
استان فارس 
کازرون

امام جمعه کازرون در جمع معترضان:
تجزیه کازرون به تصویب نرسیده است

 امام جمعه کازرون گفت: تجزیه کازرون به تصویب نرسیده و فقط یک 
پیشنهاد بوده که رد شده است.

گروه عکاسان و خبرنگاران/ علی گلچین و علیرضا گلچین: حجت االسالم 
محمد خرسند در سومین روز تجمع اعتراض آمیز مردم شهر کازرون در 
به تعصب  نهادن  ارج  این شهرستان، طی سخنانی ضمن  خصوص تجزیه 
و غیرت همشهریان در خصوص مسائل کازرون، خاطرنشان کرد: بنده 
نماینده ولی فقیه و مدافع مردم در شهرستان کازرون هستم که می گویم 
طرح تقسیم کازرون از دولت برگشته و در حال حاضر متوقف  شده است.
این طرح را شخصًا  لغو  بنده سند  افزود:  این طرح  لغو  وی در خصوص 
دیده ام و حاضرم که با افراد معتمد محلی از جانب شما جلسه ای داشته باشم 

تا به سمع و نظرتان برسانند.
خرسند ادامه داد: اگر قرار باشد استاندار فارس را به کازرون دعوت کنیم 

این سفر باید در فضایی کاماًل آرام و منظم صورت گیرد.
امام جمعه کازرون مردم را به آرامش دعوت و خاطر نشان کرد: شهروندان 
به دنبال کسب وکارشان بروند تا بتوانند امور اقتصادی شهرستان را دنبال 
اعتراضی و مسالمت آمیز مردم کازرون در  از تجمع  کنند. سومین روز 
این  با طرح تجزیه  با امضای طوماری در خصوص مخالفت  میدان شهدا 

شهرستان پایان یافت.
امام جمعه کازرون:

ویژگی ارتش ما مردمی بودن آن است

 
امام جمعه کازرون ویژگی ارتش جمهوری اسالمی را مردمی بودن آن 

دانست.
داود  و  گلچین  علی  گلچین،  علیرضا  خبرنگاران/  و  عکاسان  گروه 
کشاورز: به مناسبت 29 فروردین ماه روز ارتش همزمان با سراسر کشور 

رژه نیروهای مسلح با حضور مسئوالن شهرستان کازرون برگزار شد. 
در این مراسم یگان های مستقر و نمونه نیروهای مسلح با رژه خودرویی 
و پیاده خود توان و اقتدار نظامی جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشتند.

ارتش جمهوری  امروز  اینکه  بیان  با  کازرون  جمعه  امام  مراسم  این  در 
اسالمی مقتدرتر از همیشه در صحنه حاضر است، بیان داشت: ارتش ما 

مکتبی و پایبند به مبانی دینی و اخالقی است.
حجت االسالم خرسند افزود: امروز ارتشی که خود را خادم حرمین شریفین 
می داند، چندین سال است که مردم بی گناه را زیر آماج بمب قرار داده؛ 
اما ارتش ما در خدمت دین و مردم بوده و تفاوت آن مردمی بودن است.
وی در خصوص دالور مردی های ارتشیان گفت: باید از زحمات آن ها 
امروز و  کنیم  تقدیر  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اقتدار  و  حفظ   در 
امنیت،  قوا  کل  فرماندهی  محوریت  و  برادری  حفظ  با  نظامی  نیروهای 
ارمغان  به  اسالمی  امت  و  ایران  ملت  برای  را  بیشتری  اقتدار  و  آسایش 
آورده اند. در پایان خودروهای نظامی و انتظامی از جلو جایگاه رژه رفتند.

