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اخبار
جایگاه داران سوخت ایالم مشمول
نظام مالیات بر ارزش افزوده شدند

“سعید کریمی” مدیر کل امور مالیاتی استان
ایالم گفت :بر اساس فراخوان مرکز ،جایگاه
داران س��وخت (فرآورده ه��ای نفت و گاز )
با هر حجم از ف��روش یا درآمد کاال و ارائه
خدمات ،از ابتدای س��ال  ۹۹مشمول اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند .وی
افزود :طبق دس��تورالعمل صادره از س��وی
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و با عنایت به
قانون بودجه سال  ۹۹کل کشور و اختیارات
حاصل از مقررات ماده ( )۱۸قانون مالیات بر
ارزش افزوده ،از فعاالن اقتصادی فراخوانده
ش��ده دعوت میشود در صورت ثبت نام در
سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی(ثبت نام
الکترونیک )به نش��انی www.tax.gov.
 irنس��بت به تکمیل و در صورت عدم ثبت
ن��ام در خص��وص ثبت نام در س��امانه فوق
الذک��ر اق��دام کنند .مدیر کل ام��ور مالیاتی
اس��تان اظهار ک��رد :این گ��روه از مودیان
مالیاتی بایس��تی پس از ثبت نام و یا تکمیل
اطالعات اقتصادی در س��ایت سازمان امور
مالیاتی کشور ،تکالیف مالیاتی خود را شامل
ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض اخذ
شده به حسابهای تعیین شده توسط سازمان
امور مالیاتی کش��ور در موع��د قانونی مقرر،
انجام دهند .وی یادآور شد :مودیان مالیاتی
که بعد از تاریخ اج��رای فراخوان نیز ایجاد،
تأس��یس و به ثبت می رس��ند یا ش��روع به
انج��ام فعالیت می کنن��د ،درصورت فعالیت
ب��ا هر حج��م از فروش و ی��ا درآمد (کاال و
خدمات ) ،از تاریخ ش��روع فعالیت مش��مول
اج��رای این قان��ون هس��تند .کریمی تأکید
ک��رد :کارم��زد و مالیات و ع��وارض ارزش
افزوده جایگاه داران در قیمت های تکلیفی
فرآورده های نفت وگاز لحاظ ش��ده است و
جایگاه داران اجازه وصول مالیات و عوارض
ارزش افزوده مازاد بر قیمت تعیین ش��ده از
خریداران سوخت ندارند.
طراحی و تولید ورقهای فوالدی گرم
به ضخامتهای  12و  14میلیمتر،
گِ رید ASTM A204GR.B

