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تجلیل از بانوان شاغل شهرداری 
الر و بانوی عضو شورای شهر 

به مناسبت روز زن

 

 

مکرم  نبی  دخت  میالد  سالروز  مناسبت  به  مراسمی   در 
اسالم )ص( حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و پاسداشت 
مقام مادر، از بانوان شاغل در شهرداری الر و سحر یادگارفرد 

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسالمی این شهر تقدیر شد.
نواز  مراسم  این  در  علوی:  کامران  سید  خبری/  سرویس 
گفت:  روز  این  تبریک  ضمن  الر  شهردار  الری  شریفی 
بانوان شاغل در این مجموعه مدیریت شهری بانوانی توانمند، 
و  خانه  از  بیرون  کار  علیرغم  که  بوده  متخصص  و  متعهد 
خدمت مثمرثمر به شهروندان؛ نقش مادری خود را در حفظ 
خوبی  به  سعادتمند  فرزندانی  تربیت  و  خانواده  گرم  کانون 

ایفا می کنند.
در پایان مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدایا از این بانوان تقدیر 

شد.
 

ارسنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:

سه هزار و پانصد هکتار از مزارع 
ارسنجان به زیر کشت گندم رفت

کشاورزی  جهاد  مدیر  یزدانی:  داور  خبری/  سرویس 
 ۳۵۰۰ سطح  در  گندم  کاشت  پایان  از  ارسنجان  شهرستان 
هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: افزون بر ۷۵ 
با روش های مکانیزه )کمبینات، خطی  این مزارع  از  درصد 

کار و کشت روی پشته های بلند( کشت شدند.
کود  انواع  تن   ۶۰۰ اینکه  بیان  با  خرمی  حسینی  ناصر  سید 
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.
وی گفت: در سال زراعی جاری ۴۲۲ هکتار گندم در قالب 

کشت قراردادی کاشته شده است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان؛ پیش بینی 
می شود بیش از ۱۵ هزار تن گندم در ارسنجان تولید شود. وی 
سپس از گشت 18 هکتار زیره سبز در شهرستان ارسنجان 
اواسط  از  ارسنجان  در  گیاه  این  کاشت  گفت:  و  داد  خبر 

آذرماه شروع شده و تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد. وی
اظهار کرد:  این شهرستان،  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، 
کوتاه بودن و عدم انطباق فصل رشد آن با سایر محصوالت 

از مزایای کاشت این محصول است.
این  در  دیم  زیره  عملکرد  متوسط  خرم  حسینی  ناصر  سید 
شهرستان را حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم اعالم کرد و افزود: 
انجام  خردادماه  اواخر  تا  اردیبهشت  نیمه  از  زیره  برداشت 

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

کلیه و الغرکننده استفاده می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان

جذب ۱۵ میلیارد تومانی تسهیالت 
در بخش کشاورزی ارسنجان

قریب  جذب  از  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ماهه  منابع مختلف طی ۹  از  تومان تسهیالت  میلیارد  به ۱۵ 

نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان، سید ناصر حسینی خرمی 
اظهار کرد: این تسهیالت از محل تسهیالت فنی و اعتباری، 
تسهیالت »بند الف« ماده ۵۲ و »بند الف« تبصره ۱۸، آبیاری 
تحت فشار، مکانیزاسیون کشاورزی، کشاورز کارت، توسعه 
گلخانه و کاشت گیاهان دارویی پرداخت شده و درمجموع 

تعداد ۵۸ نفر از تسهیالت مذکور بهره مند شدند.
وی نرخ سود این تسهیالت را بین ۸ تا ۱۶ درصد اعالم کرد 
و افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باالترین میزان جذب 

تسهیالت مذکور را به خود اختصاص داده است.
حسینی خرمی تصریح کرد: در راستای حمایت از رونق تولید 
و اشتغالزایی در عرصه کشاورزی، امکان ثبت نام متقاضیان 

در سامانه سیتا به آدرس cita.maj.ir فراهم است.
به گفته وی؛ متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

به واحد طرح و برنامه این مدیریت مراجعه کنند.

روستاهای شهرستان کوار 
و چشم انداز روشن توسعه 

و محرومیت زدایی
مهندس عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم کوار، خرامه 
و سروستان در مجلس شورای اسالمی در یک بازدید میدانی 
به همراه مسئولین شهرستان کوار، مدیر و کارشناسان بنیاد 
مسکن از تعدادی از روستاهای این شهرستان دیدن کرد و در 
نشستی با دهیاران، معتمدین و شوراها مسائل و مشکالت این 

روستاها را بررسی نمود.
بنیاد  عمومی  روابط  از  طلوع   روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
مسکن انقالب اسالمی استان فارس، در دیدار مهندس عبدالعلی 
بهنام  مهندس  روستاهای شهرستان کوار  از  مظفری  رحیمی 
ناهید سرپرست فرمانداری کوار، مهندس مصطفی ایوبی مدیر 
و  ادارت  روسای  از  تعدادی  و  کوار  شهرستان  مسکن  بنیاد 

نهادهای شهرستان کوار حضور داشتند.
این مسئوالن با حضور در روستاهای بورکی، لهکویه، انجیره، 
پروژه های  از  میدانی  بازدید  محمودآباد ضمن  و  عسلو  دره 
نیمه تمام این روستاها، در جلسه با حضور دهیاران، شوراها و 
معتمدین این روستاها، مشکالت و مطالبات مردم را بررسی 

کردند.
و  زمین ها  طرح  به  الحاق  آب رسانی،  شبکه  معابر،  بهسازی 
در  که  بود  مطالباتی  و  عناوین  مهمترین  هادی  طرح های 
اجرایی  وضعیت  آخرین  همچنین  شد.  مطرح  جلسات  این 
پروژه های مستقر در این روستاها جهت پیگیری ادامه اجرا 

بررسی شد.
در حاشیه  بنیاد مسکن شهرستان کوار  مدیر  ایوبی  مصطفی 
این بازدید بیان داشت: بنیاد مسکن از همه ظرفیت های قانونی 
برای شتاب بخشی به توسعه روستایی بهره گیری خواهد کرد 
و تاکنون نیز روستاهای بورکی، لهکویه، انجیره، دره عسلو و 

محمودآباد از خدمات این بنیاد برخوردار شده اند.
مهندس ایوبی اضافه کرد: مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص 
و  روستایی  از  اعم  محرومان  مسکن  نیازمندی های  تعیین  و 
مشارکت،  با  آن  اجرای  موجبات  آوردن  فراهم  و  شهری 
از  مختلف  دستگاه های  و  مردم  خودیاری  و  همکاری 

کارکردهای اصلی بنیاد مسکن است.
وی گفت: تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی 
مشارکت  با  یا  مستقیم  طور  به  آنها  اجرای  و  ارزان قیمت 
مردم و همکاری دستگاه های ذیربط در روستاها و شهرها با 

مشارکت بنیاد انجام شده است.

استان بوشهراستان بوشهر

وضعیت کرونا در بوشهر 
و دشتستان زرد شد

 
شهرستان های  مجموع  از  دشتستان  و  بوشهر  شهرستان های 
دهگانه استان بوشهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

به  وابسته  ماسک  سامانه  اعالم  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
وزارت بهداشت با افزایش موارد بستری کرونایی، رنگ زرد 
و در  برگشته  نقشه کرونایی کشور  به  دیگر  بار  نارنجی  و 
استان بوشهر نیز شهرستان های بوشهر و دشتستان در وضعیت 

زرد کرونایی قرار گرفتند.
هشت شهرستان دیگر استان بوشهر همچنان در وضعیت آبی 

هستند.
استاندار بوشهر اعالم کرده بود که سویه امیکرون در سطح 
کشور در حال گسترش است و در این استان نیز نسبت به 

هفته های قبل آمار ابتال به کرونا بیشتر شده است.
استان  در  نفر   ۸۶ و  هزار   ۹۰ تاکنون  شیوع کرونا  آغاز  از 
بوشهر به این ویروس مبتال شده اند و ۲۰۳۵  نفر به علت ابتال 

به این ویروس جان خود را از دست داده اند.
استاندار بوشهر:

مراسم های دهه فجر در بوشهر 
بر محور مردمی بودن برگزار شود

انقالب  برنامه و مراسم های دهه فجر  استاندار بوشهر گفت: 
اسالمی در این استان باید بر محور مردمی بودن برگزار شود.
به گزارش ایلنا، احمد محمدی زاده در جلسه شورای فرهنگ 
حضرت  سعادت  با  میالد  تبریک  با  بوشهر  استان  عمومی 
اظهار کرد:  )ره(  امام خمینی  زهرا )س( و حضرت  فاطمه 
در  به خصوص  انقالب  اول  به  نسبت  امروز  مردم  وضعیت 
آموزش،  خدمات،  درمان،   بهداشت،  آسایش،  رفاه،  حوزه 