در شبکه بهداشت کازرون انجام شد؛
ایجاد هماهنگی فعالیت های هفته 

سالمت با اداره های مرتبط با این حوزه
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کازرون، در این نشست که باهدف همفکری و برنامه ریزی در 
راستای اجرای فعالیت های هفته سالمت برگزار شده بود؛ ابتدا دکتر علی 
محمدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان ضمن خوش آمدگویی و تقدیر 
و تشکر از حضور نمایندگان ادارات عنوان کرد: در طی هفتادسال که از 
تاریخ تأسیس سازمان جهانی بهداشت می گذرد، خدمات مؤثری در جهت 

وضعیت بهداشت و سالمتی عموم صورت گرفته است.
وی از ریشه کنی بیماری آبله در سطح جهان، تولید واکسن و داروهای 

مختلف با ارزان ترین قیمت و دسترسی آسان نام برد.
دکتر محمدی به طرح تحول سالمت و سامانه یکپارچه بهداشتی »سیب« 
مربوط  اطالعات  و  آمار  استخراج  درزمینه  طرح  این  مؤثر  نقش  به  و 
و  بهداشتی  معاون  جعفری  خوبیار  ادامه،  در  نمود.  اشاره  افراد  به سالمت 
و  تقدیر  و  نو  سال  تبریک  پیرویان ضمن  شهید  بهداشت  مرکز  رئیس 
تشکر از همکاری اداره ها، به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت »سالمتی 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  هرکجا«  و  هرکس  همه،  برای 
بوده  مردم  به تنهایی ضامن 25 درصد وضعیت سالمت  بهداشت  وزارت 
با  اداره ها و سازمان های مرتبط  با  باقی مانده، مستلزم تعامل  و 75 درصد 
این  به  به همکاری جهت دستیابی  از آن ها دعوت  حوزه سالمت است؛ 
امر مهم نمود. زهرا داودی کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس هم 
سنی  قشر  این  سالمت  اهمیت  و  جوان  هفته  داشتن  رو  پیش  در  بابیان 
بر  کنید«  تجربه  را  زیستن  »شاد  هفته،  این  به  مربوط  شعار  ذکر  با  و 
لزوم برگزاری جلسات آموزشی درزمینه ازدواج سالم، سوانح و حوادث و 

آموزش کمک های اولیه برای گروه سنی مذکور تأکید کرد.

بهداشت  مرکز  تغذیه  واحد  مسئول  کارشناس  خلفی  شهال  صحبت های 
سنی  قشر  اضافه وزن  آمار  ارائه  ضمن  او  بود،  نشست  این  پایان بخش 
نوجوان بیان داشت: با توجه به شیوع چاقی و اضافه وزن قشر سنی مذکور 
در شهرستان، از حضار به خصوص نماینده اداره آموزش وپرورش خواستار 

فرهنگ سازی تغذیه سالم و کنترل وزن در مدارس شهرستان شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون اعالم کرد؛
توسعه روستایی در سال حمایت از کاالی 
ایرانی در کازرون با جدیت دنبال می شود

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون با گرامیداشت دهه حساب 100 امام 
طرح های  اجرای  از  گزارشی  مسکن  بنیاد  نهاد  تأسیس  سالروز  و  راحل 
توسعه در این شهرستان را ارائه داد و بیان داشت: توسعه روستایی در سال 

حمایت از کاالی ایرانی در کازرون با جدیت دنبال می شود.
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  داشت:  اظهار  عباس نیا  فارس، 
کازرون بر اساس وظایف مندرج در ماده 7 اساسنامه قانونی بنیاد مسکن، 
در سال 1396 اقدام به تهیه طرح هادی برای 18 روستای شهرستان نموده 
باالی 20 خانوار شهرستان کازرون  تمامی روستاهای  و در حال حاضر 

دارای طرح هادی است.
وی هدف های موردنظر از تهیه و اجرای طرح هادی را شامل ایجاد زمینه 
توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
اجتماعی،  تسهیالت  ایجاد  طریق  از  امکانات  عادالنه  توزیع  کالبدی،  و 
ایجاد تسهیالت الزم  تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت کالبدی روستا، 

جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی اعالم کرد.
طرح  راستا  همین  در  کرد:  اضافه  کازرون  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 

هادی   5 روستا موردبازنگری قرارگرفته است.
و  کرد  اشاره  هم  شهرستان  این  در  هادی  طرح های  اجرای  به  عباس نیا 
گفت: این طرح ها با عنوان بهسازی روستاها و بر اساس ماده 7 اساسنامه 
قانونی و آیین نامه اجرایی آن دنبال می شود، بنیاد مسکن موظف به اجرای 
طرح هادی و اصالح معابر روستایی است و این فعالیت را به منظور نیل 
به اهداف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها، بهبود وضعیت کالبدی و 

شرایط زیست روستائیان به انجام می رساند.
به گفته وی در پی اجرای این اهداف بنیاد مسکن کازرون در سال 1396 
به دنبال تخصیص اعتبارات بهسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است. 

این اعتبارات در حوزه توسعه روستایی تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: از محل اعتبارات استانی 8 میلیارد و 285 میلیون ریال، از 
محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز 5 میلیارد ریال، از محل اعتبارات 
توازن 952  اعتبارات  از محل  میلیون ریال،  میلیارد و 500  حوادث یک 
میلیون ریال و از محل اعتبارات ردیف 9 میلیارد و 911 میلیون ریال به 

این شهرستان اختصاص یافته است.
 عباس نیا همچنین گفت: مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت دیون 
ریال  میلیارد  پنج  مبلغ  است،  پرداخت  شده  گذشته  سال  در  پیمانکاران 
اعتبارات سه درصد نفت و گاز نیز در روستاهای شهبازخانی، جعفرجن، 

میدانک شاملو بیکوه در حال اجرای پروژه است.
اعتبارات  محل  از  گفت:  ادامه  در  کازرون  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
حوادث، توازن و ردیف نیز طرح هایی در حال برگزاری مناقصه و انتخاب 

پیمانکار است.
وی اضافه کرد: مبلغ 900 میلیون ریال اعتبار قیر رایگان نیز در روستاهای 
هزینه  مشایخ  و  ده کهنه  کمارج  انارستان،  گرگدان،  خرمزار،  قصرعلی، 

گردیده است که تقریبًا 15000 مترمربع آسفالت انجام شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون اضافه کرد: مبلغ 4800 میلیون ریال 
است.  عملیات  انجام  و  توزیع  حال  در  هم   96 سال  رایگان  قیر  اعتبار 
قبیل  از  این طرح ها عملیات آماده سازی  اجرای  راستای  سال گذشته در 
تهیه طرح تفضیلی، تخریب و بازگشایی معابر، جابه جایی شبکه های آب، 
برق و تلفن با نظارت ادارات مربوطه صورت گرفته و نیز تمامی مراحل 
اجرایی عملیات بهسازی با رعایت اصول فنی و مهندسی بوده و آزمایشات 
الزم بر اساس آیین نامه های موجود از طریق آزمایشگاه های معتبر انجام و 
به تأیید رسیده است. عباس نیا در ادامه گزارشی از اعطای اسناد مالکیت 
در این شهرستان ارائه داد و گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک به منظور ایجاد انگیزه و رسمیت بخشیدن به 
مالکیت روستائیان و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و 
از اعتبارات و  تشویق به سرمایه گذاری در روستا و بهره گیری آسان تر 
تسهیالت بانکی و تثبیت مالکیت عرصه و اعیان به نام صاحبان آن، طی 
چند سال گذشته اقدام به صدور سند مالکیت روستاها و شهرهای زیر 25 

