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شهرستان | مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: تاکنون 10 هزار و 657 پرونده الکترونیک برای ورودی های جدید تامین اجتماعی در استان 

قم تشکیل شده است و در آینده کلیه  شعب با پرونده الکترونیک کار می کنند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، علی اصغر دادخواه 
افزود: سازمان در سالهای اخیر گامهای بزرگی در راستای تسهیل فرایند ارائه خدمت برداشته است. 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر:

اختتامیه سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در بوشهر برگزار می شود
| مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: بزرگداشت روز بسیج رســانه و اختتامیه سومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان 
بوشهر دوشــنبه 25 دیماه در بوشهر برگزار می شود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی ســازمان بسیج رسانه استان بوشهر؛ عبداله 
نجفی خبر داد: اختتامیه سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان بوشهر همزمان با بزرگداشت روز بسیج رسانه، دوشنبه 25 دیماه ساعت 

19 در حسینیه عاشقان ثاراهلل برگزار می شود.مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر افزود: اختتامیه این جشنواره با حضور اصحاب رسانه استان  بوشهر و جمعی 
از مسئولین اجرا خواهد شد و طی آن از برگزیدگان جشنواره و آثار شایسته تقدیر، تجلیل به عمل خواهد آمد.  وی با بیان اینکه 80 فعال رسانه ای به سومین جشنواره 
رسانه ای ابوذر آثار ارسال کرده اند، گفت: از بین آثار ارسالی فعاالن رســانه ای 270 اثر به دبیرخانه این جشنواره راه یافته است که نسبت به سال گذشته با استقبال 

بیشتری از سوی اصحاب رسانه مواجه بوده ایم.
نجفی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد شور و نشاط، انگیزه مضاعف، رقابت بیشتر در بین اصحاب رسانه و ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه ای خواند و افزود: 
این جشنواره در هفت محور شامل عمل انقالبی، آزاد اندیشی، شــناخت دشمن، مبارزه با تروریسم، مسائل صنفی خبرنگاران، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، مبارزه با 

آسیب های اجتماعی و بوشهر و دو قرن مقاومت در قالب عکس، خبر، مصاحبه، یادداشت و گزارش برگزار شده است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی: 

40 هزار مددجوی معلول تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی هستند
| مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در حال حاضر ۴0 هزار نفر مددجوی معلول، تحت پوشش خدمات بهزیستی استان مرکزی 
هستند. بهروز رفیعی با اشاره به فعالیت ها و خدمات بهزیستی در راستای کمک به نیازمندان و افراد تحت پوشش گفت: در حال حاضر ۴0هزار 
مددجوی معلول تحت پوشــش این نهاد بوده و از حمایت های بهزیستی بهره مند می شوند.وی با بیان اینکه تالش سازمان بهزیستی، کمک 

به مددجویان برای توانمندســازی و خودکفایی آنان و پرورش استعدادهای این قشر از جامعه در قالب طرح های اشــتغالزایی است، افزود: تعهد بهزیستی برای ایجاد 
فرصت شغلی در این استان یک هزار و 100 فرصت شغلی بوده است. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهزیستی در تالش است با اجرای برنامه های 
اشتغال حمایتی، معلولین و مددجویانی که توانایی و شرایط کار کردن را دارند، با آموزش و پرداخت تسهیالت خودکفا کند.رفیعی همچنین با بیان اینکه 70 درصد از 
اعتبارات بهزیستی استان مرکزی در حوزه پیشگیری و ساماندهی آسیب های اجتماعی و نگهداری از معلوالن صرف می شود، ادامه داد: بهزیستی به اقشار آسیب پذیر 
نظیر کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و دختران فراری خدمات ارایه می کند.مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از تخصیص 200میلیارد 
ریال اعتبار اشتغالزایی برای مددجویان استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته 68 میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی به بهزیستی استان مرکزی تعلق گرفت که امسال 

این اعتبار به 210 میلیارد ریال افزایش یافت.

بازدید استاندار مازندران از پروژه فاز 2 خط انتقال  و تصفیه خانه آب شرب روستایی كالردشت 
| اســتاندار مازندران به همراه معــاون عمرانی ، مدیر 
عامل آبفار اســتان،فرماندار کالردشــت و جمعی از مسئوالن 
و مردم منطقــه از پروژه فاز 2 خط انتقــال و تصفیه خانه آب 
آشامیدنی روستایی کالردشــت بازدید کرد.به گزارش کائنات 
و به نقل از اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب روستایی مازندران؛ در حاشــیه بازدید از این پروژه 
به عنوان اولین پروژه تصفیه آب روســتایی در ســطح استان، 
مهنــدس مجید عبدالهی مدیــر عامل آبفــار مازندران ضمن 
قدردانی از حضور اســتاندار در این بازدید اظهار داشت: حجم 
کل عملیات اجرایی برای بهره برداری از این پروژه 27 کیلومتر 

خط انتقال  ،  5 کیلومتر شبکه توزیع ، یکهزار متر مکعب مخزن 
زمینی ، ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود تا 200 لیتر بر ثانیه 
و احداث یک واحد تصفیه خانه جدید به ظرفیت 100 لیتر بر 
ثانیه اســت که تاکنون 25 کیلومتر خط انتقال ، 2.5 کیلومتر 
شبکه توزیع ، ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود تا 200 لیتر بر 
ثانیه انجام شده است.مهندس عبدالهی مجموع اعتبار در نظر 
گرفته شده برای این پروژه را 152 میلیارد ریال اعالم کرد که 
تاکنون 55 میلیارد ریال هزینه شــده و 97 میلیارد ریال دیگر 
برای اتمام این پروژه مورد نیاز است که مبلغ 57 میلیارد ریال 
اعتبار در ســالجاری برای این پروژه از محــل تکمیل  مجتمع 

های آبرسانی روستایی اولویت دار-صندوق توسعه ملی- مصوب 
شده است.

وی افزود: هم اکنون با اقدامات انجام شــده بخشــی از این 
پروژه در حال بهره برداری است که پس از اتمام، 22 روستا با 

جمعیتی بالغ بر 28 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
در ادامه اســتاندار مازندران ضمن قدردانی از تالشهای مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب روســتایی مازندران تصریح کرد: 
خوشبختانه اقدامات خوبی برای آبرسانی در سطح روستاهای 
استان انجام شده و مردم از عملکرد شرکت آبفار استان رضایت 

دارند. 

 آبدهی بیش از 194 میلیون متر مکعب 
قنوات خراسان جنوبی

| مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در حال 
حاضر آبدهی قنوات استان 19۴.1۴ میلیون متر مکعب است که با احیای 
قنات ها حدود 30 درصد در آبدهی سالیانه آن ها تاثیرگذار است.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایســنا، محمد حسن غالمی اظهار کرد: خراسان جنوبی 
دومین استان به لحاظ شمار قنات در سطح کشــور است و در حال حاضر 
6252 قنات در اســتان داریم.وی افزود: با توجه بــه اختصاص های اندک 
اعتبارات استانی در سال جاری فعاًل در حد 30 درصد احیای قنوات مصوب 
طی 8 ماهه امسال شــروع بکار کرده اند.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی ادامه داد: نزدیک به دو میلیارد تومان در این زمینه هزینه 
شده که مشارکت مردمی را نیز همراه دارد.غالمی یادآور شد: در صورتی که 

مردم تأمین کننده هزینه باشند الیروبی، کول گذاری کوره قنات و طوقه چینی میله چاه ها، سنگ کاری و چنانچه 
اعتبار دولتی دریافت کند الیروبی بر عهده مردم و دیگر کارهای اساسی اشاره شده از محل کمک رایگان دولت انجام 
می شود.وی یادآور شد: مدت زمان احیای قنوات بسته با شرایط آن شامل خرابی های قنات، طول قنات، عمق چاه ها،  

توان مردم و اعتبارات دولتی دارد.

 کاهش درآمد و تمایل به سرمایه گذاری
 در شیراز

| شهردار شــیراز اعتقاد دارد که کاهش درآمدهای ناشی از 
صدور پروانه های ساختمانی و عوارض و کاهش میل به سرمایه گذاری، 
2 مشکل عمده ی کالنشهر شیراز به شمار می رود.به گزارش کائنات و 
به نقل از ایسنا، حیدر اسکندرپور در دیدار مدیران و معاونان شهرداری 
شیراز با نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه ی شیراز، گفت: در سال 
95 به نسبت سال 9۴ بالغ بر 50 درصد و در سال 96 به نسبت سال 95 
نیز حدود 50 درصد شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی و عوارض 
ساخت و ساز در شــیراز بوده ایم.او با بیان اینکه امسال و در مقایسه با 
سال 9۴ حجم پروانه های ساختمانی صادره به یک چهارم تا 30 درصد، 
رسیده است، گفت: رکود ساخت و ساز، کاهش میل به سرمایه گذاری را 

به دنبال داشته است حال آنکه سرمایه گذاری مهمترین راه برون رفت از شرایط رکود و وضعیت اقتصادی کنونی 
محسوب می شود.اسکندرپور همچنین گفت: اگر در تهران، فروش تراکم مهمترین منبع درآمد شهرداری بوده، 

در شیراز تغییر کاربری و ضابطه فروشی محل اصلی کسب درآمد شهرداری است.

123  توزیع 3000 کانکس بین زلزله زدگان
 ثالث باباجانی

| فرماندار ثالث باباجانی از توزیع ســه هزار کانکس بین زلزله 
زدگان این شهرســتان خبرداد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا؛ علی 
اکبر اکبری در تشــریح آخرین وضعیت خدمات رسانی به زلزله زدگان 
شهرستان ثالث باباجانی اظهارکرد: تاکنون ســه هزار دستگاه کانکس 
بین زلزله زدگان این شهرستان توزیع شده است.وی ادامه داد: بسیاری 
از خانوارهایی که منازل آنان در زلزله اخیر دچار خسارت شده و احتیاج 
به تعمیر دارد، حاضر به اســکان در منازل خود نمی شوند.فرماندار ثالث 
باباجانی افزود: با احتســاب این خانوارها که اکنون در چادر به ســر می 
برند، به هزار دستگاه کانکس دیگر نیاز داریم.وی با بیان اینکه زلزله 7.3 
ریشتری شامگاه 21 آبان به 10 هزار و 97 واحدمسکونی شهرستان ثالث 

باباجانی خسارت وارد کرد، گفت: تاکنون کار آواربرداری دو هزار واحدمسکونی انجام شده است.اکبری از آغاز 
کار بازسازی واحدهای مسکونی شهرستان ثالث باباجانی خبرداد و تصریح کرد: میزان تخریب 1997 واحد از 
نوع یک است که کار بازســازی آنها زودتر شروع می شود.وی تاکید کرد: درحال حاضر کار بازسازی 370 واحد 

آغاز شده و پیشرفت خوبی دارند.
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