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تا پایان بهمن ماه امسال صورت میگیرد؛
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روزنامه

استان فارس
کازرون
معاون تربیت بدنی و سالمت
آموزش و پرورش فارس:

با اجرای طرح مدرسه پویا،
مدارس شاداب و فعالیت بدنی
دانش آموزان افزایش مییابد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
آموزش و پرورش کازرون ،در پی رایزنیهای نماینده مردم
کازرون و کوهچنار با معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت
آموزش و پرورش و جذب  300میلیون تومان اعتبار جهت
حوزه سالمت و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون،
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش فارس از
تعدادی مدارس و اماکن ورزشی آموزش و پرورش کازرون
بازدید کرد.
احمدعلی قهرمانی ،معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش
و پرورش فارس ،در حاشیه این بازدید اظهار داشت :همه
ما در قالب یک تیم میخواهیم به دانش آموزان و مدارس
کمک کنیم.
وی از حوزه امتحانات نهایی بزرگساالن ،حوزه تصحیح،
فضاهای ورزشی آموزش و پرورش و برخی مدارس بازدید
کرد و ضمن تمجید از فعالیتهای صورت گرفته ،گفت:
ایجاد زیرساختهایی چون سالن تنیس روی میز ،کانون
حرکات اصالحی ،زمین چمن و ...که با حداقل امکانات و با
دست خالی اتفاق افتاده بسیار قابل تقدیر است.
قهرمانی با اشاره به اعتبار جذب شده توسط نماینده مردم
کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسالمی برای حوزه
سالمت و تربیت بدنی آموزش و پرورش کازرون گفت:
میتوان با کمک اولیای دانش آموزان ،خیرین و دیگر
دستگاههای اجرایی اعتبار تخصیص داده شده را به عنوان
یک فرصت چندین برابر کنیم.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس
افزود :اعتبار جذب شده برای ترمیم کف پوش سالن ورزشی
شهید فهمیده ،تکمیل قسمتی از ورزشگاه شهید کبیری و
بخشی نیز به صورت کارشناسی شده در چند مدرسه جهت
ایجاد شادی و نشاط در آموزشگاه (مدرسه پویا) صرف
میگردد.
قهرمانی با اشاره به طرح کوچ (کنترل وزن و چاقی دانش
آموزان) گفت :در استان فارس ،کازرون در این طرح
پیشتاز بوده ،ولی باز هم از همه معلمان و اولیا دانش آموزان
میخواهم که با اهمیت دادن به این طرح ،سالمت دانش
آموزان در آینده را تأمین کنند.
وی تصریح کرد :با اجرای طرح کوچ باید فرهنگسازی
صورت بگیرد که دانش آموزان نگرششان تغییر کند و
الگوی خوبی از رژیم غذایی و زندگی سالم داشته باشند.

پاسارگاد
مسئول اداره میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی
شهرستان پاسارگاد:

فعاالن گردشگری و صنایعدستی
پاسارگاد تسهیالت کرونایی
دریافت کردند
مسئول اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان پاسارگاد اعالم کرد ۱۱ :میلیارد ریال تسهیالت
خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا به حوزههای
گردشگری و صنایعدستی در این شهرستان اختصاص یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان فارس،
محمد نصیری عنوان داشت :امسال این اداره  ۱۲نفر را در
سامانه رصد برای اشتغال به ثبت رسانده است.
او ادامه داد :در سال  ۹۸از منابع داخلی بانکها و صندوق
کارآفرینی و امید شهرستان جمعًا مبلغ  ۶ /۶۵میلیارد ریال
تسهیالت به متقاضیان در حوزه گردشگری و صنایعدستی
پرداخت شده است.
مسئول اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان پاسارگاد بیان کرد :متأسفانه شیوع بیماری کووید
 ،۱۹پاسارگاد را نیز همانند سایر نقاط گردشگری دنیا دچار
رکود کرده است؛ ولی امیدواریم با خاتمه یافتن بیماری و
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اختصاص یک فروند بالگرد هوایی به کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر کشور از اختصاص یک فروند
بالگرد هوایی به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ،رئیس
سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر کشور گفت :در صورت مهیا شدن
زیرساختها و همکاری مسئوالن استانی تا پایان بهمن ماه امسال بالگرد
اختصاصی به کهگیلویه و بویراحمد تحویل داده میشود.

رونق مجدد گردشگری و جذب سرمایهگذارانی که در حال
انجام مراحل اولیه سرمایهگذاری هستند ،بتوانیم اشتغال این
حوزه را افزایش دهیم.
نصیری حقیقت ادامه داد :در سال  ۹۹با بهرهبرداری از سه
اقامتگاه بومگردی و یک کارگاه صنایعدستی کام  ۳۰نفر به
اشتغال در این حوزهها شیرین شد.
مسئول اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان پاسارگاد گفت :در سال  ۹۹به علت شیوع بیماری
کرونا حدود  ۱۱میلیارد ریال به آسیب دیدگان از بیماری
کرونا شاغل در حوزههای گردشگری و صنایعدستی
شهرستان پرداخت شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی
استان فارس:

دو سکه باستانی از حفاران
غیرمجاز پاسارگاد کشف
و ضبط شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس اعالم
کرد :دو قطعه سکه باستانی در شهرستان پاسارگاد حین
بازرسی از یک خودرو سواری کشف و ضبط شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان فارس،
سرهنگ محمدرضا بهمنینژاد عنوان کرد :مأموران پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان پاسارگاد در حین
اجرای تور ایست و بازرسی مقطعی در سعادت شهر (مرکز
شهرستان پاسارگاد) و کنترل خودروهای عبوری ،به یک
دستگاه خودرو سواری شک بردند و پس از توقف آن،
دو قطعه سکه و مقداری سکه شکسته و قطعاتی از دستگاه
فلزیاب کشف کردند.
او ادامه داد :راننده و سرنشین خودرو دستگیر و متهمان همراه
با پرونده بهمنظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی
شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس گفت :بر
اساس موادی از فصل نهم قانون تعزیرات ،هرگونه حفاری
غیرمجاز و خریدوفروش اشیا و اموال فرهنگی تاریخی جرم
محسوب میشود و ضمن ضبط اشیا و اموال مرتبط ،مجازات
حبس و جریمه نقدی در پی دارد.

الرستان
سرپرست فرهنگ و ارشاد الرستان
خبر داد؛

«طرح نشان الرستان» در دستور
اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی

گلافشان در بازدید از پایگاه امداد و نجات بینشهری سر گچینه گفت:
جمعیت هاللاحمر با  ۸پایگاه و مجهز به امکانات زمستانی آماده
خدماترسانی است.وی با بیان اینکه اقالمی مثل البسه و اقالم  ۷۲ساعته
در اختیار پایگاهها قرار گرفته است بیان کرد :فعالیتهایی در حوزه
جوانان از جمله ناظران سالمت ،طرح شهید سلیمانی با مشارکت بسیج و
علوم پزشکی اجرا میشود.

شهرک صنعتی دارویی بیضا گفت :پیش از این نیز مراحل
نقشهبرداری تهیه زونهای تخصصی و ارزیابیهای فنی و
زیستمحیطی بااعتبار  ۱۰میلیارد ریال انجام شده است.
او گفت :زیرساختهای این شهرک صنعتی در فاز اول در
زمینی به مساحت  ۲۰۰هکتار ایجاد خواهد شد که در فازهای
توسعه مساحت آن به بیش از  ۴۰۰هکتار خواهد رسید.
فتوحی افزود :این شهرک صنعتی از مصوبات هیئت دولت
است که در آن بیش از  ۵۰۰واحد تولیدی و صنعتی مستقر
خواهند شد که پیشبینی میشود در این واحدها برای افزون
بر  ۵هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.
او با بیان اینکه رویکرد اصلی ایجاد این شهرک صنعتی،
استقرار صنایع مرتبط با دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز
فراوری گیاهان دارویی است ،گفت :در برخی از زونهای
این شهر ک نیز بر اساس ضوابط استقرار واحدهای صنعتی،
سایر صنایع مستقر خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بابیان اینکه
بر اساس قانون دستگاههای خدمات رسان مکلف به تأمین
زیرساختها تا ورودی شهرکهای صنعتی هستند گفت:
در این زمینه باید دستگاههای متولی نظیر آب ،برق ،گاز
و مخابرات خدمات خود را تا ورودی شهرک صنعتی
ارائه کنند و تا شرکت شهرکهای صنعتی بتواند به موقع
و با اجرای پروژههای داخل شهرک صنعتی ،آن را آماده
واگذاری کند و در این زمینه اعتبارات مناسبی برای سال
جاری تخصیص یافته است.
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بهبود این وضعیت گفت :مردم نباید دلخوش به رنگ آبی
کرونایی باشند و الزم است همچنان پروتکل بهداشتی از
جمله استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی در دستور
کار قرار دهند.