ب��رای اولی��ن ب��ار در کش��ور ،ب��ا همکاری
کارکن��ان مدیری��ت متالورژی و روش��های
تولی��د (تروپروس��س) ،فوالدس��ازی ،ن��ورد
گرم ،آزمایش��گاه ،برنامهریزی کنترل کیفی
و ف��روش ف��والد مبارک��ه ،تولی��د ورقهای
فوالدی گرم نوردی��ده به ضخامتهای  12و
 14میلیمتر ،گرید ASTM A204GR.B
ب��ا موفقیت انجام ش��د .علیرض��ا مولویزاده
رئی��س واح��د تروپروس��س ف��والد مبارکه
ضمن اع�لام این خبر و با بی��ان اینکه این
نوع ورق آلیاژی ح��اوی  0.45تا  0.6درصد
مولیبدن اس��ت ،ادام��ه داد :عنصر مولیبدن
اس��تحکام ف��والد را در دمای ب��اال افزایش
میده��د و در ورق ،مقاومت ب��ه خوردگی و
خ��زش خوب��ی در دمای باال ایج��اد میکند.
در بی��ان جزئیات بیش��تر این خبر ،حس��ن
ش��رافت ،کارش��ناس این واحد افزود :میزان
اس��تحکام تس��لیم ()yield strength
ورق فوق حداقل  275 Mpaو اس��تحکام
کشش نهایی ( )Tensile strengthآن
در مح��دودۀ  485 - 620 Mpaو می��زان
درصد کشش نهایی آن ( )%ELحداقل 21
درصد است .وی اس��تحکام و مقاومت زیاد
این قبیل ورقها در دم��ای باال را دو ویژگی
حائز اهمیت این محصول دانست و گفت ،از
ورقه��ای  12و  14میلیمتر ،گِرید ASTM
 A204GR.Bبرای س��اخت مخازن تحت
فشار ( )Preserver Vesselو بویلرهای
دارای درز ج��وش ب��رای نگهداری بخار آب
اس��تفاده میگردد .ش��رافت با بیان اینکه در
اولی��ن مرحله ،این محص��ول جدید و خاص
برای اس��تفادۀ داخل و ساخت داکتهای احیا
مستقیم فوالد مبارکه و چندین شرکت دیگر
تولید و عرضه ش��ده است ،گفت :با دستیابی
ب��ه دانش فنی تولید ای��ن ورقها از این پس
امکان تولید انبوه آن نیز میس��ر شد .علیرضا
مولویزاده در پایان با تأکید بر اینکه تولید این
ورقه��ا در فوالد مبارک��ه از واردات و خروج
مبال��غ قابلتوجه��ی ارز از کش��ور جلوگیری
خواهد کرد ،افزود :در صورت ثبت سفارش،
امکان صادرات این ورقها نیز امکانپذیر است.
وی در همین خصوص از همکاری واحدهای
فوالدسازی ،نورد گرم ،فروش و آزمایشگاه،
برنامهریزی ،کنترل کیفی و کلیۀ واحدهای
ذیرب��ط که این واحد و به بیان کاملتر ،فوالد
مبارکه را در دس��تیابی به اهداف خود یاری
میکنند ،تشکر و قدردانی کرد.

لزوم گسترش کمی و کیفی خدمات بهزیستی در جزیره خارگ

ش��هردار خارگ در دیدار با مدیرکل بهزیس��تی اس��تان بوش��هر گفت :
مددجویان جزیره خارگ نیازمند توجه ویژه هستنددر نشستی که با حضور
ش��هردار خارگ ،مدیر کل بهزیستی استان بوش��هر و معاون پشتیبانی
،رئیس بهزیس��تی شهرستان بوش��هر ،رئیس بهزیستی خارگ و رئیس
روابط عمومی عملیات عمومی برگزار شد مسائل و مشکالت مددجویان
جزیره خارگ مورد بررس��ی قرار گرف��ت و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات
بهزیس��تی در جزیره خارگ به بحث گذاش��ته شد .در این دیدار شهردار
خارگ با اش��اره به لزوم توجه خاص به معیشت مددجویان بهزیستی در
این جزیره افزود  :مدد جویان در جزیره خارگ به واس��طه محدودیت

هایی که این جزیره از حیث امکانات درمانی دارد  ،نیازمند توجهی خاص
و دوچندان به ویژه در جهت بهره گیری از خدمات تخصصی مددکاری
هستند .از این رو امید است تا گسترش کمی و کیفی خدمات بهزیستی
در جزیره خارگ  ،با رویکرد پیشگیری محور  ،ضمن کاهش آسیبهای
اجتماعی و معلولیتها  ،بهبود معیش��ت این قش��ر آسیب پذیر جامعه را
نیز موجب گردد .شهرداری و شورای اسالمی شهر خارگ نیز با دغدغه
مندی نس��بت به رفاه و آرامش مددجویان آمادگی هرگونه همکاری را
برای گس��ترش خدمات به ایشان دارد .ش��هردار خارگ ادامه داد :ارائه
تس��هیالت کم بهره با دوره پرداخت طوالنی از جمله راهکارهایی است
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که می تواند تاثیر ویژه ای در بهبود وضعیت معیش��ت مددجویان داشته
باشد .ارائه تسهیالت مناسب و تقویت مهارت افزایی از جمله گام های
س��ازنده و بنیادی برای اشتغالزایی  ،بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی
مددجویان اس��ت که امیدواریم با همدلی و همراهی بهزیس��تی و کلیه
نهادهای مستقر در جزیره به منصه ظهور برسد.

توسعه نامتوازن در سطح کشور حلقه خدمات را تنگ میکند

تامین مسکن ارزان قیمت در کنار توسعه اجتماعی شهر

مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی وزارت راه و
شهرسازی اظهار داشت :توسعه نامتوازن در سطح کشور
و عدم برنامه ریزی طبق برنامههای توس��عه براس��اس
وس��عت و جمعیت ،حلق��ه خدمات را تنگت��ر میکند.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر جدید
هش��تگرد؛ نعمتاهلل ترکی در حاش��یه نشس��ت شورای
وزارت راه و شهرس��ازی که روز پنجش��نبه در ش��رکت
عمران شهرجدیدهشتگرد برگزار شد ،گفت :استان تهران
و البرز یک و نیم درصد وسعت کشور را در بردارند و ۲۰
درصد جمعیت کش��ور نیز در این استانها ساکن هستند
اما متاس��فانه به دلی��ل همین عدم ت��وازن هرچه برای
زیرس��اختهای حمل و نقل جادهای ،لجستیک ،فرهنگی
و غیره برنامهریزی ش��ود ،باز هم کم اس��ت .وی اظهار
داشت :سیاس��تهای در زمان حاضر ،سیاستهای درستی
نیس��ت و باید میانگین اس��تقرار جمعیتی اس��تانها به
خوبی سنجیده شود و با تراکم جمعیت استاندارد جهانی
مقیاس و ش��اخص ه��ا برنامه ریزی گردد و بر اس��اس
برنامه توس��عه حرکت ش��ود .ترکی خطاب به مدیران و
مس��ئولین گفت :عمر مدیریتی زودگذر اس��ت و باید به
دنبال رضای��ت مردم بوده و اثر گذار ب��ود .ترکی افزود:
بعد از ادغام دو مجموعه در س��طح کش��ور انجام شده،

وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت مس��کن و شهرسازی
دو وزارتخانه زیربنایی و روبنایی مش��کالتی بوجود آمده
است که هدف اول پیشنهاد اصالح ساختار و بازگشت به
همان اداره کل مسکن و شهرسازی به صورت تخصصی
و اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جادهای به صورت
عمومی اس��ت .وی گفت :هدف دوم ساماندهی نیروی

انس��انی و توسعه منابع انسانی اس��ت که به دلیل ادغام
دو مجموعه ،ناهمگونی بین چیدمان برحسب تخصص
و تعهد و ش��رح وظیفه ایجاد ش��ده و مش��کالتی برای
مجموعه منابع انس��انی و نارضایتی و بیانگیزگی برای
کارکنان ایجاد کرده است که امیدواریم با اصالحاتی که
در دس��تورکار قرارگرفته این امر محقق شود .مدیرعامل

