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استان فارساستان فارس
کازرون

دکتر غریب فاضل نیا در نشستی صمیمی 
با رئیس بنیاد شهید کازرون و دانشجویان 

شاهد و ایثارگر مطرح کرد؛

 حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
در دانشگاه سلمان فارسی کازرون، 

فرصتی مناسب برای تعمیق 
فرهنگ ایثار و شهادت است

 

 

نشست صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با رئیس دانشگاه 
با  کازرون،  شهید  بنیاد  رئیس  و  کازرون  فارسی  سلمان 
از  جمعی  و  رضازاده  احمد  فاضل نیا،  غریب  دکتر  حضور 
دانشجویان  با شرکت  و  نهاد  دو  این  کارشناسان  و  مدیران 
شاهد و ایثارگر دانشگاه سلمان فارسی کازرون، به صورت 

نیمه حضوری در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.
و  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
ابتدای  در  کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  بین الملل  امور 
امور  سوی  از  و  آذرماه   10 امروز،  صبح  که  نشست  این 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد، دکتر غریب 
فاضل نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون طی سخنانی 
دانشجویان  حضور  شهدا،  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
برای  ارزشمند  فرصتی  را  دانشگاه  این  در  ایثارگر  و  شاهد 
نمود:  برشمرد و خاطرنشان  ایثار و شهادت  تعمیق فرهنگ 
در  و  است  شهدا  پیام  با  شدن  عطرآگین  نیازمند  جامعه 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  مسیر، حضور  این  تحقق  مسیر 
در  خوشبختانه  که  باشد  ارزشمند  فرصتی  همچون  می تواند 
ما  و  شده  محقق  مهم  این  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 
مفتخر به حضور جمعی از دانشجویان خانواده های معزز شهدا 
توان  اساس  همین  بر  هستیم.  دانشگاه  این  در  ایثارگران  و 
سازمانی دانشگاه را در جهت کمک به رشد و اعتالی این 

دانشجویان به کار بسته ایم.
به  اشاره  با  همچنین  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  رئیس 
برخی از برنامه های اجرا شده و در دست اجرای این دانشگاه 
در حوزه حمایت از دانشجویان شاهد و ایثارگر، با برشمردن 
کارآفرینی به عنوان یکی از مقوله های کلیدی که دانشگاه ها 
می توانند در آن اثربخش باشند، افزود: تسهیل کارآفرینی و 
ایجاد بستر برای رشد این مقوله، یکی از وظایف دانشگاه ها 
در  زیرساخت ها  ایجاد  و  برنامه ریزی ها  در  می شود.  قلمداد 
در  که  کرده ایم  تالش  نیز  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه 
انرژی،  نوآوری  مرکز  تأسیس  جمله  از  متعددی  بسترهای 
فرهنگی  برنامه های  این،  بر  عالوه  بیفتد.  اتفاق  مهم  این 
دیگری از جمله ثبت خاطرات شفاهی خانواده های شهدا را 
در تقویم فعالیت فرهنگی دانشگاه قرار داده ایم تا در جهت 
نیز  شهدا  خانواده های  ارزشمند  خاطرات  ماندگاری  و  ثبت 

قدم برداشته باشیم.
ممسنی

دشت رزم ممسنی صاحب 
کتابخانه شد

کتابخانه عمومی ایثار در روستای دشت رزم ممسنی به متراژ 
۱۵۰ متر افتتاح شد.

