمندان الرستان از محل
موقوفات

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه الرستان گفت :از محل
موقوفات این شهرستان به  200نفر از خانوادههای نیازمند
این شهرستان یاریرسانی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
اوقاف و امور خیریه فارس ،محمد قاسمپور با گرامیداشت
دهه فجر و ایام فاطمیه اظهار داشت :در راستای اجرای
امینانه نیات واقفین خیراندیش الرستان و در حوزه
کمک و مساعدت به محرومین ،ایتام و نیازمندان و در
ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،این اداره
از محل نیات منطبق به  200خانواده نیازمند بسته حمایتی
اعطا کرد.
وی افزود :اعطای وجه بسته حمایتی به  40خانواده تحت
پوشش اداره بهزیستی و  40خانواده تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) بخشی از این برنامه بود.
قاسمپور گفت :اعطای وجه بسته حمایتی به  40مستأجر
نیازمند امالک وقفی و  40نفر از خادمین بقاع متبرکه نیز
بخش دیگری از این کمکها را تشکیل میدهد.
این مسئول ادامه داد :از محل درآمد موقوفات ،همچنین
اعطای وجه بسته حمایتی به  40نفر از ایتام نیازمند نیز
صورت گرفت.
وی اظهار داشت :یکی از موقوفات موردنیاز شهرستان،
کمک به نیازمندان است و امید میرود که با افزایش
موقوفات منطبق با این موضوع ،شاهد اعطای کمکهای
بیشتری به این قشر از جامعه باشیم.

فراشبند

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛

کلنگزنی پروژه احداث دبستان
 10کالسه و افتتاح سه پروژه
عمرانی در فراشبند
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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم گفت :تنها دریکی از رأیهای صادره از سوی دادگستری 200 ،هکتار از اراضی به
وقفیت بازگشت .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم ،بیژن قریبزاده
اظهار داشت :یکی از فعالیتهای اصلی این اداره ،تالش برای حفظ موقوفات است.
وی افزود :در سال  97شاهد اخذ  26مورد رأی دادگاه به نفع اوقاف بودهایم که برخی از آنها قطعی و برخی در مرحله تجدیدنظر است.
قریبزاده گفت :دریکی از موارد که در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده 200 ،هکتار از اراضی مورد اختالف با منابع طبیعی به وقفیت
بازگشت.
این مسئول اظهار داشت :این اراضی در روستای حسنآباد قبله قرار دارد و ارزش آن حدود  100میلیارد ریال است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
فرمانداری فراشبند ،همزمان با ایاماهلل دهه مبارک فجر با
حضور احمدیزاده سرپرست حوزه معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری فارس ،فروغی فرماندار و معاونین
فرمانداری فراشبند ،غالمزاده معاون تشخیص بالینی و
جعفری مسئول حفاظت پزشک قانونی استان فارس ،همتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،موسوی معاونت
توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان و
همچنین مسئولین محلی شهرستان ،ساختمان پزشکی
قانونی بااعتبار بالغبر یک میلیارد و  500میلیون تومان،
مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی شهدای
فراشبند در دوطبقه و با زیربنا  700مترمربع بااعتبار بالغبر
یک میلیارد و  200میلیون تومان افتتاح شد.
در این مرکز خدماتی همچون پزشک خانواده روستایی،
دندانپزشکی ،مامایی ،آزمایشگاه و طب کار ارائه میشود
همچنین پروژه احداث دبستان  10کالسه شهید اسفندیار
پناهی شهر نوجین از توابع شهرستان فراشبند؛ در زمینی به
مساحت  4500مترمربع ،در یک طبقه و  10کالس درس،
توسط اداره کل نوسازی مدارس فارس ،در شهر نوجین
ساخته میشود.
افتتاح سالن ورزشی چندمنظوره شهدای شهر نوجین با
متراژ  1250مترمربع و اعتبار بالغبر یک میلیارد و 500
میلیون تومان که این سالن با گنجایش بیش از 2000
تماشاگر از استانداردهای روز ورزشی برخوردار است نیز
صورت گرفت.

صفاشهر

گشایش نمایشگاه هنرهای
تجسمی در صفاشهر

نمایشگاه هنرهای تجسمی در صفاشهر به مدت  10روز با
همکاری انجمن خوشنویسان و هنرهای تجسمی و عکس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس،
نمایشگاه اعضای انجمن خوشنویسان و هنرهای تجسمی و
عکس شهرستان خرمبید در سالن آمفیتئاتر صفاشهر گشایش
یافت.
در آیین افتتاحیه نمایشگاه که جمعی از مسئولین ادارات و
عالقهمندان حضور داشتند ،حسین اسدی ،کارشناس امور هنری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان صفاشهر ،هدف از
برپایی این نمایشگاه را یادآوری ایام انقالب اعالم کرد.
اسدی تعداد آثار شرکتکننده در بخش عکس از دوران
انقالب را چهل قطعه ،در خوشنویسی هجده اثر در رشتههای
خطوط نستعلیق و شکستهنستعلیق متعلق به اعضای انجمن
خوشنویسان شهرستان و آثار نقاشی و طراحی توسط هنرجویان
آموزشگاه هنرهای تجسمی وصال و تدبیران را بیش از سی
اثر عنوان کرد.
این نمایشگاه از سیزدهم بهمنماه به مدت ده روز با همکاری
انجمن خوشنویسان و هنرهای تجسمی و عکس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی برگزارشده است.
قابلذکر است که ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت  ۹تا دوازده
صبح و چهارتا هفت عصر است.

پاسارگاد

و تولید طرحهای متنوعی در سطح استان در دست اجرا
است.
عبدالکریم گراوند در آئین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین
نیروگاه خورشیدی استان بوشهر بیان کرد :با توجه به
وجود پروژه سد دشت پلنگ و نیروگاه خورشیدی در این
منطقه آینده خوبی را برای توسعه منطقه پیشبینی میکنیم
و امیدوارم شاهد رشد و اعتالی خوبی در شهرستان باشیم.
وی افزود :شهرستان دشتی در عرصه کشاورزی نیز
ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی دارد و عالوه بر ظرفیت
سد و نیروگاه ،باید از ظرفیت کشاورزی در این منطقه
نهایت استفاده را برای ایجاد اشتغال ببریم.
در چهارمین روز از دهه فجر ،پروژههای عمرانی و
اقتصادی و تولیدی شهرستان دشتی با حضور استاندار
بوشهر و مسئوالن استانی و شهرستانی مورد بهرهبرداری
قرار گرفتند.
کارخانه تولید سنگآهک در زمینی به مساحت  ۳۰هزار
مترمربع بااعتبار  ۷۰میلیارد ریال با ظرفیت تولید روزانه
یک هزار تن با حضور استاندار بوشهر در شهرستان دشتی
افتتاح شد.
همچنین با حضور استاندار بوشهر طرح بهسازی محور
خروجی خورموج در راستای ایمنسازی محور و کاهش
تصادفات جادهای و دسترسی آسان به روستاهای اطراف
به طول پنج کیلومتر و بااعتبار  ۷۳میلیارد ریال افتتاح شد.
در چهارمین روز دهه فجر همچنین  ۵پروژه عمران
شهری خورموج بااعتبار  ۵۰میلیارد و  ۹۰میلیون ریال به
بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل زیرسازی آسفالت کوچهها و معابر،
پیادهروسازی سطح شهر ،پارک شهید طالییان و ساماندهی
احداث دیوار حفاظتی دره ذاکری است.
همچنین با حضور استاندار بوشهر  ۷پروژه آبخیزداری
در راستای استحصال آبهای روان و تغذیه سفرههای
زیرزمینی با سرمایهگذاری  ۴۰میلیارد ریال در چهارمین
روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد.
در سفر استاندار به شهرستان دشتی همچنین عملیات
اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان با ظرفیت ۲
هزار کیلووات در دشت پلنگ آغاز شد .برای اجرای این
طرح  ۱۲۶میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که زمینه
اشتغال  ۱۲۸نفر را فراهم میکند.
شهرستان دشتی دارای  ۴۲۲خانوار عشایری با جمعیت
 ۲۲۴۵نفر است که  ۷۰هزار دام سبک دارند۱۸۳ .
دانشآموز در  ۲۷مدرسه در مناطق عشایری شهرستان
دشتی به تحصیل اشتغال دارند.

