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کازرون

سردار فضلی عنوان کرد؛

معاون بهرهوری اقتصادی اوقاف و امور خیریه فارس:

بهرهبرداری و کلنگزنی  3باب مسجد در فارس

الیاس رضایی از کلنگزنی و بهرهبرداری از  3باب مسجد در مناطق روستایی و فاقد مسجد فارس خبر داد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،رضایی بابیان این مطلب اظهار داشت :همزمان با جشن بزرگ عید مبعث پیامبر مکرم اسالم(ص) ،دو مسجد امام حسن
مجتبی(ع) و رسول اکرم(ص) در شهرستان داراب با حضور خیرین مسجدساز ،مسئولین اوقاف و امور خیریه شهرستان و عموم مردم کلنگزنیشد .وی با
اشاره به اینکه این مساجد در دو بخش نید شهر و زریندشت داراب به همت خیرین و از محل اعتبارات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس احداث
شده ،افزود :این مساجد در راستای آبادانی مناطق روستایی و فاقد مسجد ساخته میشود .آئین افتتاح و بهرهبرداری از مسجد حضرت زهرا(س) در شهرستان
ممسنی با حضور نماینده خیرین مسجدساز کشور ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس ،مسئولین اوقاف شهرستان و خیرین و عموم مردم در روز جمعه
 24فروردین در این شهرستان برگزارشد.

اقلید

صدور پروانه بهرهبرداری دومین
شهرک صنعتی غیردولتی فارس

بسیج تمام امکانات استکبار برای شکستن
جبهه مقاومت
خون شهدا شکستنی نیست

سرویس شهرستان /ایمان احمدی :جانشین سازمان بسیج مستضعفین
کشور گفت :تمام مستکبران بر آن شدند که جبهه مقاومت را بشکند؛ اما
این خون شهدا که پای نهال مقاومت ریخته شده شکستنی نیست.
سرتیپ پاسدار علی فضلی در یادواره  ۷۱شهید منطقه کوهمره جروق و
فامور این شهرستان اظهار داشت :برای این یادواره که با حداقل امکانات
در زیر باران انجام گرفت و لباس خادمین خیس از باران بود غیر از خدا
و سیدالشهدا کسی نمیتواند اجر و مزد بدهد.
وی برگزاری یادواره شهدا را یک وظیفه اجتماعی ،شرعی ،عاطفی ،عقلی،
سیاسی ،دانست و گفت :برگزاری چنین یادوارههایی یادآور شجاعت،
تقوا ،حماسه و ایمان شهدا است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به سخنان امام خمینی(ره)
که انقالب اسالمی بر سهپایه قرآن ،عترت و مردم است افزود :حضور
گسترده مردم در این محفل که عشقورزی به دین خدا است.
فضلی بابیان اینکه ما باافتخار در حساسترین مقطع یاد شهدا میکنیم و
آنها را چراغ راه هدایت خود قرار میدهیم گفت :تمام مستکبران بر آن
شدند که جبهه مقاومت را بشکنند اما این خون شهدا که پای نهال مقاومت
ریخته شده شکستنی نیست.
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیاننور کشور با اشاره به اینکه امنیتی که
کشور ما امروز در جهان ناامن دارد به خاطر خونهای مطهر و مقدس
شهدا و همچنین حضور مردم همیشه درصحنه است ،افزود :مردم همیشه
بهموقع درصحنه هستند و از ولی امر خود اطاعت میکنند تا دشمن را
ناامید کنند .وی با اشاره به دیدار خود با خانواده شهید مدافع حرم علی
جوکار اشاره کرد و گفت :شهید جوکار فرزند و خانواده خود را دوست
داشت؛ اما به خاطر خدا از آنها چشمپوشی کرد .سردار فضلی با یادآوری
عملیات کربالی چهار و پنج که شهرستان کازرون حدود  ۱۵۰شهید
واالمقام را تقدیم کشور کرد به خاطرهگویی از این عملیات پرداخت.

