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برگزاری جلسه هئيت هاي 
مذهبي در دفتر امام جمعه 

کازرون

کازرون  شهر  جمعه  امام  دفتر  در  مذهبی  هیئت های 
تشکیل جلسه دادند. 

حضور  کازرون  شهرستان  مسئولین  که  جلسه  دراین 
شهر  جمعه  امام  خرسند  محمد  حجت االسالم  داشتند،  
امسال  داشت:  اظهار  محرم  ایام  تسلیت  با  کازرون 
از  باید  شهدا)ع(  سید  عزادارن  انسجام  و  یکپارچگی 
سال های قبل بهتر باشد و همه مسئولین همکاری کنند 
تا عزاداری در خور شأن امام حسین )ع( در کازرون 

بر گزار گردد.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون سرهنگ عبادی نژاد 
نیز در این جلسه بیان داشت: نیروی انتظامی برای ایجاد 
بیشترین تالش را خواهد کرد  امنیت عزاداران  نظم و 
این  قابل قبول سرورساالر شهیدان )ع( در  تا عزاداری 

شهرستان برگزار شود.

پاسارگاد
رئیسمنابعطبیعیپاسارگاد:

چيدن ميوه بنه بيش از مصرف 
خانوار نياز به مجوز دارد

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
پاسارگاد بابیان اینکه برداشت میوه بنه بیش از مصرف 
خانوار جرم محسوب می شود و نیاز به مجوز برداشت 
بنه  برداشت  مشاهده  صورت  در  گفت:  دارد،  قانونی 
صورت  قانونی  برخورد  آن  حمل  و  انبوه  به صورت 

می گیرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره منابع طبیعی 
و  طبیعت  اینکه  بابیان  خسروانیان  حسن  پاسارگاد، 
محیط زیست، موهبتی خداوندی است که در اطراف هر 
موجود زنده ای وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته 
اکوسیستم های  جنگل ها،  میان  این  در  افزود:  است، 
از  باالیی  تنوع  آن ها  در  که  هستند  باارزشی  طبیعی 

گونه های گیاهی و جانوری وجود دارد.
مهم ترین  از  به عنوان  یکی  مناطق  این  داد:  ادامه  وی 
منابع تولید آب کشور به حساب می آیند که در حفظ 
افزایش  خاک،  فرسایش  از  جلوگیری  حیات وحش، 

تنوع زیستی، تلطیف آب وهوا و... نقش دارند.
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
تخریب کمی  شاهد  امروزه  متأسفانه  پاسارگاد گفت: 

و کیفی منابع باارزش طبیعی ازجمله جنگل ها هستیم.
پسته  رویشی  مناطق  میان  این  در  افزود:  خسروانیان 
دام،  چرای  ازجمله  مختلفی  دالیل  به  بنا  )بنه(  وحشی 
آتش سوزی، تغییر کاربری زمین، بهره برداری نامناسب 
نیز  و  محیطی  و  ژنتیکی  عوامل  جانبی،  محصوالت  از 
است  قرارگرفته  تخریب  مورد  به شدت  انسانی  عوامل 
که نیاز به اقدامات مدیریتی و هدفمند برای کاهش و 
داد:  ادامه  وی  دارد.  مناطق  این  تخریب  از  جلوگیری 
یکی از اقدامات مدیریتی برای این منظور صدور مجوز 
جنگلی  محصوالت  و  مناطق  از  بهره برداری  پروانه  و 
است که به دلیل نزدیک شدن به فصل برداشت از میوه 

درختان بنه از اهمیت خاصی برخوردار است.
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
برداشت  مشاهده  صورت  در  اینکه  بابیان  پاسارگاد 
بنه به صورت انبوه و حمل آن برخورد قانونی صورت 
می گیرد، گفت: مردم می توانند جهت هرگونه راهنمایی 
نسبت به اخذ مجوز به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان واحد بهره برداری مراجعه کنند.
خسروانیان افزود: با توجه به رعایت نکات فنی هنگام 
استفاده از طبیعت توسط دوستداران طبیعت در مدت 2 
سال گذشته شاهد هیچ گونه آتش سوزی در سطح اراضی 
ملی شهرستان نبوده ایم و ان شاءاهلل برای سال های آتی 

نیز تداوم داشته باشد.
وی تأکید کرد: شکستن شاخه درختان و زدن چوب 
یا برگ  بذر و  به سرشاخه های درختان جهت ریختن 

که موجب آسیب درختان می شود اکیدًا ممنوع است.
وی ادامه داد: از استفاده کنندگان طبیعت خواهشمندیم 
آتش  هرگونه  از  آتش سوزی  از   پیشگیری  جهت 
روشن کردن در جنگل و مناطق با پوشش گیاهی انبوه 

خودداری کنند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان پاسارگاد از مردم خواست در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف و آتش سوزی مراتب را به شماره تلفن 

رایگان امداد جنگل 1504 اعالم کنند.

سپیدان
فرماندارسپیدان:

 شهرداران توسعه کتابخانه ها 
را وظيفه سازمانی بدانند

فرماندار سپیدان گفت: شهرداران توسعه کتابخانه ها را 
یک مأموریت و وظیفه سازمانی بدانند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره 
انجمن  جلسه  فارس،  استان  عمومی  کتابخانه های  کل 
جمال  ریاست  به  سپیدان  شهرستان  عمومی  کتابخانه 
روح اهلل  حضور  با  و  سپیدان  فرماندار  جهرمی  جوادی 
منوچهری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس و 

سایر اعضا این انجمن در سالن فرمانداری برگزار شد.
اعضای  فارس در جمع  مدیرکل کتابخانه های عمومی 
انجمن سپیدان به تشریح وضعیت کتابخانه های عمومی 
دو  تنها  سپیدان  گفت:  و  پرداخت  شهرستان  این 
کتابخانه عمومی با زیربنای یک هزار و سی مترمربع 
دارد و آمار شاخص های کتابخانه ای در این شهرستان 

نیز از میانگین استانی کمتر است.
روح اهلل منوچهری با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی 
سپیدان پاسخگوی نیاز شهروندان این شهرستان نیست، 
گفت: باید تالش کنیم تا فضای کتابخانه های عمومی 

شهرستان را ارتقا ببخشیم.
زیربنای  سرانه  که  شهرهایی  در  اینکه  تصریح  با  وی 
شاخص های  دیگر  آمار  است،  بیشتر  کتابخانه ای 
چشم انداز  سند  در  گفت:  می یابد،  افزایش  کتابخانه ای 
نهاد کتابخانه های عمومی باید به ازای هر 100 نفر 8 
در  که  باشد  داشته  وجود  کتابخانه ای  فضای  مترمربع 

حال حاضر تا این حد استاندارد فاصله بسیاری داریم.
همچنین  فارس  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
عمومی  کتابخانه های  درصد  نیم  پرداخت  به ضرورت 
تنها  درصد  نیم  اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
بودجه ای است که در قانون برای کتابخانه های عمومی 
در نظر گرفته شده است؛ لذا شهرداران باید در پرداخت 

به موقع آن اهتمام ویژه تری داشته باشند.
فرماندار سپیدان نیز در این نشست بر ضرورت توجه 
به زیرساخت های فرهنگی و افزایش سرانه مطالعه در 
در  ایران  کشور  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید  جامعه 
قدرت  و...  درمانی  امنیتی،  علمی،  مختلف  حوزه های 
اول منطقه است امیدواریم با ترویج فرهنگ مطالعه و 
و  در حوزه کتاب  مطالعه  سرانه  افزایش  و  کتابخوانی 

کتابخوانی نیز در منطقه مقام خوبی را کسب نماییم.
زیرساخت های  اینکه  بابیان  جهرمی  جوادی  جمال 
فرهنگی می تواند موجب تعالی، ترقی و پیشرفت جامعه 
باشد، تصریح کرد: امروزه کشورهای توسعه یافته هم از 
حیث فکری، فرهنگی و حفظ ارزش های انسانی و هم 
از حیث زیرساخت های اقتصادی به توسعه رسیده اند؛ اما 
متأسفانه در کشور ما مسائل فرهنگی کمتر موردتوجه 

قرارگرفته است.
را  عمومی  کتابخانه های  انجمن  برگزاری  هدف  وی 
بررسی مسائل و مشکالت در این حوزه و همچنین ارائه 
راهکاری برای تقویت کتابخانه های عمومی دانست و 
عمومی  کتابخانه های  انجمن  اعضای  همه  عنوان کرد: 
شهرستان باید متناسب با نقش خود در این انجمن در 
شهرستان تالش  در  کتابخوانی  فرهنگ  تقویت  جهت 
کنند؛ زیرا کتابخوانی مقوله گسترده ای است و ترویج 

آن تنها بر عهده کتابخانه های عمومی نیست.
جوادی با تأکید بر اینکه شهرداران توسعه کتابخانه ها 
افزود:  بدانند،  سازمانی  وظیفه  و  مأموریت  یک  را 
کتابخانه های  درصد  نیم  اعتبارات  باید  نیز  شهرداران 
در  کتابخانه  ساخت  به  و  بپردازند  باعالقه  را  عمومی 
شهرستان کمک کنند، همان گونه که مدیریت خدمات 
شهری را دنبال می کنند در بحث راه اندازی کتابخانه ها 

و ترویج فرهنگ کتابخوانی بیش ازپیش تالش کنند.
درصد  نیم  اعتبارات  سهم  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  سپیدان  شهرهای  تمامی  در  عمومی  کتابخانه های 
شش ماهه اول امسال تعیین و در اختیار کتابخانه ها قرار 
باید  کتابخانه ها  درصد  نیم  ازاین پس  همچنین  گیرد. 

به صورت ماهانه پرداخت شود.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سپیدان در 
و  اشاره  عمومی  کتابخانه های  توسعه  به ضرورت  ادامه 
خاطرنشان کرد: پروژه کتابخانه عمومی شهر هماشهر 
درزمینه  نیز  فرمانداری  شود،  آغاز  زودتر  هرچه  باید 
اختصاص بودجه برای اتمام آن همکاری الزم را دارد.

مردم  به حق  مطالبه  را  عمومی  کتابخانه های  جوادی 

برای  اردکان  شهرداری  و  شورا  گفت:  و  دانست 
مکان یابی و احداث یک کتابخانه عمومی در این شهر 
با هماهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس اقدام 
خواهند کرد. شایان ذکر است رایزنی برای حل مشکل 
سند کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا به منظور 
زمین  کشی  حصار  همچنین  کتابخانه،  این  توسعه 
کتابخانه عمومی در کمهر سپیدان از دیگر مواردی بود 

که در این جلسه تصمیم گیری شد.

سروستان
آغاز عمليات لوله گذاری 
روستای خيرآباد سروستان

روابط عمومی امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
مجموعه  در  لوله گذاری  عملیات  آغاز  از  سروستان 

محمدی این شهرستان خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سروستان،  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیریت 
روستای  لوله گذاری  عملیات  داشت:  اظهار  امیری  شاه 
و  کیلومتر   4 طول  به  سروستان  شهرستان  خیرآباد 
اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   2500 بالغ بر  بااعتباری 
تعویض  با  افزود:  ادامه  در  وی  گردید.  آغاز  عمرانی 
شبکه روستا هدر رفت آب به طور چشمگیری کاهش و 
مشکل آبرسانی 52 خانوار روستای خیرآباد با جمعیتی 
نعمت آب  از  نفر رفع خواهد شد و مردم  بالغ بر 175 

شرب سالم و بهداشتی برخوردار می گردند.

داراب
 2 طرح آبرسانی روستایی 
در داراب به بهره برداری 

رسيد
میلیارد ریال در روستای  بااعتبار 12  2 طرح آبرسانی 

بانوج و دنگان شهرستان داراب به بهره برداری رسید.
و  داراب  شهرستان های  مردم  نماینده  ایرنا  به گزارش 
زرین دشت در مجلس شورای اسالمی، در آیین افتتاح 
این طرح ها گفت: این 2 روستا سال ها با مشکل کمبود 
آب آشامیدنی سالم مواجه بودند و با بهره برداری از این 

طرح های آبرسانی، این مشکل حل شد. 
رضا انصاری افزود: اولویت اعتبارات شهرستان داراب 
در چند سال گذشته حل مشکل آب بوده که امیدواریم 
اکثر  در  معضل  این  مناسب،  اعتبارات  تخصیص  با 
برطرف  داراب  شهر  همچنین  و  شهرستان  روستاهای 
شود. در این آیین اعالم شد، با افتتاح این 2 طرح، یک 
هزار و 300 خانوار از روستاهای بانوج و دنگان داراب 

از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
 

استان بوشهر
دشتی

 کارخانه توليد کاغذ 
از سنگ آهک در دشتی احداث 

می شود

راه اندازی  طرح  گفت:  بوشهر  استان  دشتی  فرماندار 
این  در  به زودی  سنگ آهک  از  کاغذ  تولید  کارخانه 

شهرستان اجرایی خواهد شد.
عبداهلل نادری در گفت وگو با ایرنا افزود: از ویژگی های 
راه اندازی این طرح، قرار گرفتن در مجاورت کارخانه 
آهک هیدراته و معدن بزرگ در روستای عربی دشتی 
است که تأمین مواد اولیه آن برای درازمدت تضمین 
شده است. وی اضافه کرد: تولید کاغذ از سنگ آهک 
از  جلوگیری  و  محیط زیست  حفظ  برای  نوین  طرحی 

قطع درختان است.
اشتغال زایی  و  اقتصادی  اهمیت  دلیل  به  گفت:  نادری 
حمایت های  و  همکاری  بر  بوشهر  استاندار  طرح  این 

قانونی از سرمایه گذار آن تأکید کرده است.
خورموج  زاگرس  عمران  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
اولین  کلسیم  کربنات  از  کاغذ  تولید  کارخانه  گفت: 
کارخانه کاغذ در کشور است که در زمینی به مساحت 
20 هزار مترمربع در مجاورت کارخانه آهک هیدراته 

دشتی در روستای عربی ساخته می شود. 
 424 کارخانه  این  ساخت  برای  افزود:  منفرد  حسین 
میلیارد و 692 میلیون ریال و هفت میلیون و 700 هزار 

یورو اعتبار ارزی برای خرید و نصب ماشین آالت آن 
هزینه خواهد شد. 

منفرد اضافه کرد: ظرفیت تولید کارخانه 10 هزار تن 
در سال است که انواع کاغذ اداری، صنعتی، روزنامه و 

مصارف مختلف کاغذ تولید می شود. 
وی ادامه داد: این کارخانه 38 نفر به صورت مستقیم و 

120 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی دارد. 
این  مصرفی  آب  و  برق  میزان  داشت:  اظهار  منفرد 
هزار  یک  و  کیلووات  هزار   6 ترتیب  به  کارخانه 
مترمکعب و مصرف گاز آن یک هزار و 500 مترمکعب 
در سال است. منفرد تأکید کرد: در صورت واگذاری 
هر چه سریع تر زمین ظرف 30 ماه این کارخانه به طور 

کامل راه اندازی خواهد شد. 

استان خوزستان
آبادان

مسئولبسیججامعهپزشکیدانشکده
علومپزشکیآبادانخبرداد:

خدمات رسانی رایگان بسيج 
جامعه پزشکی در روستای 

فياضيه آبادان 

 
پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول 
روستای  در  مجموعه  این  خدمات رسانی  از  آبادان 

فیاضیه به صورت رایگان خبر داد.
گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قنادزاده  مهدی 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرامین  اجرای  راستای  در 
خدمات رسانی در مناطق محروم، بسیج جامعه پزشکی 
ارائه خدمات  به  اقدام  آبادان  بهداشت  به همراه مرکز 

رایگان در روستای فیاضیه این شهرستان کردند.
رزمایش  زیرپوشش  فعالیت  این  اینکه  بابیان  وی 
جهادگران سالمت سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( انجام 
خدمات  رزمایش  این  در  نفر   ۱۰۰ حدود  افزود:  شد، 

بهداشتی و درمانی رایگان دریافت کردند.
پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول 
دندان پزشک،  رزمایش  این  در  کرد:  اظهار  آبادان 
و هفت  پزشک عمومی  دو  داخلی،  متخصص  پزشک 
تغذیه،  کارشناس  ماما،  شامل  بهداشتی  کارشناس 
خانواده،  بهداشت  بیماری ها،  با  مبارزه  روان،  بهداشت 
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به اهالی این روستا 

خدمات رسانی کردند.
قنادزاده گفت: غربالگری از دیگر خدمات قابل ارائه در 

روستای فیاضیه بود که به طور رایگان انجام شد.

استان هرمزگان
بندر چارک

ساخت بندر صيادی و توسعه 
بندر چارک در دستور کار 

قرار گرفت

و  توافق  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاون 
بندر  احداث  و  دسترسی  راه  ساخت  برای  برنامه ریزی 
صیادی در بندر چارک به عنوان مبدأ ورودی و پشتیبان 

جزیره کیش خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
به  توجه  با  زمینه  این  در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
بر  مبنی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تأکید 
خدمات  ارائه  و  همجوار  مناطق  از  محرومیت زدایی 
مناسب به مردم این منطقه تفاهم نامه ای امضا شده است. 
به گفته مصطفی خانزادی معاون عمرانی سازمان منطقه 
مشترک  نشست های  پی  در  اقدام  این  کیش،  آزاد 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تشکیل نشست 

صورت  چارک  بندر  در  محرومیت زدایی  رویکرد  با 
گرفته است. 

وی افزود: در این نشست ها مسائل بندر چارک ازجمله 
راه  اول  بخش  اصالح  و  ایجاد  صیادی،  بندر  احداث 
ابتدایی و  نیم کیلومتر  دسترسی شامل آب نما و سه و 
همچنین ساخت بلوار دسترسی بندر در فاز اول و نیز 2 
بانده کردن راه دسترسی تا میدان دولفین بندر چارک 

در مرحله دوم طرح، بحث و تبادل نظر شده است.
خاطرنشان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاون 
کرد: پیرو سفر اخیر استاندار هرمزگان به جزیره کیش 
و طرح موضوع با نامبرده، در نشستی با حضور معاون 
مدیر  بندرلنگه،  فرماندار  هرمزگان،  استاندار  عمرانی 
بنادر و فرودگاه های کیش، شهردار چارک و بخشدار 
جزیره کیش درخصوص موارد ذکر شده به توافق اولیه 
مرکز  خلیج فارس،  ساحل  در  چارک  بندر  رسیدیم.  
بخش شیب کوه شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان 

است و حدود 6 هزار نفر جمعیت دارد. 
شهرستان بندرلنگه در 240 کیلومتری غرب بندرعباس 

مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
 10 جزیره،   14 از  برخورداری  با  هرمزگان  استان 
دریایی  سفرهای  ناوگان  بزرگ ترین  و  مسافری  بندر 
ایران زمین  دریایی  مسافرت هایی  پایتخت  به عنوان 
از مبادی سفرها و  بندر چارک یکی  شناخته می شود. 
حمل ونقل دریایی به جزایر خلیج فارس به ویژه جزیره 
گردشگری کیش است. در بندر چارک به خاطر حجم 
زیاد مسافر، در تمام فصول سال شاهد تردد کشتی هایی 

که مقصد اکثر آنها جزیره کیش است. 
فاصله دریایی بندر چارک تا جزیره کیش حدود 32 
کیلومتر است که با شناورهای مخصوص حمل خودرو 
حدود 2.5 ساعت طول می کشد.  کار شناسان معتقدند 
تقویت ساختارهای و خدمات بندری و زیربنای در بندر 
چارک نه تنها موجب توسعه و رفع محرومیت از منطقه 
و  بیشتر  را  دریایی  سفرهای  جاذبه  بلکه  شد؛  خواهد 
موجب تقویت گردشگری و رشد اقتصادی در منطقه 

به ویژه جزیره کیش نیز خواهد شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
مسئولواحدتصویریحوزههنری

کهگیلویهوبویراحمد:
دوره آموزشی فيلم نامه نویسی 

در شهر یاسوج برگزار شد

و  کهگیلویه  هنری  حوزه  تصویری  واحد  مسئول 
با  فیلم نامه نویسی  آموزشی  دوره  گفت:  بویراحمد 
حضور انسیه شاه حسینی نویسنده و کارگردان برجسته 

کشور در یاسوج برگزار شد.
با  رابطه  در  آیین  اکبر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
جزئیات این دوره آموزشی، افزود: این دوره آموزشی 
دوروزه با همت این واحد و همکاری بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان از ۲۱ تا ۲۲ شهریور 
۹۷ در دو نوبت صبح و عصر در حوزه هنری کهگیلویه 

و بویراحمد واقع در خیابان گلستان ۶ برگزار شد.
آیین با اشاره به حضور کارگردان برجسته کشوری در 
این دوره، اظهار کرد: شاه حسینی به ارائه مطالبی درباره 
فیلم نامه نویسی و با محوریت قراردادن فیلم »شب به خیر 
فرمانده« ساخته تحسین برانگیز خود که قریب به هفتاد 
جایزه بین المللی کسب کرده به تفسیر یک اثر ناب با 
زبان سینما که  به  متکی  معیارهای کالسیک سینما و 

تصویر است، پرداخت.
 ۲۰ پخش  با  سینما  شهیر  کارگردان  این  آیین گفت: 
فرمانده« موشکافانه و  فیلم »شب به خیر  دقیقه آغازین 
روانکاوانه روابط و فضاسازی یک اثر سینمایی خوب 
را موردبحث قرارداد و شرکت کنندگان و عالقه مندان 
را این گونه راهنمایی کرد که سعی کنید تا جایی که 
آدم ها نیاز به حرف زدن ندارند، دیالوگ را از فیلمتان 

حذف کرده و به سمت زبان تصویر بروید.
به  آموزشی  دوره  این  پایان  در  افزود:  وی 

شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره اعطا شد.
حوزه  تصویری  هنرهای  واحد  کرد:  خاطرنشان  آیین 
هنری استان از این هفته برنامه »یک فیلم یک فیلم ساز« 
فیلم های  قالب پخش  استان در  فیلم سازان  با حضور  را 
با  آثار  این  بررسی  و  تحلیل  و  هنری  حوزه  محصول 
حضور حمید صفایی منتقد سینما برگزار خواهد کرد 
فیلم سازان  از  حیدری  خسرو  مهمان  فیلم ساز  اولین  و 

برجسته استان است.

باحضورفرمانداردارابانجامشد؛
افتتاح پروژه آبرسانی بانوج - دنگان داراب

با حضور نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسالمی و فرماندار این شهرستان پروژه آبرسانی بانوج – دنگان مورد بهره برداری قرار 
گرفت. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی امور آب و فاضالب روستایی شهرستان داراب، طی مراسمی پروژه آبرسانی 
بانوج - دنگان شهرستان داراب با حضور دکتر انصاری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار داراب، مدیر امور آبفا روستایی 
داراب و بخشدار مرکزی بااعتباری بالغ بر 1/2 میلیارد تومان از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز، خشکسالی و صندوق توسعه افتتاح 
گردید. در این مراسم ارشدی مدیر امور آبفا روستایی داراب پس از خوش آمدگویی به بیان توضیحاتی درخصوص فعالیت های انجام شده 
جهت آبرسانی به روستاهای شهرستان به ویژه بخش مرکزی و روستاهای بانوج و دنگان پرداخت. وی افزود: روستاهای بانوج و دنگان 
با جمعیتی بالغ بر 1350 خانوار در 15 کیلومتری جنوب شهر داراب واقع شده که ازنظر پراکندگی جزء روستاهای بسیار بزرگ شهرستان 

بوده و همین امر آبرسانی باعث شده تا پس از جدا شدن از مجموعه هشیوار مشکل بسیاری از روستاهای دیگر نیز مرتفع گردد.


