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استان فارساستان فارس
آباده

فرماندار آباده:
دهه فجر مردم محور برگزار شود

 

 

ستاد  در  آباده  فرماندار  آمالی:  کریم  خبری/  سرویس 
برآن  تأکیدم  گفت:  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  گرامیداشت 
است که همه برنامه های دهه فجر امسال با محوریت مردم، 

در حوزه های مختلف برگزار شود.
اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  مرام  نیک 
گرامیداشت این دهه، انتقال پیام انقالب اسالمی به نسل جوان 
است، افزود: دهه فجر فرصت مناسبی از تبیین اهداف انقالب 

و یادآوری رشادت ها به نسل امروز است.
وی تبیین دستاوردهای انقالب را از دیگر اهداف گرامیداشت 
این دهه دانست و افزود: اهداف انقالب اسالمی باید در قالب 
برنامه های هدفمند و پرشور به  مردم و مخصوصًا نسل جوان 

شناسانده شود.
رئیس ستاد دهه فجر در ادامه با بیان اینکه این دهه متعلق به 
گروه و جناح خاصی نیست و همه مردم در پیروزی انقالب 
نقش آفرینی کرده اند، گفت: در اجرای برنامه های دهه فجر 
همه  به  متعلق  اسالمی  انقالب  چراکه  شود  عمل  فراجناحی 

مردم است.
اجرای  در  شناسی  مخاطب  ادامه  در  مسئول   مقام  این 
برنامه های این دهه را بسیار مهم ذکر کرد و اظهار داشت: 
دیگر  کنار  در  نیز  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  امسال 
تبیین دستاوردهای  به  برنامه های هدفمند  با اجرای  کمیته ها 

انقالب اسالمی به پردازند.
به  زن  جایگاه  به  ویژه  نگاه  برضرورت  پایان  در  فرماندار 
دلیل تقارن ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی و روز زن و مادر 
تأکید کرد و گفت: باید در برنامه ها به نقش بانوان در دوران 

پیروزی انقالب اسالمی توجه ویژه شود.

ارسنجان

فرماندار ارسنجان: 
شهرستان ارسنجان ازلحاظ 
امکانات درمانی ضعیف است

امور  مدیرکل  با  ارسنجان  شهرستان  فرماندار  عزیزی  رحیم 
درمان استان فارس دیدار و گفتگو کردند.

ابتدا، فرماندار  سرویس خبری/ داور یزدانی: در این دیدار 
ارسنجان گفت، شهرستان ارسنجان در ردیف شهرستان هایی 
بنابراین  امکانات درمانی ضعیف است و  لحاظ  به  است که 
مسئولین استان باید توجه ویژه به این شهرستان داشته باشند.

امکانات  وضعیت  از  گزارشی  ادامه  در  ارسنجان  فرماندار 
آمادگی  و  کرد  ارائه  شهرستان  بیمه شدگان  آمار  و  درمانی 

خیرین را جهت تهیه زمین مورد نیاز اعالم نمود.
در این جلسه دکتر امیری مدیرکل درمان استان فارس روند 
مکاتبات  انجام  در  ارسنجان  فرماندار  مجدانه  پیگیری های 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  بعدی  پیگیری های  و  درمانگاه 
گفت، موضوع در کمیته سطح بندی سازمان تأمین اجتماعی 
کشور مطرح شده ولی به دلیل آمار پایین بیمه شدگان تاکنون 
گفت  فارس  استان  درمان  مدیرکل  است.  نشده  موافقت 
تأمین  درمانگاه  احداث  بیمه شدگان جهت  آمار  باید  حداقل 
موافقت  تا  باشد  نفر  هزار   ۲۰ باالی  ارسنجان  در  اجتماعی 

الزم گرفته شود.
مدیرکل  و  ارسنجان  فرماندار  شد  مقرر  مذاکرات  این  در 
درمان استان باهمکاری نماینده مردم شهرستان های مرودشت 
و ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسالمی موضوع را 
از طریق سازمان بیمه تأمین اجتماعی کشور پیگیری نمایند.

