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فرماندار ویژه الرستان:
بانوان نقش اصلی را در تربیت 

انسان های توسعه  یافته بر عهده  دارند

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان گفت: بانوان نقش اصلی را در 
تربیت انسان های توسعه یافته بر عهده دارند.

معاونت  حوزه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقش  همایش  در  حسنی  جلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
بانوان در توسعه فرهنگی و اجتماعی که با حضور امام جمعه الرستان و 
مشاور استاندار فارس در امور بانوان و خانواده در سالن اجتماعات شهید 
این گونه  اینکه برگزاری  بابیان  امامی فرمانداری برگزار شد در سخنانی 
زنان  توانمندسازی  باعث  استان  مرکز  با  تعامل  و  باهمکاری  همایش ها 
به منظور حضور و مشارکتشان در تمامی عرصه ها می شود؛ اظهار داشت: 
مشارکت، حضور و توانمندی بانوان شهرستان در عرصه های مختلف اگر 
بهتر از آقایان نباشد کمتر نیست، چراکه بحث توسعه فرهنگی، اجتماعی 
و نقش و تأثیری که بانوان می توانند در این عرصه داشته باشند در این 

خطه زیاد است.
ارزیابی های  و  پیشنهادات  نظرات،  به  نگاهی  اگر  امروزه  داد:  ادامه  وی 
جهانی بکنیم، می بینیم که توسعه یکی از شاخص ها و فاکتورهایی است 
که درجه و سطح اندازه گیری رفاه و ارتقای اجتماعی جامعه را بر اساس 
آن می سنجند و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همه و 
همه، وضعیتی را در جهان و در جامعه ایجاد می کند که اگر متعادل و 
پیدا کنند آن جامعه،  هماهنگ و هم زمان همه جنبه های زندگی توسعه 
از همه  استفاده  بر  مبتنی  البته  و  توسعه  یافته  پیشرفته،  متعادل،  جامعه ای 

ظرفیت های انسانی چه در بخش بانوان و چه در حوزه آقایان است.
حسنی تصریح کرد: اگر ما در عرصه فرهنگی بتوانیم به غنای فرهنگی 
دست یابیم و اگر رشد و توسعه فرهنگی را به مرحله ی قابل قبولی برسانیم 
سیاسی،  اجتماعی،  عرصه های  همچون  دیگر،  عرصه های  تمامی  در  و 
نخواهیم  مشکالتی  دیگر  بدرخشیم،  امنیتی  حوزه های  حتی  و  فرهنگی 
داشت و می توانیم خیلی راحت از تمامی آسیب ها، تهدیدها و موانعی که 

در کشور وجود دارد، عبور کنیم.
ما  فرهنگی  اگر زیرساخت های  فرماندار ویژه الرستان خاطرنشان کرد: 
مهیا شود و اگر نگرش فرهنگی ما ارتقا پیدا کند و اگر در این ارتقای 
نگرش، همه ی الیه های اجتماعی درگیر بشوند و همه به صورت جامع به 
انسان توجه نمایند، یقینًا در حوزه سیاسی، اقتصادی و... مشکالت کمتری 

خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه اگر نگرش فرهنگی ما تغییر کند دنبال این نیستیم که 
الزامًا راه چندین ساله را یک  شبه در عرصه اقتصادی طی نماییم، گفت: 
اگر نگرش فرهنگی ما ارتقا پیدا کند، یقینًا کمینه سازی ضایعات را در 
تمامی حوزه های اقتصادی به خصوص در شیوه مصرفی به آن دست پیدا 
خواهیم کرد و فرهنگ مصرفی ما ایرانیان اصالح خواهد شد و در حوزه 
سیاسی هم نگرش فرهنگی و ساختار فرهنگ ها ارتقا پیدا خواهد کرد و 
باال  سعه صدر  و  نخواهد شد  سیاسی  تنش های  دیگر  سیاسی مان  تجمعات 
خواهد رفت و می توان در یک فضای متعادل و مسالمت آمیز، همراه با 
اعتراض  هم  و  باشیم  داشته  تجمع  هم  کنیم،  انتقاد  هم  امنیت  و  آرامش 

نماییم، بدون اینکه به ساختارها و ارزش های جامعه بی احترامی شود.
تقویت گردد  ما  فرهنگی  بنیه های  اگر  داد:  ادامه  فارس  استاندار  معاون 
یقینًا در مراودات اجتماعی و ارتباطات روزانه و اجتماعی ارتباطی بهینه 
البته شهرستان الرستان از این مسائل مبرا  و هنجار شده خواهیم داشت. 
است و شاهد این نیستیم که به خاطر اختالف  سلیقه و یا مسائل اجتماعی، 
خانوادگی و یا طایفه ای درگیر معارضات فیزیکی شویم که تهدیداتی را 

برای جامعه در پی داشته باشد.
است.  شکل  همین  به  هم  امنیتی  حوزه های  در  شد:  یادآور  حسنی 
به طوری که اگر همه ابعاد اجتماعی ما فرهنگی شود و یا به عبارت دیگر 
کنیم  سیاست زده  را  فرهنگ  اینکه  به جای  گردد،  فرهنگی  ما  سیاست 
بسیاری از معادالت سیاسی حل خواهد شد و حتی در عرصه های دیگر؛ اما 

محور این ارتقای نگرش فرهنگی نیروی انسانی است.
نماینده عالی دولت در الرستان افزود: وقتی از توسعه پایدار و همه جانبه 
صحبت می کنیم طبیعی است که محور این توسعه، نیروی انسانی است و 
این توسعه در ابعاد مختلف در صورتی همه جانبه خواهد شد که همه اقشار 
جامعه در نظر گرفته بشوند و توسعه متوازن حکم فرما گردد و اگر متوازن 
نباشد دچار مشکل می شویم؛ بنابراین باید برای توسعه فرهنگی و ارتقای 
سایر شاخص ها، همه افراد جامعه را به عنوان نیروی انسانی موردتوجه قرار 
دهیم و اینکه چرا در طول تاریخ نیمی از جامعه که زنان و بانوان بوده اند 
نادیده گرفته  شده اند، جای بسی تأسف  در این مسیر و در این حرکت 
است. حسنی بیان کرد: نگاه های افراط وتفریط در طول تاریخ باعث شده 
از  و  نشود  دیده  جامعه  در  زنان  نقش  بایدوشاید  آن چنان که  که  است 
توانمندی ها و پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار باالیی که می توانند درراه 

رشد و ارتقای جامعه داشته باشند، استفاده نگردد.
وی افزود: وقتی نیروی انسانی مطرح می شود بسترسازی نیروی انسانی چه 
ازنظر تربیتی و چه ازنظر سایر شاخص هایی که ارتقا می بخشند به نیروی 
انسانی، زنان و بانوان محور اصلی و نقطه حرکت و آغازین آگاهی بخشی 
اسالم و هم  ازنظر  بنابراین هم  فعلی و آینده هستند؛  تربیت نسل های  و 
ازنظر منطق قابل توجیه و قابل حمایت است که باید نقش زنان به عنوان 
در  شادابی  و  نشاط  ایجاد  حتی  و  پویایی  تحرک،  توسعه،  عوامل  محور 

جامعه موردتوجه قرار بگیرد.
حسنی گفت: طبق برخی آمارها علی رغم اینکه قریب به 60 درصد نیروی 
کار جامعه جهانی مربوط به فعالیت زنان است، البته با در نظر گرفتن همه 

