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استان فارساستان فارس
قیر و کارزین

با حکم مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس 
انجام شد؛

انتصاب سرپرست اداره راه 
و شهرسازی شهرستان قیر و کارزین

 

 

نوراله نامداری طی حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان فارس بعنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان 

قیر و کارزین منصوب شد.
وزارت  خبری  پایگاه  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  به گزارش 
بعنوان سرپرست  نامداری  راه و شهرسازی، )فارس(، نوراله 

اداره راه و شهرسازی شهرستان قیر و کارزین منصوب شد.
شایان ذکر است در متن این حکم آمده است: به موجب این 
ابالغ شما بعنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی قیروکارزین 
منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در 

انجام امور محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است از زحمات امین عسکری رئیس پیشین اداره راه 

و شهرسازی قیروکارزین تقدیر و تشکر شد.

فیروزآباد
با حکم مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس 

انجام شد؛

انتصاب سرپرست اداره 
راه و شهرسازی شهرستان فیروزآباد

محمدعلی قربانی طی حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان فارس بعنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان 

فیروزآباد منصوب شد.
وزارت  خبری  پایگاه  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  به گزارش 
راه و شهرسازی، )فارس(، محمدعلی قربانی بعنوان سرپرست 

اداره راه و شهرسازی شهرستان فیروزآباد منصوب شد.
شایان ذکر است در متن این حکم آمده است: به موجب این 
ابالغ شما بعنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی فیروزآباد 
منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در 

انجام امور محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است از زحمات عباس رضایی رییس پیشین اداره راه 

و شهرسازی فیروزآباد تقدیر و تشکر شد.

اقلید
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اقلید:

برف به برق اقلید ۳ میلیارد ریال 
خسارت زد

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اقلید در شمال استان فارس 
اعالم کرد که بارش برف طی روزهای اخیر، موجب وارد 
شدن بیش از ۳ میلیارد ریال خسارت به زیرساخت های شبکه 

توزیع برق شده است.
توزیع  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
نیروی برق شهرستان اقلید، سید حسن مطلبی گفت: به دنبال 
بارش برف سنگین روز ۲۴ دی در شهرستان اقلید و علیرغم 
آمادگی موجود در سطح نیروها و تجهیزات، شاهد وارد شدن 

خساراتی به شبکه های توزیع برق در این شهرستان بودیم.
روز  از  هواشناسی  پیش بینی  اعالم  از  پس  اینکه،  بیان  با  او 
حالت  به  اقلید،  شهرستان  در  برق  توزیع  نیروهای  دی   ۲۳
آماده باش درآمدند، گفت: با توجه به سنگینی بارش برف، 
بهره برداری،  پرسنل  نواحی،  مسئولین  از  متشکل  گروه   ۹

پشتیبانی و اتفاقات به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدند.
شدت  دلیل  به  متأسفانه  آمادگی،  باوجود  افزود:  مطلبی 
بارش ها، خساراتی به شبکه های فشار متوسط و ۳۱ اصله پایه، 
به  منجر  و  وارد  تجهیزات  سایر  و  سوزنی  و  بشقابی  مقره 
خاموشی چندین ساعته در برخی از خطوط شبکه توزیع برق 

این شهرستان شد.
سپیدان

فرماندار سپیدان اعالم کرد؛

بارش بیش از یک و نیم متری برف 
در سپیدان 

فرماندار شهرستان سپیدان در استان فارس از بارش بیش از 
۱ و نیم متری برف در این منطقه سردسیری خبر داد و اعالم 
بارش برف  این خبر همچنان شاهد  اعالم  تا زمان  کرد که 

هستیم.
همتی در گفت و گو با ایسنا، گفت: طی روزهای اخیر شاهد 
به شکلی که حجم  بارش برف در شهرستان سپیدان هستیم 
بارش در برم فیروز به عنوان مرتفع ترین نقطه شهرستان، به 

بیش از ۲ متر رسیده است.
اسکی  پیست  محدوده  در  نشسته  زمین  بر  برف  حجم  او 
پوالدکف را بالغ بر ۱.۷ متر اعالم و خاطرنشان کرد: علیرغم 
کارگیری  به  و  عوامل  همه  همت  با  سنگین،  برف  بارش 
امکانات و تجهیزات، همه راه های دسترسی شهری شهرستان 

باز است.
همتی با یادآوری اینکه تا بامداد امروز هیچ یک از مسیرهای 
نبود،  مسدود  سپیدان  شهرستان  سطح  در  روستایی  دسترسی 
گفت: با توجه به بارش برف سنگین و علیرغم تالش برای 
نقاط  به  مردم  دسترسی  امکان  جاده ها،  از سطح  روبی  برف 

گردشگری زمستانه این شهرستان، فراهم نیست.
زیرساختی  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  سپیدان  فرماندار 
است،  نشده  نکرده و گزارش  بروز  هیچ مشکل  خوشبختانه 
مشکلی  تلفن،  و  برق  گاز،  آب،  تأمین  لحاظ  به  حمداهلل  به 
وجود ندارد، تنها روز گذشته ۲ روستا با توجه به بارش های 
سنگین، با قطعی برق مواجه بودند که مشکل رفع و جریان 

برق وصل شده است.
او همچنین از اسکان مسافران در راه مانده خبر داد و گفت: 
طی روزهای اخیر تعدادی مسافر که با موتورسیکلت از استان 
بوشهر به این منطقه آمده بودند و همچنین یک خانواده که 
داده  اسکان  بودند،  کرده  سفر  شهرستان  به  قیروکارزین  از 

شده اند.

استان بوشهراستان بوشهر
امام جمعه کنگان:

جذب نیروی کاِر بومی در صنایع 
نفتی استان بوشهر ضروری است

 
در  بومی  کارِ  نیروی  جذب  گفت:  کنگان  جمعه  امام 
استان هایی  در  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  شرکت های حوزه 

چون بوشهر امری ضروری است.
حجت االسالم محمود محمودی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اهمیت به کارگیری نیروهای بومی در شرکت های حوزه 
شرکت های  در  بومی  کارِ  نیروی  جذب  کرد:  اظهار  نفت 
به  موسوم  مفهومی  طبق  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  حوزه 
مسئولیِت اجتماعِی صنایع که در همه جای دنیا مرسوم است، 

امری ضروری است.
شرکت های  در  بومی  کارِ  نیروی  جذب  کرد:  اضافه  وی 
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در استان هایی چون بوشهر، 
خوزستان و ایالم، طبق مفهومی موسوم به مسئولیِت اجتماعِی 
ضروری  امری  است،  مرسوم  دنیا  جای  همه  در  که  صنایع 
آسیب ها  بیشترین  شهرها  این  مردم  است  قرار  وقتی  است. 
از  چرا  ببینند،  پیرامونی خود  منطقه  در  صنعتی  از وجودِ  را 
نشوند؟  منتفع  خود  منطقه  در  صنعت  آن  وجودِ  مزیت های 
مردمِ  بومی کمترین حق  نیروِی کار  به کارگیرِی  بنابراین 
یک منطقه است. مردمی که در جوارِ صنایع زندگی می کنند 
می بینند،  را  آسیب  بیشترین  صنعتی  آالینده های  دلیِل  به  و 

نباید حقشان ضایع شود.
امام جمعه کنگان با بیان اینکه قانون نیز اولویِت حِق کار را 
به مردم بومی می دهد، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۴۷ قانون 
برنامه ششم »کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های 
اقتصادی  بنگاه های  و  اتمی  انرژی  سازمان  و  نیرو  و  نفت 
قانون  اجرای  طول  در  مکلفند  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
برنامه، در پروژه های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران 
بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه 
نیروهای  به کارگیری  با  اولویت  پیمانکاران،  و  شرکت ها 
با  و  تجربی  و  علمی  نظر  از  برابر  شرایط  )در  استانی  بومی 
اولویت محل سکونت نزدیک تر( را درج و بر حسن اجرای 
آن  اجرایِی  آیین نامه  و  قانون  این  طبق  کنند.«  نظارت  آن 
که از سوی وزارت نفت ابالغ شد، همه پیمانکاراِن، از جمله 
باید از قانوِن جذِب  نیز  پیمانکاراِن دست اول و دسِت دوم 

نیروی بومی تبعیت کنند.
برای  شرکت ها  برخی  بی توجهی  از  انتقاد  ضمن  محمودی 
به کارگیری نیروی غیربومی در این شهرستان یادآور شد: 
وضعیت اشتغال در این شهرستان نگران کننده و نرخ بیکاری 
طبیعی  وضعیت،  این  با  است.  افزایش  به  رو  شهر  این  در 
است که مردم این شهر بیکار باشند! از مسئوالن و مدیران 
و  باشند  داشته  ویژه ای  توجه  مهم  امر  این  به  که  می خواهم 

