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مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

خبر

اتصالریلیاستانبهراهآهنسراسری

فرماندار کرمانشاه خبر داد:

بازگشاییتاالرهایپذی رایی
با  ۳۰درصد ظرفیت در استان

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
فضل اهلل رنجبر اظهار کرد :با توجه به تالشهای شبانه روزی کادر درمان
و رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم و تغییر وضعیت کرونا
شهرکرمانشاهازنارنجیبهزردتاالرهایپذیراییمیتوانندمجددافعالیت
خود را آغاز کنند.وی با اشاره به فعالیت  ۸۰تاالر پذیرایی در شهرستان
کرمانشاه،افزود:بهتاالرهایپذیراییشهرستانکرمانشاهمجوزبازگشایی
با  ۳۰درصد ظرفیت داده شده است.فرماندار کرمانشاه با اشاره به نظارت
بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در برگزاری مراسم  ،تصریح کرد:
اکیپهای نظارتی مرکز بهداشت ،اماکن نیروی انتظامی و اتاق اصناف
بر اجرای دستورالعملها نظارت میکنند و با متخلفان برخورد صورت
خواهد گرفت.رنجبر با بیان اینکه صنف تاالرهای پذیرایی از ابتدای
شیوع کرونا ضررهای بسیاری را متحمل شده اند ،گفت :از همکاری
این صنف از ابتدای شیوع کرونا بسیار تشکر میکنم که برای جلوگیری
از ابتالی مردم روزهای زیادی فعالیت خود را تعطیل کردند البته برای
حمایت از این صنف پیشنهاداتی به استانداری داده شده که در حال
پیگیری موضوع هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد:

دستگیری سارق موبایل با اعت راف به
 ۱۳فقره سرقت

یاسوج-خبرنگاررسالت:
سرهنگ علی کرم بازیان افزود :در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند
فقره سرقتگوشی تلفنهمراه در سطح شهرستانبویراحمد ،شناسایی و
دستگیریسارقیاسارقانبهصورتویژهدردستورکارمأمورانکالنتری۱۱
این شهرستان قرار گرفت.وی ابراز داشت :مأموران ضمن هماهنگی با
مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنیهای هدفمند ،یک نفر
سارق حرفهای را شناسایی و دستگیر و  ۲دستگاه گوشی تلفن همراه از
وی کشف و ضبط کردند.
بازیان با اشاره به اینکه سارق در بازجوییهای اولیه به  ۱۳فقره سرقت
گوشی تلفن همراه با همدستی  ۳نفر دیگر در سطح شهرستان بویراحمد
اعتراف کرد ،تصریح کرد :متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی
معرفی و روانه زندان شد.فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در پایان
با اشاره به اینکه تالش برای دستگیری همدستان متهم در دستور کار
پلیس قرار دارد ،از شهروندان خواست :در صورت مشاهده هرگونه فعالیت
غیرقانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم کنند ،تا نسبت به دستگیری مجرمان و
متخلفان اقدام شود.

امام جمعه بوشه ر:

اعتبارات مصوب ب رای نقاط سی لزده استان
عادالنه توزیع شود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
آیتاهللغالمعلیصفاییبوشهریدرنشستقرارگاهمدیریتبحراناستان
بوشهر اظهار داشت :به دنبال وقوع سیل در دشتستان شاهد تالشهای
گستردهای برای کمک به مردم و خصوصا آسیبدیدگان بودیم.وی با
تقدیرازتالشهایگروههایجهادی،بسیجوسپاهودستگاههایاجرایی،
کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد :به منظور رسیدگی به
مناطق سیل زده استان ۲۸۲ ،میلیارد تومان در هیئت دولت تصویب شده
است.امام جمعه بوشهر خواستار تسریع در بازسازی مناطق سیل زده
و جبران خسارتها شد و اضافه کرد :قرارگاه مدیریت بحران استان بوشهر
باید سهم حوزههای معیشتی و عمرانی در حل مشکالت مردم مشخص
شود.وی سازماندهی فعالیتها برای جبران خسارتها و آسیبها در
حوزههای عمرانی ،سازهای و مردمی را ضروری دانست و افزود :توزیع
عادالنه اعتبارات تصویبی در نقاط سیلزده استان باید با جدیت دنبال
شود.صفایی بوشهری با تأکید بر ارائه راهکارهای پیشگیری از بروز بحران
و مشکالت تصریح کرد :هر سال شاهد خسارتهای حوادثی همچون
سیل هستیم که باید برای پیشگیری از وقوع آنها تالش جدی صورت
گیرد.وی بر لزوم آمادگی برای مقابله با حوادث مختلف در استان بوشهر
خاطرنشان کرد :رزمایش مقابله با بحرانها از جمله حوادث طبیعی باید
به صورت مستمر در استان بوشهر اجرا شود.

مدیرطرحشبکهآبیاریوزهکشیقرهسو وزرینگلخبرداد:

تهیه 120کیلومتر لوله پل یاتیلن
مورد نیاز پروژه احداث شبکه آبیاری
قرهسو و زرینگل

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمدرضا یوری از تهیه  120کیلومتر لوله پلیاتیلن مورد
نیاز پروژه احداث و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی قرهسو و زرینگل
و سازههای مربوطه توسط پیمانکار طرح خبر داد.ایشان اظهار کرد :در
راستای اجرای پروژه احداث و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی قرهسو
و زرینگل و سازههای مربوطه از محل طرح شبکه آبیاری و زهکشی
قرهسو و زرینگل با استفاده از تسهیالت بانک توسعه اسالمی ،شرکت
کیسون ،پیمانکار پروژه ،اقدام به برگزاری مناقصه خرید لوله پلیاتیلن و
اتصاالت موردنیاز پروژه نمود که در نهایت شرکت تولیدی لوله و اتصاالت
پلیاتیلن  PESساوه به عنوان تولیدکننده لولههای پلیاتیلن در اقطار
 125الی 500میلیمتروشرکتتکاباتصالدماوندبهعنوانتولیدکننده
اتصاالتموردنیازانتخابشدند.ویافزود:پیروانتخابشرکتهاگروهی
ازعواملمدیریتپروژهمتشکلازمهندسحسینجمشیدی(سرپرست
گروه طرحهای توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی) ،محمدرضا یوری
(مدیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی قرهسو و زرینگل) ،نمایندگان
بانک توسعه اسالمی در پروژه و مشاور پروژه از هر دو کارخانه بازدید به
عمل آورده و با نظر شرکتهای مشاور و بازرسی فنی ،کلیه محصوالت
تولیدی مورد تأییدقرارگرفت.وی بیان کرد :در تالش هستیم در مدت
زمان کوتاه پیشرو 120 ،کیلومتر لوله پلیاتیلن به همراه اتصاالت
موردنیاز آن در محل پروژه تحویل گردد و پیمانکار پروژه اقدام به اجرای
شبکه فرعی آبیاری نماید.
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شهرکرد-خبرنگاررسالت:
حسینعلی مقصودی اظهار داشت :در جلسه با
مدیرانارشداستانکهاستاندار،مجمعنمایندگان
استان ،رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و
مدیرانکلراهوشهرسازیوحملونقلجادهای
حضورداشتند؛زیرساختهایارتباطیوجادهای
بهعنوانمهمترینموضوعمطرحشد.ویافزود:بر
این اساس و با قول وزیر راه و شهرسازی ،راه آهن
استان به عنوان مهمترین زیرساخت ارتباطی و
اصلی ترین مطالبه مردم استان در سال ۱۴۰۰
تکمیل و به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد:
با پیگیری های مداوم رئیس سازمان برنامه و
بودجه و تأمین اعتبار مناسب این پروژه در سال
جاری و پیش بینی اعتبار الزم در بودجه سال
آینده و همچنین با روند خوب پیشرفت راه آهن
استان ،امیدواریم سال آینده شاهد بهره برداری
از این زیرساخت مهم استانی باشیم.مدیرکل راه
و شهرسازی همچنین از اتصال کریدور ریلی
شمال به جنوب کشور از طریق خط راه آهن

استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد :چون
مطالعاتاینخطریلیازسالهایگذشتهانجام
شده ،مقدمات ادامه این مسیر به جنوب کشور از
طریق ایستگاه شهر سفیددشت نیز انجام شود.
مقصودیمشکالتساکنینمحالتمسکنمهر
در استان به خصوص شهرهای شهرکرد ،بروجن

مسئول فرهنگسازی بسیج دانشجویی قزوین:

عملیاتی شدن وعده فتاح در سفر به خوزستان؛

کتاب نقش دانشگاهیان استان در دفاع مقدس
نگارش م یشود

قزوین -خبرنگاررسالت:
مسعود سلگی اظهار کرد :دانشگاه و دانشجویان
نقش مهمی را در هشت سال دفاع مقدس ایفا
کردند به طوری که بسیاری از فرماندهان جنگ
تحمیلی را دانشجویان تشکیل میدادند.وی
افزود :نگارش کتاب دانشجویان استان قزوین
که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشتهاند
آغاز شده است و در حال جمع آوری مصاحبهها
از رزمندگان دانشجو و دانشگاهیان و هم رزمان
شهدایدانشجوهستیموامیدواریمبتوانآنراتا
یکسالآینده،رونماییکرد.مسئولفرهنگسازی
بسیج دانشجویی استان قزوین عنوان کرد :دفاع
مقدس فصلی ارزشمند در تاریخ انقالب اسالمی

و لردگان را از دیگر موضوعات مطرح شده خواند
و گفت :با توجه به اینکه سال هاست مردم در این
محالتساکنشدهاندوهنوزبرخیزیرساختها
فراهم نشده ،با دستور وزیر راه و شهرسازی در
خصوص تأمین هزینه ها ،ظرف ماه های آینده
با فراهم شدن زیرساخت های الزم همچون

جدول کشی ،آسفالت و مسیل های آب ،به
شهرداری ها تحویل می شوند.وی به طرح
مسئله بزرگراه شهرکرد ـ خوزستان و تکمیل
چهارخطه های استان در این جلسه نیز
اشاره کرد و گفت :با تأکید وزیر راه و شهرسازی،
تکمیل  ۴خطه شهرکرد ـ بروجن ـ لردگان و
 ۴خطه بروجن ـ مبارکه تا سال آینده انجام
می گیرد.مقصودی با اشاره به مشکل پروازهای
فرودگاه شهرکرد نیز گفت :در این نشست دالیل
توقف پروازهای این فرودگاه بررسی و مقرر شد
با کار کارشناسی در خصوص مشکالت فرودگاه
و بررسی توسعه آن ،افزایش پروازها در دستور
کار قرار گیرد.تأمین اعتبار در خصوص بهسازی
محورهای روستایی ،اصالح راه های زیرساختی
و صنعتی ،تأمین اعتبار در خصوص بافت
فرسوده و طرح های بازآفرینی شهری ،تکمیل
تونل های استان ،رفع نقاط حادثه خیز از دیگر
موارد مطرح شده توسط نمایندگان استان
در این دیدار بود.

پرداخت کمک هزینه معیشتی به  ۷۰هزار نفر
از محرومان خوزستانی انجام شد

استکهجنبههایمعنویواجراییآنبایدبیشتر
شناسانده شود.وی بیان کرد :با توجه به اینکه
دوراندفاعمقدسازحساسترینوپرافتخارترین
ادوارتاریخکشورمانبهشمارمیرود،مطالباین
کتاب از جهت آشنایی نسل جدید با ایثارگریها
و فداکاریهای مردم قهرمان ایران در جبهه حق
علیه باطل ،همچنین تاریخ شفاهی دفاع مقدس
مفید و خواندنی است.سلگی اضافه کرد :معاونت
فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین
در این راستا از تمامی بسیجیان ،رزمندگان و
ایثارگران استان دعوت مینماید با مراجعه به
ردههای مقاومت بسیج دانشجویی و همچنین
این معاونت و در اختیار گذاشتن اسناد و آثار
شهدا و رزمندگان دانشجو و دانشگاهی ،جهت
اسکنوساماندهیآنمارایارینمایند.ویتصریح
کرد :آثار شامل عکس ،فیلم ،فایل صوتی ،نامه،
خاطرات و وصیتنامه و دستنوشتهها میباشد
که تصاویر میتواند شامل اعزام ،تصاویر مناطق
عملیاتی ،پشتیبانی جنگ و… مربوط به دفاع
مقدس و تشییع جنازه مطهر شهدا و بازگشت
آزادگان باشد.

اهواز-خبرنگاررسالت:
معاون بنیاد مستضعفان گفت ۷۰ :هزار بسته
معیشتی به ایتام و خانواده های تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت.محسن
منصوری اظهار کرد :پیرو سفر اخیر رئیس بنیاد
مستضعفان به استان خوزستان و بازدید از مناطق
محرومبرخیازشهرهایایناستانازجملهآبادان،
دزفول،خرمشهر،مسجدسلیمانوبندرماهشهر،
۳۵هزاربستهمعیشتی،بهایتامومددجویانتحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین ۳۵
هزار بسته برای خانوادههای محروم فاقد پوشش
حمایتی خوزستان ،تخصیص یافت.معاون بنیاد
مستضعفان در خصوص جزئیات تخصیص بیش
از  ۱۷هزار و  ۴۰۰بسته معیشتی به مددجویان
بهزیستیافزود:براساسمکاتباتبعدازسفررئیس
بنیاد مستضعفان با سازمان بهزیستی ،مقرر شد با
توجه به شیوع ویروس کرونا و عواقب اقتصادی و
اجتماعیناشیازاینویروسدراستانخوزستان،
این بنیاد  ۱۶هزار بسته معیشتی را به ایتام و
مستمری بگیران بهزیستی در شهرستان های
آبادان ،ماهشهر و خرمشهر تقدیم کند.وی

ادامه داد :همچنین  ۱۴۵۱نفر از فرزندان تحت
سرپرستی ،فرزندان زنان سرپرست خانوار و
فرزندان امداد بگیر شهرستان دزفول نیز این
بسته معیشتی را دریافت می کنند.منصوری
گفت :بر این اساس ۱۴ ،هزار و  ۴۶۲خانواده
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در
شهرستان های ماهشهر ،اروندکنار ،خرمشهر،
آبادان و بندر امام خمینی (ره) ،این بسته معیشتی
 ۵۰۰هزار تومانی را دریافت می کنند.معاون
بنیاد مستضعفان اضافه کرد :همچنین مقرر
شد که به بیش از  ۲هزار نفر از ایتام و فرزندان
طرح محسنین در شهرستان دزفول نیز بسته
معیشتی مذکور ،تقدیم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن:

تا پایان سال جاری  28روستای دیگر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند

رشت-خبرنگاررسالت:
سیدمحسنحسینیبهمناسبت،سیامینسالروز
تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب
گفت :بر اساس این قانون ،شرکت آب و فاضالب
گیالن در مهرماه سال  1370تشکیل شد.وی در
ادامهافزود:درابتدایتأسیسشرکتآبوفاضالب
گیالن ،جمعیت تحت پوشش خدمات آبرسانی
 58درصد بود که در حال حاضر به  96/99درصد
رسیده است.به گفته مدیرعامل شرکت آبفای

گیالن؛ جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب
نیز در ابتدا  43درصد بود که با رشد  63درصدی
به عدد  71/ 7درصد افزایش یافته است.حسینی
با بیان اینکه تعداد تصفیه خانه های آب استان
در ابتدای تأسیس شرکت  2باب بود گفت :هم
اکنون  13باب تصفیه خانه با ظرفیت  477هزار
مترمکعبدرروز،آبشربموردنیازاستانراتأمین
می کند.وی افزود :هم اینک  8باب تصفیه خانه
فاضالبباظرفیت79هزارمترمکعبدرشبانهروز

مدیرکل راهداری سیستان و بلوچستان:

معاون فرماندار اسالمشهر تأکید کرد:

ضرورت توجه به انضباط مالی و اداری
در دهیاریها

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
محمدصالحضیاییدرجلسهآموزشی
دهیاران شهرستان اظهار داشت:
جهل به قا نو ن ر ا فع مسئو لیت
دهیاران و مسئوالن مالی دهیاری ها
نیست ،ساماندهی و ایجاد بانک
اطالعاتی مربوط به امالک روستاها
در راستای برنامه ریزی جهت اخذ
عوارض قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد کارگروه مشورتی رشد و توسعه روستا
با همراهی شوراها و معتمدین محلی و اجرای
برنامه های مختلف در راستای افزایش آگاهی
ساکنان روستاها در حوزه های مختلف از جمله

و بیش از  67کیلومتر خطوط انتقال فاضالب در
شهرهای مختلف استان در مدار بهره برداری قرار
دارد.حسینیدربخشدیگریازسخنانشبااشاره
بهیکپارچهسازیشرکتهایآبوفاضالبشهری
و روستایی گیالن در سوم اسفند ماه سال 1398
گفت :به منظور بهبود و ارتقای خدمات رسانی به
مشترکین ،با اصالح ،بازسازی و توسعه شبکه های
آبرسانی و انتقال آب به میزان  389لیتر بر ثانیه
از حوزه شهری به روستاها ،آب آشامیدنی 200

روستای استان به لحاظ کمی و کیفی ارتقا یافت.
وی،شاخصبهرهمندیروستاهایگیالنازنعمت
آب شرب را بیش از  77درصد اعالم کرد و افزود:
در نخستین هفته دی ماه ،طرح آبرسانی به 38
روستای استان در قالب پویش #هر هفته_ الف_
ب_ایران،بهصورتویدئوکنفرانسیباحضوروزیر
محترم نیرو به بهره برداری رسید که تا پایان سال
جاری  28روستای دیگر نیز از آب آشامیدنی سالم
و بهداشتی برخوردار می شوند.

مواردی بود که مورد تأکید معاون
فرماندار اسالمشهر قرار گرفت.
همچنین در ادامه این جلسه داود
بیات سرمدی معاون امور فنی و
عمرانی فرماندار شهرستان نیز در
سخنانی بر ضرورت جلوگیری از
ساخت و سازهای مجاز در روستاها
بهویژهدرماههایمنتهیبهانتخابات
آتی شوراها و ریاست جمهوری تأکید کرد.وی با
اشاره به اهمیت آمادگی دهیاری ها جهت ارائه
خدمات به مردم در بارش های احتمالی گفت:
نظارت دقیق در روند اجرای پروژه های عمرانی
نیز باید مورد توجه دهیاران قرار گیرد.

تردد در راههای ارتباطی استان  ۲۱درصد
کاهش داشت

زاهدان-خبرنگاررسالت:
ایوب کرد اظهار داشت ۳۲ :میلیون
و  ۲۳۵هزار و  ۸۳۰تردد در این
مدت در راههای ارتباطی سیستان
و بلوچستان توسط  ۸۰دستگاه
تردد شمار ثبت شد که نسبت به
مدت مشابه با  ۳۸میلیون و ۹۸۳
هزارو۸۴۸ترددکاهش۲۱درصدی
را نشان میدهد.وی همچنان بر کاهش تردد
و ماندن شهروندان در منازل تا مهار ویروس
کرونا تأکید کرد و افزود :سرعت متوسط تردد
در راههای سیستان و بلوچستان در مدت مذکور
 ۸۲کیلومتر بر ساعت بوده که نسبت به مدت

مشابه سال گذشته تغییری نداشته
است.مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای سیستان و بلوچستان
ادامه داد :براساس اعالم کارشناسان
مدیریت را ههای استان بیشترین
تردد ثبت شده در سال جاری با
یک میلیون و  ۱۴هزار و  ۱۶۹تردد
مربوط به محور «زابل – هیرمند»
گزارششدهاست.ویتصریحکرد:سامانهتلفنی،
اینترنتیوموبایلی۱۴۱بهعنوانابزارهایارتباطی
شهروندان جهت اطالع یابی از آخرین وضعیت
ترافیکی راههای ارتباطی ،شرایط آب و هوایی،
انسداد و رخدادهای جادهای است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد مطرح کرد:

 ۴/۱میلیارد تومان هزینه زیرساخت ارائه خدمات غیرحضوری آبفای کاشان
کاشان-خبرنگاررسالت:
محمد حسین خامه چیان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و
درآمد شرکت آب و فاضالب کاشان ،به مناسبت سیامین سالروز
تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب در نشست با
خبرنگارانافزود:اینزیرساختشاملارتقاوتوسعهسختافزارها
و سرورهای مورد نیاز  ،نرم افزار خدمات مشترکین و در آمد
در محیط وب  ،سامانه های تلفنی  ،پورتال اینترنتی شرکت ،
اپلیکیشنتلفنهمراه،سامانهپیامکیوخریدتجهیزاتهوشمند
ارتباط برخط است که با هدف کاهش رفت و آمدهای مشترکین
و جلوگیری از انتقال بیماری کرونا از محل اعتبارات داخلی انجام
شد.او ،با تأکید بر حذف کامل قبوض کاغذی  ۱۷۵هزار مشترک

به همت مرکز نوآوری حرم مطهر رضوی؛

دومین رویداد نوآوری رضوی در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد

تهران-خبرنگاررسالت:
این محفل علمی با حضور محمد مهدی برادران ،مدیر عالی حرم مطهر رضوی ،حجت االسالم والمسلمین محمد حسن مهدوی مهر ،رئیس سازمان علمی
و فرهنگی آستان قدس رضوی و جمعی از نخبگان کشور در حوزه های فناوری در تاالر شیخ طوسی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی برگزار
و  12شرکت دانش بنیان به معرفی طرحهای نوآورانه خود با محوریت ارائه خدمات نوین به زائران حضرت امام رئوف(ع) پرداختند.دکتر روحاهلل رحمانی،
مشاور نوآوری حرم مطهر رضوی در این محفل علمی با بیان اینکه لقب عالم آل محمد(ص) که از سوی ائمه معصومین(ع) به حضرت امام رضا(ع) اختصاص
یافته ،دارای معنای عمیقی است ،اظهار کرد :انسان برای رسیدن به علم و دانش باال باید خودش را به سرچشمه علوم متصل کند و سرچشمه علوم ،حضرت
امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) است بنابراین در حوزه علم و فناوری باید از این امام معصوم(ع) مدد طلب کنیم.وی با اشاره به اینکه شرکتهای دانش بنیان
حاضر در این رویداد علمی هدفشان ارائه طرح نوآورانه برای تسهیل امر زیارت و ارائه خدمات فرهنگی ،مذهبی ،رفاهی ،بهداشتی و ...به زائران حضرت
رضا(ع) با بهرهگیری از علم و تکنولوژی است ،افزود 12 :شرکت دانش بنیان اخيرا در این محفل علمی به معرفی طرح نوآورانه خود پرداختند.مشاور نوآوری
حرم مطهر رضوی ادامه داد :تفاوت بارز این رویداد علمی با سایر رویدادها این است که رقابتی نیست بلکه هدف از تشکیل این رویداد ارائه طرح از سوی
شرکتهای دانش بنیان با نیت حل مشکالت زائران و به منظور عرض ارادت به بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) است تا انشاءاهلل به صورت همدل با بهرهگیری
از نوآوری ،در راستای رفع مشکالت حرم مطهر رضوی تالش کنیم.

آبفا در سال جاری گفت  ۳۰۰ :میلیون تومان هزینه ارسال ساالنه
پیامک به مشترکین است.به گفته او ،ارائه خدمات غیرحضوری
همراه با بهروزرسانی امکانات ،افزایش آگاهی مراجعین و آموزش
نیروهای شرکت  ،بیش از  ۵۰درصد مراجعات را کاهش داد.وی
با اشاره به اینکه خدمات غیرحضوری این شرکت بهزودی از
طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت قابل دسترسی می باشد،
گفت:ارائه  ۲۴خدمت آبفا و ثبت درخواست ها از طریق سامانه
ارتباطات مردمی  ، ۱۲۲پورتال اینترنت شرکت به آدرس
 ، my.abfakashan.irپیامک و بهزودی از طریق اپلیکیشن
تلفن همراه انجام می شود.خامه چیان ،ارسال  ۲۳۰هزار پیامک
با دسته بندی مختلف از قبیل صدور صورتحساب و قبض  ،بازدید

مأمور ارزیابی و مأمور نصب انشعاب و غیره در  ۵۰روز گذشته به
مشترکین را یادآورشد و گفت :تعداد مشترکین آبفای کاشان
با آحاد  ۲۴۵هزار نفری  ،شامل  ۸۳درصد مشترکین خانگی۵ ،
درصد تجاری ۵ ،درصد انشعابات ساخت و ساز و بنایی و سایر
مشترکین  ۷درصد (اداری،صنعتی،مذهبی ،نیروهای مسلح
و  ) ...است.او ،تعداد انشعابات غیرمجاز کشف شده آب را در
هر سال حدود  ۸۵فقره دانست و گفت :این آمار آبفای کاشان
نسبت به دیگر شهرها و شرکت ها آمار پایین تری است که
همگی پس از شناسایی و طی مراحل قانونی در صورت امکان
تبدیل به انشعاب مجاز گردیده در غیر اینصورت  ،انشعاب
قطع و جمع آوری می گردد .

شهردار قرچک خبر داد:

احداث سالن ورزشی چند منظوره
در خیابان گوهردشت

قرچک-خبرنگاررسالت:
محسنخرمیشریفبااشارهبرضرورتتوجهبهارتقایسرانههایورزشیدرسطحشهر،اظهارکرد:
به منظور ارج نهادن به جایگاه ورزش و تحقق اهداف پیش بینی شده در زمینه ارتقای جایگاه
ورزش و افزایش سرانه ورزشی این سالن چند منظوره در دست ساخت است.وی با بیان اینکه
عملیات اجرایی ساخت این سوله ورزشی به سرعت در حال انجام است ،افزود :در همین راستا
مدیریت شهری با نگاهی ویژه به امر ورزش و افزایش سرانه های ورزشی شهرداری ،ساخت
سالن ورزشی چند منظوره در انتهای خیابان گوهردشت را در دستور کار خود قرار داد.شهردار
قرچک در پایان خاطر نشان کرد :این سالن ورزشی چند منظوره با برآورد هزینه تقریبی
10میلیاردریالبهمساحت288مترمربعدرحالاحداثاستکهامیدواریمطبقپیشبینیهای
صورت گرفته در دهه فجر به بهره برداری برسد.

یادداشت

مدیرکل کمیته امداد کردستان:

در  9ماهه سال جاري  180میلیارد
تومان به نیازمندان استان
کمک شده است

سنندج –خبرنگار رسالت:

محمدرسول شیخیزاده در جلسه بصیرتافزایی و گرامیداشت یاد و
خاطرشهیدسلیمانیکهباحضورحجتاالسالموالمسلمینعبدالرضا
پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان  ،کارکنان کمیته امداد
کردستان در سنندج برگزار شد ،گفت :در  9ماهه امسال  180میلیارد
تومان اعتبار در سرفصلهای مختلف مستمری ،درمان ،سوء تغذیه
 ،اجاره مسکن و غیره به نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد کردستان
کمک شده است.ایشان با اشاره به اينكه  73هزار و  493خانوار با
 153هزار و  453نفر در حال حاضر زیرپوشش خدمات کمیته امداد
هستند .افزود 32 :هزار و  802خانوار از مددجویان زیرپوشش کمیته
امداد کردستان را خانوادههای با سرپرست زن تشکیل میدهند .وي
با بيان اينكه کمیته امداد کردستان هم اکنون از  8هزار نفر دانشآموز
و یکهزار و  828نفر دانشجو و طالب نیازمند حمایت میکند،تصریح
کرد :در مجموع  5/9درصد جمعیت استان کردستان تحت پوشش
کمیته امداد هستند که نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

شیخیزاده با بیان اینکه ازدواج مددجویان به عنوان یکی از
اولویتهای مهم در این نهاد مورد توجه بوده است ،تصریح کرد:
در حوزه ازدواج مددجویان  952نفر کمک هزینه ازدواج با
صرف  4میلیارد تومان پرداخت شده است.وی خاطرنشان
کرد :بنیاد مستضعفین در این حوزه حمایت بسیار خوبی از
کمیته امداد داشته و برای  177نفر با صرف یک میلیارد و 800
میلیون تومان جهیزیه تهیه و تحویل نیازمندان شده است و در
زمینه پرداخت تسهیالت نیز در قالب وام ضروری و کارگشایی
 4هزار و  825مورد تسهیالت با صرف  17میلیارد تومان به
مددجویان پرداخت شده است.مدیرکل کمیته امداد کردستان
با بیان اینکه پرداخت حق بیمه زنان سرپرست خانوار و غیره
به عنوان سرفصل مهم دیگر در این نهاد برای 2هزار و  180نفر
پرداخت شده است ،گفت :در حوزه اشتغال نیز با پرداخت 117
میلیارد تومان تسهیالت در  9ماهه امسال  2هزار و  704شغل
ایجاد شده است و البته تسهیالت اشتغال مددجویان از سه
محل صندوق والیت کمیته امداد ،تبصره  16بانکهای عامل و
اشتغال پایدار روستایی تأمین شده است.وی با بیان اینکه ایجاد
اشتغال برای مددجویان از مهمترین اولویتهای کمیته امداد
کردستان برای توانمندسازی مددجویان است ،گفت :ایجاد
اشتغال از طریق کاریابی از دیگر حوزههایی است که کمیته
امداد برای استفاده از ظرفیت کارگاههای موجود به آن ورود
پیدا کرده است و در همین راستا با تشویق کارگاههای اشتغال
موجود برای  162مددجو اشتغال ایجاد شده است.به گفته وی،
کمیته امداد کردستان وارد فاز جدیدی در راستای درآمدزایی
برای خانوادههای نیازمند شده و در همین راستا ایجاد پنل
خورشیدی در مرحله نخست برای  240خانوار مددجو شروع
شده است.مدیرکل کمیته امداد کردستان اذعان کرد :هزینه
اجرای این برنامه از سه محل اعتبارات کمیته امداد برابر با
 2میلیارد و  400میلیون تومان حمایت سازمان برنامه و بودجه
و مابقی از محل تسهیالت بانکی تأمین خواهد شد.وی با تأکید
براینکه مسکن از مهمترین دغدغه مددجویان زیرپوشش این
نهاد است ،گفت :طی  5سال گذشته با تالش همکاران ،حمایت
بانکها و کمک خیرین  2هزار و  202واحد مسکونی برای
مددجویان احداث و  3هزار و  400واحد مسکن مددجویی نیز
بهسازی و تعمیر شده است.وی اضافه کرد :در  9ماه گذشته
نیز  26واحد مسکونی با صرف  2میلیارد و  700میلیون تومان
برای مددجویان زیرپوشش این نهاد خریداری شده است.به
گفته مدیرکل کمیته امداد کردستان ،در قالب تفاهم نامه با
سپاه  404واحد به مبلغ  21میلیارد تومان تحویل خانوادهها
شده است.شیخیزاده اذعان کرد :یک تفاهم نامه با سازمان
برنامهریزی ،بنیاد مسکن و غیره برای ساخت  2هزار واحد
مسكن مددجویی عقد شده است که تا این لحظه  900واحد
را عقد قرارداد 644 ،واحد در مرحله سفت کاری و  218واحد
آمده تحویل است.وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه
مشارکتهای مردمی هم گفت 39:میلیارد و  500میلیون زکات
در  9ماهه امسال در استان جمعآوری شده است.مدیرکل
کمیته امداد کردستان اظهار کرد :در حوزه صدقات نیز از اول
امسال تا امروز بالغ بر  3میلیارد و  700میلیون تومان صدقه
جمعآوری و در بین نیازمندان در سرفصلهای مختلف توزیع
شده است.شیخیزاده اذعان داشت :کمکهای مبتنی بر نیاز
مددجویان احصا و در اختیار خیرین گذاشته که در این حوزه
 10میلیارد تومان کمک های مردمی صورت گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه کمیته امداد
کردستان در حال حاضر از  7هزار فرزند یتیم و محسنین
حمایت میکند ،گفت :این ایتام در کنار حمایتهای کمیته
امداد از کمکهای حامیان بومی و غیربومی بهرهمند هستند.به
گفته شیخیزاده ،از ابتدای امسال تا کنون بیش از  13میلیارد
و  200میلیون تومان توسط حامیان بومی و غیربومی به ایتام
و کودکان طرح محسنین کمک شده است.وی اضافه کرد65 :
مرکز نیکوکاری در سطح استان فعال است که  3واحد از این
مراکز در حوزههای علمیه راه اندازی شده و در طول  9ماهه
امسال در مجموع  18میلیارد تومان از طریق این مراکز به
محرومین استان کمک شده است.

فرماندار رفسنجان:

شهرستان رفسنجان  ۱۵۷شهید دانش آموز دارد

رفسنجان-خبرنگاررسالت:
مجید فصیحی هرندی در یادواره شهدای دانشآموز و فرهنگی استان کرمان به میزبانی رفسنجان اظهار داشت :خوشحالیم
با همه محدودیتهای کرونایی ،شاهد برگزاری این یادواره هستیم.رئیس شورای آموزش و پرورش رفسنجان با بیان اینکه
افتخار داریم شهید ارسالن اولین شاعر شهید کشور از آموزگاران شهرستان رفسنجان بودند ،افزود :اگر این شهدای عزیز
مجاهدانه در جبههها حضور نمییافتند ،دست جنایتکار دشمن آنچه که در ابتدای شروع جنگ و در خرمشهر مظلوم
اتفاق افتاد را برای ما در درون شهرهایمان رقم میزد.وی گفت :در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس سن و سال به کناری رفت
و همه اقشار جامعه از جمله دانش آموزان به فرمان امام (ره) علیه دشمن جنگیدند و اجازه ندادند قطعهای از ایران جدا
شود.فصیحی هرندی با اشاره به تقدیم بیش از  ۹۰۰شهید در دوران دفاع مقدس از شهرستان رفسنجان ،افزود :از این
تعداد ۱۵۷ ،نفر شهید دانش آموز بوده اند.فرماندار رفسنجان اظهار کرد :اگر بخواهیم امروزه در سنگر مبارزه با استکبار و
ظلم و ستم به درستی کار کنیم و آنگونه در مقابل دشمنان بایستیم که موازنه قدرت به عنوان اهرمی بازدارنده در اختیار
ملت قرار گیرد و تقویت شود باید در عرصههای علم و تکنولوژی به مرزهای دانش دست یابیم و این کار با همت و تالش
دانش آموزان دست یافتنی است.

