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کازرون

پدر دو شهید دفاع مقدس کازرون 
در کنار فرزندانش آرام گرفت

 

خداداد  و  اسماعیل  شهیدان  پدر  کرمی  خداکرم  حاج  پیکر 
کرمی، شهدای دفاع مقدس در کازرون فارس تشییع و در 

جوار دو فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
واالمقام  شهیدان  پدر  کرمی  خداکرم  حاج  ایرنا  گزارش  به 
اسماعیل و خداداد کرمی دوشنبه در سن ۹۵ سالگی و به دلیل 

کهولت سن دربازکن را وداع گفت.
ایثارگران کازرون  بنیاد شهید و امور  احمد رضازاده رئیس 
گفت: پیکر پدر این دو شهید سرفراز اسالم با توجه به شیوع 
سه شنبه  بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت  با  بیماری کرونا 
یازدهم آذر در بهشت زهرا )س( کازرون به خاک سپرده 

شد.
شهید اسماعیل کرمی متولد ۱۳۴۰ در شهرستان کازرون به 
عنوان سرباز ژاندارمری راهی جبهه های حق علیه باطل و سوم 

مرداد سال ۶۱ در خرمشهر شهید شد.
چهارم    ۱۳۴۸ متولد  کرمی  خداداد  شهید  بسیجی  همچنین 
خرداد ۱۳۶۷ در منطقه شلمچه جاویداالثر شد و پیکر مطهرش 

در سال ۷۸ تفحص و در کازرون به خاک سپرده شد.

جهرم

 اردوهای جهادی سالمت 
و فرهنگی در مناطق محروم 

شهرستان جهرم برگزار شد
و  پزشکی  جامعه  بسیج  کانون  سالمت  جهادی  اردوهای 
بسته   ۲۸۰ توزیع  با  فارس  جهرم  فرهنگیان  بسیج  کانون 
بهداشتی در بین دانش آموزان روستاهای تشک، موردک و 
گچ برو، رشیدآباد و بیدکوه، با هدف ترویج فرهنگ سالمت 

برگزار شد.
با  گفت وگو  در  جهرم  پزشکی  جامعه  بسیج  کانون  مسئول 
باالبردن  با هدف  اردوهای جهادی سالمت  بیان کرد:  ایرنا 
کم  مناطق  به  بهداشتی  رسیدگی  همچنین  و  سالمت  سطح 

برخوردار برگزار می شود.
سرگرد پاسدار محمد خادم پیر اظهار داشت: در این اردوی 
سالمت محور تعداد ۸۰ بسته به ارزش هشت میلیون ریال، بین 

دانش آموزان روستاهای بخش مرکزی توزیع شد.
وی گفت: بسته های بهداشتی شامل، ماسک، دستکش یکبار 
مصرف، الکل، شامپو، صابون، خمیردندان و ...است که نحوه 
داده  آموزش  آموزان  دانش  به  نیز  آنها  از  صحیح  استفاده 

می شود.
به  نذر خون که  اهدای  برنامه  افزود: همچنین در  پیر  خادم 
مناسبت هفته بسیج با همکاری قسمت تعلیم و تربیت سپاه 
واحد خون   ۳۳۰ شد،  برگزار  انتقال خون جهرم،  سازمان  و 
معادل ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ سی سی خون، با حضور کارکنان و 

بسیجیان شهرستان جهرم، به بیماران نیازمند اهدا شد.
به  نیز  جهرم  شهرستان  فرهنگیان  بسیج  کانون  مسئول 
محلول  ماسک،  شامل  بهداشتی  اقالم  بسته   ۲۰۰ گفت:  ایرنا 
میلیون  ارزش هشت  به  مایع دستشویی،  الکل و  ضدعفونی، 
برخوردار رشیدآباد،  دانش آموزان روستاهای کم  بین  ریال، 

سه چاه، موردک و بیدکوه توزیع شد.

المرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی 
درست نویسی و ویراستاری در المرد

آغاز  از  فارس  المرد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
ثبت نام دوره درست نویسی و ویراستاری »زین قند پارسی« 

خبر داد.
فاطمه قرآیی در گفت و گو با خبرنگار مهر، پیرامون این 
قند  »زین  ویراستاری  و  درست نویسی  دوره  گفت:  دوره، 
پارسی« با هدف ارتقای دانش خبرنگاران و روابط عمومی ها 
»درست نویسی«،  »فارسی نویسی«،  سرفصل های  تدریس  با 
»ساده نویسی« و »فضای مجازی« به صورت برخط )آنالین( 

در اوایل دی ماه جاری برگزار می شود.
و  واژگان  فصل های  شامل  درست نویسی  بخش  افزود:  وی 
که  بود  این  دلیل  به  فصل  این  انتخاب  است.  زبان  دستور 
اکثر فعاالن عرصه رسانه و مطبوعات از واژگان غیرفارسی 

و همچنین در دستور و نحو فارسی و جمله فراوان از ساختار 
غیرفارسی استفاده می کنند.

کرد:  اضافه  المرد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
دستوری  نکات  با  درست نویسی  فصل  در  شرکت کنندگان 
مهمی  نکته  به  ساده نویسی  سرفصل  در  و  می شوند  آشنا 
اشاره خواهد شد و آن اینکه در نوشته های امروز به ویژه در 
زیاده گویی  و  حشو  و  طوالنی نویسی  مطبوعاتی،  نوشته های 
باعث دیریابی مفهوم می شود که به مخاطب گریزی می انجامد. 
انتقال خبر بین  با ساده نویسی راه را برای آسان سازی مسیر 

خبرنگار و مخاطب فراهم می کنیم.
وی بیان کرد: حوزه رسانه امروز به فضای مجازی هم دامن 
گسترده است که قواعد و آداب درست نوشتن آن را باید 

بدانیم که یکی از سرفصل های این دوره است.

 توزیع ۱۰۵ عدد بخاری
 و آبگرمکن در المرد

همزمان با اجرای طرح بزرگ شهید سلیمانی ۱۰۵ عدد بخاری 
و آبگرمکن در شهرستان المرد توزیع می شود.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
شیراز، عباس توانا رئیس اداره اوقاف و امور خیریه المرد با 
اشاره به اجرای طرح بزرگ شهید سلیمانی در این شهرستان 
و  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  هدف  با  طرح  این  گفت: 
مشکالت  با  ویروس کرونا  شیوع  دلیل  به  که  خانواده هایی 
 ۱۳ تا  و  است  کلید خورده  شده اند؛  مواجه  اقتصادی  فراوان 
دی ماه، سالروز شهادت سردار بزرگ اسالم شهید حاج قاسم 

سلیمانی ادامه خواهد داشت.
)ع(  حسین  امام  مسجد  همکاری  و  مشارکت  با  افزود:  او 
کشور کویت در طرح شهید سلیمانی و به همت خیر ارجمند 
با  آب گرم کن  عدد   ۵ و  بخاری برقی  عدد  یکصد  عادل  ام 
اختیار  در  که  است  شده  تهیه  ریال  میلیون   ۵۰۰ هزینه 

نیازمندان قرار می گیرد.
بیان  با  المرد  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
اینکه وسایل گرمایشی تهیه شده توسط این خیر نیک اندیش 
درمیان نیازمندان توزیع می شود، ابراز کرد: بر اساس نظر بانی 
خیر و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان المرد 
جوان  زوج های  ویژه  به  نیازمند  خانواده های  به  وسایل  این 

بی بضاعت در منطقه اشکنان و بشاگرد اهدا می شود.

خرامه

دستگیری ضارب مأمور یگان 
حفاظت منابع طبیعی در خرامه

ضارب مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرامه که 
در برخورد و درگیری با متخلفان اراضی ملی مجروح و راهی 

بیمارستان شده بود دستگیر شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی 
منابع  اداره  رئیس  فرد  هدایت  محمد  خرامه،  آبخیزداری  و 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرامه، گفت: متخلفی که با 
استفاده از یک دستگاه تراکتور در حال تخریب اراضی ملی 
بود پس از مواجه با ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی به 
از آن ها را  با ماموران پرداخته و یکی  ضرب و شتم شدید 

مصدوم و روانه بیمارستان کرد.
او، بیان کرد: هم اکنون این نیروی منابع طبیعی تحت مداوا 
قرار گرفته و حال عمومی او نیز مطلوب گزارش شده است.

شهرستان  دادستان  پشتیبانی  از  قدردانی  با  فرد،  هدایت 
با  کرد:  تصریح  ضارب،  فرد  شناسایی  عملیات  در  خرامه 
برای سیر  فرد ضارب دستگیر و  انجام شده   هماهنگی های 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

قیروکارزین

قلع و قمع نهال های غیرمجاز 
کاشته شده در اراضی ملی 

مبارک آباد قیر و کارزین

شهرستان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  نیروهای  تالش  با 
مبارک آباد  پالک  ملی  اراضی  از  هکتار  دو  قیروکارزین 
قیروکارزین از دست متخلفان خارج و تحت مالکیت دولت 

قرار گرفت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی 
و آبخیزداری قیروکارزین، یعقوب نظریان رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری قیروکارزین، گفت: متصرفان سابقه دار 
علی رغم هشدارهای مکرر ماموران با سرپیچی از قانون بطور 
شبانه اقدام به کاشت  نهال غیرمجاز مرکبات در اراضی ملی 
می کردند که با هوشیاری نیروهای منابع طبیعی به دام افتادند.
شهرستان  دادستان  همراهی  و  باحضور  کرد:  بیان  او، 
قیروکارزین عملیات قلع و قمع نهال های غرس شده اجرا و 

اراضی تصرفی آزاد و به انفال بازگشت.

نظریان، تصریح کرد: اجرای حکم قلع و قمع به استناد تبصره 
۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  متخلفان  و  کشور صادر 

قضایی ارجاع داده شدند.

استان بوشهراستان بوشهر
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 

کشاورزی استان بوشهر:
 ملخ های صحرایی به مزارع
 استان بوشهر حمله کردند

احتمال گسترش بیماری »شانکر« مرکبات

نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از  مدیر حفظ 
آغاز هجوم، حمله و ریزش ملخ های صحرایی به مزارع استان 
بوشهر خبر داد و گفت: در این راستا مبارزه با آفت ملخ های 

صحرایی با روش های مختلف آغاز شده است.
بوشهر،  در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سبحانی  احمد 
با اشاره به ادامه بارش باران تا 16 آذر ماه در استان بوشهر 
اظهار داشت: به دنبال بارش های باران شرایط آفات از جمله 
قارچ های خاک زی و بروز پوسیدگی های ریشه ای و فعالیت 
قارچ های هوازاد و پرورش برخی از آفت های سبزی و صیفی 
با  آنها  با  مقابله  به  نیاز  که  شده  فراهم  گوجه فرنگی  مانند 

همکاری کشاورزان است.
نسبت  باید  باران  بارش  توقف  محض  به  کرد:  بیان  وی، 
و  مسی  ترکیبات  نظیر  حفاظتی  قارچ کش های  مصرف  به 

کلروتالونیل در بوته ها اقدام کرد.
نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از  مدیر حفظ 
سبب  به  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  میوه ها  در  ترکیدگی 
کاهش دما و احتمال ترکیدگی میوه های مرکبات الزم است 

استفاده از پالستیک های کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد.
مختلف  آفت های  با  مقابله  به  توجه  بر  تأکید  با  سبحانی 
محصوالت گلخانه ای افزود: از هر گونه آبیاری و تغذیه تا 
خودداری  خاک  به  رطوبت  رسیدن  و  جوی  شرایط  مساعد 

شود.
وی، از احتمال گسترش بیماری شانکر باکتریایی مرکبات 
مقابله ای و سم پاشی  اقدامات،  باید  داد و تصریح کرد:  خبر 
باکتریایی  شانکر  بیماری  انتشار  کنترل  و  جلوگیری  برای 

مرکبات انجام شود.
با  بوشهر  استان  نباتات سازمان جهاد کشاورزی  مدیر حفظ 
تأکید بر توجه به کشت گندم و کلزا در مزارع افزود: کشت 
گندم و کلزا در مزارع نباید به تأخیر بیافتد چراکه زمین و 

خاک دارای رطوبت مناسب است.
اشاره  مورد  را  فرنگی  گوجه  افت  بروز  احتمال  سبحانی، 
قرار داد و بیان کرد: پس از بارش باران باید سم قارچ کش 
حفاظتی استفاده شود و مدیریت کنترل بیماری های ویروسی 

در دستور کار قرار گیرد.
وی، از هجوم آفت ملخ به مزارع و مراتع خبر داد و تصریح 
این  از  بوشهر  استان  مزارع  به  ملخ ها  حمله  و  ریزش  کرد: 
هفته آغاز شده که تدارکات الزم برای مقابله با این آفت در 

دستور کار قرار دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

 آزمایشگاه تخصصی کووید-۱۹
  با تعرفه دولتی در بوشهر 

راه اندازی شد
 

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر گفت: پیشرفته ترین آزمایشگاه 
تخصصی کووید-۱۹ با تعرفه دولتی در بوشهر راه اندازی شده 
است و تست های اولیه و تأییدیه ویروس کرونا از امروز به 

صورت آزمایشی در این مرکز صورت می گیرد.
افزود:  ارتباط  این  در  احمدی زاده  علی  ایرنا،  گزارش  به 
از  مشترک  خدمتی   ۱۹ کووید  ویروس شناسی  آزمایشگاه 
جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که با 
پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی و تعرفه دولتی از شنبه 
تا پنجشنبه در شیفت های صبح و عصر خدمت ارائه می دهد. 
وی بیان کرد: تست کرونا در این آزمایشگاه با تعرفه دولتی 
به صورت  و  می شود  انجام  تومان  هزار   ۲۷۰ تا   ۲۶۰ حدود 
رسمی از پنجشنبه نمونه گیری از عموم مردم و متقاضیان را 

آغاز می کند.
روزانه  ظرفیت  کرد:  اضافه  بوشهر  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
جهاد  ویروس شناسی  آزمایشگاه  در  کرونا  تست  انجام 
دانشگاهی حدود ۲۰۰ مورد و مدت زمان پاسخ دهی نیز بین 

۱۲ تا ۲۴ ساعت است.
و  وجه  واریز  ثبت نام،  مراحل  همه  کرد:  بیان  احمدی زاده 
نوبت دهی از طریق درگاه اینترنتی و به شکل غیرحضوری 
به  نمونه گیری  برای  مراجعه  و  پذیرش  دقیق  زمان  و  انجام 

متقاضی اعالم می شود.
و  تلفنی  طریق  از  نوبت گیری  روش های  کرد:  عنوان  وی 
و   ۰۷۷۳۳۳۵۰۶۶۵ و   ۰۷۷۳۳۳۵۰۴۳۵ شماره های  با  تماس 

 www.jdbulab.ir سایت  طریق  از  آنالین  نوبت گیری 
است.

احمدی زاده گفت: این خدمت ارزشمند هدیه ای از سوی نهاد 
انقالب اسالمی جهاد دانشگاهی برای خدمت رسانی به مردم 

استان بوشهر است. 

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
 مدیر اداره بنادر و دریا نوردی

 شهید باهنر:
ارائه تست سالمت و مستندات احراز 

شرایط سفر به جزایر هرمزگان 
ضروری است

 
تاییدیه  گفت:  باهنر  شهید  نوردی  دریا  و  بنادر  اداره  مدیر 
شناور  بلیط  الزمه صدور  را  بهداشت  وزارت  سالمت  تست 
و سفر بومیان را منوط به احراز هویت، همچنین الزمه سفر 

غیربومیان به جزایر استان را احراز شرایط سفر عنوان کرد.
با  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  تختی  حسینی  محمد  حمیدرضا 
محدودیت های  اعمال  و  جدید  سیاست های  ابالغ  به  اشاره 
رفت و آمدی در بنادر مرکز استان افزود: ارائه خدمات در 
مسیرهای سه گانه بندرشهید حقانی – قشم – هرمزهمه روزه 

از ساعت ۶ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸  ادامه دارد.
وی بیان کرد: ارائه خدمات در ساعات یاد شده از بند شهید 
حقانی به جزیره قشم و بالعکس بشکل مستمر و برای جزیره 
هرمز سه سفر برای رفت در ساعات )۷، ۱۳ و ۱۷( و برگشت 

از هرمز ساعت ۸ صبح و ۳۰/۱۴ بعدازظهر انجام می پذیرد.
مدیر اداره بنادر و دریا نوردی شهید باهنر با تأکید به اینکه 
سفر بومیان منطقه منوطه به انجام مراحل احراز هویت است، 
استان  جزایر  به  غیربومی  افراد  سفر  الزمه  کرد:  خاطرنشان 
احراز شرایط سفر )ارائه مأموریت اداری – انجام امور قضایی 
– امور دانشگاهی و...( تعیین شده و از سفر افراد فاقد شرایط 

و گردشگران  ممانعت به عمل می آید.
محمد حسینی تختی با اشاره به برقراری ارتباط مستقیم سامانه 
که  بهداشت  وزارت  سامانه  با  حقانی  شهید  بندر  بلیط  تهیه 
چندی پیش برقرارشده است، اظهار کرد: پس از انجام مراحل 
احراز هویت چه برای افراد بومی و چه غیربومی اسامی در 
سامانه تهیه بلیط بندر بارگزاری و پس از دریافت پاسخ تست 
سالمت افراد از سوی سامانه وزارت بهداشت نسبت به صدور 

بلیط شناور اقدام می شود.
وی در پایان گفت: کلیه الزامات بهداشتی و مراقبتی ابالغی 
بنادر و شناورها  اجتماعی، گندزدایی  فاصله گذاری  از جمله 
تهویه هوا  منظور  به  انجام و در طول مسیر دریایی  غیره  و 
درب شناورها با رعایت الزامات ایمنی چندین بار باز و بسته 

می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان خبر داد؛

بندرعباس همچنان در وضعیت 
قرمز کرونایی

 چهار مرکز تشخیص کرونا آماده 
تست گیری  

شهر  در  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بندرعباس چهار مرکز تشخیص کرونا آماده تست گیری از 

شهروندان هستند.
دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
شهروندان  افزود:  نوروزیان  فاطمه  هرمزگان،  پزشکی  علوم 
بندرعباسی برای انجام تست کرونا به مرکز توحید واقع در 
به  مظفر  سید  مرکز  توحید،  ابیطالب شهرک  ابن  علی  بلوار 
 ۲۲ مرکز  مظفر،  سید  امامزاده  کوچه  شمالی-  نایبند  نشانی 
بهمن واقع در کوی ۲۲ بهمن- کوچه کوثر ۶ جنب مرکز 
ملت )۲۵۰۰  نشانی کوی  به  بهداشت و مرکز شهید کاتبی 

دستگاه( کوچه سلمان ۵ مراجعه کنند.
وی زمان مراجعه به این مراکز را در روزهای عادی از ساعت 
۷: ۳۰ تا ۱۴ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۳ دانست 
نیز  استان  و عنوان کرد: شهروندان در دیگر شهرستان های 
شهرستان  همان  درمانی  مراکز  به  کرونا  تست  انجام  برای 

مراجعه کنند.
در  همچنین  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
استان  شهرستان های  کرونایی  رنگ بندی  وضعیت  خصوص 
اظهار کر: از ۱۳ شهرستان استان هرمزگان یک شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۶ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۶ شهرستان 

نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.
نوروزیان بیان کرد: اکنون شهرستان بندرعباس در وضعیت 
قرمز قرار دارد و شهرستان های رودان، حاجی آباد، پارسیان، 
بندرخمیر، قشم و بستک در وضعیت نارنجی و شهرستان های 
نیز  بوموسی  بندرلنگه، بشاگرد، جاسک و  میناب، سیریک، 

در وضعیت زرد هستند.
به  مبتال  جانباختگان  شمار  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 

اکنون  کرد:  اضافه  رسید،  نفر   ۹۰۸ به  هرمزگان  در  کرونا 
استان  بیمارستان های  در   ۱۹ کووید  تشخیص  با  نفر   ۲۰۱
نفر در بخش  این شمار ۵۹  از  هرمزگان بستری هستند که 
مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۸ 

نفر از آنها وخیم است.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیرکل بحران استان خوزستان:
 هیچ نقطه ای از خوزستان

 درگیر سیل نشد

با وجود  استان خوزستان گفت: خوشبختانه  مدیرکل بحران 
ظرفیت سدها و آبگیری خوبی که در آن ها صورت گرفت، 

شاهد وقوع سیل در هیچ کجای استان نبودیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، امید بن عباس مدیرکل 
با  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  خوزستان  استان  بحران 
استان را  از  باران چند روز اخیر حدود ۲۰ شهرستان  بارش 
میزان ثبت  بیشترین  نیز  ماهشهر  درگیر کرد که شهرستان 

باران را به خود اختصاص داد.
آبگیری  و  سدها  ظرفیت  وجود  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
خوبی که در آن ها صورت گرفت، شاهد وقوع سیل در هیچ 

کجای استان نبودیم.
مدیرکل بحران استان خوزستان گفت: رود اهلل در رامهرمز با 
۲۴ ساعت بارندگی حدود ۵۵ درصد از میزان ظرفیت بارش 
ساالنه آن تأمین شد که تا شب گذشته هم با دبی دو هزار و 
۵۰۰ مترمکعب آب رودخانه در جریان بود و احتمال درگیر 

شدن روستاهای اطراف با سیل می رفت.

بهبهان
 نماینده مردم بهبهان در مجلس 

شورای اسالمی: 
پروژه های نیمه تمام تعیین 

تکلیف می شود
الویت های  از  یکی  گفت:  مجلس  در  بهبهان  مردم  نماینده 
تعیین  باید  که  است  تمام  نیمه  پروژه های  بهبهان  شهرستان 

تکلیف شود.
محمدطال مظلومی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بهبهان، 
با اشاره به نقش مهم مجلس در حل مشکالت کشور اظهار 
داشت: مجلس وظیفه تصویب قوانین باال دستی، برنامه پنجم 
توسعه، بودجه سنواتی، رأی اعتماد به دولت، نظارت بر حسن 
اجرای قوانین و عملکرد مسئوالن ارشد نظام را برعهده دارد 

که از این بابت نقش کلیدی و مهمی را عهده دارد.
وی افزود: عالوه بر التزام به قوانین وظیفه داریم با استفاده از 
ظرفیت نمایندگی برای خدمت صادقانه و بی منت به مردم و 

موکالن تالش کرده و از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
گذشته  ادوار  نمایندگان  زحمات  از  قدرشناسی  با  گفت: 
و  تهدیدات  قابلیت ها،  فرصت ها،  اولویت ها،  شناسایی 
تکمیل  برای  تالش  و  سیاسی  مالحظات  بدون  مشکالت 
ورزش،  مسکن،  وضعیت  به  رسیدگی  ناتمام،  پروژه های 

تحصیل و تهذیب از جمله اولویت های این دوره است.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

صدور بیش از ۱۰۷ هزار قبض 
رایگان در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 
برق  طرح  در  رایگان  برق  قبض  هزار   ۱۰۷ از  بیش  گفت: 
استان در یک دوره شش ماهه  امید برای مشترکان خانگی 

صادر شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
یاسوج، داود راهزادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
کهگیلویه و بویراحمد از صدور بیش از ۱۰۷ هزار قبض برق 
این  در  خانگی  مشترکان  برای  امید  برق  طرح  در  رایگان 

استان طی یک دوره شش ماهه خبر داد.

گروه جهادی دامپزشکی سیار سپاه کازرون، دام های عشایر را علیه بیماری های واگیر واکسینه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان کازرون گفت: 
گروه جهادی دامپزشکی سیار سپاه کازرون با حضور در منطقه عشایری مالی بلوط، طرح واکسیناسیون 

۱۰ هزار دام سبک علیه بیماری آبله و دیگر بیماری های واگیر را اجرا کرد.
سرهنگ توکل، افزود: همچنین حدود ۳۰ هزار مترمربع فضای محل نگهداری دام عشایر به صورت 

رایگان ضدعفونی شد.
وی گفت:   این طرح ۴۰ میلیون تومان از اعتبارات سپاه هزینه شده است.

واکسیناسیون دام های عشایری علیه بیماری های واگیر


