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کازرون

تعطیلی یک آرایشگاه زنانه 
در کازرون به دلیل رعایت نکردن 

موازین بهداشتی

»پیرویان«  شهید  بهداشت  مرکز  محیط  سالمت  کارشناس 
کازرون از تعطیلی یک آرایشگاه زنانه در این شهرستان به 

دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
عفیفیان گفت:  اکرم  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
خوراکی،  مواد  قانون   13 ماده  مقررات  اجرای  راستای  در 
دلیل  به  زنانه  این آرایشگاه  بهداشتی،  آشامیدنی، آرایشی و 

رعایت نکردن اصول بهداشتی تعطیل شد.
او با اشاره به تخصصی بودن فعالیت هایی مانند اپیالسیون و 
کاشت ناخن و ضرورت فراهم سازی شرایط بهداشتی مناسب 
از  آرایشگاه ها،  متصدیان  سوی  از  فعالیت ها  اینگونه  برای 
بهداشتی،  تخلفات  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان 
موارد را در تماس با سامانه تلفنی 190 رسیدگی به شکایات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع رسانی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون
خبر داد؛

پایان کشت چغندر قند پاییزه 
در کازرون

کشت  پایان  از  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و گفت: 500  داد  خبر  این شهرستان  در  پاییزه  قند  چغندر 
قند  چغند  کشت  به  کازرون  کشاورزی  اراضی  از  هکتار 

پاییزه اختصاص یافته است.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی معاونت 
کازرون،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان 
حمید رشیدی با اشاره به این که افزایش تولید این محصول 
می تواند نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی جامعه ایفا کند، 
اظهار کرد: در سال زراعی جاری 100 درصد برنامه کشت 

چغندرقند پاییزه در کازرون محقق شده است.
قالب  در  چغندرقند  کشت  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
کشاورزی قراردادی و با انعقاد قرارداد کشت انجام می شود، 
تصریح کرد: نهاده ها و ادوات مکانیزه مورد نیاز برای کاشت 
قند  کارخانه های  توسط  شهرستان  این  در  پاییزه  قند  چغند 
تن  هر  ازای  به  در  نهایت  در  و  تأمین  اقلید  و  مرودشت 
کیلوگرم   20 مذکور  کارخانه های  به  شده  تحویل  محصول 
تفاله خشک و دو کیلوگرم شکر به عنوان جایزه به کشاورز 

داده می شود.
رشیدی با تاکید بر اینکه کشت چغندر قند پاییزه به عنوان 
یک محصول مناسب در تغییر الگوی کشت می تواند گزینه 
زمستانه  و  پاییزه  بارندگی های  از  بهره گیری  برای  مناسبی 
تضمینی،  افزود: خرید  باشد،  بحران کمبود آب  با  مقابله  و 
مصرف آب کمتر در مزارع، باالتر بودن میانگین عملکرد، 
پاییزه  کشت  مزایای  از  خاک  اصالح  و  شوری  به  تحمل 

چغندر قند در مناطق جنوبی است.
بیان کرد: کشت  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون 
محصوالت  با  جایگزین  کشت  عنوان  به  پاییزه  قند  چغندر 
و  بهینه  استفاده  سیاست های  اجرای  هدف  با  بر  آب  کم 
انجام  کازرون،  شهرستان  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی 

می شود.

بیضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا خبر داد؛

تکمیل یک کانال آبرسان کشاورزی 
در بیضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: عملیات ساخت 
کانال آبرسان روستای هزار به طول 1155 متر به اتمام رسید 

و بهره برداری از آن آغاز شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
کرد:  بیان  مویدی  بیضا، صدیقه  شهرستان  جهاد کشاورزی 
برای ساخت کانال مذکور 11 میلیارد ریال اعتبارات دولتی و 

خودیاری اهالی روستا صرف شده است.
مویدی اظهار کرد: 350 متر از این کانال با اعتبار 3 میلیارد 
و  آبیاری  شبکه های  اجرای  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال 

زهکشی و 800 متر کانال با اعتبار 8 میلیارد ریال خودیاری 
مردمی تکمیل گردید.

