
دكتر محمد دادكان در اولين همايش ملي تربيت بدني در دانشگاه آزاد اسالمي الرستان عنوان كرد:

قهرمانی در ورزش بايد از تک رشته های کشتی، وزنه برداری و تکواندو خارج شود
 اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه آزاد اسالمي الرستان برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از الرستان، در اين همايش كه در سالن فرهيختگان دانشگاه آزاد اسالمي الرستان برگزار گرديده بود، دكتر محمد 
دادكان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسالمی با بيان اين نكته كه  توسعه ورزش های همگانی و درون دانشگاهی در اين معاونت محقق شده است، اظهار 
داشت: برگزاری همايش ها و سمينارهای تربيت بدنی و علوم ورزشی، بخشی از ورزش است، از اين رو بايد به عملياتي كردن ورزش به جای تئوری 

كردن آن، توجه بيشتری داشت...
 ادامه خبر در پايين صفحه
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استان فارس 

کازرون
پیروزی تیم فوتسال آتش نشانان کازرون در 

ديدار يادبود شهدای آتش نشان

و  چمران  شهید  یادواره  جام  منتخب  فوتسال  تیم  دو  دوستانه  دیدار 
آتش نشانان کازرون، با برتری آتش نشانان کازرونی پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کازرون، در این بازی که به منظور یادبود شهدای آتش نشان برگزار شده 
بود، دو تیم در پایان وقت قانونی بازی به تساوی پرگل 5-5 رسیدند، اما 
آن  از  را  پیروزی  پنالتی،  ضربات  در  بهتر  عملکرد  ارائه  با  آتش نشانان 

خود کردند.
این دیدار گفت: طبق  مدیرعامل سازمان آتش نشانی کازرون در حاشیه 
برنامه ریزی ها، سال آینده در بحث اشاعه فرهنگ ورزش و تربیت بدنی 

اقدامات مؤثری از سوی سازمان آتش نشانی انجام خواهد شد.
آتش پادسوم مهدی صادق زاده افزود: سازمان آتش نشانی کازرون آمادگی 
دارد با هر جایی و هر نهادی که در این زمینه نیاز به همکاری داشته باشد، 

تعامل مناسبی برقرار کند.

کلنگ مجتمع عرضه آبزيان شهرستان 
کازرون به زمین زده شد

سرویس خبری/ داود کشاورز: با حضور 
شهرستان  فرماندار  علوی  سیدکمال 
اعضای شورای  شهردار،  مکی  کازرون، 
مختلف  اقشار  و  اداری  مسئولین  شهر، 
به  آبزیان  فروش  مجتمع  کلنگ  مردم، 

زمین زده شد.
علوی فرماندار شهرستان کازرون گفت: 
احداث این مکان یکی از مطالبات مردم 
باشد. در  به وجود آن می  مبرم  نیاز  شهرستان کازرون است و در شهر 
حال حاضر در سطح شهر مشکالتی درخصوص بهداشت محیط، ترافیک 
و عرضه محصوالت آبزی وجود دارد که با ساخت این مکان، مشکالت 

موجود برطرف خواهد شد.
وی افزود: ملک مذکور در تصرف شهرداری است و چنانچه شرکت های 
این مجتمع  پخش آبزیان مشارکت نکنند، شهرداری کار ساخت و ساز 

را انجام می دهد.
در ادامه، مکی شهردار کازرون گفت: تالش داریم این پروژه با مشارکت 
شهروندان انجام شود، امیدواریم در جلساتی که در این خصوص برگزار 
می گردد، شرکت کنند، در صورت عدم همکاری شهروندان، شهرداری 

اقدام به اجرای پروژه خواهد نمود.
زیربنای  با  مترمربع  به مساحت کل 5653  مجتمع  این  است  شایان ذکر 
احداث  پارکینگ   60 و  تجاری  واحد   45 دارای  مترمربع   2688 تجاری 

خواهد شد و در سال 96 عملیات اجرایی آن آغاز می گردد.

شورای اداری شهرستان کازرون تشکیل 
جلسه داد

سرویس خبری/ داود کشاورز: آخرین 
اداری شهرستان کازرون  جلسه شورای 
االسالم  حجت  حضور  با   ،95 سال  در 
فرماندار،  علوی  جمعه،  امام  خرسند 
تابعه،  شهرهای  شهرداران  و  بخشداران 
در  انتظامی،  و  نظامی  اداری،  مسئولین 

ساختمان جدید فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه، خرسند ضمن تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و سال 

جدید، اظهار داشت: مردم داری رمز بقای نظام جمهوری اسالمی است و 
پایه اصلی حکومت می باشد. اگر حکومتی مردم دار باشد، حتی اگر آن 
حکومت اسالمی نباشد، دوام خواهد آورد و اگر چنین نباشد، دوام نمی 

آورد.
وی افزود: باید تالش کنیم در مدتی که مسئولیت به عهده ماست، فقط 
خدمتگزار مردم باشیم. یکی از واجبات حکومت اسالمی، خدمت به مردم 

است و باید قدر این خدمت را بدانیم.
اکتفا  دستورالعمل  به  فقط  شهرستان  مدیران  گفت:  کازرون  جمعه  امام 
به فکر رفع مشکالت مردم  تحلیلی و قهرآمیز،  از برخورد  قبل  نکنند و 

باشند.
همه  داشت:  اظهار  کازرون  شهرستان  فرماندار  علوی  جلسه،  ادامه  در 
امکانات و توانمندی های اجرایی به منظور برگزاری هرچه بهتر آیین های 
باستانی نوروز باید استفاده شود. وی افزود: بیش از 20 جلسه ستاد اسکان 
و استقبال نوروزی تشکیل شده و بیش از 600 کالس درس، سالن های 
ورزشی و مهمانسراهای ادارات، پذیرای مهمانان نوروزی خواهند بود. به 
دلیل مسائل امنیتی و زیباسازی، اسکان در بوستان های شهر و نصب چادر، 

ممنوع است.
در ادامه مهندس نکویی زاده رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: در چهار 
سال گذشته، 65 کیلومتر بزرگراه در شهرستان کازرون به بهره برداری 

رسیده است و 33 هزار تابلوی راهنمایی در راه ها نصب شده است.

گردهمايی مصون سازی فرهنگی کارکنان با 
موضوع سبک زندگی فاطمی در تیپ تکاور 

امام سجاد)ع(
برابر گزارش رسیده از روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد)ع(،  
گردهمایی مصون سازی فرهنگی کارکنان با موضوع سبک زندگی فاطمی 

در حسینیه امام موسی بن جعفر)ع( تیپ برگزار شد.
حجت  سپس  و  شد  قرائت  مجید  اله  کالم  از  تالوتی  مراسم  این  در   
االسالم گیوی نهاوندی اعزامی از تهران ضمن بر شمردن صفات حضرت 
سبک  تشریح  به  و  پرداخته  ایشان  زندگی  از  گیری  الگو  و  زهرا)س( 

زندگی فاطمی اشاره نمودند. 
ایشان در ادامه بیان داشت: اگر می خواهید فاطمی زندگی کنید، باید کینه 
را از دل بزدایید؛ چون دل جای کینه نیست، محبت و عالقه را در دل باید 
زنده کنید که این روش زهرای اطهر)س( بود که در طول شبانه روز برای 
همه دعا می کرد و در پاسخ این سؤال که چرا برای خود دعا نمی کنی 
باید اول همسایه را دعا کند. دیگر  الدار( مسلمان  می فرمود: )الجار ثم 
بود؛ یعنی مدافع حریم والیت و خود  اینکه حضرت فاطمه مدافع حرم  
اولین مدافع حریم والیت علوی بود و در این راه جان خود را نثار کرد تا 

اسالم، قرآن و والیت زنده نگه داشته شود.
 در ادامه برنامه مداح اهل بیت کربالئی محمد جمالی به مرثیه سرایی و 

نوحه خوانی پرداخت.

الرستان
دكتر محمد دادكان در اولين همايش ملي تربيت بدني در 

دانشگاه آزاد اسالمي الرستان عنوان كرد:

قهرمانی در ورزش بايد از تک رشته های 
کشتی، وزنه برداری و تکواندو خارج شود

 اولین همایش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه آزاد اسالمي 
الرستان برگزار گردید.

این همایش که در  در  از الرستان،  آنا  به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمي الرستان برگزار گردیده بود، دکتر 
که   نکته  این  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش  معاون  دادکان  محمد 
توسعه ورزش های همگانی و درون دانشگاهی در این معاونت محقق شده 
است، اظهار داشت: برگزاری همایش ها و سمینارهای تربیت بدنی و علوم 
ورزشی، بخشی از ورزش است، از این رو باید به عملیاتي کردن ورزش 

به جای تئوری کردن آن، توجه بیشتری داشت.
 دادکان با اشاره به اینکه امر قهرمانی در ورزش باید از تک رشته های 
کسب  امیدواریم  افزود:  شود،  خارج  تکواندو  و  برداری  وزنه  کشتی، 
انفرادی  به رشته های  منحصر  تنها  المپیک،  و  مدال های آسیایی، جهانی 
نباشد و ورزش های گروهی نیز در میادین بزرگ بین المللی برای ایران 

اسالمی افتخار آفرینی کنند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین بحث ما در بخش معاونت ورزش دانشگاه 
آزاد اسالمی، رونق ورزش در میان دانشجویان است، یادآور شد: حاصل 
این فعالیت ها،  باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی است که 
در سال 94 تأسیس شد، تشکیل 10 تیم حرفه ای آقایان و 10 تیم حرفه ای 
در بخش بانوان است که از میان آن ها، 11 تیم رشته های مختلف ورزشی 
قهرمان  نایب  تیم   4 از آن خود کردند،  را  نخست  عنوان  برتر  لیگ  در 
شدند و دو تیم نیز بر سکوی سوم قرار گرفتند و یک تیم از دور رقابت ها 

کنار رفت.
ورزش  اصلی  هدف  اینکه  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش  معاون 
رشد تفکرات انسان هاست، تأکید کرد: ورزش عالوه بر پرورش جسم، 
هرگونه  از  را  افکار  و  است  تأثیرگذار  بسیار  انسان ها  روان  و  روح  در 

ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی دور می کند.
دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیئت  دبیر  سارویي  حمزه  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
آزاد اسالمی استان فارس نیز اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمی با یک 
میلیون و 700 هزار دانشجو به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان 
شناخته شده است که این امر، بزرگترین افتخار برای نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است.
سارویی با اشاره به اینکه هم اکنون پنج میلیون نفر از دانشگاه آزاد اسالمی 
فارغ التحصیل شده اند، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس 
با 41 واحد دانشگاهی و 100 هزار دانشجو، بیشترین تعداد واحد دانشگاهی 
در میان تمامی استان های کشور را دارد و  پس از استان های تهران و 
خوزستان نیز از نظر تعداد دانشجو، سومین دانشگاه ایران است که همین 

امر، افتخاری بزرگ برای این استان پهناور به شمار می آید.
سارویي با اشاره به اینکه عالوه بر کسب علم، دانشجو به سالمتی روح و 
جسم نیز نیاز دارد، گفت: وجود جسم سالم و روحی قوی، باعث یادگیری 

مطلوب تر علم در تحصیل می شود.
سارویي دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان را قدیمی ترین دانشگاه دانست 
و افزود: دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان با وجود اساتید، کارکنان و 
بهترین  از  یکی  تواند  می  مطلوب،  اعتبار  همچنین  و  شایسته  دانشجویان 

دانشگاه های آزاد اسالمي استان فارس و حتی کشور شناخته شود.
سپس فرزانه رئیس دبیرخانه هیئت امناي استان، به عنوان سخنران بعدي 
به  ورزشي،  سمینارهاي  و  ها  همایش  برگزاري  از  تقدیر  ضمن  مراسم، 
بررسي ابعاد وجودي انسان ها پرداخت و خاطر نشان کرد: طبق آموزهاي 
به  ها  انسان  و وجود  ارزش  که  است  بعد  سه  داراي  انسان  قرآن کریم، 

چگونگي این ابعاد مي باشد.
وي بعد اندیشه، بعد صفات اخالقي و بعد رفتاري را بعدهاي سه گانه انسان 
دانست و افزود: رفتارهاي انساني، ناشي از اندیشه و صفات اخالقي اوست 
و بعد اندیشه، بر بعدهاي صفات نفساني و رفتارهاي انساني تأثیر دارد و 

رفتارهاي انساني نیز تبدیل به اندیشه هاي او مي گردند.
فرزانه ادامه داد: همین ارتباط بین ابعاد وجودي انسان ها باعث مي شود که 
جایگاه تربیت بدني در بین علوم انساني جایگاه ویژه اي است و جا دارد 

که ما براي  شناساندن آن به جامعه هزینه نماییم.
در ابتداي مراسم، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان ضمن تقدیر 
و تشکر از برگزاري این همایش، ورزش و تربیت بدنی را یکی از ابعاد 
پیشرفت و ترقی دانشگاه ها دانست و خاطرنشان کرد: نخستین همایش 
ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان، نشان 

از مأموریت شایسته این واحد دانشگاهي در توسعه ورزش است. 

استان خوزستان 

معاون فرماندار شادگان: 

شهرستان شادگان با نرخ با سوادی 3/72 
درصد، در رتبه بیست وچهارم استان قرار 

دارد 

بر ضرورت  شادگان  فرماندار  معاون  حکیمی:  ناصر  شهرستان/  سرویس 
افزایش کالس های سواد آموزی تأکید کرد وگفت: شهرستان شادگان با 

نرخ با سوادی 3/72 درصد در رتبه بیست وچهارم استان قرار دارد.
به نهضت  بهینه  بر ضرورت توجه  فرماندار  معاون  اله آلبوغبیش  نعمت   
سواد آموزی تأکید کرد وگفت: شهرستان شادگان با نرخ با سوادی 3/72 

در رتبه بیست وچهارم استان قرار دارد.
معاون فرماندار شادگان اظهار داشت: از میان شهرستانهای استان، شهرستان 

ماهشهر با نرخ با سوادی 3/88 درصد، باالترین نرخ باسوادی را دارد.
وی افزود: بر اساس سالنامه آماری سال 1393 استانی و کشوری، میانگین 
با سوادی کشور، 8/84 درصد و میانگین با سوادی استان خوزستان، 5/83 
درصد بوده و به این ترتیب، میانگین با سوادی شهرستان شادگان 5/12 
درصد کمتر از میانگین کشوری و 2/11 درصد کمتر از میانگین استان 

خوزستان است.

هندیجان
کاشت 136 نهال در هنديجان 

سرویس شهرستان/ ناصر حکیمی: همزمان با سالروز تأسیس بنیاد شهید و 

ایثارگران، 136 نهال در هندیجان کاشته شد.
 شنبدی در این باره گفت: به منظور گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید 
و ایثارگران، 136 نهال از قبیل کاکتوس -نخل و کنار، با حضور مسئولین 
در ورودی جاده روستای حسین آباد کاشته شد. در ادامه، کوروش مودت 
فرماندار هندیجان با اشاره به یاد و خاطرات و رشادت شهدا در انقالب و 
جنگ گفت: زنده نگهداشتن یاد و خاطرات این عزیزان در دوران دفاع 
مقدس و انقالب را باید به نسل جدید معرفی نمود و گفت که چگونه در 
معظم  به خانواده  باید خدمت  ایستادگی کردند. وی گفت:  مقابل دشمن 
رفع  در  مسئولین  و  دهیم  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  ایثارگران  و  شهدا 
افزود:  ادامه  در  هندیجان  فرماندار  نکنند.  عزیزان کوتاهی  این  مشکالت 
ما امروز با کاشت نهال، یاد و خاطرات این عزیزان را زنده نگه خواهیم 

داشت.

استان بوشهر
رئیس آموزش و پرورش دير بوشهر: 

هزينه رفت وآمد دانش آموزان
 تأمین شود

رئیس آموزش و پرورش دیر استان بوشهر خواستار تأمین هزینه سرویس 
رفت و آمد دانش آموزان روستا مرکزی این شهرستان شد.

 به گزارش ایرنا، احمد عبداهلل زاده روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش 
و پرورش شهرستان دیر گفت: هم اکنون یکی از مشکالت اساسی آموزش 
و پرورش، بدهی بابت هزینه سرویس رفت و آمد دانش آموزان روستای 

مرکزی است.

وی گفت: وضعیت مالی آموزش و پرورش طوری است که هیچ گونه 
اعتباری برای این طرح پرداخت نشده و رانندگان خواستار پرداخت طلب 

خود شده اند، اما ما هیچ اعتباری نداریم که به آنان پرداخت کنیم.
رئیس آموزش و پرورش دیر اضافه کرد: روزانه 220 دانش آموز دختر را 
در قالب 10 سرویس مینی بوس جابه جا می کنند که پیگیری های زیادی 
هم با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای تأمین هزینه آنها صورت 

گرفته اما تاکنون اقدامی نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 150 کالس درس در 25 واحد 
نوروز   ایام  در  فرهنگی،  غیر  و  فرهنگی  مسافران  اسکان  برای  آموزشی 
پیش بینی شده که 51 کالس آن ویژه و بقیه به صورت عادی و معمولی 

ساماندهی شده است.
عبداهلل زاده درباره طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان که منطقه ویژه 
اقتصادی پارس اجرا می کند، بیان کرد: در این ارتباط اقدامات خوبی برای 
تقویت بنیه علمی دانش آموزان و نخبه پروری صورت گرفته، اما سهم 
شهرستان دیر نسبت به سایر شهرستان های جنوبی بسیار اندک است و 

باید توجه ویژه ای به این شهرستان شود.
وی یادآورشد: هم اکنون 9 هزار دانش آموز در 370 کالس درس، در 

قالب 85 مدرسه در شهرستان دیر مشغول به تحصیل هستند.
شهرستان دیر در فاصله 200 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.

استان هرمزگان 
مديركل راه آهن هرمزگان:

قطار بندرعباس- مشهد همه روزه شد
مشهد  بندرعباس-  قطار  شدن  روزه  همه  از  هرمزگان  آهن  راه  مدیرکل 

خبر داد. 
جمع  در  چهارشنبه  صبح  پورفخری  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بیان  و  داد  خبر  مشهد  بندرعباس-  قطار  شدن  روزه  همه  از  خبرنگاران 
داشت: با توجه به پیگیری های مکرر مدیریت این اداره کل در راستای 
خدمت رسانی و رفاه هر چه بیشتر مردم استان هرمزگان، قطار مسافری 

بندرعباس- مشهد از امروز 25 اسفند ماه 95، همه روزه شد.
مدیر کل راه آهن هرمزگان همچنین از افزایش 21 درصدی سهم جابجایی 
سهم  گفت:  و  خبرداد  کل  اداره  این  در  رجایی  شهید  بندر  از  ریلی  بار 
 5 حدود   ،92 سال  ابتدای  در  رجایی  شهید  بندر  بار  جابجایی  از  راه آهن 
درصد بوده که این مقدار در سال جاری به بیش از 21 درصد رسیده است.
اداره کل  این  مدیرکل راه آهن هرمزگان به عملکرد تخلیه و بارگیری 
طی سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال 93 از نظر وزنی 13 میلیون و 
584هزار و 548 تن تخلیه و بارگیری شده بود که این میزان در سال 94 
به 15 میلیون و 824هزار و 493 تن رسیده است که در پایان سال جاری 

