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استان فارس

جهرم
توسعه بیمارستان و منطقه 
 ویژه، خواسته اهالی جهرم 

از معاون وزیر کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت 
کشور در سفر خود به استان فارس به جهرم رفت تا در 
جریان خواسته ها و نیازهای این شهرستان درزمینه تکمیل 
و تجهیز بیمارستان و ایجاد برخی زیرساخت ها در منطقه 

ویژه اقتصادی این شهر قرار گیرد.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از  بازدید  از  پس  دین پرست  بابک  فارس،  استانداری 
بیمارستان  این  گفت:   جهرم  تختخوابی   ۳۱۰ بیمارستان 
پیشرفت  دارد که  فیزیکی  پیشرفت  هم اینک ۸۶ درصد 
خوبی است و در صورت تأمین اعتبار، بخش فیزیکی آن 

تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
معاون وزیر کشور افزود:  یکی از خواسته های مسئوالن 
بیمارستان  این  اعتبارات  پیگیری جذب  شهرستان جهرم 

بود.
و  استاندار  پیگیری  صورت  در  گفت:   دراین باره  وی 
به طور کامل  اعتبارات آن  امر  این  برای  استاندار  معاون 
تا  تجهیزات  بدون  آن  فیزیکی  پیشرفت  بحث  و  جذب 

پایان امسال به پایان خواهد رسید.
نیز  بیمارستان  این  تجهیزات  بحث  البته  کرد:  بیان  وی 
پزشکی و  و آموزش  درمان  بهداشت،  از طریق وزارت 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در حال پیگیری است.
دین پرست افزود: یکی دیگر از خواسته های جهرم طرح 
توسعه این بیمارستان بود که از طریق جلسه با نمایندگان 

جنگل بانی بررسی خواهد شد.
و  زیربنا  مترمربع  هزار   ۲۲ با  تختخوابی   ۳۱۰ بیمارستان 
اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در جهرم حال احداث 

است.
درباره  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  دین پرست 
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: خواسته های 
استقرار  درباره  ویژه  منطقه  درباره  شهرستان  مسئوالن 
گمرک و نیازهای گمرک منطقه ویژه اقتصادی، انتقال 
آب و گازکشی و ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران بود 

که در جلسات موردنیاز این مسائلی بررسی خواهد شد.
بزرگراه  احداث  روند  از  همچنین  کشور  وزیر  معاون 
ناحیه صنعتی، مجتمع  جهرم- الر، زیرساخت شهرک و 
غار  مقاوم سازی  سورتینگ ها،  و  سردخانه ها  گلخانه ها، 
)آنتنی  راه آهن  خط  کارگو،  راه اندازی  سنگ شکن، 

جهرم( و تأسیسات فاضالب شهری بازدید کرد.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق 

شیراز قرار دارد.

۱۶ آبان در جهرم؛
 اختتامیه نخستین رویداد 

 ملی خوش نویسی عاشورایی 
برگزار می شود

عاشورایی  خوش نویسی  ملی  رویداد  نخستین  اختتامیه 
جهرم، ۱۶ آبان ماه برگزار می شود.

در گفت وگو  رویداد خوش نویسی  نخستین  هنری  مدیر 
با خبرنگار مهر با اعالم برگزاری اختتامیه این جشنواره 
ملی در روز ۱۶ آبان، گفت: این جشنواره مردمی متعلق 
به امام حسین )ع( است و قطعًا همه هنرمندان جهرمی در 

برگزاری آن سهیم خواهند بود.
در  که  هنری  تیم  خوشبختانه  اینکه  بابیان  بادپر  محمد 
این رویداد عهده دار مسئولیت شده است از تجربه کافی 
این  برگزارکننده  گروه  انتظار  افزود:  است،  برخوردار 
جشنواره  این  در  )ع(  حسین  امام  مقدس  نام  که  است 

اولویت برای همگان باشد.
وی افزود: در تالش هستیم اختتامیه ای درخور و مناسب 
آن  برگزاری  برای  لذا  ببینیم  تدارک  رویداد  این  برای 
نیازمند حمایت و همراهی همه هنرمندان و همچنین تمام 

