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استان فارساستان فارس
در  سفر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 

استان فارس به بخش های خشت و کنارتخته 
و کمارج اتفاق افتاد؛ 

کلنگ زنی و افتتاح 135 طرح 
خوداشتغالی و 25 واحد 

مسکونی مددجویی

 

 
 

سرویس خبری/ سید علی هاشمی: ۱۳۵ طرح خوداشتغالی و 
۲۵ واحد مسکونی مددجویی در بخش های خشت، کنارتخته 

و کمارج افتتاح و کلنگ زنی شد.
کنارتخته  شهر  در  فارس  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
ضمن حضور در دفتر امام جمعه و در جلسه ای که با حضور 
فرمانده حوزه  تیموری  بخشدار،  امام جمعه، هاشمی  جعفری 
مقاومت بسیج صاحب الزمان، حیات خواه عضو شورای اسالمی 
خشت  منطقه  خمینی  امام  امداد  کمیته  مسئول  افراسیابی  و 
فعالیت های  درخصوص  شد،  برگزار  کمارج  و  کنارتخته  و 
به  خدمت رسانی  چگونگی  و  کنارتخته  نیکوکاری  مرکز 

مددجویان بحث و تبادل نظر کرد.
با یک  دیدار  در حال ساخت،  واحد مسکن  از یک  بازدید 
خانواده مددجو و افتتاح یک واحد اشتغال زایی پنل خورشیدی 
در  فارس  استان  امداد  کمیته  مدیر کل  برنامه های  دیگر  از 

شهر کنارتخته بود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی فارس سپس ضمن حضور 
به  درخصوص چگونگی خدمت  جمعه خشت  امام  دفتر  در 

مددجویان بحث و تبادل نظر کرد.
بخشدار،  بانشی  جمعه  امام  عباسی  آقا  حاج  جلسه  این  در 
حاجی زاده فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا )ع( بخش 
منطقه  خمینی  امام  امداد  کمیته  مسئول  افراسیابی  و  خشت 
امام  امداد  مدیرکل کمیته  بذرافشان  از حضور  تشکر  ضمن 
و  بیشتر  خدمات دهی  بر  خشت  بخش  در  فارس  خمینی 

مطلوب تر به مددجویان منطقه تأکید کرد. 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی فارس و هیئت همراه سپس 
یک طرح اشتغال زایی پنل خورشیدی در روستای برچ سید 
افتتاح و  خشت و سه طرح مسکن مددجویی در بورکی را 

یک مسکن مددجویی را کلنگ زنی کرد. 
فارس  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  بازدید  در 
به بخش های خشت و کنارتخته و کمارج جمعًا ۱۳۵ طرح 
خوداشتغالی و ۲۵ واحد مسکونی مددجویی افتتاح و کلنگ 

زنی شد.
کازرون

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
خبر داد؛

ممنوعیت استفاده از فاضالب 
برای آبیاری محصوالت کشاورزی 

در کازرون
ممنوعیت  بر  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
محصوالت  آبیاری  در  خام  فاضالب  از  استفاده  هرگونه 

کشاورزی تأکید کرد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
کازرون، حمید رشیدی با بیان اینکه فعالیت های کشاورزی 
و  کننده  برای مصرف  غیربهداشتی  و  نامتعارف  با آب های 
در  ساله  هر  کرد:  اظهار  دارد،  زیانباری  اثرات  تولیدکننده 
با  کشاورزان  و  می شود  کم  بارندگی ها  که  سال،  اول  نیمه 
مشکل کمبود آب برای آبیاری مواجه می شوند، گزارشاتی 
از تخلفات آبیاری با فاضالب هم به دست مسئوالن می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این اداره وظیفه قلع و قمع و 
تخریب اراضی کشاورزی آبیاری شده با آب های نامتعارف 
را براساس قانون ندارد، افزود: پیرو بررسی های بعمل آمده 
از مزارع ذرت  تعدادی  توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، 
علوفه ای که با فاضالب اقدام به آبیاری می نمودند شناسایی و 

به شبکه بهداشت معرفی شده است.
 ۶۸۸ ماده  براساس  بهداشت  شبکه  کرد:  خاطرنشان  رشیدی 
قانون مجازات اسالمی که در آن قانوگذار استفاده از فاضالب 
برعلیه  است  ممنوع کرده  مصارف کشاورزی  برای  را  خام 