این میزان به بالغ بر  17 میلیون تن  خواهد رسید.
پورفخری اظهار داشت: از نظر تن کیلومتر مرزی در 11 ماهه سال گذشته، 
بالغ بر 5 میلیارد و 640 میلیون تن کیلومتر مرزی بوده است که این رقم 
مرزی  کیلومتر  تن  میلیون   100 و  میلیارد   6 به  جاری  سال  ماهه   11 در 
رسیده است. وی از آمادگی کامل ایستگاه های طول خط خبر داد و افزود: 
برای رفاه حال مسافران و ارائه خدمات حمل و نقل، هماهنگی های الزم 
با سازمان تاکسی رانی انجام شده است.وی بر مزایای حمل و نقل ریلی در 
مقایسه با دیگر حمل و نقل ها اشاره کرد و گفت: حمل و نقل ریلی یک 
حمل و نقل ایمن، ارزان، کمک رسان به مصرف انرژی و همچنین دارای 

ظرفیت حمل بار انبوه بوده است. 
مدیر کل راه آهن هرمزگان افزود: بندرعباس روزانه سه تا پنج قطار به 
مقصدهای  تهران، اصفهان و مشهد دارد که حداقل در هر روز 4 هزار 
نفر مسافر از راه آهن هرمزگان به صورت رفت و برگشت تردد می کنند.

 وی به راه اندازی قطار بندرعباس- مشهد به صورت همه روزه اشاره و 
تصریح کرد: برای رفاه هر چه بیشتر حال مسافران در ایام نوروز، یک رام 

قطار نیز به مقصد مشهد مقدس اضافه  شده است. 
انتقال خودروی  منظور  به  واگن خودروبر  افزایش  به  اشاره  با  پورفخری 
مازاد مسافرین در مسیرهای تهران، اصفهان و مشهد اضافه کرد: در نوروز 

96 یک هزار و 600 دستگاه خودرو از طریق راه آهن جابجا می شود.

استان کهگيلويه و بوير احمد 

رئيس امور آب: 

کشت هندوانه در کهگیلويه، 70 درصد 
کاهش يافت

جمله  از  هندوانه  اینکه  به  اشاره  با  کهگیلویه  آب  امور  اداره  رئیس 
محصوالتی است که مصرف آب باالیی دارد، گفت: کشت این محصول 

در این شهرستان، نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش داشته است.
 یعقوب دمساز روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
سال گذشته 600 هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت هندوانه رفته بود 

که این رقم در سال جاری به 140 هکتار کاهش یافته است. 
وی یکی از اولویت های اصلی این نهاد را مبارزه با کشت های پرمصرف 
آب دانست و بیان کرد: در سال جاری بیش از 20 جلسه مختلف برای 

جایگزینی الگوی کشت مناسب، با بهره برداران برگزار شده است. 
دمساز با تأکید بر برخورد شدید با آبفروشان چاه های آبی بیان کرد: در 
سال جاری بیش از 20 حلقه چاه بدون مجوز با همکاری دادستانی پر شده 
متخلفان  برای  اخطاریه  برگ  عنوان کرد: یک هزار و 600  است.  وی 

آبفروشی نیز صادر شده است. 
 دمسـاز افـزود: بـا همـکاری دادسـتان، حکـم قطـع بـرق چاه هایی که 
قصـد آبفروشـی و کشـت پرمصـرف هندوانـه را داشـته باشـند، صادر 

است.   شـده 
که  دارد  کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   50 از  بیش  کهگیلویه  شهرستان 
درصد کمی از این اراضی آبی هستند.  در کهگیلویه و بویراحمد ساالنه از 
280 میلیون متر مکعب آب برداشتی از منابع آب زیر زمینی، 210 میلیون 
بخش  در  آن  مکعب  متر  میلیون   70 و  بخش کشاورزی  در  مکعب  متر 

آشامیدنی و صنعت مصرف می شود. 
بویراحمد،  و  زمین های کشاورزی کهگیلویه  هکتار  هزار  از حدود 300 

حدود 70 هزار هکتار، آبی است. 


