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آغاز اعدام مقامات نظام شاهنشاهی
نيمه شب  25بهمن  ،1357سه روز پس از پيروزي انقالب و يك روز بعد از تشكيل كابينه دولت موقت ،نخستين دسته افسران و مقامهاي نظام سلطنتي تيرباران شدند .ارتشبد نعمتاهلل نصيري
رئيس پيشين ساواك ،سپهبد مهدي رحيمي رئيس شهرباني كل و فرماندار نظامي سابق پایتخت ،سرلشكر رضا ناجي فرماندار نظامي سابق اصفهان و سرلشكر منوچهر خسروداد فرمانده سابق
هوانيروز نخستين دسته اعداميها بودند كه محاكمه آنان همان روز در محل دبيرستان شماره  2علوي در دادگاه انقالب انجام و مفسد في االرض شناخته شده و نيمه شب در پشت بام همان مدرسه
تيرباران شده بودند و اين ،در حالي بود كه محاكمه  22تن ديگر در همان محل ادامه داشت .شيخ صادق خلخالي قاضي دادگاه انقالب بود و احكام اعدام پس از تاييد امام خميني (ره) به اجرا درآمد.

به مناسبت رویدادهای  25بهمن  1357و تالش برای تسخیر سفارت آمریکا بازخوانی شد

ساعت شنی

فدائیان خلق مخالفان سرسخت آمریکاییها

لشكركشي چين به فرارود و شكست از لشكريان ايران
فوريه سال  102ميالدي« ،وادي» امپراتور وقت چين با استفاده از فرصت درگيري
ايران با روميان در غرب ،يك سپاه چهل هزار نفري از نيروهاي خود را روانه منطقه فرارود
كرد .اين حمله در ناحیه فرغانه و در نيمه راه خجند به سمرقند ،بدون نياز به اعزام
افراد پادگانهاي تپورستان (مازندران) ،آثرپاتيگان (آذربايجان) ،توسط نيروهاي محلي
پارت (خراسان) ،آريانا (هرات و غرب افغانستان امروز) و ُك ِهستان در هم شكسته شد
و بسياري از چينيان به اسارت درآمدند .اسيران چيني هدف حمله نظامي را به دست
آوردن اسپان دره فرغانه كه بزرگتر از اسپان چين ،نيرومند و پُرطاقت اند بيان كرده
بودند .قضيه به مِهستان (سناي ايران) در تيسفون گزارش شد و قرار شد كه اگر رئيس
کشور چين پوزش بخواهد ،اسيران چيني آزاد و سه هزار اسپ و عمدتا مادیان (اسپ
ماده) نيز به خاقان فروخته شود كه خاقان پذيرفت و به جاي پول نقد ،بابت بهاي اسبان
به ايران ابريشم تحويل داد.
در آن زمان منطقه کاشغر و مناطقي که امروزه مسکن اويغورها است تاجيک نشين
و پارسي زبان بودند .ميان چين و قلمرو ايران ،چند ايل نشين داراي استقالل وجود
داشت .اين مناطق و نيز تبت ،طبق یک سازش قدرت های استعمارگر اروپایی ،در سال
 1907به چين داده شدند و ترکستان شرقي نام گرفتند .هدف انگليسي ها از اين عمل
اين بود که روسيه نتواند از طريق منطقه هيماليا به هندوستان دست يابد .در آن زمان
هر قطعه از چين زير نفوذ يک قدرت وقت بود .انگليسي ها مناطق خاوري ايران را هم از
اين کشور جدا ساختند و افغانستان نام نهادند تا روسيه نتواند از اين طريق ،هندوستان
را از چنگ آنان خارج سازد.

