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 مراسم عزاداری شهادت امام رضا )ع( 
در شهرستان نی ریز برگزار شد

 

 
 

شهادت  عزاداری  مراسم  مقدسی:  علیرضا  خبری/  سرویس 
اساتید  با حضور مدیران،  پنج شنبه ۱۵ مهر،  امام رضا )ع(، 
مساجد،  جماعات،  ائمه  روحانیون،  علمیه،  مدارس  طالب  و 
رعایت  با  مردم،  مختلف  اقشار  و  مسئوالن  از  جمعی  
پروتکل های بهداشتی، در مسجد جامع مهدی )عج( برگزار 

شد.
)ع(،  اهل بیت  مداحان  مرثیه سرایی  از  پس  مراسم  این  در 
حضرت آیت اهلل حاج سید مهدی فال اسیری، با تسلیت ایام 
رحلت پیامبراکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و 
امام رضا )ع( با تبیین ابعاد شخصیتی امام هشتم )ع( مطالبی 

پیرامون راه های نزدیک شدن به خداوند متعال ارائه کرد.
وی، دوری از حرام خواری، بداخالقی  و دوری از فکر حرام  
را مهمترین راه های تقرب به خدا دانست و ادامه داد: ایمان 
به خدا، عمل صالح و توسل به انبیاء الهی و اهل بیت )ع( از 

دیگر راه های تقرب به خدا است.
نماز ظهر و عصر، عزاداران  اقامه  از  است پس  شایان ذکر 
موسی  ابن  علی  ثامن الحجج   برکت  با  سفره  میهمان  اطعام 

ارضا )ع( شدند.

مرودشت

امام جمعه مرودشت:
سفر ریاست جمهوری 

به استان فارس، فرصت مناسبی 
برای جذب اعتبارات مورد نیاز 

منطقه است
تنها منفعت ظرفیت های گردشگری شهرستان 

مرودشت وجود حریم های درجه یک و دو و سه 
و محدودیت های ساخت وساز است

امام جمعه مرودشت معتقد است سفر رئیس جمهور به فارس، 
فرصتی مناسب برای جذب اعتبارات مورد نیاز منطقه و استان 

است. 
سرویس خبری/ میالد پناهی: حجت االسالم مهدی آقائی در 
و  اینکه جهاد خودکفایی  بیان  با  هفته خود،  این  خطبه های 
تقویت و حمایت از تولید ملی نیاز ضروری کشور است تا 
خاطرنشان  باشد،  نداشته  تأثیری  مردم  معیشت  بر  تحریم ها 
معظم  مقام  سوی  از  ممنوعیت  روند  ادامه  دستور  ساخت: 
داخلی  تولیدکنندگان  اختیار  در  که  است  فرصتی  رهبری 
قرارگرفته تا نهایت استفاده را با هدف جلب رضایت مندی 
مشتری وافزایش کمی و کیفی محصوالت خود بکار گیرند.
امام جمعه مرودشت در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود 
گردشگری )از جمله تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب 
در  را  این شهرستان  مرودشت که  در سطح شهرستان  و...( 
متأسفانه  کرد:  بیان  است،  نموده  منحصربه فرد  کشور  سطح 
به دلیل عدم زیرساخت های مناسب )درزمینه اقامتی و جذب 
توریسم( برای بهره مندی از فرصت های گردشگری در سطح 
شهرستان، تنها منفعت این شهرستان از ظرفیت های موجود 
محدودیت های  و  سه  و  دو  و  یک  درجه  حریم های  وجود 

ساخت وساز در مجاور این آثار باستانی است.
وی تصریح کرد: بخشی از این موضوع به کم کاری مسئوالن 
برمی گردد که در ترسیم نقشه چشم انداز آینده شهر کوتاهی 
نموده وزیرساخت های الزم را فراهم نکرده و از سوی دیگر 
بخشی نیز به مردم بازمی گردد که با نگاه خود محدودیت ها را 
با فرهنگ سازی متناسب به فرصت های بهینه تبدیل نکرده اند.
آقائی در ادامه به مشکل کم آبی در روستاهای شرق مرودشت 
شهر  به  سد  از  آب رسانی  انتقال  طرح  وافزود:  کرد  اشاره 
به برطرف شدن بخشی  مرودشت صورت گرفت که منجر 
هنوز  متأسفانه  ولی  در شهر گردید  مردم  معضل کم آبی  از 
معضل کم آبی در روستاهای شرق مرودشت از جمله )کناره، 
با  امیدواریم  دارد که  و...( وجود  کوشک وشهرک زراعی 
همت متولیان امر و جذب اعتبارات الزم در اسرع وقت این 

مشکل برطرف گردد.
وی در ادامه با اشاره به مسئله خشکسالی در چند سال اخیر 

باید  کشاورزان  جوی،  نزوالت  کاهش  به  توجه  با  افزود: 
الگوی کشت خود را متناسب باشرایط اقلیمی موجود پیش 
ببرند تا خدای نکرده سفره های زیرزمینی آب خالی تر نشود.
 خطیب جمعه مرودشت در ادامه خطبه های خود اشاره ای به 
سفر رئیس جمهور در آینده نزدیک به استان فارس داشت و 
گفت: این سفر فرصتی است تا مسئوالن نیازها و مشکالت 
فرصت  از  و  نمایند  مطرح  اعتبار  در جهت جذب  را  استان 

پیش رو نهایت استفاده صورت گیرد.

کازرون
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه کازرون:

حدیث سلسله الذهب عزتمندی 
را به همراه خواهد داشت

نمایندگی  دفتر  مسئول  پناهی:  میالد  خبری/  سرویس 
سلسله  حدیث  به  عمل  گفت:  کازرون  سپاه  در  ولی فقیه 

الذهب عزتمندی دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت.
نمایندگی  مسئول  محمدی  رسول  حجت االسالم والمسلمین 
امام رضا )ع(  مراسم شهادت  در  سپاه کازرون  در  ولی فقیه 
که در محوطه باز حسینیه سید الشهدا )ع( روستای سیف آباد 
الذهب حدیث طالئی  سلسله  نمود: حدیث  بیان  شد  برگزار 
است که با واسطه ائمه از امام رضا )ع( تا پیامبرمکرم اسالم 
)ص( و رسول خدا )ص( از طرف خداوند متعال برای رسیدن 

به سعادتمندی بندگان نقل شده است.
در  الذهب  سلسلة  حدیث  نقل  از  پس  که  حوادثی  به  وی 
نقل  مورخان  داشت:  تصریح  و  اشاره  افتاد  اتفاق  نیشابور 
سلسلة  حدیث  )ع(  امام  که  هنگامی  و  نیشابور  در  می کنند 
جمله  از  داد.  رخ  عجیبی  اتفاق های  کردند،  نقل  را  الذهب 
اینکه مردم با دیدن چهره حضرت رضا )ع(، خاطره سیمای 

پیامبر )ص( در ذهنشان تداعی شد و سخت گریستند
مسئول دفتر نمایندگی در سپاه کازرون به جایگاه ویژه شهر 
امام رضا  افزود: در عصر  اشاره و  نیشابور در عصر رضوی 
)ع(، نیشابور مهد علما و دانشمندان و فضال بود و من معتقدم 
این ویژگی در تاریخ تکرار شده و حضور باشکوه مردم این 
شهر در مراسم سالروز ورود امام رضا )علیه السالم( به نیشابور 
این  دانایی و آگاهی مردمان  باور دینی و  اعتقاد و  گویای 
دیار است که هر ساله با شکوه هر چه تمام تر یاد و نام امام 

رضا )علیه السالم( را پاس می دارند.
و  کرد  اشاره  الذهب  سلسله  حدیث  واالی  جایگاه  به  وی 
ادامه داد: آنچه در این حدیث مهم است آن است که توحید 
والیت  به  باید  آن  کنار  در  و  نمی کند  کفایت  تنهایی  به 

پرداخت.

استان بوشهر

رئیس جمهور: 

سخن گفتن از مشکالت 
و بیکاری در استان بوشهر 

قابل تحمل نیست

بوشهر  استان  به ظرفیت های گسترده  اشاره  با  رئیس جمهور 
برای رشد و آبادانی، گفت: با وجود این ظرفیت های فراوان، 
آسیب های  بعضًا  و  بیکاری  و  مشکالت  از  گفتن  سخن 

اجتماعی در سطح استان قابل تحمل نیست.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در بدو ورود به استان بوشهر با بیان اینکه پیش از انجام سفر 
بررسی های کارشناسی نسبت به وضعیت استان و مشکالت 
مردم این منطقه انجام شده است، گفت: در این سفر گام های 
ماندگاری برای رفع مشکالت و محرومیت های استان بوشهر 

برداشته خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی استان بوشهر 
در حوزه های کشاورزی، شیالت، نخیالت و بخش نفت، گاز 
و پتروشیمی، برضرورت فعال شدن اقتصاد دریا، کشاورزی، 

شیالت و نخیالت در این استان تأکید کرد.
رئیسی افزود: برای رفع مشکالت و محرومیت های استان باید 
برداشته  مؤثری  گام های  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  حوزه  در 

شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: انجام اقدامات زیربنایی در بخش 
آب، برق، جاده های مواصالتی و به ویژه اتصال استان به ریل 
سراسری نیز از جمله اقداماتی است که در این سفر نسبت به 
آن تصمیم گیری خواهد شد تا گام های ماندگاری برای رفع 

مشکالت بنیادین مردم استان برداشته شود.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
جهت نوسازی نخیالت بوشهر

از  بوشهر  استان  به  خود  سفر  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
نخیالت  نوسازی  جهت  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰۰ اختصاص 

استان بوشهر خبر داد.
با  گفت وگو  در  نژاد  ساداتی  جواد  سید  ایرنا،  گزارش  به 
اظهار  نخیالت  نوسازی  اهمیت  به  اشاره  ضمن  خبرنگاران 
کرد: حدود ۳۴ هزار هکتار نخلستان در استان بوشهر داریم 
و این موضوع خیلی مهمی است و با توجه به اینکه سومین 
رتبه جهان در تولید خرما داریم، نگاه ما به بحث نخلستان های 

خرما در کشور، بحث اقتصادی خرما هست.
وی با اشاره به اینکه نخلستان های ما متأسفانه در این سال ها 
نوسازی نشده اند، افزود: ما نیاز به اصالح و نوسازی نخیالت 
مربوط  ردیف  مجددًا  بار  اولین  برای   ۱۴۰۰ سال  در  داریم. 
یکی  بود  بزرگی  کار  و  شد  احیا  نخلستان ها  و  مرکبات  به 
از اهداف حوزه کشاورزی در استان بحث اصالح و احیای 

نخلستان ها است.
ساداتی نژاد بیان کرد: در این سفر با اختصاص ۵۰ میلیارد 
تومان پروژه نوسازی نخیالت را در سطح ۱۰۰۰ هکتار شروع 
بحث  دشتستان  شهرستان  از  هم  بخشی  در  و  کرد.  خواهیم 
مربوط به اصالح نخیالت در حدود ۲۵۰۰ هکتار شروع شده با 
ظرفیت این سفر در حدود ۱۰۰۰ هکتار شروع خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بحث آبرسانی نخیالت هم 
از سد خائیز تأمین خواهد شد که البته بیشترین هزینه مربوط 
سفر  این  در  و  هست  نیرو  وزارت  به  مربوط  آن  انتقال  به 
امیدواریم تأمین اعتباراتی برای آن پروژه هم انجام بدهیم که 
با تلفیق آن آب که کیفیت مناسب تری نسبت به آب هایی 
که موجود است، دارد حتمًا می تواند میزان تولید در منطقه 

را افزایش دهد. 
وی افزود: یکی از موضوعات در اصالح و نوسازی نخیالت 
مجول  است که خرمای  نخیالت  به  مربوط  نوع گونه  بحث 
اقتصادی  نظر  از  توانسته  پایلوت  عنوان خرمای  به  اینجا  در 
شرایط مطلوب تری را نسبت به گونه های موجود نشان بدهد 
آن ها  توسعه  و  منطقه  بومی  گونه های  اصالت  حفظ  با  البته 
می شود در کنار آن ها از گونه های جدیدتر هم استفاده کرد 
امیدوار هستیم که  دارند  باالتری  اقتصادی  ارزش افزوده  که 
این سفر بتواند در حوزه نوسازی و اصالح نخیالت در استان 

بوشهر اتفاقی بسیار خوب به وجود بیاورد. 
به صنایع  مربوط  بیان کرد: در بحث  پایان  نژاد در  ساداتی 
تبدیلی و تکمیلی در حوزه خرما باید حواسمان به سردخانه 
با کسری ۹۰ هزار تن سردخانه  باشد و در حال حاضر  هم 
بازدیدی  تبدیلی  بحث صنایع  در  و  هستیم  مواجه  استان  در 
اینکه  به  با توجه  دادیم  انجام  بود  از کارخانه ای که موجود 
انجام  که  طبق صحبتی  دارد  نیاز  تسهیالت  به  کارخانه  این 
این تسهیالت را در اختیار آن ها قرار  شد بانک کشاورزی 
می دهد که دو خطی که نیاز دارند در فرآوری ایجاد کنیم 
که در کنار حوزه تولید حوزه صنایع تبدیلی در بحث خرما 

در استان توسعه پیدا کند.

 

استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

پرونده مالیاتی ۱۶ شرکت و بنگاه 
بزرگ اقتصادی به هرمزگان

منتقل شد

 
 

مالیاتی  پرونده  انتقال  از  هرمزگان  دادگستری  کل   رئیس 
پروژه  ابر  جمله  از  اقتصادی  بزرگ  بنگاه  و  شرکت   ۱۶
صدور  با  هرمزگان  استان  به  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 

دستور ویژه قضایی خبر داد.
قانون   ۱۱۰ ماده  به  اشاره  با  صالحی  علی  مهر،  گزارش  به 
مالیات های مستقیم، تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوطه، 
اشخاص حقوقی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مالیات 
خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که 
استان  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  از  بسیاری  متأسفانه 
این  از  بیرون  در  را  ارزش افزوده خود  بر  مالیات  هرمزگان 
استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی پس از  اطالع 
این خصوص  در  ویژه ای  دستورات  با صدور  تخلف  این  از 
نسبت به الزام آنها برای پرداخت مالیات خود در هرمزگان 

اقدام کرد. 
در  مالیات  توجه  قابل  مبالغ  این  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگی در جهت  زمینه ساز دستاوردهای  می تواند  هرمزگان 
شود،  استان  این  زیرساخت های  توسعه  و  آبادانی  و  عمران 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با علم به این 
موضوع ضمن صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات 
کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت 
عدم ارسال پرونده های مالیاتی این بنگاه های بزرگ اقتصادی 
به استان محل فعالیت شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان 

اعالم  خصوص  این  در  و  شده  محسوب  غیرقانونی  تصرف 
جرم خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: درنتیجه 
این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه 
اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات 
آنها برای عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت. 
علی صالحی همچنین یادآور شد، عالوه بر این ۱۶ شرکت 
که پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان 
منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز 
اقدامات مشابهی صورت گرفته که درنتیجه آن، روند انتقال 
فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی تکمیل خواهد شد. 

کیش
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد:

فرصت های درآمدزایی 
و مدیریت منابع و مصارف در کیش 

شناسایی شود
 

گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
کفایی  خود  سمت  به  تابعه  شرکت های  مجموعه  مدیران 
حرکت کنند و با شناسایی فرصت های درآمدزایی، منابع و 

مصارف خود را مدیریت کنند.
به گزارش ایرنا، ناصر آخوندی در یازدهمین شورای معاونان 
داشت:  اظهار  تابعه  شرکت های  و  سازمان  این  مدیران  و 
رویکرد  و  نامحدود  نیازهای  و  محدود  منابع  مدیریت  هنر 
هیئت  فعالیت های  محور  غالب  تفکر  سودآوری،  اقتصادی 

مدیره شرکت های تابعه سازمان باشد.
وی عملکرد اقتصادی، صرفه جویی، کاهش انجام یک فرآیند 
مدیران  ارزیابی  طرح  شاخص های  از  را  رجوع  ارباب  برای 
اعالم کرد و افزود: برآیند اقتصادی و عملکرد شرکت ها و 
سازمان منطقه آزاد کیش در یک ترازنامه نشان داده می شود 
اقتصادی  رویکرد  و  آئین نامه ها  ضوابط،  باید  رو  این  از 

خودگردان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
و  بنادر  مدیریت  توسعه  شرکت  اینکه  بیان  با  آخوندی 
جدید  فرصت  چندین  کیش  آزاد  منطقه  فرودگاه های 
سرمایه گذاری را شناسایی کرده است، افزود: باید نسبت به 
جذب سرمایه گذاری در قالب »طرح های مشترک اقتصادی و 
به صورت BOT، اجاره ای و یا حتی صد در صد تأمین منابع 

مالی را از طریق بانک ها انجام دهند.
فرصت های  شناسایی  به  نسبت  باید  شرکت ها  افزود:   وی 
طرح های  اجرای  برای  اعتبار  تأمین  و  سرمایه گذاری  جدید 
خود اقدام و برای تحقق این مهم مدیران مجموعه شرکت های 
تابعه به سمت خود کفایی حرکت و با شناسایی فرصت های 
درآمدزایی، عملکرد اقتصادی داشته باشند تا بتوانند منابع و 

مصارف خود را مدیریت کنند.

استان خوزستان
 

اندیکا

تأکید استاندار خوزستان 
بر لزوم رفع مشکالت مناطق 

زلزله زده اندیکا

 
 

 
 

استاندار خوزستان گفت: دستگاه های اجرایی باید در تسهیل 
و رسیدگی به امور مردم در منطقه زلزله زده اندیکا با جدیت 

اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، صادق خلیلیان در نشست محرومیت زدایی 
در  هفتکل،  و  اللی  اندیکا،  مسجدسلیمان،  شهرستان های 
سرسرای استانداری خوزستان در اهواز بیان کرد: مردم بیش 
از این تحمل پیچ و خم های اداری را برای حل مشکالت خود 
ندارند و مسئوالن ادارات استان باید در تسهیل و رسیدگی به 

امور مردم با جدیت برخورد کنند.
وی افزود: منطقه ای که باید از بهترین مناطق خوزستان باشد 
زیرساختی،  مسائل  جمله  از  مختلف  مشکالت  شاهد  اکنون 

راه ها، کشاورزی و ... است.
برای  اجرایی  دستگاه های  بر  تأکید  با  خوزستان  استاندار 
رسیدگی بر امور مردم گفت: در هیچ شرایطی هیچ نشستی 
بدون هدف برگزار نشود مگر برای اینکه خدمات رسانی یا 

اقدامات اساسی در مناطق محروم باشد.
را  اداری  از هزینه های  اگر یک سوم  اینکه  بیان  با  خلیلیان 
خواهیم  آباد  استانی  و  کشور  کنیم  عمرانی  مسائل  صرف 
اداری باعث کسری بودجه  افزود: برخی هزینه های  داشت، 
باید  را  هزینه ها  همین  که  صورتی  در  می شود،  کشور  در 

صرف مسائل عمرانی کنیم.
وی با اشاره به زلزله اخیر در مرز خوزستان و چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: گروه های ارزیابی خسارت وارد شده براثر 
را گزارش  نتیجه  تا هرچه سریع تر  تقویت کردیم  را  زلزله 

دهند و پس از آن اقدامات الزم انجام شود.
جانی  تلفات  اخیر  زلزله  اینکه  بیان  با  ورناصری  علیرضا 
نداشت ادامه داد: شهرستان اندیکا در حوزه مسکن روستایی، 
زیادی  خسارت  آموزشی  و  بهداشتی  مراکز  باغات،  راه، 
دیده اند که امیدواریم از نگاه ارزیابان و امدادگران اعزام شده 
به منطقه به سرعت برای پیگیری در دستور کار قرار گیرد.

باالیی  تقریبًا  دمای  تفاوت  از  شهرستان  این  گفت:  وی 
نسبت به مرکز استان برخوردار است که باید هرچه سریع تر 
کردن  برطرف  برای  سرما  شروع  از  پیش  الزم  تمهیدات 

مشکالت اندیشیده شود.

اهواز
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 

خبر داد؛

ریزش ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضالب 
اهواز به کارون

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تخلیه ۲۰۰ هزار 
مترمکعب فاضالب شهری اهواز به رودخانه کارون خبر داد.
محمدجواد اشرفی در جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه 
کارون که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: 
فاضالب شهری همه شهرهایی که رودخانه های کارون و دز 

از آن ها عبور می کنند، وارد رودخانه کارون و دز می شود.
دزفول  تنها  حاضر  حال  در  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
را  شهر  این  جمعیت  درصد   ۵۰ که  دارد  فعال  تصفیه خانه 
پوشش می دهد و ۵۰ درصد دیگر فاقد تصفیه خانه است. البته 
این تصفیه خانه فعال نیز به دلیل مشکالت فنی، کارایی الزم 
را ندارد و پساب ورودی به رودخانه باالتر از استانداردهای 

مجاز است.
سایر  کرد:  بیان  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
هزار   ۲۰۰ تقریبًا  شبانه روز  در  نیز  اهواز  جمله  از  شهرها 
تخلیه  کارون  رودخانه  در  پساب  نقطه،   ۲۴ از  مترمکعب 
شهرهای  و  خرمشهر  آبادان،  شهرهای  پساب  می کنند. 
وارد  نیز  شوشتر  و  مالثانی  ویس،  مانند  عبوری  کوچکتر 

رودخانه کارون می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد
 

بویراحمد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بویراحمد 
خبر داد؛ 

فرسودگی ۳۰ درصد شبکه آب 
شهرستان بویراحمد

 

 

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بویراحمد از فرسودگی 
۳۰ درصدی شبکه توزیع آب این شهرستان خبر داد.

آخرین  تشریح  ضمن  آرمین  علمدار  ایسنا،  گزارش  به 
خصوص  در  فاضالب،  و  آب  پروژه های  روند  و  وضعیت 
آب،  توزیع  و  تأمین  حوزه  در  مردمی  نگرانی های  برخی 
سالمت آب و روندترمیم شکستگی ها و گام های آبفا برای 

برخورد با استفاده های غیرمجاز از آب گفت.
وی اظهار کرد: ۹۹ درصد از جمعیت شهری و ۷۵.۱ درصد 
از جمعیت روستایی شهرستان بویراحمد از آب شرب سالم 

بهره مند هستند.
تصریح  بویراحمد  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
کرد: ۹۵ هزار مشترک آب در شهر و روستاهای شهرستان 
بویراحمد داریم که حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل می شود، در 
حوزه فاضالب نیز ۴۰ هزار مشترک داریم که جمعیتی بالغ 

بر ۱۸۰ هزار نفر را شامل می شود.
مهر  مسکن  پروژه  فاضالب  حوزه  در  داد:  ادامه  آرمین 
نجف آباد با اجرای قریب به ۲.۵ کیلومتر خط انتقال فاضالب 
فعال است، قریب به ۱۴ میلیارد تومان در این پروژه هزینه 
شده است و در گام پایانی با انتخاب بهترین مسیر برای وصل 
این خط انتقال به خط اصلی انتقال فاضالب شهر یاسوج شاهد 

تکمیل و پایان گرفتن این پروژه خواهیم بود.
کرد:  عنوان  آب،  حوزه  فعال  پروژه های  به  اشاره  با  وی 
مهمترین  از  یکی  یاسوج  شهر  آب  اضطراری  تصفیه خانه 
پروژه  این  تجهیزات  است،  استان  مرکز  آب  پروژه های 
ترخیص  و  خارجی  خرید  از  پس  آنها  از  بسیاری  و  تأمین 
با  و  است  شده  نصب  پروژه  محل  به  انتقال  و  گمرک  از 
به  پیمانکار  تالش  و  مشاور  حضور  آبفا،  مستمر  نظارت 
حیاتی  و  حساس  پروژه  این  اتمام  و  مشکالت  رفع   دنبال 

هستیم.
کرد:  بیان  بویراحمد  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
پروژه آب شهرک الغدیر والیت نیز در حال کار است، بیش 
از ۳ کیلومتر خط انتقال آب کار شده است و کمتر از ۱۵۰۰ 

متر دیگر تا تکمیل نهایی باقی مانده است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اللی از تهیه، بازنگری و اجرای طرح 
ریال  میلیارد   ۲۵ بالغ  اعتباری  با  شهرستان  این  روستای   ۴۹ در  هادی 

خبر داد.
مرتضی سراج الدین به مناسبت روز روستا در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به تهیه و بازنگری طرح هادی در ۱۱ روستای این شهرستان 

افزود: در  ۳۸ روستا نیز طرح هادی اجرا شده است.
مالکان  به  نیز  قالب طرح ویژه مسکن روستایی  اظهار داشت: در  وی 
۱۵۰ واحد مسکونی تسهیالت یک میلیارد ریالی با سود پنج درصد اعطا 

شد ضمن اینکه ۱۴۰ واحد مسکونی نیز در قالب طرح مسکن محرومان 
در شهرستان اللی در دست ساخت است که عالوه بر تسهیالت مذکور 

۳۰۰ میلیون ریال نیز کمک بالعوض دریافت خواهند کرد.
سرج الدین در ادامه  افزود: در سال جاری ۱۵۰ جلد سند مسکن شهری 

و روستایی در این شهرستان صادر و نهایی شد.
این  داشت:  بیان  ادامه  در  اللی  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
شهرستان دارای ۲۵۴ روستا است که ۱۵۰ روستا دارای سکنه بوده و 

طرح هادی در ۱۰۰ روستای این شهرستان اجرا شده است.

بازنگری و اجرای طرح هادی در ۴۹ روستای اللی


