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کازرون

تاکید بر ضرورت اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

در نشست امور بانوان

نشست امور بانوان با تاکید بر اجرای قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت در فرمانداری ویژه کازرون برگزار شد.

شبکه  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
نشست  این  در  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
بهداشت  مرکز  خانواده  سالمت  واحد  مسئول  کارشناس 
شهید »پیرویان« کازرون با اشاره به کاهش نرخ باروری و 
فرزندآوری در ایران، گفت: ادامه روند کاهش نرخ باروری، 
و  میانسال  جمعیت  افزایش  با  آینده  سال های  در  را  کشور 

سالمند و کاهش نیروی جوان و مولد روبرو می کند.
با  مقابله  برای  دولت  افزود:  فرد«  خورشیدی  »محبوبه 
به  شاغل  بانوان  ویژه  به  خانواده ها  تشویق  و  بحران  این 
فرزندآوری، تسهیالتی برای دوران بارداری و شیردهی آنها 

در نظر گرفته است.
او اضافه کرد: عالوه بر فرزندآوری، حفظ سالمت کودکان 
و نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور نیز اهمیت دارد که 
در این زمینه باید راهکارهای پیشگیری از سوانح و حوادث 
ترافیکی به عنوان یکی از عوامل مرگ و میر نیروی جوان 
از سوی ادارات و سازمان های مرتبط با این موضوع اجرایی 

شود.
بهداشت  مرکز  جمعیت  جوانی  و  باروری  برنامه  کارشناس 
در  باروری  نرخ  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نیز  پیرویان  شهید 
هر جامعه نشان دهنده رشد جمعیت است، گفت: پایین ترین 
میزان قابل قبول نرخ باروری 2/1 )دو و یک دهم( درصد 
است و کاهش این رقم به زیر 2 درصد روند کاهش رشد 

جمعیت را نشان می دهد.
با  کازرون  درمان  و  بهداشت  شبکه  افزود:  روستا«  »فریده 
تشکیل دبیرخانه جوانی جمعیت از تمامی ظرفیت های خود 
برای ارائه آموزش در زمینه ازدواج آسان و پایدار، پیشگیری 
از سقط جنین و مضرات تک فرزندی برای کارکنان ادارات، 

دانشگاه ها و مراکز مرتبط با جوانان استفاده خواهد کرد.

ارسنجان 

راه اندازی مجدد یک کارخانه تولیدی 
پس از پنج سال تعطیلی در ارسنجان

 با پیگیری دکتر کاووس رضایی فرماندار دلسوز و پرتالش 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  کارگروه  همکاری  و  مردمی  و 
صنایع  شرکت  طیب  شوریجات  و  رب  کارخانه  ارسنجان 
به  شروع  تعطیلی،  سال   5 از  پس  ارسنجان  مروارید  غذایی 

فعالیت نمود. 
نفر   50 با  کارخانه  این  یزدانی:  داور  خبری/  سرویس 
اشتغال مستقیم و 260 نفر غیرمستقیم، روزانه مقدار 30.000 
ترشیجات  انواع  کیلوگرم   10.000 و  گوجه  رب  کیلوگرم 
شهرستان  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  و  تبدیل  از  را 
ارسنجان و شهرستان های همجوار تولید و به استان های مجاور 
که  می نماید  صادر  افغانستان  و  روسیه  عربی،  کشورهای  و 
ساالنه مقادیر قابل توجهی ارزآوری برای شهرستان به همراه 
شهرستان  جمعه  امام  بهرامی  حجت االسالم  همچنین  دارد. 
ابراز  ضمن  و  آورد  بعمل  بازدید  کارخانه  این  از  ارسنجان 
خوشبختی از راه اندازی مجدد کارخانه، از نزدیک چگونگی 

تولیدات آن را مورد بررسی قرارداد.

مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:

دومین گواهی فعالیت زنجیره ارزش 
کشاورزی در مرودشت صادر شد

پروانه  از صدور  مرودشت  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فعالیت زنجیره ارزش مرغ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، منصور امیریان با بیان 
دارویی،  گیاهان  ارزش  زنجیره  از  پس  زنجیره  این  اینکه 
محسوب  شهرستان  در  کشاورزی  ارزش  زنجیره  دومین 
می شود، اظهار کرد: این مجموعه از سال 1395 فعالیت خود 
را آغاز کرده است و در حال حاضر با مساحت 15 هزار و 
200 مترمربع با اخذ مجوز در حلقه های مختلف زنجیره ارزش 

فعالیت می کند.
او بیان کرد: در این زنجیره حلقه های مختلف اعم از؛ تأمین 

و  انبارداری  بسته بندی،  و  فرآوری  تولیدکنندگان،  نهاده ها، 
سردخانه و بازار رسانی تا مراکز فروش به صورت مستمر و 

در ارتباط با یکدیگر فعالیت می کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای روستاییان 
ارزش  زنجیره های  ایجاد  اقتصادی  اهداف  از  بومی  افراد  و 
نفر   450 از  بیش  برای  زنجیره  این  در  تصریح کرد:  است، 

اشتغال زایی شده است.
کرد:  ابراز  مرودشت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بسته بندی گوشت مرغ و انواع دام به صورت تازه و منجمد، 
تهیه انواع برگرها و سایر فرآورده های مشابه، تهیه استیک 
و فرآورده های مشابه از گوشت قرمز چرخ نشده، طعم دار 
تازه  و  منجمد  گوشت  بسته بندی  دام،  گوشت  انواع  کردن 
کباب،  جوجه  سوخاری  بال  شنیسل،  ناگت،  انواع  شترمرغ، 
و  طیور  گوشت  از  مشابه  فرآورده های  و  سوخاری  مرغ 
ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دومداره از 

عمده ترین فعالیت های زنجیره مذکور است.
امیریان با اذعان به اینکه ایجاد زنجیره های ارزش از مباحث 
مهم و رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: 
در  دنیا  در  محصوالت  فروش  درصد   ۷0 کنونی  شرایط  در 
فروش  به  سنتی  به صورت  تنها 30 درصد  و  زنجیره  غالب 
را دوچندان  زنجیره ها  تشکیل  اهمیت  آمار  این  می رسد که 

می کند.

استان بوشهراستان بوشهر
معاون پارک علم و فناوری خلیج فارس:

جهت گیری ها به سمت کانون های 
توسعه دانش بنیان در بوشهر 

افزایش یافته است

فناوری  و  علم  پارک  معاون  و  بوشهر  استاندار  مشاور 
و  انقالب  معظم  رهبر  منویات  براساس  گفت:  خلیج فارس 
اشتغال  و  دانش بنیان  تولید،  سال  عنوان  به  امسال  نام گذاری 
آفرین، سیاست ها و جهت گیری های دولت و به تبع آن این 
یافته  افزایش  دانش بنیان  توسعه  کانون های  سمت  به  استان 

است.
نشست در  بهرامی  عبدالحسن  ایرنا،  خبرنگار  گزارش   به 
دانش بنیان  و  تولیدکننده  شرکت های  بازار  توسعه  روزه   2
سهم  بخواهیم  اگر  افزود:  جم  فجر  گاز  شرکت  در  کشور 
اقتصاد دانشی را در اقتصاد ملی افزایش دهیم و بتدریج آن را 
به سطوح باالتر برسانیم باید 2 راهبرد را در دستور کار قرار 
افزایش شمار شرکت های دانش بنیان و ایجاد  داد که شامل 
جریان دانشی و فناوری برخاسته از این شرکت ها و رسوخ 
آنها به بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و حتی اداری است.
به  منتج  نوآوری  جریان  کرد  تالش  باید  کرد:  بیان  وی 
بازار شود چرا که اگر هدف تنها افزایش تعداد شرکت های 
به  را  دانشی  جریان  نتوانیم  و  باشد  فناور  و  دانش بنیان 
بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در کشور رسوخ دهیم 
بازار  نبود  دلیل  به  اما  می یابد  افزایش  شرکت ها  این  تعداد 

دچار سرخوردگی می شوند.
در  سرخوردگی  ایجاد  و  بازار  نبود  کرد:  اظهار  بهرامی 
شرکت ها باعث می شود به جای مهاجرت نخبگان مهاجرت 

شرکت های دانش بنیان را از کشور افزایش یابد.
شرکت های  و  فناوری  امور  در  بوشهر  استاندار  مشاور 
در  خوب  خیلی  اتفاق  یک  امروز  داد:  ادامه  دانش بنیان 
مجموعه وزارت نفت و بویژه در مجموعه شرکت ملی گاز 
رخ داده و آن این است که مسئوالن این شرکت برخاسته از 

مجموعه های  پژوهشی فناوری و خودکفایی هستند.
معاون پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به راه اندازی 
مرکز نوآوری و رشد پارس جنوبی با همکاری پارک علم 
این مرکز  راه اندازی  ملی گاز گفت:  فناوری در شرکت  و 
نوآوری این نوید را می دهد که این اکوسیستم و زیست بوم 

در مجموعه پارس جنوبی گسترش پیدا کند.  
بهرامی ادامه داد: امروز با توجه به وجود سرمایه انسانی بومی 
نیاز  که  جم  توحید  شهرک  در  متخصص  انسانی  سرمایه  و 
فناورانه صنعت را بخوبی می شناسند و می توانند زمینه ایجاد 
گروه های استارتاپی، دانش بنیان و فناورانه را شکل دهند فضا 
و زیرساخت الزم برای راه اندازی مراکز نوآوری و رشد در 

شهرستان جم بیش از عسلویه فراهم است.
به گفته بهرامی مهمترین وظیفه ما در پارک علم و فناوری 
در  را  نوآوری  و  فناوری  نظام  که  است  این  بوشهر  استان 
مناطق شکل داده و اجزا و زنجیره را در کنار هم قرار دهیم 

تا اینها بتوانند همدیگر را پیدا کنند و تأثیرگذار باشند.
گاز  ملی  شرکت  و  صنعت  می رود  انتظار  کرد:  اظهار  وی 
که منادی جریان نوآوری در وزارت نفت است در راستای 
بازار  برای  بالقوه ای  ظرفیت  بتواند  خود  اجتماعی  مسئولیت 
شرکت های فناور و دانش بنیان در منطقه ایجاد کند و به این 

صورت جریان نوآوری شبکه سازی شود. 
بهرامی تاکید کرد: باید تالش شود با ایجاد جریان نوآوری، 
مهاجرت  از  این وسیله  به  تا  ایجاد کرد  اجتماعی  توانمندی 

نخبگان استان بوشهر به مناطق دیگر جلوگیری شود.
و  تولیدکننده  شرکت های  بازار  توسعه  روزه   2 نشست 
رهبر  منویات  عملی  تحقق  راستای  ر  د  کشور  دانش بنیان 
توسعه  راستای  در  و  سال  شعار  نامگذاری  در  انقالب  معظم 
اقتصاد دانش بنیان روز دوشنبه در شرکت پاالیش گاز فجر 

جم آغاز به کار کرد.

تنگستان
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خبر داد؛

قلع و قمع ۵۰ بنای غیرمجاز 

 
در تنگستان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: 50 مورد ساخت 
و ساز غیر مجاز به میزان 250 هزار مترمربع واقع در بخش 
مرکزی شهرستان تنگستان )روستای چاه پیر( قلع و قمع شد.
به گزارش مهر، علی جمادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را به 

صورت جدی در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز عالوه بر 
اینکه قلع و قمع بنا را در پیش دارد، جرم محسوب شده و 

قابل تعقیب و پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از قلع و قمع تعداد بیش 
هزار   250 میزان  به  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  مورد   50 از 
مترمربع به ارزش 250 میلیارد ریال واقع در بخش مرکزی 

شهرستان تنگستان )روستای چاه پیر( خبر داد.
جمادی با اشاره به قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهرستان 
تنگستان، عنوان کرد: با حضور مسئوالن قضائی دادگستری 
شهرستان تنگستان و مسئوالن دستگاه های متولی، ساخت و 
به  به صورت 100 درصد  قمع و  قلع و  سازهای غیر مجاز، 

وضع سابق اعاده شد.
تغییر  از  جلوگیری  راستای  در  اقدامات  این  افزود:  وی 
 10 ماده   2 تبصره  احکام  اجرای  و  مجاز  غیر  کاربری های 
جلوگیری  و  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون 
و  متخلفان  با  برخورد  و  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  از 
بیت المال صورت  تضییع حقوق  از  سودجویان و جلوگیری 

گرفته است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان؛

بیش از ۱۲۴۰ تُن 
کاغذ توقیفی به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تحویل داده شد

 
از  بازدید  از  پس  گفت:  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
محموله یکهزار و 241 تنی کاغذ توقیف شده در بندر شهید 
رجایی، طی هفت روز، با نظارت تعزیرات حکومتی استان، 
به  دولتی(  نرخ  )با  بازار  در  عرضه  برای  توقیفی  محموله 

وزارت ارشاد تحویل داده شد.
به گزارش دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی افزود: 
انباشت  به موضوع  استان هرمزگان  با ورود دستگاه قضایی 
)دپوی( کاغذهای وارداتی، حجم خروجی محموله های کاغذ 

از مبدأ این استان بیش از 2 تا سه برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در فرآیند تعیین تکلیف کاغذهای دپو شده، 
بیش از 6۷ هزار ُتن کاغذ موجود در انبارهای بخش خصوصی، 
و  قرار گرفت  شناسایی  مورد  استان  این  و گمرکات  بنادر 
ترخیص  برای  ویژه ای  دستورات  و  اقدامات  رابطه،  این  در 
محموله های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذهای انباشت  

شده در انبارهای بخش خصوصی صادر شد.
امنیت  پلیس  از  متشکل  تیم هایی  کرد:  خاطرنشان  قهرمانی 
و  تجارت  معدن،  صنعت،  حکومتی،  تعزیرات  اقتصادی، 
 14 از  بازرسی  مأموریت  استان،  مرکز  دادستان  نمایندگان 
انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس را بر عهده گرفته 
انبارها  این  نتیجه آن 2۷ هزار تن کاغذ دپو شده در  و در 
شناسایی شد و در نتیجه، با بررسی های انجام شده، مشخص 
شد؛ بخش قابل توجهی از این کاغذها در سامانه انبارها ثبت 
نشده است، که در این رابطه؛ به منظور رسیدگی به تخلفات 
شدن  کامل  از  پس  و  تشکیل  قضایی  پرونده های  احتمالی، 
مدارک، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان هرمزگان 

ارسال شد.
وی اظهار داشت: پرونده های تشکیل شده در این خصوص 
هم اکنون در تعزیرات حکومتی استان در حال رسیدگی بوده 

که نتایج آن به زودی اعالم خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان بیان داشت: طبق آمار 
اعالم شده توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان، قبل از 20 فروردین 1401، تنها 40 کامیون 

به حمل کاغذ اختصاص داده شده بود، که با ورود دستگاه 
قضایی و پیگیری های انجام شده؛ از تاریخ ذکر شده تا مورخ 
و  و چهل  سیصد  و  هزار   5 به  تعداد  این   ،1401 تیرماه   2۸
اخذ شده؛  برابر گزارش  یافته و  افزایش  باری  ناوگان  شش 
121 هزار تن محموله کاغذ )کاغذ و مشتقات مربوطه( در 
انبارهای مقصد  به  و  بارگیری  بندرعباس  مبدأ  از  این مدت 

حمل شده است.
وی همچنین گفت: با توجه به بررسی های میدانی انجام شده 
تیرماه   2۸ تا   1401 فروردین   20 از  رسیده،  و گزارش های 
1401 )از تاریخ ورود دستگاه قضایی( 14۸ هزار تن کاغذ از 
انبارهای بنادر به گمرک اظهار شده است، که از این میزان 
حدود 16 هزار تن در حال انجام تشریفات گمرکی و 132 

هزار تن ترخیص شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به 
تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص، به روزرسانی انبارهای 
مربوطه و تطبیق موجودی واقعی با سامانه جامع انبارها، توسط 
سازمان  و  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 

صمت، در حال انجام است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان:

عامل اصلی توزیع مشروبات الکلی 
مسموم در هرمزگان دستگیر شد

با هوشیاری و تالش پلیس امنیت عمومی استان عامل اصلی 
تهیه و توزیع مشروبات الکلی مسموم که در ایام ماه رمضان 

موجب فوت 13 نفر شده بود، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح 
این خبر بیان کرد: در پی مسمومیت تعداد ۷5 نفر و فوت 13 
نفر از شهروندان هرمزگانی در اثر مصرف مشروبات الکلی 
مسموم در ایام ماه مبارک رمضان امسال و متواری شدن عامل 
یا عامالن این حادثه، بالفاصله پس از وقوع حادثه پیگیری 

موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سردار غالمرضا جعفری افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی 
استان با شبانه روزی و کار اطالعاتی نهایتًا عامل اصلی تهیه و 
توزیع مشروبات الکلی مسموم بنام »رضا ز« را در بندرعباس 

شناسایی کردند.
وی اظهار کرد: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی، روز 
عملیات  یک  در  و  اعزام  محل  به  اکیپی  تشکیل  با  گذشته 
ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی 103 

لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که برادر این متهم 
بالفاصله پس از وقوع حادثه دستگیر و تاکنون در زندان به 
سر می برد، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده ضمن اعتراف 
به تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز با همکاری برادر 
به مراجع  قانونی  با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل  خود، 
قضایی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شد.

استان خوزستاناستان خوزستان

نماینده تالش و رضوان شهر در مجلس 
شورای اسالمی:

کاهش بودجه شهرداری ها 
و دهیاری ها باعث خروج آنها 

از مدار قانون می شود

 
 

  
نماینده تالش و رضوان شهر در مجلس شورای اسالمی تحقق 
از  را  دهیاری ها  و  شهرداری ها  برای  پایدار  بودجه  نیافتن 
امروز کشور عنوان کرد و گفت: کاهش بودجه  مشکالت 
قانون  مدار  از  آنها  خروج  باعث  دهیاری ها  و  شهرداری ها 

می شود.
به گزارش ایسنا، حسن محمد یاری در جلسه مجلس شورای 
عمران  کمیسیون  گزارش  به  رسیدگی  جریان  در  اسالمی 
امروز  گفت:  آبادان  متروپل  ساختمان  فروریزش  مورد  در 
و  شهرداری ها  برای  پایدار  بودجه  نیافتن  تحقق  مشکل  با 
دهیاری ها مواجهیم و نتوانستیم این مسئله را حل کنیم و به 
همین دلیل شاهد فروش اماکن در شهر خواهیم بود که این 

قابل قبول نیست. 
برای  درآمدی   1401 سال  بودجه  در  که  این  وجود  با 
این  متأسفانه  کرده ایم،  پیش بینی  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
دستگاه ها  این  سهم  وقتی  است؛  کرده  پیدا  کاهش  بودجه 
مجبورند  و  می شوند  خارج  قانون  مدار  از  آنها  یابد  کاهش 
برای تأمین کاستی های خود به مسیرهای انحرافی وارد شوند 

که زیبنده نیست.
عمده ای  بخش  امروز  کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
حقوق  پرداخت  و  روزمره  مسائل  حل  در  شهرداری ها  از 
کارکنان خود با مشکل مواجهند و بسیاری از شهرداری ها و 
دهیاری ها در حوزه انتخابیه من نیز همین معضالت را دارند. 
همچنین افزایش تعرفه نظام مهندسی و ساخت و سازها نیز 

باعث شده برخی افراد از مدار قانون خارج شوند و در برخی 
شهرها ساخت و سازهای خالف را مشاهده کنیم.

محمدیاری اظهار کرد: موضوع متروپل نمونه ای از مشکالتی 
و  راه  وزارت  به  زمینه  همین  در  مواجهیم؛  آن  با  که  است 
برای  آیا  که  می دهم  تذکر  کشور  وزارت  و  شهرسازی 
اندیشیده  اتفاقات  سازوکاری  این گونه  از تکرار  جلوگیری 

شده است؟

اهواز
مدیر مخابرات منطقه خوزستان خبر داد؛

نصب و راه اندازی ۲ سایت پرسرعت 
تلفن همراه در اهواز

دو  راه اندازی  و  نصب  از  خوزستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
سایت پرسرعت جدید تلفن همراه در اهواز خبر داد.

رحیم فالح زاده در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به تالش برای 
توسعه سایت های پرسرعت تلفن همراه در اهواز اظهار کرد: 
دو سایت جدید و پرسرعت همراه اول در منطقه گلستان و 

کیانشهر اهواز نصب و راه اندازی شد.
شبکه  توسعه ای  برنامه های  تداوم  راستای  در  افزود:  وی 
ارتباطات سیار و به منظور رفع نقاط کور و پوشش حداکثری 
شبکه همراه، با تالش کارشناسان و متخصصان حوزه معاونت 
سیار مخابرات خوزستان، یک سایت جدید و پرسرعت تلفن 
همراه در منطقه گلستان اهواز نصب، راه اندازی و وارد مدار 

شد.
جدید  سایت  این  گفت:  خوزستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
نصب شده، مجهز به تکنولوژی های نسل دوم، سوم و چهارم 

اینترنت همراه است.
همراه  پرسرعت  سایت  یک  همچنین  داد:  ادامه  زاده  فالح 
اول از پروژه توسعه شبکه ارتباطی همراه در منطقه کیانشهر 
)کیانپارس شرقی در محدوده پل شهید صیاد شیرازی( نصب، 

راه اندازی و وارد مدار شده است.
وی ارتقای سطح کیفی، پایداری ارتباط خدمات تلفن همراه 
و همچنین رفع نقاط کور و جلب رضایتمندی مشتریان ساکن 
در این مناطق را هدف راه اندازی این سایت ها عنوان کرد و 
گفت: با وارد مدار شدن این سایت ها، عالوه بر پایداری و 
تقویت شبکه، سرعت تبادل اطالعات مشترکان دیتای شبکه 

همراه اول در این مناطق افزایش پیدا کرد.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل بیمه سالمت کهگیلویه و بویراحمد:

۹۰ درصد هزینه های ناباروری 
در کهگیلویه و بویراحمد توسط 
بیمه سالمت پرداخت می شود

 

 

مدیرکل بیمه سالمت کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به 
سیاست دولت مبنی بر افزایش جمعیت، 90 درصد هزینه های 

ناباروری در استان توسط بیمه سالمت پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، کیان دهراب پور در نشست با خبرنگاران 
اینک  هم  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در بیمارستان دولتی بی بی حکیمه گچساران و شهید جلیل 

یاسوج این خدمات بدون کم و کاست ارائه می شود.
بیمارستان خصوصی  ناباروری در  افزود: چنانچه درمان  وی 
بیمار  به  کرد  هزینه  دولتی  تعرفه  با  مطابق  گیرد  صورت 

پرداخته می شود.
داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
استان  نفری  هزار   ۷23 از  بیش  درصد جمعیت   ۷0 از  بیش 

تحت پوشش بیمه سالمت استان هستند.
و  بوده  دولتی  کاماًل  سازمان  این  داشت:  ابراز  پور  دهراب 

بزرگترین سازمان بیمه ای پایه ای کشور است.
از 90 درصد  می توانند  پوشش  افراد تحت  تاکید کرد:  وی 

تخفیف بستری استفاده کنند.
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
چنانچه این بیمه نباشد مردم استان با هزینه کرد بسیار باالیی 

مواجه خواهند شد.
این  پوشش  تحت  افراد  بیشتر  کرد:  تصریح  پور  دهراب 

سازمان در استان روستاییان هستند.

از  بویراحمد گفت: ۸0 درصد  رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
اراضی کشاورزی دیم مناطق مختلف این استان قابلیت تبدیل شدن به اراضی 

آبی را دارند.
اراضی  افزود: سطح  ایرنا  با خبرنگار  معتمدی پور در گفت و گو  علی  سید 
کهگیلویه و بویراحمد بیش از 2۷2 هزار هکتار است که بیش از 200 هزار 

هکتاران قابلیت تبدیل از دیم به آبی را دارند.
وی بیان کرد: تاکنون بیش از 45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه 

آبیاری نوین و یا کانال کشی استاندارد مجهز شدند.
نوین  آبیاری  طرح های  اجرای  هزینه  درصد   ۸5 کرد:  تصریح  معتمدی پور 
از محل اعتبار دولتی و سهم خودیاری مردم نیز 15 درصد است که باعث 
جهاد  سازمان  می شود.رئیس  کشاورزی  بخش  در  آبیاری  بازدهی  افزایش 
اکنون  هم  نوین  آبیاری  بویراحمد گفت: 40 طرح  و  کشاورزی کهگیلویه 
در مناطق مختلف این استان در دست اجراست.وی تصریح کرد: این تعداد 

طرح ها با اعتباری بیش از 350 میلیارد ریال در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:
۸۰ درصد از اراضی دیم کهگیلویه و بویراحمد قابلیت تبدیل شدن به آبی را دارند