 135هزار كشته و مجروح در بمباران «درسدن» آلمان
شهر «درسدن» آلمان  13فوريه سال  1945مورد حمله  772بمب افكن انگليسي
و امريكايي قرار گرفت و  14فوريه دوباره  311بمب افکن آن را بمباران کردند که
شديدا آسيب ديد و از نفوس آن جمعا  45هزار تن كشته و  90هزار نفر ديگر مجروح
شدند .به نوشته مورخان ،اين بمباران الزم نبود زيراکه که شکست آلمان قطعي و
نيروهايش درحال عقب نشيني بودند .بمباران درسدن  56روز قبل از خودکشي هيتلر
صورت گرفته بود! درسدن در ژانویه  1944نیز شدیدا بمباران شده بود .در بمباران
درسدن از بمب هاي آتشزا استفاده شده بود كه گرمايي معادل ششصد درجه ايجاد
و تيرهاي آهن ساختمانها را ذوب كرده بودند .در اين زمينه كتابهاي متعدد از جمله
كتاب «آتش» تاليف فردريك مورخ آلماني و كتاب «كشتارگاه شماره پنج» تاليف
نويسنده آمريكايي كورت ودنه گات انتشار يافته است .مورخان ،بمباران درسدن را به
آن صورت و در آن زمان يک انتقام گيري از ملت آلمان به شمارآورده اند13 .و 14
فوريه  2003و همچنين فوريه  2010به اين مناسبت راهپيمايي هاي گسترده اي بر
ضد بمباران «درسدن» برگزار شده بود و بازماندگان اين بمباران با تلويزيونها مصاحبه
كردند .بمباران مراكز غير نظامي آلمان در سال های  1944و  1945عمدتا با هدف
تضعيف روحيه آلماني ها که برخي از آنان قبال خودرا «سوپر َمن»مي دانستند صورت
مي گرفت ولي کمتر از دو ماه مانده به پايان جنگ ،چرا؟ نيروي هوايي آلمان در
ماه هاي آخر جنگ به سبب نداشتن سوخت ،قادر به دفاع از آسمان اين كشور نبود.

عزل احمد شاه قاجار از فرماندهي كل قوا و واگذاري
آن به «رضاخان» با تصميم مجلس
رضاخان سردار سپه پس از گسترش قدرت و نفوذ خود در سراسر كشور ،تنها از يك
چيز بيم داشت و آن بركناري وي از سوي احمدشاه بود ،همان طور كه پيشتر در حادثه
جمهوري چنين شد .به همين علت كوشيد تا فرماندهي كل قوا را كه به موجب قانون
آن خود سازد .اما مخالفت مدرس و اقليت هوادار او ،مانعي
اساسي در اختيار شاه بود ،از ِ
جدي در نيل به اين هدف بود .از اين رو سردار سپه به مدرس چنين وانمود كرد كه
ّ
تسليم او شده و از اين پس هرچه مدرس بگويد پذيرفته ميشود .در اواسط بهمن ماه،
سردار سپه به منزل مدرس رفت و در اين مالقات و مالقاتهاي بعدي ،از توطئههاي
دربار بر ضد خود گله كرد و خواستار اعطاي فرماندهي ّ
كل قوا گرديد .مدرس نيز كه
قصد داشت با حمايت از رضاخان ،مانع از انجام كارهاي غيرقانوني وي شود ،همكاري با
او را پذيرفت .به همين علت فراكسيونهاي مختلف مجلس با مشورت يكديگر ،طرحي
براي اين منظور تهيه كردند كه در  25بهمن  1303به تصويب نمايندگان رسيد .بدين
ترتيب ،رضاخان به فرماندهي ّ
كل قواي ايران دست يافت و احمدشاه قاجار با از دست
دادن مهمترين اهرم قدرت سلطنت خويش ،قدرت خود را از كف داد و زمينه براي
برانداختن قاجار ،بيش از پيش فراهم شد .در حقيقت بايد از اين تاريخ ،سلطان احمدشاه
را پادشاه مخلوع ايران دانست و رضاخان پهلوي را پادشاه جديد ايران خواند.
آگهی دعوت سهامداران شرکت تجارتی ساختمانی ایران تومل سهامی خاص ثبت شده
به شماره  21105و شناسه ملی  10100666541جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق
العاده در ساعت  10/30صبح روز شنبه مورخ  1396/12/05در آدرس خیابان ولیعصر
– توانیر –خیابان نظامی گنجوی –کوچه شروان – پالک  – 19طبقه دوم – کدپستی
 1434835884تلفن  88878334تشکیل می گردد .حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1انتخاب اعضای هیات مدیره
-2انتقالسهام
هیات مدیره شرکت

.