احترام، شغل و غذا قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست.
حاکمیت  از  انقالب  از  قبل  مردم  آنچه  کرد:  اضافه  وی 
می شناختند فقط ژاندارمی بود که هر از گاهی به یک روستا، 
شهر و محله ای وارد و با رفتارهای زشت و دور از نزاکت با 
مردم رفتار می کرد امروز اما  سرداران و بزرگان این مملکت 

خدمتگزاران این مردم هستند.
در  فراوان  زحمات  باوجود  کرد:  تصریح  بوشهر  استاندار 
۴۳ سال گذشته اما مردم ناراضی هستند، معتقدم مظلوم ترین 
موجود در این کشور انقالب، جمهوری اسالمی و رهبر معظم 
انقالب است، این نارضایتی به این دلیل است که واقعیت ها 
یا بیان نمی شود و یا به زبان ساده و قابل درک و هضم بیان 

نمی شود.
محمدی زاده افزود: دهه فجر فرصتی است تا مسئوالن با ارائه 
شده  ارائه  خدمات  مصاحبه  و  سخنرانی  قالب  در  رقم  عدد، 
جامعه  به  خدمات  این  و  بازگو  را  سال ها  این  در  مردم  به 

یادآوری شود.
وی گفت: اگر شهدای ما کار حسینی برای حفظ این نظام 
انجام دادند امروز کار زینبی وظیفه ما این است که حقیقت 
انقالب را  برای مردم  انقالب، خدمات جمهوری اسالمی و 
برخوردار  بزرگی  نعمت  چه  از  بدانند  مردم  تا  کنیم  بازگو 

هستند.
بیان اینکه مردمی کردن مراسم دهه فجر  با  استاندار بوشهر 
این  اظهار کرد:  قرار گیرد،  کار  دستور  در  اسالمی  انقالب 

انقالب با مردم آغاز و با مردم تداوم پیدا می کند.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
مدیرعامل بنیاد رویش خبر داد؛

کمک ۳۰۰ میلیون ریالی 
به دانش آموزان مستعد کم برخوردار 

هرمزگان

 

مدیرعامل بنیاد رویش از برگزاری رویداد »چاشت« با هدف 
دانش آموزان  از  حمایت  برای  مردمی  مشارکت های  جلب 
مستعد کم برخوردار استان با همکاری کارکنان شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان و جمع آوری بیش از ۳۰۰ میلیون ریال 

کمک نقدی خبر داد.
رویداد  حاشیه  در  نادری پور  عبدالرضا  مهر،  گزارش  به 
چاشت که در راستای کمک به تحصیل دانش آموزان مستعد 
تحت پوشش این بنیاد با همکاری کارکنان شرکت آب و 
این رویداد در  اظهار کرد:  برگزار شد،  فاضالب هرمزگان 
راستای ارتقای فرهنگ نیکوکاری در جامعه در سازمان ها و 

ادارات بزرگ با کمک کارکنان آن اداره برگزار می شود.
ادارات  کارکنان  مشارکت  با  صبحانه  میزهای  افزود:  وی 
صبحی  شدن  فراهم  کنار  در  و  می شود  دیده  تدارک 
مردمی  مشارکت های  جلب  جهت  مبلغی  خاطره انگیز، 
استان  برخوردار  کم  مستعد  دانش آموزان  از  حمایت  برای 
در جامعه جمع آوری  نیکوکاری  فرهنگ  ارتقاء  و همچنین 
می شود. این رویداد امروز به میزبانی شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان و با همکاری کارکنان این نهاد برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان نیز بیان 
یاری گر  مختلف  بهانه های  به  هرساله  آبفا  کارکنان  کرد: 
نیازمندان در قالب برنامه های مختلف بوده اند که یکی از این 

برنامه ها برپایی سفره های خیریه بوده است.
امین قصمی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس 
با  اما  نشد  برگزار  همیشگی  سنت  طبق  مراسم  این  کرونا 
کمک همکارانم مبلغی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم 
با توجه به بهبود  غیر عمد استان جمع آوری کردیم. امسال 
شرایط کرونایی برنامه سفره خیریه خود را در قالب رویداد 

چاشت با همکاری بنیاد رویش برگزار کردیم.

