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نشست کمیته اجرایی برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ در دفتر 
رئیس شبکه بهداشت و درمان کازرون برگزار شد.

شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در این نشست رئیس 
شهرستان  در  کرونا  ویروس  همه گیری  وضعیت  به  شبکه 
و   ۱۹ کووید  ساعته   ۱۶ مرکز  به  مراجعات  بار  افزایش  و 
بیمارستان ولیعصر )عج(، اشاره کرد و گفت: امروز مهمترین 
ابزار و سالح در مقابله با این ویروس کشنده، واکسیناسیون 

عموم مردم است.
واکسن  دوز   ۱۱۰ و  هزار  ورود  از  برامکی  بندر  دکتر 
کووید ۱۹ به کازرون برای پوشش صددرصد واکسیناسیون 
واکسیناسیون گروهی  و  درمان  و  بهداشت  حوزه  کارکنان 
از مراقبین سالمت و پزشکان بخش خصوصی، بنیاد شهید و 

امور ایثارگران، نظام پزشکی و اورژانس ۱۱۵ خبر داد.
او افزود: تا کنون دو پایگاه واکسیناسیون بیمارستان ولیعصر 
)عج( و پایگاه سالمت شهید »اسماعیلی« فعال شده است و 
پایگاه های  بعد  مراحل  در  واکسیناسیون عمومی  انجام  برای 

دیگر نیز فعال خواهد شد.

نیریز
بازدید مدیرکل سیاسی، انتخابات

و تقسیمات کشوری استانداری فارس 
از شهرستان نی ریز

سرویس خبری / علیرضا مقدسی: حجت اهلل رضایی، مدیرکل 
دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس 
فارس  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  کارشناسان  اتفاق  به 
امور  روند  بررسی  منظور  به  فارس  استاندار  از  نمایندگی  به 

انتخابات از شهرستان نی ریز بازدید کردند.
امور  دفتر  مدیرکل  نی ریز،  از  طلوع  خبرنگار  گزارش  به 
سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس با حضور 
در ستاد انتخابات شهرستان نی ریز ضمن دیدار با فرماندار و 
با  سخنانی  نی ریز طی  بخشداری های  و  فرمانداری  کارکنان 
یادآوری اینکه صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه مجریان 
و  قانونمند  سالم،  انتخاباتی  برگزاری  است، گفت:  انتخابات 

آرام، اصلی ترین هدف دست اندرکاران امر انتخابات است .
انتخابات  انقالب،  مهم  از دستاوردهای  یکی  داد:  ادامه   وی 
است که امروز وظیفه تمام آحاد مردم و گروه ها حفاظت از 

این سرمایه عظیم انقالب اسالمی است 
اندرکاران  دست  و  بخش ها  همه  تالش  بر  تاکید  با  وی 
انتخابات برای تحقق مشارکت حداکثری مردم گفت: عزم 
همه ما بر برگزاری انتخابات پرشور، بی طرف و رقابتی در 
سطح استان و شهرستان هاست و موظف به امانتداری از آرای 

مردم هستیم. 

فسا

 مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا 
خبر داد؛

توسعه و محرومیت زدایی 
در شهرستان فسا با مشارکت

و همراهی بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا با تشریح دستاوردهای توسعه 
و محرومیت زدایی در این شهرستان در سال 99 بر لزوم تداوم 
فعالیت های جهادی و خدمت بی منت در این شهرستان تأکید 

جنبه های  شاهد  گذشت  که  سالی  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
مختلفی از توسعه و محرومیت زدایی در این شهرستان بودیم.

بنیاد  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
با  جابری  انصاری  محمد  مهندس  فارس،  استان  مسکن 
گرامیداشت سال پشتیبانی تولید بیان کرد: محرومیت زدایی و 
توسعه روستایی در این شهرستان از سوی بنیاد مسکن یک 
مطالبه همگانی است و امسال عزم ملی برای محرومیت زدایی 

و پشتیبانی تولید در شهرستان فسا شکل گرفته است.
 99 سال  در  اینکه  بیان  با  فسا  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
گام های مهمی در جهت محرومیت زدایی و توسعه روستایی 
در این شهرستان برداشته شده است افزود: از جمله اقدامات 
روستایی  هادی  طرح های  در  بازنگری  و  اجرا  برای  تالش 
است، طرح هادی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح

استفاده  نحوه  میزان و مکان گسترش آتی و  بافت موجود، 
از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، 
عمومی  نیازمندی های  و  تجهیزات  و  تأسیسات  کشاورزی، 
طرح های  مصوبات  قالب  در  مورد  برحسب  را  روستایی 
ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی و طرح های جامع 

ناحیه ای تعیین می نمایند.

مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

مرودشت:

کشت ذرت علوفه ای زود هنگام 
در مرودشت آغاز شد

کشت  آغاز  از  مرودشت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ذرت علوفه ای بهاره در این شهرستان خبر داد و گفت: تولید 
و کاهش  تابستان  اول  در  کیفیت  با  و  تازه  علوفه ای  ذرت 
زود  علوفه ای  ذرت  کشت  مزیت  مهمترین  آب  مصرف 

هنگام است.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
افزود:  رحیمی  عزیز  مرودشت،  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
کشت مرسوم ذرت در منطقه اوایل تیر و برداشت مرسوم نیز 
از اواخر شهریور تا اواخر مهرماه است گفت: کشت ذرت در 
این زمان عالوه بر تناوب زراعی مناسب و باال بردن اقتصاد 
کشاورز، علوفه مورد نیاز دام های منطقه را نیز تأمین می کند.
استفاده کم از آب، کوتاهی دوره رشد،  بیان کرد:  رحیمی 
گسترش یکنواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد در واحد 
سطح و کاهش خطر سرمازدگی آخر فصل از فواید کشت 

ذرت علوفه ای بهاره است.
وی، مزایای کشت ذرت بهاره را، کنترل علف های هرز سبز 
زراعی،  عملیات  با  زمستان  و  پاییز  نکاشت  دوره  طی  شده 
جوی  نزوالت  از  استفاده  علف کش ها،  کاربرد  مدیریت 
احتمالی بهاره و سبز شدن محصول با آب باران و تولید علوفه 

با کیفیت و تازه در اوایل تابستان عنوان کرد.

بوانات

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان بوانات خبر داد؛

اجرای 5500 متر زیرسازی و آسفالت 
در روستاهای شهرستان بوانات  

شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر  محمدی  کریم 
این  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  یکساله  فعالیت های  بوانات 
شهرستان در سال گذشته را تشریح کرد و با گرامیداشت 21 
فروردین سالروز صدور فرمان تاریخی امام راحل و تأسیس 
بنیاد مسکن و همچنین با نکوداشت سال پشتیبانی تولید ابراز 
داشت: چرخ توسعه و محرومیت زدایی در مناطق مختلف این 
شهرستان به گردش در آمده است و گام های قابل توجه در 

این راستا برداشته شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن 
همه  از  اینکه  بیان  با  محمدی  کریم  مهندس  فارس،  استان 
این  در  توسعه  طرح های  اجرای  برای  قانونی  ظرفیت های 
شهرستان بهره گیری می شود اجرای طرح هادی روستایی را 
از جمله برنامه های بنیاد مسکن در این شهرستان برشمرد و 
گفت: اجرای ۵۵۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت در سطح 
اعتبارات  محل  از  سفید  جوی  علیا،  منج  اکبری،  روستاهای 
جمله  از  ریال  میلیون   ۶۷۰۰ بر  بالغ  بااعتباری  عمرانی 

عملکردهای بنیاد مسکن در سالی که گذشت است.
وی ادامه داد: تهیه طرح هادی روستای لقمان چشمه از محل 
ریال  میلیون   ۳۵۰ بر  بالغ  بااعتباری  ارزش افزوده  اعتبارات 
اعتبارات  از محل  بازنگری طرح هادی روستای سیمکان  و 
ریال و همچنین  میلیون  بر یک هزار  بالغ  بااعتباری  استانی 
صدور ۱۵ جلد سند روستایی و 11 جلد سند شهری از دیگر 
اقداماتی است که سال گذشته در این شهرستان به سرانجام 

رسیده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات اضافه کرد: اخذ مجوز و 

تأمین اعتبار نقشه برداری وضع موجود در روستاهای جشنیان 
و جعفرآباد علیا جهت بازنگری طرح هادی نیز سال گذشته 

دنبال شده است.

