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دومین جلسه شورای فرهنگی ، ستاد 
اقامه نماز ، عفاف وحجاب و امر به 

معروف ونهی از منکر راه وشهرسازی 
گیالن در سالجاری برگزار شد

بـه  حیـدری:  علـی   - رشـت 
گـزارش اداره ارتباطات واطالع رسـانی 
راه وشهرسـازی گیـالن اين جلسـه كه 
بـا حضور مدیرکل، و سـایر اعضا برگزار 
شـد، مدیـرکل راه وشهرسـازی گیـالن 

بـه عنـوان رئیس شـورای فرهنگـی، اقامه نماز، امـر به معروف 
و نهـی از منکـر و عفـاف و حجـاب ضمـن عـرض خیـر مقدم 
وتقديـر از فعاليت هـاي صورت گرفته با بیان مـواردی از برنامه 
هـا و اقدامـات مجموعـه در حـوزه هـای گوناگـون فرهنگـی 
باالخـص اقامـه نمـاز بـر لـزوم هماهنگـی و اجـرای مشـترک 
برنامـه هـا تاکید نمودنـد. وی با اشـاره به فرمایشـات حضرت 
امـام جعفـر صـادق )ع( مبنـی بر اینکه شـفاعت مـا اهل بیت 
بـه کسـی کـه نمـاز را سـبک بشـمارد نمی رسـد خاطرنشـان 
کـرد : نمـاز یـک تکلیـف الهـی بـوده کـه انجـام آن بـر تمـام 
انسـان های مکلف واجب گشـته و تمام تکالیف و دسـتورهای 
خداونـد، در راسـتای خوشـبختی و بـه کمال رسـیدن انسـان 
اسـت.وی تاثیرگـذاری رفتـار را منـوط بـه عامـل بـودن به آن 
بـر شـمرد وتصریح کـرد: برای اینکـه صحبت های مـا اثرگزار 

باشـد بایـد ابتـدا خودمان بـه آن عمـل کنیم. 

مراسم افتتاح خانه احزاب شهرستان 
در محل خانه فرهنگ شهرداری مالرد

مـارد - فریبـا 
پنـدار:  میرزایـی 
هفتـه  مناسـبت  بـه 
تشـکل  دولـت خانـه 
هـای  سـازمان  و  هـا 
مـردم نهـاد بـا حضور 

علیخانـی مدیر کل دفتر امور سیاسـی انتخابات و تقسـیمات 
کشـوری، توکلـی کجانـی فرمانـدار شهرسـتان مالرد،اکبری 
موسـوی  مـالرد،  شـهر  شـورای  اعضـای  دیگـر  و  رییـس 
شـهردار مالرد، کریمی شـهردار صفادشـت و دیگر مسئوالن 
شهرسـتانی در محـل خانـه فرهنگ شـهرداری مـالرد مورخ 
06/09/98  افتتـاح گردیـد. این مراسـم در ابتدا آقای توکلی 
بـه جنـاب علیخانـی و حاضریـن در ایـن جلسـه خـوش آمد 
گفتـه و درادامـه آقـای علیخانـی نیـز در خصـوص اهمیـت 

خانـه احـزاب در جامعـه توضیحاتـی دادنـد.

جوادی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان هرمزگان:
وضعیت توزیع بذر، الگوی کشت و سایر 
موارد برای جامعه کشاورزی مبهم است 

بنـدر عبـاس - کیـوان حسـین پـور: دبیـر 
بـا  اینکـه  اجرایـی خانـه کشـاورز هرمـزگان گفـت: 
نزدیـک شـدن بـه آغـاز سـال زراعـی جدیـد وضعیت 
توزیـع بـذر، الگـوی کشـت، اسـتفاده از منابـع آب و 
سـایر مـوارد بـه چـه صـورت اسـت همچنـان بـرای 
وی  اسـت.  مبهـم  هرمـزگان  کشـاورزی  جامعـه 
زمینـه  در  صرفه جویـی  و  آب  صـرف  داد:  ادامـه 
برنامه ریـزی  نیازمنـد  آب  زیرزمینـی  سـفره های 
پیشـنهاد های  از  یکـی  اسـت.  مـدون و حساب شـده 
وزیـر کشـاورزی در کنگـره قبلـی خانه کشـاورز برای 
ایـن  زیرزمینـی  آب  در مصـرف سـفره  صرفه جویـی 
بـود کـه هفتـه ای یـک روز همـه موتـور تلمبه هـای 
کشـور تعطیـل شـوند.  ابوطالـب جـوادی یادآور شـد: 
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه بهتریـن راه صرفه جویـی 
در مصرف آب اسـتفاده از سیسـتم آبیاری تحت فشـار 
و مهـار کشـت اسـت. وی گفـت: موضـوع مـورد توجه 
کـه  اسـت  کشـاورزی  محصـوالت  دیگـر،  صـادرات 
نیازمنـد تعامـل بـا بسـیاری از دسـتگاه های دولتـی و 

خصوصـی ازجملـه اتـاق بازرگانـی اسـت.
اتاق بازرگانی هیچ احساسـی نسـبت به کشـاورزی 
نـدارد و کاماًل بیگانه اسـت. همچنین بارها گفته شـده 
کـه اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس نیـاز بـه تحـول دارد. 
پیشـنهادم ایـن اسـت اگـر اتـاق کشـاورزی آمادگـی 
کشـاورزی  جامعـه  و  کشـاورز  خانـه  بـا  همـکاری 
اتـاق  از پسـوند  نـام کشـاورزی  نـدارد، بهتـر اسـت 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی حذف شـود. 
دبیـر اجرایـی خانه کشـاورز هرمـزگان اظهار داشـت: 
خوشـبختانه بـرای حمل ونقـل محصوالت کشـاورزی 
از ۳ سـال پیـش کارگـروه حمـل محصـوالت تره بار و 
کاالهای اساسـی تشکیل شـده و از زمان تشـکیل این 
کارگـروه کرایه هـا ثابـت اسـت و زیـر نظـر اداره کل 

می شـود. اداره  پایانه هـا  و  حمل ونقـل 

قرار گرفتن ۹۳هزار خانوار زیر پوشش 
بیمه روستایی و عشایر همدان

همـدان - رسـتمی: مدیرصنـدوق بیمـه تامیـن 
اسـتان  عشـایر  و  روسـتاییان  کشـاورزان،  اجتماعـی 
همـدان از قـرار گرفتـن 9۳ هـزار خانـوار زیر پوشـش 

بیمـه روسـتایی و عشـایر در ایـن اسـتان خبـر داد.
تامیـن  بیمـه  سـماواتی،مدیرصندوق  مهـدی 
اسـتان  عشـایر  و  روسـتاییان  کشـاورزان،  اجتماعـی 
همـدان در نشسـت بـا خبرنـگاران گفـت: 9۳ هـزار 
خانـوار در اسـتان زیـر پوشـش ایـن صندوق هسـتند. 
مهـدی سـماواتی، گفـت اسـتان همـدان توانسـته بـا 
زیرپوشـش قـرار دادن ۲ هـزار و ۵0 خانـوار عشـایر 
رتبـه اول کشـور را سـال گذشـته در بیمـه عشـایر به 
دسـت آورد. وی افـزود: همچنیـن پارسـال صنـدوق 
بیمـه روسـتایی هـم از نظـر افـراد زیـر پوشـش رتبـه 
اول اسـتانی و رتبـه سـوم کشـوری را از آن خـود کرد. 
مدیـر کل صنـدوق بیمه تامیـن اجتماعی کشـاورزان، 
روسـتاییان و عشـایر اسـتان همـدان بـا بیـان اینکـه 
ایـن  بیمـه شـدگان  نفـراز  از ۴ هـزار  بیـش  اکنـون 
صنـدوق در اسـتان مسـتمری دریافت می کننـد افزود: 
در سـال های گذشـته 60 در صـد حقـوق مسـتمری 
بگیـران اضافـه شـده و امسـال هم تـالش میکنیم ۲0 

در صـد حقـوق ایـن افـراد افزایـش یابـد. 

 پیام قدردانی مدیرعامل از
 تالش های همکاران در شرکت برق

منطقه ای خوزستان
محمـدی:  رحمـان   - اهـواز 
مدیـر عامل شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان بـا صـدور پیامـی از تـالش 
و کوشـش کلیـه پرسـنل شـرکت بـه 
خاطـر کسـب رتبـه برتر در جشـنواره 
شـهید رجایـی تشـکر کـرد. در لـوح اهدایـی محمود دشـت 
بـزرگ بـه کلیـه همـکاران آمـده اسـت: احتراما بدینوسـیله 
از تـالش و کوشـش یکایـک همـکاران گرامـی در اجرای بند 
الـف آییـن نامـه مـواد 8۱ و 8۲ قانـون خدمـات مدیریـت 
کشـوری و نقشـه اصـالح نظـام اداری که با توکل بـر خداوند 
منـان، موجـب رتبـه برتـر در ارزیابـی عملکرد دسـتگاه های 
اجرایی اسـتان )جشـنواره شـهید رجایی سـال 9۷( گردیده 

اسـت صمیمانـه تشـکر و قدردانـی مـی نمایم.
امیـد اسـت بـا تـالش همـه همـکاران شـاهد پیشـرفت 
شـرکت و دسـتیابی بـه مـدارج باالتـر و قـرار گرفتـن در قله 
هـای افتخـار در تمـام سـطوح اسـتانی، ملـی و بیـن المللی 
باشـیم. شایان ذکر اسـت، شـرکت برق منطقه ای خوزستان 
در جشـنواره شـهید رجایـی در میـان ۷6 دسـتگاه اجرایـی 
اسـتان "رتبـه سـوم" و در گـروه بانـک هـا و بیمـه هـا برای 

سـومین سـال پیاپی"رتبـه اول" را کسـب کـرد.
 

عملکرد مثبت شهرداری گرگان در 
جذب سرمایه گذار

کرمـی:   – گـرگان 
مدیرکل دفتـر امور اقتصادی 
سـازمان  مالـی  خدمـات  و 
شـهرداری ها و دهیاری هـای 
بـدون شـک  گفـت:  کشـور 
رمـز  مهمتریـن  از  یکـی 
در  شـهرداری ها  موفقیـت 
شـرایط فعلی، جذب سـرمایه گذار و اسـتفاده از تـوان، تجربه 
و تخصـص بخـش خصوصی اسـت که شـهرداری گـرگان در 
ایـن بخـش عملکـرد خوبی داشـته اسـت. بـه گـزارش مرکز 
روابـط عمومـی شـهرداری گـرگان، محسـن  اطالع رسـانی 
ترافیکـی،  پروژه هـای  از  بازدیـد  در  امـروز  کوشـش تبار 
سـرمایه گذاری، تفریحـی و بافت تاریخی گـرگان اظهار کرد: 
خوشـبختانه عملکـرد شـهرداری گـرگان در ایـن حوزه هـا 
قابل توجه و ارزشـمند اسـت.وی ادامه داد: بدون شـک یکی 
از مهمتریـن رمـز موفقیـت شـهرداری ها در شـرایط فعلـی، 
جـذب سـرمایه گذار و اسـتفاده از تـوان، تجربـه و تخصـص 
بخـش خصوصی اسـت کـه شـهرداری گـرگان در این بخش 
عملکـرد خوبی داشـته اسـت.مدیرکل دفتر امـور اقتصادی و 
خدمـات مالـی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور 
در بازدیـد از پـروژه گردشـگری، تفریحـی و سـرمایه گذاری 
بلـوار غدیر)چهارشـنبه بـازار سـابق( تاکیـد کرد: ایـن پروژه 
از جملـه پروژه هایـی اسـت کـه مـن در هیـچ مرکز اسـتانی 
ندیـدم و بـه طـور قطـع بـه نتیجـه رسـیدن آن آثـار بسـیار 
خوبـی در بخش هـای مختلف گردشـگری، تفریحـی و جذب 
توریسـت در گـرگان خواهـد داشت.کوشـش تبار بیـان کـرد: 
بکارگیـری پیمانـکار بومـی در پـروژه روگـذر افسـران بـه 
کمربنـدی یکـی از نـکات مثبـت اجرای پـروژه اسـت که به 
طـور قطـع باعـث باال رفتـن توان فنـی پیمانکار خواهد شـد 
کـه در آینـده بـرای همیـن شـهر مفیـد خواهـد بـود.وی در 
پایـان گفـت: بـا ایـن رونـد رو بـه جلـوی شـهرداری گرگان 
در اجـرای پروژه هـای تاثیـر گـذار، آینـده گـرگان روشـن و 

درخشـان خواهـد بـود.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

گلستان با اعتباری بالغ بر 
۳۲۳۴۳۳ میلیون ریال

گـرگان - مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان 
گلسـتان گفـت: همزمـان بـا بزرگداشـت يـاد و خاطـره ي 
هفتـه  گراميداشـت  و  باهنـر  و  رجايـي  بزرگـوار  شـهداي 
دولت،پـروژه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان با 
اعتبـاری بالـغ بـر ۴8۷6۷8 میلیـون ریـال افتتـاح و کلنـگ 
زنـی مـی رسـد .بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع 
نیـروی بـرق گلسـتان مهنـدس علی اکبـر نصیری گفـت: به 
مناسـبت هفتـه دولـت پروژه هـای این شـركت در حوزه های 
تامیـن برق بخش های زیرسـاختی صنعتی، توسـعه و احداث 
، اصـالح و بهینه سـازی شـبكه های توزیـع بـرق در سراسـر 
اسـتان نیـز افتتـاح و کلنـگ زنـی مـی رسـد.وی ادامـه داد: 
طـی چنـد سـال اخیر این  شـركت توانسـته گام هـای موثری 
در راسـتای پیشـبرد اهداف نظـام مقدس جمهوری اسـالمی 
ایـران، برنامه هـای وزارت نیـرو و شـركت مادرتخصصی توانیر 
بـردارد، به طـوری که در بخش های مختلـف از جمله كاهش 
تلفـات انـرژی شـبكه های توزیـع برق كـه یكـی از پروژه های 
مهـم وزارت نیـرو در تحقـق بندهـای اقتصاد مقاومتی اسـت، 
جـزو شـركت های پیشـرو اسـت.مدیرعامل شـرکت توزیـع 
بـرق  تامیـن  اسـتان گلسـتان تصریـح کـرد:  بـرق  نیـروی 
متقاضیـان شـهری و روسـتایی، اصـالح و تامیـن روشـنایی 
معابـر شـهری و روسـتایی ، اجـرای رینـگ ، نصب انشـعابات 
مسـکن مهـر از جملـه پروژه هـای قابل افتتاح شـرکت توزیع 

بـرق اسـتان در هفتـه دولت امسـال اسـت

انتخاب کمیته امداد امام خمینی )ره( استان قم به 
عنوان دستگاه برتر سال 97 در حوزه شاخص های 

اختصاصی با اهدای لوح تقدیر و تندیس در هشتمین 
جشنواره شهید رجایی توسط استاندار به اکبر 

میرشکار مدیرکل این نهاد

اخبار ایراناخبار ایران به میزبانی منطقه 8 عملیات  انتقال گاز برگزار شد؛

کارگاه هم اندیشی اعمال دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران 
تبریـز - فاح: بـه منظور هم اندیشـی و هـم افزایی 
علمـی و کاربردی در زمینه اجرای دسـتور العمل ارزیابی 
کیفـی مناقصـه گران، اعضـای کمیته فنـی - بازرگانی و 
رئیـس امـور پیمان هـای سـتاد شـرکت انتقـال گاز با 
اعضای کمیسـیون مناقصـات و کمیته فنـی - بازرگانی 

منطقـه 8 در تبریـز گرد هـم آمدند. 
مدیـر منطقـه 8 عملیـات انتقـال گاز بـه اهمیـت قانـون 
برگـزاری مناقصات اشـاره کرد و گفت: قانـون برگزاری مناقصات 
بـه منظور تعییـن روش و مراحل برگـزاری مناقصات به تصویب 
رسـیده و تنهـا در معامالتـی کـه با رعایـت این قانـون انجام می 
شـود کاربـرد دارد. یداله بایبوردی، وظیفه و رسـالت کنونی امور 
پیمـان هـا بخصوص کمیته فنی - بازرگانی را بسـیار حسـاس و 
مهـم بیـان و اظهـار امیـدواری کرد بـا برگزاری چنین جلسـاتی 
بتوانیـم در رفـع موانع احتمالی اقدام شایسـته به انجام رسـانده 
و اهـداف سـازمانی را ارتقـاء دهیـم. در ادامـه این نشسـت، دبیر 
کمیتـه فنی - بازرگانی شـرکت انتقال گاز ایـران، کمیته فنی - 
بازرگانـی را یکـی از ارکان اصلی فرآیند مناقصه دانسـت و افزود: 
ارزیابـی فنـی - بازرگانـی پیشـنهادها، ارزیابـی کیفـی مناقصـه 

گـران و همچنیـن سـایر وظایـف مقـرر در آیین نامـه مناقصات 
برعهـده ایـن کمیته بوده که واقعا کار بسـیار سـختی اسـت.

غالمرضـا خوانسـاری، برگـزاری کالس های آموزشـی جهت 
کارکنـان ذیربـط در مدیریـت هـا و واحدهای سـتادی و اعضای 

کمیتـه فنـی- بازرگانی در ارتقـاء دانش کاری و رفـع ابهامات را 
بسـیار ضروری برشـمرد. همچنین دبیر کمیته فنـی - بازرگانی 
منطقـه 8 عملیـات انتقـال گاز در ایـن جلسـه گفـت: مناقصـه 
فرآینـدی اسـت رقابتـی بـرای تامین کیفیـت مورد نظـر) طبق 

اسـناد مناقصـه( کـه در آن تعهـدات موضوع معامله بـه مناقصه 
گـری کـه کمتریـن قیمت را پیشـنهاد کرده باشـد، واگـذار می 
شـود و مناقصـه برای دسترسـی بـه دو مولفه اساسـی در خرید 
کاال و خدمـات بـه اجـرا گـذارده می شـود. احد حسـن زاده، به 
ارکان برگـزاری مناقصـه اشـاره کرد و بخش هـای مناقصه گزار، 
کمیسـیون مناقصـه، کمیتـه فنـی - بازرگانی، هیات رسـیدگی 
بـه شـکایات و هیـات تـرک مناقصـه را از ارکان برگـزاری ایـن 
مناقصـه برشـمرد. وی در سـخنان خود ضمن تاکیـد بر اعمال و 
بکارگیـری اصولـی و دقیق دسـتورالعمل ارزیابـی کیفی مناقصه 
گـران گفـت: برگـزاری چنین هم اندیشـی ها موجب شناسـایی 
ظرفیتهـای علمـی و کاری نهفتـه و هـم افزایـی و بـه روز آوری 
اطالعات و نهایتا سـازماندهی اطالعـات مذکور جهت بکارگیری 
آنهـا در انجـام وظایف و نهایتا طی صحیح مسـیر فرآیند انتخاب 
پیمانـکار مناسـب منتهـی خواهد شـد. در ادامه جلسـه اعضای 
کمیتـه فنـی بازرگانـی و رییس امور پیمان های سـتاد شـرکت 
انتقـال گاز، بـه ارایـه پاسـخ و راه کارهـای الزم در خصـوص 
سـواالت و مسـایل مطرح شـده در رابطه با برگزاری مناقصات و 

رفع ابهامـات موجـود پرداختند.

همـدان - رسـتمی:  اسـتاندار همـدان با اشـاره به 
اینکـه 300 واحـد تولیـدی اسـتان همـدان کـه دچـار 

مشـکل شـده بودند به چرخـه تولید برگشـتند، گفت: 
ایـن اقـدام در سـال رونـق تولید یـک اولویت اسـت.

به گزارش خبرنگار مهر، سـید سـعید شـاهرخی ظهر دوشـنبه 
در جلسـه شـورای اداری اسـتان همـدان در هفتـه دولـت گفـت: 
اولویـت اصلـی در اسـتان همدان توجه به معیشـت و اشـتغال و در 
کنـار آن تقویـت سـرمایه هـای اجتماعی اسـت. وی با بیـان اینکه 
سـند راهبـردی و عملیاتی اسـتان همـدان با هدف تسـریع در روند 
توسـعه اسـتان تدویـن و در دسـت اقـدام اسـت، اظهار داشـت: در 

سـند راهبردی اسـتان سـاالنه ۲0 هزار شـغل پیش بینی شـده که 
از ابتدای سـال جاری تاکنون بخشـی از این اشـتغال در شهرسـتان 
هـای اسـتان همـدان محقـق شـده اسـت. شـاهرخی بـا اشـاره به 
اینکـه ۳00 واحـد تولیـدی کـه مشـکل داشـت بـه چرخـه تولیـد 
برگشـتند و ایـن اقـدام در سـال رونـق تولیـد یـک اولویـت اسـت، 
گفـت: اسـتان همـدان بـا وحـدت و همدلـی همـه مجموعـه ها در 
حال پیشـرفت اسـت. اسـتاندار همدان حضور اعضای هیئت دولت  
در اسـتان همـدان را نشـانه توجـه دولت تدبیـر و امید به اسـتان و 

حرکت اسـتان در راسـتانی پیشرفت برشـمرد و از توجه به جوانان، 
بانـوان، سـمن هـا و احـزاب خبـرداد و آن هـا را در اولویـت برنامـه 
هـای دولـت تدبیـر و امیـد دانسـت. شـاهرخی بـا تاکیـد بـر اینکه 
توجـه بـه جوانـان در اولویـت برنامه هـا قـرار دارد، افزود: تشـکیل 
هیئـت اندیشـه ورز بـا هـدف ارتبـاط و تعامـل بـا جوانان تشـکیل 
شـده و امـروز جوانـان زیـادی عالقمنـد بـه حضـور در ایـن هیئت 
هـای فعـال هسـتند. اسـتاندار همـدان تاکیـد کـرد: در کنـار رونق 

تولیـد، دولـت نـگاه ویژه ای به سـرمایه هـای اجتماعـی دارد..

قـم -رییـس اداره راهـداری وحمـل ونقـل جـاده ای 
شهرسـتان قـم اعـام کـرد : بـا رای کمیسـیون مـاده 
12 اسـتان قـم ، چهـار شـرکت حمـل مسـافر درپایانـه 
مسـافری قـم ) کوثر(  بـه دلیـل تخلفاتی شـامل : جذب 
غیر مجاز مسـافر ، سـوار وپیـاده نمودن مسـافر درخارج 
از پایانـه ، عـدم صـدور بلیـط و دریافـت وجـه اضافـه از 

مسـافر ،  بـه مـدت یکمـاه تعطیـل گردیدند  
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل ونقل 
جـاده ای اسـتان قـم، در راسـتای اجـرا و صیانـت از قوانیـن و 
مقـررات حمـل ونقـل جاده ای،با رای کمیسـیون ماده ۱۲اسـتان، 
چهـار شـرکت حمـل مسـافردرقم ، تعطیـل شـدند. رییـس اداره 
راهـداری وحمـل ونقـل جـاده ای شهرسـتان قـم ضمـن اعـالم 
خبـر فـوق مطـرح کـرد: چهـار شـرکت متخلـف از زمـان اعـالم 
رای کمیسـیون مـاده ۱۲ بـه مـدت یـک مـاه تعطیـل و سـامانه 
جامـع آنهـا توسـط اداره کل متبـوع غیـر فعال شـده اسـت . اکبر 
نـوروز پـور اضافه کرد : هم چنیـن با حضور نماینـده محترم اداره 
اماکـن اسـتان  نسـبت به پلمپ نصـب بنر با عنـوان تعطیلی یک 
ماهـه ، درورودی چهارشـرکت  مذکـور اقـدام شـد . وی در ادامـه 
بـه تخلفـات صـورت گرفتـه توسـط چهـار شـرکت حمل مسـافر 

فـوق االشـاره پرداخـت و توضیـح داد: تخلفات صـورت گرفته که 
موجـب اتخـاذ تصمیـم بـه تعطیلی این شـرکت ها در کمیسـیون 
ماده ۱۲ شـد شـامل: جـذب غیرمجـاز مسافر،سـواروپیاده نمودن 
مسـافردرخارج ازپایانـه ، عـدم صدوربلیـط ودریافـت وجـه اضافه 

از مسافرمیباشـد
رییـس اداره راهـداری وحمـل ونقل جـاده ای شهرسـتان قم 
در خصـوص نحـوه تشـکیل و صدور رای توسـط کمیسـیون ماده 
۱۲نیـز توضیـح داد:به دلیـل اهمیت اسـتمرار روند عـادی چرخه 
حمـل ونقـل مسـافربخصوص بـه دلیل تقریـب زمانی ایـام محرم 
، کمیسـیون مـاده ۱۲جهـت رسـیدگی به تخلفات صـورت گرفته 
دراسـرع وقـت تشـکیل و پـس از بررسـی وتفهیم مـوارد موضوعه 
به مدیرعامل شـرکت واسـتماع ادله و رویت مسـتندات ارائه شـده 
نسـبت بـه صـدور رای اقدام گردیـد .  اکبرنوروزپور اعضا تشـکیل 

دهنـده کمیسـیون ماده ۱۲اسـتان را شـامل مدیـرکل راهداری و 
حمـل ونقل جـاده ای اسـتان ) رییس کمیسـیون ( ، رییس اداره 
حقوقـی ) دبیـر کمیسـون ( و روسـای انجمن های صنفـی کاال و 
مسـافر عنـوان کـرد و یـاد آور شـد : پـس از رویت و اعـالم تخلف 
توسـط نظـارو نماینـده اداره مسـافر درپایانـه مسـافربری کوثـر 
شهرسـتان قم ، نسـبت به بررسـی تخلفات صورت گرفته توسـط 
مسـئولین بـاال دسـتی اقدام ولزوم تشـکیل کمیسـیون مـاده ۱۲ 
جهـت بررسـی و صـدور رای احـراز گردیـد.  وی خاطـر نشـان 
سـاخت : بـا توجه به اختیـارات تفویضی به کمیسـونهای مواد ۱۱ 
و ۱۲ ) رسـیدگی بـه تخلفـات راننـدگان وشـرکتهای حمل ونقل 
عمومـی اعـم از کاال و مسـافر ( اسـتان ، درصورت تکـرار تخلفات 
وعـدم توجـه به مقـررات و قوانین موضوعه ، نسـبت بـه لغوپرئانه 

شـرکت متخلف اقـدام میگردد . 

تبریـز - فـاح: همزمـان بـا هفتـه دولـت پـروژه های 
آبرسـانی روسـتایی آذربایجان شـرقی با بهره برداری 334 

خانـوار افتتـاح و بهـره بـرداری از آنها آغاز شـد.
در آیین افتتاح پروژه های آبرسـانی فرماندار شهرسـتان، نماینده 
مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شـهری و روستائی استان، امام جمعه و جمعی از مسئولین 
و مـردم محلـی حضور داشـتند. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
شـهری و روسـتائی اسـتان آذربایجان شـرقی در آئین بهـره برداری 
ضمـن گرامیداشـت هفته دولـت و یـاد و خاطره شـهیدان رجایی و 

باهنـر اظهار کـرد: با تالش شـبانه روزی همـکاران فاز اول آبرسـانی 
مجتمـع قـوری چـای غربی شهرسـتان ویـژه مراغه با یـک میلیارد 
و ۳8۵ میلیـون تومـان بـه بهره برداری رسـید کـه با اجـرای آن، آب 
شـرب بهداشـتی ۱۳۵ خانوار سـه روستای خطب، سـاروجه و قوش 
قیه سـی تامین می شـود. مهندس علیرضا ایمانلـو افزود: همچنین 
در شهرسـتان میانه پروژه ایسـتگاه پمپاژ شماره ۳ مجتمع آبرسانی 
اوچ تپـه، شهرسـتان آذرشـهر پروژه آبرسـانی روسـتای پیـر چوپان، 
شهرسـتان کلیبر آبرسانی روستاهای یلی درسـی، فرهادلو و سراملو 
و در شهرسـتان هوراند نیز آبرسانی روستاهای قوتانلو، نیق و گنبران 

افتتـاح و مـورد بهـره بـرداری قرار گرفتنـد. وی تصریح کـرد: در این 
پروژه ها خط انتقال به طول 9/۵ کیلومتر، شـبکه داخلی روسـتا به 
طـول 8 کیلومتـر، حفـر و تجهیز چاه ۵ حلقـه و  ۴ بـاب مخزن آب 
جمعـا ۳00 مترمکعبـی با صرف اعتبـاری بالغ بر ۲ میلیـارد و ۷8۲ 
میلیون تومان اجرا شـد و ۱۷60 نفر جمعیت از آب شـرب سـالم و 

بهداشـتی بهره مند شدند. 
مدیرعامل شـرکت هـای آبفـا و آبفار اسـتان آذربایجان شـرقی 
در پایـان این مراسـم، فرهنگ سـازی بـرای مدیریـت آب را از جمله 
رویکردهای دائمی مدیران شـرکت آب و فاضالب اسـتان عنوان کرد 

و خاطرنشـان سـاخت: اگر داشـته هـا و منابـع آب را بصورت بهینه 
اسـتفاده کنیم مشکلی نخواهیم داشـت و آموزش برای صرفه جویی 
ضـروری و الزم اسـت چـرا کـه مصـرف آب با لحاظ الگـوی مصرف 

باشد، مشـکلی نخواهیم داشت. 

اراک - تهمینـه دباغچـی: بيسـت و دومين جشـنواره 
شـهيد رجايي اسـتان مركـزي برگـزار شـد و در اين آئين 
دسـتگاه هاي اجرايـي برتر اسـتان مركزي معرفي شـدند.

در ابتـداي اين مراسـم رقيه يادگاري رييس سـازمان مديريت و 
برنامـه ريزي اسـتان مركزي بيانيه جشـنواره را قرائت نمودند.

رييس سـازمان مديريت و برنامه ريزي اسـتان مركزي در اين بيانيه 
گفت:مفتخريـم كه اين جشـنواره به يـاد اين بزرگـواران مزيـن گرديده 
اسـت . فرارسـيدن هفته دولت و روز كارمند را خدمت تمامي مديران و 
مسـئوالن استان و كاركنان شـريف و حاضرين محترم تبريك و تهنيت 
عـرض مـي نمايـم و توفيـق روزافـزون خدمت رسـاني را بـراي همگان 
از خداونـد متعـال خواسـتارم. بي شـك برگـزاري اين جشـنواره فرصت 
مغتنمي اسـت تا از مجموعه تالشـها و فعاليتهاي يكسـاله دستگاههاي 

اجرايـي اسـتان كـه در فرايند ارزيابي عملكرد ، مشـاركت نموده تشـكر 
و قدردانـي گـردد. همانطـور كـه اسـتحضار داريد دولت محتـرم موظف 
اسـت طبـق مـواد 8۱ و 8۲ قانـون مديريـت خدمـات كشـوري و آيين 
نامه مربوطه، هر سـاله  دسـتگاههاي اجرايي كشـور را از دو بعد شاخص 
هـاي عمومي بر اسـاس برنامه هـاي اصالح نظـام اداري وشـاخص هاي 
اختصاصي برمبناي  برنامه هاي توسعه اي مورد ارزيابي قرارداده و ميزان 
تحقـق اهـداف پيـش بيني شـده را تعيين نمايـد. اگرچه دسـتگاههاي 
اجرايـي بـه دليل محدوديت هاي اعتباري و نيروي انسـاني با مشـكالت 
عديـده اي در اجـراي وظايـف خود روبرو هسـتند ليكن بـه لطف الهي و 
باحسـن تدبير صورت گرفته ۳8 درصد از دسـتگاههاي اجرايي استان با 
كسـب امتيـاز كامل نمـره  ۱000در شـاخص هاي اختصاصـي، وظايف 
تعييـن شـده را بـه نحـو احسـن در اسـتان انجـام داده كه ايـن امر قابل 

تقديـر مـي باشـد همچنين بيـش از ۵0درصـد از دسـتگاههاي اجرايي 
اسـتان در شـاخص هايي نظيـر ارائه خدمـات و درخواسـت آن  بصورت 
الكترونيكي،  اجراي حسـابداري تعهدي، تناسـب شـغل و شـاغل، ثبت 
اطالعات فضاهاي اداري در سـامانه سـادا، رسـيدگي به شـكايات مردمي 
در بسـتر سـامد اهـداف تيين شـده خـود را محقـق نموده انـد ليكن تا 
رسـيدن به وضع ايده ال در سـاير شـاخص ها و برنامه ها راهي سـخت 
در پيش اسـت كه قطعا همدلي،تعهد و مشاركت كاركنان محترم دولت 
در اسـتان اين مسـير را تا رسـيدن بـه غايت نهايي همـوار خواهد نمود. 
اگر چه فرآيند ارزيابي از زمان تهيه و تدوين مسـتندات توسـط دسـتگاه 
هاي اجرايي و بارگذاري ان در سـامانه تسـما تا نهايتا اعالم  نتايج قطعي، 
امتيـازات و رتبـه دسـتگاهها زمانبر بـوده ليكن به حول و قـوه الهي تيم 
ارزيابـي متشـكل از همكارانمـان در معاونت توسـعه مديريت و سـرمايه 

انسـاني سـازمان مديريـت و برنامه ريزي اسـتان با همراهـي نمايندگان 
محترم اسـتانداري،امور اقتصاد و دارايي،بهزيسـتي،محيط زيست و ستاد 
اقامـه نمـاز  موفـق شـدند  اين موضـوع را زودتر از موعد تعيين شـده به 
سـرانجام برسـانند كـه از همه اين عزيزان نيز در همين جـا قدرداني مي 
گردد. در سـال 9۷ تعداد ۵۳ دسـتگاه در استان مركزي در فرآيند ارزيابي 
مشـاركت داشـته اند كه براسـاس بخشـنامه مركزي كليه دستگاهها در 

پنج گـروه مرتبط دسـته بندي شـده اند.

کرمانشـاه - همزمان با گراميداشـت »هفته دولـت« و با حضور 
دكتـر الهـي تبـار معـاون سياسـي امنيتـي و اجتماعي اسـتاندار 
كرمانشـاه، مهنـدس شـكري سرپرسـت فرمانـداري شهرسـتان 
ثـاث باباجانـي، مهندس مرآتـي مديرعامل شـركت توزيع نيروي 
برق اسـتان كرمانشـاه و جمعي ازمسـئولين، پروژه هاي برقرساني 
و خدمـات رسـاني بـه مـردم شهرسـتان ثـاث باباجانـي جمعا با 

اعتبـاري بالغ بـر 49000 ميليـون ريال افتتاح شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي شـركت توزيع نيروي برق اسـتان 
مديـره  هيئـت  رئيـس  مرآتـي  اميدعلـي  مهنـدس  كرمانشـاه، 
و مديرعامـل ايـن شـركت در آئيـن افتتـاح مركـز اتفاقـات بـرق 

منطقـه »خانشـور«، بـا بيـان اينكـه بـرق يكـي از حياتـي ترين 
نيازهـاي روزمـره و از اصلـي تريـن زيرسـاخت هـا بـراي ايجـاد 
اشـتغال، توسـعه و رونق اقتصادي محسـوب مي شـود، گفت: به 
بركـت انقـالب و نظـام مقدس جمهوري اسـالمي در شهرسـتان 
ثـالث باباجاني روسـتاي بدون برق نداريم و هميشـه سـعي برآن 
شـده اسـت كه بـه جهـت حمايـت از روسـتائيان كـه در جامعه 
مولـد هسـتند، همـواره شـبكه بـرق روسـتائيان را بـه روز نگـه 
داريـم. وي بـا اشـاره به اينكـه افتتاح مركـز اتفاقات بـرق منطقه 
»خانشـور« و برقرسـاني بـه هـالل احمـر ايـن منطقـه بـه همراه 
اصـالح و بهينـه سـازي روسـتاي »رجبـي« جمعـا بـا اعتبـاري 

بالـغ بـر ۱0000 ميليـون ريـال انجام شـده اسـت، تصريـح كرد: 
همزمـان مركـز اتفاقات بـرق بخـش »ازگله« اين شهرسـتان نيز 
بـا مبلـغ 6000 ميليـون ريـال نيـز افتتاح شـد. مهنـدس مرآتي 
از شـروع برقرسـاني بـه روسـتاهاي جابجـا شـده »داري زنگنه«، 
»اورازه«، »جاسوسـكه«، »دولـه خشـكه« و »دره ژالـه« خبر داد 
و گفـت: بـراي برقرسـاني به ايـن روسـتاها نيـز ۱۷000 ميليون 
ريـال هزينـه شـده اسـت. در ادامـه بـا حضـور معـاون سياسـي 
امنيتـي و اجتماعـي اسـتاندار كرمانشـاه، سرپرسـت فرمانـداري 
شهرسـتان ثـالث باباجانـي و مديرعامـل شـركت توزيـع نيـروي 
بـرق اسـتان كرمانشـاه در پايـگاه مـرزي »بمـو«، آئيـن افتتـاح 

برقرسـاني بـه پايـگاه هاي مـرزي »بمـو و بيوله«، سـپاه »ازگله« 
و هنـگ مـرزي »باويسـي« بـا اعتبـاري بالـغ بـر 6۵00 ميليـون 
ريـال انجام شـد. مهنـدس مرآتي همچنيـن از افتتاح برقرسـاني 
بـه روسـتاهاي »گزنـه«، »زيارت تمرخـان«، »سـيوانه دارچك«، 
»قـره ژالـه« و »قمان« خبرداد و اظهار داشـت: خوشـبخانه پروژه 
برقرسـاني بـه ايـن روسـتاها نيـز بـه بركـت هفتـه دولـت و بـا 

اعتبـاري بالـغ بـر 9۵00 ميليـون ريـال افتتاح شـد.

همزمان با هفته دولت محقق شد؛
افتتاح پروژه های آبرسانی روستایی در آذربایجان شرقی

با معرفی دستگاههاي برتر استان مركزي 

بيست و دومين جشنواره شهيد رجایي استان مركزي برگزار شد

باحضور معاون سیاسي امنیتي و اجتماعي استاندار كرمانشاه: 

پروژه هاي برق شهرستان ثالث باباجاني در »هفته دولت«  افتتاح شد

استاندار همدان: ۳۰۰ واحد توليدی در استان همدان به چرخه توليد برگشتند

تعطيلی چهار شركت حمل مسافر در قم

اصفهـان - مرادیـان: همزمـان بـا فـرا رسـیدن مـاه محـرم ابـر پرچـم 
اباعبـداهلل الحسـین)ع( بـا حضـور رییس شـورای اسـامی شـهر اصفهان، 
اعضای شـورای شـهر، تنـی چنـد از مدیران شـهری، اعضای سـتاد شـهر 
حسـینی و شـهروندان بـا برگـزاری مراسـمی ویـژه در میـدان بزرگمهـر 

اصفهـان بـه اهتـزار درآمد.    
بـه گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، علیرضـا نصر رییس 

شـورای اسـالمی شـهر اصفهان در این آیین اظهار کرد: در شـب نخسـتین روز ماه 
محـرم زمینـه بـرای اهتزاز پرچم اباعبداهلل الحسـین )ع( از سـوی شـهرداری فراهم 
شـده و جـا دارد از تمـام مدیـران کـه مقدمـات این اقـدام شایسـته را فراهم کردند 
تـا بـا برنامـه ریـزی بهتـر و هماهنگـی هـای بیشـتر ورود بـه مـاه محرم را داشـته 
باشـیم تشـکر کنـم.    وی بـا اشـاره بـه شـعار انتخـاب شـده بـرای ایـام محـرم از 
سـوی شـهرداری اصفهان، تصریح کرد: شـعار »از همین شـهر حسـینی لک لبیک 
حسـین« شـعار بسـیار بـا مفهومـی اسـت و مـن از مبدعین این شـعار زیبا تشـکر 
مـی کنم. شـهر حسـینی اصفهـان، از امـروز می خواهد بـه اباعبداهلل لبیـک بگوید. 
بدیـن معنـا کـه باید پـس از خروج از ایـن دو ماه آثار عـزاداری و ارتبـاط با حضرت 
اباعبـداهلل حسـین )ع( را در شـهر، اعمـال، رفتـار و گفتارمـان ببینیـم؛ مردم شـهر 
اصفهـان خـود را آمـاده کـرده انـد تـا به همـه زیبایـی ها و حـوادث کربال، بـه نماز 
ظهـر عاشـورا، به وفاداری،  به جانفشـانی، ایثار و از خودگذشـتگی و بـه زمزمه های 
عارفانـه حضرت اباعبداهلل الحسـین )ع(، به درسـتی و صداقـت لبیک بگویند.   نصر 

گفـت: امیـدوارم زیر پرچمـی که امروز به اهتـزاز درمی آید تلمذ و مسـائل اخالقی 
را بیشـتر تمریـن کـرده و با رذایل اخالقـی خداحافظی کنیم.    رییس کمیسـیون 
فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـورای شـهر اصفهـان نیـز در حاشـیه ایـن آیین 
اظهـار کـرد: با شـروع مراسـم عـزاداری وظیفه مدیریت شـهری معرفـی فرهنگ و 
سـیره عملـی و دالوری هـای امـام حسـین)ع( اسـت.   فریده روشـن تصریـح کرد: 
الگوبـرداری از اتفاقـات رقـم خـورده بـرای امام حسـین )ع( بایـد در جهت صحیح 
باشـد نـه در جهـت خرافـه گرایـی و جهتـی که باعـث دین گریزی شـود. رسـالت 
مدیریـت شـهری معرفـی ایـن فرهنـگ و سـیره امام سـوم شـیعیان اسـت.  وی با 
اشـاره بـه آمـاده سـازی شـهر اصفهان بـرای برگـزاری ایام عزاداری سـرور و سـاالر 
شـهیدان امام حسـین )ع(، اضافه کرد: در مناطق ۱۵ گانه شـهر اصفهان از یکی دو 
هفتـه قبـل جلسـات و برنامه ریـزی های الزم بـرای هماهنگی بهتر عـزاداری های 
ایـن ایـام برگـزار شـده تا با فرهنگ سـازی مناسـب ایـن عـزاداری هـا آزار و اذیتی 

نیز بـرای شـهروندان به وجـود نیاید.

با برگزاری مراسمی ویژه؛  

ابر پرچم اباعبداهلل الحسين)ع( بر فراز ميدان بزرگمهر به اهتزاز درآمد


