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استان فارس
کازرون

 همزمان با روز ملی ارتباطات 
و روابط عمومی؛

 اهدای لوح تقدیر به کارشناس 
روابط عمومی مدیریت 
آموزش وپرورش کازرون

توسط  عمومی  روابط  و  ارتباطات  ملی  روز  با  همزمان 
از  کازرون  آموزش وپرورش  مدیریت  معاونین  شورای 

کارشناس روابط عمومی این اداره تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت 
مدیر  جمشیدی،  امیرحسین  کازرون،  آموزش وپرورش 
شورای  اعضای  همراه  به  شهر،  این  آموزش وپرورش 
معاونین با حضور در واحد روابط عمومی این اداره، نقش 
و جایگاه روابط عمومی ها در عصر اطالعات و ارتباطات 
را بسیار بااهمیت دانست و در ادامه افزود: درواقع روابط 
عمومی ها پلی هستند بین دستگاه ها و مردم و برای اینکه 
ایفا کند الزم است  روابط عمومی به خوبی نقش خود را 

شناخت کافی از طرفین وجود داشته باشد.
روابط  کارشناس  مرتجز،  ایمان  از  دیدار  این  پایان  در 
دلیل  به  کازرون  آموزش وپرورش  مدیریت  عمومی، 
خدمات و تالش های صادقانه با اهدای لوح سپاس، تقدیر 

شد.

الرستان
آغاز عملیات روکش آسفالت محور 

الر- جهرم به طول ۲۴ کیلومتر

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
مدیرکل  باقری فرد  محمدرضا  الرستان،  شهرسازی  و  راه 
محور  در  آسفالت  روکش  از  الرستان  شهرسازی  و  راه 

الر- جهرم خبر داد.
باقری فرد بابیان اینکه محور الر- جهرم ۱۵۵ کیلومتر طول 
دارد که از این مقدار ۱۰۵ کیلومتر آن در حوزه سرزمینی 
این اداره کل واقع شده است و این محور به واسطه کوتاه 
و  فارس  استان  مرکز  مردم  دسترسی  برای  مسیر  بودن 
به حساب  قشم  و  کیش  جزایر  و  جنوبی  بنادر  به  کشور 
می آید، افزود: تردد باالی ۴۵ درصدی خودروهای سنگین 
دستگاه های  توسط  راهداری  سازمان  تردد  آمار  طبق  که 
تردد شمار در این مسیر به ثبت رسیده نشان دهنده اهمیت 

این جاده ارتباطی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ فرسوده بودن بخشی 
از آسفالت این محور عملیات روکش آسفالت به طول ۲۴ 
کیلومتر و عرض ۱۱ متر حدفاصل سه راهی زرین دشت به 
سمت جهرم به صورت ۳ سانتی متر رگالژی و ۵ سانتی متر 

آسفالت گرم در حال انجام است.
از  کرد:  نشان  خاطر  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
رانندگان محترم که قصد عبور از این محور را دارند تقاضا 
اطالعاتی  تابلوهای  به  توجه  و  ایمنی  رعایت  با  می شود 
راهداران  با  و  نمایند  این محدوده حرکت  از  نصب شده 
عزیز همکاری الزم را داشته باشند تا بتوانیم در کمترین 
محور  این  عملیات روکش آسفالت  مراحل  ممکن  زمان 
را به پایان برسانیم و سفر خوشی را برای مسافران فراهم 

نماییم.

آباده

بازدید دبیر طرح پایتخت کتاب 
ایران از آباده

   

ما از این طرح به عنوان یک طرح ملی در راستای تقویت و 
پیشرفت عموم مردم به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان 
به  فعالیت ها  از  تا  داریم  آن  بر  سعی  و  می کنیم  استقبال 

نحواحسن حمایت الزم صورت پذیرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط 
آباده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  فارس 
کارشناس  و  ایران  کتاب  پایتخت  طرح  دبیر  همراه  به 

فرهنگی اداره با شهردار آباده دیدار کرد.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  آباده  زارع، شهردار  غالمعباس 
فعالیت های زیاد در حوزه های مختلف شهرسازی، عمرانی، 
فضای سبز و... و ضرورت حفظ حقوق شهروندی عموم 
مردم بیان داشت و گفت: مجموعه شهرداری سعی بر آن 
هر  توسعه  در جهت  مناسب  راهکارهای  ارائه  با  تا  دارد 
و...  سبز  فضای  شهرسازی،  عمرانی،  فعالیت های  چه بهتر 
بردارد،  گام  گرامی  شهروندان  حقوق  رعایت  جهت  در 
است  اجرایی  کارهای  یک سوی  در  فعالیت ها  این  ولی 
از  سال جاری حمایت  در  ما  و هدف  بیشترین سمت  و 
فعالیت های فرهنگی است که در رأس آن نامزدی آباده 

در طرح پایتخت کتاب خواهد بود.
شهردار آباده ایجاد زمینه های الزم را برای نامزدی آباده 
افزود:  ایران ضروری دانست و  پایتخت کتاب  در طرح 
هنری  و  فرهنگی  بخش های  تمامی  در  آباده  شهرستان 
دارای نقاط قوت و پتانسیل های فراوانی است که چنانچه 
می توان  گردد  فراهم  آنان  برای  الزم  زمینه  و  سازوکار 
ایده های خوبی را از استعدادهای درخشان این  طرح ها و 
شهر شاهد بود و ما از این طرح به عنوان یک طرح ملی در 
راستای تقویت و پیشرفت عموم مردم به ویژه کودکان، 
نوجوانان و جوانان استقبال می کنیم و سعی بر آن داریم 

تا از فعالیت ها به نحواحسن حمایت الزم صورت پذیرد.
غالمعباس زارع شهردار آباده در ادامه به پیگیری مشکالت 
یکی  آباده  نگارخانه  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نگارخانه 
با  تا  تالشیم  در  ما  و  است  آباده  هنرمندان  آرزوهای  از 
امداد  اقتصادی کمیته  با مجموعه کمیته  رایزنی های الزم 
امام خمینی )ره( مشکالت زمین نگارخانه را حل نموده 
و به یاری خدا به زودی این پروژه عظیم را به هنرمندان 
شهر تقدیم نماییم، همچنین با برنامه ریزی های کارشناسان 
المان های زیبا از فرهیختگان شهرستان تهیه خواهد شد و 
با توجه با شعار آباده در طرح پایتخت کتاب ایران ساخت 
المان های مفهومی در حوزه کتاب نیز در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  فرخی،  هادی 
اعضای  و  شهردار  از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در  آباده 
طرح  در  آباده  نامزدی  از  حمایت  برای  شهر  شورای 
پایتخت کتاب ایران اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  وظایف  اهم  از  کتابخوانی  و 
اسالمی است که ما در این راستا با حمایت های ارگان های 
دولتی سعی می کنیم که با ارائه طرح ها و ایده های خالقانه، 
راه را برای مطالعه بیشتر هموار سازیم و کتاب را به سبد 
خانواده ها برگردانیم. حال آنکه شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر آباده با حمایت ها و همراهی صمیمانه خود 
ما را در این راه تنها نخواهند گذاشت تا به فضل خدا به 
است  ایران  کتاب  پایتختی  همان  که  خود  اصلی  هدف 
دست یابیم. دبیر شورای فرهنگ عمومی آباده در ادامه به 
بیان مسائل و مشکالت پیش روی جامعه فرهنگ و هنر 
پرداخت و افزود: از عمده چالش های پیش روی هنرمندان 
عزیز در بخش هنرهای تجسمی، نبود فضای الزم جهت 
با  می تواند  مشکل  این  که  است  نمایشگاه  برگزاری 
راه اندازی نگارخانه آباده حل گردد و هنرمندان به آرزوی 
دیرینه خود برسند، همچنین در بخش سینما، یک فضای 
سینمایی با امکانات و تجهیزات روز دنیای سینما می تواند 
مردم را به سمت فعالیت های سینمایی سمت وسو داده و از 
این بخش نیز حمایت گردد، حال آنکه ما با حمایت بخش 
خصوصی سینما مهر را در تاالر هنر راه اندازی نموده ایم، 
فعالیت های  کلیه  برای  تاالر  این  اینکه  به  توجه  با  ولی 
فرهنگی و هنری است مشکالت عدیده ای را برای سینما 
این  اختیار  در  مناسبی  زمین  چنانچه  و  می زند  رقم  مهر 
نیز در آباده حل خواهد  بخش قرار گیرد، مشکل سینما 

شد.
برنامه های  اجرای  برای  فضایی  لزوم  به  اشاره  با  فرخی 
داشت:  اظهار  جنگ ها  و  کنسرت ها  ازجمله  هنری 
هنرمندان  و  پتانسیل  باآن همه  آباده  فرهنگی  شهرستان 
که  سرپوشیده  سالنی  هنوز  متأسفانه  صاحب نام  و  خالق 
دارای استانداردهای الزم باشد را برای اجرای برنامه های 
و  ندارد  نفر  هزار  یک  باالی  ظرفیت  با  هنری  فرهنگی 
و  خصوصی  بخش  حمایت  و  همراهی  با  که  امیدواریم 
شهر  اسالمی  شورای  محترم  ریاست  و  محترم  شهردار 
خصوص  این  در  را  الزم  ملزومات  و  تمهیدات  بتوانیم 

پیش بینی و این مهم را نیز به سرانجام برسانیم.
در این دیدار پیشنهاد برای نام گذاری میدان و یا خیابانی 
به نام کتاب و مشاهیر شهرستان داده و موارد موردبررسی 

قرار گرفت.

مرودشت
مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

مسجد جامع شهر مرودشت ثبت 
ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت: مسجد جامع 
قرار  کشور  ملی  ثبت  آثار  فهرست  در  مرودشت  شهر 

گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث 
امیری، گفت: در شهر مرودشت  فارس مصیب  فرهنگی 
و  فاروق  استودان  آسعدی،  پل  جامع،  مسجد  بر  عالوه 
اشکفت فاروق نیز در فهرست میراث ملی ثبت شده است.

وی با اشاره به تعدد آثار تاریخی در این شهرستان ادامه 
داد: در شهرستان مرودشت و حومه آن بیش از ۳۰۰ اثر 
بین  که  دارد  قرار  جمشید  تخت  جهانی  مجموعه  و  ملی 
از  هزارساله   ۲۰ تا   ۱۶ دیرینگی  با  گاوی  اشکفت  آنها 

کهن ترین اثر است.

فراشبند
تشکیل جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرستان فراشبند

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری فراشبند جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرستان با موضوع اطفای حریق احتمالی و پیشگیری و 
آمادگی جهت هجوم و مقابله با ملخ در روستاهای بخش 
با  و  فراشبند  فرماندار  فروغی  ریاست صادق  به  مرکزی 
حضور معاونت برنامه ریزی فرمانداری، بخشدار و دهیاران 

بخش مرکزی در محل فرمانداری برگزار شد.
شورای  رئیس  به عنوان  فروغی  صادق  جلسه  این  در 
این زمینه  بحران شهرستان وظایف دهیاران در  مدیریت 
حوادث  وقوع  اعالم  کرد:  نشان  خاطر  و  شد  یادآور  را 
بحران  مدیریت  به  بخشداران  طریق  از  طبیعی  سوانح  و 
بسیار  وظایف  از  راستا،  این  در  سریع  اقدام  و  شهرستان 
این رابطه مسئولیت سنگینی  جدی دهیاران است که در 

به عهده شما است.
وی ادامه داد: دهیاران عزیز می بایست نقاط آسیب پذیر و 
حوادث و سوانح محتمل در روستاها را شناسایی نموده و 
ضمن آگاهی بخشی به مردم و اهالی منطقه هرچه زودتر 
فعالیت های پیشگیرانه را جهت رفع نقاط حادثه خیز انجام 

نمایند.
زمان  در  مردمی  مشارکت  سازمان دهی  و  جلب  فروغی 
حادثه را بسیار مهم و حیاتی دانست و از دهیاران خواست 
تعامل مردم در زمان سانحه هرچه زودتر  افزایش  جهت 
اقداماتی چون ایجاد گروه های داوطلب مردمی و آموزش 
آنها، تعیین و ایجاد فضاهای ایمن برای اسکان اضطراری 
و آگاهی بخشی به مردم، ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط 
و  هالل احمر  همچون  مسئول  دستگاه های  با  مردم  بیشتر 

کمیته امداد و... انجام پذیرد.
و  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیرت  از  ادامه  در  وی 
ریاست اداره منابع طبیعی خواست توضیحات و توجیهاتی 
و  نمایند  ارائه  ملخ  با  مقابله  و  حریق  اطفای  درخصوص 
سپس مسئولیت هایی را به روسای ادارات مرتبط ازجمله 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای درخصوص پاکسازی 
از  جلوگیری  جهت  هرز  علف های  از  جاده ها  حاشیه 
جهاد  طبیعی،  منابع  قرق بان های  افزایش  آتش سوزی، 
کشاورزان  آگاه سازی  و  آموزش  جهت  کشاورزی 
به منظور رصد و اطالع به موقع از ورود دسته های ملخ در 

شهرستان و... واگذار کرد.
سپس علی مردانلو معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور 
با  خواست،  دهیاران  و  بخشداران  از  فرمانداری  عمرانی 
همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برنامه زمان بندی 
در  آتش  مهار  آموزش  هدف  گروه های  تجمیع  و 

روستاهای همجوار تشکیل گردد.
دهیاران با همکاری شوراهای اسالمی و پایگاه های بسیج 
و  حریق  اطفای  گروه های  معتمدین  از  جمعی  و  روستا 
مراتع  در  ملخ  مشاهده  در صورت  تشکیل که  ملخ  رصد 
و جهاد کشاورزی  مربوطه  بخشداران  به  سریعًا  مزارع  و 

اطالع دهند.
مراتع  در  آتش سوزی  از  پیشگیری  جهت  پایان  در  وی 
عشایری بر تعیین قرق بان با همکاری شوراهای عشایری 

تأکید کرد.

استان خوزستان
آبادان

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی 
آبادان خبر داد:

 انجام بسیج ملی فشارخون 
در ۱۹۸ مرکز بهداشت جنوب غرب 

خوزستان 
گفت:  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  معاون 
پایگاه   ۱۹۸ باال،  فشارخون  ملی  بسیج  اجرای  به منظور 
مرکز و خانه بهداشت شهری و روستایی در منطقه جنوب 

غرب خوزستان پیش بینی شد.
نشست  در  یاللی  آرش  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
این بسیج ملی در محل  تبیین اجرای  به منظور  خبری که 
اینکه  بابیان  شد،  برگزار  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده 
مستقیم،  دلیل  به عنوان  گذشته  سال  در  باال  فشارخون 

کرد:  اظهار  زد،  رقم  کشور  در  را  نفر  هزار   ۱۰۰ مرگ 
جنوب  منطقه  در  هزارنفری   ۲۶۰ هدف  جمعیت  از 
هزار   ۷۲ آبادان،  در  نفرشان  هزار   ۱۳۰ خوزستان  غرب 
شادگان  در  نفرشان  هزار   ۶۳ و  خرمشهر  در   نفرشان 

هستند.
وی افزود: از کل جمعیت هدف ما در بسیج ملی فشارخون 
باال، ۹۰ هزار نفرشان در روستاها و ۱۷۰ هزار نفرشان در 

این سه شهر هستند.
تصریح  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  معاون 
کرد: در راستای اجرای این بسیج ملی، ۱۹۸ پایگاه مرکز 
پایگاه   ۴۳ شامل  روستایی  و  شهری  بهداشت  خانه  و 
ثابت شهری، ۲۰ مرکز و ۱۳۵ خانه بهداشت روستایی را 

پیش بینی کرده ایم.
ملی،  بسیج  این  اجرای  دوم  مرحله  در  یادآور شد:  یاللی 
از ۱۰ بیمارستان، ۱۰ داروخانه، چندین کلینیک طب کار 
مرتبط با ۱۵۵ اداره و شرکت بزرگ نیز به عنوان گلوگاه 

استفاده می کنیم.
مجهز به سیستم خنک کننده در محل مستقر خواهد شد.

بهبهان
 آغاز به کار درمانگاه 

 فوق تخصصی بیمارستان 
دکتر شهیدزاده بهبهان

سرویس خبری/ محمد خلیجی: درمانگاه فوق تخصصی 
دانشکده  مسئولین  حضور  با  شهیدزاده،  دکتر  بیمارستان 

علوم پزشکی بهبهان افتتاح و آغاز به کار کرد.
ارائه خدمات  بر ضرورت  تأکید  با  بادفر  دکتر غالمرضا 
راه اندازی  داشت:  اظهار  مردم  به  درمانی  و  بهداشتی 
مردم  پزشکی  تجهیزات  تأمین  و  درمانگاه ها  این گونه 
دیگر  درمانی  مراکز  به  مراجعه  از  را  بهبهان  شهرستان 

شهرها بی نیاز می کنند.
شهیدزاده  بیمارستان  رئیس  ابوعلی  مصطفی  دکتر 
حوزه  در  تخصصی  فوق  واحد  این  افتتاح  که  هم 
داشت:  عنوان  است،  پذیرفته  صورت  وی  مدیریتی 
فوق  رشته های  در  مجربی  پزشکان  درمانگاه  این  در 
گوارش،  اطفال،  قلب  ادرار،  مجاری  و  کلیه  تخصصی 
خواهند  خدمت  ارائه  به  کلیوی  بیماری های   نوزادان 

پرداخت.
شایان ذکر است از دیرباز واحدهای درمانی بهبهان عالوه 
استان  دو  از  را  بسیاری  بیماران  بهبهانی،  شهروندان  بر 
همجوار شامل بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را پوشش 

می دهند.
علوم  دانشکده  عمومی  روابط  مدیر  حیدری  نادر 
غربالگری  و  ماموگرافی  واحد  افتتاح  از  نیز  پزشکی 
شهیدزاده  بیمارستان  رادیولوژی  بخش  در  سرطان 
خبر  نزدیک  آینده  در  ماموگرافی  فلوشیپ های   توسط 

داد.

استان بوشهر
بوشهر

 رئیس صنعت، معدن و تجارت بوشهر:
استان بوشهر ۱۲۰ واحد صنعتی 

راکد دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: 
استان بوشهر ۱۲۰ واحد صنعتی راکد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی در 
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار 
داشت: در راستای رونق تولید و توسعه اشتغال در استان 

بوشهر تالش های خوبی صورت گرفته است.
راکد در سطح  واحد صنعتی  به وجود ۱۲۰  اشاره  با  وی 
برای  الزم  شرایط  واحد   ۱۸ کرد:  بیان  بوشهر  استان 
فعال سازی مجدد را دارند که تالش می شود تا این واحدها 

فعال شوند.
بوشهر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
همچنین از راه اندازی ۱۵ واحد معدنی راکد استان بوشهر 
خبر داد و اضافه کرد: به منظور فعال سازی این ۱۵ واحد 

تسهیالت الزم ارائه خواهد شد.
درصد   ۶۰ باالی  تولیدی  واحد   ۳۸ راه اندازی  از  وی 
داد  خبر  جاری  سال  در  بوشهر  استان  فیزیکی  پیشرفت 
و اضافه کرد: ۲۰۰ طرح تولیدی باالی ۴۰ و ۶۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی در استان شناسایی شده است.
واحد  و  بوشهر  پتروشیمی  راه اندازی  از  محمدی  حسینی 
افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  کاوه  متانول  یوتیلیتی 
استان  در  مناسبی  اشتغال  زمینه  واحدها  این  راه اندازی  با 

فراهم می شود.

استان هرمزگان
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت 

هرمزگان:
 تورهای منوفالمنت خطری 
 جدی برای صید و صیادی 

در هرمزگان

هرمزگان گفت:  شیالت  ماهیگیری  بنادر  و  معاون صید 
به  جبران ناپذیری  و  جدی  آسیب  منوفالمنت  تورهای 

ذخایر آبزیان می زند.
به  اشاره  با  جوانمرد  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بسیار  و  پالستیکی  تورهایی  منوفالمنت،  تورهای  اینکه 
که  اشخاصی  گفت:  هستند،  نامریی(  اصالح  )به  نازکی 
به صورت غیرمجاز به فعالیت صیادی مشغول هستند عمده 

مصرف کنندگان این تورها را شامل می شوند.
وی افزود: استفاده از این تورها به دلیل مشکالت عدیده ای 
که برای آبزیان به وجود می آورند از مدت ها پیش ممنوع 
شده است، اما به دلیل ارزانی این تورها و آزاد بودن خرید 

فروش آنها متأسفانه شاهد استفاده از این تورها هستیم.
جوانمرد با اشاره به اهمیت حفظ صید و صیادی اصولی 
تهیه  راحتی  و  ارزانی  گفت:  آینده  نسل  برای  پایدار  و 
با  برخورد  اصلی  موانع  و  مشکالت  از  تورها  این 
استفاده کنندگان این تورهاست که الزمه مرتفع سازی این 

مشکل منع قانونی خریدوفروش آنها در استان است.
اظهار  هرمزگان  شیالت  ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون 
باال  دلیل سبکی و قدرت غوطه وری  به  تورها  این  کرد: 
از کنترل صیادان  نیرویی  یا هر  امواج و  به راحتی توسط 
به ویژه  سرگردان  و  آزاد  به صورت  دریاها  در  و  خارج 
مشکل آفرین  )لنگری(  ثابت  و  انتظاری  صید  درروش 

می شود.
این تورهای غالبًا در قایق ها  از  اینکه استفاده  بابیان  وی 
و کمتر در شناورهای لنجی دیده می شود افزود: تورهای 
منوفالمنت سرگردان در دریا و آب ها با به دام انداختن 
آبزیان و کشتن آنها موجب فساد آنها در دریا می شوند 

که آلودگی های جبران ناپذیر را دریا به وجود می آورد.
جوانمرد بابیان اینکه استفاده از این تورها صید پایدار و 
همچنین بقای آبزیان را با خطری جدی همراه ساخته است 
به ویژه صداوسیمای مرکز خلیج فارس  از رسانه ها  گفت: 
و  فرهنگ سازی  راستای  در  بیشتری  توجه  تا  خواست 
پیامدهای ناشی از استفاده از این تورها از خود نشان دهند.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 اجرای ۸۰ پروژه بنیاد مسکن 
در گچساران و باشت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
و  گچساران  شهرستان های  در  پروژه   80 بالغ بر  گفت: 
اقدام  اسالمی در دست  انقالب  بنیاد مسکن  باشت توسط 
است. حسین جنتی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه 
توسط  متعددی  پروژه های  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 

سطح استان در دست اجراست.
شهرستان های  در  پروژه   80 بالغ بر  کرد:  بیان  وی 
گچساران و باشت توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  است.  اقدام  دست 
 61 میزان  این  از  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پروژه در شهرستان گچساران وجود دارد که 8 مورد در 

حوزه ورزش و میراث فرهنگی است.
بالغ بر  بااعتباری  پروژه  تعداد  این  کرد:  عنوان  جنتی 
180 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی بیش از 85 درصد 
تمام  در  هادی  طرح  داد:  ادامه  وی  اجراست.  دست  در 
روستاهای باالی 20 خانوار در شهرستان گچساران اجراشده 
است.  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و 
بویراحمد اضافه کرد: پروژه های دو شهرستان گچساران و 
باشت اعم از جدول، سنگ فرش، دیوار حائل، پل آسفالت، 

زیرسازی هستند.

صاعقه در کازرون مزرعه ۲5 هکتاری را به آتش کشید
سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی خشت و کمارج گفت: ۵۰ هکتار از گندم زارهای کمارج براثر رعدوبرق در آتش سوخت.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون ایرج سعیدی سرپرست مرکز خدمات جهاد 
کشاورزی خشت و کمارج اظهار کرد: ۵۰ هکتار از گندم زارهای کمارج براثر رعدوبرق در آتش سوخت.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود حدود ۳۴۰ میلیون تومان خسارت وارد شده باشد.
سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی خشت و کمارج تصریح کرد: این آتش سوزی باهمت مردم، تراکتورداران و آتش نشانی مهار شد.

سعیدی بابیان اینکه امسال با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی مناسب، مزارع دیم شهرستان کازرون عملکرد بسیار خوبی دارند، افزود: 
در سال گذشته از هر هکتار از مزارع شهرستان کازرون یک تن و امسال ۳ تا ۴ تن از هر هکتار برداشت  شده است.


