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شهردار گرگان:

خبر خوش برای فعاالن اقتصادی؛ ایجاد 
سامانه بی واسطه روابط اقتصادی ایران 

و چین
گرگان - شهردار گرگان از تشکیل سامانه بی واسطه 
روابط اقتصادی در زمینه صادرات و واردات مواد غذایی 

میان دو کشور ایران و چین خبر داد.
اظهار  سامانه  این  راه اندازی  در خصوص  دادبود  عبدالرضا 
میان  بی واسطه  ارتباط  ایجاد  منظور  به  چین  دولت  داشت: 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت غذایی در دو کشور 
است.دادبود  کرده  اندازی  راه  آنالین  بستر  یک  و چین،  ایران 
افزود: سرکنسولگری ایران در جنوب چین از شهرداری گرگان 
درخواست کرده بر اساس تفاهم نامه با شهر گوانگجو، در رابطه با 
این سامانه به فعاالن اقتصادی اطالع رسانی کنیم .وی خاطرنشان 
کرد: باتوجه به اینکه حضور در کشور چین هزینه باالیی برای 
بدون  ارتباط  زمینه  سامانه  این  دارد  ایران  اقتصادی  فعالن 
واسطه با طرف چینی را میسر می سازد.به گفته شهردار گرگان، 
این محصوالت غذایی شامل گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات، 
محصوالت دریایی و کشاورزی، غذاهای فراوری شده، نوشیدنی ها، 
چاشنی ها، لبنیات و میان وعده ها هستند.دادبود ادامه داد: در این 
سامانه یک مترجم زبان قرار دارد که اظهارات طرف ایرانی را 
به زبان چینی ترجمه می کند.وی تصریح کرد: افراد حقیقی و 
حقوقی به منظور ثبت نام در این سامانه می توانند از طریق اتاق 
بازرگانی اقدام کنند و پس از گذشت حدود سه هفته این ارتباط 
برقرار می شود.شهردار گرگان گفت: پس از برقراری ارتباط، به 
مدت یک و نیم ساعت فرصت برای ثبت تقاضا و درخواست 
طرف ایرانی شکل می گیرد.دادبود اظهار داشت: از اتاق بازرگانی 
و سایر نهادهای اقتصادی خواسته ایم اشخاص واجد شرایط را به 

سرکنسولگری ایران در شهر گوانگجو چین معرفی  کنند.

برگزاری غیر حضوری چهل و سومین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم در قم

 رقابت ۲۱ نخبه قرآنی قم در سطح ملی

قم - رئیس اداره امور قرآنی اوقاف استان قم گفت: 
مرحله نهایی چهل و سومین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم به دلیل شیوع کرونا به صورت غیر حضوری 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
دوره  سومین  و  چهل  کرد:  اظهار  صالح نژاد  محمد  سید  قم، 
مسابقات سراسری قرآن کریم قرار بود امسال به میزبانی استان 
تهران برگزار شود ولی به خاطر شیوع بیماری کرونا، تصمیم 
بر این شد که مسابقات در مرکز هر استان و به صورت غیر 
حضوری باشد. وی افزود: بر این اساس و در بخش برادران، طی 
هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با مراکز استانی صدا و 
سیما، مقرر شده است نمایندگان هر استان در صدا و سیمای 
هر مرکز حضور یابند و در رشته خود به اجرا بپردازند، فیلم 
این اجراها نیمه دوم آذرماه سال جاری از شبکه قرآن سیما 
پخش می شود و داوران نیز به ارزیابی آنها می پردازند. رئیس 
اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: 
۱۶ نفر از نخبگان قرآنی قم در بخش برادران، به رقابت با سایر 
متسابقین در سراسر کشور می پردازند. وی ادامه داد: این افراد 
در در ۶ رشته شامل حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، 
اذان و دعاخوانی به اجرا پرداختند. صالح نژاد با بیان اینکه بخش 
خواهران هم به صورت ویدئوکنفرانس تدارک دیده شده است 
گفت: زمان برگزاری این مسابقات پنجشنبه ۲۲ آبان ماه است و 
پنج نفر نماینده استان قم با حضور در اداره کل اوقاف استان قم 
به صورت آنالین در این دوره مسابقات شرکت می کنند و داوران 

هم از طریق ویدئوکنفرانس به ارزیابی می پردازند.

در نشست تخصصی ارتقاء سالمت اداری: 

شاخصهای ۱۴ گانه ارتقاء سالمت اداری 
در منطقه استان مرکزی پایش شد

اراک - در نشستی تخصصی با حضور مدیر منطقه 
استان مرکزی،شاخص های 14 گانه ارتقاء سالمت اداری با 
رویکرد صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری وعفاف 
وحجاب مورد پایش ،بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه استان مرکزی ، مدیر منطقه بر اهمیت ارتقاء سالمت نظام 
اداری ورعایت حقوق شهروندان تاکید کرد وگفت:بر اساس روایات 
واحادیث قرآنی واستفاده از فرامین الهی واسالمی واحیاء فریضتین 
امر به معروف ونهی از منکر می توان فعالیتها وفرایندهای سازمانی 
را بهبود ورضایت ارباب رجوع ودر نهایت رضایت حضرت حق را 
به دست آورد. در ادامه این نشست مسئول روابط عمومی منطقه 
استان مرکزی،برنامه های تدوین شده عملیاتی صیانت از حقوق 
شهروندی در قالب ۲۶ بند را تفسیر و۱۴ شاخص ارتقاءسالمت 
اداری با محوریت رعایت حقوق شهروندان وعفاف وحجاب که 
می تواند در بهبود فعالیتهای شرکت موثر باشد را در قالب یک 
پاورپوینت به نمایش گذاشت وبه تشریح وتفسیر آموزشی آنها 
پرداخت. از مهمترین سرفصل های آموزشی مطرح شده در این 
نشست می توان به آموزش محورهای تدوین شده ،شفاف سازی 
،طرح تکریم ارباب رجوع،داشتن بانک اطالعاتی ،دولت الکترونیک 
وکنترلی  نظارتی  ورشوه،سیستمهای  اداری  فساد  با  ،مبارزه 
موثر،تشویق وتنبیه به جا وبه موقع وشناسایی گلوگاههای فساد 
خیز هرواحد وغیره اشاره کرد. در ادامه این نشست حاضرین در 
جلسه نقطه نظرات وپیشنهادات خود را مطرح ودر نهایت جلسه 
فوق مصوباتی نیز در بر داشت . از مهمترین مصوبات این نشست 
می توان به تدوین یک برنامه آموزشی سالیانه برای کارکنان با 
اولویت پرسنل جدید ،افزایش حس مسئولیت اجتماعی کارکنان 
نسبت به نیازمندان ومشارکت حداکثری آنان در فرایندهای اعالم 
شده،تالش روسای نواحی ومسئولین ذیربط جهت الکترونیکی 
کردن گاز مایع وگاز سوز کردن خودروهای عمومی ،شناسایی 
گلوگاههای فساد خیز در شرکت وکنترل وپایش آنها،رفع اشکال 
در سیستم سامد منطقه جهت پاسخگویی به شکایات،پیگیری 

وپایش طرح کهاب در سطح جایگاهها وغیره را ذکر کرد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

نزدیکی پاالیشگاه گاز ایالم به منطقه آزاد 
تجاری فرصتی مغتنم  و کمک به توسعه 

نفت و گاز استان است 

ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
به مطرح شدن و پیگیری مجدد تصویب منطقه  ایالم 
آزاد مهران ازسوی نمایندگان و مسئوالن استان اشاره 
کرد و گفت: صادرات، بازاریابی و فروش برخی محصوالت 
جانبی، سهولت و امکان تامین تجهیزات و مواد شیمیایی 
مرز  این  تا  کم  فاصله  به  توجه  با  پاالیشگاه  نیاز  مورد 
آزاد  منطقه  ایجاد  های  مزیت  از  بخشی  استراتژیک، 
مهران برای این پاالیشگاه و به تبع آن توسعه حوزه نفت 

و گاز استان است. 
به گزارش روابط عمومی،"روح اله نوریان " در جمع هیات 
اعزامی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئوالن همراه که با 
هدف بررسی و امکان سنجی ایجاد مرز مهران به یک منطقه آزاد 
تجاری، از پاالیشگاه گاز ایالم نیز بازدید داشتند، افزود: پاالیشگاه 
گاز ایالم از ظرفیت های خوبی برای تنوع بخشی به محصوالت 
جانبی بویژه محصول گوگرد، بعنوان یکی از خالص ترین گوگرد 
های تولیدی در کشور با درجه خلوص 99.9 درصد، برخوردار 
است که نزدیکی به یک مرکز آزاد تجاری، فرصت مناسبی برای 
صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر بوجود می آورد.  وی 
اظهار داشت: در پاالیشگاه گاز ایالم، پنج محصول متان، اتان، گاز 
مایع خام، میعانات گازی و گوگرد تولید می  شود که از این تعداد 
سه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و اتان خوراک مجتمع 
پتروشیمی ایالم بوده، گوگرد تولیدی مورد استفاده صنایع داخل 
کشور و بخشی هم به خارج کشور صادر شده و گاز متان هم به 
عنوان گاز شهری به مصرف می رسد.  وی تصریح کرد: با اجرای 
فاز دوم در آینده نزدیک و ارتقاء ظرفیت دریافت گاز ترش از ۶.8 
به ۱۰.۲ هرکدام از محصوالت فوق 5۰ درصد افزایش می یابند.

 چهارمین جلسه شهردار با مدیران و 
ناظران واحد عمرانی شهرداری دفتر 

شهردار برگزار شد

قزوين - به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر اقبالیه:فرحی در ابتدای این جلسه با اشاره 
به افزایش آمار مبتالیان به ویروس کووید 19، بر اقدامات 
پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: 
به هر اندازه که در زمینه پیشگیری از ویروس مراقبت 
کنیم، آمار مبتالیان را کاهش می دهیم و این به نفع شهر 

و شهروندان است.
شهرداری اقبالیه در این جلسه تاکید کرد مالحظات مربوط 
نباید سبب کاهش خدمات  با شیوع ویروس کرونا  به مقابله 
برای  و تالش مستمر  به شهر و شهروندان شود. وی  رسانی 
بندی  زمان  برنامه  و  تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  رسیدن 
شده جهت تسریع در رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد. 
فرجی خاطر نشان کرد: هدف اصلی خدمت ما جلب رضایت 
رضایت  جلب  و  مشارکت  بدون  که  چرا  است  رجوع  ارباب 
شهروندان، هیچ فعالیت و خدمتی موثر و مفید واقع نخواهد 
شد، لذا همکاران ما در شهرداری، توجه به این اصل مهم را باید 
الگو و سرمشق فعالیت های خود قرار دهند. گفتنی است جلسات 
شهردار و مسئولین واحد عمرانی به صورت هفته ای با هدف 
تعامل، همبستگی و همکاری در راستای امر خدمات رسانی و 

دریافت نتایج مطلوب برگزار می گردد.

شهردار شهریار:

آموزشگاه ۱۲ کالسه حکیم ابوالقاسم 
فردوسی آماده افتتاح می باشد

اعالم خبر  با  کاویانی شهردار شهریار  - مهندس  شهریار 
فوق افزود: با هدف افزایش سرانه های آموزشی یکی از برنامه 
های مجموعه مدیریت شهری احداث مدارس در نقاط مختلف 
شهر می باشد و در همین راستا آموزشگاه ۱۲ کالسه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در زمینی به مساحت ۲۲۰۰مترمربع و زیر بنا 
۱۴5۰مترمربع با اعتبار ۷5میلیارد ریال در منطقه یک )فاز یک 
،شهرک مریم( احداث و جهت کسب علم ودانش فرزندان میهن 

اسالمی آماده افتتاح  می باشد.

اخبار ایراناخبار ایران برگزاری رزمایش حفاظت از تاسیسات با حضور 800 نفراز کارکنان آبفا استان اصفهان
آبفا  مرادیان: شرکت  یحیی   - اصفهان 
با  مقابله  آمادگی  منظور  به  اصفهان  استان 
هرگونه تهدیدی که خدمات رسانی پایدار به 
از  حفاظت  رزمایش  کند  می  مختل  را  مردم 

تاسیسات را برگزار نمود. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
طول  در  باید  شرکت  این  خدمات  اینکه  بیان  با 
گیرد  قرار  مردم  اختیار  در  وقفه  بی  روز  شبانه 
حوادث  وقوع  مختلف  های  بزنگاه  اظهارداشت:در 
شرکت  زیرساختهای  به  هایی  آسیب  تواند  می 
آبفا استان اصفهان تحمیل نماید این در حالیست 
که خدمات این شرکت به لحاظ حیاتی بودن باید 
پایدار  در دسترس عموم قرار گیرد. مهندس هاشم 
امینی حفاظت اصولی  از تاسیسات در سطح استان 
از  برخی  نمود:  تصریح  کردو  قلمداد  ضروری  را 
تاسیسات آبفا مانند تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
تامین کننده  آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر است 

که سالمت این تعداد از جمعیت به عملکرد فرایند 
تصفیه آب و حفاظت شبانه روزی از این تصفیه 
خانه  بستگی دارد. از این رو باید از تصفیه خانه 
آب مانند مراکز حساس مورد حفاظت ویژه قرار 
گیرد. وی به نقش تصفیه خانه های فاضالب در 
اظهارداشت:  و  پرداخت  محیط  بهداشت  سالمت 

هم اکنون ۲۶ باب تصفیه خانه فاضالب در سطح 
استان در مدار بهره برداری قرار دارند که  با جمع 
،انتقال و تصفیه فاضالب نقش بسزایی در  آوری 
زیست  های   آالینده  کاهش   ، محیط  بهداشت 
محیطی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی دارد بر این 
اساس حفاظت و نگهداری از این تاسیسات امری 

غیر قابل انکار است. مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان حفاظت از منابع و مخازن آب در سطح 
استان را یکی از اولویت ها برشمرد و اعالم کرد: 
معاونین و مدیران شرکت بر مبنای مسئولیتی که 
برعهده دارند باید سناریویی تدوین نمایند که بر 
مبنای آن راهکارهای مقابله با هر گونه آسیبی که 

تاسیسات آبفا را تهدید می کند بتواند در کمترین 
زمان ممکن آن را خنثی نمود و با آن مقابله کرد. 
مهندس هاشم امینی برگزاری این رزمایش را در 
سطح استان بسیار مفید برشمرد و اعالم کرد: طبق 
بررسی های صورت گرفته با برگزاری این رزمایش 
به  پایدار  ارائه خدمات  در  نقاط قوت و ضعف  به 
مردم در هنگام وقوع حوادث واقف شدیم و قطعا 
با رفع نقاط ضعف در کوهتاترین زمان همچنان 
مردم  به  بهینه  و  پایدار  خدمات  ارائه  درصدد 
در  مسئول  را  خود  و  هستیم  شرایطی  هر  تحت 
ارائه خدمات شبانه روزی به مردم می دانیم.چرا 
آبفا  فعاالن صنعت  غایی  که رضایت مردم هدف 
می باشد . الزم به یادآوری است که این رزمایش 
فاضالب  و  آب  تاسیسات  تمام  استقرار  محل  در 
در سطح استان برگزار شد و همه مناطق آبفا به 
از  حفاظت  رزمایش  برگزاری  به  همزمان  صورت 

تاسیسات و مقابله با تهدیدات احتمالی پرداختند.

و  بنادر  کل  پور: مدیر  حسین  کیوان   – بندرعباس   
ساختمان  اجرایی  عملیات  آغاز  از  هرمزگان  دریانوردی 
هدف  با  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  خدمات 

ارائه خدمات مطلوبتر رفاهی و بانکی و تمشیت امور ارباب 
رجوعان و مراجعین خبر داد. 

" علیرضا محمدی کرجی ران" از انجام تعمیرات دوره ای با 
هدف افزایش طول عمر ساختمان های رفاهی و خدماتی بندر شهید 
رجایی بر اساس تدوین یک برنامه نظام مند سخن به میان آورد و 
گفت: عملیات اجرایی ساختمان خدمات به منظور بهبود وضعیت 
خدمات رسانی به مراجعین، کارمندان و افزایش بهره وری از فضا 

رفاهی و بانکی در حال انجام است. وی افزود: در فرآیند اجرای 
این پروژه بر اساس الزامات و نگرش های جدید طراحی تخریب و 
تعویض کامل سقف، اجرای پوشش دکوراتور، اجرای کامل تاسیسات 
مکانیکی، برقی و شبکه ارتباطات و مخابرات انجام می شود. مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به فرآیند اجرایی 
این پروژه بر اساس استانداردها و با رویکرد الزامات زیست محیطی و 
بهداشتی اظهار داشت: براساس آیین نامه ها مقررات ملی ساختمان 

سقفهای ایرانیتی قدیمی جمع آوری و سقفهای ساندویچ پنل جدید 
همراه با سقف کاذب متناسب با شرایط اقلیمی جایگزین می شود. 
محمدی کرجی ران روشنایی این پروژه را منطبق با معیارهای 
استاندارد و الزامات  بهینه سازی مصرف سوخت اعالم کرد و گفت: 
در اجرای این پروژه مبلغی بالغ بر  3۷۰ میلیارد ریال تامین شده و 
در مدت زمان ۱8 ماهه انجام پروژه برای 35 نفر به شکل مستقیم و 

۱۶ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

برق  شرکت  برق  بازار  مدیر  محمدی:  رحمان   - اهواز 
منطقه ای خوزستان از افزایش 2/85 درصدی مصرف انرژی 
در هفت ماهه نخست سال 99 نسبت به سال قبل، خبر داد.

و ۲۱۴  هزار  گذشته ۲9  ماه  هفت  در  گفت:  شادفر  فرامرز 
گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده که سهم نیروگاه های 
برق آبی ۱۱ هزار و 5۷۷ گیگاوات )معادل 39/۶ درصد(، سهم 

نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی ۱۷ هزار و ۴39 گیگاوات 
نیروگاه های DG ۱98 گیگاوات ساعت  )59/۷ درصد( و سهم 
)۰/۶8 درصد( بوده است. وی بیان کرد: ۴۲/8 درصد از میزان برق 
تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی خوزستان را بخش دولتی 
)نیروگاه های رامین و ماهشهر( و 5۷/۲ درصد توسط نیروگاه های 
بخش خصوصی ) نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان 
و فجر( تولید شده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان افزایش ۲/85 درصدی مصرف برق در هفت ماه 
گذشته از سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزود: انرژی 
مصرفی در این بازه زمانی ۲8 هزار و ۲8۲ گیگاوات ساعت بوده 
است. شادفر تصریح کرد: پیک مهر ماه سال جاری نیز هفت هزار و 
۶۲3 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل 
حدود ۲/۴۷ درصد افزایش داشته است.  بنابر این گزارش، ظرفیت 
منصوبه تولید برق در خوزستان در بخش انتقال ۱3 هزار و ۱9۶ 

مگاوات ساعت است.

خانی  مسلم  دکتر  پندار:  میرزایی  فریبا   - اندیشه 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه در گفتگویی 
به تشریح اهم فعالیتهای این شرکت در شهر جدید اندیشه 
عملکرد  ایشان  پرداخت.  جاری  سال  اول  ماهه  شش  در 
شرکت عمران را علیرغم وجود موانع و چالش های مختلف 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیار مطلوب ارزیابی نمود و 
تولید مسکن با کیفیت به خصوص پروژه های طرح اقدام 
ملی تولید و عرضه مسکن در شهر اندیشه را از برنامه های 
مهم این شرکت با رویکرد انسان محوری و شهروند مداری و 

توجه به نیازهای اساسی شهروندان دانست.
وی به حجم وسیع فعالیت های شرکت عمران در حوزه های 
مختلف عمرانی، خدماتی، اجتماعی فرهنگی و…  در شهر اندیشه 
اشاره و هدف این شرکت را ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان 
در قالب اجرای پروژه ها و طرح های مختلف عنوان نمود و اظهار 
داشت که شرکت عمران با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از 
توان و منابع مالی این بخش در سال جهش تولید و در حوزه تولید 

مسکن درحال احداث بیش از ۲5۰۰ واحد مسکونی در شهر اندیشه 
می باشد. دکتر مسلم خانی در ادامه به تشریح این پروژه ها و سایر 

فعالیت های شرکت عمران در شهر جدید اندیشه پرداخت . 
پروژه های مشارکتی تولید مسکن در مرکز شهر و ره باغ: 

مدیرعامل شرکت عمران اندیشه با اشاره به مرکز شهر اندیشه 
بیان داشت که در این ناحیه ۱۰۷9 واحد مسکونی در ۴ زون مجزا در 
مجاورت بخش های شمالی و جنوبی بازار فاخر نقش اندیشه در حال 
احداث است و تا کنون عملیات اجرایی آنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته 
است. در این ناحیه پروژه ره باغ نیز به عنوان پروژه انسان محور در 
قلب شهر اندیشه در حال ساخت میباشد که از میدان شهدای گمنام 
تا میدان خلیج فارس ادامه مییابد و با بهره گیری از الگوی معماری 
باغ ایرانی فضایی مطلوب جهت تعامالت اجتماعی و ارائه خدمات 
فرا شهری ایجاد مینماید. پروژه مشارکتی نرگس: دکتر مسلم خانی 
در ادامه  افزود پروژه نرگس در محله ۷ فاز ۴ شهر اندیشه با ۱۷۶ 
واحد مسکونی و به صورت مشارکتی با پیشرفت فیزیکی  ۲9 درصد 
در حال اجرا می باشد. پروژه مشارکتی لیلیان : مدیر عامل شرکت 

عمران ادامه داد پروژه مسکونی لیلیان یکی دیگر از پروژه های تولید 
مسکن شرکت عمران است که در سال جاری در حال احداث می 
باشد. به گفته ایشان این پروژه مسکونی دارای 5۴5  واحد مسکونی 
است که پیشرفت فیزیکی  آن از مرز ۲5 درصد گذشته است. پروژه 
مختلط مسکونی -تجاری- خدماتی آپادانا: ایشان همچنین از پروژه 
آپادانا  بعنوان یکی دیگر از پروژه های مشارکتی شرکت عمران یاد 
کرد که در آن 5۰ واحد مسکونی و واحد های خدماتی و تجاری 
در خیابان توحید فاز ۴ شهر اندیشه با پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصد 
در حال اجرا می باشد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 
به گفته دکتر مسلم خانی این پروژه در ادامه فعالیت های ارزنده 
اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران و با هدف برخورداری شهروندان 
عزیز از فضاهای فرهنگی مطلوب از سوی شرکت عمران طراحی و 
با معماری زیبا و طراحی فضاهای پیرامونی چون کتابخانه، کارگاه، 
گالری و… هم اکنون در محله ۱ فاز ۴ شهر اندیشه با پیشرفت 
فیزیکی۲۷ درصد و با اعتباری بالغ بر۱3۰ میلیارد ریال در زیربنایی 
به مساحت۲5۷5متر مربع در حال اجرا می باشد. پروژه های تجاری 

مشارکتی )پاسارگاد، مهرگان ، مریم، کیان، هزار دستان( : مدیر عامل 
شرکت عمران به پروژه های تجاری- خدماتی شرکت عمران در شهر 
اندیشه نیز اشاره نمود و افزود که این پروژه ها با توان بخش خصوصی 
و استفاده از ظرفیت های مالی این حوزه به صورت مشارکتی در فاز 
های مختلف اندیشه در حال اجرا می باشد از جمله آنها پروژه تجاری 
پاسارگاد که در فاز 3 اندیشه و با 9۶ درصد پیشرفت فیزیکی در 
مراحل پایانی است و همچنین پروژه مهرگان در فاز ۴ که در حال 
حاضر دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. پروژه خدماتی مریم 
در فاز 5 شهر اندیشه و در جوار مجتمع های مسکن مهر این فاز و 
جهت رفاه حال شهروندان در دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری 
از سوی شرکت عمران طراحی و اجرا شده است و به زودی به بهره 
برداری خواهد رسید. پروژه های کیان و هزاردستان  نیز در حال 
احداث میباشند که با بهره برداری از آنها اهالی فاز های 3 و ۴ از 

امکانات آنها بهره مند خواهند شد.  

استان  مرکز  دادستان  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
آذربایجان شرقی گفت: با توجه به حادثه خیز بودن اکثر 
محورهای مواصالتی آذربایجان شرقی تدوین برنامه جامع 
پیشگیری و کاهش تصادفات رانندگی و ابالغ آن ضرورت 

دارد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو 
با اشاره به موضوع حوادث جاده ای اظهار داشت: یکی از مصادیق 
بارز حقوق عامه، صیانت از جان و مال شهروندان بوده و این موضوع 

اهمیت و حساسیت باالیی داشته و بر این اساس دستورات الزم در 
این راستا صادر شده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت خاص کوهستانی و جغرافیایی 
از استان های  اکثر محورهای مواصالتی آذربایجان شرقی یکی 
دارای بیشترین آمار سوانح رانندگی بوده و بر این اساس تدوین 
ابالغ آن  و  رانندگی  و کاهش تصادفات  پیشگیری  برنامه جامع 

ضرورت دارد.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه لزوم 

آگاه سازی نقاط حادثه خیز جاده های استان، گفت: طی سال 
گذشته ۱۲ نقطه حادثه خیز در استان به ویژه در ورودی های 
آزادراه پیامبر اعظم و اتوبان شهید کسایی و چندین نقطه در محور 

اهر – تبریز تکمیل و رفع خطر گردیده است.
وی  با بیان اینکه طی نیمه نخست سال جاری ۴۲3 نفر به علت 
حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی جان خود 
را از دست دادند، ادامه داد: با توجه به پیگیری ها  و اقدامهای به 
عمل آمده این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱3 

درصد کاهش داشته است. علیلو با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در 
خصوص مسایل فرهنگی، خاطرنشان کرد: در راستای کاهش سوانح 
جاده ای باید برنامه هایی با محوریت آگاه سازی عمومی و فرهنگ 

سازی و اطالع رسانی تهیه و پخش شود.

در  گفتگو با دکتر مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه مطرح شد:
 انسان محوری و شهروند مداری، اهداف فعالیت های شهر سازی- عمرانی- اجتماعی 

و فرهنگی شرکت عمران در سال جهش تولید

دادستان مرکز استان اعالم کرد؛
کاهش 13 درصدی تصادفات رانندگی منجر به فوت در آذربایجان شرقی

با هدف ارتقا سطح کیفی در ارائه خدمات بانکی و رفاهی صورت می گیرد

آغاز عملیات اجرایی تعمیرات اساسی ساختمان خدمات بندر شهید رجایی

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:
 افزایش مصرف انرژی برق در ماه های گذشته 

از سال در خوزستان

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان 
شرقی گفت: در صورت ثبت اطالعات پرداخت های حمایتی توسط سازمان های 

مردم نهاد مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، دکتر حسین فتحی با اشاره به اهمیت 
شفافیت در بودجه های حمایتی و ظرفیت قانونی بند"ح "تبصره"۱۷" قانون بودجه سال 
99 اظهار کرد: تمامی دستگاه های موضوع ماده ۲9 قانون ششم برنامه توسعه که موسسات 
خیریه نیز جزو آنها می باشند که به هر نحو به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک می کنند، الزم 
است حمایت های خود را با ذکر مشخصات دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. این مقام مسوول استانی در خصوص نحوه اقدام توسط 
دستگاه ها و موسسات خیریه در ثبت اطالعات در سامانه مذکور افزود: پرداخت ها باید به 
صورت حواله الکترونیک ) سانتا /پایا ( انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک کد ۲۴ رقمی 
در قسمت " شناسه پرداخت" درج گردد. دکتر فتحی اضافه کرد: پس از شناسه پرداخت 
شماره ثبت موسسه خیریه و در خاتمه شماره ی تلفن همراه رابط موسسه باید در سامانه 

درج  گردد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی افزود: همه دستگاه 
های موضوع ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها 
که به هر نحوی از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و 
کمک های خود را به افراد حقیقی صرفا از طریق حواله های الکترونیک ساتنا و پایا بعمل 
آورند. دکتر حسین فتحی با بیان ضرورت ثبت اطالعات در سامانه وزارت خاطرنشان کرد: 
پس از ثبت اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعالم استحقاق 
سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: آن بخش از هزینه 
های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در 

سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

پرداخت های حمایتی سازمانهای مردم نهاد مشمول معافیت مالیاتی می شوند

۱۴


