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کازرون

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛

تجدید میثاق شهردار، اعضای 
 شورای اسالمی شهر کازرون

  و جمعی از پرسنل شهرداری
 با شهدا

 

همزمان با هفته دفاع مقدس شهردار، اعضای شورای اسالمی 
در  حضور  با  کازرون  شهرداری  پرسنل  از  جمعی  و  شهر 
گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم با 

آرمان های شهدا و انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری 
کازرون، محمدامین مهرورز شهردار کازرون در حاشیه این 
انقالب  مقدس،  سالگرد  چهلمین  در  امروز  گفت:  بازدید 
اسالمی به برکت خون شهدا، استوارتر و قدرتمندتر از همیشه 

است.
وی ادامه داد: رشادت ها و ایثار زنان و مردان ایران اسالمی در 
هشت سال دفاع مقدس باعث شده تا انقالب اسالمی و ایران 

عزیز امروز در جهان جلوه گری کند.
مهرورز با تأکید بر لزوم استمرار تعمیق مفاهیم دفاع مقدس 
در سطح جامعه افزود: معرفی درستی این مفاهیم باعث شده 
رشادت های  حرم  مدافعان  قامت  در  سوم  نسل  جوانان  تا 

رزمندگان دوران دفاع مقدس را تکرار کنند.
برای  تالش  و  شهدا  خون  از  پاسداری  کرد:  خاطرنشان  او 
شناخت بیش از پیش مفاهیم و مکتب شهادت وظیفه ای است 

که امروز بر دوش تک تک مسئوالن و مردم قرار دارد.

به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛

 جلسه شورای اداری کازرون
 در جوار گلزار شهدای هشت سال 

دفاع مقدس برگزار شد
جلسه شورای اداری با حضور داریوش دهقان فرماندار ویژه 
شهرستان کازرون مسئولین نظامی و انتظامی و امنیتی واداری 
در بهشت زهرا در جوار گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس 

برگزار شد.
هاشمی  محمدحسین   – کشاورزی  داود  خبری:  سرویس 

کشکولی
گنجینه  گفت:  کازرون  جمعه  امام  صباحی  االسالم  حجت 
انقالب اسالمی این شهدا هستند که به دست ما رسیده و تمام 
نشدنی است و با همراهی ولی فقیه زمان به سرمنزل مقصود 

خواهد رساند.
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  توکل  سرهنگ  ادامه  در 
داشته  آسایش  ما  تا  رفتند  شهدا  گفت:  کازرون  شهرستان 
مبانی  با  را  چهارم  نسل  که  است  ما  وظیفه  امروز  و  باشیم 
انقالب اسالمی آشنا کنیم و از چهل سالگی انقالب و پایداری 
و مقاومت رزمندگان و انقالب اسالمی که ثمره خون شهدا 

است گفته شود.
داریوش دهقان فرماندار ویژه شهرستان کازرون نیز گفت: 
شریف  مردم  به  خدمت  و  عزت  درس  ما  به  شهدا  امروز 
را  موقعیت  این  قدر  باید  که  داده اند  را  کازرون  شهرستان 

بدانیم.

گراش

خیر گراشی پنج میلیارد ریال برای 
 مرمت یک بنای تاریخی کمک کرد

گراش  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
استان فارس گفت: بر اساس یک تفاهم نامه با یکی از خیران 
و نیک اندیشان این شهرستان وی مبلغ پنج میلیارد ریال برای 

مرمت مسجد تاریخی آخوند این شهرستان اختصاص داد.
اظهار  ایرنا  با خبرنگار  سید عفیف زندوی، در گفت و گو 
داشت:  مطالعات و مستندنگاری فاز دوم مرمت و بازسازی 
از  یکی  کمک  با  و  رسیده  اتمام  به  گراش  آخوند  مسجد 
خیران  گراشی عملیات اجرایی آن در روزهای گذشته آغاز 

شد.
با  این مسجد  فاز دوم مرمت  بیان کرد: طرح مطالعاتی  وی 

نظارت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این 
شهرستان به پایان رسیده است.

مرودشت

 آغاز کشت دانه روغنی کلزا 
در مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: کشت کلزا 
از 25 شهریورماه در این شهرستان آغاز شده است و پیش 

بینی می شود بالغ بر یک هزار هکتار کلزا کشت شود.
جهاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
دانه  کشت  آغاز  از  رحیمی  عزیز  مرودشت،  کشاورزی 
روغنی کلزا در شهرستان مرودشت خبر داد و اظهار کرد: 
سم  نیز  مقداری  و  کافی  میزان  به  بازده  پر  و  هیبرید  بذور 
زیر کشت بوتیزان استار یارانه دار نیز تهیه شده و در اختیار 

مراکز جهاد کشاورزی قرار داده شده است.
او با اشاره به محدودیت زمان کشت، افزود: بهره برداران هر 
چه سریع تر حداکثر تا نیمه مهرماه نسبت به کشت و خاکاب 

مزرعه خود اقدام کنند.

نیریز

برداشت ۳۹۰ تن گردو از باغ های 
نی ریز

بینی  پیش  گفت:  نی ریز  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
می شود امسال ۳۹۰ تن گردو از ۱۹۳ هکتار باغ های نی ریز 

برداشت شود.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کشاورزی  جهاد  مدیر  بصیری  علیرضا  شیراز،  از  جوان 
شهرستان نی ریز با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال ۳۹۰ 
تن گردو از ۱۹۳ هکتار باغ های نی ریز برداشت شود، گفت:  
عمده محصول گردوی نی ریز در بخش پشتکوه این شهرستان 

تولید می شود که شامل ارقام محلی و پوست کاغذی است.
او اظهار کرد: برداشت محصول گردو از اواخر شهریور ماه 
آغاز می شود و تا نیمه اول مهرماه ادامه دارد و دو هزار نفر 
به  مشغول  شهرستان  این  باغ های  در  آن  برداشت  فصل  در 

کار می شوند.

استان بوشهراستان بوشهر

 فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر
 با ۵۰ درصد ظرفیت آغاز شد

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و بار شهرداری بوشهر از 
آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی این شهر خبر داد و گفت: بر 
اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا فعالیت اتوبوسرانی 
مسافر  با ۵۰ درصد ظرفیت  بوشهر  مختلف شهر  در خطوط 

آغاز شد.
حسن شجاعی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر 
با بیان اینکه برای مقابله با ویروس کرونا تمام راهکارهای 
نقل مسافر  بهداشتی و عملیاتی مورد توجه سازمان حمل و 
و بار شهرداری بوشهر قرار دارد اظهار داشت: پس از آغاز 
با  مقابله  ستاد  مصوبه  اساس  بر  اسفندماه،  از  کرونا  شیوع 

کرونا، فعالیت اتوبوس های درون شهری بوشهر تعطیل شد.
اتوبوسرانی  ناوگان  فعالیت  مجددًا  اینکه  بیان  با  وی 
درون شهری بوشهر بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از 
خرداد ماه آغاز شد گفت: پس از آن با توجه به اینکه تعدادی 
به  شهروندان  از  برخی  و  درون شهری  اتوبوس  رانندگان  از 
ناوگان  تعطیلی  به  نسبت  مجددًا  شدند  مبتال  کرونا  بیماری 

اتوبوسرانی بوشهر برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا اقدام شد.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و بار شهرداری بوشهر با 
اشاره به اینکه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر از امروز اول 
مهرماه آغاز شد خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله 
با کرونا، ناوگان اتوبوسرانی از صبح امروز آغاز شد و نسبت 

به جابه جایی مسافر اقدام می شود.

 به همت کانون زائر و زیارت رضوی
 استان بوشهر صورت گرفت؛

 پرداخت ۵ میلیارد تسهیالت
  به زوج های جوان بوشهری

دبیرخانه کانون های خدمت  زائر و زیارت  رابط کانون  سر 
رضوی استان بوشهر از پرداخت ۵ میلیارد ریال تسهیالت به 
زوج های جوان در طرح کمک جهیزیه این آستان مقدس در 

سال ۱۳۹۹ ویژه استان بوشهر خبر داد.
به گزارش ایسنا مهران خوردبین در جمع خبرنگاران ضمن 
این تسهیالت طی دو  این خبر گفت: در سال جاری  اعالم 
مرحله به زوج های نیازمند اعطا خواهد شد که در مرحله اول 
و در حال  اعتبار شده  تأمین  ریال  میلیون  میلیارد و ۳۵۰   ۳

معرفی افراد به بانک هستیم.
وی ادامه داد: سال گذشته سقف معرفی وام ۳۰ میلیون ریال 
بود که این سقف در سال جاری به ۵۰ میلیون ریال افزایش 
یافت و توسط بانک قرض الحسنه رسالت در تمام شهرستان ها 

پرداخت می شود.
استان  در  قدس رضوی  آستان  وام های قرض الحسنه  مسئول 
اظهار  و  کرد  اشاره  نیز  نیازمندان  شناسایی  نحوه  به  بوشهر 
دریافت  نیازمند  که  جوانی  زوج های  طرح  این  در  کرد: 
تسهیالت هستند، توسط رابطین شهرستان ها شناسایی و جهت 

دریافت وام به این کانون معرفی می شوند.

دشتستان

نماینده دشتستان:

 کشاورزان و باغداران دشتستان 
 از وضعیت بازار خرما 

ناراضی هستند  
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  دشتستان  مردم  نماینده 
بازار  فعلی  وضعیت  از  کشاورزان  و  باغداران  نارضایتی  به 
خرما، گفت: باید همه ظرفیت ها برای صادرات خرما به کار 

گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در جمع خبرنگاران 
دغدغه های  و  مشکالت  رفع  راستای  در  داشت:  اظهار 
میز  نشست  و  داشته ایم  را  زیادی  پیگیری های  نخل داران 
صادرات خرما در وزارت امور خارجه تشکیل شد و مسائل و 

دغدغه ها را مطرح کرده و خواستار رفع آنها شدیم.
وی با انتقاد شدید از وضعیت نامطلوب قیمت و بازار خرما 
اظهار داشت: کشاورزان و باغداران به شدت از این وضعیت 
از  گذشته  روزهای  در  که  بازدیدی  در  و  هستند  ناراضی 
آنها همچنان  دیدم مشکالت  نزدیک  از  داشتم  باغات خرما 

حل نشده باقی مانده است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
از طریق ویدئوکنفرانس صورت گرفت؛

افتتاح نخستین هنرستان 
کشاورزی در هرمزگان

۱۶ هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی به طور 
همزمان از طریق ویدئوکنفرانس در استان های مختلف کشور 

افتتاح شد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان از هرمزگان، نظری، معاون مرکز آموزش و تحقیقات 
و  امروز  صبح  گفت:  هرمزگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
از طریق ویدئوکنفرانس نخستین هنرستان فنی و حرفه ای و 
در  به وزارت جهاد کشاورزی  وابسته  کاردانش کشاورزی 

شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.
در شهرستان  هنرستان شهدای کشاورز  راه اندازی  افزود:  او 
است،  هرمزگان  استان  کشاورزی  قطب  که  آباد  حاجی 
ایجاد  غذایی  امنیت  و  ملی  تولید  در  تحول عظیمی  می تواند 

کند.

سیرک

رئیس شیالت سیریک:

ساالنه ۲هزارتن میگوی پرورشی 
در سیریک برداشت می شود

 
رئیس شیالت سیریک گفت: با توجه به ظرفیت های ایجاد 
شهرستان  این  در  پرورشی  میگوی  هزارتن   ۲ ساالنه  شده، 

برداشت می شود.
کرد:  اعالم  رئیسی  حسن  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شهرستان سیریک با برخورداری از ۴۵۰ فروند شناور صیادی 
و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر صیاد ساالنه ۲۰ هزار تن صید آبزیان را 

به خود اختصاص داده است.
فعالیت  این شهرستان  در  تکثیر  مرکز  داشت: ۱۴  بیان  وی 
دارند که در آبزی پروری به ویژه پرورش میگو و ماهی در 

قفس از ظرفیت های بسیاری برخوردار هستند.
بر  افزون  سالیانه  بندر صیادی، صید   ۲۲ با  هرمزگان  استان 
 ۳۶ و  صیادی  بنادر  درصد   ۳۰ آبزی،  انواع  تن  هزار   ۲۷۰
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  آبزیان  انواع  صید  درصد 

است.

طرح سؤال نماینده غرب 
هرمزگان در مجلس از وزیر نیرو

احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در مجلس از طرح سؤال 
ملی و منطقه ای از وزیر نیرو خبر داد.

جبای  احمد  بندرعباس،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
درباره طرح سؤال ملی و منطقه ای از وزیر نیرو اظهار کرد: 
یک سؤال در حوزه آب مطرح کرده ام که با وجود بحران 
برنامه  که  است  بوده  این  انتظار  هرمزگان  غرب  در  آب 
جامعی به منظور مهار این بحران و از سویی حفظ و صیانت 
از  از حجم وسیعی  بهره مندی  منطقه بخصوص  منابع آبی  از 
سیالب ناشی از بارش های فصلی صورت گیرد که برنامه ای 

در این زمینه را شاهد نبوده ایم.
وی افزود: برای تغذیه کالن دشت های منطقه به منابع مالی 
زمینه  این  در  مناسبی  استراتژی  شاهد  و  است  نیاز  بیشتری 

نیستیم.
نماینده غرب هرمزگان تصریح کرد: پیشروی آب شور در 
الیه های زیرزمینی سبب شور شدن منابع آبی شیرین موجود 
برای حفظ سیالب های  برنامه ریزی  عدم  از  متأثر  منطقه  در 
حاصل از بارندگی ها شده است و باید به طور کلی برنامه بهتر 
اجرایی  در کشور  مهار آب های سطحی  در  را  دقیق تری  و 

کنیم.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان:

بانک ها نسبت به تسهیل کار 
 سیل زدگان جدیت بیشتری 

داشته باشند

توجه  با  گفت:  خوزستان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کار  تسهیل  به  نسبت  است  نیاز  کشور  اقتصادی  شرایط  به 

سیل زدگان جدیت بیشتری از سوی بانک ها صورت پذیرد.
نشست جذب  در  عباس  بن  امید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تسهیالت بانکی خسارت دیدگان سیل ۹۸ اهواز و کارون، 
بیان کرد: هیچ توجیه یا بهانه ای در پرداخت نشدن تسهیالت 

به خسارت دیدگان پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: در شهرستان کارون برخی بانک ها تک شعبه 
هستند لذا از نظر عملکردی از دیگر شعب عقب تر هستند. 
اگر  و  شود  اقدام  شعب  این  تقویت  به  نسبت  باید  بنابراین 
الزم است از اهواز کمک گرفته شود یا اینکه پرونده ها میان 

شعب مختلف توزیع شوند تا سرعت کار افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان در ادامه گفت: با 
نیاز است نسبت به تسهیل  اقتصادی کشور  توجه به شرایط 
کار مردم جدیت بیشتری از سوی بانک ها صورت پذیرد چرا 
که در شرایط فعلی با تسریع در امور و پرداخت تسهیالت 

می توان بخشی از آالم خسارت دیدگان را تسکین بخشید.

رئیس کل دادگستری خوزستان:

عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد 
مقاومتی سبب برکناری مدیر 

متخلف شد
مدیران  از  یکی  گفت:  خوزستان  دادگستری  رئیس کل 
ستاد  مصوبات  نکردن  اجرا  دلیل  به  خوزستان  بانک های 

اقتصاد مقاومتی، به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد.
  به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دادگستری 
اظهار  مرادی  صادق  والمسلمین  حجت االسالم  خوزستان؛ 
داشت: در راستای سیاست های قوه قضائیه مبنی بر حمایت 
فراهم سازی  و  تولیدکنندگان  مشروع،  سرمایه گذاران  از 
زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید، ستاد اقتصاد 

مقاومتی در دادگستری خوزستان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اهداف این ستاد در رفع موانع رونق تولید و 
ایجاد اشتغال افزود: مصوبات این ستاد ضمانت قانونی دارد و 
همه ادارات، سازمان ها و مدیران مکلف به اجرای مصوبات 

این ستاد هستند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

صنوف کهگیلویه و بویراحمد 
 نسبت به رعایت پروتکل ها

 سهل انگار اند

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  همچنان  جدی  تذکرات  و  پی  در  پی  بازرسی های  باوجود 
مراعات  کاهش  و  پنداری  عادی  با  اماکن  و  صنوف  مشاغل، 
بهداشت فردی و عمومی در مناطق مختلف استان روبرو هستیم.
 پرویز یزدان پناه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
آن  پی  در  و  مبتالیان  شمار  افزایش  به  منجر  سهل انگاری  این 

شمار قربانیان در استان شده است.
و  کهگیلویه  در  نفر   ۱۲۳ به  کرونا  قربانیان  شمار  افزود:  وی 
بویراحمد رسیده و زنگ خطر این بیماری به صدا درآمده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:  
مبتالیان  مجموع  از  استان  این  در  کرونایی  نفر   ۶۴۳۵ تاکنون 

بهبود یافته اند.
یزدان پناه ابراز داشت: هم اینک ۲۸۱ بیمار مشکوک و قطعی 
 ۱۲۴ تعداد  این  از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در 
بیمار کرونایی قطعی بوده و ۱۹ بیمار در بخش های ویژه تحت 

درمان هستند.
وی بیان کرد: استفاده همگانی از ماسک از جمله اقدامات مهم 
محدود  را  کرونا  بیماری  شیوع  می تواند  که  بوده  پیشگیرانه ای 

کرده و به حداقل ممکن کاهش دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
همچنین باید در نظر داشت که استفاده از ماسک به تنهایی برای 
تأمین سطح مناسب حفاظت کافی نیست و سایر اقدامات نیز باید 

در کنار آن اتخاذ شود.

باشت

۱۷۰ خانوار نیازمند در شهرستان 
باشت انشعاب گاز دریافت کردند

 
فرمانده سپاه ناحیه باشت گفت: با مشارکت بسیجیان و کمیته 
این  نیازمند  خانوار   ۱۷۰ گاز  انشعاب  )ره(  خمینی  امام  امداد 

شهرستان واگذار شد.
سید علی رضازاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
برای اتصال هر یک این خانوارها به شبکه گاز ۱۵ میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
این  نیازمند  خانوار   ۷۰ برای  همچنین  امسال  کرد:  بیان  وی 

شهرستان سرویس های بهداشتی استاندارد احداث شده است.
این  تجهیز  برای  کرد:  تصریح  باشت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
خانواده های کم بضاعت به سرویس های بهداشتی استاندارد یک 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شد.
رضازاده عنوان کرد: این طرح ها همزمان با هفته دفاع مقدس به 

طور رسمی افتتاح می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود 
۱۸ هزار معلول شناسایی شده تحت حمایت بهزیستی این استان هستند.
اینکه  بیان  با  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  در گفت  زاده  تقی  عباس  سید 
تصادفات  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  معلولیت  علت  مهمترین 
افزود: بیش از ۶۰ درصد معلولیت  ارتفاع است،  از  رانندگی و سقوط 

استان تصادفات بوده است.
وی اظهار کرد: زیر ۱۰ درصد معلولیت این استان به علت اختالالت 

مادرزادی است. معاون توانبخشی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ هزار معلول شناسایی شده تحت حمایت بهزیستی 
 کهگیلویه و بویراحمد هستند که از این تعداد ۱۲ هزار نفر را تحت پوشش 
نفر معلول پشت نوبت در سطح  داریم. تقی زاده تصریح کرد: ۲۲۰۰ 
نیز در استان وجود دارد که  استان داریم و بیش از ۲۵۰۰ نفر معلول 
شرایط تحت حمایت قرار گرفتن را ندارند، یا کارمند دولت و یا دارای 

معلولیت خفیف هستند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد:
حدود ۱۸ هزار معلول شناسایی شده تحت حمایت بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد هستند


