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فروردین

روزنامه

استان فارس

کازرون

تقدیر از دندانپزشکان مراکز
خدمات جامع سالمت به مناسبت
روز دندانپزشکی

به مناسبت روز دندانپزشکی ،از دندانپزشکان مراکز
خدمات جامع سالمت با اهدا گل قدردانی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه
بهداشت و درمان شهرستان کازرون ،سرپرست این شبکه
گفت :امروزه اهمیت سالمت دهان و دندان یک ضرورت
است که بایستی بر اساس شیوه درست زندگی و تغذیه
سالم برنامهریزی و اجرا شود.
دکتر بندر برامکی افزود :فرصتی است که از مقام و
جایگاه دندانپزشکان و تمامی تالشگران عرصه سالمت
دهان و دندان که با تالشهای مستمر خود ،زمینه دسترسی
عموم مردم به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب در این
حوزه را فراهم آوردهاند ،قدردانی شود.
شایانذکر است در این آیین خوبیار جعفری معاون
بهداشتی شبکه و زهرا طهماسبی کارشناس مسئول واحد
توسعه شبکه و ارتقا سالمت نیز حضور داشتند.
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دوشنبه

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران بخش
چنارشاهیجان با موضوع آتشسوزی و سیالب

نوروزی بیش از  198راهدار در قالب  42خودرو از تاریخ
 25اسفند  97لغایت  16فروردین  98بهصورت شبانهروزی
در حال خدمترسانی بودهاند.
وی افزود :با توجه به راهاندازی مرکز مدیریت راهها در
اداره کل راه و شهرسازی الرستان و نصب دستگاههای
تردد شمار در تمامی محورهای حوزه این اداره کل در
ایام نوروز بیش از دو میلیون  345هزار و  468خودرو از
محورهای این اداره کل تردد کردهاند که بیشترین ترددها
مربوط به الر -بندرعباس با  154هزار و  942خودرو،
الر -جهرم  149هزار و  564هزار خودرو ،المرد -مهر
 136هزار و  64خودرو و الر -بستک  114هزار و 355
خودرو بوده است.
باقریفرد با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیش از
آغاز سفرهای نوروزی ،تصریح کرد :در محورهای
اصلی و شریانی حوزه استحفاظی این اداره کل بیش از
 105کیلومتر روکش آسفالت 480 ،کیلومتر خطکشی،
 255متر حفاظهای پلها و تابلو و عالئم اطالعاتی و
هشداردهنده نصب شد و نیز الیروبی رودخانه و پاکسازی
دهانه پلها به همراه اصالح شیب شیروانی و اصالح نقاط
پرتگاهی ازجمله اقداماتی بود که به معنای واقعی برای
نگهداری راهها صورت گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان در پایان خاطرنشان
کرد :در ایام نوروز با توجه به بارندگیها در حوزه این
اداره کل ولیکن خوشبختانه با تالش راهداران عزیز
تمامی محورها باز و تردد در آنها به شکل مطلوبی جریان
داشت.

فسا و سروستان
با حضور وزیر بهداشت:

 11طرح حوزه سالمت در فسا
و سروستان به بهرهبرداری رسید

دانشکدههای علوم پایه و هنر
به فعالیت خود ادامه خواهند داد

الرستان

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان
خبر داد:

تردد بیش از دو میلیون  345هزار
خودرو در نوروز 98

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
راه و شهرسازی الرستان ،با توجه به اینکه حوزه اداره کل
راه و شهرسازی الرستان بهترین و کوتاهترین مسیر برای
دسترسی به بنادر جنوبی کشور و جزایر کیش و قشم و
همچنین منطقه انرژی بر پارس جنوبی و عسلویه است ،از
همین رو در طول سال به خصوص در ایام نوروز پذیرای
مسافران زیادی است.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان درخصوص اقدامات
انجام شده در ایام نوروز اظهار داشت :در ایام تعطیالت
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به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و کارشناس حقوقی اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان کازرون در راستای پیشگیری و مدیریت بحران آتشسوزی و سیالب در
بخش چنارشاهیجان ،جلسه مدیریت بحران با موضوع آتشسوزی و سیالب در سالن جلسات
بخشداری بخش چنارشاهیجان با حضور بعضی از کارشناسان اداره شهرستان و بخش تشکیل شد .در
این جلسه راهکارها و اقدامات پیشگیری از آتشسوزی با توجه به بارندگیهای اخیر و وفور علوفه
و پیشگیری از وقوع سیالب با عنایت به پیشبینی بارندگیهای پیش رو تا اواخر اردیبهشتماه
بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

با مصوبه جدید هیئتامنا:

به دنبال پیگیریهای مجدانه رئیس دانشگاه ،انوشیروان
غفاریپور ،مصوبه قبلی هیئتامنا اصالح شد و مصوبه
جدیدی مبنی بر عدم حذف تدریجی دانشکدههای علوم
پایه و هنر دانشگاه سلمان فارسی کازرون به تصویب
رسید.
در دومین نشست عادی از دور دوم هیئتامنای دانشگاه که
در تاریخ  1397/12/15در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار
شد ،مصوبه نشست قبلی هیئتامنا مورخ  1397/6/5که
در آن بر حذف تدریجی دو دانشکده علوم پایه و هنر
دانشگاه سلمان فارسی کازرون اشارهشده بود ،اصالح شد
و با پیگیریهای رئیس دانشگاه و پیشنهاد وی در این
جلسه ،بهجای حذف تدریجی ،حفظ و ادامه فعالیت این
دانشکدهها با قید عدم توسعه به تصویب رسید.
الزم به یادآوری است که به دنبال تصمیم وزارت علوم
مبنی بر اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور ،در
نشست مورخ  1397/5/6هیئتامنا و در زمان ریاست
سابق دانشگاه ،مصوبهای به تصویب رسیده بود که بر
اساس آن دو دانشکده علوم پایه و هنر این دانشگاه
بهصورت تدریجی حذف میشدند .پس از آغاز ریاست
غفاریپور ،این مصوبه علنی شد و دلنگرانی فراوانی در
بین دانشگاهیان و مسئوالن شهرستان ایجاد کرد .ازآنپس
تالشهای فراوانی صورت گرفت تا این دو دانشکده
با داشتن تعداد زیادی رشته و دانشجو و هیئتعلمی
حذف نشوند تا مشکالت بعدی برای این دانشگاه ایجاد
نگردد .این تالشها و پیگیریها در دومین نشست عادی
هیئتامنا به ثمر نشست و با پیشنهاد رئیس دانشگاه سلمان
فارسی کازرون ،انوشیروان غفاریپور و موافقت باقری،
قائممقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مصوبه قبلی که
در آن اشاره به حذف تدریجی این دانشکدهها شده بود
بهصورت «عدم توسعه» اصالح گردید که با این مصوبه
این دو دانشکده با شرایط موجود به فعالیت خود ادامه
خواهند داد و تا تصمیمات آتی ،توسعه آن محدود خواهد
بود.

صفحه

در سفر وزیر بهداشت به شهرستان فسا و سروستان 11
طرح حوزه سالمت بااعتباری بیش از  230میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسید.
دکتر علی اصغر خالقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا
به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :ساختمان جدید اورژانس
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بهعنوان بزرگترین و
مجهزترین اورژانس بیمارستانی شرق فارس با  80تخت
بستری و زیربنای سه هزار و  200مترمربع و کلینیک
ویژه تخصصی زندهیاد هومن دستغیب -یاسایی با زیربنای
یک هزار و  800مترمربع ،در سهطبقه با ظرفیت 21
پزشک متخصص و فوقتخصص با حضور سعید نمکی،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری
رسید.
وی ادامه داد :دستگاه سیتیاسکن  16اسالیس جدید،
واحد دندانپزشکی سطح یک بیماران خاص ،هتلینگ
بخش زنان ،مجموعههای فرهنگی و فضاهای آموزشی،
افتتاح آزمایشگاههای مهندسی بهداشت محیط و سالن
آمفیتئاتر آموزشی از دیگر طرحهایی بود که توسط
وزیر بهداشت در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) به
بهرهبرداری رسید.
سعید نمکی وزیر بهداشت در ادامه سفر سهروزه خود به
استان فارس به شهرستان فسا سفر کرد و با ادای احترام
به مقام شامخ شهدای گمنام ،عیادت از بیماران بستری در
بیمارستان و دانشآموزان حادثهدیده فسا که در سانحه
تصادف مجروح شده بودند و دیدار با اعضای هیئتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی فسا از طرحهای عمرانی در حال
ساخت نیز بازدید کرد.

دو طرح بهداشت و سالمت در شهرستان
سروستان افتتاح شد
در سومین روز از سفر دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت
و درمان به استان فارس 2 ،طرح مرکز خدمات جامع
سالمت و ساختمان شبکه بهداشت و درمان سروستان به
بهرهبرداری رسید.
دکتر نمکی وزیر بهداشت این مرکز را بهعنوان یکی
از مراکز مهم و نمونه در ارائه خدمات بهداشتی درمانی
دانست که به همت نیکوکاران و با کمک وزارت
بهداشت ،به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بابیان مشخصات
طرحهای یادشده گفت :مرکز خدمات جامع سالمت و
ساختمان شبکه بهداشت و درمان سروستان در  2طبقه و
در زمینی به مساحت دو هزار و  500مترمربع و زیربنای
هزار و  ۲۴۰مترمربع ،به بهرهبرداری رسید.
دکتر علی بهادر افزود :برای ساخت این خدمت جدید،
اعتباری بالغبر سه میلیارد تومان و برای تجهیز آن نیز
اعتباری بالغبر  700میلیون تومان صرف شده است.
وی اضافه کرد :عملیات ساخت این پروژه در سال
 ۹۵آغاز و سال  ۹۷به اتمام رسید .برای این مرکز

خدمات جامع سالمت ،ارائه خدماتی نظیر واکسیناسیون،
مشاوره تغذیه و سالمت روان ،پزشک خانواده شهری،
دندانپزشکی ،مراقبت مادران ،سالمت خانواده ،بیماریهای
واگیر ،طب کار ،آزمایشگاه و بهداشت محیط پیشبینی
شده است.
وزیر بهداشت و درمان طی یک سفر سهروزه چهارشنبه
وارد شیراز شد و از شهرستانهای جنوب و جنوب شرق
شیراز بازدید و دهها طرح عمرانی حوزه سالمت با حضور
وی به بهرهبرداری رسید.
شهرستان فسا در فاصله  130کیلومتری جنوب شرقی و
سروستان در فاصله  85کیلومتری شیراز واقع شده است.

المرد

افتتاح پروژه آبرسانی روستای
حسنآباد کال از توابع بخش
اشکنان شهرستان المرد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
آبفاروستایی شهرستان المرد همزمان به مناسبت اعیاد
شعبانیه و سالروز میالد باسعادت امام حسین (ع) و روز
پاسدار ،با حضور نماینده مردم شریف شهرستانهای المرد
و مهر در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار المرد ،بخشداران
مرکزی و اشکنان ،مدیر امور آبفا روستایی المرد،
خیر پروژه آبرسانی روستای
سید عبدالرحمن هاشمی ّ
حسنآباد کال ،امامجمعه بخش اشکنان ،امامجمعه اهل
سنت روستای کال سید عدنان حسینی و دیگر مسئولین
شهرستانی پروژه آبرسانی روستای حسنآباد شهرستان
المرد افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مسعودنیا مدیر امور آبفاروستایی شهرستان درخصوص
این طرح گفت :این پروژه شامل مطالعه و طراحی ،خرید
انشعاب برق ،حفر چاه نیمه عمیق  1حلقه ،تجهیز چاه،
احداث خط انتقال به طول  800کیلومتر ،احداث شبکه
توزیع  2کیلومتر ،احداث مخزن بتنی  50مترمکعبی و
احداث موتورخانه  30مترمربعی بود که کل اعتبار
هزینه شده  7500میلیون ریال بوده که از این مبلغ بالغبر
 1500میلیون ریال توسط خیرین تأمین گردیده است تا
این روستای  25خانواری از نعمت آب سالم و بهداشتی
برخوردار گردند.
شبانینژاد فرماندار شهرستان در ادامه از خدمات مدیریت
آبفا روستایی در سطح روستاهای شهرستان تقدیر به عمل
آورد.
در پایان مراسم مسعودنیا ضمن سپاس از زحمات سید
عبدالرحمن هاشمی و محمدعلی انصاری العمادی خیرین
پروژه آبرسانی در تأمین آب سالم و بهداشتی به روستای
حسنآباد کال با اهدای لوح یادبود تقدیر و تشکر به
عمل آورد.

