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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا 
خبر داد؛

کاشت گیاه دارویی آنغوزه در فسا 
برای اولین بار

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا از کاشت گیاه دارویی 
و گفت:  داد  خبر  بار  اولین  برای  شهرستان  این  در  آنغوزه 
یافته  اختصاص  گیاه  این  کشت  به  اراضی  از  هکتار  هفت 

است.
عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
انصاری  ناصر  فسا،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
دی  نیمه  از  شهرستان  این  در  آنغوزه  کاشت  کرد:  تصریح 
گرفته  انجام  بذری  صورت  به  گذشته  ماه  دی  پایان  تا   ماه 

است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در 
هر هکتار ۷ هزار دانه بذر آنغوزه کشت شده است، تصریح 
کرد: این گیاه امکان کشت نشایی را نیز دارد که دوره رشد 

و دستیابی به عملکرد را کوتاه تر می کند.
بار  به  سالگی  هفت  تا  پنج  در  آنغوزه  اینکه  به  اشاره  با  او 
آینده  سال  چند  از  می شود  پیش بینی  کرد:  ابراز  می نشیند، 
ساالنه بیش از ۱۵۰ کیلوگرم صمغ آنغوزه که بسیار ارزشمند 
بازارهای  به  و  تولید  فسا  شهرستان  در  است  اقتصادی  و 

بین المللی عرضه شود.
انصاری با بیان اینکه برداشت یدی آنغوزه در طول قریب به 
چهار ماه از سال انجام می شود، اظهار کرد: توسعه کشت این 
گیاه سودمند دارویی می تواند در اشتغالزایی در طول سنوات 

آینده مؤثر و مفید باشد.
گیاه دارویی آنغوزه بومی آسیای مرکزی خصوصًا افغانستان 
و ایران است که از خواص آن گیاه می توان به اثرات آرام 
فشار  تقویت حافظه و کاهش  اعصاب،  از  محافظت  بخشی، 

خون اشاره کرد.

ارسنجان

فرماندار ارسنجان در جلسه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان مشکالت شهرستان های 

فارس را تشریح کرد
مبارزه  سرویس خبری/داور یزدانی: جلسه ستاد هماهنگی 
با مواد مخدر استان فارس با حضور سردار مؤمنی دبیر ستاد 
فارس  استاندار  ایمانیه  دکتر  و  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
استان  دادگستری  کل  رئیس  و  استانداری  سیاسی  معاون  و 
فارس و فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مسئولین استان 

در استانداری فارس برگزار شد.
به  ارسنجان  فرماندار شهرستان  این جلسه، رحیم عزیزی  در 
حوزه  مشکالت  سخنانی  طی  استان  فرمانداران  از  نمایندگی 
تشریح  را  فارس  استان  شهرستان های  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مخدر،  مواد  جرائم  حوزه  در  بازدارنده  قوانین  نبود  و  کرد 
خانواده های  ناتوانی  اعتیاد،  ترک  کمپ های  شدید  کمبود 
معتادان در پرداخت هزینه های کمپ های ترک اعتیاد، لزوم 
ایجاد اشتغال و اولویت دهی به معتادان به بهبودیافته، نیاز مبرم 
مخدر،  مواد  حوزه  در  مرتبط  ادارات  به  بودجه  تخصیص  به 
ساماندهی  در  سازمان ها  و  ادارات  از  بعضی  همکاری  عدم 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  تخصیص  لزوم  متجاهر،  معتادان 
کمپ های ترک اعتیاد، لزوم تخصیص تجهیزات و اعتبارات 
از  حفاظتی  تشدید  لزوم  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستادهای  به 
مناطق مرزی را از جمله نیازها و مشکالت ستادهای مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان های استان فارس اعالم کرد. فرماندار 
پیشنهادات  همچنین  و  الزم  راهکارهای  ادامه  در  ارسنجان 
 مناسب را جهت ساماندهی و تشدید مبارزه با مواد مخدر ارائه 

کرد.
در ادامه این جلسه دکتر ایمانیه استاندار فارس مشکالت ستاد 
سردار  سپس  و  کرد  تشریح  را  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
طی  کشور،  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیر  مؤمنی  دکتر 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  اقدامات  و  اهداف  مهم  سخنانی 

کشور را بیان کرد.
پیرامون  تبادل نظر  و  بحث  از  پس  جلسه  این  پایان  در 
مؤمنی  سردار  مناسب،  راه حل های  ارائه  و  موجود  مشکالت 
مبالغی بودجه جهت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس 
مشکالت  برداشتن  جهت  الزم  تصمیمات  و  داد  تخصیص 

اتخاذ گردید.

استان بوشهراستان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر:

قسمتی از طرح های آبفا بوشهر 
تا قبل از فصل گرما افتتاح شود

 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: این 
توجه ویژه ای  با کیفیت و تکمیل طرح ها  اجرا  شرکت در 
دارد که تا قبل از فصل گرمابخش عمده ای از آنها تکمیل 

و افتتاح شود.
نماینده  با  نشست  در  حمزه پور  عبدالحمید  ایلنا،  گزارش  به 
قرارداد  انعقاد  از  بوشهر  در  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  قرارگاه  این  با  نیرو  وزارت 
حسن  امام  قرارگاه  با  نیرو  وزارت  قرارداد  راستای   در 
مجتبی )ع( طرح های آبرسانی به مناطق محروم با همکاری 

این نهاد اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر بیش از ۸۰ درصد منابع آب 
از خارج از استان تأمین می شود تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار 
از طرح های آب شیرین کن  استان  آشامیدنی  مترمکعب آب 

در نوار ساحلی استان بوشهر تولید می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
اجرا طرح های آب شیرین کن در نقاط مختلف استان تصریح 
پروژه  مترمکعب  هزار   ۱۰۰ ظرفیت  به  هم اکنون  کرد: 
و  شهرها  در  خصوصی  بخش  مشارکت  با  آب شیرین کن 
روستاهای استان در دست اجرا دارد که بخشی از این ظرفیت 

امسال وارد مدار تولید می شود.
بسیار  ظرفیت  را  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه  حمزه پور 
کرد:  بیان  و  دانست  آبرسانی  طرح های  اجرا  برای  مطلوب 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( با هدف خدمت به مردم، نظام 

و دولت و اجرا پروژه ها در نقاط محروم ایجاد شده است.
با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
امام  قرارگاه  با  منعقد شده  قرارداد  راستای  باز و در  روحیه 
این  در  کرد:  تصریح  می کند  همکاری  )ع(  مجتبی  حسن 
راستا طرح های آبرسانی در بخش های محروم استان بوشهر با 

مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( اجرا می شود.
در  دقت  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کیفیت و تسریع  در اجرا پروژه ها را در اولویت دانست و 
بیان کرد: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در اجرا با 
از  قبل  تا  دارد که  ویژه ای  توجه  تکمیل طرح ها  و  کیفیت 

فصل گرمابخش عمده ای از طرح ها تکمیل و افتتاح شود.
قرارگاه  با  تفاهم نامه  انعقاد  اهداف  کرد:  اضافه  حمزه پور 
شاخص های  ارتقا  و  مردم  نیاز  رفع  )ع(  مجتبی  حسن  امام 
منابع  به  کمک  بهداشتی،  شرب  آب  خدمات  از  بهره مندی 

مالی و کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها است.
ساحلی  روستاهای  در  آبرسانی  انتقال  خط  اجرا  افزود:  وی 

تنگستان به زودی آغاز می شود.
نماینده قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( در بوشهر نیز با اشاره 
به اهداف فعالیت این قرارگاه خاطرنشان کرد: قرارگاه امام 
حسن مجتبی )ع( با هدف رفع مشکالت آبرسانی روستاهای 
با کیفیت  اجرا  و  است  این حوزه شده  وارد  محروم  مناطق 
پروژه ها همراه با نظارت بدون نگاه به اعتبارات مورد توجه 

قرار دارد.
مرشدی بیان کرد: یک گروه عملیاتی از قرارگاه امام حسن 
مشکالت  و  دارند  حضور  پروژه  اجرا  محل  در  )ع(  مجتبی 
پروژه برای حل و رفع آن با شرکت آب و فاضالب و اتمام 

