دریچه
با حضور معاون رئیسجمهور صورت گرفت؛

برگزاری بیست و سومین
جشنواره شهید رجایی استان
آذربایجانشرقی

اردستان /علی دهقانانزواره :رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان اظهار داشت :در طرح پیش رو نزدیک به صددرصد طیور
بومی روستاهای دارای جمعیت طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه خواهند شد .سعید راعی اعالم کرد :در راستای پیشگیری
از بیماری نیوکاسل در طیور بومی شهرستان که عملیات اجرایی مایهکوبی آن از  29شهریورماه آغاز میشود ،بیش از  86000قطعه
طیور بومی شهرستان توسط اکیپ شبکه دامپزشکی به صورت صددرصد رایگان واکسینه خواهند شد .وی پیرامون این بیماری گفت:
نیوکاسل یک بیماری ویروسی با سرعت انتشار باالســت که در صورت بروز ،عالوه بر کاهش تولید ،خسارات فراوان اقتصادی نیز به
صنعت پرورش طیور وارد میکند .راعی از همکاری شایسته پرورشدهندگان شهرستان در ادوار گذشته تشکر و بر لزوم همکاری در
خصوص تسهیل در اجرای طرح مذکور تاکید کرد.

کرمانشاه  /اکبر میثاقی :یک دستگاه ژنراتور قدیمی با قدمتی بیش از  ۶۰سال حین عملیات خاکبرداری و تسطیح محوطه چاههای
نفتی در منطقه مرزی نفتشهر از توابع بخش سومار شهرستان قصرشیرین کشف شد .این ژنراتور انگلیسی با سازه هفت تنی متعلق
به سال  ۱۳۳۸خورشیدی برابر با  ۱۹۵۸میالدی است که توسط کارکنان نفت و گاز غرب در زمینهای اطراف چاه شماره  ۱۱در محل
قدیم پاالیشگاه نفتشهر کشف شده و به موزه صنعت نفت غرب منتقل شد .ژنراتور در سال  ۱۹۵۸میالدی به سفارش شرکت ملی
نفت ایران جهت تأمین برق پاالیشگاه نفتشهر در محل قدیم پاالیشــگاه نفتشهر نصب شده است .تاریخچه پایان کار آن مشخص
نیست ولی احتماالً به علت خرابی و عدم تعمیر از رده خارج شده و به دلیل وزن سنگین آن در محل پاالیشگاه قدیم با گذشت زمان
طوالنی مدفون شده است.
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 به عنوان یکی از پایگاههای بسیج برتر

Provinces

استان گیالن

امام جمعه تبریز:

از پایگاه بسیج شهید تندگویان
شرکت گاز تقدیر شد

شرکتهایدانشبنیان
نیازمندحمایتهستند

تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

امام جمعه تبریز گفت :نباید تسهیالت و امکانات تنها
به مرکز استان اختصاص داده شــود و برای شهرهای
دیگر مثــل مرند ،میانــه و مراغه که فرمانــداری ویژه
دارند ،توجه ویژه الزم است .حجتاالسالم والمسلمین
سیدمحمدعلی آلهاشم در دیدار معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور با بیان اینکه پارک علم و فناوری اســتان
به عنوان یکی از مراکز ایدهپروری ،نیاز به حمایت ویژه
دارد ،گفت :جوانان نخبه استان نیاز به حمایتهای ویژه
از سوی دولت دارند تا تواناییهای خود را نشان دهند،
البته در این میان نباید تسهیالت و امکانات تنها به مرکز
استان اختصاص داده شود و برای شهرهای دیگر مثل
مرند ،میانه و مراغه که فرمانداری ویژه دارند ،توجه ویژه

گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

الزم اســت .امام جمعه تبریز با بیان اینکه از برنامهها و
رویدادهای استارتآپ در زمینههای مذهبی و اجتماعی
نیز باید حمایت شود ،ادامه داد :با تقویت خیریههایی که با
موضوع اشتغال در بستر فضای مجازی فعالیت میکنند،
میتوان فروشــگاههای اینترنتی هم برای اشتغال در
مناطق محروم راهاندازی کرد .وی بر ایجاد مرکز فناوری
و نوآوری فعالیتهای نرم و فرهنگی در سطح شمالغرب
در تبریز تاکید کرد و گفت :موضوع شــتابدهی مرکز
فرهنگی قرآنی هم مورد توجه قــرار گیرد و همچنین
باید کانونی بــرای نخبگان فرهنگی ایجاد شــود تا در
راستای ایدهپردازیهایشان فعالیت کنند .حجتاالسالم
والمسلمین آلهاشم یکی از امتیازات دانشگاههای استان
را وجود استاندار دانشگاهی عنوان کرد و اظهار داشت:
استاندار آذربایجانشــرقی به دلیل سابقه دانشگاهی،

مشکالت و موانع دانشگاهها و ارتباط صنعت و دانشگاه
را لمس میکنند .نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی
با اشاره به اهمیت توسعه گردشــگری گفت :در حوزه
گردشگری یک رویداد گردشگری اسالمی با محوریت
بناهای تاریخی و مشاهیری که در این استان است فعال
شود .امام جمعه تبریز ،توجه به علم و فناوری در قالب
رویدادهای مسجدمحور را مورد تاکید قرار داد و افزود:
اقتصاد دانشبنیان هم نباید از مســجدمحوری فاصله
بگیرد که مســجد امام صادق تهــران نمونه موفق این
قم

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:

ابتالی گروه سنی پایین به کرونا
بحران اســتان گفت :کودکان ناقالن انتقال ویروس
هســتند .دکتر جانبابایی عنوان کرد :اســتان قم
نخستین استانی بود که توانســت کرونا را در کشور
تشخیص دهد و اقدامات بســیار خوبی در راستای
مدیریت کرونا در ســطح اســتان انجام شــده که
نشاندهنده یک فضای همدلی اســت .وی افزود:
ویروس کرونا متمایز از ویروسهای دیگر اســت و

نماینده مردم کاشمر ،بردسکن در مجلس
شورای اسالمی:

وجود سم مهلک مافیا در افزایش
قیمت خودرو

مشهد  /گروه استانها :نماینده مردم کاشمر،
بردسکن ،خلیلآباد و کوهسرخ در مجلس شورای
اســامی گفت :وجود مافیای دولتــی در افزایش
قیمت خودرو ،سم مهلکی است و وجود این مافیا
آرامش بازار خــودرو را برهم زده ،بــه طوری که
شاهد التهابات غیرمنطقی در بازار خودرو هستیم.
محمدجواد نیکبین افزود :در طول چند ماه اخیر
واحدهای نظارتی با تبلیغات گســترده از آمادگی
خود برای نظارت بر بازار خودرو گفته بودند اما عم ً
ال
نظارتی در کار نبوده و فقط نظارهگر هستند .نماینده
مردم شــریف منطقه ترشــیز در مجلس شورای
اســامی گفت :نوســانات بازار خودرو پذیرفتنی
نیست به طوری که شاهد افزایش دو تا سه برابری
قیمت خودروهای داخلی هســتیم .وی با اشــاره
به اینکه شــورای رقابت به صورت فصلی و اعمال
قیمتهای جدید برای خودروسازان عم ً
ال زمینه
سوءاســتفاده را فراهم کرده اســت ،تاکید کرد:
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروها
به صورت فصلی (هرسه ماه یکبار) بازار خودرو را
آشفته کرده است.
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استانها

کوتاه از استانها

عکس :نسل فردا

تبریز /گروه استان ها:بیست و سومین جشنواره
شهیدرجایی استان با حضور دکتر ستاری معاون
رئیسجمهور ،استاندار آذربایجانشرقی و مدیران
کل دستگاههای اجرایی در محل سالن جمهوری
اســتانداری برگزار شــد .در این آییــن اداره کل
بهزیستی آذربایجانشــرقی ،از بین دستگاههای
دولتی که مورد ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان قرار گرفتهاند موفق به کسب
رتبه برتــر در مجمــوع شــاخصهای عمومی و
اختصاصی ،در گروه «ســامت و رفاه اجتماعی»،
حائز باالترین امتیاز و به عنوان دستگاه برتر معرفی
شد .شایان ذکر اســت که به منظور ارجگذاری و
تکریم صادقانه و مؤثــر در نظام مقدس جمهوری
اسالمی و قدردانی از تالشگران و دستگاههای برتر
در عرصه خدمتگزاری به ملت شــریف و بزرگوار
ایران اسالمی و نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود
عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف از
طریق قدردانی و تشویق آنها ،به استناد آییننامه
اجرایی مــواد  ۸۱و  ۸۲قانــون مدیریت خدمات
کشوری و دســتورالعملهای اجرایی مربوط در
خصوص ارزیابی عملکرد ،بخشــنامه جشــنواره
شهیدرجایی ساالنه ابالغ و جشنواره شهیدرجایی
در سطح ملی ،دستگاهی و استانی برگزار میشود.
گفتنی است؛ اداره کل بهزیستی آذربایجانشرقی
در بیست و سومین جشنواره استانی شهیدرجایی،
در بُعد شاخصهای عمومی و اختصاصی به عنوان
برگزیده از بین دستگاههای استانی معرفی و لوح
سپاس جشنواره را کسب کرد.

واکسینه شدن  86000قطعه طیور بومی شهرستان اردستان

کشف ژنراتور در دل میدان نفتی نفتشهر

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

معاون درمان وزارت بهداشــت در جلسه مدیریت
اراک

سخنگوی شورای شهر اراک گفت:

شهردار مشهد:

اراک /رضوان داودیجم :سخنگوی شورای شهر
اراک در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص
اقدامات شورای شهر در سه ســال اخیر ،به پروژه
مجتمع تجاری آفتاب در مرکز شهر اراک اشاره کرد
و افزود :این پروژه در واقع در محل شهرداری قدیم
شهر اراک واقع شده اســت .این بنا که میتوانست
بنایی تاریخی باشــد با بیتدبیری تخریب شده و
تصمیم بر احداث یک مجتمع تجاری به جای آن
گرفته شد .سعید نادری اضافه کرد :شورای پنجم با
ورود به موضوع مدیریت شهری از سرگیری ساخت
و ساز این مجتمع را در دستور کار خود قرار داد و در
نهایت در سال  ۹۸از طریق فراخوان سرمایهگذاری،

پروژه به جهاد نصر واگذار شــد و از ابتدای ســال
تاکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده و تاکنون ۱۰
درصد پیشرفت فیزیکی نیز حاصل شده است .وی
در خصوص اجرای پروژههای عمرانی در شهر اراک
گفت :اخیرا ً اجرای پنج پروژه با مشــارکت قرارگاه
خاتماالنبیا به مبلغ  ۳۰۰میلیارد تومان در دستور
کار قرار گرفته که شــامل زیرگذر میدان مقاومت،
تقاطع میدان امام خمینی (ره) ،تقاطع کمربندی
شــمالی و جاده فرودگاه ،ادامه بلوار شهید آنجفی
و جاده فراهان و ادامه بلوار شهید آنجفی از جلوی
آرامستان اراک میشود و انعقاد قرارداد آن به زودی
انجام میگیرد.

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده
ﺷﻤﺎره 99/41 - 99/40 - 99/39
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ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺮ د ارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎى دﯾﺰﻟﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و داراى رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرى ﺧﺎﻟﻰ و داراى
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﻃﻰ ﻣﺪت 5روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
 www.setadiran.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ  400,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ ﺷﻤﺎره  0205682793007ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ رود آور
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ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺮاﺑﻰ ﻓﺎز 3
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ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﭼﺎه ﻫﺎى دﯾﺰﻟﻰ ﻓﺮﯾﺎزان

99/41

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت
اﻟﻒ و ب و ج
99/07/16
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 12

وی خاطرنشــان کرد :در خصوص کودکان نیز باید
این نکته را بگویم که ابتالی گروههای سنی پایین در
حال افزایش است و کودکان میتوانند ناقالن کرونا به
بزرگساالن باشند .جانبابایی افزود :در کشور شاهد
روند کاهشی ویروس بودیم ،اما متاسفانه مسافرتها
و بعضاً برخی تجمعها موجب شد تا این ویروس در
سطح کشور بار دیگر به صورت صعودی عمل کند.
وی یادآور شــد :یکی از مشــکالت ما دیر مراجعه
کردن افراد مبتال به کرونا به مراکز درمانی اســت و
باید بدانیم که تشخیص سریع یکی از مسائل مهم در
این ویروس است.

مشهد

عملیاتی شدن  ۵پروژه بزرگ شهری توسط قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

بسیار پیچیده عمل میکند ،درمان ویروس حمایتی
و مراقبت از خود و تشــخیص به موقع است .معاون
درمان وزارت بهداشــت در خصوص واکسن اظهار
داشت :فع ً
ال نباید نقطه امیدی داشته باشیم چراکه
بسیاری از کشــورها نگاه اقتصادی به این موضوع
دارند ،باید بدانیم که با کارهای پیشگیری و مراقبتی
میتوانیم در راســتای مدیریت ویروس عمل کنیم.

موضوع است .حجتاالسالم والمسلمین آلهاشم توجه
به فناوری صنایع روستا دوست را الزم و ضروری دانست
و گفت :آذربایجانشرقی قطب کشاورزی کشور است و
باید توسعه این بخش استان مورد توجه قرار گیرد .وی در
پایان خاطرنشان کرد :خوشبختانه یکی از موفقیتهایی
که امــروز در حوزه صنعت دفاعی در نیروهای مســلح
داریم مرهــون هدایتهــای مقام معظــم رهبری و
همت واالی شــهید ستاری اســت که از نیروی هوایی
شروع شد.
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ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ )رﯾﺎل(
458,184,000
286,941,000
321,956,000

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت
و ﺟﺰﯾﯿﺎت در
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -1ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﻓﺮاﺧﻮان و ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد واﺻﻞ ﺷﻮد
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺪوش ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﻰ و ﺷﺮﮐﺘﻰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  081-38274632ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(www.setadiran.ir
* در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد  ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

حوزه مغزافزاری ارزشمند دیده نمیشود
مشهد  /زهرا آخوندی :شهردار مشهد گفت:
بخشهای مغزافزاری ما حوزه برنامهریزی ،حوزه
مالی و پشتیانی و حوزه اقتصادی هستند که در
این دوره با یکدیگر هماهنگتر عمل میکنند
و یکی از نقاط برجســته این دوره ،هماهنگی و
گفتوگو و فهم متقابل اســت و این عوامل این
امکان را میدهد که سازمان عملکردهای قابل
رصدی داشته باشد تا بتوانیم به توفیقات خوبی
دســت پیدا کنیم .محمدرضا کالئی در مراسم
اهدای جایزه ملی انجمن حسابرســان داخلی
ایران به شهرداری مشهد ،اظهار کرد :زمانی که ما
موفقیتی این چنینی را کسب میکنیم ،با توجه
به کارکرد حسابرســی داخلی در این موفقیت
مجموعهای از عوامل سهیم هستند .وی افزود:
چه کسانی که امکان ردیابی اهداف و عملکردها
را فراهم کردند و چه کسانی که برای رسیدن به
این مهم برنامهریزی کردند ،همه و همه در این
امر نقش بسزایی دارند .شهردار مشهد بیان کرد:
کسانی که ابزارها را برای رســیدن به این مهم
فراهم کردند نیز در به دست آوردن این موفقیت
بینصیب نبودهاند .کالئی خاطرنشان کرد :همه

این دســتهها در کنار همه بــرای این موفقیت
تالش کردند ،اما واقعیت امر در این اســت که
تمامی این افراد دست به دســت هم مغزافزار
سازمان ما هستند و همه اینها در کنار هم تالش
کردند .وی تصریح کرد :معتقدم که بخشهای
مغزافزاری ما حوزه برنامهریــزی ،حوزه مالی و
پشتیانی و حوزه اقتصادی هســتند که در این
دوره با یکدیگر هماهنگتر عمل میکنند و یکی
از نقاط برجسته این دوره ،هماهنگی و گفتوگو
و فهم متقابل اســت و این عوامل این امکان را
میدهد که ســازمان عملکردهای قابل رصدی
داشته باشد تا بتوانیم به توفیقات خوبی دست
پیدا کنیم .شهردار مشهد گفت :کسانی که در این
حوزه فعالیت میکنند ،معموالً دیده نمیشوند.
اهمیت حوزه مالی ما در این موضوع اص ً
ال دیده
نمیشــود و عموم افراد درکی از نقشی که این
حوزه در توفیقات ســاختار سازمانی در مجوعه
مدیریت شهری دارد ،به دست نیاوردند .کالئی
ادامه داد :بنده شــهادت میدهم که حوزههای
مغزافزاری ما به شدت خوب عمل میکنند ،حتی
اگر دیده نشوند.

اندیشه
شهردار اندیشه عنوان کرد:

تعامل مستمر ادارات با مراجع مالیاتی مهمترین عامل رفع مشکالت
اندیشه /سحرمصطفوی آرام :شهردار اندیشه
با تقدیم لوح ســپاس از مدیر کل  و معاونان امور
مالیاتی غرب استان تهران تقدیر و تشکر کرد .این
اقدام در پی تعامل و همکاری دو سویه امور مالیاتی
غرب استان تهران و شهردار اندیشه صورت گرفت
که طی نشستی این لوح ســپاس توسط مشاور
مالیاتی شهرداری اندیشــه به مدیرکل و معاونان
مالیاتی غرب اســتان تهران اعطا شد.علی ملکی
درخصوص همراهی بیشائبه امور مالیاتی غرب
استان تهران به واحد خبر شهرداری اندیشه گفت:
حرکت در جهت اعتالی اهداف انقالب اسالمی و
آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
از وظایف همه دستگاهها و ارگانها و مردم است
اما در این بین برخی از ارگانها با تعامل بســیار
صمیمانه باعث میشــوند در تحقــق یافتن این
اهداف شاهد سرعت بیشــتری باشیم .وی افزود:
خوشــبختانه اداره کل امور مالیاتی غرب استان
تهران اهتمام ویژهای در این خصوص داشــته تا
در راســتای انجام خدمات مطلوب و مناســب با

توجه به ماموریتهای مالیاتی اداره امور مالیاتی
و خدمترسانی به شــهروندان توسط شهرداری
اندیشه شــاهد اقدامات خوبی باشیم و با برطرف
کردن مشکالت و موانع و ارائه راهکارهای متناسب
طبق قوانین ،اقدامی مناســب جهت تعامل بین
مردم و شهرداری شــکل گیرد .علی ملکی افزود:
شــهرداری اندیشــه وظیفه خود میداند از همه
مدیرانی که ســعی در همــکاری و تعامل ارزنده
برای خدمترسانی بهتر به مردم دارند ،قدردانی
کند.

در همایش بســیج کارمندان ســپاه قدس
گیالن که با حضور دکتر زارع استاندار گیالن،
سرهنگ علی توشه جانشین فرماندهی سپاه
قدس گیالن و جمعی از مدیران استانی برگزار
شد ،از محمدنقی اسماعیلزاده فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج شــهید تندگویان شرکت گاز
استان گیالن به عنوان یکی از پایگاههای برتر
و برادر بســیجی کمیل منصور ناصردوست
به عنوان یکی از جهادگران عرصه ســامت
تقدیر به عمل آمد .ارســان زارع اســتاندار
گیالن در همایش تجلیل از کارمندان نمونه
سازمان بسیج ادارات استان ،ایجاد شفافیت
بیشتر ،تقویت سالمت اداری و توسعه دولت
الکترونیک را منجر به جلوگیری از فساد اداری
و کاهش زمینه آسیبها دانست و گفت :اگر
مردم در مواجهه با سختیها و مشکالت شاهد
روحیــه امیدوارانه ،نگاه بســیجی ،مهربانانه
و گشــادهرویی مدیران و کارکنان باشــند؛
رضایتمندی آنان بیشتر میشــود .استاندار
گیالن با اشاره به قرار داشتن در ایام ماه محرم؛
ماه پیــروزی عزت ،آگاهــی و ایمان بر جهل
اظهار کرد :به یقین امــروز ،آرمانهای واالی
نهضت حســینی همچون آزادی ،آزادگی و
دینداری ،جهانی شــده و ارادت و عشق به
ائمه اطهار به ویژه اباعبدالهالحســین (ع) و
یاران وفادارش در قلوب ملتها نهادینه شده
است .وی با تبریک هفته دولت به کارگزاران و
خادمان سختکوش ملت در مجموعه دولت و
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب ،دفاع
مقدس ،مدافعان حرم و دولت گفت :شهیدان
رجایی و باهنــر مدیرانی خــدوم ،مردمدار،
متواضع ،پرتالش و مخلــص بودند که ثابت
کردند هرکجا روحیه خدمــت و اخالص در
کنار هم قرار بگیــرد ،موجب موفقیت ،فخر و
مباهات است .نماینده عالی دولت در گیالن
به همراهی بسیج و ســپاه با مجموعه دولت
همچون گذشــته در جریان مقابلــه با کرونا
طی مدت شــش ماه اخیر اشاره کرد و گفت:
در اجرای طرح بســیج مقابله با کرونا ،پایش
و غربالگری ،تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز،
جمــعآوری کمکهای مؤمنانه و رســاندن
به نیازمندان ،بســیجیان گرانقدر به صورت
شــبانهروزی و با روحیه جهادی تالشهای
ارزندهای داشتهاند .اســتاندار گیالن با بیان
اینکه به سبب تشدید تحریمهای ظالمانه و
غیرقانونی دولت استکباری آمریکا علیه نظام،
دولت و ملت ایران؛ امروز اداره کشور با سبک
و سیاق سالهای قبل متفاوت است ،افزود :به
طور قطع باید با ابتــکار و خالقیت به گونهای
عمل شــود که معضالت و مشکالت موجود
جامعه را به فرصت تبدیل کنیم و این با وحدت،
همدلی ،انسجام ،صبر و مقاومت امکانپذیر
اســت که نمونه آن را در تأمین تجهیزات و
امکانات مــورد نیاز ایام کرونــا و صادرات آن
محصوالت شاهد بودیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم:

 ۵۹۱نفر آورده خود
را تکمیل کردند

ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

مدیرکل راه و شهرســازی استان ایالم گفت:
تاکنون  ۵۹۱نفر در ایالم در طرح مسکن ملی
آورده خــود را تکمیل کردهانــد .علیاصغر
کاظمی اظهار کرد :اداره کل راه و شهرسازی
اســتان ایالم احــداث  ۱۰هــزار و  ۵۳واحد
مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت :تاکنون  ۱۱هزار و  ۴۰نفر برای این
طرح در استان ثبتنام و هزار و  ۵۵۰متقاضی
نیز افتتاح حســاب کردهاند .مدیــرکل راه و
شهرسازی استان ایالم یادآور شد :از این تعداد
متقاضی تاکنون  ۵۹۱نفر از متقاضیان آورده
خود را تکمیل کردهاند.
کاظمی تصریح کرد :آن دسته از متقاضیانی
که پیامک راه و شهرسازی استان را دریافت
و پس از مراجعه به ســامانه طرح اقدام ملی
مســکن مدارک خود را تهیه کردهاند باید در
مدت زمان تعیین شده ( ۱۵روز پس از دریافت
پیامک) برای پرداخت ســهم آورده به بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان و بانک مراجعه
کنند.