نگذارند که افراد بومی بیکار بمانند.
وی به اعتراض اخیر مردم این شهرستان به وضعیت موجود 
شرکت های  برخی  بی توجهی  از  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره 
نیروهای  به  خاصی  توجه  متأسفانه  هستند،  گالیه مند  نفتی 
بومی نمی شود، به گونه ای که حتی برخی شرکت ها از قانون 
مصوب مجلس هم تبعیت نمی کنند و همچنان آمار نیروهای 

انسانی بیکار در این شهرستان آن رو به فزونی است.
امام جمعه کنگان تأکید کرد: به نظر می رسد مسئله اولویت 
نیست؛  چندانی  قانونی  خأل  دچار  بومی،  نیروهای  در جذب 
طبق آنچه در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم آمده است نه تنها 
اولویت جذب با پیمانکاراِن بومی و در رده بعدی با کارگراِن 
نیز  قوانین  این  اجرای  حسن  بر  نظارت  بلکه  است،  بومی 
باندبازی  و  منافع  پاِی  اگرچه  است.  شده  ذکر  صراحت  به 

ارزش  هم  ذره ای  قوانین  برای  خیلی ها  باشد  میان  به  که 
به  البته  نظارتی،  نهادهای  نظر می رسد  به  اما  قائل نمی شوند؛ 
شرط آنکه خود از اجرای ناقِص قوانین منتفع نشوند، بتوانند 

تاحدودی مشکل را حل کنند.
دشتی

نماینده مجلس: 

مشکل زمین شهرک کشاورزی 
دشتی بر طرف شود

اسالمی  شورای  مجلس  در  وتنگستان  دشتی  مردم  نماینده 
موانع  و  مشکل  زودتر  هر چه  باید  گفت: جهاد کشاورزی 
احداث شهرک کشاورزی در دشت پلنگ دشتی را برطرف 

کند.
به گزارش ایرنا، غالمحسین کرمی در جمع مسئوالن دشتی 
افزود: منطقه دشت پلنگ دشتی با بیش از چهار هزار هکتار 
این  باغداری  و  زراعت  اول  قطب  آبی  کشاورزی  اراضی 

شهرستان است.
تأمین آب  پلنگ و  با احداث سد بزرگ دشت  افزود:  وی 
مورد نیاز برای توسعه کشاورزی زمینه برای اشتغال و تولید 
پایدار در این دشت فراهم می شود و باید هر چه زودتر تعیین 
کشاورزی  شهرک  احداث  برای  کشاورزی  اراضی  تکلیف 

دشت پلنگ انجام شود.
اصلی  متولی  عنوان  به  جهاد کشاورزی  کرد:  تأکید  کرمی 
باید هر چه زودتر وضعیت این اراضی را تعیین تکلیف کند 
تا طرح  احداث شهرک کشاورزی در این دشت با سرعت 

اجرایی شود.
اشاره  دشتی  شهرستان  شرب  آب  تأمین  مشکل  به  وی 
سفر  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   ۱۰۰ داد:  ادامه  و  کرد 
 ۲ آب  مشکل  رفع  برای  بوشهر  استان  به  رئیس جمهور 

شهرستان دشتی و تنگستان اختصاص یافته است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 
درباره مشکل وضعیت کند پروژه راهسازی در محور دولت 
آباد به زیارت ساحلی و دهستان کبگان بیان کرد: با تالش ها 
و  پیگیری های به عمل آمده اعتبار الزم برای شتاب بخشی 
اجرای این پروژه از محل اعتبارات ردیف ملی تأمین شده  و 
امیدوارم هر چه زودتر این محور ارتباطی در دشتی تکمیل 
و ارتباط مرکز این شهرستان با نقاط ساحلی و بویژه بندر و 

گمرک بندر الور ساحلی بهبود یابد.
بارش  و  بوشهر  استان  در  اخیر  سیل  خسارت های  به  وی 
بویژه  کشاورزان  به  خسارت  موجب  که  دشتی  در  تگرگ 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  شد  دشتی  باغان  در  کاران  گوجه 
جریان سیل اخیر در استان های جنوبی بوشهر جزو استان های 
خسارت دیده از سیل لحاظ نشده است که همه نمایندگان این 
استان در مجلس پیگیر حل این مشکل کشاورزان و خسارات 
ناشی از سیل به تأسیسات عمومی مانند راه ها، آب و برق در 

این استان هستند.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر 
شهرداری بندرعباس:

حمل و نقل بار درون شهری
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

معاف شد

 

شهرداری  بارومسافر  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  رئیس 
 ،۹ ماده  ب  بخش  از   ۱۳ بند  حسب  کرد:  اعالم  بندرعباس 
افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ که در  قانون مالیات بر ارزش 
تیرماه سال جاری نیز ابالغ شده است، کلیه خدمات حمل و 
نقل بار درون شهری معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
بیان  با  خبرنگاران،  جمع  در  زاهدی  عمار  ایلنا،  گزارش  به 
اینکه طبق قوانین مصوب گذشته، خدمات مسافری شامل این 
قانون بوده است، اظهار کرد: مطابق قانون مصوب جدید که 
از دی ماه ۱۴۰۰ الزم االجرامی باشد، خدمات حمل و نقل بار 

نیز مشمول این معافیت خواهد بود.
این مقام مسئول در این ارتباط افزود: پیرو این قانون، تمامی 
مشمولین طرح ساماندهی حمل بار درون شهری که مجوزهای 
و  حمل  شرکت های  بهره برداری  پروانه  جمله  از  مربوطه، 
از  رانندگان  و  ناوگان  برای  اشتغال  و  فعالیت  پروانه  نقلی، 
جابه  و  نقل  و  حمل  فرآیندهای  و  نموده اند  اخذ  شهرداری 
جایی بار را طبق مستندات و قراردادهای حمل، ثبت نمایند 

از این قانون بهره مند خواهند شد.
زاهدی در پایان تصریح کرد: با توجه به رویکرد این قانون 
مبنی بر مانع زدایی از فعالیت های مرتبط با حمل و نقل بار 
منظور  به  می شود  تقاضا  حوزه  این  فعالین  کلیه  از  کاال  و 

بهره مندی از مزایای معافیت های قانونی اعمال شده، نسبت به 
اخذ مجوزهای الزم و همچنین فعالیت در چارچوب مقررات 

اقدام کنند.
معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل 

بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد؛

پهلودهی بیستمین کشتی روغن 
نباتی با ظرفیت ۶۲ هزار تنی در 

بندر شهید رجایی
معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از پهلودهی بیستمین کشتی روغن نباتی با ظرفیت 
شهید  بندر  اختصاصی  پایانه های  از  یکی  در  تن  هزار   ۶۲

رجایی خبر داد.
منصور خرمشکوه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کشتی 
یاد شده با ۲۲۵ متر طول حامل ۶۲ هزار تن روغن خوراکی 
بزرگ ترین کشتی حامل  مذکور  اظهار کرد: کشتی  است، 
بندر شهید  ابتدای سال تاکنون در  از  نباتی است که  روغن 

رجایی پهلودهی شده است.
وی به میزان واردات روغن خوراکی از ابتدای سال جاری تا 
نیمه دی ماه نیز اشاره ای داشت و گفت: طی این مدت ۵۷۱ 
هزار و ۷۱۵ تن روغن از طریق ۱۹ فروند کشتی وارد بندر 

شهید رجایی شده است.
به گفته این مقام مسئول، این میزان واردات روغن خوراکی 
در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل ۱۴۳ درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش ایسنا، بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طالیی 
اقتصاد ایران با اختصاص ۶ پست اسکله ویژه کاالی اساسی 
و همچنین ۳ پایانه نگهداری فرآورده های روغن خوراکی به 
ظرفیت ۳۷۰ هزار تن یکی از مهم ترین مبادی ورودی کاالی 

اساسی کشور به شمار می آید.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان خبر داد؛

تولید بیش از ۳۰ هزار گیگاوات 
ساعت برق در خوزستان

 
 

 
 
 

در  گفت:  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  برق  بازار  مدیر 
۹ ماهه سال جاری ۳۰ هزار و ۱۸ گیگاوات ساعت برق در 

خوزستان تولید شده است.
فرامرز شادفر با اعالم این خبر اظهار کرد: سهم نیروگاه های 
برق آبی در این مدت ۷ هزار و ۳۵۷ گیگاوات ساعت معادل 
۲۴ درصد، سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر 
و  درصد   ۷۲.۵ معادل  ساعت  گیگاوات   ۱۹۱ و  هزار   ۲۲ با 
سهم نیروگاه های تولید پراکنده ۴۶۹ گیگاوات ساعت معادل 

حدود ۱.۵ درصد از کل انرژی تولیدی بوده است.
وی افزود: ۴۳ درصد از برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و 
گازی استان توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( 
)زرگان،  خصوصی  بخش  نیروگاه های  توسط  درصد   ۵۷ و 
تحویل  شبکه  به  و  تولید  فجر(  و  بهبهان  خرمشهر،  آبادان، 

شده است.
بیان کرد:  منطقه ای خوزستان  برق  برق شرکت  بازار  مدیر 
بوده  مگاوات   ۳۵۰ و  هزار   ۳ میزان  به   ۱۴۰۰ آذرماه  پیک 
که نسبت به پیک بار سال قبل ۶ درصد رشد داشته است. 
با ۳۴ هزار  برابر  نیز  ماهه سال ۱۴۰۰  نه  انرژی مصرفی در 
 ۸.۹ حدود  دهنده  نشان  که  بوده  ساعت  گیگاوات   ۷۸۸ و 
درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال 

قبل است.
شادفر  خوزستان،  منطقه ای  برق  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کلیه  برای  مطمئن  انرژی  تأمین  منظور  به  کرد:  تصریح 
استفاده  تا  است  ضروری  عمومی  رفاه  تأمین  و  مشترکین 
بهینه از انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار جامعه به طور 
جدی مدنظر قرار گیرد و جابه جایی مصارف غیرضروری از 
ساعات اوج مصرف )۱۸ الی ۲۱( به سایر ساعات شبانه روز 

توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم و ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان 

خبر داد؛

آغاز ثبت نام دوره آموزشی رایگان 
ویژه پیش دبستانی ها در خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز ثبت نام دوره 
تحصیلی  سال  برای  پیش دبستانی ها  ویژه  رایگان  آموزشی 

۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داد.
به دلیل  اظهار کرد:  ایرنا،  با  کوروش مودت در گفت وگو 
اهمیت آموزش نوآموزان و آماده سازی آن ها قبل از ورود 

اطمینان  و  نوآموزان  سالمتی  حفظ  منظور  به  و  دبستان  به 
خاطر والدین، اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 
به  بتوانند  پیش دبستانی ها  تا  کرده  فراهم  را  امکان  این 
 صورت مجازی و رایگان از آموزش های این دوره بهره مند 

شوند.
سال  برای  پیش دبستانی  دوره  در  ثبت نام  داد:  ادامه  وی 
برای  رایگان  و  مجازی  صورت  به   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلی 
گروه های هدف ۵ ساله از روز شنبه )۲۵ دی ماه( آغاز شده 
است. این دوره برای کودکان ۵ ساله سراسر استان خوزستان 
در  که  کودکانی  شامل  دوره  این  البته  شد.  خواهد  برگزار 
دولتی  ضمیمه  کالس های  و  غیردولتی  پیش دبستانی های 

ثبت نام شده اند، نمی شود.
این  از  مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هدف 
و  رویه  وحدت  ایجاد  نوآموزان،  حداکثری  جذب  طرح 
توسعه عدالت آموزشی برای تمام نوآموزان است. این دوره 
آموزشی با استفاده از فیلم های آموزشی تدوین شده است که 
در شبکه شاد و شبکه استانی پخش می شود. برای نوآموزانی 
که هیچ گونه دسترسی به آموزش ندارند بسته های یادگیری 

با توجه به شرایط هر منطقه توزیع خواهد شد.
وی بیان کرد: والدینی که کودکان ۵ ساله دارند می توانند به 
صورت حضوری و با در دست داشتن اصل کپی شناسنامه، 
کارت ملی و مدرک تحصیلی والدین، اصل کپی و شناسنامه 

نوآموز به پایگاه های تعیین شده در هر منطقه مراجعه کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
استان کهگیلویه و بویراحمد:

استان کهگیلویه و بویراحمد 
رتبه هجدهم نرخ بیکاری 

کشور را دارد

 

 

  
و  کهگیلویه  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بین  در  بیکاری  نرخ  زمینه  در  استان  این  گفت:  بویراحمد 

استان های کشور رتبه هجدهم را دارد.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل ارمغانی در نشست با رئیس جهاد 
دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: دغدغه فعلی ما 

در استان و دولت سیزدهم اشتغال است.
وی با اشاره به طرح زیست بوم اشتغال کشور و فعال سازی 
در کشور  اشتغال  قرارگاه  کرد:  اظهار  اشتغال  عالی  شورای 
تشکیل شده است که جهاد دانشگاهی نیز عضو این قرارگاه 

است.
و  کهگیلویه  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بویراحمد خاطرنشان کرد: در طرح زیست بوم اشتغال کشور 
دستگاه های اجرایی ایجاد اشتغال می کنند و اداره تعاون، کار 
منابع و  تا هدر روی  است  اجتماعی هماهنگ کننده  رفاه  و 
اعتبارات صورت نگیرد این طرح در قالب استانی، منطقه ای 

و ملی اجرا می شود
و  کهگیلویه  استان  بیکاری  نرخ  اینکه  بیان  با  ارمغانی 
بویراحمد ۱۰.۹ درصد است، تصریح کرد: استان کهگیلویه 
و بویراحمد در زمینه نرخ بیکاری در بین استان های کشور 

رتبه هیجدهم را دارد.
و  طرح های  از  حمایت  ما  اولویت  و  برنامه  داد:  ادامه  وی 
واحدهای تولیدی غیرفعال، نیمه فعال و با فعالیت زیر ظرفیت 
است و دنبال هستیم که اعتبارات و حمایت ها به سمت این 
طرح ها و واحدها سوق داده شوند تا بتوانیم استفاده بهتر کنیم.
کهگیلویه  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
و  اشتغال زا  ایده های  جشنواره  برگزاری  از  بویراحمد  و 
این جشنواره  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  استان  در  کارآفرینی 
طرح های  و  ایده ها  از  استفاده  جهت  در   ۱۴۰۰ ماه  بهمن 

اشتغالزا در استان برگزار می شود.
ارمغانی با بیان اینکه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 ۱۰ کرد:  تصریح  داریم،  کار  دستور  در  استان  سطح  در  را 
میلیارد تومان اعتبارات مشاغل خانگی استان در سال ۹۷، ۶ 
میلیارد تومان در سال ۹۸ و چهار میلیارد تومان در سال ۹۹ 
افزایش  جاری  سال  در  استان  اعتبارات  این  که  است  بوده 

چشمگیری داشته است.
و  آموزشی  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  کرد:  اظهار  وی 
بیش  تعامل  دانشگاهی همکاری  با جهاد  پژوهشی می توانیم 

از پیش داشته باشیم.
استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  موسویان،  داود  سید  همچنین 
کهگیلویه و بویراحمد نیز یکی از مشکالت استان را بیکاری 
عنوان کرد و گفت: در این استان و در قالب مشاغل خانگی 
محلی،  مرغ  دارویی،  گیاهان  جمله  از  مختلفی  طرح های 
صنایع غذایی و صنایع دستی درآمدزایی و اشتغال زایی خوبی 

می توانند داشته باشند.
وی افزود: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقالبی چابک است که 
می تواند در حوزه های مختلف به کمک دستگاه های اجرایی 

بیایید و کارهای بر زمین مانده استان را اجرایی کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از کشت 150 هکتار گلرنگ 
در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود کشت این محصول 

به 200 هکتار برسد.
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
کشاورزی شهرستان مرودشت، کاووس همتی اظهار کرد: کشت گلرنگ 
بر  مبنی  هواشناسی  اداره  بینی  پیش  به  توجه  با  و  شده  آغاز  آذرماه  از 

بارندگی های مناسب، امکان کشت تا اواخر بهمن ماه هم وجود دارد.
کاهش  به  توجه  افزود:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 

توسعه  لزوم  و  کشت  الگوی  تغییر  و  اخیر  سال های  در  جوی  نزوالت 
کاشت گیاهان کم آب بر می توان این گیاه را در تناوب زراعی اراضی 

کم بازده قرار داد.
همتی بیان کرد: از میان دانه های روغنی، گلرنگ به دلیل داشتن قابلیت هایی 
نظیر بومی بودن، مقاومت باال به سرمای زمستانه )تیپ پاییزه(، مقاومت 
نسبی به شوری خاک، تحمل به خشکی و کم آبی، وجود روغنی مطلوب 
و  باال  اسیدلینولئیک  و  غیراشباع  چرب  اسیدهای  درصد   ۹۰ از  بیش  با 

تناوب مناسب با گندم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:
کشت گلرنگ در مرودشت به 15۰ هکتار رسید