در زمان مشخص بررسی می کند.
نماینده قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( در بوشهر اضافه کرد: 
محرومیت زدایی،  راستای  در  پروژه ها  اجرا  با  می رود  امید 
شود  انجام  روستاها  به  مطلوب تر  خدمات رسانی  و  توسعه 
و  سالم  از آب شرب  برخورداری  شاخص  افزایش  شاهد  و 

بهداشتی در نقاط محروم باشیم.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر:

وقوع جرائم خشن در بوشهر 
۸ درصد کاهش یافت 

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: در  ۱۰ ماهه نخست 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۸ درصدی 

وقوع جرائم خشن در این استان روبه رو هستیم.
اظهار  سهرابی  جوشن  کارآگاه  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
کرد: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی و دوایر تجسس و با 
بهره گیری از ظرفیت مشارکت شهروندان و با وقت گذاری 
و تالش مضاعف و اقدامات اطالعاتی و علمی، در  ۱۰ ماهه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۸ درصدی 

وقوع جرائم خشن روبه رو هستیم.
وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی وقوع سرقت مسلحانه در 
با مدت مشابه در سال ۹۹،  ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه 
گفت: دستیابی نسبت کشف به وقوع ۱۰۱  درصد در سرقت 

به عنف  دست یابی به نسبت کشف به وقوع ۱۵۸ درصد در 
جرم خشن قتل با کشف تعداد ۱۲ فقره قتل معوق و کاهش 
۲۱  درصدی این جرم امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
و دست یابی به نسبت کشف به وقوع ۹۴  درصد درمجموع 

جرائم سرقت از دیگر دستاوردها امسال  بوده است.
تالش  با  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
در  کالهبرداری  وقوع  به  کشف  نسبت  پلیس،  کارآگاهان 
۱۰ ماهه سال جاری ۹۱ درصد و در جرم جعل نسبت کشف 
جعل  جرم  وقوع  و  آمده  بدست  درصد   ۹۵ میزان  وقوع  به 
پارسال  با مدت مشابه  مقایسه  امسال کاهش ۴ درصدی در 

داشته است.
با اشاره به تالش شبانه روزی پلیس برای  کاهش  سهرابی 
جرائم سرقت های خشن و خرد در سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل که با کار هدفمند و مؤثر مأموران و 
کار  دستور  در  تجسس  دوایر  و  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
تعداد  سال جاری  ابتدای  از  راستا  این  در  افزود:  دارد،  قرار 
۱۱۸  باند مجرمانه در جرائم سرقت شناسایی و منهدم شده که 
این امر باعث دستگیری ۳۶۱ سارق و ۱۷۵  نفر خریدار اموال 
خروجی  و  شده  سرقت  انواع  فقره    ۱۲۴۴ مسروقه، کشف 
این تالش ها  کاهش میزان سه  درصدی وقوع مجموع جرائم 

سرقت امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بوده است.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر تأکید کرد: این توفیقات 
حاصل همکاری شهروندان فهیم استان و توجه به توصیه های 

ایمنی پلیس در اقدامات پیشگیرانه از سرقت بوده است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

بندرشهید رجایی

اسکله یگان حفاظت بندر شهید 
رجایی بهره برداری شد

 

جنوبی  ضلع  در  رجایی  شهید  بندر  حفاظت  یگان  اسکله 
موج شکن اصلی این بندر به بهره برداری رسید.

و  بنادر  اداره کل  نگهداری  و  فنی  معاون  ایرنا،  به گزارش 
اظهار  اسکله  این  دریانوردی هرمزگان درخصوص جزئیات 
هدف  با  رجایی  شهید  بندر  حفاظت  یگان  اسکله  داشت: 
به  دریایی  گشت  شناورهای  استقرار  جهت  مناسب سازی 
همچنین  و  بندر  به  ورودی  شناورهای  پایش  بهره برداری، 
تسریع در عملیات دریایی در مواقع اضطرار به بهره برداری 

