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صفاشهر

 ماجرای قطعی گاز صفاشهر 
فارس چه بود؟

 

قطع گاز صفاشهر استان فارس حاشیه هایی در فضای مجازی 
در پی داشت که فرماندار شهرستان خرمبید، علت قطعی بدون 
اعالم قبلی گاز در این شهرستان را نشتی گاز و جلوگیری از 

خطر انفجار احتمالی عنوان کرد.
صادق کریمی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نیروهای 
بهسازی  انجام عملیات  اداره گاز شهرستان خرمبید در حال 

خط لوله گاز صفاشهر بودند که متوجه نشت گاز شدند.
وی ادامه داد: در پی نشت گاز و به دلیل جلوگیری از بروز 
خطر و انفجار احتمالی تصمیم بر قطع گاز بدون اعالم قبلی 

گرفته شد.
فرماندار شهرستان خرم بید با بیان اینکه در پی این رخداد، 
به مدت چند ساعت، گاز تمام شهر صفاشهر قطع شد، عنوان 
گاز   ۹۹ دی ماه  دوم  و  بیست   ۱۹ تا   ۱۲ ساعت  از  کرد: 

صفاشهر قطع شد.
مواقع  در  می شود  درخواست  شهروندان  از  داشت:  اظهار  او 
اینچنینی اخبار را از طریق روابط عمومی دستگاه های متولی 
و رسانه های رسمی پیگیری کنند و به شایعات توجه نداشته 

باشند.
این  مرکز  این  در  گاز  ناگهانی  قطعی  پی  در  که  فیلمی 
شهرستان در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تالش اهالی یک 
را  آتش  روشن کردن  با  منزل  داشتن  نگه  گرم  برای  خانه 

نشان می داد.

فیروزآباد

استاندار فارس خبر داد؛
اختصاص ۳۴۶ میلیارد تومان 

اعتبار برای توسعه فیروزآباد

استاندار فارس گفت: ۳۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و 
عمران شهرستان فیروزآباد اختصاص یافته است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
اداری  شورای  جلسه  در  رحیمی  اهلل  عنایت  فیروزآباد، 
شهرستان فیروزآباد با بیان این که تالش کردیم در مدیریت 
استان از ظرفیت همه عقال، دست اندرکاران و دلسوزان کشور 
و نظام استفاده کنیم، گفت: تالش کردیم بدور از هر حاشیه 
و چالش، به مباحث اصلی بپردازیم و وقت را برای مباحث 

حاشیه ای تلف نکنیم.
با  فیروزآباد  شهرستان  که  این  به  اشاره  با  فارس  استاندار 
تالش دست اندرکاران، گام های مثبت و بلندی در زمینه های 
زراعت، باغداری و دامداری برداشته است، گفت: شهرستان 
فیروزآباد از نظر اقتصادی، چندوجهی محسوب می شود و در 
حوزه های کشاورزی، صنعتی و گردشگری رو به شکوفایی 

است.
رحیمی با بیان این که قسمت اعظمی از شهروندان شهرستان 
فیروزآباد از عشایر محسوب می شوند، اظهار داشت: عشایر 
ذخایر کشور و نظام هستند و در طول تاریخ پرفراز و نشیب 
ایران افتخار ملک و ملت بوده اند و خدمات ارزشمندی ارائه 

کرده اند.
تصریح  فارس  استان  در  امید  و  تدبیر  دولت  عالی  نماینده 
کرد: عشایر، اخالق مدار، ناموس پرست، نوع دوست و حافظ 
و  هستند  و  بوده  ایل  مراتب  سلسله  در  عشایری  ارزش های 

شهدای بزرگی را تقدیم نظام و کشور کرده اند.
راه اندازی  برای  مذاکرات  و  پیگیری ها  به  فارس  استاندار 
توسعه  فیروزآباد که موجب  کشت و صنعت در شهرستان 
اشاره  می شود  ثروت  خلق  و  افزوده  ارزش  ایجاد  و  اشتغال 
توجه  و  سدیم  کربنات  کارخانه  توسعه  داد:  ادامه  و  کرد 
ساسانی  محور  و  سدها  اطراف  در  گردشگری  طرح های  به 