ش��رکت عمران شهرجدیدهش��تگرد نیز در این نشست
توس��عه مس��کن ارزان قیمت را از اولویتهای مجموعه
ش��رکت عمران بیان کرد و گفت :شهرجدیدهشتگرد به
جه��ت همجواری با پایتخت ،ش��هرکرج و قزوین نقش
موث��ری را در کنت��رل قیمت بازار مس��کن ایفا میکند.
مسعودحقلطفی افزود :با افزایش اجاره بها در شهرهای
همجوار رش��د جمعیت در شهر جدید هشتگرد صعودی
ش��ده ،در همین راس��تا در تالش هستیم با توسعه شهر
بر مبنای طرحهای جامع و تفصیلی ،میزان رضایتمندی
و میل ش��هروندان برای سکونت در این شهر را افزایش
دهیم .وی با اش��اره به اجرای طرح اقدام ملی مس��کن
در این ش��هر گفت :س��اخت  ۲۱هزار واحد مسکن ملی
در برنامه مجموعه ش��رکت عمران است که برای ایجاد
سرپناه برای قشر متوسط جامعه برنامهریزی شده است
و به زودی کلنگ این طرح به صورت ویدیو کنفرانس با
حضور رییس جمهور به زمین زده خواهد شد .مدیرعامل
شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد اظهار داشت :مجموعه
ش��رکت عمران در کنار توسعه خدمات شهری به دنبال
ایجاد رضایتمندی شهروندان بوده و عالوه بر برنامههای
توسعه فیزیکی شهر به دنبال اجرای برنامههای اجتماعی
با هدف بهبود فرهنگ شهرنشینی است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز:

طرح آجر به آجر بستر عظیمی را جهت مشارکت فراهم ساخته است

طی جلسه ای که با حضور مدیر کل نوسازی مدارس
 ،رییس مجمع خیری مدرس��ه س��از استان اردبیل و
روسای مجامع خیرین و شوراهای بانوان خیر مدرسه
ساز شهرس��تان های بیله سوار و نمین برگزار گردید

 ،نحوه مشارکت درپروژه های خیری تصمیم کیری
ش��د و طرح آجر به آجر مورد بررس��ی ق��رار گرفت.
دول��ت لطفی مدیر کل نوس��ازی  ،توس��عه و تجهیز
مدارس استان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت
های مجامع خیرین مدرس��ه ساز اس��تان اردبیل که
در س��الهای گذش��ته در جذب خیرین و مشارکت در
س��اخت مدارس با مجموعه نوسازی مدارس اردبیل
هم��کاری نم��وده اند  ،افزود  :ب��ا وجود تالش های
ص��ورت گرفته و فضاهای آموزش��ی جدیدی که هر
س��اله به سرانه فضاهای اموزش��ی استان افزوده می
شود همچنان در برخی از مناطق استان شاهد تراکم
دان��ش آموزان در مدارس می باش��یم ک��ه با عنایت

و همکاری هرچه بیش��تر مجامع خیرین مدرسه ساز
استان با مجموعه نوسازی مدارس استان اردبیل امید
اس��ت این مشکالت را بر طرف نماییم .دولت لطفی
بس��تر جدید و مه��م فعالیت مجامع خیرین اس��تان
اردبی��ل را پویش آجر به آجر دانس��ته و گفت  :طرح
آجر به آجر بس��تر عظیمی را جهت مشارکت فراهم
ساخته و باعث شده اقشار مختلف جامعه در حد توان
خود در امر مقدس مدرسه سازی شرکت داشته باشند
فلذا مجامع خیرین اس��تان باید در نشر این پویش و
جذب مشارکت در این طرح تمام تالش خود را انجام
دهند .مدیر کل نوس��ازی مدارس اردبیل از پیشرفت
چش��مگیر پروژه های خیری در سطح استان خبر داد

و تش��ریح ک��رد  :کلیه پروژه های خیری در س��طح
اس��تان با س��رعت در حال تکمیل می باشند و هیچ
پ��روژه خیری ب�لا تکلیفی در اس��تان اردبیل نداریم
.جواد قرآن نویس رییس مجمع خیرین مدرس��ه ساز
اس��تان اردبیل ضمن تش��کر از تالش های مجامع
خیرین و ش��وراهای بانوان خیر مدرس��ه ساز استان
اردبیل اظهار داش��ت  :با توجه به مردم نوع دوست و
مهربان استان اردبیل از مجامع خیرین استان انتظار
فعالیت و جذب مشارکت بیشتری انتظار می رود که
با همت این مجامع در اینده ای نزدیک شاهد جذب
خیرین هرچه بیشتر برای پروژه های پخیری و طرح
آجر به آجر خواهیم بود .