رسیده است. 
اسکله  این  نصب  و  ساخت  هزینه  پوررجبی  محمدرضا 
 ۳۲ بر  بالغ  را  کامپوزیت  عرشه  سطح  با  آلومینیومی 
 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای این اسکله را ۳ ماه اعالم 

کرد.
وی افزود: با نصب و استقرار  این اسکله امکان پهلوگیری 
یک  دریایی،  گشت  نوع  از  شناور  فروند  چهار  همزمان 
فروند شناور از نوع تجسس و نجات و  راهنمابر، پشتیبانی و  

مسافری در آن فراهم است.
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
در تشریح مشخصات فنی این اسکله نیز گفت: اسکله یگان 
ارتفاع و حدود   بندر شهید رجایی دارای ۱.۴۰ متر  حفاظت 

۱۸ متر طول و ۱.۲ متر عرض است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان:

طرح واکسیناسیون فلج اطفال 
در هرمزگان تمدید شد

 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج 

اطفال تا آخر این هفته در هرمزگان تمدید شد.
به گزارش مهر، عبدالجبار ذاکری در جمع خبرنگاران، افزود: 
کامل  علت  به  که  بود  بهمن   ۵ تا  طرح  این  نخست  مرحله 
 نشدن پوشش این طرح در برخی مناطق، مدت آن تمدید شده 

است.
در  نداشتن  حضور  درصورت  خانواده ها  اینکه  بیان  با  وی 
واحد مسکونی هنگام مراجعه مأموران می توانند به نزدیکترین 
مرکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند، اضافه کرد: 
و  حاشیه ای  مناطق  در  خانه  به  خانه  صورت  به  طرح  این 

پرخطر در حال اجراست.
ذاکری با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۸۵ درصد از کودکان 
زیر ۵ سال در هرمزگان قطره فلج اطفال دریافت کرده اند، 
تصریح کرد: گروه هدف این طرح کودکان متولد ۲۵ دی 

سال ۱۳۹۵ هستند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج 

اطفال از ۳۰ بهمن آغاز می شود و تا سه اسفند ادامه دارد.

استان خوزستاناستان خوزستان

معاون امور اقتصادی استانداری عنوان کرد؛

ضرورت توجه ویژه به توسعه 
شیالت در خوزستان

 
 

 
 
 

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با توجه به 
بازارهای موجود در حوزه خلیج فارس، بحث صادرت ماهی و 
برنامه های شیالتی موجود در سطح کشور، نیاز به این است 
که توسعه شیالت در خوزستان مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
که  شیالت  توسعه  ستاد  جلسه  حاشیه  در  فتوحی  آقارضا 
از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خوزستان  استانداری  در 
منابع آبی و سواحل  اساسی در خوزستان، بحث  موضوعات 
در این استان است. حدود ۳۳ درصد آب های جاری کشور 
و نیز حدود ۴۴ درصد از منابع آب پشت سدهای کشور در 

استان خوزستان قرار دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: موضوع افزایش تولید و توسعه 
در شیالت به عنوان یک اولویت، انکارناپذیر است. با توجه 
به بازارهای موجود در حوزه خلیج فارس، بحث صادرت ماهی 
و برنامه های شیالتی موجود در سطح کشور، نیاز به این است 
که توسعه شیالت در خوزستان مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
طرح های  گفت:  خوزستان  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
نتیجه  به  باید  که  دارد  وجود  شیالت  بحث  در  تمامی  نیمه 
برسند و پس از آن، برنامه هایی برای تولید شیالت تا سقف 

۵۰۰ هزار تن در یک دوره ۴ ساله را داریم.  
مرتبط،  دستگاه های  تمامی  جلسه  این  در  داد:  ادامه  فتوحی 
با  مرتبط  مسئوالن  و  تشکل ها  اتحادیه ها،  خصوصی،  بخش 
در  که  خدادادی  ظرفیت  از  بتوانیم  تا  داشتند  حضور  جلسه 

خوزستان وجود دارد، نهایت استفاده داشته باشیم.

اهواز

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان خبر داد؛

آغاز عرضه اینترنتی 
تخم مرغ و برنج وارداتی در اهواز

 
خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
اهواز  در  وارداتی  برنج  و  تخم مرغ  اینترنتی  عرضه  آغاز  از 

خبر داد.
اینترنتی  عرضه  از  ایلنا  با  گفت وگو  در  کریمی  علی رحم 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  اهواز  در  وارداتی  برنج  و  تخم مرغ 
برنامه  طریق  از  وارداتی  برنج  و  تخم مرغ  اینترنتی  عرضه 
و  کشور  کل  در  که  بازرگام  نام  به  )استارت آپ(  نوآور 

کالنشهرها و در اهواز نیز راه اندازی شده، آغاز شده است.
و  تخم مرغ  کاالهای  اینترنتی  عرضه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برنج وارداتی )برنج تایلندی و هندی ۱۲۱( افزود: این اقالم 
با قیمت مصوب عرضه می شوند که قیمت مصوب هر شانه 
۳۰ عددی تخم مرغ ۴۳ هزار تومان، کیسه ۱۰ کیلویی برنج 
تایلندی ۱۲۵ هزار تومان و کیسه ۱۰ کیلویی برنج دانه بلند 

هندی ۱۸۵ هزار تومان است.
خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
برای  گفت:  کاالها  اینترنتی  عرضه  هدف  درخصوص 
جلوگیری از افزایش قیمت برنج و تخم مرغ، عرضه اینترنتی 
را به عرضه معمول اضافه کردیم تا بتوانیم با دقت و سرعت 
بیشتر کاال را با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهایی 

برسانیم.
ثبات  کاالها،  اینترنتی  عرضه  هدف  کرد:  تصریح  کریمی 
افزایش  یا  و  شود  کمبود  دچار  کاالیی  اگر  تا  است  بازار 
بازاری در  تنظیم  به صورت  را  باشد، آن کاال  داشته  قیمت 

بازار عرضه کنیم.
)استارت آپ(  نوآور  برنامه های  است  قرار  اظهار کرد:  وی 
روز  دو  یکی،  در  نیز  زنجیره ای  فروشگاه های  درخصوص 
آینده راه اندازی شود تا مردم بتوانند از طریق سایت ها و این 
اپلیکیشن ها خرید کنند و کاالهایشان را درب منزل تحویل 

بگیرند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور اهواز:

واکسیناسیون گروه سنی 
۹ تا ۱۲ سال در خوزستان آغاز شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز 
استان خوزستان  در  تا ۱۲ سال   ۹ واکسیناسیون گروه سنی 

خبر داد.
خبرنگاران  به  سرمست  محمدحسین  دکتر  ایرنا  گزارش  به 
واکسیناسیون  فرایند  در  تسریع  لزوم  به  توجه  با  گفت: 
عمومی، گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال در استان خوزستان می توانند 

به همراه والدین خود با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت 
به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.

 وی افزود: با توجه به سرایت پذیری باالی سوش اُمیکرون، 
این سوش به سرعت در حال انتشار در جامعه است و مردم 

باید این موضوع را جدی بگیرند.
کلیه  از  گفت:  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گروه های سنی که موعد تزریق نوبت دوم یا سوم واکسن 
آنها فرا رسیده درخواست می شود در اولین فرصت نسبت به 

تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

دهدشت

رئیس منابع آب شهرستان کهگیلویه:

اجرای پروژه آبرسانی به دهدشت 
غربی پنج هزارهکتار اراضی 

کشاورزی را احیا می کند 

 

 

اجرای  با  گفت:  کهگیلویه  شهرستان  آب  منابع  رئیس 
پروژه آبرسانی به دهدشت غربی پنج هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی به زیرکشت محصوالت زراعی می رود و موجب 

تقویت معیشت ساکنان روستاهای این منطقه خواهد شد.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  خاضع  هادی  سید 
آب  تأمین  هدف  با  آبی  عظیم  پروژه  این  اجرای  داشت:  
لیر  بزرگ،  لیر  روستاهای  شامل  غربی  دهدشت  اراضی 

کوچک و حوزه چنگلوا آغاز شده است.
به گفته خاضع فاز اولیه این طرح شامل ایستگاه پمپاژ ثانویه، 
مخزن پنج هزار متر مکعبی، محوطه سازی و قسمتی از خط 
انتقال می شود که  در حال حاضر حدود ۵۹ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی  عملیات فاز دوم این پروژه شامل را نیز  سد انحرافی، 
با  کرد  پیش بینی  و   برشمرد  اولیه   پمپاژ  اصالح  و  آبگیر 
توجه به سفر هیئت دولت و در اولویت قرار گرفتن این طرح 

روند اجرایی آن  تسریع شود.
پیش تر معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز  
یکسال  در  که   بود  گفته  ایرنا  خبرنگار  به  رابطه  این  در 
گذشته ۵۴ میلیارد ریال برای تسریع در روند اجرایی پروژه 
آبرسانی به اراضی حومه غربی دهدشت تخصیص یافته است.
کیامرث حاجی زاده بیان کرد: تاکنون از این میزان اعتبار که 
از محل ملی و استانی بوده ۱۴۰ میلیارد ریال به پروژه تزریق 

شده که نقش مهمی در پیشبرد روند پروژه داشته است.
وی اظهار داشت: این پروژه از سال ۹۰ آغاز به کار کرده 
است که به دلیل عدم تخصیص منابع مالی کافی رشد خوبی 
نداشته است و همچنین  حدود  سه سال پروژه آبرسانی به 

حومه غربی دهدشت به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شده بود.

مدیرکل استاندارد 
استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

صدور ۵ پروانه استاندارد برای 
کارگاه های طالسازی استان 

کهگیلویه و بویراحمد
 

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور ۵ 
برای کارگاه های طالسازی  استاندارد در سال جاری  پروانه 
اجباری  استاندارد  مشمول  طال  گفت:  و  داد  خبر  استان  در 
کاربرد  پروانه  دریافت  به  ملزم  تولیدکنندگان  و  بوده 
طال  مصنوعات  روی  ساخت  کد  و حک  استاندارد   عالمت 

هستند.
بهمن رحمتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نمونه هایی 
به  آزمون  برای  واحدها  این  توسط  شده  تولید  طالهای  از 
استان  از  تأیید صالحیت شده خارج  آزمایشگاه های همکار 
ارسال شدند، افزود: بعد از آزمون نمونه های ارسالی و اطمینان 
از مطابقت آنها با استانداردهای ملی، برای ۵ نمونه با کدهای 
ساخت و عالمت تجاری )V۲،V۳،V۴،V۵،V۶( کد شناسایی 

طال صادر شد.
در  مؤثر  اقدامات  از  طال  استانداردسازی  کرد:  اظهار  وی 
راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان است که توسط سازمان 
کل  اداره  آن  تبع  به  و  ملی  سطح  در  ایران  استاندارد  ملی 
استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد در سطح استان، انجام 

می شود.
و  کهگیلویه  استان  استاندارد  مدیرکل  ایسنا،  گزارش  به 
بویراحمد بیان کرد: عالوه بر نظارت بر واحدهای تولیدی، 
و  عرضه  مراکز  به  مراجعه  با  کل  اداره  این  کارشناسان 
مطابقت عیار مصنوعات  از  نمونه ها،  نمونه برداری و آزمون 
حاصل  اطمینان  مربوطه  استانداردهای  با  گرانبها  فلزات 

می کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مأموران مرزبانی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال کاالی قاچاق از ۲ فروند شناور توقیف شده در آب های بندر 
گناوه کشف و ضبط کردند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ یداهلل شرفی به رسانه ها اعالم کرد: در بازدید از این شناورها، یکهزار و ۶۰۰ ثوب پوشاک معادل ۵۵۰ کیلوگرم، پنج 
هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و کفش که فاقد مجوز قانونی بودند، کشف شد.

وی اضافه کرد: در این عملیات ۲ نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده مرزبانی بوشهر اظهار کرد: مرزبانی این استان شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارد و نسبت به هرگونه 

ورود و خروج کاالی قاچاق حساس و با افراد خاطی به طور جد برخورد می کنند.

۱۹ میلیارد ریال کاالی قاچاق در گناوه کشف شد


