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اثر زهرا نظری هنرمند مشکانی 
با عنوان »گلیم صلح و دوستی« 
به جشنواره آرمان صلح راه یافت

 

 
 

سرویس خبری/ علیرضا مقدسی : حمیدرضا هادی مسئول 
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
نی ریز در گفتگو خبری گفت: گلیم دست بافت زهرا نظری 
برترین های جشنواره آرمان صلح  رده  در  با موضوع صلح 

قرار گرفت.
وی افزود: این اثر هنرمند نی ریزی در نمایشگاه ملی آرمان 
ایرانی، در  ایرانی و غیر  از هنرمندان  به همراه آثاری  صلح 
سالن آمفی تئاتر و نگارخانه دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو 

تهران رونمایی شد.
یونسکو،  ملی  کمیسیون  کل  دبیر  ایوبی  مراسم  این  در 
محمودیان معاون دفتر غرب آسیای منطقه آسیا و اقیانوسیه 
مؤسسه  رئیس  بختی  سرور  صنایع دستی،  جهانی  شورای 
ایران،  )موزه(  ایکوم  رئیس  طباطبایی  اکو،  فرهنگی 
در  هنرمندان  از  تعدادی  و  کشورها  سفرای  و  دیپلمات ها 

مراسم افتتاح حضور داشتند.
و  عکس  همراه  به  هنرمند  این  اثر  گفت:  پایان  در  هادی 

بیانیه ای صادر و در کتاب یونسکو ثبت خواهد شد.
گفتنی است زهرا نظری هم اکنون مدیر کارگاه تولیدی »هنر 
هنر  آموزش  درزمینه  کارگاه  این  است.  مشکان«  ماندگار 

گلیم بافی و قالی بافی، تاپستری، تابلو فرش و...فعالیت دارد.

کازرون
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان کازرون خبر داد؛
 اختصاص 10 هکتار اراضی 
طبیعی به کاشت گیاه مورینگا 

در شهرستان کازرون
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
کشت  فارس  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
آزمایشی گیاه مورینگا برای اولین بار در شهرستان کازرون 

به مرحله ثمر دهی رسید.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  محبوب  ایران  مجتبی  سید 
گیاه  این  کاشت  گفت:  کازرون  شهرستان  آبخیزداری 
انجام شد و پس از  برای نخستین بار در شهرستان کازرون 

مراقبت های الزم به مرحله رشد و گل دهی رسید.
و  خشک  نسبتًا  مناطق  اقلیم  با  گیاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
گیاه  این  مطلوب  رشد  موجب  و  بوده  سازگار  نیمه خشک 
انجام  آزمایشگاهی  و  فنی  تحقیقات  از  پس  افزود:  می شود 
مراتع  در  گیاه  این  شهرستان  این  مختلف  مناطق  در  گرفته 
حسین آباد سرمشهد از توابع بخش جره و باالده این شهرستان 

کاشته و به ثمر رسید. 
ضد  و  دارویی  خواص  به  اشاره  با  ادامه  در  محبوب  ایران 
علوفه  برای  گیاه  این  از  داشت:  ابراز  گیاه  این  سرطانی 

حیوانات نیز استفاده می شود.
کازرون  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
عنوان  هکتار   10 را  پرمصرف  گیاه  این  کشت  زیر  سطح 
فراهم  بر  عالوه  گیاه  این  کاشت  و  توسعه  گفت:  و  نمود 
کردن بستر صادرات موجب افزایش ارزآوری به کشور نیز 

خواهد شد.
بیضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا خبر داد؛ 

آغاز کوچ پاییزه زنبورداران بیضا
پائیزه  کوچ  گفت:  بیضا  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گرمسیری  مناطق  به  شهرستان  این  زنبور  کلنی   8000
استان های فارس و بوشهر از اواخر شهریورماه آغاز و تا نیمه 

مهرماه ادامه دارد.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، منصور امیریان با 
می شود  انجام  ماه  آبان  در  عسل  پاییزه  برداشت  اینکه  بیان 
افزود: بهره گیری از شهد گل های درختان کنار دلیل اصلی 

کوچ زنبورستان ها به مناطق قشالقی است.
این مقام مسئول اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 
شهرستان  در  پاییزه  و  تابستانه  بهاره،  عسل  تن   160 جاری 

تولید و روانه بازارهای فروش داخلی و خارجی شود.
شامل:  ثانویه  محصوالت  تولید  عسل  بر  عالوه  افزود:  وی 
نیز  زنبورعسل  بره و زهر  موم  موم، ژل رویال، گرده گل، 

جمع آوری و تولید می شود..
امیریان گفت: قریب به 100 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم 

فعالیت  به  مشغول  بیضا  شهرستان  بومی  های  زنبورستان  در 
شهرستان  این  اشتغال  و  تولید  در  بسزایی  نقش  که  هستند 

دارند. 

مرودشت
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان مرودشت خبر داد؛

پیش بینی تولید بالغ بر 25 هزار 
تن انار در مرودشت

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت 
گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  انار  برداشت  آغاز  از 
پیش بینی می شود 25 هزار 500 تن انار از انواع شیرین، ملس 

و میخوش در این شهرستان تولید و روانه بازار شود.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از  روابط عمومی 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
مرودشت، کاووس همتی اظهار کرد: برداشت انار از سطح 
850 هکتار باغ در این شهرستان از شهریورماه با برداشت رقم 
شیرین شهوار آغاز و تا آبان ماه با برداشت رقم محلی »زرده 

انار« بریت، رباب و سیاه دارویی به پایان می رسد.
همتی با بیان اینکه عمده انار تولیدی متعلق به شهر فاروق از 
توابع این شهرستان است، تصریح کرد: ارقام »زرده انار« و 
شیرین شهوار فاروق شهرت ملی دارد و کیفیت انار و بیشینه 
تاریخی شهر فاروق موجبات رونق گردشگری در این منطقه 

را فراهم کرده است.

استان بوشهر
 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خبر داد؛

افزایش سهمیه ارزی شرکت های 
تعاونی مرزنشینان بوشهر 

صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
در  ارزی  سهمیه  افزایش  از  بوشهر  استان  تجارت  و  معدن 

شرکت های تعاونی مرزنشینان خبر داد.
ابوالقاسم محمد زاده اظهار کرد: سهمیه ارزی در شرکت های 
تعاونی مرزنشینان به ازای هر نفر در مناطق عادی و محرم به 
ترتیب ۲۰۰ دالر و ۴۰۰ دالر در استان بوشهر افزایش یافت.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر، وی افزود: با توجه به تصمیمات  
جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰  کارگروه ماده )۱۲( قانون ساماندهی 
مبادالت مرزی و به استناد ماده )۴( و تبصره )۵( ماده )۶( 
آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، سهمیه ارزی مرزنشینان  به 
ازای هر نفر در مناطق عادی و محروم به ترتیب ۱۵۰ و  ۳۰۰ 

دالر نسبت به قبل افزایش یافت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر بیان کرد: سازمان صمت استان بوشهر 
از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی در راستای پیگیری 
دستگاه های  مسئولین  با  مرزنشینان  تعاونی های  حق وحقوق 
اجرایی مربوطه تشکیل داده است که توانسته است بخشی از 

مسائل و مشکالت آن ها را مرتفع و ساماندهی کند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خبر داد؛

ممنوعیت تردد کامیون ها در جاده 
ساحلی گناوه-بوشهر

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر گفت: تردد کامیون های سنگین تا اطالع بعدی 
در  باکسی  پل  طرح  اجرای  و  راهداری  عملیات  به  باتوجه 

محور جاده ساحلی گناوه به بوشهر ممنوع است.
سید طالب لواسانی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: هرساله 
در فصل زمستان با وقوع سیل در جاده بوشهر-گناوه مشهور 
ارتفاع  دلیل  به  شمالی  محدوده جزیره  در  ساحلی،  محور  به 
کم جاده و پست بودن زمین در آن منطقه آبگرفتگی ایجاد 

می شد.
وی تصریح کرد: با صدور مجوز پرورش میگو در باالدست 
این جاده، خاکریزها بستر رودخانه را تغییر داده در عین حال 
محدوده  یک  در  آب  بود،  نشده  الیروبی  نیز  رودخانه  که 

جمع می شد.
مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
طرح  اجرای  مشکل  این  حل  برای  داد:  ادامه  بوشهر  استان 
پل باکسی در محور جاده ساحلی گناوه به بوشهر حدفاصل 
روستای جزیره شمالی انجام گرفت تا معضل زیر آب رفتن 

این جاده پس از بارندگی برطرف شود.
اجرای  بیان کرد: پیش بینی می شود حدود دو هفته  لواسانی 
این طرح زمان ببرد در این مدت رانندگان انواع کامیون ها تا 
زمان پایان نیافتن عملیات راهداری در این محور از محورهای 

جایگزین گناوه - آبپخش - بوشهر استفاده کنند.

وی یادآور شد: پس حادثه واژگونی کامیون حامل سوخت 
استان تردد  ماه پیش، کمیته ملی  از یک  با خودرو سواری 
نفتکش ها و کامیون های حامل سوخت را ممنوع کرده بود. 

 

استان هرمزگان
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان:

12 فقره گواهی اکتشاف 
معدن در هرمزگان صادر شد 

 
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۱۲ 
فقره گواهی کشف معدن با مساحت حدود ۱۳.۶۹ کیلومتر 
نخست  ماهه   ۶ در  تن  میلیون   ۶۹ بر  افزون  ذخیره  و  مربع 

سالجاری در این استان صادر شده است.
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  عمومی  روابط  به گزارش 
هرمزگان، خلیل قاسمی با اعالم این خبر افزود: همچنین از 
ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه سالجاری ۱۷ فقره پروانه 
اکتشاف معدن و ۵۷ فقره مجوز برداشت شن و ماسه و خاک 

رس در استان هرمزگان صادر شده است. 
در  خدادادی  معدنی  مزیت های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
قابلیت و فرصت سرمایه گذاری در معادن استان  هرمزگان، 
به این بخش  نیازمند توجه بیش از پیش  را فراهم ساخته و 
مهم و تأثیرگذار اقتصادی است، ادامه داد: ایجاد و راه اندازی 
زنجیره های  و  چرخه  تکمیل  و  توسعه  فرآوری،  واحدهای 
بعدی معادن و صنایع پایین دستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار 

را تحقق می بخشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، پیش بینی 
تمهیدهای الزم براساس برنامه های وزارت صنعت، معدن و 
معدنی  صنایع  بخش  در  سرمایه  در خصوص جذب  تجارت 
را یکی از مهم ترین اولویت های امسال دانست و خاطرنشان 
کرد: تنوع محصوالت معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده 
براساس منویات رهبر  و تحقق نهضت کاهش خام فروشی 

معظم انقالب در سرلوحه برنامه های این سازمان قرار دارد.
وی در پایان یادآور شد ّ توسعه معادن و صنایع معدنی یکی 
برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت  از محوری ترین 

هرمزگان در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است. 
هرمزگان دارای ۲۱ نوع ماده معدنی است که ذخیره قطعی 

معادن استان هم اکنون یک میلیون و ۵۵۸ هزار ُتن است.
در پی آغاز طوفان حاره ای »شاهین«

روستاهای در معرض خطر 
شرق هرمزگان تخلیه اضطراری 

می شوند
گفت:  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
دریا  آب  آمدن  باال  و  سیالب  خطر  معرض  در  روستاهای 
تخلیه  هرمزگان  در شرق  »شاهین«،  حاره ای  طوفان  پی  در 

اضطراری می شوند.
خبرنگاران،  جمع  در  حسن زاده  مهرداد  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: در حال حاضر ستادهای بحران شهرستان های جاسک 

و سیریک فعال شده اند و در حالت آماده باش هستند.
به  اشاره  با  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شده  صادر  هرمزگان  شرق  برای  قرمز  سطح  هشدار  اینکه 
میزان  از  برای کاستن  تدابیر الزم  است، تصریح کرد: همه 
خسارت های احتمالی باید در سریع ترین زمان ممکن عملیاتی 

شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طوفان حاره ای از بعد از ظهر 
روز شنبه تا پایان روز یکشنبه تداوم دارد و تندباد شدید در 
مناطق ساحلی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت و در مناطق 
فراساحلی با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، همراه با 

رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.
پس از برخورد نامناسب یک مدیر 

با ارباب رجوع؛

استاندار هرمزگان: انتظار دارم قبل 
از برخورد اداری، استعفا کنید 

استاندار  تلفن  شماره  به  پیامی  ارسال  با  شهید  خواهر  یک 
هرمزگان، از رفتار نامناسب یکی از مدیران استان به شدت 

گالیه کرد.
استاندار  به  این خواهر شهید  پیام  ایسنا، در متن  به گزارش 

هرمزگان آمده است:
»بنده خواهر شهید نیروی آموزش و پرورش استان مشغول 
در شهرستان بشاگرد هستم وباتوجه به مشکالتی که داشتم 
رودان  شهرستان  به  بشاگرد  شهرستان  از  انتقالی  درخواست 
پرورش  و  آموزش  داشتم  را  همسرم  زندگی  و  کار  محل 
اما  کرد  موافقت  اینجانب  انتقالی  درخواست  با  بشاگرد 
اینجانب  انتقالی  با  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متأسفانه 

مخالفت کرده بنده برای درخواست همکاری بعد از گفتگوی 
معاونت سیاسی و امنیتی حضرتعالی با ............ برای مساعدت 
از  ............. رسیدم و  این زمینه، حضوری خدمت آقای  در 
بدترین  به  متأسفانه  که  داشتم  مساعدت  درخواست  ایشان 
مرا  جواب  تندخویی  و  تمام  عصبانیت  با  و  ممکن  شکل 
دادند هرچند که بنده ایشان را دعوت به آرامش کردم باز 
با همان لحن با من برخورد کردند که من ناچار شدم بدون 

کوچکترین واکنشی دفتر ایشان را ترک کنم. 
مراجعه کننده  با  رفتاری  چنین  این  مسئول   مقام  یک  چرا 
اجازه   .............. آقای  به  مقرراتی  و  قانون  چه  باشد،  داشته 
بی احترامی به مراجعه کننده را داده که با لحن تند می گوید 
آقای  می کنم.  شما صحبت  با  مقررات  و  قوانین  مطابق  من 
............ اگر امروز  پشت این میز نشسته است، از برکات 
خون همین شهیدان امثال برادر من است و جالب تر اینکه در 
هفته دفاع مقدس قرار داشتیم، خوب تکریم خانواده شهدا را 

به جا آوردند.
هستید  دولت  عالی  مقام  که  بزرگوار  استاندار  شما  از  لذا 
خواهشمندم و استدعا دارم تذکرات الزم را به ایشان بدهید 
که در برخورد با ارباب رجوع چنین رفتار ناپسندی نداشته 
باشند که به دور از یک مسئول و یک فرهنگی است و آقای 
ماندنی  مقامی  و  پست  هیچ  که  می داند  خوب   ........……

نیست.«
در پی این رفتار و برخورد نامناسب، تند و با عصبانیت یکی 
درخواست  به  پاسخگویی  در  ادارات  از  یکی  در  مدیران  از 
یک ارباب رجوع که از خانواده معظم شهدا بوده اند و اطالع 
یافتن استاندار هرمزگان از این مسئله، فریدون همتی ضمن 
دستور فوری به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان برای رسیدگی و رفع مشکل این ارباب رجوع و 
خانواده معظم شهید، بر لزوم برخورد قانونی با این مدیر تأکید 
کرد.استاندار هرمزگان پس از آن در پیامکی خطاب به این 
مدیر که با عصبانیت و تندی با یک ارباب رجوع و خانواده 

معظم شهید رفتار کرد، نوشت:
نظام  برای یک مدیر در  اولیه  از خصوصیات مهم و  »یکی 
است  رجوع  ارباب  تکریم  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس 
نظر  در  باید  شهدا  معظم  خانواده  برای  را  آن  از  باالتر  که 
این  شهدای  خون  حاصل  شما  و  من  میزهای  این  داشت. 
احدی  با  رفتار  این  دریافت  برای  متأسفم  خانواده هاست. 
با  باید  آیا  ندادیم،  انجام  که  کاری  شهدا،  معظم  خانواده  از 
عصبانیت با آنها رفتار کنیم؟! انتظار هست قبل از برخورد 
اصلی اداری، خودتان استعفا کنید و میز خدمت را به اهلش 

واگذار کنید.«

استان خوزستان
 

اهواز

وزیر نیرو از طرح میان مدت غدیر 
بازدید کرد

 
 

 
 

   
تا  انتقال  خط  و  چمران  شهید  پمپاژ  ایستگاه  از  نیرو  وزیر 

تصفیه خانه شماره ۲ اهواز بازدید کرد.
علی اکبر محرابیان در سفر خود به خوزستان از ایستگاه پمپاژ 
شهید چمران و خط انتقال تا تصفیه خانه شماره ۲ اهواز بازدید 

کرد.
غدیر  مدت  میان  طرح  به  که  پروژه  این  ایسنا،  گزارش  به 

معروف است در دو فاز پیش بینی شده است.
فاز اول شامل تکمیل ایستگاه پمپاژ شهید چمران به ظرفیت 
قطر  به  فلزی  انتقال  احداث خط  و  ثانیه  بر  متر مکعب   ۲.۵
تا  مذکور  ایستگاه  از  کیلومتر   ۱۰ طول  به  میلیمتر   ۲۰۰۰

تصفیه خانه شماره ۲ اهواز است.
عملیات اجرایی فاز اول طی ماه های گذشته اجرایی شده است 
و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
پمپاژ  ایستگاه  توسعه  شامل  عملیاتی،  جبهه  این  دوم  فاز 
و  خرید  شامل  ثانیه،  بر  مکعب  متر   ۲.۵ میزان  به  مذکور 
نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال این ایستگاه است که 
پیش بینی می شود طی هشت ماه آتی انجام و به بهره برداری 
برسد. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این فاز حدود ۴۳.۴ 

درصد است.
دبیر شورای سالمت اهواز:

نگران پیک جدید کرونا 
در ماه آینده ایم

دبیر شورای سالمت اهواز گفت: فراموش نشود در آبان ماه 
سال گذشته پیک بیماری را در استان خوزستان تجربه کردیم 
و اکنون نیز نگران هستیم اگر واکسیناسیون سریع تر انجام 
و  نکنند  رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  مردم  و  نشود 
عادی انگاری ادامه یابد، در ماه آینده با پیک جدید بیماری 

روبه رو شویم.
اشاره  با  ایلنا،  با  در گفت وگو  احمدی بلوطکی  مهران  دکتر 
به آخرین وضعیت بیماری در اهواز اظهار کرد: حدود یک 

ماه تا یک ماه و نیم پیش، روزانه میزان مراجعات به مراکز 
نفر می رسید و تعداد موارد  به ۲ هزار  اهواز  بهداشتی غرب 
شناسایی شده ابتال به کرونا نیز ۵۰۰ نفر بود اما اکنون میزان 
مراجعات به مراکز بهداشتی کاهش یافته و در برخی روزها 
شاید ۴۰۰ نفر به مراکز بهداشتی غرب اهواز مراجعه می کنند 

و این وضعیت در شرق اهواز نیز حاکم است.
وی نسبت به ادامه عادی انگاری مردم نسبت به کرونا، هشدار 
پیک  ماه سال گذشته  آبان  در  نشود  فراموش  افزود:  و  داد 
نیز  اکنون  و  کردیم  تجربه  خوزستان  استان  در  را  بیماری 
نگران هستیم اگر واکسیناسیون سریع تر انجام نشود و مردم 
عادی انگاری  و  نکنند  رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های 
ادامه یابد، در ماه آینده با پیک جدید بیماری روبه رو شویم.

با  آینده  سال  دو  تا  کرد:  بیان  اهواز  سالمت  شورای  دبیر 
کرونا زندگی خواهیم کرد بنابراین عالوه بر واکسینه شدن، 
مردم باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا کمتر 

این پیک ها را تجربه کنیم.
میزان  که  است  این  ما  تالش  تمام  کرد:  تصریح  وی 
مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش دهیم که الزمه آن، 
رعایت  و  وقت  اسرع  در  مرحله ای  دو  واکسیناسیون  انجام 

دستورالعمل های بهداشتی است.
و  شهری  واکسیناسیون  مراکز  گفت:  احمدی بلوطکی 
زمان  حداکثر  که  داده ایم  افزایش  اندازه ای  به  را  روستایی 

فرآیند واکسیناسیون تنها ۵ دقیقه است.
کرد:  تصریح  واکسن،  خوب  موجودی  به  اشاره  با  وی 
بیماری کاهش و مراکز واکسیناسیون ثابت  بار  اکنون که 
منازل  درب  به  بهورزها  و حتی  است  یافته  افزایش  سیار  و 
برای واکسینه کردن مردم مراجعه می کنند، مردم باید سریعًا 
مانند کرونا  واکسیناسیون  فرآیند  امیدواریم  واکسینه شوند. 
فردا  و  امروز  واکسن  دریافت  برای  مردم  و  نشود   عادی 

نکنند.

استان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس جمهور:

 حتماً تالش می کنیم وضعیت 
مسکن را متحول کنیم

 

 

 
ابراهیم رئیسی در پایان سفر به کهگیلویه و بویراحمد  سید 
با اظهار ناخرسندی از اینکه به دلیل شرایط کرونایی امکان 
حضور در اجتماعات عظیم مردمی وجود نداشت، گفت: پیش 
از این سفر، جمعی از دوستان را مأمور کرده بودیم که مسائل 

و مشکالت استان را بررسی کنند.
استان  این  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  ایسنا،  گزارش  به 
امکانات و ظرفیت های بسیاری دارد، گفت: اتمام پروژه های 
جزو  استان  احداث  دست  در  سدهای  جمله  از  نیمه تمام 
حوزه  در  طرح   ۲۱۷ است.  استان  برای  دولت  اولویت های 
حوزه  شهرسازی،  و  راه  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  صنعت 
و  کهگیلویه  برای  دارویی  گیاهان  و  صنعت  کشاورزی، 
بویراحمد به تصویب رسیده تا هم روند پیشرفت استان و هم 

اشتغال زایی تسریع شود.
بازدیدهای  از  وزرا  از  شماری  گزارش  به  اشاره  با  رئیسی 
طرح های  گزارش ها،  این  در  گفت:  استان  مختلف  مناطق 
قطعی شده برای استان اعالم شد تا همه مدیران استان یک 
حس مشترک پیدا کنند که این کار، کار خودشان است و 
باید این کارها را به سرانجام برسانند و همچنین پاسخگوی 

مردم و سلسله مراتب اداری هم باشند.
زلزله زده  منطقه  به  خود  سفر  به  همچنین  رئیس جمهور 
وضعیت  از  جلسه  در  شده  ارائه  گزارش  نیز  و  سی سخت 
همه  گفت:  و  کرد  اشاره  کانکسی  و  کپری  مدارس 
دستگاه های ذیربط به تکمیل خانه های زلزله زدگان تا پیش 
از شروع فصل سرما و نیز سامان دادن مدارس غیراستاندارد 
موظف شدند. همچنین وضعیت خانه های روستایی در خطر 

تخریب نیز باید سامان یابد.
ارائه  جمله  از  دولت  دیگر  برنامه های  و  طرح ها  به  رئیسی 
تسهیالت ازدواج جوانان و نیز رسیدگی به وضعیت مسکن 
تشکیل جلسه خواهد  به زودی  عالی مسکن که  در شورای 
داد، اشاره کرد و گفت: حتمًا تالش خواهیم کرد وضعیت 
مسکن را در کشور متحول کنیم چرا که وضع کنونی، وضع 

قابل قبولی نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از 
بخش  شدن  فعال  گفت:  کرد،  خواهیم  فعال  پیشران  صنایع 

مسکن خیلی از صنایع را فعال می کند.
تزریق  و  شده  تصویب  طرح های  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
آورد،  خواهد  پدید  استان  در  خوبی  تحرک  آنها  اعتبارات 
ریاست جمهوری  نهاد  اجرایی  معاونت  در  را  بخشی  گفت: 
مصوبات  اجرای  پیگیری  فقط  کارش  که  کردیم  ایجاد 
سفرهای استانی خواهد بود و مردم نیز به طور منظم از نتایج 

اجرای طرح ها مطلع می شوند.
دستگاه های  مدیران  سایر  و  استانی  مدیران  از  رئیس جمهور 
اجرایی خواست از ظرفیت جوانان کشور بیشتر استفاده کنند.

به  توجه  با  یاسوج گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
ذائقه مردم استان و همچنین اهمیت و ارزش غذاهای سنتی، مردم استان 
بیشتر به محصوالت بومی محلی روی آورده اند.رحمت اله افشار افزود: 
با وجود اینکه حفظ اقتصاد بومی و حمایت از تولیدات محلی الزم و 
ضروری است ولی بحث بهداشت و کنترل کیفیت محصوالت مهم تر 
بوده و اهمیت بسزایی دارد.وی ضمن اعالم آمادگی آزمایشگاه کنترل 
کیفیت  کنترل  در  معاونت  این  آشامیدنی  و  خوراکی  مواد  کیفیت 

محصوالت بومی و لبنیات سنتی استان اعالم کرد: تحت هیچ شرایطی 
سالمت مردم نباید فدای مالحظه کاری ها شود.به گزارش ایسنا به نقل 
از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 
افشار ضمن حمایت از تولیدات بومی و سنتی استان خاطرنشان کرد: با 
همکاری کارکنان معاونت بهداشتی و دامپزشکی استان، لبنیات سنتی 
با جدیت کنترل شده و با متخلفین که سالمت و بهداشت محصوالت 

تولیدی خود را رعایت نمی کنند به شدت برخورد خواهد شد.

با متخلفین تولید و توزیع فرآورده های لبنی سنتی غیربهداشتی برخورد می شود