فیروزآباد و گردشگری طبیعی و تاریخی مورد توجه است.
بخش  فیروزآباد،  در  هتل  احداث  که  این  بیان  با  رحیمی 

سابقه  به  توجه  با  گفت:  می کند،  شکوفاتر  را  گردشگری 
فراشبند  فیروزآباد،  شهرستان های  در  مرکبات  و  نخیالت 
از  عاری  نهالستان  و  مادری  باغ  احداث  کارزین،  و  قیر  و 
توجهی  قابل  کمک  بخش  این  توسعه  به  می تواند  ویروس 

داشته باشد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس با تصریح 
توسعه شهرستان  برای  نسبت خوبی  به  اعتبارات  این که  به 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ افزود:  است،  شده  تعیین  فیروزآباد 
اعتبارات طرح های ملی، ۱۷۸ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی 
اعتبارات عمرانی سال ۹۹  میلیارد تومان  تولید و ۱۸  جهش 
اعتبارات  که  است  شده  تعیین  فیروزآباد  شهرستان  برای 

شرکت هایی مانند گاز نیز به آن اضافه خواهد شد.

المرد

مسئول گروه جهادی آتش به اختیار 
شهرستان های المرد و مهر:

چهار هزار پرس غذای گرم بین 
نیازمندان المردی توزیع می شود

 

المرد  شهرستان های  اختیار  به  آتش  جهادی  گروه  مسئول 
و مهر گفت: چهار هزار پرس غذای گرم نذری، در چهار 
روز طی ایام دهه فاطمیه دوم بین نیازمندان شهرستان المرد 

توزیع می شود.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار مِهر اظهار داشت: با 
توجه به مشارکت خوب مردم و نیک اندیشان المردی، در 
دهه دوم فاطمیه تصمیم به طبخ غذای نذری گرم برای چهار 

هزار نفر کرده ایم.
او با اشاره به مشخص کردن گروه های هدف و توزیع آن در 
مدت زمان چهار روز تصریح کرد: هزینه چهار هزار پرس 
غذا ۵۶۰ میلیون ریال می شود که با توجه به برنامه ریزی های 
انجام گرفته در روز اول یک هزار پرس غذای نذری گرم 

بین بیماران سرطانی توزیع می شود.
وی افزود: در روز دوم نیز یک هزار پرس غذا بین معلولین 
بهزیستی و در روز سوم یک هزار پرس غذا بین ایتام کمیته 
امام خمینی )ره( و در روز چهارم نیز یک هزار پرس غذا 

بین فقرای محالت توزیع می شود.
محمدی با اشاره به اینکه در پخت غذا و توزیع آن تمامی 
اول  دهه  در  افزود:  می شود  رعایت  بهداشتی  شیوه نامه های 
فاطمیه و مصادف شدن آن با سالگرد سردار دل ها حاج قاسم 
سلیمانی موکب صلواتی را در مرکز شهر المرد برپا کردیم.

و  رایگان  ماسک  توزیع  خودرویی،  پشت نویسی  گفت:  او 
توزیع موادضدعفونی کننده از جمله مواردی بود که در این 

موکب انجام شد.
 ۳۰ اهدای  معیشتی،  بسته   ۱۸۰ توزیع  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت، تکمیل دو منزل 
مسکونی خانواده های نیازمند، بتن ریزی سقف منزل مسکونی 
خانواده نیازمند، توزیع ۳۰۰ پرس غذای گرم و توزیع ۱۲۰ 
کیلو گوشت قربانی از مهم ترین کارهای صورت گرفته در 

دهه اول فاطمیه و سالروز سردار دل ها بوده است.
داود محمدی اظهار کرد: طبخ غذا از امروز شروع و توزیع 
قدرت همچنان  و  قوت  با  این کارهای جهادی  می شود که 

ادامه دارد.

