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المرد

گشایش های تازه برای 
سرمایه گذاری قطر در منطقه ویژه 

اقتصادی المرد

اقتصادی  ویژه  منطقه  در  سرمایه گذاری  توسعه  راستای  در 
اتاق  و  صنعتی  کانون  این  میان  همکاری  تفاهم نامه  المرد، 
تفاهم نامه  این  شد.  منعقد  قطر  و  ایران  بازرگانی  مشترک 
در  قطر  با  سرمایه گذاری  توسعه  برای  تازه  گشایش های 

جنوب فارس و منطقه المرد ایجاد خواهد کرد.
با  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  ایرنا  گزارش  به 
بازرگانی  مشترک  اتاق  با  همکاری  تفاهم نامه  مفاد  تشریح 
ایران و قطر، افزود: در راستای تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
و به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران قطری در پروژه ها 
و طرح های سرمایه گذاری منطقه المرد، نشست های متعددی 

با اعضای اتاق بازرگانی ایران و قطر برگزار شده است.
 فریدون فدایی دولت با بیان اینکه مسئوالن این اتاق بازرگانی 
از نزدیک ضمن بازدید از سایت صنایع انرژی بر و فرودگاه 
سرمایه گذاری  فرصت های  جریان  در  المرد،  بین المللی 
افزود:  گرفتند  قرار  استراتژیک  منطقه  این  مزیت های  و 

هم اکنون همکاری های مشترک آغاز شده است.
رئیس  امضای  به  همکاری  تفاهم نامه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ویژه  منطقه  و  قطر  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب  و 
اقتصادی المرد رسیده است، اظهار کرد: در راستای ارتقای 
و  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  جدید  سرمایه گذاری های 
کشور،  دو  بین  اقتصادی  روابط  توسعه  و  تشویق  به منظور 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در قالب این تفاهم نامه 
متعهد شد تا اطالعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد 
مسائل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و این کانون 
صنعتی-معدنی را جمع آوری کند و این اطالعات را در اختیار 

متقاضیان ایرانی و قطری قرار دهد.
اتاق  اقتصادی المرد همچنین گفت:  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
تفاهم نامه  این  اجرای  با  قطر  و  ایران  بازرگانی  مشترک 
گردهمایی ها،  برگزاری  در  مربوطه،  قوانین  چارچوب  در 
همایش ها و نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه در زمینه 
معرفی  محوریت  با  کشور  دو  بین  اقتصادی  روابط  توسعه 
در  سرمایه گذاری  جذاب  و  متنوع  فرصت های  و  ظرفیت ها 

منطقه ویژه اقتصادی المرد، متعهد به همکاری است.

سپیدان

 ضرب و شتم نیروهای 
منابع طبیعی سپیدان در حین 

انجام مأموریت
 سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان 

مأموریت  انجام  حین  در  اداره،  این  کارکنان  از  تعدادی  و 
این  ریگان  در روستای  اجرای طرح کمربند حفاظتی  برای 

شهرستان، مورد ضرب و شتم افراد سودجو قرار گرفتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی 
فارس، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سپیدان،  با بیان این مطلب اظهار داشت: اجرای طرح کمربند 
حفاظتی بین اراضی ملی و مستثنیات از جمله رسالت های این 
نهاد است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و قبل از 
اجرای این طرح، چندین نشست آموزشی و توجیهی با اهالی 
روستای ریگان برگزار کردیم و به همراه بخشدار مرکزی 

نیز بازدیدی از این منطقه صورت گرفته بود.
عبداهلل بحرینی افزود: در زمان اجرای این طرح در روستای 
یاد شده، تعدادی از افراد سودجو و ناشناس با متشنج کردن 
مورد ضرب  را  این شهرستان  طبیعی  منابع  مأموران  اوضاع، 
اداره  این  به  متعلق  به خودرو  و همچنین  دادند  قرار  شتم  و 

خسارت وارد کردند.

فسا

 آتش سوزی در منطقه بیدک 
میان جنگل فسا

حریق مهار شد 
تالش  با  فسا  جنگل  میان  بیدک  منطقه  در  آتش سوزی 

نیروهای آتش نشانی مهار شد.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  رحمدار 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  فسا  شهرداری 
آتش سوزی  به  اشاره  با  شیراز،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
در منطقه بیدک میان جنگل فسا، دراین باره اظهار کرد: ظهر 
امروز با اعالم گزارشی مبنی بر آتش سوزی در منطقه بیدک 
میان جنگل شهرستان فسا نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 
یک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرستان، 

با یک دستگاه خودرو سنگین بنز به محل اعزام شدند.
محل  در  حضور  با  آتش نشانی  نیروهای  داد:  ادامه  او 
و  طبیعی  منابع  مردمی،  نیروهای  با همکاری  و  آتش سوزی 

محیط زیست فسا حریق را پس از ۲ ساعت مهار کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا 
بررسی است، تصریح  میزان خسارت در حال  اینکه  بیان  با 
کرد: هنوز علت حادثه معلوم نیست، ولی گمان می رود عامل 

انسانی باعث ایجاد این حادثه باشد.

قیروکارزین

 آغاز اجرای طرح شناسایی
  و بررسی باستان شناسی 

در قیروکارزین 
بخش  در  باستان شناسی  بررسی  و  شناسایی  طرح  اجرای 

مرکزی شهرستان قیر و کارزین آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، عبدالرضا 
طرح  گفت:  فارس  استان  میراث فرهنگی  معاون  نصیری 
شهرستان  مرکزی  بخش  باستان شناسی  بررسی  و  شناسایی 
کارشناس  صفرزاده  سعید  سرپرستی  به  کارزین  و  قیر 
میراث فرهنگی استان فارس برای تکمیل نقشه باستان شناسی 
استان انجام و در  فصل بررسی، آثار شناسایی شده روی نقشه 

GIS پیاده می شود.
او، بیان کرد: به دلیل وسعت شهرستان قیروکارزین در مرحله 
نخست بررسی و مطالعه بخش مرکزی پیشنهاد شد که مجوز 

شناسایی باستان شناسی در این بخش صادر شده است.
گرم  هوایی  و  آب  با  شهرستان  این  کرد:  تصریح  نصیری 
به  اصفهان  و  یزد  فارس،  استان های  ارتباطی  راه  چهار  در 
استان های هرمزگان و بوشهر قرار گرفته که از دیر باز مورد 
توجه بوده و پژوهشگران بسیاری از این منطقه بازدید کرده 
و آثاری از دوره های مختلف را شناسایی و معرفی کرده اند  
که پیش از این، بررسی جامع و فشرده ای برای شناسایی آثار 

باستانی و تاریخی این شهرستان انجام نشده است.
از  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
قدیمی ترین آثار ثبتی برجای مانده در محدوده شهرستان قیر 
و کارزین نقش برجسته پارتی  دوره اشکانی در بین گردنه 
ابعاد  با  مکعبی  تخته سنگی  شکل  به  کارزین   و  گلومشک 
چهار متر بوده، ادامه داد:  در یک طرف سنگ، نقش یک 

کماندار اشکانی حجاری شده است.

استان بوشهراستان بوشهر

نخستین کشتی حامل ۲۰ هزار 
تن خاک فسفات در بوشهر پهلو 

گرفت

پهلوگیری  از  بوشهر  استاندار  اقتصادی  هماهنگی  معاون 
نخستین کشتی حامل ۲۰ هزار تن خاک فسفات در اسکله 
بندر نگین بوشهر خبر داد و گفت: با تخلیه این محموله و 
نیاز  مورد  فسفات  بوشهر کود  استان  ۳ کارخانه  فعال شدن 

کشور تأمین می شود.
در  زرین فر  سعید  بوشهر،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
اسکله بندر نگین بوشهر با بیان اینکه  زمینه  تخلیه کاالهای 
اساسی کشور در بندر بوشهر فراهم شده است اظهار داشت: 
کاالهای  حامل  کشتی های  ورود  در  توقف  سال ها  از  پس 
اساسی به اسکله بندر بوشهر، از سال گذشته کشتی های حامل 
برنج وارداتی به این اسکله وارد و  تخلیه و زمینه رونق بندر 

تجاری  بوشهر فراهم شد.
در  فسفات  حامل خاک  پهلوگیری کشتی  به  اشاره  با  وی، 
فسفات  کود  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  بوشهر  بندرنگین 
به ویژه در بخش کشاورزی  اساسی کشور  نیازهای  از  یکی 
تأمین  از کشور  نیاز کشور خارج  واکنون 90 درصد  است 
می شود با وارد شدن خاک فسفات و فعال شدن کارخانه های 
فرآوری و تولید کود فسفات، زمینه تولید و تأمین نیاز کشور 

به این کود فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیاز کشور به 
کود فسفاته را حدود 600 هزار تن دانست و خاطرنشان کرد: 
تاکنون 90 درصد این محصول خارج از کشور با ارز دولتی 
وارد می شد که با ورود کشتی حامل خاک فسفات و فعال 
شدن 3 کارخانه استان بوشهر حدود 60 درصد کود مورد نیاز 

کشور در بوشهر تولید و تأمین می شود.
زرین فر با بیان اینکه در آینده امکان صادرات کود فسفات از 
بندر بوشهر فراهم می شود گفت: ورود محموله خاک فسفات 
اقتصادی  و  تجاری  رونق  در  بزرگی  اتفاق  بوشهر  بندر  به 
بوشهرمحسوب و زمینه توسعه بیش از پیش استان بوشهر و 

اجرای طرح های اشتغال زایی فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: با ورود کشتی حامل خاک فسفات از 
طریق جزیره و بندرنگین با سرمایه گذاری بخش خصوصی، 

در رونق و توسعه استان بوشهر بسیار اثرگذار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان بوشهر:

۷۸ درصد تسهیالت اشتغال زایی 
استان بوشهر در بخش کشاورزی 

پرداخت شد
گفت:  بوشهر  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بخش  در  استان  اشتغال زایی  تسهیالت  درصد   ۷۸ از  بیش 

کشاورزی پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه در نشست کارگروه 
اشتغال  تصویب  از  هدف  داشت:  اظهار  تنگستان  اشتغال 
پتانسیل های  و  ظرفیت  شناسایی  برای  مجلس  در  روستایی 
و  تولید  ظرفیت های  این  از  بتواند  که  بود  روستایی  بخش 

اشتغال در روستاها استفاده شود.
وی بیان کرد: در استان بوشهر ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال روستایی پرداخت شده که در تنگستان که یکی از 
شهرستان های موفق استان در زمینه اشتغال روستایی بوده که 

اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
با اشاره  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر 
استان در  اشتغال زایی  از ۷۸ درصد تسهیالت  بیش  اینکه  به 
بخش کشاورزی پرداخت شده خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ 
امید  تسهیالت در صندوق کارآفرینی  تومان  میلیارد  بر ۱۲ 

موجود است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان به وزارت ارشاد؛

تعطیلی مکان های فرهنگی، 
هنری و سینمایی هرمزگان تمدید 

شود

 
 

مجدد  تمدید  هرمزگان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
به  را  استان  سینمایی  و  هنری  فرهنگی،  مکان های  تعطیلی 
علت قرمز بودن وضعیت بیماری کرونا در استان به وزارت 

ارشاد پیشنهاد داد.
اساس  بر  افزود:  خبرنگاران  درجمع  زرکانی  کمالی  رضا 
بازگشایی  بر  مبنی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اعالم 
مکان های فرهنگی، هرمزگان نیز درحال آماده سازی و ایجاد 
و  فرهنگی  مکان های  بازگشایی  برای  الزم  زیرساخت های 

هنری استان بود اما شیوع بیماری کرونا مانع این کار شد.
وی بیان داشت: طبق اعالم ستاد مبارزه با کرونا در هرمزگان 
علوم  دانشگاه  سوی  از  آینده  هفته   ۲ تا  بیماری  پیک  و 
پزشکی در استان، بازگشایی مکان های فرهنگی و هنری به 

صالح نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اظهارداشت: از 
سوی دیگر نقش فرهنگ و هنر در تقویت روحیه جمعی و 
مؤثر  بسیار  زندگی  انگیزه  باالبردن  و  روانی جامعه  سالمت 
بوده و نباید در چنین شرایطی از آن مغفول ماند و در کنار 

این بیماری کم اهمیت جلوه داد.
کمالی ادامه داد: از همان ابتدای شیوع بیماری کرونا، بخش 
فرهنگ و هنر هرمزگان اقدام به ساخت بیش از صدها کلیپ 
آموزشی و ده ها برنامه و جشنواره در فضای مجازی نمود 
تمجید   الگو و شاخص مطرح و مورد  بعنوان  که در کشور 

قرار گرفت.

 معاون نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان 

خبر داد:
قیمت مصوب الکل اعالم شد 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
هرمزگان، اعالم کرد: نرخ جدید الکل اتانول تعیین شد.

پیروی  عبدالرضا  برنا در هرمزگان،  به گزارش خبرگزاری 
جلسه  هفدهمین  مصوبات  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  منش 
ستاد مقابله با کرونا به واسطه هزینه های مترتب بر تولید الکل 
لیتر  هر  ازاء  به  ریال   186000 به  ریال   170000 از  اتانول 

افزایش یافت.
واحدهای  کلیه  ضروریست  رو  این  از  کرد:  تصریح  وی 
تولیدکننده الکل اتانول نسبت به رعایت قیمت های مصوب 

ابالغی اقدام نمایند.
فروش  هرگونه  است  بدیهی  کرد:  خاطرنشان  منش  پیروی 
الکل با قیمت باالتر از نرخ تصویبی و مضافًا عرضه خارج 
با واحدهای متخلف  تعیین شده تخلف محسوب و  از شبکه 

برخورد خواهد شد.

قشم

بچه ماهی های پرورشی از استرالیا 
به قشم رسیدند 

نخستین محموله بچه ماهی های پرورشی ۵۰ گرمی از کشور 
استرالیا با یک فروند کشتی وارد جزیره قشم شد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اداره شیالت و  از هرمزگان، منصور آزاد، سرپرست  جوان 
نخستین محموله  منطقه آزاد قشم گفت:  کشاورزی سازمان 
بچه ماهی های پرورشی ۵۰ گرمی شامل ۳۰۰ هزار قطعه بچه 
ماهی به ارزش ۲۵۰ هزار دالر از کشور استرالیا وارد جزیره 

قشم شد.
آزاد افزود: بچه ماهی های ۵۰ گرمی در مزارع پرورش ماهی 

در قفس در جزیره قشم رهاسازی می شوند.
دریایی،  حوزه  سرمایه گذاران  از  حمایت  برای  گفت:  او 
تسهیالتی شامل واگذاری زمین با شرایط مناسب، تسهیل در 

صدور مجوز و امور گمرکی در نظر گرفته شده است.
مدیر اجرایی شرکت واردکننده بچه ماهی های پرورشی هم 
گفت: بچه ماهی های ۵۰ گرمی در مدت ۹ ماه به وزن یک 

کیلوگرم می رسند.

استان خوزستاناستان خوزستان
معاون درمان وزارت بهداشت:

مهم ترین هدف در خوزستان 
کاهش مرگ ومیر است

وزارت  تصمیم  استانی،  آمار  اعالم  توقف   
بهداشت نیست

  
 

قرار  شرایطی  در  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
گرفته ایم که مهم ترین هدف ما در خوزستان کاهش مرگ 
و میر است و به این منظور باید تمام امکانات، زیرساخت ها، 

ابزار و تمهیدات استان خوزستان به کار گرفته شود.
دکتر قاسم جان بابایی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا 
در خوزستان که در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد، 
اظهار کرد: به همراه دو استاد بزرگ از تهران به خوزستان 

سفر کردیم تا وضعیت درمانی را ارزیابی کنیم.
از  خوزستان  در  همکاران  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
آخرین یافته های علمی استفاده می کنند و خدمات خوبی ارائه 
می شود. دستورات آنها کاماًل به روز است و در اکثر جاها 
به صورت تیمی خدمات ارائه می دهند اما از مردم می خواهیم 
همچنان قرنطینه را رعایت کنند زیرا در غیر این صورت بار 
مراجعه به بیمارستان ها افزایش می یابد و میزان و مرگ و میر 

نیز افزایش می یابد.
و  نشوند  سوگ  دچار  اینکه  برای  مردم  گفت:  جان بابایی 
همکاران ما نیز از پس این بیماری بیایند، باید از برگزاری 
تجمعات بی مورد بپرهیزند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

کنند.
وی افزود: در شرایطی قرار گرفته ایم که مهم ترین هدف ما 
در خوزستان کاهش مرگ و میر است و به این منظور باید 
تمام امکانات، زیرساخت ها، ابزار و تمهیدات استان خوزستان 

به کار گرفته شود.
کاهش  مسئول  ما  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
مرگ و میر مردم هستیم بنابراین مراکز بهداشت در حوزه 
نیز  درمانی  مراکز  و  دهند  انجام  را  اقدامات الزم  پیشگیری 

خدمات را ارائه دهند.
پرسنل،  قانونی  مطالبات  به موقع  پرداخت  کرد:  بیان  وی 
بزرگ ترین مشوق برای آنها است. تعویض پرستار، بیشترین 
میزان مرگ و میر را در پی خواهد داشت بنابراین در حال 
که  کسانی  زیرا  نیست  صالح  به  پرستاران  تعویض  حاضر 
مدتی در بخش ویژه کرونا فعالیت کرده اند، تجربه ای دارند 

که با افراد تازه کار در بخش کرونا قابل مقایسه نیست.
جان بابایی افزود: بنابراین باید در اسرع وقت منابعی در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز قرار دهیم تا با پرداخت مطالبات 
این  در  همچنان  تا  کنیم  تشویق  را  آنها  پرستاران  قانونی 

بخش ها ادامه فعالیت داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم سطح سازی بیمارستان ها، گفت:  بیمار 
بیمارستان سطح سه تحت مداوا قرار بگیرد؛  باید در  بدحال 

کار بزرگ باید توسط آدم های بزرگ انجام شود.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به ارجاع دیرهنگام برخی 
بیماران به بیمارستان های بزرگ تر معین کرونا، تصریح کرد: 
که  کردم  مشاهده  بیمارستان ها  از  بازدید  حاشیه  در  امروز 
برخی بیمارستان ها، ارجاع بیماران را دیر انجام می دهند. اگر 
بیماری در یکی از شهرستان ها بدحال شود، نباید ریسک کرد 

و سریعًا باید بیمار به بیمارستان بزرگ تر انتقال یابد.
وی ادامه داد: هرچه تجهیزات مورد نیاز بود، تأمین کرده ایم 

و از این به بعد نیز تأمین می کنیم. در حال حاضر خوزستان 
نمی دهیم در محرومیت  اجازه  و  است  اوج شیوع کرونا  در 
بیمار بدحال مقاومت  مقابل  نباید در  بنابراین  بماند  بیشتری 

شود.
جان بابایی با تأکید بر اینکه نباید در ارجاع بیماران تأخیر 
بیماران  باید  خوزستان  بزرگ  بیمارستان های  افزود:  شود، 
بیمارستان های  در  که  کسانی  زیرا  کنند  پذیرش  را  بدحال 
می کنند  فعالیت  امیدیه  و  شادگان  مانند  کوچک  شهرهای 
تا سطحی می توانند خدمات ارائه دهند اما در بیمارستان های 

بزرگ، کادر پرستاری ماهرتر و ریزیدنت داریم.
وی با بیان اینکه هر بار به خوزستان آمدم و از بیمارستان ها 
بازدید کردم، شرایط بهتر از قبل شده بود، بیان کرد: مطالبات 

پرسنل، حق قانونی است و در این زمینه پیگیری می کنیم.
تأثیرگذاری  خصوص  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
داروها در درمان مبتالیان کرونا گفت: تاکنون هیچ مطالعه 
بسته شده ای در دنیا در این زمینه وجود ندارد اما دو نوع دارو 

بیشترین تأثیر را در نجات این بیماران دارند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای 
خوزستان خبر داد:

 مهارت آموزی حدود هزار نفر 
از زنان سرپرست خانوار خوزستان 

گفت:  خوزستان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مدیرکل 
توانمندسازی و تربیت نیروی کار ماهر درحوزه بانوان سبب 
برای  زنان  خودباوری  و  مهارت آموزی  فرهنگ  گسترش 

ارتقای سطح فعالیت های اجتماعی و حرفه ای می شود.
عبدالنبی سواعدی در گفت و گو با خبرنگار برنا در اهواز 
اجرای  راستای  در  کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  ضمن 
تفاهم نامه سه جانبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کشور، تعداد 992 
آموزش های  از  خوزستان  در  خانوار  سرپرست  زنان  از  نفر 

مهارتی بهره مند شدند.
مهارتی در 13  قالب 59 دوره  در  این آموزش ها  او گفت: 
از  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مختلف  رشته های  در  شهرستان 
خوراکی،  قارچ  پرورش  زنانه،  دوز  نازک  حرفه های  قبیل 
قالی باف تابلویی، گلیم باف، پرورش بلدرچین و مرغ بومی، 
سازنده تولیدات چرمی دست دوز، پرورش دهنده زنبورعسل، 
تولیدکننده گیاهان دارویی، قارچ چین، تعمیرکار سخت افزار 

تلفن همراه و دوزنده لباس های محلی را فرا گرفتند.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان افزود: آموزش های 
فنی و حرفه ای نقش بسیار سازنده ای برای افزایش اعتماد به 
نفس بانوان و نیز مشارکت آنان در عرصه های گوناگون تند 

که در این تفاهم نامه سه جانبه پیش بینی شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
عنوان کرد؛

 افزایش فوتی های ناشی از کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش فوتی های 
ناشی از کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج، پرویز یزدان پناه افزود: از چهارم اسفند 
۹۸ تا امروز ۶۸۰ نفر مبتال به کرونا در استان کهگیلویه و 
بویراحمد داشته ایم که از ۱۰ خرداد تاکنون این تعداد ۲.۵ 
برابر شده است. وی اظهارکرد: هم اکنون موارد نمونه های 
مثبت کرونایی استان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. 
کرد:  خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
کهگیلویه  استان  در  کرونا  از  ناشی  فوت   ۹ ماه   ۳.۵ طی 
به  تعداد  این  اخیر  روز   ۱۲ طی  اما  داشته ایم  بویراحمد  و 
۱۵ مورد رسید. یزدان پناه تصریح کرد: هم اکنون ۳۸ بیمار 
از  بیمارستان  شهید جلیل بستری هستند که  کرونایی در 
این تعداد ۶ مورد با وضعیت بدحال در بخش مراقبت های 
به  مبتالیان  بیشترین  داد:  ادامه  وی  می برند.  سر  به  ویژه 
کرونا در این استان طی روز شنبه بوده که ۴۶ درصد از 
است.سرپرست  بوده  چرام  شهرستان  به  مربوط  مبتالیان 
 ۲۰ تجهیزات  کرد:  عنوان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تخت ICU به استان اختصاص داده شد و مواردی را برای 
تخت  کمبود  با  که  دهدشت  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان 

ICU مواجه بود ارسال شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت 
در  کرد:  تأکید  عروسی  و  عزا  مراسمات  و  تجمعات 
عزا  صاحبان  که  شد  مقرر  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد 
ارائه  از  پس  باید  خود  مراسم  برگزاری  برای  عروسی  و 
درخواست به بخشداری ها و فرمانداری ها، مجوز بگیرند که 
با ۵۰  را  مراسم خود  این مجوز موظف می شوند که  طبق 
درصد ظرفیت و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله 

فیزیکی برگزار کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: از مجموع ۹۱۶ خودروی فرسوده باری در کهگیلویه وبویراحمد 

۱۲۱ خودرو تعویض می شوند.
و  کهگیلویه  راهداری  کل  اداره  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بویراحمد، نصیری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای این استان 
با بیان اینکه ۹۱۶ خودروی سنگین در قالب ۲۱ شرکت ناوگان باربری 
کار حمل بار و کاال را در استان انجام می دهند گفت: از این تعداد ۱۲۱ 

خودرو مشمول طرح جایگزینی می شوند.
نصیری افزود: خودروهای جایگزین از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره 
وارد می شوند که پس از انجام تشریفات گمرکی در اختیار متقاضیان 

واجد شرایط قرار می گیرند.
او با بیان اینکه در نخستین مرحله خودروهای با بیش از ۵۰ سال عمر 
تعویض خواهند شد بیان کرد: در مراحل بعدی خودروهای ۴۰ تا ۵۰ 

سال و ۳۰ تا ۴۰ سال هم از چرخه باربری خارج می شوند.

نوسازی ناوگان باری کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۱ خودروی جدید 


