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واکسیناسیون بیش از  ۸هزار دانشآموز متوسطه اول و دوم در کهگیلویه
بویراحمد مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه از واکسینه
شدن بیش از  ۸هزار دانشآموز متوسطه اول و دوم در این شهرستان
خبر داد.
محمد طاهر طیب زادگان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد:
در قالب طرح ضربتی واکسیناسیون کووید  ۱۹دانشآموزان متوسطه
اول و دوم شهرستان کهگیلویه و طی روزهای پنج شنبه و شنبه ۸
و  ۱۰مهرماه تعداد  ۸هزار و  ۴۸۶دانشآموز در برابر بیماری کرونا

واکسینه شدند.وی با بیان اینکه تالشهای شبانه روزی پرسنل مرکز
بهداشت شهرستان کهگیلویه در این راستا ستودنی است افزود :کارکنان
مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی ،بهورزان و مراقبین
سالمت در کنار پرسنل مدارس طی دو روز موفق به واکسیناسیون
باالی  ۶۰درصدی گروه هدف دانشآموزی در مقاطع متوسطه اول و
دوم شهرستان شدهاند که این به نوبه خود در مقایسه با سایر نقاط استان
موفقیتی چشمگیر محسوب میشود.

استان فارس

استان بوشهر

استان هرمزگان

بیضا

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوشهر
خبر داد؛

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا:

پای ارقام جدید و تجاری پیاز
به بیضا باز شد

صفحه

افزایش  ۸۷درصدی ارزش
صادرات غیرنفتی بوشهر

 ۳۹هزار تن محموله خام دامی
از هرمزگان به خارج
از کشور صادر شد

3

شماره

3188

سال
بیستوهفتم

وی با بیان اینکه این طوفان به ساحل جاسک رسید و باعث
ش شدید باد شد و میزان خسارتها در حال
بارندگی و وز 
بررسی است ،خاطرنشان کرد :این طوفان در بخش لیردف
باعث شکستگی چند تیر برق شد و خسارت جزیی به همراه
داشت و برق مناطق قطع شد.
فرماندار شهرستان جاسک در پایان عنوان کرد :این طوفان
اکنون به سمت ساحل جنوبی خلیجفارس در حرکت است و
از مناطق ساحلی ایران دور شده است.

استان خوزستان
اهواز
وزیر نیرو عنوان کرد؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت :از کشت پیاز
رقمهای تجاری یلوسوئیت اسپانیش و والنسیانا لئونا برای
نخستین بار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیضا ،منصور امیریان با
بیان اینکه یکی از ارکان موفقیت در تولید تجاری محصول
استفاده از ارقام تجاری و اصالح شده است ،تصریح کرد:
سطح پیاز کشت شده در بیضا  330هکتار است که سال
جاری برای اولین بار  3هکتار جهت کشت ارقام یلوسوئیت
اسپانیش و والنسیانا لئونا اختصاص یافت.
امیریان گفت :برداشت پیاز از اول تیرماه شروع و تا آبان
ماه ادامه دارد و پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت بالغ
بر  18هزار و  200تن محصول جمعآوری و روانه بازارهای
شهرستان و استانهای مجاور گردد.
وی بیان کرد :سایر ارقام پیاز کشت شده شامل :سفید شیری،
زرد طالیی ،قرمز است و کشت پیاز به دو روش کشت
نشایی و بذری انجام میشود.
این مقام مسئول اظهار کرد :ارقام جدید پیاز در اراضی
روستای شاه قطبالدین کشت شده که میتواند موجب رشد
اقتصاد کشاورزی شهرستان بیضا شود.

ارسنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:

 ۱۶۳۳تن گوشت سفید
در ارسنجان تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از تولید  ۱۶۳۳تن
گوشت سفید در شش ماه نخست سال جاری در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان سید ناصر
حسینی خرمی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون مجوز
جوجه ریزی به تعداد  ۸۱۶هزار و  ۷۰۰قطعه در این شهرستان
صادر شده است گفت :با این تعداد جوجه ریزی  ۱۶۳۳تن
گوشت سفید در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف
شد.
وی از فعالیت سامانههای نظارت بر کیفیت و بهداشت تولید
مرغ در استان خبر داد و اظهار کرد :مراحل تولید مرغ از
ابتدا تا انتها توسط کارشناسان ناظر فنی مدیریت و ناظران
بهداشتی شبکه دامپزشکی کنترل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان نقش صنعت طیور
در تأمین امنیت غذایی و مواد پروتئینی را در سبد غذایی
خانوار با اهمیت دانست و افزود :در حال حاضر  ۱۷واحد
مرغ گوشتی به ظرفیت  ۳۴۹هزار و  ۳۴۰قطعه در هر دوره
در این شهرستان فعالیت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:

تسهیالت کشاورز کارت در ارسنجان
پرداخت میشود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از پرداخت
تسهیالت سرمایه در گردش یکساله محصوالت زراعی شتوی
در قالب کشاورز کارت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان سید ناصر
حسینی خرمی گفت :با توجه به اهمیت تولید محصوالت
استراتژیک مصوب برنامههای اقتصاد مقاومتی ،این تسهیالت
به محصوالت زراعی شتوی شامل گندم ،جو و کلزا اختصاص
داده شده است.
وی تصریح کرد :تسهیالت مذکور به منظور تأمین نهادههای
کشاورزی به ازای هر هکتار معادل  ۲۰میلیون ریال و
حداکثر سقف  ۲۰۰میلیون ریال با نرخ بهره  ۱۲درصد توسط
بانک کشاورزی عرضه میشود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :بر اساس تفاهمنامه منعقد
شده بین بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی ،سال گذشته
بالغ بر  ۵میلیارد و  ۶۶۲میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت
کشاورز کارت به کشاورزان ارسنجان اختصاص یافت.
حسینی خرمی با بیان تداوم اجرای این طرح در سال جاری
گفت :متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و
استفاده از این تسهیالت به واحد طرح و برنامه مدیریت جهاد
کشاورزی این شهرستان مراجعه نمایند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوشهر گفت :ارزش
صادرات غیرنفتی استان در نیمه نخست امسال  ۸۷درصد
نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،سید حسین حسینی اظهار کرد :در نیمه
نخست امسال ۱۳ ،میلیون و  ۳۳۱هزار تن کاال به ارزش بیش
از  ۴میلیارد و  ۶۳۰میلیون دالر از گمرکها و بندرهای این
استان به کشورهای هدف صادرشده است.
وی ادامه داد :در این مدت ،صادرات غیرنفتی استان از نظر
وزن  ۱۵درصد و ارزش  ۸۷درصد نسبت به مدت مشابه
پارسال افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان بوشهر ادامه داد :عمده کاالهای صادراتی
از طریق گمرکهای استان شامل محصوالت پتروشیمی،
میعانات گازی ،مواد معدنی ،انواع آبزیان ،سبزی و صیفی
بوده است.
حسینی عنوان کرد ۱۰ :کشور اول مقصد صادراتی کاالهای
استان کشورهای چین ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،هند،
پاکستان ،آفریقای جنوبی ،برزیل ،قطر ،نیجریه و افغانستان
هستند.

جم

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی ایران:

