
22

پنجشنبه

1400
مهر

تاریخ 
3

سال 
بیست وهفتم

3195

جنوب ایرانبـانـوان

روزنامه

شماره

صفحه 

استان فارس
کازرون

قدردانی رئیس شبکه بهداشت
 و درمان از فرمانده انتظامی 

کازرون در هفته ناجا

 

 
 

رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون در آیینی به مناسبت 
زراعتیان«  »اسماعیل  سرهنگ  از  ناجا  هفته  گرامیداشت 

فرمانده انتظامی این شهرستان قدردانی کرد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، رئیس شبکه در 
بیان  با  انتظامی،  نیروی  هفته  گرامیداشت  ضمن  دیدار  این 
ثمره حضور  نشاط  و  پویایی  اعتماد، سالمت،  امنیت،  اینکه 
با  انتظامی  نیروی  گفت:  است،  جامعه  در  انتظامی  نیروی 
تیشه  و  ایستاده  امنیت  و  نظم  گران  اخالل  برابر  در  اقتدار 
بر ریشه های ظلم و فساد می کوبد تا ارمغان آور آرامش و 

عدالت باشد.
دکتر »بندر برامکی« افزود: بدون شک متولیان حوزه سالمت 
نیاز به مشارکت های بین بخشی  جهت پیشبرد اهداف خود 
حوزه  با  مسلح  نیروهای  مطلوب  مشارکت  تجلی  که  دارند 
مدیریت  زمینه  در  گذشته  ماه  نوزده  در  درمان  و  بهداشت 

بیماری کووید 19، مشهود است.
در این آیین با اهدای لوح سپاس از فرمانده انتظامی شهرستان 

قدردانی شد.

سیده اشم خاتمی، معاون دانشجویی
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون خبر داد؛

ارتقای تجهیزات خوابگاهی
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه  خوابگاهی  خدمات  کیفی  و  کّمی  بهبود  هدف  با 
سلمان فارسی کازرون، بالغ بر 500 میلیون تومان تجهیزات 

خوابگاهی خریداری شد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
و امور بین الملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون، سید هاشم 
کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  دانشجویی  معاون  خاتمی، 
ضمن اعالم این مطلب و با تقدیر از همکاری صندوق رفاه 
فاضل نیا،  غریب  دکتر  حمایت های  همچنین  و  دانشجویان 
اقالم،  این  تهیه  برای  فارسی کازرون  رئیس دانشگاه سلمان 
لحاظ  به  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  نمود:  خاطرنشان 
خدمات خوابگاهی، بضاعت محدودی دارد، اما با این وجود 
تالش شده است تا از تمامی ظرفیت های ممکن برای بهبود 
کّمی و کیفی خدمات خوابگاهی استفاده شود. از جمله طی 
از  یکی  مهبودی،  فریدون  دکتر  حمایت  با  اخیر  سال های 
خّیرین محترم شهرستان کازرون، کار احداث خوابگاه 340 
نفره دختران در پردیس دانشگاه شروع شده است که انتظار 
می رود کار ساخت آن با حمایت های سایر خّیرین سرعت 
تجهیزات  کرده ایم  تالش  همچنین  بگیرد.  خود  به  بیشتری 
خوابگاه های فعلی را نیز ارتقا بخشیم که خوشبختانه در آغاز 

شروع سال تحصیلی موفق به تحقق این موضوع شدیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون
 خبر داد؛

راه اندازی پایگاه ویژه 
انجام واکسیناسیون دانش آموزان 

در مدرسه دخترانه شهید »بهبهانی« 
کازرون

رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون از برپایی پایگاه ویژه 
شهید  دخترانه  مدرسه  در  آموزان  دانش  واکسیناسیون  انجام 

بهبهانی این شهرستان خبر داد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
بندر  دکتر  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
بهداشت،  وزارت  هماهنگی های  به  توجه  با  گفت:  برامکی 
درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش مبنی بر انجام 
واکسیناسیون دانش آموزان به عنوان شرط مهم حضوری شدن 
مدارس، برنامه واکسیناسیون دانش آموزان مقطع متوسطه اول 

و دوم در این شهرستان از هفته پیش آغاز شده است.
او با اشاره به اینکه تاکنون بیش از نیمی از جمعیت دانش 
واکسن  اول  نوبت  شهرستان  سال   18 تا   12 سنین  آموزان 
علیه  واکسیناسیون  انجام  افزود:  دریافت کرده اند،  را  کرونا 
راهکار  تنها  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  کنار  در  کرونا 
انتقال ویروس کرونا و حفظ سالمت  مؤثر در قطع زنجیره 
دانش آموزان پس از حضوری شدن آموزش مدارس و برون 

رفت از وضعیت همه گیری بیماری کووید 19 است.
دانش آموزانی که  و  والدین  به  ما  توصیه  داد:  ادامه  برامکی 

تاکنون جهت دریافت نوبت اول واکسن مراجعه نکرده اند، 
مراجعه هر چه سریع تر به پایگاه های واکسیناسیون است که 
برای سهولت در این زمینه، به مدت دو روز از تاریخ سه شنبه 
بیستم مهر، مرکز سالمت المهدی )عج( جهت واکسیناسیون 
دانش آموزان مدارس پسرانه و پایگاه موقت واکسیناسیون 
برای  نیز  شهرستان  این  بهبهانی  شهید  دخترانه  دبیرستان 
راه اندازی شده  دانش آموزان مدارس دخترانه  واکسیناسیون 

است.
بیضا

جزئیات سفر استانی
 عضو هیئت دولت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا از عزیمت رئیس مرکز 
ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به شهرستان بیضا خبر داد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
مدیریت جهاد کشاورزی، احمد صالحی گفت: تمام مسائل و 
مشکالت مطرح شده در جلسه شورای اداری استان با حضور 
با  و  می گیرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  جمهور  ریاست 
همکاری مدیران ارشد استان و شهرستان اقدامات الزم جهت 

رفع آنها انجام خواهد شد.
صالحی گفت: مسئولین باید با تأمل، همکاری و همراهی در 
جهت حل مسائل و مشکالت مردم قدم های مثبت و اساسی 

را بردارند.
اداری  شورای  جلسه  و  گمنام  شهدای  گلزار  زیارت  آیین 
صالحی  احمد  حضور  با  چهره،  به  چهره  دیدار  و  شهرستان 
رئیس مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور، کیامرث همتی 
فرماندار شهرستان، محمدجواد درویشی امام جمعه شهرستان، 
جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، و نمایندگان مردمی 

برگزار شد.
ارسنجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان 
خبر داد؛

صدور دو مجوز تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی برای توسعه 

اشتغال در ارسنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در شش ماه نخست 
سال جاری، دو فقره مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

به مساحت ۳۲۵۰ مترمربع در این شهرستان صادر شد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
ناصر  سید  ارسنجان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  خرمی  حسینی 
تغییر  متقاضیان  درخواست  فقره   ۲۴ تعداد  ماه  شهریور 
بررسی های  با  که  دریافت،  باغی  و  زراعی  اراضی  کاربری 
کاربری  تغییر  مجوز  دو  قانونی،  مراحل  طی  و  کارشناسی 
و  ملک  علی آباد  روستای  در  مترمربع   ۱۹۵۰ مساحت  به 
۱۳۰۰ مترمربع در روستای کمال آباد به منظور اجرای طرح 

پرواربندی بره صادر شد.
وی ضمن اشاره به شناسایی بیش از ۵۰ مورد تغییر کاربری 
غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در سال جاری 
به  غیرمجاز  کاربری  تغییر  فقره  دو  راستا  همین  در  افزود: 
باغی  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون   ۱۰ ماده  استناد 
ارجاع  قضایی  مراجع  به  تکلیف  تعیین  و  رسیدگی  برای 
اراضی  هکتار   ۵۰ به  قریب  واگذاری  پرونده  همچنین  و 
کشاورزی این شهرستان مربوط به دو گروه مشاع برای لغو 
و اجرای ماده ۳۳ به هیئت واگذاری امور اراضی استان ارجاع 

شده است.

استان بوشهر
استاندار بوشهر:

وضعیت کاالی همراه ملوان
 در استان بوشهر تا ۱۰ روز آینده 

سامان می یابد

استاندار بوشهر گفت: وضعیت کاالی همراه ملوان )ته لنجی( 
به عنوان یکی از مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهوری 
و هیئت دولت سیزدهم به این استان باید در مدت ۱۰ روز 

سامان یابد.
ایرنا، احمد محمدی زاده در برنامه گفت و گو  به گزارش 
دروازه  بوشهر  استان  افزود:  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا 
این  در  بازرگانی  و  تجارت  پیشینه  و  است  ایران  تجارت 

استان دیرینه است.
وی بیان کرد: یکی از راه های امرارمعاش ساحل نشینان این 
استان از طریق رفت و آمد به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
است و در این راستا در زمان حاضر حدود ۴۰ هزار خانواده 
و  کار  این  از  دارند  جمعیت  نفر  هزار   ۳۰۰ حدود  در  که 

تجارت نان می خورند.
کاالی  موضوع  حاضر  زمان  در  شد:  یادآور  زاده  محمدی 
همراه ملوان در استان بوشهر به دلیل استفاده یک عده سودجو 
از این شرایط در استان های دیگر دچار اشکاالتی شده است.

وی ادامه داد: این عده از افراد سودجو تالش می کنند بسیاری 
از کاالهایی که ورود آنها ممنوع و یا باید مسائل گمرکی 
آنها حل و یا مشمول عوارض گمرکی می شوند در قالب ته 

لنجی وارد بنادر کنند.
محمدی زاده اضافه کرد: هرچند این کاالها وارد بندر می شوند 
اما مستقیم به استان های مقصد ارسال می شود به نحوی که این 
کاالها در مغازه های این استان هم رسوب نمی کنند و حتی 

برخی از مغازه های شهر با کمبود کاال روبرو هستند.
وجود  بندری  شهرهای  جاذبه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
کاالهای ته لنجی است که وقتی کاالها به این شکل از استان 
خارج شود و در همه جای کشور وجود داشته باشد توریست 
و گردشگر دیگر رغبتی به سفر و خرید از شهرهای بندری 

نخواهند داشت.
در  رئیس جمهوری  ارتباط  همین  در  گفت:  بوشهر  استاندار 
جریان این مشکل بندر نشینان قرار گرفته و قرار شد در مدت 

۱۰ روز این مسئله بررسی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان بوشهر:

۱۶۷ جواز تأسیس صنعتی 
در استان بوشهر صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: 
در ۶ ماه نخست امسال ۱۶۷ جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی 
سرمایه گذاری ۴۹ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال و اشتغال چهار 

هزار و ۴۵۸ نفر در این استان صادر شد.
خبرنگاران  جمع  در  حسینی  حسین  سید  ایلنا،  گزارش  به 
افزود: در این مدت شمار جواز تأسیس صنعتی صادر شده در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد، از نظر پیش بینی 
سرمایه گذاری ۴۳۶ درصد و از لحاظ اشتغال ۲۷ درصد رشد 

داشته است.
در  سرمایه گذاری صنعتی  رشد  به  رو  روند  به  اشاره  با  وی 
استان بوشهر بیان کرد: طبق وضعیت موجود تا پایان شهریور 
ماه سال جاری ۶۱۴ جواز تأسیس طرح صنعتی با پیش بینی 
اشتغال ۲۲  و  ریال  میلیارد  سرمایه گذاری ۳۴۶ هزار و ۹۵۳ 

هزار و ۶۳۷ نفر صادر شده است.
فیزیکی ۲۶۱  پیشرفت  به رشد  به روند رو  اشاره  با  حسینی 
طرح صنعتی در این استان ادامه داد: از این شمار ۱۲۸ مورد 
طرح   ۲۷ درصد،   ۳۹ تا   ۲۰ واحد   ۳۱ درصد،   ۱۹ تا   ۱ بین 
۴۰ تا ۵۹ درصد و ۷۵ مورد بین ۶۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند.
عسلویه

بازرسان وزارت نفت راهی 
عسلویه شدند

پیرو وعده اخیر وزیر نفت مبنی بر اعزام گروه کارشناسی 
به استان بوشهر، هیئتی ۱۲ نفره به ریاست مدیرکل آموزش، 
برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت برای 
بررسی مسائل شغلی، قراردادی و معیشتی کارکنان غیررسمی 

صنعت نفت راهی بوشهر شدند.
به گزارش مهر، وزیر نفت در سفر اخیر خود به استان بوشهر، 
در جمع مردم شهرستان جم حضور یافت و پس از استماع 
بحث  بررسی  برای  را  گروهی  کرد  اعالم  مردمی،  نظرات 
معیشت و قراردادهای کارکنان حجمی در بخش های مختلف 
صنعت نفت اعم از بخش خدماتی، پاالیشگاهی و تعمیراتی 
به این استان اعزام کند. حال در شرایطی که هنوز یک هفته 
از وعده وزیر نفت نمی گذرد، با هماهنگی سرپرست معاونت 
 ۱۲ هیئتی  نفت،  وزارت  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه 
نفره متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، شرکت 
به ریاست  پتروشیمی  ملی صنایع  ایران و شرکت  ملی گاز 
مدیرکل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری 
کارکنان  مشکالت  به  تا  شده اند  بوشهر  راهی  انسانی  منابع 

رسیدگی کنند.

 

استان هرمزگان
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان:

به توسعه تجارت هرمزگان
 و نینگبو چین خوشبین هستم

 
 

و  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  فی مابین  همکاری  تفاهمنامه   
شورای توسعه تجارت بین المللی نیگبو چین- اتاق بازرگانی 

بین المللی چین )نینگبو( منعقد شد.
بازرگانی هرمزگان در وبینار  اتاق  ایسنا، رئیس  به گزارش 
حضور  با  که  چین  نینگبو  با  همکاری  تفاهمنامه  امضا 
چین،  شانگهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 

شعبان رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس و 
اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی نیگبو همراه بود، اظهار 
کرد: بدون تردید با توجه به حجم روابط اقتصادی ایران و 
چین کشور ما و به طبع استان هرمزگان تمایل دارد که از 

سرمایه های خارجی استفاده کند.
محمدرضا صفا  ادامه داد: سال هاست که کشور در قلمروهای 
و  هنری  فرهنگی،  تجاری،  اقتصادی،  فنی،  و  علمی  مختلف 
از  دارند و جدا  نزدیک و دوستانه ای  ورزشی همکاری های 
دور  میان  روابط  دیرینه ترین  از  یکی  آنها  مناسبات  اینکه 
کشور در جهان با قدمتی بیش از ۲ هزار سال است، همچنان 

از مهم ترین مناسبات نیز محسوب می شود.
وی تصریح کرد: بدون شک کلیدی ترین کشور برای تنوع 
بخشیدن به بازار انرژی و وصل کردن چین به خاورمیانه و 
آسیای میانه کشور ایران است و در این میان استان هرمزگان 
به عنوان دروازه طالیی اقتصاد کشور سهم عمده ای در اقتصاد 
دارد که توجه بسیاری از کشورهای اروپایی را به خود جلب 

کرده است.
روابط  گسترش  در  مهم  مؤلفه های  از  یکی  کرد:  بیان  صفا 
اقتصادی ایجاد ساز و کارهایی برای ارتباط مستقیم بین  تجار 
دو کشور است که اتاق بازرگانی هرمزگان می تواند به عنوان 

حلقه واسط نقش عمده ای را ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان 
نینگبو  و  هرمزگان  استان  تجارت  توسعه  به  اینکه  بیان  با 
چین خوشبین هستم، بیان کرد: ما خواهان تسهیل در اعزام 
و  هرمزگان  استان  تجار  بین  مستقیم  ارتباط  و  پذیرش ها  و 

نینگبو هستیم.
سیریک

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

۸۰ میلیارد ریال برای ایمن سازی 
رودخانه گز سیریک هزینه 

شده است
 ۸۰ گفت:  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شهرستان  در  گز  رودخانه  ایمن سازی  برای  ریال  میلیارد 
سیریک این استان هزینه شده و ۵۰ میلیارد ریال دیگر هم 

بایستی برای تکمیل داک حفاظتی آن هزینه شود.
اشاره  با  ایرنا  با خبرنگار  مهرداد حسن زاده در گفت و گو 
افزود:  رودخانه،  این  ایمن سازی  عملیات  از  خود  بازدید  به 
هفت کیلومتر الیروبی و سه کیلومتر دایک حفاظتی در برای 

ایمن سازی احداث شده که بایستی تکمیل شود.
وی ادامه داد:  معارض های محلی برای تکمیل بخش باقی مانده 
شده  تأکید  که  دارد  وجود  گز  رودخانه  حفاظتی  دایک 
رضایت آنها محلی کسب شود و هر چند افراد محلی سندی 
فعالیت های خود و  اما آثار  ندارند  اثبات سخنان خود  برای 
گذشتگان شان در آنجا وجود دارد و به همین جهت کسب 

رضایت آنان اهمیت دارد.

استان خوزستان
 

بهبهان

آیین معارفه رئیس جدید 
دادگستری و دادستان  بهبهان 
انجام و از خدمات کریمی پور 

تقدیر به عمل آمد
 
 

 
 

حضور  با  مراسمی  طی  خلیجی:  محمد  خبری/  سرویس 
مسئولین اجرایی و قضایی بهبهان و استان خوزستان، روح اهلل 
نژاد  قاسمی  علیرضا  و  قضایی  حوزه  رئیس  به سمت  زندی 
بعنوان دادستان عمومی و انقالب منصوب شدند و از خدمات 

۱۳ ساله سید ابوذر کریمی پور تجلیل  به عمل آمد. 
در این آیین بزرگداشت ابتدا زمانی اصل فرماندار بهبهان با 
بهبهان،  کریمی  دادگستری  پیشین  رئیس  به صفات  اشاره 
ویژگی های  با  قضایی  حوزه  در  مجرب  کارشناسی  را  پور 
های متانت،  مردم داری توصیف  نمود و اظهار داشت تالش 
قوه قضائیه برای جلب اعتماد  عمومی و نگهبانی از حقوق 
عامه مردم می تواند نویدبخش آینده ای امن تر برای مردم باشد. 
نیز عدالت گستری  بهبهان   امام جمعه  حجت االسالم ناصری 
را  فساد  با  مبارزه همه جانبه  و  قضائیه خواند  قوه  را آرمان 

جزالینفک تحقق این هدف دانست.
تبدیل  منفی  بسیار  پیامدهای  به  اشاره  با  بهبهان  جمعه  امام 
بی رویه اراضی کشاورزی  خواستار ایجاد رویه ها مستحکم و 
قانونی برای ممانعت از تغییر کاربری زمین های کشاورزی 

بهبهان شد.
تجلیل از تواضع کریمی پور و دانش قضایی او و نیز تقدیر از 
جسارت توأم با قانون گرایی زندی از دیگر بخش های  سخنان 

امام جمعه بهبهان بود.

با  همزمان  که  بهبهان   انتظامی   فرمانده  عزیزی  سرهنگ 
نیروهای  این  خدمات  برخی  بیان   با  انتظامی  نیروی  هفته 
تالشگر و خدوم به  تشریح وظایف مشترک نیروی انتظامی 
و قوه قضائیه پرداخت و تأکید کرد برای حفظ امنیت مردم با 
جدیت در کنار ضابطین و دست اندرکاران  امر قضا خواهیم 

ماند.
ابوذر کریمی پور به اختصارعمکلرد ۱۳ ساله  ادامه سید  در 
برای  بیان داشت و اضافه کرد  با خود را  مجموعه  همکار 
قراردادن   ملحوظ  قانون گرایی،  باید سه اصل  قضاوت خوب 
ندای وجدان در احصا احکام و تسلط بر عرف  و سنن جامعه، 

مورد توجه و استناد قضات قرار گیرد.
ریاست  قضایی  معاونت   بهبهانی  امانت  حجت االسالم 
دادگستری استان خوزستان  که برای ابالغ  احکام قضایی و 
شرکت در جلسه معارفه به بهبهان سفر کرده بود نیز با بیان 
مورد  به سختگیری در  قضا  اهداف کلی حوزه  و  دیدگاه ها 
متجاوزان به حقوق مردم بخصوص سارقان مسلح تأکید کرد 
وتامین امنیت را از نیازهای اولیه مردم دانست و خاطرنشان 
جامعه  در سطح  پایدار  امنیت  قوه،  تعامل هرسه  با  کرد که 

برقرار گردد.
انقالب  و  عمومی  دادستان  این  از  پیش  که  زندی  روح اهلل 
بهبهان بوده و اینک سکان قوه قضاییه در بهبهان را در دست 
گرفته با تأکید قانون گرایی، اعالم کرد براساس اصل برائت  
ضمن رعایت حقوق  همگان، بصورت قاطعانه کمافی السابق 
بصورت حرفه ای در سعی احقاق حقوق  عامه خواهیم  نمود.

علیرضا قاسمی نژاد مستشار کیفری استان خوزستان که اینک 
به عنوان دادستان عمومی و انقالب بهبهان منصوب شده نیز 
یاری  با  که  داشت  اعالم   خود،  اهداف  و  برنامه ها  بیان  با 
جستن از بزرگان و جامعه دانشگاهی سعی بر حل مشکالت 
خواهیم کرد به مردم بهبهان اطمینان داد از هیچ تالشی برای 

خدمتگزاری دریغ نخواهد ورزید.

رهاسازی آب از سد کوثر با دبی
 ۳۰ مترمکعب بر ثانیه

رهاسازی آب از سد کوثر هفته آینده با دبی ۳۰ مترمکعب 
بر ثانیه انجام خواهد شد.

سرویس خبری/ محمد خلیجی: مهندس خواجه پور با اعالم 
و  کوثر  سد  دست  پایین  روستاهای  اهالی  از  مطلب   این 
درخواست نمود که در مدت رهاسازی آب از بستر و حریم 

رودخانه های خیرآباد و زهره فاصله بگیرند.
از  درصد   ۸۰ افزود  خوزستان  شرق  منطقه  آب  امور  مدیر 
ظرفیت سد مخزنی کوثر در حال حاضر پر است و به منظور 
هندیجان  شهرستان  در  زهره  رودخانه  آب  کیفیت  بهبود 
جهت شرب مردم و احشام آن ها، رهاسازی آب از سد کوثر 

صورت خواهد پذیرفت.
خواجه پور با بیان اینکه تراز حداکثر این سد بتنی ۶۲۵ متر از 
سطح دریا است، گفت: هم اکنون تراز این سد ۸۳/۶۱۶  متر 

از سطح دریا است.
تاریخ  بهبهان  شهرستان  آب  منابع  از  حفاظت  شورای  دبیر 
دقیق رهاسازی آب سد کوثر را ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۵ 
مهرماه عنوان کرد و همچنین درخصوص آخرین وضعیت 
میلیون   ۵۴۷ مخزن  حداکثر  حجم  نمود  تصریح  کوثر  سد 
حجم  مترمکعب،  میلیون   ۲۳۱/۴۳۲ فعلی  حجم  مترمکعب، 
میلیون  مترمکعب، حجم مرده سد ۹۰  میلیون  مفید سد ۴۵۷ 
مترمکعب، دبی ورودی  ۵ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی 

در حال حاضر ۹ مترمکعب بر ثانیه است.
شایان ذکر است سد کوثر بر روی رودخانه خیرآباد در تنگه 
است.  شده  احداث  گچساران  کیلومتری   ۶۰ در  و  پادوک 
است.  بهره برداری گردیده  فاز  این سد در سال ۱۳۸۴ وارد 
بوجود  دهدشت  و  بهرام  شاه  رودهای  از  خیرآباد  رودخانه 
به رودخانه زهره  می آید. رودخانه خیرآباد در شهر زیدون 

می ریزد.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

جمع آوری ۳۰۰ کاالی غیراستاندارد 
در کهگیلویه و بویراحمد

 

 

بویراحمد گفت: طی  و  استان کهگیلویه  استاندارد  مدیرکل 
یک سال گذشته، ۳۰۰ کاالی غیراستاندارد در بازار این استان 

کشف، شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش ایسنا، بهمن رحمتی در نشست خبری با خبرنگاران 
افزود: یک هزار و ۱۵ مورد بازرسی فنی طی یکسال گذشته 
با آزمون ۸۰۰ کاال عملیاتی شده و در بخش بازار نیز طرح 
انجام گرفته است  بازرسی و نمونه برداری  با محوریت  طاها 
استان کشف،  بازار  از  استاندارد  غیر  کاالی  مورد   ۳۰۰ که 

شناسایی و جمع آوری شد.
وی با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته تدوین، تجدید نظر و 
بازنگری ۱۵۱ استاندارد ملی انجام شده است، اظهار کرد: ۱۷ 
هزار و ۶۰۰ نفر ساعت آموزش در بخش های درون و برون 

سازمانی انجام گرفت.

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کشف و ضبط ۲۲۹ دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر( در مناطق مختلف 

این استان خبر داد.
و  کهگیلویه  رسانه های  جمع  در  زاده  معتمدی  جمال  ایرنا،  گزارش  به 
اندازه گیری  لوازم  همکاران  تالش  با  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد 
شرکت، در سالجاری توانسته ایم ۲۲۹ دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر( در 
مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و نسبت به کشف و 

ضبط آنها اقدام کنیم.

وی افزود: شهرستان بویراحمد بیشترین کشفیات غیرمجاز رمز ارز را به 
خود اختصاص داده است.

معتمدی زاده تصریح کرد: توان مصرفی تمامی دستگاه های کشف شده 
استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از نیم مگاوات بوده است.

ابراز  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 
این دستگاه ها که بصورت غیرمجاز مصرف شده  انرژی مصرفی  داشت: 
بیش از یک هزار مگاوات بوده و میزان خسارات ریالی ناشی از استفاده 

غیرمجاز رمز ارزهای کشف شده بیش از یک میلیاردتومان بوده است.

۲۲۹ ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شد


