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استان فارساستان فارس

نی ریز

بازدید سرزده فرماندار 
شهرستان  نی ریز  و  عدم حضور 

برخی از مدیران 

بازدید  سرزده   نی ریز  ادارات  برخی  از  شهرستان  فرماندار 
کرد.

همراه  به  یوسفی  مختار  مقدسی:  علیرضا  خبری/  سرویس 
ادارات  در  سرزده  با حضور  فرمانداری  بازرسی  کارشناسان 
مورد  را  خدمات رسانی  وضعیت  نزدیک  از  شهرستان  این 

بررسی و ارزیابی قرار داد.
شبکه  طبیعی،  منابع  ادارات  از  بازدید  نی ریز ضمن  فرماندار 
بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی 
و  بازدیدها  این  از  هدف  اسالمی  تبلیغات  و  گردشگری  و 
سرکشی های سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف و بهبود 
از مشکالت و  به مردم، آگاهی  خدمات دستگاه های دولتی 
اداری،  نظم  زمینه  در  ادارات  کارکنان  و  مدیران  عملکرد 
رجوع،  ارباب  رضایتمندی  میزان  و  مراجعان  با  برخورد 
نمودن  عملیاتی  و  امور  پیشرفت  برای  پیشنهادها  دریافت 
تکریم حقوق ارباب رجوع دانست. وی  با بیان اینکه ادارات 
این شهرستان در ارائه خدمات به مردم باید الگو باشند گفت: 
مسئوالن ادارات و نهادهای شهرستان بایستی به موقع در محل 
میز خدمت اداره مربوطه حضور یافته و در صورت مرخصی 

یا مأموریت مراتب را قباًل به فرمانداری اطالع دهند.
الزم به ذکر است در این بازدید برخی از رؤسای ادارات به 
موقع سر کار خود حاضر نشدند که توسط فرماندار به آنها 

تذکر داده شد.

الر

تعمیر و مرمت خانه محمودی 
شهر الر به همت شهرداری و میراث 

 
دوستان در حال اجراست

خانه محمودی یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در الرستان 
است که قدمت آن به دوران زندیه برمی گردد.

سرویس خبری/ سید کامران علوی:  این خانه تاریخی واقع 
در الرستان، شهر الر، محله قنبر بیگی، جنب آب انبار قنبر 
 8678 ثبت  شماره  به   1382 سال  ماه  خرداد  یکم  در  بیگی 
درمجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده و اکنون در مالکیت 

شهرداری الر قرار دارد.
حیاِط   3 سرداب،   3 اتاق،   13 شامل  که  الر  محمودی  خانه 
آشپزخانه های  شاه نشین،  اتاق  آشپزخانه،  و  مرکزی  زاویه، 
باغچه،  کشکولی،  حوض  چاکده،  حوض  تر،  و  خشک 
درهای اندرونی و بیرونی، بادگیر، نورگیر، سردر و… است 
تا کنون به همت شهرداری الر و با همکاری میراث دوستان، 

بخش های مختلف آن تعمیر و مرمت شده است.
جاری،  سال  در  تاریخی  خانه  این  مرمت  و  تعمیر  برای 
اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان از محل درآمد شهرداری 
الر در نظر گرفته شده و اکنون این پروژه روند اجرایی خود 

را طی می کند.

اقلید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
خبر داد؛

افتتاح واحد گلخانه سبزی و صیفی 
در اقلید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: یک واحد 
در  مربع  متر  هزار   22 مساحت  به  صیفی  و  سبزی  گلخانه 
روستای شهر آشوب از توابع بخش حسن آباد شهرستان اقلید 

افتتاح شد. 
برای  کرد:  اضافه  پور  دهقان  مجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
راه اندازی این گلخانه سرمایه گذاری 220 میلیارد ریالی انجام 

شده است.
به نقل از جهاد کشاورزی، این مقام مسئول خاطرنشان کرد 
ظرفیت  سالیانه  شهبازی  حیدر  صیفی  و  سبزی  گلخانه  که 

تولید بیش از  ۴۵0 تن محصوالت گلخانه ای را دارد.
او اظهار کرد: احداث این طرح از سال 13۹۹ آغاز شد که تا 
کنون 76 میلیارد ریال از 126 میلیارد ریال تسهیالت مصوب 
شده  پرداخت  طرح  مجری  به  ملی  توسعه  صندوق  محل  از 

است.