اداره  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
برنامه های  ادامه  در  فارس،  استان  عمومی  کتابخانه های  کل 
رزم  دشت  ایثار  عمومی  کتابخانه  افتتاح  آیین  کتاب،  هفته 
مدیرکل کتابخانه های عمومی  منوچهری،  با حضور روح اهلل 
فارس، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فارس، داوود ایوبی فرماندار ممسنی و حجت االسالم حسین 
مسئوالن  از  جمعی  همچنین  ممسنی،  جمعه  امام  فر  شاکری 

شهرستان و مردم دشت رزم برگزار شد.
کرد:  عنوان  آیین  این  در  ممسنی  فرماندار  ایوبی،  داوود 
چند  در  کنیم  اعالم  روستا  این  مردم  برابر  در  خوشحالیم 
سال جاری علیرغم شرایط محدودیت ها، چند پروژه عمرانی 
بزرگ انجام شد که از جمله آنها ایجاد کتابخانه برای مردم 

دشت رزم بود.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ممسنی با اشاره 
بود،  خواهد  فرهنگ  مروج  رزم  دشت  کتابخانه  اینکه  به 
فرهنگی،  حوزه  در  چقدر  هر  ممسنی  شهرستان  در  گفت: 
هنری و مذهبی سرمایه گذاری شود بسیار جواب خواهد داد. 
تنها حوزه ای که در چند دهه اخیر قابل افتخار است، همین 
اقدامات  هرچقدر  است.  علوم  فراگیری  و  فرهنگ  حوزه 
فرهنگی و علمی که در این شهرستان به وقوع پیوسته ثمره 

ایجاد کتابخانه در ممسنی است.
وی اضافه کرد: ممسنی، ۱۰ دهستان دارد که هفت دهستان 

هنوز کتابخانه ندارد و این نیاز شهرستان ممسنی است.
اشاره و تصریح کرد: کارهای  به پروژه های عمرانی  ایوبی 
خوبی در چند سال گذشته انجام شد. کتابخانه مرکز شهرستان 

از ۴۰ درصد در حال ساخت است. همچنین  بیش  با حدود 
به  استان  کتابخانه  فاقد  شهرهای  از  بابامنیر  شهر  کتابخانه 
بهره برداری رسید. هر چند شهر خومه زار  هنوز فاقد کتابخانه 

است.
ارسنجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان 
خبر داد؛

برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان 
روستایی ارسنجان

برگزاری  از  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اعضای  صنایع دستی  و  تولیدی  محصوالت  عرضه  نمایشگاه 
صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان، سید ناصر حسینی خرمی 
و  بسیج  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  نمایشگاه  این  گفت: 
نمایش توانمندی های زنان روستایی از تاریخ سوم تا دوازدهم 
مسجد  کتابخانه  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  آذرماه 

روستای دوکوهک برای بازدید عموم دایر است.
وی با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در اشتغال زایی 
و کسب درآمد بویژه در فعالیت های کشاورزی، دامپروری 
انواع  مذکور  نمایشگاه  در  کرد:  اظهار  صنایع دستی  و 
گهواره،  پزی،  نان  سفره  قرانی،  جا  جمله  از  صنایع دستی 
سجاده، کیف پولی، پشتی و زیرانداز دست بافت، عروسک 
دید  معرض  در  سرمه دوزی  و  فرش  تابلو  بافی، حصیربافی، 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
حسینی خرمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ صندوق خرد 
زنان روستایی با تعداد قریب به ۵۰۰ نفر در ارسنجان فعالیت 
تومان  میلیون   ۲۵۰ بر  افزون  تاکنون  کرد:  اظهار  دارند، 
تسهیالت کم بهره صندوق کارآفرینی امید برای کارآفرینی 
و اشتغال زایی زنان روستایی به این صندوق ها اختصاص یافته 

است.

استان بوشهراستان بوشهر

مدیرکل امور عشایر استان بوشهر:

کمبود آب و علوفه تهدیدی جدی 
برای عشایر بوشهر است

 
مدیرکل امور عشایر استان بوشهر گفت: خشکسالی های اخیر 
موجب کمبود شدید آب و علوفه در مراتع شده و تهدیدی 

جدی برای جامع عشایری این استان است.
عبدالمحمد امینی زاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بر 
اساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده در سال ۱۳۹۸ استان 
 ۷۰۹ و  هزار   ۱۷ جمعیت  با  عشایری  خانوار   ۴۵۷۱ بوشهر 

نفر دارد.
وی ادامه داد: اگرچه جمعیت عشایری در سال ۱۳۹۸ به نسب 
سرشماری قبل در سال ۱۳۸۸ رشد جمعیتی را نشان می دهد 
اما خشکسالی های اخیر موجب  کمبود شدید آب و علوفه در 
مراتع شده و این موضوع تهدیدی جدی برای جامع عشایری 

استان بوشهر است.
بر  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  عبدالمحمدامینی زاده 
 ۱۳۹۸ سال  در  کوچنده  عشایر  سرشماری  آخرین  اساس 
و  هزار   ۱۷ با جمعیت  عشایری  خانوار   ۴۵۷۱ بوشهر  استان 

۷۰۹ نفر دارد.
وی ادامه داد: اگرچه جمعیت عشایری در سال ۱۳۹۸ به نسب 
سرشماری قبل در سال ۱۳۸۸ رشد جمعیتی را نشان می دهد 
اما خشکسالی های اخیر موجب  کمبود شدید آب و علوفه در 
مراتع شده و این موضوع تهدیدی جدی برای جامع عشایری 

استان بوشهر است.
زندگی  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  عشایر  امور  مدیرکل 
آب  به  مستقیم  صورت  به  ویژه  به  استان  عشایری  جامعه 
خشکسالی های  است.  وابسته  مراتع  دل  در  موجود  علوفه  و 
به   ۱۴۰۰-۱۳۹۹ زراعی  سال  خشکسالی  ویژه  به  سنواتی 
شدت باعث تقلیل علوفه مراتع و آب موجود در چشمه ها و 
آبگیرها شده است و تأثیرات منفی شدیدی بر زندگی این 

جامع داشته است.
تولید  علوفه  میانگین  نرمال  حالت  در  کرد:  بیان  امینی زاده 
از هر هکتار مرتع در استان  بین ۴۵ تا ۶۰ کیلوگرم است؛ 
اما بر اساس نظریه کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان 
اعالم شده است که خشکسالی سال آبی زراعی گذشته باعث 
کاهش ۵۰ درصدی علوفه در مراتع شده  و حدود ۷۰ میلیارد 

تومان به مراتع آسیب وارد شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده از ابتدای 
)ارزش  دار  یارانه  جو  تن   ۴۵۰ و  هزار  تاکنون  جاری  سال 
تن   ۳۰۰ و  تومان(  میلیارد   ۶ دولت:  توسط  پرداختی  یارانه 
استان  عشایری  تشکل های  توسط  دامی  علوفه های  سایر  از 
خریداری؛ حمل و  بین دامداران عشایری استان بوشهر توزیع 

شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران 
شهرهای جدید کشور:

توسعه شهرهای جدید بوشهر 
شتابان می شود

کشور  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
گفت: تکمیل و افتتاح پروژه های جدید عمرانی در شهرهای 
جدید  شهرهای  پیشرفت  و  توسعه  روند  نایبند  و  عالیشهر 

استان بوشهر را شتابان می کند.
پروژه های  از  بازدید  در  غراوی  میرمحمد  ایرنا،  به گزارش 
حال  در  افزود:  نایبند  و  عالیشهر  جدید  شهرهای  عمرانی 
حاضر پروژه های مهمی در شهرهای یاد شده در حال اجرا 
جدید  شهرهای  وضعیت  مهم  این  تحقق  که  است  اتمام  و 

عالیشهر و نایبند را شتاب می بخشد.
استادیوم ورزشی شهر  این پروژه ها  از  بیان کرد: یکی  وی 
جدید نایبند است که با افتتاح زمینه برای استفاده ساکنان این 

منطقه از فضای ورزشی مناسب فراهم می شود.
غراوی ادامه داد: احداث مدرسه، بیمارستان محلی، فضای سبز 
نیز از جمله پروژه های شاخص شهر جدید عالیشهر است که 
افتتاح آنها وضعیت این شهر جدید در شاخص برخورداری 
از خدمات درمانی، آموزشی و فضای سبز را متحول می کند.

پیشرفت  عمرانی  پروژه های  افتتاح  و  تکمیل  گفت:  وی 
قابل توجهی در شهر عالیشهر رقم خواهد زد که این مهم جز 
در سایه تالش و کوشش کارکنان شرکت عمران شهر جدید 

عالیشهر میسر نخواهد شد.
غراوی ادامه داد: باتوجه اینکه عالیشهر به دلیل همجواری با 
بوشهر به عنوان سرریز جمعیتی مرکز استان معرفی شده این 
این شهر جدید را دوچندان  موضوع می تواند رشد و توسعه 

کند.
وی گفت: امید است با همت و تالش هرچه بیشتر شرکت 
رفاه  جهت  در  نیز  دیگری  تأثیرگذار  پروژه های  عمران 
اجرایی  نایبند  جدید  شهر  در  عسلویه  شهرستان  شهروندان 

شود.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 

اعالم کرد؛

تمهیدات بندر شهید رجایی برای 
مقابله با »کرونا اومیکرون«

 
  

و  تدابیر  اتخاذ  از  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
کرونا  ویروس  جدید  سویه  با  مقابله  برای  جدید  تمهیدات 

موسوم به »اومیکرون« در بنادر استان خبر داد.
بنادر و  اداره کل  از روابط عمومی  نقل  به  ایرنا  به گزارش 
دریانوردی هرمزگان، علیرضا محمدی کرجی ران ضمن بیان 
این مطلب که سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی 
با نام »اومیکرون« در بین جامعه حمل و نقل دریایی و فعاالن 
این حوزه نگرانی هایی را ایجاد کرده اظهار داشت: بسیاری 
از کشورها در حال توقف ترددهای هوایی و مرزی خود به 

آفریقا هستند.
از  مناسب  تدابیر  لزوم  و  موضوع  اهمیت  راستای  در  وی 
گونه های  این  با  مقابله  برای  بندری  و  دریایی  جامعه  سوی 
تدابیر  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  خطرناک  و  یافته  جهش 
اتخاذ شده، تمامی دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی کرونا 
بندری  شرکت های  به  تجاری  و  مسافری  شناورهای  برای 
آنها  اجرای  بر  مستمر  به صورت  و  ابالغ شده  و کشتیرانی 

نظارت می شود.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ضمن اشاره به 
مبدأ کشورهای  با  تجاری  تمامی شناورهای  قرنطینه پرسنل 
در  بنادر  کنترل  چگونگی  درخصوص  باال،  خطرپذیری  با 
مواجهه با گونه جدید ویروس کرونا موسوم به »اومیکرون 
Omicron«تصریح کرد: هماهنگی های الزم بین این اداره 
کل با نهادهای نظارتی بهداشتی استان جهت انجام تست های 
کرونا، قرنطینه شناورها و رعایت مفاد پروتکل ها ایجاد شده 

است.
بنادر  مبدأ  با  شناورهایی  درخصوص  ران  کرجی  محمدی 
جنوب آفریقا، تصریح کرد: تمامی شناورهای تجاری با مبدأ 
لنگرگاه  در  پروتکل ها  براساس  باال  ریسک  با  کشورهای 
قرنطینه شده و تا اطمینان از سالمت تمامی کارکنان و تأیید 
استان  بنادر  در  شناورها  پهلودهی  از  مرتبط  قانونی  مراجع 

جلوگیری می شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای عملیات دریایی 
فرآیند  اصالح  داشت:  بیان  نیز  موجود  وضعیت  با  متناسب 
پاس شناورها، کنترل بهداشتی کشتی ها و خدمه شناورها و 
در  خارجی  کشتی های  خدمه  تردد  مجوزهای  لغو  همچنین 

بنادر همچنان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
که  است  استان هایی  جمله  از  هرمزگان  اینکه  بیان  با  وی 
مراودات تجاری  زیادی با کشورهای آفریقایی دارد، یادآور 

ورود  از  شده  گرفته  نظر  در  پروتکل های  رعایت  با  شد: 
تمامی بیماری های نوپدید و بازپدید به بنادر استان هرمزگان 

جلوگیری خواهد شد.
جزیره هرمز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان هرمزگان:

پارک های جزیره هرمز برای اسکان 
مسافران تجهیز می شود

استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
فرهنگی  امور  کمیسیون  سفر  مصوبات  گفت:  هرمزگان 
مجلس و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 

جزیره هرمز پیگیری شد.
با  نشستی  افزود:  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  بناوند  سهراب 
جزیره  اسالمی  شورای  اعضای  شهردار،  امام جمعه،  حضور 
هرمز و معاون صنایع دستی اداره کل برای پیگیری مصوبات 
میراث  وزیر  و  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  اعضای  سفر 
بررسی  همچنین  و  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
مسائل و مشکالت  سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی در جزیره هرمز  برگزار شد.
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اداره  این  برنامه های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان 
کرد:  عنوان  است،  صنایع دستی  بازارچه های  راه اندازی  کل 
هرمز  بازارچه صنایع دستی  اجرایی  عملیات  منظور  همین  به 

به زودی آغاز می شود.
باید  هرمز  جزیره  در  هدفمند  گردشگری  اینکه  بابیان  او 
فرهنگ سازی شود، اظهار کرد: با همکاری شهرداری جزیره 
به جای  مسافران  تا  می شود  تجهیز  جزیره  پارک های  هرمز 

اسکان در سواحل و کوه ها در این پارکها اسکان یابند.
بر  شهرداری عالوه  توسط  پارک ها  تجهیز  داد:  ادامه  بناوند 
و  محیط زیست  راستای  در  اسالمی،  شعائر  و  شئونات  حفظ 

حیات وحش جزیره هرمز انجام می شود.
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
مسافربر،  سه چرخه های  ساماندهی  کرد:  تصریح  هرمزگان 
هرمز،  جزیره  پرتغالی های  قلعه  در  خاکی  فرش  برپایی 
ایستگاه های  ساماندهی  صنایع دستی،  نمایشگاه  برگزاری 
دیگر  از  آرین  مجموعه  برق  مشکل  و  هرمز  گردشگری 
مسائل و مشکالت حوزه های مرتبط با این اداره کل بود که 

در این نشست بررسی شد.

استان خوزستاناستان خوزستان
 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد؛

اجرای طرح خرید تضمینی دام 
مازاد عشایر خوزستان

 
 

 
 

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از آغاز خرید تضمینی 
دام زنده از عشایر و روستاییان خوزستان توسط این شرکت 

از هفته آینده خبر داد.
حمید بدوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع خرید 
در  ماه  آبان  در  روستاییان  و  عشایر  از  زنده  دام  تضمینی 
شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، مصوب و توسط 

وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد.
وی افزود: کمیته های استانی این کار در حال تشکیل است 
و در مرحله انعقاد قرارداد با کشتارگاه ها برای خرید دام ها 

هستیم.
این  اساس  بر  گفت:  خوزستان  دام  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
با قیمت ۶۲  مصوبه هر کیلوگرم گوشت بره پرواری زنده 
هزار  زنده ۵۹  پرواری  کیلوگرم گوساله  هر  و  تومان  هزار 

تومان خریداری می شود.
بدوی بیان کرد: این کار به منظور تأمین ذخایر استراتژیک، 
حمایت از دامداران و جمع آوری دام مازاد انباشت شده، است.
وی گفت: پیش بینی می شود خرید تضمینی دام زنده از هفته 

آینده اجرایی شود و تا پایان سال ادامه دارد.
معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز 

مطرح کرد؛

همه مسافران ورودی از امارات باید 
تا منفی شدن تست، قرنطینه شوند

اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
درخصوص نقطه آسیب خوزستان برای ورود سوش اُمیکرون 
گفت: پروازها از همه جای دنیا به کشور امارات برقرار است 
بنابراین همه مسافرانی که از امارات وارد فرودگاه های ایران 
می شوند باید در فرودگاه ها قرنطینه شوند و پس از منفی شدن 

تست، اجازه خروج از فرودگاه را داشته باشند.
درخصوص  ایلنا،  با  گفت وگو  در  علوی  محمد  سید  دکتر 
سوش  کرد:  اظهار  اُمیکرون  سوش  با  دلتا  سوش  تفاوت 

اُمیکرون از رده دلتا است اما جهش های متعددی در سایت 
در  واریانت  این  بروز  موجب  و  داده  رخ  آن   S آنتی ژن 

آفریقای جنوبی شده است.
این  مورد  در  قطعی  و  زیاد  اطالعات  هنوز  افزود:  وی 
اظهار کرده اند که  متخصصین  برخی  اما  ندارد  سوش وجود 

سرایت پذیری اُمیکرون از دلتا بیشتر است.
اساس  بر  کرد:  تصریح  خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
با  تفاوتی  هیچ  اُمیکرون  به  ابتال  عالئم  موجود،  اطالعات 
سوش های قبلی ندارد و سردرد، گلودرد، درد عضالنی، تب، 
ضعف، سرفه و تنگی نفس از عالئم ابتال به این سوش است.

وی گفت: تفاوت این سوش ها با آزمایش مشخص می شود 
سوش  این  تشخیص  نیز  توانایی  موجود   PCR تست های و 

را دارند.
علوی با بیان اینکه با بروز هر واریانت جدید، ممکن است 
ویروس بتواند خود را از دام آنتی بادی که قباًل وجود داشته 
است، رها کند، گفت: اُمیکرون مقداری واکسن گریزی دارد 
واکسیناسیون  که  کسانی  در  حتی  واکسن  اثربخشی  یعنی 

کاملی انجام داده اند، کاهش پیدا می کند.
وی بیان کرد: برای پیشگیری از ابتال به این سویه، بهترین 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  بر  عالوه  است که  این  کار 
یابد به گونه ای که ۸۵  افزایش  پوشش واکسیناسیون سریع 

درصد کل جمعیت دو مرحله واکسن را دریافت کنند.
اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
درخصوص نقطه آسیب خوزستان برای ورود سوش اُمیکرون 
گفت: کنترل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی در این زمینه 
بیشتر  فعاًل  ویروس  این  اینکه  به  توجه  با  است؛  مهم  بسیار 
از  که  مسافرانی  تمام  باید  دارد  وجود  جنوبی  آفریقای  در 

آفریقای جنوبی به کشورهای دیگر می روند، کنترل شوند.
وی تصریح کرد: پروازها از همه جای دنیا به کشور امارات 
وارد  امارات  از  که  مسافرانی  همه  بنابراین  است  برقرار 
فرودگاه های ایران می شوند باید در فرودگاه ها قرنطینه شوند 
و پس از منفی شدن تست، اجازه خروج از فرودگاه را داشته 

باشند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

سرپرست جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه 
و بویراحمد  خبر داد؛

اجرای دو طرح فناورانه 
تولید آفت کش های گیاهی 

در کهگیلویه و بویراحمد

 

 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دانشگاهی  جهاد  سرپرست 
تولید  فناورانه  طرح   ۲ بی سابقه  اقدام  یک  در  گفت: 
آفت کش های گیاهی و آنتی بیوتیک های با پایه گیاهی برای 
طیور در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجرا بوده و مشابه 

آنها نیز تاکنون در کشور وجود ندارد.
پروژه  از  بازدید  در  موسویان  داود  سید  ایسنا،  گزارش  به 
و  فناورانه  گیاهی  آفت کش های  تولید  کارخانه  ساخت 
جزو  طرح   ۲ هر  افزود:  گچساران  شهر  در  دانش بنیان 
طرح های فناورانه ملی این استان بوده و به عنوان یک طرح نو 
و جدید برای نخستین بار در کشور از سوی جهاد دانشگاهی 

استان اجرا می شوند.
وی اظهار کرد: عملیات اجرایی این ۲ طرح از مهرماه ۱۳۹۹ 
شهرک  در  مترمربع   ۷۰۰ هزار  پنج  مساحت  به  زمینی  در 

صنعتی »چهاربیشه« شهرستان گچساران آغاز شد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دانشگاهی  جهاد  سرپرست 
طرح   ۲ این  فیزیکی  پیشرفت  میزان  کرد:  خاطرنشان 
سال  اسفندماه  بود  قرار  و  است  درصد   ۵۰ حدود  هم اکنون 
گذشته تکمیل، افتتاح و وارد مدار تولید شوند. سعی می شود 
که این ۲ طرح تا ۶ ماه نخست سال آینده تکمیل، افتتاح و 

به بهره برداری برسد.
موسویان تصریح کرد: تکمیل و افتتاح این ۲ طرح  و ورود 
آنها به مدار تولید جزو اولویت های مهم کاری مسئوالن جهاد 

دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد است.
نیاز برای اجرای این ۲ طرح از  ادامه داد: بودجه مورد  وی 
میلیارد   ۱۴ نیز  آن  میزان  و  شده  تأمین  ملی  اعتبارات  محل 

تومان است.
سرپرست جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
با بهره برداری از این ۲ طرح  برای ۴۰ نفر اشتغال زایی مستقیم 

و بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال زایی غیرمستقیم ایجاد می شود.
صنعتی  شهرک  در  طرح   ۲ این  اینکه  بیان  با  موسویان 
چهاربیشه شهرستان گچساران قرار دارند که خط تولید آنها 
این ۲  متفاوت است، تأکید کرد: متولی اجرای  با یکدیگر 
و  بوده  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  دانشگاهی  طرح جهاد 

داشتن پایه گیاهی نیز نقطه اشتراک آنهاست.
موسویان بیان کرد: پیش بینی می شود که این ۲ طرح به دلیل 
برخورداری از مزایای متعدد موفقیت آمیز بوده و با استقبال 
چشمگیری نیز مواجه شوند و با اجراییان دو فناورانه استان 
دارویی  گیاهان  فرآوری  قطب  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 

کشور در زمینه اسانس و عصاره تبدیل خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: واحدهای اقامتی این استان پس از اتمام 

موج پنجم کرونا فعالیت مجدد خود را آغاز کردند.
به گزارش ایرنا محمد حسین زاده در جمع رسانه ها افزود: از زمان شیوع  
کرونا تاکنون تمام واحدهای گردشگری استان به منظور جلوگیری از 

شیوع  این ویروس همکاری خوبی با ستاد کرونا داشته است.
رشد  با  همزمان  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  معاون 
پنجم  موج  شد،  آغاز  شهریورماه  از  در کشور که  واکسیناسیون  روند 

کرونا فروکش کرد و با مصوبات ستاد مبارزه با کرونا از ابتدای آبان 
ماه امسال شاهد گشایش مرزها بر روی گردشگران خارجی بودیم.

حسین زاده تصریح کرد: برنامه ریزی های الزم برای رونق دوباره صنعت 
گردشگری در تمام نقاط کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

او افزود:  با تمهیدات اندیشیده شده، سعی داریم تا با انجام نظارت های 
از  حمایت  همچنین  و  گردشگری  جدید  مسیرهای  تعریف  و  دقیق 
پساکرونا  ایام  در  به ویژه  را  گردشگری  پایدار  توسعه  سرمایه گذاران، 

دوباره در تمامی مناطق استان رقم بزنیم.

 فعالیت مجدد واحدهای اقامتی کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد


