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استان فارس
 المرد

توسط موقوفه مکتب القرآن ثاراهلل المرد 
صورت گرفت؛

 برگزاری محافل انس با قرآن 
در مدارس المرد

القرآن  مکتب  موقوفه  مؤسسه  خواهران  فاطمیه  مدیر 
ویژه  کریم  قرآن  با  انس  محافل  برگزاری  از  ثاراهلل، 

دانش آموزان دختر مدارس شهرستان المرد خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره 
گفت:  ملکی  فاطمه  فاترس،  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
دخترانه  مدارس  یکی  در  هرماه  قرآن  با  انس  محافل 
شهرستان المرد با حضور مدیران؛ مربیان و دانش آموزان 

مقاطع ابتدایی و متوسطه برگزار می شود.
قرآن  با  انس  ماهانه  محافل  برگزاری  از  هدف  ملکی 
معارف  با  دانش آموزان  بیشتر  آشنایی  و  انس  را  کریم 
مؤسسه  سازنده  و  مفید  ارتباط  و  کریم  قرآن  واالی 
موقوفه مکتب القرآن ثاراهلل با مدارس آموزش و پروش 

شهرستان المرد عنوان کرد.
وی افزود: محفل انس با قرآن مهرماه در مدرسه دخترانه 
این مراسم  ابتدایی هاجر برگزار و از حافظان و قاریان 

معنوی تجلیل به عمل آمد.
پایان  در  ثاراهلل  القرآن  مکتب  خواهران  فاطمیه  مدیر 
آموزش وپرورش  اداره  دارالقرآن  سازنده  همکاری  از 
شهرستان المرد در برگزاری هرچه بهتر محافل انس و 

برنامه های قرآنی و فرهنگی تشکر و قدردانی کرد.

زرین دشت
 بازدید فرماندار زرین دشت از مخزن 
در حال ساخت روستای چاه انجیر

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی امور 
به  فرماندار  خرم  زرین دشت،  شهرستان  روستایی  آبفا 
همراه مدیر آبفا روستایی این شهرستان از مراحل احداث 
حریم  فنس کشی  همچنین  و  مترمکعبی   100 مخزن 

بهداشتی چاه و مخزن بازدید کردند.
سیدی مدیر امور آبفار زرین دشت اعتبار پروژه را یک 
میلیارد و هشت صد میلیون ریال اعالم کرد و افزود: در 
آینده نزدیک این مخزن در مدار بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.

سپیدان
اخذ مصوبه زیست محیطی شهرک 
 صنعتی تخصصی دارویی فارس 

در سپیدان
طرح توسعه شهرک صنعتی ملوسجان 

اجرا می شود

 
فارس  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
تخصصی  صنعتی  شهرک  زیست محیطی  مصوبه  اخذ  از 
صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، در شهرستان سپیدان 

خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت 
بازدید  در  فتوحی  احد  فارس،  صنعتی  شهرک های 
حضور  با  که  دارویی  صنعتی  شهرک  ایجاد  مکان  از 
شهرک  گفت:  شد  انجام  سپیدان  شهرستان  فرماندار 
تنگ  محدوده  در  بهداشتی  و  دارویی  صنایع  تخصصی 
خیاره بیضا احداث می شود. فتوحی گفت: طرح ارزیابی 
اثرات زیست محیطی این شهرک صنعتی تخصصی توسط 
حفاظت  کل  اداره  تأیید   به  و  انجام  ذیصالح  مشاور 
محیط زیست فارس رسیده است و سایر مراحل  اجرایی و 
اخذ مجوزهای این شهرک صنعتی در سایر دستگاه های 

اجرایی نیز در حال انجام است.
به عنوان  صنعتی  شهرک  این  احداث  اینکه  بابیان  وی 
یکی از مصوبات هیئت دولت در دستور کار این شرکت 
صنعتی  شهرک  این  نخست  مرحله  گفت:  گرفت  قرار 
بستر  و  راه اندازی  هکتار   180 مساحت  به  زمینی  در 
مناسبی برای استقرار صنایع مرتبط با دارویی و آرایشی 

و بهداشتی فراهم خواهد شد. 
همچنین با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
مدیران  از  جمعی  و  سپیدان  شهرستان  فرماندار  فارس، 
تل  صنعتی  ناحیه  در  تولید  موانع  رفع  جلسه  شهرستان، 
بیضا برگزار و تصمیماتی برای رفع مشکل واحد صنعتی 

صنایع تبدیلی اتخاذ شد.
این  در  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 

جلسه بر لزوم تعامل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
و  تأکید کرد  واحدهای صنعتی  رفع مشکالت  به منظور 
گفت: امروز حفظ اشتغال و تولید از مهم ترین برنامه های 

دولت است.
از  را  راکد  صنعتی  واحدهای  احیای  همچنین  فتوحی 
مهم ترین اولویت ها در شهرک های صنعتی اعالم کرد و 
گفت: در این زمینه  واحدهای راکد شناسایی و با انجام 
کار کارشناسی آن دسته از واحدهایی که قابل راه اندازی 
سرمایه گذاران  به  معرفی  نظیر  روش هایی  انجام  با  است 
جدید، اخذ تسهیالت بانکی، کمک به نوسازی و ارتقای 
فناوری و نیز ارائه خدمات حمایتی دیگر به چرخه تولید 
بازمی گردند. وی بر فعال کردن واحدهای راکد در ناحیه 
صنعتی تل بیضا نیز تأکید کرد و گفت: در این زمینه به 
دنبال سرمایه گذار جدید هستیم تا این واحدها از جانشینی 

بانک خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر اعتبارات مناسبی 
برای اجرا، توسعه و تکمیل زیرساخت ها در شهرک های 
کامل  حمایت  از  است،  شده  هزینه  سپیدان  صنعتی 

سرمایه گذاران در این شهرک های صنعتی خبر داد.
شهرک  راه اندازی  در  تسریع  بر  نیز  سپیدان  فرماندار 
صنعتی صنایع دارویی تأکید و اضافه کرد: باید در این 
امور  در  تسریع  مرتبط ضمن  اجرایی  زمینه دستگاه های 
ایجاد و راه اندازی این شهرک صنعتی، بستر مناسبی برای 

ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی فراهم کنند.
جوادی جهرمی همچنین در این جلسه بر لزوم رفع مسائل 

و مشکالت واحدهای صنعتی تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس و فرماندار 
از تعدادی واحدهای صنعتی  بازدید  سپیدان همچنین در 
و  موانع  رفع  بر  سپیدان  ملوسجان  صنعتی  شهرک  در 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
مقاومتی، تولید و اشتغال و نیز حمایت از تولید کاالی 

ایرانی تأکید کردند.
در  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ملوسجان  صنعتی  شهرک  زیرساخت های  بازدید  این 
دارای  شهرک  این  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مناسب  را 
واحدهای  و  است  سرمایه گذاری  زیرساخت های  تمامی 

برجسته ای در آن استقرار دارند.
احد فتوحی با اشاره به واگذاری بخش زیادی از اراضی 
سرمایه گذاران  درخواست های  و  صنعتی  شهرک  این 
برای استقرار در این شهرک صنعتی گفت: طرح توسعه 
اراضی این شهرک در دستور کار قرار دارد و به زودی 
بخشی از اراضی اطراف شهرک نیز به آن ملحق می شود.

پیگیری مسائل و مشکالت  واحدهای  بر  وی همچنین 
صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی تأکید کرد.

با  ملوسجان   صنعتی  شهرک  افزود:  افزود:  فتوحی  
مساحت 337 هکتار از شهرک های مهم صنعتی در فارس 
است که دارای تمام امکانات زیربنایی و خدماتی است 
واگذارشده  به صنعتگران  اراضی آن  از  زیادی  و بخش 

است.
این  در  شده  منعقد  قرارداد   56 از  کرد:  تصریح  وی 
حدود  اشتغال زایی  با  صنعتی  واحد   37 صنعتی  شهرک 

665 نفر در مرحله بهره برداری است.

دارب
خانه تاریخی- ثبتی داراب 

در دست مرمت

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
شاخص ترین  از  یکی  سوخیکان،  خانه  مرمت  از  فارس 

بناهای تاریخی شهرستان داراب خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی میراث 
مصیب  فارس،  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
بررسی های  به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  امیری 
ارزشمند،  اثر  این  از  بخش هایی  مرمت  ضرورت  فنی، 
به عنوان تنها خانه تاریخی- ثبتی این شهرستان، در دستور 

کار قرار گرفت.
این مقام مسئول به تشریح بخش های این فصل از مرمت 
مجموع  از  افزود:  و  پرداخت  سوخکیان  تاریخی  خانه 
آن  مترمربع   120 تنها  خانه  این  مترمربع  هزار   2 متراژ 
در تملک میراث فرهنگی است که در این فصل اجرای 
مجدد طاق آجری فروریخته در زیرزمین، اجرای عملیات 
سبک سازی و پوشش چوبی راهرو زیرزمین و عمارت 
بنا،  داخلی  اره های سنگی بخش های  از  تعمیرات  اصلی، 
ایوان  گچی  ستون های  استحکام بخشی  عملیات  اجرای 
اصلی، اجرای عملیات و تعمیرات موذی بادگیر عمارت، 
اجرای  بنا،  داخلی  آوارهای  کلیه  بارگیری  و  برچیدن 
با تکیه بر اصول علمی  بنا  تعمیرات آجری نمای داخلی 

مرمت در دست اجرا است.
وی همچنین اضافه کرد: بااعتبار 2 میلیارد و 800 میلیون 
ریال در طی 4 مرحله، عملیات مرمت در این خانه صورت 
گرفته است که از این میزان، بااعتباری حدود 2 میلیارد 
ریال و پیشرفت فیزیکی 25 درصد، اقدامات اجرایی این 
فصل در حال انجام است که پیش بینی می شود تا قبل از 

پایان سال جاری، به اتمام برسد.
فرهنگی  میراث  اداره  مسئول  مرادی  داوود  ادامه  در 
نماینده  طریق  از  کرد:  اضافه  نیز  داراب  شهرستان 
شهرستان داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی، 
پیگیر تخصیص اعتبار برای تملک دیگر بخش های این 
این  شدن  عملیاتی  در صورت  که  هستیم  تاریخی  خانه 
صنایع دستی  دائمی  بازارچه  به  سوخکیان  خانه  اقدام، 

داراب تبدیل می شود.
نیز،  مرادی خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته 
موقت  بازارچه  تاریخی،  خانه  این  در  چهارشنبه  هر 
شدن  دائمی  برای  زمینه  تا  است  بوده  برپا  صنایع دستی 

آن مهیا گردد.

استان خوزستان
بهبهان

بازدید فرماندار بهبهان از روستاهای 
بدون دهیار بخش تشان

 
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  این  فرماندار  حری  محمد  بهبهان،  فرمانداری 
از روستاهای بدون دهیار بخش تشان شامل حیات آباد 
قدس،  سرجوشر  پیرآباد،  شاه  قلعه  یوسفی،  برج  خلیفه، 
درب روز علی، درب علی مراد و درب مورگاه بازدید 
و مشکالت و مسائل آن را بررسی و دستورات الزم را 

صادر کرد.

استان بوشهر
بوشهر

صدور پروانه ساختمانی در بافت 
تاریخی بوشهر رایگان شد

بوشهر  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
مبنی  بوشهر  شهرداری  و  شورا  مصوبه  اساس  بر  گفت: 
بر معافیت 50 درصدی هزینه پروانه ساختمانی در بافت 
تاریخی این شهر و تخفیف 50 درصدی این سازمان در 
رایگان صادر  بافت  این  پروانه ساختمانی در  این زمینه 

می شود.
به گزارش ایرنا، رضا عوض پور در نشست ستاد فرماندهی 
این  می شود  افزود: تالش  بوشهر  استان  مقاومتی  اقتصاد 
و  فرسوده  بافت های  سایر  برای  بوشهر  شهر  در  مصوبه 

ناکارآمد این شهر نیز تعمیم داده شود.
بوشهر  شهر  شورای  و  شهرداری  از  تقدیر  با  عوض پور 
در  ساخت وساز  رونق  برای  می رود  انتظار  کرد:  تأکید 
بافت های فرسوده و ناکارآمد سایر شهرداری های استان 
نیز مصوبه تخفیف صدور پروانه ساختمانی را از شورای 
پروانه  صدور  هزینه  اینکه  بابیان  وی  بگیرند.  شهر 
ساختمانی 70 میلیون ریال است، تأکید کرد: در صورت 
ساختمانی  پروانه  صدور  هزینه  شهرداری ها  همکاری 
زمان  در  که  تاریخی  و  ناکارآمد  فرسوده،  دریافت های 

حاضر 35 میلیون ریال است صفر می شود.
احیای  بوشهر  استان  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس 
دولت  سیاست های  از  را  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های 
استان  هر  اساس  این  بر  که  کرد  عنوان  امید  و  تدبیر 
به تناسب ظرفیتی که دارد به سمت احیای این بافت ها و 
احداث واحدهای مسکونی که می تواند متقاضی انفرادی 

و یا انبوه ساز داشته باشد سوق داده شود.
انگیزه  ایجاد  باهدف  ارتباط  همین  در  شد:  یادآور  وی 
با  تاریخی  و  ناکارآمد  فرسوده،  بافت های  احیای  برای 
به  افراد  اینکه  به  مشروط  اجرایی  دستگاه های  کمک 
تخفیف  شامل  تشویقی  بسته  کنند  عمل  خود  تعهدات 
درصدی   50 تخفیف  ساختمانی،  پروانه  صدور  هزینه 
هزینه انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز و تخفیف سود 

تسهیالت بانکی ارائه می شود.
همه  همکاری  با  می شود  تالش  کرد:  تأکید  عوض پور 
بافت های  در  خوبی  رونق  مردم  و  اجرایی  دستگاه های 
فرسوده ایجاد و فضای مبلمان شهری نیز نشاط و پویایی 

الزم را داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش 
خصوصی گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت طرح های 
بیمارستانی، ورزشی  نیمه تمام شامل فضای های  عمرانی 
و فرهنگی که برای سرمایه گذار جذابیت داشته باشند به 

بخش خصوصی واگذار می شود.
عوض پور بیان کرد: در زمان حاضر 182 پروژه عمرانی 
نیمه تمام در استان بوشهر وجود دارد که واگذاری آنها 

به بخش خصوصی مناسب است.
هر  اساس  براین  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
طرح  بتواند  و  باشد  داشته  آمادگی  که  سرمایه گذاری 
واگذاری  امکان  تمایل  صورت  در  برساند  پایان  به  را 
قطعی، بهره برداری به مدت 10 تا 20 سال و حتی اجاره 
نیز  است  رسیده  پایان  به  که  طرح هایی  از  برخی  دادن 
فراهم است. عوض پور تأکید کرد: برای توجیه طرح های 
عمرانی نیمه تمام آمادگی تغییر بخشی از کاربری طرح ها 
به اقتصادی وجود دارد. وی اضافه کرد: در همین ارتباط 
پرداخت معافیت مالیاتی 10 ساله و بیمه ای ازجمله دیگر 
مفاد بسته تشویقی دولت برای برخورداری از مشارکت 

سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
عوض پور درباره تسهیالت اشتغال روستایی استان بوشهر 
گفت: در مرحله نخست یک هزار میلیارد ریال وام در 
میلیارد  هزار  می رود  انتظار  و  شده  پرداخت  استان  این 
ریال دیگر نیز ابالغ شود که تاکنون 25 درصد آن ابالغ 

شده است.

استان هرمزگان
سیریک

فرماندار سیریک:
»آذینی« از پاک ترین تاالب های 

کشور است

 
کارشناسان  گزارش  اساس  بر  گفت:  سیریک  فرماندار 
پاک ترین  از  آذینی  تاالب  محیط زیست،  سازمان  ارشد 

تاالب های کشور است.
عنوان  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پرتابیان  عبداهلل 
جامع  برنامه  تدوین  آموزشی  کارگاه  دوره  یک  کرد: 
زیست بومی تاالب بین المللی آذینی شهرستان سیریک 
با حضور مدیرکل محیط زیست استان، کارشناسان ارشد 
محیط زیست، منابع طبیعی، شیالت، گردشگری، بنادر و 
دریانوردی و جوامع محلی به مدت ۲ روز در شهرستان 

سیریک برگزار شد.
این  تشکیل  اهداف  مهم ترین  از  یکی  افزود:  پرتابیان 
بومی،  زیست  رویکرد  به  سنتی  رویکرد  تغییر  کارگاه 
حفاظت از تاالب و مجموعه جنگل های حرا و چندل و 
گونه های جانوری و آبزیان تاالب و تصویب و تدوین 
تاالب  این  توسعه  و  نگهداری  حفاظت،  چشم اندازهای 
 ۲۸ وسعت  با  آذینی  تاالب  داشت:  اظهار  وی  است. 
هزار هکتار در سال ۱۹۷۲ در کنوانسیون رامسر به ثبت 
بین المللی رسیده و جزو تاالب های حفاظت  شده کشور 

محسوب می شود.
پرتابیان بابیان اینکه تاالب بین المللی آذینی تشنه توجه 
ظرفیت  به  عالوه  تاالب  این  کرد:  عنوان  است  بیشتر 
جذابیت های  و  زیبایی ها  دارای  گردشگری،  باالی 

منحصربه فردی برای طبیعت گردان و گردشگران است.
وی با اذعان به اینکه در طول ایام سال مسافران زیادی 
برای دیدن زیبایی های خور آذینی به شهرستان سیریک 
زمینه های  منظور  همین  به  کرد:  تصریح  می کنند،  سفر 
از  دیدوبازدید  برای  که  مسافرانی  به  خدمات دهی 
می آیند  سیریک  شهرستان  به  آذینی  خور  زیبایی های 
فراهم کرده ایم. وی با اشاره به اینکه تاالب آذینی مکانی 
مطمئن برای زیستگاه پرندگان، آبزیان دریایی و حیوانان 
وحشی است گفت: هرساله گروهای زیادی از مسافران و 
گردشگران به همراه پرنده شناسان برای بازدید از بوستان 
و تاالب آذینی برای آشنایی و دیدن از این پرندگان به 

سیریک می آیند.
فرماندار شهرستان سیریک ابراز داشت: تاالب آذینی در 
از  و  دارد  قرار  گز  و  هیوه  رودخانه های  دلتای  انتهای 

زیستگاه های مهم آبزیان در خاورمیانه به شمار می رود.
وی بابیان اینکه مشارکت انجمن های مردم نهاد می تواند 
به حفظ تاالب آذینی کمک کند، افزود: با اضافه کردن 
کمک  از  که  محیط بانان  گشت  و  دریایی  گشت های 
اهالی محلی استفاده می شود از دیگر برنامه های است که 

برای حفظ تاالب آذینی به کار گرفته می شود.
سواحل  توسعه  طرح  به  توجه  با  کرد:  تصریح  پرتابیان 
مکران و تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل 
قالب  در  منطقه ای  ظرفیت های  از  استفاده  و  مکران 
اقتصاد مقاومتی، توسعه گردشگری و تقویت  طرح های 
زیرساخت های موجود در تاالب ها بین المللی آذینی یکی 

از اولویت شهرستان است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
فاز جدید آسفالت معابر  و 

جدول گذاری یاسوج آغاز شد

شهردار یاسوج گفت: فاز جدید آسفالت و جدول گذاری 
بودن شرایط  معابر آغاز شده است و در صورت مساعد 
هزار   150 از  بیش  امسال  پایان  تا  قیر  تهیه  و  آب وهوا 
مترمربع از معابر این شهر زیرسازی و آسفالت خواهد شد.
طرح های  از  بازدید  در  مقدم  نستهن  ایرنا  گزارش  به 
این  برای  موردنیاز  اعتبار  افزود:  یاسوج،  شهر  آسفالت 

میزان آسفالت حدود 100 میلیارد ریال خواهد بود.
وی بیان کرد: هم اکنون تیم های شهرداری در چند نقطه 
انجام  از محله های کمتر توسعه یافته شهر یاسوج در حال 

عملیات زیرسازی و آسفالت هستند.
جانبازان  متری   20 خیابان  آسفالت  اینکه  بابیان  شهردار 
تمام  شده است، اظهار داشت: حجم آسفالت ریزی در این 

خیابان 12 هزار مترمربع بود.
متری   20 خیابان  فرعی های  از  برخی  کرد:  اضافه  مقدم 
شرف آباد،  آرامستان  به  آسان  دسترسی  برای  جانبازان 
ساکنان  برای  گردوغبار  و  مزاحمت  ایجاد  از  جلوگیری 

این منطقه آسفالت می شود.
شهردار یاسوج در ادامه با اشاره به آسفالت خیابان نبوت 
سال ها  خیابان  این  آسفالت  کرد:  بیان  جهاد  شهرک  در 
عملیات  هم اکنون  که  بود  شهروندان  درخواست  مورد 

اجرایی آن در حال انجام است.
منطقه  در  خاکی  از کوچه های  تعدادی  عنوان کرد:  وی 
آسفالت  و  است  شده  زیرسازی  هم اکنون  نیز  تل  زیر 

خواهند شد.
بیش  تاکنون   1396 سال  دوم  نیمه  از  کرد:  تأکید  مقدم 
و  آسفالت  یاسوج  شهر  معابر  از  مترمربع  هزار   85 از 

زیرسازی شده است.
شهردار یاسوج بابیان اینکه آسفالت های صورت گرفته در 
محله های شرف آباد، نجف آباد، بنسنجان، شهرک جهاد و 
میدان انقالب تا پل سوم بشار، بلکو و زیر تل بوده است، 
بحث  در  یاسوج  شهرداری  اولویت  تاکنون  داشت:  ابراز 
و  ناکارآمد  محله های  به  توجه  جدول گذاری  و  آسفالت 

کمتر توسعه یافته بوده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس بیش از 70 درصد اعتبارات 

شهرداری یاسوج در این محله ها هزینه شده است.
مقدم گفت: طی روزهای گذشته سه مناقصه آسفالت برای 
واگذاری به پیمانکار از سوی شهرداری یاسوج منتشر شده 
است. وی افزود: با انتخاب پیمانکار این مناقصه ها عملیات 
آسفالت و روکش در نقاط مختلف شهر ازجمله محله ها و 

مرکز شهر ادامه خواهد داشت.
شهر  معابر  جدول گذاری  به  همچنین  یاسوج  شهردار 
یاسوج اشاره کرد و اظهار داشت: از مهرماه سال گذشته 
تاکنون هشت هزار و 500 متر از خیابان های شهر یاسوج 

جدول گذاری شده است.
عملیات   1397 سال  شهریورماه  در  کرد:  عنوان  مقدم 
شهر  خیابان های  از  متر   500 و  هزار  یک  جدول گذاری 

یاسوج انجام شد.
وی تصریح کرد: با اتمام طرح های جدول گذاری در دست 
اقدام، میزان آنها تا نیمه دوم آبان به 10 هزار متر خواهد 
در  این عملیات  انجام  با  داد:  ادامه  یاسوج  رسید. شهردار 

زمستان مردم مشکالت کمتری خواهند داشت.
مناطقی  مقدم گفت: جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت 
ازجمله اکبرآباد و محمودآباد و مناطق کمتر توسعه یافته 
شهر یاسوج از سیاست ها و اولویت های کاری شهرداری 

در سال جاری است.

آغاز عملیات لوله گذاری مجموعه بزرگ آبرسانی اسیر شهرستان مهر
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی امور آبفا روستایی شهرستان مهر، عملیات لوله گذاری مجموعه 18 روستایی اسیر 

آغاز شد. 
هادی هوشمندکوچی مدیر امور آبفا روستایی شهرستان مهر درخصوص پروژه اسیر اظهار داشت: برای انجام این پروژه، احداث 
جاده سرویس، تسطیح محل دو حلقه چاه، حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی و فنس کشی حریم چاه ها بااعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال 

انجام شده است. 
وی افزود: عملیات خرید و کارگذاری لوله به طول 5 کیلومتر بااعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در حال انجام است. 

هوشمندکوچی در ادامه گفت: این مجموعه شامل 18 روستا با ۴ هزار و 434 مشترک است که با تکمیل آن، مشکل کمبود آب حل 
خواهد گردید و مشترکین روستاها از نعمت آب شرب و بهداشتی پایدار برخوردار خواهند شد.

حرف های مردم
بی بی  امامزاده  زائرین  بهبهان:  خبرنگار  خلیجی/  محمد 
حکیمه دختر باب الحوایج حضرت موسی ابن جعفر همچنان 
در انتظار تعریض جاده بی بی حکیمه از چهارراه تا آرامگاه 

کاکا مبارک هستند.
جاده بی بی حکیمه کوهستانی و صعب العبور و اختصاصی 
شرکت نفت است. این جاده محل تردد وسایط نقلیه زائرین 
که  است  خلیج فارس  شیخ نشین های  و  ایران  سراسر  از 
تردد کامیون های سنگین  پرپیچ وخم و کم عرض و مسیر 
و تریلی های شرکت نفت است و در ایام زیارتی حتی در 
تمام فصول سال از این مسیر تردد می نمایند که نیاز مبرم 

به تعریض دارد.
مسیر  در  هشداردهنده  متعدد  تابلوهای  ذی ربط  مسئولین 
زائرین  است.  خطرآفرین  بازهم  ولی  نصب کرده اند؛  جاده 
نقاط  و حذف  جاده  این  تعریض  درخصوص  دارند  انتظار 

حادثه خیز آن اقدام نمایند.
شهرستان گچساران  نفتی  در حوزه  بی بی حکیمه  امامزاده 
واقع گردیده و ساالنه پذیرای هزاران زائر مشتاق از سراسر 

ایران و شیخ نشین های خلیج فارس است.


