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کازرون
برپایی مراسم تقدیر از آزادگان 
و رزمندگان جنگ تحمیلی در 

مرکز آموزش 07 کازرون

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مرکز 
آموزش 07 کازرون به مناسبت گرامیداشت سالروز آغاز 
حضور  با  مراسمی  اسالمی  میهن  به  آزادگان  بازگشت 
دفاع  دوران  آزادگان  از  جمعی  و  فرماندهان  مسئولین، 

مقدس در این مرکز برگزار شد. 
در این مراسم امیر حقیقت جو فرمانده مرکز ضمن تبریک 
مرهون   را  امروز  آرامش  و  امنیت  آزادی،  روز،  این 
عزیزان  نیز  و  جانبازان   شهدا،  شکنجه های  و  سختی ها 
آزاده ای که در بدترین شرایط تحت سیطره حکومت ظالم 
افزود:  و  دانست  می کردند  سپری  عراق  بعث  سفاک  و 
نظام  در  را  سربلندی  و  استقامت  راه  می بایست  ما  امروز 
اسالمی که همان راه شهدای عزیز و امام راحل عظیم الشأن 
است را ادامه دهیم و با ندای لبیک به فرماندهی معظم کل 
قوا، گوش به فرمان و دستورات مقام عظمای والیت باشیم.
در ادامه مراسم سروان بازنشسته نعمت اهلل مهبودی به بیان 
خاطراتی از دوران اسارت پرداخت و در پایان از وی با 

اهدا لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.

الرستان
باحضورفرماندارویژهالرستان

صورتگرفت؛
برپایی همایش مشارکت های 

اجتماعی در الرستان

ویژه  فرماندار  با حضور  اجتماعی  مشارکت های  همایش 
الرستان و جمعی از مسئوالن و معتمدین و خیرین عرصه 
سالمت در تاالر بیمارستان امام رضا )ع( الرستان برگزار 

شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری الرستان، در این همایش جلیل حسنی فرماندار 
مشارکت های  مرکز  تالش  به  اشاره  با  الرستان  ویژه 
همکاری  در  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  اجتماعی 
در حوزه  یکدیگر  با  دولتی  و  مردمی  مختلف  بخش های 
سالمت  داشت:  اظهار  سخنانی  در  منطقه  سالمت  تأمین 
به عنوان کلیت زندگی انسان ها در هر جامعه ای مربوط به 

ارگان خاص یا مکان و زمان محدود نیست.
وی ادامه داد: سالمتی مقوله ای فراگیر و بدون محدودیت 
است که احقاق آن در هر جامعه ای تنها با تالش متولیان 
محقق  درمان  و  بهداشت  وزارت  ازجمله  دولتی  خاص 
نمی شود، بلکه اجرای آن در جامعه با تالش و همکاری 

مردم و ارگان های ذی ربط ممکن خواهد بود.
معاون استاندار فارس با اشاره به همراهی کم نظیر مردم در 
مردمی  نهادهای  و  خیرین  اخیر گفت: حضور  سال  چند 

همیشه انگیزه ساز و اهرم قوی برای دولت بوده است.
از  تشکر  ضمن  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
در  مردم  تأثیر  به  اشاره  با  الرستانی  بلندهمت  خیرین 
حوزه های مختلف اجتماعی گفت: اموری که با حمایت و 
همکاری حوزه های مردمی انجام می شود، بهتر و سریع تر 
از اموری محقق می شوند که تنها حوزه دولتی در اجرای 
آن دخالت دارد. وی بابیان این نکته که نیت خیر، نعمتی 
اذعان  می دهد،  هدیه  انسان ها  برخی  به  خداوند  که  است 
داشت: تمکن مالی الزمه خیر بودن نیست؛ همت واال و 

روحیه انسان دوستی شرط نیک اندیشی انسان هاست.
سالمتی  نیز  الر  موقت  امام جمعه  رمضانی،  حجت االسالم 
خواند  بشری  نیازهای  پایه ای ترین  و  اساسی ترین  جز  را 
ارتقای شاخص های سالمت در دنیا،  به  باوجود  افزود:  و 
کفاف  به تنهایی  دولتمردان  تالش  و  دولتی  بودجه  قطعًا 
تأمین این نیاز حیاتی بشریت را نخواهد کرد. آنچه مبرهن 
اجتماعی  نهادهای مردمی و گروه های  لزوم تالش  است 
جوامع  در  سالمتی  گسترش  جهت  در  مؤثر  گامی  است 

خواهد بود.
رمضانی دو مقوله مهم را در بحث مشارکت های اجتماعی 
حوزه  در  ارزش گذاری  کرد:  عنوان  و  کرد  مطرح 
َوالَتّْقَوی« و  الْبِِرّ  َعلَی  مشارکت ها بر اساس آیه »تََعاَونُوا 
برنامه ریزی جهادی برای ارتقا کیفی و کمی حضور مردم 
در  که  است  موردی  دو  اجتماعی  مشارکت های  این  در 
توجه  آن  به  باید  مردمی  اجتماعات  تشکیل  و  راه اندازی 
به عنوان  باید  اجتماعی  مشارکت های  افزود:  وی  داشت. 
یک ضرورت در جامعه مطرح شود و نه یک انتخاب که 

گاهًا بتوان از آن چشم پوشی کرد.
منصور محتاجی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت 
آبادانی  درزمینه  خیرین  همت  به  اشاره  با  نیز  الرستان 
کانکس  باب   ۳ بهداشت،  خانه  باب   ۳ کرمانشاه، گفت: 
 ۲ ارزش  به  مسکونی  کانکس  باب   ۳ و  بهداشت  خانه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال نتیجه تالش مسئولین اعضای 
مجمع خیرین و همت خیرین بزرگوار منطقه است که در 
همان روزهای اولیه این حادثه تلخ، خریداری و با هدف 

کاهش آالم مردم در اختیار آنان قرار گرفت.
در  داوطلبانه  که  کارکنانی  از  همایش  این  ادامه  در 
همچنین  و  شدند  اعزام  کرمانشاه  به  زلزله  اول  روزهای 
و  مساعدت  امدادرسانی  زمینه  در  که  پرتالشی  خیرین 

یاری نموده بودند، تجلیل شد.

کوار
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی

فارس:
مراحل اجرایی ناحیه صنعتی 

کوار آغاز می شود

با  گفت:  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اجرایی  دستگاه های  موافقت  و  استعالم ها  و  مجوزها  اخذ 

مربوطه، ناحیه صنعتی کوار به زودی ایجاد خواهد شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی فارس، احد فتوحی در جلسه با فرماندار 
وضعیت  آخرین  بررسی  موضوع  با  که  کوار  شهرستان 
ایجاد  شد،  برگزار  صنعتی  ناحیه  این  احداث  پیگیری 
بسترهای  کردن  فراهم  صنعت،  بخش  در  پایدار  اشتغال 
الزم به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد واحدهای صنعتی 
و تولیدی، جلوگیری از پراکندگی واحدهای تولیدی و نیز 
توسعه صنعتی شهرستان کوار را از اهداف ایجاد این ناحیه 

صنعتی اعالم کرد. 
موقعیت جغرافیایی شهرستان کوار و  به  اشاره  با  فتوحی 
نزدیکی به کالن شهر شیراز و نیز و قرارگیری شهرستان 
و  جنوبی  پارس  شیراز  مواصالتی  محورهای  امتداد  در 
شیراز جهرم، الرستان گفت: سرمایه گذاری در این ناحیه 
صنعتی می تواند از توجیه فنی و اقتصادی باالیی برخوردار 
ناحیه  و  شهرک   70 از  هم اکنون  کرد:  اضافه  وی  باشد. 
و  شهرک   61 در  زمین  واگذاری  فارس،  استان  مصوب 

ناحیه صنعتی انجام می شود.
فرماندار شهرستان کوار نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم 
شهرستان  این  صنعتی  ناحیه  راه اندازی  مراحل  در  تسریع 
گفت: با توجه به ظرفیت های این شهرستان، ایجاد ناحیه 
پایدار  اشتغال  ایجاد  و  صنعتی  توسعه  به منظور  صنعتی 
دستگاه های  همکاری  بر  کاظمی  اشکان  است.  ضروری 
اجرایی این شهرستان به منظور تسریع در ایجاد این ناحیه 

صنعتی تأکید کرد.

نی ریز
 آزادگان نی ریزی تجلیل 

شدند
اسالمی  میهن  به  آزادگان  بازگشت  سالروز  مناسبت  به 
نی ریز  شهرستان  سرافراز  آزادگان  مقام  از  تجلیل  مراسم 

برگزار شد.
این  ابتدای  در  مقدسی: علیرضا خبری/ سرویس
مراسم حجت االسالم مهدوی، رئیس دادگستری شهرستان 
میهن  به  آزادگان  ورود  سالروز  تبریک  ضمن  نی ریز، 
سرافرازی  و  عزت  روز  مرداد   26 روز  افزود:  اسالمی 
ملت ایران است. وی بابیان اینکه نظام جمهوری اسالمی 
را  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  رشادت  و  ایثار  هیچ گاه 
این روحیه شهامت،  نخواهد کرد تصریح کرد:  فراموش 

شجاعت و استقامت را باید به نسل جوان منتقل کرد.
اگر  اکرم )ص(  پیامبر  فرمایش  طبق  داد:  ادامه  مهدوی 
کسی خودش را برای خدا خالص کند خدا با همه عظمت 

برای او خواهد بود.
به  خیرمقدم  ضمن  نی ریز  شهرستان  فرماندار  ادامه  در 
آزادگان سرافراز این شهرستان طی سخنانی با تبریک این 
مناسبت ارزنده و تجلیل از رشادت، شجاعت و ایثارگری 
تاریخی،  روزهای  از  یکی  مردادماه   ۲۶ گفت:  آزادگان 

نشاط آور و شوق آفرین در تاریخ کشور است.
وی اظهار داشت: استقامت و پایداری آزادگان در زمان 

اسارت نشانه ایمان و عشق آنها به میهن اسالمی بود.
سپس امیر سرتیپ علی رجبعلی زاده فرمانده سابق مرکز 
آزاده  مقدس،  دفاع  یادگاران  از  شیراز،  زرهی  آموزش 

جانباز  بود(،  بعثی  زندان های  در  سال   10 )که  سرافراز 
جنگ تحمیلی و حافظ کل قرآن گفت: فداکاری، ایثار، 
شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان و رزمندگان اسالم 

باید در تاریخ زنده بماند. 

فراشبند
بهمناسبتسالروزورودآزادگان

بهمهیناسالمی؛
فرماندار و مسئولین فراشبند با 
آزادگان سرافراز دیدار کردند

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری شهرستان فراشبند، فرماندار و جمعی از مسئولین 
شهرستان فراشبند به مناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت 
با  اسالمی،  میهن  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  آزادگان 
دیدار  با آن ها  این شهرستان،  آزادگان  منازل  در  حضور 

و گفت وگو کردند.
در این دیدار صادق فروغی فرماندار فراشبند، ضمن تأکید 
بر اقتدار، عظمت و استقالل ایران اسالمی که در سایه ایثار 
و فداکاری شهدا و ایثارگران عزیز است گفت: همه باید 
مدیون ایثار و فداکاری شهیدان و ایثارگران باشیم و قدر 

این سرمایه های فرهنگی و معنوی را بدانیم.
به  مسئولین  خدمت  کمترین  را  آزادگان  از  تقدیر  وی 
آزادگان  این  افزود:  و  دانست  آنها  خانواده  و  آزادگان 
همان طور که در اسارتگاه های رژیم بعثی عراق استقامت 
با  نیز  امروز  گذاشتند،  نمایش  به  اعال  حد  در  را  ایثار  و 

همان روحیه و کمترین انتظاری، خدمتگزار نظام هستند.

استان بوشهر

گناوه
باحضورشاعرانونویسندگان؛

کتابخانه تخصصی ادبیات گناوه 
افتتاح شد

رونماییاز3کتابجدید
کتابخانه  افتتاح  با  همراه  گناوه  ادبیات  تخصصی  نشست 
تخصصی ادبیات گناوه و رونمایی از سه کتاب نویسندگان 
شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن  حضور  با  بندر  این 

نویسندگان و شاعران برگزار شد.
فرماندار  پاک نژاد  علی  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مراسم  این  حاشیه  در  گناوه 
بازگشت  سالروز  مرداد   ۲۶ فرارسیدن  تبریک  با  مهر 
غرورآفرین و سرافرازانه آزادگان به میهن اسالمی اظهار 
داشت: بسیار خرسند و خوشحالیم که امروز از سه کتاب 
و اثر ارزشمند از شاعران و نویسندگان شهرستان در این 

نشست تخصصی رونمایی شد.
ادبی  انجمن  ادبیات  افتتاح کتابخانه تخصصی  وی گفت: 
گناوه و نیز یکی از آیین های بسیار خوب امروز بود و با 
توجه به اینکه در سال های اخیر علوم انسانی مورد رصد 
کتابخانه ها  این گونه  افتتاح  با  امیدواریم  قرارگرفته  بیشتر 

شاهد رونق بیشتر این مورد در شهرستان گناوه باشیم.
فرماندار گناوه تصریح کرد: در شهرستان گناوه درزمینه 
خوبی  بسیار  کارهای  هنری  فعالیت های  و  ادبیات 
ادبی  انجمن  از   تشکر  و  تقدیر  جای  که  انجام گرفته 
این  افتتاح  به  با توجه  را دارد. وی گفت:  این شهرستان 
کتابخانه و اتفاق نیک و مبارکی که با این افتتاح درزمینه 
ادبیات در شهرستان افتاده است از اعتبارات شهرستان نیز 
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای تجهیز این کتابخانه در اختیار 
تا  می گیرد  قرار  گناوه  شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 

برای تجهیز بیشتر این کتابخانه به کار گرفته شود.

استان هرمزگان

بندرعباس
معاونحملونقلوترافیکشهرداری

بندرعباسعنوانکرد؛
خداحافظی با خیابان های 

انگلیسی بندرعباس
ایجاد تعمیرگاه ویژه تاکسی

بندرعباس گفت:  ترافیک شهرداری  و  معاون حمل ونقل 

اساسی  اصالحات  نیازمند  بندرعباس  شهر  مرکزی  بافت 
تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید  اقدامات  این  است و 

انجام می شود.
شصت  در  هاشمی  بابک  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرد:  بیان  بندرعباس  شهر  شورای  جلسه  ششمین  و 
خیابان های موسوم به »انگلیسی« شهر بندرعباس به سمت 
شمال یا جنوب، یک طرفه می شوند که اطالع رسانی دقیق 

آن به زودی از طریق رسانه ها انجام می شود.

حوزه،  این  یک ساله  عملکرد  به  اشاره  ضمن  هاشمی 
یک  به عنوان  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  کرد:  اظهار 
مدیریت  در  خاصی  اهمیت  از  مهم،  زیرساختی  بخش 
متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار  مدنظر  شهرها 
طی سال های گذشته مشکالت زیادی در حوزه حمل ونقل 
افزود:  است،  آمده  وجود  به  بندرعباس  شهر  ترافیک  و 
و  قابل توجه  اعتبارات  زمان،  نیازمند،  مشکالت  این  رفع 

همکاری همه بخش های دولتی و شهروندی است.
بابیان  بندرعباس  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
حمل ونقل  امر  در  موسسه  و  ارگان   ۳۰ حدود  اینکه 
پروژه های  کرد:  خاطرنشان  هستند،  دخیل  ترافیک  و 
ترافیکی نیازمند مشاوره دقیق بوده و بهره برداری از این 

پروژه ها منوط به اتمام کامل آنها است.
اتوبوس رانی،  بخش  تقویت  کرد:  تصریح  هاشمی 
پیامبر  ترافیکی شهرک  و  جمع بندی وضعیت حمل ونقل 
اعظم )ص( و چند مورد اولویت دار دیگر، جزو برنامه های 
سال جاری حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
شهر  مرکزی  بافت  اینکه  بابیان  وی  است.  بندرعباس 
بندرعباس نیازمند اصالحات اساسی است و این اقدامات تا 
قبل از آغاز سال تحصیلی جدید انجام می شود، بیان کرد: 
خیابان های موسوم به »انگلیسی« شهر بندرعباس به سمت 
شمال یا جنوب، یک طرفه می شوند که اطالع رسانی دقیق 

آن به زودی از طریق رسانه ها انجام می شود.
در  بندرعباس  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
ایمن سازی  طرح  کرد:  اضافه  سخنانش  از  دیگری  بخش 
ورودی ها و خروجی های شهر بندرعباس نیز جزو دیگر 
اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت بوده و عالوه 
بر آن، کار خط کشی خیابان ها و بلوارهای شهر با قرارداد 
۳۰ میلیارد ریالی، همزمان با بهبود وضعیت آب و هوایی، 

حدود یک ماه آینده، آغاز می شود.
این مقام مسئول از تعویض سرعت گیرهای فرسوده، ایجاد 
تابلوها و عالئم راهنمایی و هشداری،  سرعت کاه، نصب 
دوچرخه سواری،  مسیر  ایجاد  سوالردار،  تابلوهای  نصب 
شدن  اضافه  ولیعصر،  هم سطح  غیر  تقاطع  ایمن سازی 
دیگر  به عنوان  و...  ترافیک  کنترل  مرکز  به  دوربین   ۹
اقدامات صورت گرفته توسط حوزه معاونت حمل ونقل و 
ترافیک یادکرد. هاشمی اظهار کرد: در بخش تاکسی نیز، 
اجرای طرح تاکسی خوب همچنان ادامه داشته و به زودی 
نیز به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به رانندگان تاکسی، 

تعمیرگاه ویژه تاکسی راه اندازی می شود.
با  بندرعباس  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
ترافیکی  جامع  طرح  دقیق  اجرای  ضرورت  بر  تأکید 
شهر بندرعباس، افزود: این طرح در سه بخش دیده شده 
از  و  داشته  قرار  دوم  بخش  نخست  سال  در  اکنون  که 
ادامه  وی  شود.  اجرایی  باید  آن  سوم  بخش   ۱۴۰۰ سال 
بسیار  نیز  ما  برای  اتوبوس  ایستگاه های  موضوع  داد: 
ناراحت کننده و زننده است که رسیدگی نسبت به بهبود 

وضعیت آنها از طریق قوه قضائیه در حال انجام است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

پیش بینی اشتغال ۳000 نفری 
 در صنایع دستی 

کهگیلویه و بویراحمد

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد به پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
نفری در  اشتغال ۳۰۰۰  اشاره کرد و گفت:  صنایع دستی 

صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، محمود باقری در 
در  که  خبرنگاران  یک روزه  تور  در  و  خبرنگاران  جمع 
یکی از اماکن تفریحی شهر سی سخت برگزار شد بابیان 
این که انتظار جامعه از خبرنگاران انتقاد سازنده است اظهار 
کرد: برای توسعه استان به کالم و قلم صادقانه خبرنگاران 
نیاز داریم. وی در ادامه گفت: ۳۰ اردوگاه گردشگری در 

حال آماده سازی است و برای این که این فضاها را معرفی 
کنیم ۴۰۰ دقیقه برنامه تهیه کرده ایم. این مسئول گفت: 
فضاهای بوم گردی زیادی برای استان در نظر گرفته ایم و 
افراد را به کارگروه اشتغال معرفی و قول داده ایم ۵۰ واحد 

بوم گردی گردشگری را عملیاتی کنیم.
جشنواره های  و  برنامه ها  به  استان  گردشگری  مدیرکل 
مختلف اشاره کرد و گفت: در شهریورماه جشنواره غذا 
را در سطح ملی در استان برگزار می کنیم که فراخوان آن 

در حال انجام است.
گفت:  و  کرد  اشاره  خالق  و  نو  ایده های  برنامه  به  وی 
اولین جلسه آن را برگزار کردیم و فراخوان ایده های نو 
به زودی در حوزه گردشگری روی سایت قرار می گرفت 

و به ایده های برتر جوایز نفیسی داده می شود.
استان  در  گردشگری  تخت های  تعداد  افزایش  به  باقری 
اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲،  ۶۰۰ تخت داشتیم که 
ششم  برنامه  انتهای  در  و  رسیده  تخت   ۸۵۰ به  اکنون 
و  فرهنگی  میراث  مدیرکل  می رسد.  تخت   ۲۰۰۰ به 
گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری 
از اظهارات خود به حوزه سرمایه گذاری گردشگری اشاره 
کرد و افزود: نزدیک به ۳۶ پرونده در حوزه گردشگری 
به کارگروه اشتغال روستایی معرفی کردیم که مبلغ آن 
حال  در  عامل  بانک های  در  که  است  ریال  میلیارد   ۴۰
بررسی است که شامل اردوگاه های تفریحی و رفاهی و 

بین راهی و اقامتگاه های بوم گردی هستند.
باقری به اعتبارات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: 
در سال ۹۵ اولین اعتبارات این صندوق را دریافت کردیم 
که ۲۲ میلیارد تومان آن را به هتل چهار ستاره خضوعی 
ارائه کردیم که جمعًا ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از 

این محل یا پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد به حوزه صنایع دستی و حوزه های 
چهارگانه آن اشاره کرد و گفت: تعداد کارت هایی که 

تاکنون صادر شده ۷۰۰۰ کارت بوده است.
شناسایی  کارت  عده ای  گذشته  سال های  در  گفت:  وی 
نکرده  طی  به درستی  را  خود  روند  که  کرده اند  دریافت 

بودند و در حال اصالح آن هستیم.
باقری به کارگاه های آموزشی همراه با تولید و باانگیزه 
صادرات اشاره کرد و گفت: در ۸ شهرستان این کار را 
انجام دادیم ۴۰۰ نفر آموزش دیدند و ۵۰ کار انتخاب شدند 
و ۲۱ کار آن برای اولین بار از گمرک استان به آمریکا 

صادر شدند که گلیم هایی در اندازه های مختلف بودند.
این مسئول به پرداخت تسهیالت به متقاضیان صنایع دستی 
کارگروه  به  که  پرونده   ۱۷۰۰ از  افزود:  و  کرد  اشاره 
فرستادیم ۱۵۰۰ پرونده مربوط به صنایع دستی بود که مبلغ 
آن ۶۵ میلیارد تومان است که پیش بینی اشتغال ۲۹۴۶ نفر 
تأیید شده و ۵۸۷ طرح در  اشتغال است که ۱۰۸۲ طرح 
حال انتظار است و ۱۰۷ طرح هم از بانک  برگشت خورده 
است. وی گفت: از این تعداد طرح ۲۷۹ طرح با ۱۰ میلیارد 
تومان پرداخت شده که ۸۷۳ اشتغال جدید هم ایجاد کرده 

که از محل اعتبارات روستایی و عشایری است.
این مسئول تصریح کرد: در حوزه میراث فرهنگی مرمت 
تومان  میلیون  داشتیم که ۲۵۰  را  دهدشت  تاریخی  بافت 
هزینه شد و این بافت ۴۰ هکتار است که سال به سال از 
این بافت آزاد می کنیم و اعتبارات ملی برای آزادسازی آن 

در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای ترمیم پل بریم ۲۵۰ و برای پل پاتاوه ۱۳۰ 
میلیون و برای ۸ خانه تاریخی نیز اعتبارات ملی خوبی در 

نظر گرفته  شده است.

مجموعه زیبای رفاهی دال دنا 
هفته دولت به بهره برداری 

می رسد

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجموعه زیبای رفاهی دال 
دنا با هزینه 8 میلیارد تومانی در هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
باقری  محمود  یاسوج،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
دنا  دال  تفریحی  رفاهی  در جمع خبرنگاران در مجموعه 
اظهار کرد: مجموعه رفاهی تفریحی دال دنا توسط بخش 
خصوصی ساخته شده و هزینه آن ۸ میلیارد تومان بوده و 
ما ۲.۵ میلیارد از طریق صندوق توسعه ملی کمک کردیم.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پروژه  این  زیربنای  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
افزود: زیربنا ۴۰۰۰ مترمربع و ۱۸ سوئیت با امکانات روز 
و مبلمان و تجهیزات همه از کاالی ایرانی استفاده شده و 
دارای دو مجموعه ایرانی است و مجموعه وی آی پی دارد.
وی مهم ترین مشکل آن کمک مالی بود که در یک وقت 
و سریع از طریق بانک گردشگری حل شد و مشکل دیگر 

گاز این مجموعه بود که این مشکل نیز برطرف شد.
گردشگری  زیرساخت های  توسعه  این که  بابیان  باقری 
اقدامات  با  گفت:  است،  کل  اداره  این  اولویت های  از 
صورت گرفته مجموعه زیبای رفاهی دال دنا هفته دولت 
همایش های  برگزاری  قابلیت  و  می رسد  بهره برداری  به 

ملی را دارد.

هفتهدولتامسال؛
بخش جراحی بیمارستان امیدیه افتتاح می شود

مدیر شبکه بهداشت درمان امیدیه گفت: بخش جراحی بیمارستان امیدیه در هفته دولت 
افتتاح می شود.

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  آبدیده  اعظمحکیمی: سرویسخبری/
به دو بخش اختصاصی جراحی زنان و داخلی  اظهار کرد: بخش زنان  امیدیه دراین باره 
زنان تبدیل می شود. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه افزود: بیمارستان امام 
رضا )ع( از 32، به 64 تختخوابی رسید. وی افزود: کلینیک دندانپزشکی این بیمارستان با 

هزینه ای برابر یک پنجم تعرفه های آزاد در حال خدمات رسانی است.


