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واثقی گفت؛
هم افزایی برای فراهم کردن شرایط 

صدور اسناد مالکیت شهر قدس
شهرقدس- فریبا میرزایی پندار: سرپرست فرمانداری قدس در 
جلسه ایی باحضور مسووالن خبر داد: ستاد اجرای تبدیل به احسن 
برای صدور اسناد مالکیت با ریاست فرماندار و دبیری اداره اوقاف و 
امور خیریه قدس هفته آینده تشکیل خواهد شد. لیال واثقی اظهار 
داشت: با شروع به کار ستاد اجرای تبدیل به احسن و تعیین تکلیف 
اسناد مالکیت شهرستان قدس، عمده مشکالت پیرامون آن مرتفع 
باید مجموعه  که  مهمی  بحث  افزود:  زمینه  این  در  خواهد شد.وی 
شهرستانی به آن توجه کنند، تبلیغات و اطالع رسانی به آحاد مردم 
در خصوص صدور و دریافت اسناد مالکیت است.این مسوول تریبون 
امام  افزود:  و  برشمرد  رسانی  اطالع  مرجع  قویترین  را  جمعه  نماز 
جمعه شهرستان قدس به عنوان پدر معنوی شهرستان با درایت و 
هوشمندی که دارند به واسطه امامان جماعت، از تریبون مساجد و 
مصلی شهرستان قدس می توانند مردم را در این زمینه آگاه سازند 
.وی همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی چون شهرداری، اداره ثبت 
و اسناد و ادارات خدمات رسان را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه منطقه شهرستان قدس و اکثر جمعیت ساکن 
در آن، از قشر ضعیف و آسیب پذیر بوده؛ بنابراین بحث نحوه محاسبه 
اجاره بها و پذیره های دریافتی از سوی سازمان اوقاف و دیگر هزینه 
های ادارات باید بر اساس توان اقتصادی مردم این منطقه صادر شود.
واثقی با بیان اینکه هزینه های دریافتی در ستاد تبدیل به احسن باید 
شفاف سازی بشود؛ تاکید کرد: اگر ارقام یک عدد واقعی است باید 
با سازمان های  فرمانداری  نیاز،  اینصورت در صورت  اقدام ودر غیر 
مربوطه مکاتبه و شرایط تسهیل برای صدور اسناد مالکیت ششدانگ 
را در منطقه فراهم خواهد کرد.سرپرست فرمانداری شهرستان قدس 
با اشاره به اینکه تمام نهادهای متولی باید همگام با دستورالعمل های 
ستاد تبدیل به احسن پیش بروند؛ تصریح کرد: ما شرایط استثناءهم 
در مواردی داریم که بتوانیم به متقاضیان نیازمند با کمک خیرین و 
تسهیالت بانکی؛ امتیازهایی را قائل شویم که نیاز به تصمیم سازی 
دارد.وی یکی از مشکالت پیش روی صدور اسناد مالکیت در قدس 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  اسناد  و  ثبت  اداره  های  هزینه  را 
مراجعات مکرر مردم به فرمانداری و تقاضای تجدید نظر برای تعرفه 
های اداره ثبت، ضرورت دارد این موضوع اصالح و بازنگری شده تا 
شهرستان  در  دولت  عالی  مقام  شود.این  حاصل  مردم  رضایتمندی 
قدس،عدم همکاری و پای کار نبودن یک مجموعه در ستاد تبدیل به 
احسن را مانع جدی برای محقق نشدن صدور اسناد مالکیت خواند 
و افزود: امید آن می رود که با هم افزایی و وحدت رویه، مشکالت 
پیش روی صدور اسناد مرتفع و استقبال خوبی از سوی مردم برای 
این امکان صورت گیرد تا به مشکالت چندین ساله این منطقه که از 

مطالبات بحق شهرستان قدس بوده است، پایان دهیم.

همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس؛ 
مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور 
استاندار گیالن در رشت برگزار شد 

حیدری:  علی   – رشت 
از  روز  نخستین  با  همزمان 
حضور  با  مقدس،  دفاع  هفته 
نیروهای  رژه  گیالن،  استاندار 
مسلح یگان های نمونه ارتش، 
انتظامی  سپاه، بسیج و نیروی 
در رشت برگزار شد. به گزارش 

پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن، در نخستین روز از هفته 
دفاع مقدس مراسم رژه یگان های نمونه ارتش، سپاه، بسیج، 
نیروی انتظامی با سخنرانی آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه 
در استان گیالن و امام جمعه رشت و با حضور دکتر ارسالن 
زارع استاندار گیالن، اعضای شورای تامین، جمعی از مسئوالن 
استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در رشت برگزار شد. در 
این مراسم یگان های نمونه نظامی و انتظامی از جلوی جایگاه 

رژه رفتند و توان رزمی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

تعاونی اعتبار مخابرات منطقه 
مرکزی برای چهارمین بار موفق به 

کسب رتبه برتر شد
اراک – تهمینه دباغچی: تعاونی اعتبار مخا برات منطقه مرکزی در 
چهاردهمین ارزیابی تعاونی های استان مرکزی موفق به کسب رتبه 
برتر شد.  به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، 
برتر  تعاونی های  آبایی در چهاردهمین همایش معرفی  محمد تقی 
استان مرکزی در اراک که با حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
کشور ،استاندار مرکزی وجمعی از مسئولین استان برگزار شد ، ضمن 
تسلیت ایام ماه محرم و گرامیداشت هفته تعاون اظهار داشت:همایش 
در  سال  چهاردهمین  برای  برتر  های  تعاونی  از  وتقدیر  تجلیل 
تمایل  دهنده  نشان  موضوع  این  که  می شود  برگزار  مرکزی  استان 
صورت  به  ارزیابی  این  داد:  توضیح  است.وی  رقابت  برای  تعاونی ها 
این فرایند دخیل  انسان در  کاماًل سیستمی بوده و به هیچ عنوان 
نبوده است. به همین منظور متقاضیان وارد سامانه شده و اطالعات 
خود را بارگذاری کرده اند سپس خود سیستم نسبت به امتیاز دهی 
اقدام کرده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
خاطر نشان ساخت: در استان مرکزی از بین ۳۲۶ شرکت تعاونی ۱۵ 
شرکت به عنوان تعاونی های برتر انتخاب شدند.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از میان ۳۱ استانی که در رقابت 
کشوری شرکت کرده بودند تنها ۱۴ استان رتبه برتر ملی را کسب 
کردند که استان مرکزی یکی از این استان ها است.بر پایه این گزارش 
تعاونی اعتبار مخا برات منطقه مرکزی با ۴۵0 عضو اعم ازهمکاران 
عملکرد  ارزیابی  در  که  است  بار  چهارمین  برای  وبازنشسته  شاغل 

تعاونی های استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر می گردد .

روح شیخ محمد اسماعیل فاضل فرد 
به فرزندان شهیدش پیوست

ساوجبالغ - سیروس رنجبر کهن: 
االسالم  حجت  مرحوم  پیکر 
والمسلمین محمد اسماعیل فاضل 
خمینی)ره(  امام  شاگران  از  فرد 
فاضل  واالمقام  شهیدان  پدر  و 
شهرستان  در  یکشنبه  عصر  فرد 
ساوجبالغ استان البرز تشییع شد. 
در مراسم تشییع با شکوه این اسوه 
تقوی و پایداری قشرهای مختلف مردم و مسئوالن شهرستان ساوجبالغ 
حضور داشتند.پیکر این عالم وارسته پس از تشییع در گلزار شهدای 
روستای قنبرآباد ساوجبالغ به خاک سپرده شد.حاج محمد اسماعیل 
فاضل فرد پدر شهیدان محمد و علی فاضل فرد و از شاگردان حضرت امام 
)ره( بودند که نقش مهمی در به ثمر رسیدن انقالب  اسالمی داشت.وی  
پس از سال ها دوری و تحمل فراق فرزندان شهیدش در سن۸۱ سالگی 
دعوت حق را لبیک گفت و در عالم باقی به آنان پیوستاین عالم ربانی در 
سال ۱۳۱۷ در خانواده ای کشاورز  در روستای مرادتپه شهرستان اشتهارد 
استان البرز دیده به جهان گشود.و از دوران نوجوانی با حضور در حوزه 
علمیه، پای درس اساتید و مراجع به نام جهان شیعه از جمله حضرت امام 
خمینی )ره( نشست و  به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت.حجت االسالم 
فاضل فرد پس از انقالب با حضور در جبهه های جنگ به عنوان مجاهد 
فی سبیل اهلل در دفاع از کشور سالهای متمادی حضور یافت و در این راه 
۲ فرزنددلیر خود را فدای اسالم و انقالب کرد.وی پس از تحمل سالها 
رنج بیماری، براثرعارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران  جان 
به جان آفرین تسلیم و به فرزندان شهیدش پیوست.شایان ذکراست که 
مرحوم حجت االسالم محمد اسماعیل فاضل فرد از واعظان مشهوروعالمان 

جلیل القدر استان البرزو از شاگردان حضرت امام خمینی )ره( بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
61 کیلومتر مدار به خطوط انتقال و 
فوق توزیع برق خوزستان اضافه شد 

اهواز- رحمان محمدی: مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
بیان اینکه فاز دوم خط ۱۳۲ کیلو 
ولت پست ۴00 کیلو ولت ماهشهر– 
مدنی- فرعی ماهشهر به پایان رسید 
ابتدای سال  از  افزود:  برقدار شد،  و 
مدار  کیلومتر   ۳۶ تاکنون  جاری 
هادی خطوط با هادی پرظرفیت تعویض و ۶۱ کیلومتر مدار نیز به طول 
خطوط انتقال و فوق توزیع شبکه برق خوزستان اضافه شد. محمود دشت 
بزرگ اظهار کرد: ارزش سرمایه گذاری عملیات احداث فاز دوم خط ۱۳۲ 
کیلو ولت پست ماهشهر به طول ۱۵ کیلومتر، شامل تامین تجهیزات، 
عملیات ساختمانی، نصب برج و سیم کشی بالغ بر ۱۴0 میلیارد ریال 
بوده است. وی بیان کرد: با احتساب برقداری هر دو فاز خط ۱۳۲ کیلو 
ولت پست ۴00 کیلو ولت ماهشهر- مدنی- فرعی ماهشهر، ۲۴ کیلومتر 
مدار با ارزش سرمایه گذاری ۱9۲ میلیارد ریال انجام و برقدار شده است. 
برق شهرستان  پایداری  ای خوزستان  منطقه  برق  مدیرعامل شرکت 
هندیجان را از نتایج برقداری این خط اعالم کرد و تصریح کرد: افزایش 
ظرفیت خطوط ورودی پست ۱۳۲ کیلو ولت مدنی جدید، خارج ساختن 
پست ۱۳۲ کیلو ولت فرعی ماهشهر از حالت t-off و افزایش ظرفیت و 
ضریب اطمینان شبکه برق منطقه ماهشهر از دیگر اهداف بهره برداری 

از این پروژه است.

شهردار سمنان تاکید کرد :
لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی 

و گردشگری مذهبی شهر سمنان
سمنان _حسین بابامحمدی :شهردار سمنان در آیین اهتزاز پرچم عزای 
سیدالشهدا )ع( در امامزاده علی اشرف )ع( سمنان ضمن عرض تسلیت 
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین و یاران 
باوفایش گفت: بقاع متبرکه و مقبره های امامزادگان با عنوان گردشگری 
مذهبی می توانند به عنوان یک مقصد زیارتی، پذیرای عالقمندان این 
حوزه باشند و برگزاری مراسم های مذهبی مانند عزاداری های محرم با 
سبک و سنت خاص هر منطقه از جاذبیتهایی است که می تواند با جذب 
گردشگر در رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد. سید محمد ناظم رضوی 
در ادامه با بیان اینکه پرچم عزای اباعبداهلل الحسین )ع( با همت نیروهای 
خدوم شهرداری ، در تمام شهر و بقاع متبرکه به اهتزاز درآمده است ، اظهار 
داشت: الحمداهلل شهر سمنان در میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته ، به 
نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده است و وجود بقاع متبرکه هم 
گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی 
این شهر توجه شود.وی با توجه به لزوم تقویت و توسعه زیرساخت های 
گردشگری در اماکن متبرکه شهر، برانجام فعالیت های شاخص در این 
حوزه تاکید کرد و گفت: استفاده بهينه از جاذبه هاي مذهبي، تاريخي 
و فرهنگي شهر منجر به ترويج و گسترش ارزش ها و فرهنگ اسالمي 
و تقویت فرهنگ معنوي مي شود و فعالیت ها و برنامه های مختلفی در 
این حوزه طراحی و برنامه ریزی شده و مقدمات اولیه صورت گرفته است 
که بخشی از آن اجرا شده است.شهردار سمنان خاطر نشان کرد : افزایش 
امکانات اقامتی و رفاهی در بقاع متبرکه بر جذب گردشگران این حوزه 
نقش بسیار زیاد دارد و در همین راستا به شورای اسالمی شهر پیشنهاد 
شده تا طبقات فوقانی امامزاده علی اشرف)ع( به صورت زائرسرا با امکاناتی 
شامل حمام،سرویس بهداشتی و ... جهت  اقامت مسافران ساخته شود که 
با اعالم اداره اوقاف و امور خیریه شهر سمنان و اجرای تفاهم نامه موارد 
اجرایی انجام شود . شایان ذکر است در شهر سمنان ۱9 امام زاده )ع( و 

بقعه متبرکه و۸0  مسجد وجود دارد .

مشعل گاز هفت روستا از توابع شهرستان 
ساوه در استان مرکزی روشن شد 

اراک- تهمینه دباغچی : بمناسبت هفته دولت ،پروژه گازرسانی به 
روستاهای مرق،مرقکان،سیاله،صفی آباد،جمشیدآباد،قیاجیک وارجرود از 
توابع شهرستان ساوه در استان مرکزی با حضور فرماندار این شهرستان 
،نماینده مردم شریف شهرستان ساوه در مجلس شورای اسالمی ،معاون 
مهندسی واجرای طرح های شرکت گاز استان مرکزی ،جمعی از مسئولین 
محلی و خانواده معظم شهداء و مردم شریف روستاهای مذکور طی 

مراسمی مورد بهره برداری قرار گرفت .
افتتاح  مراسم  در  مرکزی  گازاستان  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
گازرسانی به روستاهای مذکور محمدصبوری معاون مهندسی واجرای 
شهرستان  سطح  در  گازرسانی  تشریح  ضمن  شرکت  این  طرحهای 
بدین  را  فوق  روستاهای  به  گازرسانی  افتتاح  گزارش  خالصه  ساوه 
مرق،مرقکان،سیاله،صفی  روستاهای  به  گازرسانی  داد:  توضیح  شرح 
آباد،جمشیدآباد،قیاجیک وارجرود از محل منابع بند ق تبصره ۲قانون 
بودجه کل کشور اجرا گردیده است که هزینه تامین کاال و اجرای این 
پروژه بالغ بر۲9میلیاردو۸۲۸میلیون ریال شده است. جهت گازرسانی به 
روستاهای فوق۵0هزار و 9۶۶متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن اجراویک 
عدد ایستگاه تقلیل فشار   تی بی اس به ظرفیت۲هزار و۵00مترمکعبی 
نصب گردیده است.ایشان درادامه افزود: با نصب۳90عدد علمک گاز بیش 
از۳90خانوار ساکن در این۷روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند می¬شوند 
که با جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوختها ساالنه ۷۸0هزار 

لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

اخبار ایراناخبار ایران تحویل اولین محموله ریل قطارهای پرسرعت تولید شده در ذوب آهن اصفهان با حضور دو وزیر
محموله  اولین  تحویل  نمادین  مراسم   : مرادیان  اصفهان- 
ریل قطارهای پرسرعت تولید شده در ذوب آهن اصفهان با 
حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، وزیر راه و شهرسازی ، 
استاندار اصفهان و جمعی از مسئولین این وزارتخانه ها شنبه 

30 شهریورماه در ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
 دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت : امروز 
از نزدیک شاهد به بار نشستن تالش بی وقفه ذوب آهن اصفهان برای 
تولید ریل استاندارد بودیم و در پروژه های مختلف از این محصول بهره 
می بریم و قطعاً از واردات آن بی نیاز هستیم . وی افزود : ذوب آهن 
اصفهان از ذخائر صنعت کشور است و امروز شاهد نتایج درخشان 
خودباوری و استفاده از توان داخل در این مجموعه هستیم .وزیر راه و 
شهرسازی ، تولید ریل ودیگر موفقیتهای ذوب آهن اصفهان در شرایط 
تحریم را بسیار مهم دانست و گفت : در حال حاضر دشمن در جبهه 
صنعت و اقتصاد با تمام قوا علیه کشور ما تالش می کند و همانطور که 
رهبر معظم انقالب فرمودند ،تنها راه مقابله با این هجمه دشمن ، تکیه 
بر توان داخل و توسعه تولید ملی است .دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت نیز در این مراسم ، توسعه را امری مداوم و توقف ناپذیر 
دانست و گفت : تولید ریل در ذوب آهن یکی از نمادهای مهم توسعه 

صنعت کشور است و این امر تداوم دارد و امیدوارم به زودی برای بازدید 
از محصوالت جدیدتر ذوب آهن به این شرکت بیاییم .وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت ، رشد صنعت فوالد کشور را چشمگیر توصیف نمود 

و گفت : خوشبختانه جایگاه کشور در صنعت فوالد رشد قابل توجهی 
داشته و تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان یک گام مهم دیگر در 
توسعه این صنعت محسوب می شود .وی همچنین بر ضرورت تامین 

مواد اولیه ذوب آهن اصفهان تاکید نمود و گفت : سیاست اصلی کشور 
جلوگیری از خام فروشی است و با جدیت تمام ایجاد توازن در زنجیره 
فوالد پی گیری می شود تا شاهد رشد ارزش افزوده در این بخش باشیم 
.  مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم 
گفت : اولین بخش از محموله ریل قطارهای پرسرعت امروز به راه آهن 
جمهوری اسالمی به صورت نمادین تحویل داده شد و در دو مناقصه 
دیگر مربوط به تامین ریل نیز شرکت کرده ایم .وی افزود : ظرفیت تولید 
ریل در ذوب آهن ۴00 هزارتن است و به راحتی قادر به تامین ریل مورد 
نیاز کشور که حدود ۱۲0 هزار تن است ، می باشیم .مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد : در صورتی که کل نیاز داخل توسط ذوب 
آهن تامین شود ، ۱00 میلیون یورو در سال صرفه جویی ارزی داریم 
.وی هزینه راه اندازی پروژه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را بالغ 
بر ۵0 میلیون یورو و ۱00 میلیارد تومان ذکر کرد. مهندس یزدی زاده 
تصریح کرد : امروز تفاهم نامه فروش ریل نیز بنا بود با حضور وزاری 
صنعت ،معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی در ذوب آهن امضا شود 
که به دلیل فشردگی برنامه های این دو وزیر در اصفهان ، این امر انجام 
نشد اما تفاهم نامه مذکور را می توان امضاءشده دانست چون مورد تایید 

کامل این مقامات قرار دارد و به زودی امضاء می شود .

همدان- مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان گفت:سازمان بسیج 
کارگران و کارخانجات استان همدان در راستای کمک به رونق تولید ملی و فرهنگ 
سازی مصرف کاالی ایرانی برنامه هایی را در هفته دفاع مقدس )در سالی که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید نامگذاری شده است( را پیش بینی کرده است.
سرهنگ دوم پاسدار ابوالفضل برات زاده افزود: نخستین برنامه ایی که قرار است در هفته دفاع 
مقدس در راستای ترویج فرهنگ ایثارگری در جامعه کارگری و کارفرمایی انجام شود، برنامه 
شیفت ایثار است که در ۶۷ پایگاه کارگری به همت ۳ هزار نفر از کارگران بسیجی با هدف زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج روحیه ایثار و فداکاری در واحدهای تولیدی خود حداقل 
یک شیفت کاری را به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد کار می کنند.وی بیان داشت: دومین 
طرح )طرح حاتم( یا حمایت از تولید ملی است که هدف از این طرح رونق تولید و کمک به 
جامعه تولیدی و صنعتی استان است.در این طرح با استفاده از ظرفیت کارگران بسیجی همانند 
رزمندگان دالور اسالم در طول ۸ سال دفاع مقدس که بدون هیچ چشم داشت مالی جان خود 
را فدای اسالم و انقالب اسالمی کردند.برات زاده در ادامه بیان داشت: االن هم کارگران عزیز ما به 

تاسی از همان رزمندگان عزیز اعالم آمادگی کردند که بدون دستمزد و بدون چشم داشت مالی 
به رونق تولید کمک بکنند؛ چرا که االن صحنه جنگ اقتصادی است و کارگران و کارفرمایان عزیز 
ما در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و میخواهند با همان روحیه انقالبی به رونق تولید 
ملی کمک بکنند.مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان گفت: هدف اصلی 
طرح حاتم این است که  توانمندیهای صنعتی و تولیدی استان را به مردم معرفی کند و ذائقه 
مردم را برای مصرف کاالی ایرانی تغییر دهد. برای رسیدن به این هدف بزرگ ۳ روش داریم.
اولین روش در راستای حمایت از تولید ملی و فرهنگ سازی برای مصرف کاالی ایرانی بازدید 
دانش آموزان، نخبگان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از واحدهای تولیدی است که بتوانند با 
توانمدنیهای واحدهای تولیدی در سطح استان آشنا شوند.دومین روش برنامه طرح حاتم حضور 
تولیدکنندگان در مساجد، مدارس و تریبونهای نمازجمعه در طول هفته دفاع مقدس است که 
با معرفی محصدالت خود بتوانند از حمایت عامه مردم برخوردار شوند.سومین روش برنامه حاتم 
برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی کاالی ایرانی در سطح مدارس، مساجد، نمازجمعه ها، نمایشگاه 
ها و معابر عمومی به مردم است.برات زاده افزود: از دیگر برنامه های بسیج کارگری و کارخانجات 

استان همدان برگزاری گروه های جهادی تخصصی یکی دیگر از اقدامات بسیج کارگری است که 
از ظرفیت واحدهای تولیدی بزرگ  برای کمک به دیگر اقشار مردم استفاده میکند. وی در پایان 
در توضیح اقدام مهم سازمان بسیج که برکات بسیاری داشته است، گفت: در راستای کمک به 
رفع موانع تولید و حل مشکالت واحدهای تولیدی، جلساتی را به نام جلسه اخوت بین مدیران 
شهرستان و مدیران واحدهای تولیدی برگزار میکنیم و در همانجا مشکالت واحدهای تولیدی حل 

میشود و مجموعه با رونق بیشتری مواجه میشود.

گرگان- مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان گفت: تاكنون اطالعات بيش 
از 9۵ درصد مشتركین برق اين شركت در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض كاغذي 

جمع آوري شده است و اين افراد قبوض خود را به صورت پيامكي دريافت مي كنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان، مهندس علی اکبر نصیری، با اشاره به 
اينكه تاكنون اطالعات 9۵ درصد مشتركين برق استان گلستان به منظور حذف قبوض كاغذي 
در سامانه ثبت شده است، ادامه داد: از ابتداي شهريورماه ديگر هيچ قبض كاغذي برق جهت 
مشتركين توزيع نيروي برق استان گلستان توزيع نخواهد شد و تمامي مشتركين اين شركت 
درسراسر استان از طريق ارسال شناسه قبض ۱۳ رقمي برق به شماره پيامك ۲0000۱۵۲۱ مي 
توانند شماره  خود را در سامانه مربوطه ثبت و پس از اين قبوض خود را به صورت الكترونيكي 
دريافت كنند.اين مقام مسئول، با اشاره به اين كه در اين طرح، اطالعات اوليه همچون صورت 

حساب، زمان پرداخت و ديگر موارد براي تلفن همراه مشتركين ارسال خواهد شد، افزود: 
مشتركين برق استان مي توانند جهت دريافت اطالعات قبض برق و پرداخت آن نيزاز طريق 
پورتال شرکت توزیع نیروی برق گلستان و دیگر نرم افزار ها  استفاده نموده و اقدام به پرداخت 
نمايند.مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان، با بيان اينكه طرح ملي قبض سبز و 
فرآيند حذف قبوض كاغذي، به شكل كشوري در حال انجام است و تاثير به سزايي در حفظ 
محيط زيست دارد، يادآور شد: براساس تصميم وزارت نيرو و شركت توانير، قبوض كاغذي از مهر 
ماه سال جاري به صورت سراسري ديگر توزيع نخواهد شد و هزينه بهاي برق مصرفي از طريق 
پيامك يا ساير راه هاي ارتباطي الكترونيك به مشتركين اعالم مي شود و هزينه صرفه جويي 
شده از اجراي اين طرح جهت خريد لوازم التحرير و ارسال به خانواده هاي بي بضاعت سراسر 

كشور استفاده خواهد شد.

کرمانشاه - معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای غرب از 
کسب عنوان نخست این شرکت در جشنواره شهید رجایی 

از بین ۵4 دستگاه اجرایی استان کرمانشاه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، "حمیدرضا 
فرزایی" در این خصوص گفت: براساس ارزیابی های صورت گرفته 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه که به منظور 
معرفی دستگاه های اجرایی برتر استان و تقدیر از تالشگران عرصه 

خدمت، همه ساله در قالب جشنواره شهید رجایی صورت می گیرد، 
عملکرد ۵۴ دستگاه اجرایی در سال 9۷ مورد بررسی قرار گرفت.وی 
افزود: شرکت برق منطقه ای غرب با امتیاز شاخص های عمومی موفق 
به کسب "رتبه اول" از بین دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه در 
جشنواره استانی شهید رجایی شد .فرزایی با اعالم این خبر، دستیابی 
به این موفقیت را نتیجه تالش مضاعف همه مدیران و کارکنان شرکت 
دانست و افزود: در این جشنواره که با هدف تشویق و بهبود عملکرد 

دستگاه های اجرایی برگزار می شود، پیشرفت و عملکرد دستگاه های 
اجرایی در شاخص های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار می گیرد .وی در ادامه افزود: شاخص های 
اختصاصی در سال 9۷  در قالب ۴ محور و شاخص های عمومی در قالب 
۷ محور شامل "اصالح ساختار سازمانی"، "توسعه دولت الکترونیک"، 
"سرمایه انسانی"، "شفافیت و مدیریت مالی"، "بهبود فضای کسب 
و کار و ارتقای بهره وری"، "ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی"، "استقرار نظام مدیریت عملکرد" می باشد.معاون منابع 
انسانی شرکت برق منطقه ای غرب در پایان گفت: کسب رتبه نخست 
از بین ۵۴ دستگاه اجرایی استان کرمانشاه، حاصل زحمات خالصانه و 
تالش های شبانه روزی کارکنان این شرکت است که با همت مضاعف 
خود باعث شدند همچون سال های گذشته، شرکت برق منطقه ای 
غرب جایگاه خود را در بین دستگاه های اجرایی حفظ نماید که ضمن 
قدردانی ازهمه همکاران، دوام توفیقات را از خدای متعال مسئلت دارم .

اول  رتبه  قزوین  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره   - قزوین 
رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه ها را در بین ادارات 

امور مالیاتی سراسر کشور کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، در 

اجرای “ طرح افکار سنجی و سنجش میزان 
دستگاه های  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی 
اجرایی در سطوح ملی و استانی ” که توسط 
سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری 
مرکز آمار ایران در اسفند ماه سال ۱۳9۷ انجام 
گردید، اداره کل امور مالیاتی استان قزوین 
رتبه اول در بین ادارات امور مالیاتی سراسر 
کشور را کسب نمود . این ارزیابی در خصوص 

میزان تحقق تصویبنامه حقوق شهروندی در محور هایی مانند صیانت 
از حقوق شهروندی و ارتقاء سالمت و استقرار میز خدمت حضوری 
و الکترونیکی اداری صورت گرفته است . در همین زمینه، ابوالفضل 
یاری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دبیر شورای راهبری 
توسعه مدیریت استان قزوین طی نامه ای توفیق کسب شده را به 
مدیریت و کارکنان امور مالیاتی استان قزوین تبریک گفت . مصطفی 

پور امیدی مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این خصوص اظهار 
داشت: جلب رضایت مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در ارائه 
خدمات از اهداف اصلی این اداره کل بوده است . در این راستا اقدامات 
ارزشمندی اجرا شده است که می توان به اجرای کامل طرح جامع 
مالیاتی، ارائه خدمات الکترونیکی، تسریع در 
قطعیت پرونده های مالیاتی، به روز رسانی 
کاهش  مالیاتی،  های  پرونده  به  رسیدگی 
اختالف  حل  هیئت  در  دهی  نوبت  زمان 
مودی  مالیاتی،  عدالت  وی   . کرد  اشاره 
را سیاست  اعتماد مودیان  مداری و جلب 
نظام مالیات کشور دانست و افزود: استفاده 
از ظرفیت ماده ۲۳۸ق م م و تبصره ماده 
۱00قانون مالیات های مستقیم در ایجاد رضایت عمومی و تمکین 
داوطلبانه مودیان تاثیر بسزایی دارد . مدیر کل امور مالیاتی استان 
خاطرنشان کرد: در جهت تحقق حقوق شهروندی اداره کل خود را 
مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مودیان و ارائه پاسخگویی 
به شهروندان می داند و در این راستا آشنایی و آگاه سازی مودیان با 

تکالیف قانونی خود از اهمیت باالیی برخوردار است.

  

سپاس و ستایش خداوند بزرگی را سزاست که نامش  گلستان بی 
خزان محبان است خدایی که شکوه جاللش زینت بخش کائنات و 

جلوه جمالش آراینده ی هستی است.
   مهرفرا رسید و باردیگر طنین دانایی و معرفت و عاشقانه های علم و دانش 
درتقارن با محرم حسینی و هفته دفاع مقدس فضای کشور عزیزمان را عطر 
آگین نموده است.    خدای بزرگ ، اول معلم بشریت را شاکریم که توفیق 
عنایت فرمود بار دیگردرجهت پافشاری و پایداری در تربیت فرزندان این مرز و 
بوم برای رشد خالقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنان فرصت تالش را مغتنم 
بدانیم و با  تمرکز وکوشش امیران عزیز و فرهیخته ودلسوز نظام مقدس تعلیم 
و تربیت آغازگر مهری مهربان با تأسی از سیره معصومین علیهم السالم بویژه 

آقا ابا عبداهلل الحسین علیه السالم باشیم.
 گوارا باد فرارسیدن این ماه که در آن دفتر وفاداری ، شجاعت و آزاد اندیشی 
با نور دانش و نیایش ورق می خورد تا جهل سفره برچیند و دانایی بر سر دفتر 

جویندگان علم  نگاشته شود.
   سال تحصیلی جدید را با گرامیداشت یاد شهیدان واال مقام ۸ سال 
دفاع مقدس و مدافع حرم و ارج نهادن به  تالش های یکایک عزیزان و 
همکاران خوبم در استان آغاز می کنیم و معتقدیم که معلمان فرهیخته 
به عنوان محوری ترین عامل در تحقق سیاست های تحول بنیادین در 
مدرسه همواره تالش های خویش را معطوف نموده و در سال پیش رو 
نیز به عنوان قلب تپنده و مرکز تحول  و تحرک در امر خطیر تربیت 
با همدلی  مدیران  و همراهی اولیای ارجمند مدرسه را با پیروی از 
شهیدان عزیز جلوه گاه اصلی مهر آموزی ، ارتقا و عزتمندی و توسعه 

مشارکت قرار خواهند داد.
   در سال تحصیلی گذشته آموزش و پرورش استان با شعار » مدرسه محوری 
، مهارت آموزی و توسعه مشارکت ها «، » من به نماز عشق می ورزم« و 

لحاظ نمودن ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین همچون سال های 
پیش در تحقق حیات طیبه کوشید که نتایج این اتفاق مهم کسب موفقیت 
های بی شمارعلمی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و ورزشی درسطح کشور و 
حتی درعرصه بین الملل بود که با اندیشه های پاک و سترگ همراه گردید 
تا نوید بخش آینده ای با نشاط و معنوی برای ارتقای همه جانبه ایران عزیز 

اسالمی باشد.
   امید آن  دارم که سال تحصیلی جدید نیز با جهت گیری های عقالنی، 
عزیز  آموزان  دانش  فرزانه،  معلمان  اهتمام  و  همگانی  وکوشش  همراهی 
توانایی مرزهای  بابهره مندی ازجریان پویا و نوین آموزش، مسیردانایی و 
جدیدعلم را طی کنیم  و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی و پیروزی 
را با تربیت درساحتهای ۶گانه تربیت اخالقی و دینی، سالمت و تربیت بدنی، 
علم و فناوری، حرفه ای و اقتصادی، زیبایی شناسی و هنری و اجتماعی و 
سیاسی فتح نماییم وهمه با هم با گام های مصمم، با تکیه بررمز »یا حسین« 
با مغز ورزی اندیشه های ناب و با دل ورزی انگیزه های قوی و با دست ورزی 
اراده های آهنین ،خویش را در خدمت تعلیم و تربیت فرزندانمان قرار دهیم و 

متعهد گردیم که: قدرت اندیشه را به قوت انگیزه پیوند زده و آنگاه اندیشه ها و 
انگیزه هایمان را به دست هایمان منتقل کنیم و سپس با چنین رویکردی دست  

در دست هم دهیم به مهر ، میهن خویش را کنیم آباد.
   در پایان ضمن تبریک فرارسیدن ماه مهر و دانایی و تقارن آن با هفته 
بزرگداشت  دفاع مقدس  و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عزیز اسالم 
و انقالب بویژه شهدای افتخار آفرین ۸ سال دفاع مقدس و بخصوص یک هزار 
شهید گرانقدر فرهنگی و دانش آموز و شهدای مدافع حرم استان قم برای همه 
دانش آموزان، معلمان و اولیای گرانقدر، مدیران فداکار، کار شناسان با انگیزه، 
پیشکسوتان با تجربه و همه دغدغه مندان به نظام مقدس تعلیم و تربیت  
درظل توجهات حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و سایه پر مهر 
حضرت کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها و پیروی ار منویات حکیمانه رهبری 
فرزانه انقالب حفطه اهلل تعالی  و درراستای تحقق اهداف دولت محترم تدبیر و 

امید آرزوی توفیق نموده و بهترین ها را برایتان خواستارم.
حمیدرضا شیخ االسالم
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم

بندرعباس - کیوان حسین پور: معاون اول رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در برنامه ها و عملکرد 
از پاالیشگاه  با بهره برداری  وزارت نفت متبلور است گفت: 
ستاره خلیج فارس میزان آالینده ها در هوای شهرهای بزرگ 

کشور به حداقل رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، »اسحاق جهانگیری« روز دوشنبه در جلسه 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزیر نفت در خصوص 
پیشرفت ها و دستاوردهای کشور در بخش نفت و گاز در اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات انجام شده در این حوزه کامال منطبق 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است و باید با جدیت تداوم یابد.وی 
به بازدید خود از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳9۲ اشاره کرد 
و گفت: هر مدیری که دستی در اجرای طرح های صنعتی داشت در آن 
مقطع اگر از این پاالیشگاه بازدید می کرد، متوجه می شد که پیشبرد این 

طرح به ویژه با توجه به مسایل مربوط به منابع مالی آن غیر ممکن است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با این حال با اصالح مدیریت طرح 
و روش های اتخاذ شده برای تامین منابع مالی،  پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به بهره برداری رسید و امروز شاهد رکوردهای کم نظیر در تولید 
بنزین هستیم.جهانگیری تاکید کرد: این بنزین مطابق با استاندارد یورو و  
باالترین کیفیت ممکن است به طوری که امروز میزان آالینده ها در هوای 

شهرهای بزرگ کشور به حداقل رسیده است.

مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان:

در هفته دفاع مقدس دو طرح حاتم و شیفت ایثار برگزار میشود

ثبت اطالعات ۹۵ درصد مشتركین برق گلستان، در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض كاغذي

معاون منابع انسانی برق غرب :  
كسب عنوان نخست توسط شركت برق منطقه ای غرب در جشنواره شهید رجایی از بین ۵۴ دستگاه اجرایی استان كرمانشاه

روابط عمومی امورمالیاتی استان قزوین:

كسب رتبه اول جلب رضایتمندی مردم توسط اداره كل امور مالیاتی استان قزوین 

 پیام مدیر كل آموزش و پرورش استان قم به مناسبت آغازسال تحصیلی ۹8-۹۹
و تقارن آن با هفته بزرگداشت دفاع مقدس

بنزین ستاره خلیج فارس آالیندگی ها را در كالن شهرها كاهش داد


