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استان فارس
المرد

قائم مقام ایمیدرو:
اولویت جذب نیرو در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد با نیروهای 
بومی است

به گزارش ایرنا قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: پس از بهره برداری 
اقتصادی المرد، جذب  ویژه  منطقه  مختلف  از طرح های 
نیرو در این کانون صنعتی با اولویت نیروهای بومی انجام 

می شود.
سایت  مختلف  بخش های  از  بازدید  در  نعیمی،  عباس 
ویژه  منطقه  افزود:  المرد،  شهرستان  بر  انرژی  صنایع 
ایمیدرو  صنعتی  مناطق  مهم ترین  از  المرد  اقتصادی 
است که در حال حاضر زیرساخت های برق، گاز، آب، 
مخابرات و جاده های دسترسی به این منطقه با مشارکت 
سرمایه گذاران در حال آماده سازی است و متقاضیانی که 
مایل به سرمایه گذاری در این حوزه هستند از حمایت این 

سازمان نیز برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به تأثیر منطقه ویژه اقتصادی المرد در توسعه 
جنوب استان فارس، بیان کرد: سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( متناسب با میزان 
ارتقای  و  توسعه  به  مبادرت  جدید،  سرمایه گذاری های 
به  الزم  مشوق های  اعطای  و  منطقه  این  زیرساخت های 

متقاضیان می کند.
نعیمی اظهار داشت: هم اکنون کارخانه آلومینیوم جنوب 
فیزیکی 95  پیشرفت  با  اقتصادی المرد،  منطقه ویژه  در 
درصد، با سرمایه گذاری 1.2 میلیارد دالر و پیش بینی ایجاد 
اشتغال برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر با مشارکت ۴۹ 
درصدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
سرمایه گذاری  شرکت  درصدی   ۵۱ مشارکت  و  ایران 

غدیر در مرحله بهره برداری قرارگرفته است.
کارخانه  نخست  فاز  در  داد:  ادامه  ایمیدرو  قائم مقام 
آلومینیوم  تن شمش  هزار   300 تولید  جنوب،  آلومینیوم 
نخست  فاز  در  دیگ   86 از  هم اکنون  که  پیش بینی شده 
این طرح، 10 دیگ آن قرار است وارد مدار تولید شود و 
می کوشیم که این کارخانه در فاز اول آن تا پایان سال 

98 به ظرفیت کامل تولید برسد.
در  که  شغلی  فرصت های  به  توجه  با  کرد:  بیان  نعیمی 
ایجاد  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  مختلف  بخش های 
مناطق  و  شهرستان  این  در  بیکاری  معضل  شد،  خواهد 

پیرامونی آن تا حد قابل توجهی برطرف خواهد شد.
مجری طرح صنایع انرژی بر المرد و پارسیان و مدیرعامل 
گفت:  بازدید  این  در  هم  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه 
برای  آلومینیوم  سندیکای  هیئت مدیره  با  الزم  رایزنی ای 
فعال کردن صنایع پایین دست کارخانه آلومینیوم جنوب 
المرد انجام شده است و امیدواریم که از حمایت های سایر 
توسعه  شاهد  آن  به تبع  تا  شویم  برخوردار  نیز  بخش ها 

روزافزون این منطقه باشیم.
فریدون فدایی دولت، با اشاره به در دست اقدام بودن طرح 
ایجاد ساختمان های درمانگاه و آتش نشانی، فضای سبز و 
ایمیدرو  از  اقتصادی المرد،  توسعه روشنایی منطقه ویژه 
خواست تا این طرح ها را با توجه به اینکه بهره برداری از 
فاز نخست آلومینیوم جنوب المرد در آینده نزدیک انجام 

خواهد شد، در اولویت اجرا قرار دهند. 
بنا به گفته مسئوالن، در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان 
حدود  ظرفیت  با  آلومینیوم  ساالنه  تولید  امکان  المرد، 
یک میلیون تن، سیمان با ظرفیت 10 میلیون تن، منیزیم 
با ظرفیت 60 هزار تن، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه 
با ظرفیت ساالنه پنج میلیون تن،  خورشیدی، پتروشیمی 
تولید  بوتان،  تولید  زنجیره  گازی،  میعانات  پاالیشگاه 
پروپیلین از پروپان، صنایع پشتیبان و صنایع پایین دست 

فوالد، فراهم است.

جهرم
 مدیرکل بنیاد مسکن فارس 

در دیدار با فرماندار ویژه شهرستان 
جهرم اعالم کرد؛

اراده جمعی برای شتاب بخشی 
به طرح های توسعه روستایی 

شکل گرفته است
عطااهلل زمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
فارس در دیدار با فرماندار ویژه شهرستان جهرم بر لزوم 

و  کرد  تأکید  روستایی  توسعه  طرح های  اجرای  تداوم 
گفت: اراده جمعی برای شتاب بخشی به طرح های توسعه 

روستایی شکل گرفته است.
بنیاد  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
مسکن جهرم زمانی در دیدار با مهدی شفیعیان فرماندار 
از همه ظرفیت های  بهره گیری  لزوم  بر  شهرستان جهرم 
افزود: شهرستان  و  تأکید کرد  این شهرستان  در  توسعه 
درزمینه  که  است  فارس  استان  مناطق  ازجمله  جهرم 
توسعه  معابر،  توسعه  و  بهسازی  روستایی،  مقاوم سازی 
متقاضیان  به  بانکی  تسهیالت  اعطای  و  شهری  مسکن 
روستایی در راستای توسعه و عمران روستایی خوب عمل 

کرده است.
موجب  روستایی  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
می شود  توسعه  در  عدالت  ایجاد  و  محرومیت زدایی 
محروم  و  مناطق روستایی  از  بسیاری  درعین حال  افزود: 
اقتصادی  یو  اجتماع  توسعه  در  برابر  سهم  از  همچنان 
شاخص ها  از  برخی  در  آنکه  به رغم  و  نیستند  برخوردار 
مقاوم سازی  تسهیالت  از  بهره مندی  درصد  ازجمله 
مناطق روستایی، فارس پیشتاز کشور است و از متوسط 
کشوری جلوتر حرکت می کند اما الزم است در برخی 
 از شاخص ها اهتمام بیشتری به امر توسعه روستایی داده 

شود.
گزارشی  ارائه  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  زمانی 
تأکید  فارس  استان  در  روستایی  توسعه  فعالیت های  از 
استانی  و  ملی  اعتبارات  احتساب  با   ۹۷ سال  در  کرد: 
تومان  میلیارد  بااعتبار ۷۲  بهسازی روستایی  پروژه   ۶۲۷
نیز   ۹۷ قیر  سهم  است.  رسیده  سرانجام  به  فارس  در 
بود  تومان  میلیارد   ۴۲ روستایی،   معابر  بهسازی  برای 
روستایی  عمران  توسعه  در  قابل توجه  شاخص  یک   که 

است.
موضوع صدور  به  همچنین  فارس  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
 25 زیر  شهرهای  در  شهری  و  روستایی  مالکیت  اسناد 
هزار نفر جمعیت اشاره کرد و افزود: در سال گذشته سه 
هزار و ۷۳۸ جلد سند روستایی و دو هزار و ۳۲۹ جلد  
شد  صادر  نفر  هزار   ۲۵ زیر  شهرهای  برای  شهری  سند 
و درمجموع تاکنون بالغ بر ۶۶ درصد از اماکن روستایی 

فارس دارای سند شده اند.
زمانی همچنین به معرفی ۵۱ روستا در استان تخت عنوان 
روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و گفت: تاکنون 
برای ۱۵ روستا مصوبه تهیه طرح را گرفته ایم و امید است 
نیز  جهرم  شهرستان  در  امکانات  این  از  استفاده  زمینه 

بیش ازپیش فراهم گردد.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم نیز در این نشست ضمن 
قطعًا سال ۹8، سال  عرض خیرمقدم طی سخنانی گفت: 
تسریع بخش اجرای پروژه های عمرانی در سطح روستاها 

و شهرهای این شهرستان خواهد بود.
مهدی شفیعیان در این دیدار از فعالیت های بنیاد مسکن 
در سطح روستاهای شهرستان قدردانی و نقش بنیاد مسکن 
را به عنوان یک نهاد انقالبی به منظور محرومیت زدایی در 
بیشتر  همکاری  خواستار  و  دانست  مؤثر  بسیار  جامعه 
بازنگری طرح های هادی روستایی   بنیاد مسکن درزمینه 

شد.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم بر ادامه مقاوم سازی مساکن 
دستگاه های  کرد:  تصریح  و  تأکید  شهرستان  روستایی 
اجرایی، بانک ها، بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری 
فراهم  روستاها  در  را  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   با 

کنند.

