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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش
چهارشنبه  ۳بهمن ۱۶ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲91۴

ساختوسازهایغیرمجازدرروستاهایحاشیهمرکزاستان

اخبار

خوابآشفتهدرخانههایدلهره

فرخ نژاد -افزایش جمعیت بیرجند به دالیلی
چون ارتقای این شهر به عنوان مرکز استان،
مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل ادامه دار
شدن قهر طبیعت و گسترش و توسعه این شهر
رقم خورد و سرریز این جمعیت هم به روستاهای
حاشیه شهر هدایت شد طوری که روستاهایی
چون دستگرد ،امیرآباد ،حاجی آباد ،علی آباد
و چهکند جزو کالن روستاهای بخش مرکزی
بیرجند به حساب می آید و جمعیت قابل توجهی
از سرریز شهر اول استان را در خود جا داده
است .به گزارش «خراسان جنوبی» ،به گفته
کارشناسان ،چالشی که این کالن روستاها با
آن مواجه است ساخت و سازهای غیر مجاز و
نا ایمن بسیاری است که توسط عده ای از سر
ناچاری و  ...در این نقاط انجام می شود در
حالی که به دلیل تبعات اجتماعی همراه با آن،
این بناها تخریب نشده و هر طور شده است
پایان کار را از دهیاری ها می گیرند ولی مشکل
اساسی این است که اگر زلزله ای با ریشتر باال
به دلیل قرار گرفتن منطقه روی گسل های
فعال رخ دهد به طور حتم فاجعه ای سهمگین
تر از بم را در این نقاط روستایی حاشیه شهر
بیرجند شاهد خواهیم بود .بنا بر این گزارش،
مهاجرت جمعیت از روستاها از سال های
 87تا  91به مرکز استان به اوج خود رسید
و این جمعیت به منظور دستیابی به مکان و
ماوایی،بهنقاطحاشیهشهربیرجندوروستاهای
اطراف پناه برد طوری که در این سال ها شاهد
ساخت و سازها و استفاده از انشعاب های آب و
برق غیر مجاز در این نقاط نیز بوده ایم که خود
معضلی برای شهر اول استان به حساب می آید.
برآوردهای جمعیتی حکایت از آن دارد که فقط
در حاجی آباد ،امیرآباد ،دستگرد و چهکند که

جزو روستاهای کالن بخش مرکزی بیرجند
به حساب می آید بیش از  20هزار نفر ساکن
هستند که این جمعیت نیاز به تامین امکانات
و زیرساخت های قانونی دارد .ضرورت ایمن
سازی بناها در روستاهای حاشیه شهر بیرجند
سوالی است که باید از کارشناسان این حوزه
پرسید.

،،

 500روستاییتسهیالتمسکنگرفتند

مهندس«عباسی» ،با بیان این که به دلیل
نظارت های بیشتر در بیرجند کمتر شاهد
ساخت و سازهای غیر ایمن در شهر هستیم می
افزاید :به دلیل تعامل زیادی که بین شهرداری
و سازمان نظام مهندسی ساختمان است اگر
تخلفی انجام شود از ادامه کار جلوگیری می
شود اما با ابراز تاسف در روستاهای حاشیه

* رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بیرجند :در بیشتر ساخت و
سازهای غیر ایمن در روستاهای حاشیه شهر بیرجند ،خانواده هایی با
جمعیت باال زندگی می کنند که نمی شــود واحدهای مسکونیشــان را
تخریب کرد چرا که تبعات اجتماعی در پی دارد
* بخشدار مرکزی بیرجند :ســیل مهاجرت ها و روش های غیرمنتظره
ساخت و سازهایی که در این روستاها شــاهد بوده ایم به اواخر دهه 80
و اوایل دهــه  90بر می گردد که اگر سیاســت هایــی در آن زمان اعمال
میشد شاهد این میزان جمعیت در روستاهای حاشیه شهر نبودیم
• •ادامه ساخت و سازهای غیر ایمن

صحبت های رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان ،در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» حکایت از این دارد که سوق دادن
جمعیت سرریز بیرجند به روستاهایی مانند
دستگرد ،چهکند ،امیرآباد ،حاجی آباد و
علی آباد سبب شده است تا شاهد ساخت و
سازهای غیر ایمن در این نقاط روستایی باشیم
که این موضوع هشداری برای مسئوالن و
متولیان امر با توجه به مستعد بودن خراسان
جنوبی در وقوع زلزله ها به حساب می آید.

رئیسسازماننظاممهندسیساختماناستان:

و شهرک های جدید ،ساخت و سازهای غیر
ایمن انجام می شود که گاه هر طور شده پایان
کار می گیرند یا از آب و برق همسایه ها استفاده
می کنند.
به گفته وی ،در بیشتر ساخت و سازهای غیر
ایمن روستاهای حاشیه شهر بیرجند خانواده
هایی با جمعیت زیاد زندگی می کنند که نمی
شود واحدهای مسکونیشان را تخریب کرد چرا
که تبعات اجتماعی در پی دارد در حالی که
اگر خدای نکرده زلزله ای رخ دهد با جمعیت
باالیی که در این نقاط زندگی می کنند به طور

گفتوگو

 50درصدساختمانهایبیرجندغیرایمناست

فرخ نژاد  -بیش از  50درصد ساختمان
هایی که در شهر بیرجند وجود دارد دارای
قدمت  18تا  20سال است که بیشتر این
بناها مستعد آسیب دیدن در زمین لرزه هایی
با ریشتر باالست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،به

طرح این سوال پرداخت که اگر در بیرجند
زلزله ای با ریشتر باال رخ دهد آیا شاهد اتفاق
های بدی خواهیم بود و چرا؟
پاسخ «عباسی» ،این است که قانون نظام
مهندسی ساختمان در بیرجند به سال 74
برمی گردد هر چند این قانون هم با تاخیر
چهار و پنج ساله شروع شد و اکنون نیز در حال

بازنگری است تا با آیین نامه های جامع تری
ارائه شود .به گفته وی ،ساختمان هایی که
قبل از ابالغ این قانون احداث شده است بیش
از  20سال قدمت دارد که همه آن ها آجری و
دارای یک سقف ضربی است که به طور حتم با
زلزله شش ریشتری فرو می ریزد.
وی با بیان این که دولت هم کاری برای ایمن

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺎرﭘﻴﭻﺳﺎدهﺗﺮ

.

ﺑﺮاىﭘﺎﺳﺦدﻫﯽﻗﺒﻞاز ١٢ﺷﺐ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻣﺎرﭘﻴــﭻ« ــﻪ روزﻫــﺎ ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ا
اﺳــﺖ ﻪ ﺳــﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷــﺪه و ﺣﺪود ٣٠دﻗﻴﻘــﻪ از وﻗﺖ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

سازی این بناها توسط صاحبان آن ها انجام
نداده است می افزاید :باید دولت صاحبان آن
ها را ملزم به ،به سازی این ساختمان می کرد
چرا که تعداد زیادی از ساختمان های بیرجند،
به دلیل رعایت نشدن شرایط و الزام های
قانونی در صورت وقوع زلزله قابلیت تخریب و
آسیب دیدن دارد.
وی می گوید :همچنین بافت های فرسوده
شهر ،زمینه فرو ریختن و آوار شدن را دارد اما
برای ساخت و سازهایی که از حدود  10تا 15
سال قبل انجام شده است ادعا نمی کنیم که
تخریب نشود و آسیب نبیند چرا که آیین نامه
نیز اجازه می دهد که درصد کمی از آن هم

تخریب شود هر چند مقررات ایمنی در بیشتر
آن ها رعایت شده است.
به گفته وی به منظور افزوده شدن بر دانش
مهندسان ،هر گاه زلزله ای در کشور همانند
زمین لرزه سال گذشته کرمانشاه رخ دهد
مهندسان به محل حادثه می روند و ساختمان
ها را بررسی می کنند و برداشت های آن ها
که تجربه هایی ارزشمند است در قالب کالس
و سمینار به بقیه مهندسان منتقل می شود.
وی می افزاید :سازمان نظام مهندسی به این
سمت می رود که دانش مهندسان با برگزاری
کالس های آموزشی و سمینارهای علمی،
به روز باشد.

• •سیل مهاجرت ها

بخشدار مرکزی بیرجند هم می گوید :سیل
مهاجرت ها و روش های غیرمنتظره ساخت
و سازهایی که در این روستاها شاهد بوده ایم
به اواخر دهه  80و اوایل دهه  90بر می گردد
یعنی بین سال های  87تا  91که اگر سیاست
هایی در آن زمان اعمال می شد شاهد این
میزان جمعیت به شکل فعلی در روستاهای
حاشیه شهر نبودیم .دیگر این که اگر اواخر دهه
 80سیاست توسعه روستاها در دستور کار قرار
می گرفت به طور حتم تخلفات ساختمانی نیز
در این نقاط به حداقل می رسید و شاید به این
میزان نبود« .مالکی» ،ادامه می دهد :ساخت

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻨﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻫﺎ ﻫﻢ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎﻋﺖ ٢٤اﻣ´ﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ روزﻧﺎﻣﻪ
را ﻧﮕﻪﻣدارﻧــﺪ و در روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮزﻣــﺎن ﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺘ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب« ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻼش ﺮدﻢ ﺑــﺎ ﻢ ﺮدن درﺟﻪ دﺷــﻮار ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
»ﻧﻘﺶﺎب« ،ﺑﻪ اﻦ دو ﻫﺪف ﻧﺰدﺗﺮ ﺷﻮﻢ:
 (١ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧ ﻪ ﺗﺎزه ﻃﺮﻓﺪار ،اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ!
 (٢ﺗﻌــﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ در
ﻗﺮﻋﻪﺸ ﺷــﺮﺖ و انﺷــﺎءا ...ﺑﻪ رﺳــﻢ ﺎدﺑﻮد ،ﺟﺎﺰها
درﺎﻓﺖ ﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻧﻈﺮﺗﺎن را درﺑﺎره ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ

ﻓﺮاﻏﺖ ﺷــﻤﺎ را ﺑﺮا رﺳــﻴﺪن ﺑﻪ ــ ﺗﺼﻮﺮ رﻧﮕــ ﺟﺬاب،
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓــﺖ .اــﻦ ﺗﺼﻤﻴــﻢ درﺑــﺎره ﺑﻘﻴﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
»ﻧﻘﺶ ــﺎب« ﻫــﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ دﻟﻴــﻞ اــﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻪ ﻗﺒﻼ اﺷــﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد اﻦ اﺳﺖ
ﻪ:
ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ــﻪ ﺑﺴــﻴﺎر از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺳﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن
»ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ«ــ ﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷــﻮد ،وﻗﺖ
ﺻﺮف ﻣﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔ
روزﻣﺮه ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ،اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻃ
 روز ﻧﺪارﻧــﺪ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳــﺎﻋﺖ ) ٢٤ــﻪ ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻫﺮ روز ﺑﺮا ﺷﺮﺖ در ﻗﺮﻋﻪﺸ اﺳﺖ( ﭘﺎﺳﺦ
ﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و دو ﺗﺎ از اﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮ را

حتم شاهد وقایعی مانند بم خواهیم بود .هر
چند در زلزله بم آمار رسمی کشته شدگان 26
هزار نفر اعالم شد اما می گویند تا  50هزار نفر
نیز در این زلزله جان خود را از دست داده اند.
وی می افزاید :وقتی در نقطه کم جمعیتی مانند
زیرکوه زلزله می شود و حدود دو هزار و400
تا دو هزار و  500نفر کشته می شوند در این
روستاها نیز اگر زلزله ای اتفاق بیفتد باید شاهد
چنین فاجعه ای بود.

و سازهای خارج از طرح و محدوده سبب شد
بخش قابل توجهی از آن هم به محدوده این
روستاها اضافه شود.
به نظر وی چون در این سال ها سیل مهاجرت
کمتر شده است شاید تخلفات ساختمانی به
صفر نرسیده باشد اما به حداقل رسیده است.
همچنین با افزایش محدوده طرح های هادی
روستاها نظارت دهیاران بر ساخت و سازها
دو چندان شده است .به گفته وی شرایط
ساخت قانونی زمین در حاجی آباد وجود دارد
و همین شرایط ساخت و سازهای غیرقانونی
را به حداقل رسانده است .وی تاکید می کند:
این موضوع را باید در نظر داشت که ساخت و
سازهای غیر مجاز ،تبعاتی نیز دارد یعنی اگر
تخریب نشود حداقل جریمه را که برای صاحب
واحد مسکونی ایجاد شده است در پی خواهد
داشت که مشکالت بیشتری را برای مالک به
وجود می آورد.
تاکید دوباره او بر این است که با کاهش
مهاجرت ها و افزایش محدوده روستاها نظارت
دهیاری ها بر امالک در روستاهای حاشیه شهر
بیشتر شده است که تخلفات نسبت به سال
های  87تا  91خیلی کمتر شده است.

