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سالمت کازرون

 

 
 

ارتش،  نیروی زمینی  پاسداران،  فرماندهان سپاه  امام جمعه و 
در  حضور  با  کازرون  انتظامی  نیروی  و  چمران  آمادگاه 
بیمارستان ولیعصر )عج(، از کارکنان حوزه سالمت به پاس 
قدردانی  کرونا  ویروس  با  مقابله  جبهه  در  نبرد  ماه  نوزده 

کردند.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
آیین  این  در  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
همه گیری  ماهه  نوزده  بحران  در  گفت:  کازرون  امام جمعه 
و  شدند  شناخته  جنگ  میدان  واقعی  مردان  کرونا  ویروس 
یادگار  به  عمومی  اذهان  در  آن ها  از  ماندگاری  چهره های 

ماند.
وحشت  به  اشاره  با  صباحی  محمد  حجت االسالم والمسلمین 
کشور،  به  کرونا  ویروس  ورود  نخست  روزهای  در  مردم 
و  بهداشت  حوزه  کارکنان  سخت،  روزهای  آن  در  افزود: 
درمان خود را سپر دفاعی مردم کردند و نیروهای بی ادعای 
نظامی، انتظامی و بسیج سپاه نیز در کنار آنها به میدان جنگ 

آمدند.
او با تأکید بر اینکه این آخرین حضور ما در صحنه نیست، 
اضافه کرد: ضمن ارج نهادن به وجود ارزشمند، فکر و ایده 
متعالی کارکنان حوزه سالمت، اعالم آمادگی خود را برای 

حضور در سایر صحنه ها اعالم می کنیم.
رئیس شبکه بهداشت و درمان در ادامه گفت: در دوران هشت 
نیروهای  کنار  در  درمان  حوزه  کارکنان  مقدس  دفاع  سال 
مسلح بودند و امروز نیروهای ارتش، سپاه و بسیجیان پشتیبان 

حوزه سالمت در میدان جنگ با کرونا هستند.
دفاع  و  مقدس  دفاع  پیوند  به  اشاره  با  برامکی  بندر  دکتر 
مایه  ما،  کنار  در  مسلح  نیروهای  حضور  افزود:  سالمت، 
منحوس کروناست  با ویروس  نبرد  انگیزه در  و  امید  ایجاد 
و امیدواریم در سایه ولیعهدی نایب بر حق امام زمان )عج( 
جمهوری  مقدس  نظام  برای  صدیقی  خدمتگزاران  بتوانیم 

اسالمی و مردم کشورمان باشیم.
در ادامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران کازرون 
با بیان اینکه نیروهای مسلح مایه زینت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی هستند، گفت: همه ما در کنار شما کارکنان مخلص 

حوزه سالمت تا مهار کامل ویروس کرونا ایستاده ایم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 

خبر داد؛
آزادسازی 12 هکتار از اراضی 

کشاورزی در کازرون
با  مقابله جدی  از  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی 12 هکتار از اراضی 
حاصلخیز کشاورزی از خطر قطعه بندی در این شهرستان خبر 

داد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
کازرون، حمید رشیدی تصریح کرد: مطابق با قانون 25 قطعه 
ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در روستای 

تل کوهک منطقه انارستان تخریب و آزادسازی شد.
سازهای  و  ساخت  این  تخریب  افزود:  مسئول  مقام  این 
غیرمجاز شامل دیوارکشی، بناهای نیمه کاره، استخر، سکوی 
امداد  نماینده دادستان، یگان  با حضور  نیمه کاره، و پی کنی 
اراضی  امور  اداره  کارشناسان  و  انتظامی  نیروی  فرماندهی 

جهاد کشاورزی کازرون صورت گرفت.
به گفته وی، حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید یک 
وظیفه همگانی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به 
استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

باغی برخورد خواهد شد.

گراش
مدیر امور آبفا شهرستان گراش خبر داد؛
 ترمیم خط انتقال آبرسانی 

مجموعه روستایی فداغ 
شهرستان گراش

 مدیر امور آبفا شهرستان گراش گفت: با ترمیم خط انتقال 
بود  فداغ که دچار تخریب شده  آبرسانی مجموعه آبرسانی 
حالت  به  فداغ  مرکزی  بخش  روستاهای  به  آبرسانی  روند 

معمول بازگشت.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از طلوع به نقل از 

روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، سیاوش خرسند از 
فداغ که دچار تخریب  بازسازی مجموعه آبرسانی  ترمیم و 
آبرسانی  انتقال  خط  این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  بود  شده 
که تخریب و از مدار بهره برداری خارج شده بود، با فعالیت 
شبانه روزی پرسنل بهره برداری و اتفاقات این امور در حداقل 
زمان ممکن بازسازی وترمیم شد و روند آبرسانی به مردم این 

منطقه به روال عادی بازگشت.

مرودشت
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان مرودشت خبر داد؛

اجرای طرح الگوی کشت 
برای اراضی زیر شبکه سد درودزن 

در مرودشت
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت 
گفت: برای اولین بار، طرح الگوی کشت برای محصوالت 
اراضی زیر  گندم، جو و گلرنگ در سال زراعی جاری در 

شبکه سد درودزن در این شهرستان اجرایی می شود.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
این طرح  اجرای  بیان جزئیات  با  مرودشت، کاووس همتی 
افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای کشاورزی 
به دستور فرماندار ویژه مرودشت، بهره برداران  شهرستان و 
کشت  به  را  خود  زمین های  درصد   ۳۰ هستند،  مجاز  تنها 
محصوالت شتوی اختصاص دهند و در صورت عدم توجه، 
هرگونه عواقب ناشی از خشکسالی متوجه بهره بردار خواهد 

بود.
او با اشاره به اینکه ۳۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان 
از شبکه سد درودزن مشروب می شوند، اظهار کرد: در اولین 
زیر  اراضی  در  شتوی  کشت  منظور  به  داد  قرار  فرم  اقدام 
شبکه سد درودزن تهیه و در اختیار بهره برداران متقاضی قرار 

خواهد گرفت.

استان بوشهر
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس 

شورای اسالمی:

مشکل برق استان بوشهر 

 
حل شود

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی 
توان  و  تمام تالش  باید  استان  این  در  برق  مجموعه  گفت: 

خود را به کار گیرد تا مشکل برق حل شود.
بررسی  نشست  در  جمیری  عبدالکریم  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  بوشهر  استان  آبزی پروری  صنعت  فعاالن  مشکالت 
کرد: دلیل اینکه ما توقع داریم تا این خاموشی ها را در استان 
بوشهر نداشته باشیم این است که ما یک  تولیدکننده ایم نه 
استان  در  برابر مصرف خود  دو  از  بیش  ما  مصرف کننده. 
سهم  که  است  این  بر  ما  تأکید  همه  و  داریم  برق  تولید 

خاموشی نداشته باشیم.
تالش  استان  خاموشی  سهم  جبران  برای  ما  داد:  ادامه  وی 
کردیم که این سهم را از توان صنایع جبران کنند که سهم ما 
به صفر برسد،  اگر در سال آینده خاموشی داشته باشیم باید 
در آن استثنائاتی هم وجود داشته باشد باید مثل بیمارستان ها 

استثنا قائل باشیم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی 
دارند  کار  و  سر  زنده  موجود  با  که  جاهایی  کرد:  تصریح 
مانند پرورش دهندگان میگو که قطعی برق در آن ها می تواند 
توجهی  قابل  سهم  آن ها  برق  مصرف  که  باشد  خطرآفرین 

نیست باید جزء مستثنیات باشند.
براساس  تکلیف کنیم که  تعیین  باید  ما  بیان کرد:  جمیری 
تولید  تهیه و  این مجموعه های صنعتی خود مسئول  ضوابط، 
برق مورد نیازشان هستند یا دولت باید نیاز آن ها را تأمین 
و  کنند  فکر  باید  که  است  خودشان  عهده  بر  اگر  کند، 
و  بباید  کار  پای  باید  اجرایی  سیستم  است  دولت  کار  اگر 

مشکالت را حل کند.
وی افزود: مجموعه برق  در این خصوص باید تمام تالش و 
توان خود را به کارگیرد تا مشکل برق استان بوشهرحل شود 
استان ما یک استان برخوردار، ولی محروم است برخورداری 
و محرومیت در کنار هم هیچ علتی جز ضعف مدیریت ندارد 
که این امر مصداقی به شخصی نباید بربخورد، اما باید به همه 

ما مسئولین بربخورد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی 
تا  باید صفر  مسئولین  و  نیست  توجیه  قابل  اصاًل  داد:  ادامه 
صد متولی باشند و اینگونه نباشد که مشکالت وجود دارد و 
مدیران از آن بی خبر باشند. هر کس که می گوید نمی شود و 
نمی تواند وظایفش را انجام دهد باید خداحافظی کند و برود 
و اینگونه نیست که بمانند و بگویند که نمی شود و وظایفشان 

را هم انجام ندهند.

جمیری اضافه کرد: اعتقاد بنده این است که صنایع برق بری 
که سهم باالیی از بار را بر شبکه توزیع تحمیل می کنند باید 
برق مورد نیاز خود را تولید کنند حتی باید به شبکه توزیع 

نیز کمک کنند و نه باری بر دوش شبکه باشند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر خبر داد؛ 

شناسایی کاربران اخالل گر 

 
گروه های دانش آموزی در بوشهر

مجرمی  کاربران  شناسایی  از  بوشهر  استان  فتا  پلیس  رئیس 
که با استفاده از لینک باز دعوت در گروه واتس آپ وارد 
محتویات  بارگزاری  به  اقدام  و  شده  آموزشی  کالس های 

مجرمانه کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ مهدی قاسمی اظهار کرد: کاربرانی 
در گروه های شبکه های اجتماعی که از طریق مدارس برای 
ارسال  با  بوده  شده  ایجاد  معلمین  و  دانش آموز  بین  ارتباط 
و  واتس آپ  از طریق  در گروه  باز دعوت عضویت  لینک 
گروه  این  وارد  ناشناسی  و  غیر  افراد  هویت،  احراز  بدون 
ایجاد  و  مجرمانه  محتویات  بارگزاری  کالسی شده و ضمن 
مزاحمت برای سایر اعضاء، باعث اخالل در روند برگزاری 

کالس مجازی می شدند. 
از  تنها  که  شده  تأکید  بارها  اینکه  علیرغم  داد:  ادامه  وی 
سامانه شاد برای اجرای امور تحصیلی استفاده شود، ولی در 
مواردی به بهانه هایی نظیر کند بودن سرعت و یا راحتی کار 
در شبکه های اجتماعی، مسیر آموزش به غیر از اپلیکیشن شاد 
سوق داده می شود که تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر بیان کرد: با پیگیری و بررسی 
و  شناسایی  مجرم  کاربران  استان،  فتا  پلیس  در  همکارانم 
مشخص شد که بیشتر از دانش آموزان مدارس دیگر بوده که 
با توجه به شیطنت ها و کنجکاوی های خاص سنی خود برای 
همساالنشان ایجاد مزاحمت کرده اند، که ضمن اخذ تعهد از 

والدین این افراد و توجیه آنان، رفع مزاحمت شد.
قاسمی تصریح کرد: از کادر آموزشی مدارس خواهشمندیم 
دنبال کنند و  پیگیری و  از سامانه شاد  تنها  را  که آموزش 
اگر به هر علتی از شبکه اجتماعی دیگری استفاده می شود، 
مدیر گروه )Admin( که بهتر است معلم کالس مربوطه 
باشد، پس از احراز هویت دانش آموزی کاربر، اقدام به عضو 
کردن افراد نموده و از ارسال لینک باز دعوت به عضویت 

در گروه خودداری کنند.
یا  پژوهش  اگر  گرانقدر  معلمین  افزود:  مسئول  مقام  این 
کار تحقیقی را از دانش آموزی مطالبه می نمایند، آدرس های 
صحیح و اصلی سایت های موردنیاز را به دانش آموزان اعالم 
با  سایت های  به  آن ها  ورود  از  جلوگیری  باعث  تا  کنند 

محتوای مجرمانه یا فیشینگ اطالعات هویتی شوند.

تنگستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

خبر داد؛ 
شبکه آبرسانی آخرین روستای 
تنگستان به سامانه گندزدایی 

مجهز شد
به  گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
منظور تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی؛ سامانه گندزدایی 
شبکه آبرسانی روستای »تلخ آبید« شهرستان تنگستان وارد 

مدار شد.
به گزارش ایلنا، عبدالحمید حمزه پور به رسانه ها اعالم کرد: 
روستای تلخ آبید آخرین روستای شهرستان تنگستان به شمار 
می رود که به سامانه گندزدایی متصل شده و برای نخستین بار 

این روستا زیرپوشش سامانه کلرزنی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در زمان حاضر شهرستان تنگستان دارای ۱۷ 
ایستگاه گندزدایی آب است که به صورت شبانه روزی آب 
شرب شبکه آبرسانی این شهرستان را گندزدایی و بهداشتی 

می کند.

 

استان هرمزگان

مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هرمزگان:

کودکان هرمزگان به نام 
بزرگان فرهنگی ادبی نهال 

دوستی می کارند

 
 

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
هرمزگان با اشاره به ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک گفت: 
بزرگان  نام  به  استان  این  نوجوان کانون  و  اعضای کودک 

فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و علمی کشور نهال می کارند.
ملی  روز  شاخص  برنامه های  تشریح  در  پشتکوهی  پروین 

کودک در گفت وگو با ایرنا افزود: به همین مناسبت و با 
برای حفظ  الگوسازی  فرهنگ ساز کانون در  نقش  به  توجه 
نوجوان،  و  کودک  هدف  جامعه  در  ویژه  به  طبیعی  منابع 
با  امید  ویژه برنامه کاشت درخت و نهال دوستی، شادی و 
حضور اعضای کودک کانون در مراکز فرهنگی و هنری و 

مجموعه های علمی و ادبی استان انجام می شود.
از  تجلیل  به  هفته  این  شاخص  برنامه های  دیگر  از  وی 
مبارزه  شهدای  حرم،  مدافع  سالمت،  مدافع  شهدای  فرزندان 
با آسیب های اجتماعی و یادمان شهدای کودک اشاره کرد.

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
با  علمی  و  فرهنگی  برنامه  اجرای  کرد:   بیان  هرمزگان 
روستایی  و  شهری  سیارِ  مراکز  ظرفیت های  از  بهره گیری 
برای کودکاِن حاشیه نشین و روستایی از برنامه های هفته ملی 
مجازی  به  مربیان  و  اعضا  آثار  نمایشگاه  برپایی  و  کودک 
حضوری، انجام عضویت رایگان در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر 

بخش دیگری از این برنامه ها است.

امام جمعه قشم: 

استاندار جدید هرمزگان در رفع 
محرومیت عزم جدی دارد

روحیه  با  هرمزگان  جدید  استاندار  گفت:  قشم  امام جمعه 
بستن  جدی،  محرومیت زدایی  برای  انقالبی  و  جهادی 
و  مالی  منابع  اسراف  از  جلوگیری  اداری،  فساد  منفذهای 
استان  این  در  بومی  کارآمد  نیروهای  از  حداکثری  استفاده 

عزم راسخ دارد.
جمع  در  حاجبی  غالمرضا  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
نیروهای  کنار  در  دوستی  مهدی  حضور  افزود:  خبرنگاران 
فعال و انقالبی استان هرمزگان می تواند برای رفع محرومیت ها 

راهگشا باشد.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با استاندار جدید هرمزگان 
ادامه داد: عملکرد استاندار جوان هرمزگان مایه آبروی نظام 
جمهوری اسالمی در هرمزگان خواهد شد و برگ زرینی از 

خدمت در این بخش از خاک ایران رقم می خورد.
امام جمعه قشم با اشاره به نرخ بیکاری ۱۸.۲ درصدی استان 
در  هرمزگان  استان  باالی  ظرفیت  کرد:  تصریح  هرمزگان 
اشتغال  می تواند  استان  این  در  موجود  بومی  نیروهای  کنار 
نوید  استاندار جدید  عملکرد گذشته  بزند که  رقم  را  پایدار 

آن را می دهد.

استان خوزستان
 

بهبهان

برگزاری جلسه بررسی مشکالت 
جایگاه های سوخت رسانی 

بهبهان 

 
 

 
 

   
سرویس خبری /  محمد خلیجی: جلسه رسیدگی به مشکالت 
جایگاه های سوخت رسانی در سالن اجالس فرمانداری بهبهان 

برگزار گردید.
بیان  این جلسه ضمن  داران  سوخت در  نمایندگان جایگاه 
خود  مشکالت  حل   خواهان  کاری،  تنگناهای  و  مسائل 
امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون  ساعد  گردیدند.آرمین 
عمرانی فرماندار شهرستان بهبهان، که مدیریت این جلسه را 
برعهده داشت با اعالم اینکه این قشر از جامعه و کارکنان 
این جایگاه ها از زحمتکش ترین افراد جامعه هستند بر عزم 
تأکید  مشکالت  حل   برای  فرمانداری  مدیریتی   مجموعه  
بین جایگاه  تعامل مثبت  امیدواری کرد  اظهاری  گذاشت و 
داران سوخت رسانی و مدیران دستگاه های اجرایی، زمینه ساز 
نیز  و  جایگاه ها  شریف  کارگران  مردم،  رضایت مندی 
را  نفتی  فرآورده های  عرصه  جایگاه های  تالشگر  مسئوالن 

فراهم آورد.
آرمین ساعد معاونت برنامه ریزی فرمانداری بهبهان در پایان 
با  تا  خواست   سوخت رسانی  جایگاه های  مالکان  از  جلسه 
نظارت مستمر بر نظافت واحدهای بهداشتی نسبت به فراهم 
نمودن مواد ضدعفونی کننده، و رفع معضالت و کمبودهای 
تکریم  همچنین ضمن  و  دارند  مبذول  ویژه  اهتمام  احتمالی 
مسافران، فعال نمودن نمازخانه های مردان و زنان و رعایت 

حقوق شهروندی را در صدر تالش های خود قرار دهند.

اهواز
شهردار اهواز: 

برای سرمایه گذاران 
فرش قرمز پهن می کنیم

 
شهردار اهواز گفت: تسهیل فرآیندها و ایجاد آرامش روانی 
برای سرمایه گذاران قطعًا جزو برنامه های ما است. فرش های 

خیال  با  بتوانند  سرمایه گذاران  تا  کرد  خواهیم  پهن  قرمزی 
راحت به توسعه شهر کمک کنند.

اهواز   شهردار  معارفه  و  تودیع  آیین  حاشیه  در  امینی  رضا 
در  متأسفانه  اهواز  شهر  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
دهه های گذشته دستخوش نامالیمات بسیاری بوده است. در 
و  مالی  عمران،  شهرسازی،  شهرداری،  خدماتی  حوزه  هفت 
فرهنگی  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  برنامه ریزی،  اقتصادی، 

برنامه هایی را در شورای شهر اهواز ارائه کرده ام.
به گزارش ایسنا، وی افزود: برای رسیدن به این اهداف که 
می توانند اهواز را تغییر دهند و شرایط زیست پذیری بهتری را 
برای اهواز مهیا کنند و مردم را از آسایش و آرامش بیشتری 
بهره مند کنند، الزمه کار وجود امکانات و ابزارهای مدیریتی 
است که یکی از آن ها منابع مادی است که ان شاءاهلل با استفاده 
و  سرمایه گذاری  و  مالی  شفافیت های  ملی،  ظرفیت های  از 

پیگیری مطالبات از دولت، منابع را پیش بینی خواهیم کرد.
برای  تخصص گرا  سازوکار  ایجاد  کرد:  بیان  اهواز  شهردار 
در  اساسی  تغییرات  و  انگیزه  با  ظرفیت های  از  استفاده 
مقصود  سرمنزل  به  رسیدن  برای  را  ما  می تواند  رویکردها، 
قول  این  کند.  آماده تر  زیست پذیرتر  و  پرآوازه  اهوازی  و 
را به مردم اهواز می دهم که به اتفاق همکارانم، تمام اوقات 

شبانه روز را صرف خدمت بی منت به آن ها خواهیم کرد.

اندیمشک
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه:

واحدهای نیروگاه سد کرخه از مدار 
تولید برق خارج شدند

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: واحدهای نیروگاه سد 
کرخه از مدار تولید برق خارج شدند.

خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
محمدرضا یزدانی پور بیان کرد: با کاهش تراز آب مخزن 
نیروگاه  بهره برداری  تراز  حداقل  به  رسیدن  و  کرخه   سد 
)masal ۱۸۶(، هر سه واحد این نیروگاه از بامداد روز دهم 

مهر تا اطالع ثانوی از چرخه تولید برق خارج شدند.
وی افزود: برای تأمین آب مورد نیاز پایین دست این سد، 
از طریق دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد، رهاسازی آب 
انجام می شود که هم اکنون میزان خروجی آب از دریچه های 

تحتانی )کالورت( ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه است.
طبق اعالم سازمان آب و برق خوزستان آورد آب سد کرخه 
کاهش  درصد   ۴۵ گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

داشته است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
 

دهدشت

معاون ساخت توسعه راه های اداره کل
 راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد 

خبر داد؛ 
پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی 

محور ارتباطی دهدشت- طولیان
 

 

از  و شهرسازی  راه  اداره کل  راه های  توسعه  معاون ساخت 
پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی محور ارتباطی دهدشت – سه 

راهی طولیان خبر داد.
محمد راستا گفت: وردی شهر دهدشت به سه راهی طولیان  
۵ کیلومتر است که از این مقدار ۳.۷۰۰ کیلومتر تکمیل و به 

بهر برداری رسیده است.
راستا افزود: در طول این سه کیلومتر و ۷۰۰ متر  اداره کل 
راه  و شهرسازی ۱۶ هزار و صد متر خط کشی  انجام داده 
است که ۱۷۰۰ متر از محور  چهار خطه و ۲۰۰۰ متر بصورت 
دو خطه است. وی تصریح کرد: اعتبار این پروژه صد میلیارد 
ریال و از محل اعتبارات استانی است، که بزرگترین مشکل  
پروژه نبود اعتبار کافی است که جا  دارد از همه مسئولین 
استانی و شهرستانی تقاضا کنیم جهت تأمین اعتبار این پروژه 

همچون گذشته همکاری الزم را با این اداره داشته باشند.
این مسئول عنوان کرد: این محور بخشی از محور دهدشت – 
سرفاریاب به یاسوج است.راستا تأکید کرد: به منظور افزایش 
ایمنی محور، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران 
راه بخصوص در شب با دید محدود، تفکیک باندهای رفت 
و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان 
در  کشی  خط  اجرای  عملیات  رانندگی  سوانح  و  تصادفات 
وردی شهر دهدشت  به سمت سه راهی طولیان به اجرا در 
آمد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل راه  و 
شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، راستا بیان کرد: شهرستان 
کهگیلویه  از جمله شهرستان هایی است که به لحاظ شرایط 
محورهای  دارای  آن  در  روستاها  تعدد  و  منطقه  جغرافیایی 
پر رفت و آمد و حادثه خیز بوده، لذا ایمن سازی و بهسازی 
راه های ارتباطی این شهرستان از اولویت های مهم این اداره 

است.

گذشته  هفته  سفر  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
رئیس جمهوری به استان و مطرح شدن موضوع مدارس کپری، گفت: 
خوشبختانه با اقدامات انجام شده مدیران و همکاری خوب خیرین چیزی 

به عنوان مدرسه کپری در این دیار نداریم.
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  احمدزاده  علی  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار جمعی از مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان هدف 
ابراهیم  سید  آیت اهلل  فوری  و  اکید  دستور  پیگیری  را  دیدار  این  از 

مدارس  برحذف  مبنی  استان  به  استانی  سفر  در  رئیس جمهور  رئیسی، 
کپری برشمرد.استاندار افزود: براساس آمار مستند و ارائه شده از سوی 
مسئوالن آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد  هیچ مدرسه کپری 

در این استان وجود ندارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار تهیه گزارش دقیق از وضعیت 
مدارس استان از سوی مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش، ارائه به 

استاندار و ارسال آن به مرکز شد.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 
مدرسه کپری در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد


