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 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون
  خبر داد؛

پالک کوبی دام ها مالک دریافت 
نهاده های دامی

 

 
 

تخصیص  گفت:  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
انجام  به  منوط  شهرستان  این  در  دار  یارانه  دامی  نهاده های 

عملیات پالک گذاری دام ها است.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
کازرون، حمید رشیدی اظهار کرد: از ابتدای مصوبه پالک 
گذاری دام تاکنون 377 هزار رأس دام سبک و سنگین در 

کازرون هویت گذاری شده است.
بر  نظارت  دستورالعمل  براساس  افزود:  مسئول  مقام  این 
توزیع نهاده های دامی ابالغی وزیر جهاد کشاورزی، مالک 
دامداران  بین  دامی  نهاده های  توزیع  و  تشخیص  شناسایی، 

براساس هویت گذاری و پالک کوبی دام ها می باشد.
تن  هزار   10 از  بیش  جاری  سال  در  کرد:  تصریح  رشیدی 
نهاده دامی از قبیل خوراک دام آماده، جو، ذرت و سبوس 
خود  دام های  کوبی  پالک  به  اقدام  که  دامدارانی  به  صرفًا 

نموده اند، توزیع شد.
وی ابراز کرد: باال بردن امنیت دام و جلوگیری از سرقت، 
کاهش قاچاق دام، اختصاص سهمیه نهاده به بهره برداران و 
هویت  طرح  مزایای  از  تولید  جهت  برنامه ریزی  به  کمک 

گذاری دام است.
اینکه  با تأکید بر  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
گذاری،  هویت  به  نسبت  دامداران  مراجعه  عدم  درصورت 
می کند،  پیدا  کاهش  شهرستان  در  دامی  نهاده های  سهمیه 
همکاری های  ملی  و  مهم  امر  این  در  خواست  دامداران  از 
و  کردن  شناسنامه دار  به  نسبت  و  آورند  عمل  به  را   الزم 

هویت گذاری دام های خود اقدام نمایند.

ارسنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان 

خبر داد؛ 
ردیابی آفت قرنطینه ای کرم 

برگ خوار پاییزه در مزارع ذرت 
ارسنجان

آفت  ردیابی  از  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این  ذرت  مزارع  در  پاییزه  برگ خوار  کرم  قرنطینه ای 
تله  آفت،  این  ردیابی  به منظور  و گفت:  داد  خبر  شهرستان 

فرمونی در مزارع ذرت ارسنجان نصب شده است.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
ناصر  سید  ارسنجان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
این آفت در  به دامنه میزبانی وسیع  با اشاره  حسینی خرمی 
محصوالت زراعی به ویژه ذرت و سایر غالت افزود: این آفت 
از تمامی قسمت های رویشی گیاه تغذیه می کند به طوری که 
میزان خسارت در مراحل پایانی رشد به ۱۰۰ درصد می رسد.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص آفت کرم برگ خوار پاییزه 
در مراحل ابتدای ظهور در مزارع به دلیل شباهت آن به سایر 
گیاهان  برگ های  کرد:  اظهار  است،  دشوار  معمول  آفات 
هنگام هجوم این آفت به شکل مشبک و تورمانند درآمده و 
در حالت شدیدتر، خزان زودرس و ریزش برگ ها در مزارع 

مشاهده می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آفت کرم برگ خوار پاییزه 
از طریق پرواز حشره کامل، در مزارع و بین کشورها منتقل 

می شود.
 به گفته وی این آفت از روش های دیگر مانند تخم، الرو 
و شفیره از طریق واردات و ترانزیت محصوالت میزبان نیز 

قابل انتقال است.

مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی مرودشت اعالم کرد:

زیتون مرودشت در مراحل پایانی 
برداشت

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت 
این  کشت  زیر  باغ  هکتار   ۱۵۰ از  زیتون  برداشت  گفت: 
محصول در مراحل پایانی است و پیش بینی می شود، بیش از 

چهارصد تن محصول زیتون تولید و روانه بازار شود.
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
مرودشت، کاووس همتی افزود: برداشت از اواسط شهریور 
با برداشت ارقام کنسروی آغاز شد و تا اواخر مهر با برداشت 

ارقام روغنی به پایان می رسد.
کشاورزان  روغن  اقتصادی  به صرفه  توجه  با  کرد:  بیان  او 
هرساله حدود 30 تا 40 درصد زیتون تولیدی را به تهیه روغن
برداشت  کنسروی  صورت  به  مابقی  و  می دهند  اختصاص 

