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 تعرض سازماندهی شده 
به نخلستان های جنوب استان 

فارس
 73 هکتار از باغات نخل طی 12 سال اخیر 
در شهرستان گراش تخریب شده است

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره کل راه و شهرسازی الرستان سلمان مهرابی مدیر 
فرمایشات  حسب  داشت:  عنوان  معماری  و  شهرسازی 
مانع  باید  بیان داشته اند مسئوالن  مقام معظم رهبری که 
از بین رفتن درختان موجود در شهرها شوند الزم است 

تمامی مسئولین توجه ویژه ای به این مهم داشته باشند.
وی در این خصوص افزود: نخل به عنوان درخت بومی 
از  کشور،  جنوب  هوایی  و  آب  شرایط  با  سازگار  و 
سرمایه های طبیعی و ارزشمند زیست محیطی این مناطق 
به  ویژه ای  اهتمام  گذشته  نسل های  و  می آید  شمار  به 
کاشت، پرورش و حفاظت ازاین گونه ارزشمند داشته اند.

افزود:  نخل  درختان  حفظ  اهمیت  درخصوص  مهرابی 
در  دور  نه چندان  زمان های  در  آن  جایگاه  که  درختی 
از یک درخت صرف  میان عامه و مردم جنوب فراتر 
بود و شاید واحد شمارش »نفر« برای این درخت خود 
گویای اهمیت آن باشد و مردم این مناطق به شایستگی 
آن را ارج می نهادند. با تحقیقات موردی که در سال 97 
توسط حوزه مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه 
و شهرسازی الرستان بر روی نخلستان های گراش انجام 
گردید، متأسفانه نتایج گویای نابودی پهنه های وسیعی از 
این نخلستان ها بوده است. 73 هکتار از باغات نخل طی 
12 سال اخیر از بین برده شده است. اگر به ازای هر 16 
مترمربع یک نفر نخل در نظر گرفته شود، رقمی بیش از 

45 هزار نفر نخل نابودشده است.
مدیر معماری و شهرسازی ادامه داد: شهرهای دیگر نیز 
از این امر مستثنا نبوده است. ده ها هکتار از نخلستان های 
واقع در محدوده و حریم شهرهای حوزه استحفاظی این 
و  مختلف  روش های  به  اخیر  سال  چند  طی  کل  اداره 
نابودشده  ناصواب مورد هجمه قرارگرفته و  انگیزه های 
متخلفان  با  قانونی  برخوردهای  درخصوص  وی  است. 
نیز افزود: علی رغم تهیه گزارشات متعدد و اطالع رسانی 
و  اشجار  قطع  بودن  غیرقانونی  بر  مبنی  به انحاءمختلف 
ازجمله درختان نخل، متأسفانه این رویه هنوز ادامه دارد. 
تخلفات  این  انجام  درخصوص  گرفته  صورت  بررسی 
شده  سازماندهی  روندی  از  حکایت  اخیر  سال های  در 
دارد. طبق اخبار واصله متأسفانه برخی از افراد ذی نفوذ 
با حمایت پشت پرده از این تخلفات، باعث گسترش و 

فراگیری دامنه این تعرضات شده اند.

داراب
اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال 

صرف عملیات اجرایی آسفالت 
و توسعه معابر روستای نصروان 

داراب شد
عملیات اجرایی آسفالت و توسعه معابر روستای نصروان 
پروژه  این  شد،  آغاز  داراب  مرکزی  بخش  توابع  از 
 525 بالغ بر  بااعتباری  آسفالت  مربع  متر  هزار   7 شامل 
میلیون تومان است که از محل اعتبارات قیر مشارکتی 

تأمین شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد 
مسکن استان فارس، محمدهادی میزان مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان داراب در حاشیه آغاز عملیات اجرایی آسفالت 
شد: طرح های  یادآور  نصروان  روستای  معابر  توسعه  و 
توسعه معابر یکی از پرانگیزه ترین عملیات توسعه است 
که باعث می شود طعم شیرین توسعه در کام روستاییان 

بنشیند و موجب افزایش رضایتمندی روستایی شود.
شرایطی  در  روستایی  معابر  توسعه  کرد:  اضافه  میزان 
اجرای طرح های  برای  اعتبارات و تسهیالت  تأمین  که 
بودجه های  شرایط  در  و  است  دشوار  کاری  عمرانی 
انقباضی، کاری درخور توجه قلمداد می گردد و حکایت 
کم  مناطق  در  محرومیت زدایی  برای  جدی  عزم  از 

