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چهاردهمین  در  برتر  رتبه  پناهی:  میالد  خبری/  سرویس 
جشنواره حضرت علی اکبر )ع( سرباز در کل رده های سپاه 

به فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون رسید.
در راستای بازرسی های بازرسان ستاد کل سپاه در طول سال 
سپاه های  هوایی،  زمینی،  دریایی،  رده های  کلیه  از  جاری 
غالمرضا  پاسدار  سرهنگ  بسیج  مقاومت  نواحی  و  استانی 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون رتبه سوم  توکل فرمانده 

در بین همه رده های سپاه را کسب کرد.
جشنواره حضرت علی اکبر )ع( سرباز در محل سازمان بسیج 
مستضعفین با حضور مسئولین کشوری و لشکری برگزار و 
لوح سپاس توسط فرمانده کل سپاه سرلشکر پاسدار حسین 
پاسدار  سرهنگ  کازرون  ناحیه  سپاه  فرمانده  به  سالمی 

غالمرضا توکل اهدای خواهد شد.

الر
شهردار الر در جلسه هم اندیشی پویش 

کودکان سایبری:

امروزه فضای مجازی به یک امر 
جداناشدنی از زندگی بشر 

تبدیل شده است
جلسه هم اندیشی با موضوع پویش کودکان سایبری با حضور 
نواز شریفی الری شهردار الر، محسن زارع معاونت فرهنگی 
از  تن  دو  و  الرستان  فتا  پلیس  رئیس  شهردار،  اجتماعی  و 
الر  شهردار  کار  دفتر  در  شهرستان  فتا  پلیس  کارشناسان 

برگزار شد.
سرویس خبر/سید کامران علوی: در این جلسه، نواز شریفی 
از فضای  استفاده  اینکه موضوع چگونگی  به  اشاره  با  الری 
مجازی بویژه در بین کودکان یکی از دغدغه اصلی خانواده ها 
است، گفت: امروزه فضای مجازی به یک امر جداناشدنی از 
اجتماعی که  از آسیب های  تبدیل شده و یکی  زندگی بشر 
فرزندانمان را تهدید می کند، نوع ارتباط آنان با این فضاست.
شهردار الر با بیان اینکه موضوع آسیب های اجتماعی یکی 
از زیرشاخه های فرهنگ شهروندی محسوب می شود، گفت: 
از  بیش  تعامل  با  الر  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه 
پیش با پلیس فتا و دیگر نهادهای متولی، در ترویج حقوق و 

فرهنگ شهروندی گام خواهد برداشت.  
به  هم  شهردار  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  زارع  محسن 

مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد.  
این جلسه؛ توجه  فتا شهرستان الرستان هم در  رئیس پلیس 
به حوزه اقدامات نرم را یکی از نیازهای اساسی کشور برای 
مدیریت چالش های فضای مجازی دانست و گفت: با توجه 
موضوعات،  تنوع  و  مجازی  فضای  کاربران  باالی  تعداد  به 
نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح و سالم از آن در بین 
تمام  از  استفاده  با  و  رسانه ای  از طریق آموزش سواد  مردم 
مختلف  اقشار  به  بخشی  آگاهی  جهت  کشور  ظرفیت های 

جامعه، امری ضروری است.
بین  سایبری  کودکان  پویش  تفاهم نامه  جلسه  پایان  در 

شهرداری الر و پلیس فتا شهرستان الرستان به امضا رسید.

بیضا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا خبر داد؛

تولید سالیانه 100 تن گوشت 
بلدرچین در بیضا

پرورش  و  تولید  از  بیضا  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ساالنه 368 هزار قطعه بلدرچین در این شهرستان خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، امیریان با اشاره به اینکه سه 
واحد پرورش بلدرچین در بیضا با ظرفیت ساالنه 130 هزار 
قطعه در هر واحد فعالیت می کنند تصریح کرد: این واحدها 
عمدتًا شامل سالن پرنده مادر، سالن پرورش بلدرچین گوشتی 

و بخش جوجه کشی هستند.
به گفته وی؛ ساالنه 100 تن گوشت بلدرچین بسته بندی شده 

تولید و روانه بازار مصرف می شود.
برای  کم  سن  در  بلدرچین  عرضه  اینکه  بیان  با  امیریان   
است،  پرنده  این  پرورش  مزایای  از  یکی  گوشت،  مصرف 
ادامه داد: دوره کوتاه پرورش، ضریب تبدیل غذایی مطلوب، 
نیاز به فضای پرورشی کم و نیز مقاومت نسبت به بیماری از 

مزایای پرورش بلدرچین است.

