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بهمن

روزنامه

استان فارس
نیریز
تکریم و معارفه روسای سابق
و جدید اداره آموزش و پرورش
شهرستان نی ریز

آیین تکریم و معارفه مدیر سابق و جدید آموزش وپرورش
با حضور مدیر کل آموزش و پرورش فارس ،نماینده
مجلس ،فرماندار و جمعی از مسئولین در فضایی سرشار از
صمیمیت برگزار گردید.
سرویس خبری /علیرضا مقدسی :امیر ولی زاده مدیر سابق
آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم اظهار داشت :اکنون که
زمان خداحافظی فرا رسیده جا دارد از زحمات تمامی عزیزان؛
مدیران ،معاونین ،معلمین ،خدمتگزاران ،کادر اجرایی مدارس
اعضای شورای اداری ،فرماندار ،پرسنل خدوم اداری که واقعًا
در این شرایط سخت بیماری کرونا از جان مایه گذاشتند ،از
تک تک عزیزان صمیمانه قدردانی میکنم.
اعتقادم بر این است که انسان در هر پست و جایگاهی که
هست باید خدمتگزار جامعه و مردم باشد.
وی در ادامه ضمن قدردانی از همه کسانی که با آموزش
و پرورش همکاری داشتهاند خاطر نشان ساخت :وقتی
مسئولیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نی ریز به بنده
واگذار شد کارم را با رویکرد پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت
و سند تحول بنیادین شروع کردم و خداوند هم کمک کرد
تا بتوانم در این راستا قدم بردارم.
درادامه مراد هدایت فرماندار شهرستان نی ریز در بیانات خود
اظهار داشت :اگر در جامعهای آموزش و پرورش در اولویت
باشد ،آن جامعه پیشرفت خواهد کرد.
وی گفت :عملکرد خیرین مدرسه ساز نی ریز زبانزد استان
هست ،لذا تقاضا داریم به آموزش و پرورش توجه ویژه شود
هدایت از آقای ولی زاده بابت خدمات خیلی خوبی که در
زمان مدیریت ارائه دادند تشکر و قدردانی نمود و برای آقای
رضا جمالی هم آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
سپس دکتر طهماسبی نماینده مجلس شورای اسالمی ضمن
تشکر از حضور مدعوین اظهار داشت :آقای ولی زاده و
همکارانشان با توجه به مشکالت مالی و تنگناهایی که وجود
داشت زحمات زیادی کشیده و انصافًا همدلی و همکاری
خوبی داشتند اما طبیعی است با تغییر دولتها در انتصاب
مسئولین تغییر و تحوالتی صورت میگیرد.
وی افزود :از مدیران مدارس هم استدعا دارم کما فی السابق
همکاری نمایند.
امام جمعه موقت شهرستان نی ریز اذعان داشت :روحانیت و
آموزش و پرورش بازنشستگی ندارند هرروز باید در خدمت
مردم باشند .الحمدهلل به تحول بنیادین آموزش وپرورش نگاه
ویژهای شده است که جا دارد از مسئولین تشکر کرد.
وی در پایان سخنان خود از زحمات مدیر سابق قدردانی و
برای مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد.
محمد خلیل عسکری مدیر کل آموزش و پرورش فارس
در آیین تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید آموزش
و پرورش شهرستان نی ریز گفت؛ تعامل سازنده با دیگر
دستگاههای اجرایی میتواند گره گشای بسیاری از مسائل در
آموزش و پرورش باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت :تکریم جایگاه
معلم و حفظشان آنان باید در دستور کار مسئولین جدید
آموزش وپرورش قرار گیرد.
رضا جمالی مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان نی ریز
افزود :از برادر ارزشمندم آقای ولی زاده تشکر میکنم که
در این ایام سخت کرونایی و دوران بسیار سخت فرهنگیان
سکان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان را عهده دار بود
و انصافًا با آرامش خاطر تمامی فرهنگیان تا بدین جای کار
مدیریتی خوب و عالی را انجام داد.
جمالی همچنین از مدیران سابق آموزش وپرورش آقایان
قره چاهی ،اکتسابی ،توکلی و سایر روسای سابق که هرکدام
زحمات زیادی برای جامعه فرهنگی کشیدند و دورهشان را با
سرافرازی به پایان رساندند تشکر نمود.
وی خاطرنشان کرد :خداوند را شاکر و سپاسگزارم که بر
من منت نهاد در سایه اعتماد مدیر کل محترم ،نماینده محترم
مجلس و حسن نظر فرماندار و مسئولین شهرستان توفیقی
حاصل شد که بتوانم در این برهه از زمان خدمتگزار جامعه
تعلیم و تربیت شهرستان باشم.
جمالی افزود :مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب
خطاب به مردم ایران و به ویژه جوانان به تشریح و تبیین
دستاوردهای شگرف چهار دهه پرداخته و هفت توصیه
اساسی ارائه فرمودند و در این برنامه نیروی انسانی را
بزرگترین سرمایه کشور دانسته و تعلیم و تربیت را رکن
اصلی تمدن اسالمی تلقی نمودند.
در پایان مراسم با اهداء لوح سپاس و هدایایی از طرف مدیران
و معلمان تمامی مقاطع از زحمات چندین ساله امیر ولی زاده
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مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در کهگیلویه و بویراحمد تمدید شد
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت :مهلت تعیین تکلیف
دستگاههای کارت خوان در این استان تا آخر بهمن ماه جاری تمدید
شد.محمدعلی غفاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :پیش از این
پایان دی ماه آخرین زمان تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در
کهگیلویه و بویراحمد اعالم شده بود.وی بیان کرد :صاحبان دستگاههای
کارت خوان در مدت زمان اعالم شده میتوانند با مراجعه به درگاه این
سازمان به آدرس  my.tax.gov.irبرای تعیین تکلیف دستگاههای خود

