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 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
خبر داد؛

افزایش 250 درصدی کشت 
چغندرقند پاییزه در کازرون

 

 
 

کشت  آغاز  از  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
چغندرقند پاییزه در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی 
کشاورزی  مزارع  از  هکتار   600 جاری  سال  در  می شود 

کازرون به کشت این محصول اختصاص می یابد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
کازرون، حمید رشیدی با اشاره به اینکه بهترین زمان کاشت 
این محصول از نیمه مهر ماه تا اواسط آبان ماه است، اظهار 
کرد: کشت این محصول استراتژیک تحولی نو در کشاورزی 

این شهرستان ایجاد کرده است.
به  پاییزه  چغندرقند  کشت  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
صورت قراردادی و تضمینی است، ابراز کرد: میزان قرارداد 
کشت این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 250 درصد 

افزایش داشته است.
و  جلسات  تشکیل  خرید،  قیمت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
نهاده های  موقع  به  توزیع  ترویجی،  و  آموزشی  کالس های 
کشاورزی، استفاده از آبیاری تحت فشار و تعهد کارخانه های 
قند به پرداخت به موقع مطالبات و منظور کردن مساعده برای 
زیرکشت چغندرقند  افزایش سطح  از دالیل  داشت  عملیات 

پاییزه در سال جاری است.
رشیدی تصریح کرد: این محصول بر مبنای درصد عیار قند 
15 و با احتساب کرایه حمل به قیمت 15 هزار و 220  ریال 
از چغندرکاران خریداری می شود، که با احتساب جوایز تولید 
مبنی بر ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک و ۲ کیلوگرم شکر به ازای 
هر تن تحویل چغندرقند، درآمد ناخالص نسبتًا مطلوبی برای 

کشاورزان ایجاد می کند.
کشت  برای  آنتک  رقم  بذر  از  استفاده  به  اشاره  با  وی: 
عملکرد  پتانسیل  کرد:  خاطرنشان  کازرون  شهرستان  در 
چغندرقند پاییزه با توجه به رعایت اصول بهزراعی در بعضی 
هکتار  در  تن   105 تا  قبل  سنوات  در  شهرستان  این  مزارع 
بوده است که در مقایسه با بسیاری از محصوالت درآمدزایی 

بیشتری برای کشاورزان در پی دارد.

سپیدان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان

 خبر داد؛
پیش بینی برداشت 200 هزار تن 

محصول در قطب تولید
 سیب فارس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: باغ های سیب 
می شود  پیش بینی  و  است  برداشت  حال  در  شهرستان  این 
امسال بالغ بر 200 هزار تن محصول از سطحی قریب به 7000 

هکتار، تولید و روانه بازارهای مصرف شود.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
نصیری  مهدی  سپیدان،  شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیریت 
اظهار کرد: عملیات سیب چینی ارقام بهاره، از خردادماه آغاز 
و در تیرماه به پایان می رسد و برداشت ارقام پاییزه از نیمه 

دوم شهریورماه تا آذرماه همچنان ادامه خواهد یافت.
تولید  در  سپیدان  شهرستان  نخست  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد: سیب  و سطح زیر کشت سیب در استان فارس، 
در  تن   30 عملکرد  میانگین  با  شهرستان  این  در  تولیدی 
هکتار، جهت تازه خوری و تولید محصوالت فرآوری از قبیل 
برگه، لواشک، کمپوت، آب میوه و پوره، بارگیری می شود.
توسط  عمدتًا  سیب  باغ های  احداث  کرد:  تصریح  نصیری 
انجام  پایه ها بذری هستند  پیوندی که مرسوم ترین  نهال های 

می شود.
این  سیب  باغ های  در  تابستانه  و  بهاره  ارقام  وی،  گفته  به 
شهرستان؛ گالب، قندک و شیخی و ارقام پاییزه رد دلیشز و 

گلدن دلیشز مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه سیب سپیدان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، 
است  برخوردار  باالیی  انبارمانی  و  مطلوب  عطر  و  طعم  از 
این شهرستان جهت  تولیدی  از سیب  افزود: بخش عمده ای 
تازه خوری به میادین میوه و تره بار استان های مجاور صادر و 
درصد کمتری جهت تأمین سیب شب عید روانه سردخانه ها 