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

شماره
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سال
بیستوپنجم

مرودشت و استان فارس ،حفظ میراث ارزشمند و فرهنگ
دفاع مقدس را وظیفه همگان دانست.
در ادامه با حضور فرزند شهید واالمقام عبداهلل آزادبخش،
با اهدای لوح سپاس از ایثارگریهای داداله پرویزی تقدیر
به عمل آمد.

استان خوزستان

استان هرمزگان
 26هزار تن خرما
امسال از نخلستانهای حاجیآباد
تولید میشود

بهبهان

لزوم سرعتبخشیدن
در کمکرسانی به مردم گرفتار
در سیل و بارندگی خوزستان

به پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون
سرعت بخشیدن در کمکرسانی به مردم گرفتار در
سیل و بارندگی خوزستان و تدبیر فرمانده به پیروی از
فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون سرعتبخشیدن در
کمکرسانی به مردم گرفتار در سیل و بارندگی خوزستان
و تدبیر فرمانده نیروی زمینی سپاه ،کارکنان تیپ نیرو
مخصوص  ۱۵امام حسن مجتبی (ع) پیشقدم این امر
شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و
تبلیغات دفتر نمایندگی ولیفقیه در تیپ  ۱۵نیروی
مخصوص امام حسن مجتبی(ع) این تیپ تاکنون طی چند
مرحله ادوات و تجهیزات موردنیاز به مناطق در معرض
آبگرفتگی و سایر شهرهای استان خوزستان اعزام و در
حال خدمترسانی و امدادی خود هستند.
کارکنان اعزامی در مورد باز کردن کانالهای آب در
مناطق سیلزده توزیع غذا و آبمعدنی و ...همچنین انتقال
مردم روستاها جهت بارگیری اسباب و وسایل و نیز انتقال
احشام و حیوانات اهلی و الیروبی شهرها تمام توان خود
را بکار بردهاند.

استان بوشهر
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی
بوشهر:

مدیر جهاد کشاورزی حاجیآباد پیشبینی کرد :در
سال جاری افزون بر  26هزار تن محصول خرما از سطح
نخلستانهای این شهرستان تولید شود.
مهدی عباسپور در گفتوگو با ایرنا سطح زیر کشت
خرما در این شهرستان را افزون بر  58هزار و  900هکتار
اعالم کرد که از این میزان  4هزار و  300هکتار آن
ثمرده است.
وی افزود :در شهرستان حاجیآباد  45رقم خرما وجود
دارد که  80درصد از این رقمها از نوع تجاری شامل پیارم،
خاصویی ،مضافتی و شاهانی است.
مدیر جهاد کشاورزی حاجیآباد اظهار داشت :امسال در
راستای حمایت از تولید محصول خرما و در صورت تأمین
اعتبار طرحهای تجمیع درختان خرما به میزان  150هکتار
انجام میشود.
عباسپور همچنین اختصاص یارانه نهال به باغداران را از
برنامههای امسال جهاد کشاورزی حاجیآباد در راستای
رونق تولید عنوان کرد.
وی درخصوص پایان عملیات گردهافشانی نخلستانهای
حاجیآباد نیز گفت :عملیات گردهافشانی که از نیمه دوم
اسفند شروع شده تا پایان اردیبهشتماه سال جاری در
منطقههای شمالی این شهرستان ادامه دارد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی حاجیآباد عملیات
گردهافشانی باغهای نخل نیازمند کشاورزانی ماهر و
بهصورت سنتی انجام میشود.

استان کهگیلویه و بویراحمد
در دیدار استاندار با نوبخت:

نگاه ویژه دولت برای اجرای
طرحهای زیربنایی
کهگیلویه و بویراحمد

اقامتگاههای بومگردی در استان
بوشهر افزایش مییابد

مرودشت

دیدار کارکنان فرهنگ
و ارشاد اسالمی مرودشت
با جانباز دفاع مقدس

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،به مناسبت
روز جانباز ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
مرودشت ،مسئول خانه فرهنگ شهرستان مرودشت،
مسئول روابط عمومی و عضو شورای نظارت انجمن
موسیقی این اداره ،با حضور در منزل داداهلل پرویزی
از فرماندهان دوران دفاع مقدس ،به مقام جانبازان ادای
احترام کردند.
در این دیدار صمیمانه که همزمان با میالد حضرت
ابوالفضل(ع) برگزار شد ،شهرام صالحی ،رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مرودشت ،تکریم
رشادتهای شهدا و جانبازان را از وظایف انسانی و دینی
برشمرد و گفت :انعکاس وقایع دفاع مقدس ،از وظایفی
است که به عهده نسل انقالب است چراکه نسل جوان و
نوجوان باید بداند برای حفظ کیان این آبوخاک ،چه
دالوریهایی صورت گرفته است.
داداله پرویزی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس نیز در
ادامه این دیدار بابیان خاطراتی از جانفشانی رزمندگان

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان بوشهر گفت :اقامتگاههای بومگردی در
نقاط مختلف استان بوشهر ایجاد میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر ،ارغوان مهدیزاده در آئین
افتتاح اقامتگاه بومگردی عشایری ایل قشقایی در بوشکان
دشتستان اظهار داشت :توسعه و تقویت بخش گردشگری
در استان بوشهر با جدیت دنبال میشود.
وی به ظرفیتهای متعدد گردشگری در استان بوشهر
اشاره کرد و ادامه داد :این ظرفیتها دارای جذابیت باالیی
برای مردم در نقاط مختلف کشور هستند که میطلبد
فضاهای اقامتی در سطح استان بوشهر فراهم شود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان بوشهر با اشاره به برنامهریزی صورت
گرفته برای افزایش چند برابری اقامتگاههای بومگردی
در استان تصریح کرد :در بخش اقامتگاههای بومگردی
عشایری در سهنقطه بخش بوشکان فعالیت دارند.
وی به رونق مطلوب اقامتگاههای بومگردی در بخش
بوشکان اشاره کرد و افزود ۲۵۵ :اقامتگاه بومگردی
عشایری و روستایی در نوروز امسال در استان بوشهر
فعالیت کردند.
مهدیزاده از تالش ویژه برای رونق تولید در استان و
تالش برای تحقق شعار سال خبر داد و تأکید کرد :از
اجرای طرحهای گردشگری استقبال میکنیم و تالش
داریم زمینه تسریع در اجرای روند اداری و به ثمر نشستن
طرحهای گردشگری فراهم شود.

علیمحمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار
با رئیس سازمان برنامهوبودجه از توجه و نگاه ویژه دولت
تدبیر و امید بهخصوص از حیث تخصیص اعتبارات ملی
برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی این
استان در بخشهای گوناگون خبر داد.
احمدی در این دیدار همچنین گزارشی از آخرین وضعیت
مناطق سیلزده و میزان خسارات وارده در حوزههای
مختلف استان ارائه کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :رئیس سازمان
برنامهوبودجه در این دیدار ضمن ابراز همدردی با مردم و
مناطق سیلزده ،برای پرداخت هزینههای مربوط به جبران
خسارات سیل در استان در اسرع وقت تأکید داشت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ،میزان خسارات سیل اخیر
در استان را افزون بر  10هزار میلیارد ریال در بخشهای
مختلف عنوان کرده بود.
احمدی یادآور شد :رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز در
جریان وضعیت تخصیص اعتبارات سال گذشته اعم از
عمرانی و هزینهای از محلهای مختلف ملی ،استانی ،دو
درصد نفت و تملک و داراییهای و سرمایهای استان نیز
قرار گرفت.
وی ادامه داد که نوبخت با اشراف کامل بر روی استان
کهگیلویه و بویراحمد و میزان محرومیتها و چالشهای
فرا روی موجود برای همراهی و نگاه ویژه دولت در
تخصیص اعتبارات سال  98و تسریع در طرحهای
زیربنایی اولویتدار استان تأکید کرد.
سال گذشته و در دیدارهای هفتگی استاندار کهگیلویه
و بویراحمد با مقامات و مسئوالن کشوری و رایزنی
به هلدینگهای اقتصادی قدمهای مثبتی در راستای
محرومیتزدایی و کمک به توسعه همهجانبه این استان
برداشته شد.