می شود.
اجرای  با  باغ ها  عملکرد  افزایش  طرح  اینکه  بیان  با  همتی 
کار  دستور  در   1397 سال  از  تغذیه  پیوند،  هرس،  عملیات 
قرارگرفته است، تصریح کرد: در این طرح به منظور افزایش 
رقم  با  فعلی  نامناسب  ارقام  وضعیت،  بهبود  و   عملکرد 
به صورت  است  اقلیم مرودشت  مناسب  زیتون« که  » زرد 

گسترده اصالح می شود.
این مقام مسئول، با اشاره به اینکه با عملیات اصالحی، تغذیه 
و احیا باغات متوسط عملکرد باغ ها رو به افزایش است، ابراز 
کشاورزی  جهاد  سازمان  سوی  از  تخصیصی  کرد:اعتبارات 
استفاده  با  باغداران  مهارت  و  دانش  افزایش  فارس،  استان 
افزایش  در  مهمی  نقش  کارشناسان  ترویجی  فعالیت های  از 

متوسط عملکرد باغ ها داشته است.
به  اشاره  با  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 
حمایت های  مورد  احیا  و  اصالح  طرح های  متقاضیان  اینکه 
دولتی قرارمی گیرند، اذعان کرد: به منظور افزایش عملکرد 
به  مرودشت،  شهرستان  اقلیم  با  سازگار  ارقام  جایگزینی  و 

متقاضیان یارانه نهال پرداخت می شود.
شنگه،  زیتون،  زرد  کبکی،  تخم  ارقام  شد:  یادآور  همتی 
دزفولی، کنسواریا و فیشومی از مهم ترین ارقام زیتون موجود 

در شهرستان مرودشت است.

استان بوشهر

گناوه

مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه:

معافیت کاالی همراه ملوان 
اشتغال زا و رونق بخش بازار است

از  بهره مندی  گفت:  بندرگناوه  لنجداران  تعاونی  مدیرعامل 
در  سازنده  تأثیر  لنجی(،  )ته  ملوان  همراه  کاالی  معافیت 
بوشهر  استان  بنادر  بازارهای  به  رونق بخشی  و  اشتغال زایی 

به ویژه بازار بندرگناوه در این استان دارد.
به  گناوه  لنجداران  تعاونی  عمومی  روابط  ایرنا،  گزارش  به 
نقل از سیدعلی موسوی گمارانی در جلسه مدیران تعاونی های 
لنجداران بنادر با فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: عمده 
بنادر این استان بخصوص شهرستان گناوه   امرارمعاش مردم 
به  کاالی همراه ملوان وابسته است و نیازمند ساماندهی است.
برای  امتیازی  نوعی  به  ملوان  همراه  کاالی  اظهارکرد:  وی 
ساحل نشینان این دیار  است که بدون مزد و منت از مرزهای 
دریایی محافظت می کنند و امیدواریم  برای همیشه قانونمند 
و ساماندهی شود تا به دوراز هرگونه دلهره و اضطراب از این 

فرصت به کسب و کار بپردازند.
اینکه در هنگام برگشت شناورها از  با توجه به  وی افزود: 
بوشهر، مقدار  استان  بنادر  به  کشورهای حاشیه خلیج فارس 
اندکی سوخت در مخازن آنها باقی می ماند، منطقی و شایسته 
نیست به عنوان قاچاق سوخت تلقی شود  و خواستار حسن 
توجه و تعامل سازنده مرزبانی استان بوشهر هستیم. موسوی 
گمارانی گفت:  تعاونی لنج داران بندرگناوه  در جهت حل و 
فصل اساسی نارسایی ها و خألهای قانونی پوشش بیمه کامل 
و مستمر ملوانان و قرار گرفتن ملوانان شناورهای سنتی در 
همکاری  هرگونه  آماده  زیان آور  و  سخت  مشاغل  ردیف 

است.
جم

نماینده مردم دیر، جم، کنگان و عسلویه 
در مجلس شورای اسالمی:

۱۰ میلیارد تومان برای جاده 
ریز- دژگاه تامین اعتبار شد

مجلس  در  عسلویه  و  کنگان  جم،  دیر،  مردم  نماینده 
از  نمایندگی  به  نیرو  وزیر  سفر  در  گفت:  اسالمی  شورای 
رئیس جمهوری و هیئت دولت در جریان ششمین سفر استانی 
دولت سیزدهم به استان بوشهر، ۱۰ میلیارد تومان برای جاده 

ریز - دژگاه در شهرستان جم تأمین اعتبار شد.
مسئوالن  با  نشست  در  احمدی  موسی  ایلنا،  گزارش  به 
افزودن ۱۰  برای  نفت  به دستور وزیر  افزود:  شهرستان جم 
میلیارد تومان اعتبار به طرح احداث جاده ریز به دژگاه با این 
حساب وزارت نفت تاکنون ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به این 

جاده اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: جاده ریز به دژگاه در شهرستان جم یکی 
در صورت  است که  حیاتی  و  مهم  مسیرهای  و  محورها  از 
تکمیل و راه اندازی این مسیر از ترافیک و تصادفات مرگ 

آفرین جلوگیری می شود.
نماینده مردم دیر، جم، کنگان و عسلویه در مجلس شورای 
شبکه های آب،  بازسازی  و  توسعه  بحث  بیان کرد:  اسالمی 
حمایت  منطقه،  برق  شبکه  بازسازی  و  توسعه  به  کمک 

درباره  ویژه  اعتبارهای  تخصیص  مورد  در  کشاورزان  از 
آبخیزداری و آبخوان داری، کمک به زیرساخت های ورزشی، 
و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  زیرساخت های  به  کمک 
درمان به ویژه طرح های هادی روستا موضوع های مطرح شده 

در سفر هیئت دولت در استان بوشهر بوده است.
وی به کمک های بسیار مطلوب پاالیشگاه فجر جم در عمل 
به مسئولیت اجتماعی در منطقه اشاره کرد و گفت: نیاز است 
مدیران این پاالیشگاه اختیارات بیشتری داشته باشند که در 

بحث مسئولیت اجتماعی کمک بیشتری کنند.

 

استان هرمزگان

بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد؛

عبور از تحریم ها با بومی سازی 
قطعات نیروگاهی در بندرعباس

 
 

با  اخیر  سالیان  طی  گفت:  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
کمک دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان بالغ بر یک هزار 
و ۳۰۰ قطعه نیروگاهی بومی سازی شده است که این مسئله 

برگ زرینی در کارنامه نیروگاه بندرعباس خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حسین سلیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره 
قدمتی  با  نیروگاهی  بندرعباس  حرارتی  نیروگاه  اینکه  به 
بالغ بر ۴۰ سال است، خاطرنشان کرد: این نیروگاه جزو چهار 

نیروگاه بزرگ کشور محسوب می شود.
نیروگاه  این  بندرعباس  همچنین گفت:  نیروگاه  مدیرعامل 
بزرگ ترین نیروگاه جنوب شرق کشور است که نقش مهمی 

در تأمین برق کشور و صنایع بزرگ استان دارد.
مراکز  نخستین  از  بندرعباس  نیروگاه  اینکه  بابیان  سلیمی 
مصارف  برای  راه اندازی  ابتدای  در  که  است  استان  صنعتی 
صنعتی برنامه ریزی شده بود، تصریح کرد: امروز این نیروگاه 

حدود ۵۰ درصد نیاز برق استان را تأمین می کند.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اضافه کرد: نیروگاه بندرعباس 
با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک هزار 
شرق  جنوب  نیروگاه  بزرگ ترین  به عنوان  مگاوات   ۳۲۰ و 
نقش  امسال  تابستان  در  انرژی  حداکثری  تولید  با  کشور 
بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تأمین برق استان 
داشت. سلیمی در ادامه به میزان برق تولیدی در این نیروگاه 
اشاره کرد و اظهار داشت: انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس 
میلیون  نهصد  و  میلیارد  دو  مرز  از  امسال  اول  در شش ماهه 

کیلووات ساعت گذشت.
وی اضافه کرد: از این میزان انرژی تولیدی حدود دو میلیارد 
و ۷۹۵ میلیون و ۶۱۶ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای 

بخار بوده است.
سلیمی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید برق واحدهای گازی 
گفت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ واحدهای گازی نیروگاه 
بندرعباس توانستند ۱۰۳ میلیون و ۶۷۲ هزار کیلووات ساعت 
برق تولید کنند که نسبت به تولید سال گذشته به میزان ۶۸ 

درصد افزایش تولید داشته است.
تصریح  نیروگاهی  قطعات  بومی سازی  خصوص  در  سلیمی 
دانشگاهیان و شرکت های  با کمک  اخیر  کرد: طی سالیان 
نیروگاهی  قطعه   ۳۰۰ و  هزار  یک  بالغ بر  دانش بنیان 
بومی سازی شده است که این مسئله برگ زرینی در کارنامه 

نیروگاه بندرعباس خواهد بود.
وی ادامه داد: این نیروگاه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون موفق 
بزرگ  و  کوچک  مهم  قطعه   ۸۰۰ از  بیش  بومی سازی  به 
گام  ارزی  صرفه جویی  بر  عالوه  که  است  شده  نیروگاهی 
بسیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت 

برق کشور برداشته است.
وی افزود: این تجهیزات فنی شامل قطعات مختلف مجموعه 
توربو ژنراتور انواع پمپ ها، کمپرسورهای فشارقوی فن های 
بویلر و تجهیزات الکتریک و ابزار دقیق می شود که با کمک 

تخصص و توانمندی های ساخت داخل تأمین کرده است.
به  توجه  با  گفت:  همچنین  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
خارجی،  قطعات  تأمین  در  موجود  موانع  و  تحریم  شرایط 
برای  گزینه  بهترین  داخل  ساخت  توانمندی های  از  استفاده 
تأمین قطعات جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه است 
تولیدکننده های  از  در جهت حمایت  اقدام حرکتی  این  که 

داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد بود.

قشم
نخستین نمایشگاه دائمی 

محصوالت صنایع دستی قشم 
به بهره برداری رسید

 نخستین نمایشگاه دائمی عرضه محصوالت صنایع دستی قشم 
، همزمان با اولین روز از هفته گردشگری توسط مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم به بهره برداری رسید.
به گزارش مهر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درآیین 
موجود  ظرفیت های  به  توجه  با  گفت:  نمایشگاه  این  افتتاح 

دستی  صنایع  عرضه  دائمی  نمایشگاه  یک  نبود  جزیره،  در 
این کمبود  نمایشگاه  این  برداری  بهره  با  بود که  محسوس 

رفع می شود.
منظر  از  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  نیاز است  نیز این مسئله بسیار ارزشمند است و  اقتصادی 
آموزش های الزم، هم به اصالت هنر قشم خدشه ای وارد نشود 

و هم ارزش رقابتی آن در بازارهای جهانی ارتقا پیدا کند.
وی افزود: قشم به عنوان مقصد مهم گردشگری باید هرروزه 
ماندگاری  که  خود  مؤلفه های  و  جاذبه ها  دارایی ها،  به 

گردشگر را به همراه داشته باشد، بیفزاید.

کیش
 رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه

 آزاد کیش:

۱۵۳ راس آهو در پارک 
حیات وحش کیش سرشماری شد

گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  محیط زیست  اداره  رئیس 
طبق آخرین نتایج سرشماری از سوی محیط بانان این اداره 
هم اکنون ۱۵۳ رأس آهو در پارک حیات وحش این جزیره 

زندگی می کنند.
به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  در گفت  محمدی  مریم 
اینکه برنامه سرشماری آهوان در پارک حیات وحش کیش 
به صورت مستمر اجرا می شود اظهار داشت: آخرین برنامه 
سرشماری در ۱۴ مهر انجام و وضعیت آهوان به لحاظ تعداد 
نر و ماده، تعیین پویا بودن جمعیت، بررسی وضعیت جمعیت 

مورد بررسی قرار گرفت.
تعداد آهوان سرشماری  این سرشماری  اضافه کرد: در  وی 
شده در این پارک به ۱۵۳ رأس رسید اما پیش بینی می شود 
پارک  )داخل  کیش  سطح  در  آهو  رأس   ۹۵۰ هم اکنون 

حیات وحش و سایر نقاط جزیره( زندگی کنند.
بررسی های  طبق  سرشماری  این  اجرای  در  افزود:  محمدی 
صورت گرفته در حال حاضر مهم ترین معضل شناسایی شده، 
وجود سگ های ولگرد و امکان ورود آنها به محدوده پارک 

حیات وحش کیش اعالم شده است.

استان خوزستان
 

استانداری خوزستان  اعالم کرد؛

الزام کارمندان خوزستان
 به واکسیناسیون کووید - ۱۹

 
 

 
 

استانداری خوزستان از الزام کارمندان به انجام واکسیناسیون 
کووید – ۱۹ خبر داد.

اعالم  اطالعیه ای  در  خوزستان  استانداری  ایسنا،  گزارش  به 
کرد: در راستای ابالغی از سوی رسول امیری مدیرکل بازرسی 
هشتادمین  مصوبات   ۱۰ بند  اساس  بر  همچنین  و  استانداری 
جلسه ستاد استانی کرونا، کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی 
ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی و بخش خصوصی  و 

ملزم به واکسیناسیون کووید - ۱۹ هستند.
کارت  ارائه  به  منوط  کار  محل  در  کارکنان  کلیه  حضور 
ارائه کارت  عدم  در صورت  و  بوده  دیجیتال  واکسیناسیون 
واکسیناسیون به استناد مصوبه فوق الذکر، با این افراد مطابق 

قانون برخورد خواهد شد.
همچنین اداره کل بازرسی استانداری خوزستان بر اجرای این 

مصوبه نظارت خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛
احتمال شیوع بیماری های 
مشترک در مناطق زلزله زده 

خوزستان
واکنش  اکیپ های  اعزام  از  خوزستان  دامپزشکی  دیرکل 

سریع به مناطق زلزله زده خبر داد.
بیان  با  ایرنا،  با  گفت وگو  در  کنارکوهی  مصطفی  دکتر 
این که اکیپ های واکنش سریع دامپزشکی در اولین ساعات 
به مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا اعزام شدند، اظهار کرد: 
این اکیپ ها نسبت به واکسیناسیون دام های موجود به منظور 
بیماری های  و  دامی  واگیر  بیماری های  بروز  از  پیشگیری 
تلف شده  دام های  الشه  بهداشتی  دفن  بر  نظارت  و  مشترک 

اقدام می کنند.
وی افزود: اداره کل دامپزشکی تمام توان و امکانات خود را 
از  در حوزه حفاظت  زلزله زده  مناطق  مردم  به  برای کمک 
سرمایه های دامی باقیمانده و پیشگیری از شیوع بیماری های 
مشترک و واگیر دامی در این مناطق به کار خواهد گرفت.

بهداشتی  دفن  و  دامی  تلفات  تعداد  بررسی  کنارکوهی 
دام های تلف شده را از جمله اقدامات این اکیپ ها برشمرد و 
گفت: برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و ابتال 

مناسب  مکانی  در  الشه ها  تمامی  مشترک،  بیماری های  به 
سازمان  العمل های  دستور  با  مطابق  بهداشتی  صورت  به  و 

دامپزشکی کشور مدفون می شود.
منطقه  خاص  توپوگرافی  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
واکنش  اکیپ های  همچنان  بودن،  العبور  صعب  لحاظ  از 
سریع دامپزشکی استان خوزستان و شهرستان اندیکا در حال 
بیماری های  شیوع  احتمال  به  توجه  با  هستند.  خدمات  ارائه 
مشترک در این مناطق نیز اقدامات کنترلی و پیشگیری از 
بیماری ها در  پایش  قبیل واکسیناسیون، سم پاشی و رصد و 

حال اجرا است. 
امدادرسانی  لزوم  بر  تاکید  با  دامپزشکی خوزستان  مدیرکل 
فوری به مناطق زلزله زده در حوزه دامپزشکی برای پیشگیری 
از شیوع بیماری های مختلف، بیان کرد: در پی ایجاد شرایط 
زلزله،  از  متاثر  مناطق  در  بهداشت  سطح  کاهش  و  ویژه 
این  در  که  می یابد  افزایش  دامی  بیماری های  وقوع  احتمال 
خوزستان  استان  دامپزشکی  سریع  واکنش  اکیپ های  راستا 
نسبت به واکسینه کردن دام های سبک و سنگین در مناطق 
طاعون  اسکین،  لمپی  بروسلوز،  بیماری های  علیه  زلزله زده 
دستورالعمل های  با  مطابق  آبله  و  کوچک  نشخوارکنندگان 
کار   دستور  در  خوزستان  استان  دامپزشکی  بحران  مدیریت 

قرار دارند.
دزفول

مدیر دفتر پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز:

بانوی جوان دزفولی به سه نفر 
زندگی بخشید

مدیر دفتر پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهل دزفول که دچار مرگ  اهواز گفت: یک زن ۲۲ ساله 

مغزی شده بود سه نفر را به زندگی برگرداند.
اظهار  ایلنا  با خبرنگار  دکتر جواد شریعتی در گفت و گو 
داشت: این زن جوان به دنبال خونریزی مغزی دچار مرگ 
مغزی شد. کلیه های وی به یک زن ۴۳ ساله در اهواز و یک 
مرد ۵۴ ساله در سربندر اهدا شد همچنین کبد وی برای پیوند 

به شیراز انتقال یافت.
فشارخون  علت  به  جوان  زن  این  قلب  اینکه  بیان  با  وی 
بیمارستان  در  جراحی  عمل های  افزود:  نبود  پیوند  قابل  باال 
عضو  اهدای  سیزدهمین  این  گرفت.  اهواز صورت  گلستان 
امسال در خوزستان است که با توجه به شرایط کرونا اقدامی 

بی نظیر در کشور محسوب می شود.
کلیه، ۱۱ کبد  در خوزستان  ۱۹  امسال  بیان کرد:  شریعتی 
هم وطن   ۳۳ جان  و  شد  پیوند  تهران(  به  )ارسال  قلب   ۲ و 
علوم  دانشگاه  اعضای  پیوند  دفتر  کرد.مدیر  پیدا  نجات 
پزشکی جندی شاپور اهواز از مردم خوزستان به خاطر ایثار 

و فداکاری آنها برای اهدای عضو تقدیر کرد.
جهش اهدای عضو در خوزستان نشان دهنده ارتقای فرهنگ 

اهدای عضو در این استان است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

موافقت دولت 
با راه اندازی مرز هوایی یاسوج

 

 

هوایی  مرز  با  بویراحمد گفت: دولت  و  استاندار کهگیلویه 
فرودگاه یاسوج موافقت کرده است.

با  خبری  نشست  در  زاده  احمد  علی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
اینست  سیزدهم  دولت  سیاست  افزود:  ها  رسانه  خبرنگاران 
که در زمینه معیشت مردم تغییر و تحول ایجاد شود که باید 

درآمد و اشتغال پایدار ایجاد کرد.
باید به سمت صنعت بزرگ  وی اظهار کرد: اشتغال پایدار 

برویم و سرمایه گذاری کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با مرز هوایی 
را  مربوطه  تشریفات  باید  موافقت شده که  یاسوج  فرودگاه 
طی کند. و با راه اندازی این مرز، دیگر محدودیتی برای راه 
اندازی مسیر های پروازهای داخلی و خارجی نخواهیم داشت.
استان  به  جمهور  رئیس  سفر  در  کرد:  تصریح  زاده  احمد 
کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷ پروژه مصوب شد که می تواند 

در تغییر وضعیت استان تاثیرگذار باشند.
و  سیالب  محروم  منطقه  به  که  سفری  به  اشاره  با  وی 
کلوار  ادامه داد: این روستا تا با حادثه ای مواجه نشده باید 
بتوانیم  بهتر  مرتبط  دستگاه های  همکاری  با  که  شود   جابجا 

خدمات دهی شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از سرمایه گذاران 
در استان حمایت و استقبال خواهیم کرد، عنوان کرد: اما باید 
فرهنگ استقبال از سرمایه گذاران نیز بیش از این ایجاد شود 

که رسانه ها می توانند در این زمینه موثر باشند.

با  گفت:  دیشموک  بخش  علوی  بنیاد  آبادانی  و  پیشرفت  نهاد  مدیر 
ماه  مزارعی طی سه  بین  انجام شده ۶۳ کیلومتر جاده  برنامه ریزی های 
احداث  بخش  این  در  کشاورزان  به  بهتر  رسانی  خدمات  برای  آینده 

می شود.
با  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  مختاری  اسفندیار   
احداث جاده های بین مزارع با ۹ میلیارد ریال اعتبار خدمات رسانی به 

۲۰ روستای بخش دیشموک تسهیل می شود.

مختاری اظهار کرد: این طرح با همکاری بنیاد علوی، جهاد کشاورزی 
و بسیج سازندگی استان در حال اجراست.

مدیر بنیاد علوی بخش دیشموک دسترسی آسان کشاورزان به زمین های 
کشاورزی و باال بردن سطح زیرکشت گندم و جو در روستاها را از 

اهداف مهم این طرح ذکر کرد.
بخش دیشموک یکی از بخش های محروم استان کهگیلویه و بویراحمد 

است.

۶۳ کیلومتر جاده بین مزارعی در دیشموک احداث می شود


