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الرستان
فرودگاه الرستان بستر خوبی برای 

جذب سرمایه گذاران و گردشگران است

احداث  حال  در  ترمینال  از  الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی آیت اهلل آیت اللهی الرستان بازدید 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی  جلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری 
از  فرمانداری،  برنامه ریزی  معاون  علی پور  علی اصغر  همراه  به  الرستان 
آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه  خارجی  پروازهای  احداث  حال  در  ترمینال 

آیت اللهی الرستان بازدید کرد.
چه  هر  اتمام  پیگیری  را  بازدید  این  از  هدف  الرستان  ویژه  فرماندار 
سریع تر ترمینال در حال احداث پروازهای خارجی فرودگاه الرستان بیان 
کرد و در نشستی که با مدیرکل، معاونین، حراست و فرماندهان سپاه و 
پلیس فرودگاه داشت مسائل و مشکالت حوزه های مختلف فرودگاه را 
ازجمله موارد اداری، حفاظتی، امنیتی و... را موردبحث و بررسی قرارداد.

حسنی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این فرودگاه در سخنانی گفت: 
کارهای خوب و قابل قبولی صورت پذیرفته و به تجهیزات مناسبی مجهز 

گردیده است.
وی با تأکید بر اینکه فرودگاه ها از زیرساخت های مهم کشورند، تأکید 
در  است که  تأثیرگذار  و  اصلی  زیرساخت های  از  یکی  فرودگاه  کرد: 
رونق اقتصادی و حتی معادالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأثیر و نقش 

بی بدیلی در عامل رشد اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه دارد.
منطقه  خوب  ظرفیت هایی  به  توجه  با  افزود:  الرستان  ویژه  فرماندار 
الرستان بزرگ، فرودگاه شهرستان بستر خوبی برای جذب سرمایه گذاران 

و گردشگران است.
منطقه  سرمایه گذاران  همکاری  کرد:  خاطرنشان  فارس  استاندار  معاون 

می تواند زمینه مساعدی برای تقویت پروازهای این فرودگاه باشد.
وی بابیان اینکه احداث ترمینال خارجی امکان ورود مسافران زیادی از 
خارج کشور به الرستان را فراهم خواهد کرد، گفت: این ترمینال با 6 
هزار مترمربع زیربنا، مراحل پایانی خود را طی می کند. حسنی در پایان 
از زحمات مسئولین و کارکنان فرودگاه در همه بخش ها تقدیر و تشکر 

کرد و برای همگی آنان توفیق بیشتر خدمت به مردم را آرزو کرد.
فرماندار ویژه الرستان در ادامه همچنین از باند فرودگاه و ایمن زمینی 
فرودگاه الرستان نیز بازدید کرد. امین اله صولتی مدیرکل فرودگاه الرستان 
فرودگاه های  از  یکی  فرودگاه  این  اینکه  بابیان  کوتاه  سخنانی  در  نیز 
پرکار جنوب کشور محسوب می شود گفت: فرودگاه بین المللی الرستان 
همه روزه پروازهای خارجی خود را به مقصد کویت، قطر، امارات متحده 
عربی )دبی-شارجه( و پروازهای داخلی به مقصد تهران را در برنامه دارد. 
وی تصریح کرد: در هفته 28 پرواز از فرودگاه الرستان انجام می پذیرد.

داراب
اجرای طرح بهسازی و توسعه روستای 

عطابخش شهرستان داراب

عملیات زیرسازی معابر روستای عطابخش از توابع بخش مرکزی داراب 
به متراژ ۸ هزار ۵۰۰ مترمربع از محل اعتبارات عمرانی و بااعتباری بالغ بر 

۱۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات نفت و گاز آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، 
اظهار  مراسم  این  داراب در حاشیه  بنیاد مسکن  مدیر  میزان  محمدهادی 
داشت: عملیات زیرسازی معابر این روستا توسط امور اجرایی ماشین آالت 
از محل  مترمربع آسفالت  پنج هزار  انجام  شده است  فارس  بنیاد مسکن 
اعتبارات قیر رایگان نیز برای اجرای آسفالت این روستا در نظر گرفته  
شده است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب بابیان اینکه توسعه روستایی 
فرایندی در راستای محرومیت زدایی است گفت: توسعه روستایی چهره 
بیشتر  ماندگاری  برای  انگیزه ای  می تواند  و  می کند  متحول  را  روستاها 

روستاییان باشد تا روستاها از سکنه خالی نشوند.
با ارائه گزارشی از فعالیت های توسعه روستایی در این شهرستان  میزان 
تومانی  میلیون   ۳۰ شهری  حوادث  وام  فقره   ۱۷۶ پرداخت  کرد:  اضافه 
بااعتبار بالغ بر ۵۳ میلیارد ریال و پرداخت یک هزار ۱۸۵ فقره وام تعمیری 
شهری و روستایی بااعتبار بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و همچنین پرداخت ۳۸۰ 
فقره وام حوادث ۲۰ میلیون تومانی روستایی بااعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد 

ریال در سال گذشته در این شهرستان دنبال شده است.

و  سال  شعار  به  توجه  با  را  روستایی  توسعه  و  محرومیت زدایی  میزان، 
حمایت از کاالی ایرانی در راستای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی 
این شهرستان برشمرد و گفت: در سال  بنیاد مسکن در  امسال  اولویت 
گذشته در راستای محرومیت زدایی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی ۲۸ 
فقره وام مقاوم سازی ۱۸ میلیون تومانی بااعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال 
از تسهیالت  متقاضیانی که  به  فقره تسهیالت بالعوض  و همچنین ۱۱۹ 
میلیون   ۵۷۰ و  میلیارد   ۳ بالغ بر  بااعتباری  کرده اند  استفاده  مقاوم سازی 
ریال اعطا شده است. میزان از پرداخت ۱۲۱ فقره تسهیالت بالعوض به 
و  داد  استفاده کرده اند خبر  تسهیالت حوادث ساخت  از  متقاضیانی که 
بالغ بر ۶ میلیارد و پنجاه میلیون ریال به  بااعتباری  گفت: این تسهیالت 
متقاضیان پرداخت شده است. روستای عطابخش در فاصله ۷ کیلومتری 

شهرستان داراب است و دارای ۳۵۰ خانوار جمعیت است.

زرقان
بازدید از طرح های عمران روستایی 

بخش زرقان شهرستان شیراز

بنیاد مسکن شهرستان شیراز گفت: بخش زرقان نقش مؤثری در  مدیر 
ابراهیم رحیمی بخشدار زرقان و  توسعه شهرستان شیراز دارد. با حضور 
صف شکن مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز از طرح های عمران روستایی 
بر لزوم  بازدیدها  این  به عمل آمد، صف شکن در  بازدید  این بخش  در 
اظهار  و  کرد  تأکید  بخش  این  در  روستایی  توسعه  و  محرومیت زدایی 

داشت: بخش زرقان نقش مؤثری در توسعه شهرستان شیراز دارد.
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس، صف شکن بابیان اینکه شمال شهرستان شیراز از مناطق اولویت دار 
این  از روستاهای  بسیاری  است، گفت:  توسعه شهری و روستایی  برای 
مناطق در سال های گذشته عمران و توسعه روستایی را تجربه کرده است 

اما همچنان حجم محرومیت ها در این مناطق باال است.
گردشگری  توسعه  قابلیت های  به  شیراز  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
روستایی در بخش زرقان اشاره کرد و گفت: بسیاری از روستاهای این 
کم نظیر  طبیعی  مواهب  وجود  دارد،  روستایی  قابلیت گردشگری  منطقه 
و آثار باستانی و تاریخی سده های گذشته در این روستاها مزیتی برای 

توسعه گردشگری بخش زرقان است که باید از آن بهره جست.
شهرستان  روستایی  مسکن  واحد  در  شده  انجام   فعالیت های  صف شکن 
شیراز را نیز تشریح کرد و گفت: پرداخت 9 هزار 515 فقره تسهیالت 
مقاوم سازی از طریق بانک های عامل از سال 1387 تاکنون جهت ساخت 
منازل مقاوم روستایی در شهرستان شیراز دنبال شده که بخش زرقان نیز از 
این مزایا برخوردار شده است. به گفته مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز، 
تثبیت مالکیت و از بین بردن اختالفات ملکی، ایجاد روحیه امنیت و تغییر 
نگرش به ملک به عنوان یک پشتوانه مالی، ایجاد ثبات سکونت، در روستا 
و جلوگیری از پدیده مهاجرت از روستا به شهر، امکان استفاده آسان در 
اخذ تسهیالت بانکی، تسریع درروند مقاوم سازی مسکن روستایی ازجمله 

اهداف صدور سند مالکیت است.
فنی،  ارائه خدمات  و  ساز  و  برساخت  نظارت  اضافه کرد: همچنین  وی 
جهت 9 هزار 655 باب منزل مسکونی ساخته شده در روستاهای شهرستان 

شیراز، با نظارت کامل از طریق، ناظرین این بنیاد انجام پذیرفته است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز فعالیت های انجام  شده در حوزه واگذاری 
گفت:  و  کرد  تشریح  هم  را  زرقان  بخش  و  شیراز  شهرستان  در  زمین 
روستاهای  در  زمین  قطعه   350 و  هزار   2 تعداد  تاکنون  کلی  به صورت 
شهرستان شیراز جهت ساخت منازل مسکونی به متقاضیان واگذار گردیده 
اینکه تاکنون جهت تمامی روستاهای باالی  بابیان  است.  وی همچنین 
20 خانوار شهرستان شیراز ازجمله روستاهای بخش زرقان، طرح هادی 
روستایی تهیه  شده است گفت: پرداخت تسهیالت مقاوم سازی به تعداد 
511 فقره، بیمه واحدهای مسکن روستایی به میزان 295 فقره و صدور 

پروانه ساخت به میزان 451 فقره نیز در سال گذشته دنبال شده است.
در این برنامه رحیمی بخشدار زرقان نیز با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن 

خواستار تداوم فعالیت های بنیاد مسکن درزمینه عمران روستایی شد.
بخشدار زرقان بابیان اینکه باید از ظرفیت های قانونی برای توسعه خدمات 
شهری و روستایی و خدمات زیر بنایی توسعه در این شهرستان بیشتر بهره 
گرفت گفت: توسعه این خدمات بدون تردید منجر به کاهش مهاجرت ها 

و افزایش ماندگاری در مناطق روستایی می شود.

استان بوشهر
مدیرکلتبلیغاتاسالمیبوشهر:

احداث ۱۵۰ خانه عالم در استان بوشهر
فعالیت های مردمی توسعه می یابد

 
 ۱۵۰ احداث  به  اشاره  با  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 

خانه عالم در استان بوشهر گفت: ۸۰ درصد این پروژه ها به بهره برداری 
و یا در شرف بهره برداری هستند. حجت االسالم عبدالرضا سروستانی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان 
و  درایت  دستور،  با  تبلیغات  سازمان  داشت:  اظهار  اسالمی،  تبلیغات 
دوراندیشی امام خمینی )ره( در راستای تشکیل یک نظام همراه با تعالیم 
دینی راه اندازی شد. وی با اشاره به اهمیت بعد فرهنگی در انقالب اسالمی 
بود که  به یک زیرساخت هایی  نیاز  مهم  این  تحقق  برای  افزود:  ایران، 
بتوانند امور دینی را راهبردی و مدیریت کنند و در همین راستا یکی از 

نهادهایی که به فرمان امام تشکیل شد سازمان تبلیغات بود.
فعالیت ۱۲۰۰ هیئت مذهبی

ابتدای  از  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 
انقالب  ابتدای  از  که  شد  تعیین  سازمان  این  برای  وظایفی  شکل گیری 
تاکنون این وظایف به نحوه مطلوبی به آن پرداخته  شده است. سروستانی  
با اشاره به اینکه اکنون با الهام از معارف دینی و فرامین مقام معظم رهبری 
کارها در سازمان تبلیغات به صورت مردمی اجرا می شود، گفت: در همین 
در  وی  شدند.  ساماندهی  نهاد  این  در  مردمی  مختلف  تشکل های  راستا 
ادامه بیان کرد: اکنون بالغ بر هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر 
ساماندهی شدند و بالغ بر ۷۰۰ مداح نیز عضو کانون مداحان استان شده اند.

استقرار ۱۱۰ مبلغ
مختلفی  طرح های  به  بوشهر   استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل   
این  ازجمله  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  می شود  اجرا  سال  طول  در  که 
طرح ها می توان به طرح استقرار ۱۱۰ مبلغ به مناطق فاقد مبلغ اشاره کرد. 
سرورستانی از احداث ۱۵۰ خانه عالم در نقاط مختلف استان بوشهر اشاره 
کرد و گفت: بالغ بر ۸۰ درصد این پروژه ها به بهره برداری و یا در شرف 
بهره برداری هستند. وی  به فعالیت دبیرستان های علوم و معارف اسالمی 
در استان بوشهر اشاره کرد و عنوان کرد: اکنون سه دبیرستان علوم و 

معارف اسالمی در استان بوشهر فعالیت دارند.
فعالیت در حوزه فضای مجازی

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان بوشهر بیان کرد: یکی از مباحث 
آسیب های  دچار  محتوای صحیح  تولید  عدم  در صورت  که  امروز  مهم 
تولید  راستا  این  در  که  است  مجازی  فضای  بحث  شد  خواهد  اجتماعی 
انجام  حال  در  مجازی  فضای  حوزه  در  نرم افزار  قالب  در  برنامه هایی 
تصریح  تبلیغات  سازمان  امسال  برنامه های  درخصوص  سروستانی  است. 
مختلف  فعالیت های  انجام  مختلف،  دستگاه های  با  تفاهم نامه  ایجاد  کرد: 
ازجمله  اعتیاد و کاهش طالق  اجتماعی،  راستای کاهش آسیب های  در 

برنامه های فرهنگی و ترویجی خواهد بود.

استان خوزستان
 آب شور مصرفی مردم آبادان 

و خرمشهر رایگان شد
با دستور استاندار خوزستان، آب مصرفی دو ماه شهرهای آبادان و خرمشهر 

برای خرداد و تیر به علت شوری باال رایگان اعالم شد.
استاندار  شریعتی  غالمرضا  دستور  به  بنا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  آبادان  شهروندان  از  )قبوض آب(  تیر  و  خرداد  خوزستان، آب بهای 
خرمشهر دریافت نخواهد شد. این دستور به علت شوری بیش ازحد آب در 

شهرهای آبادان و خرمشهر در ماه های اخیر صورت گرفته است. 
شوری آب در این دو شهر به گونه ای بوده که حتی شستن صورت هم 
باعث سوزش چشم ها می شد و برخی مردم برای استحمام هم مجبور به 
استفاده از آب تصفیه  شده بودند. رئیس اداره امور آب و فاضالب آبادان 
در همین زمینه از شوری ۱۶ هزار میکروموسی آب رودخانه بهمن شیر 
به عنوان دلیل اصلی قطعی آب این شهر در برخی از ساعت های شبانه روز 
یادکرد. علیرضا خلیلی نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
روز سه شنبه میزان شوری آب رودخانه بهمن شیر به ۱۶ هزار میکروموس 
رسیده است، گفت: در زمان حاضر شوری آب رودخانه بهمن شیر به حد 
آب دریا رسیده که سبب کاهش کیفیت آب این رودخانه به عنوان یکی 

از منابع تأمین آب مصرفی مردم آبادان شده است.
کاهش  نیز،  خشک سالی  از  خرمشهر  آبفای  رئیس  جاللی پور  غالمرضا 
ذخایر آب پشت سدها و دبی پایین رودخانه ها به عنوان دالیل پیشروی 
سال های  داد:  توضیح  و  یادکرد  خرمشهر  در  آب  شوری  و  دریا  آب 
گذشته نیز مد دریا باعث پیشروی آب دریا به سمت کارون می شد؛ اما در 
سال های گذشته با رهاسازی آب از باالدست، دبی آب بیشتر بود که توان 

پس زنی این آب های شور را داشت و مشکل شوری آب ایجاد نمی شد.
ابراز  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  کعبی  عامر 
تأسف از اینکه آب شور دریا به عنوان آب باکیفیت شرب به مردم فروخته 
رفع  برای  اقدامات  انجام  کنار  در  تا  بکوشیم  باید  کرد:  اظهار  می شود، 
بحران آب در شهرهای آبادان و خرمشهر، آب بهای این دوره به منظور 
کمک و دلجویی از مردم دریافت نشود که این مستلزم پیگیری استاندار 

از ناحیه رئیس جمهور است.

استان هرمزگان
کیش

براینخستینباردرکشور؛
ربات ها سرطان های پیشرفته را در 
مرکز درمانی کیش جراحی می کنند

برای نخستین بار در کشور مرکز درمان سرطان کیش به امکانات جراحی 
رباتیک مجهز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ایجاد مرکز درمان سرطان کیش شش 
ماه پیش توسط دکتر انصاری الری مطرح شد و با پیگیری های مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و بهره گیری از حضور پروفسور بابک جوان 
اورولوژیست ایرانی مطرح جهان و دیگر پزشکان حاذق کشورمان این 
پروستات  پیشرفته  سرطان  جراحی  موفق  انجام  با  خرداد   ۲۱ از  مرکز 
فاز  در  است  قرار  کیش  سرطان  درمان  مرکز  کرد.  آغاز  را  خود  کار 
همین  به  دهد  خدمات  منطقه ای  بیماران  سپس  و  داخلی  بیماران  به  اول 
منظور تأمین تجهیزات پیشرفته یکی از ضرورت های این مرکز است. در 

مرکز درمان سرطان کیش از تجهیزات پیشرفته و روز دنیا برای جراحی 
سرطان ها استفاده می شود که یکی از این تجهیزات ربات ها هستند.

محمدامین افراسیابی جراح اورولوژی و رئیس مرکز درمان سرطان کیش 
اینکه عالوه بر ربات ها، پزشکی هسته ای و سیتی اسکن پیشرفته  بابیان 
از دیگر موضوعات موردتوجه این مرکز درمانی است گفت: جراحی با 
ربات به دلیل بزرگ نمایی بیشتر، نداشتن محدودیت های مچ دست انسان 
روش های  از  عمل،  از  بعد  کمتر  خونریزی  و  درد  و  خاص  نواحی  در 
موردتوجه در مراکز پیشرفته درمانی است به همین دلیل با تجهیز مرکز 
اعمال  انجام  کشور  در  بار  اولین  برای  ربات،  به  کیش  سرطان  درمان 

جراحی رباتیک ممکن می شود.
تمهیدات  با  افزود:  ربات  با  کار  دانش  کسب  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
پیش بینی  شده با حضور پزشکان اروپایی و گذراندن دوره های آموزشی 
در کشورهای پیشرفته، پزشکان ایرانی با نحوه عمل با ربات آشنا می شوند 
و جزیره کیش نخستین منطقه در کشور و بین کشورهای اطراف است 
که به امکانات جراحی با ربات مجهز می شود. به گفته دکتر افراسیابی در 
کشورهای قطر، عربستان و امارات باوجود داشتن ربات، به دلیل نداشتن 

دانش کار با این امکانات جراحی با ربات انجام نمی شود. 
برگزاری دوره های پیشگیری از سرطان از دیگر موضوعات مورداشاره 
دوره  با  که  برنامه  این  در  بود.  کیش  در  سرطان  درمان  مرکز  رئیس 
به صورت  بانوان آغاز می شود  برای  از سرطان سینه  پیشگیری  آموزشی 
دوره ای این آموزش ها برای شهروندان و گردشگران کیش درخصوص 
گفت:  پایان  در  افراسیابی  شد.  خواهد  برگزار  مختلف  سرطان های 
نمایندگان  با  فعالیت های مرکز درمان سرطان کیش  درخصوص توسعه 
کشورهای آذربایجان، عمان، بحرین و ترکیه رایزنی شده است تا بیماران 
داخلی و کشورهای اطراف در زمان کم از پزشک موردنظر خود نوبت 
بگیرند و  به جای سفر به کشورهای اروپایی در جزیره کیش تحت درمان 
فهرستی  انجام شده  رایزنی های  با  است  گفتنی  گیرند.  قرار  پزشک  آن 
که  درمانی  مختلف  درزمینه های  ایران  حاذق  پزشکان  از  نفر   ۱۵ شامل 
در ایران و کشورهای مختلف فعالیت می کنند به همت پروفسور بابک 
جوان آماده شده و بسیاری از این پزشکان برای حضور در جزیره کیش 
برنامه ریزی های  اساس  بر  که  کرده اند  آمادگی  اعالم  بیماران  درمان  و 
انجام شده پس از انجام مراحل اولیه که بررسی مدارک و مستندات بیمار و 
تأیید برای درمان در مرکز کیش است نسبت به حضور تیم پزشکان برای 

انجام فرایند درمانی بیمار در جزیره کیش اقدام می شود.
یادآور می شود دفتر IPD در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش 
باهدف پذیرش بیماران از داخل و کشورهای منطقه راه اندازی شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
یادواره های شهدا به صورت طایفه ای 

برگزار نشود
خواستار  بویراحمد  و  کهگیلویه  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
عدم برگزاری یادواره های شهدا به صورت طایفه ای و ایلی شد و گفت: 
ترویج  و  ایثارگری  جامعه  توانمندسازی  باهدف  باید  شهدا  یادواره های 

سبک زندگی ایرانی-اسالمی برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید منصور موسوی در نشست 
ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد  شورای ترویج و توسعه فرهنگ 
مراکز  به عنوان  شهدا  مطهر  گلزارهای  از  مؤثر  بهره برداری  بر  تأکید  با 
اداری  شورای  جلسات  برخی  برگزاری  داشت:  اظهار  ماندگار،  فرهنگی 
به  مربوط  آموزشی  کارگاه های  و  مدیران  معارفه  و  تودیع  استان، 
اثربخشی  به منظور  می توان  است که  برنامه هایی  از  اجتماعی  آسیب های 

بیشتر در گلزارهای شهدا برگزار کرد.
سپاه  و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  بین  اجرایی  تفاهم نامه  افزود:  وی 
و  یادواره ها  کنگره ها،  ساماندهی  به منظور  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح 
یادمان های شهدا در راستای برگزاری مراسمات در شأن شهدا با مشارکت 
نهادها و عموم مردم منعقد شده است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری یادواره ها و مناسبت های مختلف 
مربوط به شهدا با همکاری بنیاد شهید و سپاه و با همکاری فرمانداری ها 
برگزاری  در  اینکه  بابیان  موسوی  است.  تفاهم نامه  این  مفاد  ازجمله 
یادواره ها تالش می شود مناطق محروم و کمتر دیده شده در اولویت قرار 
گیرند، عنوان کرد: پیشنهاد می شود هیچ دستگاهی بدون هماهنگی با بنیاد 

شهید و سپاه حق برگزاری یادواره را نداشته باشد.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت 
حداکثری مردم در برنامه های جدید و جوان پسند و ارزشی در یادواره ها 
و  کهگیلویه  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  می شود.  اجرایی 
طایفه ای  به صورت  شهدا  یادواره های  برگزاری  عدم  خواستار  بویراحمد 

و ایلی و عدم برگزاری پشت سر هم و تکراری یادواره های شهدا شد.
با  آرمانی  و  موضوعی  به صورت  باید  شهدا  یادواره های  گفت:  موسوی 
نگاه عدالت محوری، سبک زندگی ایرانی-اسالمی، سبک زندگی شهدا و 

باهدف توانمندسازی جامعه ایثارگری برگزار شود.

نرخ باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد 
پایین تر از میانگین کشوری است

مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: نرخ باسوادی در 
این استان از میانگین کشوری خیلی پایین تر است.

نشست  در  پور  زارعرع  هادی  یاسوج،  از  تسنیم  به گزارش خبرگزاری 
سال  در  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  آموزش وپرورش  شورای 
تحصیلی گذشته  10 هزار و 300 نوآموز در استان به تحصیل مشغول بودند. 
پیش دبستانی  دوره  برای  شهروندی  حقوق  کتاب  تهیه  اینکه  بابیان  وی 
در  کوچک  شهروندان  بانام  کتاب  این  افزود:  واگذارشده،  استان  به 
تهیه  حال  در  غیره  و  زیست محیطی  زباله،  ازجمله  مختلف  سرفصل های 
است. مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برنامه 
عملیاتی ساالنه سوادآموزی استان در هر سه دوره سوادآموزی، انتقال و 

تحکیم سواد برای سال تحصیلی آینده در حال تهیه است.
زارع پور به وضعیت باسوادی در جمعیت 10 تا 49 سال استان اشاره داشت 
و عنوان کرد: نرخ باسوادی استان در این رده سنی در سال 95 حدود 92.7 

درصد بود که در سال تحصیلی 97-96 به 93.3 درصد رسید.
وی بابیان اینکه پیش بینی می شود نرخ باسوادی استان در سال تحصیلی 
98-97 به 93.9 درصد برسد، گفت: استاندارد کشوری نرخ بیکاری 99 

درصد است که استان ما از میانگین کشوری خیلی عقب تر است.

استان فارس

روستای تل پیر شهرستان رستم در مسیر توسعه
عملیات اجرایی کانیوو و توسعه معابر در روستای تل پیر بخش مرکزی شهرستان رستم آغاز گردید، اعتبارات اجرای این طرح از محل 
اعتبارات ارزش افزوده شهرستان تأمین  شده و توسط بنیاد مسکن شهرستان رستم اجرا می گردد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
از جنبه های  بنیاد مسکن شهرستان رستم، توسعه معابر در روستای تل پیر را یکی  بنیاد مسکن استان فارس، خسرو کشتگر مدیر  عمومی 
محرومیت زدایی و توسعه روستایی در این شهرستان دانست و گفت: توسعه روستایی فرایندی دائمی است و تقریبًا در همه روستاهای این 
شهرستان اجرا شده است؛ اما حجم محرومیت ها در این مناطق همچنان باال است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان رستم اضافه کرد: طرح های عمرانی 
در این روستاها بااعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 580 میلیون ریال در حال اجرا است. همچنین مبلغ 41 میلیارد و 76 میلیون ریال اعتبار دیون نیز 
جهت مطالبات سنوات قبل پیمانکاران تخصیص یافته است. کشتگر همچنین گزارشی از اعطای زمین به متقاضیان ارائه داد و گفت 7 هزار 713 
مترمربع از اراضی ملی مجاور روستای میرخیراهلل تملک شده که در آینده نزدیک آن هایی که قابلیت تفکیک دارند به متقاضیان واجد شرایط 

واگذارمی گردد و 27 قطعه زمین خام 7 قطعه تصرفی و 2 قطعه تعیین تکلیف شده است.


