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آگهی
نظری در جلسه اداری شهرستان بویراحمد:

مسؤوالن ،بخشداران و دهیاران از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاصی استفاده نکنند

فرماندار بویراحمد در جلسه اداری شهرستان بویراحمد در جمع مدیران شهرستان ها
گفت :از تمامی مدیران ،مسؤوالن و دهیاران و بخشداران انتظار داریم از امکانات دولتی
له یا علیه کاندیدای خاصی استفاده نکنند.
سید محمدکاظم نظری با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم پنجمین دوره
شوراهای شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار کرد :با استارت زدن
کار انتخابات در کشور ستاد انتخاباتی شهرستان تشکیل و برنامهها و جلسات مختلفی
را اجرا کرده است.
فرماندار شهرستان بویراحمد با بیان اینکه بر اساس روزشمار انتخابات کار ثبتنام
از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را انجام دادیم ،گفت:

خوشبختانه روند ثبتنام از شوراها به خوبی طی شد .رئیس ستاد انتخابات شهرستان
بویراحمد با بیان اینکه بررسی صالحیت شوراهای شهر و روستا در مرحله نهایی است
و طبق جدول زمانبندی شده نتایج صالحیت شوراها از سوی هیأت نظارت به هیأت
اجرایی اعالم میشود ،گفت :ابالغ نتایج صالحیتها به داوطلبان شوراهای شهر و روستا
توسط فرمانداریها در دوم اردیبهشتماه اعالم میشود.
نظری زمان شروع تبلیغات داوطلبان تایید صالحیت شده را  ۲۱اردیبهشتماه لغایت
 ۲۷اردیبهشتماه عنوان کرد و گفت :داوطلبان شوراهای شهر و روستا قانون را مالک
عمل قرار دهند و تا قبل از شروع زمان تبلیغات و زمان پایان تبلیغات از هرگونه تبلیغات
در فضای مجازی و حقیقی خودداری کنند.
وی تاکید کرد :داوطلبان شوراهای شهر و روستا اجازه تبلیغات در  ۲۸اردیبهشتماه
را ندارند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغات با خاطیان برخورد میشود.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت اصل اساسی قانون تاکید کرد و
گفت :از تمامی مدیران ،مسؤوالن و دهیاران و بخشداران انتظار میرود از امکانات دولتی
له یا علیه کاندیدای خاصی استفاده نکنند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد در پایان با تاکید بر اینکه امکانات
شهرداریها و دهیاری خاصی نباید برای تبلیغات کاندیدای خاصی استفاده شود ،گفت:
شهرداران و دهیاران آگاه باشند که مبادا برای رای آوری فردی از امکانات شهرداری و
دهیاریها سوء استفاده شود.

10میلیارد ریال برای نصب دوربین های پایش تصویری در یاسوج نیاز است

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت که 10میلیارد ریال برای نصب 60
دوربین پایش تصویری در خیابان ها ،معابر عمومی ،میادین و بلوارهای شهر یاسوج
مرکز این استان نیاز است.
سردار مهدی انصاری در نشست با جمعی از مردم یاسوج در مسجد امام حسین (ع)
این شهر اظهار داشت :پیشنهاد نصب این تعداد دوربین در نشست های شورای تامین،
شورای اداری و شورای ترافیک کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده است.
وی افزود که نصب دوربین های پایش تصویری عالوه بر آنکه جزء خواسته های به
حق مردم کهگیلویه و بویراحمد است سبب شناسایی بهتر و سریعتر مجرمان و کاهش
میزان بروز انواع بزهکاری ها در استان می شود.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :مردم یکی از اضالع مهم مثلث تامین
امنیت پایدار در جامعه هستند .سردار انصاری عنوان کرد که از جمله سیاست های
مهم فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با مردم این
استان و جلب مشارکت آنان در راستای ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ،برقراری و تامین امنیت پایدار توسط پلیس را از مطالبه های به حق مردم دانست
و ابراز داشت :کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته در شاخص ها و مولفه های امنیتی
شرایط مطلوبی در کشور داشته است.فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت که

پارسال میزان بروز سرقت مسلحانه  50درصد ،سرقت غیرمسلحانه 6درصد و نزاع دسته
جمعی نیز  32درصد در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش داشته
و افزون بر چهار تن انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.
سردار انصاری ادامه داد :چنین موفقیت های ارزنده ای با تالش ماموران فرماندهی
انتظامی کهگیلویه و بویراحمد و همکاری مناسب مردم استان کسب شده است.
وی افزود که ایام نوروز سال جاری میزان بروز سرقت در کهگیلویه و بویراحمد نسبت
به مدت مشابه پارسال  23درصد و میزان وقوع تصادفات فوتی نیز  38درصد کاهش
داشته است.
وی بیان کرد :توقعات مردم کهگیلویه و بویراحمد از فرماندهی انتظامی این استان باال
و در مقابل نیز امکانات و نیروی انسانی محدود است.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت که خط قرمز ماموران فرماندهی انتظامی
این استان اجرای قانون بوده و برای تامین امنیت نیز با هیچ فردی تعارف ندارند.
سردار انصاری اظهار داشت :پیشنهادها ،راهکارها و انتقادهای سازنده مردم کهگیلویه
و بویراحمد برای بهبود عملکرد فرماندهی انتظامی این استان مورد استفاده قرار می
گیرد.
وی افزود که مردم کهگیلویه و بویراحمد با برخی سهل انگاری ها و یا بی احتیاطی ها
بستر ،زمینه و شرایط را برای ارتکاب جرم توسط سارقان فراهم نکنند.
سردار انصاری بیان کرد :مردم استان در مراسم های عروسی خود از تیراندازی،
آلودگی صوتی ،ایجاد مزاحمت و سلب آرامش دیگران به ویژه در ساعت های پایانی
شب بپرهیزند و حتی سالح های مجوزدار مورد استفاده در عروسی ها نیز توقیف و
مجوز آنها باطل می شود.
وی عنوان کرد که والدین بیش از پیش مراقب فرزندان جوان خود بوده و آنها را زیر
نظر داشته باشند تا از قرص های روانگردان و یا مواد مخدر استفاده نکرده و کمتر سراغ
تلفن همراه ،تبلت و فضای مجازی بروند.
سردار انصاری ابراز داشت :دیر رسیدن چند دقیقه ای ماموران پلیس  110کهگیلویه
و بویراحمد در برخی مواقع ناشی از حجم باالی ماموریت ها و کمبود خودرو است.
وی گفت که ماموران فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با خودروهای شیشه
دودی و فاقد پالک و ایجاد کننده مزاحمت و آلودگی صوتی برخورد جدی کرده و اقدام
به توقیف آنها می کنند.

شهر یاسوج در تابستان با کمبود آب شرب روبهرو میشود
مدیر امور آب و فاضالب شهری یاسوج تأکید کرد که این شهر در فصل تابستان
با کمبود آب شرب روبهرو میشود و صرفهجویی در مصرف آب از سوی شهروندان
ضروری است.
قاسم قلندری گفت که نوسانات در شبکه آب شرب شهر یاسوج اجتنابناپذیر بوده و
نصب تانکر ذخیره حداقل یکهزار لیتری برای هر واحد خانگی ضروری است.
آب شرب شهر یاسوج توسط  25حلقه چاه تأمین میشود و  9مخزن ذخیره آب
با حجم  37هزار و  900مترمکعب در مناطق مختلف شهر یاسوج وجود دارد .وی
خاطرنشان کرد :یکی از دالیل بروز مشکل کمآبی در شهر یاسوج در  2سال اخیر وجود
انشعابهای غیرمجاز بوده که شرکت آب و فاضالب به شدت با آن برخورد میکند.
قلندری گفت :بهطور متوسط هر مشترک غیرمجاز بین  2تا  3برابر مشترک مجاز
آب برداشت میکند .وی افزود :در چند سال اخیر بیش از پنج هزار و  300شیر پشت
کنتور در مناطق مختلف شهر یاسوج جمع آوری شده است.
مدیر امور آب و فاضالب شهری یاسوج گفت :تصفیهخانه آب شرب شهر یاسوج در
روزهای آینده با حضور وزیر نیرو کلنگزنی می شود .شرکت آب و فاضالب شهری
یاسوج هم اینک  92هزار و  778مشترک دارد.
تعداد مشترکان آب این شرکت از  53هزار مشترک در سال  93به حدود  63هزار
مشترک در سال  95افزایش یافت .تعداد مشترکان فاضالب در شهر یاسوج از  22هزار