صنعت پتروشیمی میتواند
اقتصاد ایران را احیا کند

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران
گفت :این صنعت نعمتی است که خدا به این کشور داده و
میتواند اقتصاد ایران را احیا کند.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی پتروشیمی جم به نقل از احمد
مهدوی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای
اسالمی و مدیرعامل و جمعی از مدیران پتروشیمی جم اعالم
کرد :ما کمیسیون صنایع را به خودمان خیلی نزدیک میدانیم
و احساس میکنیم که مشکالت را درک میکند ،توقع این
است که به ما کمک شود چون اگر پشتیبانی نشویم با مشکل
روبرو خواهیم شد.
وی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون صنایع ،هیئت رئیسه
مجلس و فراکسیون توسعه صادرات گفت :راهاندازی واحد
 PDHپتروشیمی جم از طرحهای پیشران با ارزشافزوده
است که به تولید خاویار پتروشیمی کمک میکند.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان
کرد :در صورت حمایت از صنعت پتروشیمی تا  ۱۰سال
دیگر نیازی به ارز نفت وجود ندارد چون ارز پتروشیمیها
حداقل  ۶۰تا  ۷۰درصد نیاز کشور را تأمین میکند و به
این صورت مشکالت تحریم به کمترین میزان خود میرسد.
مهدوی یادآور شد :صنعت پتروشیمی به عنوان راه نجات و
لوکوموتیو حرکت اقتصادی کشور میتواند نقش ایفا کند به
شرطی که حرفها و نیازهای ما را درک کنند.
مجتمع پتروشیمی جم جایگاه منحصربهفردی دارد
مدیرعامل پتروشیمی جم گفت :این مجتمع به لحاظ تنوع
تولید ،خوراک تولیدی و رقم صادرات نقش و جایگاه
منحصربهفردی در میان سایر پتروشیمیها دارد.
رضا علیزاده اضافه کرد :کمیسیون صنایع مجلس در حل
مشکالت و موانع تولید و توسعه کسب و کارها بویژه
در حوزه پتروشیمیها جایگاه خاصی دارد.وی با اشاره به
برخی از مشکالتی که صنعت پتروشیمی در صحنه عمل
با آن درگیر و مواجه است ،افزود :امید میرود کارگروه
پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس نهایت همکاری ،توجه و
حمایت را از این حوزه به عمل بیاورد.مدیرعامل پتروشیمی
جم ادامه داد :ما مسائل موجود را منعکس میکنیم و انتظار
میرود نقطه نظرات انجمن صنفی و لوایحی که در عرصه
پتروشیمی به مجلس میآید مورد توجه خاص نمایندهها و
رئیس مجلس واقع شود.علیزاده گفت :رهبر معظم انقالب
تأکید ویژهای بر رفع موانع تولید دارند و حمایت ویژه ایشان
از تولیدکنندگان و صنایع مولد در سالهای اخیر همواره در
شعار سال و بیانات ایشان نمود داشته است.وی بیان کرد :در
میانه تحریمهایی که با آن مواجه هستیم ،پتروشیمیها نقش
ارزندهای در تأمین ارز مورد نیاز کشور ایفا کرده و کمک
حال نظام هستند ،با اینکه ظرفیت ما چند برابر این است و
میتوانستیم با جلوگیری از خامفروشی و توجه بیشتر به این
عرصه ،سود بیشتری را عاید کشور کرده و فرصتهای شغلی
بیشتری ایجاد کنیم.علیزاده افزود :در زمان حاضر نیز میتوان
با تصویب قوانین و ایجاد فرصت ،ظرفیتهای بالقوه کشور
در حوزه پتروشیمی را به فعل رساند.

کشور ،درگیر خشکسالی بیسابقه
در  ۵۲سال اخیر
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت :بیش از  ۳۹هزار تن
انواع محموله دام و فرآوردههای خام دامی با نظارت بهداشتی
دامپزشکی استان در یک سال گذشته (از ابتدای مهر  ۹۹تا
مهر  )۱۴۰۰به خارج از کشور صادر شد.
به گزارش ایرنا ،محمد جانباز در نشست مطبوعاتی آنالین
که به مناسبت هفته دامپزشکی برگزار شد ،افزود :این
محمولهها بیشتر شامل ماهی و میگو ،خوراک دام ،پا و پنجه
مرغ ،آبزیان حرام گوشت و اجزای حرام حیوانهای حالل
گوشت بوده است.
وی بیان داشت :محمولههای صادراتی یادشده از هرمزگان به
مقصد کشورهای چین ،روسیه ،ویتنام ،امارات ،هنگ کنگ
و عمان بارگیری شده است.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان اظهار داشت :همچنین از مهر
پارسال تا امسال ،حدود  ۳۵۶هزار و  ۶۰۰تن محموله خام
دامی شامل گوشت گوساله ،کنستانتره خوراک دام ،پشم
شُ سته ،ماهی خوراکی ،ماهی صنعتی ،پودر چربی و غیره با
نظارت دامپزشکی وارد استان شده است.
جانباز یادآورشد :این محمولهها بیشتر از کشورهای برزیل،
استرالیا ،هندوستان ،چین و زالندنو به کشورمان وارد شده
است.
وی ادامه داد :میزان محمولههای ترانزیتی خام دامی نیز از
مهر پارسال تا امسال بیش از  ۲۵هزار تن شامل گوشت
گوساله منجمد ،گوشت منجمد مرغ ،پوست خام گاو و
گوسفند ،کنسانتره خوراک دام و طیور بویژه برای گاو و
گامیش ،پشم شُ سته و ماهی خوراکی بوده است.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت :محموله گوشت قرمز
بیشتر از کشورهای هندوستان به تاجیکستان ،قزاقستان و
ترکمنستان تزانزیت شد و ترانزیت محمولههای خوراکی
دام نیز از کشورهای استرالیا ،آلمان و برزیل به کشورهای
آذربایجان ،ترکمنستان ،تاجیکستان و غیره صورت گرفته
است.

قشم

بررسی درخواست برای گشایش
مرز جدید دریایی در قشم
اعضای کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور با حضور در
بندر شهید رجایی از بخشهای مختلف این بندر بازدید و به
منظور بررسی درخواست برای گشایش مرز جدید دریایی در
جزیره قشم عازم این جزیره شدند.
به گزارش مهر ،منصور عیسیوند ،رئیس اداره مرزهای مجاز
و گذرنامه وزارت کشور در حاشیه بازدید از بندر شهید
رجایی اظهار کرد :یکی از وظایف این کارگروه بررسی
مشکالت و ساماندهی پایانههای مرزی اعم از زمینی ،دریایی
و فرودگاههای دارای مرز هوایی است تا بتوان در راستای
برطرف کردن موانع و تسهیل در توسعه تجارت اقدام کند.
وی ادامه داد :در سفر دو روزه اعضای کارگروه مرزهای
مجاز وزارت کشور عالوه بر بازدید از بنادر استان ،از
زیرساختهای پاالیشگاه و اسکله نفتی حرا قشم نیز بازدید
خواهند کرد .رئیس اداره مرزهای مجاز و گذرنامه وزارت
کشور از دیگر اهداف این سفر دو روزه را بررسی درخواست
وزارت نفت مبنی بر گشایش مرز جدید دریایی در قشم
دانست و عنوان کرد :در کارگروه ،طرح توجیهی مطرح و
مباحث مختلف آن توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفته است
که بعد از بازدید میدانی و بررسی ظرفیتها و توانمندیها و
نیز پایش مشکالت موجود در نشست مشترک در خصوص
اعطای یا عدم گشایش مرز تصمیمگیری خواهد شد.

جاسک
فرماندار شهرستان جاسک خبر داد؛

خسارت طوفان حارهای
به تأسیسات برق شهرستان جاسک
فرماندار شهرستان جاسک گفت :طوفان حارهای شاهین
باعث قطع برق  ۱۰روستا در شرق جاسک شد و خسارت
زیادی به تأسیسات برق این مناطق وارد کرد.
محمد رادمهر در گفت و گو با ایسنا ،افزود :طوفان حارهای
شاهین باعث قطع برق  ۱۰روستا در شرق جاسک شد و
خسارت زیادی به تأسیسات برق این مناطق وارد کرد.

