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گشت مشترک بازرسی بهداشت 
محیط با ارگان های نظارتی 
از اماکن تهیه، توزیع و فروش 

مواد غذایی در کوار

گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط به همراه قاضی 
تعزیرات، نمایندگان اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف 
از واحدهای صنوف سطح شهر کوار مطابق چک لیست 

سامانه جامع بهداشت محیط انجام شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
محیط  و  بهداشت  کارشناس  کوار،  درمان  و  بهداشت 
شبکه بهداشت و درمان کوار با اعالم این خبر گفت: این 
طرح نظارتی در راستای رعایت بهداشت و عرضه صحیح 
کاالهای سالمت محور انجام شد، ۱۵ صنف از مراکز تهیه 
و توزیع و فروش مواد غذایی، رستوران و بیرون بر مورد 

بازدید قرار گرفت.
میدانی،  بازرسی های  این  در  گفت:  جمشیدی  سهراب 
تندرستی  کارت  قبیل  از  آنها  محیط  بهداشت  وضعیت 
متصدیان، خروج وسایل اضافی از مغازه، نظافت یخچال، 
پوشیدن روپوش و کاله حین کار، رعایت بهداشت فردی 
و بهداشت مواد غذایی و شستشوی ابزار و تجهیزات کار 

بررسی شد.
بهداشتی،  متخلفان  با  قانونی  برخوردهای  اشاره  با  وی 
و  صادر  بحرانی  غیر  اخطاریه  مورد   ۱۰ از  بیش  افزود: 
به صورت  بهداشتی  نواقص  رفع  درزمینه  الزم  تذکرات 

چهره به چهره برای متصدیان مراکز مذکور بازگو شد.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  محیط  بهداشت  کارشناس 
همکاری  با  مشترک  بازرسی  و  نظارت  ما  برنامه های 
مشترک  بازرسی  و  نظارت  افزود:  است  سازمان ها  سایر 
صنفی  واحدهای  و  دارد  بسیار ضرورت  اصناف  این  از 
باید قوانین وزارت بهداشت را در ارائه خدمات به مردم 

رعایت کنند.
کارشناس بهداشت و محیط شبکه کوار در پایان تأکید 
کرد: تالش ما تأمین امنیت غذایی و به دنبال آن تأمین 
تخلفی  هیچ  از  راستا  این  در  و  است  عمومی  سالمت 
چشم پوشی  جامعه  عمومی  بهداشت  و  سالمت  حوزه  در 

نخواهیم کرد.

الرستان

پایان عملیات بهسازی معابر 
شهرک منصورآباد از بخش 

جویم الرستان
از  منصورآباد  روستای  شهرک  پروژه  بهسازی  عملیات 
میلیون  هزار  بالغ بر یک  بااعتباری  الرستان  جویم  بخش 

ریال به اتمام رسید.
بنیاد  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
مسکن انقالب اسالمی استان فارس ناصر زائری مدیر بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی الرستان بیان داشت: این پروژه به 
بااعتباری  لبه و 400 متر کانیو که  متراژ 280 متر تک 

بالغ بر 1000 میلیون ریال اجرا گردید.
وی بابیان اینکه اعتبارات این طرح و بودجه آن از محل 
اعتبارات نفت و گاز سال 97 تأمین اعتبار گردیده است 
گفت: 729 خانوار از مزایای این طرح بهره مند گردیده اند.

بهره  لزوم  بر  الرستان  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
و  روستایی  توسعه  برای  رو  پیش  ظرفیت های  یاز  گیر 
محرومیت زدایی تأکید کرد و افزود: از همه ظرفیت های 
قانونی باید برای جلب رضایت مردم و ایجاد انگیزه در 

ماندگاری روستاییان استفاده کرد.
زائری گزارشی از طرح های توسعه در این شهرستان ارائه 
داد و بابیان اینکه اعطای تسهیالت ویژه بهسازی مسکن 
شهری و روستایی تحول جدی در بافت های فرسوده این 
شهرستان ایجاد کرده است گفت: در سالی که گذشت 
 25 مبلغ  به  شهری  مسکن  بازسازی  تسهیالت  فقره   85
میلیارد و 500 میلیون ریال و 209 فقره تسهیالت بازسازی 
مسکن روستایی به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیون ریال در 

این شهرستان پرداخت شده است.
اعطای تسهیالت تعمیری در روستاهای  از  وی همچنین 
این شهرستان خبر داد و گفت: در سالی که گذشت 398 
فقره تسهیالت تعمیری به مبلغ 15 میلیارد و 920 میلیون 

ریال در این شهرستان اعطا شده است.
شایان ذکر است که منصورآباد از بخش جویم الرستان با 

دو هزار و 412 نفر جمعیت در فاصله 75 کیلومتری از 
مرکز شهرستان واقع گردیده است.