استان خوزستان
رودخانههای خوزستان ۵۰سال
الیروبی نشدهاند؛

آمار فاجعهبار مدیریت آب
در خوزستان

 ۳۰درصد سد دز رسوب است

همزمان با دهه فجر انجام شد؛

آغاز عملیات اجرایی چاه روستای
دهنو پاسارگاد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی امور
آبفا روستایی شهرستان پاسارگاد ،همزمان با دهه مبارک
فجر مراسم کلنگزنی چاه آب آشامیدنی روستای دهنو
در شهرستان پاسارگاد با حضور فرماندار ،امامجمعه ،مدیر
آبفا روستایی و جمعی از مسئولین شهرستان ،دهیاری و
شورای اسالمی و مردم روستا انجام شد.
در این مراسم گودرزی مدیر آبفا روستایی شهرستان
پاسارگاد ضمن تبریک ایاماهلل دهه فجر ،گفت که
به برکت انقالب اسالمی بیش از  90درصد روستاهای
شهرستان پاسارگاد از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند
هستند.
وی با اشاره به مشکالت کمبود آب و خشک شدن چاه
روستای دهنو گفت :چاه جدید به عمق  120متر و از نوع
آبرفتی است و بااعتبار بالغبر پنج میلیارد ریال حفاری
خواهد شد .با حفر این چاه مشکل آب آشامیدنی این
روستا با جمعیتی بالغبر  90مشترک برطرف خواهد شد.

استان بوشهر

دشتی

در چهارمین روز از دهه فجر؛

عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه
خورشیدی استان بوشهر آغاز شد

در چهارمین روز از دهه فجر ،عملیات اجرایی بزرگترین
نیروگاه خورشیدی استان بوشهر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،استاندار بوشهر در آئین افتتاح
و کلنگزنی پروژههای شهرستان دشتی اظهار داشت:
در راستای توسعه زیرساختها و بهبود وضعیت اشغال

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با ارائه آماری فاجعهبار از
مدیریت آب در خوزستان اعالم کرد که رودخانههای این
استان  ۵۰سال الیروبی نشدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر ،کیامرث حاجیزاده در نشست
بررسی و ایجاد تمهیدات در حوضههای آبریز کرخه و دز
و افزایش دبی رودخانهها در محل استانداری خوزستان بیان
کرد :پیشبینی و پیشگیری یکی از مقولههای اصلی مدیریت
بحران به شمار میرود ،طبق پیشبینیها  ۲۴بهمن تا سوم
اسفند بارشهای شدیدی در پیش رو داریم؛ بنابراین اطالعیه و
اخطاریه آن برای دو حوضه دز و کرخه صادر شده و وضعیت
آمادهباش نیز همچنان به قوت خود باقی است.
وی بابیان اینکه متولی کنترل سیالب سازمان آب و برق
است ،بیان کرد :بهمنظور پیشگیری از حوادث در سیالب در
پیش رو ،موسسه جهاد نصر باید امکانات خود را در شهرستان
حمیدیه و شرکت متن و سازمان آب و برق نیز امکانات خود
را در شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه مستقر کنند و
طی این مدت باقیمانده ،نقاط در معرض خطر را تقویت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به عوامل مختلف
دخیل در ایجاد سیالب ادامه داد :رودخانههای خوزستان بیش از
پنج دهه الیروبی نشدهاند و در این برهه نیز الیروبی رودخانهها
از عهده سازمان آب و برق بهتنهایی ،برنمیآید.
وی بیان کرد :سد دز نیز بهعنوان یک سد واحد که روی دو
حوضه آبریز بزرگ قرار دارد دارای  ۳۰درصد رسوب است
برای همین بهتنهایی نمیتواند این میزان سیالب را نگه دارد.
حاجیزاده توضیح داد :اخطاریهها ،اطالعیهها و هشدارهایی که
از سوی اداره کل مدیریت بحران استان برای فرمانداران ارسال
میشود باید تا آخرین سطح مدیریتی یعنی دهیاران ،ارجاع داده
شود متأسفانه دهیارها با سلسلهمراتب اداری آشنا نیستند و هنوز
الفبای مدیریت بحران را نمیدانند.
وی با تأکید بر لزوم آموزش دهیارها گفت :دهیارها موظفاند
سیل بندها را چک کنند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد :فرمانداران و
دهیارها باید از پهنههای خطر بازدیدهای مستمری داشته باشند.
وی بیان کرد :اداره کل مدیریت بحران استان از شهریور اولین
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اخطاریهها را ارسال کرد و حدود  ۵۰روز پیش اولین کارگروه
مقابله با سیالب را تشکیل داد.
حاجیزاده یادآور شد :در ساختار مدیریت بحران  ۱۴کارگروه
خالصه شده است که یکی از کارگروههای مهم آن کارگروه
تخصصی مقابله با سیالب است.
وی بابیان اینکه شرح وظایف دستگاههای در کارگروهها
مشخص شده است و رئیس هر کارگروه باید پیگیر مسائل
آن کارگروه باشد افزود :در رأس کارگروه سیالب در کشور
وزیر نیرو قرار دارد و در مواقعی مانند سیالب به سازمان
مدیریت بحران و شورای عالی مدیریت بحران کشور پاسخگو
باشد.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت :در استان نیز
مدیرعامل سازمان آب و برق رئیس کارگروه مقابله با سیالب
است که ضرورت دارد در مقابل مسائل مربوط به سیالب
پاسخگو باشد.
وی توضیح داد :در هیچ جای قانون گفته نشده که وظیفه
فرماندار ،بخشدار یا مدیرکل مدیریت بحران ایجاد سیل بند
است ،وظیفه رئیس ستاد مدیریت بحران و مدیرکل مدیریت
بحران اعالم اخطاریه ،هشدار و نظارت است.

کامل محقق شده است.
عادل شهرزاد یادآور شد :در سال گذشته با سرمایهگذاری،
مهارت و کارورزی ،برای سه هزار و  700نفر اشتغال
ایجاد شد .وی گفت :سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
درخصوص توسعه جزایر ،سند توسعه نوار ساحلی را آماده
کرده و در دو سال گذشته ،از  2.2سهم شاخص به 14
رسیده و رده سوم اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
بهرهمندی بیش از  ۷۰۰روستای
کهگیلویه و بویراحمد از نعمت گاز
پس از انقالب اسالمی

استان هرمزگان
معاون جهاد کشاورزی هرمزگان:
توسعه کسبوکار اولویت اصلی
بخش کشاورزی است

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت :با برنامهریزیهای صورت گرفته
بهمنظور تغییر روشهای مدیریت ،توسعه کسبوکار و
بازار محور اولویت اصلی بخش کشاورزی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،عادل شهرزاد در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه روشهای مدیریتی تولید محور در بخش
کشاورزی به رویکرد بازار محور تبدیل شده است
افزود :در این روش تولیدکننده قبل از شروع فعالیت
خود بازار را شناسایی و بر اساس نیازسنجی اقدام به
تولید میکند.
وی خاطرنشان کرد :معاونت برنامهریزی با
هماهنگی درونسازمانی در حوزههای برنامهوبودجه،
سرمایهگذاری ،آمار و فناوری اطالعات ،مدیریت
بحران و نظارت بر صدور مجوزها به شکل تخصصی
فعالیت دارد.
 30درصد تولیدات کشاورزی جذب صنایع تبدیلی و
تکمیلی
این مقام مسئول یادآور شد :در توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی بر اساس محصوالت تولیدی کشاورزی باید نیاز
بازار تأمین شود که اکنون  30درصد از تولیدات در این
بخش جذب شده است.
وی ابراز داشت :ضایعات بخش کشاورزی در صورتی
ایجاد میشود که کشاورز با روش صحیح برداشت محصول
آشنا نیست و از ماشینهای صنعتی استفاده نمیکند.
شهرزاد با اشاره به اینکه بازار ،مصرف انسانی و تازه بودن
بخش مهم تولیدات کشاورزی محسوب میشود گفت:
به همین منظور روش نامناسب بستهبندی ،نگهداری و
حملونقل باعث هدر رفت تولیدات محصوالت کشاورزی
تا  30درصد شده است.
پرداخت  3هزار و  150میلیارد ریال تسهیالت به
کشاورزان
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی
هرمزگان بیان داشت :در سال گذشته بیش از یک هزار
فقره تسهیالت ارزانقیمت باارزش  3هزار و  150میلیارد
ریال به کشاورزان و بهرهبرداران پرداخت شد.
وی در ادامه عنوان کرد :پرداخت تسهیالت در مقایسه
با سال قبل  1.5برابر افزایش داشته و استان هرمزگان
توانست رتبه یک کشوری را کسب کند.
شهرزاد اظهار داشت :برای نخستین بار در مدت دو سال
گذشته ،تسهیالت صادراتی اختصاص داده شده است که
صادرکنندگان بتوانند محصوالت خود را از بازار خارج
کنند و عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد.
بازگردانی  231واحد به چرخه تولید
وی به فعالیت دوباره واحدهای غیرفعال و نیمه فعال در
قالب کارگروه رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود231 :
واحد با  115هزار تن تولیدات محصوالت کشاورزی به
بازار بازگردانده شد.
عضو فعال حوزه کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد:
همچنین  2هزار و  150میلیارد ریال سرمایه به چرخه
فعالیتهای کشاورزی بازگشت که در این راستا برای
یک هزار و  390نفر فرصت اشتغالزایی فراهم شد.
احقاق سهم سازمان درزمینه ایجاد اشتغال
وی بیان داشت :سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تا
پایان برنامه ششم موظف است سالیانه برای دو هزار و
 700نفر اشتغال ایجاد کند و اکنون این اشتغال بهطور

با افتتاح پروژههای گازرسانی دهه فجر تعداد روستاهای
بهرهمند از نعمت گاز به بیش از  ۷۰۰روستا میرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،تعداد روستاهای
دارای نعمت گاز در استان کهگیلویه و بویراحمد قبل از
انقالب اسالمی تنها  3روستا بود؛ اما بعد از پیروزی انقالب
عملیات گازرسانی در سال  1361آغاز و در سال  1363با
بهرهبرداری از شبکه گاز ،مدیریت استانهای همجوار در
بخش کوچکی از جغرافیایی استان شروع شد.
سال  77با توجه سیاستها و نیاز روزافزون جامعه به گاز
طبیعی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تأسیس
و از سال  79فعالیت مستقل خود را جهت ارائه خدمات
مطلوب گازرسانی آغاز کرد.
رحمان خادم مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و
بویراحمد درخصوص اقدامات شرکت گاز استان گفت:
این شرکت هماکنون بهطور مستقل مسؤولیت ایجاد و
توسعه تأسیسات گازرسانی ،نگهداری و بهرهبرداری بهینه
از آنها ،مطالعه ،تحقیق و پژوهش بهمنظور ارائه خدمات
بهینه به مشتریان در محدوده استان را بر عهده دارد.
وی بیان کرد :شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با
عنایت به لزوم استفاده صحیح و بهینه از منابع گاز و پرهیز
از اتالف آن ،خدمات کلی خود را در راستای گازرسانی
استاندارد به مشتریان ،برآورده کردن نیازمندیهای آنان
در حدود اختیارات شرکت ،رعایت حقوق و افزایش
رضایتمندی مصرفکنندگان و همچنین بهبود مستمر
کیفیت خدمات ارائه کرده است.
این مسئول بیان کرد :در حال حاضر بیش از  ۳هزار و
 ۸۱۲کیلومتر شبکه توزیع گاز طبیعی در استان احداث
شده است که وظیفه گازرسانی به  ۱۷شهر و  ۶۷۷روستا
را بر عهده دارد ،ضمن اینکه تعداد مشترکین گاز طبیعی
بیش از  ۱۸۴هزار مشترک است.
خادم عنوان کرد :همچنین بیش از  ۵۰۰هزار نفر از
جمعیت استان در قالب حدود  ۱۵۰هزار خانوار از گاز
طبیعی استفاده میکنند و سردسیر بودن و وجود منابع
جنگلی غنی و لزوم حفاظت جنگلها ،اهمیت مضاعفی را
به امر زیربنایی گازرسانی روستایی در استان کهگیلویه و
بویراحمد داده است.
این مسئول عنوان 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 بیان کرد :هماکنون از  17شهر استان  17شهر آن
گازرسانی شده و  100درصد جمعیت شهری استان و
 677روستا از این سوخت پاک بهرهمند است و این
مسئله عامل مهمی در افزایش رفاه عمومی و توسعه
صنایع استان دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد :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.
وی بابیان اینکه با بهرهبرداری از پروژههای دهه
فجر تعداد روستاهای دارای نعمت گاز پس از انقالب
به  ۷۰۰روستا میرسد ،تصریح کرد :با مطالعات
انجامگرفته و با توجه به روند توسعه در استان تعداد
روستاهای واجد شرایط گازرسانی  ۱۰۷۷روستا
است .این مسئول بیان کرد :میزان بهرهمندی خانوارهای
روستایی از نعمت گاز در شهرستان بویراحمد  ۲۱درصد،
در بهمئی  ۴۹درصد ،باشت  ۱۳درصد ،چرام  ۱۷درصد،
کهگیلویه  ۴۱درصد ،لنده  ۳۷درصد و شهرستان دنا ۸
درصد است ،ضمن اینکه گچساران شهرستان سبز استان
معرفی شده است.