 همچنین در ادامه پیگیری های فرماندار ارسنجان جهت رفع 
فارس  استان  اورژانس  مدیرکل  با  وی  شهرستان  مشکالت 

دیدار نمود.
در این دیدار آقای عزیزی، وضعیت اورژانس شهرستان را 
مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و بر لزوم راه اندازی اورژانس 
منطقه گمبان تأکید کرد و از مدیرکل اورژانس درخواست 
منطقه  اورژانس  کار  به  شروع  زمینه  فرصت  اولین  در  تا 

گمبان را فراهم نماید.
فرماندار ارسنجان در این جلسه، از مدیرکل اورژانس خواست 
که نسبت به فراهم کردن زمینه تأیید و تصویب اورژانس در 
روستای شوراب نیز اقدام کرده تا زمینه خدمات دهی به مردم 
و سیستم حمل و نقل در مسیر ارسنجان به شوراب و خرامه 
این مذاکرات آقای دکتر مرادیان مدیرکل  فراهم شود. در 
اورژانس استان فارس توضیحات الزم را ارائه داده و موانع و 

محدودیت های اورژانس را مطرح کردند.
علوم  مسئولین  با  ارسنجان  فرماندار  شد  مقرر  دیدار  این  در 
گمبان  منطقه  اورژانس  راه اندازی  جهت  استان  پزشکی 
مذاکرات نهایی را به عمل آورده و زمینه و مشکالت شروع 
به کار را پیگیری نماید و احداث و راه اندازی اورژانس در 
اولویت و پیگیری قرار  منطقه شوراب در سال آینده مورد 

گیرد.

استان بوشهراستان بوشهر
رئیس حوزه هنری بوشهر:

اقتصاد هنر در استان بوشهر 
جدی گرفته شود

 
رئیس حوزه هنری استان بوشهر گفت: هنر و فرهنگ زنجیر 
باید  کند  رشد  بخواهد  استان  اگر  و  هستند  پیوسته  هم  به 

اقتصاد هنر را در بوشهر جدی بگیریم.
امید پارسایی فر ضمن تشریح فعالیت زیرساخت های عمرانی 
و فرهنگی در چند سال اخیر در حوزه هنری خاطرنشان کرد: 
هنر و فرهنگ زنجیر بهم پیوسته است و اگر بخواهد استان 

رشد کند باید اقتصاد هنر را در بوشهر جدی بگیریم.
وی با مثال زدن نمونه موفق مازندران، کرمانشاه، مشهد در 
زمینه ساخت سریال برای معرفی استان های خود، خاطرنشان 
کرد: باید سالیانه یک پروژه مهم هنری برای استان تعریف 
پایتخت«  »سریال  مازندران  استان های  در  آن  نمونه  شود 
کرمانشاه »نون خ« مشهد مقدس با ساخت سریال نوروزی 
توانستند بخش مهمی از ظرفیت های گردشگری خود بهبود 

ببخشند.
وجود  با  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  استان  هنری  حوزه  رئیس 
انرژی  اتمی، پتروشیمی های متعدد و لقب پایتخت  نیروگاه 
سازمان ها  این  اجتماعی  مسئولیت های  که  داریم  انتظار  این 
تجمیع و تحت نظارت یک شورا با حضور استاندار، نماینده 
کالن  هنری  پروژه های  بتوانیم  ارشد  مدیران  سایر  مجلس، 
استان  از  جامعه  ابعاد  همه  در  جذابتر   و  بهتر  تصویر  برای 

بوشهر در سطح ملی شاهد باشیم.
هنری  و  فرهنگی  رویداد  برگزاری  شد:  یادآور  پارسایی فر 
هزینه بردار است و ما باید پاسخگوی معیشتی هنرمندان باشیم، 
اگر مقوله فرهنگ و هنر به صورت جدی تصمیم گیری نشود 

زنگ خطر برای حوزه های متعدد در جامعه زده خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان 
بوشهر، در پایان جلسه از خانم »زهرا تعجب« همسر شهید 
و از شاعران فعال حوزه هنری بوشهر با حضور نماینده مردم 
هنری  هنرمندان حوزه  و  و کارکنان  دیلم  و  گناوه  بوشهر، 

تقدیر به عمل آمد.
دشتستان

سرپرست فرمانداری دشتستان:

محرومیت زدایی و اشتغال اولویت 
فرمانداری دشتستان است 

و  محرومیت زدایی  گفت:  دشتستان  فرمانداری  سرپرست 
اشتغال جوانان از مهم ترین اولویت ها و برنامه های پیش روی 

فرمانداری این شهرستان است.
به گزارش ایلنا، صادق بوستانی با سفر به شهر شبانکاره در 
کرد:  اظهار  شهر  این  شهدای  گلزار  در  دشتستان  شهرستان 
شهدا چشم و چراغ ملت ایران هستند و مردم همواره نشان 

داده اند به آرمان های شهدا پایبند هستند.
وی اضافه کرد: شهیدان راه دین، ایثار و فداکاری را به ما 
و  اخالق  کشور،  از  حفاظت  ضمن  دادند  نشان  و  آموختند 

دینمان در کنار رهبری و در خدمت مردم باشیم.
همراهی  از  تشکر  ضمن  دشتستان  فرمانداری  سرپرست 
گروه های جهادی که راه و مسیر شهدا برای خدمت به مردم 
را می پیمایند، عنوان کرد:  محرومیت زدایی، اشتغال جوانان 
و مردمداری از مهم ترین اولویت ها و برنامه های پیش روی 

فرمانداری دشتستان است.
بوستانی با اعالم اینکه درخصوص رفع هر مشکل از این بخش 
جلسه اختصاصی باید گرفته شود، اظهار کرد: مشکالت تنها 
با روحیه جهادی حل خواهد شد، امروز نیز برای سخنرانی در 
جمع شما حضور نیافته ام بلکه برای بازدید و بررسی مشکالت 

این بخش در کنار شما هستم.
وی در ادامه به روستای چهل زرعی عجم رفت و درخصوص 
رفع مشکل تیر برق هایی که  برای اصالح معابر ایجاد مشکل 
کرده اند، بیان کرد: بخشدار شبانکاره سرباز شماست، تمامی 
مشکالت روستای خود را به بخشدار منعکس کنید، بنده نیز 
با اینکه روستای چهل زرعی عجم برای رفع مشکالت برق 
و کابل جزء روستاهای هدف ماست تمام توان خود را برای 

رفع این مشکالت بکار خواهم گرفت.  
سرپرست فرمانداری دشتستان در ادامه از روستای چهل زرعی 
عرب از جاده ورودی روستا، کانال های زهکشی، پروژه نیمه 
تمام پارک این روستا بازدید کرد و از شورای روستا خواهان 

درخواست مکتوب جهت رفع مشکالت مربوطه شد.
برخی  از  بازدید  در  دشتستان  فرمانداری  سرپرست  بوستانی 
زمین های کشاورزی روستای سمعیا در بخش شبانکاره که 
مشکل  این  رفع  کرد:   بیان  بودند  مواجه  سیالب  مشکل  با 
نیاز به برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی دارد، پیگیر 
اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز خواهم بود، هماهنگی های 
الزم با دهیار و اعضای شورای  روستا انجام خواهد شد و با 
اطالعاتی که در اختیار اینجانب قرار گرفته است مشکالت 

را برطرف خواهم کرد.
وی سپس از پروژه نیمه تمام پارک و حسینیه روستای سمیعا 
همت  با  حق  به امید  کرد:  اظهار  و  بازدید  شبانکاره  بخش 
مدیران دولتی و همکاری گروه های جهادی درخصوص اتمام 

حسینیه و پارک این روستا تالش خواهیم کرد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد؛

انجام اقدامات احتیاطی آبفا 
در آب شیرین کن ها پس از گزارش 

آلودگی نفتی در هرمزگان

 

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان از انجام اقدام های احتیاطی پس از نشت لوله نفتی 
و احتمال ورود لکه های نفتی به دریا و نفوذ به حوضچه های 

آبگیر آب شیرین کن ها خبر داد.
افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  زارعی  پریسا  مهر،  گزارش  به 
اگرچه منشأ این آلودگی به طور دقیق اعالم نشده اما آبفا در 
راستای جلوگیری از ایجاد خسارت به تأسیسات و همچنین 
پیشگیری از آلودگی آب های تولیدی اقدام به این کار کرد.
آبگیر  حوضچه های  در  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
نشده  آلودگی گزارش  هیچ گونه  ساحلی  آب شیرین کن های 

است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

توسعه سرمایه گذاری در بندر شهید 
رجایی نیازمند تصمیم های 

راهبردی است 
بندر  مجتمع  گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
نیازمند  سرمایه گذاری ها  توسعه  حوزه  در  رجایی  شهید 
است  راهبردی و تصمیم سازی کارشناسی  تصمیم گیری های 
باید  اقتصادی  فعاالن  با  هم اندیشی  نشست های  خروجی  لذا 

منتج به تصمیم های کارشناسی و مطالعاتی شود.
به گزارش ایرنا، علی رضا کرجی ران در نشست هم اندیشی 
ارتقای نقش ترمینال های بندری بخش خصوصی فعال در بندر 
شهید رجایی در پروسه لجستیک کاال و کانتینر که به عنوان 
هرمزگان  بنادر  کل  اداره  مدیران  مشترک  نشست  سومین 
اشاره  با  شد،  برگزار  اقتصادی   فعاالن  و  سرمایه گذاران  با 
و  مدیران  توسط  شده  مطرح  درخواست های  و  دیدگاه ها  به 
فعال  نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پایانه های  راهبردی  مدیریت  افزود:  رجایی  شهید  بندر  در 
خدمات  کیفیت  بر  نظارت  و  دریایی  خدمات  ارائه  بندری، 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  مشتریان  به  دریایی  و  بندری 
بوده، لذا تحقق این مهم نیازمند آموزش های تخصصی و ارائه 

الگوی راهبردی توسعه محور است.
اجرایی  بازوان  عنوان  به  را  سرمایه گذار  شرکت های  وی  
و  مشکالت  داشت:  اظهار  و  دانست  اقتصادی  مجتمع  این 
از سوی  ابالغی  قوانین  به  تنها  بندر شهید رجایی  مسائل در 
سازمان بنادر برنمی گردد بلکه بخش عظیمی از آن مربوط به 

بروکراسی های اداری بیرون از بندر است.
بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شد: پیگیری  مدیرکل 
در  پیشنهادها  و  خواسته ها  از  برخی  رسیدن  نتیجه  به  و 
به  آن   از  دیگر  بخشی  و  بوده  قابل پیگیری  استان  داخل 
رفع  برای  که  دارد  نیاز  بنادر  سازمان  تصمیم گیری های 
مشکالت مطرح شده حوزه بندری باید به یک تصمیم گیری 

و اجماع مشترک برسیم.
کرجی ران با اشاره به کمبود نیروی تخصصی امور بندری و 
لزوم برگزاری آموزش های تخصصی برای کارشناسان امور 
بندری تأکید کرد و ابراز داشت: حوزه دریایی و بندری ۲ 
انسانی شاغل  منابع  لذا  است،  به طور کامل تخصصی  حوزه 
در این حوزه ها از نظر تئوری و عملی  باید نیروهای آشنا به 

علوم نوین و روزآمد باشند.
اینکه  بیان  با  رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
شرکت های مشاوره ای امور بندری باید احیا شوند و این مهم 
نیز بعنوان یک مطالبه مهم از سوی انجمن پایانه داران باید 
مطرح شود، خاطرنشان کرد: انتظار می رود انجمن پایانه داران 
در تمامی امور در کنار معاونت بندری و اقتصادی مسائل و 
ارائه  به  اولویت ها  تعیین  با  مشکالت پیش روی را رصد و 

راهکار و حل مشکل اقدام کنند.
قراردادهای  زمان  مدت  در  تجدیدنظر  درخصوص  وی 
سرمایه گذاری نیز با بیان اینکه قراردادها به صورت مزایده 
برگزار خواهد شد، گفت: اعتقاد و برنامه های ما نیز به سمت 
انتظار  و  است  ساله   ۱۰ حداقل  بلندمدت  قراردادهای  بستن 
می رود انجمن پایانه داران نیز به عنوان مشاوران سازمان بنادر 
رسیدن  نتیجه  به  تا  را  امور  مناسب  سازی  تصمیم  اتخاذ  با 

دنبال نمایند.
کاالی  و  کانتینر  وجود  درخصوص  محمدی کرجی ران 
مسئوالن  به  بار  چندین  موضوع  این  گفت:  نیز  متروکه 
کل  اداره  اینکه  ضمن  است  شده  اعالم  استانی  و  کشوری 
ارسال آمار  به  نسبت  تا  یافته  مأموریت  بنادر و دریانوردی 
به بازرسی وزارت راه و شهرسازی اقدام و بازرسی وزارت 
نهاد  بازرسی  به  را  موضوع  ممکن  زمان  سریع ترین  در  نیز 

رئیس جمهور اعالم کند.
درخصوص  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
الکترونیکی کردن صدور مجوزها بر توجه به اجرای قانون 
منطقه ویژه اقتصادی و بارگذاری اطالعات نیروها در سامانه 
از سوی شرکت های سرمایه گذار در بندر شهید رجایی تأکید 
کرد و افزود: موجودی کاالها باید در سامانه پایانه ها و اداره 
بندر مطابقت داشته باشد و بحث انبارگردانی پایان سال نیز 

با دقت انجام شود.
شهری،  حمل  کامیون  هزار  یک  وجود  به  اشاره  با  وی 
را ضرورت  بندر شهید رجایی  در  ترافیک  پلیس  راه اندازی 
ارتقای  راستای  در  داشت:  بیان  و  دانست  اجتناب ناپذیر 
جایگاه بندر شهید رجایی و کاهش معطلی کامیون داران نیز 
یک برنامه مطالعاتی آغاز شده اما معتقدیم در رفع ایرادها و 

مشکالت، تالش ها باید به نتیجه برسند.
بنادر برای رفع مشکالت حوزه بندری باید به صورت هیئت 

مدیره ای اداره شوند
مدیرعامل انجمن پایانه داران ایران نیز با قدردانی از برگزاری 
برای  اظهار داشت: در دیدگاه کالن  این نشست هم اندیشی 
رفع مشکالت حوزه بندری و دریایی، بنادر باید مستقل و به 

صورت هیئت مدیره ای اداره شوند.
جهت  در  نشست ها  این  تداوم  فر،  صادقی  محسن  گفته  به 
تقویت و رونق ترانشیپ کاال از بندر شهید رجایی به بنادر 
از  بهره گیری  و  زیرساخت ها  توسعه  و  سو  یک  از  منطقه 
تجهیزات بندری پیشرفته از سوی دیگر امری مهم و ضروری 

است.

استان خوزستاناستان خوزستان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد؛

ارائه تسهیالت به دامداران 
خوزستانی با دامدار کارت

 
 

 
 
 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
گفت: برای خرید خوراک دام مورد نیاز دامداران، تسهیالت 

ویژه ای تحت عنوان »دامدار کارت« پیش بینی شده است.
نیرومند اظهار کرد: در راستای کمک به دامداران روستایی 
در زمینه تأمین تسهیالت بانکی برای خرید خوراک دام مورد 
کارت«  »دامدار  عنوان  تحت  ویژه ای  تسهیالت  خود،  نیاز 

پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه این تسهیالت در قالب مبلغ ۱۰ میلیون، ۲۰ 
میلیون و همچنین ۵۰ میلیون تومان و با سود ۱۱ درصد است، 
افزود: این مبالغ متناسب با تعداد دام هویت گذاری شده هر 
دامداری بوده که در کارت های بانکی ویژه ای تحت عنوان 

»دامدار کارت« قابل پرداخت است.
به گزارش ایسنا بنابر اعالم این سازمان، نیرومند تصریح کرد: 
این تسهیالت، در محل های فروش نهاده های دامی که دستگاه 
مدیریت های  تأیید  مورد  همچنین  و  باشند  داشته  کارتخوان 

جهاد کشاورزی شهرستان ها بوده، قابل پرداخت است.
انجام  به  بانکی  تسهیالت  این  اخذ  برای  کرد:  بیان  وی 
جهاد  مدیریت  سوی  از  معرفی نامه  و  دام  هویت گذاری 
جهاد  بانک  شعبه  به  تحویل  و  شهرستان ها  کشاورزی 

کشاورزی در هر شهرستان نیاز است.

ماهشهر
مدیرعامل پتروشیمی غدیر:

طرح توسعه پتروشیمی غدیر 
در ماهشهر آغاز شد 

توسعه  طرح  اینکه  بیان  با  غدیر  پتروشیمی  مدیرعامل 
شرکت  با  مشترک  اقدام  و  همکاری  با  غدیر  پتروشیمی 
واحد  گفت:  است  شده  اجرایی  مرحله  وارد  فناوران 
نیاز  مورد  تولید محصول  و  با هدف خودکفایی  کلرآلکالی 

صنعت پتروشیمی، در این طرح توسعه ای احداث می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از پتروشیمی غدیر، حسین صفاری 
بیان کرد: احداث واحد کلرآلکالی گام مهمی در خودکفایی 
و تولید این محصول به عنوان خوراک اولیه صنعت پتروشیمی 

است.
وینیل  تأمین  به منظور  غدیر  پتروشیمی  شرکت  افزود:  وی 
اکسی  و  مستقیم  کلریناسیون  روش   ۲ از  نیاز  مورد  کلراید 
کلریناسیون استفاده کرده که خوراک مورد نیاز واحد اکسی 
اکسیژن  و  غرب(  اتیلن  خط  از  )تأمین  اتیلن  کلریناسیون 

)تأمین داخل مجتمع( است.
واحد  یک  احداث  داد:  ادامه  غدیر  پتروشیمی  مدیرعامل 
کلرآلکالی افزون بر تأمین کلر مورد نیاز، مزایای اقتصادی و 
فنی دیگری از جمله تولید سود کاستیک که دارای کاربردها 
تولید  ژاول،  آب  تولید  است،  باالیی  اقتصادی  ارزش  و 
کلر،  گاز  تأمین  در  ایمنی  کلر،  گاز  مازاد  از  هیپوکلریت 
استمرار تولید و کاهش وابستگی به دیگر تولیدکنندگان و 
خروج از محدودیت تک محصولی بودن شرکت پتروشیمی 
غدیر با تولید محصوالت زنجیره کلر را در پی خواهد داشت.
 PVC۲ وی گفت: طراحی این طرح به گونه ای است که طرح
گفت  می توان  و  شده  پیش بینی  آن  مکمل  طرح  به عنوان 
از  الزام های آینده طرح PVC۲ در آن دیده شده است که 

اقدام های مؤثر در تولید این محصول است.
وی همچنین بیان کرد: مهم ترین نقطه تمایز پتروشیمی غدیر 
مرغوب ترین  تولید  پتروشیمی،  صنعت  مجتمع های  دیگر  با 
پی وی سی کشور در آن است بنابراین بهبود عملکرد شرکت 
پتروشیمی  مجتمع های  دیگر  از  بیش  کیفی  و  نظر کمی  از 

مورد توجه قرار می گیرد.
مدیرعامل پتروشیمی غدیر گفت: تولید و عرضه پلی وینیل 
محیط  و  کیفی  استانداردهای  رعایت  با   )PVC( کلراید 
زیستی در بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارزش افزایی 

مهم ترین مأموریت پتروشیمی غدیر است.
صفاری گفت: ظرفیت تولید پی وی سی در پتروشیمی غدیر 
حدود ۱۲۰ هزار تن در سال بوده که سعی بر این است به 

۳۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.
پتروشیمی غدیر در سایت سه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

ماهشهر در جنوب خوزستان واقع است.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

واکنش معاون استاندار به حوادث 
اخیر کهگیلویه و بویراحمد

 دستگاه های فرهنگی پای کار بیایند

 

 

  
و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون 

بویراحمد به حوادث اخیر استان واکنش نشان داد.
سید جواد هاشمی در نشست کارگروه امور بانوان گفت: در 
نشست گذشته مصوب شد نمایشگاه حجاب و عفاف برگزار 
شود با ادارات هم مکاتبه شد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته 

است.
عفاف  و  حجاب  نمایشگاه  برگزاری  لزوم  به  اشاره  با  وی 
و  غربی  فرهنگ  شاهد  متولیان  غفلت  درنتیجه  افزود: 
نامطلوبی  اثرات  که  هستیم  جامعه  در  اجتماعی  آسیب های 

داشته است.
و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
بویراحمد اظهار کرد: نزاع های اخیر  تبعات بدی برای استان 
داشت، متولیان و دستگاه های فرهنگی به جای اینکه در این 
خصوص چاره اندیشی کنند خود را مبرا می دانند و دیگران 

را متهم می کنند.
هاشمی با اشاره به وضعیت فضای مجازی و سایت های استان 
بچه های  از سایت های خبری و فضای مجازی  گفت: خیلی 
به  اما عده کمی  نظام هستند  انقالب و  به  پای بند  انقالبی و 
اقدام به تشویش اذهان عمومی و پمپاژ  جای فرهنگ سازی 

ناامیدی می کنند.
غربی  الگوهای  معرفی  همین  دشمن  تالش  کرد:  بیان  وی 
مراقب  که  دادند  تذکر  بار  چند  رهبری  معظم  مقام  است، 
شبیه خون فرهنگی باشیم اما غفلت کردیم و به راحتی همه 

ارزش های فرهنگی و دینی به فراموشی سپرده شد.
و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
گفت:  اجتماعی  آسیب های  خواندن  وارداتی  با  بویراحمد 
خون  شبیه  ماحصل  جامعه  در  کنونی  اجتماعی  آسیب های 
فرهنگی است، بنابراین ملزم به معرفی الگوهای فرهنگی به 

جامعه هستیم.
با تأکید بر راه اندازی نمایشگاه عفاف و حجاب بر  هاشمی 
انجام کارهای بیشتر در حوزه فرهنگی تأکید کرد و افزود: 
نمایشگاه به بهترین شکل و با عرضه محصوالت با کیفیت و 

قیمت مناسب عرضه شود.
از  افزود:  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  بر  تأکید  با  وی 
این  بهتر  برگزاری  جهت  فرهنگی  دستگاه های  ظرفیت 

نمایشگاه استفاده شود.
خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل  صداقت،  نادیا  همچنین 
نیز در این نشست گفت:  استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
این نمایشگاه به مناسبت میالد حضرت زهرا )س(  و هفته 

بزرگداشت مقام مادر برگزار می شود.
وی عنوان کرد: از تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی داخل 
نمایشگاه جهت عرضه  این  برای حضور در  استان  و خارج 

پوشش های اسالمی دعوت به عمل می آید.
به گزارش ایسنا، صداقت بیان کرد: همچنین در این نمایشگاه 

توانمندی ها و دستاوردهای زنان به نمایش گذاشته می شود.

کاشت  پایان  از  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  داد  خبر  شهرستان  این  مزارع  از  هکتار   ۳۵۰۰ سطح  در  گندم 
مکانیزه  روش های  با  مزارع  این  از  درصد   ۷۵ بر  افزون  گفت: 
کشت  بلند(  پشته های  روی  کشت  و  کار  خطی   )کمبینات، 

شدند.
جهاد  مدیریت  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
کشاورزی شهرستان ارسنجان، سید ناصر حسینی خرمی با بیان اینکه 

۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی و ۴۲۰ تن بذر گندم گواهی شده در این 
شهرستان توزیع شده است، تصریح کرد: عمده ارقام کشت شده گندم 

شامل چمران ۲، طالیی، مهرگان و ترابی است.
قالب  در  گندم  هکتار   ۴۲۲ جاری  زراعی  سال  در  کرد:  اظهار  وی 

کشت قراردادی کاشته شده است.
به گفته وی؛ پیش بینی می شود بیش از ۱۵ هزار تن گندم در ارسنجان 

تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:
۳۵۰۰ هکتار گندم در ارسنجان کشت شد