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان

آمار و اطالعات صحیح اساسی ترین زیر بنای هر نظام برنامه ریزی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت خدمات ش��هری
ش��هرداری اصفهان حس��ین امی��ری اظهار ک��رد :با در
دس��ت داشتن آمار کافی ،دقیق و بههنگام ،سیاستگذاری،
برنامهری��زی ،تعیی��ن اهداف ،راهکاره��ا و فعالیتها و در
نهای��ت ارزیابی نتایج مربوطه امکانپذی��ر می گردد .وی
ادامه داد. :تصمیم گیری و سیاست گذاری برای رسیدن به
این اهداف نیازمند شناخت و بررسی وضعیت انواع شاخص
ها می باشد .معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به
اشاره به مدیریت صحیح اطالعات گفت :مدیریت صحیح
اطالعات به عنوان ابزار گردآوری  ،پردازش و تحلیل داده
ها می باشد و استفاده دقیق علمی و به هنگام از اطالعات

موجب دسترسی مدیران به این شاخص ها و متغیرها شده
که در نتیجه سیاس��تگذاری و تصمیم گیری صحیح و به
موق��ع را فراهم می آورد .وی آمار و اطالعات را مهمترین
ابزار ارزیابی عملکرد گذش��ته  ،ح��ال و برنامه ریزی برای
آینده دانست و گفت :یکی از عوامل اصلی سیاست گذاری
و مدیریت در هر س��ازمانی آم��ار و اطالعات صحیح و به
هنگام محسوب می شود و از اساسی ترین زیربناهای هر
نظام برنامه ریزی و اجرایی است  ،از همین رو ایجاد نظام
آمار و اطالعات و نشر آن از مهمترین فعالیتها در این زمینه
اس��ت که باعث ایجاد شناخت مس��ائل ،دقت در تصمیم
گیری ها ،افزایش توانمندی ها ،پاسخگویی و شفافیت و

ارائه خدمات بهتر می گردد .معاون شهردار اصفهان ادامه
داد :معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با توجه به
ض��رورت نیاز به ایجاد یک منبع دقیق از آمار و اطالعات
مجموعه خدمات شهری ،مدیریت ها وسازمانهای تابعه که
شامل اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری ،اداره
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری ،مدیریت بهینه سازی،
مدیریت انهار و سازمانهای آتش نشانی ،خدمات موتوری،
س��اماندهی مشاغل و فرآورده های کش��اورزی ،پارکها و
فضای سبز ،زیبا سازی ،آرامستانها و پسماند می باشد؛ از
سال  1397اقدام به تهیه آمار پایه معاونت خدمات شهری
ش��هرداری اصفهان نموده است .وی با اشاره به آمار نامه

سال  1398معاونت خدمات شهری گفت :این آمارنامه که
به عنوان دومین آمار نامه تخصصی این معاونت محسوب
می گردد در  79صفحه تنظیم گردیده و منبعی قابل استناد
به منظور برنامه ریزی های آتی مدیریت ش��هری ،شامل
آمار و اطالعات عملکرد یکس��اله گذش��ته واحدها و زیر
مجموعه های معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
می باشد .امیری اضافه شدن روند مقایسه ای سال 1398
نسبت به سال قبل را از موارد اضافه شده به آمارنامه حاضر
دانست و گفت  :مقایسه بین سالهای مختلف می تواند در
درک بهتر داده ها و اطالعات  ،تحلیل و تصمیم گیری ها
ی صحیح اثر بخش باشد

میدان تاریخی و رها شدۀ بابل جانی دوباره گرفت.

شهرداری بابل میدان پرخاطره  ۱۷شهریور
را که از سالهای دور در قلب شهر بابل جا
گرفته بود و خاطرات بس��یار از بابل قدیم
را در خود محفوظ داش��ته وهمواره یادآور
رویدادهای بسیاری برای شهروندان بابل
بوده اس��ت را بهسازی نمود و رنگ وبوی
تازگی به این میدان داده اس��ت .از ویژگی
منحصر بفرد این پیاده راه از دیرباز تاکنون
می توان به این نکته اش��اره کرد که این
می��دان از ح��دود دو قرن پی��ش از مراکز
قدیمی و پ��ر رفت و آم��د در بافت قدیم
و تاریخی ش��هر بارف��روش قدیم و بابل
فعلی محسوب می شود که عالوه بر تردد
خودروه��ا ،رفت و آمدهای عابران ،محل
داد و ستدهای مردم پیرامون آن و موقعیت

چهاردهمین پروژه شهرداری بابل در سال ۹۹

تجاری بازرگانی آن اشاره کرد .شهرداری
بابل با شناسایی ظرفیت وموقعیت خاص
این میدان اقدام به بهسازی آن به منظور
احداث پیاده راه در مساحتی بالغ بر ۲۸۰۰
متر مربع نموده اس��ت ت��ا عالوه بر جاذبه
ن میدان
گردشگری ،مروری بر تاریخچه ای 
و تجدید خاطرات برای ش��هروندان بابل
باشد .بهسازی میدان هفده شهریور(میدان
شش��م بهمن س��ابق) چهاردهمین اقدام
ش��هرداری بابل تحت عنوان پارک جزء
یکی از میادین تاثیرگ��ذار و نقطه اتصال
تمام��ی مس��یر مدخ��ل ورودی ش��هر با
حضور حجت االسالم روحانی اما م جمعه
بابل و س��ید مجتبی حکیم شهردار بابل،
فرامرزابوالحس��نی رئیس شورای اسالمی

شهر و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر
بابل به بهره برداری رسید .سید مجتبی
حکیم شهرداربابل با اشاره به اینکه ارتقای
کیفیت زندگی شهری و ایجاد فضایی آرام
و راحت حق شهروندان است ،گفت :ایجاد
پی��اده راه و فض��ای مطلوب ب��رای ارتقاء
آرامش شهروندان یک ضرورت محسوب
وی بی��ان اینک��ه ایج��اد
میش��ود.
فضای آرام ب��رای خانواده ها یک اولویت
ب��رای مدیریت ش��هری محس��وب می
ش��ود .گفت :مجموعه شهرداری بابل بعد
از اح��داث پی��اده راه آیت اهلل کریمی و در
پی آن مواجه ش��دن با اس��تقبال بی نظیر
ش��هروندان از فضای آن ،مصمم شد تا با
شناسایی مکان هایی که ظرفیت ساخت

پی��اده راه را دارن��د ب��ا کمتری��ن هزینه و
بهتری��ن کیفی��ت فضای تفریح��ی برای
شهردار
ش��هروندان فراهم آورند.
بابل با اش��اره اینکه ایج��اد این محیط در
مرکز ش��هر سبب خواهد ش��د تا خانواده
ها برای اس��تفاده از فروشگاه ها و مراکز
خرید لذت بیشتری ببرند ،افزود :شناسایی
ظرفیت موجود در میدان  17شهریور که از
مکان های قدیمی بابل محسوب می شود
و س��ال ها با چهره نامطلوب به حال خود
رها شده بود از پتانسیل هایی بود که برای
بهس��ازی مورد توجه قرار گرفت .حکیم
با تاکید براینکه توانس��تیم این پروژه را در
کمترین زمان اجرایی به ش��هروندان ارائه
دهیم ،خاطرنش��ان کرد :ایجاد پیاده راه در

مس��احت  2800متر مربع با اعتباری بالغ
ب��ر پانزده میلیارد ریال به منظور س��اخت
فضایی آرام برای خانواده ها که یک الزام
و ضرورت به حس��اب می آید در دس��تور
کار قرارگرفت  .ش��هردار بابل درپایان
با اش��اره اینک��ه بابل در س��ال های اخیر
بدلیل افزایش جمعیت و ترافیک ش��هری
دس��تخوش تغییرات بس��یاری شده تاکید
کرد :افزایش جمعیت و ترافیک ش��هری
چهره شهر را به سمت ناخوشایندی پیش
برده اس��ت به همین منظور ش��هرداری و
شورای اسالمی شهر بابل تالش می کنند
تا با احداث پارک ،بوستان و احداث پیاده
راه گام اساسی درارتقای کیفیت زندگی و
تاثیرگذاری در مبلمان شهری بردارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان سمنان :

 600دستگاه خودروی عمومی به صورت رایگان دوگانه سوز شد

دکتر علیاکبر عربعامری مدیرشرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه شاهرود( استان سمنان) در حاشیه بازدید
روز گذش��ته از کارگاه گازسوز کردن خودرو در سمنان ،از
دو گانه س��وز ش��دن رایگان تعداد  ۶۰۰دستگاه خودروی
عمومی از  800دستگاه ثبت نام شده در سامانه از ابتدای

اجرای طرح تا کنون در سراسر استان خبر داد  .به گزارش
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
شاهرود  ،عربعامری گفت  :مالکان خودروهای عمومی از
طریق س��امانه  www.gcr.niopdc.irدرخواست
خود را برای گازس��وزکردن خودرو ثبت کنند .مدیرشرکت

ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود گفت :حداکثر
پس از  4روز از ثبت درخواس��ت درس��امانه ،درخواستها
رسیدگی میشود که با توجه به رعایت استانداردهای الزم
در کارگاه ها و نظارت کامل اداره استاندارد بر کلیه مراحل
تبدی��ل هیچ نگرانی بابت ایمنی خودروهای تبدیلی وجود

ندارد .عربعامری یادآور ش��د :در حال حاضر یک کارگاه
گازسوز کردن خودرو درشهرسمنان و یک کارگاه در شهر
شاهرود فعال است که ظرفیت هر کارگاه روزانه  ۱۰تا ۱۲
خودرو است که افزایش تعداد این کارگاهها در شهر سمنان
و شاهرود در دست اقدام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اردبیل
گفت :ثبت داوطلبان استخدام تا  29شهریور
م��اه در اردبیل ادام��ه دارد .به گزارش حوزه
ریاس��ت و روابط عمومی س��ازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان اردبیل ،داود ش��ایقی
اظه��ار کرد :ثب��ت نام در هش��تمین آزمون
فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از ساعت
 12ظهر روز پنجش��نبه  20شهریور ماه 99
تا ساعت  24روز ش��نبه  29شهریورماه 99
امکانپذیر خواهد بود.وی خاطرنش��ان کرد:
دفترچه راهنمای آزم��ون و فرآیند ثبت نام
آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور
بارگذاری شده و داوطلبان میتوانند با رویت
این دفترچه نس��بت به ثبت نام اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اردبیل
با اشاره به اینکه شرایط عمومی داوطلبان در
بخش دوم و در صفحه دوم به ویژه ش��رایط
س��نی به طور کامل توضیح داده شده است،
افزود :متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه
معلوالن در صورت انتخاب سهمیه ذکر شده
در درون گروه سهمیهای خود رقابت میکنند
ک��ه توجه این دس��ته از داوطلبان به بخش
چهارم آگهی و کسب اطالع از شرایط جذب
آنان ضروری است.شایقی ادامه داد :معرفی
داوطلبان برای انجام سایر مراحل استخدامی
منوط به کسب حد نصاب آزمون کتبی بوده
و این انتخابها براساس نمرات کسب شده
خواهد بود.
آب شرب تحویلی به روستای «شیخ
صله» کرمانشاه سالم است