ارسنجان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان ارسنجان خبر داد؛

رشد چشمگیر زادآوری گوزن زرد 
ارسنجان

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت:  رئیس 
طبق سرشماری پاییزه آمار گوزن زرد ارسنجان با رشد قابل 

مالحظه ای، به ۴۸ رأس رسیده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره حفاظت محیط زیست 
پاییزه  سرشماری  در  داشت:  بیان  ابراهیمی  ارسنجان، حسن 
با  ارسنجان،  سایت  زرد  اخیر، گوزن  همچنین سرشماری  و 
تالش  با  خوشبختانه  که  است  بوده  همراه  چشمگیری  رشد 
شهرستان  محیط زیست  حفاظت  اداره  نیروهای  مراقبت  و 

ارسنجان و به ویژه مأموران این سایت، به ۴۸ رأس امسال 
رسیده است.

و  مناسب  زمان  شدن  فراهم  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  او 
رؤیت مستقیم گونه گوزن زرد در سایت تکثیر و پرورش 
دقیق،  آمارگیری  به منظور  ارسنجان  بیگ  خلیل  جنگل 
حضور  با  ارسنجان  سایت  در  زرد  گوزن  مجدد  سرشماری 
مأموران اجرایی شهرستان و کارشناسان اعزامی از استان، به 
همراه تعدادی از دوست داران حیات وحش در ۱۲ گروه به 

صورت پیاده انجام شد.
عنوان کرد:  چنین  را  اخیر  رشد سرشماری  دالیل  ابراهیمی 
این  از  است که  اهمیت  زمینه حائز  این  در  بسیاری  عوامل 
تغذیه  زیستگاه،  امنیت  شدن  فراهم  به  می توان  موارد  جمله 
مطلوب  مدیریت  نهایتا  و  پایش  کنترل،  و  گشت  مناسب، 
اشاره کرد.سایت احیای گوزن زرد ارسنجان، دومین سایت 
احیای گوزن زرد در استان فارس است که برای تکثیر این 
گونه کمیاب، در اوایل دهه ۹۰ در ۳۰۰ هکتار از جنگل خلیل 
رأس   ۷ با  ارسنجان  شهرستان  شرق  کیلومتری   ۸ در  بیگ 

گوزن زرد فعالیت خود را آغاز کرد.
گوزن زرد ایرانی از نظر حفاظتی از سوی سازمان بین المللی 
اعالم  انقراض  معرض خطر  در  حیات وحش جزو گونه های 
از  و  داشته  مرال  از  کوچکتر  جثه ای  گونه  این  است.  شده 

شوکا بزرگتر است.

استان بوشهراستان بوشهر

 مدیرعامل شرکت آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک در بوشهر:

ساالنه ۳۸ هزار آزمایش فنی خاک 
در کشور انجام می شود

 

 
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: 
ساالنه ۳۸ هزار آزمایش مختلف برای اجرای پروژه ها انجام 
به  یکپارچه  سیستم  و  کیفیت  مدیریت  کنترل  سامانه  در  و 
ارائه  پیمانکار  و  کارفرما  ناظر،  اختیار  در  آنالین  صورت 

می کند.
اعالم  بوشهر  به رسانه ها در  مجید کیانپور  ایرنا،  به گزارش 
کرد: در زمان حاضر حدود ۵۰۰ نوع آزمایش در بخش های 
مقاومت  زمین شناسی،  سنگ،  آسفالت،  بتن،  قیر،  مختلف 
خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  فعالیت  حوزه  در  مصالح 

انجام می شود.
مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  هدف  مهم ترین  کرد:  بیان  وی 
خاک حضور گسترده تر در پروژه های زیربنایی و در قسمت 
ساختگاه و بخش مطالعات ژئوتکنیک آنها و کنترل کیفی 

حین اجرای کار است.
یا   PMS سامانه نام  به  امکانی  تازگی  به  داد:  ادامه  کیانپور 
به  سامانه مدیریت روسازی را در کشور وارد کرده ایم که 
دستگاه  با  و  روز  تکنولوژی  اساس  بر  دانش بنیان،  صورت 
و  کرده  اسکن  را  معابر  سطح  همه  جاده ای  هوشمند  اسکنر 
نقاطی که خرابی احتمالی دارد مورد بررسی و در فریم های 

مختلف تصویربرداری و کنار هم گذاشته می شود.
وی اضافه کرد: براین اساس نقاط نیازمند بهسازی، نوسازی و 
یا روسازی به دستگاه بهره بردار اعالم شده و منطبق بر همان 
طریق  از  و  بسته  قرارداد  پیمانکار  با  موجود  خدمات  شرح 

دستگاه مشاور  مرمت و نوسازی آن را مدیریت می کند.
کیانپور یادآور شد: در زمان حاضر این مدیریت هوشمند در 
انحصار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک است و از اول مهرماه 
کار مدیریت روسازی برای ۶۰ هزار کیلومتر در کشور آغاز 
شده که تاکنون ۶۰ درصد آن به وسیله ۲ اکیپ در ۲ قسمت 

کشور انجام و از ۲۷ دی ماه نیز وارد استان بوشهر می شود.
وی ادامه داد: سیستم مدیریت روسازی معابر )PMS( یک 
سامانه منسجم آنالین و مبتنی بر وب، دارای رابط کاربری 
ساده و سریع برای نگهداری اطالعات روسازی معابر، تعیین 
اولویت ها و تعیین زمان بهینه برای تعمیرات و پیگیری روند 
تعمیر از طریق پیش بینی وضعیت روسازی در آینده است، 
اقتصادی  سیاست های  به  دستیابی  در  مدیران  به  سیستم  این 
در  معابر  روسازی  نگهداری  و  ارزیابی  ایجاد،  برای  کارا 

شرایط مطلوب خدمت دهی کمک می کند.
بوشهر  استاندار  با  شده  انجام  توافق  براساس  کیانپور گفت: 
فنی و مکانیک خاک در پروژه های  قرار است آزمایشگاه 
محروم  مناطق  و  کشاورزی  جهاد  جوانان،  و  ورزش 
روستایی و در بخش دهیاری ها حضور گسترده تری داشته و 
سرویس دهی و خدمت رسانی کند و در بخش خصوصی برای 
نظام مهندسی  با  تفاهم نامه ای  ساختمان ها  مفید  عمر  افزایش 
برای نقش آفرینی کنترل کیفی ساختمان ها منعقد شده است.

سابقه ای  با  خاک  مکانیک  فنی  آزمایشگاه  افزود:  کیانپور 
بیش از ۶۰ سال برای ارتقای فنی پروژه های عمرانی مطابق 
برداشته  تاکنون  مهم  گام های  شده  تعریف  استانداردهای  با 
و نقشی مهم در افزایش عمر مفید و ارتقای کیفی پروژه ها 

ایفا کرده است.

 نماینده مردم دشتستان در مجلس 
خبر داد؛

پیگیری ها برای احقاق حق 
 ساکنان مناطق نفت خیز 

استان بوشهر در بودجه سال آینده
 

برای  پیگیری ها  ادامه  از  مجلس  در  دشتستان  مردم  نماینده 
احقاق حق ساکنان مناطق نفت خیز استان بوشهر در بودجه 

سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رضایی در توییتی از ادامه پیگیری ها 
سال  بودجه  در  نفت خیز  استان های  مردم  حق  احقاق  برای 

آینده خبر داده است.
او نوشته است: به همراه نمایندگان محترم دشتی و تنگستان و 
آبادان در کمیسیون بودجه )بررسی طرح احکام کل بودجه( 
از حق استان های نفتی دفاع کردیم. همه اعضا مصمم به حفظ 
در  آنها  جایگاه های  تقویت  و  نفت خیز  استان های  حقوق 

بودجه هستند.
را  طرحی  امسال  آذرماه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تصویب کردند که بر اساس بند ۷ این طرح دولت مکلف 
توزیع  سنواتی،  بودجه  الیحه  تصویب  و  تنظیم  در  می شد 
عادالنه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض 
جمعیت،  شاخص های  اساس  بر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و 
محرومیت، معکوس درآمد سرانه، میزان بیکاری و همچنین 
قرار  مدنظر  استان  داخل  اعتبارات  توزیع  در  مساحت  لحاظ 

دهد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

استاندار هرمزگان:

 فضای عمومی هرمزگان
 برای سرمایه گذاری مطلوب است

 

 

برای  استان  عمومی  فضای  گفت:  هرمزگان  استاندار 
سرمایه گذاری بسیار مناسب است و دولت و بخش خصوصی 

در کنار هم توانسته اند شرایط خوبی را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در حاشیه بهره برداری 
از پروژه های ملی در قشم، با اشاره به ظرفیت بزرگ موجود 
اصلی در  اقتصادی و سرزمین  مناطق ویژه  مناطق آزاد،  در 
قشم،  سنگین  نفت  پاالیشگاه  راه اندازی  پیش  و  هرمزگان 
گفت: هرمزگان بیش از ۶۰ درصد فرآورده های نفتی مورد 
نیاز کشور را تأمین می کند و نقشی بسیار مهمی در عرصه 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی بر عهده دارد.
وی با اشاره به وجود مشوق های الزم برای سرمایه گذاری در 
عنوان  به  پارسیان  ویژه  منطقه  افزود:  استان،  مختلف  مناطق 
با  فوالد،  و  پتروشیمی  حوزه  درخشان  استعدادهای  از  یکی 
در اختیار داشتن ظرفیت های متعدد و تسهیل امور مربوط به 
صدور مجوزها، یک منطقه مستعد برای سرمایه گذاری است.
زمینه  دولت  حمایت  با  اینکه  بیان  با  هرمزگان،  استاندار 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی 
فراهم شده است، تصریح کرد:  تا غرب هرمزگان  از شرق 
احداث  بر  عالوه  سرمایه گذاران،  از  دولت  ویژه  حمایت  با 
ظرفیت  با  پتروپاالیش  شرکت  دو  جاسک،  در  نفتی  پایانه 
استان در حال راه اندازی و  تولید ۳۰۰ هزار بشکه در شرق 
در دست اجراست که ضمن پیشگیری از خام فروشی نفت، 
سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید و افزایش 
اشتغال دارد.همتی بیان داشت: با وجود شرایط شیوع کرونا، 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  میانگین  جاری  سال  تابستان  در 
کشور ۳۹ درصد بوده است اما نرخ مشارکت در هرمزگان 
بیش از ۵۰ درصد بوده است که بیانگر پویایی اقتصادی و 

فعال بودن بخش تولید در استان است.
استان  عمومی  فضای  خوشبختانه  گفت:  هرمزگان،  استاندار 
بخش  و  دولت  و  است  مناسب  بسیار  سرمایه گذاری  برای 
خصوصی در کنار هم توانسته اند شرایط خوبی را فراهم کنند.
همتی خاطرنشان کرد: این آمادگی در استان وجود دارد که 
تا پایان دولت، هر هفته یک پروژه بزرگ ملی در استان را 

با حضور ریاست جمهور به بهره برداری برسانیم.

استان خوزستاناستان خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

 میزان مراجعات ناشی از کرونا 
 در خوزستان ۱۵ درصد 

افزایش یافت

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گفت: ساده انگاری مردم 
از وضعیت آبی کرونا در اهواز، باعث صعودی شدن کرونا 

شده است.
فرهاد ابول نژادیان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، 
اظهار داشت: وضعیت کرونا در اهواز شکننده است و اعالم 
شدن  عادی  و  کرونا  پایان  معنی  به  کرونا  آبی  وضعیت 

وضعیت نیست.
وی افزود: متأسفانه از چند روز پیش که اعالم وضعیت آبی 
از نظر ابتال به کرونا شد، شاهد کاهش رعایت پروتکل ها از 

سوی مردم و ساده انگاری درباره کرونا هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در طی چند روز 
گذشته میزان مراجعات کرونایی به خوزستان صعودی بوده و 

رشد 15 درصدی نسبت به هفته قبل داشته است.
این ویروس، دوباره  به  ابتال  افزایشی  بیان داشت: رشد  وی 
مردم  می کند.  دشوار  را  کنترل  و  قرمز  را  استان  وضعیت 
الزم است مثل قبل ضوابط بهداشتی را با دقت رعایت کنند. 
سبب  و  کرونا  شدن  صعودی  باعث  ضوابط  نشدن  رعایت 

بازگشت محدودیت ها می شود.
می دهد،  نشان  کرونا  وضعیت  نمودار  گفت:  نژادیان  ابول 
کشور  در  جدید  پیک  شروع  و  صعودی  کرونا  وضعیت 
احتمال دارد. مردم با ماسک زدن و رعایت فاصله، به مدافعان 

سالمت در مقابله با کرونا کمک کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

 سرپرست امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 

خبر داد؛
 صرفه جویی ارزی با تولید نهال

 در کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد با تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پایه نهال 
گل رز در صرفه جویی ارزی کشور گامی مهم برداشته است.
و  کهگیلویه  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  سرپرست  بویراحمد، 
این استان گفت: امسال سه میلیون و ۵۰۰ هزار پایه نهال گل 
رز در چهار نهالستان کهگیلویه و بویراحمد تولید شده است.
نهالستان های  افزود: محصوالت تولید شده در  اکبر محمدی 
استان برای افزایش تولید گل رز در کهگیلویه و بویراحمد و 

استان های مجاور تولید شده است.
آقای محمدی با بیان اینکه پایه نهال گل رز پیش از این با 
صرف هزینه های زیادی از کشورهای اروپایی وارد کشور 
می شد، اضافه کرد: تولید این محصول در استان کهگیلویه و 
بویراحمد عالوه بر خودکفایی در زمینه تولید گل رز، گامی 

مهم برای صرفه جویی ارزی کشور نیز محسوب می شود.
وی ادامه داد: با بومی سازی تولید پایه نهال گل رز در کشور 
بیماری ها و  و  احتمال ورود آفات  ثبت سفارش،  مشکالت 

موانع زمان دریافت سفارش ها در ایران رفع شده است.
سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان 
اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد با تولید سالیانه ۲۱ میلیون 
شاخه گل رز یکی از قطب های تولید این محصول در کشور 
ردوان،  آواالنچ،  فیستا،  دلسیوتنا،  گفت:  می شود  محسوب 
ارقام  مهمترین  از  سامورایی  و  آنجلینا  اورانجیوس،  تابسان، 

گل رز تولید شده در این استان است.
انواع  نهال شامل  اصله  تولید ۵۰۰ هزار  از  محمدی همچنین 
در  هسته دار  میوه های  و  گردو  انگور،  انجیر،  مرکبات، 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: این تعداد نهال در ۶ 

نهالستان استان تولید شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار و 300 تن انواع نهاده دامی دولتی 
شامل جو، کنجاله سویا و ذرت بین دامداران این شهرستان توزیع شده 

است.
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اقلید، علی اصغر مالیی افزود: در راستای حمایت  کشاورزی شهرستان 
از تولید بخش دامپروری و تولید مواد پروتئینی حیوانی در سال جاری 
برنامه ریزی، تأمین، توزیع و نظارت کامل بر نهاده های دامی از طریق 

سامانه بازارگاه صورت گرفته است. وی با بیان اینکه پیش شرط توزیع 
افزود:  است  دام ها  پالک کوبی  دامداران  به  دار  یارانه  دامی  نهاده های 
در  مستقر  واحدهای  طریق  از  شهرستان  در  پالک کوبی  انجام  زمینه 
شهرستان فراهم شده است. مالیی در ادامه تصریح کرد در سال جاری 
پیگیری های مستمری درخصوص ارائه عادالنه نهاده های دامی از طریق 
نهادهای مرتبط صورت گرفت و تالش شد این نهاده ها از طریق شرکت 

تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان اقلید بین متقاضیان توزیع شود.

رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اقلید خبر داد؛
توزیع بیش از سه هزار تن نهاده دولتی بین دامداران اقلید


