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در قالب طرح بازآفرینی شهری اجرا میشود

بدهی مالیاتی مؤدیان استانهای سیل زده
بخشیده میشود

ساخت  20هزار مسکن جدید در تهران
سهیال یادگاری

خبرنگار

واردات و عرضه گوشت قرمز تنظیمبازاری
متوقفشد

ëëحاج علی اکبری ،مدیرعامل ســازمان نوســازی شــهر تهران :چندین برنامه امســال در قالب نوسازی
بافتهایفرسودهاجرامیشود،یکبرنامه«تولیدمحلی»استکهدرقالبآنزمینهساخت 15هزار
نیم نگاه
واحدمسکونیدربافتفرسودهفراهممیشود.دربرنامهایدیگردراراضیمتعلقبهشهرداریساخت
 4هزار واحد شروع میشود که قراردادهای آن با 11توسعه گر بسته شده و 3قرارداد دیگر هم در حال آماده شدن است 8.پروژه
نیز در قالب خدمات شــهری با ســرمایهگذاری  560میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی ســاخته میشود که در حوزه
بهسازیمحیطعمومی،بازگشاییمعابر،تأمینپارکینگوفضایسبزاست.
در هنــگام اجرای پــروژه مشــکل ایجاد
میکنــد باعــث کندشــدن رونــد اجــرا
میشــود ،در نامــه اجرایــی برنامه ملی
بازآفرینی که  10خــرداد  97به تصویب
هیأت وزیران رسیده است مجموعهای
از مشــوقها برای حمایت از ســاخت و
ســاز بافت فرســوده در نظر گرفته شده
که شامل اسکان موقت ،تخفیف هزینه
انشــعابات ،تخفیــف بیمه کارگــران و..
است اما علی رغم اینکه بیش از  10ماه
از این مصوبه میگذرد هنوز اجرا نشده
اســت پــس نمیشــود انتظــار ســرعت
بخشی را در نوسازی بافتهای فرسوده
داشــت ».حاج علی اکبــری نبود منابع

مالــی را یکــی از عوامل کندی نوســازی
بافت فرسوده عنوان کرد و گفت :وقتی
بــه دســتگاههای متولــی زیرســاختها
ماننــد آب ،برق و گاز مراجعه میکنیم
میگوینــد هنــوز منابعــی بــرای اجرای
طرح تخفیف انشــعابات به آنهــا داده
نشده است و وزارتخانهها منابعی برای
آن پیشبینــی نکردهانــد منابعــی هم
که برای پرداخت وام اســکان موقت در
نظر گرفته شــده ناچیز اســت و منطبق
بــا واقعیــت جامعــه و نرخهــای اجاره
نیست.
ëëنخستینواحدهایبازآفرینی
روز یکشــنبه پروژهای در مناطق جنوبی

تهران با حضور رئیس جمهوری افتتاح
شــده کــه بــه گفته مســئوالن بخشــی از
طرحهای نوسازی شهر تهران محسوب
میشــود .مدیرعامــل نوســازی شــهر
تهران با اشاره به «پروژه بهاران شرقی»
گفــت :ایــن پــروژه را میتــوان مســکن
پشــتیبان نامید که با هدف پشتیبانی از
بافتهای فرسوده شهری ساخته شده
اســت ،بنابــر مصوبه ســال  86شــورای
اســامی شــهرداری موظف بــه اجرای
طــرح «خانه به جای خانه» اســت .این
طــرح بــرای کمک به کســانی اســت که
ملک آنها در نقشــه طرحهای شــهری
قــرار میگیــرد .شــهرداری بــرای ایــن

در  8روز کاری بازارسهام در سال  98رقم خورد

عیدی  5/5درصدی بورس به سهامداران
سیاوش رضایی
خبرنگار

پس از زمســتان ســرد بازار ســهام در سال
گذشــته ،بورس اوراق بهادار تهران با ورود
بــه ســال جدید روزهــای بهتری را ســپری
میکنــد .درمجمــوع شــاخص کل بورس
تهــران در ســال گذشــته بــا رشــد 85.5
درصدی پرونــده کاری خود را بر روی 178
هــزار و  659واحدی بســت .با وجــود این،
بازدهــی این بازار در مقایســه بــا بازارهای
رقیب مانند طال ،ارز و حتی مســکن کمتر
بــود ،ولــی روزهــای ابتدایی ســالجاری با
ورود نقدینگی جدید به بورس نوید دهنده
بازدهی قابل قبول تری برای ســهامداران
این بازار است .در هشــت روز کاری بورس
در ســالجاری بــازار ســهام بیــش از 5.5
درصــد بازدهــی برای ســرمایه گــذاران به
ارمغان آورده اســت .براین اســاس دراین
دوره کوتــاه شــاخص کل با رشــد  9هــزار و
 933واحــدی  10کانال جدید را فتح کرده
و از کانــال  178هــزار واحدی به میانه 188
هــزار واحدی رســیده اســت .بدین ترتیب
شــاخص کل بــورس در این هشــت روز(تا
 19فروردین) بهطور متوســط روزانه هزار و
 241واحد و در هرســاعت  310واحد رشــد
کرده اســت .در روز پنجــم فروردین ماه به
عنوان نخســتین روز کاری شــاخص کل با
رشــد  535واحدی خــود را بــه  179هزار و
 194واحد رساند .در روز ششم فروردین نیز
با رشــد  571واحدی شاخص تا مرز کانال
جدید پیش رفــت اما در هفتــم فروردین

ایلنا

گوشــت قرمز تنظیمبازاری که این اواخر در بازار عرضه میشــد با ارز 4200تومانی
به کشــور وارد شــده و قیمت آن به نسبت ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز
نیمایی به کشور وارد و توزیع میشود .این موضوع را عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم
بازار اعالم کرد و گفت :واردات و عرضه گوشــت قرمز ارزان و نصفقیمت متوقف
شــده اســت .از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت این محصول در
توگو با تسنیم اظهار کرد :ایران
بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود .او در گف 
خود تولیدکننده گوشــت قرمز اســت و حدود  90درصد نیاز کشــور را تولید و تنها 10
درصد آن را وارد میکند و مشــکلی برای تأمین گوشــت قرمز در کشور وجود ندارد.
دبیــر ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکــه تعداد دام تولیدی در کشــور زیاد و وضعیت
مراتــع نیز برای چرای دام مناســب اســت ،ادامه داد :دامداران نیــز دام خود را نگه
داشــتهاند که پروار شــود و وضعیت گوشــت قرمز در کشور مناسب اســت و تنها 10
درصد کسری مورد نیاز از خارج تأمین میشود.
قبادی در پاســخ به اینکه آیا واردات گوشــت قرمز توســط دولت و نظارت بر روند
عرضه گوشت قرمز در بازار نیز منتفی شده است ،گفت :در زمانی که گوشت قرمز
با ارز 4200تومانی وارد میشد تنها  10تا  20درصد آن توسط شرکت پشتیبانی امور
دام وارد و مابقی توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد میشد ،اما دیگر از آن
فضایی که گوشت بهنصفقیمت عرضه و در فروشگاهها صف ایجاد شود ،فاصله
گرفتهایم و عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت گوشت قرمز است.
وی در پاســخ به اینکه قیمت گوشــت قرمز شــقه گوســفندی در بازار چقدر است،
اظهار داشــت :گوشــت بهوفــور در بازار وجــود دارد و قیمت آن در قصابی و توســط
عرضــه و تقاضا تعیین میشــود و نحوه تعیین قیمت آن مانند ســایر کاالها نظیر
چای و شــیرینی اســت .قبادی یادآور شــد که در یک مقطعی بازار گوشــت قرمز به
مشــکل خورده بود و دولت به همین خاطر مداخله کرد اما در شــرایط فعلی بازار
خــود را تنظیم میکند.پیش از این قیمت هرکیلوگرم گوشــت گوســفندی وارداتی
تنظیمبازاری بهقیمت  37هزار تومان بهفروش میرسید و قیمت این محصول در
بازار آزاد حدود  85تا  100هزار تومان بود .قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز تا سال 96
در بازار (آزاد) حدود  50هزار تومان بود.
ëëحذف رانت و داللی با توقف عرضه
همچنین محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار
هدف هیأت وزیران از مصوبه واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش
تولید داخل دانست و حذف رانت و داللی را نتیجه یکسانسازی نرخ عرضه گوشت
قرمز عنوان کرد.

ایرنا

طــرح بازآفرینــی شــهری کــه از ســوی
سیاســتگذاران مســکن اصلیتریــن
برنامــه در بخش ســاخت و ســاز اعالم
شــده اســت بــه کنــدی پیــش مــیرود
و هــدف طــرح کــه ســاخت  100هــزار
واحــد در بافتهای فرســوده بود ســال
گذشــته محقق نشد .ســاخت  100هزار
واحد در قالب نوســازی بافت فرســوده
و بازآفرینــی شــهری بخشــی از طــرح
ســاخت  400هــزار واحــد مســکن تــا 2
سال آینده است اما بیشتر مصوبههای
تشــویقی دولت برای تســریع نوســازی
بافتهــای فرســوده همچنــان معطل
مانــده اســت .نوســازی بافت فرســوده
بــا توجــه بــه حــوادث طبیعــی و بویژه
ســیلهایی کــه از ابتــدای ســال بیشــتر
شــهرها و روستاهای کشور را در برگرفته
اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
تهران یکی از شهرهایی است که اراضی
بیشــتری از آن شــامل بافــت فرســوده
میشــود بــا توجــه بــه جمعیــت باالی
این شــهر ،مخاطرات حــوادث و بالیای
طبیعی در آن هم بیشتر است به همین
دلیــل نوســازی بافتهای فرســوده در
تهران اولویت زیادی در طرح بازآفرینی
شــهری داشــت اما  3طــرح پایلوت که
از ســال گذشــته بــرای اجــرای نوســازی
در نظر گرفته شــده بود یا متوقف شــده
اســت یــا اجــرای آن بــه کنــدی پیــش
مــیرود .نوســازی محلــه ســیروس در
جنــوب تهران نخســتین طرحی بود که
در قالب بازآفرینی شــهری نوسازی آن
در سال گذشــته کلنگ خورد اما اجرای
آن اکنون متوقف شــده است که خروج
سرمایهگذار از طرح دلیل اصلی توقف
طرح عنوان میشود .در شهر تهران 33
هزار و  268هکتار بافت فرســوده وجود

دارد که در  196محله پراکنده اســت اما
عمده بافتهای فرسوده که حدود 85
درصــد آن میشــود در مناطــق  9تا 20
قرار دارد و میتوان گفت مرکز و جنوب
تهــران مناطــق اولویت دار در نوســازی
است.
ëëکندینوسازی
کاوه حــاج علــی اکبــری مدیرعامــل
ســازمان نوســازی شــهر تهــران در
توگــو با «ایــران» با اشــاره به توقف
گف 
طــرح نوســازی محلــه ســیروس گفت:
پروژه ســیروس پروژه شرکت بازآفرینی
شــهری اســت و مســئوالن این شــرکت
بایــد در خصوص علل توقف آن اظهار
نظر کنند هر گونه اظهار نظری از ســوی
شــهرداری میتوانــد غیــر دقیق باشــد.
تالش کردیم در این باره نظرات معاون
وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل
شرکت بازآفرینی شهری را جویا شویم
اما تالش ما بینتیجه بود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
همچنیــن بــا اشــاره به پــروژه نوســازی
محلــه تختــی ایــن پــروژه را «پــروژهای
در حــال اجــرا» نــام برد اما بــه تعبیر او
«اجــرای آن کنــد پیش مــیرود» .حاج
علــی اکبــری افــزود :ســاخت و ســاز در
بافت فرســوده مبتنی بر حمایتهایی
مانند بسته تشــویقی است ،وقتی بسته
تشــویقی بهصــورت کامــل تحقــق پیدا
نمیکند پیشــبرد پروژهها دچار مشکل
میشــود در نوســازی محله تختی یکی
از وعدههایــی که داده شــده بــود امکان
اســتفاده از تســهیالت اســکان موقــت
بــود توســعهگران هم آماده شــرکت در
نوسازی بودند اما کارهای اداری و بانکی
تســهیالت اســکان چند ماه طول کشید
ایــن موضــوع کنــدی را در پــروژه ایجاد
کرد.
بــه اعتقــاد مدیرعامــل نوســازی شــهر
تهران «وقتی چند عامل به این صورت

مالکان در اراضی متعلق به خود خانه
میســازد و با ملک مورد نظر معاوضه
میکنــد .طــرح بهــاران شــرقی دقیقــاً
مطابــق بــا هــدف و الگــوی بازآفرینــی
شــهری اســت .این پروژه ســال  91روی
زمینهای شهرداری تهران اجرا شد اما
چندیــن بار متوقف شــد و عمــده طرح
از شــهریور  96اجــرا شــد و از  40درصــد
ســالهای قبل بــه  99درصد پیشــرفت
رسید.
ëëطرحهایجدیدساختمسکن
در چار چوب برنامه و پشتیبانی از طرح
بازآفرینــی شــهری امســال قــرار اســت
طرحهایــی اجــرا شــود کــه مدیرعامــل
نوســازی شــهر تهــران با اشــاره بــه این
طــرح و برنامهها گفــت :چندین برنامه
امســال در قالــب نوســازی بافتهــای
فرســوده اجــرا میشــود ،یــک برنامــه
«تولیــد محلی» اســت کــه در قالب آن
زمینه ســاخت  15هزار واحد مســکونی
در بافــت فرســوده فراهــم میشــود .در
برنامــهای دیگــر در اراضــی متعلــق به
شــهرداری ســاخت  4هزار واحد شــروع
میشــود که قراردادهای آن با  11توسعه
گر بســته شــده و  3قــرارداد دیگر هم در
حال آماده شــدن اســت 8 .پروژه نیز در
قالب خدمات شــهری با سرمایهگذاری
 560میلیارد تومان با مشــارکت بخش
خصوصی ساخته میشــود که در حوزه
بهســازی محیــط عمومــی ،بازگشــایی
معابــر ،تأمیــن پارکینگ و فضای ســبز
اســت .حاج علی اکبری افزود :در پروژه
دیگر که در قالب اقدام مشترک با دولت
اســت و بخشــی از آن از اواخــر ســال 97
شروع شد  18محله ب هعنوان محل ههای
اولویــتدار در نظــر گرفتــه شــده اســت
ایــن طرح بــه تصویب ســتاد بازآفرینی
شهر تهران رســیده و به دولت پیشنهاد
دادهایــم از محــل بند  18قانــون بودجه
منابع آن تأمین شود.

شــاخص بــا رشــد هــزار و  777واحــدی
توانســت بــا دو کانال رشــد بــه  181هــزار و
 542واحــد برســد .در روز دهــم فروردیــن
شــاخص کل بورس با رشــد  3هزار و 816
واحد بزرگتریــن جهش خود را تجربه کرد
و چهــار کانال باال رفت ،امــا در یازدهمین
روز از ماه نخســت سال با افت  77واحدی
مواجه شد .پس از چند روز تعطیل در روز
 17فروردین شاخص با جهش هزار و 254
واحدی دوباره به مسیر رشد خود بازگشت
و بــه کانال  186هزار واحدی رســید .در روز
 18فروردیــن مــاه نیــز با تقویت ایــن روند
شــاخص کل هــزار و  538واحــد باال رفت
و روی شــاخص  188هزار واحدی ایستاد.
در روز گذشته نیز شاخص  518واحد دیگر
رشد کرد و در میانه این کانال ایستاد.
درحالــی کــه بازدهی کمتر بورس نســبت
بــه ســایر بازارهــا ظرفیت رشــد بیشــتری
بــرای ایــن بــازار ایجــاد کــرده اســت ،بــه
اعتقــاد کارشناســان بــازار ســرمایه تــداوم
رشــد شــاخص بــورس درســالجاری بــه

مؤلفههایمختلفیبستگیدارد.بهاعتقاد
کارشناسان نرخ ارز ،قیمت کاالهای پایه در
بازارهــای جهانــی از جملــه نفت ،ســنگ
آهن و فلزات ،تحوالت سیاست خارجی و
منطقهای و سیاستهای اقتصادی دولت
مهمترینمؤلفههاییهستندکهمسیربازار
ســرمایه در ادامه ســالجاری را مشــخص
میکنند .با این حال به گفته کارشناســان،
مهمترین عامل دراین بازار همان مسائل
سیاســی داخلــی و خارجی اســت که تأثیر
بیشتری بر این بازار دارد.
ëëرشد۵۱۸واحدیشاخص
شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار تهــران
در پایــان معامالت روزگذشــته با افزایش
 ۵۱۸واحــدی بــه رقــم  ۱۸۸هــزار و ۵۹۲
واحد رســید .بر اســاس اطالعــات مندرج
در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس
تهــران ،شــاخص کل بــورس اوراق بهادار
در پایــان معامالت دیروز بــا افزایش ۵۱۸
واحــدی بــه رقــم  ۱۸۸هــزار و  ۵۹۲واحــد
رسید .روز گذشته ارزش روز بازار در بورس

اوراق بهــادار تهــران بــه بیــش از  ۷۲۱هزار
میلیــارد تومــان رســید .ارزش معامــات
نیــز در ایــن روز از مرز هزار میلیــارد تومان
عبور کرد .دیروز معاملهگران اوراق بورس
بهادار بیش از  ۳میلیارد برگه بهادار سهام
و حق تقــدم در قالــب  ۲۶۰هــزار نوبــت
معاملــه و بــه ارزش  ۱۰۱۷میلیــارد تومان
دادوســتد کردنــد .بیشــترین اثــر مثبت بر
رشــد دماســنج بازار ســهام در روز گذشته
به نام نمادهــای معامالتی پاالیش نفت
اصفهــان ،پاالیــش نفــت تهــران و ملــی
صنایعمسایرانشدودرمقابلنمادهای
معامالتــی بانــک ملــت ،فــوالد مبارکــه
اصفهــان و معدنــی و صنعتــی گل گهر با
افــت خود مانع افزایش بیشــتر شــاخص
بورسشدند.
شاخصهای اصلی بازار ســرمایه هم روز
متعــادل و مثبتی را پشــت ســر گذاشــتند
بهطــوری کــه شــاخص قیمــت (وزنــی
ــــ ارزشــی) 149واحــد ،کل (هــموزن)
125واحــد ،قیمــت (هــموزن) 87واحــد،
آزاد شــناور 502واحد و شــاخصهای بازار
اول و دوم به ترتیب 546و 266واحد رشد
را ب ه ثبت رســاند .دیروز در فرابورس ایران
نیز شاخص کل با افزایشی یک واحدی به
رقم  ۲۴۱۲واحد رسید .ارزش روز بازار اول و
دوم فرابورس به بیش از  ۱۴۱هزار میلیارد
تومان رسید.معاملهگران فرابورسی بیش
از ۱.۲میلیاردبرگهبهادارسهاموحق تقدم
و اوراق مالــی در قالــب  ۱۶۰هــزار نوبــت
معاملــه و بــه ارزش  ۴۹۵میلیــارد تومان
دادوستدکردند.

بــا تصویب هیأت وزیران ،بدهی مالیات بــر درآمد مؤدیان
از سیل استانهای سیل زده ،مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397
چه خبر؟ که بیش از  50درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین
سال  1398از بین رفته است ،بخشیده میشود/.پایگاه اطالعرسانی دولت

سیل به  130هزار واحد مسکونی خسارت زد

عزیزاهلل مهدیان ،معاون امور بازســازی و مســکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اســامی گفت :در حادثه ســیل اخیر بیش از  130هزار واحد مسکونی خسارت
دیده که  50هزار واحد آن تخریب شده است .کار کارشناسی واحدهای خسارت
دیــده در حــال انجام اســت و برای شــروع کار ،ســهمیه مصوب دولــت را ابالغ
کردیــم و مابقی امور در هیأت وزیران تصویب خواهد شــد تا در یک زمانبندی
مشخصی کار بازسازی را به سرانجام برسانیم .تمام ارزیابی استانها از برآورد
خسارات ناشی از سیل تا چهارشنبه این هفته جمع بندی میشود تا در جلسه
هیأت دولت روز یکشنبه هفته آینده مطرح شود/.ایرنا

آغاز پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده از سیل

علیرضــا رفیعیپــور ،رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور از پرداخــت غرامت
بــه دامــداران خســارت دیده از ســیل اخیــر از روز دوشــنبه خبــر داد و گفت:
تجهیزات ،دارو ،سم و سایر نهادههای دامپزشکی مورد نیاز به پلدختر ارسال
شــده اســت .دســتور پرداخت غرامت دامداران توســط وزیر جهادکشاورزی
صادر شــده اســت .رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور نســبت به بروز برخی
بیماریهــای دام ،طیــور و آبزیان هشــدار داد و گفت :پــس از فروکش کردن
این بحران ،احتمال شــیوع بیماری «شــاربن» در مناطق ســیل زده به دلیل
فراهم شــدن شــرایط زندگــی برای باکتــری عامل این بیماری وجــود دارد/ .
وزارت جهادکشاورزی

 2هزار میلیارد ریال خسارت سیل به صنعت لرستان

برات قبادیــان ،معاون پژوهــش وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفــت :برآورد
اولیه خسارتهای سیل به صنعت و صنوف لرستان  2هزار میلیارد ریال است
که بدون شک با بررسیهای دقیق ،این رقم افزایش خواهد یافت .برآورد دقیق
تا ماههای آینده به طول میانجامد که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادهای
تأمین کمک و جبران خسارات به دولت ارائه خواهد شد/ .ایرنا

گاز همه مشترکان خانگی مناطق سیلزده وصل است

مجید بوجارزاده ،سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران در تشریح آخرین وضعیت
گازرسانی به استانهای سیلزده گفت :اولویت با گازرسانی به خانههای مردم
اســت .گاز همه مناطق سیلزده وصل است و مشکلی در خانههای مردم و در
نانواییها وجود ندارد/.ایسنا

 1200میلیارد تومان خسارت سیل به تأسیسات آبفا

میثــم جعفرزاده ،مدیرکل دفتــر مدیریت بحران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو
گفت :وقوع سیالب اخیر در کشور بیش از هزار و  200میلیارد تومان به تأسیسات
آب و فاضالب و حدود  270میلیارد تومان به تأسیسات صنعت برق خسارت
وارد کرده است .او با بیان اینکه تمرکز تیمهای عملیاتی وزارت نیرو معطوف به
مناطق سیلزده لرستان و خوزستان شده ،اظهار کرد :اکنون سدهای خوزستان
در پایــداری کامــل هســتند و ورودی و خروجی به آنهــا لحظه به لحظه کنترل
میشود / .ایرنا

 6700میلیارد تومان خسارت سیل به کشاورزی 19استان

عبدالمهدی بخشــنده ،معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
اعالم کرد :ســیل اخیر تا هجدهم فروردین ماه امســال ،در مجموع  6هزار و 700
میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در  19استان درگیر کشور خسارت وارد
کرده اســت .تاکنون با ورود آب و آبگرفتگی در  900هزار هکتار از اراضی زراعی و
 110هزار هکتار از باغات استانهای درگیر سیل ،این واحدها بین  10تا  100درصد
خســارت دیدهانــد .بیش از  76درصد کل خســارات در چهار اســتان خوزســتان،
گلستان ،مازندران و لرستان حادث شده است / .وزارت جهادکشاورزی

مشکلی در تأمین آب شرب خوزستان وجود ندارد

حمیدرضا کشــفی ،معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری شــرکت مهندسی آب و
چ گونه مشــکلی در تأمین آب شرب شهرهای استان
فاضالب کشــور گفت :هی 
خوزستان وجود ندارد .آبرسانی به همه روستاها از طریق تانکر سیار ،ثابت و آب
بستهبندی صورت گرفته و آب شرب موردنیاز در دسترس مردم قرار میگیرد،
تأمین و وصل آب حدود  60روستای استان نیز در دستور کار است/.ایرنا