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
کرمانش��اه گفت :آب شرب تحویلی از سوی
این شرکت به روستای شیخصله شهرستان
ث باباجانی س��الم است .علیرضا کاکاوند
ثال 
اظهار کرد :نمونه برداریهایی از آب روستای
شیخ صله شهرس��تان ثالث باباجانی انجام
شد که نتایج آزمایش نمونههای روز گذشته
نش��ان میدهد آب تحویلی از سوی شرکت
آب و فاضالب هیچ مشکلی نداشته و سالم
است .وی افزود :هنوز به طور قطع مشخص
نیست علت مس��مومیت برخی از افراد این
روستا مصرف آب یا چیز دیگری بوده است،
اما نتیجه آزمایش��ات نش��ان م��ی دهد آب
تحویلی از س��وی ش��رکت آب و فاضالب
مشکلی نداشته اس��ت .کاکاوند عنوان کرد:
البت��ه تع��دادی از اهالی روس��تا به صورت
غیرمج��از چاه هایی را در من��ازل خود حفر
کردهاند که این چاهها عمدتا در نزدیکی چاه
های فاضالب قرار دارد و این احتمال هست
که علت مسمومیت این افراد استفاده از آب
این چاهها باش��د .وی با بی��ان اینکه در پی
ایجاد این مش��کل از روز گذشته آب روستا
قطع و آبرس��انی به صورت سیار انجام شد،
گفت :با مش��خص ش��دن نتیجه آزمایشات
مبنی بر سالم بودن آب تحویلی شرکت آبفا،
آمادگ��ی داریم آب این روس��تا مجدد برقرار
شود .از روز گذش��ته( 17شهریور) جمعی از
اهالی روستای ش��یخ صله شهرستان ثالث
باباجانی استان کرمانشاه با عالئم مسمومیت
به مراک��ز درمانی مراجعه کردن��د .به گفته
فرماندار ث�لاث باباجانی تا صبح امروز 120
تن از اهالی این روس��تا عالئم مس��مومیت
داش��ت ه و به مراکز درمان��ی مراجعه کردهاند
که عمدتا به صورت س��رپایی مداوا ش��ده و
تعدادی هم بستری شدهاند .روستای مرزی
شیخ صله در شهرستان ثالث باباجانی 570
خانوار با  2500نفر جمعیت دارد.
پست  ۲۳۰کیلوولت اردبیل افتتاح شد

همزمان با طرح ه��ای منابع آب و برق در
قال��ب پویش  #هر هفته الف _ب_ ایران
پس��ت  ۲۳۰کیلوولت اردبیل با دستور ویدئو
کنفرانس رئی��س جمهور به به��ره برداری
رسید .در مراس��می که با حضور مدیرعامل
ش��رکت توانیر  ،مدیر عامل برق منطقه ای
آذربایجان استاندار اردبیل و برخی از مدیران
و مسئوالن کش��وری و استانی برگزار شد،
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل اظهار داشت  :همزمان با چهار استان
کش��ور و در هفته هجده��م پویش  #الف
_ب _ ایران طرح های برق رس��انی استان
اردبیل در دولت تدبیر و امید همزمان با سال
جهش تولید بهره برداری می شود.حس��ین
قدیمی خاطرنش��انک��رد  :احداث پس��ت
 ۶۳/۲۳۰کیلوول��ت آرتا و خطوط ارتباطی
آن از سال  ۹۳در اولویت برنامه های شرکت
برق منطقه ای آذربایج��ان قرار گرفت و با
تامی��ن بخش عمده منابع مالی این پروژه از
محل فاینانس بانک توسعه اسالمی بالغ بر
 ۱۱میلی��ون یورو و بخش��ی از منابع داخلی
ش��رکت عملیات اجرایی پروژه در سال ۹۴
عمال ش��روع ش��د.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق اس��تان اردبیل اف��زود :با تامین
تجهی��زات و اجرای عملیات س��اختمانی و
نص��ب و راه اندازی و پ��روژه امروز به بهره
برداری می رسد .

