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احسنی  دیدار  این  در  مقدسی:  علیرضا   / خبری  سرویس 
فرمانده حوزه رزمی گردان کمیل نی ریز

و  یاد  گرامیداشت  و  انتظامی  نیروی  هفته  تبریک  ضمن 
واالمقام  شهدای  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره 
تمامی  با  گردان   این  تعامل  داشت:  اظهار  انتظامی   نیروی 
نیروهای مسلح بویژه نیروی انتظامی و پلیس بر اساس وفاق، 
همدلی و هم افزایی برای رسیدن به اهداف مشترک به ویژه 

تأمین امنیت مردم است.
وی گفت: برخورد قاطع نیروهای انتظامی با اشرار، قاچاقچیان، 
و  آشوبگران  بیت المال،  غارتگران  قانون شکنان،  مفسدین، 
اخاللگران در نظم و انضباط اجتماعی، مایه اطمینان، آرامش 

و اعتماد مردم برای زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه است.
در ادامه سید محمد یوسفی فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز 
با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی )ره( که فرموده اند 
»اگر سپاه نبود کشور نبود« گفت: پلیس و نیروهای انتظامی 
آرامش در کشور  و  امنیت  بسیجی حافظ  با روحیه  همواره 
هستند و قطعًا از ظرفیت عظیم بسیج در راستای اجرای بعضی 

از مأموریت ها استفاده خواهیم کرد.
مردمی  بسیج  در  موجود  عظیم  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
سپاه  همکاری  با  که  می کند  تالش  انتظامی  نیروی  افزود: 
پاسداران و استفاده از توان موجود در بسیج، از این ظرفیت 
بهره برداری  شهرستان  در  پایدار  امنیت  ارتقای  برای  ویژه 

کند.
سرهنگ یوسفی خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام سپاه و بسیج 
خاری  اتحاد  و  تعامل  این  و  بوده  بی مثال  انتظامی  نیروی  و 

در چشم دشمنان این نیروهای مقدس اسالم و انقالب است.

 
ارسنجان

ادامه حمایت های خیران 
از مجموعه سالمت شهرستان 

ارسنجان
دریافت  از  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
این شهرستان،  به مجموعه سالمت  کمک های جدید خیران 

خبر داد.
سرویس خبری/ داور یزدانی: دکتر ابراهیم شهریاری افزود: 
شهرستان،  سالمت  مجموعه  از  خیران  حمایت های  ادامه  در 
آقای حاج »مصطفی نعمت الهی« به نیابت از پدر مرحومش 
به  ریال  میلیون   ۷۰ مبلغ  اهدای  با  الهی«  »عزیزنعمت  حاج 
منظور کمک به خرید لوازم جراحی اتاق عمل و آقای حاج 
به بخش   EChart اهدای دستگاه با  نیز  »حبیب خسروی« 
چشم پزشکی درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولی عصر 
به  درمانی  خدمات  ارتقای  درراه  ارزشمندی  گام  )عج(، 

بیماران، برداشتند.
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت 

ارسنجان خبر داد؛
برنامه ریزی برای مقابله با بیماری 

سرطان سینه در ارسنجان
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت ارسنجان، گفت: به 
با  در شهرستان، جلسه ای  سینه  بررسی شیوع سرطان  منظور 
حضور پزشکان، کارشناسان بیماری های غیر واگیر و ماماها، 

در مرکز بهداشت ارسنجان، برگزار گردید.
سرویس خبری/ داور یزدانی: محمد دوله افزود: با توجه به 
نقش  سینه،  سرطان  ازجمله  سرطان ها  سریع  تشخیص  اینکه 
به عنوان  نیز  خودآزمایی  و  دارد  بیماری  درمان  در  کلیدی 
مهم ترین راه تشخیص سریع سرطان سینه است، مقرر گردید:
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، آموزش و غربالگری زنان به 
ویژه زنانی که سابقه بیماری در فامیل دارند، در اولویت کار 