معاون سیاسی استانداری هرمزگان:

ایجاد اشتغال پایدار نقش 
بسزایی در کاهش آسیب های 

اجتماعی دارد 
با  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آسیب های  بر کاهش  مبنی  دستگاه ها  همه  تالش  بر  تأکید 
اجتماعی، گفت: ایجاد اشتغال پایدار نقش بسزایی در کاهش 
این آسیب ها دارد و دستگاه های مسئول باید در همین راستا 

برنامه ریزی داشته باشند.
ساماندهی  ستاد  نشست  در  رئوفی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
به  ابالغی  تکالیف  موقع  به  انجام  داشت:  اظهار  متکدیان، 
نقش  متکدیان،  ساماندهی  زمینه  در  اجرایی  دستگاه های 

بسزایی در کاهش پدیده تکدی گری در جامعه دارد.
در  مهمی  نقش  افراد  مناسب  اشتغال  داشت:  بیان  وی 
جلوگیری از بروز پدیده تکدی گری دارد و ضروری است 
از همه ظرفیت ها برای تقویت اشتغال و تولید در جامعه در 
تکدی  پدیده  همچون  اجتماعی  آسیب های  کاهش  راستای 

گری استفاده شود.
متکدیان  به  مناسب  تسهیالت  اعطاء  کرد:  تصریح  رئوفی 
در  آنها  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  هدف  با  شرایط  دارای 

کاهش آسیب ها و پدیده تکدی گری راهگشا خواهد بود.
هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
پدیده  کاهش  در  نیز  را  خارجی  غیرمجاز  اتباع  ساماندهی 

تکدی گری بسیار مهم و مؤثر دانست.
برای  نظارتی  طرح های  است  الزم  کرد:  تأکید  رئوفی 
ساماندهی متکدیان با توجه به مهاجرپذیر بودن هرمزگان به 

صورت مستمر در این استان ادامه یابد.
 ۱۱ حدود   ۱۳۷۸ سال  در  اداری  عالی  شورای  مصوبه  طبق 
دستگاه مختلف در حوزه ساماندهی متکدیان به عنوان مسئول 
معرفی شده است که از جمله این دستگاه ها می توان به کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری 
استانداری،  شهرداری،  اجتماعی،  امور  و  کار  اداره  استان ها، 

فرمانداری، وزارت کشور و صدا و سیما اشاره کرد.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان 
خبر داد؛

آبرسانی به ۹۰۴ روستای 
خوزستان در دهه فجر

 
 

 
 
 

در  گفت:  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
دهه فجر امسال طرح آبرسانی به ۹۰۴ روستای خوزستان به 

بهره برداری می رسد.
محمدرضا کرمی نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پس 
از وقوع تنش آبی در مناطق روستایی حوضه آبی کرخه و 
کارون، اقدامات الزم برای رفع تنش آبی در این مناطق و نیز 
سایر مناطق استان از جمله شمال شرق خوزستان در دستور 

کار قرار گرفت.
وی افزود: در دهه مبارکه فجر امسال، طرح آبرسانی به ۹۰۴ 
روستای خوزستان که با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان اجرا شده اند 

به بهره برداری می رسد.
 ۲۴۶ به  آبرسانی  عملیات  همچنین  داد:  ادامه  نژاد  کرمی 
روستا از محل اعتبارات محرومیت زدایی و شرکت آبفا آغاز 

می شود.
کرد:  عنوان  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کار  دستور  در  نیز  دیگر  روستای  هزار  یک  به  آبرسانی 
قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا تابستان و یا پس از 

تابستان سال آینده به بهره برداری برسد.

دبیر شورای سالمت اهواز عنوان کرد؛

افزایش تصاعدی بیماران 
مبتال به کرونا در اهواز 

در  کرونا  بیماران  آمار  گفت:  اهواز  سالمت  شورای  دبیر 
میزان  و  است  افزایش  حال  در  تصاعدی  صورت  به  اهواز 

مراجعات نیز به همین نسبت، افزایشی است.
بیان  با  ایلنا،  با  گفت وگو  در  احمدی بلوطکی  مهران  دکتر 
روند  منتخب  مراکز  به  بیماران  مراجعات  میزان  این که 
شانزده  منتخب  مراکز  کرد:  اظهار  است،  گرفته  افزایشی 
ساعته نمونه گیری به نحوی مرجع تشخیص ورود و خروج 
بیماران عالمت دار کرونا هستند که میزان مراجعات به این 
میزان  و  برابر  دو  گذشته  هفته  به  نسبت  اهواز  در  مراکز 

بیماران شناسایی شده نیز شدیدًا افزایشی شده است.
وی درخصوص آخرین وضعیت بیماری در اهواز افزود: در 
۲۴ ساعت گذشته، هم در حوزه بیمارستانی و هم در حوزه 
سرپایی آمار بیماران نسبت به روز قبل سه برابر شده است؛ 
روز گذشته ۴۴ بیمار مثبت کرونا در غرب اهواز شناسایی 
شد در حالی که روز قبل از آن ۱۸ بیمار شناسایی شده بود 
صورت  به  اهواز  در  کرونا  بیماران  آمار  می دهد  نشان  که 
تصاعدی در حال افزایش است و میزان مراجعات نیز به همین 

نسبت، افزایشی است.
بر  شرایط،  این  در  کرد:  بیان  اهواز  سالمت  شورای  دبیر 
واکسن  سوم  دوز  دریافت  مخصوصًا  واکسیناسیون  انجام 
یک  هدف  جامعه  درصد   ۹۵ اهواز  در  داریم.  جدی  تأکید 
نوبت  نیز  واکسن و حدود ۸۰ درصد جمعیت هدف  نوبت 
دوم واکسن را دریافت کرده اند. در حال حاضر ۱۵ درصد 
جمعیت تأخیری واکسیناسیون نوبت دوم در اهواز داریم و 
نیز  سال   ۱۸ باالی  سوم  نوبت  واکسیناسیون  پوشش  میزان 

حدود ۲۵ درصد است.
وی گفت: از شهروندان باالی ۱۸ سال خواهش می کنیم حتمًا 

درخصوص دریافت دوز سوم واکسن سریع تر اقدام کنند.
احمدی بلوطکی افزود: یکی از چالش ها و مشکالت اساسی، 
است.  ماسک  از  استفاده  خصوصًا  دستورالعمل ها  رعایت 
است  رسیده  درصد   ۵۰ زیر  به  اهواز  در  ماسک  از  استفاده 
و این در حالی است که واکسیناسیون تنها در کنار رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک می تواند جلوی 

ابتال و شیوع بیماری را بگیرد.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

پیشرفتهای کهگیلویه و بویراحمد 
پس از انقالب نیازمند تبیین 

بیشتر است 

 

 

نامناسب  وضعیت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
رفاهی و معیشتی این استان در دوران رژیم منحوس پهلوی و 
پیشرفت های همه جانبه آن در ابعاد مختلف پس از پیروزی 
انقالب اسالمی نیازمند تبیین و تشریح هر چه بیشتر به ویژه 

برای نسل جوان و نوجوان است. 
ستاد  نشست  در  احمدزاده  علی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج 
فاصله  حفظ  و  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  داشت:  اظهار 
فیزیکی در برنامه ها و جشن های دهه فجر امسال در استان با 

توجه به شیوع کرونای اُمیکرون ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه برنامه ها و جشن های 
دهه فجر امسال در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: ۱۶ بهمن 
باید  و  بوده  )ع(  هادی  امام  سالروز شهادت  با  ماه مصادف 

حرمت این روز در استان حفظ شود. 
و  برنامه ها  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تشریفات  بدون  استان  این  در  امسال  فجر  دهه  جشن های 
اداری و با جلب مشارکت حداکثری قشرهای مختلف مردم 

استان برگزار شود. 
پیروزی  محور  و  اساس  پایه،  مردم  کرد:  عنوان  احمدزاده 
با  و  الهی  لطف  به  توانستند  و  بودند  ایران  اسالمی  انقالب 
رهبری های امام خمینی یک حکومت توحیدی را پایه گذاری 

و رژیم طاغوت را ریشه کن کنند. 
وی ابراز داشت: نقش زنان و جوانان در برنامه ها و جشن های 

دهه فجر امسال پررنگ و جدی دیده شود.  
احمدزاده گفت: همگان وظیفه دارند برای برگزاری هر چه 
مطلوبتر برنامه ها و جشن های دهه فجر امسال در کهگیلویه و 
بویراحمد تالش و اقدام کرده و حضور گسترده ای در صحنه 

