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آشنایی داوطلبان سالمت با 
 راه های پیشگیری 

از بیماری های قلبی عروقی

و  بهداشت  شبکه  مردمی  مشارکت  جلب  کارشناس 
آموزشی  برگزاری کارگاه  از  درمان شهرستان کازرون 
پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی و سرطان پستان، 

ویژه داوطلبان و سفیران سالمت، خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
خسروی  شهره  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
ترویج  در  سالمت  داوطلبان  مؤثر  نقش  به  اشاره  ضمن 
به منظور  نشست  این  گفت:  سالمت،  فرهنگ  اشاعه  و 
به  نسبت  سالمت  سفیران  و  داوطلبان  آگاهی  افزایش 
عوارض بیماری های قلبی عروقی و پیشگیری از سرطان 

پستان برگزار شد.
غیرواگیر  بیماری های  با  مبارزه  واحد  مسئول  کارشناس 
مرکز بهداشت شهید پیرویان ضمن اشاره به مناسبت های 
بهداشتی ماه جاری، گفت: ابتال افراد به بیماری های قلبی 
عروقی عامل ۴۷ درصد مرگ ومیرهای رخ داده در استان 

فارس است.  
تغذیه  داشتن  قبیل  از  زندگی  شیوه  اصالح  بیاتی  طاهره 
سالم، فعالیت بدنی مناسب، مدیریت استرس های محیطی 
و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل را ازجمله راهکارهای 

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی دانست.
اشاره  با  غیرواگیر  بیماری های  با  مبارزه  کارشناس  این 
زودهنگام  تشخیص  و  پیشگیری  ملی  پویش  آغاز  به 
سرطان  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پستان  سرطان 
پستان را شایع ترین نوع سرطان در زنان برشمرد و گفت: 
اساس کنترل و بهبود بقا بیماران مبتال به سرطان پستان، 

تشخیص زودهنگام این بیماری است.
تشخیص  و  پیشگیری  ملی  پویش  هدف  افزود:  او 
زودهنگام سرطان پستان، آشنایی عموم مردم با عالئم و 
نشانه های این بیماری، خودآزمایی و مراجعه به موقع برای 

تشخیص قطعی و درمان آن است.
کارشناس واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه 
بهداشت و درمان کازرون نیز داوطلبان و سفیران سالمت 
جوانان  رانندگی  بر  تأثیرگذار  روان شناختی  علل  با  را 
آشنا ساخت و راهکارهای مقابله با رفتارهای تهاجمی و 

خشونت آمیز حین رانندگی را آموزش داد.
فرزانه داودی بر لزوم شناسایی کودکان کار و خیابانی 
و ارسال مشخصات آنها به مرکز بهداشت شهید پیرویان 
و  روان  مشاوره  قبیل  از  بهداشتی  خدمات  ارائه  به منظور 

تغذیه به این گروه سنی تأکید کرد.
کارشناس مسئول واحد سالمت خانواده از دیگر مدرسان 
ترتیب  کودکان،  مراقبت های  پیرامون  نشست،  این 

مراقبت ها و مصرف مکمل های کودکان سخن گفت.

۲۲ واحد آموزشی در کازرون 
نیاز به بازسازی دارند

 

 ۲۲ کرد:   اعالم  فارس  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
واحد آموزشی در شهرستان کازرون وضع نامناسبی دارند 

و باید بازسازی شوند.
واحدهای  فیزیکی  پیشرفت  روند  از  موصلی  سرفراز 
به  می کرد  دیدن  کازرون  دست ساخت  در  آموزشی 
ایرنا گفت: فضای آموزشی شهرستان کازرون با قدمت 
تاریخی که دارد و   دارا بودن دانش آموزان شاخص و 

نخبه، نامناسب است.
وی ادامه داد:  جانمایی برای ساخت هفت واحد آموزشی 
بزرگ که وضعیت نامناسب تری داشتند بااعتباری  افزون 
بر ۲۱ میلیارد تومان انجام شد که به زودی عملیات آنها 

شروع خواهد شد.
به ۱۸ پروژه آموزشی در حال ساخت کازرون  موصلی 
این  واحدهای  اشاره کرد و گفت: عملیات ساخت  هم 
حال  در  تومان  میلیارد   ۴۳ بر  افزون  بااعتباری  آموزشی 
احداث است که تا مهر سال آینده به اتمام خواهد رسید.

معاون آموزش متوسطه 
آموزش وپرورش کازرون:

مهم ترین وظیفه آموزش وپرورش 
 عملیاتی ساختن سند تحول 

بنیادین است
برنامه  در  بنیادین  تحول  سند  عملیاتی سازی  راستای  در 
ششم توسعه، جلسه شورای هماهنگی و اجرای سند تحول 

بنیادین در آموزش وپرورش کازرون تشکیل شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت 
متوسطه  آموزش  معاون  کازرون،  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش این شهر با اشاره به سیاست های حاکم 
وظیفه  مهمترین  داشت:  اظهار  توسعه،  ششم  برنامه  بر 
آموزش وپرورش بسترسازی و عملیاتی ساختن سند تحول 

بنیادین است.
همکاران  توجیه  را  جلسه  این  از  هدف  جاویدی  رضا 
اداری جهت تدوین و عملیاتی نمودن برنامه های مدیریت 
آموزش وپرورش کازرون در راستای سند تحول بنیادین 

در سطح اداره و مدارس عنوان کرد.
وی تشریح کرد: برنامه های واحد مختلف اداری در قالب 
واحدهای  و  دوایر  به  کاغذی  و  الکترونیک  فایل های 

اداری و مدارس جهت اجرا ابالغ می شود.
آموزش وپرورش  در  بنیادین  تحول  سند  کارگروه  دبیر 
کازرون با حدود 150 برنامه عملیاتی که مبتنی بر سند 
تحصیلی  سال  است،  آموزش وپرورش  بنیادین  تحول 
جاری را آغاز کرده است، افزود: برنامه ها در محورها و 
ساحت های مختلف تعلیم و تربیت بوده و جامعه هدف؛ 

همکاران، دانش آموزان، خانواده ها و اجتماع است.
آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند  است  شایان ذکر 
آموزش وپرورش  عالی  شورای  توسط   1390 سال  در 
در  اجرایی  سند  باالترین  و  گردید  تصویب  و  تدوین 
سند  این  اصلی  اهداف  از  که  است  آموزش وپرورش 
مسئولیت پذیر،  مؤمن،  موحد،  دانش آموزانی  تربیت 
خودباور،  بااراده،  ارزیاب،  خود  کمال جو،  یادگیرنده، 

دارای عزت نفس و... است.
به دنبال بروز پدیده فرونشست زمین؛

»کوه سفید« داراب امسال 
جابجا می شود

آب  سفره های  از  بی رویه  برداشت  ایرنا  گزارش  به 
زیرزمینی و تداوم خشکسالی در استان فارس، این استان 
را با چالش فرونشست زمین در اغلب مناطق شرقی مواجه 
پدیده  این  از  آسیب دیده  مناطق  ازجمله  است،  کرده 
روستای کوه سفید داراب است، در نشست های مقدماتی 
برای  قطعی  تصمیم گیری  موضوع  این  ساماندهی  برای 

جابجایی روستای کوه سفید گرفته شده است.
محمدهادی میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب روز 
شهرستان  جنت  بخشدار  با  مشترک  نشست  در  یکشنبه 
داراب بر لزوم جابجایی قطعی روستای کوه سفید تأکید 
کرد و ابراز داشت: ۴۲۰ نفر جمعیت روستای کوه سفید 
با مشکالتی روبرو هستند،  اکنون  قالب ۱۳۳ خانوار  در 
جابجایی این روستا می تواند زمینه معیشت بهتر روستاییان 

را فراهم کند.
هفت  فاصله  در   زمین  هکتار   ۱۵ اینکه   بابیان  میزان 
سفید  کوه  روستای  جابجایی  جهت  داراب  کیلومتری 
علت  به  روستا  این  گفت:  است  شده  گرفته  نظر  در 
و  شده  زمین  فرونشست  دچار  اخیر  خشکسالی های 

جابجایی روستا اجتناب ناپذیر است.
زمین  کرد:  اضافه  داراب  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
مناسب توسط بنیاد مسکن تملک شده و  نقشه تفکیکی 
باید  الزم  زیرساخت های  و  امکانات  است،  تهیه شده  هم 
توسط ادارات خدمت رسان که در جلسات شورای مسکن 
با  گردد،  ایجاد  شده اند  متقبل  را  آن  تأمین  شهرستان 
همکاری بخشداری و مسئوالن اجرایی می توان در اجرای 
شتاب  جدید  محل  در  خدمات  استقرار  و  جابجایی  روند 

کرد.
خوبی  بسیار  استقبال  هم  مردم  اینکه  بر  تأکید  با  میزان 
نسبت به جابجایی دارند گفت: در آینده نزدیک در جلسه 
قطعی  جابجایی  موضوع  داراب  مسکن شهرستان  شورای 
روستای کوه سفید مطرح می شود و زمان واگذاری زمین 

به متقاضیان نیز اعالم می گردد.
نشست مدیر بنیاد مسکن داراب و بخشدار جنت پیرامون 

جابجایی روستای کوه سفید 
مهدی گلکار بخشدار جنت نیز ضمن اعالم آمادگی برای 
داشت:  اظهار  سفید  کوه  روستای  جابجایی  طرح  اجرای 
فرونشست زمین موجب بروز ترک در دیوارها و خانه ها 
در روستای کوه سفید شهرستان داراب شده و تداوم این 
رخداد ساکنان این روستا را از ادامه سکونت نگران کرده 
است.  ضروری  روستا  این  جابه جایی  در  تسریع  است، 
بروز این ترک ها به دلیل فرونشست زمین در منطقه کوه 
سفید است و تأسیسات و خدمات روستایی انجام شده نیز 

در معرض تهدید و خطر قرار دارد.

انجمن شعر جوان اداره ارشاد 
جهرم بازگشایی شد

به گزارش ایرنا آیین بازگشایی انجمن شعر جوان جهرم 
که ۱۰ سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با بزرگداشت 

حافظ در جهرم برگزار شد.
این انجمن همزمان با روز بزرگداشت حافظ با برگزاری 
از  تعدادی  شعرخوانی  با  خود  تخصصی  نشست  اولین 

شاعران جهرم به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.
اسالمی  ارشاد  اداره فرهنگ و  نعمت اللهی رئیس  محسن 
جوان  شعر  انجمن  گفت:  گشایش  آیین  در  جهرم 
ازاین پس به طور منظم برنامه های خود را در اداره فرهنگ 
و  برگزار خواهد کرد  اسالمی شهرستان جهرم  ارشاد  و 

پذیرای عالقه مندان خواهد بود.
و  فرهنگ  اداره  تارونه  گالری  در  که  مراسم  این  در 
ارشاد اسالمی شهرستان جهرم برگزار شد شاعرانی چون 
کیمیا؛  ابراهیم  عقیلی،  عبدالرسول  کوهمال،  عبدالرضا 
سوسن تجربه، اسماعیل آرین و... به شعرخوانی پرداختند.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  انجمن شعر جوان جهرم  نخستین 
از  بعد  و  شد  تأسیس  جهرم  در   ۱۳۷۸ سال  از  اسالمی 

وقفه ای ۱۰ ساله گشایش یافت.

استان بوشهر
 

بوشهر

۳۰۲میلیارد و ۵۶۷ میلیون 
ریال به طرح های آبخیزداری 

بوشهر اختصاص یافت

۳۰۲ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال امسال از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری و 

منابع طبیعی استان بوشهر اختصاص یافت.
بوشهر گفت:  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
این پروژه ها در ۳۰ حوضه آبخیز و در بیش از ۴۷ نقطه در 
شهرستان های جم، عسلویه، کنگان، دیر، دشتی، تنگستان، 

بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم  هزینه می شود.
میانگین  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  منتظری  غالمرضا 
در  که  است  میلی متر   ۲۵۰ بوشهر  استان  در  بارندگی 
صورت تحقق این میزان بارندگی، مجموع روان آب های 
ناشی از بارش های استان و استان های هم جوار درمجموع 
تالشی  همه  با  و  است  مترمکعب  میلیارد  چهار  از  بیش 
که از سوی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی انجام 
شده تاکنون فقط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از این حجم روان 
در  استفاده  بدون  آنها  از  درصد   ۹۰ تا   ۸۵ و   مهار  آب 

خلیج فارس تخلیه می شود.
وی اظهار داشت: در این شرایط اجرای عملیات آبخیزداری 
این روان  از  اینکه بخش زیادی  بر  و آبخوانداری عالوه 
آب ها را کنترل می کند، این اقدام ها از فرسایش و تخریب 
خاک جلوگیری کرده و باعث تغذیه سفره های آب های 

زیرزمینی خواهد شد.
منتظری ادامه داد: همچنین با اجرای پروژه های بیولوژیک 
روان  مهار  فرسایش،  از  جلوگیری  بیومکانیک، ضمن  و 
هاللی  یا  چاله ها  در  آنها  ذخیره  باعث  سطحی  آب های 
این  در  گیاهی  پوشش  احیای  و  بهبود  و  شده  آبگیر 

دشت ها هم در پی خواهد داشت.
وی گفت: سال گذشته ۱۴۸ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال 
برای اجرای ۲۷ سازه آبخیزداری و آبخوان داری و انجام 
بیومکانیک در دو هزار و ۲۹۹  بیولوژیک و  پروژه های 
صندوق  محل  از  بوشهر  استان  از  نقطه   ۳۷ در  و  هکتار 

توسعه ملی در استان بوشهر هزینه شده است.
بوشهر  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
از  استان  برای  شده  تعریف  طرح های  مجموع  از  گفت: 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی امسال ۲۲ پروژه شامل 
۴۲ سازه آبخیزداری و آبخوان داری با ۲۵۲ میلیارد ریال 

اجرا می شود.
میلیون   ۵۷۶ و  میلیارد   ۵۰ همچنین  افزود:  جعفری  علی 
اجرایی  تفصیلی  مطالعه  شامل  دیگری  اقدام ها  به  ریال 
هاللی های  شامل  بیولوژیکی  عملیات  آبخیز،  حوزه های 
و  حفاظت  آبیاری،  و  مراقبت  جنگل،  و  مرتع  آبگیر، 
نگهداری از عرصه های مایع طبیعی، توانمندسازی جوامع 
محلی در چارچوب آموزش و ترویج در سطح حوضه های 

آبخیز اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: سال گذشته با اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری بیش از ۶ میلیون مترمکعب روان آب های 

سطحی در استان بوشهر کنترل و استحصال شده است.
بوشهر  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
احیای  خاک،  از  حفاظت  فرسایش،  و  سیالب  کنترل 
پوشش گیاهی و جنگل ها، تقویت پوشش گیاهی، تغذیه 
هدف های  مهمترین  از  را  زیرزمینی  آب های  سفره های 
عملیات  و  آبخوان داری  آبخیزداری،  طرح های  اجرای 

بیومکانیکی و بیولوژیکی عنوان کرد.
دبیر ستاد صندق توسعه ملی در استان بوشهر اضافه کرد: 
بر اساس تفاهم نامه دوجانبه بین سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری و استانداری بوشهر امسال عالوه بر اعتبارات 
صندوق توسعه ملی از محل اعتبارات استانی نیز بیش از 
۱۹۰ میلیارد ریال به پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی 
اختصاص یافت که از این میزان ۷۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون 

ریال برای اقدام های آبخیزداری و آبخوانداری و بخشی از 
آن نیز به پرداخت مطالبات سال ۹۷ پیمانکاران پروژه های 
آبخیزداری و آبخوانداری این اداره کل، اختصاص می یابد.

کتاب »یک تجربه ی خصوصی« 
مترجم بوشهری منتشر شد

 
به گزارش ایرنا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بوشهر گفت: پنجمین کتاب زهرا زارعی مترجم بوشهری 

با عنوان »یک تجربه خصوصی« منتشر شد. 
داستان  مجموعه  افزود:  رابطه  این  در  کرمپور  فاطمه 
»یک تجربه خصوصی« نوشته چیماماندا آدیچی نویسنده 
نیجریه ای است که آثار خود را به زبان انگلیسی می نویسد.
کوتاه  داستان  هشت  شامل  مجموعه  این  کرد:  بیان  وی 
منتشر شده  هلیله و در ۱۵۰ صفحه  نشر  است که توسط 

است.
ترجمه  به شکل جدی  زارعی  زهرا  شد:  یادآور  کرمپور 
ادبیات پلیسی معاصر را دنبال می کند و تاکنون سه رمان 
از وی چاپ شده و دو اثر دیگر را در آستانه چاپ دارد.

وی ادامه داد: آثار قبلی ترجمه شده از این مترجم مجموعه 
داستان شیاطین از نویسندگان انگلیسی زبان معاصر در نشر 
هلیله و سایه هایی در شب اثرجین فینیس، سکوت قبر اثر 
آرنالدور ایندیرداسون و ماکس از بند رسته اثر آنتوانت 

فان هویتن را نشر قطره منتشر کرده است.
کرمپور گفت: چیماماندا آدیچی در حوزه زنان می نویسد 

و تاکنون جوایز مختلفی را کسب کرده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه داستان شامل داستان های  
ارواح، آپولو، داستان زمان، تپه میمون های وحشی، مادرم 
این آفریقایی دیوانه، مورخ لجباز، یک تجربه خصوصی و  

داستان انفرادی است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل استاندارد استان 
کهگیلویه و بویراحمد؛

۴۸ واحد تیرچه بلوک در استان 
فاقد پروانه استاندارد هستند

واحد   ۲۱ استان،  در  تیرچه بلوک  واحد   ۶۹ مجموعه  از 
پروانه استاندارد دارند و ۴۸ مورد استاندارد نیستند.

استاندارد  مدیرکل  محمودی:  زینب  خبری/  سرویس 
استان در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد بابیان 
در  مردم  از  زیادی  شکایات  امسال  افزود:  مطلب  این 
واحدهای تولید تیرچه بلوک داشتیم و ما نیز دو بار اخطار 

کتبی به این واحدها دادیم.
بهمن رحمتی بابیان اینکه ۳۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی 
مجموع  از  است، گفت:  موجود  استاندارد  ملی  سایت  در 
واحد   ۱۳۷ استاندارد،  اداره  نظر  تحت  فعال  واحد   ۲۰۳

پروانه استاندارد دارند.
وی تعداد واحدهای شن و ماسه استان را ۵۲ واحد اعالم 
فعال  این تعداد ۳۵ واحد پروانه  از  ادامه داد: که  کرد و 

دارند و ۱۷ مورد فاقد پروانه و پلمپ هستند.
برای  معتبر  استاندارد  پروانه  مورد   ۵۳ صدور  از  رحمتی 
استاندارد  اداره  نظارت  تحت  غذایی  صنعت  واحدهای 
استاندارد  با  محصوالت  ازای  به  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
غیرمشترک، با حصول آزمایش های و بازرسی ها، پروانه 

جداگانه با استاندارد جدا صادر می شود.
وی با یادآوری اینکه تعداد واحدهای بتن آماده ۱۰ واحد 
واحد  ابراز کرد:  دارند،  استاندارد  پروانه  همه  هستند که 
بلوک پلی استایرن پنج واحد هستند که برای چهار واحد 
در  مورد  پروانه یک  و  معتبر صادرشده  استاندارد  پروانه 

شرف صدور است.
استان  ایزوگام  واحد  تنها یک  مسئول  مقام  این  به گفته 
در شهر دهدشت استاندارد ندارد و پلمپ است و تا زمان 

پروانه استاندارد اجازه کار داده نمی شود.
رحمتی بابیان اینکه استاندارد آسانسورهای برقی اجباری 
است، گفت: مالک و مدیر ساختمان موظف به استاندارد 

ساختمان است.
پایان  ارائه  به  اینکه شهرداری ها موظف  بر  با تأکید  وی 
کار بعد از تأییدیه استاندارد آسانسور هستند، عنوان کرد:  
شهرداری یاسوج همکاری مناسبی در این محور  داشته، 
اما شهرداری گچساران هیچ گونه همکاری در این بخش 

نداشته است.
جایگاه های  استانداردسازی  حوزه  در  افزود:  رحمتی 
استاندارد  تأیید  واحد  موجود، ۲۴  واحد  از ۲۸  سیان جی 
گرفته و چهل واحد دیگر با اعمال قطع گاز روبه رو شده 
با همراهی  یا  به شکل مستقل و  بازدیدها  است هم چنین 
شرکت نفت انجام می شود. مدیرکل استاندارد کهگیلویه و 
بویراحمد با اشاره به اهداف و وظایف اداره کل استاندارد 
راستای نظارت بر کاالهای دارای نشان استاندارد اجباری 
مسلم  حق  باکیفیت  کاالی  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان 

شهروندان است.
رحمتی تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان در راستای 
اهداف سازمانی خویش تمام سعی و تالش خود را در برای 
همواره  و  بسته  کار  به  محوله  مسئولیت های  بهینه  انجام 
نظارت دقیق خود را بر تولید و عرضه کاالهای مشمول 

مقررات استاندارد اجباری انجام می دهند.
وی ادامه داد: درج کد ده رقمی در زیر نشان ملی استاندارد، 

اجباری است.

کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندارد  مدیرکل 
استاندارد  عالمت  صحت  از  اطمینان  برای  همشهریان 
ده رقمی  کد  می توانند  استاندارد  ملی  نشان  و  کاالها 
درج شده را به سامانه پیامکی )۱۰۰۰۱۵۱۷( ارسال کرده و 
از اصالت عالمت استاندارد محصول موردنیاز خودآگاهی 

یافته و مطمئن شوند.

استان خوزستان

گچساران

شهرداری دو گنبدان پنج قطعه 
زمین برای ساخت کتابخانه 

اهدا کرد
پنج  گفت:  گچساران  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
قطعه زمین برای ساخت کتابخانه در مناطق مختلف مرکز 
 ۹۲ سال  گنبدان  دو  شهرداری  سوی  از  شهرستان  این 

تاکنون اهدا شد.
کتابخانه های  رئیس  حسنی  کورش  ایرنا  گزارش  به 
شهردار  با  دیدار  حاشیه  در  گچساران  شهرستان  عمومی 
برای  زمین  مترمربع   ۲۰۰ و  هزار  سه  افزود:  گنبدان  دو 
ساخت کتابخانه عمومی در مرکز این شهرستان از سوی 

شهرداری دو گنبدان اهدا شد.
این شهرستان  /مطالعه/ در  افزود: فضای کتابخانه ای  وی 

نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از دو برابر افزایش یافته است.
شش  امید  و  تدبیر  دولت  از  قبل  داشت:  اظهار  حسنی 
این شهرستان وجود  مختلف  مناطق  در  عمومی  کتابخانه 
داشت که هم اکنون به ۱۳ واحد رسیده است. وی گفت: 
هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نسخه کتاب در موضوع های 
در  علمی  و  سیاسی  جغرافیایی،  تاریخی،  ادبی،  مختلف 

کتابخانه های عمومی این شهرستان وجود دارد.
را  گچساران  شهرستان  در  مطالعه  فضای  سرانه  حسنی 
تصریح  وی  کرد.  اعالم  نفر   ۱۰ هر  ازای  به  متر  هشت 
ادبی،  نشست های  خوشنویسی،  آموزش های  انجام  کرد: 
فرهنگی  برنامه های  سایر  و  قصه خوانی  شاهنامه خوانی، 

موجب استقبال بیشتر از کتابخانه های عمومی شده است.
گفت:  گچساران  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
هم اکنون ساخت یک باب کتابخانه محله ای در محله رادک 
مکان  این  کرد:  بیان  وی  اجراست.  درست  گنبدان  دو 
فرهنگی در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر و اعتباری بیش از 
شش میلیارد ریال در دست اجراست. حسنی بابیان اینکه 
گنبدان  دو  شهرداری  سوی  از  فرهنگی  مکان  این  زمین 
درصد   ۹۵ پیشرفت  با  کتابخانه  این  گفت:  شده  تأمین 
مراجعه کنندگان  تعداد  افزود:  وی  اجراست.  دست  در 
هشت  هم اکنون  شهرستان  این  عمومی  کتابخانه های  به 
هزار و ۳۰۰ نفر است. مساحت کتابخانه های عمومی این 

شهرستان بیش از ۲۸ هزار مترمربع است.

استان هرمزگان

بندرعباس
۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
به گردشگری هرمزگان 

اختصاص یافت

فرهنگی،  میراث  وزارت  ملی  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰
صنایع دستی و گردشگری در روزهای گذشته به هرمزگان 
اختصاص یافت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری هرمزگان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
به  با توجه  اعتبار ملی  این  از  استفاده  جزییات محل های 

اولویت بندی ها، در روزهای آینده اعالم می شود.
رضا برومند افزود: عالوه بر این مبلغ، دو میلیارد تومان 
 ۱۵ ایجاد  برای  استان،  عمرانی  اعتبار  محل  از  دیگر 

زیرساخت گردشگری در این استان تأمین شده است.
وی ادامه داد: این مبلغ در شهرستان های قشم، بندرعباس، 

رودان، بندر خمیر، بندرلنگه و پارسیان هزینه می شود.
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
َسلَخ، طبل، سهیلی،  اشاره کرد: در روستاهای  هرمزگان 
آالچیق،  دسترسی،  راه  قشم  شهرستان  دهخدا  و  گوران 
پیاده راه سالمت، سرویس بهداشتی، برج نور و سکوی 
در  مسافران  اسکان  محل  و  شد  خواهد  ایجاد  نشیمن 
بهداشتی، سکوی  سرویس  به  رودان  شهرستان  زیارتعلی 
نشیمن و اتاقک های سایه بانی )آالچیق( تجهیز می شود.

و   هرمز  جزیره  در  بهداشتی  سرویس  برومند،  گفته  به 
تعمیر آالچیق ها در روستای سیخوران نیز در برنامه قرار 

دارد.

قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی از عملیات انتقال همزمان دو سکوی گازی اصلی و اقماری این طرح به موقعیت میدان پارس 
 ۲۴B جنوبی در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی اصغر صادقی با اشاره به عملیات بارگیری سکوی اقماری
در پایان هفته گذشته گفت: قرار است این سکو به همراه سکوی اصلی فاز ۲۳ در عملیاتی مشترک، یارد شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در 
بوشهر را به مقصد میدان گازی پارس جنوبی ترک کنند. صادقی با بیان اینکه سکوی فاز ۲۳ پارس جنوبی ماه گذشته روی شناور حمل کننده بارگیری 
شده بود، اظهار کرد: مطابق برنامه تعیین  شده، این سکو همزمان با سکوی اقماری ۲۴B پس از انتقال به موقعیت مخزن پارس جنوبی در خلیج فارس 
نصب می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: با بهره برداری هر کدام از این دو سکو با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 

جنوبی به ظرفیت تولید اسمی و نهایی روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از بخش فراساحل می رسد.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛
نصب دو سکوی گازی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در هفته آینده