استان بوشهراستان بوشهر

معاون توسعه مدیریت و منابع
شهرداری بندر بوشهر:

بخش هایی از شهرداری بوشهر 
تعطیل شد

 

 

 
محدودیت های کرونایی و ابتالی برخی از کارکنان شهرداری 

بوشهر، باعث شد بخش هایی از این شهرداری تعطیل شود.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
بوشهر، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بندر بوشهر 
گفت: با توجه به دستورهای ستاد پیشگیری از بیماری کرونا 
به این  ابتالی برخی از کارکنان شهرداری  این استان و  در 

بیماری، فعالیت بخش هایی از شهرداری تعطیل شد.
علیرضا نوری افزود: با این شرایط حوزه های شهرسازی در 
شهرداری مرکزی و مناطق ۱ و ۲ بوشهر از امروز به مدت 

یک هفته تعطیل است.
عالوه  شهرداری  حوزه های  دیگر  در  همچنین  داد:  ادامه  او 
دورکاری  از  استفاده  و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  بر 
ارائه  شهروندان  به  که  خدماتی  قرمز،  شرایط  در  کارکنان 
می شود به صورت غیرحضوری و از طریق میزخدمت انجام 
بندر  شهرداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  شد.معاون  خواهد 
خود،  سالمتی  حفظ  برای  خواست  هم  شهروندان  از  بوشهر 
خودداری  مستقیم  مراجعه  از  شهرداری  کارکنان  و  خانواده 
کنند و در زمینه دریافت خدمات از طریق میز خدمت و یا به 

صورت مجازی با شهرداری همکاری کنند.
شهرداری  اجرایی  و  عملیاتی  بخش های  کرد:  عنوان  نوری 
بوشهر همچنان بدون اعمال محدودیت فعالیت خود را ادامه 

خواهند داد.

دشتستان

نماینده دشتستان:

امکانات درمانی دشتستان متناسب
با جمعیت و وسعت آن نیست

 
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس با تأکید بر لزوم 
شهرستان  این  در  درمانی  زیرساخت های  وضعیت  بهبود 
گفت: امکانات درمانی دشتستان رضایت بخش و متناسب با 

جمعیت و وسعت آن نیست.
از  بازدید  در  رضایی  ابراهیم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تالش های  از  تجلیل  برازجان ضمن  گنجی  شهید  بیمارستان 
مدیریت و کادر درمان این بیمارستان در خدمات رسانی به 
مردم خصوصًا در این شرایط سخت کرونایی اظهار داشت: 
امروز کادر درمان در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و 

همه شما در حال ایثار هستید.
وی اضافه کرد: حضور ما در این بیمارستان به منظور تقدیر 
از تالش ها و زحمات شما است و اینکه احساس کنید بنده به 
عنوان خادم مردم دشتستان در کنار شما هستم تا به کمک 

هم بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارائه کنیم.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در بیمارستان شهید 
بیمارستان  تنها  بیمارستان  این  کرد:  بیان  برازجان  گنجی 
شهرستان دشتستان است و عالوه بر خدمات دهی به مردم این 
استفاده  آن  خدمات  از  هم  مجاور  شهرستان های  شهرستان، 
می کنند و نیاز است که برای تقویت کادر درمان بیمارستان 

تالش بیشتری شود.
با  متناسب  دشتستان  درمانی  امکانات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جمعیت و وسعت آن نیست تصریح کرد: اکنون و در این 
شرایط سخت کرونایی باید تخصص های مورد نیاز برای این 

بیمارستان تأمین شود.
پرستاران،  پزشکان،  مطالبات  پرداخت  خواستار  رضایی 
بهیاران، نیروهای خدماتی و دیگر کارکنان بیمارستان شد و 
افزود: با هم افزایی و همراهی همه مسئوالن شهرستان و استان 

انتظار می رود شاهد رفع مشکالت بیمارستان باشیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تأمین تجهیزات 
مورد نیاز در این بیمارستان، از پیگیری جدی برای راه اندازی 

دستگاه ام آرآی و دیگر تجهیزات در بیمارستان خبر داد.
رضایی خواستار راه اندازی هرچه سریع تر کلینیک تخصصی 
برازجان شد و افزود: سال گذشته منتظر افتتاح کلینیک بودیم 

اما متأسفانه وعده ها عملی نشد.
از  بازدید  این  در جریان  نیز  شهید گنجی  بیمارستان  رئیس 
بیماران  حداکثری  پذیرش  برای  بستری  تخت های  افزایش 
کرونایی خبر داد و کمبود متخصصان عفونی و داخلی را از 

مهمترین مشکالت فعلی بیمارستان دانست.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

قشم

مشاور رئیس جمهور:

اسناد در دست مردم از اراضی
جزیره قشم از مساحت خود جزیره 

بیشتر بود

 

 

ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
اقتصادی گفت: در یکی از بررسی های صورت گرفته، یک 
و نیم برابر مساحت جزیره قشم، سند اراضی این جزیره در 

دست مردم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا 
مؤمنی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  با  کشور  امالک  و 
برکات  از  یکی  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   - تجاری 
این تفاهم نامه و اجرای قانون جامع حد نگار در مناطق آزاد 
این اراضی و اسناد  اقتصادی، این است که تکلیف  و ویژه 

مشخص می شود.
با  مناطق  بزرگترین معضالت در  از  بر ساماندهی یکی  وی 
صدور اسناد کاداستری تأکید کرد و گفت: حفظ و صیانت 
از حقوق بیت المال یکی دیگر از اهداف اجرای قانون جامع 
حد نگار )کاداستر( در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و 
نباید حقوق بیت المال پایمال شود و با مشخص کردن دقیق 

ابعاد اراضی در مناطق آزاد، این مهم عملی خواهد شد.
اراضی مناطق آزاد  امیدواری کرد: درخصوص  ابراز  مؤمنی 
و ویژه اقتصادی، برای آخرین بار و به عنوان فصل الخطاب 
را  موضوع  این  همیشه  برای  و  شود  گرفته  مناسبی  تصمیم 
قانونمند کنیم.وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه مشترک 
افزود: قانونمند شدن امالک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
شفافیت در اراضی و امالک و تعیین تکلیف مالکیت اراضی 

از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می کنیم.
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  اینکه  بیان  با  مؤمنی 
اصلی  رکن  زمین  گفت:  دارد  اهمیت  بسیار  زمین  موضوع 
سرمایه گذاری در این مناطق است.دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: موضوع زمین 
به صورت اساسی به درآمدهای مناطق گره خورده و از سوی 
دیگر بحث توسعه مناطق آزاد نیز بر مبنای زمین و اراضی 
قابل انجام است.مؤمنی گفت: در مناطق آزاد هیچ فعالیتی را 
به صورت  زمین  به حوزه  اینکه  مگر  دهیم  انجام  نمی توانیم 
اساسی  زیرساخت های  از  یکی  عنوان  به  و  بپردازیم  جدی 
برای ما اهمیت ویژه ای دارد.وی به اراضی و اسناد موجود در 
منطقه آزاد قشم اشاره کرد و افزود: در این منطقه با پدیده ای 

به نام اسناد رفسنجان مواجه بودیم.

رودان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان رودان خبر داد؛

حمله خرس سیاه آسیایی
به جوان رودانی

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از حمله 
خرس سیاه آسیایی به جوان جوینده عسل در رودان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از هرمزگان، ناظر دهقانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
در  آسیایی  سیاه  خرس  قالده  یک  گفت:  رودان  شهرستان 
زخمی  را  رودانی  جوان  مرد  و صخره ای  کوهستانی  مناطق 

کرد.
دهقانی افزود: این جوان در منطقه کوهستانی آبگزان پاکوه 
در بخش مرکزی شهرستان رودان حین جستجو برای یافتن 

عسل کوهی بصورت اتفاقی با خرس روبرو شد.
ایی سریع دست،  او گفت: در لحظه مقابله خرس در حمله 
جوان  بعد  اما کمی  کرد،  زخمی  را  رودانی  مرد  کمر  و  پا 
مجروح موفق به فرار شد و اکنون با حال عمومی مساعد پس 

از درمان اولیه در منزل استراحت می کند.
و  به گردشگران  رودان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
جویندگان عسل طبیعی توصیه کرد حین جستجو و گردش 
در مناطق صخره ای و کوهستانی هرمزگان احتیاط کنند، زیرا 

این مناطق محل زندگی خرس سیاه آسیایی است.
و  است  هرمزگان  حیات وحش  نماد  آسیایی  سیاه  خرس 
زادگاه این گونه در مناطق کوهستانی شهرستان های رودان، 
بلوچستان است که  از میناب و سیستان و  بشاگرد، مناطقی 

این حیوان در زمره حیوانات در خطر انقراض قرار دارد.

استان خوزستاناستان خوزستان

دزفول

معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی دزفول:

داروی مکمل کاهش عالئم کرونا
در دزفول ساخته شد

 
 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: یک 
داروی مکمل کاهش عالئم کرونا با کمک محققان دزفول و 
سایر دانشگاه های کشور طراحی و ساخته شده که در مرحله 

تحقیقات نهایی است.
اعالم  دزفول  رسانه های  به  سلمانپور  داود  ایرنا  گزارش  به 
کرد: این داروی جدید یک شربت با پایه گیاهی است که 
تولید آن با هدف  کاهش عالئم کرونا از هشت ماه پیش با 
کمک محققان دانشگاه علوم پزشکی دزفول و محققان سایر 
تحقیقات  مرحله  در  در حال حاضر  و  آغاز شده  دانشگاه ها 
نهایی و  انجام آزمایش های بالینی است.معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: هنوز مجوز نهایی برای 
تولید انبوه این فرآورده گرفته نشده که به محض اخذ مجوز 
ماسک  عرضه  درخصوص  وی  شد.  خواهد  عمومی  اعالم 
غیراستاندارد توسط برخی دست فروشان نیز گفت: متأسفانه 
که  است  عرضه  حال  در  غیراستاندارد  ماسک های  برخی 

برخورد قانونی با فروشندگان آنها در حال انجام است.

شوش

مدیر جهاد کشاورزی شوش خبر داد؛

شوش، رویشگاه گل های زرد کلزا
کلزای  سوم  یک  کشت  از  شوش  کشاورزی  جهاد  مدیر 
خوزستان در این شهرستان و تولید ۴۰ هزار تن دانه روغنی 

خبر داد.
گودرز  خوزستان،  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
امسال  اینکه  بیان  با  شوش  کشاورزی  جهاد  مدیر  بهرامیان 
کرخه  غرب  منطقه  در  کلزا  کشت  توسعه  بیشترین  شاهد 
برداشت  با  که  می شود  بینی  پیش  گفت:  هستیم،  شهرستان 
متوسط ۲ تن در هر هکتار بتوانیم، ۴۰ هزار تن محصول دانه 
روغنی از این اراضی برداشت کنیم که می تواند نقش بسیار 

مهمی در خودکفایی کشور داشته باشد.
نیاز کشور به دانه های روغنی بسیار زیاد  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  کشت  زیر  سطح  نظر  از  خوبی  بسیار  توسعه  و  بوده 
شده است، افزود: از نظر شاخص می توانیم ۴۰ هزار تن تولید 
برای  استان  از  به خارج  باشیم که  در سطح شهرستان داشته 

کارخانه های روغن کشی ارسال می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد

رئیس مرکز بهداشت
شهرستان بویراحمد خبر داد؛

راه اندازی بیمارستان صحرایی
و دو نقاهتگاه کرونایی در یاسوج

 
 

نگرانی  ابراز  با  بویراحمد  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
از  شهرستان  این  در  کرونا  شیوع  وضعیت  درخصوص 
راه اندازی بیمارستان صحرایی و دو مدرسه به عنوان نقاهتگاه 

در موقعیت حاد گسترش این ویروس خبر داد.
محمد یزدان پناه به خبرنگار ایلنا در یاسوج گفت: متأسفانه 
قربانی  تاکنون 218  بویراحمد  ویروس کرونا در شهرستان 
برجای گذاشته که پیش بینی می کنیم این تعداد در روزهای 

آینده به آمار باالتری برسد.
در  کرونایی  بستری های  تعداد  به  روزانه  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  می شود،  افزوده  بویراحمد  شهرستان  بیمارستان های 
شدن  تکمیل  از  پس  اقدامات  برای  پیش بینی ها  داشت: 

بیمارستان ها نیز شده است.

۶۰۰ هکتار جنگل و مرتع در آتش سوزی سال گذشته در شهرستان گچساران 
تخریب شدند.

اتابک  بویراحمد،  و  کهگیلویه  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
فرماندار شهرستان گچساران در نشست ستاد بحران گفت: این مقدار جنگل و 

مراتع در ۲۹ فقره آتش سوزی از بین رفت.
اتابک افزود: این آتش سوزی ها در مناطق پالک انبار شاهی، پشه کان اولیا، 

دیل  پهن  کوه  و  آبریگون  باشت،  ماهور  گهر،  کوه  و  بنار  خنگ  نارک، 
مارین رخ داد.

در این نشست برگزاری مانورها، ارائه آموزش، تشکیل گروه های همیار از 
سوی مدیران، فراهم کردن تجهیزات الزم برای اطفای حریق، اعزام نیروهای 
آموزش دیده به مناطق آتش سوزی، رفع مشکالت و تجهیز دمنده های آتش 

بر، پایش منطقه بعد از آتش سوزی از سوی کارشناسان به تصویب رسید.

فرماندار شهرستان گچساران خبر داد؛

تخریب ۶00 هکتار جنگل در گچساران بر اثر آتش سوزی