پزشکان، ماماها و بهورزان خانه های بهداشت، قرار گیرد.
 جهت اجرای هرچه بهتر و مؤثرتر مصوبه شماره ۱، واحد 
مبارزه با بیماری های غیر واگیر، اقدام به برگزاری دوره های 
و  ماماها  پزشکان،  برای  سینه،  سرطان  موضوع  با  آموزشی 

بهورزان، نماید.
واگیر  غیر  بیماری های  رایگان  کلینیک  اینکه  به  توجه  با 
واگیر  غیر  بیماری های  سریع  تشخیص  باهدف   )NSD(
ایجادشده،  قطب  شهرستان  به عنوان  مرودشت  شهرستان  در 
الزم  هماهنگی  بهداشت،  مرکز  واگیر  غیر  واحد  طریق  از 
ارجاعی  موارد  سینه  سرطان  غربالگری  و  پذیرش  جهت 
مرکز  به  ماموگرافی  و  سونو  گزارش  و  انجام  ارسنجان  از 

بهداشت ارسنجان ارسال شود.

یک  ایجاد  با  ارسنجان  بهداشت  مرکز  واگیر  غیر  واحد   
و  ارجاع  منظور  به  را  الزم  هماهنگی های  مشخص،  فرآیند 
مطهری  درمانگاه  سینه  سرطان  کلینیک  به  بیماران،  درمان 

شیراز، انجام دهد.
دارای  زنان  به  خدمت  ارائه  در  محدودیت  وجود  توجه  با 
حضرت  بیمارستان  در  ماموگرافی  انجام  برای  باال   وزن 
ولی عصر )عج( ارسنجان، هماهنگی الزم با رئیس بیمارستان 
ماموگرافی  دستگاه  تهیه  جهت  سالمت،  خیرین  مجمع  و 

دیجیتال و به روز، انجام شود.
دستگاه  خرید  به  کمک  ارسنجان،  بهداشت  مرکز  رئیس 
ماموگرافی جدید از سوی خیران و معتمدان شهرستان را یکی 
از اولویت های تشخیص زودهنگام این بیماری در زنان عنوان 

کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان

 خبر داد؛

راه اندازی اولین تلفن گویای 
کشاورزی در فارس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از راه اندازی اولین 
و گفت:  داد  خبر  فارس  استان  در  تلفن گویای کشاورزی 
شماره  طریق  از  می توانند  کشاورزی  بخش  بهره برداران 
سراسری ۰۹۶۸۰۰ با استفاده از خط تلفن ثابت یا تلفن همراه 
از خدمات مشاوره مستقیم با متخصصان کشاورزی و محققان 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار شوند
از روابط عمومی  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
ناصر  سید  ارسنجان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
به طور آزمایشی در  این سامانه  اینکه  بابیان  حسینی خرمی 
استان فارس و ۶ استان دیگر فعالیت خود را شروع کرده است 
تصریح کرد: هدف از راه اندازی سامانه مذکور، توسعه دانش 
حضوری  مراجعه  به  نیاز  کاهش  کشاورزی،  بخش  در  فنی 
و دسترسی سریع بهره برداران بخش کشاورزی به اطالعات 
مورد نیاز براساس سه گروه اصلی زراعت )زیرگروه های بذر 
و رقم، گیاه پزشکی، تغذیه، آبیاری و آب و خاک(، باغبانی 
)زیرگروه های بذر و رقم، گیاه پزشکی، تغذیه، آبیاری و آب 
و خاک( و دام، طیور و آبزیان )زیرگروه های دام سنگین، 

دام سبک، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم( است.

استان بوشهر

گناوه

مسئول مرکز نیکوکاری صبا تحت نظارت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( گناوه:

نیکوکار گناوه ای ۱۲۳ تبلت 
به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد

امداد  کمیته  نظارت  تحت  صبا  نیکوکاری  مرکز  مسئول 
امام خمینی )ره( گناوه گفت: یک نیکوکار این شهرستان 
دانش آموزان  به  تبلت  دستگاه   ۱۲۳ نوع دوستانه  درحرکتی 

نیازمند اهدا کرد.
افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  درگفت  محمدی  نرگس 
داده  تحویل  مرکز  این  به  نیکوکار  این  اهدایی  تبلت های 
شد و بین دانش آموزان  تحت حمایت کمیته امداد )ره( و  
همچنین نخبه نیازمند که از حمایت نهادهای حمایتی بهره مند 

نیستند، توزیع شد.
وی با تقدیر از این خیر  اظهارکرد: یک نیکوکار دیگر از 
این شهرستان، ۲۵۰ بسته نوشت افزار به این مرکز تحویل داد 

که بین دانش آموزان شناسایی شده توزیع شد.
مرکز   این  گفت:  گناوه  صبا  نیکوکاری  مرکز  مسئول 
که  است  سرپرست  خود  زنان  ه  ویژه  کارآفرین  تخصصی 
به آن ها آموزش مشاغل خانگی ارائه می شود و در کنار این 
و  فرهنگی  دهی  خدمات  نیازمند  دانش آموزان  به  فعالیت، 

درمانی می کند.

دیلم
معاون پرورشی و تربیت بدنی 

آموزش و پرورش دیلم:

سه هزار و ۳۶۴ دانش آموز دیلمی 
واکسن کرونا دریافت می کنند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیلم استان 
بوشهر گفت: سه هزار و ۳۶۴ دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال این 

شهرستان تحت پوشش واکسیناسیون کرونا قرار گرفتند.
ابتدای  از  افزود:  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دشتی  علی 
شروع واکسیناسیون تاکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت هدف 

دانش آموزی دز اول واکسن خود را دریافت کرده اند.
وی اظهارکرد: واکسیناسیون دانش آموزان در مراکز تجمیعی 
بهداشت  خانه های  و  شهرستان  درمان  و  بهداشت  مرکز 

روستایی در حال انجام است.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیلم گفت: 

مراکز تجمیعی دریافت واکسیناسیون شهرستان در سه نقطه 
واقع  حسن  امام  بخش  دیلم،  شهر  نور  مسجد  کنار  در  واقع 
در شهر امام حسن و مراکز بهداشت روستایی در بخش های 
امام حسن  همه روزه در ۲ نوبت صبح و عصر  مرکزی و 

دایر هستند.
وی بیان کرد: مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با 
معرفی این مراکز و فراهم کردن تسهیالت، از دانش آموزانی 
که هنوز واکسن دریافت نکردند، دعوت می کند برای انجام 

واکسیناسیون که داوطلبانه است، مراجعه کنند.
شهرستان دیلم با ۳۵ هزار نفر جمعیت در شمال استان بوشهر 
دارای ۷۶۰۰ دانش آموز است و در وضعیت زرد کرونا قرار 

دارد.

 

استان هرمزگان

وزیر کشور:

اجازه فتنه گری و ماجراجویی 
به کشورهای سلطه گر نمی دهیم 

 
 

جهت  در  را  همسایه  کشورهای  دست  گفت:  کشور  وزیر 
همکاری و ایجاد امنیت پایدار می گیریم و اجازه فتنه گری 

در منطقه به کشورهایی نظیر آمریکا را نمی دهیم.
معارفه  و  تکریم  آئین  در  وحیدی  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
ذلت  و  اسالمی  دولت  کرامت  افزود:  هرمزگان،  استاندار 
دولت کفر و نفاق همگی نشان دهنده حرکت درست و بر 

پایه تقوا دولت سیزدهم است.
وی بابیان اینکه انسجام و همدلی در هرمزگان مثال زدنی و 
جای تقدیر دارد و وحدت شیعه و سنی در هرمزگان ستودنی 
هرمزگان  کرد:  خاطرنشان  موفقیت هاست،  تمامی  رمز  و 
استانی مهم و استراتژیک است و وجود تنگه مهم و حیاتی 
تنگه هرمز و یکی از موقعیت های حساس و مهم بین المللی 

است.
وحیدی با اشاره به اینکه وجود ۱۴ جزیره خاص و با پتانسیل 
هرمزگان را دارای جایگاهی مهم در اذهان قرار داده است، 
تصریح کرد: ظرفیت کشاورزی، آبزی پروری و به طورکلی 
مهم  برنامه  این  پیشانی  در  را  هرمزگان  محور  دریا  اقتصاد 

قرار داده است.
وی بابیان اینکه شکل گیری تمدن در کنار دریا و اهمیت 
اقتصادی آن هرمزگان را استانی کلیدی و حیاتی کرده است، 
عنوان کرد: ایزایکو بزرگ ترین صنعت کشتی سازی کشور 
را به خود اختصاص داده و باید کمی همتمان را برای توسعه 

آن بیشتر کنیم.
خلیج  نفت  ستاره  پاالیشگاه  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
فارس نماد شکست تحریم کشورمان است، خاطرنشان کرد: 
خودکفایی  به  بنزین  تولید  در  نیز  پاالیشگاه  این  وجود  با 
از  را  کشورمان  نتوانست  تحریم ها  دادیم  نشان  و  رسیدیم 

حرکت و تولید بازدارد.
بگوییم  نیست  روا  اصاًل  ظرفیت ها  این  با  اینکه  بابیان  وی 
هرمزگان از بیکاری و فقر رنج می برد، اضافه کرد: اشکالی 
محوری  دولت  دارد،  وجود  بروکراسی مان  سیستم  در  که 
شدنمان است که این موضوع در نگاه انقالب اسالمی و مقام 

معظم رهبری نبوده و نیست.
وحیدی با اشاره به اینکه اقتصادمان را باید از دولت محوری 
خارج کنیم و حتی مقام معظم رهبری این موضوع را بارها 
با  نباید در هرمزگان  مورد تأکید قرار داده اند، عنوان کرد: 
این ظرفیت ها شاهد بیکار و باال بودن میزان فقر باشیم بلکه 
به  تولید  و  توسعه  اشتغال،  الگو  صادرکننده  هرمزگان  باید 

سایر استان ها باشد.
وی ادامه داد: باید فضا را برای کارآفرین و سرمایه گذاران 

فراهم کنیم و زمینه را برای مشارکت مردم مهیا سازیم.
موجود  ظرفیت های  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
باید  اظهار کرد: هرمزگان  باشیم،  داشته  بیشتری  بهره وری 
خود پیشران توسعه باشد و کارآفرینان باید محور اصلی این 

موفقیت و پیشرانی باشند.
مردم  هم  کشورمان  امنیت  و  دفاع  باید  اینکه  بابیان  وی 
محور و مردم پایه است، افزود: باید به دنبال الگویی باشیم 
بیاوریم و فضا را برای  که ظرفیت های مردمی را به صحنه 

حرکت و توسعه از طریق مشارکت مردم فراهم کنیم.
وحیدی با اشاره به اینکه باید بندرعباس را به یکی از بنادر 
ها  برترین  زمره  در  و  کنیم  تبدیل  منطقه  و  جهانی  مهم 
استاندار جدید  مهم ترین وظایف  از  اضافه کرد:  دهیم،  قرار 
هرمزگان، تجلی سازی ظرفیت ها برای تحقق این موضوعات 

است و باید شبانه روز برای عملی شدنش تالش کند.
توانسته  و  توانمند  فردی  دوستی  مهدی  اینکه  بابیان  وی 
پروژه های مهمی همچون پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
را مدیریت و باعث افتخار ایران اسالمی باشد، عنوان کرد: 
دوستی فردی باهوش، توانمند و دل و شجاعت کار بزرگ 
دارد و اداره مجموعه های عظیم را برعهده داشته و حتی یکی 

از کاندیدای وزارت نفت بود.
استان  اهمیت  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
و  جمهور  رئیس  هم  که  بودیم  فردی  دنبال  به  هرمزگان 
توانایی  هم  و  دارند  نزدیک  ارتباط  و  شناخت  آن  از  وزرا 
مدیریت پروژه های بزرگ را داشته باشد و هم زمینه را برای 

فقرزدایی و جلب سرمایه گذاری فراهم کند که استاندار جدید 
هرمزگان این خصوصیت ها را دارد.

که  نمی دهد  اجازه  اسالمی  جمهوری  اینکه  بابیان  وی 
منطقه مان  در  ماجراجویی  دنبال  به  ای  فرامنطقه  قدرت های 
باشند، اضافه کرد: امنیت امروز خلیج فارس با تالش ایران 
اسالمی تأمین شده و کشورهای منطقه خود توانایی تأمین این 

امنیت را دارند و نیازی به حضور کشورهای دیگر نیست.
کشورهای  با  را  همکاری  دست  اینکه  به  اشاره  با  وحیدی 
همسایه می گیریم و اجازه فتنه گری در منطقه به کشورهایی 
در  امروز  حوادث  کرد:  عنوان  نمی دهیم،  را  آمریکا  نظیر 
افغانستان، ظهور داعش و نظیر آن ها همگی نشات گرفته از 
حضور آمریکا در منطقه بوده و نباید کشورهای همسایه نباید 

اجازه این حضور را بدهند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

وضعیت فقر و بیکاری هرمزگان 
جای تأسف دارد 

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بابیان اینکه وضعیت فقر 
در استان هرمزگان جایگاه مطلوبی ندارد و تنها سه استان از 
هرمزگان وضعیت بدتری دارند، عنوان کرد: وضعیت اشتغال 
هرمزگان جالب نیست و ضریب بیکاری اعالم شده مطلوب 
چاره ای  فکر  هرمزگانی  جوانان  اشتغال  برای  باید  و  نیست 

کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی در 
آئین تکریم و معارفه استاندار هرمزگان، افزود: ظرفیت های 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس بر هیچکس پوشیده نیست 
و  بندرعباس  شهر  اهمیت  بر  رهبری  معظم  مقام  تأکید  و 

جایگاه استان هرمزگان گواه این موضوع است.
وی بابیان اینکه همدلی و وفاق در بین جامعه شیعه و سنی 
ظرفیت بزرگی را در هرمزگان ایجاد کرده است، خاطرنشان 
طریق  از  کشور  واردات  و  صادرات  درصد   ۶۰ کرد: 
بندرشهیدرجایی انجام می شود و نشان دهنده اهمیت اقتصادی 

هرمزگان است.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه هرمزگان راه زیادی در 
پیش دارد که به وضعیت مطلوب برسد، اضافه کرد: گام های 
بزرگی برداشته شده که با شتاب در دولت سیزدهم امیدواریم 

این سرعت بتواند هرمزگان را به جایگاه اصلی اش برساند.
جایگاه  هرمزگان  استان  در  فقر  وضعیت  اینکه  بابیان  وی 
مطلوبی ندارد و تنها سه استان از هرمزگان وضعیت بدتری 
دارند، عنوان کرد: وضعیت اشتغال هرمزگان جالب نیست و 
ضریب بیکاری اعالم شده مطلوب نیست و باید برای اشتغال 

جوانان هرمزگانی فکر چاره ای کرد.
عبادی زاده ادامه داد: مشکالت زندگی مردم در هرمزگان و 
میزان فقر همگی برگرفته از میزان اشتغال و بیکاری است و 

با ایجاد اشتغال می توان میزان فقر را کاهش داد.
را  بهره  کمترین  هرمزگانی  جوانان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  می برند،  آن  در  موجود  ارزشمند  سرمایه های  از 
درگذشته وضعیت صنایع دستی در هرمزگان جایگاه رفیعی 
داشت اما امروز نیازمند رونق بیشتر است تا در هرخانه را به 

یک کارگاه صنایع دستی تبدیل کنیم.

استان خوزستان
 

شوش
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

حقوق معوق کارگران هفت تپه با 
همکاری بانک ها پرداخت می شود

 
 

 
 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی واگذاری هفت 
تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را دومین گام 
بزرگ برای احیای این شرکت خواند و گفت که با همکاری 

بانک ها حقوق معوق کارگران پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، سید نظام موسوی نماینده تهران در مطلبی 

در صفحه توییتر خود نوشت:
تپه دومین  اهلیت شرکت هفت  فاقد  از خلعید مالک  »پس 
به  امید  بازگشت  و  شرکت  این  احیای  برای  بزرگ  گام 

کارگران سخت کوش آن برداشته شد. 
هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار و 
حقوق معوق کارگران با همکاری بانک ها پرداخت می شود. 

روزهای خوب در پیش است.
اسد بیگی رفت و هفت تپه ماند.«

نشستی با حضور محمد مخبر و دادستان کل کشور، وزرای 
جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  دارایی،  و  اقتصاد  امور 
کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون 
سازمان  رئیس  و  خوزستان  استاندار  جمهور،  رئیس  حقوقی 
برگزار  بانک های ذی ربط  عامل  مدیران  و  خصوصی سازی 
توسعه  شرکت  اهمیت  و  ارتباط  تخصص،  به  توجه  با  شد، 
تپه  هفت  نیشکر  شرکت  مدیریت  جانبی،  صنایع  و  نیشکر 
این  به  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  طرف  از 

شرکت سپرده شد.
پرداخت تسهیالت جدید از سوی بانک های ملی و صادرات 
به  معوقت  پرداخت  و  تپه  هفت  امور شرکت  تسهیل  برای 
تأمین  و  کارگران  دستمزد  پرسنل،  حقوق  پرداخت  ویژه 
هزینه های جاری آن و همچنین امهال بدهی های این شرکت 

از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

اهواز
مدیرعامل توزیع برق اهواز :

علت خاموشی های اخیر اهواز 
چیست؟

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز علت خاموشی های 
اخیر اهواز را توضیح داد.

خصوص  در  مهر،  با  گفت وگو  در  فارسی مدان  مهرداد 
خاموشی های اخیر در شهر اهواز، اظهار کرد: پیش از آغاز 
با  مناطق  از  برخی  در  درختان  تداخل  دلیل  به  بارندگی ها، 
شبکه برق، موضوع حرص درختان در دستور کار قرارگرفته 

است.
با شبکه در برخی  افزود: برای حرص درختان متداخل  وی 
از مناطق خاموشی هایی در مدت زمان کوتاه اعمال می شود 

و پس ازآن مجددًا شرایط شبکه به حالت قبل بازمی گردد.
توجه  با  اهواز گفت:  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
شبکه  اورهال  برنامه  خوزستان  در  هوا  دمای  شدن  بهتر  به 
شهرستان اهواز در دستور کار قرار خواهد گرفت و براساس 
آن برنامه زمان بندی برای خاموشی به منظور اورهال شبکه 

ارائه خواهد شد.
فارسی مدان عنوان کرد: این کار به منظور اصالح و تعمیر 
شبکه برق اهواز که در تابستان تحت فشار بوده است، انجام 

خواهد شد.
بر  مختلف  عملیات  انجام  با  اکنون  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
روی شبکه برق اهواز و اجرای برنامه اورهال سالیانه، تالش 

خواهیم کرد تا شبکه را برای تابستان ۱۴۰۱ آماده کنیم.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

یاسوج

ماجرای تعطیلی پایگاه اورژانس 
هوایی یاسوج چیست؟

 

 

در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
توضیحات  یاسوج  هوایی  اورژانس  پایگاه  تعطیلی  خصوص 

ارائه کرد.
جهانبخش وحدت نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضمن 
بالگرد  گفت:  یاسوج  هوایی  اورژانس  پایگاه  تعطیلی  تأیید 
اردیبهشت   ۱۵( قبلی اش  قرارداد  پایان  تا  یاسوج  اورژانس 
۱۴۰۰( تسویه شده و قرارداد جدید هم توسط رئیس دانشگاه 
هلیکوپتری  شرکت  طرف  از  اما  امضاءشده  پزشکی  علوم 

ایران تاکنون امضاء نشده است.
از سوی شرکت  امضا نشدن قرارداد  وی در خصوص دلیل 
به  متأسفانه  مسئله  این  دلیل  اظهارکرد:  ایران  هلیکوپتری 
خاطر اینکه شرایط تأمین قطعات بالگرد برای شرکت مذکور 
به  نسبت  بیشتری  درصد  افزایش  دنبال  و  است  شده  سخت 

قرارداد قبل با سازمان اورژانس کشور است.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
خیلی  بلکه  یاسوج  اورژانس  پایگاه  تنها  نه  متأسفانه  کرد: 
مثل طبس،  این شرکت  پوشش  تحت  پایگاه های کشور  از 

داراب و... تعطیل شده اند.
از  مشکل  این  پیگیری  حال  در  اینکه  بابیان  نژاد  وحدت 
طریق تهران هستیم، عنوان کرد: اورژانس کشور بودجه ای 
را تحت عنوان بودجه بسته تحول سالمت دارد که تاکنون 
حتی یک ریال از این محل به استان کهگیلویه و بویراحمد 
پرداخت نشده اما با این وجود مطالبات شرکت هلیکوپتری 
تأمین  از محل های دیگر  پایان قرارداد  تا  استان را  از  ایران 
و پرداخت کرده ایم.وی در خصوص انتقال بالگرد اورژانس 
هوایی یاسوج به شهر اهواز مرکز استان خوزستان ادامه داد: 
استان  هوایی  اورژانس  بالگرد  ایران  هلیکوپتری  شرکت 
چند  اینکه  به  توجه  با  که  گفته  اما  داده  انتقال  اهواز  به  را 
قطعات  این  داشته  مشکل  یاسوج  اورژانس  بالگرد  از  قطعه 
را از جاهای دیگر تأمین کردیم.رئیس اورژانس ۱۱۵ استان 
قیاسی مدیرعامل  بیان کرد: کاپیتان  بویراحمد  کهگیلویه و 
که  کرده  اعالم  نامه ای  طی  ایران  هلیکوپتری  شرکت 
می شوند. تعطیل  شرکت  این  نظر  تحت  اورژانس های  همه 
استان کهگیلویه  بودن،  محروم  به  توجه  با  است که  گفتنی 
مناطق  بیشتر  بودن  صعب العبور  و  کوهستانی  بویراحمد،  و 
این استان، پراکندگی استان و مناطق مختلف فاصله با مرکز 
استان، این پایگاه اورژانس هوایی که از سال ۹۵ راه اندازی 

شده، نیاز جدی این استان است.

صنایع  رسته  احیای  از  لنده  شهرستان  آبادانی  و  پیشرفت  نهاد  مسئول 
بنیاد مستضعفان خبر  دستی دراین شهرستان با حمایت های همه جانبه 

داد.
به گزارش ایسنا، مراد مرادی پور در حاشیه برگزاری دوره های آموزشی 
 صنایع دستی رسته صنایع دستی گفت: به دلیل  عدم توجه، شناسایی دقیق، 
شبکه سازی  و مدیریت آن تحت تصرف دالالن و واسطه گران این 
رسته و سود ناچیزی برای بافندگان چند سالی است در این شهرستان از 

رونق افتاده و مغفول واقع شده بود و بافندگان و شاغلین دست از کار 
خود کشیده اند و بیکاری را به بیغاری ترجیح داده اند.

باحمایت ها و  لنده،  به شهرستان  بنیاد مستضعفان  با ورود  افزود:  وی 
و  آموزش  زمینه،  این  در  فعالین  و  شبکه  شناسایی  قبیل  از  اقداماتی 
عامل  توسط  تولیدی  محصوالت  تضمینی  قراردادخرید  توانمندسازی، 
توسعه، اعطای تسهیالت اشتغالی قرض الحسنه ۲ درصد رونق دوباره ای 

یافت.

مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان خبر داد

احیای مشاغل مغفول مانده صنایع دستی در شهرستان لنده با حمایت بنیاد مستضعفان