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

وزیر نیرو گفت :در یک خشکسالی بسیار سخت در کشور
به سر میبریم.
علیاکبر محرابیان در نشست بررسی مشکالت آب و فاضالب
خوزستان که در اهواز برگزار شد ،با بیان اینکه از کمبودها
همه ناراحت هستیم ،اظهار کرد :در یک خشکسالی بسیار
سخت در کشور به سر میبریم و براساس آمار و گزارشها
در  ۵۲سال گذشته این خشکسالی بیسابقه بوده است.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :شرایط خشکسالی با شرایط
ترسالی و نرمال متفاوت است و اکنون باید در این وضعیت
خشکسالی در مصرف آب شرب ،آب کشاورزی و مدیریت
منابع آبی متفاوت عمل کنیم.
وزیر نیرو گفت :در خوزستان باید مدیران ،مسئوالن ،مردم،
کشاورزان و صنعتگران با توجه به شرایط موجود به شکلی
برنامهریزی کنند تا با کمترین مشکل ،این سال سخت را
پشت سر بگذاریم.
محرابیان با بیان اینکه در وزارت نیرو مهمترین حوزهای که
به دنبال بهترین برنامهریزی برای آن هستیم حوزه خوزستان
است ،عنوان کرد :همه تالش را خواهیم کرد تا برای آب
شرب مردم از نظر کمی مشکلی پیش نیاید و برای بحث
کیفیت نیز با استفاده از امکانات موجود در استان و کشور به
گونهای برنامهریزی خواهیم کرد تا مردم با کمترین مشکل
این سال سخت را پشت سر بگذارند.
وی با اشاره به اینکه تالش خواهیم کرد تا این سال سخت
از نظر آبی با کمترین مشکل پشت سر گذاشته شود،
گفت :دائم مسائل خوزستان پایش میشود و در این زمینه
تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که اگر اتخاذ نمیشد با
شرایط سختتری مواجه میشدیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط موجود باید همکاریهای
بین دستگاهی و بین قوهای را بسیار بیشتر از گذشته داشته
باشیم تا مردم سختی کمتری متحمل شوند ،افزود :آب متعلق
به مردم است؛ اگر خوب مدیریت شود مردم منتفع و اگر بد
مدیریت شود مردم ضرر خواهند کرد.
محرابیان عنوان کرد :اکثر عدم رعایت الگوی کشت و
مدیریت مصرف آب مربوط به بخشهایی است که کالن
آب مصرف میکنند و اما این بخشها باید همکاری داشته
باشند تا بتوانیم این شرایط سخت را پشت بگذاریم.
وی با بیان اینکه در خوزستان طرحهای متعددی برای حل
مشکل آب شرب داریم ،افزود :همه طرحهای آبرسانی
در خوزستان باید فعال شوند ،به ویژه طرحهایی که میزان
پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند باید در اولویت قرار دهیم و
در اسرع وقت به اتمام برسانیم.
وزیر نیرو با اشاره به طرح آبرسانی غدیر گفت :در طرح
غدیر در شرایط موجود در کمیت و کیفیت مشکل داریم.
در اجرای طرح میان مدت غدیر به دنبال افزایش حجم آب
غدیر به  ۲۰مترمکعب هستیم .همچنین به دنبال آن هستیم
تا این بخش از آب غدیر را از آب گوارای دز تأمین کنیم.
محرابیان ادامه داد :تالش خواهیم کرد در  ۶ماهه اول سال
آینده بتوانیم  ۱۰مترمکعب حجم آب در طرح غدیر را به ۲۰
مترمکعب برسانیم و این حجم را از منبع سد دز تأمین کنیم.
وی افزود :سرعت اجرای پروژه آبرسانی غدیر در طول یک
ماه اخیر باال رفته است اما این سرعت مطلوب نیست و باید
شاهد افزایش سرعت اجرای طرح میان مدت غدیر باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به بحث فاضالب شهرهای خوزستان
گفت :برای فاضالب شرق اهواز ،تصفیهخانه آماده است و
پذیرش آزمایشی این تصفیهخانه انجام شده است .در حال
حاضر  ۸۲جبهه کاری در اهواز فعال شده است که البته انتظار
داریم این جبهههای کاری افزایش یابد.
محرابیان ادامه داد :مسئله فاضالب شبکه غرب اهواز نیز باید
به سرعت پیگیری شود و به مناقصه برود تا بتوانیم پس از
انتخاب پیمانکار ،کار را در غرب اهواز نیز تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفتهایم برای خوزستان  ۲۰۰هزار
مترمکعب آبشیرینکن ایجاد کنیم ،گفت :برای تأمین آب
دائم شهرهای خوزستان عالوه بر طرحهای آبرسانی۲۰۰ ،
هزار مترمکعب آبشیرینکن طی چهار سال آینده ایجاد

خواهیم کرد تا با پشتیبانی این آبشیرینکنها مشکل آبی
در شهرهای خوزستان نداشته باشیم.

استاندار خوزستان خبر داد؛

ورود کارکنان ادارات خوزستان،
منوط به ارائه کارت واکسیناسیون
استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم افزایش پوشش
واکسیناسیون کرونا ،گفت :ورود کارکنان ادارات به محل
کار منوط به ارائه کارت واکسیناسیون میشود.
صادق خلیلیان در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا که در
استانداری خوزستان برگزار شد ،اظهار کرد :در ستاد ملی و
استانی مقابله با کرونا بر انجام و سرعت گرفتن واکسیناسیون
دانشآموزان باالی  ۱۲سال تأکید شد که امیدواریم با این
کار ،پوشش باالتری در واکسیناسیون کرونا داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،وی افزود :در خوزستان تصمیم گرفته شد
که ورود کارکنان ادارات و شرکتهای خصوصی به محل
کار منوط به ارائه کارت واکسیناسیون باشد.
استاندار خوزستان گفت :همچنین مقرر شد مشوقهایی برای
روستاییانی که واکسن را دریافت میکنند ،در نظر بگیریم
بنابراین روستاییان نیز برای دریافت خدمات یا کاال از
دولت ،باید کارت واکسیناسیون را ارائه دهند.
وی افزود :اگر آموزش و پرورش ابتکار عمل داشته باشد
میتوانیم سریع واکسیناسیون دانشآموزان را انجام دهیم.
فرمانداران نیز باید فرمان را در دست بگیرند .اینکه وضعیت
پوشش واکسیناسیون یک شهر ارائه شود اما پس از یک
هفته آب از آب تکان نخورد ،نشان میدهد که فرماندار
فرمان را در دست ندارد.
خلیلیان گفت :انجام این اقدامات کار سختی نیست و نیازی
نیست به جلسات بعدی موکول شود.
وی بیان کرد :در صورت انجام این اقدامات ،امیدواریم
پوشش واکسیناسیون به سرعت افزایش یابد و جامعه به
حالت عادی برگردد .البته برای بهرهمندی بیشتر از نتایج
واکسیناسیون باید پروتکلهای بهداشتی نیز به خوبی رعایت
شوند.
استاندار خوزستان عنوان کرد :نتایج و میزان اجرایی شدن
تصمیمات ستاد استانی مقابله با کرونا در قرارگاه نظارتی این
ستاد بررسی میشود تا در صورتی که موانعی وجود دارند،
برداشته شود و تصمیمات به صورت عملیاتی اجرا شوند.

استان کهگیلویه و بویراحمد

گچساران
سد کوثر گچساران در مسیر
بهرهوری

پیشبینی  ۹طرح عمرانی برای تأمین آب کشاورزی،
آشامیدنی و صنعت چشمانداز روشنی برای ارتقای بهرهوری
بیشتر از سد کوثر در شهرستان گچساران ترسیم کرده است.
به گزارش ایرنا ،تأمین آب مجتمع پتروشیمی گچساران و
آب آشامیدنی چهار شهر جنوبی کهگیلویه و بویراحمد،
آبرسانی به زمینهای کشاورزی دشت انگشترک ،اراضی
منطقه دشت مور ،احداث ایستگاه شماره سه دشت لیشتر و
آبرسانی به جنوب شرق خوزستان از جمله مهمترین طرحهای
در حال اجرایی است که امید میرود با تکمیل آنان میزان
بهرهوری از آب سد کوثر افزایش یابد.
شهروندان نزدیک به سد کوثر در شهرستانهای جنوبی
کهگیلویه و بویراحمد معتقد هستند که تکمیل این طرحها
تحقق آرزوی دیرینه آنان برای استفاده بیشتر از تنها سد
مخزنی این استان است.
کارشناسان حوزه آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد
میگویند :این سد که مخزنی با گنجایش  ۵۴۷میلیون
مترمکعب آب دارد قابلیت بهرهبرداری بیشتری در مصارف
آشامیدنی ،کشاورزی و صنعت دارد به همین علت اجرای
این طرحها در دستور کار قرار گرفته است.
سد کوثر که هماکنون ضمن تأمین آب آشامیدنی  ۲۰شهر
و  ۲هزار روستا با  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفراز جمعیت
استانهای جنوبی کشور شامل کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر،
خوزستان ،هرمزگان و فارس بخشی از آب کشاورزی
و صنعتی شهرستان گچساران را نیز تأمین میکند با
بهرهبرداری از این پروژهها جمعیت بیشتری را زیرپوشش
تأمین آب میبرد.
پیشبینی  ۹طرح برای تقویت آب حوزههای مختلف
مدیر بهرهبرداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت:
هفت پروژه آبرسانی از این سد برای تأمین آب در بخشهای
صنعت ،کشاورزی و آشامیدنی استانهای کهگیلویه و
بویراحمد و خوزستان در حال اجراست و عملیات اجرایی ۲
پروژه نیز تکمیل شده است.