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
فرآیند انقالبها همواره با رویکردهایی رادیکال و گاه خشن
همراه بوده است .به طور کلی خشونت جزئی جداییناپذیر در
مسیر انقالبها قلمداد میشود .پر بیراه نیست اگر در پس هر
انقالبی شاهد موجی از برخوردهای خشونتآمیز ،رفتارهای
خارج از قواعد دیپلماتیک ،ایجاد ساختارها و نهادهای انقالبی
و ...بود .چه اینکه یکی از کارکردهای اصلی هر انقالبی ،تغییر
در نهادهای اجتماعی و مدنی و بازآفرینی گروه تازهای از
نخبگان در کشور است.
از جمله ویژگیهایی که میتوان در روند ساختارهای انقالبی
مشاهده کرد ،دشمنی با کشورهای دوست نظام گذشته و سرنگون
شده است .بررسیهای تاریخی نشان میدهد که این وضعیت کم و
بیش در تمام انقالبها طی شده و همواره دوستان نظام گذشته به
عنوان دشمنان انقالبیون شناخته میشوند.
انقالب اسالمی ایران در سال  1357هم از این قاعده کلی مستثنی
نبوده و چنین رویکردی در میان انقالبیون آن دوره وجود داشت .از
جمله این رویکردها میتوان به نوع نگاه و نگرش اصحاب انقالب در
مورد حکومت آمریکا اشاره کرد .از نخستین روزهای پیروزی انقالب
اسالمی در ایران ،کشور آمریکا و دولتمردان آن به عنوان دشمنان
انقالب محسوب میشدند .هر چند که حزب دموکرات آمریکا در
آن روزگار هم دولت و هم مجلسین سنا و نمایندگان را در اختیار
داشتند ،ارتباط و تعامل مناسبی با نظام پهلوی نداشتند .اما گویا
این حجم از اختالف نظر هرگز نمیتوانست خواستهها و مطالبات
انقالبیون را ادا کرده و آنها را راضی کند.
مخالفت و دشمنی با آمریکا ،علی رغم اختالف نظر موجود میان
هیات حاکمه آمریکا با حکومت پهلوی را میتوان در حضور دو جریان
فکری در انقالب اسالمی بررسی و دستهبندی کرد .نخست اینکه
امام خمینی نقطه عزیمت انقالب را در مخالفت با نظام سلطه و
در راس آن آمریکا تعریف کرده بود .نخستین مخالفتهای امام با
حکومت پهلوی درخصوص طرح کاپیتوالسیون و امتیازدهی بیش
از حد رژیم گذشته به مستشاران آمریکایی بود .دلیل دیگر بروز این
وضعیت هم حضور جریانهایی با گرایشهای چپ در فرآیند پیروزی
انقالب بود .به هر روی ،برخی از جریاناتی که در روزهای نخستین
انقالب ،هنوز زاویهای جدی با انقالبیون پیدا نکرده بودند ،در پی طرح
مخالفتهایی جدی با آمریکا به عنوان نماد امپریالیسم جهانی و مروج
کاپیتالیسم بودند .وجود این دو جریان تاثیرگذار در روندهای منتهی

به ایام پیروزی انقالب موجب شده بود تا گرایشهای ضدآمریکایی
شدیدی در بدنه انقالبیون ایجاد شود و بخش قابل توجهی از آحاد
جامعه هم با آن همراهی کنند .در ضمن این مخالفتها بعضی
مسائل دیگر و موضعگیریهای بعضا خصمانه دولتمردان آمریکایی
نسبت به حاکمان انقالبی ایران ،دلیل دیگری بود که بر تنور این
نفرت و دشمنی میدمید .با این اوصاف از همان نخستین روزهای
انقالب آتش دشمنی و مقابله میان ایران انقالبی و نظام آمریکا تنوره
میکشید .یکی از نمونههای بارز این امر را میتوان در اتفاق  25بهمن
ماه سال  1357مقابل سفارت آمریکا در ایران مشاهده کرد.
برخی از خبرگزاریها در روز چهارشنبه  ۲۵بهمن  ۱۳۵۷خبری
را مخابره کردند که حکایت از تصرف سفارت آمریکا در تهران داشت.
آسوشیتدپرس در همان روز گزارشی منتشر