تقدیر بعمل آمد و طی حکمی رضا جمالی به عنوان رئیس
جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان نی ریز معرفی شد.

خرم بید
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید
خبر داد؛

تولید بیش از هفت هزار تن
گوشت سفید در خرم بید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید گفت :در  10ماهه
امسال  7550تن گوشت سفید در این شهرستان تولید و به
بازار مصرف عرضه شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید ،آرش خسروانی با اشاره
به اهمیت امنیت غذایی و تأمین پروتئین جامعه از جوجه
ریزی  4میلیون و  501هزار قطعهای در این شهرستان خبر
داد و گفت :این تعداد جوجه ریزی توسط  38واحد مرغداری
فعال انجام شد.
وی با بیان اینکه این شهرستان مرغداری فعال فاقد پروانه
بهرهبرداری ندارد ،افزود :با ساماندهی سامانه بازارگاه و
خرید و تحویل به موقع نهادههای دامی مانند ذرت و سویا
به مرغداران ،تمایل مرغداران برای افزایش جوجه ریزی و
تولید گوشت سفید بیشتر میشود.

استان بوشهر
امام جمعه بوشهر:

ارتقای همکاری ایران و روسیه
مایه اقتدار جبهه مقاومت است

نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت :سفر
رئیسجمهور به روسیه و ارتقای سطح همکاری ایران و
روسیه مایه اقتدار جبهه مقامت در مقابل جبهه زیادهخواه و
تروریسم به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری در
خطبههای نماز جمعه بوشهر افزود :سفر رئیسجمهور ایران
به روسیه با هدف ارتقای سطح همکاری  ۲کشور در تاریخ
کنونی ایران و جهان مهم است و میتواند سرفصل نوینی در
عرصه رشد اقتصادی و امنیت منطقهای باشد.
وی اضافه کرد :در همین ارتباط پیگیری ،نظارت و اجرایی
کردن مصوبههای سفر رئیسجمهور ایران به روسیه ضروری
است و این حرکت میتواند مایه اقتدار ایران ،مسلمانان و
کشورهای طرف قراردادها از جمله چین و روسیه ،سوریه،
لبنان ،افغانستان و عراق باشد.
صفایی بوشهری گفت :مهم این است که تمام مصوبههای
سفر رئیسجمهور به روسیه که بر اساس عزت ،مصلحت و
اقتدار ایران تصویب شده پیگیری و از فرصتها استفاده و
نظارت کارآمد صورت گیرد.
به گفته امام جمعه بوشهر دولتمردان منطقه فریب آمریکا را
نخورند چون سفر رئیسجمهور ایران به روسیه سفر صلح با
پیامد اقتدار اسالم و امنیت منطقه است و برای هیچ کشوری
اثر منفی ندارد.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل
فرهنگی گفت :ایجاد فشار اقتصادی و فرهنگی از سیاستها
و رویکرد جهان استکبار و دشمنان اسالم است.
وی بیان کرد :دشمن متصور است که با اعمال فشار اقتصادی
جامعه هدف را مجبور به تسلیم میکند.
امام جمعه بوشهر درباره تهاجم فرهنگی گفت :دشمن با
تهاجم فرهنگی به دنبال ایجاد دگردیسی و تغییر هویت
فرهنگی جامعه هدف است به نحوی که مردم فرهنگ اسالمی
مقاومت را کنار بگذارند و به سمت ابتذال حرکت کنند.
صفایی بوشهری اضافه کرد :یکی از شیوههای دشمن این
است که فشار اقتصادی بیاورند و در شرایطی که ذهن همه
معطوف برطرف کردن مشکالت ناشی از این فشار است
تهاجم و تحول فرهنگی ایجاد کنند.
وی به مسئوالن فرهنگی کشور هشدار داد در کنار برطرف
کردن مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم به فکر مسائل
