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روزنامه

استان فارس
سپیدان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان:

شمشیر قانون به ساخت و سازهای
غیرمجاز در سپیدان اصابت کرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان با اشاره به اجرای
عملیات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی
روستای دالین از توابع بخش همایجان این شهرستان ،گفت:
در راستای اجرای دستورات قضایی و مستند به تبصره  2ماده
 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،مستحدثات
 17مورد ساخت و سازهای غیرقانونی ،قلع و قمع شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان ،مهدی نصیری اظهار
کرد :طی این عملیات ،وسعت  29هزار مترمربع از اراضی
حاصلخیز زراعی و باغی از گزند تغییر کاربریهای غیرمجاز
رهایی یافت.
وی با بیان اینکه؛ عملیات قلع و قمع مذکور به منظور
جلوگیری از گسترش باغ شهرسازی در این منطقه انجام شد،
تأکید کرد :این عملیات با حضور نظارتی نماینده دادستانی
شهرستان سپیدان و در سایه اقتدار نیروهای انتظامی و
همچنین حضور نیروهای همیشه حاضر اداره امور اراضی این
شهرستان ،با استفاده از یک دستگاه لودر به اجرا گذاشته شد.
به گفته وی؛ در این عملیات که در سحرگاه آغاز شد و تا
ساعت  9صبح ادامه داشت ،تغییر کاربریهای ایجاد شده در
قالب 5320 :متر طولی دیوارکشی ،دو باب اتاقک به مساحت
صد مترمربع و دو باب آالچیق به مساحت  60مترمربع،
تخریب و به چرخه تولید و کشاورزی اعاده شد.
نصیری ،از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان
آخرین راه حل جلوگیری از این قبیل جرائم یاد کرد و
افزود :همواره آگاهی از قوانین و توجه به اطالعرسانیهای
حضوری و مجازی ،در جهت پیشگیری از بروز اقدامات
غیرقانونی بهترین راهکار ممکن است.
به گفته وی ،حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در
راستای تداوم تولید و برقراری امنیت غذایی ،همواره در
دستور کار این مدیریت قرار داشته است و اقدامات قانونی
در این خصوص استمرار خواهد داشت.

1400
دوشنبه

امام جمعه بوشهر:

نظارت و بازرسی الکترونیکی امری مهم در پیشگیری از تخلفات است

نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت :نظارت و بازرسی
الکترونیکی را به منظور پیشگیری از تخلفات امری مهم است که باید
موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در این دیدار با اشاره به
جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور گفت :سازمان بازرسی دارای رسالتی
مهم و تأثیرگذار در نظام جمهوری اسالمی است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ،نظارت و بازرسی الکترونیکی را به منظور
پیشگیری از تخلفات امری مهم دانست و گفت :در موضوع پیشگیری

و با حضور  ۲۹۰نفر بهرهبردار سرچهانی برگزار شد.
به گفته وی؛ هدف از اجرای طرح پویش شهید سلیمانی،
افزایش تولید محصوالت دامی و کشاورزی ،استفاده بهینه از
آب و ایجاد اشتغالزایی است.
دورههای برگزار شده در زمینههای پرورش دام و طیور،
مدیریت آب و استفاده از سیستمهای آبیاری نوین ،مبارزه
به موقع با آفات و علفهای هرز مزارع گندم بوده است.

خرمبید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید
خبر داد؛

تولید بیش از  ۵هزار تن شیر خام
در خرم بید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید گفت :در  ۹ماه
نخست امسال  ۵۰۱۵تن شیرخام در این شهرستان تولید و به
بازار مصرف عرضه شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید ،آرش خسروانی با بیان
اینکه این مقدار شیر برای تأمین امنیت غذایی و سالمت
جامعه و در  ۹ماهه نخست امسال تولید شد اظهار کرد :این
شهرستان دارای یک مرکز جمعآوری شیر است.
وی ادامه داد ۱۰ :واحد صنعتی شیری با ظرفیت  ۱۰۰۰راس و
 ۷۵واحد گاوداری سنتی شیری با ظرفیت  ۲۰۰۰راس در این
شهرستان فعالیت دارند که روزانه  ۱۸.۵تن شیر خام را تولید
و روانه بازار مصرف میکنند و درمجموع موجب اشتغالزایی
 ۳۳نفر در واحدهای صنعتی و  ۱۵۰نفر در واحدهای روستایی
شده است.
خسروانی افزود :شیر لبنیات پرفایده و مفیدی است و خواص
بسیار زیادی از جمله ،کاهش اسیدیته بدن ،از بین رفتن سموم
بدن ،کاهش خطر بیماری قلبی ،افزایش ویتامینها ،تقویت
استخوانها ،سالمت چشم ،تأمین انرژی بدن و تأمین کلسیم
بدن را دارد.

استان بوشهر
استاندار بوشهر:

باید از ظرفیت مردمی در جنگ
اقتصادی بهره برد

ارسنجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:

اماکن زمستان گذرانی آفت سن
غالت در ارسنجان پایش شدند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از پایش اماکن
زمستان گذاری آفت سن غالت در ارتفاعات این شهرستان
خبر داد و گفت :سن غالت به عنوان آفت کلیدی گندم،
نقش به سزایی در کاهش عملکرد کیفی و کمی گندم دارد
و عدم مبارزه به موقع باعث افزایش جمعیت آفت در سال
بعد میشود.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان ،سید ناصر حسینی خرمی
اظهار کرد :کانونهای سن در زیر بوتههای گون و گیاهان
وحشی مراتع در کوهها و ارتفاعات قرار دارد و با شروع
فصل گرما از مراکز زمستان گذرانی خود پرواز کرده و در
مزارع ریزش میکنند.
او افزود :به منظور بررسی وضعیت ذخیره سن ،تعداد سنهای
زنده و مرده و همچنین قدرت زادآوری سنهای ماده و زمان
مناسب مبارزه با این آفت در سال زراعی آتی ،ردیابی و
نمونهبرداری در سه فصل تابستان ،پاییز و زمستان در ارتفاع
 ۲۲۰۰تا  ۲۵۰۰متر از سطح دریا انجام میشود.
حسینی خرمی تأکید کرد :پایش به موقع و مبارزه اصولی
علیه سن مادری موجب کاهش خسارت کمی و جلوگیری
از خسارت کیفی پوره سن ،کاهش مصرف سموم و کاهش
خطرات زیست محیطی میشود.

سرچهان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان
خبر داد؛

برگزاری  ۹دوره آموزشی ترویجی
در سرچهان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان از برگزاری  ۹دوره
آموزشی ترویجی در قالب طرح پویش شهید سلیمانی در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان ،علی موسی پور جشنی افزود :این
دورهها با مشارکت جهاد کشاورزی و بسیج جامعه مهندسین

صفحه

استاندار بوشهر گفت :همانگونه که در جنگ تحمیلی
با مدیریت امام راحل ،حضور سپاه و تودههای مردمی در
جبهههای حق علیه باطل ،شرایط جنگ به نفع جمهوری
اسالمی ایران تغییر کرد امروز نیز باید در جنگ اقتصادی از
ظرفیت مردمی بهره الزم برده شود.
به گزارش ایرنا ،احمد محمدی زاده در نشست با رئیس
سازمان بازرسی کل کشور افزود :در زمان حاضر کشور
در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و باید از تجربه جنگ
تحمیلی برای مقابله با این جنگ اقتصادی بهره برد.
وی اظهار کرد :با تشکیل دولت انقالبی همه ارکان کشور
با هم منسجم شده و فرماندهی و مدیریت بسیار خوبی وجود
دارد برهمین اساس الزم است نیروهای انقالبی برای کمک
به کشور در جنگ اقتصادی وارد صحنه شوند.
استاندار بوشهر ادامه داد :با حضور نیروهای انقالبی و مردم،
باید شرایط الزم برای اشتغال آفرینی و تولید از سوی بخش
خصوصی فراهم شود.
محمدی زاده یادآور شد :قوه قضائیه در زمینه کمک به
نقشآفرینی مردم و بخش خصوصی در جنگ اقتصادی
نقشی بسیار مهم دارد.
وی با اشاره به ظرفیت منطقه پارس جنوبی در شهرستان
عسلویه استان بوشهر گفت :ایجاد دفتر نمایندگی سازمان
بازرسی کل کشور در عسلویه کمک شایانی برای سرعت
بخشی در حل و فصل مشکالت قضایی در این منطقه و
روانسازی امور برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است
که این استان برای استقرار این دفتر در عسلویه آمادگی
دارد.ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در
سفر یک روزه خود به استان بوشهر با حضور در گلزار
شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا با نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه بوشهر دیدار و قرار است از تأسیسات
بندری ،گمرکی و انبارهای سازمان اموال تملیکی بوشهر
بازدید و همچنین در نشست شورای قضایی و دستگاههای
نظارتی این استان شرکت کند.

معاون سازمان صمت استان بوشهر اعالم کرد؛

گواهی سالمت شرط صادرات
محصوالت کشاورزی به روسیه

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان بوشهر گفت :صادرکنندگان این استان در
صورت داشتن گواهی سالمت از محصوالت کشاورزی
میتوانند محصوالت خود را به کشور روسیه صادر کنند.

از وقوع جرم و آسیب ،نظام پیشگیری یک اقدام راهبردی است که باید
موردتوجه قرار گیرد.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر رسیدگی به ترک فعلها خواستار توجه ویژه در
این زمینه شد و از سازمان بازرسی کل کشور خواست در مورد مسائل کالن،
از همان ابتدا موضوعات را بررسی کند.
آیتاهلل صفایی بوشهری پیرامون مسائل اقتصادی ،شناسایی ریشهای
آسیبهای موجود در اقتصاد را با تأکید بر نظارت و بازرسی موردتوجه
قرارداد و ارائه راهکارهای اثربخش برای رفع این آسیبها را مهم تلقی کرد.

ابوالقاسم محمد زاده با اشاره به ابالغ سازمان توسعه تجارت به
وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت گواهی سالمت
برای محمولههای صادراتی به روسیه افزود :کلیه تجار
و بازرگانان استان جهت صادرات عالوه برداشتن گواهی
بهداشتی الزامی است محصوالت کشاورزی خود را حداقل ۵
روز قبل از حمل بار و هرگونه اظهار در گمرکات با مراجعه
به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان نسبت به
اخذ گواهی سالمت محمولههای صادراتی خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت
استان بوشهر ،محمد زاده تأکید کرد :در صورت اخذ نکردن
گواهی سالمت محمولههای صادراتی ،زیان و خسارت ناشی
از فساد کاال از بابت توقف در گمرکات به دالیل مذکور
متوجه صاحب بار خواهد شد.

استان هرمزگان
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وی همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این
خصوص ،خاطر نشان کرد :فساد اقتصادی را به هیچ وجه
برنمی تابیم و با اخاللگران این حوزه قاطعانه و بدون اغماض
برخورد خواهد شد.

استان خوزستان
استاندار خوزستان:

آموزشهای مهارتی متناسب
با فناوری روز باشد

متعال میخواهیم که در دنیا و آخرت شفاعت این عزیزان
شامل حال همه ما شده و عاقبتبهخیر و ختم به شهادت شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج
معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج:

دانشگاه یاسوج آماده همکاری
با جهاددانشگاهی است

رئیس پلیسراه استان هرمزگان خبر داد؛

طرح ضربتی برخورد با ناوگان
حمل و نقل مسافری و سرویس
ادارات در هرمزگان

رئیس پلیسراه استان هرمزگان از اجرای طرح ضربتی
برخورد با ناوگان حمل و نقل مسافری و سرویس ادارات با
عنوان طرح آذرخش در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این
خبر گفت :برابر بررسیهای انجام شده از وضعیت تردد
رانندگان حمل و نقل مسافر بویژه سرویس ادارات به حاشیه
شهر ،تخلفاتی مشهود بوده که با هدف ساماندهی و ایجاد
انضباط ترافیکی ،طرح ضربتی برخورد با ناوگان حمل و
نقل مسافری و سرویس ادارات به مدت سه روز در مبادی
خروجی بندرعباس اجرا شد.
وی افزود :با توجه به آمار باالی تردد این خودروها از مرکز
شهرستان بندرعباس به اطراف شهر و بلعکس با توجه به
شیفت بندی شرکتها در ساعاتی خاص ،با اعزام تیمهای
مضاعف و همچنین تیمهای عملیات ویژه در محورهای
مواصالتی اسکله و خروجی شهر این طرح اجرا شد.
این مسئول انتظامی اظهار کرد :در اجرای این طرح تعداد ۵۹۵
خودرو عمدتًا مینیبوس و اتوبوس کنترل که از این تعداد
 ۱۹۶راننده دارای تخلف اعمال قانون شده و تعداد  ۱۹دفترچه
ثبت ساعت به دالیل مختلفی از جمله عدم ثبت ساعت ،در
اختیار گذاشتن دفترچه به افراد غیر ،اتمام تاریخ دفترچه از
رانندگان اخذ همچنین تعداد  ۱۳۵راننده فاقد دفترچه شناسایی
که برای سیر مراحل قانونی و تعیین تکلیف شرکت مربوطه
به قرارگاه پلیسراه استان انتقال شدند.
رئیس پلیسراه استان هرمزگان با بیان این که ناوگان حمل
و نقل مسافربری با توجه به جابجایی مسافر از حساسترین
ناوگان در جادههای کشور بوده و حساسیت پلیسراه بر
روی رانندگان این ناوگان در همه ساعات شبانهروز به
صورت ویژه است به عموم رانندگان بویژه رانندگان حمل
و نقل عمومی توصیه کرد ضمن احترام به قانون و رعایت
دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی ،در حفظ جان شهروندان و
مسافران توجه و جدیت الزم داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

دستگیری کارمند متخلف
بنیاد مسکن استان هرمزگان
به اتهام اختالس

رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری یک نفر از
کارمندان بنیاد مسکن این استان در شهرستان رودان خبرداد
و گفت :با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج)،
فرد دستگیر شده متهم به اختالس مبلغ یک میلیارد و نهصد
میلیون ریال از وجوه دولتی و اموال بیت المال است.
به گزارش ایسنا ،مجتبی قهرمانی خاطرنشان کرد :در روند
تحقیقات قضایی مشخص شده است که متهم از طریق نصب
کارتخوان غیر مجاز ،وجوه پرداختی توسط مراجعین برای
واگذاری اراضی دولتی را به حساب شخصی خود واریز کرده
است.
وی در ادامه افزود :در خصوص متهم دستگیر شده قرار تأمین
کیفری صادر شده است و رسیدگی قضایی به منظور شناسایی
ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد که با تکمیل روند
تحقیقات ،متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه
مبارزه بی امان دستگاه قضایی با مظاهر فساد با جدیت و
قاطعیت ادامه می یابد ،تصریح کرد :پروندههای مبارزه با
فساد به صورت ویژه در دبیرخانه مدیریت پروندههای مهم
دادگستری هرمزگان ،تحت نظارت مدیریت ارشد قضایی
استان قرار دارد و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شوند.

استاندار خوزستان در دیدار با رئیس سازمان آموزش فنی و
حرفهای کشور ضمن تأکید بر ارتقای مراکز فنی و حرفهای
در سطح این استان گفت :آموزشهای مهارتی باید متناسب
با فناوری روز باشد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری
خوزستان صادق خلیلیان در نشست با غالمحسین حسینی نیا
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت
ارتقای سطح مراکز آموزشی فنی و حرفهای اظهار داشت:
آموزشهای فنی و حرفهای نقش مهمی در اشتغالزایی دارد
ضمن اینکه کسب مهارت و فراگیری فناوریهای نوین از
عوامل مؤثر بر اقتصاد پایدار به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه امروزه ضرورت فراگیری آموزشهای
مهارتی جدید متناسب با رشد فناوریهای روز دنیا بسیار
احساس میشود خاطرنشان کرد :با رشد علم و فناوری
بسیاری از مشاغل قدیمی منسوخ شده و جای خود را به
فناوریهای روز دادهاند.
استاندار خوزستان گفت :نیروی کار آموزش دیده باید بتواند
با ظهور رشتههای جدید به کسب فناوریهای نو دست یابد و
مهارتها و تواناییهای خود را ارتقا بخشد تا در بازار رقابت
و چرخه تولید به فعالیت خود تداوم بخشد.
بر اساس اعالم اداره کل فنی و حرفهای خوزستان  ۹۰درصد
افراد بیکار در این استان فاقد مهارتهای فنی و تخصصی
هستند.
در این نشست معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نیز گزارشی از
آخرین وضعیت مراکز فنی و حرفهای خوزستان و رشتههای
مورد نیاز در این استان ارائه کرد.
در سفر حسینی نیا به خوزستان چهار هزار و  ۷۰۰میلیارد
ریال اعتبار برای بهروزرسانی تجهیزات مراکز فنی و
حرفهای چهار شهرستان اندیکا ،مسجدسلیمان ،اللی و هفتکل
اختصاص یافت.
معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور ،از روز چهارشنبه گذشته به
همراه رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی به خوزستان سفر کرده است.

فرمانده انتظامی خوزستان:

کارکنان نیروی انتظامی در حفظ
امنیت مردم جهاد میکنند
فرمانده انتظامی خوزستان در یادواره شهدای نظم و امنیت
استان گفت :کارکنان نیروی انتظامی برای امنیت و آرامش
مردم عزیز جانفشانی میکنند و جان عزیز و شیرین خود را
تقدیم میکنند.
سردار سید محمد صالحی در مراسم یادواره  ۶۰۸شهید نظم
و امنیت استان خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای ایران اسالمی ،اظهار کرد :حضور تمامی مدعوین،
خانواده معظم شهدای استان خوزستان (مادران ،همسران و
فرزندان شهدا) که در این یادواره به مناسبت گرامیداشت
شهدای  ۱۰سال اخیر فرماندهی انتظامی استان خوزستان
برگزار شده خیرمقدم عرض میکنم.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،وی با بیان
دالورمردیها ،جانفشانیها و شهادت با افتخار کارکنان
نیروی انتظامی افزود :این عزیزان در طول هشت سال دفاع
مقدس در قالب فرماندهان و سربازان در پاسگاههای مرزی
با دست تقریبًا خالی اما با دلی مملو از عشق و ایمان به
خدا ،پیامبر و ائمه در دفاع از تمامیت ارضی با دشمن تا
دندان مسلح میجنگیدند و حال با تالش وصفناشدنی در
حفظ امنیت ،آرامش ،جان و مال مردم عزیز کشورمان جهاد
میکنند.
فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد :در این روزها همگان
شاهد هستید که همکاران و همرزمان پرتالش بنده در جای
جای میهن اسالمی از مرز تا مرکز شهرها برای آسایش و
امنیت و آرامش مردم عزیز جانفشانی میکنند و جان عزیز
و شیرین خود را تقدیم میکنند.
سردار صالحی در پایان تصریح کرد :ما هرگز ایثار و
ازخودگذشتگیها ،صبر و پایداری مادران ،همسران و
فرزندان شهدای عزیز را فراموش نخواهیم کرد و از خداوند

معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج گفت :دانشگاه آماده
همکاری ،همراهی ،همافزایی و انجام کارهای جهادی و
انقالبی با جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد است.
حجتاالسالم امراهلل اندرزیان در نشست مشترک با رئیس و
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد
افزود :این دو مجموعه میتوانند در زمینه کرسیهای
آزاداندیشی برای اساتید و دانشجویان ،فعال کردن
انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی ،برگزاری دورههای
آموزشی همکاری داشته باشند.
به گزارش مهر ،وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی یک نهاد
انقالبی است که در دل دانشگاه فعالیت دارد ،اظهار کرد :هر
کار انقالبی که جهاددانشگاهی بتواند با ما همکاری داشته
باشد آماده تعامل و همکاری هستیم.
باید کارهای جهادی با اخالص در عرصههای مختلف
بخصوص حوزه فرهنگی انجام شود.
معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج تصریح کرد :در راستای
کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید کار فرهنگی
شود بخصوص در شرایط کرونایی که این مسائل تشدید
شده اند.
اندرزیان عنوان کرد :بای آستانه تحمل و صبر مردم با کار
فرهنگی باال رود و جهاددانشگاهی و دانشگاه یاسوج در
زمینههای مختلف از جمله آسیبهای اجتماعی و کارهای
فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه و کمک کار مسئوالن شوند.
وی بیان کرد :دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا میتوانند در
عرصه فرهنگی و دانشگاهها مؤثر باشند.
همچنین سید داود موسویان ،رئیس جهاددانشگاهی
استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت:
جهاددانشگاهی ماهیت اصلیاش فرهنگی است و معمو ًال
جامعه هدف این نهاد انقالبی دانشجویان و دانشگاهیان
بخصوص مجموعه دانشگاه یاسوج هستند.
وی افزود :جهاددانشگاهی استان بخش قابل توجهی
از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی خود را میتواند در
دانشگاه یاسوج انجام دهد و در زمینههای مختلف از جمله
دانشافزایی ،دورههای آموزشی و مهارتی ،مسائل دینی و
فرهنگی دانشجویان ،پرسنل ،اعضای هیئت علمی و اساتید
و خانوادههای آنها نقش ایفا کند و در این زمینه آماده
همکاری و تعامل هستیم.
موسویان اظهار کرد :جهاددانشگاهی میتواند به عنوان
بازوی توانمند دانشگاه یاسوج عمل کند و با توجه به اینکه
فعالیتهای جهاددانشگاهی دانشجو محور هستند میتوانیم با
دانشگاه یاسوج گامهای مثبتی برداریم.
ایمان اکبری ،معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه
و بویراحمد نیز در ادامه این نشست با اشاره به طرح دانشجو
معلم قران کریم (تربیت مربی قرآن) ویژه دانشجویان گفت:
این طرح طی سال گذشته و در شرایط کرونایی با حضور 60
دانشجو از دانشگاههای مختلف برگزار شد که اجرای این
طرح را طی سال جاری در برنامه داریم.

رئیس اورژانس  ۱۱۵استان خبر داد؛

نجات  ۳مصدوم در پی آوار شدن
خانه عشایری در گچساران

رئیس اورژانس  ۱۱۵استان کهگیلویه و بویراحمد از نجات
سه مصدوم در پی ریزش و آوار شدن خانه عشایری خبر داد.
جهانبخش وحدت نژاد افزود :پس از تماس تلفنی با مرکز
اورژانس مبنی برگرفتار شدن  ۳نفر در زیر آوار خانه
عشایری کاه گلی ،بالفاصله پایگاه اورژانس  ۱۱۵شهری
شماره یک و سه گچساران به محل اعزام شد.
وی اظهار کرد :دو نفر از مصدومین که خانمی  ۴۸ساله
و دختر بچه ای  ۱۱ساله بودند به بیمارستان شهید رجای
گچساران و مصدوم دیگر که خانم باردار  ۲۰ساله و در ماه
نهم بارداری بودند ،به بیمارستان بی بی حکیمه س گچساران
منتقل شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵
استان ،رئیس اورژانس  ۱۱۵استان کهگیلویه و بویراحمد
اضافه کرد :کارکنان اورژانس  ۱۱۵ضمن اقدامات اولیه در
محل ،دو مصدوم و این خانم بادار را در حالت کامال هوشیار
و پایدار تحویل مرکز درمانی دادند.

