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المرد
کتابت آیات وحی توسط 

خوشنویسان المردی

	 	
نسخ،	 ثلث،	 رشته	های	 در	 خوشنویسان	 توسط	 آسمانی	 آیات	 مشق	 آئین	
مراسم	 همراه	 به	 صاحب	الزمان	 حسینیه	 در	 نستعلیق	 شکسته	 و	 نستعلیق	

قرائت	قرآن	برگزار	شد.
به	گزارش	روزنامه	طلوع	به	نقل	از	پایگاه	اطالع	رسانی	و	روابط	عمومی	
اداره	 رئیس	 صادقی،	 فارس،	 استان	 اسالمی	 ارشاد	 و	 فرهنگ	 کل	 اداره	
فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	در	حاشیه	برگزاری	این	مراسم	ضمن	تقدیر	از	
انجمن	خوشنویسان	فت:	کتابت	وحی	هنری	است	به	قدمت	تاریخ	اسالم	
اسالمی	 سرزمین	های	 به	 آن	 اشاعه	 و	 الهی	 آیات	 جمع	آوری	 سبب	 که	
گردید	و	به	نام	بزرگ	امام	علی	)ع(	به	عنوان	یکی	از	نخستین	کاتبان	وحی	
بر	تارک	تاریخ	اسالم	می	درخشد	و	امروز	به	تأسی	از	آن	بزرگان	اساتید	
خوشنویس	در	شب	های	ماه	مبارک	رمضان	گرد	هم	آمده	اند	تا	بار	دیگر	

آن	سنت	حسنه	را	پاس	دارند.
حجت	االسالم	والمسلمین	علوی،	امام	جمعه	موقت	شهر	المرد	کتابت	و	مشق	
آیات	نور	را	حرکتی	فرهنگی	و	معنوی	دانست	و	افزود:	اداره	فرهنگ	و	
ارشاد	اسالمی	با	در	نظر	گرفتن	شاخصه	های	فرهنگی	دینی،	جوانان	مستعد	
را	با	حضور	در	کالس	های	هنری	و	خوشنویسی	و	آموزشی	توسط	اساتید	
مجرب	و	این	رشته	را	به	سمت	کمال	گرایی	سوق	نموده	که	این	گامی	
است	موفق	در	جذب	جوانان	به	سمت	هنر	دینی	و	ایجاد	بستری	مناسب	

جهت	اشاعه	فرهنگ	قرآنی.
شبانی	نژاد	فرماندار	شهرستان	المرد	نیز	با	حضور	در	این	محفل	آسمانی	
و	رصد	نمودن	آثار	خوشنویسان	در	مشق	نور	از	حضور	خوشنویسان	و	
و	جذب	 دینی	 فرهنگ	 ترویج	 در	 محفلی	 چنین	 برپایی	 و	 وحی	 کاتبان	
جوانان	به	این	رشته	هنری	از	مدیریت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	و	انجمن	

خوشنویسان	تقدیر	کردند.	
و	 بازدیدکنندگان	 و	 حاضران	 به	 خوشنویسی	 تابلوهای	 مراسم	 پایان	 در	
قاریان	قرآن	توسط	خوشنویسان	اهدا	گردید؛	قابل	ذکر	است	خوشنویسانی	
از	بخش	های	اشکنان،	عالمرودشت،	بخش	مرکزی	در	این	مراسم	حضور	
داشتند	که	هدف	از	برگزاری	این	محفل	آسمانی	را	کتابت	سی	جزء	از	
با	خط	نسخ	 قرآن	مجید	برشمردند	که	تاکنون	پنج	جزء	کامل	قرآن	را	

ایرانی	به	پایان	رسانده	اند.

جهرم
ابداع روشی نوین برای مهار ریزگردها 
توسط عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم

مداوم،	 خشک	سالی	های	 تأثیر	
استفاده	بی	رویه	از	منابع	آبی	مناطق	
بیابانی،	از	بین	رفتن	نیزارها،	موجب	
خشک	شدن	تاالب	ها	و	دریاچه	ها	و	
تنک	شدن	پوشش	گیاهی	در	برخی	
چنین	 نتیجه	 است.	 گردیده	 مناطق	
ریزگردها	 شدید	 گسترش	 وقایعی	
توانسته	 بوده	که	 ماسه	های	روان	 و	
بر	 نامطلوبی	 اثرات	 کوتاه	مدت	 در	
سالمت	 و	 اقتصاد	 محیط	زیست،	
جای	 بر	 کشور	 استان	 	۱۷ ساکنین	
گذارد.	به	گزارش	روزنامه	طلوع	به	نقل	از	روابط	عمومی	و	امور	بین	الملل	
جهرم	 دانشگاه	 هیئت	علمی	 عضو	 باقریان	 علی	اکبر	 سید	 جهرم	 دانشگاه	
گفت:	در	راستای	یافتن	راهی	کم	هزینه،	مؤثر	و	سریع	االثر	برای	مهار	این	
پدیده	مخرب،	پژوهش	های	متعددی	را	انجام	شد	که	نتیجه	این	تحقیقات	در	
قالب	اختراعی	با	عنوان	»توری	بذر	مال	جهت	مهار	ریزگردها	و	ماسه	های	

روان«	منجر	گردید.
وی	با	اشاره	به	اینکه	این	اختراع	می	تواند	از	طریق	کاهش	تنش	برشی	باد،	
از	خاک	حفاظت	کند	و	به	نحو	شگفت	انگیزی	مانع	فرسایش	بادی	خاک	
شود	افزود:	همه	این	فواید	از	طریق	حفاظت	مکانیکی	خاک	توسط	یک	
نوع	توری	از	جنس	پلی	اتیلن	ُپرچگال	)HDPE(	با	منافِذ	بسیار	ریز	که	
توسط	بذور	گیاهانی	همچون	شاهی	و	خاک	شیر	آغشته	و	بدوًا	به	کمک	
و	 استقرار	 بعدًا	 و	 مهار	 توری،	 روی	 بر	 مستقر	 تراکم	 کم	 سنگریزه	های	
کارایی	آن	با	کمک	ریشه	ها	و	شاخساره	استقراریافته	گیاهان	فوق	الذکر،	
به	مدت	بیش	از	ده	سال،	تضمین	خواهد	شد	و	در	عملیات	میدانی	بیش	از	
۸۰	درصد	ریزگردهای	منطقه	هدف	را	کنترل	نموده	است.	بدین	وسیله؛	
یک	الیه	نفوذپذیر،	محکم،	یکدست،	با	ماندگاری	چشمگیر،	ارزان	قیمت	
تنوع	 و	 تعداد	 افزاینده	 و	 محیط	زیست	 با	 سازگار	 االحداث،	 سریع	 و	
منطقه	موردحفاظت	 میکروارگانیسم	های	خاک	در	قسمت	قشری	خاک	
برپا	می	گردد	و	عالوه	بر	کنترل	بی	نظیر	پدیده	شوم	ریزگردها	و	همچنین	
ماسه	های	روان،	از	تبخیر	سطحی	آب	موجود	در	الیه	های	قشری	خاک	به	

مقدار	حدود	۴۰	تا	۶۰	درصد	نسبت	به	شاهد،	حفاظت	می	نماید.
مخترع	ممتاز	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	جهرم	ضمن	انتقاد	از	مسئولین	
اظهار	داشت:	طبق	برآورد	دقیق	متخصصین	ذی	ربط	و	در	ابعاد	کوچک،	
حداکثر	هزینه	تولید	و	راه	اندازی	سیستم	مبتنی	بر	این	اختراع	کمتر	از	پنج	
هزار	تومان	برای	هر	مترمربع	است	که	بر	همین	اساس،	فی	مابین	مخترع	

پذیرفت	 رایزنی	هایی	صورت	 جمهوری،	 ریاست	 فناوری	 و	 علم	 ستاد	 و	
عرصه	 هکتار	 یک	 تجهیز	 جهت	 اولیه	 سرمایه	 تأمین	 عدم	 دلیل	 به	 ولی	
معلق	 بعدی	 اقدامات	 حاضر	 حال	 در	 مذکور،	 ستاد	 سوی	 از	 معرفی	شده	

گردیده	است.
انگیزه	 ایجاد	 به	 منجر	 اطالعات	 این	 شدن	 رسانه	ای	 که	 می	رود	 آن	 امید	
مهار	 عرصه	 به	 جهرم	 دانشگاه	 ورود	 جهت	 الزم	 اعتبارات	 تأمین	 برای	
و	 آالم	 کاهش	 بالطبع	 و	 پدیده	 این	 با	 درگیر	 استان	های	 ریزگردهای	

خسارات	ناشی	از	گردوغبار	و	ریز	گردها	در	کشور	گردد.

پاسارگاد
 روستاهای شهرستان پاسارگاد 

در مسیر توسعه

ابراهیمی	مدیر	بنیاد	 بانشی	بخشدار	بخش	مرکزی	شهرستان	پاسارگاد	و	
مسکن	این	شهرستان	به	همراه	تنی	چند	از	کارشناسان	از	طرح	های	توسعه	
افزایش	حجم	عملیات	و	 لزوم	 بر	 و	 بازدید	 این	شهرستان	 در	روستاهای	

شتاب	در	فرایند	محرومیت	زدایی	این	مناطق	تأکید	کردند.
استان	 مسکن	 بنیاد	 عمومی	 روابط	 از	 نقل	 به	 طلوع	 روزنامه	 گزارش	 به	
بازدید	 این	 پاسارگاد	در	 بخشدار	بخش	مرکزی	شهرستان	 بانشی	 فارس،	
گفت:	جهت	برنامه	ریزی	شروع	عملیات	بهسازی	روستاهای	فاقد	دهیاری	
از	محل	منابع	ارزش	افزوده	که	توسط	فرمانداری	شهرستان	پاسارگاد	تأمین	

گردیده	این	بازدیدهای	دوره	ای	انجام	می	شود.
بخشدار	بخش	مرکزی	شهرستان	پاسارگاد	ضمن	تقدیر	از	خدمات	بنیاد	
مسکن	در	روستاهای	این	شهرستان	اضافه	کرد:	محرومیت	زدایی	و	خدمت	
به	روستاییان	شریف	بزرگ	ترین	موهبتی	است	که	نصیب	مسئوالن	شده	
است	و	همه	باید	از	این	فرصت	ایجاد	شده	برای	خدمت	بی	منت	بهره	ببریم.
ابراهیمی	مدیر	بنیاد	مسکن	انقالب	اسالمی	شهرستان	پاسارگاد	نیز	گفت:	
از	20	روستاهای	فاقد	دهیاری	بخش	مرکزی	شهرستان	پاسارگاد	بازدید	
محرومیت	زدایی	 و	 توسعه	خدمات	 مسیر	 در	 روستاها	 این	 و	 به	عمل	آمده	
کم	 و	 محروم	 مناطق	 مشکالت	 رفع	 کرد:	 تأکید	 ابراهیمی	 دارند.	 قرار	
برخوردار	می	بایست	در	اولویت	کاری	مسئولین	قرار	داشته	باشد	و	همه	
ظرفیت	ها	در	مسیر	خدمت	رسانی	به	مردم	این	مناطق	به	کار	گرفته	می	شود	
و	چنانچه	طرح	بهسازی	روستاها	با	برنامه	ریزی	دقیقی	صورت	پذیرد	از	

مهاجرت	روستاییان	به	شهرها	جلوگیری	به	عمل	می	آورد.
ابراهیمی	مدیر	بنیاد	مسکن	شهرستان	پاسارگاد	ضمن	تشکر	از	فرماندار	
شهرستان	پاسارگاد	و	بخشدار	بخش	مرکزی	بابت	تخصیص	2500	میلیون	
ریال	اعتبار	به	روستاهای	فاقد	دهیاری	شهرستان	پاسارگاد	به	لزوم	توسعه	
فعالیت	های	عمرانی	و	محرومیت	زدایی	تأکید	و	اظهار	داشت:	بنیاد	مسکن	
به	عنوان	اولین	نهاد	سازندگی	کشور	است	که	از	بین	بردن	محرومیت	و	
شهرستان	 مسکن	 بنیاد	 مدیر	 است.	 آن	 اصلی	 اهداف	 از	 روستاها	 توسعه	
پاسارگاد	اضافه	کرد:	بنیاد	مسکن	به	عنوان	یک	دستگاه	اجرایی	و	باهدف	
رفع	مشکالت	روستائیان	و	رونق	اقتصادی	منطقه	این	آمادگی	را	دارد	تا	به	
هر	میزان		که	دولت	بستر	خدمات	رسانی	را	آماده	سازد	انجام	وظیفه	نماید.

استان بوشهر
مدیرعاملآبمنطقهایبوشهر:
 ۴ سایت آب شیرین کن 

در شهرستان های دشتستان و بوشهر 
احداث می شود

سایت	 چهار	 احداث	 از	 بوشهر	 منطقه	ای	 آب	 سهامی	 شرکت	 مدیرعامل	
در	 روز	 در	 مترمکعب	 هزار	 	۲۰ تقریبی	 ظرفیت	 با	 آب	شیرین	کن	

شهرستان	های	بوشهر	و	دشتستان	خبر	داد.
شاپور	رجایی	در	گفت	وگو	با	خبرنگار	مهر	اظهار	داشت:	تأمین	منابع	آبی	
برای	نقاط	مختلف	استان	بوشهر	به	صورت	جدی	پیگیری	می	شود	و	تالش	

داریم	تا	از	راهکارهای	مختلف	برای	تأمین	آب	موردنیاز	استفاده	کنیم.
وی	به	مشکالت	و	کمبودهای	منابع	آبی	در	دشتستان	اشاره	کرد	و	ادامه	
داد:	به	علت	خشک	سالی	های	اخیر	بخشی	از	منابع	تأمین	آب	در	دشتستان	
با	مشکل	روبه	رو	شده	است	و	شاهد	نوسان	در	تأمین	آب	از	خط	کازرون	
هستیم.	مدیرعامل	شرکت	سهامی	آب	منطقه	ای	بوشهر	با	اشاره	به	کاهش	
تا	 باعث	شده	 این	کاهش	 اضافه	کرد:	 از	خط	آب	رسانی	کازرون،	 آب	
آبی	 تنش	 معرض	 در	 دشتستان	 شهرستان	 روستاهای	 و	 شهرها	 از	 برخی	

شدید	قرار	گیرند.
وی	بیان	کرد:	نمک	زدایی	آب	شور	دریا	و	یا	شیرین	سازی	آب	لب	شور	
رودخانه	های	دالکی	و	شاپور	ازجمله	راهکارهایی	است	که	برای	عبور	از	

جبران	کمبود	آب	در	شهرستان	دشتستان	موردبررسی	قرارگرفته	است.
کوتاه	مدت	 فوری،	 و	 اضطراری	 راهکارهای	 بررسی	 به	 اشاره	 با	 رجایی	
کرد:	 خاطرنشان	 دشتستان،	 شهرستان	 مطمئن	 آب	 تأمین	 میان	مدت	 و	
انتقال	آب	از	شهرستان	کازرون	استان	فارس	با	ساماندهی	برخی	 تثبیت	

برداشت	های	غیرمجاز	یکی	از	راهکارها	است.
و	 مصرفی	 آب	 جداسازی	 به	 می	توان	 راهکارها	 دیگر	 از	 داد:	 ادامه	 وی	
فضای	سبز	از	شبکه	آب	رسانی،	اجاره	چاه	های	کشاورزی	باکیفیت	قابل	
پتانسیل	آب	و	 شرب	در	دشتستان،	حفر	و	تجهیز	چاه	در	مناطق	دارای	

جداسازی	آب	مصرفی	و	فضای	سبز	از	شبکه	آب	رسانی	اشاره	کرد.
مدیرعامل	شرکت	سهامی	آب	منطقه	ای	بوشهر	اضافه	کرد:		احداث	چهار	
با	ظرفیت	تقریبی	۲۰	هزار	مترمکعب	در	روز	در	 سایت	آب	شیرین	کن	
آب	 تأمین	 کوتاه	مدت	 راهکارهای	 از	 بوشهر	 و	 دشتستان	 شهرستان	های	

است.

استان هرمزگان
۳۶ پروژه آب رسانی شرق هرمزگان 
در سال جاری به بهره برداری می رسد

	
	۳۶ تکمیل	 از	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 در	 هرمزگان	 شرق	 مردم	 نماینده	
پروژه	آب	رسانی	تا	پایان	سال	جاری	برای	آب	رسانی	به	روستاها	خبر	داد.
سید	مصطفی	دوالقدر	در	گفت	وگو	با	خبرنگار	مهر	با	اشاره	به	اینکه	استان	
بارندگی	 با	کاهش	۸۰	درصدی	 استان	هایی	است	که	 از	 هرمزگان	یکی	
در	طول	سال	مواجه	شده	که	این	عامل	خشک	سالی	و	بی	آبی	را	در	استان	
با	 پدید	آورده	گفت:	مردم	شرق	هرمزگان	 و	شهرستان	ها	و	روستاهای	
مشکل	کمبود	آب	مواجه	هستند؛	اما	اجازه	نخواهیم	داد	که	این	مشکالت	
برای	مردم	نگرانی	ایجاد	کند	و	در	تالش	هستیم	تا	بتوانیم	در	سال	جاری	
مشکالت	آنها	رفع	شود.	نماینده	مردم	شرق	هرمزگان	در	مجلس	شورای	
اسالمی	بیان	داشت:	با	همکاری	آب	و	فاضالب	روستایی	و	وزارت	نیرو	
بالغ	بر	۹۲۹	میلیارد	ریال	 بااعتباری	 بیش	از	۳۶	پروژه	بزرگ	آب	رسانی	
جهت	آب	رسانی	به	روستاها	در	شهرستان	های	شرق	هرمزگان	در	دست	

اجرا	قرار	دارد	که	تا	پایان	سال	جاری	عملیاتی	خواهد	شد.
بشاگرد،	 میناب،	 شهرستان	های	 در	 پروژه	ها	 این	 داشت:	 عنوان	 ذوالقدر	
جاسک،	سیریک	و	رودان	آغاز	شده	که	در	شهرستان	میناب	۱۱	پروژه	
بااعتباری	بالغ	بر	۳۴۰	میلیارد	ریال،	شهرستان	بشاگرد	۱۵	پروژه	بااعتبار	
۳۲۹	میلیارد	ریال،	شهرستان	جاسک	۵	پروژه	بااعتبار	۱۱۳	میلیارد	ریال،	
شهرستان	سیریک	یک	پروژه	بااعتبار	۸	میلیارد	ریال	و	شهرستان	رودان	

۴۵	پروژه	بااعتبار	۶۷	میلیارد	ریال	در	مرحله	تکمیل	قرار	دارند.
ذوالقدر	این	پروژه	ها	را	از	مهم	ترین	پروژه	های	مذکور	در	شهرستان	های	
حوزه	شرق	برای	رهایی	از	مشکل	بی	آبی	در	روستاها	اعالم	کرد	و	گفت:	
در	شهرستان	میناب	احداث	آب	شیرین	کن	و	خط	انتقال	مجتمع	کرگان،	
در	 تیاب،	 کناره	 خط	 و	 پهن	 در	 تیرور،	 سندرک،	 هشتبندی،	 مجتمع	
شهرستان	جاسک	آب	رسانی	به	روستاهای	غرب	جاسک،	بونجی،	کرتی	و	
آب	شیرین	کن	گابریک	در	شهرستان	بشاگرد	مجتمع	بزرگ	۵۵	روستایی	
فاز	۲	و	۳	سهران،	بمبارک	و	فاضالب	خمینی	شهر	در	شهرستان	سیریک	
مجتمع	روستای	بمانی	در	شهرستان	رودان	مجتمع	برنطین،	خیرآباد	فاز	۳	
نازدشت	و	خراجی	هستند.نماینده	مردم	شرق	هرمزگان	با	اشاره	مصوبه	های	
سفر	رئیس	جمهور	به	هرمزگان	بیان	داشت:	در	تالش	هستیم	تا	در	طول	
سال	اعتبارات	و	پروژه	های	دیگری	که	در	سفر	رئیس	جمهور	به	هرمزگان	

مطرح	کردیم	را	به	این	پروژه	ها	افزوده	شود.
درصد	 	۴۶ هرمزگان	 استان	 جمعیت	 مجموع	 از	 داشت:	 عنوان	 ذوالقدر	
آن	که	معادل	۸۰۰	هزار	نفر	است	در	روستاها	سکونت	دارند	که	با	توجه	به	
کثرت	جمعیت	روستایی	در	شهرستان	های	حوزه	شرق	هرمزگان	که	بیش		
۵۰	درصد	جمعیت	روستایی	استان	را	در	بردارد	توجه	جدی	به	پروژه	های	
اجتناب	ناپذیر	 ضرورت	های	 از	 آشامیدنی	 آب	 تأمین	 ازجمله	 زیرساختی	
است.	نماینده	مردم	شرق	هرمزگان	در	مجلس	شورای	اسالمی	با	قدردانی	
از	مدیریت	آبفای	روستایی	در	استان	هرمزگان	گفت:	مجموعه	اقدامات	
شرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	استان	هرمزگان	در	جهت	حل	مشکل	
بی	آبی	در	روستاهای	استان	مطلوب	است	که	می	توان	گفت	مدیریت	آب	

و	فاضالب	استان	از	توانمندترین	مدیران	استانی	در	کشور	است.

استان خوزستان
استاندارخوزستان:

توسعه متوازن و پایدار مناطق روستایی 
ایذه در اولویت است

به	 روستایی	 مناطق	 پایدار	 و	 متوازن	 توسعه	 گفت:	 خوزستان	 استاندار	
خصوص	مسیر	روستاهای	امام	زاده	سلطان	ابراهیم	ایذه	برای	جلوگیری	از	

پراکندگی	جمعیت	در	دستور	کار	قرار	گرفت.
به	گزارش	ایرنا	غالمرضا	شریعتی	در	حاشیه	سفر	یک	روزه	خود	به	شهرستان	
این	شهرستان	در	جمع	خبرنگاران	 ابراهیم	 امام	زاده	سلطان	 منطقه	 ایذه	و	
اظهار	داشت:	منطقه	امام	زاده	سلطان	ابراهیم	از	مناطق	گردشگری	زیارتی	
خوزستان	به	شمار	می	رود	که	ساالنه	بیش	از	یک	میلیون	نفر	برای	زیارت	و	
سیاحت	از	این	منطقه	بازدید	می	کنند.	وی	افزود:	با	توجه	به	بازدید	از	این	
منطقه	مشکالتی	نظیر	جاده،	برق،	تردد	روستاییان	از	دریاچه	و	محل	این	
زیارت	ها	و	به	خصوص	زیرساخت	های	مخابراتی	و	معابر	شناسایی		شده	و	

طرح	های	خوبی	برای	رفع	این	مشکالت	مصوب	شد.
استاندار	خوزستان	ادامه	داد:	بخش	عمده	ای	از	این	مصوبات	با	تأمین	اعتبار	
اجرایی	 آینده	 سال	 در	 نیز	 طرح	ها	 باقی	 و	 اجرا	 جاری	 سال	 در	 مناسب	
می	شود.	وی	تصریح	کرد:	مشکل	اصلی	این	منطقه	نداشتن	پل	برای	تردد	
روستاییان	است	که	هماهنگی	های	الزم	با	سازمان	آب	و	برق	انجام	می	شود	

و	این	پروژه	چندساله	به	زودی	در	دستور	کار	قرار	می	گیرد.

از	 نیز	 منطقه	 این	 روستاهای	 به	 آب	رسانی	 بحث	 داشت:	 اظهار	 شریعتی	
دیگر	برنامه	هایی	است	که	در	مصوبات	جلسه	با	مدیران	استان	در	دستور	

کار	قرارگرفته	و	یک	میلیارد	ریال	برای	آن	اعتبار	اختصاص	می	یابد.	
اداره	 منطقه	 این	 توسعه	گردشگری	 بیان	کرد:	همچنین	درخصوص	 وی	
کل	میراث	فرهنگی	استان	موظف	شد	تا	طرح	گردشگری	را	از	روستای	
آن	طرح	های	 اساس	 بر	 و	 طراحی	کرده	 ابراهیم	 سلطان	 امام	زاده	 تا	 پیان	

خود	را	اجرا	کند.	
استاندار	خوزستان	به	مصوبات	مربوط	به	این	منطقه	اشاره	کرد	و	گفت:	
احداث	پل	بلوطک	شیخان	ازجمله	مصوباتی	بود	که	در	دستور	کار	قرار	

می	گیرد	و	جزو	تعهدات	اداره	کل	راه	و	شهرسازی	استان	قرار	گرفت.
وی	تصریح	کرد:	بر	اساس	برآورد	اداره	راه	و	شهرسازی	استان	این	پروژه	
حدود	40	میلیارد	ریال	اعتبار	نیاز	دارد	که	تأمین	آن	در	دستور	کار	است.
شریعتی	گفت:	همچنین	بر	اساس	مصوبات	15	میلیارد	ریال	از	سوی	بنیاد	

مسکن	برای	بهسازی	معابر	روستایی	در	این	منطقه	اختصاص	می	یابد.
این	 روستاهای	 به	 برق	رسانی	 و	 منطقه	 برق	 توسعه	 برای	 داد:	 ادامه	 وی	
اجرایی	 به	زودی	 که	 قرارگرفته	 کار	 دستور	 در	 اقداماتی	 نیز	 شهرستان	
می	شود.استاندار	خوزستان	گفت:	هالل	احمر	خوزستان	نیز	متعهد	شد	که	
یک	جایگاه	بالگرد	در	این	منطقه	احداث	کند	تا	بتواند	در	صورت	نیاز	

به	صورت	هوایی	به	این	روستاها	امدادرسانی	کند.	
وی	تصریح	کرد:	برای	توسعه	محل	امام	زاده	سلطان	ابراهیم	نیز	قرار	شد	
نیز	از	 ایذه	و	پنج	میلیارد	ریال	 از	اعتبارات	فرمانداری	 پنج	میلیارد	ریال	

اعتبارات	استانداری	اختصاص	داده	شود.
به	روستای	 استاندار	خوزستان	در	سفر	یک	روزه	خود	 غالمرضا	شریعتی	
را	 منطقه	 این	 مشکالت	 و	 مسائل	 ایذه	 شهرستان	 ابراهیم	 سلطان	 امام	زاده	
بررسی	کرده	و	جلسه	ای	نیز	در	این	خصوص	با	برخی	از	مدیران	استان	و	

مسئوالن	محلی	این	شهرستان	برگزار	کرد.
استان	 ایذه	 شهرستان	 در	 که	 است	 امام	زاده	 یک	 مقبره	 ابراهیم	 سلطان	
ابراهیم	در	 امام	زاده	سلطان	 است.	 واقع	شده	 خوزستان	و	در	بخش	سوسن	
ارتفاع(	مدفون	است	 متر	 )با	دو	هزار	و	200	 نام	 به	همین	 دامنه	کوهی	
و	دورتادور	این	امامزاده	و	کوه	های	آن	مملو	از	جنگل	و	مناظر	زیبا	و	
دل	انگیز	است.	همچنین	چشمه	ای	از	این	کوه	جاری	است	که	معروف	به	
چشمه	امام	زاده	است	و	آب	آن	از	دامنه	جنوبی	کوه	به	دره	کارتا	و	در	
قسمت	غربی	به	کارون	منتهی	می	گردد.	روستای	کارتا	یا	همان	امام	زاده	
دارای	مسیر	 واقع	شده	و	 ایذه	 ابراهیم	در	80	کیلومتری	شهرستان	 سلطان	
سخت	گذری	است	که	اهالی	این	روستا	بخشی	از	مسیر	را	با	قایق	و	بخشی	

دیگر	را	با	خودروهای	نیسان	از	تپه	های	سنگی	طی	می	کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکلانتقالخونکهگیلویهوبویراحمد:

بانوان  کهگیلویه و بویراحمد کمتر خون 
اهدا می کنند 

هیچ عملی برای خون معطل نمانده است

انتقال	خون	کهگیلویه	و	بویراحمد	گفت:	تاکنون	2	میلیارد	و	 مدیرکل	
500	میلیون	تومان	برای	پروژه	ساختمان	جدید	انتقال	خون	مرکز	استان	
هزینه	شده	که	بیش	از	4	میلیارد	تومان	دیگر	نیز	برای	تکمیل	این	مرحله	

نیاز	است.	
با	 گفت	وگو	 در	 حسن	زاده	 رستم	 محمودی:	 زینب  خبری/  سرویس 
اظهار	 است،	 اهدای	خون	 ژوئن	روز	جهانی	 اینکه	14	 بابیان	 خبرنگاران	
کرد:	هرساله	هزاران	نفر	به	سرطان	خون	یا	سایر	بیماری	های	خونی	وخیم	
تنها	درمان	مؤثر	در	 بنیادی	خون	ساز	 مبتال	می	شوند	که	پیوند	سلول	های	
بسیاری	از	این	بیماری	ها	است.	حسن	زاده	از	راه	اندازی	دستگاه	»پالکت	
فرزیس«	مرکز	استان	در	سال	گذشته	خبر	داد	و	گفت:	برای	اولین	بار	
از	تمبر	چهل	سالگی	انتقال	خون	استان	رونمایی	شد.	وی	افزود:	زمین	های	
برای	احداث	ساختمان	انتقال	خون	در	3	شهرستان		کهگیلویه	و	بویراحمد	

تهیه	شده	است	که	به	دنبال	انجام	این	پروژه	ها	هستیم.
کشور	 جنوب	 منطقه	ای	 اجالسیه	 جاری	 فروردین	ماه	 کرد:	 تصریح	 وی	
باهدف	سطح	ارتقای	علمی،	استفاده	از	تجارب	سایر	مسئوالن،	کارشناسان	
در	 تفاهم	نامه	کمک	 انعقاد	 و	 انتقال	خون	کشور	 سازمان	های	 مدیران	 و	

شرایط	بحرانی	با	حضور	4	استان	در	یاسوج	برگزار	شد.
مدیرکل	انتقال	خون	استان		کهگیلویه	و	بویراحمد	بابیان	اینکه	ساختمان	
به	عنوان	 مترمربع	که	 با	زیربنای	3	هزار	 استان	 انتقال	خون	مرکز	 جدید	
یکی	از	پروژه	های	بزرگ	کشور	مطرح	است،	افزود:	تاکنون	2	میلیارد	و	
500	میلیون	تومان	برای	این	پروژه	هزینه	شده	که	بیش	از	4	میلیارد	تومان	

دیگر	نیز	برای	تکمیل	آن	نیاز	است.
وی	از	راه	اندازی	سردخانه	جدید	انتقال	خون	استان		کهگیلویه	و	بویراحمد	

به	منظور	نگهداری	پالسمای	خون	در	یاسوج	خبر	داد.
توسعه	یافته	 کشورهای	 با	 ما	 کشور	 خون	 انتقال	 اینکه	 بابیان	 حسن	زاده	
رقابت	می	کند	و	استان	ما	هم	همپای	شاخص	های	کشوری	درحال	توسعه	
است،	گفت:	بالغ	بر	300	میلیون	تومان	تجهیزات	الزم	و	مدرن	خریداری	
شد.	وی	بابیان	اینکه	شاخص	اهدای	خون	کشور	25	در	هزار	نفر	است	که	
این	میزان	در	استان	5	/25	در	هزار	نفر	هست،	گفت:	شاخص	اهدای	خون	
مستمر	کشور	58	درصد	است	که	این	میزان	در	استان	68	درصد	هست	که	
متأسفانه	شاخص	اهدای	خون	در	بانوان	استان	از	میانگین	کشور	پایین	تر	
است.	مدیرکل	انتقال	خون	استان	بیان	داشت:	صد	درصد	خون	اهدایی	سالم	
است	و	حتی	یک	مورد	اهدای	خون	HIV	نداشتیم	و	تاکنون	هیچ	عمل	

جراحی	به	دلیل	فرآوری	خون	عقب	نمانده	است.
حسن	زاده	گفت:	شاخص	اهدای	خون	مستمر	سال	96	نسبت	به	سال	95	

افزایش	یافته	است.

استان فارس

ساختمان سه پایگاه امدادی در شهرستان های سپیدان، خرامه و داراب افتتاح می شود
معاون	منابع	انسانی	و	پشتیبانی	جمعیت	هالل	احمر	فارس	اظهار	کرد:	به	منظور	فراهم	آوردن	زیرساخت	های	الزم	برای	ارائه	خدمات	مطلوب	و	شایسته	به	مردم	
و	در	راستای	فعالیت	های	عمرانی	جمعیت	فارس	به	زودی	سه	پروژه	عمرانی	دیگر	در	سطح	استان	مورد	بهره	برداری	قرار	خواهند	گرفت.	به	گزارش	روزنامه	
طلوع	به	نقل	از	روابط	عمومی	جمعیت	هالل	احمر	استان	فارس	محمد	حسین	زاده	افزود:	با	تالش	های	انجام	شده	برای	جذب	اعتبارات،	پروژه	عمرانی	پایگاه	
امداد	جاده	ای	دالین	در	شهرستان	سپیدان		که	ازلحاظ	طراحی	و	اجرا	یکی	از	بهترین	پایگاه	های	استان	خواهد	بود	طبق	برنامه	زمان	بندی	در	شهریورماه	سال	
جاری	و	همزمان	با	هفته	دولت،	افتتاح	و	مورد	بهره	برداری	قرار	خواهد	گرفت.	حسین	زاده	ادامه	داد:	الزم	به	ذکر	است	فعالیت	و	خدمات	این	پایگاه	توسط	
همکاران	و	نجاتگران	با	استقرار	در	کانکس	و	به	سختی	انجام	می	شد	که	با	بهره	برداری	از	ساختمان	مذکور،	امکان	توسعه	خدمات	و	فعالیت	های	امدادی	جمعیت	
هالل	احمر	فراهم	خواهد	شد.	وی	با	اشاره	به	احداث	ساختمان	پایگاه	امداد	کوهستان	داراب	که	در	ورودی	این	شهرستان	است	تصریح	کرد:	با	برگزاری	
مناقصه	و	انعقاد	قرارداد	جدید	این	پروژه	به	زودی	افتتاح	خواهد	شد.	الزم	به	ذکر	است	بخشی	از	عملیات	عمرانی	ساختمان	این	پایگاه	با	مشارکت	خیر	و	

مابقی	از	اعتبارات	جمعیت	هالل	احمر	هزینه	خواهد	شد.