فرهنگی نیز باشند و از این مسئله مهم غفلت نکنند.
امام جمعه بوشهر گفت :زندگی مردم در عرصه اقتصاد و
معیشت به گونهای باشد که مردم بهراحتی زندگی کنند و
درعرصه فرهنگی به گونهای برنامهریزی کنند که فرهنگ
ایرانی  -اسالمی حفظ شود.
صفایی بوشهری درباره امتحاناتی که از جوانان استان بوشهر
برای ورود به پتروشیمیها گرفته میشود تأکید کرد :با
توجه به اینکه این پتروشیمیها در این استان هستند نباید
امتحان آن در جای دیگر برگزار شود.
وی یادآور شد :همچنین مسئوالنی که امور نفت ،گاز و
پتروشیمی را برعهده دارند دقت کنند جوانان استان بوشهر
امتیاز ویژه داشته باشند چون بومی هستند و اگر جوانی

اقدام کنند.وی عنوان کرد :افرادی که فعال اقتصادی نیستند و به منظور
اقدامهایی مثل جمعآوری کمک مساجد و حق شارژ ساختمان دستگاههای
کارت خوان به نام آنان ثبت شده باید به عنوان «مؤدی غیر تجاری»
ثبت نام کنند.غفاری تصریح کرد :براساس ماده  ۲۰قانون دائمی مالیات
برارزش افزوده در مشارکتهای مدنی اشخاص حقیقی که در هر واحد
شغلی هستند باید یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و تمام تکالیف
مالیاتی واحد شغلی از جمله ثبت نام در سامانه مودیان را انجام دهند.

اعتراض کرد باید به این اعتراض توجه ،بررسی ،دقت و
احترام گذاشته شود.

دشتستان

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خبر داد؛

آزادسازی بیش از  ۷۰۰۰مترمربع
از آبراهههای شهر برازجان

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان گفت :در اقدامی فراگیر
به منظور آزادسازی حریم و بستر آبراهههای شهر برازجان،
 ۲۱مورد سازه غیرمجاز در بستر این آبراههها برچیده شد.
به گزارش ایسنا ،نعمت اله نجاتی اظهار کرد :سازههای
مذکور همگی در حال ساخت و فاقد هرگونه مجوز از مراجع
ذیصالح بوده که در بستر سیالبی رودخانههای  R۲و  R۳شهر
برازجان قرار داشتند.
وی افزود :این سازهها موجب تنگ شدگی بستر رودخانه و
درنتیجه آن ،پسزدگی آب در زمان سیالب و خسارت به
همه شهروندان میشود.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد :اراضی
در حال ساخت ،بخشی از بستر فعال رودخانه است که با
خاک دست ریز و نخاله پر شده و به طور غیرقانونی تصرف
شده است.
نجاتی بیان کرد :با همکاری مراجع امنیتی ،انتظامی و
قضایی و پس از صدور اخطار به عوامل ساخت و سازهای
مذکور ،تعداد  ۲۱سازه به مساحت  ۷۰۴۴مترمربع در دو
آبراهه شهر برازجان آزادسازی و مقاطع فوق رفع انسداد
شد.
وی اظهار کرد :تمام تالش ما بر این هست تا تجاوز به حریم
و بستر رودخانهها و آبراهها پیش از تکمیل و در حال ساخت
شناسایی و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری شود.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد :در کنار
فعالیت  ۵گروه گشت و بازرسی در این شهرستان نیازمند
مشارکت همه مردم ،فعالین اجتماعی و دوستداران محیط
زیست در جلوگیری از بروز تخلفات در حوزه منابع آب
هستیم.
نجاتی افزود :از همه شهروندان تقاضا داریم تا در صورت
بروز هرگونه پر کردن رودخانه و ساخت و ساز در حریم
آبراههها بیتفاوت نبوده و نسبت به اطالعرسانی آن اقدام
کنند ،چرا که تبعات چنین تخلفاتی دامنگیر همه مردم شهر
خواهد بود.

استان هرمزگان
میناب
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان:

برداشت بیرویه شن تهدیدی برای
روستاهای میناب است

نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان گفت :عالوه بر بودجه
ساالنه ،ضروری است بودجه ویژهای نیز برای رفع فقر به
هرمزگان اختصاص یابد.
به گزارش مهر ،حجتاالسالموالمسلمین محمد عبادی زاده
در جمع نمازگزاران بندرعباسی ،افزود :هرمزگان از لحاظ
فقر رتبه اول را در کشور دارد و رئیسجمهور در سفر به
هرمزگان در جریان این موضوع قرار گرفت.
وی سفر رئیسجمهور و هیئت دولت را به هرمزگان پر خیر
و برکت دانست و افزود :در این سفر تصمیمات خوبی به نفع
مردم گرفته شد و مشکالت مردم در این سفر به رئیسجمهور
و هیئت دولت اعالم شد.
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه رئیسجمهور خواستههای
نمایندگان مردم را با سعه صدر پذیرفت ،گفت :باید برای
رفع مشکالت صبور بود چرا که رفع آنها کمی زمان میبرد.
حجتاالسالموالمسلمین عبادی زاده درخصوص خسارت
سیل به بخشهایی از رودان و میناب هم گفت :در بازدیدی
که از این مناطق داشتم ،انحراف سیل از مسیر رودخانه اصلی
بعلت برداشت بی رویه شنها از بستر رودخانه موضوعی بود
که باعث گالیه مردم شده بود.
وی افزود :بر اثر برداشت بی رویه شن ،مسیر اصلی رودخانه
سه شاخه شده و به سمت روستاها آمده که تهدیدی برای
مردم محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان رشد درختان کرت دریایی را
از دیگر مشکالت دانست گفت :این درختان که در وسط و
اطراف رودخانه رشد کرده باید مرتب هرس شوند تا مسیر
آب را منحرف نکنند.
حجتاالسالموالمسلمین عبادی زاده ساخت پل میان بندر
کالهی و روستای مازغ را از دیگر مشکالت و درخواستهای
مردم عنوان کرد و افزود :ماشینها برای رفت و آمد در این
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مسیر باید از آب شور رد شوند که این موضوع به خودروهای
مردم آسیب میزند.
وی اضافه کرد :در این سیل آسیبهایی نیز به زندگی مردم
وارد شده که باید جبران شود.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان میناب
خبر داد؛

شناسایی سرشبکههای قاچاق
سوخت در میناب

دادستان عمومی و انقالب شهرستان میناب گفت :در راستای
تدابیر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و به منظور
حفظ سالمت و جان مردم و امنیت جادهها و جلوگیری از
تاراج سرمایههای ملی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله
با قاچاق سوخت در این شهرستان تشکیل و با قاچاقچیان
سوخت به صورت جدی و همه جانبه برخورد میشود.
به گزارش ایلنا ،ابراهیم طاهری در تشریح این خبر در
جمع خبرنگاران ،افزود :پدیده قاچاق سوخت نه تنها مشکل
معیشت مردم را حل نمیکند بلکه باعث سوختن جان مردم و
سرمایههای ملی کشور میشود.
طاهری عنوان کرد :با اشراف اطالعاتی سرباندها و
سرشبکههای قاچاق سوخت در این شهرستان شناسایی و
پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و این متهمین
عالوه بر قاچاق سازمان یافته سوخت به اتهام پولشویی و
اخالل در نظام اقتصادی هم تحت تعقیب خواهند بود.
ابراهیم طاهری اظهار کرد :در این راستا کلیه خودروها
و شناورهای سبک و سنگین که در امر قاچاق سوخت
فعالیت دارند ،توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد
شد.
دادستان میناب با اشاره به اینکه بخشی از شبکه قاچاق
سوخت از طریق فضای مجازی مدیریت میشود گفت :کلیه
گروههای فعال مجازی در حوزه قاچاق سوخت شناسایی
و تشکیل پرونده شده و مدیران این گروهها به اتهام
سرکردگی گروههای مجرمانه قاچاق سوخت و اعضای آن
به اتهام مشارکت در امر قاچاق سوخت سازمان یافته تحت
تعقیب هستند.
وی خاطرنشان کرد :کلیه منازل مسکونی دارای مخزن و
دپوی سوخت و فروشگاههای غیرمجاز فروش مشک و
ادوات حمل سوخت قاچاق همکاری دارند مالکین آن به
اتهام مشارکت در این موضوع تحت تعقیب قضایی قرار
خواهند گرفت.

استان خوزستان
مشکالت کمبود پزشک از زبان
نماینده دشت آزادگان و هویزه

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای
اسالمی تأکید کرد :حقیقتًا وضعیت بهداشت و درمان در
دشت آزادگان ،هویزه و سوسنگرد بسیار اسفناک است
و ما انتظار داریم وزارت بهداشت در توزیع نیروی انسانی
متخصص و تجهیزات درمانی به مناطق محروم توجه ویژهای
داشته باشد.
قاسم ساعدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت
تأمین پزشک و تجهیزات پزشکی در حوزه انتخابیه خود،
بیان کرد :منطقه دشت آزادگان و هویزه دو شهرستان مرزی
و محرومی هستند که در بحث بهداشت و درمان در سالهای
گذشته قدمهای خوبی برداشته شد .یک بیمارستان تأسیس و
به امکانات درمانی تجهیز شد اما با توجه به کثرت جمعیت
در این حوزه بالغ بر  ۲۰۰هزار نفر باید تحت پوشش قرار
بگیرند که امکانات پاسخگو نیست.
وی در ادامه اظهار کرد :ما از کمبود نیروی انسانی و پزشک
متخصص در منطقه رنج میبریم .متاسفانه به جز تخصص زنان
در سایر تخصصها نظیر چشم پزشکی ،گوش و حلق و بینی،
اعصاب و روان ،کلیه و مجاری ادراری و قلب با کمبود شدید
پزشک متخصص مواجه هستیم .از این بابت بیماران از بستان،
هویزه و سوسنگرد باید مسافت زیادی را برای یک معاینه
طی کرده و به مرکز استان مراجعه کنند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :ما از وزارت بهداشت این انتظار را داشتیم که به مناطق
محروم توجه کند اما متاسفانه تمام تالش وزارت بهداشت
برای تأمین نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی در مراکز
استانها است .مردم مناطق محروم از عدم وجود پزشک
متخصص ناراضی هستند .متاسفانه نه در خانه بهداشتها و
نه در مراکز درمانی روستاها پزشک عمومی که به صورت
شبانه روزی حضور داشته باشد نداریم .حتی مراکز شبانه
روزی نیز اکثرًا تا ساعت دو بامداد خدمت رسانی دارند.
این خالف فلسفه وجود مراکز درمانی در روستاها است .ما
با کمبود شدید پزشک عمومی و متخصص مواجه هستیم.

حمیدیه
استاندار خوزستان:

توسعه زیرساختهای
شهرستان حمیدیه شتاب میگیرد
استاندار خوزستان با تأکید بر توسعه زیرساختها در
شهرستان حمیدیه گفت :طرحها و پروژههای متعددی در
حمیدیه در دستور کار قرار گرفته و در ماههای آینده برخی
مشکالت این شهرستان از جمله آبرسانی ،فاضالب و بخش
بیمارستانی برطرف میشود.
به گزارش ایرنا صادق خلیلیان در حاشیه بازدید از مناطق کم
برخوردار شهرستان حمیدیه و بخشهای بهداشت و درمان و
آبرسانی این منطقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :یکی از
مشکالت اساسی این شهرستان نداشتن شبکه فاضالب است
که فاز نخست آن تصویب شده و به زودی اجرایی میشود.
وی تصریح کرد :تصفیه خانه آب شرب حمیدیه نیز به
مناقصه گذاشته شده و تا پیش از پایان سال تکمیل میشود.
خلیلیان با بیان اینکه طرحهایی نیز بخش تأمین آب
کشاورزی حمیدیه در دستور کار قرار گرفته است یادآور
شد :یکی دیگر از مشکالت این شهرستان نبود صنایع تبدیلی
مرتبط با بخش کشاورزی است که میتواند در ایجاد اشتغال
و ارزش افزوده کمک شایانی برای مردم باشد لذا در این
راستا طرح ویژهای پیش بینی شده است.
وی گفت :برخی از طرحها و پروژهها در بخشهای مختلف
در شهرستان حمیدیه در حال اجرا بوده و به سایر پروژهها
نیز شتاب بیشتری داده میشود.خلیلیان گفت :بیمارستان
محلی این منطقه نیز با کمبودهایی همراه است و اگرچه
تجهیزات خوبی به آن اضافه شده اما همچنان نیازمند
کارهای تکمیلی است تا خدمات درمانی بهتری به مردم ارائه
کند.
وی با بیان اینکه احداث یک پل در شهرستان حمیدیه یکی
از مواردی است که سالها به تأخیر افتاده است اظهار داشت:
برای احداث این پل نیز باید سازو کار مناسبی پیشبینی
کرد.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و
بویراحمد:

 ۵۲۰میلیارد ریال برای بهینهسازی
مصرف انرژی در کهگیلویه
و بویراحمد هزینه می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت:
امسال  ۵۲۰میلیارد ریال برای اجرای بیش از  ۲۵۰پروژه
اصالح و بهینهسازی ،کاهش تلفات در روستاهای این استان
هزینه خواهد شد.
جمال معتمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :هدف
از اجرای این طرح اصالح و بهینهسازی ،رفع ضعف ولتاژ،
کاهش تلفات و تکمیل روشنایی در روستاهای این استان
است.
وی بیان کرد :از این تعداد طرحهای در دست اجرا بیش
از  ۲۰طرح برقرسانی با سرمایهگذاری بیش از  ۲۱۰میلیارد
ریال در شهرستان باشت است.
معتمدی تصریح کرد :در طرح برقرسانی باشت بیش از
 ۱۳کیلومتر شبکه فشار متوسط ،بیش از  ۲۸کیلومتر شبکه
فشار ضعیف و  ۲۶دستگاه ترانسفورماتورها اجرا و ظرفیت
ترانسفورماتورهای منصوب شده سه هزار و  ۲۵۰کیلو وات
آمپر است.
وی اظهار داشت :همچنین  ۳۸طرح در زمینه اصالح،
بهینهسازی و کاهش تلفات برق روستایی در مناطق مختلف
شهرستان گچساران در دست اجراست.
معتمد گفت :هدف از اجرای این طرح اصالح و بهینهسازی،
رفع ضعف ولتاژ ،کاهش تلفات و تکمیل روشنایی در ۱۶
منطقه شهر دوگنبدان و  ۵۱روستا است.
وی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این طرحهای برقرسانی
مشکل برق بیش از  ۱۵هزار مشترک در این شهرستان
برطرف خواهد شد اظهار داشت :این طرحها در روستاهای
این شهرستان از جمله بید زرد ،ناصر آباد ،آبریگون ،اسالم
آباد ،سربیشه ،جهادآباد در دست اجراست.
معتمد افزود :در این طرحها بیش از  ۱۸کیلومتر شبکه فشار
متوسط ۵۰ ،کیلومتر شبکه فشار ضعیف و  ۷۰دستگاه ترانس
برق اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت:
هماکنون تمام روستاهای باالی  ۱۰خانوار کهگیلویه و
بویراحمد از نعمت برق بهرهمند هستند.

