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کازرون

رئیس آموز پرورش بخشهای خشت
و کنارتخته خبر داد؛

جذب اساتید مجرب برای کنکور
دانشآموزان خشت و کنارتخته

رئیس آموز پرورش بخشهای خشت و کنارتخته از جذب اساتید

برپایی همایش هماندیشی سران ،معتمدین و نخبگان عشایر فراشبند

سرویس شهرستان /بحرانیفرد :به ابتکار حوزه مقاومت عشایری امام علی(ع) فراشبند ادارهی امور عشایر و نمایندگی آموزشوپرورش
عشایر فراشبند ،در جلسهای که با حضور سردار کورش کرمپور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،نجفی مدیرکل
آموزشوپرورش عشایر فارس ،سرهنگ افسری فرمانده سپاه عشایری فارس ،بهرامی مدیرکل امور عشایری استان فارس ،مزارعی فرماندار،
رشیدی بخشدار مرکزی و فرماندهان نظامی و انتظامی در تاالر معلم این شهر برگزار شد.
ابتدا سرهنگ افسری فرمانده سپاه عشایر استان فارس پیرامون مأموریت سپاه عشایر سخنانی را ایراد کرد و گفت :از سال  92چند میلیارد
تومان تسهیالت در اختیار کارآفرینان قرار دادهایم .در ادامه سردار کرمپور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی گفت :سهم
بودجه نفت و گاز این شهرستان از سه درصد و  8میلیارد ریال به  22میلیارد ریال افزایشیافته است .مزارعی سرپرست فرمانداری فراشبند هم
در این مراسم از حضور پرشکوه اقشار مختلف عشایر ساکن این شهرستان در این همایش تشکر و قدردانی نمود.

زرقان

همزمان با سالروز پیروی انقالب اسالمی
صورت گرفت؛

افتتاح فاز نخست کلینیک ویژه
بیمارستان زرقان

به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروی انقالب اسالمی ،فاز نخست

کلینیک ویژه بیمارستان زرقان ،افتتاح شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از «وب دا» در شیراز ،همزمان
با ایاماهلل دهه فجر و با حضور عالیشوندی فرماندار شیراز ،بخشدار،
شهردار و جمعی از مسئوالن شهر و رئیس شبکه بهداشت و درمان
زرقان ،نخستین کلینیک دندانپزشکی این شهر واقع در محوطه
بیمارستان امام حسن عسکری(ع) ،افتتاح شد .دکتر آمینه دادور
رئیس شبکه بهداشت و درمان زرقان گفت :در فاز نخست افتتاح این
کلینیک ،واحد دندانپزشکی با دو یونیت دندانپزشکی راهاندازی شد
که بهصورت دو نوبتکاری صبح و عصر و با تعرفههای دولتی آماده
خدمترسانی به همشهریان است.
او افزود :در تالشیم در فاز دوم ،قسمتهای چشمپزشکی و بیناییسنجی،
فیزیوتراپی و توانبخشی نیز راهاندازی شود تا راهگشای حل مشکالت
بیماران شهر زرقان و حومه باشد .ساخت این کلینیک با هزینه کرد
تقریبی یک میلیارد و پانصد هزار تومان از سال  1395و زیر نظر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد.

مجرب برای کنکور دانشآموزان این منطقه خبر داد.
سرویس شهرستان /محمود نوذری :هدایت دهقانی رئیس
آموزشوپرورش بخشهای خشت و کنارتخته گفت :هرچند در این
دو بخش نیروهای آموزشی خوبی داریم اما تالش ما جهت بهرهوری
دانشآموزان و استفاده از ظرفیتهای بیشتر است.
دهقانی در مقام تجلیل از اصحاب رسانه ،آنان را دیدهبان جامعه
توصیف کرد و یادآور شد :خبرنگاران با نگاه جهادی خود نقش
مهمی در بیان مشکالت و نشان دادن ظرفیتهای منطقه دارند و با
تقویت و حمایت مردم و مسئوالن میتوان شاهد پیشرفت در تمام
زمینهها باشیم.
صادق فالحی بخشدار خشت نیز سی ِر حرکت انقالب سال  ۴۲تا به
امروز را توسط امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،مطلوب و با
چشمانداز درخشان به آینده ،توصیف کرد گفت :امروز با توجه به
همه محدودیتها و کمبودها در اکثر برنامهها به خودکفایی رسیدهایم
و در بخش خشت نیز با امینت پایداری که وجود دارد در این مدت
بازدید چندساعته آیتاهلل دژکام
شاهد رشد سرمایهگذاری بودهایم.
جنگ
عرصه
در
کشور
بازدارندگی
وی با اشاره به توان دفاعی و
از پردیس دانشگاه جهرم
سرد افزود :وقتی دشمن از راه ورود نظامی به کشور ناامید شده ،مسیر
فرهنگی و جنگ نرم را در پیشگرفته است.
بخشدار خشت فضای مجازی را یک فرصت مطلوب قلمداد کرد
و گفت :دشمن با راهاندازی شبکههای ماهوارهای مختلف و ترویج
استفاده نادرست از فضای مجازی سعی در نابودی فرهنگ خانواده را
دارد که با هوشمندی مردم و تدبیر مسئولین این توطئهها نیز خنثی
خواهد شد.
در ادامه محمود نوذری مسئول دفتر خبرگزاری صداوسیما،
آموزشوپرورش را از مهمترین نهادهای زیرساختی هر کشوری
دانست و گفت :با تقویت این حوزه شاهد پیشرفت در همه زمینهها
خواهیم بود و برعکس آن نیز وجود دارد.
نوذری تصریح کرد :دانشآموزان میتوانند بادید خبرنگاری به مسائل
اجتماعی نگاه کنند و این خود باعث بیان عیبها در راستای حل آن
و نشان دادن ظرفیتهای جامعه خواهد.
محمد رستمی معاون آموزشوپرورش بخشهای خشت و کنارتخته
نیز توجه ویژه به کشف و تقویت نخبگان دانشآموز را در دستور کار
این اداره عنوان کرد و گفت :در یک سال گذشته دانشآموزان این به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه جهرم،
بخشها مقام علمی و قرآنی مختلفی را در جشنوارههای استانی و ملی آیتاهلل دژکام نماینده ولیفقیه و امامجمعه جهرم و حجتاالسالم مدبر
کسب کردهاند و تالش خواهد شد این ظرفیتها بیشتر شود.
امامجمعه موقت جهرم از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه جهرم ،مرکز تخصصی آپا ،دبیرخانه دائمی همایش عالمه
امامجمعه بخش چنارشاهیجان:
خفری ،سلفسرویس مرکزی ،دانشکده علوم پایه ،کتابخانه دانشگاه،
مسجد پردیس دانشگاه و سالن ورزشی شهید غالمرضا نادریان بازدید
روحیه انقالبی در جوانان امروز ما
کرد.

جهرم

همچنان حفظشده است

اقلید

روستاهای محروم اقلید صاحب
کتابخانه شدند

بهرهبرداری از کتابخانه سیار در اقلید

امامجمعه بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان گفت :بین جوانان
امروز و نسل اول انقالب تفاوتی وجود ندارد و روحیه انقالبی و
شهادتطلبی همچنان در آنان حفظشده است.
سرویس خبری :شریف حسین پور :حجتاالسالم انصاری اظهار
داشت :در زمان دفاع مقدس جوانان کثیری از ما عازم جبهههای جنگ
شدند و آماری که در مورد شهدای این دو بخش (چنارشاهیجان و
کوهمرهی نودان) آمده ،آمار آبرومندی است که شهدایی را تقدیم
نظام و انقالب کردهاند
امامجمعه بخش چنارشاهیجان در مورد جوانان دیروز و امروز و
مقایسه آنان با یکدیگر نیز گفت :چند نکته قابل دقت است اینکه
جوانان دیروز گرچه در زمان رژیم شاهنشاهی بودهاند ،اما قلبشان مملو
از ایمان بود که با حضور امام به رژیم شاه پشت پا زدند و با عشق و
عالقه به اسالم در برابر دشمنیها ایستادند ،عازم جبهههای جنگ شدند
و جانانه مبارزه کردند و پیروز شدند.
وی ادامه داد :جوانان امروز ما همچون جوانان دیروز مؤمن و متعهد
هستند و امروز هم اگر دشمن بخواهد جسارتی کند و بر ما بتازد قطعًا
و یقینًا از طرف مردم و جوانان ما سیلی و ضربهی بدی خواهند خورد.

نخستین کتابخانه سیار مجموعه کتابخانههای عمومی فارس بانام
کتابخانه سیار شهید جواد جمالی در شهرستان اقلید به بهرهبرداری
رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عمومی فارس ،آیین بهرهبرداری از کتابخانه سیار شهید جواد جمالی
اقلید با حضور روحاهلل منوچهری مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس،
میثم جوانبخت رئیس اداره امور کتابخانههای اداره کل ،صالح مشتاقی
الر فرماندار اقلید ،سعیده قادری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اقلید و
جمعی از مسئوالن شهرستان برگزار شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس در مراسم افتتاحیه کتابخانه سیار
شهید جواد جمالی اظهار داشت :این کتابخانه ،نخستین کتابخانه سیار
مجموعه اداره کل کتابخانههای عمومی فارس است که به همت
خانواده نیکاندیش حاج حسین جمالی به بهرهبرداری رسیده است.
روحاهلل منوچهری با اشاره به اینکه کتابخانه سیار شهید جواد جمالی به
بیش از  ۶۵۰۰نفر خدمات ارائه میکند ،افزود :این کتابخانه با دو هزار
جلد کتاب در تمام ردههای سنی و با حضور در پنج روستای بخش
مرکزی اقلید همچون «علیآباد»« ،نظامآباد»« ،حسینآباد»« ،چشمه
رعنا» و «آب باریک» عالوه بر امانت کتاب ،روزنامه و نشریه به
متقاضیان ،خدمات اینترنتی سیار را نیز انجام خواهد داد.
او بابیان اینکه درحال حاضر هشت کتابخانه عمومی نهادی و یک
کتابخانه مشارکتی عمومی در شهرستان اقلید وجود دارد ،گفت:
شهرستان اقلید بیش از  ۹۳هزار نفر جمعیت دارد که  ۶۰درصد در
مناطق شهری و  ۴۰درصد در مناطق روستایی ساکن هستند؛ پیشازاین
تنها در سه روستای احمدآباد ،بابایی و شهر میان کتابخانه عمومی
وجود داشت؛ اما با افتتاح این کتابخانه سیار ،ارائه خدمات کتابخوانی
در روستاهای اقلید افزایش چشمگیری خواهد داشت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خاطرنشان کرد :درحال حاضر بیش
از  ۹۳هزار جلد کتاب در کتابخانههای عمومی شهرستان اقلید وجود
دارد و بالغبر سه هزار نفر نیز عضو کتابخانههای عمومی این شهرستان
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هستند .امید است که با افزایش امکانات کتابخانههای این منطقه ،شاهد
استقبال هرچه بیشتر مردم از کتابخانههای عمومی باشیم.
فرماندار اقلید نیز در این برنامه ضمن اشاره به حضور خیرین
درزمینههای مختلف در شهرستان ،کار ارزشمند خانواده شهید جمالی
درزمینهی فرهنگ کتابخوانی را شایسته تقدیر ویژه دانست و با
تجلیل از این خانواده خیر کتابخانهساز گفت :بهرهبرداری از کتابخانه
سیار برای اولین بار در شهرستان اقلید ،نوید حرکتی فرهنگی و
تأثیرگذار در حوزه فرهنگ شهرستان بهویژه در روستاها و مناطق
محروم است که امیدواریم ادامه یابد.
صالح مشتاقی الر جامعه دور از فرهنگ را یک جامعه بیتعادل نامید و
فرهنگ را پایه و اساس همه فعالیتها دانست.
گفتنی است اولین کتابخانه سیار اقلید به نام به شهید جواد جمالی یکی
از چهار هزار شهید این شهرستان مزین شده است .این کتابخانه به
همت خانواده خیر کتابخانهساز حاج حسین جمالی و با اهدای یک
دستگاه خودرو و تجهیز آن توسط اداره کتابخانههای عمومی شهرستان
اقلید به بهرهبرداری رسیده است که با افتتاح آن بیش از  20درصد از
مردم روستایی شهرستان اقلید از خدمات کتابخانهای بهرهمند میشوند.
این درحالی است که کتابخانه سیار شهید جواد جمالی با حضور در
روستای نظامآباد اقلید ،فعالیت خود را از این روستا آغاز کرد.
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افتتاح پروژههای حوزه بهداشت و
درمان در سردشت زیدون

سرویس شهرستان /محمد خلیجی :با حضور فرماندار و نماینده
شهرستان بهبهان ،مسئولین دانشکده علوم پزشکی ،مسئولین دیگر
نهادها و ادارات و همچنین مسئولین محلی سردشت زیدون از
پروژههای مختلف حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان در بخش
سردشت زیدون رونمایی شد.
در ابتدا پروژه پایگاه سالمت شهری زیدون افتتاح شد که در زیربنای
 ۳۷۳متر و در یک طبقه و بااعتباری بالغبر  ۷۴۰میلیون تومان و در
مدتزمان کمتر از  ۶ماه ساختهشده است .اعتبار این پروژه از محل
طرح تحول نظام سالمت تأمینشده است و با راهاندازی این پایگاه
شهری جمعیتی نزدیک به  ۴۰۰۰نفر از انواع خدمات رایگان سالمتی
بهره خواهند برد.
افتتاح بخشهای آزمایشگاه و رادیولوژی بخش بستر درمانی زیدون
از دیگر پروژهها بود .بخش آزمایشگاه بااعتباری بالغبر  ۲۰۰میلیون
تومان و بخش رادیولوژی بااعتباری بالغبر  ۴۰۰میلیون تومان راهاندازی
شد که جمعیتی نزدیک به  ۱۸هزار نفر از این خدمات بهره خواهند
برد.
الزم به ذکر است که اعتبار پروژههای مذکور از محل طرح تحول نظام
سالمت تأمین و به بهرهبرداری رسید.
پروژه بعدی بخش سردشت زیدون ،افتتاح خانه بهداشت محمودآباد
بود .این خانه بهداشت در زیر بنایی به مساحت  ۹۰مترمربع و بااعتباری
بالغبر  ۱۱۰میلیون تومان و در مدتزمان  ۴ماه ساخت ه شده است که به
جمعیتی قریب به  ۵۰۰۰نفر ارائه خدمت مینماید.
درحال حاضر خانه بهداشتهای تل چگاه و تل گوینه نیز درحال
ساخت است و در آیندهی نزدیک نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

پاراد گفت :عملیات اجرایی  215پروژه این شرکت با  196میلیارد
ریال اعتبار آغازشده که این پروژهها در بخشهای برقرسانی ،توسعه
و بازسازی شبکههای توزیع است.
وی بیان کرد :در قالب پروژههایی که عملیات اجرایی آنها آغازشده
 48هزار و  173متر شبکه فشار متوسط 52 ،هزار و  280متر شبکه
فشار ضعیف و  93دستگاه ترانسفورماتور برق احداث و راهاندازی
میشود .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد:
آغاز عملیات اجرایی ساختمان اتفاقات برق ریز بااعتباری بالغبر یک
میلیارد ریال ازجمله پروژههای شاخص شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر است که عملیات اجرایی آن همزمان با دهه فجر آغاز
شد.
پاراد ادامه داد :موفقیت در هر حوزهای نیازمند طرح و برنامهریزی
است که در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با
تعریف برنامه چشماندازی خود سعی دارد میزان خاموشی را به 80
دقیقه و تلفات انرژی را به هشت درصد و میزان مراجعه حضور
مشترکان را به صفر برساند.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

الیروبی کانال دسترسی و دیوار ساحلی
بندر چندمنظوره هرمز آغاز شد

عملیات اجرایی الیروبی کانال دسترسی و دیوار ساحلی بندر چندمنظوره
جزیره هرمز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر ،عباس آخوندی با حضور در بندر چنده
منظوره جزیره هرمز دستور آغاز عملیات اجرایی الیروبی کانال
دسترسی و دیوار چندمنظوره هرمز را صادر کرد.
این پروژه بااعتبار بالغبر  ۱۳۰میلیارد ریال ،طی  ۱۲ماه به اتمام
میرسد .این پروژه در راستای توسعه و رونق جزیرهنشینان جزیره
هرمز و امکان پهلوگیری کشتیها تا  ۱۵۰۰تن آغاز شد.
بندر چندمنظوره هرمز در شمال غرب جزیره هرمز واقع شده است.
کاربری بندر هرمز درحال حاضر گردشگری است ،بهطوریکه روزانه
 ۱۰شناور با ظرفیت حمل هر یک  ۵۰الی  ۲۰۰نفر عملیات جابهجایی
مسافر در مسیر اسکله شهید حقانی به بندر هرمز را بر عهده دارد .با
توجه به روند افزایش مسافر از اسکله شهید حقانی و قشم به بندر هرمز
مشکالت تردد شناورهای بزرگ به علت عدمکفایت آبخور حوضچه
و کانال دسترسی طرح الیروبی و توسعه بندر چندمنظوره هرمز در
دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان قرار گرفت.
اهداف طرح الیروبی ایجاد شرایط ایمن برای ورود شناورهای مسافری
و خدماتی موجود ،افزایش ظرفیت بندرگاه برای پذیرش شناورهای
باری و خدماتی تا ظرفیت  ۱۵۰۰تن و افزایش ضریب ایمنی عملیات
بندری و مانور شناورها در محل ورودی و کانال دسترسی است.
برآورد هزینههای اجرایی پیمانکار در زمان مناقصه  ۸۹میلیارد ریال
و برآورد هزینه تعدیل پروژه و کارهای پیشبینی نشده  ۲۲میلیارد
ریال است.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ
در دهه فجر صورت گرفت:

افتتاح راه روستایی در بویراحمد

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 640
پروژه شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر

همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر عملیات اجرایی و
بهرهبرداری از  640پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
بااعتبار  608میلیارد ریال در آئینی با حضور استاندار آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در
این آئین گفت :از شمار پروژههای یاد شده  425پروژه با بیش 412
میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسید.
امراهلل پاراد افزود :این پروژهها شامل احداث  100هزار و  272متر
شبکه فشار متوسط ،احداث  83هزار و  524متر شبکه فشار ضعیف و
نصب  235دستگاه ترانسفورماتور است که همه شهرستانهای استان
بوشهر باهدف برقرسانی ،توسعه و بازسازی شبکههای توزیع نیروی
برق مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد :سایت آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
با مساحت  4هزار مترمربع و تکمیل ناوگان عملیاتی این شرکت
(خودرو عیبیاب کابل فشار متوسط  -باالبر و جرثقیل) با  19میلیارد
ریال اعتبار ازجمله پروژههای شاخص افتتاحشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت :نصب
ترانسهای کمکی بهمنظور اصالح نقاط ضعف ولتاژ مشترکین و
تعدیل ترانسهای پربار در استان با  75میلیارد ریال اعتبار و تعویض
پایههای فرسوده و افزایش تابآوری شبکه بااعتبار  22میلیارد ریال
اعتبار از دیگر پروژههایی است که همزمان با دهه فجر افتتاح شدند.

طی آیینی راه روستایی گر کالغ نشین ،مور صفا به طول  ۱۳کیلومتر
به نمایندگی از  ۲۶کیلومتر در شهرستان بویراحمد به بهرهبرداری
رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی
کهگیلویه و بویراحمد ،مراسم افتتاحیه و کلنگزنی پروژههای عمرانی
و اقتصادی شهرستان بویراحمد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی،
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،معاون سیاسی استاندار ،رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،فرماندار بویراحمد و جمع دیگری از
مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
محمدعلی علیمردانی در حاشیه این آیین گفت :در دهه فجر۲۶ ،
کیلومتر راه روستایی در شهرستان بویراحمد به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی افزود :به نمایندگی از این  ۲۶کیلومتر،
پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی گرکالغنشین ،مورصفا و
تلخدان ،چشمه سرخ ،چشمه پهن و پازنان به طول  ۱۳کیلومتر بااعتبار
 ۳۷۰۰۰میلیون ریال افتتاح شد.
وی بابیان اینکه در دهه فجر امسال  ۵۹کیلومتر راه بااعتبار  ۲۹میلیارد
تومان در شهرستان بویراحمد کلنگزنی میشود که امید است طبق
برنامه زمانبندی شده به بهرهبرداری برسد خاطر نشان کرد عملیات
احداث چهار پل بزرگ نیز در استان بااعتبار  ۲۶میلیارد تومان درحال
اجرا است .علیمردانی یادآور شد :ساخت بیمارستان یاسوج نیز به اتمام
رسیده و این طرح پس از تجهیز به بهرهبرداری میرسد.
علیمردانی طی این آیین از تالشهای مسئولین استانی ،کشوری و نیز
حاج زارعی نماینده مردم شریف بویراحمد و دنا در مجلس شورای
اسالمی جهت همکاری با مجموعه راه و شهرسازی استان برای به
سرانجام رسیدن این پروژهها تشکر و قدردانی کرد.