داشته باشند. 
 پس از پیروزی انقالب اسالمی تحول شگرفی در معادالت 

جهان ایجاد شد
و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
بویراحمد نیز گفت: ستاد بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر انقالب 

این استان ۲۵ کمیته زیرمجموعه دارد. 
حجت االسالم سید جواد خاضع اظهار داشت: الزم است که 
دستگاه های اجرایی عضو این کمیته ها برای بزرگداشت هر 
چه بهتر دهه فجر امسال در استان آمادگی داشته و برنامه های 

محوری و شاخص تهیه و اجرا کنند. 
و  رشادت ها  نشستن  ثمر  به  یادآور  فجر  دهه  افزود:  وی 
مجاهدت های مثال زدنی ملت ایران برای برقراری حکومت 

اسالمی و برچیده شدن رژیم منحوس پهلوی است. 
و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
تحول  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بیان کرد: پس  بویراحمد 

شگرفی در معادالت جهان ایجاد شد. 
حجت االسالم خاضع عنوان کرد: شعارهای دوران شکل گیری 
قرآن کریم و  اسالم،  مبین  از دین  برگرفته  اسالمی  انقالب 

فرهنگ ناب اهل بیت )ع( بود. 
وی ابراز داشت: انقالب اسالمی برای ملت ایران عزت آفرین 
بود و پس از آن نیز اخالق و معنویت در کشور رشد کرد. 

و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
ستاد  فعالیت  و  تشکیل  اهداف  مهم ترین  گفت:  بویراحمد 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر در این استان شامل برنامه ریزی 
و هماهنگی برای برگزاری هر چه بهتر برنامه ها و جشن های 
فراهم  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل 
مردم  مختلف  قشرهای  گسترده  حضور  برای  زمینه  کردن 
اهداف  ارزش ها،  ترویج  جشن ها،  و  برنامه ها  این  در  استان 
و دستاوردهای انقالب اسالمی و بازنشر آرمان ها و گفتمان 
و  کشورها  از  دفاع  استکبارستیزی،  قبیل  از  اسالمی  انقالب 
و  ایستادگی  مقاومت،  آزادی،  استقالل،  مظلوم،  ملت های 

عدالت طلبی است. 
با  امسال  فجر   دهه  داشت:  اظهار  خاضع  حجت االسالم 
روش های خالقانه و مبتکرانه خدمات مختلف انقالب به مردم 
در سطح ملی و استانی بیش از پیش تبیین و تشریح شود زیرا 
در این صورت توطئه دشمنان برای سیاه نمایی و ایجاد یأس 

و ناامیدی خنثی خواهد شد. 
وی افزود: برنامه ها و جشن های دهه فجر امسال در کهگیلویه 
عامل  و  بوده  بخش  انسجام  و  وحدت آفرین  بویراحمد  و 
این  مردم  مختلف  قشرهای  بین  نشاط  ایجاد  و  امیدآفرینی 

استان باشد. 
و  کهگیلویه  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
بویراحمد بیان کرد: استفاده بهینه ای از ظرفیت هنر، فضای 
ترغیب  و  تشویق  منظور  به  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
مردم این استان برای حضور هر چه گسترده تر در برنامه ها و 

جشن های دهه فجر امسال شود. 

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی به ۲۰ 
طرح در زمینه های گردشگری و صنایع دستی این استان اختصاص یافته 

است.
به گزارش ایرنا سعید طالبی پور در نشست با نماینده برخی از بانک های 
با  بانک ها و سرمایه گذاران  اظهار داشت: در صورت همکاری  استان، 
این اعتبار حدود ۲۰ طرح نیمه تمام گردشگری به بهره برداری می رسد.

تکمیل  اولویت  با   ۱۸ تبصره  محل  از  تسهیالت  این  کرد:  بیان  وی 

پرداخت  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  گردشگری  نیمه تمام  طرح های 
می شود.

طالبی پور ادامه داد: در صورت تکمیل ۲۰ طرح گردشگری در استان 
برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال زایی می شود.

در  تله کابین  و  آبی  پارک  سرمایه گذاری  پروژه  کرد:  بیان  وی 
استان  نیمه کاره  پروژه های  مهم ترین  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز 
بهره برداری  به  ممکن  زمان  کم ترین  در  می شود  تالش  که   است 

رسد.

۷۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به طرح های گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت


