تاریخ

26

اردیبهشت

روزنامه

1397
چهارشنبه

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

مرودشت

اهدای زمین توسط خیر ،جهت حفر چاه
 15روستای رامجرد در مرودشت

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی امور
آبفا روستایی شهرستان مرودشت ،جلسهای در محل بخشداری درودزن با
حضور امامجمعه ،بخشدار درودزن و مدیر امور آبفا روستایی مرودشت
برگزار شد.
در این نشست ،خیر کورش بهبهانی ،یک قطعه زمین به متراژ 1200
مترمربع جهت حفرچاه کشاورزی به اداره آبفاروستایی اهدا نمود.
منوچهر مدیر آبفاروستایی مرودشت به خاطر این امر خداپسندانه از وی
قدردانی کرد و در محل زمین اهدایی حضور و زمین مذکور تحویل
آبفاروستایی گردید.

فسا

موهای  9دانشآموز را در فسا
با قیچی کوتاه کردند

معلم یک دبستان شهر فسا استان فارس در اقدامی عجیب برای رفع مشکل
دید دانشآموزان آخر کالس ،موی سر  9دانشآموز ردیفهای جلویی
کالس را با قیچی کوتاه کرد.
این اقدام واکنش رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان فسا را
برانگیخت .در گزارش ارسالی شامگاه دوشنبه اداره اطالعرسانی و روابط
عمومی آموزشوپرورش فارس به نقل از مسلم امینینژاد آمده است :این
رفتار مورد تأیید نیست.
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان فسا اظهار کرد :در پی اطالع
از اقدام خالف اصول تربیتی معلم کالس دوم ابتدایی یکی از مدارس
این شهر در کوتاه کردن موی  9تن از دانشآموزان کالسش بالفاصله
موضوع پیگیری شد .وی ادامه داد :این معلم ضمن اظهار پشیمانی از این
رفتار ،انگیزه خود را کوتاه کردن موهای بلند تعدادی از دانشآموزانش
که باعث مزاحمت برای سایر دانشآموزانی که در نیمکت پشت سر آنها
نشسته بودند عنوان کرد.
امینینژاد گفت :هرچند نیت اصلی رفتار این همکار فرهنگی حل یک
مسئله به وجود آمده در کالس درسش بود؛ ولی متأسفانه از یکی از
بدترین روشها برای حل این مسئله یعنی کوتاه کردن مو بهوسیله قیچی
استفاده کرد که مورد تأیید نیست.
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان فسا استان فارس گفت :هرچند
صیانت از حریم همکاران فرهنگی وظیفه ذاتی ماست؛ اما از طرف
دیگر صیانت و رعایت حقوق دانشآموزان بهعنوان امانتهایی که به
آموزشوپرورش سپردهشدهاند نیز مورد اهمیت و تأکید است.
امینینژاد گفت :آموزشوپرورش بهمراتب و طی بخشنامههای متعدد و
در کالسهای آموزشی ضمن خدمت ازجمله اقدام پژوهی اشارهکرده که
همکاران فرهنگی ضمن رعایت اصول تربیتی از روشهای صحیح حل
مسئله برای حل مشکالت موجود کالس درس استفاده کنند.
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان فسا بابیان اینکه در حال حاضر
برخی از خانوادههای دانشآموزان شاکی این همکار فرهنگی هستند
افزود :آموزشوپرورش نیز موضوع را از طریق مراجع ذیصالح اداری
پیگیری خواهد کرد.

آباده

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

توسعه مسکن شهری با ایجاد
زیرساختهای الزم شتاب میگیرد

تصویربرداری مستند «آ مثل آدم» در شهرستان
جهرم آغاز شد

صفحه

3

تصویربرداری فیلم مستند داستانی «آ مثل آدم» در روستای بهجان بخش سیمکان جهرم
یکشنبه آغاز شد .مهدی زارعی دهیار روستای بهجان در گفتوگو با خبرنگار ایرنا گفت:
فیلم «آ مثل آدم» در قالب مستند داستانی به تهیهکنندگی پیراحمدیان است و در آن جمعی
از اهالی روستای بهجان به نقشآفرینی میپردازند.
وی افزود :این مستند روایتگر تالش پزشکان جهادی در روستاها و مناطق محروم است.
زارعی اضافه کرد :این مستند در دو زمان  30دقیقهای در آینده نزدیک از شبکه فارس پخش
خواهد شد.
شیراز 30 ،واحدی نارنجستان داراب 30 ،واحدی امام سجاد داراب36 ،
واحدی گلستان شیراز و  20واحدی خنج ازجمله پروژههایی بود که در
سال جاری به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین بر لزوم تعامل بنیاد مسکن با شوراهای اسالمی و دهیاران
در جهت توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :هر جا تعامل و همپوشانی
و مشارکت و همراهی مردم بیشتر بوده است پیشرفت طرحهای عمران
روستایی نیز بهتر و پررنگتر انجامگرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس به اجرای طرحهای عمران روستایی
در استان فارس اشاره کرد و بابیان اینکه در استان فارس  2376روستای
باالی  25خانوار وجود دارد که در سال  96همه این روستاها دارای طرح
هادی شده است ،گفت :سال گذشته در بیش از یک هزار روستای استان
عملیات اجرایی طرح هادی با هزینه کرد  70میلیارد تومان آغاز شده
است .وی بابیان اینکه تاکنون  264هزار جلد سند روستایی در استان
فارس صادر شده که درواقع شامل  63.7درصد امالک روستایی استان
میشود و در شهرهای زیر  25هزار نفر نیز تاکنون  23هزار و  900جلد
سند صادر شده است ،عنوان کرد :امسال نیز  3هزار جلد سند روستایی و
 4400جلد سند شهری در استان فارس صادر میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس بابیان اینکه تاکنون  89هزار و 500
قطعه زمین به روستاییان واگذار شده و  21.5درصد خانوارهای روستایی
از خدمات واگذاری زمین بهرهمند شدهاند ،گفت :در سال  97نیز  2هزار
قطعه زمین به متقاضیان واگذار میشود .در این نشست اعضای شورا و
دهیاران و مسئوالن شهری در حشمتیه ،شهر بهمن و ایزدخواست نیز
نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل و مشکالت این مناطق طرح کردند و
خواستار توجه به توسعه روستایی و شهری در این مناطق شدند.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

رئیس تبلیغات اسالمی شادگان:

 ۱۴۰مبلغ و مبلغه در ماه رمضان
به مناطق مختلف شادگان اعزام میشوند

رئیس تبلیغات اسالمی شهرستان شادگان از اعزام  ۱۴۰مبلغ و مبلغه در ماه
مبارک رمضان به مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.
خبرنگار و عکاس /ناصر حکیمی :حجتاالسالم مصطفی جزایری اصل
در جمع روحانیون اظهار کرد :از این تعداد  ۹۰مبلغ و  ۵۰مبلغه بومی و
غیربومی به مناطق مختلف این شهرستان اعزام میشوند.
وی ماه مبارک رمضان را یک فرصت استثنایی برای تقرب به درگاه
الهی برشمرد و از اعزام بیش از  ۱۴۰مبلغ و مبلغه برای غنیسازی و تبیین
جایگاه دین و مبانی اعتقادی در سطح این شهرستان خبر داد.
حجتاالسالم جزایری اصل افزود :بهمنظور بهرهگیری هرچه بهتر از
ظرفیتهای مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان این مبلغان با حضور
در مساجد ،حسینیهها به تفسیر قرآن ،برپایی سه نوبت نماز جماعت،
بیان احکام و تبلیغ دین ،ارائه خدمات فرهنگی ،درس اخالق و تبیین
مسائل روز و ...میپردازند .وی افزود :مردم والیتمدار ،مؤمن و روزهدار
شادگان هرساله برای برگزاری مراسم دینی در مناسبتها ،بهخصوص ماه
مبارک رمضان استقبال بسیار خوبی نشان میدهند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شادگان در خاتمه گفت :امور دینی و
ارزشهای انقالب اسالمی در بین مردم شهرستان شادگان از جایگاه باالیی
برخوردار است و همین مسئله باعث شده مردم احترام ویژهای به عالمان
و مبلغان دینی داشته باشند.

شماره

2237

سال
بیست و چهارم

مشارکتی و نظاممند با حضور بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان
و شهرستان که ساالنه با حضور حداکثری مسئولین استانی و شهرستانی و
ذیربطان سالمت برای تبادل دانش ،نظرات و تجربیات ،یادگیری جمعی
و گفتمانسازی دوباره رویکرد سالمت همهجانبه و تبیین اولویتهای
سالمت و حمایتهای مالی برای آنها برگزار میشود.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تأمین مالی
پروژههای نفتی خارگ ،گفت :باید تالش شود روابط صنعت نفت با
مردم تقویت شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،فریدون حسنوندظهر در بازدید اعضای کمیسیون
انرژی مجلس از پایانههای صادرات نفت خام در جزیره خارگ ،اظهار
داشت :فرهنگ کار و تالش را به خوبی در جزیره خارگ میبینیم و
تالش گستردهای برای فعالیت و کار قابلمشاهده است.
وی با اشاره به اینکه نگاهی حمایتی نسبت به صنعت نفت و حوزه تولید
و صادرات داریم ،خاطرنشان کرد :روابط بین صنعت نفت و مردم باید
تقویت شود و کمیسیون انرژی مجلس نیز همکاری گستردهای در این
زمینه خواهد داشت .رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از
تالش کمیسیون انرژی مجلس برای تأمین منابع مالی جدید برای تکمیل
پروژههای پایانههای نفتی ایران در خارگ خبر داد و افزود :از همه
ظرفیتها برای توسعه صنعت نفت استفاده خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه تاریخ جزیره خارگ بیانگر مقاومت و ایستادگی این
جزیره است ،ادامه داد :جزیره خارگ بهاندازه روزهای جنگ بمباران شد
ولی همیشه ایستادگی کرد و تولید و صادرات نفت ادامه داشت.
حسنوند افزود :نخستین سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از
خروج آمریکا از برجام به جزیره خارگ بوده است تا با راهکارهای
مناسب زمینه توسعه و تثبیت وضعیت صنعت نفت فراهم شود.
وی اضافه کرد :در سفری که به جزیره خارگ داریم گزارشهایی برای
ارائه به دستگاههای ذیربط تهیه میشود و امیدواریم شاهد رفع مشکالت
در بخشهای مختلف در جزیره خارگ باشیم.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد؛

برپایی  685دستگاه چادر برای اسکان
زلزلهزدگان
عملیات جستوجو برای انتقال بقایای
جانباختگان سانحه هوایی تهران-یاسوج
همچنان ادامه دارد

معاون فرماندار شادگان خبر داد؛

معاون فرماندار شادگان در جلسه شورای سالمت شهرستان گفت :در
راستای مدیریت مشارکتی و دستیابی به مشارکت فعال و همهجانبه آحاد
جامعه ،مجمع سالمت شهرستان برگزار میشود.
خبرنگا و عکاس /اعظم حکیمی :نعمتاله آلبوغبیش معاون فرماندار
شادگان در جلسه شورای سالمت شهرستان که با حضور کلیه اعضا در
سالن جلسات فرمانداری برگزار شد از برگزاری و تشکیل مجمع سالمت
شهرستان خبر داد و گفت :مجمع سالمت شهرستان بر اساس دستورالعمل
اجرایی در راستای مدیریت مشارکتی و دستیابی به مشارکت فعال و
همهجانبه آحاد جامعه برگزار میشود.
معاون فرماندار شادگان افزود :مجمع سالمت شهرستان برای تحقق
رویکرد سالمت همهجانبه از طریق افزایش آگاهی ،مسئولیتپذیری و
مشارکت فعاالنه جامعه در حفظ و ارتقا سالمت با استفاده از ظرفیت
سازمانهای فرهنگی و آموزشی تشکیل میشود.
وی با اشاره به وظایف و ارکان مجمع سالمت ،از افزایش آگاهی،
مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی ،مشارکت ساختارمند و فعاالنه
فرد ،خانواده و جامعه در تأمین ،حفظ و ارتقا سالمت بهعنوان مهمترین
هدف مجمع سالمت شهرستان و استان یادکرد.
آلبوغبیش خاطرنشان ساخت :بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ،تعریف
مجمع سالمت عبارت است از سازماندهی مبتنی بر فرآیندهای اجتماعی،

همراه نیروهای امدادی استان و نیروهای محلی به محل سقوط هواپیما
اعزام شدند .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر کهگیلویه و بویراحمد بابیان
اینکه در این حادثه  909نفر نیروی عملیاتی به محل سقوط هواپیما اعزام
شدند ،افزود 120 :نفر از نیروهای محلی در این مأموریت هاللاحمر را
یاری کردند.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

شهرداریهای کهگیلویه و بویراحمد
توانایی مدیریت کشتارگاهها را ندارند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
لزوم خصوصی شدن کشتارگاهها
روابط صنعت نفت با مردم تقویت شود
تأمین مالی پروژههای نفتی خارگ

برگزاری مجمع سالمت
شهرستان شادگان

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس به همراه معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن فارس از طرحهای مسکن شهری بنیاد مسکن در شهرستان آباده
دیدن کرد و بیان داشت :توسعه مسکن شهری با ایجاد زیرساختهای الزم
شتاب میگیرد ،تأمین این زیرساخت تکلیف و وظیفه همه دستگاههای
مسئول است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان
فارس ،زمانی در حاشیه این برنامه از پروژه اجرایی روستای حشمتیه،
مسکن مهر شهر بهمن ،اراضی بنیاد در شهرهای بهمن و ایزدخواست
بازدید و در نشست کارشناسی و هماهنگی با شورای اسالمی و شهرداری
شهر بهمن بهمنظور بررسی مشکالت شهری و روستایی شرکت کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس بابیان اینکه توسعه مسکن شهری
میتواند بسیاری از مهاجرتهای ناخواسته به کالنشهرها را کنترل کند،
گفت :توسعه همچنین میتواند با ساماندهی پیرامون شهرهای بزرگ و
شهرهای مهاجر فرست بیانجامد ،بسیاری از افرادی که از شهرستانها به
کالنشهرها مهاجرت میکنند به دنبال رفاه بیشتر و تأمین یک زندگی
مناسب هستند ،توسعه مسکن شهری و ایجاد زیرساختهای مسکن در
این شهره رونقبخش کار و تالش و تأمین معیشت است.
وی بابیان اینکه بنیاد مسکن در سال جاری و سالهای گذشته اقدامات
زیر بنایی مناسبی برای توسعه مسکن شهری انجام داده است ،گفت:
امسال افتتاح  560واحد مسکونی شهری و کلنگزنی  66واحد مسکونی
دیگر بااعتبار بیش از  26میلیارد تومان در استان فارس انجام گرفت و
جلوهای ماندگار از توسعه مسکن شهری را ارائه داد.
زمانی اضافه کرد :پروژه  408واحدی مرودشت 102 ،واحدی سلطانآباد

اﯾﺮان
ﺟﻨﻮب
ﺑـﺎﻧـﻮان

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش
کشتارگاهها در سالمت مردم گفت :کشتارگاههای استان به سمت
خصوصی پیش بروند چراکه شهرداریها توانایی مدیریت مطلوب
کشتارگاهها را ندارند .به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،عزیز
فیلی در نشست ساماندهی کشتارگاههای دام و طیور بر توجه به وضعیت
کشتارگاههای استان تأکید کرد و گفت :کشتارگاهها با امنیت ،سالمت و
جان مردم سروکار دارند لذا بهداشت در این مکانها جدیتر گرفته شود.
معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به باال بودن
مصرف گوشت در استان گفت :سرانه مصرف گوشت در استانها دو
برابر میانگین کشور است و همین امر رسیدگی به کشتارگاهها و رفع
مشکالت آنها را چندین برابر میکند.
وی بیان کرد :برای جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک میان انسان
و دام و تأمین سالمت مردم ،کنترل و نظارت بیشتری بر کشتار دام در
استان شود و از کشتارهای غیرمجاز جلوگیری شود.
این مسئول بر لزوم تشکیل کمیته نظارت و بررسی کشتارگاههای استان
تأکید کرد و گفت :این کمیته با مسؤولیت دامپزشکی و با حضور
نمایندگان فرمانداری ،شهرداری ،محیطزیست ،جهاد کشاورزی ،اصناف
و دفتر امور شهری تشکیل و بر کشتارگاهها نظارت کنند و نتیجه
بازدید را به معاونت عمرانی ارجاع دهند .فیلی تصریح کرد :صاحبان
کشتارگاههای مشکلدار ملزم به رفع کمبودها و بهبود شرایط خود
هستند ،کشتارگاههای استان به سمت خصوصی شدن پیش بروند زیرا
شهرداریها به دلیل مشکالت اعتباری و امکاناتی توان مدیریت مطلوب
کشتارگاهها را ندارند .در ادامه عبداهلل بهمنش مدیرکل دامپزشکی
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود بیش از  4هزار بیماری مشترک
بین انسان و دام گفت :برخی از این بیماریها ازجمله تب کریمه کنگو
خطرناک و کشنده است و دلیل بیشتر آنها کشتار غیرمجاز دام است.
وی تصریح کرد 7 :کشتارگاه در یاسوج ،سیسخت ،باشت ،دوگنبدان،
دهدشت ،لنده و لیکک وجود دارد که دو مورد مربوط به بخش خصوصی
و بقیه زیر نظر شهرداریها است ،کشتارگاه یاسوج مشکل خاصی ندارد
اما کشتارگاههای دیگر شهرهای استان باید تجهیز و در غیر این صورت
باید تعطیل شود .این مسئول با اشاره به اینکه کتابچهای درخصوص
بهداشت و سالمت و امنیت غذایی در حال تهیه و تدوین توسط دامپزشکی
است ،افزود :یکی از عوامل انتقال بیماریها ازجمله بیماری تب برفکی
نبود میدان عرضه دام و جابهجایی غیربهداشتی دام است.
وی تصریح کرد :در میادین عرضه دام به دلیل حضور بازرسان دامپزشکی
امکان انتقال بیماریها به دلیل نظارت دقیق از بین میرود.
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مدیرعامل آب منطقهای هرمزگان:

 ۱۱سد در هرمزگان احداث میشود

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر کهگیلویه و بویراحمد گفت :عملیات
جستوجو برای انتقال بقایای جانباختگان سانحه هوایی تهران-یاسوج
همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،علیمحمد احمدی به مناسبت
هفته هاللاحمر و صلیب سرخ به کارکنان جمعیت هاللاحمر استان
سری زد و در جریان آخرین وضعیت امدادرسانی و اسکان زلزلهزدگان
و همچنین وضعیت انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران-یاسوج
قرار گرفت.
سید اماناهلل جهانبین درخصوص اقدامات جمعیت هاللاحمر کهگیلویه و
بویراحمد گفت :در جریان زلزله اخیر شهر یاسوج  14تیم  3نفره ارزیاب
به کار گرفته شد و  9تیم جستوجو و  25دستگاه عملیاتی حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه همه کارکنان جمعیت هاللاحمر استان برای
امدادرسانی به زلزلهزدگان در آمادهباش کامل بودند ،افزود 45 :نفر از
نیروها در این حادثه به کار گرفته شدند .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
کهگیلویه و بویراحمد از برپایی  685دستگاه چادر در مناطق زلزلهزده
بویراحمد و دنا خبر داد و گفت 350 :دستگاه چادر در میان مراکز
درمانی ،بیمارستانها ،دستگاههای حمایتی ،آموزشی و سایر دستگاهها
توزیع شد و  215دستگاه چادر برای اسکان اضطراری مردم برپا شد.
این مسئول بابیان اینکه  7کمپ در دو زلزله اخیر در استان برپا شد گفت:
در حال حاضر موجودی انبار استان  1570تخته چادر است ،همچنین
یک هزار تخته پتو نیز درخواست کردیم .جهانبین در ادامه سخنان
خود به روند عملیات در ارتفاعات دنا برای انتقال پیکر جانباختگان
سانحه هوایی تهران-یاسوج اشاره کرد و یادآور شد :تاکنون  227تیم
عملیاتی از استانهای مختلف ازجمله اصفهان ،همدان ،آذربایجان شرقی
و غربی ،همدان ،چهارمحال و بختیاری ،اردبیل ،خوزستان و مرکزی به

مدیرعامل آب منطقهای هرمزگان با اشاره به طرحهای شاخص برای
تأمین آب هرمزگان گفت :طرحهای احداث  ۱۱سد در استان هرمزگان
در دست مطالعه است .به گزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از آب منطقهای
هرمزگان ،هوشنگ مالیی با اشاره به شاخصترین طرحهای آب منطقهای
هرمزگان اظهار داشت :در راستای برنامهریزی جهت افزایش میزان
ورودی آبخونها و شارژ منابع آبی مطالعه طرح تغذیه مصنوعی میناب،
الورمیستان ،دهنگ فتوئیه ،گزیر ،کرمون ،دهستان باال و شهدادی با
هدف مقابله با بحران کمبود آب را در دست اقدام داریم.
وی افزود :مطالعه شبکه (شبکه میناب ،شبکه شمیل ،کانال سبزپوشان،
کانال الیگزال) ،مطالعه خط انتقال مطالعه خط انتقال مکران (از جگین تا
شرق میناب) از دیگر طرحهای در دست مطالعه است.
مدیرعامل آب منطقهای بیان داشت :جهت احداث سد در استان نیز طرح
مطالعه سدهای سدیج ،مرک ،زرانی ،برآفتاب ،کمشک ،مهران ،جاماش،
ده شیخ ،کل ،گابریک و شریفی را پیش رو داریم.
وی گفت :از دیگر طرحهای شرکت در حوزه ساماندهی رودخانه میتوان
طرح مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و ساماندهی مرحله اول
به میزان  ۶۰۰۰کیلومتر (تعیین حد بستر و حریم رودخانهها حوزه آبریز
شرق ،حوزه آبریز شمال و غرب) و مطالعه تعیین حد بستر و حریم
سوحل دریا ،دریاچهها و تاالبها به میزان  ۷۰۰کیلومتر :مطالعه و اجرای
ساماندهی حد بستر و حریم تاالب بینالمللی شور و شیرین و میناب (خط
ساحلی بندرعباس تا بعد از کرگان میناب) و تاالب گز را نام برد.
مالیی در ادامه با اشاره به ایجاد ظرفیت پتانسیل تأمین آب شهرها و
صنایع استان افزود :در شرایط کنونی پروژه تجهیز  10حلقه چاه حاشیه
سدهای شمیل و نیان ،خط انتقال آب شرب از چاههای نیان به خطوط
آبرسانی به بندرعباس ،نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از
میناب ،سیستم پمپاژ و جمعآوری نشتاب پایان سد شمیل ،آبرسانی
به شهرک صنعتی تیرور ،بهینهسازی و نوسازی شبکه آبیاری درجهیک
و دو شمال دشت میناب از مهمترین طرحهای تأمین آب است که در
دستور کار و اجرا قرار دارند.