از سرمایه جهانی یک درصد  اما سهم آنان  فعالیت ها و مشاغل خانگی، 
است و بیش از نیمی از آنان بی سواد و یا کم سواد هستند. وی تأکید کرد: 
فعالیت و توانمندی های زنان جامعه نبایستی نادیده گرفته شود، البته خدا 
را شکر بعدازانقالب با حفظ ارزش ها و ساختارهای حاکم بر نظام اسالمی، 
جایگاه ویژه ای برای زنان هم در سطح ملی، استانی و در سطح شهرستانی 
در نظر گرفته  شده است. گر چه تا رسیدن به هدف نهایی که باید بهتر از 
این باشد فاصله زیاد داریم اما خدا را شکر می کنیم که حضور فعال زنان 

در عرصه های مختلف تجسم عینی بیشتری به خودش می گیرد.

خرامه
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خرامه 

خواستار شد؛
 بازنگری در حوزه اشتغال 

و سرمایه گذاری خرامه

فرمانداری شهرستان  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
جهانخواه  ریاست  به  سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه  جلسه  خرامه، 
مختاری  امام جمعه،  صباحی  محمد  حجت االسالم  حضور  با  و  فرماندار 
و  اجرایی  دستگاه های  مسئولین  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 

اعضای کارگروه در سالن شهید موسوی فرمانداری برگزار شد.
جهانخواه فرماندار شهرستان خرامه ضمن خیرمقدم به مدعوین و تشریح 
به  توجه  با  خرامه  شهرستان  داشت:  ابراز  شهرستان  در  موجود  وضعیت 
وضعیت بحرانی که درزمینه ی اقتصادی، اشتغال زایی و سرمایه گذاری دارد 

باید موردتوجه جدی مسئولین استانی و شهرستانی قرار گیرد.
با  باید  نشان کرد:  امید در شهرستان خاطر  تدبیر و  نماینده عالی دولت 
تدوین یک برنامه جامع و کامل در بحث اقتصادی، اشتغال زایی و جذب 

سرمایه گذاری زمینه را برای توسعه و پیشرفت شهرستان هموار کنیم.
تمام  کرد:  عنوان  شهرستان  صنعتی  شهرک  به  اشاره  با  خرامه  فرماندار 
امکانات و زیرساخت ها )زمین واگذاری، برق، آب، گاز، فیبر نوری و 
فراهم  صنعتی  شهرک  در  سرمایه گذاری  برای  و...(  خاص  معافیت های 
استان  و  مسئولین شهرستان  از  مهم  امر  این  تحقق  در حقیقت  است که 
خواستند نسبت به ترغیب و تشویق و هدایت سرمایه گذاری اقدام نمایند.

بلندمدت  و  برنامه های خاص کوتاه مدت  داشت:  اظهار  مسئول  مقام  این 
موجود  بهبود وضعیت  به ویژه  موجود  از وضعیت  نجات شهرستان  برای 
در  اشتغال زایی  مشکالت  بتوانیم  تا  کنیم  فراهم  شرایطی  کسب وکار 
و  کارخانه ها  احداث  با  بلندمدت  در  و  برسانیم  حداقل  به  کوتاه مدت 
برخی  اجرایی  کارهای  استارت  بزرگ که  و صنعتی  تولید  کارگاه های 
این  از  برون رفت  برای  از آن ها زده شده است در شهرستان گامی مؤثر 
وضعیت داشته باشیم. جهانخواه با اشاره به تسهیالت حوزه اشتغال فراگیر 
دستورالعمل جذب  و  شرایط  به  توجه  با  کرد:  عنوان  روستایی  پایدار  و 
شهرستان  ویژه  شرایط  و  روستایی  پایدار  و  فراگیر  اشتغال  تسهیالت 
خواستاریم با تجدیدنظر در دستورالعمل برای جذب تسهیالت، در اجرای 
بندهای دستورالعمل به ویژه بندهای 5 و 6 تجدیدنظر الزم در مورد جذب 

تسهیالت شهرستان خرامه را مستثنا نمایند.

مرودشت
امام جمعه مرودشت:

خدمت به محرومین و تأمین مسکن 
نیازمندان از آرمان های انقالب است

فارس،  بنیادمسکن  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جمعی  همراه  به  مرودشت  شهرستان  بنیادمسکن  مدیر  عظیمی  هوشنگ 
در  ولی فقیه  نماینده  و  امام جمعه  آقایی  حاج آقا  با  بنیاد  این  کارکنان  از 
بیان  دیدار  این  در  مرودشت  امام جمعه  کرد:  دیدار  مرودشت  شهرستان 
داشت: خدمت به محرومین و تأمین مسکن نیازمندان از آرمان های انقالب 
انقالب  این آرمان  با مدیریت جهادی و حضور مسئوالن خدوم  است و 

تداوم یافته است.
حجت االسالم آقایی امام جمعه مرودشت در این دیدار اظهار داشت: اهداف 
انقالب اسالمی ایران در شعار اصلی آن تجلی روشن و بدون ابهامی دارد، 
بوده  اسالمی  انقالب  اهداف  ازجمله  اسالمی  جمهوری  آزادی،  استقالل، 
است و محرومیت زدایی و خدمت به نیازمندان نیز در همین چهارچوب 
می گنجد. امام جمعه مرودشت افزود: اسناد و مدارک روشن به خوبی نشان 
به خوبی می دانستند  ایران  تمامی آحاد مردم مسلمان و آگاه  می دهد که 
که در انقالب، با نفی رژیم سلطنتی چه چیزی را نمی خواهند و چه چیزی 
را می خواهند، رأی مردم به جمهوری اسالمی بیانگر آرمان خواهی مردم 

مظلوم و ستمدیده بوده است.
وی بابیان اینکه مردم مسلمان ایران؛ معنویت و آزادی و عدالت، استقالل 
و رشد و سعادت و شکوفایی و عزت و سربلندی کشور خویش را در سایه 

می کردن  جست وجو  محمدی)ص(  ناب  اسالم  احکام  و  ارزش ها  تحقق 
گفت: خدمت به نیازمندان هم از آرمان های نظام اسالمی است که اکنون با 
حضور نیروهای خدوم در بنیادمسکن و نیروهای جهادی تحقق  یافته است. 
مدیر بنیادمسکن شهرستان مرودشت نیز در این نشست با ارائه گزارشی از 
فعالیت های انجام شده بیان داشت: بنیادمسکن در حوزه عمرانی و جهادی 
و در حوزه فعالیت های فرهنگی کارنامه درخشانی دارد و با ارائه خدمات 

در حوزه های مختلف نمود عینی مدیریت جهادی است.
هوشنگ عظیمی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیادمسکن در امسال و در 
روستایی،  توسعه  محرومیت زدایی،  طرح های  اجرای  گذشته،  سال های 
صدور اسناد مالکیت، واگذاری اراضی و اجرای طرح های مسکن شهری 
در این شهرستان را موجب زدودن غبار محرومیت از بخش عمده ای از 
محرومیت ها  و کاهش  توسعه  مسیر  در  این شهرستان و حرکت  مناطق 

ارزیابی کرد.

 داراب
بهره برداری از پروژه آسفالت بلوار 

 امام علی )ع( روستای برگان 
شهرستان داراب

پروژه آسفالت بلوار امام علی )ع( روستای برگان از توابع بخش مرکزی 
شهرستان داراب با حضور عبدالرضا قاسم پور فرماندار داراب و جمعی از 

مسئوالن این شهرستان آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس، 
با گرامیداشت سالروز  این مراسم  داراب در  فرماندار  قاسم پور  عبدالرضا 
پیروز انقالب بیان داشت: در سی و نهمین دهه فجر انقالب اسالمی تعداد 
بالغ بر 177 میلیارد تومان است که از این میان تعداد  بااعتبار  63 پروژه 
59 پروژه دولتی و تعداد 4 پروژه از اعتبارات بخش خصوصی محقق شده 
به 21 روستا و آغاز عملیات  افتتاح گازرسانی  داشت:  اظهار  است. وی 
افتاد که  اتفاق خواهد  فجر  ایام دهه  در  به 34 شهر و روستا  گازرسانی 
شهرستان داراب از نظر حجم پروژه ها، بیشترین میزان را در استان به خود 

اختصاص داده است.
وی ادامه داد: پروژه های متعددی نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد که 
در برنامه های دهه فجر گنجانده نشده است و انشاءاهلل با حضور مسئولین 

کشوری و تا پایان سال جاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین محمدهادی میزان مدیر بنیادمسکن شهرستان داراب در حاشیه این 
بااعتباری  این پروژه شامل ۱۱۰۰۰ مترمربع آسفالت  بیان داشت:  مراسم 
بالغ بر ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز و توازن 

منطقه ای تأمین و اجرا شده است.
ماشین آالت  اجرایی  امور  توسط  طرح  این  اجرای  کرد:  اضافه  میزان 
افتتاح و مورد  به مناسبت دهه فجر  بنیادمسکن فارس صورت گرفت و 

بهره برداری ۴۲۰ خانوار این روستا قرار گرفت.

استان خوزستان 
معاون فرماندار شادگان خبر داد؛

تشکیل 8 کمیته تخصصی جهت 
 رسیدگی به وضعیت خشک سالی 

در شادگان
معاون فرماندار شادگان از تشکیل ۸ کمیته تخصصی جهت رسیدگی به 

وضعیت خشک سالی در شادگان خبر داد.
سرویس خبری/ ناصر حکیمی: معاون فرماندار شادگان گفت: در راستای 
خشک سالی،  مختلف  بخش های  در  عملیاتی  و  تخصصی  اقدامات  انجام 
کمیته های منابع و مصارف آب، کشاورزی، برق، تولید و مصرف آب 
شرب، محیط زیست، بهداشت، اطالع رسانی و انتظامات در شهرستان تشکیل 
شد. نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در جلسه ستاد خشک سالی 
شهرستان که با حضور کلیه اعضای مدیریت بحران در محل سالن جلسات 
به  از تشکیل 8 کمیته تخصصی جهت رسیدگی  برگزار شد،  فرمانداری 
وضعیت خشک سالی خبر داد و گفت: در راستای انجام اقدامات تخصصی 
و عملیاتی در بخش های مختلف خشک سالی، کمیته های منابع و مصارف 
آب، کشاورزی، تولید و مصرف آب شرب، محیط زیست، بهداشت، برق، 

اطالع رسانی و انتظامات در شهرستان تشکیل شد.
معاون فرماندار شادگان با اشاره به وضعیت خشک سالی در کشور، استان 
بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  و شهرستان و کاهش شدید 
 4 ازجمله  شادگان  شهرستان  داشت:  اظهار  بلندمدت،  بارش  میانگین  و 
شهرستان استان است که در سال جاری کمترین بارندگی در سال جاری 
تشریح وظایف کمیته های تخصصی  ادامه ضمن  در  است. وی  داشته  را 
8گانه و اعالم مسئولین و اعضای کمیته ها، بر لزوم تشکیل جلسات هفتگی 
ریالی  برآورد  با خشک سالی،  مقابله  اجرایی  برنامه های  ارائه  و  کمیته ها 
در  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  بی آبی  از  ناشی  تبعات  سایر  و  خسارات 

راستای کاهش خسارات احتمالی ناشی از خشک سالی تأکید کرد.
آلبوغبیش در ادامه مدیریت و اصالح الگوی مصرف و فرهنگ سازی در 
تمهیدات  داد و  قرار  تأکید  مورد  را  جهت صرفه جویی در مصرف آب 
الزم برای افزایش سهمیه آب شهرستان شادگان از طرح آب رسانی غدیر 

را خواستار شد.

استان بوشهر
بوشهر میزبان جشنواره کشوری 

افغانستان شناسی شد
گفت:  بوشهر  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استان  این  میزبانی  به  افغانستان شناسی  کشوری  جشنواره  دوره  پنجمین 
هماهنگی  نشست  در  ساجدی  حیدر  ایرنا،  گزارش  به  می شود.   برگزار 
برگزاری پنجمین دوره جشنواره کشوری افغانستان شناسی در استان بوشهر 
افزود: این جشنواره فرصتی برای آشنایی مهاجران و پناهندگان اتباع افغان 
با سرزمین مادری است. وی یادآور شد: ایجاد فضای مناسب برای آگاهی 
نسل جوان اتباع افغان ساکن در جمهوری اسالمی ایران از موطن اصلی 
و شناخت پیشینه فرهنگی و تاریخی خود از اهداف برگزاری جشنواره 

کشوری افغانستان شناسی در استان بوشهر است.

ساجدی با تأکید بر مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط برای باشکوه 
استان بوشهر گفت:  افغانستان شناسی در  برگزار شدن جشنواره کشوری 
دراین ارتباط تمامی دستگاه های اجرایی این استان برای برگزاری مطلوب 

این جشنواره از آمادگی کامل برخوردار هستند.
معاون دفتر امور اتباع خارجه وزارت کشور نیز گفت: در پنجمین دوره 
جشنواره کشوری افغانستان شناسی 200 نفر در رشته های قرآنی، ورزشی، 
حجت االسالم  می کنند.  رقابت  باهم  روز  سه  مدت  در  هنری  و  علمی 
برگزیده  از  نفر   60 قرآنی  مسابقات  در  افزود:  نجف آبادی  محمدعلی 

استان ها در رشته های قرائت، حفظ کل و ترجمه به رقابت می پردازند.
وی از برگزاری بخش هنری و نقاشی این جشنواره خبر داد و بیان کرد: 
در بخش هنری نیز 16 اثر در حوزه فیلم کوتاه، بلند و تله فیلم به رقابت 
می پردازند و در رشته نقاشی هم از میان 18 هزار اثر ارسالی 3 اثر برتر 

برگزیده می شود.
بخش  در  کرد:  تصریح  کشور  وزارت  خارجه  اتباع  امور  دفتر  معاون 
ورزشی پنجمین دوره جشنواره کشوری افغانستان شناسی در استان بوشهر 

ورزشکاران در 2 رشته تکواندو و فوتبال با هم رقابت می کنند.

استان هرمزگان 
معاون استاندار:

جشنواره های گردشگری به صورت 
مستمر در هرمزگان برگزار شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: جشنواره های 
گردشگری در راستای افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد محیطی با شاد برای 

شهروندان، به صورت مستمر در استان برگزار شود.
دریایی  غذاهای  و  رنگ ها  جشنواره  از  بازدید  حاشیه  در  اکرمی  بهروز 
به  برنامه هایی  چنین  برگزاری  داشت:  اظهار  خبرنگاران  به  خلیج فارس 
افزایش تعامل های اجتماعی و تبادل فرهنگی درون جامعه کمک می کند.
هماهنگ  کننده،  نهاد  به عنوان  هرمزگان  استانداری  داد:  ادامه  وی 
بین بخشی را برای برگزاری چنین جشنواره هایی آسان تر  همکاری های 
برخی  درباره  همچنین  هرمزگان  استاندار  معاون  می کند.  روان تر  و 
اظهارنظرها پیرامون اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط 
نمایشگاه هایی  و  جشنواره  برگزاری  برای  گردشگری  بخش  فعاالن 
بر  جشنواره هایی  چنین  برگزاری  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  گردشگری 
عهده میراث فرهنگی ُمنتها نگرانی های بازاریان و سازمان صنعت، معدن 
اداره کل میراث  باید در نظر گرفت. معاون گردشگر  و تجارت را هم 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان هم به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: هم اکنون فعاالن بخش گردشگری 30 استان کشور در جشنواره 

رنگ ها و غذاهای دریایی خلیج فارس حضور دارند.
فائقه اتابک ادامه داد: جشنواره ملی رنگ و غذاهای دریایی خلیج فارس از 
سه شنبه  شب باهدف احیا غذاهای بومی محلی استان آغاز به کار کرده و تا 
30 بهمن ادامه می یابد. این جشنواره دارای 2 بخش بازی های بومی محلی 
و گردشگری است که بازی های بومی محلی در طول برگزاری جشنواره 

ملی رنگ و غذاهای دریایی خلیج فارس انجام می شود.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
برگزاری اولین دوره اجرای آموزشی 
کاربران جایگاه های CNG در مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای شماره یک یاسوج
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
جایگاه های  کاربران  آموزشی  اجرای  دوره  اولین  برگزاری  از  استان 

CNG در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک یاسوج خبر داد.
فرج اله راد تصریح کرد: در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور با شرکت ملی تولید و پخش فرآورده های 
نفتی، مبنی بر آموزش کاربران جایگاه های CNG، مذاکرات مفصلی با 

مسئوالن، مدیران و کارشناسان آن شرکت در استان به عمل آمد.
وی اظهار داشت: جهت ارائه این دوره آموزشی نیازمند تجهیزات آموزشی 
مجهز بودیم که با رایزنی و پیگیری با ستاد سازمان یک دستگاه پمپ 
CNG با کلیه متعلقات و ضمایم، از تهران بارگیری و به این مرکز حمل، 

مستقر و راه اندازی گردید.
در  مذکور  جایگاه های  کاربران  فراخوان  از  مرحله  اولین  در  افزود:  راد 
سطح استان، تعداد 200 نفر از این افراد، در گروه های 25 نفره در دوره 
هماهنگی  با  سوخت رسانی«  ایستگاه های  عمومی  »اپراتوری  آموزشی 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفت استان شرکت کردند.
یک  شماره  مرکز  داشت:  بیان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
به  مجهز  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  کلیه  ارائه  درزمینه ی  یاسوج 
تجهیزات کارگاهی هر رشته آموزشی از مراکز پیشرو در سطح کشور 
بوده و آمادگی کامل جهت آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به جوانان 

و متقاضیان جویای کار را دارد.
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صفحه فرماندار شهرستان بوانات:
حل مشکالت اسکان و کوچ عشایر در بوانات در اولویت است

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس، نشست بررسی مشکالت سایت اسکان عشایر مهکستان و روستاهای 
دهستان باغ صفا با حضور فرماندار بوانات، بخشدار این شهرستان و امام جمعه بخش سرچهان بوانات و با حضور جمعی از مدیران برگزار شد.

 محسن پور زارعی فرماندار شهرستان بوانات در این نشست بابیان اینکه حل مشکالت اسکان و کوچ عشایر در این شهرستان در اولویت است گفت: 
عشایر نقشی انکارناپذیر در تثبیت دستاوردهای انقالب دارند و به برکت حضور همه مردم و عشایر و روستاییان ما دستاوردهای بزرگی در دوران 
دفاع مقدس و بعدازآن داشته ایم. زارعی فرماندار شهرستان بوانات اضافه کرد: بر خود الزم می دانیم که به روستاها و مناطق عشایری سرکشی کنیم 
و به بررسی مشکالت بپردازیم. با توجه به اینکه اکثریت ساکنان روستاها و مناطق عشایری به دلیل خشک سالی و عدم اشتغال به شهرهای هم جوار 
مهاجرت کرده اند دولت دوازدهم در نظر دارد با تخصیص تسهیالت کم بهره جهت اشتغال زایی در روستاها از مهاجرت های بی رویه جلوگیری نماید.


