
خط دو ریلی بندر شهید رجایی پس از 30 سال نوسازی وارد مدار فعالیت شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: خط دو ریلی بندر شهید رجایی پس از 30 سال تعمیر و نوسازی و وارد مدار فعالیت شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اهلل مراد عفیفی پور در مراسم بهره برداری از این پروژه اظهار کرد: این پروژه با اعتباری افزون بر 90 میلیارد ریال 
طی مدت 16 ماه به انجام رسید که بخش زیادی از آن به خرید و اجرای خط ریل اختصاص دارد.

وی افـزود: پـروژه خـط ریلـی شـماره 2 بندر شـهید رجایی به طـول 2 هزار و 634 متر و شـامل دو سـوزن اسـت که با اسـتفاده از آن ها 
امـکان تخلیـه و بارگیـری کاال از واگـن به انبار و از کشـتی به واگـن وجود دارد. 

عفیفی پور با بیان اینکه بهره برداری از این خط به منظور تسهیل جابجایی کاال در بزرگترین بندر تجاری ایران انجام گرفته، گفت: ساالنه در 
بندر شهید رجایی بیش از 80 میلیون تن کاال جابجا می شود که حمل بخشی از این کاالها از طریق خطوط ریلی انجام می شود.
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درروستایگردشگریالیزنگانداراب؛

کلنگ طرح مقاوم سازی واحدهای خسارت 
دیده از سیل به زمین زده شد

بنیاد  کل  مدیر  فارس،  استانداری  عمرانی  معاون  حضور  با  مراسمی  طی 
مسکن استان فارس و جمعی ازمسئوالن محلی، کلنگ طرح مقاوم سازی 
گردشگری  روستای  در  سیل  و  بارندگی  از  دیده  خسارت  واحدهای 

الیزنگان  داراب  به زمین زده شد.
مراسم  که  این  فارس، در  استان  بنیاد مسکن  به گزارش روابط عمومی 
رضاییان   خلیل  مهندس  شد،  برگزار  الیزنگان   گردشگری  روستای  در 
امور  دفتر  کل  مدیر  فارس،  استانداری  امورعمرانی   هماهنگی  معاون 
روستایی وشوراهای استانداری فارس، مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
کل  مدیر  فارس،   استان  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  کل  مدیر  فارس، 
بنیاد  بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس معاون بازسازی مسکن روستایی 
زرین  و  داراب  مردم  نماینده   انصاری  فارس،   اسالمی  انقالب  مسکن 
دشت  فرماندارشهرستان داراب، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب  
ازاهالی  جمعی  و  اسالمی  شورای  و  دهیار  ادارات،  مسئوالن  بخشداران،  

روستای الیزنگان  حضور داشتند.
توسعه  لزوم  بر  مراسم  این  حاشیه  در  فارس   استانداری  عمرانی  معاون 
خدمات به مناطق روستایی تأکید کرد و اظهار داشت:  روستاها کانون کار 
و تولید و معیشت است و باید در کنار فعالیت های عمرانی دراین مناطق به 

رشد اشتغال و ایجاد کار و تأمین معیشت نیز همت کرد.
مهندس رضاییان افزود: توسعه گردشگری در روستاها از جمله مواردی 
انجامد،  است که به ایجاد کار و رونق اقتصادی در مناطق روستایی می 
باید  و  است  نسبی  مزیت  دارای  فارس  استان  روستاهای  در  گردشگری 

برای استفاده بهینه از ظرفیت های آن برنامه ریزی منسجم داشت.
ارائه  با  نیز  فارس  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  زمانی،  اهلل  عطا   مهندس 
گزارشی از خسارت های سیل در سال گذشته در این استان اظهار داشت: 
در باران های سیل آسای اواخر سال گذشته یک هزار و 639 واحد شهری 
آسیب جدی دیدکه به مرور در سال جاری با اعطای تسهیالت در اولویت 

بازسازی قرار دارند.
 مهندس زمانی از اعطای تسهیالت 18 میلیون تومانی در روستاها و 20 
میلیون تومانی در شهرها برای بازسازی این واحد ها خبر داد و گفت: در 
مناطق روستایی استان فارس نیز پنج هزار و 660 واحد روستایی بر اثر 

سیل خسارت دید که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.
در پایان، کلنگ شروع مقاوم سازی یک واحد مسکونی توسط مدیرکل 

بنیاد مسکن فارس به صورت نمادین به زمین زده شد.
روستای گردشگری الیزنگان از توابع بخش رستاق و در ۷۵ کیلومتری 

داراب قرار دارد و دارای1۷00 خانوار است.

الرستان
بازار روز جدید شهر الر افتتاح شد

 سرویس خبری/ سید کامران علوی: در مراسمی بازار روز جدید شهر الر 
با حضور علی اصغر علی پور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری 
رئیس  عمرانی  علیرضا  الر،  شهردار  قنبرنژاد  محمدرضا  الرستان،  ویژه 

شورای شهر و تنی چند از اعضا شورا و تعدادی از کسبه ها افتتاح شد.
بازار  از سه  بازار که یکی  این  به گزارش روابط عمومی شهرداری الر، 
میوه و تره بار تازه تأسیس محسوب می شود، در زمینی با 1600 متر مربع 
مساحت و ۵0 غرفه در حاشیه خیابان پشت کمیته امداد امام خمینی )ره( 

واقع شده است.
این بازار تازه تأسیس دارای پارکینگ اختصاصی وسایل نقلیه و سرویس 

بهداشتی است.
این مراسم شهردار و رئیس شورا از صبر و شکیبایی کسبه ها تقدیر  در 

تشکر کردند.
کسبه ها نیز این اقدام خوب شهرداری و شورای شهر را کاری خداپسندانه 

دانستند.

معاون مدیرکل امور مالیاتی الرستان 
معرفی شد

به  شد.  معرفی  الرستان  در  فارس  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر  معاون 
گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه الرستان؛ در 
مراسمی با حضور جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، 
محمد علی غلباش معاون توسعه و منابع و رئیس حراست اداره کل امور 
عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  پور  علی  اصغر  علی  استان،  مالیاتی 
فرمانداری، علیرضا باقری دادستان انتظامی اداره کل مالیاتی فارس و شهرام 
علمداری رئیس امور مالیاتی شهرستان، معاون مدیر کل امور مالیاتی استان 

در الرستان معرفی شد.
در  ویژه الرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون  جلیل حسنی  مراسم  این  در 
انتخابات روز  در  مردم  از حضور حماسی  تقدیر و تشکر  سخنانی ضمن 
29 اردیبهشت ماه افزود: مالیات یک منبع درآمد باثبات است و با ثبات 
بودن منبع درآمد برای استقالل یک کشور خیلی می تواند تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مالیات یک وظیفه شرعی است، گفت: در این خصوص 

مدیران مالیاتی شهرستان نیز باید مراعات وضعیت اقتصادی مردم را بکنند.
حسنی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات در جهت آسایش و رفاه مردم 
نیز  خدا  رضایت  کنیم  جلب  را  مردم  رضایت  اگر  کرد:  تصریح  است، 

جلب می شود.
به صادرات نفت  فقط متکی  ما  افزود: اگرکشور  فرماندار ویژه الرستان 
و گاز باشد، مطمئنًا در آینده با مشکالت فراوانی مواجه خواهیم شد، لذا 
برای استقالل کشور و برای اینکه نگاهمان به خارج از کشور نباشد، باید 
پرداخت مالیات، به یک فرهنگ تبدیل شود، زیرا مالیات در جهت توسعه 

و آبادانی منطقه و شهر هزینه می شود.

حسنی با بیان اینکه مردم الرستان مردمی با فرهنگ غنی و باالیی هستند؛ 
گفت: مردم الرستان همیشه و سر موقع مالیات خود را پرداخت می کنند 
و در این خصوص مشکلی نداریم، اما باید امور مالیاتی هم مراعات چنین 

مردمی را بنماید و خیلی به آن ها سخت نگیرد.
تکلیف  ما  برای  قانون  است که  داد: درست  ادامه  فارس  استاندار  معاون 
مشخص کرده است، اما در بسیاری از مواقع تدبیر، تعامل و اخالق خوب 
خیلی می تواند تأثیرگذار باشد، چون مردم الرستان به خصوص اصناف و 
بازاریان با دیگر مناطق کشور فرق دارند و حیف است که به آن ها فشار 
بیاید، چرا که چنین مردمی در همه ی صحنه های ملی و مذهبی حضوری 

چشمگیر و فعال دارند و باید به آن ها توجه ویژه شود.
بیش از این نیز محمد علی غلباش معاون توسعه و منابع و رئیس حراست 

اداره کل امور مالیاتی استان فارس هم به ایراد سخن پرداخت.
در پایان محمدرضا مروج به عنوان معاون مدیر کل امور مالیاتی استان در 

الرستان معرفی گردید.
 بهمنظورتعاملدرراستایزمینخواریصورتگرفت؛

دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و ثبت 
اسناد و امالک الرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان، مهدی اقبال، 
فرد،  باقری  محمدرضا  مهندس  با  فارس  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 

مدیرکل راه وشهرسازی الرستان دیدار کرد.
باقری فرد اظهار داشت: در این جلسه در خصوص صدور اسناد مالکیت بر 
روی اراضی ملی و دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها مطالبی از سوی 

هر دو مدیرکل مطرح شد.
وی افزود: با توجه به نیاز هر دو مجموعه در راستای مبارزه با مقوله ی 
زمین خواری، اقدامات مثبتی در جهت رفع مشکالت ثبتی پیش روی این 
اداره کل صورت پذیرد و با این اقدام طبیعتًا پرونده های قضایی کمتری 

را خواهیم داشت.
مدیرکل راه وشهرسازی الرستان خاطر نشان کرد: از آنجا که اداره کل 
راه وشهرسازی الرستان عزم جدی خود را برای جلوگیری از تضییع حقوق 
دولتی بیش از پیش بر همگان متصور ساخته است، هم اکنون با همراهی 
مجموعه ی ثبت اسناد و امالک می تواند اقدامات اساسی خود را تکمیل و 

روند صدور اسناد پس از طی مراحل قانونی را به نحو بهتری دنبال کند.

اقلید
براینخستینباردرکشورصورتگرفت؛

بررسی راهکارهای ارتقای سطح برخورداری 
عشایر از خدمات سالمت در اقلید

با حضور جمعی از مسئوالن وزارت بهداشت، بیمه، دانشگاه علوم پزشکی 
برخورداری  سطح  ارتقای  راهکارهای  استان،  عشایر  امور  اداره  و  شیراز 
عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان اقلید، برای نخستین بار 

در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش »وب دا« در شیراز، معاون مدیر توسعه شبکه وزارت بهداشت، 
کارگروه  نخستین  تشکیل  از  برنامه  این  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
تدوین برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، 
درمانی، بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی کشور، برای نخستین بار در 

استان فارس، خبر داد.
از مرکز آموزش بهورزی عشایری در شهرستان  بازدید   »میرزایی« در 
اقلید، گفت: این مرکز در هفته سالمت آغاز به کار کرد و در این بازدید 
اسکان  محل  همچنین  شد،  بررسی  بهورزان،  تحصیلی  پیشرفت  وضعیت 

عشایر در این شهرستان مورد بازدید قرار گرفت.
میرزایی، با اشاره به همکاری وزارت بهداشت در تأمین هزینه های مربوط 
به پروژه های عمرانی که در تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 

وزارت بهداشت آمده است، بر تکمیل هرچه سریع تر آن ها تأکید کرد.
فارس  استان  در  عشایری  بهداشت  خانه  به  کانکس  تعدادی  اختصاص 
مورد  دیگر محورهای  از  پزشکان عشایری،  برای جذب  برنامه ریزی  و 

بررسی در بازدید امروز بود.

نماینده  فارس،  استان  ایرانیان  سالمت  بیمه  اداره  نماینده  بازدید،  این  در 
صندوق بیمه روستایی و عشایر، مدیر کل اداره امور عشایر استان فارس، 
اداره  رئیس  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  مقام  قائم 
پزشک خانواده دانشگاه، کارشناس مسئول بهورزی دانشگاه و مدیر شبکه 

مجازی عشایر، حضور داشتند.
بر  بالغ  آموزشی  سابقه  داشتن  با  اقلید  شهرستان  بهورزی  آموزش  مرکز 
20 سال، در شمال استان فارس واقع شده و با حضور مربیان دوره دیده 
در حال فعالیت و تربیت، آموزش و بازآموزی بهورزان و کارکنان تیم 

سالمت است.
این مرکز دارای 10 دوره بهورزی و یک دوره ماما روستایی است و در 
حال حاضر، دو دوره در حال آموزش بوده و مابقی فارغ التحصیل شده اند.
دستاورد این هشت دوره، فارغ التحصیلی 48 بهورز زن و 33 بهورز مرد 

بوده است.
در راستای خدمت رسانی به عشایر ایران، نخستین دوره پذیرش 20 بهورز 
عشایر )19 زن و یک مرد( در این مرکز، در سفر اخیر وزیر بهداشت به 

استان فارس، افتتاح شد.
محل فعالیت این بهورزان در خانه های بهداشت عشایری است که همراه 
عشایر کوچ کرده و خدمات سالمت را در ییالق و قشالق ارائه می دهند.

زرین دشت
مدیرکلبنیادمسکنزریندشتخبرداد؛

روان سازی دسترسی روستاییان به خدمات 
ارتباطی روستایی

به  از روان سازی دسترسی روستاییان  بنیاد مسکن زرین دشت  مدیرکل 
خدمات ارتباطی روستایی خبر داد.

نشست هماهنگی بین بنیاد مسکن زرین دشت، اداره پست و دفاتر خدمات 
ارتباطی روستایی و شهری این شهرستان در محل بنیاد مسکن زرین دشت 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس، دراین جلسه 
اداره  رئیس  رسولی  و  مسکن  بنیاد  مدیر  برومند  مهندس  حضور  با  که 
پست و اعضای دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی شهرستان برگزار 
گردید، مهندس برومند جهت رفاه حال متقاضیان درخصوص روند تشکیل 
پرونده صدور پروانه ساختمانی، وام حوادث سیل 9۵، وام مقاوم سازی و 

صدور سند شهری و روستایی توضیحاتی ارائه داد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت با بیان اینکه دسترسی به خدمات 
در مناطق روستایی باید تسهیل شود افزود: روان سازی دسترسی روستاییان 
به خدمات ارتباطی روستایی موجب می شود که آنان سریع تر به امکانات 
دسترسی داشته باشند و روان تر بتوانند از تسهیالت اعطایی بهره مند شوند.
آفرینی،  کار  اشتغال،  ایجاد  راستای  در  گفت:  ادامه  در  همچنین  برومند 
دفاتر  زدایی  تمرکز  سیاست  اجرای  و  رجوع  ارباب  تکریم  اجرای طرح 
سازی  آزاد  به  رهگذر  این  از  و  شده اند  فعال  روستایی  ارتباطی  خدمات 
بخش  به  اجرایی  کارهای  از  بسیاری   واگذاری  و  سازی  خصوصی  و 
به خدمات  با دسترسی  است. روستاییان  مبادرت ورزیده شده  خصوصی، 

ارتباطی دراین دفاتر می توانند روند دریافت تسهیالت را تسریع کنند.
عمومی  خدمات  تجمیع  گفت:  دشت  زرین  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
کیفیت  و  سرعت  در  بازدهی  افزایش  و  زدایی  تمرکز  و  دولتی  و 
و  فرایند  و  است  خدمات  دفاتر  ایجاد  اصلی  اهداف  جمله  از  خدمات 
جهت  در  روستاها  در  دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر   فرآورده های 
داالن های  شدن  آسان  اداری,  و  اقتصادی  فساد  کاهش  ورزی،  عدالت 
بروکراتیک و استفاده عمومی و انعطاف پذیری سازمانی و رضایت بخش 

بودن اجتماع در ساحت دولت الکترونیک است که دنبال می شود.

استان بوشهر
بوشهر

هالل احمر بوشهر رتبه عالی را در 
فعالیت های غنچه های هالل کسب کرد

حوزه  فعالیت های  موفق  برگزاری  در  بوشهر  استان  احمر  هالل  جمعیت 
غنچه و کودک رتبه عالی را کسب کرد.

به گزارش هالل احمر بوشهر، در پی فعالیت های کانون غنچه های هالل در 
راستای تعمیق مفاهیم ارزشمند یعنی تالش برای تسکین آالم بشری، تأمین 
احترام انسان ها، حمایت از زندگی و سالمت انسان ها، کوشش در راستای 

برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها با هدف تقویت 
روحیه نشاط و شادابی، ایجاد گرایش های کودکان به سوی زمینه های صلح 
و دوستی، ایجاد شور و نشاط نوعدوستی برای تجلی گفتارها و رفتارهای 
بشردوستانه، انتشار اهداف نهضت بین المللی صلیب سرخ با زبان کودکانه، 
آشنایی کودکان با فعالیت های جمعیت هالل احمر و توسعه کار گروهی 
جمعیت هالل احمر استان بوشهر رتبه عالی را در سطح کشور کسب کرد.
حضور حداکثری شعب جمعیت، اجرای برنامه های ابتکاری و ارزش نهادن 
به مشارکت خانواده های کودکان در فعالیت های فرزندانشان در برنامه های 
انعکاس به موقع گزارش و مستند سازی توسط  متنوع حوزه کودکان و 
روابط عمومی باعث شد که حوزه جوانان جمعیت هالل احمر استان بوشهر 
جشنوراه  مهربان،  دست های  جمله  از  برنامه هایی  در  کودکان  بخش  در 

سرود ماه پیشونی، جشنواره های آشتی و ...... رتبه عالی را کسب کند.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیکهگیلویهوبویراحمد:

فضای صادرات فراهم است
 از سرمایه گذاران حمایت می کنیم  

بیان  با  احمد  بویر  و  کهگیلویه  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
بافته های خوشه ها هستند  از مهم ترین دست  اینکه، فرش، گبه و گلیم 
که قابلیت برند ملی شدن دارند، گفت: این شرکت با همکاری نهادهای 
پشتیبان با فراهم کردن فضای مناسب صادرات برای حمایت از کسانی که 

خواهان سرمایه گذاری در این عرصه هستند آمادگی کامل دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، سهراب بنام 
افزود: در حال حاضر صادرات اقالم تولیدی خوشه ها از طریق استان های 
استان  از خود  است که صادرکنندگانی  و الزم  گیرد  می  دیگر صورت 

وارد کار شوند.
وی با یادآوری تشکیل اولین کنسرسیوم صادراتی استان با بام کنسرسیوم 
در  کرد:  ابراز   94 اسفندماه  در  استان  های  بافته  دست  خوشه  صادراتی 
فعالین  از کلیه  به سیاست های حوزه صادرات،  توجه  با  این کنسرسیوم 
اقتصادی، شرکت های مدیریت صادرات)EMC( و ذی نفعان این عرصه 
و  فوق  محصوالت  بر  عالوه  کرد:  اظهار  وی  شد.  همکاری  به  دعوت 
تولیداتی  مانند گلیم نقش برجسته و جاجیم دست بافته های دیگری توسط 

خوشه تولید می شود که در حد مصرف خانگی است.

استان هرمزگان 
خط دو ریلی بندر شهید رجایی پس از 30 

سال نوسازی وارد مدار فعالیت شد
شهید  بندر  ریلی  دو  خط  گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

رجایی پس از 30 سال تعمیر و نوسازی و وارد مدار فعالیت شد.
 به گزارش خبرنگار ایرنا، اهلل مراد عفیفی پور در مراسم بهره برداری از 
این پروژه اظهار کرد: این پروژه با اعتباری افزون بر 90 میلیارد ریال طی 
مدت 16 ماه به انجام رسید که بخش زیادی از آن به خرید و اجرای خط 

ریل اختصاص دارد.
وی افـزود: پـروژه خـط ریلـی شـماره 2 بنـدر شـهید رجایـی بـه طول 
2 هـزار و 634 متـر و شـامل دو سـوزن اسـت که بـا اسـتفاده از آن ها 
امـکان تخلیـه و بارگیـری کاال از واگـن به انبـار و از کشـتی به واگن 

دارد.  وجود 
عفیفی پور با بیان اینکه بهره برداری از این خط به منظور تسهیل جابجایی 
کاال در بزرگترین بندر تجاری ایران انجام گرفته، گفت: ساالنه در بندر 
شهید رجایی بیش از 80 میلیون تن کاال جابجا می شود که حمل بخشی از 

این کاالها از طریق خطوط ریلی انجام می شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به تغییر استانداردهای حمل ریلی، 
فرسودگی ریل ها و گذشت بیش از سه دهه از عمر آن ها، نوسازی خطوط 

ضرورت داشت.
ریلی  شبکه  مجموع  طول  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
داخلی بندر شهید رجایی را ۵4 کیلومتر با احتساب ریل جرثقیل ها اعالم 

کرد.
عفیفـی پـور خاطرنشـان کرد: با گذشـت 30 سـال از عمر ایـن خطوط 
و همچنیـن بـه دلیـل تغییـر اسـتانداردهای جابجایی کاال، خطـوط ریلی 
داخـل بنـدر طـی دو سـال آینـده و طبـق برنامـه زمانبنـدی، نوسـازی 
می شـود کـه پیامدهـای مثبتـی در زمینه ارتقـا ایمنی و بهـره وری حمل 

و نقـل را به دنبـال دارد.
بندر شهید رجایی دروازه طالیی اقتصاد ایران است که ۵3 درصد صادرات 
و واردات، ۷0 درصد ترانزیت وتخلیه وبارگیری حدود 8۵ درصد کاالهای 

کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند. 
پیکر  غول  )جرثقیل  کرین  گنتری  دستگاه   18 با  رجایی  شهید  بندر 
و  بزرگ ترین  اسکله،  پست   40 و  کانتینری(  بارگیری  و  تخلیه  جهت 

پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران است. 
بندری از جمله شاخص های مهمی است که  عملیات کانتینری در حوزه 
ایران  تجاری  بندر  بزرگترین  در  عملیات  این  رشد  از  خبری  بود  مدتی 

وجود نداشت. 
اما خوشبختانه با تالش های دولت تدبیر و امید و به دنبال توافق برجام و 
استقبال خطوط کشتیرانی برتر دنیا برای حضور در بندر شهید رجایی و 
افزایش تردد خطوط کشتیرانی الینر به این بندر، این عملیات رشد قابل 
اقتصادی در کشور  مالحظه ای یافته است که در نوع خود نشان از رشد 

دارد. 


