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در قالب پویش شهید سلیمانی؛

بالغ بر 1000 نفر در مرودشت 
آموزش کشاورزی دیده اند

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از آموزش 1050 
دوره  و  آموزشی  کارگاه   ۵۴ قالب  در  بهره بردار  روز  نفر 
مهارتی فنی و حرفه ای با موضوعات مختلف در قالب طرح 

پویش شهید سلیمانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
اظهار  همتی  مرودشت، کاووس  شهرستان  جهاد کشاورزی 
الی بیست و سوم دی ماه  از تاریخ نوزدهم  این طرح  کرد: 
تولید،  نیروهای جهش  با همکاری مراکز جهاد کشاورزی، 
همکاران  کشاورزی،  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  محققین 
اداره آموزش و ترویج، ادارات تخصصی و ادارات تابعه جهاد 
کشاورزی شهرستان مرودشت برنامه ریزی و اجرا شده است.
این  افزود:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 
تولید  سایه بان،  احداث  موضوعات  با  آموزشی  برنامه های 
و  بیماری ها  آفات  با  مبارزه  و  تغذیه  استاندارد،  محصول 
عسل،  زنبور  پرورش  کلزا،  و  گندم  مزارع  هرز  علف های 
بر محیط زیست، کشت گیاهان دارویی و کم  تأثیر سموم 
آب بر، پرورش قارچ خوراکی، پرورش دام سبک و غیره در 
قالب ۵۲ کارگاه و دو دوره مهارتی فنی و حرفه ای برگزار 

شده است.

ارسنجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان

گیاه دارویی زیره سبز در ارسنجان 
کشت شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از کاشت ۱۸ هکتار 
زیره سبز در این شهرستان خبر داد و گفت: کاشت این گیاه 
بهمن  اواخر  تا  و  آذرماه شروع شده  اواسط  از  ارسنجان  در 

ماه ادامه دارد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان، سید ناصر حسینی خرمی 
کرد:  اظهار  شهرستان،  این  در  اخیر  بارش های  به  اشاره  با 
نیاز آبی پایین و همزمانی دوره رشد این محصول با نزوالت 
برداشت،  و  داشت  کاشت،  سهولت  بودن،  توقع  کم  جوی، 
سایر  با  سبز  زیره  رشد  فصل  انطباق  عدم  و  بودن  کوتاه 

محصوالت، از مزایای کاشت این گیاه دارویی است.
حدود  را  شهرستان  این  در  دیم  زیره  عملکرد  متوسط  وی 
هفتصد تا هشتصد کیلوگرم اعالم کرد و افزود: برداشت این 

محصول از نیمه اردیبهشت تا اواخر خردادماه انجام می شود.
و  است  موجود  سیاه  و  سبز  نوع  دو  در  زیره  گفته وی؛  به 
عنوان  به  و  سوءهاضمه  بی اشتهایی،  صرع،  نفخ،  درمان  در 
بازکننده انسداد عروق، مسکن درد دندان، مقوی معده، کبد و 

کلیه و الغر کننده استفاده می شود.

استان بوشهراستان بوشهر
استاندار بوشهر: 

جابه جایی ته لنجی و کاالهای 
مجاز وارداتی در همه نقاط این 

استان آزاد است

 
استاندار بوشهر گفت: براساس مصوبه شورای تأمین این استان 
جابه جایی کاالهای همراه ملوان )ته لنجی( و همه کاالهای 

مجاز وارداتی بین تمام شهرستان های این استان آزاد است.
نقل  به  بوشهر  استانداری  عمومی  روابط  ایرنا،  گزارش  به 
شوتی  خودروهای  تردد  کرد:  اعالم  زاده  محمدی  احمد  از 
حمل  خارجی  وارداتی  کاالهای  که  سواری  )خودروهای 
می کنند( برای جابه جایی کاال از شهری به شهر دیگر همراه 
با سرعت بسیار باال در جاده های ارتباطی استان همواره یکی 
از مشکالت مردم استان بوشهر به شمار می رود که سال ها با 

آن روبرو بودند.