کشاورز متخلف به دستگاه قضایی شکایت می کند.
از  صیانت  وظیفه  کشاورزی  جهاد  براینکه  تأکید  با  وی 
کیفیت محصوالت کشاورزی به ویژه سبزی و صیفی جات 
دارد،  را  می شود  استفاده  خام  و  تازه خوری  به صورت  که 
این  در  سبزی کاری  هیچگونه  هم اکنون  کرد:  تصریح 

شهرستان با آب های نامتعارف وجود ندارد.
کرد:  بیان  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
زمین های  مستمر  صورت  به  مدیریت  این  کارشناسان 
کشاورزی شهرستان کازرون را به لحاظ استفاده از آب های 

نامتعارف رصد می کنند و مردم در صورت مشاهده می توانند 
به کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان اطالع داده تا 

کارشناسان این کارگروه مورد را پیگیری کنند.

الرستان
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان خبر داد؛

پایان عملیات اجرایی 
بهسازی و روکش آسفالت محور 

دهکویه - گلکویه
اداره  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
و  راه  مدیرکل  شبانی  الرستان،  شهرسازی  و  راه  کل 
فرعی  مسیر  اجرایی  عملیات  پایان  از  الرستان   شهرسازی 

َدهکویه- ِگلکویه خبر داد.
شبانی اظهار داشت: طول این مسیر ۴۵ کیلومتر است که ۱۵ 
کیلومتر از آن در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی 
داراب  به  الر  مسیر  شده  موجب  که  گرفته  قرار  الرستان 

کاهش ۳۰ کیلومتری داشته باشد.
جاده های  اینکه:  بیان  با  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کشور  اقتصادی  تغذیه  مویرگ های  روستایی  و  فرعی 
هستند و همواره نقش مهمی در توسعه اقتصاد و کشاورزی 
دیگر  با  الرستان  ارتباطی  توسعه  راستای  در  افزود:  دارند، 
شهرستان های همجوار و کاهش چشمگیر در مصرف انرژی، 
زمان سفر و افزایش ضریب ایمنی برای تردد از این مسیر 
کاربران  استقبال  مورد  داراب  شهرستان  به  دسترسی  برای 
مسیر  این  تونل،  گرفتن  قرار  عدم  و  گرفته  قرار  جاده ای 

انتخاب رانندگان جهت حمل بارهای ترافیکی باشد.
وی با اشاره به اینکه: توسعه راه های روستایی و فرعی هزینه 
و روکش  بهسازی  افزود: جهت  است،  سرمایه  بلکه  نیست 
آسفالت به همراه رفع و اصالح نقاط حادثه خیز در این محور 

اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

استان بوشهراستان بوشهر

۶۰ هزار مترمکعب در روز 
به ظرفیت آب آشامیدنی 

استان بوشهر افزوده می شود

در راستای توسعه طرح های آب شیرین کن برای تأمین آب 
اجرا  دست  در  طرح های  از  بهره برداری  با  امسال   شرب، 
آب  تولید  ظرفیت  به  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار   ۶۰

آشامیدنی استان بوشهر افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آب همواره به عنوان یکی از 
محورهای توسعه و پیشرفت در جوامع محسوب می شود که 
این مهم به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق وابستگی دارد.
شرایط آب و هوایی یکی از عوامل عمده تأثیرگذار در تأمین 
آب محسوب می شود که استان بوشهر در منطقه جنوب غرب 
کشور همواره در تأمین آب آشامیدنی با مشکالت عدیده ای 

روبه رو است.
یکی از خواسته و مطالبات تاریخی استان بوشهر تأمین آب 

آشامیدنی است که این مطالبات به سال ها پیش برمی گردد.
85 درصد منابع تأمین آب آشامیدنی استان بوشهر در خارج 

از استان است
اکنون افزون بر 85 درصد منابع تأمین آب آشامیدنی استان 
قرار  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس  استان های  در  بوشهر 
دارد که از چشمه ساسان، رودخانه شاپور، چاه های سربالش 

کازرون و سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد تأمین می شود.
یکی  ساسان  بارندگی چشمه  و کاهش  اثر خشکسالی ها  بر 
از منابع تأمین آب استان بوشهر خشک شد و اکنون عمده 
منابع آب آشامیدنی استان به سد کوثر و پروژه های داخلی 

