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بازدید مدیران شهری الر از شعبه 
تأمین اجتماعی الرستان

 
به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، محمدرضا 
شورای  عضو  جهاندیده  همراه  به  الر  شهردار  قنبرنژاد 
اسالمی شهر، زارع معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
رئیس  رحیمی  روح اله  با  عمومی  روابط  مدیر  علوی  و 

شعبه تأمین اجتماعی الرستان دیدار کردند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرداری الر، در این دیدار شهردار الر ضمن تبریک 
این روز با اشاره به تعامل مجموعه شهرداری و سازمان 
گذشته  همچون  امیدوارم  داشت:  اظهار  اجتماعی  تأمین 
تا  باشیم  دستگاه  دو  این  بیش ازپیش  همکاری  شاهد 

بتوانیم گامی مؤثر برای شهروندان برداریم.
در ادامه رحیمی رئیس شعبه تأمین اجتماعی الرستان به 

ارائه گزارش از فعالیت های این مجموعه پرداخت.
در پایان شهردار الر به همراه هیئت همراه از واحدهای 
این شعبه بازدید و از نزدیک با روند کار این مجموعه 

آشنا شدند.

جهرم
معاون وزیر راه و شهرسازی؛

 بیمارستان 273 تختخوابی 
جهرم حدود 90 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد

 273 بیمارستان  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   90 حدود  با  جهرم  تختخوابی 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
و  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس،  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  اطالع رسانی 
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  علیزاده 
عمومی  دولتی  تأسیسات  و  ساختمان ها  مجری  سازمان 
در بازدیدی که به همراه نماینده مردم جهرم در مجلس 
شورای اسالمی و دیگر مسئولین کشوری و استان ها که 
از بیمارستان 273 تختخوابی جهرم داشت، افزود: برای 
احداث این بیمارستان بیش از 150 میلیارد تومان هزینه 

خواهد شد.
نازک کاری  مرحله  در  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی 
است و سرعت بسیار باالیی دارد و در هفته گذشته 10 
بر اساس  اتمام پروژه اضافه شده است و  اکیپ جهت 
نسبت  همین  به  اکیپ ها  به عمل آمده  برنامه ریزی های 

اضافه می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این بیمارستان 
تا  و  است  احداث  حال  در  زیربنا  مترمربع  هزار   22 با 
پایان شهریور فضا برای تجهیز آماده خواهد بود و بسته 
به تأمین نیروی انسانی و تجهیزات وزارت بهداشت قطعًا 

در پاییز 98 به بهره برداری خواهد رسید.

فراشبند
جلسه انجمن کتابخانه های 

 عمومی شهرستان فراشبند
با حضور فرماندار برگزار شد

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کتابخانه های  انجمن  جلسه  دومین  فراشبند  فرمانداری 
ریاست  به   1398 سال  در  فراشبند  شهرستان  عمومی 
اعضای  حضور  با  و  فراشبند  فرماندار  فروغی  صادق 

انجمن، مسئول دفتر نماینده، رئیس جمعیت هالل احمر، 
بسیج  مسئول  و  بهزیستی  اداره  فرهنگی  کارشناس 

دانش آموزی، در دفتر فرماندار برگزار شد.
ضمن  فراشبند،  فرماندار  فروغی  صادق  جلسه  این  در 
تشکر از ادارات و سازمان های مشارکت کننده در نهمین 
از شیوه های  استفاده  دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، 
را  کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  به منظور  جدید 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  بر  و  دانست  مؤثر  بسیار 

آموزشی ویژه زنان خانه دار و غیر شاغل تأکید کرد.
عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس  جاللی،  حامد  سپس 
عمومی  کتابخانه های  عملکرد  فراشبند،  شهرستان 
عنوان  و ضمن  تشریح   98 سال  ابتدای  از  را  شهرستان 
کردن مسائل و مشکالت کتابخانه های عمومی شهرستان 
فراشبند، خواستار ارائه راه حل برای حل مشکالت موجود 