دهقان پور با بیان اینکه این گلخانه در حال حاضر به کشت 
برای  گلخانه  این  کرد:  ابراز  دارد،  اختصاص  دلمه ای  فلفل 
فصلی  صورت  به  نفر   ۴۴ برای  و  دائم  صورت  به  نفر   22
اشتغال زایی می کند که به نوبه خود بسیار با اهمیت و حائز 

توجه خواهد بود. 

استان بوشهراستان بوشهر
مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر:

حمایت از واحدهای فناور
و دانش بنیان اولویت  تامین اجتماعی 

بوشهر است

از  حمایت  گفت:  بوشهر  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
اداره کل  این  اولویت های  فناور و دانش بنیان در  واحدهای 
مرکزی  سازمان  با  نیز  رایزنی های  زمینه  این  در  که  است 

انجام شده است.
بررسی  نشست  در  دیری  عباس  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
مشکالت بیمه ای واحدهای فناور و دانش بنیان استان بوشهر 
اظهار کرد: در مراجعه به شرکت های دانش بنیان مشخص  شد 
محاسبه حق بیمه آنها خارج از توان و ظرفیتشان است که در 
رایزنی با مدیرکل وصول سازمان این موضوع مورد پیگیری 

قرار گرفته است.
وی بیان کرد: برای نیروهای شاغل در شرکت های دانش بنیان 
راهکارهایی  اما  نداشت  وجود  بیمه  حق  معافیت  امکان  نیز 

دارد که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
دانش بنیان  تولید،  سال  نام  به  که  سالی  در  داد:  ادامه  دیری 
مشکالت  تا  است  فرصتی  شده  نام گذاری  آفرین  اشتغال  و 

بیمه ای این بخش به صورت ویژه دیده شود.
وی اظهار کرد: 3۵ نوع کارگاه هستند که دولت پرداخت 
آنها  از جمله  است که  معاف کرده  آنها  برای  را  بیمه  حق 
اشاره  نجاری ها و کارگاه های خانگی  نانوایی ها،  به  می توان 
برای  انجمن  یا  تعاونی  تشکل  با  معافیت  این  که  کرد 

شرکت های دانش بنیان نیز قابل تحقق است.
برای  کرد:  اظهار  بوشهر  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
ضریب  پیمانکاری  بحث  در  فناور  و  دانش بنیان  واحدهای 
گرفت  نخواهد  تعلق  آن  به  بیمه ای  حق  و  نمی شود  اعمال 

چراکه حق بیمه تنها برای دستمزد اعمال می شود.
استان  اجتماعی در  تأمین  بیان کرد: در تمامی شعب  دیری 
بوشهر حل مشکالت واحدهای فناور و دانش بنیان با اولویت 
رسیدگی می شود و در مرکز استان نیز شعبه یک به صورت 
مشکالت واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان اختصاص 

یافته است.

ناظر گمرک های استان بوشهر:

صادرات غیرنفتی بوشهر 
افزایش یافت

ناظر گمرک های استان و مدیرکل گمرک بوشهر از مثبت 
ماه نخست سال جاری  استان در سه  این  شدن تراز تجارت 
از  غیرنفتی  صادرات  شده  یاد  مدت  طی  گفت:  و  داد  خبر 
گمرک های این استان از نظر وزن 1۹ درصد و از نظر ارزش 

۹۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ستاد نظارت گمرک های استان 
بوشهر به نقل از علی سلیمانی اظهار کرد: در سه ماه نخست 
سال جاری، حدود هفت میلیون و 66۵ هزار تن کاال غیرنفتی 
)بدون احتساب میعانات گازی( به ارزش حدود چهار میلیارد 
و 28 میلیون دالر از گمرک های این استان صادر شده است.
وی به حجم صادرات استان بوشهر با احتساب میعانات گازی 
در این مدت اشاره و بیان کرد: حدود هفت میلیون و 72۹ 
هزار تن کاال به ارزش بالغ بر چهار میلیارد و 61 میلیون دالر 
از گمرک های این استان صادر شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزنی 20 درصد و از نظر ارزشی ۹۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
از گمرک های  عمده کاالهای صادراتی  داد:  ادامه  سلیمانی 
انواع  معدنی،  مواد  پتروشیمی،  محصوالت  شامل  استان  این 

آبزیان و سبزیجات و صیفی جات است.
صورت  صادراتی  کاالهای  حجم  بیشترین  کرد:  بیان  وی 
چین،  کشورهای  به  بوشهر  استان  گمرک های  از  گرفته 
امارات متحده عربی، هند، آفریقای جنوبی، نیجریه، سودان، 

موزامبیک، ترکیه، ساحل عاج و پاکستان بوده است.
طریق  از  کاال  واردات  حجم  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی 
افزایش  نیز  شده  یاده  مدت  در  بوشهر  استان  گمرک های 
داشته است، گفت: در سه ماه نخست سال جاری 161 هزار 
تن کاال به ارزش 7۹0 میلیون دالر از  طریق گمرک های این 
استان به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزنی ۴0 درصد و از نظر ارزشی 201 درصد 

افزایش نشان می دهد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

منابع طبیعی هرمزگان 
درخصوص خطر آتش سوزی 

در مراتع هشدار داد

 
هشدار  هرمزگان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
و  مراتع  کمین  در  جدی  تهدید  عنوان  به  آتش سوزی  داد: 
رعایت  با  مردم  دلیل  همین  به  است،  استان  جنگل های 
به مراقبت از عرصه های طبیعی  توصیه های حفاظتی، نسبت 

اهتمام بیشتری داشته باشند.
جمع  در  نورموسوی  محمد  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران با اشاره به گرمای هوا در آغاز فصل تابستان در 
هرمزگان افزود: باتوجه به در پیش بودن گرما و خشکی هوا 
و وجود پوشش علفی و خشک در عرصه های منابع طبیعی، 
رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری از آتش سوزی در 

جنگل ها و مراتع از سوی همگان ضروری است.
و  ملی  عرصه های  در  حریق  از  پیشگیری  کرد:  اضافه  وی 
طبیعی به عنوان ساده ترین اقدام نیازمند مشارکت فعال همه 
این  در  و  است  ملی  سرمایه های  از  حفاظت  هدف  با  مردم 
راستا بهره برداران و جوامع محلی، گردشگران و عموم مردم 

از روشن کردن آتش در جنگل ها و مراتع اجتناب کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان اظهار داشت: 
طبق بررسی های به عمل آمده بیشتر حریق های حادث شده 
در جنگل ها و مراتع استان در خارج از ساعات کاری اداری 

و روزهای پایانی هفته و ایام تعطیالت اتفاق می افتد.
موسوی اضافه کرد: دامداران، کشاورزان، گردشگران و تمام 
کسانی که در محیط های طبیعی برای تفریح و یا کار حضور 
دارند، از روشن کردن آتش در طبیعت به خصوص مناطق 

حساس جنگلی و مرتعی به جد خودداری کنند.
وی افزود: از آنجایی که بعدازظهرها وزش باد شدت یافته در 
این زمان نیز به هیچ عنوان آتش روشن نکنند و جهت پخت 
و پز از لوازم مرتبط و اجاق  گاز  استفاده نمایند؛ در صورتی 
که مجبور به روشن کردن آتش هستند به طور حتم با رعایت 
فاصله از درختان اطراف محل، گیاهان علوفه ای خشک شده 
را از محل مورد نظر آتش دور کرده و در پایان با اطمینان از 

خاموش شدن آتش، محل را ترک کنند.
کرد:  تأکید  هرمزگان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  بالفاصله  آتش سوزی  یا  دود  کمترین  مشاهده  با  مردم 
مأموران  با   13۹ و   1۵0۴ روزی  شبانه  تلفن  شماره  طریق 
یگان حفاظت منابع طبیعی استان تماس بگیرند و با رعایت 
تمامی تدابیر حفاظتی الزم تا رسیدن مأموران اطفای حریق از 

گسترش آتش جلوگیری نمایند.
زدن  آتش  از  دهیاران  و  شهرداری ها  شد:  یادآور  موسوی 
با  تصمیم  این  اتخاذ  صورت  در  و  کرده  خودداری  زباله ها 
ایمنی، پوشش گیاهی اطراف سایت زباله  اقدام های  رعایت 

را به عرض مناسب از علوفه و گیاهان خشک پاک کنند.
وی با اشاره به اقدام اشتباه برخی از کشاورزان در آتش زدن 
بقایای گیاهان در مزرعه های کشاورزی تأکید کرد: آتش 
بقایای گیاهی در مزرعه ها و  بوته ها،  زدن درختان جنگلی، 
باغات برابر قانون جرم محسوب می شود و با متخلفان برخورد 
قانونی خواهد شد.موسوی در پایان از عموم مردم هرمزگان 
خواست ضمن مشارکت فعال در امر حفاظت از منابع طبیعی 
تصرف،  تخریب،  گزارش  آیندگان،  برای  امانتی  عنوان  به 
قطع درختان جنگلی و آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی 

را به سامانه های تلفنی 13۹ و 1۵0۴ اطالع دهند.
از  هکتار  هزار   86 و  میلیون  یک  از  بیش  است  گفتنی 
کرت،  گونه های  با  جنگل  به  مربوط  هرمزگان  زمین های 
آکاسیا کنار  کهور ایرانی، تج و غیره و چهار میلیون و ۹0 
نیازمند صیانت و  به شدت  مراتع است که  نیز  هزار هکتار 

حفاظت است. 

قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

جشنواره تابستانی قشم

 
از ۱۸ تا ۳۱ تیرماه برگزار می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جشنواره تابستانی 
قشم از 18 تا 31 تیرماه در نگین خلیج فارس برگزار می شود.
ظرفیت های  معرفی  افزود:  الهی  فتح  افشار  ایلنا،  گزارش  به 
گردشگری جزیره، کاهش هزینه سفر و اقامت در قشم در 
فصل تابستان و معرفی قشم به عنوان منطقه ای با شرایط خرید 
مناسب و با تخفیف ویژه از اهداف جشنواره تابستان 1۴01 

قشم است.
وی اظهار کرد: برگزاری جشنواره تابستانی پس از چند سال 

گردشگران،  ورود  افزایش  برای  زمینه سازی  دنبال  به  وقفه 
رونق فعالیت بازارها، مجتمع های تجاری و فعاالن اقتصادی 
و اماکن اقامتی و همچنین ارائه خدمات به عالقه مندان حوزه 

گردشگری هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای جشنواره 
ماه های  در  تابستان،  بر  عالوه  که  است  بگونه ای  تابستانی 
همچنین  و  قطر   2022 جهانی  جام  برگزاری  ایام  و  آینده 

سال های آینده نیز با استقبال گردشگران همراه باشد.
وی در پایان عنوان کرد: از مهمترین سایت های گردشگری 
جزیره قشم طوالنی ترین غار نمکی جهان، دره ستاره ها، دره 
و تنگه چاهکوه، دره تندیس ها، موزه ژئوپارک، چاه های تال 
زیبا،  سواحل  ناز،  جزایر  الفت،  تاریخی  بندر  بادگیرهای  و 
جنگل های  عقابی،  پوزه  الک پشت های  تخم گذاری  سایت 
دریایی حرا، خلیج دلفین های هنگام، غارهای خوربس و بام 

قشم است.

استان خوزستاناستان خوزستان

جانشین فرمانده سپاه ولیعصر)عج( خوزستان:

بیش از ۷۰ درصد مأموریت های 
سپاه در خوزستان در زمینه 

محرومیت زدایی است

 
 

  
اینکه  بیان  با  جانشین فرمانده سپاه ولیعصر )عج( خوزستان 
راستای  در  سپاه  امروز  مأموریت های  درصد   70 از  بیش 
راستا  این  در  پاسداران  سپاه  گفت:  است  محرومیت زدایی 
و  جاده سازی  مدرسه سازی،  محرومان،  منازل  ساخت  برای 

دیگر طرح های عمرانی و خدماتی وارد عمل شده است.
معارفه  آیین  در  باقری  نعمت اهلل  سردار  ایرنا  گزارش  به 
اینکه   بیان  با  شادگان  بسیج  مقاومت  ناحیه  جدید  فرمانده 
مورد  همواره  آنها  مشکالت  رفع  و  مردم  به  کردن  خدمت 
از مشکالت  بسیاری  افزود:   است  بوده  بسیج و سپاه  توجه 

شهرستان شادگان با تعامل و همفکری قابل حل است.
وی در ادامه محرومیت زدایی را از اولویت های ناحیه مقاومت 
بسیج شادگان برشمرد و خواستار توجه بیشتر به پایگاه های 

مقاومت بسیج در این شهرستان شد.
ایثارگران  و  شهدا  خانواده  به  توجه  گفت:  باقری  سردار 
دیگر  از  طوایف  بزرگان  ظرفیت  از  بهره گیری  همچنین 
اولویت های سپاه در شادگان است چرا که بخش زیادی از 
جمعیت این شهرستان را طوایف تشکیل می دهند که بزرگان 
آنها یک ظرفیت هستند و باید از این ظرفیت برای پیشبرد 