هزار نفر جمعیت شهرستان نموده است.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   1396 سال  طی  راستا  همین  در  افزود:  وی 
شهرستان  امالک  و  ثبت اسناد  ادارات  همکاری  با  کازرون  شهرستان 
کازرون و اوقاف و امور خیریه شهرستان کازرون برای چند روستا و شهر 
که دارای اراضی موقوفه بوده اند مبادرت به صدور اسناد مالکیت روستایی 
مسکن  و عرضه  تولید  از  و حمایت  ساماندهی  قانون  قالب  در  و شهری 
نموده است. وی اضافه کرد: تعداد پرونده ارسالی به اداره ثبت اسناد )شهر 
و روستا( با احتساب نقشه های تهیه شده درگذشته 1148 فقره بوده است و 
تعداد آراء صادرشده )شهر و روستا( با احتساب پرونده سال های درگذشته 
احتساب  با  روستا(  و  )شهر  اسناد صادرشده  تعداد  است،  بوده  فقره   970
پرونده سال های درگذشته 1350 فقره بوده است. عباس نیا همچنین عملکرد 
واحد واگذاری زمین در این شهرستان را تشریح کرد و گفت: بنیاد مسکن 
تأمین  مناسب  سیاست های  اتخاذ  و  برنامه ریزی  به منظور  اسالمی  انقالب 
روستاهای  در  روستاها  کالبدی  توسعه  برای  روستایی،  مسکونی  اراضی 
مستعد اقدام به تملک زمین از اراضی دولتی و شخصی جهت احداث مسکن 
به  قطعات  تقسیم بندی  و  تفکیک  از  پس  اراضی  این  می نماید.  روستایی 
متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود. با این اوصاف بنیاد مسکن کازرون 
نیز طی سال 1396 اقدام به تملک 13 هکتار زمین از طریق منابع طبیعی 

شهرستان کازرون و انجام امور واگذاری زمین کرده است.

بیضا
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضا:
 بازنشستگان سرمایه های تجربه 

و تخصص هستند

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضا بازنشستگان را سرمایه های 
تجربه و تخصص دانست.

علیرضا  بیضا،  واحد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مالیی در مراسم تکریم تعدادی از معاونان و کارمندان واحد بیضا بر لزوم 
تجلیل از خدمات خیران و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بیضا در سال های نخستین تأسیس روزهای سختی را پشت 
و  نیکوکاران  و  یاری خیران  و  باهمت  این دشواری ها  سر گذاشت که 

البته تالش مدیران مجموعه توانست به پیشرفت قابل تحسینی دست یابد.
مالیی تکریم از بازنشستگان را یک امر مهم خواند و افزود: این عزیزان 
بهترین ساعات زندگی و درواقع عمر خود را در این دانشگاه به کار و 
تالش و خدمت مشغول بوده اند و پیشرفت های دانشگاه مرهون تالش های 
این بزرگواران است؛ بازنشستگان سرمایه ای از تجربه و تخصص برای هر 
مجموعه به حساب می آیند و باید در تکریم و تجلیل از آن ها دقت الزم و 

از تجربیات آن ها بهره کافی را ببریم.
کرد:  خاطرنشان  بیضا  واحد  نیکوکار  خیر  درگذشت  به  توجه  با  وی 
کردن  هبه  در  وی  شایسته  خدمات  که  »سیاه بهار«  زنده یاد  درگذشت 
زمین برای ساخت دانشگاه بسیار باارزش و قابل تحسین است هیچ گاه از 
یاد نخواهد رفت و ان شاءاهلل خداوند روحشان را قرین رحمت الهی کند.
آیین تکریم و تجلیل از همکاران سابق، سعدی مویدی معاون دانشجویی 
حسینی  مریم  خانم  مالی،  و  اداری  معاون  صالحی  مجتبی  و  فرهنگی  و 
لوح سپاس و هدایایی  اهدای  با  نیکنام  رفاه و خیراهلل  بازنشسته صندوق 

برگزار شد.

استان خوزستان 
معاون فرماندار شادگان خبر داد؛

اختصاص ۲۰۴ میلیارد ریال تسهیالت 
برای طرح های روستایی شادگان

جلسه  در  شادگان  فرماندار  معاون  حکیمی:  ناصر  شهرستان/  سرویس 
شورای اشتغال شهرستان گفت: شهرستان شادگان با ۲۰۴ میلیارد و ۲۴۸ 

میلیون ریال تسهیالت روستایی در رتبه چهارم استان قرار دارد.
نعمت اله آلبوغبیش در جلسه شورای اشتغال شهرستان که با حضور اعضا 
در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد از اختصاص ۲۰۴ میلیارد و 
اقتصادی شهرستان  ۲۴۸ میلیون ریال تسهیالت روستایی برای طرح های 
رتبه  روستایی  تسهیالت  میزان  در  شادگان  شهرستان  و گفت:  داد  خبر 

چهارم استان را به خود اختصاص داده است.
معاون فرماندار شادگان با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب تسهیالت 
اظهار  بانک های عامل شهرستان  اشتغال و  اعضای شورای  ابالغی توسط 
داشت: با توجه به جمعیت روستایی شادگان، بیش از ۶ درصد تسهیالت 

روستایی استان به این شهرستان تعلق گرفته است.
اشتغال شهرستان شادگان در سال ۹۶ طبق سامانه مربوطه را  وی تحقق 
حدود ۹۲ درصد عنوان کرد و افزود: از ۵۳۳ نفر تعهد اشتغال شهرستان 
اداره  توسط  جذب شده  حق التدریس  نفر   ۲۵۰ به غیراز  گذشته  سال  در 
آموزش وپرورش شهرستان، ۴۸۹ نفر در سامانه اشتغال ثبت و محقق شده 
است. آلبوغبیش با اشاره به افزایش بیکاری به دلیل بی آبی و خشک سالی 
تعداد ۶۸ طرح  تاکنون در سامانه کارا  در شهرستان خاطرنشان ساخت: 
اقتصادی ثبت شده و از این تعداد ۳۲ طرح در کمیته فنی شهرستان و ۱۲ 

طرح در کمیته فنی استان تأیید و به بانک های عامل معرفی شده اند.

استان بوشهر
کارشناسان چینی از منطقه ویژه شمال 

بوشهر دیدن کردند

هیئت کارشناسی و ارزیابی جذب سرمایه گذاری کشور چین روز سه شنبه 
از طرح منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر در حوزه شهرستان دیلم 

دیدن کرد.
این  بازدید  جریان  در  دیلم  فرمانداری  سرپرست  ایرنا،  گزارش  به 
با  استان بوشهر  اقتصادی شمال  فاز اول منطقه ویژه  هیئت چینی گفت: 

سرمایه گذاری و مشارکت کشور چین تأمین اعتبار می شود.
محمد طاهری افزود: در مرحله اول اجرای این طرح چهار واحد صنعتی 
و  احداث  هکتار   95 مساحت  به  نیروگاهی  واحد  یک  و  پتروشیمی 

بهره برداری خواهد شد که امیدواریم هرچه زودتر شروع شود. 
وی اظهار کرد: خوراک پتروشیمی این طرح به میزان 20 هزار مترمکعب 
گاز متان در ساعت از خط لوله ششم گاز سراسری در حوزه استحفاظی 
شهرستان دیلم تأمین خواهد شد. سرپرست فرمانداری دیلم، آغاز رسمی 

عملیات اجرایی فاز یک منطقه ویژه اقتصادی شمال استان را مستلزم تأیید 
ردیف اعتباری طرح از طرف گروه کارشناسی ارزیابی مالی کشور چین 
و انعقاد تفاهم نامه فاینانس دانست و گفت: تاکنون برای زیرساخت های 
اولیه شامل آب، برق، گاز، مخابرات و جاده دسترسی این طرح بیش از 
100 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. طاهری بیان کرد: اهتمام جدی 
در  سرمایه گذاری  برای  ویژه  منطقه  ظرفیت  از  استفاده  به منظور  دولت 
حوزه نفت، گاز و انرژی وجود دارد که در توسعه همه جانبه منطقه، رونق 

اقتصادی، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نقش اساسی ایفا می کند.
از  انتخابیه که  نماینده حوزه  و  استانی  و  مقام های کشوری  همه  از  وی 
کردن  برطرف  و  تسهیل  درزمینه های  تاکنون  طرح،  این  شروع  ابتدای 
مدیران  بازدید  این  در  کرد.  تقدیر  کردند،  تالش  و  پیگیری  آن  موانع 

داخلی شرکت هولدینگ رجال گستران حضور داشتند.
منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر با رویکرد تخصصی نفت، گاز و 
پتروشیمی به مساحت 2100 هکتار در فاصله 15 کیلومتری جنوب شهر 

دیلم در شمال استان بوشهر قرار دارد. 
ساختار صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر با نگاه به ایجاد 
زنجیره ارزش به گونه ای طرح ریزی شده که مجموعه ای از صنایع مختلف 
پاالیشگاهی، باالدستی، میانی پتروشیمی در یک چرخه باهم کار می کنند. 
از طرف دیگر متمرکز بودن تأسیسات جانبی آب شیرین کن، نیروگاه و 

تصفیه خانه بهینه کردن هزینه ها را در پی خواهد داشت. 
صنایع مستقر در این منطقه قابلیت تولید ساالنه 21 میلیون تن محصول را 
دارد و زمینه اشتغال 11 هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم 
می کند.  ساختار خدماتی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر باهدف 
پشتیبانی از صنایع مستقر در منطقه و فراهم کردن زیرساخت های الزم 

طرح ریزی شده است.  

استان هرمزگان 
دیر کل شیالت هرمزگان:

اولین همایش ملی تغییر اقلیم و 
اکوسیستم های آبی برگزار می شود

و  اقلیم  تغییر  ملی  همایش  اولین  گفت:  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
اکوسیستم های آبی برگزار می شود.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از شیالت هرمزگان، سید پرویز محبی 
راستای  در  به سزایی  تأثیر  می تواند  همایش  این  برگزاری  اینکه  بابیان 
تولیدات آبزی پروری و همچنین روند صید و صیادی داشته باشد گفت: 
برگزاری همایش های این چنینی کاربردی می تواند فعالیت توأم با کارایی 
و اثربخشی سازمان ها و بخش های خصوصی را به ویژه در سال حمایت از 

کاالی ایرانی را به ارمغان بیاورد.
درزمینه های  بدیع  نو  انتشاریافته های  و  دانش  هم افزایی  ادامه  در  محبی 
این حوزه و  فعالیت های آینده در  برای  انگیزه  ایجاد  این حوزه،  مرتبط 
معرفی ظرفیت های علمی و دانش های کاربردی اقلیم و اکوسیستم  آبی در 
صنعت شیالت و... را از هم اهداف متصور شده برای این همایش خواند و 
تصریح کرد: با برگزاری این همایش در تالش هستیم ضمن فراهم سازی 
فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نظام مند از خرد جمعی علمی و 
کمک به ارتقا کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک در سایه تعامل 
و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و 
و  آبزی پروران  برای  به ویژه  ملی  سطح  در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای 
استان را شامل می شوند گامی  از  صیادان هرمزگان که جمعیت عظیمی 
مهم برداریم.  محبی امنیت غذایی دریایی، تأثیر بر ذخایر آبزیان، تنوع 
کشند  آبزی پروری،  آبزیان،  بیماری های  و  بهداشت  جانوران،  زیستی 
تغییر  اهم محورهای همایش در حوزه  از  را  مانگرو...  قرمز، جنگل های 
اقلیم و شیالت خواند و از همه جامعه شیالتی هرمزگان دعوت کرد تا با 
پیگیری این همایش و شرکت در آن در افق های موفقیت خود گام های 
خوبی بردارند. در ادامه رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان تغییر اقلیم و شیالت، بروز و پیش بینی تغییر اقلیم با زیرشاخه های 
)نقش تکنولوژی و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم، تغییر سطح از آب 
اقلیم  تغییر  و...(،  آینده  و  جاری  زمان  در  تشخیص  و  مدل سازی  دریا، 
تغیر  اقتصادی  )تأثیرات  زیرشاخه های  با  مدیریتی-اقتصادی  جنبه های  و 
اکوتوریسم،  اکوسیستم  و  اقلیم  تغییر  پایدار،  توسعه  و  اقلیم  تغییر  اقلیم، 
از  بهداشت و سالمت مصرف کنندگان و...( را  مدیریت مناطق ساحلی، 

اهم محورهای این همایش خواند.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 

کهگیلویه و بویراحمد از تالش مجموعه 
مالیاتی تقدیر کرد

تالش  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
امور  اداره کل  به ویژه مجموعه  استان در سال 96  اقتصادی  دستگاه های 
مالیاتی این استان در انجام جذب منابع مالی و وصولی مالیاتی تقدیر کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی 
ابراهیم کشاورز در نشست  و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد، سید 
میلیارد  از وصول 23  استان  این  اقتصادی  شورای هماهنگی دستگاه های 
ریال درآمد مازاد بر برنامه توسط تمامی دستگاه های اقتصادی عضو ستاد 
درآمد استان در سال 96 خبر داد و گفت دستگاه های مختلف اقتصادی 
و خدمات رسان درآمدهای عمومی و اختصاصی خوبی داشتند که در این 

راستا فعالیت اداره کل امور مالیاتی مؤثر بوده است.
و  اقتصادی  موقعیت  لحاظ  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  وی  گفته  به 
چهار  جزء  استانی  درآمدهای  لحاظ  به  گذشته  سال  در  آن  ظرفیت های 
استان اول بوده است. وی گفت برای سال آینده دو هزار و 700 میلیارد 

ریال درآمد مالیاتی برای استان پیش بینی  شده است.
کشاورز به نام گذاری سال به نام حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و 
گفت این مهم در سایه حمایت های بانکی، بیمه ای و مالیاتی و همکاری 

دیگر بخش های خدمات رسان ممکن خواهد شد.
 98 حدود  تحقق  از  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  مالیاتی  امور  مدیرکل 
درصدی مالیات وصولی این استان در سال گذشته خبر داد و گفت که 
حمایت از کاالی ایرانی با اعمال برنامه های حمایتی در قالب بخشودگی ها 
و تخفیف های قانونی از بخش تولید جزء اولویت های این اداره کل است.
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صفحه رفع نقاط حادثه خیز جاده ارتباطی بخش دشمن زیاری نورآباد به مرکز استان
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت، عملیات رفع نقاط حادثه خیز جاده ارتباطی مرکز شهید صفری نژاد به شیراز انجام شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس، علی رضایی رئیس واحد ترابری 
منطقه با اعالم این خبر گفت: این عملیات با توجه به قرار گرفتن مرکز انتقال نفت شهید صفری نژاد در منطقه کوهستانی و جاده ارتباطی 
پرپیچ وخم و صعب العبور و حادثه خیز بودن مسیر با توجه به اشکاالت عنوان  شده و حذف نقاط در دستور کار اداره راه و شهرسازی شهرستان 
نورآباد و بخشداری بخش دشمن زیاری قرار گرفت. وی افزود: با درخواست بخشداری جهت همکاری شرکت نفت در برطرف نمودن تعدادی 
از این نقاط و تأیید همکاری توسط مدیریت ارشد شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت و توجه به ذینفع بودن شرکت 
در جهت استفاده از این جاده ارتباطی، این عملیات انجام گردید. وی ادامه داد: در این پروژه از یک دستگاه بلدوزر D&5 و یک دستگاه 

لودر و یک دستگاه کمپرسی ماکروس با توجه به شیب مسیر به مدت یک هفته استفاده شده است.