فسا

مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

 198کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و راه
روستایی در محورهای شهرستان فسا
در دست اجرا است

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت 198 :کیلومتر بزرگراه – راه
اصلی و راه روستایی در محورهای شهرستان فسا در دست اجرا است که
 105کیلومتر آن مربوط به راه اصلی و بزرگراه است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و
شهرسازی استان فارس ،تکاور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در
مراسم آغاز عملیات زیرگذر بانیان در کمربندی شهرستان فسا ،افزود:
راههای اصلی و شریانی شهرستان فسا درحال تبدیل به بزرگراه است
و مهمترین پروژههای بزرگراهی این شهرستان بزرگراه فسا-داراب و
بزرگراه محور قدیم فسا است که بخشی از آن به اتمام رسیده و مورد
بهرهبرداری قرارگرفته و مابقی در دست عملیات اجرایی است.
وی اضافه کرد :در محور فسا -استهبان عملیات اجرایی  4/5کیلومتر از
بزرگراه باقی مانده که در دست اجرا است و مراحل پایان را طی میکند
و تا پایان خردادماه به بهرهبرداری رسید.
تکاور در خصوص راههای روستایی شهرستان فسا نیز خاطر نشان ساخت:
حدود  93کیلومتر راه روستایی در شهرستان فسا قرار داد بستهشده که
بخشی از آن اجرایی شده و بخشی هم در سال جدید اجرایی خواهد شد.
وی جمع اعتبارات قراردادهای پروژههایی که در این شهرستان در
دست اجرا است و یا اجرایی خواهد شد را  1120میلیارد ریال اعالم و
تصریح کرد :با همه تنگناها و مشکالت مالی که دولت با آن مواجه است
پروژههای بسیار خوبی در کشور و در استان فارس در راستای عمران و
آبادی و توسعه راهها در دست اجرا است.
تکاور در خصوص زیرگذر بانیان نیز گفت :این تقاطع که بهصورت
زیرگذر اجرا میشود  21میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین در خصوص مشخصات پروژه
زیرگذر روستای بانیان اضافه کرد :مشخصات زیرگذر  2دستگاه پل 7
متری به طول  28/2متر و طول رمپ و لوپها  1500متر است.
وی حجم خاکبرداری را  13275مترمکعب و خاکریزی را 1645
مترمکعب اعالم و خاطرنشان ساخت زیراساس این پروژه 2200
مترمکعب و اساس آن  2000مترمکعب است که  2600تن آسفالت
موردنیاز این پروژه است.
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معاون فرماندار شادگان عنوان کرد؛

 ۷۲۱میلیون ریال سرانه اشتغال
تسهیالت روستایی و فراگیر در شادگان

سرویس شهرستان /ناصر حکیمی :معاون فرماندار شادگان گفت:
بر اساس طرحهای مصوب کمیته فنی استان تا پایان سال  ۹۶سرانه اشتغال
شهرستان شادگان از محل تسهیالت روستایی و فراگیر  ۷۲۱میلیون ریال
گزارششده است.
نعمتاله آلبوغبیش سرانه اشتغال تسهیالت روستایی و فراگیر شهرستان
تا پایان سال  ۹۶را  ۷۲۱میلیون ریال عنوان کرد و گفت :بر اساس
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سال
بیست و چهارم

طرحهای مصوب کمیتههای فنی استان و شهرستان در سال گذشته ،سرانه
اشتغال شادگان از محل تسهیالت روستایی و فراگیر  ۷۲۱میلیون ریال
گزارششده است.
معاون فرماندار شادگان با تأکید بر تسریع در مراجعه متقاضیان به
دستگاههای اجرایی مرتبط شهرستان و ارائه طرحهای توجیهی و
پیشنهادی جهت بهرهمندی از تسهیالت کمبهره روستایی و فراگیر افزود:
در اسفندماه سال گذشته تعداد  ۸طرح بااعتباری معادل  ۶۲میلیارد ریال در
کمیته فنی استان تصویبشده و در حال پرداخت است.
وی اظهار داشت :طرحهای موردنظر که در حال پیگیری و اجرا میباشند،
تعداد  ۸۶شغل مستقیم ایجاد خواهند کرد.
آلبوغبیش خاطرنشان ساخت :طرحهای مصوب کمیتههای فنی استان و
شهرستان در سال گذشته شامل دو طرح روستایی با  ۴۰میلیارد ریال
تسهیالت و  ۴۵فرصت شغلی و شش طرح اشتغال فراگیر با  ۲۲میلیارد
ریال تسهیالت و  ۴۱فرصت شغلی در حال اجراست.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

شهرک صنعتی محبت گستر فارس با سرمایهگذاری اولیه  250میلیارد
ریالی بخش خصوصی در منطقه آسپاس شهرستان اقلید راهاندازی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای
صنعتی فارس ،پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی محبت گستر فارس
بهعنوان دومین شهرک صنعتی غیردولتی استان فارس طی مراسمی اعطا
شد.
این شهرک صنعتی با سرمایهگذاری اولیه  250میلیارد ریالی بخش
خصوصی در منطقه آسپاس شهرستان اقلید راهاندازی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این مراسم راهاندازی
این شهرک صنعتی در ابتدای سال حمایت از کاالی ایرانی نویدبخش
حرکت پرشتاب به سمت فراهم کردن زیرساختهای تولید کاالی ایرانی
با سرمایهگذاری بخش خصوصی است ،گفت :ایجاد شهرکهای صنعتی
غیردولتی در راستای تحقق اصل  44قانون اساسی و باهدف استفاده از
ظرفیتهای بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختهای استقرار واحدهای
صنعتی در قالب شهرکهای صنعتی غیردولتی انجام میشود.
احد فتوحی بابیان اینکه بر اساس قانون مجوز تأسیس و پروانه بهرهبرداری
از شهرکهای صنعتی غیردولتی توسط سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی شهرکهای صنعتی صادر
میشود ،گفت :در این زمینه در استان فارس مجوز تأسیس  5شهرک
صنعتی غیردولتی صادر شده و شهرک صنعتی محبت گستر فارس ،پس
از شهرک صنعتی کامپوزیت سازه ماندگار ،دومین شهرک صنعتی استان
است که با سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی به مرحله بهرهبرداری
میرسد.
وی بابیان اینکه ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در راستای
سیاستهای دولت مبنی بر تقویت و حمایت از مشارکت بخش خصوصی
است گفت :ایجاد این شهرکهای صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات
موجود انجام میشود.
فتوحی با اشاره به اینکه شهرکهای صنعتی غیردولتی نیز از مزایای
شهرکهای دولتی بهرهمند میشوند اما امور نحوه واگذاری زمین در
آنها بر عهده بخش خصوصی است تصریح کرد :شرکت شهرکهای
صنعتی فارس نیز نقش نظارتی خود را در این مورد بر اساس قانون انجام
خواهد داد.
وی اعمال معافیتهای مالیاتی را از مهمترین این مشوقها بیان کرد و
گفت :این شهرکهای صنعتی در مناطق برخوردار معافیت  7ساله و در
مناطق غیر برخوردار معافیت مالیاتی  13ساله دریافت میکنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بیان کرد :این شهرک
صنعتی در شهرستان اقلید در زمینی به مساحت  14.8هکتار ایجاد میشود
که دارای  11.6هکتار اراضی صنعتی است.
مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی محبت گستر فارس نیز با قدردانی از
حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی در مراحل مختلف راهاندازی و
صدور پروانه بهرهبرداری این شهرک صنعتی گفت :این شهرک صنعتی
با سرمایهگذاری اولیه  250میلیارد ریال ایجاد که حجم سرمایهگذاری تا
تکمیل زیرساختها و توسعه کامل به بیش از  2000میلیارد ریال خواهد
رسید.
ثانی راستی هدف از سرمایهگذاری برای ایجاد این شهرک صنعتی را
توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه آسپاس بخش سده اقلید
اعالم کرد و افزود :این شهرک صنعتی ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار برای
بیش از  1000نفر را دارد که در حال حاضر در فاز اول برای  100نفر در
این شهرک صنعتی اشتغال ایجاد شده است.
وی گفت :با توجه به ظرفیتهای این منطقه در بخش کشاورزی و تولید
محصوالت باغی ،این شهرک صنعتی ،ظرفیت مناسبی برای استقرار صنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باهدف ایجاد ارزشافزوده مناسب برای
محصوالت زراعی و باغی فراهم میکند.
مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی محبت گستر فارس اضافه کرد:
مراحل ساخت سردخانه بزرگ نگهداری میوه و مواد غذایی واحد صنعتی
پیشرفته کنسانتره میوه و تولید آبمیوه طبیعی و نیز واحد تولیدی قطعات
پیشساخته بتونی در این شهرک صنعتی در حال انجام است.
راستی اضافه کرد :این شهرک صنعتی غیردولتی دارای تمامی امکانات
زیرساختی نظیر آب ،برق ،گاز و مخابرات است.