کشور  جنوب  جاده های  در  سواری   خودروهای  برخی 
معروف  »شوتی«  به  و  می کنند  حمل  وارداتی  کاالهای 
هستند، به دلیل اینکه پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز این 
کاالها را قاچاق محسوب و این خودروها و کاالها را توقیف 
می کند، آنها با هدف فرار از دست پلیس در جاده های فرعی 
از  بسیاری  در  که  می کنند  تردد  باال  با سرعت  روستایی  و 
مواقع حوادثی برای خودروهای در حال تردد در این جاده ها 
و مردم روستاهای حاشیه این راه ها بوجود می آورند و باعث 

نگرانی و اعتراض روستائیان می شوند.
تعقیب  تحت  اینکه  برای  بیان کرد: خودروهای شوتی  وی 
پلیس بودند همواره با سرعت و از مسیرهای غیرمجاز تردد 
بروز حوادث خطرناکی  به  منجر  آنان  اقدام  این  و  می کنند 

برای آنها و مردم می شود.
اضافه کرد: سرعت باالی خودروهای شوتی  بوشهر  استاندار 
در این چند سال منجر به تلفات زیاد انسانی و ثبت حوادث 

خطرناکی در این استان شده است.
وی اظهار کرد: به همین دلیل در جلسه شورای تأمین استان 
تصمیم گرفته شد جابه جایی کاال در بین شهرستان های استان 
اعم از کاالهای همراه ملوان )ته لنجی( و سایر کاالهای مجاز 
در این استان برای همه خودروها بویژه خودروهای سواری 
آزاد است و هیچ محدودیت و مشکل قانونی در این زمینه 

وجود ندارد.
رئیس شورای شهر بوشهر خبر داد؛

تعریف ۳ پروژه شاخص در بودجه 

 
سال آینده شهرداری بوشهر

پروژه  سه  آینده  سال  گفت:  بوشهر  شهر  شورای  رئیس 
تعریف  شهر  این  برای  تومان  میلیارد   ۱۵۰ باالی  شاخص 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جعفر پورکبگانی در پنجمین نشست مردمی 
شورا در نشست با مردم در مسجد حضرت زینب )س( کوی 
تنگک اظهار کرد: محالت تنگک با مشکالت زیادی مواجه 
توجه  باید  محالت  این  اولیه  ساکنان  و  مسئولین  که  است 

بیشتری می کردند.
وی افزود: به دلیل اینکه در تفکیک ها سهم شهرداری دیده 
این محالت دچار مشکل  از ساکنین  نشده همکنون  برخی 
قانونی  تفکیک ها  باید  واگذاری  از  قبل  که  حالی  در  شدند 
آموزشی  و  خدماتی  سبز،  فضای  سهم  و  می گرفت  صورت 

مشخص می شد تا امروز با این کمبودها مواجه نمی شدیم.
رئیس شورای شهر بوشهر تصریح کرد: تحویل جاده نیروگاه 
از  که  بود  اشتباهی  دارد  سطحی  آب های  دفع  مشکل  که 
سوی شهردار وقت صورت گرفت و هم اکنون برای کانال 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۰ به  تنگک ها  سطحی  آب های  دفع 
آینده  سال  بودجه  در  آن  تخصیص  حال  در  که  داریم  نیاز 

شهرداری جهت حل این مشکل هستیم.
دریایی  پایگاه  اراضی  تفکیک  با  داد:  ادامه  پورکبگانی 
مشکالت بیشتر می شود و باید راهکار اساسی اتخاذ شود و در 
زمینه ایجاد شبکه فاضالب، شورا و شهرداری آماده همکاری 

کامل با شرکت آب و فاضالب را دارد.
وی با قدردانی از تعامل بسیار خوب فرماندهی نیروی دریایی 
با شورا و شهرداری بیان کرد: در حال اخذ مجوز از تهران 
جهت ایجاد دو جاده بزرگ از موزه دریانوردی تا تنگک و 
در صلح آباد از پشت کارخانه وزیری تا جاده امام علی  )ع( 
است که این دو جاده نقش مهمی در پدافند غیرعامل در شهر 

بوشهر خواهند داشت.
داریم  قصد  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  شهر  شورای  رئیس 
اتفاقاتی خوب برای شهر رقم بزنیم که  در بودجه سال آینده  
سه پروژه شاخص باالی ۱۵۰ میلیارد تومان تعریف خواهیم 
کرد و در این پروژه ها  از پیمانکاران توانمند  بهره خواهیم 

برد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
استاندار هرمزگان خبر داد؛

بررسی پیشنهاد تهاتر نفت برای 
ساخت پل خلیج فارس

 

سفر  مصوبات  اعتبار  میزان  به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار 
میلیارد  از ۲۲ هزار  بیش  افزود:  به هرمزگان،  رئیس جمهور 
تومان اعتبار عمرانی، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
و یک میلیارد دالر در بخش ارزی در سفر رئیس جمهور به 

هرمزگان مصوب شد.
در  خبرنگاران،  جمع  در  دوستی  مهدی  ایلنا،  گزارش  به 
بیان  با  هرمزگان،  به  رئیسی  آیت اهلل  سفر  مصوبات  تشریح 
اینکه کار آماده سازی مصوبات تقریبًا از دو ماه پیش آغاز 
سیل  وقوع  و  ماه  آبان   ۲۳ زلزله  علی رغم  گفت:  بود،  شده 
روند  در  خللی  خداوند  لطف  به  استان،  مناطق  برخی  در 
بررسی های کارشناسی به وجود نیامد و توانستیم بخش زیادی 
از مصوبات را که با هدف توسعه و پیشرفت برنامه ریزی شده 

بود اخذ کنیم.
به  اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور  میزان  به  اشاره  با  وی 
هرمزگان، اظهار کرد: بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 
یک  و  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۴ از  بیش  عمرانی، 
میلیارد دالر در بخش ارزی مصوب شد که می شود هرمزگان 
را نخستین یا دومین استان در زمینه اخذ مصوبات سفرهای 

استانی رئیس جمهور برشمرد که در نوع خود بی مانند است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: این میزان اعتبار در قالب ۱۴۵ 
مصوبه به تصویب رسید و ۶۶۰ طرح نیز مشمول تسهیالت 
رئیسی  آیت اهلل  ویژه  نگاه  نشان دهنده  که  شد  حمایتی 

رئیس جمهور و دولت به استان است.
وی به مهمترین مصوبات این سفر هم اشاره و اضافه کرد: در 
تدوین مصوبات تمرکز ویژه ای بر روی رشد اقتصادی داشتیم 
که بخش شیالت، کشاورزی، راه، ایجاد زیرساخت هایی که 
مربوط به خطوط انتقال گاز به بخش مختلف استان و تأمین 
در  را  مصوبات  عمده ترین  استان،  روستاهای  و  شهرها  آب 

برمی گرفتند.
و  رفاهی  فقرزدایی،  برنامه های  تعریف  هرمزگان،  استاندار 
قوی«  ایران  مردمی  »دولت  کلیدی  شعار  ذیل  را  پیشرفت 
استان  در  دولت  مجموعه  اصلی  اهداف  از  یکی  عنوان  به 
و  فقر  باالی  آمار  عوامل  عنوان کرد:  و  برشمرد  هرمزگان 
فالکت را در ارکان مختلفی می توان جستجو کرد که یکی 
از این عوامل کمبود زیرساخت هاست و اگر یکی از آن ها را 
به عنوان اولویت انتخاب کنیم، آب را انتخاب خواهیم کرد، 
چرا که تا پیش از بارندگی های اخیر، روزانه چند صد روستا 
را به وسیله تانکر آبرسانی می کردیم که انرژی زیادی را از 