استان هرمزگان
استاندار هرمزگان خبر داد؛

ذخیره شش ماه مواد اولیه
روغن نباتی در هرمزگان
مشکلی برای تأمین نیاز مصرفی استان وجود ندارد

مسئول زراعت مدیریت
جهاد کشاورزی فراشبند خبر داد؛

افزایش  ۶۵درصدی کاشت
محصوالت شتوی در فراشبند

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند از افزایش
 ۶۵درصدی کشت محصوالت شتوی در این شهرستان نسبت
به سطوح ابالغی سازمان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جهاد
کشاورزی فراشبند ،مصطفی امیری تبار گفت :سطوح ابالغی
محصوالت شتوی از قبیل گندم و جو آبی و دیم از سوی
سازمان جهاد کشاورزی فارس جهت کشت در سال زراعی
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰به میزان  ۱۴هزار هکتار بوده است.
او افزود :با ترویج تغییر الگوی کشت توسط کارشناسان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند و اعالم به موقع
قیمت خرید تضمینی گندم و بارندگیهای مطلوب ابتدای
سال زراعی و نابسامانیهای بازار در محصوالت سبزی و
جالیزی پارسال این سطوح زیر کشت با افزایش  ۶۵درصدی
مواجه بوده و به سطحی معادل  ۲۳هزار و  ۷۰۰هکتار رسیده
است.
امیری تبار تصریح کرد :اگر میزان پراکنش بارندگیها در
ماههای آتی تا پایان برداشت مناسب باشد پیشبینی میشود
میزان بیش از  ۴۰هزار تن محصول گندم و جو از مزارع این
شهرستان برداشت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

استاندار هرمزگان گفت :به منظور کنترل و رصد بازار،
واحدهای صنفی برای دریافت سهمیه روغن باید در سامانه
جامع تجارت به نشانی  NTSW.IRثبتنام کنند.
به گزارش ایسنا ،فریدون همتی در بازدید از خط تولید یکی
از کارخانههای تولید روغن نباتی ،افزود :این کارخانه از
مدتها قبل برای شرایط خاص آماده شده و با تغییرات
جدیدی که در این کارخانه با پیگیری معاونت اقتصادی و
سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان اعمال شد ،خط
جدید این کارخانه برای تولید محصول در مقیاسهای مختلف
راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه این کارخانه در سه شیفت کاری مشغول
تولید است ،اظهار کرد :مصرف روزانه هرمزگان طبق
برآورد قبلی  ۸۰تن است و با تولید روزانه  ۱۰۰تن روغن
نباتی در این کارخانه ،مشکلی برای تأمین نیاز مصرفی استان
وجود ندارد.
استاندار هرمزگان اضافه کرد :واحدهای صنفی برای دریافت
سهمیه روغن باید در سامانه جامع تجارت به نشانی NTSW.
 IRثبتنام کنند که این اقدام در راستای کنترل و رصد
بازار صورت میگیرد.
همتی ضمن اطمینان خاطر از تأمین روغن مصرفی هرمزگان،
عنوان کرد :مواد اولیه روغن نباتی در استان به اندازه کافی
وجود دارد و نیاز مصرفی شش ماهه استان ذخیره شده است.
استاندار هرمزگان بیان کرد :برای پیشگیری از کمبود
روغن ،اقدامات الزم در مرزهای استان بهمنظور جلوگیری
از خروج محصول تولیدی هرمزگان به سایر استانها انجام
شده است.

استان خوزستان

آخرین وضعیت پذیرش
شادگان
بیماران کرونایی در بیمارستانهای
سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد:
استان بوشهر اعالم شد
مشکل زیر ساختی و موانع
بر سر راه مسکن مهر شادگان
رفع می شود

بیضا
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
فارس خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی زیرسازی
شهرک صنعتی دارویی بیضا

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از آغاز مراحل
اجرایی و زیرساختی شهرک صنعتی تخصصی دارویی در
شهرستان بیضا خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت
شهرکهای صنعتی فارس ،مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی فارس از آغاز عملیات اجرایی تسطیح و زیرسازی
فاز اول شهرک صنعتی دارویی بیضا خبر داد و گفت :این
طرح بااعتباری افزون بر  ۲۰میلیارد ریال آغاز شده و سایر
طرحهای عمرانی نیز در مرحله برآورد و انتخاب پیمانکار
است و بزودی اجرایی میشود.
احد فتوحی در بازدید نماینده مردم بیضا و سپیدان در مجلس
شورای اسالمی و فرماندار و برخی مسئوالن شهرستان بیضا از

سرپرست فرمانداری شادگان افزود :در راستای کاهش و به
حداقل رساندن موانع سر راه مسکن مهر و فراهم شدن شرایط
زندگی در این منازل ،نیاز است تا اقدامهای اساسی در این
خصوص صورت گیرد.
صبری پور در پایان ،پیگیری مستمر و تشکیل منظم جلسهها
و ارائه گزارش به فرمانداری به صورت روزانه برای به نتیجه
رسیدن پروژه مسکن مهر شادگان را خواستار شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیر فرودگاه یاسوج:

فرودگاه نفتی گچساران
به حوزه عملیاتی فرودگاه یاسوج
واگذار شد

فراشبند

استان بوشهر
سرپرست فرهنگ و ارشاد الرستان از تهیه پیشنویس «طرح
نشان الرستان» خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی امیدبخش در نخستین جلسه
اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی الرستان که با حضور
حجتاالسالم سید مختار موسوی خرم ،امام جمعه و اعضا
تشکیل شد ،گفت :تأکید بر اجرایی شدن سرفصلهای ۱۵
گانه مقام معظم رهبری در دستور کار اتاق فکر شورای
فرهنگ عمومی الرستان قرار گرفت.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با بیان
سرفصلهای  ۱۵گانه مقام معظم رهبری پیرامون شورای
فرهنگ عمومی ،به ارائه گزارش از فعالیتها و روند انتخاب
و تشکیل اعضای اتاق فکر پرداخت و پیشنویس «طرح
نشان الرستان» را به عنوان اولین قدم در کسب تضارب
آرای اعضا اتاق فکر مطرح کرد.

صفحه

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه شیب ابتال
به کرونا در استان بوشهر نزولی است گفت :اکنون از ۵۰۰
تخت ویژه بیماران کرونایی در بیمارستانهای استان بوشهر
 ۱۰درصد آن اشغال است.
سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با
اشاره به اینکه از  10شهرستان این استان  80درصد آنها با
بهبود وضعیت کرونایی ،به رنگ آبی تبدیل شده است اظهار
داشت :رنگ آبی به معنای آن است که در هر  100هزار نفر
از جمعیت یک شهرستان یک نفری بستری است و نشان از
کمخطر بودن است.
وی ،شیب نمودار بستری کرونایی در استان بوشهر را نزولی
دانست و افزود :از  10شهرستان اکنون به جز شهرستانهای
جم و تنگستان که به رنگ زرد هستند  8شهرستان دیگر
استان بوشهر در وضعیت آبی قرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،اجرای طرح شهید
سلیمانی را بسیار مهم در جلوگیری از شیوع کرونا دانست و
بیان کرد :در اجرای طرح شهید سلیمانی مبتالیان شناسایی و
قرنطینه میشوند و خدمات حمایتی از آنان میشود.
کشمیری با تأکید بر ادامه رعایت پروتکل بهداشتی برای

سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت تسریع در رفع
موانع و مشکل مسکن مهر شادگان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار برنا از شادگان ،امید صبری پور در
نشست رفع مسائل و مشکل مسکن مهر شادگان که با حضور
مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل تعاون استان در محل
فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،اظهار کرد ۴۳۶ :واحد
مسکن مهر شهرستان در حال ساخت است که نیاز به ایجاد
زیرساخت دارند و دستگاههای خدماترسان برای تکمیل
زیرساخت این واحدهای مسکونی باید تالش بیشتری کنند.
او به تکمیل زیرساختها در مسکن مهر اشاره کرد و گفت:
مدیران ادارههای خدمت رسان مکلف هستند در اسرع وقت
برای شبکهگذاری آب ،برق و گاز و اجرای عملیات شبکه
فاضالب در مسکن مهر اقدام کنند.

مدیر فرودگاه یاسوج گفت :مالکیت فرودگاه گچساران از
شرکت نفت به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
واگذار شد و از این پس راهبری و مدیریت این فرودگاه زیر
نظر فرودگاه شهدای یاسوج انجام خواهد شد.
عنایت انصاریفرد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :پیش از این مسئولیت فرودگاه گچساران به حوزه
عملیاتی اداره کل فرودگاههای استان خوزستان واگذار شده
بود.
وی افزود :این فرودگاهها پیش از این توسط وزارت نفت
اداره میشد.
مدیر فرودگاه یاسوج تصریح کرد :بر اساس توافقنامه ۲
وزارت خانه راه و شهرسازی و وزارت نفت ۸ ،فرودگاه
شرکت نفت به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
واگذار شده است.
انصاریفرد ابراز داشت :واگذاری مالکیت فرودگاه گچساران
به حوزه عملیاتی فرودگاه یاسوج با پیگیریهای مدیریت
این فرودگاه و حمایتهای مدیرعامل شرکت فرودگاهها
و ناوبری هوایی ایران و استاندار کهگیلویه و بویراحمد رقم
خورده است.
انتظار میرود با مهیا شدن زیرساختهای الزم در فرودگاه
گچساران و افزایش پروازهای آن فرودگاه و وجود این دو
فرودگاه در استان ،فرودگاه مرکز استان به سطح اداره کل
ارتقا یابد.
تعداد پروازهای فرودگاههای گچساران در سال ۱۴۸ ،۱۳۹۲
پرواز در سال بود که هماکنون به  ۲۶۰پرواز افزایش یافته
است.
طول باند پرواز فرودگاه گچساران در زمان فعالیت دولت
دهم افزایش یافت.
فرودگاه گچساران میتواند به فرصتی برای بهرهمندی
جمعیت  ۴۰۰هزارنفری شهرهای جنوبی کهگیلویه و
بویراحمد از جمله دهدشت ،چرام ،بهمئی ،لنده و باشت برای
سفرهای هوایی تبدیل شود.
استان کهگیلویه و بویراحمد با  ۷۲۳هزار نفر جمعیت در
جنوب غربی ایران دارای  ۲فرودگاه در شهرهای یاسوج و
دوگنبدان است.
شهر دوگنبدان مرکز شهرستان  ۱۲۶هزارنفری گچساران
در  ۱۵۰کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد قرار
دارد.
شهرستان گچساران یکی از مناطق مهم تولیدکننده نفت خام
ایران است.
فرودگاه یاسوج بعد از فرودگاه شهرکرد مرتفعترین
فرودگاه کشور است با این تفاوت فرودگاه شهرکرد در
منطقه مسطح قرار دارد در حالی که فرودگاه یاسوج در کاسه
قرار گرفته است و این شرایط را برای نشست و برخاست
هواپیما خاص میکند.
در سال  ۹۳فرودگاه یاسوج یکی از محدودترین باندهای
فرودگاهی کشور را داشت .طول باند آن  ۲۶۰۰متر و
(pcnمیزان فشردگی آسفالت در واحد مترمربع) آن نیز
پایین بود.
ظرف  ۳۰ماه بزرگترین پروژه عملیات خاکی کشور و
استان با حجم یک میلیون و  ۳۰۰هزار مترمکعب در فرودگاه
یاسوج انجام شد.
 pcnباند فرودگاه از  ۲۶به  ۴۶و طول باند نیز از  ۲۶۰۰متر
به  ۳۲۰۰متر ارتقا یافت تا یکی از باکیفیتترین باندهای
فرودگاهی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته
شود.
روشنایی باند فرودگاه یاسوج نیز کامل شده و در
شرایط مه و شب نیز میتواند پرواز داشته باشد یعنی
فرودگاه یاسوج شرایط الزم برای انجام پرواز در شب را
دارد.
ساخت فرودگاه یاسوج از جمله مصوبههای سفر خردادماه
سال  ۷۳رهبر معظم انقالب به استان کهگیلویه و بویراحمد
بود.

