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آذر

روزنامه

استان فارس
کازرون
آغاز عملیات اجرایی بیمارستان
 ۲۰۶تختخوابی کازرون
پس از  ۱۰سال رکود
در آینده نزدیک

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده
مردم شهرستانهای کازرون و کوهچنار ،در چارچوب راهبرد
جهاد خدمت دکتر فریدون عباسی نماینده این حوزه انتخابیه
برای توسعه و خدمات درمانی بهتر به شهروندان کازرون
و کوهچنار ،پیگیری جدی راه اندازی عملیات اجرایی
بیمارستان  ۲۰۶تختخوابی پردیس کازرون که بیش از ۱۰
سال از کلنگزنی آن توسط وزیر بهداشت و درمان وقت
میگذرد و تنها  ۱۷درصد پیشرفت فیزیکی داشته ،از ابتدای
فعالیت دکتر عباسی به عنوان نماینده مردم ،در دستور کار
ایشان قرار گرفته است.
با توجه به تشکیل جلسات متعدد و مستمر نماینده مردم
کازرون و کوهچنار از ماههای گذشته تاکنون با مقامات
مربوطه در سطح وزیر و معاونین وزارت راه و شهرسازی به
عنوان مجری پروژه ،رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه
کل کشور و معاونین وزارت بهداشت و درمان ،خوشبختانه
بعد از یک دوره بلند مدت ،این پروژه در مسیر احیا قرار
گرفته است و بر اساس آخرین موافقت نماینده مردم و
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مجری
ساختمانهای دولتی ،مقرر شد با تخصیص اعتبار اولیه ۷۰
میلیارد ریالی ،طی آینده نزدیک پیمانکار این پروژه مشخص
شده و فعالیت عمرانی آن از سر گرفته شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
شهرستان کازرون خبر داد؛

اجرای بیش از  480برنامه
در هفته بسیج

سرویس خبری /علی گلچین – عکس :علیرضا گلچین:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون از اجرای
بیش از  480برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان
خبر داد
به گزارش خبرنگار طلوع ،سرهنگ توکل در این نشست
ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا خصوصًا شهدای مدافع
سالمت اظهار داشت :امروز اگر تاریخچه بسیج را مرور
کنیم متوجه میشویم که در دوران جنگ تحمیلی بسیج چه
نقشهایی را ایفا کرده است چرا که همواره یک نیروی
مردمی بوده است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران امروز با دو قاطبه قوی،
یکی مقام معظم رهبری و دیگری بسیج شناخته میشود،
افزود :امام خمینی (ره) بسیج را لشکر مخلص خدا خواند
زیرا که چنین القابی را دارا بودند و در حال حاضر افتخار
میکنیم که پس از  40سال در شجره طیبه بسیج در انتظار
رسیدن به تمدن اسالمی هستیم.
فرمانده سپاه کازرون بیان کرد :بسیج و بسیجیان کارنامهای
دارند که تاکنون رو به انحراف نرفته است و همه را مدیون
بسیجیانی هستیم که با تفکر انقالبی ،جهادی و بسیجی همراه
و همگام این انقالب هستند و امیدواریم که برخی از مسئوالن
هم چنین تفکراتی را دنبال کنند.
سرهنگ توکل با اشاره به شعار «بسیج پیشرو ،خدمت و
امیدواری» که برای امسال در نظر گرفته شده ،گفت :با
وجود شرایط حساس ویروس کرونایی ما سعی کردهایم که
برنامههای اجرایی را در قالب  10الی  30نفره اجرا کنیم تا
کلیه پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده باشیم.
فرمانده سپاه کازرون همچنین در بخش دیگری از سخنان
خود تهیه بستههای معیشتی ،کارت هدیه ،دفاع زیستی و
بهداشت (ضدعفونی معابر ،مساجد و  )...اجرای مسابقات
فرهنگی و مذهبی به صورت آنالین ،اردوی یک روزه
جهادی در مناطق محروم را از جمله برنامههای مهم هفته
بسیج برشمرد و خاطرنشان کرد :امسال به جای گردهمایی
بزرگ  5آذر قصد داریم با همکاری خیرین شهرستان در
ادامه رزمایش کمک مؤمنانه بزرگترین بستههای معیشتی را
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شش اثر به جشنواره تئاتر استانی بوشهر راه یافتند

