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 بهسازی راه روستایی 
 احمد محمودی جویم 

با مشارکت خیرین

اداره  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
در  مدیرکل  فرد  باقری  الرستان،  شهرسازی  و  راه  کل 
این  اینکه  بابیان  محمودی  احمد  روستایی  راه  از  بازدید 
پروژه با مشارکت خیرین منطقه به طول ۱۳ کیلومتر در 
حال بهسازی است، افزود: هم اکنون عملیات خاک ریزی 
و تعریض این محور انجام شده و ۱۳ ابنیه فنی نیز ساخته 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: طبق تفاهم نامه ای که با خیرین منعقد 
شده پس از اتمام عملیات زیرسازی توسط خیرین عملیات 
از  شهرسازی  و  راه  اداره کل  توسط  محور  این  آسفالت 

محل اعتبارات سازمان راهداری انجام خواهد شد.
در این بازدید راستیار مدیریت راهداری و عبداهلل قهرمانی 
همراهی  را  مدیرکل  و شهرسازی جویم  راه  اداره  رئیس 

کردند.

گراش
 رئیس شورای فرهنگ 

عمومی گراش:
یکی از مهم ترین مراجع 

تصمیم گیری، شورای فرهنگ 
عمومی است

شهرستان گراش در اکثر زمینه ها دارای فرهنگ غنی و 
نابی است که می تواند نقش الگویی برای دیگر شهرستان ها 

داشته باشد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط 
شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  نشست  دومین  فارس 
گراش در سال ۹۸، در آستانه روز فرهنگ عمومی برگزار 

شد.
بخشایش پور،  محمدباقر  سید  حجت االسالم والمسلمین 
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گراش با استناد 
نباید طعمه  مسئولیت  مؤمنان علی )ع( که  امیر  به سخن 
برای  ما  همه  قیامت،  در  گفت:  است،  امانت  بلکه  باشد 
حسرت  خدمت گزاری،  فرصت های  این  دادن  دست  از 

خواهیم خورد.
امام جمعه گراش ضمن گرامیداشت ۱۴ آبان، روز فرهنگ 
بزرگ ترین  و  مهم ترین  از  یکی  داشت:  بیان  عمومی، 
که  است  عمومی  فرهنگ  شورای  تصمیم گیری،  مراجع 
موارد  به  اعضا  خود  عمل  آن،  اعضای  برای  امانت داری 
نمودن مصوبات آن  عملیاتی  برای  تصویب شده و تالش 

است.
از  قدردانی  با  هم  شهرستان،  این  فرماندار  فرودی،  اصغر 
برنامه های سوگواری ماههای محرم  تالش دستاندرکاران 
و صفر گفت: مقوله فرهنگ عمومی، مسئله بسیار مهمی 
است و جا دارد با تشکیل یک اتاق فکر، فرهنگ سازی 

در همه زمینه ها را رصد کنیم.
نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی همچنین بیان داشت: 
شهرستان گراش در اکثر زمینه ها دارای فرهنگ غنی و 
نابی است که می تواند نقش الگویی برای دیگر شهرستان ها 

داشته باشد.
تشکیل شورای سیاست گذاری هیئت مذهبی مرودشت با 
عضویت ده نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل واحد 
انتخاب  و  عمومی  فرهنگ  شورای  زیرمجموعه  پژوهش 
باشکوه  برگزاری  و  شورا  آتی  نشست  در  آن  اعضای 
مراسم عمومی جشن میالد پیامبر رحمت حضرت محمد 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( در هفته وحدت با حضور 
برادران و خواهران تشیع و تسنن شهرستان های هم جوار 

در حسینیه ابوالفضل العباس )ع( از مصوبات این نشست 
شورا بود.

بوانات
 در نشست شورای فرهنگ 

عمومی بوانات؛
فرهنگ عمومی دارای دو 

جهت عینی و اعتباری است

منتظر  رفته و  میان مردم  به  فرهنگ سازی  مدیران جهت 
حضور ارباب رجوع در ادارات نباشند؛ می توان از پیاده روی 
تبیین  جهت  فرهنگی  ایستگاه های  و  استفاده  صفر  آخر 

کارهای خود برپا کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط 
فارس شصت و پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی 
فرهنگ  شورای  ماه  روز  آبان   ۱۴ مناسبت  به  بوانات 

عمومی تشکیل شد.
شورای  رئیس  و  امام جمعه  زارع،  علی مدد  حجت االسالم 
در  اعضا  تالش  از  تقدیر  ضمن  بوانات  عمومی  فرهنگ 
فرهنگ  شورای  شدن  کاربردی  سال گذشته جهت  یک 
فرهنگی  برنامه های  برنامه ریزی  و  تبیین  گفت:  عمومی 
باید در راستای کارهای فرهنگی ادارات مختلف تعریف 

شود تا هزینه های کمتری داشته باشد.
علی محمودی، فرماندار و نایب رئیس این شورا نیز ضمن 
گرامیداشت روز شورای فرهنگ عمومی گفت: فرهنگ، 
جامعه  اعضاء  احساس  و  اندیشه  چگونگی  تعیین کننده 
این  عمومی  فرهنگ  شاخص های  و  ویژگی ها  از  است. 
است که دارای دو جهت عینی و اعتباری باشد. فرهنگ 
عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه 

آن اجبار قانونی و رسمی نیست.
وی در این زمینه بیان داشت: در اصالح فرهنگ عمومی 
می بایست تغییر در باورها و دیدگاه های مردم و مسئوالن 
نسبت به اصالح فرهنگیـ  که امری پیچیده، تدریجی، کم 
جلوه و پنهانی و همگانی است ـ به وجود آورد و مردم 
را در آن برای تغییر دخالت داد و به قدرت فرهنگ در 

جریان تحول و تکامل جامعه توجه گردد.
نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی افزود: ایجاد تغییر در 
فرهنگ عمومی جامعه به شکل سیستماتیک و منظم درک 
و احساس می گردد و باورهای اصیل مذهبی و ملی مردم 
نظر  در  باید  تغییر  برای  بنیادین  پایه های  به عنوان  جامعه 

گرفت.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  عرب شیبانی،  علی اکبر 
اسالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی بوانات نیز گفت: 
کارهای فرهنگی خوبی در یک سال گذشته توسط اعضاء 
درخواست  دبیرخانه  از  اعضاء  کاش  که ای  انجام شده 
را  برنامه ها  این گونه  ارائه  برای  همفکری  جهت  نشست 
می دادند تا شاهد شکوفایی تغییر نگرش فرهنگ عمومی 

در سطح شهرستان باشیم.
در ادامه نشست اعضاء گزارش فعالیت یک سال گذشته 
خود را ارائه نموده و با توجه به در پیشرو بودن هفته کتاب 
قبلی  مصوبه  پیگیری  و  کتاب  هفته  برنامه  کتابخوانی  و 
کمربندی  جاده  درختکاری  اولیه  مطالعات  درباره  شورا 
بوانات توسط اداره منابع طبیعی با همکاری دانشگاه آزاد و 
به ثمر رسیدن این مصوبه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

استهبان

 اعطای کارت همیار 
طبیعت به دانش آموزان 

شهرستان استهبان

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تعداد 156 کارت همیار 
استهبان  مدارس شهرستان  در سطح  دانش آموزی  طبیعت 

توزیع شد.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  علیشاهی  مهدی  مجاهد 
آبخیزداری فارس با اعالم این خبر گفت: این تعداد کارت 

بین دانش آموزان پسرمدرسه غیرانتفاعی شهید راکب این 
شهرستان توزیع شد.

طبیعی  منابع  فرهنگ  ترویج  را  اقدام  این  از  هدف  وی 
عنوان  شهرستان  طبیعی  منابع  عرصه های  از  حفاظت  و 
علمی،  مباحث  ارائه  برنامه ضمن  این  در  گفت:  و  کرد 
گونه های  و  طبیعت  از  حفاظت  الزم جهت  آموزش های 
ارزشمند جنگلی توسط کارشناسان منابع طبیعی به دانش 

آموزان ارائه شد.

آزادسازی 9 هکتار از اراضی 
ملی شهرستان خنج از چنگال 

متصرفان

اداره  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
دادستان  حکم  با  فارس  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
از  هکتار   9 خنج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
به  و  آزاد  متصرفان  دست  از  شهرستان  این  ملی  اراضی 

بیت المال بازگشت.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  محسن کشکولی 
طبیعی  منابع  نیروهای  تالش  به  اشاره  با  خنج  شهرستان 
و همکاری عوامل انتظامی و نظامی در اجرای این حکم 
افزود: این میزان رفع تصرفات حاصل تعیین تکلیف پنج 

فقره پرونده در دستگاه قضایی شهرستان است.
راستای  در  صادره  احکام  اجرای  در  کرد:  تصریح  وی 
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان با استناد 
به احکام قطعی مراجع قضایی بنا و مستحدثات غیرقانونی 

قلع وقمع و رفع تصرف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خنج ضمن 
قدردانی از حمایت های بی دریغ دستگاه قضایی از حقوق 
مجموعه  افزود:  خنج  شهرستان  ملی  اراضی  و  بیت المال 
نیروهای منابع طبیعی شهرستان بدون تعارف اجرای قاطع 
ملی  اراضی  متجاوزان  و  متصرفان  با  برخورد  و  قانون 

شهرستان را در دستور کار خود قرار داده است.

قیرو کارزین

آغاز عملیات اجرایی پروژه 
کنترل سیالب و آبخوان داری 
تلخاب و کماسیج شهرستان 

قیرو کارزین

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
اجرایی پروژه  منابع طبیعی و آبخیزداری فارس عملیات 
کنترل سیالب و آبخوان داری تلخاب و کماسیج شهرستان 

قیرو کارزین آغاز شد.
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  اداره  نظریان رئیس 
قیرو کارزین گفت: این پروژه آبخیزداری بااعتبار حدود 
10 میلیارد ریال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در حال اجراست.
افزود: حجم  پروژه  این  اجرایی  عملیات  به  اشاره  با  وی 
مترمکعب   330 و  هزار  دو  شامل  مالتی  سنگی  عملیات 
و حجم عملیات خاکی این پروژه نیز هشت هزار و 500 

مترمکعب است.
هکتار   629 را  پروژه  این  آبخیز  حوزه  مساحت  نظریان 
عنوان کرد و گفت: با تکمیل و بهره برداری از این بند تا 
پایان سال جاری مناطق و روستاهای اطراف این حوضه 
به ویژه روستای باغ نو این شهرستان از برکات آن بهره مند 

خواهند شد.
قیرو  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
کارزین افزود: این پروژه آبخیزداری به طور سالیانه قادر 

به ذخیره و جمع آوری 450 هزار مترمکعب آب است.
وی همچنین در ادامه با اشاره به حل مسائل اختالفی عشایر 
منطقه تلخاب و تشریح مزایای پروژه آبخیزداری اجراشده 
در محدوده این حوضه اظهار امیدواری کرد: بهره برداران، 
پروژه  این  تکمیل  از  ساکن پس  مناطق  اهالی  و  عشایر 
به عنوان حامیان اصلی آن در جهت حفظ و مراقبت از این 

طرح فعالیت خواهند کرد.

استان بوشهر
 

کنگان

بااعتبار ۱۷۰۰ میلیارد ریال؛
یکی از بزرگترین اسکله های 

 جنوب کشور در کنگان 
احداث می شود

شورای  مجلس  در  بوشهر  استان  جنوب  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: یکی از بزرگترین اسکله های جنوب کشور 

بااعتبار ۱۷۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار می کند.
جمع  در  الماسی  سکینه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگ  اسکله  کار  اجرای  روند  به  اشاره  با  خبرنگاران 
شهرستان کنگان بیان کرد: ساخت اسکله بزرگ کنگان 
در یکی از نقاط استراتژیک کشور توان رقابتی ایران را 

برای تجارت و ارتباط با دنیا باال خواهد برد.
عسلویه  و  جم  کنگان،  دیر،  شهرستان های  مردم  نماینده 
میزان  به  هکتار   ۳۸ مساحت  به  کنگان  اسکله  داد:  ادامه 
هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال )فاز اول توسعه( و تأمین اعتبار 
پروژه اطاله اسکله و پس کرانه در فاز دوم به مبلغ ۴۵۰ 

میلیارد ریال مصوب شده است.
و  بنادر  سازمان  از  استعالم  با  کرد:  تصریح  الماسی 
شهرستان  بزرگ  اسکله  مطالعات  کشور  دریانوردی 
کنگان رو به اتمام است و روند اجرایی این پروژه عظیم 

حداکثر تا دهه فجر رسمًا آغاز به کار می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد

گچساران
با حضور وزیر ورزش و جوانان:

 خانه جوان گچساران 
افتتاح شد

خانه جوان گچساران با حضور وزیر ورزش و جوانان در 
کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
در آیین افتتاح خانه جوان شهرستان گچساران، گفت: با 
تالش های انجام گرفته، خانه جوان گچساران تکمیل و به 

بهره برداری رسید.
حسین کالنتری،   افزود: برای تکمیل این پروژه ۱۷۵۰۰ 

میلیون ریال هزینه شده است.

استان خوزستان

شوشتر

نماینده شوشتر و گتوند در مجلس: 
کارگاه بین المللی گردشگری 

پایدار فرصتی برای معرفی بهتر 
شوشتر است

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به آثار فاخر ثبت جهانی شوشتر گفت: کارگاه 
بین المللی گردشگری پایدار فرصتی برای معرفی بهتر این 

شهرستان در سطح ملی و جهانی است.

سهراب گیالنی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: 
ظرفیت های  معرفی  کارگاه  این  دستاوردهای  از  یکی 
در  گردشگری  صنعت  توسعه  و  خوزستان  گردشگری 

شهرهای شوشتر، شوش و دزفول است.
تاریخی  آثار  و  موجود  ظرفیت های  اینکه  بابیان  وی 
شهرستان شوشتر در این کارگاه با دقت بررسی می شوند، 
پایدار  گردشگری  اصلی  زیرساخت های  از  یکی  افزود: 
است که در شوشتر  میراثی  ابینه های  و  وجود جاذبه ها 

این ظرفیت ها فراوان  است.
وی گفت: طی دو سال اخیر نشست های متعددی با وزارت 
نیرو برای حفظ و مرمت مجموعه آبشارهای شوشتر، بند 
میزان و نهر داریون برگزار شده و توافق های خوبی برای 

الیروبی و استحکام بخشی به این آثار انجام شده است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی 
علمی  و  فنی  از جهت  آبی شوشتر  سازه های  بیان کرد: 
که  می شود  محسوب  فاخر  مجموعه  یک  کشور  برای 
وزارت میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی قرار 

است توجه بیشتری به آن داشته باشد.
پایدار  گردشگری  مدیریت  آموزشی  بین المللی  کارگاه 

روز چهارشنبه در شوشتر آغاز شد.
مدیران پایگاه های میراث جهانی از سراسر کشور در این 
کارگاه  این  اختتامیه  و  دارند  حضور  آموزشی  کارگاه 
پنج روزه یکشنبه ۱۹ آبان ماه در شوشتر برگزار می شود.

این کارگاه در شوشتر و  از کالس های آموزشی  برخی 
برخی دیگر در محوطه های ثبت جهانی شوش و چغازنبیل 

برگزار می شوند.
به هم پیوسته  مجموعه ای  شوشتر  تاریخی  آبی  سازه های 
از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های 
یکدیگر  با  ارتباط  در  که  هستند  آب  هدایت  عظیم 
برای  ساسانیان  تا  هخامنشیان  دوران  در  و  می کنند  کار 
بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند؛ در سفرنامه ژان 
محوطه  این  از  فرانسوی  نامدار  باستان شناس  دیوالفوآ 
انقالب  از  پیش  صنعتی  مجموعه  بزرگ ترین  به عنوان 

صنعتی یادشده است. 
آبی  »نظام  عنوان  با  آبی  سازه های  این  باستانی  آثار 
اثر  دهمین  به عنوان  جا  به صورت یک  تاریخی شوشتر« 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ 

به ثبت رسیدند. 
شهرستان شوشتر همچنین دارای حدود ۲۵۰ اثر ثبت ملی 

و ۱۳ سند تاریخی در فهرست میراث فرهنگی است.

استان هرمزگان

بندرعباس
 نخستین همایش 

خادم یاران گلزار شهدای 
بندرعباس برگزار شد 

 

نخستین همایش خادمیاران گلزار شهدای بندرعباس با 
الگو گرفتن از آستان قدس رضوی و حضور ۲۷۰ نفر 

از خادم های خواهر و برادر برگزار شد.
مراسم گفت:  این  بندرعباس در  مدیر گلزار شهدای 
در  شهادت  فرهنگ  ترویج  هدف  با  همایشی  چنین 
جامعه و محاسن خدمت به شهدا برگزار شده که در 

نظر داریم چهار مرتبه در هر سال اجرا شود.
کارگروه های  راه اندازی  با  افزود:  احترامی  روح اهلل 
کردیم  سعی  ورزشی  و  رسانه  فرهنگی،  قرآنی، 
خودشان  موردعالقه  گروه های  در  را  خادم یاران 
ساماندهی کنیم تا خدمت رسانی بهتری به گلزار شهدا 

ارائه شود.
خارج  و  داخل  اردوهای  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
استانی برای خادمیاران خواهر و برادر و بازدید دانش 
آموزان ۱۳ ساله در دوشنبه های هر هفته نیز ازجمله 

برنامه های گلزار شهدای بندرعباس به شمار می رود.
همچنین  کرد:  اظهار  بندرعباس  شهدای  گلزار  مدیر 
یادواره شهدا با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران 
و برخی از مسئوالن استانی و کشوری، ۲۸ آبان ماه 

امسال در این مکان مقدس برگزار خواهد شد.
دارد  آمادگی  شهدا  گلزار  کرد:  خاطرنشان  احترامی 
در جهت خدمت به شهدا و زائران از افراد عالقه مند 

به خادمیاری در راستای مهارت هایشان ثبت نام کند.
حجت االسالم علی اصغر تبریزی نیز به عنوان سخنران 
این همایش گفت: خدمت گذاری به شهدا انسان را به 
خدا و امامان نزدیک تر می کند و توسل به آنها مسیر 

زندگی را تغییر می دهد.
وی خطاب به خادم های خواهر و برادر افزود: شهدا 
این  به  بنابراین خدمت  مال خود گذشتند  و  از جان 
)ع(  سیدالشهدا  برای  خدمتگزاری  مانند  ایثارگران 

است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم گفت: ۱۳۰ برنامه در هفته کتاب در جهرم برگزار می شود که اجرای طرح سفیر کتاب در روستاها 
و مناطق عشایری جهرم، بخشودگی جرائم و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی از مهم ترین آن هاست. مجتبی امیرزاده در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بیش از ۱۳۰ برنامه مناسبتی همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی اجرا می شود که میز معرفی خدمت در روز ۲۴ آبان در محل نماز جمعه، 
عضویت رایگان در ۲۵ آبان، بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب به شرط عودت کتاب در طول هفته کتاب )۲۳-۳۰ آبان( ازجمله آن هاست. وی ادامه 
داد: تقدیر از برگزیدگان جشنواره رضوی، اجرای نشست های کتابخوان، کالس های قصه گویی و نمایشنامه خوانی نیز از مهمترین برنامه های فرهنگی 
کتابخانه ها در این ایام خواهد بود. رئیس اداره کتابخانه های عمومی اظهار کرد: همچنین طرح »سفیر کتاب« باهدف دسترس پذیر کردن کتاب برای 
افراد در مناطق محروم شهرستان اجرا خواهد شد. وی اظهار کرد: مناطق  عشایری، روستاهای دورافتاده، مدارس مناطق محروم از مخاطبان اصلی اجرای 
این طرح خواهد بود. این طرح همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای تفاهم نامه های منعقدشده با اداره کل آموزش وپرورش، دفتر امور 
روستایی و شوراهای استانداری فارس، اداره کل  بهزیستی، اداره کل امور عشایری و پایگاه های ناحیه مقاومت بسیج در سطح شهرستان آغاز خواهد شد.

سفیر کتاب به روستاها و مناطق عشایری جهرم می رود


