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88498441سرويس  شهرستان

۵ هزار طرح اشتغالزايي مددجويان 
كميته امداد در بوشهر اجرا شد 

مديركل كميته امداد امام خميني)ره(      بوشهر
بوش�هر از اجراي بيش از ۵ هزار طرح 
اش�تغالزايي وي�ژه مددجوي�ان در اي�ن اس�تان خب�ر داد.

احمد لطفي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( بوشهر، با بيان اينكه 
46 هزار خانوار استان بوشهر از خدمات كميته امداد استفاده مي كنند 
گفت: در 11 ماه امسال 147 ميليارد تومان مستمري بر اساس جمعيت 

خانواده هاي آنان پرداخت شده است. 
وي از پرداخ��ت 48 ميليارد تومان وام ضروري ب��ه خانواده هاي تحت 
پوشش كميته امداد استان بوش��هر خبر داد و افزود: عالوه بر پرداخت 
وام و مستمري، 1/7 ميليارد تومان حق بيمه به خانواده هايي كه تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعي استان بوش��هر قرار دارند پرداخت شده 
است. مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر با اشاره به 
تأمين تغذيه كودكان تحت پوشش تصريح كرد: در اين راستا در 11 ماه 
امس��ال براي تغذيه 51 هزار و 822 كودك و نوزاد 5/5 ميليارد تومان 

پرداخت شده است. 
لطفي از اجراي طرح هاي اشتغالزايي خبر داد و تصريح كرد: امسال با 
اجراي طرح هاي اشتغالزايي حدود 2 هزار نفر از مددجويان از چرخه 

حمايتي خارج و دارای استقالل اقتصادي براي كسب درآمد شده اند.
 وي با اش��اره به اجراي 5 هزارو457 طرح اشتغالزايي ويژه مددجويان 
كميته امداد استان بوشهر خاطر نشان كرد: براي اجراي اين طرح ها 166 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي و كمك بالعوض پرداخت شد و 7 هزار و 

500 نفر اشتغالزايي شدند.  
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر با اشاره به اجراي 
طرح هاي خانه سازي تصريح كرد: امسال 30 ميليارد تومان براي اجراي 
طرح هاي ساخت مس��كن شهري و روس��تايي ويژه مددجويان استان 

بوشهر تخصيص يافته است.

 اجراي ۴۱ پروژه محروميت زدايي 
در دهستان هاي مازندران 

تاكنون ۴1 پروژه محروميت زدايي براي      مازندران
پيشرفت و آباداني سه دهستان محروم 
اس�تان مازندران از جمله چهاردانگه طراحي و اجرا ش�ده اس�ت.

سردار سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربال با اشاره به طراحي 41 پروژه 
محروميت زدايي براي س��ه بخش محروم اس��تان از جمله چهاردانگه 
ساري گفت: تاكنون 24 پروژه با اعتبار 25 ميليارد ريال در اين بخش ها 
بهره برداري شده است. وي لوله گذاري آب، طرح هاي برق رساني، خانه 

عالم، جاده مزارع و استخر ذخيره را از جمله اين پروژه ها اعالم كرد. 
آهنگران مسئول قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه كربال نيز با بيان اينكه 
اين قرارگاه از سال ۹6 فعاليت خود را در سه دهستان سه هزار تنكابن، 
شهداي بهشهر و پشتكوه ساري آغاز كرد، گفت: اولويت آن با ضريب 

محروميت 7 و 8 بوده است.
 وي افزود: نوع فعاليت فقط عمران محور نيست و در كنار آن فعاليت هاي 
اجتماعي، فرهنگي، اش��تغالزايي وس��المت نيز مدنظر است. مسئول 
قرارگاه پيشرفت و آباداني س��پاه كربال يادآور ش��د: فعاليت هايي كه 
تاكنون شكل گرفته با مشاركت مردم و دس��تگاه هاي اجرايي بوده و 
از جمله اقدامات صورت گرفته، اجراي 20 پروژه عمراني با اعتبار 2/5 

ميليارد تومان بوده است. 
آهنگران ادامه داد: همچنين 41 پروژه عمراني ب��ا اعتبار 10ميليارد 
تومان نيز در دستور كار قرار گرفته كه شامل ترميم و بهسازي مدارس، 

مساجد، خانه عالم و زيرساخت هاي حياتي بوده است.

جلوگيري از تعطيلي ۱۰۰ كارخانه استان 
مركزي با اجراي طرح شهيد برونسي بسيج

 بهره برداري از بزرگ ترين پروژه 
مقابله با بيابانزايي در گنبدكاووس

ب�ا پيگيري ها و      مركزي
تالش ه���اي 
كارگران بسيجي و تأس�ي از فرهنگ جهادي 
بسيج موفق به جلوگيري از تعطيلي 1۰۰ كارخانه 
ش�دند. مرك�زي  اس�تان  س�طح  در 

محس��ن ربيعي مس��ئول بس��يج كارگ��ران و 
كارخانجات س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي با 
بيان اينك��ه كارگران به عنوان س��ربازان خط 
مقدم جبهه اقتصادي مهم تري��ن مانع تحقق 
اهداف دشمن در جنگ اقتصادي هستند و در 
طول اين سال ها همواره نقش اساسي در رونق 
اقتصادي ايفا كرده اند، گفت: بزرگ ترين الگوي 
كارگران دفاع مقدس و تفكر بسيج است كه با 
تأسي از اين دو فرهنگ مهم و حياتي توانسته اند 
در اين سال ها خوش بدرخشند. مسئول بسيج 
كارگران و كارخانجات س��پاه روح اهلل اس��تان 
مركزي يادآور ش��د: طرح ش��هيد برونس��ي با 
محوريت رفع موانع توليد و مش��كالت جامعه 
كارگري يكي از برنامه هاي س��ازمان بس��يج 
كارگري اس��ت كه با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بس��يج و مردم اين طرح اجرا مي شود. ربيعي 
گفت: تيم هاي تخصصي كارآمدان، توليدياران، 
سفيران و رصدگران در زيرمجموعه طرح شهيد 

برونسي فعاليت مي كنند كه مشكالت به طور 
جزئي مورد پايش قرار مي گيرند و براي رفع آنها 
با استفاده از همه ظرفيت ها اقدام مي كنيم. وي 
افزود: در سال جهش توليد اجرايي شدن طرح 
شهيد برونسي در كشور و استان مركزي آثار و 
بركات بس��يار زيادي به همراه داشت و يكي از 
اولويت هاي مهم در مجموعه بس��يج كارگري 
به شمار مي رفت و امروز نتايج اين طرح بابركت 
به وضوح در سطح اس��تان قابل مشاهده است. 
مس��ئول بس��يج كارگران و كارخانجات سپاه 
روح اهلل استان مركزي با بيان اينكه در سال ۹۹ 
با پيگيري ها و تالش هاي كارگران بسيجي و با 
تأسي از فرهنگ جهادي و بسيجي اين سازمان 
موفق به جلوگيري از تعطيلي 100 كارخانه در 
سطح استان ش��د تصريح كرد: حمايت از اين 
100 كارخانه منجر به تثبيت بيش از يك هزار و 
500 شغل مستقيم شد كه اين طرح همچنان با 
قوت پيگيري و دنبال خواهد شد. ربيعي افزود: 
مشكالت تأمين نقدينگي و سرمايه، تأمين مواد 
اوليه، معوقات تس��هيالت و مشكالت بيمه اي 
از مهم ترين مش��كالت كارخانه هاي توليدي 
هس��تند و اميدواري��م با حمايت هاي بيش��تر 

مسئوالن اين مشكالت برطرف شود.

بزرگ تري�ن      گلستان 
پروژه مقابله با 
گس�ترش بيابان گلس�تان در بخش مرزي 
»داشلي برون« با حضور مسئوالن كشوري و 

استاني به بهره برداري رسيد.
فرش��يد رحمان��ي رئي��س اداره مناب��ع طبيعي 
و آبخي��زداري شهرس��تان گنب��دكاووس گفت: 
گنبدكاووس با مساحت 531 هزار و 53۹ هكتار 
بزرگ ترين شهرستان استان به لحاظ وسعت بوده 
و 341 هزار و ۹4۹ هكتار از اين مساحت در اراضي 
ملي با پوشش مرتعي قرار دارد. وي افزود: در اين 
مراتع يك هزار و 650 خانوار داراي پروانه چرا تحت 
عنوان دامدار »ذيحق« با 180 ه��زار واحد دامي 
مجاز در قال��ب 42 طرح مرتع��داري امرار معاش 
مي كنند. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
شهرستان گنبدكاووس با اشاره به اجراي »طرح 
كاداستر« خاطرنشان كرد: پروژه كاداستر و تثبيت 
اراضي ملي به مس��احت 165 هزار و 400 هكتار 
در شهرس��تان در حال اجرا ب��وده و تالش داريم 
اين طرح را تا پايان سال به اتمام رسانده و جشن 
پايان پروژه كاداس��تر را برگزار كنيم. رحماني در 
خصوص رفع تص��رف عرصه هاي ملي گفت: يك 
فقره پرونده به مس��احت 470 هكت��ار از اراضي 

»خيرخوجه« با رأي شاخص صادره از شعبه اول 
ديوانعالي كشور رفع تصرف شد و به دامان طبيعت 
برگشت. وی تصريح كرد: در راستاي ساماندهي 
مسكن روستايي و طرح هاي اشتغالزايي 27 فقره 
به مساحت 52 هكتار از اراضي منابع طبيعي واگذار 
شد. وي با اشاره به توليد و پرورش يك ميليون اصله 
نهال هاي مرتعي افزود: در بزرگ ترين ايس��تگاه 
استان گلستان واقع در »چپر قويمه« گنبدكاووس 
يك ميليون اصل��ه نهال هاي مرتع��ي گونه هاي 
اترپيلكس، لئوكوكالدا، النگاتوم و قره داغ توليد و 
پرورش يافته اس��ت. رئيس اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان گنبدكاووس خاطرنشان 
كرد: عمليات ذخي��ره نزوالت كنت��ور فارو مرتع 
»تروتي«  از محل اعتبارات اصالح و احيای مراتع، 
بوته كاري از مراتع »داشلي برون« در قالب طرح هاي 
مشاركتي و اتحاديه تعاوني مرتعداران، اجراي پروژه 
كپه كاري حوزه »ماس��انكوپ«  از محل اعتبارات 
اصالح و احيای مراتع، اجراي پروژه هاللي آبگير 
به همراه بوته كاري از محل اعتبارات مقابله با بيابان، 
بوته كاري مراتع بخش م��رزي از محل اعتبارات 
مقابله با بيابان و اصالح و احيای مراتع و بازنگري 27 
طرح مرتعداري از جمله فعاليت هاي امسال منابع 

طبيعي شهرستان است.

افتتاح ۲ واحد صنعتي در اردبيل با اشتغالزايي براي ۱۲۲۰ نفر 
دو واح����د     اردبيل
و  تولي��دي 
صنعت�ي در اردبيل با س�رمايه 1۳۸۰ ميليارد 
توماني و اشتغالزايي براي 1۲۲۰ نفر افتتاح شد.

عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت 
در سفر به استان اردبيل گفت: دو واحد توليدي 
و صنعتي در اردبيل با ميزان سرمايه يك هزار و 
380 ميليارد تومان و اشتغالزايي براي يك هزار 
و 220 نفر به بهره برداري رسيد. وي افزود: يكي 

از اين واحدها ريسندگي نخ هاي ظريف و توليد انواع پوشاك با حجم سرمايه ثابت 180 ميليارد تومان و 
اشتغال 800 نفري است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كنار آن افتتاح فاز توسعه اي شركت 
نگين زرين  چوب با حجم سرمايه يك هزار و 200 ميليارد توماني و اش��تغال 420 نفر انجام پذيرفت. 
رزم حسيني عنوان كرد: در سفر دو روزه به اس��تان اردبيل عالوه بر بهره برداري از اين واحدها، بازديد از 
واحدهاي صنعتي و توليدي استان اردبيل انجام  گرفت كه اين واحدها نيز با سرمايه گذاري به ميزان 7 هزار 

و 610 ميليارد تومان و اشتغالزايي 2 هزار و 3۹2 نفري در استان اردبيل فعاليت مي كنند.

نماين�ده ول�ي    قم
 فقي�ه در بنياد 
انقالب اس�المي از س�اخت 1۰۰ هزار واحد 
مسكوني در س�ال 1۴۰۰ ويژه محرومان در 
اس�تان هاي مختل�ف كش�ور خب�ر داد.

حجت االسالم  والمسلمين حس��ين روحاني نژاد 
نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن انقالب اسالمي 
در ديدار با اس��تاندار قم گفت:  تا پايان سال بيش 
از 200هزار واحد مس��كوني در س��طح كشور با 

نظارت هاي فني و پرداخت تسهيالت و وام بالعوض 
ساخته مي شود. وي تصريح كرد: در حال حاضر نيز 
110 هزار واحد مسكن در روس��تاها و شهرهاي 
كشور در حال ساخت اس��ت كه براي هر يك، 50 
ميليون تومان وام كم به��ره و 25 ميليون تومان 
بالعوض در نظر گرفته  شده است. نماينده ولي فقيه 
در بنياد انقالب اسالمي ادامه داد: در برنامه ريزي 
انجام  شده در سال آينده، 100 هزار واحد مسكوني 

در سال 1400 ويژه محرومان احداث مي شود. 

فاز دوم تصفيه خانه     تهران
فاضالب پرديس با 
۸۷ درص�د پيش�رفت در ح�ال اجراس�ت.

رحم��ت اهلل محم��دي مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب شرق استان تهران گفت: طرح تأمين پايدار 
آب شهرستان سرخه در سفر دوم رئيس جمهور 
تصويب و پس از انجام مطالعات الزم و بررسي هاي 
كارشناس��ي با هدف تأمي��ن آب 13 روس��تاي 
شهرستان فيروزكوه و تأمين آب شهرستان سرخه 

از توابع استان سمنان ابالغ شد. به گفته مديرعامل 
آبفاي شرق اس��تان تهران تصفيه خانه فاضالب 
پرديس ب��ا ظرفيت كلي 48 ه��زار مترمكعب در 
ش��بانه روز در دو واحد و براي جمعيت 250 هزار 
نفر طراحي ش��ده ك��ه واحد اول آن س��ال ۹6 به 
بهره برداري رسيد و واحد دوم آن با پيشرفت 87 
درصدي در مرحله اجرا قرار دارد. محمدي گفت: 
يك ميليون و 700 هزار مترمكعب آب در سال براي 

افق 1425 در اين طرح پيش بيني شده است.

ساخت فاز اول مصالي بروجرد با ۷۰درصد پيشرفت فيزيكي
فاز اول ساخت      لرستان
ي  مص����ال
شهرس�تان بروجرد با۷۰ درصد پيشرفت 

فيزيكي ادامه دارد.
مسعود فالح معاون عمراني فرمانداري بروجرد 
گفت: مصالي بروجرد در س��ه فاز تعريف شده 
كه فاز اول آن هنوز تكميل نشده ولي تالش آن 
است كه براي ماه مبارك رمضان آماده شود. وي 
تصريح كرد: فاز اول مصال شامل شبستان است 
كه در حال حاضر حدود 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. معاون فرماندار بروجرد خاطرنشان كرد: جهت 
آماده سازي مصال در فاز اول و تسطيح و كف سازي و راه اندازي طبقه همكف جهت نمازگزاران در فروردين 
1400، تمامي دستگاه هاي اجرايي شهرستان با همكاري شهرداري بروجرد اقدامات الزم را انجام دهند. 
فالح گفت: با اتمام كف سازي و موزائيك كاري مصال و نصب تجهيزات و امكانات مورد نياز نمازگزاران، نماز 
جمعه اولين جمعه ماه مبارك رمضان سال آينده در اين مكان اقامه خواهد شد. مصالي در حال ساخت 

شهرستان بروجرد شامل سه فاز شبستان، مهمانسرا و بناهاي خدماتي و تجاري است.

 بيمارستان ۲۶۰ تختخوابي فرديس 
خردادماه به بهره برداري مي رسد

بيمارستان دولتي ۲۶۰ تختخوابي شهرستان فرديس با ۷1درصد     البرز
پيشرفت فيزيكي خرداد سال آينده به بهره برداري مي رسد.

علي درويش پور معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار البرز در بازديد از روند پيشرفت فيزيكي 
بيمارستان 260 تختخوابي در حال ساخت شهرستان فرديس گفت: يكي از پروژه هاي اولويت دار، 
شاخص و مهم در اس��تان البرز بيمارستان 260 تختخوابي فرديس اس��ت؛ به لحاظ سرانه تخت 
بيمارستان وضعيت اين منطقه پايين است .وي افزود: به دنبال پروژه هاي شاخص مانند ادامه آزادراه 
شهيد همت، قطار برقي كرج- هشتگرد، آزادراه چرمشهر- آبيك و چهارخطه كردن راه آهن كرج- 
قزوين، پروژه هاي ديگر مانند متروي كرج، كمربند شمالي، محور هشتگرد- طالقان، قطعه دوم آزادراه 
شمال، مجموعه ورزشي انقالب كرج و همين طور بيمارستان فرديس جزو پروژه هاي شاخص براي 
مديريت استان و استاندار البرز در حال پيگيري است تا پايان اين دولت در بهار 1400 به بهره برداري 
برسد. حسين شفق مدير فني پروژه بيمارستان 260 تختخوابي فرديس نيز گفت: اين بيمارستان به 

صورت جنرال در پنج طبقه در حال تكميل است و اكنون 71 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

 مدرن ترين گلخانه كشور 
از سوی بنياد مستضعفان در كرمان احداث شد

مدرن تري�ن گلخان�ه هيدروپونيك      كرمان
صيف�ي كش�ور در 1۵هكت�ار و ب�ا 
اش�تغالزايي براي بيش از ۴۵۰ نفر به همت بنياد مس�تضعفان در 
ابراهيم آباد شهرستان ارزوئيه استان كرمان به بهره برداري رسيد.

مسعود پورخسرواني مديرعامل شركت كش��اورزي بنياد مستضعفان 
سيرجان در حاشيه بهره برداري از 15 هكتار گلخانه هيدروپونيك صيفي 
گفت: اين طرح بزرگ كشاورزي به وسعت 15 هكتار احداث شد كه در 
حال حاضر براي 455 نفر اش��تغال پايدار ايجاد ش��ده است. وي حجم 
سرمايه گذاري اين طرح گلخانه اي و كش��اورزي را 150 ميليارد تومان 
عنوان  كرد و افزود: در اين گلخانه ساالنه 4 هزار و 500 تن گوجه و فلفل 
دلمه اي توليد و به بازار مصرف عرضه خواهد شد و در طرح توسعه آينده 
نيز 20 هكتار گلخانه ايجاد خواهد شد.  پورخسرواني ايجاد اشتغال پايدار، 
صرفه جويي در منابع آبي و كاهش مصرف آب و جلوگيري از مهاجرت به 
شهر را از اهداف طرح هاي كشاورزي بنياد مستضعفان عنوان كرد و ادامه 
داد: افزايش راندمان توليد در سطح و محروميت زدايي از منطقه مهم ترين 
اولويت كاري است كه بخش كشاورزي يكي از مهم ترين راه هاي رسيدن 
به اين اهداف خواهد بود. در اين مراسم پرويز فتاح مسئول بنياد مستضعفان 
در ارتباط ويدئوكنفرانسي با  تبريك در آستانه عيد مبعث گفت: مدرن ترين 
گلخانه كشور در اين  منطقه به بهره برداري رسيد كه طرح مدرن و پيشرفته 
هيدروپونيك كه تا به  حال دانش آن در اختيار كشورهاي خارجي بود، امروز 
خودمان با استفاده از تكنولوژي پيشرفته به روز دنيا ايجاد كرديم و مصمم 
هستيم اين طرح ها را در مناطق مستعد و اين منطقه توسعه بدهيم. وي 
افزود: در منطقه ارزوئيه مستعد بودن آب و خاك و هوا ما را ملزم خواهد 
كرد كه اين طرح را توسعه بدهيم  .مهدي قاسميان نماينده روابط عمومي 
بنياد مستضعفان كشور هم گفت: پيرو منويات مقام  معظم رهبري مبني 
بر سرمايه گذاري در بخش هاي كشاورزي و صنعتي و ايجاد اشتغال، اين 
بنياد با رويكرد رسيدن به اهداف بهينه در اين  منطقه اقدام به افزايش طرح 
گلخانه اي منطقه از پنج هكتار به 20 هكتار كرد. وي افزود: امروز شاهد 
بهره برداري از 15 هكتار گلخانه با توليد 4 هزار و 500 هكتار گوجه و فلفل 
هستيم كه با آخرين تكنولوژي روز دنيا احداث شده كه ۹0 درصد توليدات 
آن به كش��ورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود و اين طرح ها در رفع 

محروميت منطقه بسيار مؤثر است.

 راه اندازی كتابخانه تخصصي 
سيدجمال الدين اسدآبادي در همدان 

در نخستين همايش ملي »پژوهش هاي      همدان
كاربردي در تاريخ، فرهن�گ و بيداري 
اسالمي« دانشگاه جامعه محور سيدجمال الدين اسدآبادي كتابخانه 
تخصصي، مركز اسناد و پژوهش هاي سيدجمال اين دانشگاه با حضور 
امام جمعه و فرماندار اسدآباد و مجموعه دانشگاه افتتاح و راه اندازي شد.

حسين مرادي مخلص رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي در آيين 
افتتاحيه كتابخانه تخصصي اين مركز علمي گفت: اين كتابخانه تخصصي 
شامل 1000 جلد كتاب، 500 مقاله در سه محور سيدجمال الدين و بيداري 
اسالمي و استعمارستيزي به زبان ها و اسناد مختلف است و عالوه بر آن 
تابلوهاي خوشنويسي شده از سخنان قصار سيدجمال و نيز استشهادنامه 
مجلس در زمينه اسدآبادي بودن سيدجمال در اين كتابخانه وجود دارد. 
وي ظرفيت اين كتابخانه را 200 نفر برشمرد و افزود: اين كتابخانه با دو 
سالن مخزن باز و مخزن بسته آماده ارائه خدمات به افراد مطالعه كننده 
در رابطه با سه موضوع و كليدواژه س��يدجمال الدين، بيداري اسالمي و 
استعمارستيزي است. در ادامه نرم افزار جامع سيدجمال به بهره برداري 
رسيد كه با رونمايي آن، از اين پس افراد مي توانند براي شناخت شخصيت 

سيدجمال از هر جاي دنيا به اين دانشگاه مراجعه كنند.

درجاسازي ۴ روستاي در معرض خطر 
چهارمحال و بختياري

درجاسازي روستاهاي خويه و دره      چهارمحال و بختياري
شيخ عالي در شهرستان كوهرنگ 
و روستاهاي آبيدك و منارجان در شهرستان لردگان، در اسرع وقت 

انجام می شود.
اقبال عباسي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به تصويب طرح هاي 
درجاسازي روس��تاهاي خويه و دره شيخ عالي در شهرستان كوهرنگ و 
روستاهاي آبيدك و منارجان در شهرستان لردگان، گفت: درجاسازي اين 
روستاها به تصويب كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و 
آمايش سرزمين و محيط  زيست رسيد، بنابراين اقدامات الزم براي تثبيت 
و پايدارسازي اين روستاها در اسرع وقت انجام می شود، سپس براي ساير 

روستاهاي در معرض خطر نيز در آينده تصميم گيري مي شود. 
وي در خصوص طرح توسعه عمران جامع شهر فرخشهر، توضيح داد: بايد 
در توسعه شهرها به مباحث تقسيمات كشوري توجه ويژه صورت بگيرد، 
نمي توان بدون مصوبه محدوده شهري را كاهش يا افزايش داد، در اين 
خصوص نيز قوانين سختگيرانه اي وجود دارد و اگر خطر مرزي اصالح 
نش��ود، نمي توان اراضي را به محدوده ش��هري افزود. رسول شهبازي، 
معاون روستايي بنياد مسكن انقالب اس��المي چهارمحال و بختياري 
هم با اشاره به اينكه مطالعات 47 روستاي در معرض خطر چهارمحال و 
بختياري به پايان رسيده است، گفت: براي انجام مطالعات و امكان سنجي 

اين روستاها 3 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

پيشرفت فيزيكي 8۷درصدي فاز دوم تصفيه خانه فاضالب پرديس۱۰۰ هزار واحد مسكوني ويژه محرومان احداث مي شود


