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مسائل و مشکالت 15 روستای بخش 
صحرای باغ الرستان بررسی شد

با حضور فرماندار ویژه الرستان و نماینده مردم الرستان، 
بخش  روستای   15 مشکالت  و  مسائل  گراش  و  خنج 

صحرای باغ الرستان بررسی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی معاونت 
جلیل  حضور  با  الرستان  ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
ویژه الرستان، جمشید  فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
جعفرپور نماینده مردم الرستان، خنج و گراش در مجلس 
و  برنامه ریزی  معاون  طاهری  احسان  اسالمی،  شورای 
بخشدار  دالور  احمد  الرستان،  ویژه  فرمانداری  توسعه 
صحرای باغ و جمعی زیادی از مسئولین ادارات شهرستان، 
مسائل و مشکالت روستاهای هرمود، حسین آباد، زروان، 
باغ، کارگاه، تل کشی، دیده بان،  میان،  دشتی، خلور، ده 
کردشیر، گاوبست، استاس، چاه ریگی، آبکوهی و شهر 
موردبررسی  الرستان  باغ  صحراب  بخش  مرکز  عمادده 

قرار گرفت.
مسئولین در این دیدارها از نزدیک و به صورت چهره به 
چهره در جریان مشکالت و نیز مطالبات و درخواست های 

اهالی این روستاها قرار گرفتند.
فرماندار ویژه الرستان در این نشست ها در سخنانی اظهار 
داشت: ارتباط نزدیک با اهالی و ساکنان روستاها و آشنا 
شدن با دغدغه ها و مشکالت مردم، موجب تسریع در حل 

مشکالت آنان می شود.
حسنی گفت: با توجه به کمبود اعتبارات، حل مشکالت 
مذکور بر اساس اولویت بندی در دستور کار قرارمی گیرد.
از  که  است  این  روستاها  در  حضور  فلسفه  افزود:  وی 
به  چهره  به  چهره  به صورت  و  دیدار  مردم  با  نزدیک 
مردم  کار  از  گره ای  تا  دهیم  فرا  آنها گوش  حرف های 

روستاها باز شود.
مشکالت  رفع  برای  اینکه  بابیان  فارس  استاندار  معاون 
روستاهای این بخش پیگیری الزم صورت خواهد پذیرفت 
و نگاه ویژه تری به روستاها خواهیم داشت، عنوان کرد: 
مسئوالن  سوی  از  خدمت  ارائه  هرگونه  مستحق  مردم 
مشکالت  باید  و  هستند  خدمات رسان  دستگاه های  و 
زیرساختی روستاها اعم از آب، برق، گاز و مخابرات و 

غیره رفع شود.
فرماندار ویژه الرستان با تأکید بر اینکه باید برای پیشرفت 
مردم  مطالبات  پیگیر  و  فعال  نیز  دهیار  و  شورا  روستا، 
وظیفه  دولت  گفت:  کند،  منعکس  را  مشکالت  و  باشد 
خود می داند که به درد دل مردم گوش دهد و برای رفع 

مشکالت مردم قدم بردارد.
کرد:  تصریح  الرستان  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
راه  سر  از  روستاها  در  را  موانع  و  مشکالت  اینکه  برای 
برداریم، بایستی در یک کمیته تخصصی با حضور ادارات 
نماینده  و  شوراها  دهیاران،  مردم،  نماینده  دفتر  ذی ربط، 

فرمانداری و بخشداری پیگیری گردد.
حسنی اظهار داشت: مسئوالن دستگاه های اجرایی باید با 
تالش مضاعف خدمت به مردم و رعایت کرامت و حفظ 
امام راحل و  تأکید  آنها که همواره مورد  اساسی  حقوق 
مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار تدبیر و امید است را 

در اولویت کاری خود قرار دهند.
پیش ازاین نیز ائمه جمعه، دهیاران و اعضا شوراهای اسالمی 
درخواست های  و  مشکالت  و  مسائل  مذکور،  روستاهای 

اهالی روستا را مطرح و خواستار رفع این موارد شدند.
مشکالت  شرب،  آب  کمبود  هادی،  طرح  اجرای 
آنتن دهی  و  اینترنت  بودن  ضعیف  کشاورزی،  چاه های 
در  مصنوعی  چمن  زمین  ایجاد  همراه،  تلفن  نامناسب 
احداث  کوچه ها،  و  معابر  آسفالت  و  بهسازی  روستاها، 
بین مزارع، حذف پیچ های  سد آبخیزداری، احداث جاده 
خطرناک، نبود فضاهای ورزشی و تفریحی و خانه پزشک 
در برخی روستاها، اختصاص زمین به جوانان فاقد زمین، 
تسریع در گازرسانی، استقرار پزشک و تجهیزات پزشکی 
پایه های  بودن  در مراکز جامع خدمات سالمت، فرسوده 
ارتقا  خانگی،  برق  تعرفه  افزایش  آب،  لوله های  و  برق 
جاده اصلی از هرمود تا عمادده، احیا و مرمت آب انبارها، 
کمبود سوخت چاه های کشاورزی، استقرار آتش نشانی و 
اورژانس جاده ای، تعیین وضعیت زمین های بنیاد مسکن، 
عمادده،  آموزش وپرورش  نمایندگی  استقرار  در  تسریع 
ایجاد زیرساخت های الزم در شهرک های جدید التأسیس 
و مجتمع آفتاب عمادده از عمده ترین مسائل و مشکالت 
مطرح شده بود که توسط مسئوالن مربوطه پاسخ و نسبت 

به رفع برخی از آنها قول مساعد داده شد.
همچنین در این نشست ها جمشید جعفرپور نماینده مردم 

الرستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسالمی، احمد 
دالور بخشدار صحرای باغ الرستان، محمد مظفری رئیس 
دفتر نماینده مردم و جمعی از روسای ادارات شهرستان نیز 

مطالبی را بیان کردند.

فراشبند
فروغیفرماندارفراشبند:

باید شهرستان را به سمت صنعتی 
شدن سوق دهیم

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
طرح  جهت  زمین  واگذاری  جلسه  فراشبند  فرمانداری 
توسعه سوم شرکت معدنی و فرآوری کوه سرمه شهرستان 
فراشبند با حضور صادق فروغی فرماندار فراشبند، ایزدی 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن 
دستگاه های  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  تجارت،  و 
سرمه  کوه  معدن  محل  در  طبیعی  منابع  و  خدمات رسان 

برگزار شد.
شرکت  اینکه  بیان  ضمن  فروغی  صادق  جلسه  این  در 
معدنی و فراوری کوه سرمه شرکتی بسیار فعال است که 
بحمداهلل تاکنون به تعهدات خود به شکل قابل قبولی عمل 
کرده است و باید به آن به شکل ویژه ای نگریسته شود، 
تأسیس   1375 سال  در  سرمه  کوه  معدن  شرکت  گفت 
شده و از آن روز شروع به توسعه نموده است. این معدن 
با تولید روزانه 1500 تن کنسانتره سرب و روی توانسته 
است زمینه اشتغال 380 نفر را به طور مستقیم فراهم نماید و 
در حال حاضر ماحصل فعالیت این شرکت به صورت خام 
صادر می شود. در طرح توسعه سوم این شرکت به منظور 
تولید شمش، فراوری کنسانتره سرب و روی در شهرستان 
به  تن  از 1500  تولید  برافزایش  میسر می شود که عالوه 
3000 تن در روز، حدودًا 100 تا 150 نفر مشغول به کار 

می شوند. 
وی ادامه داد: این شرکت اکنون تنها معدن فلزی سرب 
و روی در جنوب کشور است که با عملی شدن این طرح 
به بزرگ ترین تولیدکننده سرب و روی در کشور تبدیل 

می شود.
بخش  صنعتگران  دست  باید  امروز  داد:  ادامه  فروغی 
خصوصی را بگیریم، مشکالتشان را حل کنیم و شهرستان 

را به سمت صنعتی شدن سوق دهیم. 
و  استانی  پیگیری های  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  وی 
کشوری چند ماه اخیر درخصوص بهره برداری و استفاده 
می توانیم  صنعتی  مصارف  برای  دهرم  شور  رودخانه  از 

مشکل تأمین آب این شرکت را نیز حل کنیم.

ممسنی
بیمارستان ارتش در شهرستان ممسنی 

راه اندازی می شود

فارس  منطقه  در  ارتش  سیاسی  عقیدتی  هماهنگ کننده 
قالب طرح  ارتش در  بیمارستان منطقه ای ۵۷۶  برپایی  از 

مردم یاری در شهرستان ممسنی خبر داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  رضایی  عزیز  حجت االسالم 
تسنیم در شیراز،  از برپایی بیمارستان منطقه ای 576 ارتش 
داد  خبر  ممسنی  شهرستان  در  مردم یاری  طرح  قالب  در 
همکاری  و  هماهنگی  با  بیمارستان  این  داشت:  اظهار  و 
ارتش  نیروی زمینی  بهداشت و درمان شهرستان و  اداره 
از توابع شهرستان نورآباد ممسنی برپا  بابامنیر  در منطقه 

می شود. 
گفت:  بیمارستان  این  برگزاری  تاریخ  به  اشاره  با  وی 
این بیمارستان از 28 مهرماه تا 2 آبان ماه به مدت 5 روز 
بیمارستان  ازجمله  درمانی  امکانات  کلیه  و  می شود  برپا 
دندانپزشکی،  رادیولوژی،  آزمایشگاه،  به  مجهز  صحرایی 
بخش بستری و تیم درمان تخصصی به مردم ارائه می شود. 
بیمارستان  این  در  پزشکان  حضور  به  اشاره  با  رضایی 
پزشک  شامل  بیمارستان  این  در  حاضر  پزشکان  افزود: 
عمومی، جراح عمومی، متخصص داخلی، متخصص عفونی، 
متخصص  روان،  و  اعصاب  متخصص  پوست،  متخصص 
اطفال، متخصص ارتوپدی و متخصص زنان هستند که به 

ارائه خدمت مردم این منطقه می پردازند. 

جهرم
بازدید مدیرعامل شرکت آبفا روستایی 
فارس از چند پروژه در بخش سیمکان 

شهرستان جهرم
از روابط عمومی آبفا  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
روستایی جهرم، بوستانی مدیرعامل شرکت آبفا روستایی 
توسعه شرکت  و  معاون طرح  همراه کوه پیما  به  فارس 
روستایی  آبفا  معاون  رحمانیان  و  فارس  روستایی  آبفا 
این  سیمکان  بخش  پروژه های  از  جهرم  شهرستان 

شهرستان بازدید کردند.
رحمانیان معاون آبفا روستایی شهرستان جهرم گفت: در 
بازدید از مجموعه شهدای سیمکان، از چاه مجموعه و در 
طول مسیر از مخازن فشارشکن مجموعه، مخزن روستای 
دهقانون، شبکه توزیع روستای چهارطاق تا چاه قدیمی 
به  بازدید  است  عشایری  امور  به  متعلق  که  روستا  این 
بازدید، رفع مشکل کم آبی  این  از  عمل آمد که هدف 
آغان  و  براک  دشتدال،  دهقانون،  چهارطاق،  روستاهای 

ارائه راهکار بوده است.
مجموعه  از  بازدید  دوم  مرحله  در  پایان گفت:  در  وی 
بازدید  اسفل  دوزه،  مجموعه  و  کالکلی  کوشکسار، 
مدیرعامل  دستور  طبق  گردید  مقرر  که  آمد  عمل  به 
مطالعات جهت مسیر جایگزینی از مخزن دوزه تا ابتدای 
دبی  تقویت  جهت  کالکلی  کوشکسار،  مجموعه  شبکه 

آب صورت پذیرد.

داراب
دردارابصورتگرفت؛

 برگزاری نخستین انتخابات 
الکترونیکی سازمان تعاون 

روستایی فارس 
انتخابات  گفت:  فارس  روستایی  تعاون  سازمان  رئیس 
شرکت های  اعضای  اعتماد  افزایش  باعث  الکترونیکی 

تعاونی می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط سازمان تعاون 
به  اشاره  با  حقیقی  بهجت  احد  فارس  استان  روستایی 
سازمان  این  الکترونیکی  انتخابات  نخستین  برگزاری 
انتخاب هیئت مدیره  برای  بار در کشور  اولین  برای  که 
برگزار شد،  داراب  تعاونی در  بازرسین یک شرکت  و 
گفت: این شیوه باعث افزایش اعتماد اعضای شرکت های 
و  اعضا  مشارکت  بهبود  وقت،  در  تعاونی، صرفه جویی 

تصمیم سازی و تصمیم گیری خواهد شد.
انتخابات  به  نسبت  الکترونیکی  انتخابات  افزود:  وی 
شفافیت  و  دقت  از سرعت،  الکترونیکی  غیر  به صورت 

باالتری برخوردار است. 
وی خاطرنشان کرد: این شیوه ابداعی برای اولین بار در 
سطح کشور توسط شرکت تعاونی پنبه کاران داراب انجام 
 شده و با توجه به اینکه شرکت متبوع دارای چهار هزار 
نفر عضو است، این روش در جلب مشارکت اعضا مفید 

و مؤثر خواهد بود.
شرکت  نفر   ۱۵۰۰ انتخابات  این  در  گزارش،  بنابراین 

کردند.