انتقال 30 متر بر ثانیه  وی تصریح کرد: این کانال ظرفیت 
آب را دارد و 60 نفر بهره بردار با 600 هکتار زمین زراعی 

و باغ از کانال آبیاری چشمه ملوسجان بهره مند خواهند شد.
بتنی  شده  احداث  کانال  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
ابراز  است،  با مصالح سنگ و سیمان  الینینگ و ذوزنقه ای 
نقش  منطقه  کشاورزی  وضعیت  بهبود  در  طرح  این  کرد: 

مؤثری دارد.

اقلید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید خبر داد؛

اجرای طرح انتخاب مشارکتی تراکم 
مناسب کشت گندم در اقلید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید از اجرای طرح انتخاب 
از  مترمربع  مناسب کشت گندم در 1500  تراکم  مشارکتی 

اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی مدیریت 
بیان  با  طرفدار  خدامراد  اقلید،  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
این مطلب افزود: در راستای ارتقای ضریب خوداتکایی در 
محصول گندم، آبان ماه امسال طرح انتخاب مشارکتی تراکم 
مناسب کشت گندم در مزرعه روزبه کیاسی از کشاورزان 
روستای کناس از توابع بخش حسن آباد این شهرستان اجرا 

شد.
تراکم 120،150،  تیمار  پنج  این طرح،  در  اضافه کرد:  وی 
180، 210، 220 کیلوگرم بذر رقم پیشگام در پنج قطعه مورد 

مقایسه قرار می گیرند.
این مقام مسئول تصریح کرد: طرح با هدف انتخاب تراکم 
مناسب بوته در مترمربع، افزایش عملکرد در زراعت گندم، 
و  تولید  هزینه های  کاهش  بذر،  مصرف  در  جویی  صرفه 

افزایش عملکرد اجرا شد.

الر

به همت شهرداری الر؛

عملیات انتقال آب باران از رودخانه 
فصلی به آب انبار محله پیرغیب 

شهر الر آغاز شد
رودخانه  از  باران  آب  انتقال  منظور  به  لوله گذاری  عملیات 
فصلی واقع در خیابان حاج غفوری محله پیرغیب شهر قدیم 

الر به یکی از آب انبارهای این محله آغاز شد.
موحدی  رامین  علوی:  کامران  سید  خبری/  سرویس 
بازدید  پروژه  این  اجرای  محل  از  الر  شهرداری  سرپرست 
کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت آن قرار گرفت.

به  انبار  آب  در  باران  آب  ذخیره  موحدی،  رامین  گفته  به 
تأمین آب مردم منطقه  منابع  از  عنوان آب شرب که یکی 
در گذشته بوده، امروزه با توجه به بحران کم آبی از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

استان بوشهراستان بوشهر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات بوشهر:

۵۱ میلیارد ریال تسهیالت به کسب 
و کارهای حوزه فاوا در استان بوشهر 

پرداخت شد

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر گفت: 
51 میلیارد ریال در قالب 1۷ فقره تسهیالت کم بهره به فعاالن 
کسب وکارهای حوزه فاوا در این استان پرداخت و موجب 

ارتقای اشتغال زایی در این عرصه شد.
این  اعطای  کرد:  اعالم  ایرنا  با  گفت وگو  در  سملیان  علی 
میزان تسهیالت در دولت سیزدهم انجام شده که زمینه اشتغال 
۴5 نفر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم کرده 
ادامه  همچنان  متقاضیان  به  تسهیالت  این  پرداخت  و  است 

دارد.
وی توضیح داد: پرداخت این تسهیالت به صاحبان کسب و 
کار در حوزه فاوا از منابع بند »الف« و »ب«تبصره 18 قانون 
صورت  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  منابع  و  بودجه 

گرفته است.
سملیان افزود: از این میزان تسهیالت 33 میلیارد ریال از محل 
بند »الف« و سه میلیارد ریال از محل بند »ب« تبصره 18 

قانون بودجه، به کسب و کارهای حوزه فاوا، دفاتر پیشخوان 
شهری و عرضه کنندگان محصول بر بستر پلتفرم ها پرداخت 

شده است.
اضافه  بوشهر  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرد: این اداره کل به عنوان بررسی کننده طرح های حوزه 
فاوا از منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بیش از 10 
با  تأیید کرد که  برای دریافت تسهیالت روستایی  را  طرح 
دفاتر،  این  توسعه  یا  ایجاد  برای  ریال  میلیارد   15 پرداخت 

منجر به ایجاد اشتغال برای 1۷ نفر شد.
حوزه  اشتغال  توسعه  برنامه  ابالغ  با  کرد:  اظهار  سملیان 
ارتباطات و فناوری اطالعات در قانون بودجه 1۴01 و ارائه 
توسعه  شاهد  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  به  تسهیالت 

بیشتر اکوسیستم نوآوری در کشور خواهیم بود.
وی عنوان کرد: ارائه تسهیالت نامحدود و بدون شرط ایجاد 
اشتغال به شرکت های دانش بنیان حوزه ارتباطات و فناوری 
این عرصه  فعاالن  نیز در دستور کار قرار دارد و  اطالعات 
)شامل ICT، فعالین حوزه IT، فین تک و نوپا( می توانند طرح 

خود را برای دریافت این تسهیالت حمایتی ارائه کنند.

معاون گردشگری استان بوشهر خبر داد؛

اشتغال ۷۰۰ نفر در حوزه

 
 گردشگری بوشهر

ایجاد  از  بوشهر  استان  سرمایه گذاری  و  گردشگری  معاون 
اشتغال ۷00 نفر در حوزه گردشگری استان خبر داد.

اظهار  خبرنگاران  جمع  در  جمالی  وحید  مهر،  گزارش  به 
گردشگری  حوزه  در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کرد: 
استان، به طور مستقیم برای ۷00 نفر ایجاد اشتغال شده است؛ 
هتل، هتل آپارتمان، بوم گردی، رستوران سنتی و مجتمع های 

گردشگری بیشترین سهم را در این راستا داشته اند.
کنار  در  گردشگری  زیرساخت های  توسعه  داد:  ادامه  وی 
عامل   2 می تواند  برای جذب گردشگر  مناسب  زمینه  ایجاد 
در  اشتغال زایی  میزان  این  که  باشد،  اشتغال  رونق  در  مؤثر 
سامانه رصد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم به ثبت 

رسیده است.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری استان بوشهر خاطرنشان 
کرد: با توجه به روند خوب عملیات اجرایی دیگر پروژه های 
گردشگری در استان، پیش بینی می شود که این میزان اشتغال 

تا پایان سال به عدد 900 برسد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد؛

برداشت غیرمجاز ۹۵ هزار تن 
سنگ آهن قاچاق از یک معدن 

در هرمزگان

 
دستگیری  و  شناسایی  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
عامل برداشت بیش از 95 هزار تن سنگ آهن قاچاق از یک 

معدن در شهرستان میناب خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار غالمرضا جعفری، در تشریح این خبر 
بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان میناب 
و  طبیعی  منابع  تخریب  بر  مبنی  واصله،  خبر  پی کسب  در 
برداشت سنگ آهن  و  منگنز  معدنی  ماده  غیرمجاز  برداشت 
به صورت وسیع و مخفیانه با ماشین آالت سنگین در اطراف 
در  ویژه  بصورت  را  موضوع  پیگیری  هشتبندی،  کوه های 

دستور کار قرار دادند.
هماهنگی  با  موضوع،  بررسی  جهت  مأموران  افزود:  وی 
قضایی به محل اعزام و در بازدید از معدن مورد نظر و محرز 
جلوگیری  کارگاه  فعالیت  دامه  از  غیرمجاز  برداشت  شدن 
اصلی  عامل  متهم و  رابطه یک  پلمپ آن در یک  و ضمن 

برداشت غیرمجاز معدن را دستگیر کردند.
در  شده  دستگیر  متهم  کرد:  اظهار  استان  انتظامی  مقام  این 
بازجویی های فنی به عمل آمده لب به اعتراف گشود و اقرار 
از  سوءاستفاده  با  و  بوده  غیرمجاز  معدن  اکتشاف  که  کرد 
و  سنگ آهن  برداشت  به  اقدام  رودان  فاریاب  معدن  مجوز 

انتقال مواد معدنی به بندرعباس می کرده است.
جعفری خاطرنشان کرد: برابر استعالم صورت گرفته از اداره 
صنعت و معدن و تجارت استان و شهرستان میناب مشخص 
شد مواد برداشت شده ماده معدنی منگنز با عیار 1۷ بوده و 
بصورت  تومان  میلیارد  ارزش 180  به  تن  از 95 هزار  بیش 

غیرقانونی برداشت شده است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه متهم با تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه 
از  موازی کاری  و  پنهان  تصریح کرد: هرگونه  زندان شد، 
چشمان تیزبین پلیس مخفی نمی ماند و قطعًا مجرمان شناسایی 
عموم  از  می شوند  معرفی  ذیصالح  و  قضایی  محاکم  به  و 

شهروندان و مردم قدرشناس استان نیز درخواست می شود در 
صورت مشاهده و اطالع از هرگونه موارد مشکوک مراتب 
اطالع  پلیس  به   110 فوریت های  تلفنی  سامانه  طریق  از  را 
دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و 

دستگیری مجرمان و متخلفین اقدام شود.

بندرعباس

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
خبر داد؛

تسهیالت دو هزارمیلیاردی 
برای ساخت و توسعه بیمارستان

 
۵۳۱ تخت خوابی بندرعباس

دریافت  از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
تسهیالت دو هزار میلیاردی جهت ساخت و توسعه بیمارستان 

531 تختخوابی مگاهاسپیتال خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر غالمعلی جاودان در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به اهمیت افزایش تخت بستری در استان، افزود: در 
سوی  از  تختخوابی   531 بیمارستان  ساخت  تکمیل  راستای 
بانک رفاه اعتبارات خوبی به مبلغ دو هزار میلیارد ریال در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده که تاکنون 520 
شده  دریافت  دانشگاه  توسط  تسهیالت  این  از  ریال  میلیارد 

است.
اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهبود  برای  گامی  بندرعباس  تختخوابی   531 بیمارستان 
اظهار کرد:  است،  بندرعباس  در  درمان  بهداشت و  شاخص 
ساخت این بیمارستان یکی از بزرگ ترین گام ها در راستای 
رفع دغدغه مردم استان هرمزگان در حوزه سالمت و درمان 
است که با وارد مدار شدن این بیمارستان، بخش قابل توجهی 
و  می شود  برطرف  استان  در  بیمارستانی  تخت  کمبود  از 
شاخص های بهداشت و درمان در هرمزگان ارتقای بیشتری 

خواهد یافت.

استان خوزستاناستان خوزستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان:

طرح تصفیه خانه فاضالب آبادان
با ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی 

در حال اجرا است

تشریح  با  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر   
آخرین وضعیت تصفیه خانه در دست احداث فاضالب آبادان 
 ۷۹ به  اکنون  هم  خانه  تصفیه  این  فیزیکی  پیشرفت  گفت: 

درصد رسیده و تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
بازدید  در  کرمی نژاد  محمدرضا  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
مدیر عامل و هیئت مدیره پاالیشگاه آبادان از تصفیه خانه 
خروجی  پساب  است  قرار  داشت:  اظهار  شادگان  فاضالب 
تصفیه خانه فاضالب آبادان برای این پاالیشگاه استفاده شود.
خروجی  پساب  تفاهمنامه  یک  در  شده  مقرر  افزود:  وی 
فاینانس  پروژه های  جزو  که  آبادان  فاضالب  خانه  تصفیه 
خارجی در خوزستان است پس از بهره برداری برای استفاده 
به پاالیشگاه آبادان انتقال داده شود که این کار گام مهمی 
در استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب در خوزستان در 

راستای حفاظت از زیست محیط است.
آبفا  و  کشور  فاضالب  و  آب  مجموعه  افزود:  کرمی نژاد 
خوزستان استفاده از پساب تصفیه خانه ها را برای شرکت های 

مورد نیاز در دستور کار قرار داده است.
به  اشاره  با  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شادگان برای صنایع 
سال  که  شادگان  فاضالب  خانه  تصفیه  پساب  محلی گفت: 
گذشته با حضور وزیر کشور وارد مدار بهره برداری شد در 
سالجاری با اجرای تفاهم نامه ای به فوالد شادگان واگذار شده 

است.
در  شادگان  فاضالب  تصفیه خانه  افزود:  ادامه  در  کرمی نژاد 
خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  نخست  هدف گذاری 
بهره برداری  و  تکمیل  بعدی  اولویت های  و  شد  مدار  وارد 
در  ماهشهر  و  خرمشهر  آبادان،  فاضالب  تصفیه خانه های  از 

دستور کار قرار دارد.
پتروشیمی  شرکت  هم افزایی  با  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
امکان  اعتبارات  از  بخشی  تأمین  و  )ره(  خمینی  امام  بندر 
تصفیه  پروژه  تکمیل،  و  ساخت  روند  در  تسهیل  و  تسریع 

خانه فاضالب ماهشهر تا پایان سال اجرایی می شود.
کرد:  بیان  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
عملیات تکمیل احداث پنج تصفیه خانه فاضالب در شهرهای 

از سال  ماهشهر که  امام و  بندر  آبادان، خرمشهر، شادگان، 
با پیشرفت ۷۱ درصدی متوقف شده بود آغاز شده که   ۹۷
در بهمن ماه سال گذشته تصفیه خانه شادگان به بهره برداری 

رسید.
ظرفیت  به  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  فاضالب  تصفیه خانه های 
مترمکعب  هزار   ۲۲۹ اول  فاز  در  تصفیه خانه ها  این  ظرفیت 
به ظرفیت  این  دوم  فاز  اجرای  با  که  است  روز  شبانه   در 

۳۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش می یابد.

معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته 
امداد امام خمینی خوزستان خبر داد؛

اجرای رزمایش همدلی و احسان 

 
در مناطق محروم خوزستان

معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
خوزستان گفت: رزمایش همدلی و احسان در قالب پویش 
ستاد  به  وابسته  احسان  بنیاد  همکاری  با  احسان«  »سفره 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در مناطق محروم خوزستان 

اجرا شد.
رزمایش سفره  مراسم  در  علیپور  ایلنا محمدرضا  به گزارش 
و  اقشار  به  با هدف کمک  این رزمایش  بیان کرد:  احسان 
برخوردار  کمتر  و  حاشیه ای  مناطق  در  نیازمند  خانواده های 

استان خوزستان اجرا شد.
وی گفت: در این رزمایش ۴۱ تن مواد پروتئینی با اولویت 
مناطق محروم دارای سوءتغذیه بین خانوارهای نیازمند توزیع 

شد.
معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
خوزستان با بیان اینکه این رزمایش در راستای اجرای طرح 
نیز  گذشته  هفته  در  داشت:  اظهار  شد  برگزار  همدل  ایران 
میان  معیشتی  بسته  احسان ۱۵ تن گوشت و  بنیاد  با کمک 

خانواده های نیازمند در مناطق مختلف خوزستان توزیع شد.
وی با اشاره به همکاری نیروهای جهادی و داوطلب در تهیه 
بسته های معیشتی نیازمندان اظهار داشت: بخشی از افرادی که 
در این رزمایش کمک می کنند فعاالن مراکز نیکوکاری و 

نیروهای بسیجی، جهادی و مردمی هستند.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

عملکرد راهداری استان کهگیلویه 
و بویراحمد رضایت بخش نیست

 

 
 

در  عملکرد  نحوه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پروژه های راهداری استان رضایت بخش نیست.

به گزارش ایسنا، سید علی احمدزاده در شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرای برش 
استانی سند توسعه پنج ساله 1۴02 تا 1۴06 استان را با نگاه 
تحولی و توسعه محور تبیین و تدوین کنند، افزود: در تدوین 
برنامه ها  باید پیش نویس سیاست ها و  این سند  استانی  برش 

ارائه شود که در هفت فصل و 26 بند است.
توسعه  سند  برنامه های  و  سیاست های کلی  اظهار کرد:  وی 
ابالغ شده است که  معظم رهبری  مقام  هفتم کشور توسط  
آن  شاخص  محورهای  از  عدالت  با  همراه  اقتصادی  توسعه 

است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برش استانی 
سند راهبردی پنج ساله مبتنی بر پنج سند باالدستی تکلیف و 

وظایف هر دستگاه اجرایی در آن مشخص شده است. 
احمدزاده تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی با اولویت عدالت 
کردن  رقمی  تک  و  قیمت  ثبات  درصدی،  هشت  رشد  با 
تورم، واقعی کردن منابع و مدیریت مصرف، تعیین تکلیف 
پروژه های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی، شفاف سازی 
ایجاد تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام  درآمدهای نفت، 
جامع اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، افزایش حداکثر نفت و 
ارتقای  بزرگ،  چند طرح  اجرای  مشترک،  میادین  در  گاز 
نظام سالمت، تحکیم بنیان خانواده و فرهنگ اسالمی- ایرانی، 
از  برخی  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  رسانه ای  اثربخشی 

برنامه ها و سیاست های سند توسعه هفتم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست به همه مدیران 
دستگاه های اجرایی تاکید کرد: استان برخوردار از منابع نفت 
و گاز است اما با توجه به اینکه حق و حقوق استان از این 2 
منابع سرشار خدادادی پرداخت نشده است تالش کنیم تا این 
خواسته در برنامه توسعه پنج ساله هفتم گنجانده شود و محقق 
رشد  و  آوری  فرزند  کاهش  جمعیت،  مسئله  به  وی  شود. 
نزولی جمعیت به عنوان یک بحران اشاره و تاکید کرد: در 
هر برنامه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این مسئله 
از اولویت های اساسی و حیاتی است و باید همه جانبه مورد 

توجه، حمایت و تاکید باشد.

بید گفت: قنات نهرآخور  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم 
خورجان با اعتباری بالغ بر 5000 میلیون ریال از محل اعتبارات خسارت سیل 

1۴01 مرمت شد.
از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
شهرستان خرم بید؛ مهدی بهراد با اشاره به رخداد سیل تابستان 1۴01 و تخریب 
بیش از 60 رشته قنات شهرستان خرم بید اظهار کرد: عملیات اجرایی احیا و 
مرمت هشت رشته قنات این شهرستان از ابتدای آبان ماه با اعتبار 12 هزار و 

اعتبارات خسارت سیل سال 1۴01 آغاز و در حال  از محل  میلیون ریال   500
اجرا است.او با بیان اینکه عملیات مرمت و احیا قنات نهرآخور خورجان یکی از 
هشت رشته قنات تخریب شده این شهرستان، به اتمام رسیده است تصریح کرد: 
بالغ بر 180 هکتار از اراضی کشاورزی شامل باغ های آلو، بادام و گردو از این 

قنات مشروب و 100 خانوار بهره مند شدند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید افزود: در این شهرستان 

2۷6 رشته قنات فعال وجود دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید:
قنات نهرآخور خورجان در خرم بید مرمت شد


