تمدید مهلت ویرایش اطالعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
رشت –فاطمه حیدریپیرو اطالعیه با عنوان «مهلت ویرایش اطالعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن» و با توجه به درخواستهای
مکرر متقاضیان محترم ،به اطالع میرساند که امکان ویرایش اطالعات برای کلیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول ،مرحله دوم و ثبت
نام پیامکی)که استعالمات آن ها مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند تا اطالع ثانوی برقرار میباشد لذا
این متقاضیان میتوانند همانند گذشته با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی
 ،tem.mrud.ir ،نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.

« ۷۰۰میلیارد ریال تسهیالت برای
اشتغال جوانان روستایی مازندران
اختصاص یافت

مدیــرکل روســتایی و شــوراهای اســتانداری
مازنــدران بــا تاکیــد بــر جلوگیــری از مهاجــرت
معکــوس جوانــان روســتایی اســتان بــه
شــهرها گفــت :ســال گذشــته  ۷۰۰میلیــارد
ریــال تســهیالت بــرای اشــتغال جوانــان
روســتایی مازنــدران اختصــاص یافــت.
خســرو طالبــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
تســنیم در ســاری ،بــا شــاره بــه نبــود
زیرســاختهای مناســب تظیــر راه و طــرح
هــادی در برخــی از روســتاهای اســتان اظهــار
داشــت :اســتانداری در تمــام زمینههــا یــک
دســتگاه حاکمیتــی و نظارتــی بــوده و متولــی
راه ،اداره راه و شهرســازی ،طــرح هــادی بنیــاد
مســکن و آب و فاضــاب متولــی آب هســتند.
وی افزود :بــا برپایــی جلســات مختلــف
بــا حضــور دهیــاران و دعــوت از مدیــران
کل ،پیگیــر امــورات دهیــاران در روســتاها
هســتیم و بخشــی کــه خــود امــور روســتایی
بــه دهیــاران اعتبــار داده مدنظــر داریــم.
مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای
اســتانداری مازنــدران بــا اعالن اینکــه
دهیــاران ســه ردیــف بودجــه ســوخت ،مــاده
 58و ارزش افــزوده دارنــد تصریــح کــرد:
مجمــوع ایــن بودجههــا در اختیــار دهیــاران
قــرار میگیــرد و اقدامــات دســتگاههای
دیگــر اجرایــی ســبب رفــع مقطعــی
مشــکالت روســتاها خواهــد شــد .بــا توجــه
بــه مشــکالت بســیار بایــد بــا برنامهریــزی
و آیندهنگــری در دهیــاران لحــاظ شــود.
طالبــی در خصــوص برنامــه ایــن دفتــر
بــرای جلوگیــری از مهاجــت روســتاییان بــه
شــهر و اشــتغال آنــان در روســتاها گفــت:
تمــام دولتهــا در همــه کشــورها بــرای
زیرســاختها برنامهریــزی میکننــد اگــر
اینهــا مناســب و مطلــوب باشــد امــکان
مهاجــرت صــورت میگیــرد امــا در حــال
حاضــر مشــکل اساســی کــه جوانــان دارنــد
بحــث اقتصــاد و اشــتغال آنهــا اســت.

دیدار فرمانده عملیاتی گردان
امام رضا(ع) هندیجان با
سرپرست اداره تبلیغات اسالمی
هندیجان – ناصرحکیمی
دردیــدار حجــت االســام رســتمی سرپرســت
اداره تبلیغــات اســامی هندیجــان ضمــن
آرزوی صحــت و ســامتی بــرای همــه
رزمنــدگان و بســیجیان گــردان امــام رضــا
(ع)،در همــه صحنــه هــای فرهنگــی
و اجتماعــی شهرســتان،اظهار کــرذ:
ایجــاد هــم افزایــی در انجــام کارهــای فرهنگی
و دینــی و انقالبــی و مســائل اجتماعــی
مــردم میــان ســازمان تبلیغــات اســامی و
بســیجیان و رزمنــدگان گــردان امــام رضــا
(ع) شهرســتان بــه نوبــه خــود گامــی موثــر
در راســتای اجرایــی نمــودن و رســیدن بــه
اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی مــردم در
تمامــی زمینــه هاســت ،کــه ایــن مهــم محقــق
نمــی شــود مگــر بــا همــت نیروهــای جــوان
و بســیجی شهرســتان هندیجــان؛ درادامــه
محبعلــی فرمانــده گردان امام رضــا از همکاری
و تعامل با اداره تبلیغات شهرســتان اســتقبال و
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کالس بصیرتــی
و روشــنگری در گــردان بیــان کــرد :
بــرای آگاهــی بســیجیان گــردان عملیاتــی
امــام رضــا (ع) کالس هــای بصیرتــی ،و
فرهنگــی بــرای افزایــش روحیــه و آمادگــی
بســیجیان گــردان بصــورت ویــژه برگــزار مــی
شــود کــه تاکنــون مفیــد و تاثیرگــذار بــوده
اســت و همچنــان بــا جدیــت ادامــه خواهــد
داشــت.

جان باختن یک نفر

بر اثر حادثه رانندگی
بــر اثــر واژگونــی خــودروی ســواری پــژو در
جــاده ســفید شــهر آران و بیــدگل بــه کاشــان
یــک نفــر کشــته شــد.
جــان باختــن یــک نفــر بــر اثــر حادثــه
رانندگیبــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و
ســیما؛ مرکــز اصفهــان ،رئیــس اورژانــس آران
و بیــدگل بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه صبــح
امــروز بــر اثــر ســقوط خــودروی پــژو پــارس
بــه داخــل یــک پــل در محــدوده روســتای
علــی آبــاد رخ داد گفــت :راننــده خــودرو بــر
اثــر ایــن حادثــه در دم جــان باخــت.
مصطفــی قربانــی افــزود :خســتگی و خــواب
آلودگــی و انحــراف از مســیر علــت ایــن حادثــه
و مــرگ مــرد  ۴۲ســاله اعــام شــده اســت.
جــاده  ۲۰کیلومتــری ســفید شــهر بــه کاشــان
هنــوز بــه صــورت کامــل دو بانــده وآمــاده
بهــره بــرداری نشــده اســت.

آغاز به کار رویداد بین المللی «روح مقاومت» در اصفهان
حجــت االســام محمدرضــا نیســتانی بــه
برگــزاری رویــداد بیــن المللــی «روح مقاومت»
ویــژه بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع
مقــدس اشــاره کــرد و گفــت :ســتاد کانــون
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد بــا اســتفاده
از ظرفیــت مردمــی مســاجد و بــا همــکاری
کانــون هــای فرهنگــی هنــری فهمــا بــا
اجــرای رویــداد بیــن المللــی «روح مقاومــت»
گامــی محکــم در راســتای ترویــج روح
مقاومــت و آشــنایی بــا گنجینــه هــای معنــوی
(وصایــای شــهداء) بــه منظــور الگوســازی
بــرای نســل نــو و ارتقــاء فرهنــگ عمومــی
جامعــه برداشــته اســت.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی
هنــری اســتان اصفهــان ادبیــات مقاومــت را راه
نجــات بشــر از مســتکبران دانســت و اظهــار
داشــت :زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره
شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت،
ترویــج و زنــده نگــه داشــتن روح مقاومــت و
تقویــت جبهــه مقاومــت ،بازخوانــی و تبلیــغ
وصایــای شــهدا جهــت عمــل بــه آنهــا در
زندگــی و کشــف گنجینــه هــای معنــوی
موجــود در وصایــای شــهداء از اهــداف
برگــزاری ایــن رویــداد بیــن المللــی اســت.
وی پیرامــون محوریــت آثــار ارســالی بــه
دبیرخانــه رویــداد بیــن المللــی «روح
مقاومــت» گفــت :وصیــت نامــه شــهدای
مقاومــت اعــم از شــهدای انقــاب اســامی،
دفــاع مقــدس ،شــهدای امنیــت ،تــرور ،امــر

بــه معــروف و نهــی از منکــر ،مدافعــان حــرم
و  ...در عرصــه ملــی و بیــن المللــی محــور ایــن
رویــداد اســت.
دکتــر نیســتانی بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد
در  2بخــش ملــی و بیــن المللــی برگــزار مــی
شــود ،افــزود :قــرآن و عتــرت در وصیــت نامــه
شــهداء ،امــام  ،مرجعیــت و علمــا در وصیــت
نامــه شــهداء ،دفــاع از وطــن و اســام در
وصیــت نامــه شــهداء ،قــدس و فلســطین
مظهــر مقاومــت ،نقــش و جایــگاه مســجد در
تربیــت جامعــه و تقویــت محــور مقاومــت و
مســجد در وصیــت نامــه شــهدا ،موضوعــات
ایــن رویــداد هســتند.
وی پیرامــون قالــب های شــرکت در جشــنواره
تصریــح کــرد :فیلــم موبایلــی ،نماهنــگ ،صــوت

و پادکســت و عکــس نوشــت قالــب هــای ایــن
رویــداد هســتند کــه عالقــه منــدان بــرای
اطــاع دقیــق از کمیــت و کیفیــت آثار ارســالی
بــه زیســت بــوم مجــازی بچــه هــای مســجد
بــه نشــانی bachehayemasjed.ir
مراجعــه کننــد.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی
هنــری اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه از 10
تیــر ایــن رویــداد کار خــود را بــه طــور رســمی
آغــاز کــرده اســت ،افــزود :عالقــه منــدان تــا
پایــان شــهریور مــی تواننــد آثــار خــود را در
زیســت بــوم مجــازی بچــه هــای مســجد بــه
نشــانی  bachehayemasjed.irثبــت و
ارســال کننــد.

موافقت مشاور وزیر نفت با اجرای طرح های گازرسانی به استان هرمزگان با قید فوریت
هرمزگان-اکبری
مشــاور وزیــر ونماینــده وزارت نفــت در اجــرای
طــرح هــای گازرســانی بیــع متقابــل در جلســه
ای کــه بــا حضــور نائــب رئیــس کمیســیون
انــرژی مجلــس ،معــاون برنامــه ریــزی مدیریت
گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران و مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان هرمــزگان ،برگــزار گردیــد،
بــا قیــد فوریــت نســبت بــه اجــرای طــرح های
گازرســانی در اســتان هرمــزگان تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان
هرمــزگان طــی جلســه ای کــه در تاریــخ
دوم تیرمــاه ۱۳۹۹بــه ریاســت جنــاب آقــای
آســتانه ،مشــاور محتــرم وزیرنفــت و بــا حضــور
آقایــان احمــد مــرادی نایــب رئیــس کمیســون
انــرژی مجلــس ،خانــم ملــک محمــدی

معــاون برنامــه ریــزی مدیریــت گازرســانی
شــرکت ملــی گاز و فــواد حمــزوی مدیــر
عامــل شــرکت گاز اســتان هرمــزگان برگــزار
گردیــد ،ایشــان در خصــوص صــدور مجــوز
اجــرای پــروژه هــای گازرســانی بــه شــهرهای
تخــت و قلعــه قاضــی قــول مســاعد دادنــد.
در ادامــه نیــز جنــاب آقــای احمــد مــرادی
بــا بــر شــمردن برخــی موانــع گازرســانی در
گازرســانی
هرمــزگان از جملــه ســرانه پاییــن
ِ
در نظــر گرفتــه شــده ،خواهــان افزایــش یــا
حــذف ســرانه گازرســانی در نظــر گرفتــه
شــده بــه منظــور تســهیل شــرایط اجــرای
شــبکه گاز شــهری و روســتایی مناطــق
محــروم اســتان و نیــز تصویــب طــرح هــای
گازرســانی بــه شــهرهای فارغــان ،احمــدی،

ســوزا ،بندرلنگــه ،بندرچــارک ،بندرآفتــاب
و روســتاهای تابعــه شــدند کــه بــا قــول
مســاعد مشــاور وزیــر نفــت همــراه شــد.
شــایان ذکــر اســت در حاشــیه ایــن جلســه،
نایــب رئیــس کمیســیون انــژری مجلــس
نســبت بــه پیگیــری الزم در خصــوص
تخصیــص نقدینگــی طــرح هــای گازرســانی
اســتان بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی کشــور قــول پیگیــری ویــژه دادنــد.
قابــل توجــه اســت کــه بــا اجرایــی شــدن
تصمیمــات فــوق الذکــر و افزایــش اعتبــارات
گازرســانی شــاهد اتفاقــات ویــژه ای در حــوزه
تامیــن زیرســاختهای انــرژی الزم جهــت
تامیــن رفــاه و اشــتغال در اســتان خواهیــم
بــود.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هندیجان به ریاست
فرماندار برگزار شد
بــه گــزارش خبرنگارمــااز شهرســتان
هندیجــان در جلســه انجمــن کتابخانــه
هــای عمومــی شهرســتان هندیجــان پیــش
از ظهــر امــروز  ۱۸تیرمــاه  ۹۹بــه ریاســت
مهنــدس بویــری فرمانــدار و باحضــور اعضــا
در ســالن جلســات فرمانــداری برگــزار شــد.
مهنــدس علــی بویــری فرمانــدار و رئیــس
انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان
هندیجــان در ایــن جلســه ضمــن اشــاره
بــه اهمیــت مقولــه کتــاب و کتابخوانــی
اظهارداشــت؛ :گســترش فرهنــگ کتابخوانــی
و دانــش انــدوزی نیازمنــد حمایــت و توجــه
جــدی دســتگاههای ذیربــط از کتابخانــه هــای
عمومــی بوده و گفت:شــهرداری هــا در پرداخت
ســهم نیــم درصــد کتابخانــه هــا اقــدام نماینــد.
وی افــزود :پرداخــت بــه موقــع نیــم
درصــد از ســوی شــهرداری هــا بــه حســاب
انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی مطابــق
قانــون امــری مهــم در راســتای حمایــت

و توســعه فرهنــگ کتابخوانــی و توجــه
بــه مقولــه مهمــی همچــون کتــاب اســت.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم کتابخانــه هــای
عمومــی در توســعه اجتماعــی و فرهنگــی
جامعــه بیــان کــرد :پنــاه بردن بــه اندیشــه،علم
و مطالعــه نیــاز امــروز هــر جامعــه ای اســت.
فرمانــدار هندیجــان در پایــان بــا اشــاره

بــه اجــرای برنامــه پایتخــت کتــاب در
شهرســتان،گفت:پیگیری و ایجــاد ایــن امــر
مهم،جهــت ترویــج و توســعه فرهنــگ کتــاب
و کتابخوانــی بســیار حائــز اهمیــت بــوده و از
اعضــا خواســت ضمــن تشــکیل کارگروهــی
جهــت بررســی کارشناســی طــرح ،ایــن امــر
را پیگیــری و اجرایــی نماینــد.

سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان:

رسیدگی به امور خانواده شهدا مورد توجه مسئوالن باشد
سرپرســت فرمانــداری شــادگان گفــت:
رســیدگی بــه امــور خانوادههــای معظــم شــهدا
کــه چشــم و چــراغ ملــت هســتند بیشــتر
مــورد توجــه مســئوالن شهرســتان قــرار گیــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج  ،امیــد صبــری
پــور در دیــدار بــا خانــواده هــای معظــم
شــهدا ایــن شهرســتان اظهــار کــرد :شــهدا
مجاهــدان فــی ســبیل اهلل و در راه خداونــد
شــهید شــده و بایــد مســئوالن قــدر
خانوادههــای معظــم شــهدا را دانســته و بــه
مشــکالت و خواســتههای آنــان توجــه کننــد.

وی عــزت ،قــدرت و اقتــدار کشــور را مرهــون
خــون شــهدا دانســت و بیــان کــرد :بنــا
بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب «شــهدا
مظهــر اقتــدار ایــران بــوده» و امیدواریــم مــا
نیــز ادامــهدهنــده راه ایــن عزیــزان باشــیم.
سرپرســت فرمانــداری شــادگان در پایــان
گفــت :مســئوالن رفــع رســیدگی بــه
ایثارگــران و خانــواده معظــم شــهدا را نبایــد
بــه دیــدار بــا آنــان محــدود کننــد بلکــه مــی
بایــد رفــع مشــکالت آنــان را در اولویــت خــود
قــرار دهنــد.

تکمیل وبهره برداری  10کیلومتر از محور توره _ بروجرد تا پایان سال
اراک – ســعید صوفیانــی اســتاندار مرکــزی
در بازدیــد از محــور درحــال تعریــض تــوره
– بروجــرد از تکمیــل و بهربــرداری ده
کیلومتــر از بانــد دوم ایــن محــور خبــر داد
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی
اداره کل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی :
آقــازاده اســتاندار مرکــزی در بازدیــد از محــور
درحــال تعریــض تــوره – بروجــرد اعــام کــرد
کــه تکمیــل وبهربــرداری از حداقــل 10کیلومتر

از ایــن محــور درحــال تعریــض بــه صــورت
چهــار خطــه تــا پایــان ســال اجرایــی میشــود.
مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان مرکــزی در
حاشــیه ایــن بازدیــد کــه معــاون هماهنگــی
امــور عمرانــی اســتانداری  ،فرماندار شهرســتان
شــازند  ،و مشــاور پــروژه نیــز حضــور داشــتند
گفــت  ،قــرارداد بــرای  7.5کیلومتــر از ایــن
محــور بــا پیمانــکار مربوطــه بســته شــده و
عملیــات خاکــی آن نیــز شــروع شــده اســت .

مرزبــان درادامــه افــزود  :جهــت رفــاه حــال
ســاکنان محلــی منطقــه ســاخت پــل جهــت
عبوراحشــام و پرداخــت هزینــه تملــک
اراضــی در حــال بررســی و اقــدام میباشــد .
گفتنــی اســت طــول کل ایــن مســیر در
حــوزه اســتان مرکــزی  25کیلومتــر میباشــد
کــه قــرارداد  440میلیــارد ریالــی از محــل
اعتبــارات ملــی بــرای آن منعقــد گردیــده
اســت.
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استانها

تکمیل پروژه های عمرانی حوزه راهسازی گیالن شتاب گیرد
رشت – فاطمه حیدری
نماینــده عالــی دولــت در گیــان ،در
دیــدار بــا وزیــر راه و شهرســازی بــر لــزوم
شــتاب در تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی
اســتان در حــوزه راهســازی تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری
گیــان؛ دکتــر ارســان زارع در دیــدار بــا
مهنــدس محمــد اســامی بــر لــزوم شــتاب
در تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی حــوزه راه
و شهرســازی اســتان بویــژه باقیمانــده آزادراه
رشــت قزویــن ،خــط ریلــی گیــان و نیــز
اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن تأکیــد کرد.
وی تکمیــل باقیمانــده مســیر آزادراهــی رشــت
قزویــن در محــدوده رودبــار و منجیــل را در

تســهیل رفــت و آمــد مــردم در ایــن محــور
موثــر خوانــد و پــروژه راه آهــن را نیــز در
ارتقــاء مبــادالت تجــاری  ،کوتــاه کــردن
مســیر و کاهــش هزینههــای کریــدور
شــمال -جنــوب بســیار حائــز اهمیــت دانســت.
دکتــر زارع همچنیــن طــرح اقــدام ملــی
مســکن کــه از ســوی دولــت تدبیــر و
امیــد بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده ،را
گامــی اثرگــذار در تأمیــن مســکن بــرای
اقشــار مختلــف مــردم عنــوان کــرد.
نماینــده عالــی دولــت در گیــان در ادامــه ایــن
دیــدار  ،از وزیــر راه و شهرســازی دعــوت کــرد
کــه در آینــده ای نزدیــک ،بــه ایــن اســتان
ســفر و از نزدیــک پــروژه هــا را بازدیــد نمایــد.

رفع تصرف اراضی ملی و تخریب کورههای زغال در جنگلهای
آستارا
رشت – فاطمه حیدری
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع
طبیعــی وآبخیــزداری اســتان گیــان  ،بــه
نقــل از خبرگــزاری ایرنــا  ،نســرین غزنــوی
روز دوشــنبه در اداره منابــع طبیعــی آســتارا
گفــت ۲ :فــرد متخلــف در روســتای تلخــان
اراضــی ملــی را تصــرف کــرده بودنــد و امــروز
بــا پیگیــری حقوقــی ،بــه آزادی زمیــن هــا و
دســتگیری و معرفــی آنهــا به دادگاه اقدام شــد.
وی افــزود :پنــج دهنــه کــوره غیرمجــاز زغــال
نیــز روز گذشــته در ارتفاعــات جنگلــی بخــش
لوندویــل مشــاهده و تخریــب شــد و تــاش
بــرای دســتگیری ســازندگان آن ادامــه دارد.
وی ادامــه داد :جنــگل در تولیــد اکســیژن
نقــش مهمــی دارد و متخلفــان بــا ســاخت

کــوره هــای زغــال در نواحــی جنگلــی،
عــاوه بــر از بیــن بــردن درختــان ،بــه
محیــط زیســت لطمــه مــی زننــد.
وســعت اراضــی ملــی آســتارا  ۴۰هــزار
هکتــار اســت و جنــگل هــای ایــن شهرســتان
پوشــیده از درختــان بلــوط ،راش ،توســکا،
ممــرز ،نمــدار ،ملــج ،لیلکــی ،انجیلــی ،آزاد،
افــرا ،گــردو ،شــیردار ،گیــاس وحشــی،
فنــدق ،شمشــاد جنگلــی و ون اســت.
شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا بــا  ۹۱هــزار
نفــر جمعیــت در منتهــی الیــه غــرب اســتان
گیــان و همســایگی جمهــوری آذربایجــان
واقــع شــده اســت.

تقدیر شورای اسالمی و دهیاری روستای کزاز از
مدیرعامل پتروشیمی شازند
اراک  -امید عبدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل
شــرکت پتروشــیمی شــازند ،اعضــای شــورای
اســامی و دهیــاری روســتای کــزاز شهرســتان
شــازند بــا اهــدای لــوح ســپاس بــه مهنــدس
ولدخانــی مدیرعامــل پتروشــیمی شــازند ،از

تــاش هــای بــی شــائبه و زحمــات صادقانــه
ایشــان در ســیالب ســال گذشــته و کمــک
هــای خیرخواهانــه بــه اهالــی روســتای کــزاز
و همچنیــن ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان ایــن
روســتا تقدیــر و تشــکر کردنــد.

فرماندارشهرستان هندیجان:

رهاسازی  ۲۰میلیون متر مکعب آب از سد کوثر برای
هندیجان

فرمانــدار هندیجــان گفــت ۲۰ :میلیــون
متــر مکعــب آب از ســد کوثــر بــرای تامیــن
آب مــورد نیــاز شهرســتان هندیجــان از
 ۲۱تیرمــاه جــاری رهــا ســازی مــی شــود.
علــی بویــری فرماندارهندیجــان اظهارکــرد:از
اینکــه مســئوالن وزارت نیــرو در  ۲۱تیرمــاه
جــاری بــا رهاســازی آب از ســد کوثــر بــرای
تامین آب شــرب شهرســتان هندیجــان موافقت
کردند،افزود:بــه همیــن منظــور در روزهــای
جــاری نشســت هماهنگــی بــرای ایــن موضــوع
در اســتانداری خوزســتان برگــزار میگــردد.
وی افــزود :ایــن رهــا ســازی بــه منظــور
مصــرف شــرب و کشــت هــای مجاز شهرســتان
هندیجــان از روز شــنبه  ۲۱تیرمــاه آغــاز و
تــا یکــم مردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت.
فرمانــدار هندیجــان بــا اشــاره بــه اینکــه
رهاســازی آب از ســد کوثــر مــدت دوازده
روز انجــام مــی شــود ادامــه داد:تــا پایــان روز
 ۱مــرداد بایــد حجــم آب رهاســازی شــده
از ایــن ســد بــه منظــور تامیــن و بهبــود
کیفیــت و کمیــت آب مــورد نیــاز شهرســتان
بــه  ۲۰میلیــون متــر مکعــب برســد.
بویــری گفــت  :از جملــه اقدامــات موثــر در
رفــع تنــش آبــی شهرستان،رهاســازی آب از
ســد کوثــر اســت و از آنجــا کــه شهرســتان
هندیجــان در پایــان مســیر انتقــال آب
رهاســازی شــده از این ســد قرار دارد ،برداشـت
بــی رویــه آب در بــاال دســت مشــکالتی را
بــرای ایــن شهرســتان موجــب مــی شــود.لذا
لــزوم رعایــت حقابــه شهرســتان هندیجــان و

توزیــع عادالنــه آن توســط شهرســتان هــای
بهبهــان و امیدیــه ضــروری بــوده و انتظــار
مــی رود مســئولین ارشــد ایــن شهرســتان
هــا همــکاری الزم را در ایــن خصــوص انجــام
و نســبت بــه انســداد انهــار و کانــال هــای
عظیمــی کــه در حــوزه هــای اســتحفاظی ایــن
دو شهرســتان و مســیرهای باالدســت وجــود
دارد همــکاری و اقــدام الزم را بعمــل آورنــد.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان
هندیجــان تســریع داشــت :از شــهروندان
شــهرها و روســتاهای مجــاور رودخانــه زهــره
درخواســت مــی شــود در ایــن مــدت هنــگام
نزدیــک شــدن بــه حریــم ایــن رودخانــه هــا
مــوارد و نــکات ایمنــی را رعایــت کننــد.
فرمانــدار هندیجــان در پایــان خاطرنشــان
کــرد:از حمایــت هــا و دســتور جنــاب دکتــر
شــریعتی اســتاندار خوزســتان،پیگیری هــای
دکتــر آقاجــری نماینــده محتــرم مــردم در
مجلــس شــورای اســامی و همــکاری ســازمان
آب و بــرق اســتان خوزســتان در خصــوص
رهاســازی آب از ســد کوثــر بــا هــدف
بهبــود کیفیــت و کمیــت آب شهرســتان
هندیجــان تقدیــر و تشــکر مــی کنیــم.
گفتنــی اســت پاییــن بــودن کیفیــت و کمبــود
آب آشــامیدنی در روزهــای اخیــر باعــث گلــه
منــدی مــردم شهرســتان  ۳۸هــزار نفــری
هندیجــان در جنــوب اســتان خوزســتان شــده
بــود.

