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اخبار
در سال جاری بیش از 3هزار علمک
نصب شده است

احم��د فعلهگ��ری در گفت و گو ب��ا خبرنگار
روابط عمومی ش��رکت گاز استان کردستان
اظهار داشت :استفاده از گاز طبیعی به عنوان
پاک ترین ،فراوان ترین و ارزان قیمت ترین
منبع برای تولید انرژی و جایگزین ساختن آن
با سایر سوخت های فسیلی یکی از گام های
بزرگ در جهت نیل به توس��عه پایدار بوده به
گونه ای که به ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع
یکسان شرایط رفاهی برای آحاد مردم کشور
نقش به سزایی را به همراه داشته است.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان کردس��تان
تعداد روس��تاهای قابلیت گازرسانی استان را
 1571مورد اعالم کرد و گفت  :طرح ضربتی
گازرسانی در استان کردستان و تبدیل آن به
یک کارگاه بزرگ گازرس��انی سبب گردیده
عملیات لولهگذاری و نصب علمک با شتابی
بیش از پیش انجام ش��ود و مردم روستاهای
دورافتاده اس��تان به وصل گاز منازل ش��ان
امیدوار شوند و سطح رفاه و امید به زندگی با
ارتقای قابل توجهی روبهرو بوده است.
فعل��ه گری تاکید کرد :در ح��ال حاضر 100
درصد از ش��هرها و  96درصد از روس��تاهای
کردستان از نعمت گاز برخوردارند .
وی با بیان اینکه بیش از  567هزار مشترک
گاز در اس��تان کردس��تان وجود دارد ،افزود:
تمام��ی این مش��ترکان از خدمات به موقع و
ایمن این شرکت برخوردار هستند.

استیفای حقوق اجتماعی وعمومی مردم از وظایف خبرنگاران است

میرنظام��ی گفت :اس��تیفای حقوق عامه
از بزرگترین رس��الت های اصحاب رسانه
اس��ت و خبرنگاران پرچم دار روش��نگری
و آگاهی بخشی هستند .وحید میرنظامی
رئیس ش��ورای شهر اراک در آیین تجلیل
از خبرنگاران گفت :اولین رسانه و خبرنگار
عالم پیامب��ر اکرم(ص) بودند و همه انبیاء
و اولی��اء الهی خبرنگاران عالم بودند که از
عالم وحی ما ارشاد و راهنمایی کردند .وی

توصیههای ایمنی آتشنشانی اصفهان
به هیئتهای مذهبی

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات
ایمنی شهرداری اصفهان بر ضرورت رعایت
نکات ایمنی در مجال��س عزاداری اباعبداهلل
الحسین (ع) تاکید کرد و گفت :ضروری است
با توجه به ش��روع پیک پنجم شیوع ویروس
کرونا مجالس عزاداری در فضاهای باز برگزار
شود.
آتش��پاد محس��ن گالبی اظهار کرد :امسال
با توجه به ش��رایط خ��اص کرونایی توصیه
میش��ود مجالس ع��زاداری در فضاهای باز
برگزار ش��ود و در صورت بس��ته بودن فضا،
فاصله ایمنی به طور صحیح رعایت شود.
وی ب��ا تاکید بر لزوم رعایت تعداد متناس��ب
درهای خروجی مجال��س روضه و عزاداری،
اف��زود :از نظ��ر ایمن��ی در فضاهای تجمعی
پرتراکم همچون تکایا و مساجد و حسینیهها
و تکای��ا ب��ه ازای هر  ۵۰ت��ا  ۵۰۰نفر دو راه
خروج ،از  ۵۰۱تا یک هزار نفر سه راه خروج
و بی��ش از یکهزار نفر چهار راه خروج بدون
وجود هیچ مانعی باید پیشبینی شود.
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات
ایمنی ش��هرداری اصفه��ان ادامه داد :هرچه
تعداد خروجیها بیش��تر باش��د در زمان بروز
حادثه ،امکان امدادرس��انی و خروج راحت تر
مردم فراهم میشود.

اخب��ار حال مردم را خوب کنند و البته نقد
منصفان��ه نیز نباید فراموش ش��ود و البته
نقد باید دارای ش��رایط منصفانه  ،ایمانی
و اعتقادی باشد چراکه اینگونه نقدها برلی
شکوفایی جامعه بسیار موثر است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی:

آمران به معروف و ناهیان از منکر در خصوص رعایت شیوهنامههای بهداشتی مکرر ًا تذکر میدهند

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-دبیر س��تاد امر به
معروف و نهی از منکر خراس��ان رض��وی گفت :در ایام
بح��ران کرونا میزان رعایت ش��یوهنامههای بهداش��تی
از س��وی مردم متاس��فانه با کاهش روبهرو بوده اس��ت
و طالی��هداران امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر در این
خصوص مکرراً تذکر میدهند.
مهدی رضایی در نشستی خبری خودبا خبرنگاران اظهار
ک��رد :دهه اول محرم به نام دهه احیای امر به معروف و
نهی از منکر نامگذاری ش��ده و در این دهه ستاد امر به
معروف و نهی از منکر جهت احیای فریضتین به عنوان
مهمترین پیام عاشورای حسینی برنامههای ویژهای را با
هدف ترویج و اش��اعه فرهن��گ امر به معروف و نهی از
منکر اجرا خواهد کرد .وی افزود :برنامههای امسال دهه
امر به معروف و نهی از منکر در سطح کشور و استان با
شعار قیام حسینی ،مردم مطالبهگر و مسئوالن پاسخگو
برگزار میش��ود و در برنامههای امسال  ۶محور تقویت
نگرش آحاد مختلف جامعه ب��ه امر به معروف و نهی از
منکر به عنوان ی��ک واجب نجاتبخش ،تقویت روحیه
مطالبهگری و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی در میان
آحاد مختلف مردم ،تبیین بیانات ارزنده مقام معظم رهبری
در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ،فرهنگسازی
و ترویج الگوهای موفق از طریق برنامههای آموزشی و
بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی ،فرهنگسازی و ترویج

ماشين های حمل نخاله باید GPSبه
مجهز شوند

سرپرست ش��هرداری اهواز به همراه تعدادی
از مدیران ش��هرداری از مسیر دغاغله بازدید
ک��رد .علیرضا عالی پ��ور در این بازدید گفت
 :مدتهاس��ت که در زمینه س��اماندهی نخاله
های ساختمانی اقدام خاصی صورت نگرفته
است که این موضوع باید به صورت جدی در
دستور کار قرار گیرد.
وي افزود  :متاسفانه پروژه مسیر دغاغله که
یکی از پروژههای مهم و تقریبا آماده بود ،در
حال حاضر انباش��ته از نخاله های ساختمانی
اس��ت که باید در اس��رع وقت این نخاله ها
جمع آوری شوند.
سرپرس��ت ش��هرداری اه��واز ب��ر ضرورت
س��اماندهی ماش��ین های حمل بار در سطح
شهر تاکید و تصریح کرد  :ماشین های حمل
نخاله های ساختمانی نیز باید ساماندهي و بر
روی آنها  GPSنصب شود.
وی آموزش شهروندی را یکی از محورهای
اساس��ی در ساماندهی نخاله های ساختمانی
برش��مرد و اظهار داش��ت  :بای��د از ظرفیت
ش��هروندان در این زمینه به خوبی اس��تفاده
شود .سرپرست شهرداری اهواز همچنین به
همراه مدیران شهرداری از پروژه محرومیت
زدایی کوی س��یاحی خیابان وحدت بازدید و
دس��تورات الزم را جهت سرعت بخشیدن به
این پروژه صادر کرد
گفتنی اس��ت مقرر ش��د از این پس جلسات
مربوط به پروژه ها بصورت میدانی در محل
هر پروژه و با حضور مدیران شهرداری برگزار
شود.

افزود :رس��الت بزرگی ب��ر دوش اصحاب
رس��انه اس��ت و بار امانت بزرگی بر دوش
می کشند و توقع این است که خبرنگاران
به رسالت واقعی خود متعهد باشند.
رئیس ش��ورای ش��هر اراک اظه��ار کرد:
استیفای حقوق عامه از بزرگترین رسالت
های اصحاب رس��انه اس��ت و خبرنگاران
پرچ��م دار روش��نگری و آگاهی بخش��ی
هستند.

وی بیان کرد :اولویت سنجی در انعکاس
اخبار بسیار مهم است و لذا اصحاب رسانه
باید برای انعکاس اخبار فراهم بودن زمینه
های مختلف خبر را در نظر بگیرند.
میرنظام��ی با بی��ان اینک��ه امیدآفرینی و
نش��اط انقالبی باید رویکرد جامعه خبری
باش��د،گفت :در ش��رایط فعلی حمایت از
دولت جدید و دور دوم ش��ورای اس�لامی
شهر یک ضرورت مهم است.

وی افزود :کم توجهی به افکار عمومی از
آسیب های کار رسانه ای است و اصحاب
رس��انه همواره باید به تعه��دات انقالبی
پایبند باشند.
رئیس شورای شهر اراک ادامه داد :رسانه
ه��ای انقالبی خ��ط مقدم تم��ام حوادث
انقالب اسالمی بودند و در مواقع حساس
نقش اثرگذار خود را نشان داده اند.
وی اضافه کرد :رس��انه ها باید با انعکاس

طرح هر خانه یک حسینیه ایام محرم
در ایالم اجرا میشود

الگوهای موفق از طریق برگزاری جلسات و نشستها و
اطالعرسانی برنامههای س��تاد استان در این دهه برای
عموم مخاطبان و دستگاهها دیده شده است.
رضای��ی در خص��وص نامگ��ذاری روزش��مارهای دهه
ام��ر به معروف و نهی از منکر در س��ال  ،۱۴۰۰تصریح
کرد :در روزش��مارهای امس��ال روز اول با عنوان نظارت
همگان��ی ،تعال��ی اجتماعی ،روز دوم با عنوان س�لامت
س��ازمانی ،گرهگشایی مردم ،روز س��وم با عنوان رسانه،

معروفگستری و منکرزدایی ،روز چهارم با عنوان خانواده،
پرورش تفکر نقاد ،روز پنجم با عنوان احیاگران فریضه،
ارکان حیات جامعه ،روط ششم با عنوان نقدپذیری ،تعالی
و توسعه اخالق ،روز هفتم با عنوان مسجد ،محور توسعه
(هدایت) محله ،روز هشتم با عنوان جوان ،پرسشگری و
مطالبهگری ،روز نهم با عنوان بصیرت و والیتپذیری و
روز دهم با عنوان امر به معروف و نهی از منکر ،جوهره
نهضت حسینی نامگذاری شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی
افزود :در حوزه عملیاتی نیز اقدامات قابل توجهی توسط
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان صورت گرفته
اس��ت؛ برای مثال در دهه اول ماه محرم ،دو کار اصلی
یعنی تنظیم ش��یوهنامه اجرایی ام��ر به معروف و نهی از
منکر برای س��ازمانها ،ادارات و نهادی های اس��تان و
همچنی��ن دیگر اقدام ما تحت عنوان آمران س�لامت با
استفاده از ظرفیت طالیهداران معروف بوده است.
وی ادام��ه داد :حوزه امر به مع��روف و نهی از منکر در
افکار عمومی ،محدود به بحث حجاب و عفاف است در
حالی که این حوزه دارای گستردگی بسیار زیادی است؛
حج��اب و عفاف در عین اهمیت بس��یار زیادی که دارد،
تنها یکی از موضوعات س��تاد اس��ت و بخش بزرگی از
مشکالت ما ،چالشهایی اس��ت که مردم با آنها مواجه
هستند و امیدواریم با کمک همه به ویژه اصحاب رسانه،
یک به یک این معضالت را از بین ببریم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی
درخاتمه اظهار کرد :جلس��ات خوبی با اعضای ششمین
دوره شورایشهر مشهد برگزار شده و طی این نشستها
مقرر ش��د دبیرخانه مشترکی میان ستاد امر به معروف و
نهی از منکر و کمیسیون فرهنگی شورا تشکیل شود تا
با استفاده از راهکارهای اجرایی و عملیاتی مباحثی مانند
معتادان متجاهر و کودکان کار را حل و رفع کنیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

کمیته امداد استان بوشهر رتبه دوم کشوری اشتغال را کسب کرد

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از کشب
رتبه دوم کشوری این استان در بحث اشتغال
و خودکفایی مددجوی��ان تحت حمایت این
نهاد خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،محمد
رضا میری ،مدیر کل امداد اس��تان ازکسب
رتبه دوم اش��تغال وخودکفایی این استان در
بین اس��تان های کشور در سال گذشته خبر
داد و گفت؛ امداد استان خوشبختانه با برنامه
ریزی مناس��ب و تالش ش��بانه روزی همه
همکاران در این بخش توانس��ت در ارزیابی

صورت گرفته در شاخص های اصلی وعمده
اشتغال جایگاه دوم کشوری را کسب نماید.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه
افزود :این ارزیابی دربین 20ش��اخص اصلی
حوزه اش��تغال و خودکفایی صورت گرفته و
این استان در عمده این شاخصها در جایگاه
برتر کشور قرار داشت ونسبت به سال  98دو
پله صعود کرده است.
وی بیان کرد :در س��ال 1399کمیته امداد
اس��تان بوشهر توانس��ته تعداد  6هزار و 58
فرصت ش��غلی از طریق پرداخت تسهیالت

قرض الحس��نه اش��تغالزایی وکاریابی برای
مددجویان ایجاد نماید.
میری خاطر نشان کرد :عمده شاخصهایی
که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتهاند
شامل :کاریابی ،آموزش مهارتهای شغلی،
ایجاد فرصتهای ش��غلی ،راهبری ش��غلی،
مباحث دان��ش بنبان ،جهادگ��ران و مراکز
نیکوکاری کارآفری��ن ،جذب منابع ،پایداری
طرحها و موارد دیگر بوده است.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان بوشهر گفت:
توفیق حاصل ش��ده برای این نهاد در حوزه

اشتغال نتیجه همکاری و همراهی استانداری،
بانکهای عامل ،دبیرخانه کارگروه اشتغال و
دستگاههای مختلف همکار بوده و کارجویان
عزیز نیز با جدی��ت و تالش ما را در تحقق
برنامههای اش��تغال و توفیق در این مس��یر
همراهی کردهاند به ویژه در شرایط اقتصادی
ش��یوع بیماری کرونا که مشاغل بسیاری را
تحت تاثیر قرار داده است.
میری در پایان با عنوان اینکه توانمندسازی
خانوادهه��ای نیازمن��د یک��ی از برنامهها و
اولویته��ای اصلی این نهاد اس��ت تصریح

کرد :ایجاد اش��تغال ب��رای مددجویان یکی
از ظرفیته��ای بزرگ و برنام��ه مهم امداد
بوشهر در این زمینه است.

با شناسایی انشعابات غیرمجاز در استان محقق شد:

افزودن بیش از  4هزار و  200فقره انشعاب غیرمجاز به چرخه فروش آب و فاضالب در شهرها و روستاها

مع��اون خدم��ات مش��ترکین و درآمد
آبفا خوزس��تان از رش��د  258درصدی
شناس��ایی و تبدی��ل وضعی��ت بیش از
4200رشته انشعاب غیرمجاز در شهرها
و روستاهای استان طی  4ماهه ابتدای
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته خبر داد.

محسن درفش��ان در گفتگو باواحد خبر
روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب
خوزس��تان با بیان اینکه س��امان دهی
انش��عابات غیرمجاز طبق ی��ک برنامه
ریزی منسجم در حال انجام است خاطر
نش��ان کرد :در ادامه فرآیند پیمایش و
شناسایی انش��عابات غیرمجاز 4هزار و
 668فقره انش��عاب غیرمجاز در استان
شناس��ایی شدند که از این تعداد  4هزار
و  243رش��ته انش��عاب غیرمجاز تعیین
تکلی��ف و به چرخه ف��روش آب اضافه
گردید.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه تأمین آب در
تابستان پرتنش کرونایی  1400دغدغه
س��قایان آب اس��ت ابراز داشت :بهرغم
تأکید بر اهمیت آب و تکرار

مکرر دغدغهه��ای تأمین آب؛ تا حس
مش��ارکت آحاد مردم در مصرف بهینه
آب محق��ق نش��ود تالشه��ا نتیج��ه
نمیدهد.
درفش��ان خاطرنش��ان ک��رد :انش��عاب
غیرمج��از در کنار خس��ارتهای مالی،
با هدر رفت حجم زیادی از آب ش��رب،
ارائه خدمات مطلوب به مشترکین را با
مشکالت جدی مواجه میکند.
معاون خدمات مش��ترکین و درآمد آبفا
خوزس��تان افزود :کسانی که از طریق
انش��عابات غیرمج��از به ش��بکه وصل
میش��وند ،ع�لاوه ب��ر نپرداختن حق
انش��عاب و آب به��ا و افزایش مصرف
آب ب��دون درآم��د ،با تج��اوز به حقوق
دیگر مش��ترکان ،ش��بکه را ب��ا اتصال

غیراس��تاندارد در معرض خطر آلودگی
قرار میدهن��د؛ به همین خاطر موضوع
شناس��ایی انش��عابهای غیرمج��از با
حساسیت ویژه دنبال میشود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :وجود
انشعابات غیرمجاز سبب شده تا مصرف
آب ش��رب بیش��تر از تولید آن باش��د و
تأمین آب را با مشکالت مواجه کند.
وی تاکی��د کرد :با افزای��ش پایش ها،
پیش بینی می ش��ود  ١٢هزار انش��عاب
غیرمج��از در نیم��ه اول س��الجاری
شناسایی شود.
درفشان افزود :در سال  99تعداد 1643
انش��عاب غیرمجاز در مناطق  13گانه و
نیز حوزه روستاهای الحاقی شناسایی و
به مجاز تبدیلشد.

مع��اون خدم��ات مش��ترکین و درآمد
آبف��ا خوزس��تان تصری��ح ک��رد :وجود
انشعابهای غیرمجاز هزینههای جاری
ش��رکتهای آب و فاضالب را افزایش
میده��د و مهمترین عام��ل هدر رفت
آب و باع��ث تضییع حقوق مش��ترکین
است و استفادهکنندگان از آن ،مشمول
جریمهشده و به مراجع قضایی معرفی
خواهند شد.
درفشان با بیان اینکه یکی از راهکارهای
کمک به رفع مش��کل کمآبی ،برخورد
جدی ب��ا ایجادکنندگان انش��عابهای
غیرمجاز است ،از شهروندان درخواست
ک��رد که در ص��ورت مش��اهده تخلف،
موض��وع را از طری��ق س��امانه 122
اطالعرسانی کنند.

نشست روابط عمومیهای ادارات زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان
البرز با مدیرعامل ش��رکت عمران شهرجدید هش��تگرد برگزار شد . به گزارش
روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هش��تگرد؛ مدیرعامل شرکت عمران
شهرجدید هشتگرد در این نشست تخصصی اظهار داشت :شرح وظایف و خدمات
همکارانمان در خانواده بزرگ راه و شهرسازی به گونه ای است که همه روزه با
آحاد مختلف جامعه در ارتباط هستند و خدمات رسانی در حوزه های مختلف اعم
از نگهداری و ساخت راههای فرعی و اصلی ،جابجایی بار و مسافر ،برنامه ریزی
ش��هری و تهیه و تصویب طرحهای تفصیلی و جامع با هدف آمایش مطلوب
سرزمین و  ...را با دقت در دست مطالعه و انجام دارند اما متاسفانه اطالع رسانی از

اساس ارزیابی انجام شده ،وضعیت ارتباطات استانی در جایگاه بسیار مناسبی قرار
دارد .شایان ذکر است مدیران روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی ،اداره کل
حمل و نقل جاده ای ،بنیاد مسکن ،سازمان هواشناسی ،آزمایشگاه مکانیک خاک،
بانکمسکن ،شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از اعضای شورای مذکور بوده که
در پایان مراسم با اهدای لوح از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مورد تقدیر
قرار گرفتند .مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی دهه امامت و والیت از
جمله مسابقه کتابخوانی غدیر با حضور اعضا ،مدیرعامل و مشاور فرهنگی شرکت
عمران ش��هر جدید هشتگرد ،فرمانده پایگاه بسیج شهدای گمنام و رئیس اداره
حراست شرکت و ...برگزار و از منتخبین تقدیر بعمل امد.

بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز از پروژه های مسکن مهر البرز

ظهر امروز مهندس خالق��ی و هیئت همراه
از پروژه های مس��کن مهر شهرک ابریشم
بازدید به عمل آوردبه گزارش اداره ارتباطات
و اطالع رس��انی اداره کل راه و شهرس��ازی
اس��تان البرز در این بازدید که از پروژه های
مس��کن مهر شهرک ابریشم صورت گرفت.
مهن��دس خالقی از نزدی��ک در جریان روند
اجرای پروژه ها قرار گرفت و به ناظرین پروژه

ها و سازندگان تاکید مجدد بر فعالتر نمودن
پروژه ها و افزایش اکیپ ها و ش��یفت های
اضافه کاری نمود  .مدیر کل راه و شهرسازی
استان البرز در این بازدید که به اتفاق صفائی
فر مدیر مس��کن و س��اختمان  ،سبزه واریها
عامل ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن
و مهندسین مشاور و کارشناسان ناظر مقیم
پروژه صورت پذیرفت بر اهمیت اتمام پروژه

های مسکن مهر و تحویل واحد به متقاضیان
این واحدها تاکید ورزید و گفت همانگونه که
تا کنون با جدیت و پش��تکار الزم در جهت
تکمیل واحدها اهتمام ورزیده اید الزم است
در کنار انبوه سازان و با تالش شبانه روزی و
نظارت های مستمر این امر مهم را به نتیجه
نهایی که هم��ان خانه دار نمودن متقاضیان
چش��م انتظار مس��کن مهر اس��ت در موعد

مقرر به پایان برس��انیم  .در این بازدید دکتر
خالقی از پروژه های پارس س��رزمین ماهان
( نی��ارش دژ  1و  2و  ) 3از نزدی��ک دی��دن
کرد و مهندس��ین مش��اور پروژه و ناظرین و
پیمانکاران پ��روژه هر کدام گزارش عملکرد
خود و میزان پبشرفت پروژه و زمان تحویل
واحد و قیمت تمام ش��ده واحد ها را به مدیر
کل ارائه دادن��د  .در پایان مهندس خالقی با

حکم تعلیق یک ساله کارت بازرگانی
شرکت متخلف اجرا شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان
از محکومیت تعلیق کارت بازرگانی و اعاده
عین ارز برای یک شرکت متخلف خبر داد
نعمت اهلل بیرانوندی گفت :با شکایت بانک
انص��ار در مورد اخذ  42میلی��ون و  27هزار
روپی��ه 199 ،ه��زار و  840یورو 91 ،میلیون
ون ک��ره جنوبی و  458ه��زار و 162یوان
چین توسط شرکتی برای انجام تعهدات فی
مابین و عدم انجام این تعهدات ،گزارش این
تخلف برای رسیدگی به شعبه هفتم تعزیرات
حکومتی اهواز ارجاع شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان
افزود :رئیس شعبه هفتم پس از اخذ استعالم
و احراز تخلف ،ع�لاوه بر عودت عین مبلغ
اخذ شده ،کارت بازرگانی شرکت را به مدت
یک س��ال تعلی��ق کرد و که حک��م صادره
توسط اجرای احکام تعزیرات حکومتی اهواز
اجرایی شده است.
برگزاری جلسه با موضوع بررسی
مشکالت عمرانی روستاهای شهرستان
فالورجان

به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن
انقالب اسالمی استان اصفهان ،جلسه ای با
موضوع بررسی مشکالت عمرانی روستاهای
شهرس��تان فالورجان در حض��ور مهندس
س��اعدی-فرماندار شهرس��تان و مهن��دس
خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان اصفهان در محل سالن جلسات اداره
کل برگزار گردید.
مهن��دس س��اعدی-فرماندار شهرس��تان
فالورجان با اش��اره به اقدامات بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در سطح روستاها ،خواستار
افزایش اعتبار تخصیصی شد.
مهن��دس خانی-مدی��رکل بنی��اد مس��کن
انقالب اس�لامی اس��تان اصفهان با اشاره
به پیش��نهادات ارائه ش��ده توسط حاضرین،
دس��تورات الزم را ب��ه حوزه ه��ای معاونت
عم��ران روس��تایی و اداره حقوقی و امالک
بنیاد مسکن استان ابالغ نمود.
 ۸۰۰مددجویایالمیدارایبیماری
خاصنیازمندکمکخیرینسالمتهستند

تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی غدیر
اقدامات به هموطنان کافی نبوده و تالش مضاعف را می طلبد و البته کاستی در
این مهم منجر به عدم رضایت مخاطبین می گردد چرا که ایشان همه خدمات را
وظیفه محور تلقی می کنند و کمبودها نمایانتر گردیده است .مسعود حق لطفی
گفت :در این راستا نیاز است ادارات روابط عمومی در زمینه اطالع رسانی خدمات
به طور مضاعف تالش نماید تا خدمات انجام ش��ده به خوبی منعکس گردد و
میبایس��ت همزمان شناسایی مشکالت و تالش در جهت رفع معضل و بطور
کلی ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات در برنامه باشد .وی وضعیت هماهنگی
بین ادارات زیر مجموعه استان را مثبت تلقی و افزود :قطعا تعامل و همدلی ،منجر
به ایجاد و گس��ترش بس��تر اطالع رسانی مناسب خواهد شد که خوشبختانه بر

ایالم_مدیرکل اوقاف و امور خیریهی استان
ایالم از اجرای طرح هر خانه یک حس��ینیه
در اس��تان خبر داد و گف��ت :در این طرح با
توج��ه به ش��یوع کرونا ،مبلغ ب��ا حضور در
جم��ع هر خانوادهای که اعالم آمادگی کند،
روضهخوانی را انجام میدهد.
حجتاالسال م مرتضی عزیزی با اعالم این
خبر ظه��ار کرد :طرح بصیرت عاش��ورایی،
ش��میم حس��ینی و هر خانه یک حسینیه در
ایام ماه محرم در استان برگزار می شود.
وی افزود :طرح بصیرت عاش��ورایی امسال
به دلیل شیوع کرونا و قرار گرفتن شهرهای
کشور و اس��تان در وضعیت قرمز و نارنجی
کرون��ا ،در بس��تر فض��ای مج��ازی اج��راء
میشود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این ای��ام  ۱۰مبلغ
اعزام��ی از قم و  ۱۵مبل��غ بومی قیام کربال
را ب��رای م��ردم تبیین خواهند ک��رد ،افزود:
مراس��م عزاداری س��ید و س��االر شهیدان
طبق دس��تورالعمل ستاد کرونا در فضای باز
و ب��ا رعایت پروتکلهای بهداش��تی برگزار
میشود.
مدیرکل اوق��اف و امور خیریهی اس��تان از
اجرای طرح شمیم حسینی خبر داد و گفت:
این ط��رح برای توزی��ع عادالن��هی عواید
موقوفات و بهرهمندی هیئ��ات فعال از این
عواید اجرا میشود.
حجتاالس�لا م عزیزی از ساماندهی پاساژ
مسجد صاحبالزمان (ع) شهر ایالم خبر داد
و گفت :این پاس��اژ به محل عرضه و پاتوق
محصوالت فرهنگی تبدیل شده است.

ارائ��ه راهکارهای الزم به مهندس��ین ناظر
پ��روژه بر فرصت باقیمانده تا تحویل واحدها
مجدد تاکید نمود و از آنان خواست تا بازدید
بعد باید ش��اهد رشد چش��مگیری در پروژه
باشیم و بتوانیم در پیشگاه خداوند متعال این
وظیفه انس��انی را که بر دوش ماست به نحو
احسن به انجام برسانیم و در مقابل این مردم
محروم سربلند باشیم .

مدی��رکل کمیته ام��داد ام��ام خمینی«ره»
اس��تان ایالم گفت :هم اکنون بیش از ۸۰۰
مددج��وی این نهاد که دارای بیماری خاص
و صعب العالج هستند برای پیگیری امورات
درمانی خود نیازمند کمک و مشارکت افراد
خیر و نیکوکار هستند.
«قنبر موس��ی ن��ژاد» در آیین امضاء تفاهم
نام��ه همکاری بین کمیته امداد و دانش��گاه
عل��وم پزش��کی ،اظه��ار کرد :مش��کالت
اقتصادی چند سال اخیر و نیز بیماری کرونا
باعث شده است که این بیماران و نیز دیگر
مددجویان در تأمی��ن هزینه های درمانی و
س�لامت خود ناتوان و نیازمند کمک افراد و
یا دستگاههای دیگر باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان ایالم یادآور شد:
از آنجایی که امکانات کمیته امداد متناسب
با نیازهای درمانی سنگین جامعه مددجویی
نیس��ت و از لحاظ دیگر بر اس��اس مصوبه
مجلس حوزه بیمه و درمان قش��ر مددجو به
بیمه سالمت واگذار شده است.