مسئولین شهرستان جهرم خواهیم بود.
مطرح  اساتید  همراهی  به  اشاره  با  رویداد  هنری  مدیر 
باور داشت  باید  این رویداد یادآور شد:  با  خوش نویسی 
که جهرم به راحتی و البته مدیریت می تواند جایگاه مناسبی 
ازلحاظ فرهنگی و هنری برای خود کسب کند و این مهم 
نیازمند همراهی و همدلی همه هنرمندان در مرحله اول و 
سپس یکدلی و پشتیبانی و همراهی مسئولین است. بادپر 
بابیان اینکه بنا داریم در مراسم اختتامیه از حضور اساتید 
مطرح خوش نویسی کشور استفاده کنیم اظهار امیدواری 

کرد گروه هنری این رویداد بتواند مراسمی درخور برای 
این رویداد برگزار کنید.

سپیدان
 نشست چندجانبه فرهنگی 

و هنری در سپیدان

نخستین اقدام در جهت تقویت این مقوله، توسعه و ترویج 
فرهنگ کتابخوانی است پس کتاب باید در سبد روزانه با 
فرهنگ سازی نهادینه شود تا بتوانیم در این جهت موفق 

عمل کرده باشیم.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  و 
اداره  هنری  و  فرهنگی  چندجانبه  نشست  فارس  استان 
مدیریت  سپیدان،  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  آموزش وپرورش  پرورشی  معاونت  آموزش وپرورش، 
هنرمندان شهرستان در آموزش و پروش سپیدان برگزار 

شد.
این نشست به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین 

آموزش و اجرای برنامه های فرهنگی هنری برگزار شد.
سید ابراهیم حسینی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جریان  به مثابه  فرهنگ  گفت:  نشست،  این  در  سپیدان 
در  خون  جریان  اگر  است.  انسان  بدن  و  اندام  در  خون 
بود.  نخواهد  انسان  نام  به  چیزی  شود  قطع  انسان  جسم 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ازجمله  فرهنگی  دستگاه های  لذا 
اسالمی، آموزش وپرورش و دانشگاه ها و... باید نسبت به 

این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.
جهت  در  اقدام  نخستین  داد:  ادامه  حسینی  ابراهیم  سید 
تقویت این مقوله، توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
فرهنگ سازی  با  روزانه  سبد  در  باید  کتاب  پس  است 
کرده  عمل  موفق  جهت  این  در  بتوانیم  تا  شود  نهادینه 

باشیم.
را یکی  باشگاه های کتاب در مدارس  راه اندازی  حسینی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رقابتی  سیاست های  از 
دانست و افزود: امید است با همکاری آموزش وپرورش 

این مهم جامه عمل پوشانده شود.
ظرفیت  سپیدان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
هنرمندان در جهت آموزش هنرهای مختلف و همکاری 
با آموزش پرورش را مهم دانست و بیان کرد: هنرمندان 
ما این آمادگی را دارند تا در جهت رشد فرهنگ و هنر 

شهرستان گام بردارند.
گفت:  نیز  آموزش وپرورش  مدیریت  حیاتی،  فرشاد 
و  هستند  جامعه  رشد  برای  بال  دو  فرهنگی  دستگاه های 
بلندی  با همکاری هم گام های  تا  داریم  را  این آمادگی 

برداریم.
مدیریت  پرورشی  معاونت  هوشمندی،  ابراهیم 
ابزار  و  وسیله  هنر  گفت:  نیز  سپیدان  آموزش وپرورش 
مهم در بالندگی است و ما این آمادگی را داریم تا بتوانیم 
داشته  سال جدید  در  را  و خالقانه ای  حرکت های جدید 

باشیم.
 راه اندازی باشگاه کتاب 

در مهدکودک های سپیدان

خالقیت،  می تواند  مهدکودک ها  در  کتاب  باشگاه های 
شکوفایی و استعدادهای بالقوه را در کودکان افزایش و 

زمینه و آمادگی و عالقه مندی به کتاب را افزایش دهد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  روابط عمومی 
سپیدان  مهدکودک های  در  کتاب  باشگاه های  فارس 

راه اندازی خواهد شد.
ارشاد اسالمی سپیدان  اداره فرهنگ و  در نشست رئیس 
تا  شد  توافق  سپیدان  شهرستان  بهزیستی  اداره  مسئول  با 

باشگاه های کتاب و دوشنبه های کتاب راه اندازی بشود.
اداره فرهنگ  با حضور رئیس  این نشست چندجانبه  در 
کارشناسان  و  بهزیستی  اداره  رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و 
ابراهیم  سید  شد،  برگزار  بهزیستی  اداره  در  که  مربوطه 
مهدکودک ها  در  کتاب  باشگاه های  گفت:  حسینی 
در  را  بالقوه  استعدادهای  و  شکوفایی  خالقیت،  می تواند 
به  عالقه مندی  و  آمادگی  و  زمینه  و  افزایش  کودکان 

کتاب را افزایش دهد
وی به دوشنبه های مطالعه را در مهدکودک ها یکی دیگر 
این  افزود:  و  دانست  کودکان  تشویقی  سیاست های  از 
جهت  در  را  مربیان  آموزش  جهت  الزم  آمادگی  اداره 
توسعه ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مهدکودک ها دارد 
تا به سبک علمی و به روز بتوانیم زمینه رشد مطالعه را در 

جامعه افزایش دهیم.
نیز  شهرستان  این  بهزیستی  اداره  رئیس  دوستی،  علی 

گفت: بخش عظیمی از کارهای ما فرهنگی است و رشد 
فرهنگ کتاب خوانی اساس این امر مهم است و این اداره 
و کارشناسان مربوطه با هماهنگی الزم در جهت این امر 

مهم تالش و همکاری خواهیم کرد.

ارسنجان
ارائه خدمات جهادی سالمت 

در منطقه شوراب ارسنجان
منطقه  در  قمی  حسین  شهید  جهادی  گروه  حضور  با 
جهادی  خدمات  ارسنجان،  شهرستان  در  شوراب  محروم 

سالمت به مردم این منطقه ارائه شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
ستاد  رئیس  و  دانشجویی  امور  و  فرهنگی  معاون  شیراز، 
جهادی  فعالیت  این  گفت:  دانشگاه  جهادی  فعالیت های 
و  قمی  حسین  شهید  جهادی  گروه  سوی  از  یک روزه 
حوزه  و  بهداشتی  دارو،  و  غذا  معاونت های  مشارکت  با 
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  و  دانشگاه  اجتماعی 

ارسنجان، انجام شد.
دکتر کوروش عزیزی ادامه داد: در این برنامه، به حدود 
هزار و ۸۰۰ نفر از ساکنان این دهستان، خدمات سالمت 
تخصصی،  پزشکی  عمومی،  پزشکی  خدمات  قالب  در 
و  غربالگری  آزمایشگاه،  دارویی،  مامایی،  دندانپزشکی، 

آموزش ارائه شد.
او اضافه کرد: به حدود ۶۰۰ نفر از مردم شوراب، خدمات 
پزشکی عمومی ارائه شده و بیش از ۵۰۰ نفر نیز از سوی 

پزشکان متخصص ویزیت شدند.
تیم  افزود:  دانشگاه  جهادی  فعالیت های  ستاد  رئیس 
از  بهره گیری  با  که  نیز  جهادی  گروه  این  دندانپزشکی 
پنج یونیت در این برنامه مشارکت داشتند، به ۳۰۰ نفر از 

مراجعان خدمات رسانی کردند.
و  فشارخون  غربالگری  انجام  به  اشاره  با  عزیزی  دکتر 
ادامه  برنامه،  این  در  نفر   ۴۰۰ از  بیش  برای  خون  قند 
داروی  تحویل  بر  عالوه  جهادی،  خدمت  این  در  داد: 
خدمات  و  پانسمان  تزریقات،  مامایی،  خدمات  رایگان، 
آزمایشگاهی، مشاوره های تغذیه و سالمت دهان و دندان 

نیز ارائه شد.
او از استمرار فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز و تقویت این فعالیت ها در نیمه دوم سال، خبر داد.
دهستان شوراب در شهرستان ارسنجان، با بیش از هشت 
هزار نفر جمعیت، از مناطق کمتر توسعه یافته استان فارس 

به شمار می رود.

استان بوشهر

بوشهر

بوشهر میزبان دومین جشنواره 
ملی خرما شد

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ملی  میز  و  نمایشگاه  جشنواره،  دومین  گفت:  بوشهر 

خرما در این استان برگزار می شود.
گفت وگوی  شورای  نشست  در  گزدرازی  خورشید 
دومین  افزود:  بوشهر  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
جشنواره، نمایشگاه و میز ملی خرما و صنایع وابسته با 
مشارکت انجمن ملی خرما و تولیدکنندگان این بخش 

آبان امسال در بوشهر برگزار می شود.
وی بیان کرد: برگزاری این رویدادها در سال گذشته 
و  بوشهر  استان  ظرفیت  این  معرفی  در  مهمی  نقش 

توسعه صادرات این محصول داشته است.
در  بوشهر  بندر  بازرگانی  اتاق  داد:  ادامه  گزدرازی 
جوان  نسل  آشنایی  برای  و  خود  هدف های  راستای 
با  انگیزه  و  امید  ایجاد  و  استان  بزرگان  با  جامعه 
الگوپذیری از انسان های بزرگ برگزاری کنگره ملی 

معین التجار بوشهری را در دستور کار قرار داده است.
تجارت  در  دیرباز  از  بوشهر  استان  افزود:  گزدرازی 
چنین  و  است  بوده  نقش آفرین  کشور  بازرگانی  و 

جایگاهی باید به خوبی برای نسل جوان تبیین شود.
در  بوشهر  استان  فعال  و  نجیب  مردم  کرد:  بیان  وی 
در  را  خود  قابلیت های  تاریخی  مختلف  دوره های 
ظهور  منصه  به  اقتصاد  ازجمله  گوناگون  بخش های 
رساندند و فعاالن این عرصه باید به جامعه معرفی شوند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بوشهر افزود: نقش حاج محمد معین تجار بوشهری در 
سیاست و اقتصاد استان بوشهر جاودانه و غرورآفرین 
است که دراین ارتباط می طلبد این شخصیت به جامعه 

معرفی شود.
در  کرد  درخواست  نشست  این  ادامه  در  گزدرازی 
راستای هدف های رونق تولید ماده ۱۵ آئین نامه وصول 
و  تغییر  اعتباری  موسسه های  جاری   غیر  مطالبات 

اصالح شود.
وی افزود: بررسی ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و  افزودن تبصره های قانونی و یا اصالح آن ازجمله 
انتظار می رود در  اقتصادی است که  هدف های فعاالن 

راستای اجرا گام عملی برداشته شود.
گزدرازی بیان کرد: بررسی راهکارهای اجرایی شدن 
حقوقی  اشخاص  به  محلی  و  کوچک  بنادر  واگذاری 
غیردولتی از دیگر خواسته های بخش خصوصی استان 

است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
مدیر امور آب و فاضالب شهری 

یاسوج خبر داد؛
فرسودگی۴۰ درصدی شبکه 

انتقال آب یاسوج
شهر ۷۵ هزار مشترک دارد

مدیر امور آب و فاضالب شهری یاسوج از فرسودگی ۴۰ 
درصدی شبکه انتقال آب در شهر یاسوج خبر داد.

با  نشست  در  کرمی  حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران، افزود:  ۷۵ هزار و ۲۰۰ مشترک آب در شهر 
 ۷۵ مجموع  از  مشترک  هزار   ۳۹ که  دارد  وجود  یاسوج 
بهره  نیز  اشتراک  فاضالب  از ظرفیت  ما  هزار مشترک 

می برند.
با  چاه  حلقه   ۲۰ شامل  ما  آبی  منابع  اینکه  بابیان  کرمی 
چشمه  سه  داشت:  عنوان  است،  عمق  متر   ۲۰۰ تا   ۱۸۰
آبرسانی  پوشش  بر  نیز  نهر  آب  و  آبشار  محمودآباد، 
کمک می کند. وی افزود: ۸ حلقه چاه نیز در تنگ کناره 

و یک حلقه چاه در منطقه مهریان  فعال است.
به  اشاره  با  یاسوج  شهری  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
در  گفت:  دشتروم،  دوپشته  زباله  دفن  سایت  وضعیت 
نبوده  آبی  منابع  برای  تهدیدی  هیچ  دوپشته  حاضر  حال 

و تأثیری ندارد.
کرمی افزود: سنج کیفیت و سالمت آب شهر از طریق 

آزمایشگاه پیشرفته آبفا انجام می شود.
اینکه ۴۰ درصد شبکه آب یاسوج فرسوده  بابیان  کرمی 
از  آب  رفت  هدر  و  شکستگی ها  بروز  گفت:  است، 
در  زیادی  اقدامات  که  بوده  موضوع  این  آسیب های 
راستای ترمیم شکستگی ها توسط تیم های انجام شده است.
 ۳۰ رفت  هدر  با  یاسوج  شهر  در  کرد:  تصریح  کرمی 
مناطق  در  شبکه  اصالح  و  هستیم  روبه رو  آب  درصدی 

مختلف عملیاتی شده است.
کرمی به تأمین آب سررود جنوبی اشاره کرد و گفت: 
برای  طرح ریزی شده  روش  ثانویه  پمپاژ  و  چاه  تجمیع 

تحقق تأمین آب پایدار در سررود جنوبی است.

استان خوزستان

حمیدیه
تفاهم نامه احداث دو پروژه 

بهداشت و درمان در حمیدیه 
امضا شد 

در  ولی فقیه  نماینده  دفتر  بین  همکاری  تفاهم نامه 
هندوستان، جامعه خیرین سالمت کشور و دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز برای احداث ۲ پروژه بهداشت و درمان در 

حمیدیه امضا شد.
مهدوی  مهدی  حجت االسالم والمسلمین  ایرنا  گزارش  به 
پور نماینده رهبری در هندوستان در این آیین که در محل 
فرمانداری شهرستان حمیدیه برگزار شد گفت: خداوند را 
سپاسگزارم که توانستم در جمع مردم حمیدیه حضور پیدا 
پیام  که  است  دلیل  این  به  خوزستان  به  من  آمدن  کنم، 
همدردی مسلمانان و شیعیان هندوستان را به مردم شجاع و 

غیرتمند خوزستان اعالم کنم.
ارادت  هندوستان  شیعیان  و  مسلمان  مردم  داد:  ادامه  وی 
را  ایران  و  دارند  ایران  اسالمی  انقالب  به  زیادی  بسیار 
خانه خود می دانند و همچنین نسبت به رهبر معظم انقالب 

ارادت ویژه ای دارند.

وی گفت: پس از وقوع سیل در ایران، بسیاری از مردم 
ابراز  ایران  شیعه  مردم  با  هندوستان  مسلمانان  شریف 
به صورت  و  دادند  مختلفی  پیام های  و  کرده اند  همدردی 
خودجوش حدود ۱۰۰ میلیارد ریال کمک را جمع آوری 
که  گرفت  صورت  کسانی  توسط  کمک ها  این  کردند. 
به  که  عالقه ای  و  عشق  خاطر  به  اما  بودند  نیازمند  خود 
این کمک ها را جمع آوری و در اختیار ما  ایران داشتند 
مردم  داد:  ادامه  هندوستان  در  رهبری  نماینده  قراردادند. 
خوزستان بسیار غیرتمند و شجاع بوده و به گردن ما حق 
باوجوداینکه  مقدس  دفاع  دوران  در  آنها  چراکه  دارند 
از  و  ایستادند  مقابل دشمن  جانانه  دیدند  زیادی  خسارت 
قابل ستایش  ازاین جهت  و  کردند  دفاع  اسالمی  انقالب 
سنگ  این کمک ها،  از  که  است  بنا  افزود:  وی  هستند. 
بنای ۱۵۰ خانه گذاشته شود و بخشی از آن برای کلنگ 

زنی خانه بهداشت حمیدیه و اروندکنار باشد.
تازه  شهرستان  یک  حمیدیه  گفت:  نیز  حمیدیه  فرماندار 
در  دارد؛  جمعیت  نفر  هزار   ۶۵ باالی  که  است  تأسیس 
آبگرفتگی  دچار  منطقه  این  روستای   ۱۳ امسال  سیالب 

شدند که ۶ تا از این روستاها دچار مشکالت حاد شدند.
شاهین هاشمی افزود: بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های 
شهرستان حمیدیه زیرآب رفت و ۱۴ مرکز بهداشت دچار 
ارتباطی و منازل  مشکل شد؛ همچنین مدارس، جاده های 

مسکونی این شهرستان با مشکالتی روبه رو شدند.
روستاهای  بیشتر  که  بود  شده  پیش بینی  گفت:  وی 
شهرستان حمیدیه درگیر سیل شوند اما مردم شهرستان با 
کمک بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها 
دست به حماسه ای بزرگ زدند و با ایجاد سیل بند مانع 
ورود آب به حمیدیه شدند که جا دارد از آنها تشکر کنیم.
کردن  برطرف  در  که  عزیزانی  همه  از  داد:  ادامه  وی 
در  رهبری  نماینده  به ویژه  حمیدیه  شهرستان  مشکالت 
هندوستان کمک می کنند تشکر می کنیم و مردم حمیدیه 

هم قدردان زحمات آنها هستند.
نماینده رهبری در هندوستان صبح روز چهارشنبه در آغاز 
سفرش به خوزستان با نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار 

کرد.
واقع  اهواز  غرب  کیلومتری   ۲۵ در  حمیدیه  شهرستان 
است و رودخانه کرخه از این شهرستان عبور می کند. این 

شهرستان در سال ۹۱ از شهرستان اهواز جدا شد.

استان هرمزگان

بندرعباس
معاون هماهنگی امور عمرانی 

استانداری هرمزگان:
بندر خمیر به عنوان شهر 

تاالبی ثبت جهانی می شود

هرمزگان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تنها  به عنوان  خمیر  بندر  جهانی  ثبت  فرآیند  گفت: 
در  تاالبی  شهر  عنوان  کسب  برای  کشور  کاندید 

کنوانسیون رامسر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در اولین جلسه  
کارگروه استانی ویژه طرح ملی ثبت جهانی بندر خمیر 
رسمی  شروع  به  توجه  با  افزود:  تاالبی،  شهر  به عنوان 
کاندید  تنها  به عنوان  خمیر  بندر  جهانی  ثبت  فرآیند 
کنوانسیون  در  تاالبی  شهر  عنوان  برای کسب  کشور 
رامسر، باید اقدامات الزم در این خصوص انجام گیرد.

وی با اشاره به خالصه ای از الزامات شهر تاالبی اعالم 
از  مهمی  بخش  کرد:  بیان  رامسر،  کنوانسیون  شده 
الزامات بحث مدیریت یکپارچه شهری است که  این 
منابع  پسماند،  مدیریت  از  اعم  شهری  زیرساخت های 
گردشگری،  خورها،  مدیریت  شهری،  فاضالب  آبی، 
صیادی، فضای سبز، بهبود معیشت پایدار و موارد دیگر 

را در برمی گیرد.
مدرس بر پیگیری جدی اجرایی کردن فاضالب شهری 
تأکید کرد و افزود: همچنین تبدیل ساختمان تاریخی 
گمرک به مرکز ثبت جهانی و راه اندازی موزه تاالب 
و دریانوردی در آن منطقه توسط اداره بنادر از دیگر 
دستگاه های  توسط  جدیت  با  باید  که  است  مواردی 

متولی پیگیری شود.
هرمزگان،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
طبق  دستگاه  کلیه  وظایف  دقیق  تعیین  کرد:  اضافه 
تاالبی  گردشگری  طرح  تهیه  تاالبی،  شهر  الزامات 
دیگر  از  تاالب  حوزه  معادن  آلودگی های  کاهش  و 
قرار  پیگیری  و  موردبررسی  باید  که  است  مواردی 

گیرد.
وی تصریح کرد: باید موضوع در جلسه آینده شورای 
برنامه ریزی استان مطرح و در دستور کار رسمی تمامی 

ارگان های مربوطه قرار گیرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان، دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشور و هیئت همراه در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان فارس از پروژه های حوزه استحفاظی این 

اداره کل بازدید کرد. 
در این سفر دوروزه، پروژه های شهرهای حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی الرستان مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش مشکالت و 
روند اقدامات صورت گرفته در هر پروژه به صورت مبسوط از سوی باقری فرد مدیرکل راه و شهرسازی الرستان تشریح شد. پروژه آزادراه 
المرد- پارسیان، تونل شهید باقری المرد، بازدید از محور الر- المرد، ایمن سازی محور مهر- گله دار، تونل شهدای خلیج فارس )بالنگستان(، 
پروژه تفریحی گردشگری گراش لند و بازدید از محور الر- جهرم و گردنه محمله در خنج ازجمله پروژه های بود که از آن بازدید به عمل 

آمد و اداره کل راه و شهرسازی الرستان به عنوان دستگاه متولی درخواست های الزم جهت تسهیل در پروژه ها را مطرح کرد.

بازدید از پروژه های اداره کل راه و شهرسازی الرستان