استان می گیرد.
یا  نداریم  زیرساخت  نیز  مناطق  برخی  در  افزود:  وی 
قول  به  توجه  با  که  شده اند  فرسودگی  دچار  زیرساخت ها 
این بخش را  امیدواریم مشکل  نیرو داد،  مساعدی که وزیر 

برطرف کنیم.
استاندار هرمزگان درخصوص زمان آغاز عملیات اجرایی پل 
خلیج فارس به عنوان یکی از دغدغه های دیرینه مردم استان، 
واقع  در  است،  کار  دستور  در  هم اکنون  آنچه  کرد:  عنوان 
شده،  تعریف  که  الگویی  اساس  بر  و  است  نفت  تهاتر  با 
اقتصاد به تصویب برسد،  اگر پیشنهادها در وزارت نفت و 
اعتبار مورد  میلیون یورو  از مجموع ۲۸۰  میلیون یورو   ۱۰۰
نیاز برای تکمیل پل خلیج فارس در مرحله نخست تخصیص 
سال  پایان  از  پیش  تا  آن  اجرایی  عملیات  و  یافت  خواهد 

شروع می شود.
ارتباط  و  هرمزگان  مردم  تاریخی  شغل  به  اشاره  با  دوستی 
دیرینه  شغل  تجارت  و  صیادی  شد:  یادآور  دریا،  با  آنان 
با دخالت هایی که صورت گرفته  اما  است  مردم هرمزگان 
از کاهش ذخایر  به دلیل نگرانی  این دخالت ها  از  و برخی 
ایجاد  ساحلی  مناطق  ساکنان  برای  چالش های  است،  به حق 
سه  احداث  بر  مبنی  رئیس جمهور  سفر  مصوبه  با  که  کرده 
مرکز جایگزینی ذخایر دریایی )ماهی و میگو( در سه منطقه 
استان، ذخایر آبزیان تقویت می شود و در کنار آن در واقع 
بخش زیادی از شناورها می توانند به صورت مجاز به فعالیت 

صیادی بپردازند.
استان و  پیشرفت  برای  اراده جمعی که  با  اضافه کرد:  وی 
همچنین تمرکز بر پیشرفت در اقتصاد دریامحور وجود دارد، 
امیدواریم اتفاق های مثبت و درخشانی در آینده نزدیک در 

استان رقم بخورد.
و  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  آالیندگی،  سهم  پرداخت 
انتقال پرونده های مالیاتی صنایع به استان، از دیگر مواردی 
بود که استاندار هرمزگان با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور 
نظارت  قانون و  اجرایی شدن  به منظور  باالدستی  به مدیران 
و پیگیری از سوی استان، اظهار امیدواری کرد این گالیه و 

خواسته به حق مردم عملیاتی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:

»توانیر و فالت های قاره«همچنان 
آالینده

هیچ نیروگاهی مجوز استفاده از مازوت ندارد

صنایعی  گفت:  هرمزگان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
چون فالت قاره سیری، قشم و الوان و نیروگاه توانیر از جمله 
صنایعی هستند که سال ها جزئی از لیست صنایع آالینده ما 

هستند.
خبری  نشستی  در  تازیانی،  مسیحی  حبیب  مهر،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  پاک  هوای  هفته  مناسبت  به  که 
و  عامه  حقوق  پاک،  “هوای  امسال  پاک  هوای  هفته  شعار 

اراده ملی” است.
وی افزود: همکاران ما از ۱۰ مرکز معاینه فنی، به استان ارائه 
جاسک  و  بندرلنگه  حاجی آباد،  شهرستان های  در  می دهند. 
نیز به زودی مراکزی راه اندازی خواهد شد. امسال فراخوانی 
منتشر کردیم و یکی از مراکز معاینه فنی قبول کرد با ۴۰ 
درصد تخفیف ماشین های شهروندان را در هفته هوای پاک 

پایش کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: ۳۷ 
دودکش و ۳۸ مورد از صنایع از لحاظ آلودگی محیطی پایش 
شدند. در ۹ ماهه امسال ۳۸ پایش در مراکز معاینه فنی انجام 

دادند. ۹۵ مورد در صنایع خوداظهاری پایشی داشته ایم.
و  داشتیم  از صنایع  پایش  مورد   ۳۳۰ تصریح کرد:  مسیحی 
بر مبنای آن ۱۱۹ اخطار برای رفع آالیندگی صادر شده که 
از این تعداد ۱۷ صنعت در لیست آالینده ها منظور شدند که 
بعد از پایان بهمن ماه در سامانه متمرکز سازمان محیط زیست 
ثبت می شود. در سال ۹۹ حدود ۲۷ صنعت آالینده داشتیم که 
طبق ضوابط قانونی، جرائم مالیاتی آن ها مشخص و اخذ شده 
که طبق قانون باید به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
قشم  قاره سیری،  وی خاطرنشان کرد: صنایعی چون فالت 
و الوان و نیروگاه توانیر از جمله صنایعی هستند که سال ها 
جزئی از لیست صنایع آالینده ما هستند. ما توانستیم میزان 
مترمکعب  میلیون   ۴ به  را  نیروگاه  پاک(  )سوخت  گاز 

برسانیم و این میزان باید به ۶ میلیون مترمکعب برسد.
اینکه  به  اشاره  با  مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
از  استفاده  برای  زیست  محیط  از  مجوزی  نیروگاهی  هیچ 
مازوت،  کرد:  بیان  ندارد،  را  سوخت  عنوان  به  مازوت 
گوگرد  سنگین،  فلزات  کربن،  دوده  مثل  آالیندگی هایی 

و… تولید می کند.
مسیحی اضافه کرد: در ۹ ماهه ابتدای ۱۴۰۰ تعداد روزهای 
تعداد  روز،   ۲۱۸ قبول  قابل  روزهای  روز،   ۱۶ استان  پاک 
خیلی  روزهای  روز،   ۳۹ افراد حساس  برای  ناسالم  روزهای 
ناسالم ۳ روز بوده و روز خطرناکی نیز نداشتیم. صدا و سیما 
و  ناسالم  خیلی  ناسالم،  روزهای  در  شرایط  اعالم  به  موظف 

خطرناک است.
وی اظهار کرد: درخصوص پیگیری مفاد قانونی در راستای 
جلوگیری از ریزگردها، کاشت نهال در ۵۰۰ هکتار زمین را 
در جاسک داشته ایم که تحویل منابع طبیعی خواهد شد. شرق 
هرمزگان به صورت مستمر دچار آلودگی گرد و غبار است.
سطح  در  افزود:  هرمزگان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
استان یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در قشم احداث 
میلیون   ۱۷ حدود  خورشیدی  نیروگاه های  درمجموع  و  شده 

کیلووات ساعت برق وارد شبکه برق استان کرده اند.
مسیحی تصریح کرد: موظف هستیم به صورت رندوم از نفت 
پایش کنیم. ۲۰  نمونه برداری و  و گاز جایگاه های سوخت 
نمونه برداشته شده و ۸ نمونه از صنایع نیز برداشت شده است.
وی عنوان کرد: ۴ ایستگاه سنج ذرات گرد و غبار در سطح 
استان داریم و یک ایستگاه نیز در بندرلنگه تا بهمن ماه امسال 
آینده ای  در  امیدواریم  می شود.  آنالین  پایش  سیستم  وارد 
نزدیک بتوانیم در تمامی شهرستان ها ایستگاه هایی را اضافه 

کنیم.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیر شعب بانک کشاورزی 
خوزستان خبر داد؛

پرداخت ۳0 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک کشاورزی 

خوزستان
 
 

 
 
 

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۳۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت توسط شعب بانک در استان در سال 

جاری خبر داد.
جهانپور معماریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شعب 
جاری  سال  ابتدای  از  خوزستان  استان  در  کشاورزی  بانک 
متقاضیان  به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۳۰ مبلغ  تاکنون 

کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت کرده اند.
 ۷۷۶ و  هزار   ۲۳ به  تسهیالت  میزان  این  اینکه  بیان  با  وی 
سر  در  تسهیالت  افزود:  است،  شده  پرداخت  متقاضی  نفر 
خدمات  بخش  و  بخش صنعت  کشاورزی،  بخش  فصل های 
بخش  به  تسهیالت  پرداخت  عمده  که  است  شده  پرداخت 

کشاورزی استان تعلق دارد.
معماریان تصریح کرد: بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل 
بخش کشاورزی وظیفه ذاتی خود را حمایت همه جانبه از 
نیروی  بودن  دارا  با  و  توان  تمام  با  ما  و  می داند  بخش  این 
از بخش  بانک در راستای حمایت  کارشناسی متخصص در 

کشاورزی گام برداشته ایم.
پرداخت  گفت:  خوزستان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
و  تولید  رونق  موجب  استان  کشاورزی  بخش  به  تسهیالت 

ایجاد اشتغال پایدار در این بخش شده است.

اهواز

دبیر شورای سالمت اهواز:

اُمیکرون در اهواز سوش 
غالب شده است

دبیر شورای سالمت اهواز از غالب شدن سوش اُمیکرون در 
این شهر خبر داد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به وضعیت شیوع اُمیکرون اظهار کرد: اکثر بیماران مبتال به 

اُمیکرون در خوزستان سرپایی هستند و حال مساعدی دارند 
اما زمانی که موارد سرپایی افزایش پیدا می کنند، خودبه خود 
موارد بستری نیز افزوده می شود و اکنون شاهد افزایش جزئی 

موارد بستری هستیم.
از  ناشی  میر  و  مرگ  خوزستان  در  تاکنون  افزود:  وی 
این سوش  به  ابتال  موارد  به  روزانه  اما   نداشته ایم  اُمیکرون 

افزوده می شود.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اهواز  سالمت  شورای  دبیر 
یک  از  تنها  گفت:  است،  اهواز  در  غالب  سوش  اُمیکرون 
گرفته  اُمیکرون  شناسایی  تست  کرونا  مثبت  موارد  درصد 
صد  در  باید  را  اُمیکرون  به  ابتال  مورد  یک  یعنی  می شود 

ضرب کنیم.
وی افزود: برای فردی که بیماری وی با عالئم سرماخوردگی 
و  خستگی  احساس  بینی،  آبریزش  بی حالی،  ضعف،  مانند 
سرفه آغاز می شود و سه چهار روز طول می کشد، تشخیص 

اولیه ابتال به اُمیکرون است.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد 
خبر داد؛

فراخوان اداره کل امور مالیاتی 
کهگیلویه وبویراحمد برای 

ساماندهی کارتخوان ها

 

 

  
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: صاحبان 
کارت خوان ها با مراجعه به درگاه ارتباطی این سازمان نسبت 
ماه جاری  پایان دی  تا  تعیین تکلیف کارت خوان خود  به 

اقدام کنند.
محمدعلی غفاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: در 
به  اتصال کارتخوان  برای  این سامانه صاحبان کارت خوان 

پرونده مالیاتی یا قطع آن اقدام خواهند کرد.
نشود  تعیین تکلیف  که  کارت خوان هایی  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار کرد: طرح  شد،  قطع خواهند  مرکزی  بانک  از سوی 
اتصال کارت خوان ها به پرونده مالیاتی با هدف شفاف سازی 
اجرا  به  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  و  اقتصادی  فعالیت های 
درآمده است و صاحبان کارت خوان ها تاپایان دی ماه جاری 

مهلت تعیین تکلیف پرونده مالیاتی خود را دارند
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان کرد: 
کارت  میلیون   ۱۳ از  کشور  مالیاتی  سازمان  گزارش  طبق 
هزار   ۹۰۰ و  است  شده  قطع  تاکنون  میلیون  چهار  خوان 
مورد در یک هفته گذشته به پرونده مالیاتی متصل شده اند و 
ساماندهی ۹۰۰۰ مورد دیگر تاپایان دی ماه انجام خواهد شد.
غفاری تصریح کرد: صاحبان کارتخوان هایی که برای تعیین 
تکلیف درگاه بانکی خود اقدام نکنند، مشمول جریمه خواهند 
دارای  کار  کسب  صاحبان  برخی  قباًل  داد:  ادامه  شد.وی 
می کردند  استفاده  دیگری  افراد  از کارت خوان  باال  درآمد 
که این امر باعث فرار مالیاتی باالیی در کشور می شود. حتی 
دستفروشان هم باید به این سامانه متصل شوند  که می توانند 

آدرس خانه خود را بدهند.
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  مالیاتی  امور  مدیرکل 
آمار  و  دارد  وجود  استان  این  در  مؤدی  هزار   ۵۸ حدود 

کارتخوان ها در اختیار بانک مرکزی است.

یاسوج
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 

کهگیلویه و بویراحمد:

عملیات اجرایی پروژه تله کابین 
یاسوج شتاب می گیرد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مساعد  قول های  به  توجه  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مشکالت  استان  استاندار  اقتصادی  معاون  و  عمرانی  معاون 
اجرای پروژه تله کابین برطرف و عملیات اجرایی این طرح 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری شتاب می گیرد.
سعید طالبی پور در نشست بررسی موانع سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری استان، افزود: با پیگیری های انجام شده در 
روزهای آینده ۸ میلیارد ریال جهت تکمیل راه اندازی شبکه 
برق رسانی به محل اجرای پروژه تله کابین یاسوج اختصاص 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  می یابد.سرپرست 
تکمیل  با  اظهارکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه  صنایع دستی 
در  گردشگری  صنعت  رونق  شاهد  تله کابین  راه اندازی  و 
روابط  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  بود.به  خواهیم  استان  مرکز 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل  عمومی 
عملیات  کرد:  بیان  پور  طالبی  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
متر  و ۵۰۰  هزار  به طول یک  مسیری  در  یاسوج  تله کابین 
تا »کوه  یاسوج  آبشار  منطقه گردشگری  حدفاصل ورودی 
دوریاب« واقع در باالدست پارک جنگلی این شهر پیش بینی 

و طراحی شده است.

در  گلرنگ  گیاه  کاشت  شروع  از  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و گفت: این گیاه از  سطح ۵ هکتار 

اواخر دی تا اواسط اسفندماه کشت و در تیرماه برداشت می شود.
این محصول  اینکه زمان کشت و برداشت  بیان  با   سید ناصر حسینی خرمی 
مانند بذر گندم است، اظهار کرد: مقاومت باال به شوری، پایین بودن نیاز آبی و 

اصالح بافت خاک از عوامل انتخاب گیاه روغنی گلرنگ است.
وی؛ کاهش مصرف آب، نیاز به تناوب زراعی مناسب و لزوم خودکفایی در 
تولید روغن در کشور را از جمله دالیل ترویج و توسعه کشت این گیاه برشمرد 

و افزود: سیستم ریشه ای متراکم و عمیق گلرنگ، موجب بهبود بافت خاک 
و منافذ آن شده و در تناوب با گندم باعث اختالل در چرخه زندگی آفات، 

بیماری ها و علف های هرز می شود.
چرب  اسیدهای  بودن  دارا  دلیل  به  را  گلرنگ  دانه  روغن  خرمی؛  حسینی 
ابراز کرد: گل گیاه  غیراشباع یکی از سالم ترین روغن های نباتی توصیف و 
مکمل  نیمه  عنوان  به  آن  کنجاله  رنگرزی،  و  داروسازی  صنایع  در  گلرنگ 
 پروتئین در تغذیه دام و طیور و همچنین ساقه این گیاه برای تعلیف دام استفاده 

می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان خبر داد؛
آغاز کاشت گیاه گلرنگ در شهرستان ارسنجان  