تختجمشید
 فصل دوم فعالیت 
 مرمتگران بدون مرز 

در تخت جمشید پایان یافت

ایتالیا در میراث  فصل دوم فعالیت مرمتگران بدون مرز 
جهانی تخت جمشید پایان یافت.

اداره  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
ایتالیا  مرز  بدون  مرمتگران  فعالیت  دوم  فصل  فارس 
انجام  به  مرمتگران  پس ازآن  و  پایان  جمشید  تخت  در 

مطالعات مستند نگاری خود ادامه می دهند.
بنابراین گزارش؛ در فعالیت های فصل اول و دوم، پلکان 
جنوبی کاخ تچر و دروازه شرقی کاخ شورا در مجموعه 

جهانی تخت جمشید مرمت می شوند.
مالت  با  ترک ها  و  درزها  کردن  پر  گزارش  بنابراین 
از  ناشی  آسیب های  از  جلوگیری  برای  لدان  آهکی 
گروه  و  ایتالیایی  گران  مرمت  اقدام  مهم ترین  رطوبت، 

ایرانی در فصل دوم بود.
گفتنی است؛ بنای تخت جمشید متعلق به دوره هخامنشیان، 
یکی از ۱۲ اثر جهانی استان فارس در فهرست یونسکو 

است.

اقلید
نوید گازرسانی به همه 

روستاهای اقلید تا پایان سال

همه روستاهای شهرستان سردسیری اقلید تا پایان امسال 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

عملیات  گفت:  فارس  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
علیا،  خارستان  سادات آباد،  روستاهای  به  گازرسانی 
فجر  دهه  تا  بهی  پهنای  و  بیگ  جمال  سفلی،  خارستان 

امسال به بهره برداری می رسد.
پروژه  این  انتقال  خط  طول  افزود:  حسینی  غالمعباس 
خانوار   480 آن  از  بهره برداری  با  و  است  کیلومتر   29

روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
همچنین اجرای 20 کیلومتر شبکه گازرسانی در روستای 
شوید زار از دیگر فعالیت های در دست اقدام گازرسانی 

در این شهرستان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به گازرسانی 
به روستاهای بکان ایگدر، صفی خانی، اسالم آباد ایگدر 
و قتلو تصریح کرد: این طرح نیز با اجرای 88 کیلومتر 
روستای  به  گازرسانی  و  اجراست  حال  در  لوله گذاری 
امامزاده اسماعیل به عنوان آخرین روستای فاقد بهره مندی 
از گاز طبیعی با اجرای 24 هزار و 400 متر شبکه گذاری 
و تکمیل گازرسانی به روستاهای مشمول شهرستان، اقلید 
تبدیل  انرژی  مصرف  ازنظر  سبز  شهرستان  به عنوان  را 

خواهد کرد.  
هم اکنون، ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای اقلید 70 
درصد است و با اتمام طرح های گازرسانی در حال اجرا 

تا پایان سال به 100 درصد می رسد. 
شهرستان اقلید در ۲۶۷ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

استان بوشهر
 

گناوه

طرح فاضالب گناوه 
بااعتبار تخصیصی سفر 
رئیس جمهوری تکمیل 

می شود

فاضالب  طرح  تکمیل  عملیات  ایرنا  گزارش  به 
گذشته  سال  اسفندماه  سفر  تخصیصی  بااعتبار  گناوه 

رئیس جمهوری به استان بوشهر به زودی آغاز می شود.
سال  اسفندماه  سفر  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد   ۶۰۰
گذشته رئیس جمهوری به استان بوشهر برای تکمیل طرح 

فاضالب گناوه ابالغ  شده است.
جمهوری  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  گناوه  فرماندار 
صرف  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  داشت:  اظهار  اسالمی 
تکمیل  فاضالب این شهر که نیمه تمام و مطالعه آن انجام  

شده هزینه خواهد شد.
غالمرضا مهرجو افزود:  اجرای  طرح فاضالب گناوه یکی 
از  طرح های مهم و ضروری در این شهرستان است که 

تکمیل آن در اولویت قرارگرفته است.
وی گفت: بهبود و توسعه سیستم فاضالب شهری گناوه 
از مطالبه های به حق مردم است و مسئوالن در این زمینه 

به جد پیگیر هستند.
مطلوب درزمینه  نقطه  به  برای رسیدن  بیان کرد:  مهرجو 
مشکالت  حل  و  شبکه  بازسازی  فاضالب،  طرح  تکمیل 
این حوزه نیازمند اعتبارات ملی، تالش مستمر و مدیریت 
است. وی افزود: همه دستگاه های اجرایی به ویژه شورای 
و  مردم  همکاری  و  تشویق  برای  شهرداری  و  اسالمی 
متصل  هنوز  و  کرده  انشعاب  به  اقدام  که  خانوارهایی 

نشده اند،  کمک کنند.
  ۱۸ حدود  از  پس  که  گناوه  شهر  فاضالب  شبکه  طرح 
سال از آغاز عملیات اجرایی آن هنوز به اتمام نرسیده و 
به مشکل اساسی برای این شهر تجاری و گردشگری و 
مطالبه عمومی تبدیل  شده که بااعتبار سفر رئیس جمهوری 

تکمیل خواهد شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 بیمارستان شهید جلیل 
یاسوج به یک دستگاه ام.آر.آی 

مجهز می شود
بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
وزارت  با  گرفته  صوت  توافق های  اساس  بر  گفت: 
برای  تسال   ۱.۵ فیلیپس   MRI دستگاه  یک  بهداشت، 

بیمارستان شهید جلیل یاسوج خریداری می شود.
ظرف روزهای اخیر پرویز یزدان پناه سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با مسئوالن 
حوزه  در  موجود  کمبودهای  بهداشت  وزارت  ارشد 

بهداشت و درمان استان را مطرح کرد.
ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پناه  یزدان  پرویز 
خرید  برای  فراوان  پیگیری های  از  پس  داشت:  اظهار 
طی  یاسوج،  شهر  جلیل  شهید  بیمارستان  سی تی اسکن 
با  قرارداد  انعقاد  جهت  الزم  اقدامات  آینده  روزهای 

هیئت امنای صرفه جویی ارزی صورت می پذیرد.
زمین  درخصوص  موجود  مشکالت  افزود:  وی 
در  که  به گونه ای  شده  رفع  لنده  و  چرام  بیمارستان های 
مورد زمین بیمارستان چرام با توجه به اینکه عرض زمین 
کم بود قرار شد با همکاری مدیران استانی و شهرستانی 
تا  شود  واگذار  دانشگاه  به  فعلی  زمین  جنوب  در  زمینی 

حداقل عرض زمین بیمارستان به ۱۰۰ متر برسد.
پاتاوه  بیمارستان های  زمین  بیان کرد: مشکل  پناه  یزدان 
و سی سخت نیز رفع  و مقرر شد زمین بیمارستان پاتاوه 
برطرف و کارشناسان برای بازدید میدانی و بررسی زمین 

بیمارستان سی سخت اقدامات الزم را انجام دهند.
دیزل  خرید  جهت  مالی  منابع  تأمین  کرد:  عنوان  وی   
هفت  مبلغ  به  یاسوج  مفتح  شهید  کلینیک  ژنراتور 
مالی الزم جهت خرید یک  منابع  تأمین  و  ریال  میلیارد 
مرکز  مصرفی  تجهیزات  نیز  و  الپاراسکوپ  دستگاه 
دیگر  از  یاسوج  جلیل  شهید  بیمارستان  ناباروری  درمان 

دستاوردهای این سفر بود.
بیمارستان شهید دکتر جلیل شهر یاسوج با ۲۹۴ تختخواب 
در زمینی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۴ هزار 
مترمربع در هشت طبقه و ۳۲ بخش تخصصی و  و ۸۰۰ 
فوق تخصصی ساخته شده و اکنون با تجهیزات کامل در 

حال خدمت رسانی به مردم کهگیلویه و بویراحمد است.
برق  قطع  استندبای  دستگاه  دو  به  بیمارستان  این 
و  درمانی  تجهیزات  سایر  و  بوده  مجهز  )آماده به کار( 
روز  دستگاه های  پیشرفته ترین  مطابق  آن  تأسیساتی 
مجهزترین  از  یکی  درمجموع  و  شده  خریداری  دنیا 

بیمارستان های جنوب کشور است.
هشت  دارای  یاسوج  شهر  جلیل  دکتر  شهید  بیمارستان 
 LDR اتاق هشت  اورژانس،  عمل  اتاق  یک  عمل،  اتاق 
)زایمان(، یک سالن آمفی تئاتر و ۱۶ کالس درس است.

قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها ۹۶ تخت بیمارستانی 
در کهگیلویه و بویراحمد وجود داشت اما پس  از انقالب 
این آمار به یک هزار و ۱۵۰ تخت در دست بهره برداری 

رسیده است.
با افتتاح بیمارستان های جدید کهگیلویه و بویراحمد بیش 
از ۴۰۰ تخت به تخت های بیمارستانی موجود این استان 
حوزه  در  انقالب  یک  شاهد  استان  و  است  شده  اضافه 

بهداشت و درمان بود.
نفر جمعیت  هزار   ۷۱۳ بر  افزون  بویراحمد  و  کهگیلویه 

دارد و در جنوب غربی ایران واقع شده است.

استان خوزستان

اهواز
برنامه واردات ۳۰۰ هزار شکر 
خام از بندر امام خمینی)ره(

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: واردات 
خمینی  امام  بندر  از  )قهوه ای(  خام  شکر  تن  هزار   ۳۰۰
خانگی(  و  )صنعتی  داخلی  نیازهای  تأمین  به منظور  )ره( 

برنامه ریزی شده است.
خدا رحم امیری زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
عملیات  برای  ترخیص  از  پس  خارجی  شکر  میزان  این 
نیشکری  به واحدهای  به شکر سفید  تبدیل آن  تصفیه و 
خوزستان و کارخانه های قند سراسر کشور ارسال می شود.
وی بابیان اینکه این میزان شکر خام از کشورهای برزیل، 
گفت:  می شود  کشور  وارد  به تدریج  هندوستان  و  کوبا 
نخستین محموله از این میزان واردات شکر خام به کشور، 
با پهلوگیری یک کشتی اقیانوس پیما به ظرفیت ۳۰ هزار 

تن در مجتمع بندری امام خمینی )ره( شروع می شود.
امیری زاده بابیان اینکه برای واردات شکر خام به کشور 

امام  خمینی )ره( مشکلی وجود ندارد افزود: ارز  از بندر 
هیچ گونه  تاکنون  و  شده  تأمین  وارداتی  شکر  موردنیاز 

خللی در واردات شکر به کشور به وجود نیامده است.
بندر  از طریق  از ۹۰ درصد غالت موردنیاز کشور  بیش 
امام خمینی )ره( وارد می شود. میزان مصرف ساالنه شکر 
کشور ۲.۲ میلیون تن است که از این میزان ۱.۴ میلیون 
تن آن در واحدهای نیشکری و چغندرقندی کشور تولید 
با  واردات شکر  میزان  امسال  وارد شود.  باید  بقیه آن  و 
هزار   ۳۵۰ افت  و  چغندرقند  تولید  درصدی   ۵۵ کاهش 
تنی شکر در واحدهای هفت گانه نیشکر خوزستان به دلیل 

آبگرفتگی ناشی از سیل خوزستان، افزایش یافته است.

آبرسانی به هفت روستای 
شهرستان باوی انجام شد

خوزستان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
از توابع شهرستان باوی  ام سراجینه  گفت: هفت روستای 

خوزستان دارای لوله کشی آب شرب شدند.
بیان کرد:  ایرنا  با خبرنگار  عادل حرباوی در گفت وگو 
کارگزاری خط و شبکه توزیع آب شرب هفت روستای 
به زودی  و  یافت  پایان  امروز  باوی  شهرستان  ام سراجینه 

آیین بهره برداری از آن برگزار می شود.
وی افزود: این هفت روستا تاکنون فاقد آب شرب بوده و 

از طریق تانکر سیار آبرسانی به آنها انجام می شد.
حرباوی گفت: در این پروژه ۲۲ کیلومتر خط انتقال و ۲۵ 
کیلومتر شبکه توزیع کارگزاری شده و اهالی روستاهای 
ام سراجینه را از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند 
خوزستان  روستایی  آبفا  شرکت  سرپرست  است.  کرده 
ادامه داد: نشست های الزم با شورا و دهیاری روستا و با 
هماهنگی فرماندار انجام شده تا همه اهالی روستایی نسبت 

به تشکیل پرونده برای دریافت انشعاب آب اقدام کنند.
بر  منوط  شرب  آب  تأمین  اینکه  بر  تأکید  با  حرباوی 
تشکیل  مسئولیت  افزود:  است،  مجاز  انشعاب  دریافت 
پرونده ها بر عهده شورا و دهیاری است تا پس از تکمیل 
به امور آبفا روستایی شهرستان باوی واگذار و پس ازآن 
ام سراجینه  روستای  هفت  گیرد.  صورت  آب  انشعاب 
دارای ۹۵۰ خانوار با جمعیتی بیش از چهار هزار و ۷۵۰ 

نفر هستند.

استان هرمزگان

بندرعباس
نمایشگاه سراسری 

 صنایع دستی در بندرعباس 
دایر می شود

 

حضور  با  دی ماه  هشت  صنایع دستی  سراسری  نمایشگاه 
همه استان ها در بندرعباس برگزار می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
با  گفت وگو  در  پنجشنبه  روز  هرمزگان  گردشگری  و 
پنج  به مدت  نمایشگاه که  این  برای  اظهار داشت:  ایرنا 

روز برپا می شود ۱۲۰ غرفه پیش بینی  شده است.
هماهنگی  با  می رود  امید  داشت:  اظهار  بناوند  سهراب 
شرکت  و  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
نمایشگاه های بین المللی بندرعباس این نمایشگاه در محل 
نمایشگاه های بندرعباس واقع در سه راه جهانبار برپا شود 
از  برپایی آن در یکی  به  این صورت مجبور  و در غیر 

پارک های ساحلی این شهر خواهیم شد.

 طرح مدارس پشتیبان 
در آموزش وپرورش هرمزگان 

کلید خورد
طرح مدارس پشتیبان باهدف تقویت مدارس حاشیه ای در 

آموزش وپرورش هرمزگان کلید خورد.
اولیا و مربیان وزارت آموزش وپرورش  انجمن  مدیرکل 
طرح  گفت:  طرح  این  آغاز  حاشیه  در  چهارشنبه  عصر 
اولیا و مربیان هرمزگان بوده  انجمن  از  مدارس پشتیبان 
پوشش  تحت  شرایط  این  با  مدرسه  هزار  سه  تعداد  که 
گام  در  داشت:  بیان  عباسپور  نورعلی  گیرد.  قرارمی 
انجمن  اعضای  حضور  با  مدارس  پشتیبان  طرح  نخست، 
اولیا و مربیان، در ۴۰ مدرسه ناحیه  یک و دو بندرعباس 
طرح  قالب  در  داشت:  اظهار  مسئول  این  می شود.  اجرا  
توانمند هر شهر  اولیاء و مربیان مدارس  انجمن  یادشده، 
در  و  رفته  حاشیه ای  مدارس  انجمن  کمک  به  روستا  و 
راستای کاهش مسائل و مشکالت این مدارس فعالیت های 

مشترک انجام می دهند
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح مدارس پشتیبان 
کمتر  و  حاشیه ای  مدارس  مشکالت  و  مسائل  بتوانیم 

برخوردار را کاهش دهیم.

ارسال  با  نهایی خود را طی می کند و  این شهرستان مراحل  اجتماعی  تأمین  فرماندار دیر گفت: ساختمان جدید درمانگاه  ایرنا  به گزارش 
تجهیزات و امکانات درمانی به زودی به بهره برداری خواهد رسید اما تنها کمبود آن نداشتن بخش رادیولوژی و آمبوالنس است.

کریم علی حسنی در حاشیه بازدید از ساختمان جدید درمانگاه تأمین اجتماعی دیر افزود: بخش رادیولوژی از نیازهای ضروری درمانگاه است 
که در ساختمان نوساز فضای الزم برای آن در نظر گرفته نشده است و از مسئوالن تأمین اجتماعی انتظار داریم برای ایجاد بخش رادیولوژی 
در درمانگاه جدید اقدام کنند. وی اضافه کرد: همچنین در تجهیزات این درمانگاه نیز آمبوالنس در نظر گرفته نشده که وجود این خودرو برای 
انتقال بیماران فوریتی به مراکز درمانی و بیمارستان ها ضروری است. علی حسنی ادامه داد: هم اکنون ۵۰ درصد مردم شهرستان دیر زیرپوشش 

بیمه تأمین اجتماعی هستند و انتظار این است که خدمات بهتری در حوزه درمان به مردم ارائه شود. 

درمانگاه تأمین اجتماعی دیر به رادیولوژی و آمبوالنس نیاز دارد


