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کازرون

آغاز طرح سالمت نوروزی 
در شبکه بهداشت و درمان کازرون

پیرویان  شهید  بهداشت  مرکز  محیط  سالمت  واحد  مسئول 
و چهارم  بیست  از  نوروزی  آغاز طرح سالمت  از  کازرون 

اسفند 1401 در این شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
احمدی گفت:  محمد  درمان شهرستان کازرون،  و  بهداشت 
در این طرح، روزانه دو تیم سیار نظارتی از ساعت 8 صبح 
بهداشتی  پروتکل های  و  موازین  رعایت  شب،   8 لغایت 
تجهیزات  و  ابزار  بهداشت  فردی،  بهداشت  رعایت  مانند 
کار، بهداشت مواد غذایی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
مانند  حساس  اماکن  و  مراکز  در  فردی  حفاظت  وسایل  از 
سرویس های بهداشتی عمومی داخل شهر و بین راهی، هتل ها، 
اقامتگاه ها، جایگاه های عرضه سوخت، پاساژها، آرایشگاه ها، 
خشکبار،  و  آجیل  فروش  مراکز  قنادی ها،  اغذیه فروشی ها، 
مشابه  اماکن  و  مراکز  و  زنجیره ای  فروشگاه های  نانوایی ها، 

را بررسی می کنند.
او با بیان اینکه طرح سالمت نوروزی تا چهاردهم فروردین 
تخلفات  موارد  خواست  شهروندان  از  دارد،  ادامه   1402
به  رسیدگی   190 تلفنی  سامانه  با  تماس  در  را  بهداشتی 
شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا تماس 
مرکز  در  مستقر  تیم  به  مربوط   42210696 ثابت  شماره  با 

بهداشت شهید پیرویان اطالع رسانی کنند.

ارسنجان 

برگزاری جلسه هم اندیشی بزرگان
 و معتمدین شهرستان ارسنجان

این  فرماندار  رویکرد  با  یزدانی:  داور  خبری/  سرویس 
طریق  از  شهرستان  مشکالت  حل  و  پیگیری  در  شهرستان 
صاحب نظران  و  معتمدین  با  نشست هایی  جمعی،  خرد 

شهرستان ارسنجان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این جلسات که اعضای شورای شهرستان، شهر و بخش 
نیز حضور داشتند، حجت االسالم حسینعلی بهرامی امام جمعه 
ضروری  و  الزم  موارد  جزء  صدر  سعه  گفت:  ارسنجان 
مدیریت است جالب این که خود پیامبر اسالم )ص( با این که 
عقل کل بوده و با مبدأ وحی ارتباط داشت، در مسائل مختلف 
اجتماعی و اجرایی، در جنگ و صلح و امور مهم با اصحاب 

خود مشورت می کردند.
برخی  ارائه  با  مقدم،  خیر  ارسنجان ضمن  فرماندار  ادامه  در 
فعالیت های شهرستان و با توجه به ظرفیت ها، اظهار داشت: با 
تکیه بر منابع و ظرفیت های موجود در شهرستان، می بایست 
توسعه شهرستان را با راهنمایی نخبگان و افراد صاحب علم و 

تجربه سرعت بخشید.

الر

سرپرست شهرداری الر:

با تمام توان برای زنده نگه داشتن 
فرهنگ و هویت الرستان  پای کار 

خواهیم بود
پوستر  از  الر،  شهرداری  سرپرست  حضور  با  مراسمی  در 
دومین جشنواره »حلوا مسقطی الری و گردشگری خوراک 

الرستان« رونمایی شد.
که  مراسم  این  در  علوی:  کامران  سید  خبری/  سرویس 
رئیس  منشی  حمید  و  شهردار  فرهنگی  معاون  زارع  محسن 
داشتند،  حضور  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
گفت:  الر  شهرداری  سرپرست  حقیقی  سعیدی  ابوالفضل 
برای توسعه گردشگری الرستان و برند سازی حلوا مسقطی 
الری باید با برنامه های مدون کارهای ارزنده ای در این زمینه 

صورت گیرد.
ابوالفضل سعیدی حقیقی افزود: دومین جشنواره حلوا مسقطی 
ماه  فروردین  در  که  الرستان  و گردشگری خوراک  الری 
بوستان  در  مدت چهار شب  به  دهم  تا  هفتم  از  سال جاری 
تا  است  برگزار می شود، فرصت خوبی  )پارک شهر(  ملت 
اقصی  از  که  مهمانانی  به  را  منطقه  گردشگری  ظرفیت های 

نقاط کشور به این شهرستان سفر می کنند، معرفی کنیم.
فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  برای  توان  تمام  با  داد:  ادامه  وی 
عرصه  عالقه مندان  و  فعاالن  کنار  در  الرستان؛  هویت  و 

فرهنگی، پای کار خواهیم بود.
در پایان مراسم از پوستر جشنواره رونمایی شد.

این جشنواره قرار است نوروز امسال در شهر الر با همکاری 
فدراسیون گردشگری خوراِک وزارت میراث فرهنگی و به 

صورت »ملی« برگزار شود.
در جشنواره امسال، در کنار نمایشگاه و غرفه های حلواپزی 
مفرح  و  شاد  برنامه  ویژه  الرستان،  بومی  خوراک های  و 
عیدانه و چند نشست تخصصی و آموزشی در موضوع توسعه 
مسقطی  حلوا  سازی  برند  و  الرستان  خوراک  گردشگری 

الری برگزار خواهد شد.

استان بوشهراستان بوشهر
 

مدیرکل راهداری استان بوشهر خبر داد؛ 

افزایش ۲۸ درصدی ورود مسافران 
به استان بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: 
هفته  آخر  طی  استان  به  سواری  خودروهای  ورود  میزان 
به همین زمان در سال گذشته 28.22 درصد  نسبت  گذشته 
رشد داشته که حکایت از افزایش مسافرت ها به استان است.

به گزارش ایرنا، عبدالکریم اخترشناس با اشاره به نصب 60 
بوشهر  استان  شهری  برون  محورهای  در  ترددشمار  سامانه 
ورود سالجاری  اسفندماه   26 تا   24 روزهای  طی  داد:   ادامه 
به  نسبت  ثبت شده که  استان  به  و ۳۳4 خودرو  هزار   128

دوره مشابه سال قبل افزایش 28.22 درصدی داشته است.
وی افزود: همچنین طی این مدت 12۷ هزار و 818 خودرو 
دوره  با  مقایسه  در  که  شده  ثبت  استان  از  حین خروج  در 

مشابه سال قبل 21.0۵ درصد رشد را نشان می دهد.
اخترشناس با اشاره به اینکه بیشترین تردد خودروها طی آخر 
هفته گذشته مربوط به محور بوشهر- چغادک و بالعکس با 
فراوانی ۳1.2 درصدی بوده است، خاطرنشان کرد: همچنین 
محورهای بوشهر- گناوه و بالعکس )29.2 درصد( و بوشهر- 

دیر و بالعکس )2۳.26( در رتبه های بعدی می باشند.
درباره  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
چه  پالک  به  مربوط  خودروها  تردد  سهم  بیشترین  اینکه 
استان هایی بوده، گفت: بررسی های سامانه پالک خوان نشان 
با سهم 60 درصدی،  می دهد که پس از خودروهای بوشهر 
 خودروهایی با پالک استان فارس )16.8۵ درصد(، خوزستان
)۵.18 درصد(، تهران )۳.۷۳ درصد( و اصفهان )۳.۳۷( بوده 

است.
اسفندماه   26 تا   24 روزهای  طی  اخترشناس،  گفته  به 
تا   18 بوشهر  استان  محورهای  در  تردد  اوج  ساعت های 
ضمن  استانی ها  هم  و  هموطنان  می رود  انتظار  که  بوده   19
مدیریت زمان سفر خود، برای کسب آخرین وضعیت راه ها 

با شماره 141 تماس بگیرند.

مدیرکل تعاون استان بوشهر:

طرح کاالبرگ الکترونیکی 
در بوشهر اجرا می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر از آغاز اجرای 
طرح ملی کاالبرگ الکترونیکی در سطح این استان خبر داد 

و جزئیات اجرای این طرح در بوشهر را اعالم کرد.
خبرنگاران  جمع  در  کشاورزی  مصدق  مهر،  گزارش  به 
الکترونیکی  کاالبرگ  طرح  سراسری  اجرای  به  اشاره  با 
افزود:  شده،  آغاز  بوشهر  در  کشور  سراسر  با  همزمان  که 
جانبو،  کورش،  افق  رفاه،  جمله  از  زنجیره ای  فروشگاه های 
استان  سراسر  در  هم استانی ها  پذیرای  سامانه  این  به  اتصال 

هستند.
وی اضافه کرد: تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای و کوچک 
استان بوشهر مجهز به بارکدخوان و متصل به سامانه شده اند و 

پذیرای شهروندان در سراسر استان هستند.
بوشهر تصریح  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  مدیرکل 
از این پس یارانه بگیران می توانند  با اجرای این طرح  کرد: 
تعبیه شده  اعتبار  از  نقدی  یارانه  از دریافت  ماه زودتر  یک 
برای خرید 10 قلم کاالی اساسی مشمول طرح ملی کاالبرگ 
الکترونیک استفاده کنند، در صورت استفاده از این مزیت 
به میزان اعتبار استفاده شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و 
به حساب سرپرست  مقرر  نقدی در زمان  به صورت  مابقی 

خانوار واریز می شود.
کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اعالم وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و اجرای موفقیت آمیز این طرح؛ در استان 
بوشهر این طرح هم همزمان با سراسر کشور آغاز شده و این 
طرح کاماًل اختیاری است و اگر کسی نخواهد از یارانه خود 
در این طرح استفاده کند می تواند به صورت نقدی برداشت 

کند.
وی ادامه داد: در این طرح اعتبار خانوارهای یارانه بگیر شارژ 
شده و می تواند یک  ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی از این 
شیر،  شامل  اساسی  کاالی  قلم   10 خرید  راستای  در  اعتبار 

پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ، ماکارونی، قند و 
شکر استفاده کنند.

اضافه  بوشهر  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کرد: هر سرپرست خانوار به اندازه تعداد اعضای خانوار خود 
تا سقف یارانه نقدی می تواند از کاالهای مذکور خریداری 
انجام  بانکی  کارت  با  معمولی  خریدهای  مانند  که  کند 
یارانه  اعتبار حساب  از محل  یارانه کاال  از  می گیرد، بخشی 
و مابقی از حساب بانکی سرپرست خانوار کسر می گردد و 
در بیستم هر ماه باقی مانده اعتبار به حساب سرپرست واریز 

خواهد شد.
دریافت  یارانه  که  خانوارهایی  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی 
می کنند جهت مشاهده میزان اعتبار و فروشگاه های مشمول 
سرپرست  همراه  تلفن  با  الکترونیک  کاالبرگ  ملی  طرح 
خانوار، کد دستوری #28*۷88* شماره گیری و یا به درگاه 

اینترنتی سامانه شبکه ملی اعتبار مراجعه کنند.
لبنیات،  خواربار،  صنوف  فروشندگان  داد:  توضیح  وی 
مصرف،  تعاونی  و  زنجیره ای  فروشگاه های  و  پروتئین 
از  یا  »مایکت«  و  »بازار«  نرم افزار  به  مراجعه  با  می توانند 
نصب  به  نسبت   shoma.sfara.ir الکترونیکی  درگاه  طریق 
برنامه کاربردی »شما« و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده به 

فروشندگان مجاز در این طرح ملحق شوند.
با  بوشهر  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
سامانه  به  مراجعه  ضمن  می توانند  شهروندان  اینکه  بیان 
با  تا  کنند  نصب  و  دانلود  را  شما  اپلیکیشن   shoma.sfara.ir
با  گفت:  شوند،  آشنا  طرح  با  قرارداد  طرف  فروشگاه های 
به صورت  الکترونیک  موفقیت آمیز طرح کاالبرگ  اجرای 
آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن 
اجرای این طرح به صورت ملّی در سراسر کشور نیز آغاز 
بوشهر  استان  در  الکترونیکی  برگ  ویژه کاال  قرارگاه  شد. 
یک ماه قبل تشکیل شده است و زیرساخت الزم برای اجرای 

طرح فراهم شده است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان
دادستان بندرعباس:

با هرگونه احتکار و افزایش
 کاذب قیمت ها برخورد 

می کنیم

 
با  بازار  بر  نظارت  از تشکیل ۳۷ گشت  بندرعباس  دادستان 
مشارکت تعزیرات، صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و 
نیروی مقاومت بسیج با هماهنگی و نظارت معاونت حقوق 

عامه دادستانی خبر داد.
ایلنا، علیرضا احمدی منش در جمع خبرنگاران،  به گزارش 
مبارک  ماه  و  عید  شب  بازار  بر  نظارت  راستای  در  افزود: 
تعزیرات،  مشارکت  با  بازار  بر  نظارت  گشت   ۳۷ رمضان، 
صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و نیروی مقاومت بسیج 
با هماهنگی و نظارت معاونت حقوق عامه دادستانی تشکیل 

شده است.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به دستور 
بر  قضایی  دستگاه  نظارت  لزوم  بر  مبنی  قضاییه  قوه  رئیس 
اجرای طرح  قیمت ها و همچنین در راستای  بازار و کنترل 
از فجر تا فطر مقرر شده است، گشت های مشترک نظارتی 
شامل تعزیرات حکومتی، نیروی مقاومت بسیج، اتاق اصناف، 
معاونت  نظارت  تحت  صمت  بازرسین  و  کشاورزی  جهاد 
حقوق عامه دادستانی مرکز استان به صورت مستمر وضعیت 
تحمیل  و  گران فروشی  از  تا  کنند  کنترل  و  رصد  را  بازار 

فشارهای مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
احمدی منش بیان کرد: مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه 
احتکار و افزایش کاذب قیمت ها، موارد را به سامانه »سجام« 
 sajam.scpd.ir اینترنتی  آدرس  به  هرمزگان  دادگستری 

گزارش کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد 
مصمم  محتکران  و  فروشان  گران  با  اغماض  بدون  و  قاطع 
خصوص  این  در  را  سوءاستفاده ای  نوع  هیچ  اجازه  و  است 

نخواهد داد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

شمار شهرستان های زرد کرونایی 
هرمزگان افزایش یافت

شمار  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
پرخطر(  )نسبتًا  کرونا  شیوع  زرد  وضعیت  با  شهرستان های 
در هرمزگان با افزایش چهار شهرستان جدید به 9 شهرستان 

رسید.
به گزارش ایسنا، دکتر فاطمه نوروزیان در جمع خبرنگاران، 
شده،  اعالم  کرونایی  رنگبندی  جدیدترین  در  افزود: 
شهرستان های بندرعباس، رودان، بندرلنگه و سیریک نیز از 

وضعیت آبی شیوع کرونا به زرد تغییر رنگ بندی داشته اند.
وی با بیان اینکه شهرستان های بندرخمیر، بستک، حاجی آباد، 
با  شهرستان های  دیگر  کیش  جزیره  و  جاسک  میناب، 
وضعیت زرد شیوع کرونا است، تصریح کرد: شهرستان های 
در  نیز  هرمز  جزیره  و  بشاگرد  بوموسی،  پارسیان،  قشم، 

وضعیت آبی شیوع کرونا قرار دارند.
در  گذشته  هفته  بشاگرد  شهرستان  کرد:  بیان  نوروزیان 
به  هفته  این  که  داشت  قرار  کرونا  شیوع  زرد  وضعیت 
وضعیت آبی تغییر رنگ داده است، همچنین جزیره کیش 
به  هفته  این  که  بود  نارنجی  وضعیت  در  گذشته  هفته  نیز 

وضعیت زرد تغییر رنگ داده است.

استان خوزستاناستان خوزستان

آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان:

۲۶ نانوایی متخلف در آبادان به 
تعزیرات حکومتی معرفی شدند

 
واحد   26 متصدیان  گفت:  آبادان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گرانفروشی،  جمله  از  تخلف  دلیل  به  شهرستان  این  نانوایی 
کم فروشی، پایین بودن کیفیت نان و رعایت نکردن اصول 

بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
 ۷0 افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دشتی نژاد  حسن 
بررسی  منظور  به  اخیر  ماه   2 در  مشترک  گشت  و  بازدید 
فروشی،  گران  و  کم فروشی  چانه،  وزن  نظر  از  نانوایی ها 
شبکه  از  خارج  آرد  توزیع  و  کارتخوان  دستگاه  تراکنش 
انجام گرفت  آبادان  شهرستان  غذایی  امنیت  قرارگاه  توسط 

که از این تعداد 26 نانوایی متخلف تشخیص داده شدند.
وی ادامه داد: پرونده 26 نانوایی متخلف در زمینه توزیع آرد 
خارج از شبکه تکمیل و در هفته جاری به تعزیرات حکومتی 

جهت تعیین جریمه ارجاع شده است.
کتبی  تعهد  اخذ  به  اشاره  با  آبادان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مواردی  تکرار  از  جلوگیری  منظور  به  متخلف  نانوایی   20
تراکنش های  تطابق  عدم  و  چانه  وزن  کم فروشی،  چون 
بیان کرد: در صورت تکرار موارد ذکر  دستگاه کارتخوان 
با قانون  شده پرونده تعزیراتی این واحدها، تشکیل و برابر 

برخوردهای الزم صورت می گیرد.
دشتی نژاد بیان کرد: شناسایی متخلفین در این زمینه و تشکیل 
پرونده و قید شدن تعداد کیسه آرد توزیع شده خارج از شبکه 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  بازار  تنظیم  کارشناس  عهده  بر 
نانوایی ها توسط  این  آبادان بوده و تعیین قرار جریمه برای 

نهاد قضایی تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.
درخصوص  همچنین  آبادان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
همکاری های صورت گرفته برای انجام صادرات خارجی از 
و  هزار  سال جاری هشت  در  بنادر شهرستان گفت:  طریق 
8۳۳ تن کاه حبوبات از بندر آبادان به کشورهای حوزه خلیج 
فارس صادرات شده که تعیین ماهیت آن توسط کارشناسان 

قرنطینه و زراعت این مدیریت انجام گرفته است.
حسن دشتی نژاد بیان کرد: کاه حبوبات شامل کاه نخود کاه 
لوبیا و کاه عدس بوده و تعیین ماهیت و نوع کاه با بازدید 
مستمر و نمونه برداری از ماشین های حمل کاه و همچنین در 
حین تخلیه بار به شناورها توسط کارشناسان قرنطینه گیاهی 

انجام می گیرد.
بر اساس این گزارش، تجارت دریایی در این منطقه از طریق 

سه بندر چوئبده، اروند و آبادان انجام می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان 

عنوان کرد؛
آغاز توزیع میوه نوروزی

 در خوزستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: 400 تن میوه 
با قیمت 10 درصد کمتر از قیمت بازار در استان برای شب 

عید در حال توزیع است.
سید رحمت اهلل پریچهر در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به 
میوه  توزیع  اظهار کرد:  میوه شب عید در خوزستان  توزیع 
ویژه ایام نوروز و شب عید از 2۵ اسفندماه در استان آغاز 

شده است و تا پایان فروردین ماه نیز ادامه دارد.
تن   2۵0 و  سیب  تن   1۵0 شامل  میوه  تن   400 افزود:  وی 
پرتقال با 10 درصد کمتر از قیمت بازار در  محل های تعیین 

شده در سراسر استان در حال توزیع است.
اقدام  این  گفت:  خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در راستای تنظیم بازار شب عید و تأمین نیاز مردم به میوه 
این  در  مشکلی  و  است  انجام  حال  در  خوزستان  استان  در 

خصوص وجود ندارد.
پریچهر عنوان کرد: مردم بهترین ناظران بر توزیع و قیمت 

احتکار،  از گرانفروشی، کم فروشی،  برای جلوگیری  کاالها 
درج نکردن قیمت، معرفی متخلفان و مدیریت عرضه هستند 
و از این رو از مردم درخواست داریم تا هرگونه تخلف را 

گزارش دهند.
وی افزود: سامانه 124 سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و 
جهاد کشاورزی خوزستان به صورت شبانه روزی گزارش های 
مردمی تخلفات را دریافت و پیگیری می کنند. ضمن اینکه 
فرمانداری ها نیز در زمینه برخورد با متخلفان همکاری دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به عرضه 
بازار شب عید عنوان کرد:  تنظیم  با هدف  اساسی  کاالهای 
همچنین با هدف تنظیم بازار کاالهای اساسی، حدود 4 هزار 
تن برنج، یک هزار تن گوشت منجمد، یک هزار تن مرغ 
منجمد و ۳ هزار تن شکر برای استان درخواست شده است تا 

مشکلی در تأمین این اقالم وجود نداشته باشد.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

کهگیلویه و بویراحمد 
تا نیمه دوم فروردین آماده 

سفر دولت می شود

 

 
 
 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان تا نیمه دوم 
فروردین 1402 به طور کامل و صددرصدی آماده سفر دولت 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید علی احمدزاده در نشست برنامه ریزی 
با  سال 1401  اینکه  به  اشاره  با  استان  به  دولت  هیئت  سفر 
فراز و نشیب هایی برای مردم استان همراه بود، گفت: در این 
سال کارها و پروژه های خوبی در آب شرب، راه روستایی و 

حوزه زیرساخت برای بهره مندی مردم افتتاح شد.
وی اظهار کرد: در سال 1401، رقم های خوبی از اعتبارات 
استانی و اعتبارات سفر رئیس جمهور به صورت نقد به استان 
اختصاص داده شد که موجب سرعت بخشی و شتاب ده ی به 

پروژه های عمرانی می شود.
برنامه ریزی  به  اشاره  با  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
دولت  هیئت  دوم  دور  سفر  از  استان  بهره مندی  برای 
بویراحمد  و  کهگیلویه  حوزه ها  برخی  در  کرد:  خاطرنشان 
تنها استان کشور است که از داشتن پروژه و امکاناتی محروم 
کاری صورت  موارد  این  داشتن  برای  گذشته   در  و  است 

نگرفته است.
احمدزاده تصریح کرد: مثاًل در حوزه بهداشت و درمان تنها 
استانی هستیم که بیمارستان سوختگی نداریم، یا تنها استان 
کشور هستیم که از داشتن بزرگراه محرومیم و در حوزه آب 
به مدیران تکلیف  و سایر حوزه ها چنین مواردی داریم که 
شد که این موارد احصاء و در سفر دولت مورد مطالبه قرار 

گیرند.
وی با بیان اینکه برخی پروژه ها موجب گره گشایی در استان 
اصفهان،  یاسوج-  یاسوج،  بابامیدان-  جاده  گفت:  می شود، 
یاسوج - شیراز محورهای مهم ترانزیتی کشور هستند که در 
این استان قرار دارند اما بیشترین تلفات و حوادث رانندگی 
استانی  چکانی،  قطره  اعتبارات  با  و  دارند  محورها  این  را 

مشکالت این محورها رفع نمی شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سفر دولت 
نظر  در  اعتبار  استان  محورهای  برای  تا  می کنیم  چانه زنی 
گرفته شود، گفت: برخی راه ها مانند کهگیلویه به جایزان و 
خوزستان یا محور پل بریم به باشت- چرام و درنهایت اتصال 
به باغملک و خوزستان نیازمند اعتبار هستند و در سفر دور 

دوم دولت پیشنهاد می دهیم تا اعتبار اختصاص داده شود.
احمدزاده به طرح ساماندهی و زیباسازی رودخانه بشار اشاره 
کرد و یادآور شد: رودخانه بشار فرصت طالیی برای جذب 
گردشگر است که عالوه بر اینکه مشکل تردد پل های بشار 
ارائه  دولت  سفر  در  بشار  زیباسازی  طرح  می شود  رفع  باید 
در  یاسوج  شهر  نقطه  زیباترین  به  را  منطقه  این  تا  می شود 

حوزه گردشگری تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: بیمارستان های استان نیازمند تجهیزات هستند، 
ضمن اینکه تنها استانی هستیم که مرکز پرتو درمانی نداریم 

که همه این کمبودها در سفر دولت مطرح می شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مشکل پروازهای 
افزود:  نشده  رفع  هنوز  پیگیری ها  باوجود  یاسوج  فرودگاه 
نیازمند  نیز  گچساران  فرودگاه  مشکل،  این  رفع  بر  عالوه 

تجهیزات است که این موارد در سفر دولت ارائه می شود.
بسته  شدند  موظف  مدیران  همه  اینکه  به  اشاره  با  احمدزاده 
کاملی از نیازهای استان را تا 10 فروردین آماده کنند، گفت: 
هنوز زمان دقیق سفر دولت به استان مشخص نیست اما استان 
تا نیمه دوم فروردین 1402 به طور کامل آماده سفر خواهد 

شد.
ایام  برای  مدیران  تعطیلی  منظور  همین  به  کرد:  عنوان  وی 
اعتبارات مورد  بهتر  برنامه ریزی  با  بتوانیم  تا  لغو شد  نوروز 

نیاز برای توسعه استان را از سفر دولت اخذ کنیم.

از  هکتار   2۷00 گرده افشانی  گفت:  خنج  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نخلستان های این شهرستان از اوایل اسفندماه سال جاری آغاز شده و تا اواخر 

فروردین ماه ادامه دارد.
از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
شهرستان خنج، علی علی پور با بیان اینکه عملیات گرده افشانی از حساس ترین 
و مهم ترین عملیات به زراعی نخیالت است، تصریح کرد: گرده افشانی نخیالت 
به صورت سنتی و دستی به شکل گذاشتن گرده نر بین خوشه های ماده انجام 

می شود.این مقام مسئول ادامه داد: میزان استفاده از گرده مهم بوده که اگر به 
میزان کم یا زیاد از آن استفاده کنیم باعث کال شدن یا ریزش محصول می شود 
به همین دلیل گرده افشانی نخیالت باید توسط افراد مجرب و ماهر )در اصطالح 

محلی مهر گفته می شود( صورت گیرد.
عصر   1۵ الی  صبح   10 ساعت  از  گرده افشانی  زمان  بهترین  کرد:  اظهار  وی 
است و در صورت بارندگی یا وزش باد بهتر است گرده افشانی به وقت مناسب 

موکول شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج خبر داد؛
گرده افشانی نخلستان های خنج