برخوردار قلمداد می شود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب همچنین گزارشی از 
اجرای طرح های توسعه در شهرستان داراب خبر داد و 
بنیاد  فعالیت  یادآور شد: طی 40 سال  ارائه گزارشی  با 
شهرستان  در  مسکونی  واحد   ۷۰۰ و  هزار   ۱۲ مسکن 

داراب مقاوم سازی شده است.
زمینه های  همه  در  مسکن  بنیاد  اینکه  بابیان  میزان 

است  بوده  مردم  کنار  در  توسعه  و  محرومیت زدایی 
 ۱۴ واگذاری  روستا   ۸۰ در  هادی  طرح  اجرای  گفت: 
واجدین  فاقد مسکن  به جوانان  زمین  قطعه  و ۸۲  هزار 
شرایط در بخش روستایی و شهری از دیگر اقدامات بنیاد 

در این شهرستان است.
اضافه کرد: صدور  داراب  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
۱۶ هزار و ۸۳۸ فقره پروانه ساخت روستایی با نظارت 

ناظرین فنی نیز در این شهرستان انجام شده است.

استان هرمزگان

سیریک
رئیس اداره بنادر و دریانوردی 

سیریک:
تخصیص۲۷میلیارد و 

5۰۰میلیون تومان برای ساخت 
اسکله چند منظوره سیریک

رئیس اداره بنادر و دریانوردی سیریک گفت: ۲۷ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت اسکله چند منظور 

سیریک تخصیص یافت.
علیرضا پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این 
اسکله به طول ۱۰۴ متر است که در مدت دو سال احداث 
و تکمیل خواهد شد و با احداث آن شناورهای با ظرفیت 

ده هزار تنی می توانند پهلوگیری کنند.
پناهی اضافه کرد: با احداث اسلکه ۱۰۴ متری در مجتمع 
در  اقتصادی  رونق  و  شکوفایی  زمینه  سیریک  بندری 

بخش های صادرات واردات و گردشگری احیا می شود.
وی افزود: با بهره برداری از این اسکله زمینه اشتغال زایی ۵ 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد.
بنادر و دریانوردی شهرستان سیریک اضافه  اداره  رئیس 
کرد: به امید خداوند متعال در هفته دولت سال جاری با 
حضور مسئوالن کشوری و استانی آئین کلنگ زنی و آغاز 

عملیات اجرایی آن رسمًا آغاز خواهد شد.
پناهی یادآور شد: نزدیکی شهرستان سیریک با کشورهای 
حاشیه حوزه خلیج فارس، برخورداری شهرستان از موقعیت 
استان،  شرق  در  بنادر  توسعه  و  گسترش  استراتژیکی، 
مردم  رفاه  سطح  بردن  باال  منطقه،  مردم  معیشت  تأمین 
ازجمله اهداف توسعه است که به وسیله سازمان اداره بنادر 
و دریانوردی برای رونق و احیای شهرستان سیریک در 

نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه توسعه بنادر و سواحل سبب رونق 
اقتصادی مردم می شود، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی 
به طور ویژه بر عملیاتی شدن برنامه های توسعه ای خود در 
طرح توسعه سواحل مکران تمرکز کرده تا ان شاءاهلل در 
بنادر  و  سواحل  توسعه  و  عمران  شاهد  نزدیک  آینده ای 

خلیج فارس به ویژه شهرستان سیریک باشیم.

استان بوشهر

بوشهر
فرماندار کنگان: 

 افتتاح 5 فاز پاالیشگاهی 
در کنگان و عسلویه یکی از برکات 

برجام بود

فاز   ۵ افتتاح  گفت:  بوشهر  استان  کنگان  فرماندار 
و  برکات  از  یکی  جنوبی  پارس  در  پاالیشگاهی 

دستاوردهای برجام بود.
به گزارش خبرنگار مهر، فتح اهلل نوروزی در جمع مدیران 
دستگاه های دولتی به موضوع برجام اشاره و افزود: عالوه 
پاالیشگاهی  فاز  برجام ۵  توافق  از  پتروشیمی ها، پس  بر 
افتتاح شد که این گشایش ها ورود  در شهرستان کنگان 
از  حکایت  دوران  این  در  صنعت  موردنیاز  تجهیزات 

اثرگذاری برجام و گشایش های بعد آن دارد.

وی گفت: لغو ۶ قطعنامه سازمان ملل علیه کشور، افزایش 
میزان صادرات، شکست آمریکا در بسیاری از سناریوهای 
ضد ایران و آرامش نسبی بر بازار از دیگر برکات برجام 

بود.
رئیس شورای اداری شهرستان کنگان با تأکید بر ضرورت 
مشکالت  و  مسائل  به  اجتماعی،  سرمایه های  تقویت 
و  اشاره  اقتصادی  ظالمانه  تحریم های  و  کشور  اقتصادی 
مشکالت  از  برای خروج  راه  بهترین  امروز  داشت:  بیان 
استفاده از ظرفیت نخبگان است؛ زیرا آنها نمی توانند فکر 

نخبگان ما را تحریم کنند.
نوروزی با تأکید بر استفاده از توان جوانان گفت: تقویت 
وحدت، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی راه موفقیت و گذر 

از مشکالت است.
از رونق  بیان کرد: حمایت  وی به هفته مالیات اشاره و 

کسب وکار در حوزه مالیاتی باید موردتوجه قرار گیرد.
فرماندار کنگان با نکوداشت هفته بهزیستی اظهار داشت: 
کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید رویکرد 

بهزیستی باشد.
آن  نگهبان،  شورای  تأسیس  سالروز  تبریک  با  نوروزی 
امام امت دانست و عنوان کرد:  ابتکارات ارزشمند  از  را 
سالم  انتخاباتی  برگزاری  در  کمک  و  آرا  از  صیانت 
سیستم  و  نگهبان  شورای  همراهی  با  که  است  مطالبه ای 

اجرایی محقق خواهد شد.
هفته  ستاد  گفت:  دولت  هفته  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
اتفاقات  شد  خواهد  تالش  و  فعال  شهرستان  در  دولت 
مبارکی در شهریورماه در جهت خدمت بهتر و بیشتر به 

مردم رقم بخورد.
نکوداشت سالروز نماز جمعه و تأکید بر ضرورت تقویت 
نهاد نماز جمعه، پرهیز از ریخت وپاش های غیرضروری، 
صرفه جویی در استفاده از حامل های انرژی، پرهیز از روی 
آوردن به مدیریت منفعالنه از دیگر مباحث مطرح شده 

توسط فرماندار کنگان بود.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
 برنامه های هفته بهزیستی 

در کهگیلویه و بویراحمد تشریح 
شد

کرد:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  بهزیستی  مدیرکل 
از 2  با مداخله اورژانس اجتماعی در سال 97  همچنین 
هزار و 500 مورد مراجعه در رابطه با طالق 700 مورد 

منجر به سازش شده است.
در  مهر  افشار  آیت  محمودی:  زینب  خبری/  سرویس 
نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بهزیستی، 
افزود: بیش از 36 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی استان 
را  استان  تعداد حدود 5 درصد جمعیت  این  هستند که 

تشکیل می دهد.
وی اظهار کرد: از این تعداد بیش از 7 هزار نفر در حوزه 
اجتماعی ازجمله کودکان و زنان سرپرست خانوار بوده 
و 12 هزار نفر نیز در حوزه توانبخشی و معلوالن است.

خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  بهزیستی  مدیرکل 
استان  توانبخشی  حوزه  در  شبانه روزی  مرکز   10 کرد: 
و  معلوالن  روان،  و  اعصاب  بیماران  سالمندان،  به 
همچنین  می کنند  خدمات دهی  ذهنی  عقب مانده های 
و  اوتیسم  حرکتی،  ازجمله  روزانه  تخصصی  مرکز   18

آموزشی برای افراد زیر و باالی 14 سال وجود دارد.
افشارمهر تصریح کرد: بیش از 500 واحد مسکن برای 
خانواده های دو معلولی و باالتر  ساخته و در اختیار آنها 
قرار می گیرد که از این تعداد 250 واحد مسکونی آن 
بهزیستی 47  است، همچنین در هفته  داده شده  تحویل 
بهزیستی  مددجویان  تحویل  و  افتتاح  نیز  مسکن  واحد 

می شود.
وی ادامه داد: طی این هفته برای 68 نفر مددجو بهزیستی 

استان با افتتاح طرح های اشتغال زا ایجاد اشتغال می شود.
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  بهزیستی  مدیرکل 
استان  در  خانوار  سرپرست  معلول   514 و  هزار  یک 
وجود دارد که از این به بعد همه اعضای خانواده آنها 

موردحمایت بهزیستی قرار می گیرند.
به  سیل  از  ناشی  وارده  به خسارات  اشاره  با  مهر  افشار 
میلیارد  بیان کرد: حدود دو  استان  بهزیستی  مددجویان 
تومان به سیل زدگان مدد جوی بهزیستی کمک بالعوض 
این سیل دواحد مسکونی مدد  شده است. همچنین طی 
نیز  مسکونی  واحد   40 به  و  تخریب  بهزیستی  جویان 
خساراتی وارد شد که طی تفاهم نامه با بسیج سازندگی 

کار تعمیر این واحدها انجام می شود.
تماس های صورت  با  در سال گذشته  تأکید کرد:  وی 
خودکشی  از  اجتماعی  اورژانس   123 سامانه  به  گرفته 

158 نفر در استان پیشگیری شد.
افشار مهر بابیان اینکه کودک خیابانی به معنای واقعی 
کرد:  تصریح  نداریم،  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
تعطیالت  در  بیشتر  که  داریم  استان  در  کار  کودک 
تابستان اقدام به کار در معابر و میادین شهرهای استان 

می کنند.
وی بابیان اینکه »شفافیت، توانمندسازی و ارتقای سالمت 
اجتماعی« شعار امسال هفته بهزیستی است، اضافه کرد: 

افتتاح پروژه ها، مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری 
اجتماعی، دیدار با استاندار، امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
همایش  و  اجتماعی  نشاط  برنامه  اجرای  استان،  در 
استان  در  بهزیستی  هفته  برنامه های  ازجمله  پیاده روی 

هستند.
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی 

کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های راه 
و شهرسازی استان:

احداث آزادراه حق مردم 
کهگیلویه و بویراحمد است

تخصیص 10 میلیارد تومان از دفتر مقام 
معظم رهبری جهت راه های روستایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد 
در حاشیه بازدید از پروژه های راه و شهرسازی محورهای 
مواصالتی شهر یاسوج گفت: احداث جاده سپیدار بابکان 
در محور باغچه سادات به شیراز، درزمینه اشتغال، بازار 
و  کهگیلویه  استان  مردم  برای  گردشگری  اقتصادی، 

بویراحمد منافع زیادی دارد.
به گزارش کبنا؛ سید عبدالمجید نژاد صفوی مدیرکل راه 
و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از 
پروژه های راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد که با 
همراهی خبرنگاران برگزار شد، بیان کرد: جذب 140 
از  استانی و جذب 123 میلیارد تومان  اعتبارات  میلیارد 
اعتبارات 97 از شرکت ساخت که یکی از معاونت های 
وزارت راه است تخصیص گرفتیم که این حجم اعتبار 

در استان بی سابقه بوده است.
ساختمان سازی  به  نسبت  راه سازی  ادامه گفت:  در  وی 
فصل  محدودیت  است.  مشکلی  و  سنگین  بسیار  کار 
متوقف  کار  زمستان  فصل  در  مثاًل  که  دارد  کاری 
کنیم  رعایت  را  استانداردها  بخواهیم  اگر  می شود. 
حرارت  درجه   14 حداقل  باید  آسفالت  اولیه  الیه های 
داشته باشد. بخصوص در شهرستان بویراحمد فصل انجام 

کار راه سازی محدود است.
وی ابراز کرد: در استان حدود 185 پروژه کوچک و 

بزرگ در دست اقدام است.
جادهسمیرم4باندهمیشود

علیرغم  سمیرم  محور  در  کرد:  تصریح  نژادصفوی 
فشارهای کاری آسفالت را شروع کرده ایم و حدود 7 

کیلومتر را چهار بانده می کنیم.
شروع  فردا  از  تنگاری  جاده  آسفالت  کرد:  اظهار  وی 
می شود. محور سپیدار 7 کیلومتر را تا شهریور و نهایتًا 
مهرماه آسفالت انجام خواهد شد. همچنین واریانت آب 

حیات را داریم.
گفت:  پیمانکارها  به  اعتبار  تخصیص  به  اشاره  در  وی 
در  داده ایم.  تخصیص  را  اعتبارات  پیمانکار  دو  اخیرًا 
محور سی سخت 6 میلیارد و 500 میلیون تومان در اوایل 
سال در اسناد خزانه ثبت کرده ایم و مراحل تخصیص طی 
شده است که ظرف یکی دو هفته آینده دست پیمانکار 

