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خبر كوتاه
تقویت شبکه گاز روستاهای چادگان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ،با
هیئت همراه خود از شهرستان چادگان بازدید
و مسائل و مشکالت این شهرستان در حوزه
گازرسانی را مورد بررسی قرار دادند .به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ،سید
مصطفی علوی  ،طی این بازدید یکروزه در
خصوص اجرای طرح های نیمه تمام واحدهای
تولیدی و گازرسانی به شهرک های گلخانه ای و
همچنین تقویت شبکه گاز روستاها تاکید نمود.
وی ،با تاکید بر لزوم آمادگی اداره گاز چادگان
و اتخاذ تمهیدات الزم برای ارائه خدمات
مستمرگازرسانی در مناطق سردسیر ،بیان
داشت :اجرای طرح های گازرسانی به واحدهای
تولیدی و جایگزینی سوخت گاز با سوخت مایع
در راستای سیاست های دولت ابراز خرسندی
نمودند.مهندس علوی ،همچنین در بررسی از
ساختمان در دست احداث اداره گاز چادگان
ضمن بررسی مشکالت پیشرفت پروژه بر لزوم
بهره برداری سریع از این ساختمان تا اوایل
مهر ماه تاکید کرد .گفتنی است ،گاز رسانی به
واحدهای تولیدی دشت کیمیا که از واحدهای
عمده تولیدی شیر و تخم مرغ نطفه دار استان
می باشد نیز در این سفر یک روزه مورد بررسی
قرار گرفت.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به
مناسبت روز خبرنگار با تعدادی از
اصحاب رسانه دیدار کرد

ناصر مشایخی امروز  ۱۴مرداد سال جاری
به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفاتر
تعدادی از اصحاب رسانه اصفهان ضمن تبریک
روز خبرنگار به ایشان از نزدیک با مدیران و
کارکنان این رسانه ها دیدار و گفتگو کرد.وی
۱۷مرداد را روز پاسداشت تالش بیوقفه انسان
های آگاه و دانایی دانست که رزمشان با سالح
قلم در میدان آگاهی و اندیشه است؛سالحی
که قرنهاست مهمترین ابزار انتقال معانی و
مفاهیم  ،تفهیم و تفاهم تعادل و تضارب آراست
.مشایخی با تاکید بر اینکه خبرنگاران چشم
بینا و آینهی واقع نمای زمینه و زمانه خویش
اند،افزود :خبرنگاران به عنوان قاصدان امین و
راویان صدیق تجسم امانت  ،مسئولیت  ،تعهد
 ،دلسوزی و وظیفه اند  ،که با نقد منصفانهی
کاستیها و بیان هوشمندانهی پیشرفت ها
وجدان بیدار انسانیت و زمینه ساز سالمت فکری
و فرهنگی جامعه اند .
گفتنی است سرپرست مخابرات منطقه
اصفهان در این دیدارها بر لزوم تعامل بیش از
پیش مخابرات منطقه اصفهان با اصحاب رسانه
استان تاکید کرد.الزم به ذکر است امروز از دفاتر
روزنامه های کیهان،رسالت،اطالعات،فناوران
،عصر اصفهان ،یاقوت وطن و …دیدار به عمل
آمد.

کمک مومنانه کارکنان شهرداری بابل به اقشار آسیب پذیر

شهردار بابل گفت :برای لبیک به ندای رهبر
فرزانه انقالب اسالمی ،مرحله اول رزمایش کمک
مومنانه شهرداری بابل به همت کارکنان این
شهرداری با توزیع بسته های معیشتی در بین
نیازمندان انجام شد.به گزارش اداره روابط عمومی
شهرداری بابل ،سید مجتبی حکیم افزود :با توجه
به شیوع ویروس کرونا و بیانات مقام معظم رهبری
در ارتباط با کمک مومنانه به نیازمندان ،کارکنان
شهرداری بابل در اقدامی خداپسندانه اقدام به تهیه
بسته های معیشتی نمودند.وی افزود :شهرداری
بابل مرحله اول کمک مومنانه را با هدف کمک
به اقشار آسیب پذیر که در زمان شیوع ویروس
کرونا دچار مشکالت عدیدهای شده اند ،آغاز کرد

مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان

گزارش امور حمل و نقل از جابجایی ترانس پست اهواز جنوبی

مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان نحوه
جابجایی ترانس  ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز جنوبی و ترانس  ۴۰۰کیلو
ولت پست باغملک در ورودی این شهر را تشریح کرد.
امیر مهمان پذیر گفت :پس از وقوع حادثه بر روی ترانس پست
اهواز جنوبی و ارسال ماشین آالت سنگین مورد نیاز مشخص شد که
ترانس ،آسیب دیده و باید جایگزین شود.وی تصریح کرد :با هماهنگی
های انجام شده با راهداری و پلیس راهور استان ،بوژی ده محور شبانه
جهت بارگیری و حمل ترانس جایگزین به شهرستان آبادان اعزام و
ترانس جایگزین از پست اصلی آبادان با وزن  ۱۵۸تن به سمت اهواز
اعزام شد.
مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای اردبیل مطرح کرد؛

ارائه خدمات الکترونیکی بخش آب
استان با فعال نمودن سیستم ساماب در
 40دفتر پیشخوان دولت

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای اردبیل از ارائه خدمات الکترونیکی
بخش آب استان با فعال نمودن سیستم
ساماب در  40دفتر پیشخوان دولت در سطح
استان خبر داد .مهندس عباس جنگی مرنی
امروز دوشنبه سیزدهم مرداد در جلسه ویدئو
کنفرانس بررسی عملکرد پروژه هوشمند سازی
بخش اب ساماب که با حضور مدیرعامل شرکت
منابع آب ایران برگزار شد ،گفت :با راه اندازی
سیستم ساماب و ارائه خدمات الکترونیکی به
مردم از طریق فعال نمودن  40دفتر پیشخوان
دولت در سطح استان ،مراجعات ارباب رجوع
و مشترکین به ستاد و ادارات شهرستانها به
حداقل رسیده است.وی افزود :خدمت رسانی
الکترونیکی در قالب سیستم ساماب بصورت
مطلوب بر اساس فرایندهای مصوب ارسالی در
بخش آب زیرزمینی و مشترکین آب سطحی
در حال انجام می باشد.مهندس جنگی مرنی
تصریح کرد :شرکت آب منطقه ای اردبیل در
نظر دارد در برنامه آتی خود کلیه خدمات را
بصورت الکترونیکی در جهت تکریم ارباب رجوع
و خدمت رسانی از راه دور و شفاف سازی در
بخش آب تا پایان سال  ۹۹عملیاتی نماید.وی
با قدردانی از همراهی و همکاری مردم شریف
استان با شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای
راه اندازی سیستم ساماب اظهار داشت :ارائه
خدمات الکترونیکی بخش آب در سایه همکاری
مردم محقق می شود.

کرد :به دلیل جلوگیری از اتالف وقت ترانس جایگزین با اکثر متعلقات
بر روی بوژی بارگیری شد که همین امر و بیرون زدگی تجهیزات
تردد بوژی را با مشکل مواجه می ساخت و بعد از چندین مرتبه
توقف و هماهنگی پلیس راهوار و مسدود سازی جاده ،شبانه ترانس به
پست اهواز جنوبی رسید و ترانس آسیب دیده پس از بارگیری برای
تعمیرات به انبار فجر منتقل شد.مهمان پذیر یکی دیگر از اقدامات
این امور را حمل ترانس  ۴۰۰کیلو ولت پست باغملک اعالم و اضافه
کرد :ترانس  ۲۳۰تنی پست باغملک در فاصله  ۳۰کیلومتری این
شهرستان پشت پل های ورودی به دلیل وزن سنگین متوقف شد
که با هماهنگی های انجام شده و اصالحاتی بر روی بوژی پیمانکار،
ترانس به پست باغملک منتقل شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با
اشاره به ابالغ دستورالعمل تبصره  100قانون
مالیات های مستقیم از طرف سازمان مالیاتی در
خصوص توافق سالیانه مالیاتی با اصناف گفت:
گروه های دوم و سوم مشاغل که مجموع فروش
کاال و خدمات آنها در سال  1398حداکثرتا 990
میلیون تومان است ،مشمول استفاده از مزایای این
دستورالعمل هستند.حسن کوماسی با اعالم این
مطلب که مؤدیان مشمولی که خواهان استفاده از
شرایط مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1398
هستند ،می توانند به جای تسلیم اظهارنامه ،نسبت
به تکمیل فرم طراحی شده برای توافق تبصره ماده
 100قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند،
اظهارداشت :آن دسته از صاحبان مشاغل نیزکه
میزان فروش کاال و خدمات آنها در سال 1398
بیش از 990میلیون تومان باشد ،از شمول مالیات
مقطوع خارج هستند و باید برای عملکرد سال
مذکور ،اظهارنامه متکی بر اسناد و مدارک ارائه

کنند  .این مقام با بیان اینکه مالیات عملکرد
سال  1398صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات
عملکرد سال  1397به صورت مقطوع تعیین می
شود ،گفت :مؤدیان مشمول باید قبل از استفاده
از مزایای مالیات مقطوع عملکرد سال  ،1398از
مبلغ مالیات عملکرد سال  1397خود از طریق
سوابق در اختیار مثل اوراق قطعی و تشخیص 97
و سامانه های مالیاتی ،مطلع شده و سپس نسبت
به اعمال ضرایب افزایشی تعیین شده اقدام کنند.
مدیرکل دستگاه مالیاتی آذربایجان غربی افزود:
صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397
آنها از صفرتا  2.5میلیون تومان است ،در صورت
درخواست استفاده از دستورالعمل تبصره 100
قانون مالیات های مستقیم ،بدون هیچ افزایشی،
به همان میزان مالیات سال  ،1397مالیات مقطوع
خود را می پردازند.کوماسی در تشریح ضرایب
افزایشی مالیات مقطوع عملکرد سال 1398
اظهار داشت :این ضریب برای مؤدیانی که مالیات

ماده  100قانون مالیات های مستقیم هستند.
این مقام مسئول از امکان تقسیط مالیات مقطوع
در اقساط پنج گانه نیز خبر داد .کوماسی با تاکید
بر اینکه مؤدیان مشمول جهت استفاده از شرایط
توافق مالیاتی اختیار دارند افزود :صاحبان مشاغلی
که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل
را دارند ،میبایست از طریق سیستم الکترونیکی
(طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://
 tax.gov.irمراتب را به سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم نمایند.مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان
غربی در ادامه با اشاره به اجرای ماده  97قانون
مالیات های مستقیم اصالحی از سال جاری و با
هدف حذف شیوه علی الراس ،بر ارائه اظهارنامه
های مطابق با واقعیت و مبتنی بر اسناد و مدارک
توسط مؤدیان تاکید کرد و افزود :میزان پذیرش
اظهار نامه های مالیاتی تابعی از مطابقت اطالعات
اظهارنامه ها با داده های بانک های اطالعاتی
سازمان امور مالیاتی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان خبر داد:

پیشرفت  ۵۰درصدی طرح«ابرار» در همدان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان
گفت :طرح «ابرار» در استان همدان پیشرفت  ۵۰درصدی داشته
و امیدواریم تا انتهای فصل کاری این طرح را نهایی کنیم.به گزارش
خبرنگار ما ،مصطفی پناهنده ظهر سه شنبه در نشست خبری آنالین
با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از برنامههای جدی این مجموعه
نگهداری راهها است ،افزود :در سال جاری لکه گیری و روکش
آسفالت راههای شریانی کشور در دستور کار قرار گرفته که در استان
همدان روکش آسفالت  ۲۲۰کیلومتر راه شریانی اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه اداره راههای روستایی به سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای استان همدان محول شده است ،عنوان کرد:
ساخت راههای روستایی در دستور کار اداره کل راهداری است و
در قالب طرح ابرار پیگیری میشود.پناهنده با اشاره به اینکه در
طرح ابرار راههای روستاهای دارای بیش از  ۲۰خانوار به راه آسفالته
تبدیل خواهد شد ،ادامه داد :طرح ابرار در استان همدان پیشرفت ۵۰

همه نهادهها به استان حمل شود.وی در ادامه به بخش حمل و نقل
مسافری نیز اشاره کرد و با بیان اینکه بیماری کرونا مشکالتی برای
شرکتهای مسافری و اتوبوسها ایجاد کرده است ،افزود :وامهایی
برای این افراد در نظر گرفته شد و رانندگان برای دریافت  ۶میلیون
تومان وام با بهره  ۴درصد در سامانه کارا ثبت نام کرده و میتوانند از
این وام استفاده کنند.
مدیرکل راهداری استان همدان ادامه داد :شرکتهای مسافری
با توجه به فهرست بیمه کارکنان خود میتوانند به ازای هر نفر ۱۲
میلیون وام دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه سیاستهای راهداری
این است که دولت الکترونیک و استفاده از  ITCو حذف فیزیک
بارنامه در دستور کار قرار گیرد ،ادامه داد :شرکتهای بزرگ در حال
حذف بارنامه به صورت آزمایشی هستند و رصد بارنامه به صورت
الکترونیکی و تحت وب خواهد بود که این امر میتواند جهش بزرگی
در بخش حمل و نقل کاال و مسافر فراهم کند.

ی فرکانس در شرکت گاز استان گلستان
خریداری  4دستگاه  GPSمولت 
رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت
گازاستان گلستان ازخرید و توزیع  4دستگاه
 GPSمولتیفرکانس با هدف استفاده در ادارات
گازرسانی سطح استان خبر داد.به گزارش روابط
عمومی  ،وی افزود:این دستگاهها باقابلیت به
کارگیری روشهای گوناگون برداشت (RTK،
 NRTK، PPKو)...جهت ثبت مختصات نقاط
با دقت بسیارباال ،قابل استفاده بوده وآموزشهای
الزم به منظور استفاده مطلوب از سوی کارشناسان

این امور برای کاربران اصلی این دستگاهها درسطح
استان ارائه شده است.
عسگری تصریح کرد:استفاده ازدستگاههای
 GPSبا هدف تحقق مواردی منجمله کنترل
اطالعات مکانی ومختصات تحویل شده از سوی
پیمانکاران دربخش علمکها (کنترل صحتسنجی
مختصات ،علمک ،تی سرویس و ، )...برداشت
مختصات درهنگام حفر چالههای آزمایش
وعملیاتی و یا هرگونه رویدادی وعملیاتی که

منجر به نمایان شدن خط گاز شود ،برداشت
مختصات هرگونه عوارض گازی نظیرشیرها،
ایستگاهها ،نقاط اندازهگیری بسته به نیازهای
موجود ،برداشت وثبت تغییرات مربوط به شبکه
شامل اضافه شدن شیرها و دیگر عوارض گازی
و )...که در پروژههای اجرایی مختلف اعمال
میشود ،بازیابی نقاطی که قبال برداشت شده با
استفاده از قابلیت  STAK POINTدستگاه
 GPSدر صورت ضرورت جهت پیدا کردن

تی سرویس ،ولو یا هر عارضه دیگری که قبال
برداشت مختصات شده باشد وهمچنین کنترل
مختصات ازبیلتهای شبکه وانشعابات پیش از
تحویل نهایی ،ضروری است.رئیس خدمات
فنی و فروش عمده گازگلستان همچنین
اظهارداشت:با هماهنگی های صورت گرفته و در
راستای نیل به اهداف مذکور درسال جاری ،
تامین  4دستگاه  GPSمولتی فرکانس دیگر
نیز در دستورکاراین شرکت قرار دارد.

ساختمان اختصاصی بیمه سالمت فومن احداث شد
مدیرکل بیمه سالمت استان گیالن با محمدرضا محسنی
فرماندار شهرستان فومن دیدار کرد.
در این مالقات ،درخصوص مسائل و موضوعات مربوط به
ارائه هرچه بهتر خدمات بیمه ای و درمانی در شهرستان بحث و
گفتگو شد.نماینده عالی دولت در این جلسه با بیان اینکه ارتقاء
سطح خدمات دهی و نظارت بر عملکرد ادارات و پیگیری مطالبات
مردمی در دستور کار فرمانداری قرار دارد ،اظهار کرد که در آینده
نزدیک ،شهرستان فومن پس از سال ها شاهد احداث ساختمان
اداری اختصاصی بیمه سالمت می شود تا خدمات به طور بهتری

به مردم ارائه گردد.وی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک در
ارائه خدمات بهتر به مردم و در راستای بستر سازی مناسب برای
رعایت حقوق شهروندی ،تعداد اندک داروخانه های شبانه روزیرا
مورد توجه قرار داد و افزود :شهرستان فومن مقصد گردشگری
است و این امر ارتقاء خدمات دهی به مردم در حوزه سالمت را
الزام آور می نماید.
وی در ادامه از استمرار پیگیری ها توسط مدیریت شهرستان
و تمهید مقدمات الزم توسط دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور
فعالیت دومین داروخانه شبانه روزی در شهرستان فومن خبر داد که

در ارتقای خدمات دهی به عموم بسیار موثر است.فرماندار شهرستان
با اشاره به نگاه ویژه بیمه سالمت به فومن ،خواستار این شد که با
توجه به برنامه ریزی های راهبردی بیمه سالمت در استان ،شهرستان
فومن نیز از مزایای این طرح ها خصوصاً نسخه نویسی الکترونیکی
بهره مند شود.مدیرکل بیمه سالمت استان با بیان این که شهرستان
فومن از اولین شهرستان های موفق استان در تهیه زمین جهت
احداث ساختمان مختص بیمه سالمت است ،وضعیت این اداره در
شهرستان را از نظر توسعه زیرساخت دولت الکترونیک و ارائه خدمات
غیرحضوری مطلوب ارزیابی کرد.

بازدید سرزده فرماندار و واحد مرکزی خبر از امور آب وفاضالب شهریار
همزمان با فصل تابستان فرماندار شهرستان
شهریار ،با حضور از واحدهای امور آب و فاضالب
شهرستان شهریار بویژه امور مشترکین بازدید و
از نزدیک با شهروندان و همکاران گفتگو کردند .
در این بازدید سرزده ،طاهری فرماندار شهرستان
شهریار به همراهی واحد مرکزی خبر از واحدهای
اداری ،امور مشترکین و همچنین تله متری بازدید
کرده و نحوه ارائه خدمات و همچنین توزیع آب

شرب بویژه در فصل گرم تابستان طی سال جاری
مورد بررسی قرار گرفت.طاهری با حضور در واحد
پاسخگویی به مشترکین از نزدیک روند پاسخگویی
و رسیدگی به کار با شهروندان و همکاران امور
مشترکین بصورت مستقیم گفتگو و از نحوه برخورد
شایسته یکی از همکاران با مردم تقدیر و در راستای
مقابله با کرونا ،تسریع و تکریم به شهروندان محترم
در پاسخگویی مناسب و کاهش مشکالت آنان تأکید

تعمير و بهسازي  ٩مدرسه توسط شركت
بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

مدير خدمات شركت بهره برداري نفت و
گاز آغاجاري از تعمير و بازسازي تعداد  9مدرسه
و احداث  14باب كالس درس جديد توسط اين
شركت خبرداد.عليمراد درويشي با اعالم اين خبر
بيان كرد :در راستاي عمل به مسئوليت هاي
اجتماعي و مشاركت در امر آموزش ،با دستور
مديرعامل ،تعمير و بازسازي تعداد 9مدرسه در
شهرستان اميديه و بخش جايزان در دستور كار
قرار گرفت و به اتمام رسيد.وي افزود :با توجه به
فرسودگي مدارس ،در اين پروژه تعداد  14باب
كالس درس جديد نيز احداث گرديد .درويشي،
بهسازي و رنگ آميزي كالس ها ،تعميرسرويس
هاي بهداشتي ،مرمت منزل سرايداري و احداث
حصار مهمانسراي آموزش و پرورش اميديه را از
ديگر فعاليت هاي انجام شده در اين پروژه عنوان
كرد .وي عنوان كرد :در اين پروژه مبلغي بالغ بر 20
ميليارد ريال توسط شركت بهره برداري نفت و گاز
آغاجاري هزينه شده است.

درگاههای ارتباطی مخابرات منطقه
گلستان در خدمت مشتریان است

عملکرد سال  1397آنها بین  2.5تا  5میلیون
تومان است ،با  4درصد افزایش ،مالیات از  5تا 10
میلیون تومان با افزایش  8درصد و مالیات بیش از
 10میلیون تومان نیز با  12درصد افزایش نسبت
به مالیات عملکرد سال 1397محاسبه و قطعی
می شود .کوماسی در ادامه افزود :مشاغلی که
سال  ،1398اولین سال فعالیت آنهاست همچنین
کسانی که در سال  1398اقدام به خرید سکه
از بانک مرکزی کرده اند ،مشمول دستورالعمل
تبصره  100قانون مالیات های مستقیم نیستند و
باید اظهارنامه تسلیم کنند.وی در خصوص شرط
استفاده صاحبان مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی و
داروسازی و دامپزشکی از امکان مالیات مقطوع
عملکرد سال  1398گفت :مشاغل مذکور عالوه بر
فروش کاال و خدمات ساالنه تا سقف  990میلیون
تومان ،صرفا در صورت اجرای تبصره قانون بودجه
در خصوص ثبت نام سامانه فروشگاهی( کارتخوان
بانکی) ،مجاز به استفاده از دستورالعمل تبصره

درصدی داشته و امیدواریم تا انتهای فصل کاری این طرح را نهایی
کنیم.وی در ادامه به موضوع نگهداری ابنیه فنی راهها اشاره کرد و
با بیان اینکه در بخش ابنیه فنی هدف نگهداری پلها و هر آنچه در
حاشیه جادهها وجود دارد ،است افزود :در استان همدان بیش از ۹
هزار پل و آبرو در محورهای مواصالتی وجود دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان با اشاره
به اینکه یکی از بخشهای اداره کل راهداری بخش حمل و نقل است
که در زمینه حمل و نقل مسافر و کاال فعالیت میکند ،اضافه کرد:
بیش از  ۱۰۴شرکت حمل و نقل کاال در استان همدان وجود دارد
و بیش از  ۲۰هزار راننده فعال در بخش حمل و نقل کاال فعالیت
دارند.پناهنده با اشاره به اینکه انجمن صنفی بخش حمل و نقل و
رانندگان وظیفه مهم و حساس ساماندهی حمل و نقل را عهده دار
است ،یادآور شد :حمل و نقل استان همدان روان در حال انجام است
و در بخش حمل نهادههای دامی استان همراهی رانندگان باعث شد

اخبار

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

مالیات مقطوع ،امکانی برای آسان سازی و سرعت دهی به فرایند های مالیاتی

بازدید مدیر عامل شرکت از پست درحال
احداث۶۳/۲۳۰کیلوولتخلخال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل به همراه نماینده مردم خلخال و کوثر
در مجلس شورای اسالمی  ،فرماندارخلخال
،مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
و سرپرست برق خلخال ،از پست در حال
احداث ۶۳/۲۳۰کیلوولت خلخال بازدید نمودند.
قدیمی درخصوص پروژه در حال احداث
۶۳/۲۳۰کیلوولت خلخال عنوان نمود  :این پروژه
در راستای رفع افت ولتاژ شبکه وتامین برق
پایداربرای مشترکان خانگی ،تجاری ،کشاورزی
وکارخانجات بامصرف باال طراحی واحداث شده
است که امید واریم با بهره برداری از این پروژه
عظیم مشکل ضعف برق شهرستان خلخال
برطرف شود.وی در خصوص مشخصات و
ظرفیت این پست گفت  :این پست دارای دو
ترانس  ۱۲۵و ۳۰مگاولت آمپر می باشد که قادر
به تامین بار شهرستان خلخال در سالهای آتی
خواهد بود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل افزود:این پروژه با اجرای  ۱۸کیلومتر خط
 ۲۳۰و یک پست  ۶۳/۲۳۰و باصرف هزینه بالغ
بر۲۰۰میلیارد تومان احداث شده که در آینده
نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

که تهیه و خرید این بستهها بدون صرف بودجه
داخلی و تنها به همت کارکنان شهرداری بابل
انجام شد.شهردار بابل یادآور شد :این بستهها به
منظور رفع نیازهای اولیه خانوار تهیه شده است
و امیدواریم در مراحل بعدی تعداد بستهها را به

دو برابر افزایش دهیم.دکتر حکیم خاطرنشان کرد:
تالش کردیم با شناسایی خانواده های نیازمندان،
این کمک ها را به صورت مستقیم در اختیار آنان
قرار دهیم و سعی داریم تا در مراحل بعدی با
افزایش بستههای معیشتی خانوادههای بیشتری،

از این کمک ها بهرهمند شوند.وی ابراز امیدواری
کرد تا با همدلی و وحدتی که در بین مسئولین
و شهروندان بابلی وجود دارد این دوران سخت را
سپری کنیم .شهردار بابل همچنین از نصب ۲۰
المان شهدای گرانقدر در جوار محل زندگی آنان
خبر داد .وی هدف چهارمین مرحله اجرای نصب
المان را زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا ذکر کرد
و افزود :نصب  ۲۰تابلوی دیگر از شهدای بابل
در جوار محل زندگی خانواده آنها توسط مدیریت
فرهنگی شهرداری انجام شد.حکیم بیان داشت:
شهرداری بابل به ترتیب در مرحله اول  ۱۵تابلو
 ،مرحله دوم  ۱۲تابلو  ،مرحله سوم  ۹تابلو و در
مرحله چهارم  ۲۰تابلو شهدا را نصب کرده است.
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کردند  .طی این بازدید از تله متری ،محسن احمدی
مدیر امور آب و فاضالب شهریار ،از نحوه خدمات و
ارتباط مستقیم چاهها ،مخازن ذخیره و ایستگاههای
پمپاژ و در مجموع نحوه آبرسانی از تولید و توزیع به
شهروندان گزارش جامع ارائه کرد.
احمدی افزود :با شرایط موجود تولید و توزیع
آب شرب و برای مقابله با ویروس کرونا ،درصورت
رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان ،مشکل

قطع و یا افت فشار در سطح مناطق تحت پوشش
نخواهیم داشت اما در صورت تشدید گرما ،عدم
همراهی شهروندان در مصرف صحیح و همچنین
بدلیل تبخیر باالی آب (بویژه از طریق کولرها)،
احتمال افت فشار در شبکه های توزیع آبرسانی
بصورت پراکنده وجود دارد .مسئولین و مردم در
چنین شرایطی با عزم جدی نحوه مصرف صحیح آب
بویژه در خانواده مدیریت نمایند .

مدیر مخابرات منطقه گلستان بر لزوم و
ضرورت رسیدگی به مشکالت مردم در زمینه
خدمات مخابراتی تاکید کرد .مهندس غالمعلی
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید
بر اهمیت مشکالت مردم و ضرورت رفع آنها گفت
 :شهروندان و مشترکان مخابرات میتوانند با ثبت
انتقادات  ،نظرات و پیشنهادات یا مشکالت خود
ازطریق درگاههای در نظر گرفته شده نسبت به
بهبود فرآیندها و یا رفع مشکل خود اقدام نمایند
.وی یکی از این درگاههای ارتباطی را پرتال
مخابرات منطقه گلستان به آدرسgolestantci..
 ir wwwدانست و افزود :مشتریان با مراجعه به
این پرتال نسبت به اطالع رسانی مشکل مخابراتی
خود اقدام نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی و
نتیجه به آنها اعالم گردد که نحوه اعالم نتیجه
بصورت تلفنی یا ثبت در پرتال خواهد بود .مهندس
شهمرادی از درگاههای ارتباطی دیگر همچون
سامانه ارتباط مردمی مخابرات به شماره 2021
نام برد و تاکید کرد مشتریان از هردرگاه ارتباطی
که مشکالت و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح
نمایند همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رسیدگی
به آن اقدام خواهند نمود .مدیر مخابرات منطقه
گلستان همچنین اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد
مخابرات را برای مشتریانی که تمایل به طرح
مشکل خود به صورت حضوری دارند معرفی نمود و
گفت  :بازرسان اداره بازرسی مخابرات درجهت رفاه
حال مشتریان به نحو احسن در خدمت مشتریان
خواهند بود و رضایت مندی مشتریان در دریافت
خدمات مناسب و با کیفیت را مد نظر دارند.

نشست مدیر کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان گلستان با
مدیرعامل شرکت گاز

با هدف بررسی مشکالت مسیر اجرای پروژه
های گازرسانی انجام شد :نشست مدیر کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان گلستان با مدیرعامل
شرکت گاز.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان گلستان ،در این دیدار  ،طرفین در خصوص
موضوع این جلسه و بررسی مسائل و مشکالت
موجود در مسیر اجرای پروژه های گازرسانی به
 3روستای شاهکوه علیا  ،شاهکوه سفلی و چهار
باغ شهرستان گرگان و همچنین پروژه گازرسانی
به روستای سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد و
مرتفع نمودن آنها رایزنی نموده و ضمن تبادل نظر
 ،تصمیمات مناسبی اتخاذ نمودند .در این نشست
 ،مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ضمن
خوشآمدگویی و تقدیر از همراهی بسیار خوب
اداره کل راهداری و حملو نقل جادهای استان ،
خواستار اصالح مجوزهای صادره که دارای موانع
و مشکالت اجرایی هستند از سوی اداراه مذکور
شده تا موانع موجود در مسیر اجرای گازرسانی
مرتفع شده و انشاء ا...
به روستاهای یادشده
با اتخاذ تدابیر مناسب  ،انجام کار به تعویق نیفتد.
دراین نشست مهندس میقانی ،قول مساعد دادند تا
پس از بررسی های مجدد  ،موانع پیش رو برداشته
و شرایط کار تسهیل شود.

 ۳۵۰واحد مسکونی برای ایثارگران
گلستانی ساخته میشود

مدیرکل بنیاد شهید گلستان از احداث
 ۳۵۰واحد مسکونی برای ایثارگران استان خبر
داد.اسرافیل وزیری اظهار داشت :بنیاد شهید
با همکاری وزارت راه و شهرسازی  30هزار
واحد مسکونی برای ایثارگران کشور احداث
خواهد کرد که سهم استان گلستان  350واحد
مسکونی است.وی افزود :پیگیر افزایش سهمیه
استان هستیم و به همین منظور نشستی با
مدیرکل راه و شهرسازی استان داشتیم تا
زمینهای مناسب برای احداث این واحدها
مشخص شود.وزیری ادامه داد 25 :هزار سهمیه
استخدامی برای ایثارگران کشور محفوظ است،
همچنین طی تفاهم نامه بنیاد و وزارت صمت،
از ظرفیتهای اشتغال آزاد برای ایثارگران
استفاده خواهیم کرد.وی اضافه کرد :طی نشست
با مدیرکل صمت استان ،از ظرفیتهای استانی
در حوزههای صنعتی ،کشاورزی ،تولیدی و
توزیعی برای اشتغال ایثارگران گلستانی استفاده
خواهد شد.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
گلستان گفت :پاداش پایان خدمت شهدا تا پایان
سال  97پرداخت شد و پاداش مربوط به سال
 98هم طی هفتههای آینده پرداخت خواهد
شد .همچنین ذخیره مرخصی شهدا از سال 91
تا سال  95پرداخت شد و  65درصد دیگر در
مرحله بعدی پرداخت خواهد شد.وزیری افزود:
معوقات ماده  38جانبازان پرداخت شده و در
انتظار صدور احکام از سوی ستاد کل نیروهای
مسلح هستیم تا مابقی آن پرداخت شود.وی
یادآور شد :طبق قول رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،همه مطالبات ایثارگران تا پایان دولت
پرداخت میشود.