استان بر می گردد.
از  بوشهر  استان  آشامیدنی  مترمکعب آب  هزار  تأمین 42 

پروژه شیرین سازی آب دریا
در  مهمی  ظرفیت  خلیج فارس  کنار  در  بوشهر  استان 
گفته  به  که  است  کرده  فراهم  دریا  آب  شیرین سازی 
طرح  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شیرین سازی آب دریا در دستور کار قرار گرفته و اکنون 
به ظرفیت بیش از 42 هزار مترمکعب در شبانه روز در مدار 

تولید قرار گرفته است.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه پروژه های آب شیرین کن با 
مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود اظهار داشت: اکنون 
به ظرفیت تولید 150 هزار مترمکعب شیرین سازی آب دریا 
مجوز آن در استان بوشهر برای تأمین آب شرب شهرها و 
بهره برداری  مدار  در  آن  یک سوم  که  شده  صادر  روستاها 

قرار گرفته است.
به  بوشهر  آب شیرین کن  پروژه   2 نخست  مرحله  افتتاح 

ظرفیت 52 هزار مترمکعب
اکنون  گفت:  بوشهر  آب شیرین کن  طرح  به  اشاره  با  وی 
در شهر بوشهر 2 پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 52 هزار 

که  است  اجرا  حال  در  خصوصی  بخش  توسط  مترمکعب 
مرحله نخست این پروژه ها در نیمه دوم امسال به ظرفیت 18 

هزار مترمکعب وارد مدار بهره برداری می شود.
اجرا طرح  بوشهر  استان  فاضالب  مدیرعامل شرکت آب و 
آب شیرین کن در دیگر شهرها و روستاهای استان بوشهر را 
مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: امسال با بهره برداری 
به  روز  در  مترمکعب  هزار   60 آب شیرین کن  طرح های  از 

ظرفیت آب آشامیدنی استان بوشهر افزوده می شود.
آب شیرین کن  طرح  از  بوشهر  استاندار  بازدید  به  حمزه پور 
هزار   6 پروژه  کرد:  تصریح  و  پرداخت  دشتستان  وحدتیه 
در  اطراف  روستاهای  و  دالکی  وحدتیه،  مترمکعب   500 و 
شهرستان دشتستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار 

35 میلیارد تومان در حال اجرا است.
اینکه مجری پروژه آب شیرین کن وحدتیه،  به  با اشاره  وی 
محدودیت های  و  ساخت  هزینه  افزایش  تحریم،  مسائل 
آن  تکمیل  در  تأخیر  عامل  را  اعتباری  تسهیالت  دریافت 
عملکرد  از  و  داشته  تأخیر  پروژه  این  گفت:  می کند  اعالم 
پیشرفت آن راضی نبودیم ولی پس از اینکه مشکالت مالی 
بوشهر  استاندار  پیگیری  با  بانکی  وام  پرداخت  از جمله  آن 
برطرف شد اکنون اجرا پروژه آب شیرین کن وحدتیه سرعت 

قابل توجهی یافته است.

کمبود سیلندر گاز در پایتخت 
انرژی کشور!

شرکت پخش فرآورده نفتی: خودروهای 
آل پی جی علت نبود گاز هستند

گاز  سیلندرهای  شدن  گران  اخیر،  هفته های  که  حالی  در 
مشکل  این  اما  بود،  شده  مردم  نارضایتی  باعث  بوشهر  در 
به کمبود و نایابی سیلندرهای گاز رسیده و مردم را کالفه 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، در حالی که روزهای 
اخیر، گران شدن سیلندرهای گاز در سطح استان بوشهر باعث 
نارضایتی مردم شده، اما با پیگیری خبرنگار فارس مشخص 
شد که عالوه بر گرانی ها کار به کمبود و نایابی سیلندرهای 

گاز رسیده و مردم را کالفه کرده است.
نایاب  پی  در  محرومند،  گاز  لوله کشی  از  که  شهروندانی 
شدن سیلندر گاز دچار سردرگمی شده و خواستار پیگیری 

مسئوالن در این زمینه هستند.
سید حسین حسینی در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار 
اساس  بر  گاز  سیلندر  قیمت  داشت:  اظهار  بوشهر  فارس 
گاز  کننده  توزیع  کارفرمایان  انجمن صنفی  که  درخواستی 
در  فقط  این گرانی  و  است  تغییر کرده  داشتند،  ایران  مایع 

استان بوشهر نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: 
این درخواست افزایش قیمت در جلسه تنظیم بازار بررسی و 
اعمال شده است و تأمین سیلندرهای گاز بر عهده شرکت 

پخش فرآورده های نفتی است.
خودروهای  می شوند/  غیرمجاز  مصرف  خرج   سیلندرها 

آل پی جی علت نبود گاز هستند
مهرداد بیوکی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: 
سهمیه استان بوشهر در ماه ۴۵۰۰ تن گاز مایع است که از 

مبادی مشخصی تأمین می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی بوشهر 
یک  و  کیلو   ۱۲ سلیندر  سه  شامل  میزان  این  داد:  ادامه 
پیک نیک برای هر خانوار پنج نفره می شود که البته این رقم 
سه برابر مصرف واقعی خانگی در استان است اما سهمیه ای 

که به ما تعلق می گیرد تنها برای مصرف خانگی است.
این مقام مسئول توضیح داد: مصرف گاز خانگی در بوشهر 
یک هزار و ۵۰۰ تن است که بیش از سه هزار تن آن مازاد 
نیاز مردم است اما سهمیه گاز استان برای مصارف غیرمجاز 
خودرویی و حمل و نقل استفاده شده که عامل کمبود سیلندر 

گاز است.
بیوکی اضافه کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف 
به تأمین گاز خودروهای آل پی جی که ایمنی مطلوبی را هم 
باعث شده که در توزیع گاز  ندارند، نیست و همین مسئله 

مشکل داشته باشیم و گاز به مصارف خانگی نرسد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

حاجی آباد

استاندار هرمزگان:

۷3پروژه عمرانی
 به ارزش سه هزار میلیارد ریال 

در حاجی آباد افتتاح شد

 
و  هزار  سه  از  بیش  با  پروژه   ۷۳ هرمزگان گفت:  استاندار 
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به مناسبت هفته دولت در شهرستان 

حاجی آباد آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی پس از افتتاح های 
طرح های عمرانی در شهرستان حاجی آباد بیان داشت: بخشی 
به  شهریورماه  در  تدریج  به  تکمیل  از  پس  طرح ها  این  از 
بهره برداری رسید که ازجمله آنها فضای آموزشی و جایگاه 

سوخت بود.
وی با تأکید بر لزوم تالش، جدیت و پیگیری بیشتر در راستای 
تکمیل پروژه های در حال اجرا در شهرستان حاجی آباد، ادامه 
ارتقای  تاثیرگذار در  اولویت بندی پروژه های مهم و  با  داد: 
شاخص های اقتصادی، اشتغال و زیرساختی، باید در راستای 
ایجاد  را  خوبی  تحوالت  که  طرح ها  این  تکمیل  در  تسریع 

خواهند کرد، تالش شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به اقدام صورت گرفته در بخش 
این  از  یکی  داشت:  اظهار  حاجی آباد،  شهرستان  احمدی 
کارهای خوب توسط بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان، 
کشاورزان  به  کشاورزی  محصوالت  بسته بندی  آموزش 
محصوالت  کیفیت  افزایش  موجب  که  بوده  بخش  این 
کشاورزی شده است لذا باید در همه مناطق استان، با ترویج 
تولید  ارزش  زنجیره  تکمیل  راستای  در  آموزش هایی  چنین 

محصوالت کشاورزی تالش شود.
بخش  از  پشتیبانی  موجب  اقدام ها  این  شد:  یادآور  همتی 
کشاورزی و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی می شود 
و باید تالش بیشتری صورت گیرد تا دامنه آموزش ها برای 
از  استفاده  با  و  یابد  افزایش  کشاورزان  ویژه  به  روستائیان 
روش های جدید، کار کنند و افزایش تولید، بازاریابی مناسب 
محصوالت کشاورزی و افزایش درآمدزایی برای کشاورزان 
از دیگر تأثیرات مطلوب این آموزش ها در بخش کشاورزی 

است.
قشم

هنرمند قشمی در جشنواره اُدنس 
دانمارک خوش درخشید

فیلم کوتاه اصغر بشارتی با نام پالستیک، مقام سوم جشنواره 
فیلم های بین المللی اُدنس کشور دانمارک را از آن کرد.

خلیج فارس؛  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: این فیلم کوتاه صدثانیه ای با موضوع آثار 
مخرب پالستیک و آلودگی های ناشی از آن بر محیط زیست 

دریا ساخته شده است.
حامد بی آزار افزود: بخش ویژه جشنواره فیلم کوتاه دانمارک 
با نام چرا پالستیک؟ بر موضوع پالستیک و مسائل جهانی 

مربوط به آن تمرکز دارد.
وی گفت: این جشنواره مورد تأیید جشنواره اسکار است و 

افتخار بزرگی برای جزیره قشم محسوب می شود.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان منطقه 
آزاد قشم افزود: تهیه کنندگی، کارگردانی و تصویربرداری 
این فیلم کوتاه را اصغر بشارتی، تدوین و صدا گزاری منصور 

وحدانی و بازیگری را ماهر سرودی بر عهده داشتند.
محوریت  با  کوتاه  فیلم های  ساخت  با  تاکنون  بشارتی 
موضوعات  و  قشم  جزیره  گردشگری  ظرفیت های  معرفی 
در  مختلفی  عناوین  کسب  به  موفق  زیست محیطی، 

جشنواره های داخلی و خارجی شده است.
جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی مالزی، بهترین 
داوران  هیئت  ویژه  جایزه  ایتالیا،  جشنواره  تصویربردار 
نخست  مقام   ،۲۰۲۱ سال  در  انرژی  بین المللی  جشنواره 
مسابقات بین المللی فیلم کوتاه داکا بنگالدش و تقدیر ویژه 
داوران جشنواره فیلم کوتاه رسانه جدید کشور چین در سال 

۲۰۲۰ از افتخارات این هنرمند قشمی است.

استان خوزستاناستان خوزستان
 

استاندار خوزستان:

وجود مشکالت در آبادان و خرمشهر 
جای تأسف دارد

برکناری مسئوالنی که مانع 
حل مشکالت هستند

 
 

 

استاندار خوزستان گفت: باید موانع پیش روی توسعه مناطق 
آبادان، خرمشهر و اروندکنار را برطرف کنیم.

و  کنار  اروند  بازارچه  از  بازدید  حاشیه  در  خلیلیان  صادق 
دیدار با کارگران و لنج داران این بندر انجام شد، در جمع 
مشکالت  و  مسائل  با  جدید  دولت  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
زیادی که در هشت سال اخیر بروز کرده، مواجه است و این 

مشکالت در اقصی نقاط کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مسئوالن دولت موظف هستند با 
سفر به مناطق مختلف، مشکالت را احصاء و سپس حل کنند.
استاندار خوزستان گفت: باید موانع پیش روی توسعه مناطق 
موانع  این  کنیم.  برطرف  را  اروندکنار  و  خرمشهر  آبادان، 
رفاه  و  منطقه  توسعه  مانع  و  مانده  پابرجا  که  است  سال ها 

مردم شده است.
شهرهای  در  موانع  و  مشکالت  این  کرد:  عنوان  خلیلیان 

به  یک  دارد.  تأسف  جای  کنار  اروند  و  خرمشهر  آبادان، 
یک مشکالت و مسائل را احصاء و برای حل آن ها تالش 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اگر احساس کنیم مسئولی مانع حل مشکالت 

است، آن مسئول را برکنار خواهیم کرد.

شادگان
سرپرست فرمانداری شادگان تأکید کرد؛

ضرورت مناسب سازی فضای 
شهری ویژه معلوالن

سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت اجرای مناسب سازی 
فضای شهری ویژه معلوالن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار برنا از شادگان، امید صبری پور در جلسه 
کمیته مناسب سازی معلوالن و جانبازان این شهرستان اظهار 
کرد: با توجه به ضرورت بهبود فضاها و معابر شهری برای 
بخش  معلوالن،  قشر  نیز  و  شهروندان  عموم  مناسب  استفاده 

مهمی از مناسب سازی شهری بر عهده شهرداری است.
اهتمام  باید  خدمت رسان  و  اجرایی  دستگاه های  گفت:  او 
ویژه ای برای مناسب سازی محیط های اداری خود در راستای 