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

سمنها در حفاظت وحوش
به محیطزیست بوشهر کمک کنند

تعامالت گسترده تجاری را با ایران انجام دهیم.
الخنجی بابیان اینکه حضور ما در ایران و بازدید از بنادر جنوبی این کشور
برمبنای یک برنامه استراتژیک بلندمدت است اظهار داشت :روابط دو
کشور از گذشته روابط گستردهای بوده و هدف از این سفر نیز بررسی
همکاریهای مشترک ،تعمیق و گسترش مناسبات دریایی و بندری
است.
رئیس سازمان بنادر قطر اظهار داشت :ما در این سفر به همه مسائل
پرداخته و پس از بازگشت به کشورمان همه زمینهها را طی جلسات
مختلف بررسی خواهیم کرد.
وی افزود :با توجه به نوع فعالیتهای برنامهریزی شده در بنادر
ایران بهزودی بر اساس نوع فعالیت با طرف ایرانی مذاکره خواهیم
کرد.
حسنزاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی
که هیئت قطری را در این سفر همراهی میکرد هدف از این سفر
را یافتن زمینههای سرمایهگذاری در بنادر جنوب ایران و تدوین سند
همکاریهای حملونقلی و توسعه روابط تجاری بین دو کشور عنوان
کرد.
حسنزاده گفت :نیمه نخست سال جاری همایشی فرصتها و ظرفیتهای
تجاری در کشور قطر برگزار خواهد شد.
وی افزود :تجار و سرمایهگذاران میتوانند طرحها و پیشنهادات خود را
از طریق بنادر استان به مرکز اعالم نمایند تا پس از پیگیری و تجمیع
برنامهها با دعوت از متقاضیان شرکت در همایش با سازوکاری نظاممند
در همایش حضور یابیم.
حسنزاده گفت :حجم باالی تجارت ایران به قطر یکمیلیون تن در
سال است که از طریق دو استان بوشهر و هرمزگان صورت میپذیرد
ازاینرو در این سفر برنامهای تدوین شد و مقرر گردید تا برخی از
مسائل و مشکالت مطروحه در استانها ظرف مدت یک ماه و مشکالت
که نیاز به اصالح برخی ساختارها دارد ظرف مدت سه ماه مرتفع
شود.
هیئت عالیرتبه وزارت حملونقل و سازمان بنادر قطر در پایان روز
نخست سفر به هرمزگان در بندر شهید باهنر حضور یافتند و از بخشهای
مختلف این بندر شامل اسکلهها ،حوضچه ،اراضی پسکرانه ،انبارها و پایانه
مسافری بینالمللی خلیجفارس دیدن کردند در این بازدید بر لزوم توسعه
همکاریهای تجارت دریایی بین دو کشور از طریق سرمایهگذاری
مشترک تأکید شد.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ

معاون فرهنگی و امور جوانان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر گفت :با توجه به فصل بهار
عنوان کرد؛

و زادآوری پستانداران شاخص برای پیشگیری از زندهگیری آنها،
همکاری بیشتر سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و دوستداران محیطزیست
برای جلوگیری از هرگونه تخلف شکار و صید این وحوش ضروری
است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت
محیطزیست استان بوشهر ،حسین دلشب افزود :فصل بهار و بهویژه
فروردینماه اوج زادوولد پستانداران وحشی در این استان است و
کارکنان اجرایی محیطزیست درگشت و پایشهای زیستمحیطی خود
در یک هفته گذشته موفق به کشف سه رأس از این پستانداران نابالغ از
متخلفان شدند.
وی یادآور شد :همهساله در محدوده زمانی اواخر اسفندماه تا اوایل
اردیبهشتماه سال بعد تولیدمثل پستانداران شاخص استان بوشهر شامل
آهو ،کبیر ،کل ،بز ،قوچ و میش صورت میگیرد.
دلشب ادامه داد :بیشتر آهوان استان بوشهر در منطقه حفاظت شده مند و
پناهگاه حیاتوحش خارگ و کبیر در فنس  100هکتاری پارک ملی
دریایی نایبند و کل ،بز ،قوچ و میش در بیشتر مناطق کوهستانی استان
بهویژه در مناطق شکارممنوع کوه مند و شاهزاده ابراهیم -تنگ باهوش و
منطقه کوه بیرمی زیست میکنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر به رفتار ناشایست برخی افراد
سودجو در زندهگیری و فروش وحوش تازه به دنیا آمده اشاره کرد و
یادآور شد :در روزهای گذشته  2رأس بزغاله وحشی با همکاری دهیاری
و شورای اسالمی روستای گشی در منطقه خاییز شهرستان تنگستان و
یک رأس بره وحشی در شهرستان دشتی کشف شد و هماکنون تیمار،
دامپزشکی و نگهداری این وحوش که از مادر خود جدا شدهاند ،توسط
نیروهای حفاظت محیطزیست انجام میشود.
دلشب گفت :دراینارتباط اقدامات قضایی برای اعمال قانون و جرائم
زیستمحیطی متخلفان در دست پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت این وحوش بهعنوان شاخصهای تنوع زیستی
استان بوشهر و نقش مهم آنها در زنجیرههای اکولوژیک مناطق
زیستمحیطی خواستار همکاری بیشازپیش سمنها و افراد محلی دوستدار
محیطزیست برای ممانعت از هرگونه تخلف شکار و صید این وحوش
شد.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

