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اخبار
توزیع بیش از  3هزار سبد غذایی

بین نیازمندان با اجرای طرح همای
رحمت در اصفهان

اصفهان-راعی  :رئیس جمعیت هالل احمر
شهرستان اصفهان گفت :با اجرای طرح
همای رحمت در ماه رحمت اللهی  ،امسال
110سفره مهربانی و سه هزار و  100سبد
غذایی میان نیازمندان و محرومان و اقشار
آسیبپذیر این شهرستان توزیع شد.
شهریار انصاری طادی با اشاره به اینکه
طرح همای رحمت به تأسی ازسیره و رفتار
موالی متقیان حضرت علی (علیه السالم)
و به همت و مشارکت اعضاء «داوطلبان و
خیرین» این جمعیت اجرا شد ،اظهار کرد:
هدف از برگزاری این طرح ترویج ارزشهای
بشردوستانه  ،گسترش فرهنگ انفاق و
سنتهای حسنه اسالمی ،و ترویج روحیه
تعاون و مشارکتهای مردمی با حفظ کرامت
انسانی نیازمندان است.
وی تصریح کرد :در طول این ماه پر خیر
و برکت  ،سه هزار و  100سبد غذایی به
ارزش تقریبی  9میلیارد ریال بین نیازمندان
و محرومان و اقشار آسیبپذیر توزیع شد.
انصاری طادی اضافه کرد :سبدهای غذائی
توزیع شده شامل برنج  ،روغن  ،ماکارانی،
سویا ،حبوبات ،خرما ،مرغ یا گوشت ،قند،
چای و ....بوده است .
وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه
حمایت از کرامت انسانها به عنوان شعار
محوری طرح ملی همای رحمت در نظر
گرفته شده است  ،افزود  :به همت خیرین
و داوطلبان هالل احمر اصفهان سفره های
افطاری و توزیع غذای گرم در قالب «110
سفرههای مهربانی» در مناطق محروم و
کم برخوردار این شهرستان به ارزش تقریبی
 990میلیون ریال اجرا شد .
رئیس هالل احمر شهرستان اصفهان
در پایان از مردم نیکوکار و سخاوتمند و
همچنین از داوطلبان و خیرینی که این
جمعیت را در تحقق اهداف واالی انسانی
و اخالقی یاری کرده و درطرح ملی همای
رحمت و سفره های مهربانی میزبان شایسته
نیازمندان بودند  ،تشکر و قدردانی کرد .

وزیر راه و شهرسازی دراندیشه خبر داد

اجرای  37کیلومتر عملیات

تعهد می کنیم مترو به غرب استان تهران برسد
در این مراسم نمادین ،با دستور اسالمی در پروژه
مسکونی مرکز شهر اندیشه ،به صورت همزمان از
طریق ویدئو کنفرانس تمام پروژه ها ،وارد مرحله
عملیات اجرایی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به احداث و توسعه
راهآهن و ایجاد شهرهای جدید در شهرستانهای
غرب استان تهران گفت :تعهد میدهیم فرایند
اجرای قطار حومهای هر چه سریعتر در دستور کار
قرار گیرد و در آینده ای نزدیک مردم شاهد افتتاح
آن باشند.
محمد اسالمی در آیین اجرای برنامه اقدام ملی
تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه اظهار
کرد :مهمترین دغدغهای که در راستای تأمین نیاز
مسکن وجود داشت موضوع تأمین زمین بود که
با توجه به نیازسنجی از اراضی دولتی در شهرها و
مناطق مختلف توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.
وی بیان کرد :برنامه اقدام ملی تولید و عرضه
مسکن را برای جامعه هدف و طبقات پایین جامعه
با همراهی بخش خصوصی پیگیری میکنیم و
تالش داریم تا این پروژهها در زمانبندی مشخص
به بهرهبرداری برسد.
وزیر راه و شهرسازی سپس با اشاره به احداث
 2500واحد مسکونی در شهر جدید اندیشه افزود:
با ساخت این پروژه پرونده مسکن در شهر جدید
اندیشه بسته میشود و موضوع بحث هسته
مرکزی شهر را پیگیری میکنیم.
اسالمی تصریح کرد :احداث و توسعه راهآهن
شهرهای جدید در شهرستانهای غرب استان
تهران در دستور کار قرار دارد تا از این طریق بتوان
دسترسی مردم را تسهیل بخشیده و وضعیت
ترافیکی این مناطق بهبود پیدا کند.
وی ادامه داد :با توجه به برنامهریزیها و
مشارکتهایی که در راستای احداث قطار حومهای
در شهرستانهای غرب استان تهران وجود دارد
تعهد میدهیم که این قطار حومهای احداث و دیگر
موارد موردنیاز غرب استان تهران نیز مورد بررسی
قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد:
به دنبال این هستیم که در سراسر کشور شاهد
ساختوساز مسکن باشیم که در کنار تکمیل پروژه
مسکن مهر امیدواریم احداث این  400هزار باب
مسکنی که برنامهاش تدوین شده است بتواند رونق
مناسبی در بخش تولید مسکن ایجاد کند.
اشتغال آفرینی مستقیم برای ۶۶۰۰
مسلم خانی با اشاره به جمعیتپذیری ۸۱۰۰
نفری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی شهر
اندیشه از اشتغال آفرینی مستقیم برای  ۶۶۰۰نفر
در این طرخ خبر داد.

شبکه گذاری گاز در گیالن

با حضور وزیر راه و شهرسازی ،عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به صورت نمادین با  ۲۰۹۹واحد مسکونی در  ۴فاز
اندیشه آغاز شد.

احداث و
توسعه راهآهن
شهرهای
جدید در
نهای
شهرستا 
غرب استان
تهران در
دستور کار قرار
دارد
مهدی مسلم خانی ،سرپرست شرکت عمران شهر
جدید اندیشه در بخشی از مراسم کلنگزنی بیش
از دو هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن
در این شهر گفت :برنامه طرح اقدام ملی تولید و
عرضه مسکن در شهر اندیشه  ۲۵۰۰واحد است که
عملیات اجرایی  ۲۰۹۹واحد این پروژه از امروز و به
دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد و جمعیتی
بالغبر  ۸۱۰۰نفر را در خود جای خواهد داد.
وی در خصوص اشتغال آفرینی این طرح در شهر
جدید اندیشه اظهار کرد :طرح اقدام ملی مسکن
در این شهر ،برای  ۶۶۰۰نفر بهصورت مستقیم و
برای بیش از  ۲۷هزار نفر نیز بهصورت غیرمستقیم
اشتغال آفرینی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه شهر جدید اندیشه با وسعت
 ۱۴۰۰هکتار در غرب استان تهران واقعشده است،
اظهار کرد :شرکت عمران شهر جدید اندیشه
فعالیت خود را از سال  ۱۳۷۰بهعنوان مجری شهر
جدید اندیشه آغاز کرده است و پس از مطالعات
و تصویب طرحهای شهرداری ،عملیات اجرایی
این شهر از سال  ۱۳۷۲آغازشده است و تاکنون نیز
ادامه دارد.
مسلم خانی با اشاره به اینکه شهر جدید
اندیشه در حال حاضر پذیرای بیش از  ۱۲۰هزار

نفر جمعیت است و شرکت عمران شهر جدید
اندیشه پس از استقرار شهرداری و با همکاری
دستگاههای خدماترسان ،خدمات مطلوبی را
برای زندگی شهروندان فراهم آورده است ،عنوان
کرد :بهعنوانمثال این شرکت توفیق مدیریت و
ساخت بیش از  ۴۵مجتمع آموزشی را دارا است
که همین امر باعث شده است که عالوه بر تأمین
نیازهای شهر اندیشه این شهر میزبان دانشجویان
و دانشآموزان از سایر شهرهای اطراف نیز باشد که
این مثال در خصوص سایر خدمات نیز قابلتعمیم
است.وی گفت :با توجه به تأمین مطلوب امکانات
که به افزایش کیفیت خدمات شهری انجامیده
است ،اقبال مردمی در این شهر وجود داشته و
همچنان رو به افزایش است.
وی بابیان اینکه شرکت عمران شهر جدید
اندیشه با بررسی ظرفیت موجود در این شهر،
اقدام به طراحی و اجرای پروژه در قالب طرح
اقدام ملی مسکن کرده است ،گفت :پروژه الله با
مشارکت شرکت عمران شهر جدید اندیشه و بخش
خصوصی به تعداد  ۵۰۶واحد ساخته خواهد شد و
بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال سرمایهگذاری
در آن اتفاق خواهد افتاد .همچنین پروژه مسکونی
مرکز شهر دارای بیش از هزار و  ۳۳واحد مسکونی

است که با مشارکت شرکت عمران شهر جدید
اندیشه و شرکت سرمایهگذاری مسکن ساخته
خواهد شد و  ۶۹۰میلیارد تومان سرمایهگذاری در
این پروژه صورت میگیرد که شامل پروژه مسکونی
و ره باغ مرکز شهر است.
سرپرست شرکت عمران شهر جدید اندیشه،
آمادهسازی مرکز شهر اندیشه را رویداد دیگری
خواند که عملیات اجرایی آن از امروز رقم خورد
و افزود :مساحت این مرکز نیز بیش از  ۴۷هزار
مترمربع است که ره باغ آن بهصورت پیاده
محور و باهدف توجه به آسایش مردم و افزایش
تعامالت اجتماعی طراحیشده است و در الیه
دوم آن کاربریهای متنوعی نظیر بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی ،دانشگاه خواجه نصیر،
فرهنگسرا ،ره باغ ،کاربری تجاری اطراف آن و فضای
باز عمومی بهمنظور افزایش تعامالت اجتماعی
دیدهشده است.وی گفت :هسته مرکزی این پروژه
بر پایه بهرهگیری از عناصر هویتبخش شکلگرفته
است و با توجه به تأمین مطلوب خدمات در شهر
اندیشه تالش شده است کاربریها در مرکز شهر به
نحوی دیده شود که کارکردی فرا منطقهای و ملی
داشته باشد.

شرکت گاز استان گیالن در اردیبهشت ماه
امسال بالغ بر  37کیلومتر عملیات شبکه
گذاری در سراسر استان به انجام رسانده
است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم خبر اجرای  37کیلومتر
عملیات شبکه گذاری در استان اظهار کرد :با
اجرای این میزان شبکه گذاری ،مجموع طول
شبکه گاز در استان گیالن به بیش از  20هزار
و  600کیلومتر رسیده است.
وی ادامه داد :این شرکت همزمان با
گازرسانی به روستاها ،عملیات شبکه گذاری
در حفرات خالی شهرها را نیز به طور منظم
به انجام می رساند و در همین راستا در
اردیبهشت امسال بالغ بر  4.5کیلومتر شبکه
گذاری در شهرها انجام داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت:
این شرکت با وجود تمرکز بر روی کیفی
سازی خدمات ،عملیات گازرسانی به مناطق
باقیمانده استان را به طور منظم برنامه ریزی
و اجرا می کند و با جذب بیش از  40هزار
مشترک جدید در سال گذشته ،مجموع
مشترکین گاز در استان را به باالی یک
میلیون و  60هزار مشترک رسانده است.
مهندس اکبر در پایان اظهار کرد :شرکت
گاز استان گیالن بر اساس برنامه ریزی
های بعمل آمده قصد دارد تا در قالب فاز
سوم پروژه های بند «ق» به  113روستای
کوهستانی استان تا پایان سال  99گازرسانی
نماید و برای تحقق این مهم باید  485کیلومتر
شبکه توزیع و  147کیلومتر شبکه تغذیه را در
مناطق صعب العبور و کوهستانی استان اجرا
کند.

عملیات اطفاء حریق در بندر
بوالخیر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

دیدار با خانواده شهید صنعت برق
خوزستان

مشاور مدیرعامل و مسئول بسیج شرکت
برق منطقه ای خوزستان با خانواده شهید
حسن حمیداوی از شهدای صنعت برق در
دوران دفاع مقدس دیدار کرد.
شهید حسن حمیداوی در دوران دفاع
مقدس در راه خدمت رسانی به رزمندگان
اسالم و تامین برق مقرهای پشتیبانی جنگ
به مقام شهادت رسیدند.
در این دیدار که با حضور مشاور مدیرعامل
و مسئول بسیج شرکت در منزل این شهید
واال مقام انجام شد به رسم یادبود لوح تقدیر
و هدایایی به خانواده شهید تقدیم شد.
در مراسم معنوی دیگری نیز پرسنل شرکت
برق منطقه ای خوزستان در مراسم سالگرد
ارتحال امام خمینی (ره) شرکت کرده و با
آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
تجدید میثاق کردند.

اخبار

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز گفت :جوانان مومن و انقالبی با حضور با صالبت و با
شکوه خود در همه عرصه ها توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته اند
و این حضور در روز قدس و شب های قدر ستودنی است.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دومین
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری در نطق پیش

شکوه حضور جوانان مومن و انقالبی در همه عرصه ها ستودنی است
از دستور با تقدیر از حضور پرشکوه مردم آذربایجان در راهپیمایی
روز جهانی قدس گفت :حضور مردم به ویژه جوانان ،دوستان نظام
اسالمی و مردم مظلوم فلسطین را خوشحال و دشمنان را عصبانی
کرده است.
امام جمعه تبریز افزود :مردم ایران اسالمی با درک درست از
شرایط کشور و رجزخوانی های جدید دشمنان ،تهدیدات و زیاده
خواهی های صهیونیسم بین المللی را نقش برآب کردند.وی در
ادامه با اشاره به مراسم های پرشکوه لیالی قدر گفت :حضور مردم
خصوصا ً جوانان مومن و انقالبی در مراسم شب های قدر بسیار
ارزشمند و قابل تقدیر است چرا که همه مساجد ،تکایا و هیئات
های مذهبی مملو از جوانان بود که در نوع خود بی نظیر توصیف
شده است.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه یکی
از مکان های مقدس که شکوه حضور جوانان بود مصلی اعظم امام
خمینی(ره) بود ،ادامه داد :با عنایت به افتتاح فاز جدید مصلی
که ظرفیت این مکان مقدس را  ۶هزار نفر افزایش داده اما باز هم
در شب های قدر تمام صحن مملو از شب زنده دارانی بود که
بخش اعظم آنها جوانان به خود اختصاص داده بودند.نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی این شکوه حضور را پاسخی محکم به
کسانی دانست که جوانان را با شکل ظاهری آنها ارزیابی میکنند.

علی نورروزی دبیر هیئت ورزش سه گانه استان کرمان

امام جمعه تبریز افزود :جوانان ما با هر سلیقه ،گرایش ،تفکر و
پوششی که دارند در مراسم های شب های قدر و روز جهانی قدس
در صفوفی به هم پوسته حضوری با شکوه داشتند.وی در بخش
دیگری از سخنان خود با تقدیر از فعالیت های فرهنگی و قرآنی
دادگستری و اداره کل زندان های استان گفت :در ایام ماه رمضان
در ویژه مراسم قرآنی زندان تبریز حضور داشتم که در این مراسم
افرادی که شاید جرم های سنگینی هم داشتند حافظ قرآن و نهج
البالغه شده بودند و بواسطه آن عفو و تخفیف در مجازات آنها
اعمال شده بود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه همه
موفقیت های نظام اسالمی را مدیون و مرهون اندیشه های واالی
امام راحل هستیم ،گفت :حضور آحاد ملت در مراسم سالگرد
امام بسیار ارزشمند است.امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به
سالگرد انتخاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز
بعنوان رهبر معظم انقالب بعد از امام راحل گفت :با گذشت  ۳۰از
رهبری معظم له نظام اسالمی با همان صالبت و اقتدار امام بدون
توقف و عقبگرد در حال پیشرفت است و نه تنها نظام اسالمی بلکه
مسلمانان جهان زیر پرچم والیت حضرت آیت الله العظمی امام
خامنه ای عزیز هستند.

با اقدام بموقع تیم های امدادی ،عملیات
اطفائ حریق در بندر بوالخیر با موفقیت انجام
شد.
محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت :در پی
وقوع آتش سوزی یک فروند موتور لنج باری در
حوضچه بندر بوالخیر ،بالفاصله هماهنگی های
الزم انجام و شناورهای ناجی  ۲۰وناجی  ۲از بندر
عامری و شناور آتشخوار فرهام از بندر رستمی
به منطقه اعزام شدند.
قاسمی افزود :با رسیدن تیم های امدادی،
در اقدام نخست بالفاصله عملیات جدا سازی
شناور سانحه دیده بمنظور پیشگیری از
گسترش حریق به شناورهای مجاور انجام شد
و در ادامه عملیات مهار آتش و اطفاء صورت
گرفت.
وی اضافه کرد  :عملیات اطفاء حریق در
بندر بو الخیر خوشبختانه بدون تلفات جانی با
موفقیت به پایان رسید.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر عنوان کرد :علل وعوامل بروز
سانحه و جزئیات بیشتر پیرامون این حریق در
دست بررسی است.

شهردار گرگان:

احتمال حضور ورزشکار جوان کرمانی در تیم ملی دوگانه ایران قوت گرفت

گرگان به ۱۱۸اتوبوس شهری نیازدارد

اسماء بیگ زاده  ،بانوی ورزشکار تیم دوگانه استان کرمان ،شانس اول حضور در تیم ملی دوگانه ایران را
به خود اختصاص داده است.
مسابقات دوگانه زمینی قهرمانی اروپا تیرماه سال جاری به میزبانی کشور رومانی برگزار می شود
در این سری از مسابقات تیم جوان کرج نماینده ایران در مسابقات دوگانه قهرمانی اروپا اعزام
خواهد شد و هم اکنون برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده می شود .استان کرمان نیز در
این تیم دارای نماینده است و اسماء بیگ زاده جوان مستعد و خوش آتیه کرمان در ترکیب این تیم
حضور دارد.
تا کنون دو اردو این تیم با حضور هشت ورزشکار در شهرهای کرج و همدان برگزار شده و اردوی نهایی نیز
هفته آینده با حضور پنج ورزشکار برتر برگزار خواهد شد و در نهایت سه نفر اعزام می شوند.
در دو اردوی برگزار شده  ،اسماء بیگ زاده نفر نخست تمرینات بوده و شانس اول اعزام به این مسابقات را دارد.
شایان ذکر است ورزش سه گانه آقایان و دوگانه بانوان ورزشی نو پاست که در استان کرمان عملکرد مناسبی دارد .
علی نوروزی دبیر هیئت ورزش سه گانه استان کرمان در این زمینه گفت :هیئت ورزش سه گانه استان کرمان به ریاست محمد طاهری در زمینه استعداد
یابی و شرکت درمسابقات کشوری به خوبی فعالیت می کند و در سال گذشته عملکرد شایسته تقدیری داشته است به گونه ای که بانوان ورزشکار تیم دوگانه
استان کرمان در مسابقات قهرمانی کشور و مرحله سوم لیگ دوگانه بانوان به  ۶مدال رنگارنگ دست یافتند.
وی همچنین افزود :مطابق سنوات گذشته گزارش عملكرد سال  1397هیئت های سه گانه سراسر كشور منطبق با قالب فرم شاخص های ارزیابی شده ابالغی
از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بر اساس مفاد گزارشات واصله و مستندات موجود نسبت به امتیازدهی و رتبه بندی هیئت
های استانی اقدام شد که در این رتبه بندی هیئت سه گانه استان کرمان پس از استان های البرز و اصفهان در جای سوم قرار گرفت.

شهردار گرگان از انتشار اوراق قرضه برای اجرای بی آر تی در گرگان خبرداد و گفت :در طرح جامع حمل
و نقل ۱۱۸ ،دستگاه اتوبوس شهری پیش بینی شده که باید آن را تأمین کنیم.
شامگاه شنبه الیحه انتشار اوراق قرضه برای اجرای خطوط بی آر تی در صحن شورای شهر گرگان مطرح
شد.شهردار گرگان در خصوص این الیحه اظهار کرد :با افزایش تعداد خودروهای در حال تردد در سطح
شهر هسته مرکزی شهر گرگان قابلیت اجرای تعریض را ندارد و باید با استفاده از طرح زوج و فرد و یک طرفه
کردن مشکالت ترافیکی را حل کرد.
عبدالرضا دادبود افزود :یکی دیگر از راه حل های مشکالت ترافیکی گسترش حمل و نقل عمومی بوده که
برای این کار نیاز به اعتبار داریم.وی با بیان اینکه استفاده از اوراق قرضه راهگشای می توان تا حدی مشکالت
مالی را حل کند ،گفت :این اوراق می تواند در اجرای بی آر تی و یا خرید اتوبوس های جدید به ما کمک کند.دادبود بیان کرد :در الیحه انتشار اوراق قرضه ذکر
شده اما اگر بی آر تی در گرگان قابل اجرا نبود ،می توان این اوراق را برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده کرد.وی اضافه کرد :در طرح جامع حمل و نقل
گرگان ۱۱۸ ،دستگاه اتوبوس شهری پیش بینی شده که باید آن را تأمین کنیم.
شهردار گرگان با اشاره به تنگناهای مالی گفت :با پیگیری های انجام شده امکان عرضه و فروش  ۱۰۰میلیارد تومان اوراق قرضه برای شهرداری فراهم شده که
مصوبات قانونی آن طی شده است.دادبود از اتمام مطالعات این طرح خبرداد و افزود :در اجرای این طرح مطابق با نظر بانک مرکزی قدم های خوبی برداشته
شده است و مذاکرات خوبی هم با شرکت های پشتیبان صورت گرفته است.وی گفت ۵۰ :درصد این اوراق توسط دولت تضمین شده و مابقی را شهرداری باید
تقبل کند.شهردار گرگان بیان کرد :برای بهره مندی از این فرصت شهرداری باید بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان امالک خود را در رهن بانک عامل قرار دهد و پس از
پنج سال اصل مبلغ را به خریداران اوراق بازگرداند.طبق گفته دادبود لیست امالک پیشنهادی آماده شده تا بعد از تأیید شورا مراحل اجرای این طرح انجام شود.
گفتنی است که کلیات این الیحه با رأی اعضای شورا تصویب شد.