ارائه خدمات به شهروندان و جامعه معلوالن داشته باشند.
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  شادگان  فرمانداری  سرپرست 
حقوق معلوالن در جامعه افزود: بر اساس قانون همه دستگاه ها 
ملزم به رعایت حقوق معلوالن هستند و پذیرفته نیست که 
معلوالن  عبور  برای  که  شود  احداث  ساختمانی  جامعه  در 

مناسب سازی نشده باشد.
صبری پور در پایان با بیان اینکه مناسب سازی معابر، اداره ها 
کرد:  اضافه  است،  ضروری  امری  عمومی  ساختمان های  و 
اداره بهزیستی شادگان باید در حداقل زمان نسبت به احصای 
مناسب سازی  که  شهرستان  این  اداره های  و  بانک ها  لیست 

نشده اند، اقدام کند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل آب و فاضالب
 کهگیلویه و بویراحمد :

 2۰5روستای 
کهگیلویه و بویراحمد با تانکر 

آبرسانی می شود
 
 

 

مدیرعامل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۰۵ 
روستای این استان با تنش آبی مواجه است و با استفاده از 

تانکر آبرسانی می شود.
به گزارش ایرنا، اسفندیار برخه در دیدار با امام جمعه باشت 
اظهار داشت: فاصله برخی روستاها با منابع آب بسیار زیاد 
بلند  بلوط  روستای  به   آبرسانی  برای  که  طوری  به  است 
شهرستان بویراحمد باید مسافت ۱۰۰ کیلومتر پیمایش شود.

وی بیان کرد: هم اکنون ۴۰۰ تا  ۵۰۰ روستای کهگیلویه و 
بویراحمد کد برنامه ریزی در حوزه آب و فاضالب ندارد که 
خدمات رسانی  منظور  به  کد  اختصاص  برای  تالش  نیازمند 
بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب  هستند.مدیرعامل 
برای  آشامیدنی  آب  از  غیرمجاز  استفاده  کرد:  تصریح 
مناطق  در  کل  اداره  این  جدی  چالش های  از  کشاورزی 
روستایی استان است که با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی 
شهروندان  مشارکت  نیازمند  پاییزه  بارندگی های  کاهش  بر 
طرح های  اعتبارات  برابری  چهار  افزایش  به  است.برخه 
نسبت  جاری  سال  در  استان  فاضالب  و  عمرانی حوزه آب 
به پارسال اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: تا با جذب این 

بودجه زیرساخت های این حوزه تقویت شود.

یاسوج
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

راه اندازی مجدد مرکز جراحی 
قلب و آنژیوگرافی بیمارستان 

امام سجاد )ع( یاسوج
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از راه اندازی مجدد مرکز 
جراحی قلب و آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد یاسوج خبر 
داد و گفت: با توجه به نیاز استان کهگیلویه و بویراحمد به 
مجددًا  مرکز  این  قلب  جراحی  اعمال  انجام  جهت  مرکزی 
سایر  به  مراجعه  به  بیماران  و  مردم  نیاز  تا  شد  راه اندازی 

استان ها مرتفع شود.
این مرکز  افزود:  پناه  ایسنا، دکتر پرویز یزدان  به گزارش 
مورد   ۷۰ حدود   ،۹۵ سال  تا  که  شد  راه اندازی   ۹۴ سال  از 
آنژیوگرافی صورت پذیرفت ولی به علت مشکالت موجود، 
پس از آن این مرکز تعطیل شد.وی اظهار کرد: خوشبختانه 
طی یک سال گذشته مشکالت برطرف و این مرکز آماده 

ارائه خدمت به مردم شریف استان است.

افتتاح ساختمان شبکه بهداشت و درمان کرخه، گامی در جهت افزایش رفاه مردم این شهرستان تازه تأسیس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه گفت: با 
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئوالن محلی، ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه به صورت رسمی، کار خود را آغاز 
کرد. خانم کریمی پور، با بیان اینکه یکپارچگی امور مالی، اداری، بهداشتی و درمانی این شبکه، جهت رفاه حال 
مردم انجام شده است اظهار امیدواری کرد: بتوان در این راستا خدمات شایسته ای به شهروندان و روستائیان این 

شهرستان ارائه داد.

تجهیز شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه 


