
استان فارس 
کازرون

 میراث فرهنگی شهرستان کازرون 
در سالی که گذشت

میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، محمدرضا معینی مسئول 
اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون، اقدامات صورت گرفته در سال 

96 را تشریح کرد.
بنابراین گزارش به نقل از مسئول میراث فرهنگی این شهرستان، ازجمله 
اقدامات صورت گرفته، شامل: اتمام پروژه مطالعاتی اجرای پرونده ثبت 
جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور، 
همکاری مشترک مطالعاتی بناهای تاریخی با دانشگاه های خارجی ازجمله 
مجموعه  برق رسانی  سیستم  استانداردسازی  ایتالیا،  و  آلمان  کشورهای 
به  وابسته  تزئینات  مرمت  کارگاه  راه اندازی  چوگان،  تاریخی  طبیعی 
معماری گچ بری های ارگ شاهی بیشاپور، مرمت بازار تاریخی کازرون، 
مرمت استحکام بخشی جداره و پی قلعه تاریخی پوسکان، مرمت اضطراری 
کاروانسرای تاریخی میان کتل، مرمت استحکامی و بازسازی کاروانسرای 
احیاء  کازرونی،  ابواسحاق  شیخ  تاریخی  بقعه  مرمت  کنارتخته،  تاریخی 
رویداد  بزرگ ترین  انجام  شاپور،  غار  دامنه  ساله   1700 گیاهی  پوشش 
با  کازرون  شهرستان  گردشگری  و  تاریخی  محوطه های  پاک سازی 
مسیر  یک  فاز  تکمیل  فارس،  استان  در  مردم نهاد  انجمن های  همکاری 
نصب  و  ساخت  طراحی،  بیشاپور،  تاریخی  طبیعی  مجموعه  گردشگری 
سماء،  دانشگاه  همکاری  با  بیشاپور  تاریخی  طبیعی  مجموعه  ماکت 
تاریخی  راهنمایان گردشگری مجموعه طبیعی  برگزاری دوره تخصصی 
بیشاپور، ثبت رویداد گردشگری شهرستان در تقویم گردشگری استان، 
بوته کنی، حرص و علف کنی در مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور و تنگ 
چوگان، طراحی، ساخت و نصب تابلوهای معرفی بناها و آثار در مجموعه 
کارگاه  یونسکو،  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  بیشاپور  تاریخی  طبیعی 
مالبابا،  تاریخی حمام  بنای  تملک  بیشاپور،  سفالینه های  مرمت  آموزشی 
تملک عرصه در محدوده شمالی شهر تاریخی بیشاپور، مرمت استحکامی 
دیواره های ایوان موزاییک، طرح مطالعاتی دهکده گردشگری دوسیران، 
اسکن لیزر نقوش برجسته ساسانی شهرستان، به نتیجه رساندن بیش از 5 
حفاظت  یگان  و  حقوقی  حوزه  در  متهمین  دستگیری  و  حقوقی  پرونده 
میراث فرهنگی در راستای حفاظت از محوطه ها و بناهای تاریخی، کاوش 
باستان شناسی در تل قلعه سیف آباد، بررسی باستان شناسی روند شکل گیری 
کتاب  چاپ  و  تألیف  بیشاپور،  شهر  موردی  نمونه  ساسانی،  شهرهای 
کاوش های باستان شناسی شهر بیشاپور فصل نهم، تکمیل نقشه های عرصه 
و حریم شهر تاریخی بیشاپور، نشانه گذاری عرصه و حریم مجموعه طبیعی 
بیشاپور، طرح مطالعاتی مرمت سقف راهروهای معبد آناهیتا و  تاریخی 

آسیب شناسی و مانیتورینگ محوطه های تاریخی شهرستان است.
در نخستین روز از هفته سالمت صورت گرفت؛

نواخته شدن زنگ سالمت در دبستان 
دخترانه شهید مرتجز کازرون

زنگ سالمت با حضور مسئوالن شبکه بهداشت و درمان، آموزش وپرورش 
و سایر نهادهای دولتی و باهمت واحد بهداشت مدارس و همکاری واحد 
آموزش سالمت، در اولین روز از هفته سالمت در دبستان دخترانه شهید 

مرتجز نواخته گردید.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
درمان شهرستان کازرون، در این آیین که باهدف افزایش سطح آگاهی 
دانش آموزان درزمینه دستیابی به سالمت همگانی برگزار شده بود، دکتر 
علی محمدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان، پیرامون راهکارهای ارتقا 
سطح سالمت نوجوانان و جوانان نکاتی عنوان نمود و افزود: تغذیه مناسب 
و فعالیت بدنی نقش مهمی در پیشگیری از اضافه وزن، چاقی و بیماری های 
غیر واگیر نظیر دیابت، فشارخون و افسردگی دارد. در ادامه، کاظم عباسی 
در  بهداشت  رعایت  اهمیت  در خصوص  آموزش وپرورش،  اداره  رئیس 
همه ابعاد، سخنانی ایراد کرد. در حاشیه مراسم، از سفره سالم که توسط 
والدین دانش آموزان تهیه گردیده بود بازدید به عمل آمد و طی مراسم 

قرعه کشی به تعدادی از دانش آموزان، جوایزی اهدا گردید.

ممسنی
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی:

اعطای تسهیالت توسعه، چهره مناطق 
روستایی ممسنی را متحول کرده است

سید قاسم حسینی مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی با گرامیداشت دهه 
گزارشی  مسکن  بنیاد  نهاد  تأسیس  سالروز  و  امام  ۱۰۰ حضرت  حساب 
اعطای  داشت:  بیان  و  داد  ارائه  این شهرستان  فعالیت های عمرانی در  از 
متحول  را  ممسنی  شهرستان  روستایی  مناطق  چهره  توسعه،  تسهیالت 

کرده است، بنیاد مسکن در همه شرایط سخت و امدادی و در مناطق کم 
توسعه روستایی  امدادرسانی و  به  و  است  بوده  مردم  برخوردار در کنار 

پرداخته است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس 
سید قاسم حسینی اظهار داشت: در سالی که گذشت نیز اجرای طرح های 
شهرستان  این  روستایی  مناطق  در  شتاب  با  دایی  محرومیت  و  توسعه 
تداوم یافته است. به گفته وی: در سال گذشته با ارائه تسهیالت ۱۸ و ۲۰ 
میلیون تومانی ۵۶۰ فقره تسهیالت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان 
پرداخت  شده است، همچنین تسهیالت تعمیر مسکن ۴ و ۶ میلیون تومانی 
به تعداد ۱۸۰ نفر و به مبلغ ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به متقاضیان در 
این شهرستان پرداخت  شده است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی از 
پرداخت وام های بالعوض از محل منابع درآمدی حوادث و حساب ۱۰۰ 
میلیارد   ۹ مبلغ  به  این شهرستان  در  متقاضیان  از  نفر  به ۱۴۴  راحل  امام 
و ۵۸۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: در سالی که گذشت ۲۶۱ نفر از 
 ۵۶۴ و  هزار   ۳۲ مساحت  به  روستایی  ساخت  پروانه  صدور  متقاضیان 

مترمربع پروانه ساخت روستایی دریافت کرده اند.
به هشت  محل حوادث  از  احداثی شهری  تسهیالت  پرداخت  به  حسینی 
نفر از متقاضیان در این شهرستان به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و 

پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال کمک بالعوض به این متقاضیان اشاره کرد.
ازجمله  را  روستاها  محیط  بهسازی  ممسنی  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
گذشت  که  سالی  در  گفت:  و  دانست  مسکن  بنیاد  اصلی  کارکردهای 
بهسازی  تومان  میلیون   ۸۰۰ معادل  بااعتباری  شهرستان  این  روستای   ۱۰

شده است. 
صدور ۱۰۴ فقره اسناد روستایی و نقشه برداری از ۷۱۰ منطقه در روستاهای 
این شهرستان از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن در شهرستان ممسنی است.
سید قاسم حسینی از واگذاری ۱۳۲ قطعه زمین و تملک ۳۰ هکتار زمین 
در مناطق روستایی برای واگذاری به متقاضیان خبر داد و گفت: در مناطق 
نیز احداث ۱۴ واحد مسکن شهری دنبال پیگیری  این شهرستان  شهری 

شده است.

بوانات
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات اعالم کرد؛

بنیاد مسکن همگام با مشارکت های 
مردمی در جهت توسعه روستایی و 

محرومیت زدایی می کوشد
سالروز  با گرامیداشت  بوانات  مسکن شهرستان  بنیاد  مدیر  ایزدی  اصغر 
و  همچنین  و   100 حساب  تأسیس  و  راحل  امام  تاریخی  فرمان  صدور 
تأسیس نهاد بنیاد مسکن گزارشی از فعالیت های توسعه در این شهرستان 
را ارائه داد و بیان داشت: بنیاد مسکن همگام با مشارکت های مردمی در 

جهت توسعه روستایی و محرومیت زدایی می کوشد.
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
توسعه  از  ناشی  به وجود آمده  به تحوالت  اشاره  با  ایزدی  اصغر  فارس، 
سال های  در  هرچند  افزود:  شهرستان،  این  روستایی  مناطق  در  روستایی 
اما  است؛  بوده  باال  روستایی  مناطق  در  توسعه  فعالیت های  گذشته حجم 
حجم محرومیت ها نیز در این مناطق باال است و می طلبد تا در سال حمایت 

از کاالی ایرانی توسعه روستایی در این شهرستان شتاب بیشتری گیرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات گزارشی از اجرای طرح های هادی در 
بوانات ارائه داد و افزود: طرح های هادی روستایی به منظور ایجاد زمینه 
توسعه و عمران، تأمین عادالنه امکانات، هدایت و توسعه روستاها برای 
مکان  و  میزان  موجود،  بافت  اصالح  و  ساماندهی  ساله،   10 دوره  یک 
در   96 سال  در  می گردد.  تهیه  زمین  از  استفاده  نحوه  و  آتی  گسترش 
بالغ بر 950 میلیون ریال تعداد 5 طرح هادی  بااعتباری  شهرستان بوانات 
گلپا،  فیروزی،  سیدآباد،  شامل  روستاها  این  است،  شده  تهیه   روستایی 
چنارو مهدیه است، مجموع روستاهای دارای طرح هادی در این شهرستان 
این  در  اراضی  واگذاری  از  گزارشی  ادامه  در  ایزدی  است.  روستا   75
شهرستان ارائه داد و گفت: در سال 96 در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن تعداد 68 قطعه زمین در سطح روستاهای 
شهرستان بوانات به متقاضیان فاقد مسکن واگذار و از ابتدای تأسیس بنیاد 

مسکن تعداد 3 هزار 165 قطعه زمین واگذار گردیده است.
فرمان  راستای  در  گفت:  همچنین  بوانات  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
تأمین  در  مسکن  بنیاد  مأموریت  و  خمینی)ره(  امام  حضرت  تاریخی 
مسکن روستائیان در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت و باهدف کاهش 
آثار بالیای طبیعی، ساخت مسکن مناسب، کمک به مهاجرت معکوس 
و افزایش میل به سکونت شهرنشینان در روستاها، احیا بافت های فرسوده 
ماندگاری  به  تمایل  افزایش  محروم،  مناطق  اشتغال  و  توسعه  و  روستاها 
مسکن  ساخت  در  مصرفی  مصالح  کیفیت  ارتقا  و  نظارت  روستاها،  در 
در سال 96 مجموعًا مبلغ 27/400 میلیون ریال جهت ساخت 150 واحد 
مسکونی از محل طرح ویژه مسکن روستایی و مبلغ 25/600 میلیون ریال 
جهت ساخت 103 واحد مسکونی از محل اعتبارات حوادث با بالعوض 
60 میلیون ریالی برای شهری و 50 میلیون ریالی برای روستاها در اختیار 

متقاضیان شهرها و روستاهای سطح شهرستان قرارگرفته است.
بهداشت واحدهای  ارتقا کیفی و  با هدف تکمیل و  اضافه کرد:  ایزدی 
مسکونی روستایی بااعتبار 4/200 میلیون ریال تعداد 103 واحد مسکونی 
از اعتبارات تعمیری حوادث جهت تعمیر واحدهای نیمه تمام در روستاها 

با مشارکت بانک ملت و سپه استفاده نموده اند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات در ادامه اظهار داشت: در اجرای طرح 
مسکن محرومین مبلغ 2/530 میلیون ریال بالعوض به 72 واحد مسکونی 

نیمه تمام )خانوارهای غیر حمایتی( پرداخت گردیده است.
به گفته ایزدی همچنین در این شهرستان باهدف ساماندهی نظام مالکیت 
امکان  و  مالکیت ها  تثبیت  و  روستاها  مسکونی  بافت  در  واقع  اراضی 
بهره مندی روستاییان از ارزش حقوقی و اقتصادی امالک خود در طرح 
مشترک ادارات بنیاد مسکن و ثبت اسناد و امالک تعداد 40 جلد سند در 
روستاها و 30 جلد سند در شهرهای کره ای، حسامی و مزایجان صادر و 

تحویل مالکین گردیده است.
وی افزود: از ابتدای شروع طرح مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و 
امالک مجموعًا 7549 جلد سند مالکیت به متقاضیان تحویل گردیده است.
جذب  جهت  تالش  همواره  گفت:  بوانات  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
از  جلوگیری  و  منظر  زیست،  کیفیت  ارتقا  باهدف  عمرانی  اعتبارات 
وظایف  به  توجه  با  و  بوده  مسکن  بنیاد  موردتوجه  روستاییان  مهاجرت 
با استفاده از طرح قیر به میزان 5300 مترمربع  محوله در حوزه عمرانی 

آسفالت با همکاری دهیاران در سطح روستاها انجام گردیده است.

الرستان
فرماندار ویژه الرستان:

میراث فرهنگی اصالت و پیشینه تاریخی 
یک ملت است

تاریخی  پیشینه  اصالت و  میراث فرهنگی  فرماندار ویژه الرستان گفت: 
یک ملت است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه معاونت استانداری 
و فرمانداری ویژه الرستان جلیل حسنی در جلسه انجمن میراث فرهنگی 
این شهرستان اظهار داشت: اگر کشوری می خواهد به گذشته خود افتخار 
کند و مستنداتی را ارائه دهد، آن میراث برجای  مانده از گذشته، بهترین 

سند و مدرک و موضوعی است که می شود به آن رجوع کرد.
وی افزود: میراث فرهنگی در صورتی می تواند نقشی ارزنده و بهتری را 
ایفا کند که پویا و زنده باشد، یعنی بر شادابی و نشاط و پویایی معادالت 

اجتماعی و فرهنگی زمان فعلی تأثیر خودش داشته باشد.
فرماندار ویژه الرستان تصریح کرد: یکی از حلقه های مفقوده ای که در 
کشور ما وجود دارد این است که در بعضی مواقع، مصوبات و تصمیمات 

اتخاذ شده مهم را در یک جلسه به عمل تبدیل نکرده ایم.
فرماندار ویژه الرستان عنوان کرد: امیدواریم در سال جدید در حوزه میراث 
فرهنگی خوب کار کنیم تا این اصالت و تاریخ گران بهای شهرستان احیا 
و زنده گردد. همچنین بافت فرسوده شهر قدیم نیز بازآفرینی شود، چون 

بافت قدیم الر از همه لحاظ توجیه دارد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی بنده بافت فرسوده شهر قدیم الر 
است که بایستی مدنظر جدی ادارات ذی ربط به خصوص اداره کل راه و 

شهرسازی، شهرداری، شورای شهر و میراث فرهنگی باشد.
فرسوده  بافت  بازآفرینی  و  بازسازی  راستای  در  اینکه  بابیان  حسنی 
تاریخی شهرستان  احیا میراث گران بهای فرهنگی و  به خصوص حفظ و 
کوتاهی کرده ایم، افزود: جلسه انجمن میراث فرهنگی الرستان می بایست 
به صورت ماهیانه برگزار گردد و پیشنهادات و مصوبات آن، هم در بُعد 
سخت افزاری و هم در بعد نرم افزاری اجرایی و این تصمیمات اتخاذ شده 
عملیاتی گردد؛ بنابراین این جلسه به طور جد توسط اداره میراث فرهنگی 
و گردشگری الرستان به عنوان دبیر جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های 

مرتبط برگزار شود.
اداره  و  آموزش وپرورش  دانشگاه ها،  از  همچنین  ویژه الرستان  فرماندار 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان هم خواست که با میراث فرهنگی و 

شهرداری کمال همکاری داشته باشند.
فرهنگی  و  تاریخی  ظرفیت های  اینکه  بابیان  فارس  استاندار  معاون 
تمامی  و  انجمن ها  گروه ها،  همه  کرد:  خاطرنشان  است،  زیاد  شهرستان 

ادارات با میراث فرهنگی تعامل و همکاری نمایند.
شورای  شهرداری،  شهرسازی،  و  راه  اداره کل  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
شهر، میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه الرستان می بایست نشستی 
تخصصی را ترتیب دهند و بنشینند و طرح های خودشان را از هم تفکیک 
با هم پروژه هایی را  تعامل و همکاری  با  ادارات  این  بیان کرد:  نمایند، 
هم  شهری  مبلمان  برای  این خصوص  در  و  نمایند  شروع  شهرستان  در 
نباید مانعی وجود داشته باشد و از آن طرف هم به هیچ عنوان نبایستی آثار 

گران بهای فرهنگی و تاریخی شهر آسیب ببیند.
حسنی در پایان تأکید کرد: ادارات شهرستان بایستی به این نکته نیز توجه 
داشته باشند که قبل از اینکه مسئولین استانی و کشوری به منطقه بیایند 
بایستی طرح ها و برنامه های خود را ارائه دهند تا بتوان از آن ها اعتباراتی 
و  شهرستان  تاریخی  بافت  برای  به ویژه  و  مختلف  موضوعات  برای  را 
میراث فرهنگی اخذ نماییم. پیش ازاین نیز سیما علویه رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الرستان نیز به ارائه و تشریح وضعیت 

بافت تاریخی الرستان پرداخت.
همچنین جمعی از فعالین میراث فرهنگی و روسا و کارشناسان دستگاه های 
اجرایی شهرستان هم پیشنهادات و راهکارهای الزم در خصوص حفظ و 
اطراف  کردن  سنگ فرش  کردند.  ارائه  شهرستان  فرهنگی  میراث  احیا 
بازار قیصریه، حمایت خیرین و بخش خصوصی از میراث فرهنگی کل 
مرمت  آن ها،  تخریب  از  جلوگیری  و  آب انبارها  بازسازی  شهرستان، 
میراث  پایگاه  رئیس  عدم  اژدهاپیکر،  قلعه  به  توجه  نشاط،  باغ  تعمیر  و 
فرهنگی در شهرستان، تأسیس بازارچه صنایع دستی در منطقه، جلوگیری 
از ساخت وساز اماکن تجاری در بافت تاریخی و فرهنگی شهرستان، ثبت 
آثار تاریخی شهرستان، تعمیر و مرمت کاروانسراها، حمام های قدیمی و 

آب انبارها توسط اوقاف و...  از اهم این پیشنهادات بود.

استان خوزستان 
فرماندار بهبهان در آئین اختتامیه پویش مردمی 

صدقه سبز:
تمام پروژه هایی که در بهبهان اجرایی 

خواهد شد، باید مجوز 
محیط زیستی بگیرند

بهبهان،  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
آئین اختتامیه پویش مردمی صدقه سبز کاشت درختان ثمرده با حضور 
مسئوالن  از  جمعی  و  بهبهان  شهردار  شهرستان،  فرماندار  امام جمعه، 
امامزاده شاهزاده حسین)ع( برگزار  دستگاه های اجرائی و شهروندان در 

شد.
تالش های  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  بهبهان  شهرستان  فرماندار 

بهبهان  شهرستان  مردمی گفت:  پویش  این  بانیان  توسط  گرفته  صورت 
باعث  مهم  این  و  دارد  بسیاری در حوزه های زیست محیطی  ظرفیت های 
در  زیست محیطی  درزمینه های  خوبی  بسیار  مردمی  گروه های  که  شده 

بهبهان فعالیت کنند. 
بسیاری  تالش های  است  الزم  بهبهان  توسعه  برای  افزود:  حری  محمد 
صورت پذیرد، ولی بنده به عنوان عالی ترین مقام اجرائی شهرستان اعتقاد 

دارم الزمه توسعه پایدار بایستی با نگاه زیست محیطی همراه باشد.
فرماندار بهبهان در ادامه صحبت های خود گفت: قانون به صراحت اعالم 
پیوست های  و  مجوزات  می بایست  اجرا  جهت  طرح ها  کلیه  که  داشته 
نیز در شهرستان  از سازمان های مربوطه اخذ کرده و ما  محیط زیست را 
بهبهان بر این مورد تأکید می کنیم. حری در پایان گفت: درزمینه حفاظت 
و حمایت از محیط زیست از پویش های مردمی و سازمان های مردم نهاد 

حمایت کرده و همراه این عزیزان خواهم بود.

شهردار شادگان خبر داد؛
آغاز عملیات آسفالت معابر مناطق 

مختلف شهر شادگان
عملیات  آغاز  از  شادگان  شهردار  حکیمی:  ناصر  شهرستان/  سرویس 

آسفالت معابر مناطق مختلف این شهر خبر داد.
حسن مزبانی پور در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: عملیات اجرایی 
آسفالت معابر مناطق کوی سعدی، عبودی و بنی اسد با رمز وحدت در 
این  آسفالت  عملیات  معابر  بهسازی  باهدف  افزود:  وی  اجراست.  حال 
مناطق در حال انجام است. مزبانی پور تصریح کرد: عملیات قیرپاشی و 
روکش آسفالت معابر این مناطق باهدف بهبود وضعیت تردد خودروها و 

ایمنی در تردد شهروندان در حال انجام است.
از تالش های همه عوامل و کارکنان و کارگران  با قدردانی  وی ضمن 
شهرداری عنوان کرد: در سال جاری نیز مجموعه این شهرداری و شورای 
اسالمی شهر با تمام همت و تالش خود برای عمران و آبادانی شهر تالش 
خواهند کرد. شهردار شادگان در پایان گفت: آسفالت معابر و خیابان های 
مناطق سطح شهر شادگان یکی از مهم ترین اولویت کاری این شهرداری 

در سال جاری خواهد بود.

استان بوشهر
مدیر جهاد کشاورزی دشتستان:

کشاورزان استان بوشهر با ارقام سازگار 
و برتر کشت آشنا شدند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: کشاورزان استان بوشهر 
با ارقام سازگار و برتر کشت آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور نوذری در حاشیه برگزاری کارگاه های 
آموزشی اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت کشاورزی در شهرستان 
در  ویژه  به صورت  را  آموزشی  مختلف  دوره های  برگزاری  دشتستان، 

دستور کار داریم.
وی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه آموزشی ترویجی مقایسه ۱۷ رقم 
گندم، کلزا و آفتابگردان با حضور ۷۰ نفر از بهره برداران و کارشناسان 

سراسر استان بوشهر در شهرستان دشتستان برگزار شد.
نوذری خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی باهدف معرفی ارقام سازگار 
نقش  ارزیابی  باال،  عملکرد  با  و  بوشهر  استان  اقلیمی  شرایط  با  برتر  و 
تغذیه تکمیلی در افزایش تولید، مصرف بهینه آب و اصالح الگوی کشت 
برگزار شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان با تشریح برنامه های 
این کارگاه ادامه داد: در این طرح تحقیقاتی هفت رقم گندم، پنج رقم 

کلزا و پنج رقم آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در این کارگاه رقم برتر با عملکرد باال و مراحل فنولوژیکی 
گیاه، ارتفاع بوته، مقاومت به آفات و بیماری ها و سایر صفات ظاهری، 

معرفی و مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
بسیار  نقش  می تواند  کارگاه هایی  چنین  برگزاری  کرد:  تصریح  نوذری 
و  باشد  داشته  کشاورزی  محصوالت  کیفی  و  کمی  افزایش  در  مهمی 

درزمینه های مختلف این کارگاه ها برگزار خواهد شد.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
 مدیرکل امور بانوان استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

 شناسایی 600 زن معتاد 
در کهگیلویه و بویراحمد

از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
شناسایی 600 زن معتاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، آذر صفایی در نشست شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از شناسایی 600 زن معتاد در استان خبر 
داد و گفت: زنان 5 دهم درصد از جمعیت معتادان در استان را تشکیل 
می دهند. مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
262 نفر از این زنان در مراکز درمانی، تحت درمان قرار گرفتند و 60 نفر 

هم در دوران پس از ترک هستند.
وی ادامه داد: 21 مرکز درمانی در سطح استان دایر است که یک مورد 
 MMT دارد، همچنین 44 مرکز فعالیت  بانوان  مرکز در حوزه  این  از 
متادون درمانی در سطح استان است که به زنان و مردان گرفتار اعتیاد 
خدمات ارائه می دهد. این مسئول بابیان اینکه 46 درصد زنان معتاد مواد 
مخدر تریاک مصرف می کنند، گفت: در سال گذشته 820 نفر از زنان به 
مراکز مشاوره ای مراجعه کردند که این زنان یا خود معتاد بودند و یا در 

خانواده با فرد معتاد سروکار داشتند.
صفایی زنان بهبودیافته حوزه مواد مخدر را 6 نفر عنوان کرد و گفت: 
آموزش مهارت زندگی و قدرت نه گفتن به تعارفات نامعقول، آموزش و 
آشنایی نوجوانان و جوانان با آسیب های مواد مخدر، آموزش خانواده سالم 
اشتغال و مهارت آموزی  برنامه های کارآفرینی و  جامعه سالم، برگزاری 
روستایی  جامعه  توانمندسازی  و  پایدار  اشتغال  به منظور  دختران  و  زنان 
است. مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  زنان  حوزه  شده  پیش بینی   اقدامات  از 
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صفحه از سوی یگان حفاظت محیط زیست کازرون صورت گرفت؛
معرفی شکارچیان کبک به مراجع قضایی

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کازرون، رئیس 
یگان حفاظت این اداره گفت: با دستور مقام محترم قضایی ۷ قطعه کبک وحشی و قفس چوبی مربوطه 
در منطقه چنارشاهیجان با همکاری کارکنان نیروی انتظامی در بازرسی از منزل شکارچی غیرمجاز کشف 
و ضبط شد، پرونده تشکیل گردید و خاطیان به مراجع قضایی معرفی شدند. محمود جعفری همچنین از 
شهروندان درخواست کرد جهت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا اطالع رسانی در خصوص مشاهده تخلف های 
و   ۰۹۱۷۴۱۰۴۷۴۱ و   ۰۹۱۷۷۰۶۵۴۳۵ تلفن های  شماره  با  زیست محیطی  تخلفات  دیگر  و  صید  و  شکار 

۰۹۱۷۴۱۰۴۷۴۲ اداره محیط زیست شهرستان کازرون به صورت شبانه روزی تماس بگیرند.