کارها و رفع مشکالت منطقه استفاده کرد.
سرپرست فرمانداری شادگان نیز در این آیین گفت:  بسیج 
خدمات ارزشمندی را به نظام اسالمی ارائه کرده و معتقدیم 
هر فردی در هر نقطه ای از کشور که بتواند به ملت خدمت 

کند، بسیجی است.  
جمال صالح زاده افزود: امروز سپاه بعنوان حامی خط والیت 
عرصه های  در  دشمن  نفوذ  از  جلوگیری  در  مهمی  نقش 
این جایگاه سپاه موجب خشم دشمنان شده  مختلف دارد و 

است.
وی در خاتمه با قدردانی از خدمات و تالش سرهنگ پاسدار  
شادگان  بسیج  مقاومت  ناحیه  سابق  فرمانده  منیعات  صادق 
انجام  ارزشمندی  اقدامات  خود  خدمت  طول  در  وی  گفت: 

داده و تعامل خوبی با مسئوالن و مردم داشت.
در این آیین که با حضور امام جمعه و جمعی از سران عشایر 
شادگان برگزار شد سرهنگ پاسدار علی فرحانی  به عنوان 
فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شادگان معرفی 

شد.
سرهنگ پاسدار فرحانی پیش از این جانشین فرمانده ناحیه 

مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر بود.
شهرستان های  از  یکی  جمعیت  نفر  هزار   1۵0 با  شادگان 

بزرگ در استان خوزستان است. 

شادگان

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان خبر داد؛

خریداری حدود ۳۹ هزار تن گندم از 
کشاورزان شادگان

 
اداره تعاون روستایی شادگان گفت: حدود 3۹ هزار  رئیس 

تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.
سید ماجد موسوی در گفت و گو با ایسنا  با اشاره به پایان 
با  کرد:  اظهار  شادگان  کشاورزان  از  گندم  خرید  عملیات 
پایان کار برداشت گندم، محصول برداشت شده کشاورزان 
شادگانی با نرخ مصوب خریداری و به مراکز خرید تحویل 

داده شد.
توسط  تن محصول گندم  هزار  امسال حدود 3۹  افزود:  وی 

مراکز خرید، خریداری شد و به سیلوها و کارخانه های تولید 
آرد ارسال شده است.

زمین  هزار هکتار  دارای ۵7  اینکه شادگان  بیان  با  موسوی 
عمده ترین  برنج  و  خرما  گندم،  داد:  ادامه  است،  کشاورزی 

محصوالت کشاورزی این شهرستان هستند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
  

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی 
استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

آزادی ۱۴۹ زندانی جرائم غیر عمد 
از زندان های کهگیلویه و بویراحمد 

طی یک سال اخیر

 

 

و  کهگیلویه  استان  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
بویراحمد گفت: طی یک سال اخیر 1۴۹ زندانی جرائم غیر 

عمد از زندان های این استان آزاد شدند.
منصور بیژنی در نشست با خبرنگاران، افزود: فاصله بین اول 
تیرماه 1۴00 تا چهارم تیر 1۴01، 1۴۹ زندانی جرائم غیر عمد 
با 77 میلیارد و ۵70 میلیون بدهی آزاد شدند که 82 درصد 

مبلغ مورد گذشت شکات قرار گرفت.
این  میان  در  عمد  غیر  جرائم  با  زن   11 کرد:  اظهار  وی 

زندانیان آزاد شده قرار داشت.
بویراحمد  و  کهگیلویه  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
اینکه هم اکنون 173 زندانی جرائم غیر عمد در  به  اشاره  با 
و  خیرین  انتظار  چشم  و  می برند  سر  به  استان  زندان های 
میلیارد تومان مجموع بدهی  نیکوکاران هستند، گفت: 116 

این افراد است.
بیژنی تصریح کرد: در بحث درمان و حمایت بهداشتی، طی 
یکسال گذشته 1۵ هزار و 82۴ ویزیت در زندان ها انجام و 

هیچ مورد فوتی کرونایی درون زندان نداشتیم.
بیژنی تصریح کرد: برنامه های اشتغال زندانیان به سه روش 
اجرایی شده است و در گروه اول پوشش زندانیان با رأی باز 

اجرایی شده است.
وی از ضعف اشتغال با کارگاه های درون زندانی کارآفرین 
محور در استان خبر داد و ادامه داد: کارآفرینان در این محور 
می توانند از معافیت های مختلف استفاده کرده و از آنها برای 

استفاده از این ظرفیت دعوت می شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
با اشاره به تولید محصوالت با اشتغال نشسته زندانیان، عنوان 
کرد: درمجموع ۹8۴ زندانی در استان مشغول به کارند که 80 

درصد آمار محکومین را تشکیل می دهند.
در  اخیر  یکسال  طی  در  زندانی   171۴ کرد:  تأکید  بیژنی 
دوره های مهارت فنی و حرفه ای شرکت کرده و 13۴۵ نفر 
موفق به دریافت گواهی پایان دوره شدند. در زمینه اجرای 
برنامه های فرهنگی، طی یکسال گذشته، 386 حافظ از یک 
جزء به باالی قرآن کریم داشتیم و سه هزار و ۵03 مددجو 

در برنامه ها شرکت کردند.
وی با بیان اینکه درمجموع سه هزار و 712 نفر در آموزش های 
مذهبی ما شرکت کردند، گفت: پوشش دو هزار و 81 برنامه 
نیز  بی سواد  نفر  اجرایی و 72  اخیر  ورزشی در طی یکسال 

شناسایی و از دوره های سوادآموزی بهره شدند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
اعزام  از  الکترونیک،  دادرسی  طرح  اجرای  با  اینکه  بیان  با 
سنتی ۹2 درصد اعزام ها جلوگیری شده است، افزود: فارغ از 
جرائم خاص، امروزه به شکل ویدئو کنفرانس بخش زیادی 

از جلسات دادگاه پوشش داده می شود.
بیژنی با اشاره به اینکه کار فرهنگی - آموزشی جای زندان 
بانی صرف را گرفته است، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی 
اولویت های ده گانه هدفگذاری شده  از  نیز  اشتغال زندانیان 

است.
وی با بیان اینکه نگرش جامعه باید نسبت به مقوله زندان و 
زندانی عوض شود، تصریح کرد: امروز وقتی نامی از زندانی 
آورده شود، متأسفانه برخی خانواده زندانی را در سبد زندانی 
می بینند. باید در افکار عمومی برای تغییر این نگرش اشتباه، 
و  کهگیلویه  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  شود.مدیرکل  کار 
پوشش  با  نیازمند  متأهل  از حمایت 600 خانواده  بویراحمد 
تا  خانواده ها  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  حمایتی  نهادهای 
زمان زندانی بودن سرپرست ها مورد حمایت قرار می گیرند. 
6 میلیارد تومان تاکنون به 600 خانوار جامعه هدف پرداخت 
شده است.بیژنی ادامه داد: ۴۵0 خانواده زندانی نیز زیرپوشش 
حمایت انجمن های حمایت از زندانیان قرار گرفتند. همچنین 
2۵00 بسته معیشتی نیز در میان خانواده زندانیان توزیع شده 

است.
حصر،  از  هدف  امروزه  کرد:  بیان  وی  ایسنا،  گزارش  به 
اصالح و تربیت است و درمجموعه زندان ها کارهای اصالحی 
و تربیت انجام می شود و احترام به عزت و کرامت انسانی و 
تعلیم روحیات دینی و فرهنگی برای افراد مورد تأکید است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با دستور ویژه وزیر نیرو  درخصوص 
افزایش 326 میلیارد تومانی اعتبارات محرومیت زدایی مازاد بر اعتبارات 
گذشته که برای آب استان در نظر گرفته شده بود اکنون اعتبارات آبی 

استان در حوزه محرومیت زدایی به ۹00 میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، 
با علی اکبر محرابیان  بویراحمد  استاندار کهگیلویه و  احمدزاده  سید علی 
دیدار  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  کرد.استاندار  دیدار  نیرو  وزیر 

گزارشی از شرایط تنش آبی و آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های این 
بخش را ارائه داد و خواهان توجه جدی به این حوزه شد. 

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد علی اکبر 
استاندار درخصوص  پیگیری  و  به گزارش  توجه  با  نیرو  وزیر  محرابیان 
جذب  بحث  در  منابع  تأمین  و  افزایش  ضرورت  و  استان  آبی  شرایط 
دستور  گذشته،  تومان  میلیارد   610 بر  عالوه  محرومیت زدایی  اعتبارات 

افزایش 326 میلیاردی اعتبارات را صادر کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
اعتبارات آبی محرومیت زدایی کهگیلویه و بویراحمد به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت


