
استان فارس 
خرمبید

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس عنوان کرد؛
ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات 

خرم بید با احداث پل وحدت قادرآباد 
به دشت مرغاب

وحدت  پل  و  غیرهمسطح صفاشهر  تقاطع  ساخت  عملیات  آغاز  کلنگ 
سیاهپور  علیرضا  حضور  با  خرم بید  شهرستان  مرغاب  قادرآباد_دشت 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس، زارع نماینده مردم 
مقامات  از  و جمعی  اسالمی  شورای  مجلس  در  و خرم بید  بوانات  آباده، 

استانی و محلی به زمین زده شد.
و  راهداری  اداره کل  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
فارس، مهندس سیاهپور در خصوص پروژه  استان  نقل جاده ای  حمل و 
احداث تقاطع غیر همسطح صفاشهر گفت: این سازه دارای دو دهانه 20 
متری و عرض حدود 21 متر است که با نظارت بخش نگهداری ابنیه فنی 

حوزه معاونت راهداری این اداره کل انجام می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس در ادامه ضمن قدردانی 
از پیگیری نماینده مردم شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید در مجلس 
افزود: رمپ های ورودی و خروجی و راه های دسترسی  اسالمی  شورای 

این پل 2 هزار و 150 متر و هزینه اجرای پروژه 34 میلیارد ریال است.
وی در خصوص اطالعات فنی این پروژه اضافه کرد: 15 هزار مترمربع 
آسفالت، 167 هزار مترمربع خاکبرداری، 1690 متر مربع بتن ریزی، 200 

هزارکیلوگرم احجام فوالدی در این پروژه اجرا می گردد.
علیرضا سیاهپور در خصوص عملیات اجرایی احداث پل وحدت قادرآباد 
_ دشت مرغاب تشریح کرد: این پل با دو دهانه 20 متری و به عرض 12 

متر با ارزش 18 میلیارد ریال اجرا می گردد.
وحدت  پل  می رود  امید  افزود:  نیز  پل  این  نامگذاری  در خصوص  وی 
این دو  با وحدت و محبت میان مردم  قادرآباد-دشت مرغاب پلی توأم 
بخش باشد و مردم هر دو بخش استفاده بهینه ای از این پل داشته باشند و 
پیش بینی می شود این دو دستگاه پل که عملیات ساخت آن آغاز شده در 
کاهش تصادفات نقش به سزایی داشته باشد. سیاهپور در حاشیه این این 
آیین کلنگ زنی از راه های مواصالتی و پروژه های در حال انجام راهداری 
و حمل و نقل جاده ای فارس در این شهرستان بازدید و نکات الزم را به 

پیمانکاران و مسئولین مربوطه خاطرنشان ساخت. 

 فراشبند

در فراشبند صورت گرفت؛
برگزاری اولین همایش عصر شعر 

شهرستان های غرب فارس  

 
هم زمان با 27 شهریور روز شعر وادب فارسی و بزرگداشت یاد استاد 
شهریار، عصر شعری با موضوع آزاد در شهرستان فراشبند برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، محمدی رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در بین ادب دوستان و فرهیختگان در تاالر وحدت، 
با  شاعران  و  هنرمندان  آشنایی  را  همایش  این  برگزاری  از  هدف 
یکدیگر و تبادل فرهنگی عنوان کرد و گفت: شاعر باید اثر خود را 
در فضای نقد و بررسی قرار دهد تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی 

پیدا کند و نباید هنر خود را در پستوهای بورخسی خود پنهان کند.
وی اظهار کرد: شهرستان فراشبند با برگزاری این عصر شعر در غرب 
شهرستان های  سایر  با  فراشبند  هنرمندان  بین  توانست  فارس  استان 
همجوار ارتباط، تعامل و همدلی برقرار کند. محمدی ارتباط تنگاتنگ 

انجمن های اهل قلم شهرستان ها را با یکدیگر خواستار شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: از بین 33 اثر شعری 
خوانش  جهت  داوران  طرف  از  اثر   14 همایش  دبیرخانه  به  ارسالی 

تأیید گردید.
در ادامه شاعران برگزیده همایش به قرائت اشعار خود پرداختند؛ در 
پایان از کلیه شاعرانی که به دبیرخانه همایش شعر ارسال کرده بودند 
با اهدای لوح سپاس و از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی 
نفیس تجلیل گردید. همچنین به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس 

از دو شاعر جانباز شهرستان رضا فرزانه و حاج محمد رضا دهقان و 
از اسماعیل جمالی جانباز 70 درصد و نویسنده هفت عنوان کتاب در 

حوزه دفاع مقدس با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

ارسنجان
هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید انجام می شود؛

اجرای طرح ضربتی مقابله با بیماری 
پدیکلوزیس در مدارس ارسنجان

ارسنجان  مدارس  دانش آموزان  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  با  هم زمان 
برای مقابله با بیماری پدیکلوزیس، معاینه می شوند.

معاون  شیراز،  در  دا«  »وب  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
با  مقابله  برای  گفت:  ارسنجان،  بهداشت  مرکز  رییس  و  بهداشتی 
مدارس شهرستان  دانش آموزان  بین  در  پدیکلوزیس )شپش(  بیماری 
با آغاز  دانش آموزان مدارس، هم زمان  معاینه  ارسنجان، طرح ضربتی 
طبق  افزود:  ایزدی،  علی  دکتر  می شود.  اجرا  جدید،  تحصیلی  سال 
هماهنگی با مدیر آموزش و پرورش ارسنجان، دانش آموزان مدارس 
این شهرستان در ابتدای سال تحصیلی جدید، برای شناسایی و مقابله با 

بیماری پدیکلوزیس، معاینه می شوند.

استان خوزستان 

شادگان
فرماندار شهرستان شادگان خواستار شد؛

 تخصیص اعتبار جهت اجرایی شدن 
مجتمع بندر صیادی بوخضیر شادگان

سرویس خبری/ ناصر حکیمی: جعفری نسب تأکید نمود: احداث اسکله 
و مجتمع صیادی در بندر بوخضیر می تواند در اشتغال و تولید آبزیان و 
رفاه حال صیادان نقش به سزایی داشته باشد. وی تصریح کرد: در آینده 
افراد جویای کار  با تشکیل تعاونی های تولیدی آبزبان توسط  نزدیک 
این شهرستان و خانواده های افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
و بسیجیان در منطقه بوخضیر شادگان طرح پرورش ماهی در قفس را 

اجرا می کنیم که هم اکنون مقدمات آن در حال پیگیری می باشد.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
از سوی اتاق بازرگانی یاسوج؛

100 میلیون تومان به هوشمندسازی 
مدارس عشایری کهگیلویه و بویراحمد 

اهدا شد
یاسوج،  از  فارس  خبرگزاری  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  عشایری  پرورش  و  آموزش  جشن 
مناسبت بازگشایی مدارس استان برگزار شد. در این مراسم از سوی 
هوشمندسازی  برای  تومان  میلیون   100 مبلغ  یاسوج،  بازرگانی  اتاق 
مدارس عشایری کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد. جبار کیانی در آیین 
دوره  در  اظهار کرد:  بویراحمد  و  عشایری کهگیلویه  مدارس  جشن 
فوئودالی آقای بهمن بیگی کار بزرگی در استان ما انجام داد. رییس 
اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه گفت: کسانی که سرنوشت این استان 
را در دوران ستمشاهی و انقالب رقم زدند کسانی بودند که از مدارس 
عشایری آمدند که از جمله آن ها شهید ایزدپناه بود. این مسئول گفت: 
شاکله نیروی انسانی استان از مدارس عشایری بوده و بهترین مدیران 
استان ما از مدارس عشایری بوده است و در بخش خصوصی باید برای 

آن ها برنامه داشته باشیم. 
نماینده بویراحمد و دنا در مجلس:

110 میلیارد تومان برای توسعه 
کشاورزی بویراحمد و دنا اختصاص یافت

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس از اختصاص 110 میلیارد تومان برای 
توسعه بخش کشاورزی در دو شهرستان بویراحمد و دنا خبر داد و 

گفت: برخی از این پروژه یا به اتمام رسیده و یا در حال اجرا است.
غالم محمد  تسنیم،  خبرگزاری  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
متولیان  تالش  و  شده  انجام  پیگیری های  با  داشت:  اظهار  زارعی 
بخش کشاورزی پروژه های بزرگی برای توسعه بخش کشاورزی دو 
شهرستان بویراحمد و دنا تعریف شده که برخی از آن ها به بهره برداری 
رسیده است. وی با اشاره به وجود 10 درصد آب های سطحی کشور 
در استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: با وجود منبع عطیم آب 
مورد  گذشته  در  استان  این  کشاورزی  بخش  حاصلخیز  زمین های  و 
 بی مهری قرار گرفته بود که در دولت یازدهم در این زمینه گام های 

مؤثری برداشته شد.

از سوی مسئوالن حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد؛
نظارت بر پروژه بیمارستان ایزدخواست و مرکز قلب آباده

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از پروژه بیمارستان ایزدخواست و مرکز قلب آباده بازدید کرد. به گزارش روزنامه طلوع به 
نقل از »وب دا« در شیراز، دکتر »عبدالخالق کشاورزی« قائم مقام معاون درمان دانشگاه به همراه دکتر »فرهاد شریفی« مدیر امور بیمارستان های 
دانشگاه، به صورت سرزده از بیمارستان ایزدخواست و مرکز قلب آباده بازدید کرد. در این بازدید که با همراهی دکتر »کامران مهدوی« رییس 
شبکه بهداشت و درمان آباده، دکتر »وحید صالحی« ریس بیمارستان، دکتر »سینا پیمانی« رییس بیمارستان ایزدخواست و جمعی از مسئوالن شبکه 
بهداشت و درمان آباده، صورت گرفت، ضمن بازدید از مراحل نهایی اجرای این پروژه ها، دکتر مهدوی از آمادگی بیمارستان ایزدخواست و مرکز 
قلب آباده برای افتتاح و بهره برداری خبر داد. دکتر مهدوی گفت: مرکز قلب آباده به مساحت سه هزار 640 مترمربع و بیمارستان ایزدخواست به 

مساحت هزار و هفتصد مترمربع، به همراه چندین طرح دیگر، به زودی به مجموعه خدمات سالمت در این شهرستان می پیوندد.
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دانشكدهفنيوحرفهايسماواحدكازرون
وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کازرون، امکاناتی را فراهم نموده است که کلیه دیپلمه های نظام قدیم و نظام 
جدید دبیرستانی و هنرستانی کلیه رشته های تحصیلی )ریاضی فیزیک – تجربی - انسانی و تمامی رشته های فنی 
و حرفه ای و کاردانش( بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی و بدون کارت پایان خدمت بتوانند در هر کدام از 

رشته های دانشکده، به شرح ذیل، بنا به عالقه ثبت نام و ادامه تحصیل دهند:

با توجه به محدودیت مهلت ثبت نام، داوطلبان بایستی سریعاً جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.azmoon.org بخش ثبت نام دوره کاردانی پیوسته 
بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 مراجعه نمایند . 

داوطلبان می توانند جهت مشاوره و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  42243457 – 42237842 – 42243466 – 071 داخلی یک مدیریت کالسها 
تماس حاصل نمایند. 
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