او اظهار کرد: مشکالت این واحدها عدم داشتن سهمیه نهاده 
دولتی و اعطای تسهیالت کم بهره برای توسعه فعالیت خود 

است.

استان بوشهر
استاندار بوشهر:

خانواده ایثارگران و مددجویان 
سهام دار مزارع پرورش میگو 

بوشهر می شوند

پرورش  توسعه طرح های  راستای  در  بوشهر گفت:  استاندار 
ایثارگران،  خانواده  بوشهر  استان  ساحلی  اراضی  در  میگو 
پرورش  مزارع  سهام دار  بهزیستی  و  امداد  مددجویان کمیته 

میگو می شوند.
به گزارش ایلنا، احمد محمدی زاده در نشست با فرزندان شهدا 
و خانواده ایثارگران استانداری و فرمانداری ها اظهار داشت: 
خانواده معظم شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و دفاع 
از ارزش های حکومت اسالمی رسالت و وظیفه مهمی دارند. 
ایثارگران و خانواده معظم شهدا مورد تکریم همه آحاد جامعه 
قرار دارند و به لطف خدا از جایگاه ممتاز برخوردار هستند.

وی، جایگاه شهدای گرانقدر را نزد ایزد منان مورد اشاره قرار 
داد و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، شهدا را زنده و 

جاوید و از جایگاه واال بیان کرده است.
استاندار بوشهر، اقتدار و صالبت جمهوری اسالمی را مدیون 
تصریح  و  دانست  گرانقدر  شهدای  جانفشانی  و  رشادت ها 

کرد: 
محمدی زاده با بیان اینکه خانواده شهدا و ایثارگران شاخص و 
معیار در بخش های مختلف انقالب اسالمی محسوب می شوند 
خاطرنشان کرد: خانواده شهدا از جمله فرزندان آنان در افکار، 
عمل، اخالق، مسئولیت پذیری باید ادامه دهنده راه شهدا باشند.
وی فرزندان شهدا را سرباز و مطیع رهبر معظم انقالب اسالمی 
نباید عضو هیچ گروه  تأکید کرد: فرزندان شهدا  دانست و 
سیاسی باشند بلکه باید با فرهنگ انقالبی و جهادی گوش به 

فرمان رهبر معظم انقالب باشند.
استاندار بوشهر اضافه کرد: شهدا در این مسیر با خدا معامله 
پرداخت کرده اند  اسالمی  انقالب  نظام  به  بیشترین هزینه  و 
فدا کرده اند  اسالمی  انقالب  از  دفاع  برای  تمام هستی  چون 
انسان های  بهترین  آنان،  پرچم دار  به عنوان  شهدا  فرزندان  و 

سرزمین اسالمی هستند.
بیان  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  شهدا  وصیت  محمدی زاده 
 ۲ و  سرداران  کنگره  در  شهید  وصیت نامه  بررسی  با  کرد: 
این  بیشترین موارد عنوان شده در  استان بوشهر  هزار شهید 
وصیت نامه ها، دفاع از نظام و ارزش های اسالمی و در کنار 

امام )ره( بودن است.
را  شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان  مأموریت های  از  یکی  وی 
دفاع از نظام، انقالب و والیت فقیه دانست و تصریح کرد: 
دفاع از والیت و نظام اسالمی یک تکلیف همگانی است که 
در این راستا خانواده شهدا و پیشکسوتان جهاد و ایثار رسالت 

مهم و سنگینی بر عهده دارند.
به مطالبات فرزندان شهدا  با تأکید بر توجه  استاندار بوشهر 
و خانواده ایثارگران افزود: برای خدمات رسانی ایثارگران به 
مردم باید توجه ویژه به مسئولیت پذیری آنان در دستگاه های 

اجرایی شود.
محمدی زاده، توجه به معیشت مردم ساحل نشین در بخش های 
توسعه  راستای  افزود: در  داد و  قرار  اشاره  را مورد  مختلف 
بوشهر  استان  ساحلی  اراضی  در  میگو  پرورش  طرح های 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان  ایثارگران،  خانواده 

سهام دار مزارع پرورش میگو می شود.
استاندار بوشهر اقتدار و صالبت جمهوری اسالمی را مدیون 
گفت:  و  دانست  گرانقدر  شهدای  جانفشانی  و  رشادت ها 
خانواده معظم شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و دفاع 

از ارزش های حکومت اسالمی رسالت و وظیفه مهمی دارند

دشتستان
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خبر داد؛

آزادسازی بیش از ۷000 مترمربع
از آبراهه های شهر برازجان

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان گفت: در اقدامی فراگیر 
به منظور آزادسازی حریم و بستر آبراهه های شهر برازجان، 

۲۱ مورد سازه غیرمجاز در بستر این آبراهه ها برچیده شد.
سازه های  کرد:  اظهار  نجاتی  اله  نعمت  ایسنا،  گزارش  به 
مذکور همگی در حال ساخت و فاقد هرگونه مجوز از مراجع 
ذیصالح بوده که در بستر سیالبی رودخانه های R۲ و R۳ شهر 

برازجان قرار داشتند.
وی افزود: این سازه ها موجب تنگ شدگی بستر رودخانه و 
درنتیجه آن، پس زدگی آب در زمان سیالب و خسارت به 

همه شهروندان می شود.

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: اراضی 
با  که  است  رودخانه  فعال  بستر  از  بخشی  ساخت،  حال  در 
خاک دست ریز و نخاله پر شده و به طور غیرقانونی تصرف 

شده است.
نجاتی بیان کرد: با همکاری مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی 
و پس از صدور اخطار به عوامل ساخت و سازهای مذکور، 
تعداد ۲۱ سازه به مساحت ۷۰۴۴ مترمربع در دو آبراهه شهر 

برازجان آزادسازی و مقاطع فوق رفع انسداد شد.
وی اظهار کرد: تمام تالش ما بر این هست تا تجاوز به حریم 
و بستر رودخانه ها و آبراه ها پیش از تکمیل و در حال ساخت 

شناسایی و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری شود.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: در کنار 
نیازمند  این شهرستان  بازرسی در  فعالیت ۵ گروه گشت و 
محیط  دوستداران  و  اجتماعی  فعالین  مردم،  همه  مشارکت 
آب  منابع  حوزه  در  تخلفات  بروز  از  جلوگیری  در  زیست 

هستیم.
در صورت  تا  داریم  تقاضا  همه شهروندان  از  افزود:  نجاتی 
در حریم  ساز  و  و ساخت  رودخانه  پرکردن  بروز هرگونه 
اقدام  آن  اطالع رسانی  به  نسبت  و  نبوده  بی تفاوت  آبراهه ها 
کنند، چرا که تبعات چنین تخلفاتی دامن گیر همه مردم شهر 

خواهد بود.
وی اظهار کرد: سازه های مذکور همگی در حال ساخت و 
بستر  در  که  بوده  ذیصالح  مراجع  از  مجوز  هرگونه  بدون 

سیالبی رودخانه های R۲ و R۳ شهر برازجان قرار داشتند.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان افزود: این سازه ها موجب 
تنگ شدگی بستر رودخانه و درنتیجه آن، پس زدگی آب در 

زمان سیالب و خسارت به همه شهروندان می شود.
نجاتی خاطرنشان کرد: اراضی در حال ساخت، بخشی از بستر 
فعال رودخانه است که با خاک دست ریز و نخاله پر شده و 

به طور غیرقانونی تصرف شده است.
انتظامی و قضایی  وی بیان کرد: با همکاری مراجع امنیتی، 
و پس از صدور اخطار به عوامل ساخت و سازهای مذکور، 
تعداد ۲۱ سازه به مساحت ۷۰۴۴ مترمربع در دو آبراهه شهر 

برازجان آزادسازی و مقاطع فوق رفع انسداد شد.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان اظهار کرد: تمام تالش ما 
بر این هست تا تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و آبراه ها 
پیش از تکمیل و در حال ساخت شناسایی و از ادامه ساخت 

و ساز جلوگیری شود.
و  گروه گشت   ۵ فعالیت  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  نجاتی 
بازرسی در شهرستان دشتستان نیازمند مشارکت همه مردم، 
فعالین اجتماعی و دوستداران محیط زیست در جلوگیری از 

بروز تخلفات در حوزه منابع آب هستیم.
وی افزود: از همه شهروندان تقاضا داریم تا در صورت بروز 
هرگونه پرکردن رودخانه و ساخت و ساز در حریم آبراهه ها 
بی تفاوت نبوده و نسبت به اطالع رسانی آن اقدام نمایند، چرا 
که تبعات چنین تخلفاتی دامن گیر همه مردم شهر خواهد بود.

 

استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
خبر داد؛

تشکیل پرونده قضایی برای 
رسیدگی به حادثه شکستگی لوله 

میعانات گازی در هرمزگان

 
پرونده  تشکیل  از  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قضایی برای رسیدگی به حادثه شکستگی لوله میعانات گازی 
خبر  بندرعباس  گچین  روستای  حوالی  در  ُکل  رودخانه  در 
داد.مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی حادثه شکستگی لوله 
گچین  روستای  حوالی  در  ُکل  رودخانه  در  گازی  میعانات 
بندرعباس، دستور تشکیل پرونده قضایی برای بررسی دقیق 

موضوع و تعیین علل بروز این حادثه صادر شده است.
وی بیان کرد: در این راستا به معاون دادستان مرکز استان 
این حادثه را به صورت  هرمزگان مأموریت داده شده است 

ویژه مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را گزارش نماید. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان اینکه 
براساس این دستور، سازمان های متولی و دستگاه های ذی 
به جبران خسارت های  لوله، مکلف  این خط  ایجاد  نفع در 
زیست محیطی و آسیب های به وجود آمده شده اند، خاطر 
نشان کرد: بررسی ها به منظور تعیین میزان خسارات وارده 
اعالم  متعاقبًا  آن  نتایج  که  دارد  ادامه  احتمالی  مقصرین  و 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به  دنبال وقوع سیل و ایجاد شکستگی در 
حوالی  در  ُکل  رودخانه  بستر  در  گازی  میعانات  لوله  خط 
روستای گچین ، عالوه بر انتشار بوی شدید گاز در مناطق 
وسیعی از غرب بندرعباس، بندرخمیر و جزیره قشم، بر اثر 
انتقال حجمی از میعانات نفتی به همراه گل و الی ناشی از 
آلودگی های  قشم  جزیره  شمال  آبهای  در  دریا،  به  سیالب 

نفتی ایجاد شده است. 

معاون استاندار هرمزگان: 
برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

باید بازنگری شود 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
برنامه های پیشگیری از اعتیاد نیازمند بازنگری و به روزرسانی 

جهت کارآمدی بیشتر است.
هماهنگی  شورای  جلسه  در  رئوفی  علی  مهر،  گزارش  به 
مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، با تأکید بر اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه در زمینه اعتیاد، افزود: باید از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد )سمن ها( در اجرای برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد 
به صورت ویژه بهره گرفته شود تا برنامه های اجرا شده در 

این زمینه به اهداف مورد نظر دست یابند.
به  اعتیاد  زیان بار  خسارت های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
است  ضروری  بسیار  پیشگیرانه  اقدامات  اتخاذ  مخدر،  مواد 
و دستگاه های اجرایی ذیربط باید امکانات خود را در زمینه 

پیشگیری از اعتیاد به کار گیرند.
هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
صداوسیما  ویژه  به  جمعی  رسانه های  کرد:  خاطرنشان 
نشستن  ثمر  به  در  مهمی  نقش  می توانند  بخشی  آگاهی  با 

طرح های پیشگیری از اعتیاد، داشته باشند.
اجتماعی  بحران  یک  عنوان  به  اعتیاد  کرد:  تصریح  رئوفی 
درنتیجه  و  اجتماعی  آسیب های  افزایش  موجب  می تواند 
رو  همین  از  و  شود  جامعه  آرامش  و  امنیت  کننده  تهدید 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  آن  با  مقابله  و  اعتیاد  از  پیشگیری 
برخوردار است و در این راستا نیازمند ایده نو و برنامه مدون 
هستیم و برنامه های  فرهنگی و پیشگیری در این حوزه باید 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

استان خوزستان
 

وزیر صمت در آبادان:

به دنبال گسترش صنایع دریایی
در خوزستان هستیم

 
 

 
 
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال گسترش 
وجود  علی رغم  گفت:  هستیم،  خوزستان  در  دریایی  صنایع 
سواحل بسیار گسترده و زمین های بسیار زیاد، متأسفانه در 

حوزه صنعت دریایی خیلی عقب هستیم.
صنایع  شهرک  از  بازدید  حاشیه  در  امین  فاطمی  سیدرضا 
به  امروز  کرد:  اظهار  آبادان،  در  اروند  ساحل  دریایی 
و  کردم  سفر  شادگان  و  خرمشهر  آبادان،  شهرستان های 
لحاظ وجود صنعت  به  از شهرک صنایع دریایی  بازدید  در 

دریایی در این منطقه بسیار خوشحال شدم.
بسیار  سواحل  وجود  علی رغم  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
متأسفانه در حوزه صنعت  بسیار زیاد،  گسترده و زمین های 

دریایی خیلی عقب هستیم.
اگر  حتی  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
انجام شود،  در کشور  دارد،  ایران  تعمیرات کشتی هایی که 

اشتغال بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.
فاطمی امین ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی را امروز در 
امیدواریم که در وزارت  آبادان و خرمشهر مشاهده کردم. 
صمت بتوانیم کمک کنیم و هدف اصلی ما، اشتغال و رونق 

تولید است.
و  مشکالت صنعتگران  بازدیدها،  این  طی  کرد:  عنوان  وی 
فعالین اقتصادی مورد برسی قرار گرفت، خواسته های آن ها 
را پیگیری و سعی خواهیم کرد تا حمایت از تولید را داشته 

باشیم.
بیشتر  امروز،  بازدید  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اینکه  و  است  بوده  استان  اقتصادی  بخش  با  آشنایی  برای 
صنعت،  آمایش  برنامه  قالب  در  را  برنامه ها  یکسری  قباًل 
در  را  سرمایه گذاری  فرصت های  و  آماده  تجارت  و  معدن 
انطباق  محور  بازدیدها، حول  این  و  پیش بینی کردیم  استان 
بوده  واقعیت،  با  ما  همکاران  توسط  شده  طراحی   موارد 

است.
پیش بینی های  تقریبًا  خوشبختانه  داد:  ادامه  امین  فاطمی 
که  برنامه هایی  از  یکی  شادگان،  در  است؛  بوده  درست  ما 
همکاران ما طراحی کرده بودند در ارتباط با بحث فراوری 

خرما بود که با واقعیت مطابقت داشت.
دریایی  دنبال گسترش صنایع  به  اینکه  بیان  با  امین  فاطمی 
در  و  جدید  اقدامی  در  کرد:  اظهار  هستیم،  خوزستان  در 
راستای اصالح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر 
به  را تحت عنوان صنایع ریلی و دریایی  تخصصی جدیدی 

دلیل اهمیت این موضوعات، ایجاد کرده ایم.
بود که صنایع دریایی در  این  ما  اینکه برآورد  بیان  با  وی 
منطقه آبادان و خرمشهر می تواند رشد زیادی را داشته باشد، 
ادامه داد: به بحث صنایع ریلی و دریایی به طور ویژه ای نگاه 
کرده و ساختاری جدید برای آن ایجاد کرده ایم تا به طور 

متمرکز و حرفه ای، امور را پیگیری کنیم.

اندیکا

بخشدار چلو:

تأمین علوفه و بسته های 
معیشتی مهم ترین نیاز زلزله زدگان 

اندیکا است
بخشدار چلو با اشاره به بارش سنگین برف در مناطق زلزله زده 
وسایل  و  معیشتی  بسته های  دام،  علوفه  تأمین  گفت:  اندیکا 

گرمایشی از مهم ترین نیازهای زلزله زدگان اندیکا است.
غالمرضا قادری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
برخی ارتفاعات منطقه زلزله زده اندیکا بیش از یک متر برف 

به زمین نشسته است.
افزود: بارش برف برخی راه های روستای را مسدود و  وی 

تردد در دیگر مسیرها را مختل کرده است.
نیروهای  و  جهادی  گروه های  از  داد:  ادامه  چلو  بخشدار 
امدادی درخواست می شود در زمینه تأمین نیازهای اساسی و 

وسایل گرمایشی، زلزله زدگان را یاری کنند.
مناطق  و  ارتفاعات  بیشتر  برف  گذشته  ساعت   ۲۴ بارش 

کوهستانی اندیکا را سفیدپوش کرده است.
۱۲ مهرماه زلزله ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در مرز استان های 
خوزستان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد که 

خساراتی در برداشت.
۱۳۰ روستای شهرستان اندیکا بر اثر این زلزله دچار خسارت 

شدند.
قلعه  شهر  مرکزیت  با  خوزستان  استان  در  اندیکا  شهرستان 
خواجه دارای سه بخش با جمعیت حدود ۸۰ هزار نفر است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

معاون اقتصادی استاندار: 

بانک های کهگیلویه و بویراحمد 
همکاری بیشتری در زمینه 

اشتغال کنند

 

 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
زمینه  در  بانک ها  و  نیست  مطلوب  استان  اشتغال  وضعیت 

تسهیالت اشتغال همکاری بیشتری کنند.
به گزارش ایرنا، سید احسان عسکری در نشست کارگروه 
با  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اشتغال 
شود  اصالح  باید  استان  در  کار  و  فضای کسب  اینکه  بیان 
بانک های متولی پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی نسبت 
حجم  این  با  ندهند  اجازه  و  کنند  اقدام  تسهیالت  جذب  به 
داده  برگشت  مرکز  به  اعتبارات  بیکار،  جمعیت   باالی 

شود.
تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  برخی  عملکرد  عسکری 
کرد:  تأکید  و  ندانست  قبول  قابل  را  روستایی  اشتغال 
پرداختی ها باید بیش از ۹۰ درصد باشد که در این زمینه از 
بانک کشاورزی به دلیل پرداخت ۹۷ درصد تسهیالت اشتغال 

روستایی قدردانی می کنیم.
خطاب  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بهمن   ۱۵ تا  متقاضیان  اگر  کنید  رصد  گفت:  بانک ها  به 
نکردند  تکمیل  تسهیالت  دریافت  جهت  را  خود  اطالعات 

بالفاصله افراد جدید جایگزین شود.
وی از بانک ها خواست سخت گیری در پرداخت تسهیالت 
را کنار بگذارند چرا که متقاضیان  از سخت گیری بانک ها 

شاکی هستند.
آنها  از  اما  بانک ها حمایت می کنیم  از  بیان کرد:  عسکری 
باشند و  داشته  انصاف  بیکاری  رفع مشکل  برای  می خواهیم 

مشارکت کنند.
در  روستایی  اشتغال  تسهیالت  درصدی   ۵۴ پرداختی  وی 

شهرستان کهگیلویه را نگران کننده عنوان کرد.
داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بانک ها به محض اینکه با مشکلی مواجه شدند اطالع دهند و 

اجازه ندهند مشکل در استان بماند.
عسکری با بیان اینکه همه تسهیالت اشتغال روستایی امسال 
جذب شود، تصریح کرد: فروشگاه های بزرگ مخل اقتصاد 
به  بانک ها  این  تراکنش  و  فروش  مراودات،  هستند  استان 

مرکز می رود که باید چاره اندیشی شود.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست  ارمغانی  آیت 
گفت:  نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۱۰.۹ درصد بوده 
در حالی که نرخ بیکاری کشور ۹.۶ است که ۱.۳ درصد از 

میانگین کشوری باالتر هستیم.
با اشاره به نرخ ۱۰.۲ بیکاری در تابستان امسال افزود:  وی 
یافته  به ۳۴.۸ درصد کاهش  از ۳۸.۶ درصد  نرخ مشارکت 

است.

سه طرح زیرساختی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید.
مراسم  در  کشور  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس  ایرنا،  گزارش  به 
و  تأمین  طرح  سوم  مرحله  طرح ها  این  گفت:  طرح ها،  این  از  بهره برداری 
از  بهره برداری  و  هوا  جداسازی  واحد  دوم  مرحله  صنعتی،  آب  توزیع 

تأسیسات جانبی و صنعتی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش است.
و  تأمین  طرح  سوم  مرحله  از  بهره برداری  با  اینکه  به  اشاره  با  فتاح  پرویز 
در  مترمکعب  هزار   ۳۰ به  شرکت  این  صنعتی  آب  تولید  ظرفیت  توزیع، 
شبانه روز افزایش می یابد، اظهار کرد: تأسیسات جانبی و صنعتی این شرکت 

شامل پست ها و خطوط انتقال برق، تصفیه خانه، ایستگاه و خطوط انتقال گاز، 
اسالمی کشور  انقالب  مستضعفان  بنیاد  است.رئیس  جاده سازی  و  ساختمان 
بیان کرد: با بهره برداری از مرحله دوم واحد جداسازی هوا نیز ظرفیت تولید 
اکسیژن به ۱۱ هزار مترمکعب در ساعت، نیتروژن به سه هزار مترمکعب و 
آرگون به ۳۸۰ مترمکعب در ساعت افزایش می یابد.فتاح با بیان اینکه برای 
اجرای طرح های زیرساختی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش سه هزار و ۴۲۰ 
میلیارد تومان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 

زمینه اشتغال ۷۱۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شد.

سه طرح زیرساختی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسید