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد 
مسکن از پروژه مسکن شهری داراب

پروری گفت: توسعه مسکن شهری ازجمله رویکردهای 
اصلی کنترل حاشیه نشینی است.

استان  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون  پروری  رسول 
فارس از روند اجرای ساخت پروژه مسکونی ۳۰ واحدی 
داراب  سجاد  امام  شهرک  در  واقع  )ع(  سجاد  امام 
بازدید کرد و بیان داشت: توسعه مسکن شهری ازجمله 

رویکردهای اصلی کنترل حاشیه نشینی است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد 
مسکن استان فارس، در این برنامه که با حضور محمدهادی 
از کارشناسان  بنیاد مسکن داراب و جمعی  میزان مدیر 
استان  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون  گرفت  انجام 
بزرگ  شهرهای  اطراف  در  حاشیه نشینی  افزود:  فارس 
به  از جمعیت که عمدتًا مهاجران  نه تنها بخش عمده ای 
این مناطق هستند را از دریافت خدمات و زیرساخت ها 
و  ناخوشایند  مناظر  ایجاد  موجب  بلکه  می کند؛  محروم 
 شکل گیری محیط برای رشد ناهنجاری های اجتماعی نیز

می کند.
بابیان  فارس  استان  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 

اینکه 11 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور و در حاشیه 
در  حاشیه نشینان  جمعیت  گفت:  دارند  سکونت  شهرها 
بیشتر  کشور  شهری  جمعیت  درصد   10 از  ما   جامعه 

است.
پروری توجه به مسکن شهری را یکی از رویکردها برای 
کنترل معضالت در حاشیه شهرها دانست و گفت: بنیاد 
دارد  محرومیت زدایی  در حوزه  مأموریتی که  با  مسکن 
برای  انگیزه  ایجاد  و  روستاها  عمران  به  توجه  کنار  در 
ماندگاری روستاییان به مسکن شهری و احداث سرپناه 
منطبق با سطوح درآمدی متقاضیان هم توجه کرده است 
داراب  شهرستان  از  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
به عنوان یکی از مناطقی نام برد که قابلیت های خوب در 
حوزه مسکن شهری دارد و گفت: توسعه مسکن شهری 
و  اجتماعی  مختلف  طبقات  می تواند  شهرستان  این  در 

زوج های جوان را صاحب خانه کند.
میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز در این برنامه 
بازدید و در ادامه از تکمیل و اتمام ۳۰ واحد باقیمانده از 
بالغ بر ۳ میلیارد  بااعتباری  نارنجستان  پروژه ۹۰ واحدی 
مسکن  به  توجه  و گفت:  داد  خبر  ریال  میلیون   ۶۰۰ و 
شهرستان این  در  مسکن  بنیاد  اولویت های  از   شهری 

است.
میزان ادامه داد: آغاز اجرای ساخت پروژه مسکونی ۳۰ 
واحدی امام سجاد )ع( در شهرک حضرت امام سجاد و 
اختصاص ۲۰ میلیارد و هشت صد و پنجاه میلیون ریال از 
اعتبارات سه درصد نفت و گاز جهت بهسازی روستاها 
و همچنین اختصاص یک هزار تن قیر مشارکتی جهت 
متراژ ۱۴۲  به  این شهرستان  معابر ۳۷ روستای  آسفالت 
بنیاد مسکن در سالی که  از عملکردهای  هزار مترمربع 

گذشت است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 شکایت از پزشکان جراحی عمومی 
و ارتوپدی در استان باال است

 بیشترین آمار محکومیت مربوط 
به تخصص زنان و زایمان

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
و  زنان  تخصص  به  مربوط  محکومیت  آمار  بیشترین 
پزشکان  از  شکایت  میزان  همچنین  و  هست  زایمان 
جراحی عمومی و ارتوپدی باال است که میزان شکایت 

هرساله رو به افزایش است.
امینی   کامروز  محمودی: زینب خبری/ سرویس
در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار و 
۷۰۸ مورد معاینات سرپایی شامل مصدومین ناشی از نزاع، 
تصادفات و مصدومین ناشی از کار در ۶ ماهه اول سال 
۹۷ در استان مراجعه کننده داشتیم که از این تعداد ۸ هزار 
و ۷۶۲ نفر مرد و ۳ هزار و ۹۴۶ نفر زن بودند که این 
 آمار نسبت مشابه سال قبل ۲.۱۱ درصد افزایش را نشان

می دهد.
امینی در ادامه افزود: سال ۹۶ استان کهگیلویه و بویراحمد 
نسبت به جمعیتش در معاینات سرپایی در پزشکی قانونی 
استان رتبه اول کشور را داشته است یعنی حجم معاینات 

استان ما نسبت به جمعیت آمار بسیار باالیی است.
حدود ۳۰۸ مورد پرونده جسد را در ۶ ماهه اول سال ۹۷ 
غیرطبیعی  فوت های  شامل  اجساد  این  که  بودیم  شاهد 
است که از این تعداد ۲۴۴ مورد مرد و ۶۴ مورد اجساد 
 ۱۲.۴ قبل  سال  مشابه  به  نسبت  آمار  این  که  بودند  زن 

درصد افزایش داشته است.
حدود هزار و ۲۲۷ پرونده در آزمایشگاه آسیب شناسی و 
سم شناسی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ 

درصد افزایش یافته است.
حدود ۱۳۳ پرونده کمیسیون در ۶ ماهه اول سال جاری 
درصد   ۶.۳ قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  داشتیم 
کاهش یافته که حدود ۳۰ پرونده شکایت از پزشکان و 
قصور پزشکی است که از این تعداد ۱۷ پرونده منجر به 
رأی محکومیت شد و بیشترین آمار محکومیت مربوط به 
تخصص زنان و زایمان هست و همچنین میزان شکایت 
کهگیلویه  در  ارتوپدی  و  عمومی  جراحی  پزشکان  از 
به  باال است که میزان شکایت هرساله رو  بویراحمد  و 

افزایش است.
حدود ۳ هزار و ۱۹۶ پرونده افرادی که دچار مصدومیت 
قانونی مراجعه کردند  با ادعای نزاع به پزشک  شدند و 
که از این تعداد ۲ هزار و ۵۹۱ مورد مرد و ۶۰۵ پرونده 
زن بودند که نسبت مشابه سال قبل افزایش ۱.۲ درصدی 

داشتیم.
رانندگی  از سوانح  ناشی  هزار ۸۳۹ مصدومین   ۲ حدود 

مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار نفر مرد و ۸۳۹ 
درصد   ۱.۳ گذشته  سال  به  نسبت  که  بودند  زن  نفر 
افزایش یافت و مصدومین ناشی از تصادفات استان رتبه 

سوم کشوری را کسب کرده است.
حدود ۲۰۲ مورد در ۶ ماهه اول سال جاری مصدومین 
ناشی از کار بوده که از این تعداد ۱۹۸ مرد و ۴ مورد 
زن بودند و نسبت مشابه سال قبل ۱۸.۸ درصد کاهش 

را شاهد بودیم.
قانونی  پزشکی  به  موردادعای همسرآزاری  حدود ۴۲۹ 
استان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۰۴ مورد زن و 
۲۵ مورد مرد بودند که نسبت به مدت مشابه ۸.۳ درصد 

افزایش یافت.
حدود ۱۴ مورد مصدومین ناشی از سالح گرم به پزشکی 
تعداد ۱۳ مورد  این  از  استان مراجعه کردند که  قانونی 
مرد و ۱ مورد زن بوده است که نسبت به سال گذشته 

کاهش یافت.
که  است  پرونده هایی  برای  درمانی  سقط  درخواست 
معلولیت جنین یا بیماری مادر درخواست داده  شده که 
۸۴ مورد پرونده تشکیل  شده است که نسبت مشابه سال 
قبل ۱۳.۵ درصد افزایش شاهد بودیم که از این تعداد ۵۸ 

مورد سقط جنین تأیید شده است.
حدود ۱۲ مورد فوتی های ناشی از سو مصرف مواد مخدر 
که از این تعداد ۱۱ مورد مرد و ۱ مورد زن بوده است 

که این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
در شش ماهه اول امسال خودکشی ها ۳۰ درصد در استان 

کاهش داشته است.
این  از  داشتیم که  استان  حدود ۶ مورد غرق شدگی در 

تعداد ۵ مورد زن و ۱ مورد مرد بوده است.
به  از ۶۶ جسدی که در حادثه سقوط هواپیمای تهران 
یاسوج به پزشکی قانونی ارجاع شد هیچ جسدی با چهره 
قابل شناسایی نبود و با آزمایش بر ۶۰۰ قطعه، اجساد به 

خانواده های جان باختگان تحویل داده شد.
از روی کارت شناسایی که  ممکن بود هویت جسدی 
این موضوع  به  اما  معلوم شود؛  بود  لباس های آن ها  در 
اکتفا نکردیم و تا تشخیص کامل از طریق آزمایش ها 

نام جسدی را اعالم نکردیم.

استان بوشهر

بوشهر
قطری ها در بوشهر کشتارگاه می سازند

گفت:  بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
دامپزشکی  سازمان  میان  شده  امضا  تفاهم نامه  اساس  بر 
کشور و یک شرکت قطری، کشتارگاه و مرکز قرنطینه 

دام های وارداتی از استرالیا در بوشهر احداث می شود.
بر  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  منوچهری  تقی  محمد 
از  را  دام ها  قطری  سرمایه گذاران  تفاهم نامه  این  اساس 
از قرنطینه و کشتار در بوشهر در  استرالیا وارد و پس 

سراسر ایران توزیع می کنند.
وی اضافه کرد: مکان قرنطینه ای برای نگهداری دام های 
بوشهر(  )شهرستان  احمدی  روستای  اطراف  وارداتی 
این  چاه کوتاه  محدوده  در  واقع  نیز  آن  کشتارگاه  و 

شهرستان احداث خواهد شد.
 10 تفاهم نامه  این  اجرا  مدت زمان  داد:  ادامه  منوچهری 
موردنیاز کشور  قرمز  تأمین گوشت  آن  هدف  و  سال 

است.
وی بیان کرد: پیش بینی  شده در هر مرحله که بازه زمانی 
کشتار  و  وارد  دام  رأس  هزار   100 نشده  مشخص  آن 

شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: 
با توجه به اینکه فرصت های اشتغال این تفاهم نامه برای 
نیروهای ایرانی است، پیش بینی شده این مهم در موضوع 

اشتغال زایی بتواند نقش مطلوبی در منطقه ایفا کند.
منوچهری یادآور شد: سفر هیئت تجاری استان بوشهر به 
قطر دستاوردهای مطلوبی داشته که از عمده آن می توان 
به تفاهم نامه یادشده برای واردات دام زنده از استرالیا و 

کشتار آن در بوشهر اشاره کرد.
میگوی  با  ارتباط  در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
به  نگرفته  صورت  قطر  در  اقدامی  تاکنون  پرورشی 
تسهیالت  و  زمین  واگذاری  پیشنهاد  قطری  طرف های 

برای پرورش دهندگان میگو ارائه شده است.
به شرایط  توجه  با  قطر  داشت: کشور  اظهار  منوچهری 
نیازمند است  انواع و اقسام محصوالت  اقلیمی به  خاص 
زیرا توان تولید انواع و اقسام محصوالت در این کشور 

وجود ندارد.
نمایشگاه محصوالت  مقررشده  دراین ارتباط  وی گفت: 
برای  بوشهر  در  کشور  جنوبی  نیمه  صادرات  باقابلیت 

سرمایه گذاران قطری برپا شود.
منوچهری ادامه داد: برپایی این نمایشگاه می تواند کمک 
کشور  به  ایرانی  محصوالت  صادرات  رونق  به  شایانی 
قطر داشته باشد که پیش بینی برگزاری این نمایشگاه در 

اواخر پاییز است.
بخش  فعاالن  از  متشکل  بوشهر  استان  از  تجاری  هیئت 
سفر  قطر  کشور  به  گذشته  هفته  دولتی  و  خصوصی 
کردند و در قالب این سفر نشست هایی را باهدف تسهیل 
درزمینه فعالیت تاجران بوشهری و قطری با مسئوالن آن 

کشور برگزار کردند.

خرس قهوه ای به همراه دو توله اش 
در منطقه کوه خم ارسنجان

خم  کوه  منطقه  در  توله اش  دو  همراه  به  قهوه ای  قالده خرس  یک 
ارسنجان در استان فارس مشاهده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این خرس و توله هایش در سالمت کامل 
در منطقه شکارممنوع در حال عبور بودند که توسط بومی های منطقه 

مشاهده شدند.