می شود.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت ویژه احداث و گسترش 
واحدهای صنعتی فرآوری و نگهداری این محصول، به منظور 
به  تولیدی  محصول  خروج  از  جلوگیری  و  افزوده  ارزش 
افزایش  باغ ها و  با توجه به توسعه  ابراز کرد:  صورت خام، 
سطح زیر کشت، گسترش این صنایع از قبیل سردخانه ها و 

صنایع تبدیلی، در اولویت برنامه های اجرایی جهاد کشاورزی 
این شهرستان قرار دارد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان با بیان این که در 
حال حاضر تنها 6 واحد سردخانه به ظرفیت 30 هزار تن در 
این شهرستان فعال هستند، اظهار داشت: این بدین معناست 
ظرفیت  شهرستان  تولید  میزان  درصد   15 اندازه  به  تنها  که 

ذخیره سازی وجود دارد.

بیضا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا خبر داد؛
آغاز برداشت سیب درختی پاییزه 

در بیضا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پیش بینی می شود 
و  برداشت  این شهرستان  باغ های  از  تن سیب  بالغ بر 2250 

روانه بازار شود.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، منصور امیریان با 
بیان اینکه 150 هکتار از باغ های شهرستان به کشت سیب 
ابتدای  از  سیب درختی  برداشت  زمان  افزود  دارد  اختصاص 

مهرماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
ارقام سیب کشت شده شامل: سیب گالب، سیب درختی سفید 

و قرمز است.
امیریان گفت: با توجه به شرایط مناسب جغرافیایی و آب و 
هوای مناسب همچنین دانش باالی باغداران، کشت درختان 

سیب در حال توسعه است.

ارسنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان 

خبر داد؛
پرداخت تسهیالت کمک های فنی 

و اعتباری طرح های کشاورزی 
حفاظتی در ارسنجان

تسهیالت  پرداخت  از  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشاورزی  طرح های  اجرای  اعتباری  و  فنی  کمک های 
حفاظتی، تولید محصوالت زراعی و کودهای زیستی در این 

شهرستان خبر داد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
ناصر  سید  ارسنجان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
حفاظتی  کشاورزی  تسهیالت  کرد:  تصریح  خرمی  حسینی 
به دستگاه های  پنج ساله  بازپرداخت  و  با سود هفت درصد 
حفاظتی )بذرکارهای بی خاک ورز، دستگاه های ساقه خرد 
متصل  دیم  کار  عمیق  های  کارنده  تراکتوری،  پشت  کن 
برداشت  کمباین های  تجهیز  مستقیم،  کشت  دستگاه های  به 

غالت به کاه پخش ن انتهایی( تعلق می گیرد.
هر  ازای  به  زراعی  محصوالت  تولید  زمینه  در  افزود:  وی 
هکتار گندم، مبلغ 50 میلیون ریال، حبوبات، 20 میلیون ریال، 
پنبه، 100 میلیون ریال، نباتات علوفه ای، 20 میلیون ریال و 
چغندرقند، 90 میلیون ریال تسهیالت با سود هشت درصد و 

بازپرداخت یکساله اختصاص داده شده است.
تولیدکنندگان  برای  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
کودهای آلی و زیستی نیز تسهیالت یکساله با نرخ سود 11 

درصد در نظر گرفته شده است.

استان بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

کارمندان واکسن گریز هفته ای 
یک بار تست کرونا بدهند

درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تاکنون  که  کارمندانی  مختلف  ادارات  در  گفت:  بوشهر 
مرتبه  یک  هفته ای  هستند  موظف  نکرده اند  تزریق  واکسن 

تست کرونا انجام دهند.
استان  در  کرد:  اظهار  کشمیری  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
بوشهر به علت فصل گرما و بسته بودن درب و پنجره شاهد 
موج سهمگین پنجم در تابستان بودیم که خداراشکر اکنون 

فروکش کرده است.
و  خلوت  اورژانس ها  تقریبًا  بوشهر  استان  در  افزود:  وی 
مراجعات کمتر شده و بخش های بستری بیماران کرونایی در 
بیمارستان های استان یا فاقد بیمار بوده یا تعداد بسیار کمی 

در آن ها وجود دارد.
کرد:  تصریح  بوشهر  استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  دبیر 
کنگان  شهرستان  دو  در  کم خطر  و  آرام  نسبت  به  شرایط 
و جم را شاهد هستیم و ۸ شهرستان استان در وضعیت زرد 
بوده که  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به زودی تعدادی 

دیگری از شهرستان ها به رنگ آبی و کم خطر خواهند شد.
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بوشهر در مورد باز شدن تاالرها در استان خاطرنشان کرد: 

در  بهداشت،  وزارت  از  شده  دریافت  بخشنامه های  طبق 
شهرستان های زرد و آبی امکان استفاده از تاالرها در محیط 
امکان پذیر  ضوابط  رعایت  و  مهمانان  محدود  تعداد  با  باز، 

است.
کشمیری در مورد بازگشایی مدارس بیان کرد: ۵ گروه از 
دانش آموزان می توانند به مدرسه روند که اکنون برای عشایر 
و روستایی ها در استان بوشهر در تعداد کم و محیط باز انجام 
باز  مدارس  اکثر  ماه  آبان  دوم  نیمه  از  همچنین  است  شده 

خواهند شد.
وی در مورد بازگشایی دانشگاه ها گفت: در آبان ماه احتمال 
اصلی  مشکل  اکنون  ولی  دارد  وجود  دانشگاه ها  بازگشایی 

باز شدن خوابگاه ها است که نیاز به قوانین سخت تری دارد.

گناوه
فرماندار گناوه:

۱5 میلیارد تومان برای 
جبران خسارت گناوه زلزله 

اختصاص یافت
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   ۱۵ گفت:  گناوه  فرماندار 
و  تأسیسات  به  وارده  خسارات  جبران  برای  حوادث 
در   ۱۴۰۰ فروردین  زلزله  از  ناشی  زیربنایی  زیرساخت های 

این شهرستان اختصاص یافت.
جمهوری  خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  مهرجو  غالمرضا 
اسالمی افزود: شهرستان گناوه در آذرماه ۹۹ و ۲۹ فروردین 
۱۴۰۰ دچار ۲ حادثه غیرمترقبه سیل و زلزله شد که خساراتی 
به شبکه ها و تأسیسات زیربنایی آب، برق و منازل مسکونی 

و راه ها وارد شد.
از  پس  زلزله  و  سیل  وارده  خسارات  کرد:  اظهار  وی 
برآوردهای صورت گرفته برای  تأمین اعتبار به استان بوشهر 

منعکس شد.
مهرجو گفت: اعتبار اختصاص یافته ۱۵ میلیارد تومان برای 
و  تقویت  حوزه های  در  وارده  خسارت  ترمیم  و  بازسازی 
اصالح شبکه های برق، آب روستایی، تکمیل کانال های دفع 
ابنیه  محمد صالحی،  و  قائد  مال  روستاهای  آب های سطحی 
مرقد  واقع در محدوده  مسیر کمربندی  در  پل  و  راه ها  فنی 

سید رضا  هزینه خواهد شد.
وارده  خسارات  جبران  زمینه  در  کرد:  بیان  گناوه  فرماندار 
از زلزله به منازل مسکونی که عمده آنها در بخش مرکزی 
بوده است، تسهیالت از طریق بنیاد مسکن پرداخت می شود.

 

استان هرمزگان
رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان:

برای پشتیبانی 
دانش بنیان از توسعه دریامحور، 

اقتصاد انرژی و گردشگری 
دریایی هرمزگان آماده ایم

 
 

تبریک  ضمن  پیامی  در  هرمزگان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
انتصاب »مهدی دوستی« به سمت استاندار جدید این استان، 
از اعالم آمادگی این نهاد برای پشتیبانی دانش بنیان، علمی و 
پژوهشی از توسعه دریا محور، اقتصاد انرژی و گردشگری 
به  جمهوری  ریاست  ابالغی  مأموریت های  عنوان  به  استان، 

مدیریت عالی استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، در متن پیام »محمد دل پسند« به »مهدی 

دوستی« آمده است:
»انتخاب و انتصاب شایسته جنابعالی از طرف ریاست و هیئت 
به سمت  محترم دولت و آغاز رسمی مسئولیت حضرتعالی 
استاندار هرمزگان را صمیمانه به شما و مردم شریف و نجیب 
استان تبریک می گویم. بدون شک سابقه، تجربه و توانمندی 
ارزشمند جنابعالی در جایگاه های پیشین در حوزه های مختلف 
اقتصادی و سیاسی، نویدبخش حرکتی تازه و نیرویی مضاعف 

در جهت توسعه متوازن استان خواهد بود. 
به عنوان  استان هرمزگان  جهادگران جهاد دانشگاهی واحد 
یک نهاد علمی برآمده از بطن انقالب اسالمی آمادگی آن 
بالندگی  تا تمام همت و توان خود در راه رشد و  را دارند 
عنایت  با  که  دارند  اطمینان  و  بندند  کار  به  استان  علمی 
و  جدی  تأمل  و  حضرتعالی  انتصاب  حکم  کلیدی  مفاد  به 
عالمانه نسبت به مأموریت های کلیدی و راهبردی ابالغی از 
دریا«،  »اقتصاد  محوریت  با  محترم جمهوری  ریاست  سوی 
در  هرمزگان  جایگاه  ارتقای  همچنین  و  انرژی«  »اقتصاد 
»صنعت گردشگری« و با درایت شما و همت و تالش همه 
هم استانی های عزیز، پیشرفت و تعالی استان با شتاب هرچه 

بیشتر محقق خواهد شد.
با  که  می دارد  اعالم  باافتخار  نیز  استان   دانشگاهی  جهاد 
را  این خطه، آمادگی آن  مستعد  از ظرفیت جوانان  استفاده 
دارد تا ضمن ایفای نقش پشتیبانی علمی و گفتمان سازی در 
این سه حوزه کلیدی، با ارائه طرح و برنامه های دانش بنیان 

و  استان  توسعه   زیرساختی  پروژه های  به  بخشی  شتاب  در 
جغرافیای  این  بنیادین  مشکالت  و  مسائل  از  گره گشایی 
گام های  ملی  و  استانی  منافع  تحقق  هدف  با  استراتژیک، 

عملیاتی مؤثری بردارد.
در پایان الزم می دانم مراتب تشکر فراوان خود و همکارانم 
را از مساعی ارزشمند فریدون همتی استاندار سابق هرمزگان 
اعالم و آرزومند سربلندی و توفیق روزافزون ایشان در راه 
تحقق  در  جنابعالی  توفیق  مزید  باشم.  مردم  به  بهتر  خدمت 
عدالت و پیشرفت و زدودن زنگار فقر، محرومیت و تبعیض 
از چهره سرزمین پاسبانان خلیج فارس و تنگه هرمز و اعتالی 

هرمزگان زیبا را از درگاه احدیت مسئلت دارم.«

بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان دستور داد:

محموله ۱۶ هزار تنی برنج 
وارداتی از بندرشهید رجایی 

فوری ترخیص شود
رئیس کل دادگستری هرمزگان دستور قضایی برای ترخیص 
فوری محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی از بندر شهید رجایی 
به منظور ارسال آن به سرا سر کشور با هدف کنترل قیمت ها 

را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، علی صالحی در جریان بازدید از بندر شهید 
غله و خدمات  اداره  مقرر شد،  اساس  این  بر  افزود:  رجایی 
بازرگانی هرمزگان به سرعت با رفع موانع موجود نسبت به 
وارداتی  برنج  تنی  هزار   ۱۶ بزرگ  محموله  فوری  ترخیص 
با هدف کنترل قیمت ها  و ارسال آن به اقصی نقاط کشور 

اقدام نماید.
وی بیان داشت: در راستای کنترل بازار و مقابله با گرانی ها 
در جریان این بازدید با حضور مسئوالن قضایی هرمزگان و 
مدیران دستگاه های اجرایی استان، تصمیم های الزم به منظور 

شتاب بخشی به روند ترخیص کاالهای اساسی اتخاذ شد.
رئیس شورای قضایی هرمزگان خاطرنشان کرد: دستگاه های 
بسیج  و  تمهیدات الزم  اتخاذ  به  نسبت  متولی، مکلف شدند 
انباشت  شده در  اقالم  تمامی امکانات برای ترخیص فوری 
محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه 
در  نگهداری  مدت  شدن  طوالنی  علت  به  آن ها  از  برخی 
به  گرفته اند،  قرار  مصرف  تاریخ  انقضای  و  فساد  معرض 

سرعت اقدام نمایند.
از  بازدید  در  قضایی  مسئوالن  رویکرد  داد:  ادامه  صالحی 
اساسی  کاالهای  سریع  تکلیف  تعیین  گمرکات،  و  بنادر 
به دست  رسیدن  تا  ترخیص  مرحله  از  اقالم ضروری  بویژه 
رفع  ضرورت  به  باتوجه  امر  این  و  است  مصرف کنندگان 
موانع قانونی به صورت مستمر از سوی دستگاه قضایی استان 

هرمزگان پیگیری می شود.
فوری  شده،  اتخاذ  تصمیم های  درنتیجه  کرد:  تصریح  وی 
نمایندگان سازمان های  با حضور  ضمن تشکیل کارگروهی 
متولی، مقرر شد در مهلت سه روز، لیست دقیقی از تمامی 
ماشین آالت سنگین عمرانی مهندسی و راه سازی موجود به 
به  آن ها  ترخیص  روند  در  معطلی  علت  و  جزئیات  همراه 
انضمام گزارشی از علل و عوامل قصور و تقصیر هریک از 
تهیه و جهت  قانونی  به همراه مستندات  دستگاه های ذیربط 

رسیدگی به دادگستری استان ارائه شود. 
پایان خاطرنشان کرد:  در  دادگستری هرمزگان  رئیس کل 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  شده،  انجام  هماهنگی های  با 
نقل جاده ای استان ضمن تأمین کامیون های مورد نیاز، نسبت 
به بارگیری محموله های کاالهای اساسی و اقالم وارداتی از 
انبارهای گمرک و اسکله شهید رجایی بندرعباس و ارسال 

آن ها به سراسر کشور، اقدام خواهد کرد.

استان خوزستان
 

بندر امام 
از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفت؛

واردات یک میلیون و ۸00 هزار تن 
کاالی اساسی از بندر امام به کشور

 
 

 
 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۱.۸ میلیون تن کاالی اساسی از طریق بندر امام 
خمینی وارد کشور شده که از این میزان ۱.۴ میلیون تن به 

نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
پنج  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  در گفت وگو  نژادیان  جهان  امید 
در  خام  شکر  و  گندم  حامل  پیما  اقیانوس  کشتی  فروند 

اسکله های غالت بندر امام خمینی پهلوگیری کردند.
 وی افزود: این محموله ها شامل چهار فروند کشتی گندم به 
وزن ۳۰۱ هزار و ۵۰۰ تن و یک کشتی حامل ۶۵ هزار تن 

شکر خام وارداتی است.
جهان نژادیان تصریح کرد: این محموله ها به سفارش شرکت 

مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است و طبق برنامه، 
کار تخلیه گندم و شکر پس از انجام تشریفات و نظارت های 

قانونی بخش های مختلف آغاز می شود.
کرد:  عنوان  خوزستان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
انجام  کشتی ها  این  از  بار  تخلیه  تن  هزار   ۴۰ حدود  روزانه 
می شود که از این میزان ۱۵ تا ۲۰ هزار تن حمل یکسره به 

سایر استان ها انجام خواهد شد.
وی گفت: حدود ۳۵۰ هزار تن گندم، ۱۵۰ هزار تن روغن 
امام  بندر  انبارهای  در  شکر  تن  هزار   ۶۵ و  خوراکی  خام 
توسط  و  خارج  انبارها  از  تدریج  به  که  دارد  وجود  خمینی 
حمل  هدف  مناطق  به  جاده ای  و  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه 

خواهند شد.
جهان نژادیان ادامه داد: هم اکنون هیچ کاالی اساسی رسوبی 
بالتکلیف  و  گذشته  آن  تخلیه  زمان  از  ماه   ۲ که  )غالت( 
باشد، در بندر امام وجود ندارد زیرا غالت وارداتی در مدت 
زمان ۱۵ تا ۲۰ روز از بندرگاه به سایر استان ها حمل می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان افزود: از ابتدای 
بندر  از طریق  اساسی  تن کاالی  میلیون   ۱.۸ تاکنون  امسال 
امام وارد کشور شده که از این میزان ۱.۴ میلیون تن به نقاط 

مختلف کشور ارسال شده است.

شادگان
مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان:

میزان شوری شبکه آب آشامیدنی 
شادگان کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: با دستور 
وزیر نیرو حجم انتقال آب از طرح غدیر افزایش یافته است 
میزان شوری شبکه آب آشامیدنی شهرستان  اقدام  این  با  و 
بر  میکرموس   ۴۵۰ و  هزار   ۲ به  هزار  چهار  از  شادگان 

سانتیمتر کاهش یافته است.
محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان 
آب  مصرف  مترمکعب   ۴۰۰ و  هزار   ۱۲۲ درمجموع  کرد: 
که  است  روز  شبانه  در  آن  اطراف  روستاهای  و  شادگان 
کرخه  سد  و  غدیر  آبرسانی  طرح  از  آن  درصد   ۸۰ حدود 

تأمین می شود.
وی با بیان اینکه آب آشامیدنی شهرستان شادگان عالوه بر  
طرح غدیر ، از رودخانه کارون نیز تأمین می شود افزود: با 
افزایش برداشت آب در طرح غدیر شاهد بهبود کیفیت آب 
آشامیدنی در ۲۶ شهرستانی که از این طرح آبرسانی می شوند 

خواهیم بود.
کرمی نژاد با تکذیب شایعه مخلوط شدن آب شرب شادگان 
با فاضالب گفت: ۸۰ درصد آب شرب شادگان از طرح غدیر 
تأمین می شود و آب آشامیدنی با سالمت و استاندارد به این 

شهرستان منتقل می شود.
در سفر اخیر وزیر نیرو به خوزستان به منظور افزایش کیفیت 
افزایش  می شوند،  آبرسانی  غدیر  طرح  از  که  مناطقی  آب 

حجم آب در این طرح مورد موافقت قرار گرفت.
با اتصال طرح غدیر به ایستگاه پمپاژ اندیمشک در آینده ای 
نزدیک و استفاده از آب سد دز کیفیت آبرسانی در این طرح 

افزایش می یابد.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

معاون عمرانی کهگیلویه و بویراحمد:

مدیران دستگاه های اجرایی 
در جذب اعتبارات ملی تالش کنند

 

 

به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
زمان  در  اعتبارات  جذب  روند  در  بخشی  سرعت  اهمیت 
مقرر به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران خواستار تالش 

دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر مهم شد.
جمعی  با  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث  ایرنا،  گزارش  به 
برای  داشت:  اظهار  استان،  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از 
نخستین بار در تاریخ استان با پیگیری های مستمر استانداری 
تالش   ولی فقیه،  نماینده  حمایت  و  تعامل  برنامه،  سازمان  و 
نمایندگان در مجلس شورای اسالمی و پای کار بودن اکثر 
مدیران دستگاه های حوزه زیرساخت استان تعاملی بین همه 

بخش ها ایجاد شده است.
وی افزود: همه اعضا کمک کردند و حتی رسانه های استان 
با انعکاس اخبار صدای استان را به گوش مرکز رساندند که 
کهگیلویه و بویراحمد در بحث زیرساخت مشکل دارد و این 

مهم باید در اعتبارات ۱۴۰۰ بیشتر دیده شود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
را  استان  اعتبارات  درصدی   ۲۰۰ رشد  تالش ها  این  مجموع 
اعتبارات  جمله  از  اعتبارات  سایر  چنانچه  و  داشت  پی  در 
محرومیت زدایی و غیره را نیز در نظر بگیریم شاهد رشدی 

بالغ بر ۳۰۰ درصد بودیم.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
امسال یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی طرح های آبرسانی این 

استان در قالب اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۳ تخصیص یافت.
امیر فخری زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درمجموع سه هزار 
و ۵۰۰ میلیارد ریال امسال برای تکمیل طرح های آبی این استان از محل 

اعتبارات ملی پیش بینی شده است.
جمله  از  ملی  طرح   ۱۰ تکمیل  برای  اعتبار  میزان  این  کرد:  بیان  وی 
آبرسانی، انتقال و تأمین آب امامزاده جعفر و خان احمد، لیشتر، بهسازی 

و توسعه بند انحرافی نازمکان،  آبرسانی باشت، دشت مور،  آبرسانی به 
چهار شهر دهدشت، سوق، لنده، و چرام و، آبرسانی به شهر لیکک و سد 
تنگ سرخ در نظر گرفته شده است.فخری زاده گفت: فاز دوم انتقال تأمین 
آب امامزاده جعفر و خان احمد در قالب سه هزارو ۱۰۰ هکتار با پیشرفت 
۷۵ درصد در دست اجراست.وی اظهار داشت: همچنین ۳۰۰ میلیارد ریال 
روند  به   بخشی   برای سرعت  هم   نیز  استانی  اعتبارات  محل  از  اعتبار 
طرح های آبی این استان در سالجاری در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۳ 

درصد آن در  قالب اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۳ تخصیص یافته است.

۱۶00 میلیارد ریال به طرح های آبرسانی کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافت