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر گفت :با نظر هیات داوران سی و دومین جشنواره تئاتر استانی
بوشهر  ۶نمایش از میان  ۱۶اثر رسیده به دبیرخانه برای رقابت به
این جشنواره راه یافتند.
به گزارش ایرنا ،محمد حسین زندویان اعالم کرد« :به میان
ابروانت» اثر عبدالزهرا محمودی از دیر« ،مکبث»« ،آشویتس
خصوصی لیدی» قاسم تنگسیر نژاد از برازجان« ،اسب قاتلین» فضل

تهیه کنیم تا به دست نیازمندان و افرادی که از این ویروس
آسیب جدی دیدهاند برسانیم.
این مقام مسئول در خصوص اجرای مسابقات کتابخوانی
نیز بیان کرد :مسابقهای در راستای گام دوم انقالب جهت
عزیزان بسیجی بر اساس احادیث و سخنان استاد قرائتی
تدارک دیده شده که در پایان به  41بسیجی به قید قرعه
کارت هدیه  200هزار تومانی اهدا میشود.

اجرای نمای ساختمان مجموعه
کالسهای پردیس دانشگاه سلمان
فارسی کازرون
به دنبال برگزاری مناقصه اجرای نمای ساختمان مجموعه
کالسهای پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در
شهریورماه سال جاری و انتخاب پیمانکار ،از چند هفته پیش
کار اجرای نمای این ساختمان آغاز شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور
بینالملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،ساختمان مجموعه
کالسهای پردیس دانشگاه ،از جمله ابنیه در دست احداث
این مجموعه دانشگاهی است که  1865متر مربع زیربنا دارد
و فضاهای مختلف مورد نیاز برای برگزاری کالسهای
دانشگاه در آن طراحی و احداث شده است .این ساختمان در
مجاورت ساختمان علوم پایه قرار گرفته است .طی قرارداد
جاری برای اجرای نمای ساختمان مجموعه کالسها1700،
مترمربع نما خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش کازرون
در دیدار با رئیس اداره کتابخانههای
عمومی شهرستان مطرح کرد:

از همکاری آموزش و پرورش
و کتابخانه در جهت ترویج
فرهنگ مطالعه در بین اقشار
مختلف مردم به خصوص
دانش آموزان استقبال میکنیم
مدیر آموزش و پرورش کازرون گفت :از همسویی و
همکاری هر دو دستگاه در جهت ترویج فرهنگ مطالعه در
بین اقشار مختلف مردم ،به خصوص دانش آموزان ،استقبال
میکنیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
آموزش و پرورش کازرون ،به مناسبت هفته کتاب و
کتابخوانی مدیر آموزش و پرورش این شهر به همراه معاون
پرورشی و تربیتبدنی و کارشناسان امور شاهد و ایثارگران
و روابط عمومی با رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان
دیدار کرد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کازرون در این
دیدار با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی ،از مقولههای قابل
توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری است،
عنوان کرد :با وجود شبکههای اجتماعی و اثرات بعضًا
مخرب آنها ،هدف ما باال رفتن سطح مطالعه و ترویج فرهنگ
ّ
کتابخوانی در بین دانش آموزان و اولیای آنان است.
امیرحسین جمشیدی افزود :با توجه به ماهیت فرهنگی هر دو
مجموعه آمادگی هرگونه همکاری را داریم و از همسویی و
همکاری هر دو دستگاه در جهت ترویج فرهنگ مطالعه در
بین اقشار مختلف مردم ،به خصوص دانش آموزان ،استقبال
میکنیم.

مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:

تولید چای ترش برای اولین بار
در مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از برداشت ۵۰۰
کیلوگرم چای ترش یا چای مکی از نیم هکتار مزرعه چای
ترش در حومه این شهرستان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت ،عزیز رحیمی اظهار
کرد :کشت این گیاه دارویی کم آب بر در اردیبهشت انجام
و در نیمه آبان ماه نیز برداشت شده است.
رحیمی با بیان اینکه این محصول هم به صورت بذری و هم
به صورت چای ترش برداشت میشود ،تصریح کرد :چای
ترش قابلیت فرآوری زیادی بهصورت استفاده در ساالد،
ترشی ،مربا و مخلوطهای دمنوشی دارد.
وی آبیاری کم و سودآوری زیاد از مزایای کشت چای
ترش عنوان و خاطرنشان کرد :این گیاه میتواند در راستای
تغییر الگوی کشت و توسعه گیاهان کم آببر نقش بسزایی
ایفا کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه چای ترش نسبت به سایر
گیاهان دارویی معطر ،مقاومت بیشتری نسبت به شوری آب
و خاک دارد ،کشت این گیاه را برای مناطق با حاصلخیزی
کمتر و با آب کمتر مناسب دانست.
وی با استناد به یافتههای تحقیقاتی افزود :چای ترش سرشار
از آهن ،مس ،اسید سیتریک ،آنتوسیانین ،فالونوئیدها و
ویتامین  cو در رفع بسیاری از بیمارهای و در نتیجه افزایش
طول عمر میشود.

اهلل عمرانی از دیر« ،خانه بردیا آلبویه» رضا مختارزاده از کنگان،
«حمام» شیما جوادپور از بوشهر و «تنها قایق توست» اثر لقمان
بحرانی از دیر 6 ،نمایش راه یافته به این جشنواره هستند.
وی افزود :داوری سی و دومین دوره جشنواره تئاتر استانی بوشهر را
رامتین بالف ،رضا بهارلو و علیرضا میرشکاری تشکیل برعهده دارند.
سی و دومین جشنواره تئاتر استانی بوشهر ،آذرماه امسال بصورت
غیرمتمرکز برگزار میشود.

نی ریز
مسئول زراعت مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان نیریز خبر داد؛

استقبال خوب کشاورزان نیریزی
از دستگاه جوی پشته کار

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز
گفت :در سال زراعی جاری ،بهمنظور کاهش میزان بذر
مصرفی و هزینه تولید ،جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش
عملکرد ،یک دستگاه کارنده جوی پشته کار برای اولین بار
در شهرستان نیریز به کار گرفته شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان نیریز ،شیرین زارعی تصریح
کرد :با هماهنگیهای انجام شده با اداره فناوریهای
مکانیزه کشاورزی فارس ،یک دستگاه جوی پشته کار با
هدف کشت مکانیزه از  25شهریورماه امسال در اختیار این
شهرستان قرار گرفت که  30هکتارکلزا و  33هکتارگندم
در شهرستان با آن کشت شد.
به گفته وی؛ با وجود تمایل اغلب کشاورزان و استقبال
خوب آنان از این دستگاه ،کارنده به شهرستان همجوار انتقال
یافت و بسیاری از بهرهبرداران به علت تأخیر به وجود آمده
و امانی بودن دستگاه ،کشت مکانیزه را از دست دادند.

استان بوشهر
مدیرکل محیط زیست بوشهر:

تصرف غیرقانونی جنگل
گلوبردکان در شهرستان جم
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تا مسافت  ۲۰۰متری از نقطه صفر ساحلی در کوه مبارک
در حال انجام است.
وی اضافه کرد :خط اول انتقال صادرات نفت ازجاسک اوایل
سال  ۱۴۰۰با قطر  ۳۶اینچ به بهرهبرداری میرسد.

و هفتاد و سومین سالروز تأسیس سازمان جوانان ،طرحی
با عنوان تبلور مهرورزی در روستای تنور بلند با حضور
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان ،معاونت سازمان
جوانان و بخشدار الوار گرمسیری اجرا شد.
او هدف از اجرای طرح تبلور مهرورزی را گسترش فرهنگ
و ترویج کتاب و کتابخوانی ،افزایش سرانه مطالعه کتاب و
ارتقای فرهنگ اجتماعی عنوان کرد و افزود :این طرح به
همت کانون دانشجویی هاللاحمر دانشگاه علمی_کاربردی
اندیمشک و همکاری معاونت محترم سازمان جوانان جمعیت
هاللاحمر خوزستان و جمعیت هاللاحمر اندیمشک برگزار
شد.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم با حضور در مجمع عمومی
شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو از تداوم فعالیتهای
ژئوپارک جهانی قشم بر بستر تکنولوژی و بهرهوری از
اینترنت خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان ،علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم که
عضو کمیته راهبری ژئوپارکهای آسیا-اقیانوسیه و عضو
کمیته اجرایی ژئوپارکهای جهانی است با حضور در مجمع
سالیانه ژئوپارکهای جهانی یونسکو ضمن ارائه گزارشی
از عملکرد یک ساله این مدیریت اظهار داشت :ژئوپارک
جهانی قشم با تمرکز بر فعالیتهای دیجیتالی و اینترنتی
توانسته آسیبهای ناشی از تعطیلی ژئوسایتها را که به دلیل
شیوع کرونا ویروس پیش آمده ،کاهش دهد.
او با اشاره به مشارکت و استقبال باالی جامعه محلی قشم
از این فرآیند گفت :در این مدت ما توانستیم با طراحی
و برگزاری مسابقات و دورههای آموزشی آنالین ،ارتباط
مردم و جامعه محلی با ژئوپارک را حفظ کرده و جاذبهها
و پتانسیلهای ژئوپارک جهانی قشم را از طریق شبکههای
مجازی به مردم معرفی کنیم.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم با تأکید بر وضع قوانین
سختگیرانه در مجمع عمومی امسال افزود :تمامی مسئوالن
ژئوپارکهای جهانی باید توجه کنند که رعایت ضوابط و
آییننامههای جدید برای حفظ ژئوپارکهای سراسر جهان
و ادامه عضویت در شبکه جهانی یونسکو بسیار حیاتی
تأثیرگذار است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

قشم
مدیر ژئوپارک جهانی قشم:

تداوم فعالیتهای ژئوپارک جهانی
قشم بر بستر تکنولوژی

استان خوزستان
دزفول
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر گفت :اداره
حفاظت محیطزیست شهرستان جم از متخلفان تصرف
غیرقانونی جنگل گلوبردکان به مراجع قانونی شکایت کرده
است.
فرهاد قلی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
حفاظت و حراست از محیط زیست را در دستور کار داریم و
با متخلفین به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به تخریب و تصرف جنگل گلوبردکان در
شهرستان جم بیان کرد :تخریب جنگل و تصرف عدوانی آن
وفق قوانین و مقررات ممنوع و غیرقانونی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود :محیط
زیست به دلیل تخریب زیستگاه طبیعی از هرگونه تخریب و
تصرف اکوسیستمهای جنگلی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد :در پی تخریب بخشی از جنگل گلوبردکان
بخش ریز شهرستان جم توسط بعضی از باغداران منطقه ،اداره
حفاظت محیط زیست شهرستان جم در این خصوص شکایت
و از ادامه تصرف و تخریب و تصرف جنگل جلوگیری شد.

استان هرمزگان
استاندارهرمزگان:

عملیات لولهگذاری خط
انتقال نفت از جاسک از اول
دی آغاز میشود

رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره):

 ۷۰طرح عمرانی و خدماتی
در احمدفداله دزفول افتتاح شد

 ۷۰طرح عمرانی و خدماتی با صرف  ۲۳۰میلیارد ریال در
دهستان احمدفداله دزفول با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان
امام خمینی (ره) افتتاح شد.
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،
محمد مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) با حضور در مناطق محروم و سختگذر دزفول گفت:
 ۷۰طرح عمرانی و خدماتی شامل؛ احداث مراکز درمانی،
مسکن محرومان ،ساخت  ۷مدرسه ،طرح آبرسانی به ۳۲
روستا و پلسازی ،مسجد و خانه عالم در منطقه محروم و
کوهستانی احمد فداله این شهرستان افتتاح شد.
او در این سفر با اختصاص  ۲۰۰میلیارد ریال دیگر برای
اتمام طرح جاده اصلی این منطقه ،ساخت درمانگاه ،مدرسه
شبانهروزی ،مسکن ارزان قیمت و خرید دستگاه سنگشکن
سیار ویژه مناطق کوهستانی برای این منطقه کمبرخوردار
موافقت کرد و دستور داد تا در سریعترین زمان ممکن این
طرحها اجرایی و در دسترس مردم قرار گیرد.

اندیمشک
سرپرست جمعیت هاللاحمر
اندیمشک خبر داد؛

استاندارهرمزگان گفت :عملیات لولهگذاری خط انتقال نفت
از جاسک از اول دیماه با پایان عملیات الیروبی آغاز و
امکان صادرات از این پایانه نفتی به صورت آنی و بدون
استفاده از مخازن ذخیره نفت محقق میشود.
فریدون همتی در بازدید از شرکت پتروپاالیش مکران به
عنوان یکی از طرحهای ملی در غرب شهرستان جاسک
افزود :به منظور حفر کانال زیردریایی انتقال نفت ،الیروبی

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

افتتاح کتابخانه در روستای
تنور بلند اندیمشک در قالب
طرح تبلور مهرورزی
سرپرست جمعیت هاللاحمر اندیمشک از احداث کتابخانه
در روستای تنوربلند از توابع بخش الوار گرمسیری این
شهرستان خبر داد.
امین نیلساز سرپرست جمعیت هاللاحمر اندیمشک در
گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران
جوان از اهواز ،گفت :به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

پای وزارت امور خارجه
در کهگیلویه و بویراحمد
باز می شود

وزیر امور خارجه اعالم کرد که تفاهمنامهای دوجانبه میان
وزارت امور خارجه و استانداری کهگیلویه و بویراحمد تنظیم
و نهایی میشود تا متناسب با شرایط استان اقدام شایستهای در
خصوص استقرار نمایندگی وزارت صورت گیرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی استانداری
کهگیلویه و بویراحمد ،محمدجواد ظریف در دیدار و با پاسخ
به درخواست استاندار کهگیلویه و بویراحمد که خواهان
استقرار دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان
بود ،افزود :علیرغم شرایط خاص استقالل دفتر در استانها،
به واسطه ظرفیت ،استعدادها ،پیگیریها و آمادگی جدی
مسئوالن استان ،سریعًا تفاهمنامه دوجانبه بین وزارت امور
خارجه و استانداری کهگیلویه و بویراحمد تنظیم و نهایی
خواهد شد تا متناسب با شرایط استان اقدام شایستهای در این
بخش شکل بگیرد.
ظریف با بیان اینکه کوچکتر از آنم که پیامی برای مردم
استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشم ،بیان کرد :خدمت
مردم استان غیور و انقالبی عرض سالم دارم و از هر اقدامی
که بتوانم برای پیشرفت استان انجام دهم ،کوتاهی و دریغ
نخواهم کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از وجود
ظرفیتهای ارزشمند در استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز
خرسندی کرد و بیان داشت :برای توسعه و پیشرفت استانی
با این ظرفیتهای کمنظیر ،هر اقدامی که الزم باشد انجام
خواهیم داد .به معاونتهای مربوطه دستور جدی داده تا در
این رابطه همکاری الزم و مؤثر داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

مرمت قلعه تاریخی چرام
با اعتبار  ۷۰۰میلیون ریال

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
کهگیلویه و بویراحمد گفت ۷۰۰ :میلیون ریال برای مرمت
قلعه تاریخی شهرستان چرام هزینه شده است.
به گزارش ایسنا ،مجید در دیدار با امام جمعه شهرستان
چرام ،با بیان اینکه این شهرستان نگین سبز گردشگری در
شهرستانهای گرمسیری استان است ،اظهار کرد :مناطق
گردشگری چشمه بلقیس و طسوج چرام از جاذبههای بینظیر
گردشگری در جنوب کشور است.
صفایی با بیان اینکه در شهرستان چرام جاذبههای طبیعی
خوبی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است افزود:
چشمه کورسا و چشمه بلقیس از مهمترین جاذبههای ثبت
شده ملی در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از توسعه گردشگری
در روستاها است ،بیان کرد :هرگونه سرمایهگذاری
گردشگری در روستاهای شهرستان چرام حمایت ویژه
میشود.
صفایی با اشاره به اهمیت مرمت آثار تاریخی اظهار کرد:
قله تاریخی چرام با  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار مرمت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :ایجاد کارگاههای بزرگ
صنایع دستی ،ایجاد بومگردی در روستاها و مرمت آثار
تاریخی از مهمترین برنامههای این اداره در شهرستان چرام
است .حجتاالسالم سید نوراهلل افشار امام جمعه شهرستان
چرام نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی،
گفت :میراث فرهنگی یادگار گذشتگان است که باید به
نسلهای آینده بیشتر معرفی شود.
به گزارش ایسنا ،وی با ظرفیتهای گردشگری شهرستان
چرام را یادآور شد و تصریح کرد :توسعه گردشگری در
این شهرستان زمینهساز اشتغال و درآمدزایی برای مردم است.