رئیس سازمان بنادر قطر خبر داد؛

اتصال بنادر قطر به بنادر جنوبی ایران
بر اساس نوع فعالیت

رئیس سازمان بنادر قطر ضمن بازدید از بخشهای مختلف بندر شهید
رجایی از اتصال بنادر قطر به هر یک از بنادر جنوبی ایران بر اساس نوع
فعالیت در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان،
کاپیتان عبداهلل الخنجی رئیس سازمان بنادر قطر در حاشیه بازدید
از ظرفیتهای مجتمع بندری شهید رجایی در جمعبندی سفر هیئت
قطری به بنادر جنوبی ایران گفت :آنچه در بازدید از این بنادر
مشهود بود هر یک از بنادر به شکل منظم به یک فعالیت مشخص
مشغول بوده و در همان جهت برنامهریزی و امور توسعه خود را دنبال
میکردند.
وی افزود :این امر سبب میشود که ما هم با احصا نیازمندیهای خود
بر اساس نوع فعالیت ،بنادر خود را به بنادر ایران متصل نماییم و بتوانیم

حوزه فرهنگی و جوانان
کهگیلویه و بویراحمد جزو
 ۱۰استان برتر کشور

شاکری معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش کهگیلویه و بویراحمد
گفت :حوزه فرهنگی و امور جوانان در سال  1396در بین  ۱۰استان برتر
در برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان قرار گرفت.
به گزارش طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ،شاکری معاون
فرهنگی و امور جوانان ورزش کهگیلویه و بویراحمد گفت :حوزه
فرهنگی و امور جوانان در سال  1396در بین ده استان برتر در برگزاری
ستاد ساماندهی امور جوانان قرار گرفت.
حوزه فرهنگی و امور جوانان کهگیلویه و بویراحمد در بین ده استان
برتر کشور در برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان کشور قرار
گرفت.
رحمتاهلل شاکری معاون فرهنگی و امور جوانان در نشست شورای
معاونین ورزش استان گفت :در ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ،اداره کل ورزش و جوانان
کهگیلویه و بویراحمد با کسب  703امتیاز جزو ده استان برتر قرار
گرفت.
شاکری ادامه داد :یکی از مباحث مهم در حوزه فرهنگی ،راهاندازی خانه
جوان در شهرستانهای استان است.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادامه داد :در حال حاضر در شهرهای
یاسوج ،دهدشت ،گچساران و بهمئی زمین محل احداث خانه جوان آماده
کلنگ زنی شده و امیدوارم با حمایت فرمانداران کلنگ زنی خانه جوان
شهرستان انجام گیرد.
این مقام مسئول از حضور مسئولین و سمنهای مردمنهاد در ایام نوروز در
روستاهای استان در اجرای مسابقات و جشنوارههای ورزشی و فرهنگی
خبر داد و گفت :جلسه ستاد ساماندهی شهرستانها در سال گذشته به
جزو در شهرستان باشت در بقیه شهرهای استان برگزارشده و امیدوارم
با حمایت همهجانبه مسئولین ادارات و فرمانداران شاهد برگزاری منظم
جلسه ستاد ساماندهی در شهرهای استان باشیم.