و  36مشترک در سال  93با  40درصد افزایش به حدود  30هزار مشترک در سال
 95رسید.
قلندری نصب پمپ بر روی شبکه توزیع آب خانگی را در شهر یاسوج
غیرقانونی دانست و تأکید کرد که در صورت مشاهده با متخلفان برخورد میشود.
شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد افزون بر  130هزار نفر جمعیت دارد.

مشاور رئیس جمهور در یاسوج؛

بیشترین خدمات را دولت «روحانی» به مستضعفین کرده است

نشست شورای هماهنگی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد
با حضور حجت االسالم ولی زاده مشاور مسئول هماهنگی امور ایثارگران نهاد ریاست
جمهوری در سالن استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
نشست شورای هماهنگی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد
با حضور حجت االسالم ولی زاده مشاور مسئول هماهنگی امور ایثارگران نهاد ریاست
جمهوری در سالن استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
 ،حجت االسالم ولی زاده مشاور مسئول هماهنگی امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری
در این نشست گفت :برای دولت تدبیر و امید خدمت به ایثارگران یک افتخار بزرگی است.
حجت االسالم ولی زاده افزود :توجه دولت تدبیر و امید به جامعه ایثارگران به این دلیل
است ،که رئیس جمهور این کشور از جنس ایثارگران است.
وی با اشاره به اینکه «روحانی» یکی از اثرگذاران و تصمیم گیرندگان جنگ و امین امام
«ره» بودند ،گفت« :روحانی» با داشتن مسئولیت های مختلف در هشت سال دفاع مقدس
برای حفظ جمهوری اسالمی ایران تالش کردند .وی تصریح کرد :خیلی از آقایون به اسم
شهدا در کابین دولت آمدند ،و قانون خدمات رسانی به جامعه ایثارگران را ابالغ نکردند .در
سال  ۹۱از طرف رئیس جمهور وقت خدمات رسانی به جامعه ایثارگران ابالغ نمی شد.
مشاور مسئول هماهنگی امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری بیان کرد :اولین اقدام
«روحانی» بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ،خدمات رسانی به جامعه ایثارگران بود .وی
با بیان اینکه در کشور  ۳میلیون ایثارگر داریم ،افزود :پس از جنگ تحمیلی متولی حمایت از
جامعه ایثارگران وجود نداشت که اولین قانون خدمات رسانی در دولت اصالحات به جامعه
ایثارگران ابالغ شد .وی افزود :در برنامه ششم خدمات رسانی به جامعه ایثارگران تصویب
شد که خانواده های ایثارگر از پرداخت شهریه  ۳۰درصد معاف ،و هزینه خدمات انشعابات
برق ،گاز و آب و فاضالب برای رزمندگان یک بار معاف شود .حجتاالسالم ولی زاده تاکید

کرد :یکی از عملکردهای مهم در دولت روحانی ابالغ سند راهبردی توسط معاون اول رئیس
جمهور در تیرماه سال  ،۹۴به ستاد کل نیروهای مسلح کشور بود.
وی در ادامه با بیان اینکه از اقدامات دولت تدبیر و امید تشکیل شورای ترویج ایثار و
شهادت بود ،گفت :این شورا با مدیریت رئیس جمهور در کشور و استان ها برگزار و دولت
موظف به پرداخت معوقات خانواده های شهدا و ایثارگران شد.
وی تاکید کرد ۸۰۰ :میلیارد دالر نفت در  ۸سال دولت گذشته فروخته شد ،این در حالی
است که  ۷۰۰میلیارد دالر درآمد نفتی ایران در  ۱۰۰سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه هیچ دولتی همچون دولت تدبیر و امید به مستضعفین و ایثارگران
خدمت نکرده است ،گفت :آن موقع که نفت بشکهای  ۱۴۰دالر بود دریافتی مستمری
بگیران افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پایین بود ،ولی در این دولت از  ۳۰هزار
تومان به  ۲۵۰هزار تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه شرف و هویت سرزمین ایران از ایثارگران است ،گفت :اگر امروز
اقتدار جمهوری اسالمی ایران را به رخ دنیا میکشیم ،تنها به برکت شهدا و با هدایت های
مقام معظم رهبری است .وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تالش این دولت برای رزمندگان
اسالم بیان شود ،گفت :رزمندگان باالی  ۲۴ماه خدمت رایگان در جنگ تحمیلی از پرداخت
مالیات حقوق معاف می شوند .وی بیان کرد :یکی از برنامههای دولت رفع مشکل مسکن
جامعه ایثارگری بوده که در همین راستا امسال به  ۵۰هزار رزمنده در کشور وام مسکن ۷۰
میلیون تومانی با کارمزد  ۴درصد پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور دولت تدبیر و امید علیرغم مشغله کاری ،خود را
موظف به سرکشی از خانواده شهدا میداند ،گفت :در همین راستا با  ۱۰۰خانواده شهید،
جانباز و ایثارگر از نزدیک دیدار کردند .این مسئول با بیان اینکه عدهای میگویند دولت تمام
وقت خود را صرف برجام کرده است ،گفت :دو اتفاق مهم در کشور رخ داده که نخستین
آن جنگ هشت ساله بوده ،که دشمنان میگفتند؛ ایران نباید باشد .اما امام خمینی(ره) با
پذیرش قطعنامه  ۵۹۸اعالم کردند ،که ایران باید در صحنه حضور داشته باشد .دومین اقدام
مهم در کشور برجام بود ،با هدایت های امام گونه دولت تدبیر و امید اعالم کردند ،که ایران
باید در صحنه حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکه عدهای میگفتند تحریمها کاغذپارهای بیش نیست ،ولی نمیتوانیم
خودمان را گول بزنیم ،گفت :سال  ۹۴با تحویل گرفتن دولت روحانی برخی از استان ها ۳
روز ذخیره گندم داشتند ،اما امروز ذخیره گندم  ۷۰۰روزه است و آماده صادرات  ۳میلیون
تن گندم هستیم .ولیزاده بیان کرد :در سال  ۵۰۰ ،۹۲هزار استخدام غیرقانونی صورت
گرفت که سهم جامعه ایثارگری  ۵۳هزار نفر بود که استخدامهای غیرقانونی موجب شده
اکنون در همین استان کهگیلویه و بویراحمد  ۳هزار نفر از جامعه ایثارگری بیکار باشند.

طرح آبرسانی  4شهر کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی میشود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد گفت که طرح آبرسانی به
چهار شهر چرام ،دهدشت ،سوق ،لنده و روستاهای این مسیر از سد کوثر گچساران در
روزهای آینده با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی خواهد شد.
علی داوودی مهر افزود :این طرح آب  152هزار و  220نفر از جمعیت شهری و 250
روستای مسیر با  87هزار و  700نفر را برای افق  1400تأمین خواهد کرد .وی اعتبار
این طرح بزرگ آبرسانی را یکهزار و  600میلیارد ریال اعالم کرد.
سد کوثر دارای حجم مخزن  580میلیون و مترمکعب است و طرح آبرسانی از
این سد به شهرهای کهگیلویه بزرگ یکی از طرحهای حیاتی آبرسانی کهگیلویه و
بویراحمد محسوب میشود .سد کوثر در  50کیلومتری گچساران واقع شده است.

آگهی فرخوان
اداره کل راه وشهرس�ازی(دفتر عمران وبهس�ازی ش�هری) به نمایندگی از
ش�رکت مادر تخصصی عمران وبهس�ازی ش�هری ایران در راستای اجرای
ماده 4قانون حمایت از احیاء ،بهس�ازی و نوس�ازی بافت های فرس�وده و
ناکارآمد شهری،درنظر دارد نسبت به ارزیابی صالحیت فنی،مالی و اجرایی
اش�خاص حقیقی وحقوقی به منظور به عهده گرفتن قس�متی از اختیارات

مدیرعامل شرکت نفت منطقه کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

کشف  ۳۴۵۰۰لیتر نفت و گاز قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد سال ۹۶
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت:
در عید امسال  ۹میلیون و  ۶۶۸هزار و نه لیتر بنزین توزیع شد که نسبت به سال
گذشته  ۷درصد رشد داشتیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت:
در عید امسال  ۹میلیون و  ۶۶۸هزار و نه لیتر بنزین توزیع شد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۷درصد رشد داشت.
لطفاهلل مسعودی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار کرد:بنزین سوپر در
عید سال  ۳۲۳ ،۹۵هزار و ۹۰لیتر و در سال  ۳۵۵ ،۹۶هزار و  ۱۰۰لیتر توزیع شد.
وی افزود :نفت سفید در سال  ۱۰۹ ،۹۵هزار لیتر و در سال  ۳۹۲ ،۹۶هزار و ۹۰۰
لیتر توزیع شد.
مدیرعامل شرکت فرآوردههای نفتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه بیان کرد :نفت و
گاز در سال  ،۹۵دو میلیون و  ۵۷۸هزار لیتر و عید سال  ،۹۶سه میلیون و ۸۵هزار و
 ۴۰۰لیتر توزیع کردیم.
مسعودی به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت :در سال  ،۹۴هزار و  ۵۰۰لیتر بنزین،
دو هزار و  ۲۰لیتر نفت و گاز کشف کردیم و در سال  ،۹۵نفت سفید  ۲۱هزار و ۵۰۰
لیتر و در سال  ۳۴ ،۹۶هزار و  ۵۰۰لیتر نفت و گاز کشف کردیم.
وی با اشاره به مصرف سوخت در سالهای  ۹۴و  ،۹۵اظهار کرد :نفت سفید؛ در سال
 ۲۳ ،۹۴میلیون و  ۷۱۸هزار و  ۷۹۹لیتر ،سال  ۲۴ ،۹۵میلیون و  ۲۱هزار و ۶۰۰لیتر
مصرف کرذیم و همچنین در نفت و گاز سال  ۱۴۱ ،۹۴میلیون و  ۶۹۷هزار و ۳۶۰لیتر
و سال  ۱۵۰ ،۹۵میلیون و  ۱۹۷هزار و  ۴۵۰لیتر مصرف شده است که  ۶درصد در
سال  ۹۵رشد داشتیم.
مدیرعامل شرکت نفت منطق ه کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد :نفت کوره،در سال
 ،۹۴سه میلیون و  ۷۲۲هزار و  ۳۰لیتر و سال  ،۹۵سه میلیون و  ۴۷۱هزار و ۵۰۰لیتر
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مصرف شد که  ۷درصد کاهش داشتیم.
مسعودی افزود :در مصرف گاز  CNGسال  ۹۵دو درصد افزایش داشتیم بطوریکه
در سال  ۸۰ ،۹۴میلیون  ۲۳۵هزار و  ۳۶۶مترمکعب و سال  ۸۱ ،۹۵میلیون و ۷۱۹
هزار و  ۳۲۶مترمکعب گاز  CNGمصرف داشتیم.
وی به تأمین سوخت هوایی در این شرکت اشاره کرد و گفت :در فرودگاه یاسوج سال
 ۳۳۲ ،۹۴هزار لیتر برای  ۲۷۷فروند پرواز هواپیما و هلی کوپر تامین و سال ۳۶۴ ۹۵
هزار لیتر برای  ۲۹۵فروند پرواز نیز فراهم شد.
مدیرعامل شرکت نفت منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت :گاز مایع در سال ،۹۴
۱۷هزار و  ۸۳۵تن و سال  ۱۸ ،۹۵هزار و  ۶۳۰تن با  ۴درصد افزایش توزیع شده است.

مجری�ان طرح ه�ای احیاء،بهس�ازی و نوس�ازی (وزارت راه وشهرس�ازی
وش�هرداری ها) مطابق دستورالعمل ابالغی اقدام نماید.لذا از تمـــــامی
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید .
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی www.
 udrc.irیا به آدرس زیر مراجعه نمایند.
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*هزینه درج اگهی به عهده برنده می باشد
اداره عمران وبهسازی شهری استان کهگیلویه وبویراحمد