توسط اعضا شد.
در  حاضر  مسئولین  و  انجمن  اعضای  از  همچنین  وی 
اجرای  برای  را  خود  ایده های  کرد  درخواست  جلسه 
برنامه های فرهنگی و آموزشی به منظور آشنایی هر چه 
بیشتر مخاطبان سازمان خود با کتابخانه های عمومی ارائه 

دهند.
در پایان حاضرین در جلسه به ارائه راهکارها و ایده های 
خود برای حل مشکالت کتابخانه ها و اجرای برنامه های 
پایان  در  و  پرداختند  کتابخوانی  ترویج  در  مؤثر 

تصمیماتی برای حل مشکالت کتابخانه ها اتخاذ شد.

اوز
خیرین آبرسان پیشتاز در احیای 

شبکه آب روستاها
و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس  استان  روستایی  آبفا  شرکت  همگانی  آموزش 
از  اوز  کهنه  روستای  آب  خیرین  از  تکریم  جلسه 
توابع شهرستان الرستان با حضور نماینده مردم شریف 
مدیرعامل  الر،  شهرستان  فرماندار  گراش،  و  خنج  الر، 
آبرسان  خیرین  مجمع  مدیرعامل  فارس،  آبفاروستایی 
فارس، امام جمعه کهنه اوز، تعدادی از مسئولین ادارات 
اوز  شهر  در  خیرین  از  تعدادی  و  شهرستان  و  استان 

تشکیل و از خیرین روستا تقدیر به عمل آمد.
توسط  که  پروژه  اجرایی  مراحل  از  هیئت  این  سپس 
است، شامل حفر دو حلقه چاه،  اجرا  خیرین در دست 
و  چاه  حلقه  یک  تجهیز  و  برق رسانی  دسترسی،  جاده 
لوله گذاری خط انتقال آب شرب روستا بازدید به عمل 
کمبود  تأمین  جهت  دولت  مساعدت های  از  و  آورده 

اعتبار اتمام پروژه خبر دادند.
آبرسان  خیرین  مجمع  مدیرعامل  مصلح  محسن  محمد 
فارس در این برنامه اعالم کرد: همزمان با این پروژه، 
مراحل حفر چهار حلقه چاه دیگر در سایر روستاها که 
دست  در  خیرین  توسط  هستند  مواجه  آب  کمبود  با 

پیگیری و اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: گرچه بنا به دالیل مختلف بعضی 
مشکل  وجود  و  کمبود آب  دچار  استان  روستاهای  از 
در تأمین آب شرب هستند، اما قطعًا این گونه مشکالت 
همگانی  مشارکت  و  بزرگوار  خیرین  بلند  باهمت 
رسالت  فارس  آبرسان  خیرین  مجمع  و  است  قابل حل 
بزرگی را بر دوش دارد تا با ایجاد هماهنگی بین مردم 
و دولت و ایجاد و ترویج فرهنگ مشارکت در کاهش 
این مشکالت نقش مؤثری را ایفا نماید تا دغدغه کمبود 

آب شرب روستاها به حداقل ممکن برسد.

استان هرمزگان

بندرعباس

اجرا شدن طرح های آبخیزداری 
هرمزگان در ۴0 حوزه آبخیز

 ۲۴۰ و  هزار  سه  بااعتبار  آبخیزداری  طرح   ۲۱۲ امسال 
میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و استانی در ۴۰ 

حوزه آبخیز هرمزگان اجرا می شود.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان گفت: طرح های 
فرسایش خاک، وقوع  از  باهدف، جلوگیری  آبخیزداری 
سیالب، توسعه و تقویت پوشش گیاهی، تغذیه سفره های 
کاهش  و  کم آبی  با  مبارزه  دشت ها،  در  زیرزمینی  آب 

پیامدهای ناشی از خشکسالی است.
ابراهیم جعفری تختی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
کشور،  در  جاری  سال  اوایل  سیالب های  وقوع  افزود: 
از گذشته ضروری  این طرح ها را بیش  ضرورت اجرای 

کرده است.
دلیل  به  را  استان  که  خطراتی  مهمترین  کرد:  بیان  وی 
بی توجهی به حوزه آبخیزداری تهدید می کند، از بین رفتن 
می تواند  که  است  و کشاورزی  زراعت  بخش  در  خاک 

بازدهی آن را با مشکالتی روبرو کند.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان خاطرنشان کرد: 
مهار آب های  برای  را  زمینه  باید  اعتبارات  این  با جذب 
عملیات  بخش های  در  آبخیزداری  عملیات  و  سطحی 

مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک فراهم کرد.
از مساحت هفت میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاری هرمزگان، 
منابع  عرصه های  جزو  هکتار  هزار   ۹۰۰ و  میلیون  شش 
طبیعی است که یک میلیون و ۸۰ هزار هکتار آن جنگل، 
چهار میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع و یک میلیون و ۵۶۵ 

هزار هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.

استان بوشهر

بوشهر                                     
صید میگو در آب های استان 

بوشهر آغاز شد

 
صیادان قایق دار استان بوشهر بر اساس مصوبه کمیته صید 
از سی ام تیرماه تورهای خو را در دریا گستردند و لنج های 
صیادی نیز یک هفته بعد )پنجم مرداد( برای صید میگو 

در آب های این استان به دریا می زنند.
استان  شیالت  کل  اداره  ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون 
بوشهر گفت: ۹۶۰ شناور قایق و ۵۰۰ موتور لنج در استان 
بوشهر فعال هستند و شناورهایی که مجوز صید می گیرند 

امکان دریاروی دارند.
صید  مجوز  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  پاپری  منصور 
میگو برای قایق ها یک روزه و برای لنج های صیادی چهار 

روز صادر می شود.
خارگو  جزیره  یرول،  منگف،  منطقه  پنج  داد:  ادامه  وی 
زیستگاه  به عنوان  گناوه  و  دیر  آب های  در  مناطقی  و 
این  مایلی  نیم  شعاع  تا  که  می روند  شمار  به  مصنوعی 

ایستگاه ها صید ممنوع است.
اتمی  نیروگاه  روبروی  از  همچنین  کرد:  اضافه  پاپری 
در  ایاز  خور  و  مطاف  اطراف  دلوار،  بندر  تا  بوشهر 
آنها  در  صید  که  هستند  مناطقی  ازجمله  دیر  شهرستان 
به طور کامل ممنوع اعالم شده و صیادان باید از صید در 

این منطقه ها خودداری کنند.
از آب های  میگو  تن  هزار  یادآور شد: سال گذشته  وی 

استان بوشهر صید شده است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر گفت: 
بر اساس نتیجه گشت های تحقیقاتی بیشترین ذخایر میگو 
در اعماق ۲۰ تا ۳۰ متر قرار دارد و از صیادان درخواست 
می شود که تالش آنها اقتصادی باشد و در اعماق کمتر از 

۳۰ متر تورهای خود را به دریا بیندازند.
عقیل دشتیان نسب افزود: با توجه به اینکه در هر تورکشی 
میگو  کیلوگرم   ۱۲ تا   ۱۱ تحقیقاتی  گشت  یک  ساعته 
 ۴۰۰ و  هزار  یک  امسال  می شود  پیش بینی  به دست آمده، 
تن میگو در آب های استان بوشهر صید شود که نسبت به 

سال گذشته افزایش نشان می دهد.
وی یادآور شد: بررسی گشت های تحقیقاتی نشان می دهد 
بیش از ۹۰ درصد ذخایر میگوی استان ببری سبز است که 
از بهترین انواع میگوی خلیج فارس به شمار می رود و بقیه 

سرتیز و از سایر گونه هاست.
۱۲ تا ۱۵ هزار صیاد در استان بوشهر فعالیت می کنند.

بازارچه های عرضه مستقیم 
محصوالت کشاورزی در استان 

بوشهر راه اندازی می شود

 
و  کشاورزی  محصوالت  مستقیم  عرضه  بازارچه های 
برای  زمینه ای  و  واسطه ها  حذف  برای  راهی  روستایی 
است که  تولیدکنندگان  و  فروش محصوالت کشاورزان 

این مهم در استان بوشهر راه اندازی خواهد شد.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر 
بوشهر گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام  شده بازارچه های 
در  روستایی  و  کشاورزی  محصوالت  مستقیم  عرضه 
شهرستان های دشتستان، دشتی و گناوه راه اندازی می شود.

احمد جهانگیرلو در گفت وگو با ایرنا افزود: برای احداث 
این بازارچه ها ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 

است.
وی بیان کرد: تاکنون چهار میلیارد ریال اعتبار برای انجام 
مطالعات طرح هزینه شده است و با تخصیص اعتبار تا سال 

۹۹ طرح باید تکمیل و به بهره برداری برسد.
جهانگیرلو اضافه کرد: عرضه مستقیم کاال، حذف واسطه ها 
و ایجاد رونق و بازار عرضه برای محصوالت کشاورزی 
و تولیدی ازجمله هدف های راه اندازی بازارچه های عرضه 

مستقیم محصوالت کشاورزی و روستایی است.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام  شده بازارچه های 
عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و روستایی در اختیار 
می گیرند  قرار  کشاورزی  جهاد  زیرمجموعه  اتحادیه های 

و به این وسیله اتحادیه ها به صورت مستقیم از روستاییان 
را خریداری و در  آنها  تولیدی  محصوالت کشاورزی و 

بازارچه عرضه می کنند.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 سد چم شیر ۱۴ هزار شغل 
ایجاد می کند

سد آبریز دشت دهدشت را سیراب 
می کند

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی آب 
منطقه ای، مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
از ایجاد ۱۴ هزار شغل در پایین دست سد چم شیر خبر 
داد و گفت: سد آبریز باهدف تأمین آب دشت دهدشت 

به زودی به مناقصه می رود.
و  کهگیلویه  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
شرایط  بررسی  موضوع  با  که  جلسه ای  در  بویراحمد 
همکاری آب نیرو در پروژه های سد چم شیر و تعیین 
تکلیف محل آبگیر در بدنه سد برای تأمین آب اراضی 
هدف در شهرستان گچساران و همچنین سد آبریز در 
شرکت  مدیرعامل  مرادی  حضور  با  بزرگ  کهگیلویه 
آب نیرو، معاونین ستادی، غالمرضا تاجگردون نماینده 
مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای 
اسالمی، در سالن جلسات آب نیرو تشکیل شد، گفت: 
از ۴  بیش  اشتغال های سد چمشیر در بخش کشاورزی 
به فراخور صنایع احداثی  نفر و در بخش صنعت  هزار 

بیش از ۱۰ هزار در سال های آتی پیش بینی می گردد.
به صورت مشروح شرایط دو  ادامه  علی داودی مهر در 
پروژه را تبیین کرد و افزود: مطالعات سد آبریز با حجم 
تنظیمی بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال باهدف 
تأمین آب حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی پایین دست 
و  مستقیم  اشتغال زایی  و  دهدشت  دشت  علی الخصوص 
تأمین کسری آب شرب و صنعت مناطق پایین به اتمام 
و  جاده  از  بخش های  مناقصه  جاری  سال  در  و  رسیده 
تونل دسترس به محور و محل تجهیز کارگاه برگزار و 

عملیات اجرای این بخش آغاز می گردد.
پایان  به  رو  شیر  چم  سد  عملیات  گفت:  ادامه  در  وی 
است و بناست که هرچه سریع تر نسبت به اتمام ساخت 
بدنه و آغاز فرایند آبگیری و ذخیره سازی سیالب های 

آتی اقدامات مؤثری انجام دهیم.
)شهرستان های  استان  تخصیص  سهم  میزان  افزود:  وی 
صنعت  بخش  در  مخزن  حجم  از  باشت(  و  گچساران 
و  نحوه  که  است  مترمکعب  میلیون   ۱۲۵ کشاورزی  و 
محل نصب آبگیرهای برداشت این سهم در این جلسه 

موردبحث و بررسی واقع شد.
آب  مخزن،  آب  از  میزان  این  برداشت  با  گفت:  وی 
کشاورزی حدود ۸ هزار هکتار از اراضی دیم و مستعد 
کشاورزی شهرستان های یادشده و همچنین آب صنعت 
پایدار  به صورت  و...  نفت  مثل  بزرگی  صنایع  خاصه 
تأمین می گردد که سه تراز از بدنه جهت نصب آبگیرها 

موردتوافق واقع شد.
وضعیت  به  سخنانی  در  تاجگردون  غالمرضا  سپس 
گذشته  سال  سیالب های  ذخیره  عدم  و  بارندگی 
علی الخصوص فروردین سال جاری در استان اشاره کرد 
و از مسئوالن آب نیرو به عنوان یک مطالبه به حق در دو 
طرح های  تکمیل  در  استان  نیاز  که  خواست  شهرستان 
فوق را به عنوان یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر برای 
و  دهند  قرار  مدنظر  اشتغال  و  اقتصادی  شرایط  بهبود 
ذخیره سیالب ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی و 
جلوگیری از موارد مشابه در بعضی از نقاط یک اولویت 

برای مدیران آب نیرو است.
گفتنی است که سد مخزنی چم شیر ازجمله پتانسیل های 
ذخیره سازی، تنظیم و کنترل آب شناسایی شده در حوزه 
این  در  شده  ذخیره  آب  است.  زهره  رودخانه  آبریز 
حیات  و  )لیراوی  پایاب  دشت های  در  می تواند  مخزن 
داود( و همچنین تأمین حق ابه ها و دشت های زیدون، 
بهره برداری  مورد  خوزستان  در  سردشت  و  هندیجان 
برقابی  انرژی  تولید  همچنین  گیرد.  قرار  کشاورزی 
در نیروگاه پای بدنه سد پتانسیل دیگری است که در 
منطقه وجود دارد و مهمترین ویژگی سد چم شیر که 
آن را نسبت به سایر سدهای کشور متمایز می سازد این 
است که این سد بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلطکی 

)RCC( ایران است.

مراجعان مدعی نزاع در کهگیلویه 
و بویراحمد کاهش یافت

بویراحمد گفت:  و  قانونی کهگیلویه  پزشکی  مدیرکل 
شمار مراجعان مدعی نزاع اعم از فردی و دسته جمعی در 

استان در سال جاری 13 درصد کاهش یافته است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی پزشکی 
قانونی، کامروز امینی افزود: در سه ماهه اول سال جاری 
تعداد پنج هزار و ۴۲۸ نفر برای انجام معاینات سرپایی 
عمومی و اختصاصی به اداره های پزشکی قانونی استان 

مراجعه کرده اند.
وی عنوان کرد: یک هزار و ۲۹۸ نفر با ادعای نزاع که 
از این تعداد یک هزار و ۲۱ نفر مرد و ۲۷۷ نفر زن به 

اداره های پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.

امینی بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۱۳ درصد کاهش داشته است.

استان  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  سالنامه  اساس  بر 
کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۷ در رتبه هفتم میزان 
معاینات مراجعه کنندگان با ادعای نزاع برحسب جمعیت 

قرار داشته است.
و  مراجعه  میزان  درزمینه  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
معاینه های نزاع به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال های 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفت.

کهگیلویه و بویراحمد با ۷۱۳ هزار نفر جمعیت دارای 
هشت شهرستان و ۱۷ شهر است.

استان خوزستان

اهواز
استاندار خوزستان:

باید در خوزستان جمعه بازار کتاب 
راه اندازی شود

و  کتاب  تبادل  به منظور  گفت:  خوزستان  استاندار 
کتاب  جمعه بازار  باید  کتابخوانی  فرهنگ  گسترش 

راه اندازی شود.
در دومین  مهر، غالمرضا شریعتی  به گزارش خبرنگار 
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خوزستان اظهار کرد: 
رویدادهایی در حوزه فرهنگ در استان برگزار شد که 
به تدریج باعث بالندگی فرهنگ استان می شوند؛ بنابراین 

باید دستگاه های مختلف این برنامه ها را افزایش بدهند.
وی با اشاره به اینکه باید اولویت اول اداره کتابخانه ها، 
برنامه  با  کرد:  بیان  باشد،  نوجوانان  و  کودکان  جذب 
سیاست گذاری شده شاهد تغییرات مثبت درزمینه جایگاه 

کتاب در نسل آینده و خانواده هستیم.
نسل جدید  به جذب  توجه  با  افزود:  استاندار خوزستان 
انس  با کتاب  نوجوان  و  اگر کودک  به فضای جدید، 
این  و  برده ایم  پیش  جدید  نسل  برای  را  کار  گرفتند، 

نیازمند دانش و تخصص است.
شریعتی در ادامه تولید محتوا باهدف آموزش غیرمستقیم 
کانون  هنری،  حوزه  کرد:  تشریح  و  دانست  مؤثر  را 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل کتابخانه ها 

در کاری مشترک باید به تولید محتوا بپردازند.
وی در پایان به بهره برداری کتابخانه دیجیتال تا پایان 
۹۸ خبر داد و تأکید کرد: برای کمک به روند توسعه 
زیرساختی استان باید دسترسی کودکان و نوجوانان را 

به کتاب و کتابخوانی بیشتر کنیم.
شریعتی همچنین بر لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی در 
بین خانواده ها و استفاده از راه های مختلف برای نیل به 
این مقصود تأکید کرد و گفت: به منظور تبادل کتاب 
باید جمعه بازار کتاب  و گسترش فرهنگ کتاب خوانی 

راه اندازی شود.

بهبهان
 مدیر آموزش وپرورش بهبهان 

خبر داد:
تقدیر از دانش آموز مقام آور 
بهبهانی در کنگره ملی 

پرسش مهر توسط معاون اول 
رئیس جمهور

کنگره  در  کرد:  اعالم  بهبهان  آموزش وپرورش  مدیر 
ملی پرسش مهر ۹۷ با حضور معاون اول رئیس جمهور و 
سرپرست وزارت آموزش وپرورش، از ابوالفضل بهبهانی 

رتبه برتر کشوری تقدیر به عمل آمد.
پور  عبدی  رسول  خلیجی:  محمد  خبری/  سرویس 
کشوری  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم  داشت:  اظهار 
اسحاق  حضور  با  جمهوری  ریاست  مهر  پرسش 
جواد  سید  و  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
برگزار  آموزش وپرورش  وزارت  سرپرست   حسینی 

شد.
وی در ادامه افزود: در این مراسم از دانش آموز ابوالفضل 
بهبهانی از دبیرستان شاهد باقرالعلوم )ع( دارای رتبه دوم 

کشوری در بخش وبالگ نویسی تقدیر به عمل آمد.  
عبدی پور عنوان کرد: این دانش آموز توانسته است سه 
رتبه اول استانی و یک رتبه برتر کشوری در مسابقات 

پرسش مهر ریاست جمهوری را کسب کند.
مدیر آموزش وپرورش بهبهان این موفقیت فرهنگی را 
مختلف  معاونت های  دانش آموز،  مستمر  تالش  حاصل 
اداره و خانواده دانش آموز ارزیابی و تأکید کرد با سعی 

و کوشش وافر می توان به قله ایده آل ها رسید.

محمدرضا  الر،  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
قنبرنژاد شهردار الر، گفت: ساماندهی رودخانه های فصلی که باهدف تثبیت جداره 
رودخانه ها و هدایت سیالب و بهبود عبور و مرور شهری در زمان بارندگی در 

دستور کار شهرداری و شورا قرارگرفته، از چند هفته قبل اجرایی شده است.
شهردار الر افزود: احداث دیواره سیل بند رودخانه های بروند، محله کوریچان و 
حدفاصل 20 متری وحدت و 20 متری جانبازان بااعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان 

در حال اجراست.

شهردار الر از عملیات دیوارچینی رودخانه های فصلی شهر الر خبر داد


