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 معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس:

جهادگران در گروه های جهادی 
شهید سلیمانی را الگو قرار دهند

 

 
 

با  نشستی  در  فارس  استان  فجر  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
در  جهادگران  گفت:  کازرون  نواب  شهید  جهادی  گروه 

گروه های جهادی شهید سلیمانی را الگو قرار دهند.
قاسم  پاسدار  سرهنگ  پناهی:  میالد  خبری/   سرویس 
با  فارس  استان  فجر  سپاه  هماهنگ کننده  معاون  علی پور 
مقاومت  ناحیه  صفوی  نواب  شهید  جهادی  گروه  مسئوالن 

بسیج سپاه کازرون دیدار نمود.
این برنامه که روستای کم برخوردار کالنی از توابع کوهمره 
دهستان دشت برم کازرون برگزار شد معاون هماهنگ کننده 
سپاه فجر فارس، با قدردانی از زحمات و فعالیت های گروه 
جهادی شهید نواب صفوی، اظهار داشت: گروه های جهادی 
محرومیت زدایی،  راستای  در  جلو  روبه  با حرکت  می توانند 
اقدامات ماندگار و موثری را انجام دهند و گره های بزرگی 

را باز کنند.
از مجاهد و حرکت جهادی  وی اضافه کرد: وقتی صحبت 
پایه  بر  که  می شود  مجموعه ای  از  صحبت  عماًل  می کنیم 
خودباوری و متکی بر ایمان بر اساس غیرت دینی بر مبنای 
گروه ها  و  افراد  توسط  صحیح  طراحی  و  درست  فهم  یک 
انجام می شود که در این مسیر استقامت می کنند و مجاهدت 
و استقامت آنها منجر به این می شود که باب رحمت الهی باز 

شده و شرایط جدیدی به وجود می آید..
اولین  زلزله  و  سیل  مواقع  در  داد:  ادامه  علی پور  سرهنگ 
میدان می شوند  وارد  اجرایی  از دستگاه های  قبل  کسانی که 
فارس  استان  جهادگران  و  هستند  جهادی  گروه های  همین 
حضور چشمگیر در عرصه های خدمت رسانی دارند و اتفاقات 

خوبی به دست آن ها رقم خورده است..
وی با بیان اینکه جهادگران باید شهید سلیمانی را الگوی خود 
مناطق  در  با حضور  سلیمانی  شهید  داشت:  بیان  دهند،  قرار 
مختلف با اخالص و روحیه جهادی مردم آن مناطق را با خود 

همراه و در مقابله با دشمن تاریخ سازی می کرد.
با  اینکه  بر  تأکید  با  فارس  فجر  سپاه  در  مسئول  مقام  این   
از  استان  فجر  سپاه  مختلف  معاونت های  ظرفیت های  همه 
گروه جهادی شهید نواب صفوی جهت محرومیت زدایی در 
خاطرنشان  کرد،  خواهیم  قاطع  حمایت  کازرون  شهرستان 
شما  فداکاری  و  ایمان  غیرت،  همت،  به  جامعه  این  کرد: 
این روحیه ای که در شما جوانان  با  و  دارد  نیاز  جهادگران 

هست ما به افق های درخشان خواهیم رسید..
جهادی  گروه  مسئول  غضنفری،  هادی  برنامه  این  ادامه  در 
کازرون  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  صفوی  نواب  شهید 
جهادی  گروه  این  گرفته  صورت  فعالیت های  از  گزارشی 
محروم  مناطق  در  گروه  این  جهادگران  گفت:  و  داد  ارائه 
شهرستان به محرومیت زدایی در عرصه های مختلف فرهنگی، 
عمرانی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی، دامپزشکی، مشاوره و 

... خواهند پرداخت.
وی در ادامه گفت: با یاری خداوند و حمایت های بی دریغ 
فرمانده جهادی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون در تابستان 
و  عدالت  تحقق  برای  »خدمت رسانی  شعار  با  جاری  سال 
پیشرفت« با حضور جوانان جهادگر در منطقه محروم فامور 

در عرصه های مختلف به فعالیت پرداختیم..
ناحیه  فرمانده  توکل  سرهنگ  مستمر  حضور  غضنفری 
مقاومت بسیج سپاه کازرون در کنار جهادگران قبل و حین 
اردوی جهادی را مایه دلگرمی اعضای گروه جهادی عنوان 
کرد و گفت: در راستای مطالبه رهبری از گروه های جهادی 
و  کار جهادی«  و  اندیشه  در  بدون حد  »پیشرفت  بر  مبنی 
در  عمومی«  گفتمان  به  جهادی  حرکت های  تبدیل  »لزوم 
و  نخبگان  از  اعم  ظرفیت ها  همه  از  استفاده  با  داریم  نظر 

دستگاه های مختلف به این مهم دست یابیم.
شمیم عطر رضوی 

در پایگاه های واکسیناسیون
 کووید ۱۹ شهرستان کازرون

حضور  با  )ع(،  رضا  امام  هشتم،  امام  ملکوتی  بارگاه  خدام 
در پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹، مرکز سالمت 
تالش  از  یاسمین،  خصوصی  درمانگاه  و  )عج(  المهدی 
کارکنان حوزه سالمت در مقابله با ویروس کرونا قدردانی 

کردند.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شبکه  رئیس  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
گفت: در اولین روز از ماه ربیع االول، خادمان حرم رضوی 
امام  ملکوتی  بارگاه  معطر  پرچم  داشتن  دست  در  ضمن 
امام  مطهر  به ضریح  متبرک  بسته های  اهدای  با  مهربانی ها، 
هوای وصف  و  حال  سالمت،  حوزه  کارکنان  به  )ع(  رضا 
وجود  به  شهرستان  این  واکسیناسیون  مراکز  در  را  ناشدنی 

همه گیری  به  توجه  با  افزود:  برامکی  بندر  آوردند.دکتر 
ویروس کرونا که امکان مسافرت برای مردم وجود ندارد، 
حضور خدام حرم رضوی در شهرها به ویژه در جمع مدافعان 

سالمت بسیار ارزشمند است.

خرامه
مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان خرامه:

طرح مبارزه با موش صحرایی
 در خرامه اجرایی شد

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  نباتات  حفظ  مسئول 
صحرایی  موش  با  شیمیایی  مبارزه  شدن  اجرایی  از  خرامه 
این  آلوده  کانون های  از  هکتار   ۱۵۰ به  نزدیک  در سطحی 

شهرستان خبر داد.
عمومی  ازروابط  نقل  به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
نژاد  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه، زینب علی 
با بیان اینکه موش صحرایی ناقل اصلی بیماری سالک است، 
و  فسفردوزنگ  سم  کیلو  سه  تأمین  با  مدیریت  این  گفت: 
مجموعه  مسئولیت پذیری  مسموم  طعمه  تهیه  در  مشارکت 
جهاد کشاورزی در قبال تأمین سالمت جامعه را به نمایش 

گذاشت.
جلدی  لیشمانیوز  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  وی؛  گفته  به 
در  صحرایی  موش  جمعیت  کاهش  استراتژی  با  )سالک( 
فصول پاییز و زمستان از طریق طعمه مسموم خشک نتایج 

رضایت بخشی به دنبال دارد.
و  کرد  اشاره  سالک  بیماری  پیچیده  ماهیت  به  نژاد  علی 
افزود: از بین بردن موش های صحرایی با هدف مهار اپیدمی 
لیشمانیوز همت و تالش کارکنان شبکه بهداشت و درمان، 
جهاد کشاورزی، محیط زیست، شهرداری، شورا، دهیاران و 

عموم مردم را می طلبد.

استان بوشهر
وزیر نفت : 

چهار پروژه جدید نفتی در استان 
بوشهر اجرا می شود

بااعتباری  نفتی  جدید  پروژه  چهار  گفت:  نفت   وزیر 
۶۰۰ میلیون دالر در استان بوشهر اجرا می شود.

به گزارش ایرنا، جواد اوجی در نشست شورای اداری استان 
بوشهر که در جریان ششمین سفر استانی دولت سیزدهم با 
شد،  برگزار  دولت  هیئت  اعضای  و  رئیس جمهوری  حضور 
افزود:  در بخش توسعه باالدست وزارت نفت نیز پروژه های 
نفتی  میدان   ۱۲ از  نفتی  میدان   ۶ تولید  نگهداشت  و  حفظ 
موجود در استان بوشهر در دستور کار است که ۲ واحد آن 
نیمه کار بوده و تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند.

بالغ  بوشهر  استان  نفت  تولید  اینکه ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
بخش  در  شد:  یادآور  است  روز  در  بشکه  هزار   ۲۵۰ بر 
نیمه دوم سال ۱۴۰۱ چهار  نیز در  پایین دست، پتروشیمی ها 
واحد پتروشیمی در استان بوشهر به بهره برداری  می رسد که 

از محل آنها اشتغال زایی خوبی در این استان محقق می شود.
اوجی اضافه کرد: ۳۶۰ پروژه در بخش آموزشی، بیمارستانی، 
در  تومان  میلیارد   ۷۰۰ از  بیش  بااعتباری  رفاهی  و  ورزشی 
برای  نفت  صنعت  اجتماعی  مسئولیت های  اجرای  راستای 
در  آنها  از  بخشی  که  است  یافته  اختصاص  بوشهر  استان 
سال جاری و بخشی دیگر نیز تا نیمه نخست سال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وزیر نفت با اشاره به اینکه  ۲۳ روستا نیز بااعتبار ۲۹ میلیارد 
تومان به شبکه گاز سراسری متصل می شود افزود: این حجم 
از پروژه در حوزه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت بی نظیر 

است و نشان از توجه ویژه دولت به استان بوشهر دارد.
اوجی اظهار داشت: جدا از پروژه های تعریف شده از سوی 
وزارت نفت برای استان بوشهر در حوزه مسئولیت اجتماعی، 
چهار  سقف  تا  استان  این  میدان های  توسعه  پروژه  هر  در 
درصد اعتبارات بخش مسئولیت اجتماعی در این استان هزینه 

خواهد شد.
استان  بومی  نیروهای  بکارگیری  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
با  قرارداد  عقد  قالب  در  نیز  نفت  وزارت  حوزه  در  بوشهر 
سازمان فنی و حرفه ای این استان در همه شهرستان ها زمینه 

برای آموزش نیروهای مستعد فراهم خواهد شد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  شرکت  پنج  کرد:  عنوان  اوجی 
انرژی پارس به دالیلی نیروهای شرکتی خود را جواب کرده 

بودند که در نشستی مسائل و مشکالت آنها حل شد.
 وزیر نفت اظهار داشت: در ارتباط با نیروهای قراردادی و 
پیمانی حوزه های مختلف تیمی از حوزه منابع انسانی وزارت 
نفت به منطقه اعزام و قراردادهای آنها بازنگری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بحث 
نفت  وزارت  تاکنون  نفتی  شهرک های  به  سیراف  آبرسانی 
۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده و پروژه همچنان ناتمام 
است که مقرر شد ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت 

نفت به این پروژه اختصاص یابد.
اوجی افزود: در ارتباط با حمایت از تیم فوتبال پارس جنوبی 
بود،  مردم  مطالبه  از  موضوع  این  اینکه  به  توجه  با  نیز  جم 
مقرر شد نگرانی مردم برای حمایت از این تیم برطرف شود.
سفر  با  پنجشنبه  روز  از  بوشهر  استان  به  دولت  هیئت  سفر 
استان  این  جنوبی  شهرستان های  به  شهرسازی  و  راه  وزیر 

آغاز شد.
وزیر اقتصاد:

کاالهای رسوبی در انبارهای استان 
بوشهر ساماندهی می  شوند

در  رسوبی  کاالهای  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بوشهر  استان  تملیکی  اموال  سازمان  انبارهای  و  گمرک ها 

بزودی ساماندهی می شوند.
اداری  ایلنا، احسان خاندوزی در نشست شورای  به گزارش 
با حضور رئیس جمهوری و اعضای هیئت  استان بوشهر که 
استانی  سفر  ششمین  جریان  در  افزود:  شد،  برگزار  دولت 
حل  نخست  موضوع  بوشهر  استان  به  سیزدهم  دولت  هیئت 
مشکل رسوب کاالها در گمرک ها و انبارهای سازمان اموال 
تملیکی بود که رئیس جمهوری نیز از آن بازدید و دستورهای 

خوبی در این زمینه صادر کرد.
وی بیان کرد: در این ارتباط مقرر شد با انجام دو تا سه اقدام 
میزان رسوب  در  تحول چشمگیری  آینده  ماه  سه  مدت  در 
کاالها )به لحاظ ورودی کاالهای رسوبی و سرعت خروج 

و تعیین تکلیف کاالهای منتظر احکام قضایی( ایجاد شود.
از  بهره مندی  و  تجارت  با  ارتباط  در  داد:  ادامه  خاندوزی 
زیادی  بخش  معیشت  قطب  که  نیز  مرزنشینی  مزیت های 
گفت  لنجداران  نمایندگان  با  است  بوشهر  استان  مردم  از 
ته  کاالهای  واردات  قانون  ساماندهی  با  شد  مقرر  و  گو  و 
لنجی )همراه ملوان( شرایطی فراهم شود که هم به معیشت 
اینکه از تحمیل ضرر به تولید ملی  این استان کمک و هم 

جلوگیری شود.
و  رئیس جمهوری  زمینه  این  در  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
باشند تا  این زمینه همکاری الزم را داشته  هیئت دولت در 

خبرهای خوشی به مردم استان بوشهر برسد.
بازدیدهای  نیز در  داد: در حوزه زیرساختی  ادامه  خاندوزی 
صورت گرفته از بندرهای گناوه، دیلم و ریگ زیرساخت ها 
بنادر و دریانوردی  مقرر شد سازمان  بود که  بسیار ضعیف 
با فایده های  بیشتر برای تقویت  بنادر همراه  از  تالش کند 

بخش های ضعیف تر در سایر بنادر استفاده شود.
وی اظهار داشت: در این زمینه با توجه به کمبودها وضعیت 
آن  به  باید  که  بود  بارزی  نکته  مردم  گالیه  زیرساختی 

رسیدگی شود.
با  ارتباط  در  کرد:  اضافه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مسئولیت اجتماعی شرکت های نفت و گاز نیز مطالبه مردمی 
برای تحقق خواسته ها بحق است که الزم است در برابر این 
صادر  نفت  وزیر  سوی  از  دستورالعمل  تبعیض  و  نابرابری 

شود.
وی افزود: در بازدید صورت گرفته از برخی از شهرستان ها 
برخی از شهروندان در ارتباط با سند مسکن خود اعتراض هایی 
داشتند چراکه با وجود دارا بودن سند به آنها اعالم شده باید با 
پرداخت مبلغی سند جدید بگیرند که این موضوع نیز پیگیری 

خواهد شد.

 

استان هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی غرب 
استان هرمزگان:

صادرات نفتی از بنادرغرب 
هرمزگان ۷۳۲ درصد افزایش یافت

 
 

افزایش  میزان  هرمزگان،  غرب  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
صادرات نفتی تا نیمه مهرماه سال جاری از بنادر این استان 

را ۷۳۲ درصد با حجم ۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تن اعالم کرد.
اعالم  رسانه ها  به  نسب  عسکری  قاسم  ایرنا،  گزارش  به 
کرد: در این مدت سه میلیون و ۲۲۸ هزار تن کاالی نفتی 
را  درصدی   ۳۰۴ رشد  شاخص ها  که  شده  غیرنفتی صادر  و 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
وی با اشاره به رشد ۶۸ درصدی صادرات غیرنفتی با حجم 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  بیان  تن  هزار   ۸۶۵ از  بیش 
بیش از پنج میلیون و ۱۷۰ هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی 
در این بنادر تخلیه و بارگیری شده است که در همسنجی با 
مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۱۳۰ درصدی در امر تخلیه 

و بارگیری هستیم.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تصریح کرد: در این 
مدت نیز بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاالی نفتی تخلیه 
و بارگیری شد که در این بخش مجموع شاخص ها رشد ۲۰۰ 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
عسکری نسب ادامه داد: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری 
انواع کاال، بیش از یک میلیون و ۶۶۳ هزار تن نیز مربوط به 

کاالهای غیرنفتی است و در این بخش نیز ۵۴ درصد افزایش 
محقق شده است. 

وی یادآور شد: در این مدت نیز بیش از ۶۱۴ هزار تن انواع 
استان کاپوتاژ شده که  بنادر غرب  در  غیرنفتی  محصوالت 

افزایش ۳۱ درصدی در این حوزه در پی داشته است. 
کابوتاژ )Cabotage( یا مساحله به معنی حمل و نقل کاال 
یا مسافران از یک نقطه در یک کشور به نقطه ای دیگر در 
کشور  از  نقل  و  حمل  کاربر  که  شرایطی  در  کشور  همان 

دیگری باشد را مساحله می گویند.

بندرعباس
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:

اولویت شهرداری بندرعباس 
باید انتصاب مدیران توانمند 

و مبارزه با فساد باشد
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: انتصاب مدیران 
تکریم  بندرعباس،  شهرداری  در  فساد  با  مبارزه  توانمند، 
ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست ها و مشکالت آنها از 

اولویت های شهرداری بندرعباس باشد.
به گزارش مهر، فاطمه جراره در آئین آغاز به کار شهردار 
جدید بندرعباس ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول و هفته 
سابق  اعضای  و  سابق  شهردار  از  تشکر  و  انتظامی  نیروی 
خود  گام  اولین  در  ششم  شورای  کرد:  اظهار  شهر،  شورای 
کشور  وزیر  حکم  با  و  کرد  انتخاب  را  بندرعباس  شهردار 
و  منصوب  بندرعباس  شهردار  عنوان  به  نوبانی  آقای  رسمًا 
است  شورا  مدنظر  که  شاخصه هایی  به  باتوجه  داریم  انتظار 
تا  کند  اقدام  امور  انجام  در  تسهیل  در  بندرعباس  شهردار 

رضایتمندی مردم شهر بندرعباس را به دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد: انتصاب مدیران توانمند و دلسوز در مجموعه 
شهردار  به  کارها  بهتر  هرچه  انجام  در  می تواند  شهرداری 
در  خاصی  مشکل  با  مجموعه  این  تا  کند  کمک  منتخب 

زمینه های مختلف شهری روبرو نشود.
شهردار بندرعباس: 

پنج اولویت پایه ثابت تمام 
فعالیت ها خواهد بود

 شهردار بندرعباس استفاده از خرد جمعی، تکریم ارباب رجوع 
توجه به معیشت کارکنان عدالت و شفاف سازی را به عنوان 
مدیریت  دوره  در  فعالیت های شهرداری  اصلی  اولویت  پنج 

جدید اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی نوبانی در مراسم آغاز به کار خود 
با  هایی  نشست  شهردار،  عنوان  به  انتخاب  از  پس  افزود: 
الزم  برنامه ریزی  و  شده  برگزار  مختلف  بخش های  مدیران 

برای حوزه های مختلف مدیریت شهری انجام شده است.
 وی ادامه داد: نیروهای شهرداری با تخصص و اشرافی که 
نسبت به حوزه های کاری خود دارند، می توانند موجب رقم 

زدن اتفاقات خوب کارشناسی شده باشند.
نوبانی اضافه کرد: از امروز، طبق برنامه مشخص شده و بر 
بلند مدت حرکت  اساس اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 

خواهیم کرد.

استان خوزستان
 

استاندار مطرح کرد؛

لزوم وجود امنیت برای تحقق 
توسعه و سرمایه گذاری در خوزستان

 
 

 
 

تا  است  اول  شرط  امنیت  وجود  گفت:  خوزستان  استاندار 
برنامه های  در  که  آنچه  و  سرمایه گذاری ها  اهداف،  بتوانیم 
کنیم  اجرا  را  است  شده  تنظیم  ساالنه  بودجه های  و  توسعه 
کرد  خواهد  کمک  جامعه  امنیت  به  خود  آن ها  تحقق  که 
بنابراین الزم و ملزوم تحقق توسعه در استان خوزستان امنیت 
فرهنگی  امنیت  اجتماعی و  امنیت  امنیت سیاسی،  اقتصادی، 

است.
صادق خلیلیان در آیین صبحگاه مشترک یگان های نیروهای 
مسلح که به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در ستاد 
انتظامی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه  فرماندهی 
توسعه  دارد؛  گوناگونی  مؤلفه های  و  ابعاد  جامعه  یک  در 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمی شود مگر 

با تأمین امنیت جامعه.
به گزارش ایسنا، وی افزود: این مؤلفه ها چنان در هم تنیده 
شده اند که اگر توسعه سیاسی اتفاق بیفتد اما توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی همپای هم رخ ندهند، جامعه به اهداف 

خود نخواهد رسید.
استاندار خوزستان گفت: اگر توسعه اقتصادی در جامعه رخ 
ندهد، امنیت آن جامعه نیز به مخاطره می افتد. اگر در جامعه 
امنیت وجود نداشته باشد، توسعه اقتصادی نیز محقق نخواهد 

شد زیرا توسعه اقتصادی نیازمند توسعه سرمایه گذاری است 
و سرمایه گذاری در هر نقطه، نیازمند برقراری امنیت است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی زیربنای رشد و توسعه در 
همراه  اسالمی  غنی  فرهنگ  کرد:  عنوان  است،  جامعه  هر 
سایر  به  نسبت  جهت  هر  از  را  ما  ایرانی،  غنی  فرهنگ  با 
قوی  بنیان  فرهنگ  دو  این  است؛  کرده  بی نیاز  فرهنگ ها 

برای توسعه کشور ایجاد کرده است.
فرهنگی  توسعه  حقیقت  در  اسالمی  انقالب  گفت:  خلیلیان 
و سیاسی بر پایه اسالم ناب محمدی )ص( بوده که موجب 
ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسالمی در جهان شده است، در 
حالی که پیش از پیروزی انقالب، ایران شاخص های توسعه 

پایینی داشت.

اهواز

آخرین وضعیت اجرای طرح های 
فاضالب غرب اهواز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان آخرین وضعیت 
اجرا و تکمیل طرح های فاضالب غرب اهواز را تشریح کرد.
خصوص  در  ایرنا،  با  گفت وگو  در  کرمی نژاد  محمدرضا 
کرد:  اظهار  اهواز  غرب  فاضالب  پروژه  وضعیت  آخرین 
شبکه  بخش  سه  در  اهواز  غرب  فاضالب  مشکل  حل  برای 
فاضالب، تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ باید اقدامات الزم 

انجام شود تا شاهد تکمیل فاضالب در غرب اهواز باشیم.
اهواز  غرب  تصفیه خانه  وضعیت  آخرین  خصوص  در  وی 
و  بوده  خارجی  فاینانس  با  تصفیه خانه  این  اجرای  افزود: 
تا  است  فراهم شده  مقدمات  و  است  پای کار  نیز  پیمانکار 
با اجرای این تصفیه خانه ۱۵۶ هزار مترمکعب در شبانه روز، 

پساب خروجی از این تصفیه خانه داشته باشیم.
در  گفت:  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
جلسه ای که با حضور وزیر نیرو داشتیم تصمیم گرفته شد، 
در  کامل  صورت  به  اهواز  غرب  فاضالب  شبکه  اجرای 

بخش هایی که باقی مانده است به مناقصه برود.
 ۶۰۰ و  هزار   ۵ حدود  مناقصه  این  کرد:  عنوان  کرمی نژاد 
 ۳۰ کیلومتر خط،  شامل ۸۰۰  دارد که  هزینه  تومان  میلیارد 
کیلومتر خطوط اصلی و ۱۵ ایستگاه پمپاژ است که باید در 

مدت زمان مقرر اجرایی شود.
وی افزود: تکمیل تصفیه خانه غرب اهواز و احداث تصفیه خانه 
فاضالب عین دو اهواز نیز جزیی از این طرح ها هستند که بر 
انجام شده برای حل مشکل همیشگی  اساس برنامه ریزی های 

فاضالب غرب اهواز، باید اجرایی شوند.

استان کهگیلویه و بویراحمد
 

مارگون

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 
مشکالت مردم سیالب کلوار 

برطرف می شود

 

 

 
مردم  مشکالت  رفع  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
با تالش همه  استان  این  منطقه کم برخوردار سیالب کلوار 

دستگاه های اجرایی برطرف می شود.
به گزارش ایرنا، سید علی احمدزاده در خاتمه سفر یک روزه 
خود به منطقه کم برخوردار سیالب کلوار در نشست رسانه ای 
اظهار داشت: با همراهی جمعی از مدیران استانی از نزدیک 
در جریان مشکالت اساسی و زیرساختی ساکنان این منطقه 
قرار گرفتیم و بزودی اقدامات موثری در راستای تعدیل و 
رفع این مسائل احصا شده با همت و اهتمام ویژه متولیان امر 

انجام خواهد گرفت.
به گفته استاندار در این بازدید از مدیران آبفای استان خواسته 
شد تا مشکل کمبود آب منطقه سیالب کلوار مارگون طی 
راه  آسفالت  به  نسبت  متولی  مسئوالن  و  رفع  آینده  ماه   ۳
اقدام  بختیاری  استان چهارمحال  مرز  تا  منطقه  این  روستایی 

کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت وام های کم بهره 
داد  خبر  نزدیک  آینده  در  منطقه  این  جوانان  به  اشتغالزایی 
مارگون  سیمان  سرمایه گذار کارخانه  با  رایزنی  با  و گفت: 
و افزایش خطوط تولید و راه اندازی شرکت حمل و نقل از 
استفاده  شرکت  این  در  اشتغالزایی  برای  منطقه  این  جوانان 
می شود.احمدزاده موقعیت مکانی روستای سیالب را به دلیل 
اظهار  و  ارزیابی کرد  قرار گرفتن در شیب کوه خطرناک 
داشت: از فرماندار و  رئیس بنیاد مسکن خواستیم تا نسبت 
به جابجایی این روستا برنامه ریزی و چاره اندیشی الزم  انجام 
نفر   ۸۰۰ و  هزار   ۲ با  کلوار   روستایی سیالب  گیرد.منطقه 
جمعیت در آخرین نقطه مرزی با استان چهارمحال و بختیاری 
است که مشکالت عدیده ای دارند و از نظر زیرساخت ها با 
بهداشت،  از جمله آب شرب، کشاورزی،  زیادی  مشکالت 

جاده و تحصیل دانش آموزان مواجه است.

مدیر فرودگاه یاسوج از افزایش پرواز، بار و مسافر طی ۶ ماهه نخست 
امسال در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش مهر، عنایت انصاری فرد در جمع خبرنگاران افزود: از بهمن 
بعمل آمده  پیگیری های  با  یاسوج  ماه سال ۱۳۹۹ در فرودگاه شهدای 
و حمایت های بسیار خوب استانداری محترم موفق شدیم با فعال کردن 
ایر در کنار شرکت هواپیمایی ماهان تعداد  شرکت هواپیمایی پارس 
پروازهای این فرودگاه را از دو روز در هفته به ۶ روز در مسیر تهران- 

یاسوج و بالعکس افزایش دهیم.
وی اظهار کرد: همچنین برای اولین بار در استان پرواز مستقیم مشهد 
مقدس را راه اندازی کردیم و به همین سبب شاهد رشد و ارتقا خیلی 
خوبی در شاخص های عملکرد پرواز- بار و مسافر در ۶ ماهه نخست 
که  بوده ایم   ۱۳۹۹ سال  در  آن  مشابه  مدت  با  مقایسه  در   ۱۴۰۰ سال 
یقینًا با تالش های صورت گرفته بزودی باز هم شاهد افزایش پروازها 

خواهیم بود.

مدیر فرودگاه یاسوج خبر داد؛
افزایش پرواز، بار و مسافر در فرودگاه یاسوج