به طور مثال خبرگزاری
کرده و در آن به شرح حادثه سفارت آمریکا پرداخت .این خبرگزاری
اعالم کرد که  ۷۰آمریکایی ،از جمله گروه  ۲۰نفره تفنگداران دریایی
گارد سفارت اسیر شدهاند .رسانههای داخلی هم این رویداد را بازتاب
دادند .به عنوان نمونه روزنامه کیهان در گزارشی که درباره این واقعه
منتشر کرد ،نوشت :ویلیام سولیوان ،سفیر آمریکا در تهران احتماالً
جزو دستگیرشدگان است.
کیهان درباره جزئیات ماجرا نوشت« :ساعت  ۹:۳۰صبح ناگهان
یک گروه مسلح ناشناس وارد محوطه سفارت آمریکا در خیابان
تخت جمشید شدند ،و به دنبال آن تیراندازی شدید شروع شد...
هنوز از تعداد حملهکنندگان و چگونگی این حمله اطالع دقیقی
در دست نیست .شاهدان عینی گفتند که در میان حملهکنندگان

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علی اکبر اسدی دولت آباد
فرزند یداهلل خواهان آقای آریا خادمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر اسدی
به خواسته  55.000.000ریال مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه
9609987431300554شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان یاسوج ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1396/12/26ساعت  16:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست
وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان
یاسوج-زهرا آدیش یاسوج
مرحله دوم:
پروانه تولیدی وبهره برداری آقای عبدالرسول ترنجیده ازمرکزدهدشت برابرطرح ارائه شده وبه
شرح ذیل دراستان کهگلویه وبویراحمد شهرستان کهگلویه بخش مرکزی روستای لیرتلخک
امام زاده حسن مبادرت به بهره برداری نماید نوع محصول صیفی جات گلخانه ای میزان تولید
 ۸۰تن مساحت کل زمین به مترمربع ۵۰۰۰مساحت زیربنای طرح ۴۰۰۰مربع مفقود وازدرجه
اعتبارساقطگردید
خواهان خانم مهسان فتاحی نیک فرزنددارا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن
بشارتی فرزند حسن به خواسته طالق (عسروحرج وترک زندگی)تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان کهگلویه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)دادگستری
شهرستان کهگلویه دهدشت واقع درکهگلویه جنب دانشگاه آزاد اسالمی _دادگستری
شهرستان کهگلویه ارجاع وبه کالسه ۹۶۰۹۹۸۷۴۱۹۱۰۰۷۵۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن 06/01/1397ساعت 10:30جهت استماع گواهی خواهان تعرفه شده خواهان تعیین شده
است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده ۷۳قانون آیین
دادرسی دادگاهای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید
کثیراالنتشارآگهی میشود تاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن
اعالم نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کهگلویه (دهدشت)
سیدجعفرحسینیطلب

به سفارت آمریکا گروهی از سربازان انقالب دیده شدهاند ...شاهدان
عینی میگویند گروهی از مردان مسلح با یک یورش از دیوار غربی
سفارت باال رفتند و وارد سفارت شدند .اکنون قسمت غربی سفارت
در اختیار این گروه است .خبرنگار کیهان که باالی یک ساختمان ۷
طبقه مجاور سفارت رفته بود ،گزارش داد که مدافعان سفارت آمریکا
دوم همان روز
مجهز به سالحهای سنگینی هستند ».کیهان در چاپ 
نوشت :بعدازظهر امروز سازمان مجاهدین خلق در تماسی با کیهان
شرکت افراد خود را در حمله به سفارت آمریکا تکذیب کرد.
دیگر رسانهای که در آن روز به بازنشر خبر مربوط به اشغال سفارت
آمریکا پرداخت ،روزنامه اطالعات بود .این روزنامه ،در گزارشی که از
وقایع صبح چهارشنبه منتشر کرد ،نوشت :در جریان حمله گروههای
مسلح ،سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید سقوط کرد .به نوشته
این روزنامه «تفنگداران دریایی پس از چند ساعت تیراندازی تسلیم
شدند ».این در حالی بود که یک روز قبل جیمی کارتر ،رییسجمهور
آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا خطری دیپلماتهای آمریکایی را
در تهران تهدید نمیکند ،گفته بود «نه ،ما در تماس دائمی با دولت
هستیم و مشکلی وجود ندارد».
به نوشته روزنامه اطالعات« ،کارکنان سفارت از گروههای مسلح
درخواست مذاکره کردند ».در صفحه اول روزنامه اطالعات تصویر
کارکنان سفارت آمریکا که پس از تسلیم روی زمین نشستهاند،
چاپ شده است .به نوشته این روزنامه حمله به سفارت آمریکا توسط
چریکهای فدایی خلق صورت گرفت .بنا به گزارش این روزنامه،
چریکهای فدایی خلق در ساعت ده و نیم صبح به سفارت آمریکا در

خیابان تخت جمشید حمله کردند.
حمله به سفارت آمریکا در شرایطی انجام شد که دولت این کشور
یک روز قبل از این واقعه تغییر حکومت و دولت جدید را در ایران
به رسمیت شناخته بود .در پی درگیری میان تفنگداران آمریکایی و
چریکهای فدایی خلق ،نیروهای کمیته انقالب وارد درگیری شدند
و از چریکهای فدایی خلق خواستند به تیراندازی خاتمه داده و
متفرق شوند .به نوشته روزنامه اطالعات «گروههای مسلح از مردم،
چریکهای مجاهد و افراد نیروی هوایی نیز در حدود ساعت یازده و
بیست دقیقه به چریکها پیوستند .همچنین اطالع داده شد که یک
آمبوالنس که پنج آمریکایی و دو نفر دیگر سرنشین آن بودند توسط
چریکها تصرف شد و آنها را به کمیته بردند».
به گزارش روزنامه اطالعات« ،سرانجام سفارت آمریکا به تصرف
ارتش انقالب و چریکها درآمد .ماموران سفارت آمریکا و تفنگداران
دریایی که از داخل سفارت تیراندازی میکردند ،در این دقایق تسلیم
شدند و چریکها و افراد مسلح به داخل سفارت رفتند .در این هنگام
نمایندگان کمیته انقالب با بلندگوهای دستی مردم را به آرامش
دعوت کردند و آنها را از ایجاد هرگونه آتشسوزی و تخریب بر حذر
داشتند .آنان از مردمی که در خیابانهای اطراف سفارت اجتماع کرده
بودند خواستند که هرچه زودتر پراکنده شوند .در ضمن دو آمریکایی
از داخل سفارت با یک پیکان توسط مجاهدین به محل کمیته برده
شدند .کلیه کارکنان و افراد سفارت آمریکا در ساعت  ۱۲همان روز
در ساختمان مرکزی سفارت اجتماع نمودند و اعالم کردند آمادهاند
با نمایندگان چریکها و ارتش انقالب مذاکره کنند ».به نوشته
روزنامه کیهان به دنبال حمله به سفارت آمریکا کمیته امام خمینی
اطالعیهای به این شرح صادر کرد :پیش از ظهر امروز در اطراف و
محوطه سفارت آمریکا در تخت جمشید تیراندازیهایی شدید روی
داده و دولت و ستاد انقالب در جریان امر هستند ،چون نمایندگان
امام خمینی و دولت انقالب برای رسیدگی به آنسو رفتهاند از همه
مردمی که در خیابانهای اطراف هستند تقاضا میشود خیابانهای
اطراف سفارت را ترک گویند و همکاری الزم را با نمایندگان امام به
عمل آورند .این روزنامه نوشته ،در میان مردم گفته میشود حمله
به سفارت به این دلیل صورت گرفته که تعداد زیادی از پروندههای
ساواک به آنجا حمل شده بود .دیروز در تهران شایع شده بود که
نیروی دریایی آمریکا در ساحل ایران در بندر جاسک سرباز پیاده
کرده و چند ناو جنگی نیروی دریای آمریکا نیز وارد آبهای ایران
شده است .بررسی این رویداد نشان میدهد که جریانهای نزدیک
به امام خمینی در این حادثه دخالت نداشتهاند و این نیروهای وابسته
به جریان چپ بودهاند که دست به این کار زده و سعی در تخریب
رابطه میان ایران تازه انقالب شده و دولت آمریکا را داشتند .گرچه
چنین اقداماتی از طرف سازمانهای متاثر از اندیشههای چپ مسبوق
به سابقه بوده و انتظار آن میرفت.

آبرسانی به 48روستای کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بنیاد برکت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت :آبرسانی به 48
روستای این استان در مناطق مختلف با اعتباری بیش از  139میلیارد و  220میلیون
ریال با مشارکت بنیاد برکت در دست اجراست.
فیض اهلل پاسره افزود :آبرسانی به این تعداد روستاها در قالب  21طرح عمرانی با
پیشرفت فیزیکی  60درصد در دست اجراست.
وی بیان کرد :با تکمیل این طرح ها  14هزارو  349نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم
برخوردار خواهند شد.
پاسره ابراز کرد :در شهرستان دنا هم اینک پنج طرح آبرسانی با اعتباری بیش از پنج
میلیاردو  500میلیون ریال در دست اجراست.
پاسره تصریح کرد :این طرح ها شامل آبرسانی به روستاهای خرسان ،چال بادام،
دشت بزو ده پایین،کت سیاه و درب کالت است که با تکمیل این طرح ها یکهزارو 589
نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد :توسعه و بازسازی شبکه داخلی روستاهای شوتاور ،آبرسانی به لیراب،
چاورده و بلویری ،فارق و گراب ،ده انار سر دره کمر دوغ،و قلعه جلو و مجتمع آبرسانی
به ده قاضی و ده احمد در شهرستان کهگیلویه با اعتباری بیش  20میلیارد ریال در
دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد افزود :با بهره برداری
ازاین  6طرح عمرانی  13روستا با جمعیتی بیش از  6هزارو  116نفر از آب آشامیدنی
سالم برخوردار خواهند شد.
وی اظهار داشت :آبرسانی به هفت روستای شهرستان بویراحمد در قالب چهار طرح
عمرانی با اعتباری بیش از 24میلیارد و  700میلیون ریال در دست اجراست.
پاسره اظهار داشت :این طرح ها در روستاهای حیدر آبادعلیا و سفلی ،انارک لوداب،
دره بید علیا ،شبدرون گالل بویراحمد در دست اجراست.
وی گفت :آبرسانی به  16روستای شهرستان باشت و اصالح و نوسازی ،مجتمع پزین،
تلخاب بیدک ،گروس و برغون ،آالکان و تا مویزی با اعتباری بیش از  86میلیارد ریال
از محل اعتبارات بنیاد برکت در شهرستان باشت در حال اجراست.
پاسره اظهار داشت :با تکمیل این طرح 23روستا با جمعیتی بیش ازپنج هزارو 284
نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شود.
شاخص بهرهمندی از آب سالم در این استان به گفته مدیرعامل آبفای روستایی
هم اینک با پنج درصد افزایش نسبت به سال  92از  68درصد به حدود  74درصد
رسیده است.
حدود  330هزار نفر از جمعت  700هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در یک هزار
و  676روستای این استان ساکن هستند .یکهزار و  420روستا از این تعداد دارای
تأسیساتآبرسانیهستند.
شهرستان باشت دارای  115روستا است که از این تعداد  11روستا دارای جمعیتی
بیش از  50خانوار و  44روستا دارای جمعیتی بیش از  20خانوار است.