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸ¿آنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ´ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«راﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ´ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

فرخ نژاد -امسال  500متقاضی روستایی برای احداث واحد مسکونی مقاوم
در استان تسهیالت دریافت کردند .معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،سهمیه بهره
مندی روستاییان استان را از تسهیالت مسکن روستایی برای امسال دو هزار و
 500فقره اعالم و اظهار کرد :از این تعداد تسهیالت هزار و  588فقره ابالغ شده
است که  500نفر موفق به دریافت تسهیالت شدند و بقیه در مرحله معرفی به
بانک های عامل هستند.
مهندس«مهدی یزدانی» ،با بیان این که 39هزار و 500واحد مسکونی روستایی
در استان مقاوم سازی شده است افزود 44.5 :درصد واحدهای مسکونی
روستاهای استان مقاوم سازی شده و  55.5درصد آن هنوز غیر مقاوم است .وی
با اشاره به این که ساخت و سازهایی که از منابع تسهیالتی مسکن روستایی انجام
می شود ،احداث آن ها زیر نظر ناظر سازمان نظام مهندسی روستایی است ادامه
داد :شرط آزادسازی تسهیالتی که متقاضیان تسهیالت مسکن روستایی دریافت
می کنند تایید ناظر سازمان نظام مهندسی روستایی است و اگر فردی تخلف کرد
وام او قطع و از ادامه کار جلوگیری می شود .وی نظارت بر ساخت و سازهایی را که
در روستاهای حاشیه شهر انجام می شود بر عهده دهیاری ها دانست و گفت :اگر
تخلفی هم در این نقاط توسط سازندگان انجام شود باید دهیاران پاسخگو باشند.
به عالوه ،اگر روستاییان با استفاده از تسهیالت مسکن روستایی بنایی را احداث
کنند که با تخلف همراه و آن تخلف قابل جبران باشد باید در صدد رفع آن برآیند و
گرنه به نهادهای دیگر معرفی می شوند و در آن جا باید موضوع حل و فصل شود.
وی به عضویت  190نفر در سازمان نظام مهندسی روستایی استان اشاره و
اظهار کرد 20 :دفتر طراحی نیز در استان وجود دارد که نقشه های مورد نیاز را
برای متقاضیان روستایی طراحی می کند .به گفته وی ،نمی شود وجود تخلف
در ساخت و سازهای روستایی را منکر شد اما بیشتر وقت ها این تخلف ها به بعد از
صدور پایان کار مربوط می شود.

بهره برداری از 3طرح روستایی در دهه فجر
حقانی -سه طرح عمرانی و خدماتی در دهه فجر توسط بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در روستاهای تیغدر ،بیناباج و شهرک قدس قاینات به بهره برداری می
رسد .مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی قاینات گفت :این طرح ها شامل آسفالت
معابر ،جدول ،کانیوو و سنگ فرش معابر این روستاهاست که برای اجرای این
طرح ها  30میلیارد ریال هزینه شد .مهندس «شیری» ،اظهار کرد :در مجموع
 900خانوار روستایی از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند .وی ،از واگذاری
و بهره برداری  60واحد مسکن روستایی به افراد واجد شرایط و بدون مسکن در
روستاهای قاینات خبر داد و گفت :برای احداث دو واحد مسکن معلوالن نیز720
میلیون ریال اعتبار هزینه شد.

معابر 2روستای خوسف آسفالت شد
مشمولی  -معابر دو روستای خوسف آسفالت شد .مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی خوسف ،گفت :هزار و  ۸۰۰متر مربع از معابر روستای نصرآباد خوسف با
اعتبار ۵۰۰میلیونریالتوسطبنیادمسکنزیرسازیوآسفالتشد«.نوفرستی»،
ادامه داد :در روستای ماژان نیز زیرسازی و جدول گذاری معابر با همکاری
دهیاری ،شورای اسالمی روستا و فرمانداری به سرانجام رسید و آسفالت معابر
کنار پمپ بنزین به متراژ دو هزار و  ۴۰۰متر مربع با اعتبار  ۳۵۰میلیون ریال از
محل اعتبارات قیر رایگان انجام شد .وی افزود :اجرای پیاده روسازی در روستای
ماژان به متراژ حدود  ۴۰۰متر مربع توسط بنیاد با اعتبار بیش از  ۲۰۰میلیون
ریال نیز انجام شده است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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