باشد.
وی بیان کرد:  در این استان آزادراه نداریم و حق مردم 
داریم که  راه  بزرگ  کیلومتر   137 است. حدود  استان 
 15 از  بیش  کنیم  مقایسه  انقالب  اوایل  با  اگر  را  این 
کیلومتر تونل در استان داریم. هر کیلومتر تونل کمتر 
از 8 میلیارد هزینه ندارد. این نگاه دولت است که بعد از 

انقالب پیشرفت خوبی داشته ایم.
از4هزارکیلومترراهروستایی3چهارمآنآسفالت

است
استان اشاره کرده و گفت: در  به راه های روستایی  وی 
استان داریم  حال حاضر حدود 6 هزار کیلومتر راه در 
که بیش از 4 هزار کیلومتر این راه ها به دلیل پراکندگی 

مسیرها راه های روستایی را تشکیل داده اند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر 3 چهارم جاده های 
روستایی ما آسفالت است و ممکن است نیاز به بهسازی 

داشته باشد.
تخصیص10میلیاردتومانازدفترمقاممعظمرهبری

راه  کیلومتر   500 از  بیش  کرد:  تصریح  نژادصفوی 
روستایی در نقاط مختلف استان در دست اقدام داریم که 
بیش از 100 کیلومتر آن در شهرستان بویراحمد و دنا 
است. یک پروژه بزرگی در بخش زیالیی و روستاهایی 
که در اطراف محور پاتاوه به دهدشت هستند که روز 

پنجشنبه کلنگ زنی می شود.
به  پاتاوه  محور  اطراف  در  روستا   17 کرد:  بیان  وی 
از  اعتبار  تومان  میلیارد  دهدشت داریم که مجموعًا 10 
دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شده است، بخشی 
در  بخشی  و  بویراحمد  شهرستان  در  روستاها  این  از 

کهگیلویه است.
داده شده و کار هم عماًل  اعتبار 100 درصد تخصیص 

شروع شده است.
عبدالحمید نژاد صفوی مدیرکل راه و شهرسازی استان 
واریانت  محور  از  بازدید  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
یاسوج به شیراز در بخش دره ماهینی به تشریح مشکالت 
جاده قبلی پرداخته و گفت: بخش هایی از محور به دلیل 
رانش و ریزش کوه و جنس و بافت زمین شناسی اش با 

مشکالتی به خصوص در فصل بارندگی مواجهه هستیم.
وی بیان کرد: این بخش حدود 4 کیلومتر و چهاربانده 
مشکالت  و  پرتاب سنگ  و  رانش  مشکالت  است که 

برف گیری را نخواهیم داشت.
وی ابراز کرد: 15 دستگاه پل خریداری شده و ظرف ده 
روز آینده عملیات احداث این پل ها و زیرسازی مسیر 

شروع خواهد شد.
وی گفت:  70 درصد حوزه استحفاظی محورهای استان 
تا پل تنگ سرخ حدود 80 درصد چهاربانده شده است 
که بخشی اش در دست اقدام است و حدود کمی مانده 

است که باید تأمین اعتبار شود.
وی در رابطه بازمان اتمام پروژه ها گفت: پیش بینی ما 
بر این است که این چند پروژه تا پیش از دهه فجر به 
این  اول  که  است  این  بر  ما  تدبیر  برسد.  بهره برداری 
پروژه  به سمت  بعد  و  برسد  بهره برداری  به  پروژه  دو 

بعد برویم.
و  است  انجام گرفته  قبل  از  مطالعات  نژادصفوی گفت: 
دو مشاور ازلحاظ فنی این پروژه را بررسی کرده اند و 
به دلیل حذف شدن پیچ وخم های جاده یکی از بهترین 

محورها خواهد شد.
وی با اشاره به میزان فعالیت و میزان اعتبار هزینه شده در 
پروژه بیان کرد: حدود 1 میلیون و 400 هزار مترمکعب 
در این قسمت خاک برداری کرده ایم. هزینه های راه در 
استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل صعب العبور بودن، 
کوهستانی بودن، بافت سنگین زمین باال است. همین 4 
کیلومتر بیش از 24 میلیارد هزینه دارد. باید از مجموعه 
تشکر  راه  وزارت  هم  و  دولت  نگاه  و  استان  مدیریتی 

کرد.
دوراهی  اسفالت  و  بهسازی  از  بازدید  در  نژادصفوی 
باغچه  محور  در  بابکان  مرکزی  سپیدار  سپیدار؛ 
کیلومتر   600 حدود  قطعه  همین  در  گفت:  سادات 
درصد خاک برداری   90 که  دارد  مکعب خاک برداری 

انجام گرفته است.

استان خوزستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت 
بازسازی خسارات شبکه توزیع برق 

استان خوزستان

از  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق  توزیع  شبکه  بازسازی  تفاهم نامه  مبادله  و  انعقاد 
شرکت  و  استان  این  بین  خوزستان،  سیل زده  مناطق 

توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد.
احمدرضا خسروی گفت: با توجه به خسارت های وارد 
سوسنگرد،  شهرهای  برق  توزیع  شبکه های  به  آمده 
هویزه، رفیع، شوش، شوشتر، شادگان و سایر روستاهای 
این  جاری،  سال  فروردین ماه  سیل  در  خوزستان  استان 
تفاهم نامه در راستای پایداری شبکه برق استان خوزستان 
استان  به عنوان  فارس،  استان  است  قرار  و  شده  منعقد 
مساعدت  برق،  توزیع  شبکه های  بازسازی  در  معین، 

نماید.
اشاره  تفاهم نامه  این  در  شده  مطرح  پروژه های  به  وی 
و  کوتاه مدت  پروژه ها  از  برخی  داشت:  بیان  و  کرد 
فوری است و در ایام پیک بار سال جاری به بهره برداری 
می رسد که شامل: احداث 950 متر شبکه فشار متوسط 
به همراه یک دستگاه پست هوایی در دشت آزادگان 
خط سیفون کرخه، احداث 3 هزار متر شبکه متوسط در 
مسیرهای هویزه- بستان و مجریه، احداث 300 متر شبکه 
فشار متوسط در شادگان و احداث 350 متر شبکه فشار 

متوسط در شوش می شود. 
فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
یادآور شد: پروژه هایی که تا پایان سال جاری و قبل از 
فصل گرمای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، به 
تعویض و بتون ریزی یک هزار اصله پایه فشار متوسط 
درنهایت  و  کرد  اشاره  می توان  سیل زده،  مناطق  در 
تأمین  و  پایایی  جهت  که  بهینه سازی  و  اصالح  پروژه 
برق مطمئن و پایدار طی دو سال انجام خواهد شد، شامل 
 1500 تعداد  به  بتون ریزی  و  فرسوده  پایه های  تعویض 

اصله پایه فشار متوسط است. 
غالمعلی  امضای   به  تفاهم نامه  این  است  ذکر  به  الزم 
توانیر،  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  مهر،  رخشانی 
کریمی،  حسن  خوزستان،  استاندار  شریعتی،  غالمرضا 
و  خوزستان  استان  برق  توزیع  شرکت  سرپرست 
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  خسروی،  احمدرضا 

برق استان فارس رسیده است. 
وی ابراز امیدواری کرد: با این همکاری بتوانیم به رفع 
از  ناشی  برق  توزیع  شبکه  و خسارات  مشکالت  سریع 
سیل در استان خوزستان که سهم قابل توجهی در تأمین 

برق کشور را دارد، اقدام نماییم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل خوزستان گفت: با توجه به کاهش اعتبار ابالغی برای بهسازی محورهای خسارت دیده در سیل نسبت به خسارت 
برآورد شده، عملیات بهسازی محورهای آسیب دیده اولویت بندی می شود. 

غالم عباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سیل، با امکانات و اعتبارات محدود اداره کل، نسبت به ترمیم موقت خرابی 
ناشی از سیل در جاده ها و ابنیه های فنی اقدام و سعی کردیم با این اقدامات شرایط مناسبی را برای تردد ایمن در این جاده ها فراهم شود. وی افزود: 
خرابی های ناشی از سیل در برخی جاده های استان به شکلی بود که نیازمند ابالغ اعتبار بودیم و بر همین اساس پیگیری های الزم درخصوص تخصیص 
اعتبارات مرتبط باسیل از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و اطالعات قرارگاه بازسازی استان، صورت گرفت. 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان بیان کرد: بخشی از اعتبارات مربوط سیل در حال ابالغ به این اداره کل است اما درمجموع اعتبار 

در نظر گرفته شده کمتر از خسارت برآورد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان:
بهسازی محورهای آسیب دیده در سیل خوزستان اولویت بندی می شود