استان بوشهر
 

بوشهر
فرمانده سپاه بوشهر: 

وحدت در جامعه خواسته 
شهیدان است  

به گزارش ایرنا فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر 
گفت: در کنار پیام های مختلفی که شهدا برای ما و نسل 
جدید به ودیعه گذاشته می توان به پیام وحدت و برادری 
اشاره کرد که در استان بوشهر و به ویژه در بین اهل سنت 

و تشیع این استان حفظ شده است.
 ۷۷ یادواره  در  رزمجو  علی  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار 
شهید شهرستان کنگان و هفت شهید خوش نام و گمنام 
میراث  به عنوان  را  الهی  پیام های  واالمقام  افزود: شهدای 

عاشورای حسینی برای ما به ودیعه گذاشتند.
وی اظهار داشت: شهدا زیباترین حماسه دفاع از دین و 

حریم والیت را باجان خویش تفسیر کردند.
فرمانده سپاه استان بوشهر یادآور شد: نام مبارک شهیدان 
دیباچه شرف، ایمان، ازخودگذشتگی، ایثار، غیرتمندی و 

زینت بخش حلقه عاشقان است.
سردار رزمجو اضافه کرد: فرهنگ این شهیدان بر اساس 
مشروعیت الهی بنیان گذاشته شده و توسط خداوند متعال 
و رسول خدا )ص( همواره موردتوجه فزاینده عموم در 

بستر اجتماع قرارگرفته است.
فرمانده سپاه امام صادق )ع( بوشهر ادامه داد: امام امت با 
انقالب سال ۵۷ این توجه را گسترش داد و در سرزمین 

ایران نهادینه کرد.
مهاجرت  جلوه های  عالی ترین  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  و  خورده  رقم  شهادت  توسط  متعال  خداوند  به سوی 
مسیر حیات نزد پروردگار محفوظ است گفت: شهیدان 
در نزد خداوند جایگاه ویژه ای دارند چراکه شهید با خون 
خود  برای  را  جاودانگی  و  ابدیت  ارزش،  هستی اش  و 

می خرد و در پرونده جاودانگی آخرتش ثبت می کند.
زمان شناسی  و  دشمن شناسی  اینکه  به  اشاره  با  رزمجو 
مشخصه شهیدان بوده است که در طول انقالب آن را به 
منصه ظهور گذاشته اند ادامه داد: امت قهرمان و سلحشور 
ایران اسالمی دارای بصیرت مبتنی بر بصیرت الهی هستند 
که درصحنه دفاع از انقالب آن را به خوبی نشان داده اند.

مکتب  به  که  عالقه ای  به  توجه  با  بسیجیان  گفت:  وی 
شهدا دارند در همه حال دین خود را به انقالب و شهدا ادا 

کرده و می کنند.
سردار رزمجو بیان کرد: با هماهنگی با مقامات کشوری 
و لشکری در دو سطح مرکز کشور و استان بوشهر، از 
سیاست گذاری  شورای  و  اجرایی  ستاد  گذشته  سال  دو 
برگزاری یادواره سرداران و ۲۱۲۱ شهید استان شکل گرفته 

و طی این مدت اقدامات مناسبی را انجام داده اند.
فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر افزود: تمامی 
مقدمات اجرای برگزاری یادواره سرداران و ۲۱۲۱ شهید 
استان آماده است و به زودی مراسمی در بوشهر با حضور 

مقامات کشوری و استانی برگزار می شود.

پانصد و شصتمین سالن 
ورزشی کشور در روستای 

فاریاب دشتستان افتتاح شد
 

به گزارش ایرنا سالن ورزشی شهدای فاریاب به مساحت 
ریال  میلیارد   22 بااعتبار  و  مترمربع   250 و  هزار  یک 
شصتمین  و  پانصد  به عنوان  دشتستان  شهرستان  توابع  از 
سالن ورزشی کشور در آئینی با حضور معاون پارلمانی و 
امور استان های وزیر ورزش و جوانان و استاندار بوشهر 

بهره برداری شد.
و  ورزش  وزارت   استان های  امور  و  پارلمانی  معاون 
جوانان در این آیین اظهار داشت: توسعه خانه های ورزشی 
در اولویت برنامه های وزارت ورزش و جوانان در نقاط 
روستایی و محروم است و تا  پایان دولت تدبیر و امید 
استان ها شکل  در  4 هزار و 500 خانه ورزش روستایی 

می گیرد.
در  خوبی  ورزشی  پروژه های  افزود:  زاده  تقی  جمشید 
تربیت بدنی  امسال در هفته  است طوری که  اقدام  دست 

۲۳۰ پروژه با ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی یادآور شد: درصورتی که اختصاص سهم ۴۰ درصدی 
امور  به  ارزش افزوده سیگار و مواد دخانی  بر  مالیات  از 
ورزش تصویب شود کمک خوبی به این بخش به ویژه 
در حوزه ورزش های قهرمانی و هیئت های ورزشی خواهد 

شد.
توسعه  راستای  در  و جوانان گفت:  وزیر ورزش  معاون 
زمین چمن مصنوعی روستایی برای تحقق مطالبات مردم 

دشتستان اقدامات مهمی انجام می شود.
استان  در  ورزشی  پروژه های  تکمیل  افزود:  تقی زاده 
بوشهر در اولویت است و این در حالی است که در 6 
سال گذشته پروژه های مختلف ورزشی بر اساس مطالبات 
شده  افتتاح  بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در  مردم 

است.
وی، ایجاد پایگاه  قایقرانی قهرمانی کشور در بوشهر را 
مورد تأکید قرارداد و بیان کرد: با توجه به ظرفیت باالی 
تالش  ساحلی  و  دریایی  ورزش های  عرصه  در  بوشهر 
می شود پایگاه قهرمانی قایقرانی کشور به مرکزیت استان 

بوشهر ایجاد شود.
مدیرکل  استاندار،  به اتفاق  تقی زاده  جمشید  همچنین 
از  تنگستان  مسئوالن  و  بوشهر  استان  جوانان  و  ورزش 

استخر شنای  در دست احداث اهرم بازدید کردند.
در این بازدید معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان با 
تأکید بر تسریع در تکمیل این پروژه اظهار داشت: برای 
تومان  میلیارد   2 اهرم  سرپوشیده  استخر  از  بهره برداری 

اعتبار تزریق می شود.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  فرد  بهروزیان  احمد 
ساخت  آغاز  از  سال   6 از  بیش  اینکه  بابیان  نیز  بوشهر 
ریال در  میلیارد  تاکنون 30  افزود:  پروژه می گذرد  این 
و  شده  پرداخت  اهرم  سرپوشیده  استخر  پروژه  ساخت 

برای تکمیل آن به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

استان کهگیلویه و بویراحمد
   

یاسوج

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی  
سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد:

سه پروژه  بزرگ آبرسانی 
روستایی در منطقه محروم 
زیالیی به بهره برداری رسید

حضور  با  بسیج  خبرگزاری  از  نقل  به  طلوع  گزارش  به 
فرمانده سپاه فتح سه  پروژه  بزرگ آب رسانی روستایی 
با همکاری قرارگاه پیشرفت آبادانی به بهره برداری رسید.
در همین خصوص فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: مردم محروم ترین روستاهای استان به همت قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی  سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد طعم 
پیشرفت و آبادانی را چشیدند، قرارگاهی که در کمترین 
زمان ممکن، با کمترین هزینه توانسته باری بزرگی را از 

روی دوش مردم بر دارد.
بزرگ  پروژه  سه  داشت:  اظهار  خرم دل  حمید  سردار 
آبرسانی روستایی بااعتبار یک میلیارد تومان با همکاری 

قرارگاه پیشرفت آبادانی به بهره برداری رسید.
 ۳۵ حجم  با  آب  ذخیره  استخر  سه  کرد:  تصریح  وی 
دهستان  و  خور  گل  مله خوش،  روستاهای  در  لیتر  هزار 
زیالیی همراه با عملیات لوله گذاری بالغ بر پنج کیلومتر، 
دو  کلنگ زنی  و  پهن  برد  روستای  دارالقرآن  افتتاح 
از  زیالیی  موشمی  و  بردپهن  روستاهای  کودک  پارک 

پروژه هایی بود که به بهره برداری و کلنگ زنی رسید.

طرح هادی در ۱۹ هزار و ۱۸۰ 
روستای کشور اجرا شد  

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
باالی ۲۰ خانوار  در ۱۹ هزار و ۱۸۰ روستا  هادی  طرح 

کشور تاکنون اجراشده است.
توسعه  طرح  نشست  در  شاملو  محمد  ایرنا  گزارش  به 
منظومه روستایی گچساران افزود: ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای 
باالی ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که تاکنون طرح 

هادی ۹۶ درصد از این روستاها تهیه شده است.
وی تعداد روستاهای دارای طرح هادی در کشور را ۳۸ 
هزار و ۵۰۰ روستا عنوان کرد و گفت: توسعه روستاهای 

از مهمترین برنامه های دولت تدبیر و امید است.
شاملو ابراز کرد: هم اکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ طرح 
مناطق  در  روستایی  محیط  و  بهسازی  درزمینه  نیمه تمام 

مختلف روستایی کشور در دست اجراست.
وی ادامه داد: برای اجرای و تکمیل این طرح ها ۴۲ هزار 
میزان  این  از  که  شد  گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال  میلیارد 

اعتبارات تاکنون ۳۰ درصد تخصیص یافته است.
شاملو ابراز کرد: ایجاد اشتغال در روستاها نقش مهمی در 

کاهش مهاجرت و توسعه همه جانبه کشور دارد.
وی عنوان کرد: طرح منظومه روستایی در ۱۷ نقطه کشور 
اقتصادی،  توسعه  آن  اساس  بر  که  اجراست  دست  در 
روستاها  زیرساختی  و  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی، 

پیگیری می شود.
بنیاد مسکن  شاملو بیان کرد: در طول چهار دهه گذشته 
توسعه  درزمینه  چشمگیری  فعالیت های  اسالمی  انقالب 

روستاها داشته است.
دستگاه های  روستایی  منظومه  طرح  در  داد:  ادامه  وی 
اجرایی برای توسعه همه جانبه با هم مشارکت داشته باشند.
روستا  در  همیشگی  و  پایدار  توسعه  تصریح کرد:  شاملو 
با رویکرد اقتصادی، اجتماعی و اشتغال زایی است که در 
این زمینه دولت تأکید فراوانی داشته و گام های مهمی نیز 

برداشته است.
وی ابراز کرد: در قالب این طرح بر اساس شرایط اقلیمی، 
موقعیت جغرافیایی، قابلیت و ظرفیت های شغلی، اجتماعی 
تشکیل  را  منظومه هایی  تفکیک،  به  روستاها  اقتصادی  و 

می دهند و هر یک به قطبی تبدیل خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد 
در این نشست گفت: طرح توسعه پایدار روستایی در ۱۱۷ 

روستای گچساران اجرا می شود.
حسین جنتی ابراز کرد: این طرح باهدف شناسایی ظرفیت 
و قابلیت های موجود هر منطقه در سطح یک منظومه اجرا 

خواهد شد.
و  کمبود  کردن  برطرف  و  بررسی  اینکه  بابیان  وی 
قرار  مدنظر  باید  طرح  این  اجرای  در  روستاها  مشکالت 
گیرد گفت: اجرای این طرح در برطرف کردن مسائل، 

مشکالت و معضالت روستاها نقش بسزایی دارد.
و  کهگیلویه  هزارنفری   ۷۱۳ جمعیت  از  درصد   ۴۵
بویراحمد معادل ۳۱۴ هزار نفر در روستاها سکونت دارند.

استان خوزستان

اهواز

برداشت محصوالت گلخانه ای 
در اللی آغاز شد  

برداشت محصوالت گلخانه ای از چهار گلخانه شهرستان اللی 
در استان خوزستان آغاز شد.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  اللی  کشاورزی  جهاد  سرپرست 
ایرنا گفت: پیش بینی می شود امسال ۶۰ تن محصول گلخانه ای  

در این شهرستان برداشت شود.
موسی سلیمانی افزود: این میزان تولید نسبت به پارسال ۷۵  

درصد افزایش خواهد داشت.
وسعت  افزایش  داد:  ادامه  اللی  کشاورزی  جهاد  سرپرست 
مناسب  تغذیه  کم بهره،  تسهیالت  اعطای  علت  به  گلخانه ها 
گلخانه ای  محصوالت  بازارپسند  و  خوب  قیمت  گیاه، 
این  در  خانه ای  گل  محصوالت  تولید  افزایش  عوامل   از 

شهرستان می باشند.
وی گفت: محصوالت گلخانه ای در این شهرستان شامل خیار، 
گوجه فرنگی  و فلفل دلمه هستند که ساالنه ۷۰  درصد از 
محصول برداشت شده به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 

در بازارهای محلی و داخلی عرضه می شود.
افزود: به متقاضیان احداث  سرپرست جهاد کشاورزی اللی 
درصد   ۱۰ کارمزد  با  تسهیالت  شهرستان  این  در  گلخانه 
پرداخت می شود و مجوز ساخت گلخانه نیز پس از درخواست 

به مدت ۳۰ روز صادر می شود.
شهرستان اللی در شمال خوزستان قرار دارد که حدود چهار 

هزار بهره بردار بخش کشاورزی در آن فعال هستند.
در شهرستان اللی ۲۴ هزار هکتار اراضی دیم وجود دارد.

خرمشهر

 یک واحد آموزشی خیر ساز 
در خرمشهر بهره برداری شد

 

به گزارش ایرنا یک واحد آموزشی شش کالسه خیر ساز در 
خرمشهر بهره برداری و کار ساخت یک مدرسه دانش آموزان 
از مسئوالن  با حضور جمعی  استثنایی و یک سالن ورزشی 

استانی و محلی در این شهرستان آغاز شد.
مدیر آموزش وپرورش خرمشهر در حاشیه این آیین گفت: 
توسط  ریال  میلیارد   ۳۰ با  کالسه  شش  آموزشی  واحد 
و  ساخته  خرمشهر  مولوی  منطقه  در  مدرسه ساز  خیر  یک 

بهره برداری شد.
سه  مدرسه  یک  احداث  کار  همچنین  افزود:  علی فر  ناصر 
 ۸۰ با  خرمشهر  معلوالن  برای  ورزشی  سالن  یک  و  کالسه 
میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت در منطقه زمین 

شهری خرمشهر آغاز شد.
تداوم  خبر  انتشار  از  پس  است  حاکی  ایرنا  دیگر  گزارش 
آب گرفتگی حیاط برخی مدارس خرمشهر ناشی از بارندگی 
روز  خرمشهر  دادستان  ایرنا،  توسط  جاری  هفته  اوایل 
چهارشنبه از دبستان ۲۲ بهمن این شهر دیدن و رفع مشکل را 

در مدت ۴۸ ساعت را توسط مسئوالن مربوطه خواستار شد.
از  ساعت   ۴۸ از  پس  دادستانی خرمشهر  افزود:  باوی  فاخر 
محل دیدن و در صورت برطرف نشدن مشکل آب گرفتگی 

ضمن انعکاس کم کاری مسئوالن مربوطه به مراجع باالتر با 
متخلفان برخورد خواهد کرد. 

۴۰ هزار دانش آموز در شهرستان خرمشهر مشغول به تحصیل 
هستند. 

استان هرمزگان
 

بندرعباس

 پنج شهرداری هرمزگان 
 ارتقا یافت

به گزارش ایرنا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
هرمزگان از ارتقای درجه پنج شهرداری و ابالغ درجه های 
جدید از سوی وزیر کشور به استانداری هرمزگان خبر 

داد.
شهرداری  درجه  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مدرس  رضا 
درگهان قشم به شش، سوزای قشم به چهار، کوهستک 
میناب به چهار،  قلعه قاضی بندرعباس به چهار و درجه 

شهرداری گوهران بشاگرد به سه ارتقا یافت.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای درجه شهرداری ها به استناد 
مزایای  و  حقوق  آیین نامه  )یک(  ماده   )۳( تبصره 
شهرداران مصوب یکم تیرماه سال ۱۳۷۰ هیئت وزیران و 
اصالحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر 
بر درجه بندی شهرداری ها که در نامه شماره )۳۴۷۹ مورخ 
۱۹/۱/۹۴( به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت 

کشور رسیده، انجام شده است.
درجه بندی  شد:  یادآور  هرمزگان  استاندار  معاون 
شهرداری ها باعث می شود ساختار تشکیالتی شهرداری ها 

به تبع ابالغ درجه جدید تغییر یابد.
مدرس گفت: بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور، 
شهرداری هایی که چهار سال از زمان ابالغ آخرین درجه 
آنها گذشته، می توانند پیشنهاد ارتقای درجه خود را پس 
از تأیید استانداری به سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور ارسال کنند.
درجه بندی  جدید  دستورالعمل  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اختصاص  با  درآمد،  امتیاز  کسب  جدول  شهرداری ها 
امتیاز  بیشینه  و  به شهرداری های کم درآمد  امتیاز  کمینه 
به بیشترین درآمد شهرداری های کشور و برقراری رابطه 
شده  طراحی  کشوری  درآمد  تغییرات  بازه  بین  منطقی 

است.
وی گفت: همچنین نحوه امتیازدهی شاخص جمعیت نیز 
بر اساس بازه جمعیتی شهرهای ایران بر طبق آخرین آمار 
به روز و مصوب کشوری، طبقه بندی و شاخص تقسیمات 
کشوری مبنی بر موقعیت شهر ازلحاظ تقسیمات کشوری 
بخشداری  و  فرمانداری  استانداری،  درجه  به  توجه  با 

امتیازبندی شده است.

 اولین تور صنعتی کیش 
به گردش در می آید   

به گزارش ایرنا مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: جمعی 
از مدیران صنعت کشور در قالب اولین تور گردشگری 

صنعتی کیش، هفته آینده از این جزیره دیدن می کنند.
سمپوزیوم  گشایش  آیین  در  مظفری  غالمحسین 
با  اکو   عضو  گردشگری  سرمایه گذاری  فرصت های 
اعالم این خبر افزود: توسعه و تقویت حلقه های مختلف 
گردشگری ازجمله گردشگری سالمت و صنعت در کنار 
سایر حلقه های گردشگری در دستور کار سازمان منطقه 

قرار دارد. 
وی با تأکید بر وجود زیرساخت های مناسب گردشگری 
پذیرای  کیش  جزیره  حاضر  حال  در  افزود:  کیش  در 
با  و  است  همسایه  کشورهای  از  سالمت  گردشگران 
نتایج  به  برای دستیابی  نیز  ما  به زمینه های مساعد  توجه 
ارتقای خطوط  و  درحال توسعه  بخش،  این  دز  مطلوب تر 

پروازی به کشورهای مختلف هستیم.
 مظفری با اشاره به ورود ساالنه یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
گردشگر به جزیره کیش اظهار داشت: ۵۲ هتل در کیش 
داریم  دست ساخت  در  نیز  هتل هایی  و   می کند  فعالیت 
که این امر نمایانگر صنعت پویای گردشگری در منطقه 
آزاد کیش است و در تالشیم که با رایزنی های انجام شده 
از صندوق توسعه ملی برای توسعه بیشتر زیرساخت های 

گردشگری بهره بگیریم.
با  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ورزشی  بزرگ  رویدادهای  موفق  برگزاری  به  اشاره 
در  کیش  باشکوه  میزبانی  به  توجه  با  افزود:  کیش  در 
مسئوالن  رضایت  که  ورزشی  بین المللی  رویدادهای 
این  در  است،  داشته  پی  در  را  جهانی  فدراسیون های 
تا  شده  انجام  تعامالتی  نیز  المپیک  ملی  کمیته  با  حوزه 
 بتوانیم میزبانی جام جهانی فوتبال ساحلی در کیش داشته 

باشیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت:۷۵۰ لیتر سوخت سهمیه ای نیز برای رانندگان حوزه حمل و نقل جاده ای اختصاص می 
یابد. به گزارش خبرنگار مهر، یوسف عابدینی در نشست خبری با گرامیداشت هفته راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار داشت: ۲۶ آذرماه سال 
۱۳۶۲ به فرمان امام )ره( و به  منظور تجلیل از رانندگان حمل ونقل جاده ای با عنوان روز ملی حمل ونقل و رانندگان نام گذاری شد، همچنین روز یکم 
دی ماه نیز برای تجلیل از فعالیت حوزه راهداری جاده ای، روز راهداری نام گذاری شده که این ایام رو خدمت همکاران مجموعه راهداری و حمل 
نقل جاده ای تبریک می گوئیم. وی افزود: در گذشته وظیفه نگهداری و امنیت جاده ها برعهده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بود ولی از 
ابتدای آذرماه سال جاری، حوزه احداث راه های روستایی نیز به این اداره کل واگذار شد که موجب افزایش مسئولیت ما شده است و امیدواریم بتوانیم 
منشأ ارائه خدمات بهتری برای مردم در سطح استان باشیم و برای تحقق این اهداف از اصحاب رسانه این انتظار می رود تا در کنار ما و برای کسب 

رضایتمندی، خدمات مطلوب تر و اطالع رسانی تالش کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان:
۷۵۰ لیتر سوخت سهمیه  رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای


