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 تبریز-امیدمحمزاده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی،مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی آذربایجان شــرقی گفت؛ 
مجموعــه ادارات و ســازمانهای تابعه 
وزارت در استان برای بخش عظیمی از 

مردم خدمات ارائه می نمایند.
 دکتر حســین فتحی در نشست 

اعضای شــورای هماهنگــی ادارات و 
سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کارو رفاه 
اجتماعی در استان با معاونت سیاسی 
امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با 
بیان نقش راهبردی ادارات و سازمانهای 
تابعه وزارت در استان در ارائه خدمات 
شایسته به آحاد مردم اظهار کرد؛ این 

ادارات در عرصه های مختلف اجتماعی 
،سیاسی و امنیتی نقش ایفا می کنند و 
اقدامات اساسی همکاران در حوزه های 
مختلف در ایجاد آرامش در محیط های 
کار و حمایت های اجتماعی و نیز حفظ 
دستاورد های ارزشمند نظام از اهمیت 

باالیی برخوردار می باشد.

فتحی با معرفی خدمات ارائه شده 
توســط این مجموعه ها افزود: وزارت 
تعاون، کارو رفاه اجتماعی با گســتره 
فعالیت ها و خدمات به بیش از ۷۰ درصد 
مردم در راستای تداوم تولید ،توسعه ی 
اقتصادی توانمند سازی نیروی مولدکار 
و توســعه بخش تعاون به عنوان یکی 

از ارکان مهم اقتصادی نقش مهمی را 
ایفا می کنند.

 معاونت سیاسی امنیتی استانداری 
آذربایجان شرقی:

مجموعه خدمات ادارات و سازمانهای 
تابعه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  
در تمامی حوزه ها کار سازاست معاونت 
سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان 
شــرقی در نشســت اعضای شورای 
هماهنگی ادارات و ســازمانهای تابعه 
وزارت در اســتان با اشاره به نقش مهم 
این ادارات اظهار کرد: مجموعه ادارات 
تابعه وزارت در اســتان بــا هماهنگی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر 
اساس رسالت خطیر و وسعت فعالیت 
ها در تمامی حوزه هــا نقش مهمی را 

ایفا می کنند.
تــراب محمدی افــزود: اگــر این 
مجموعه ها بتوانندهم افزایی به تمام 
معنا داشته باشند بســیاری از موانع و 

مشکالت مردم رفع می گردد.
وی آگاه ســازی و آگاهی بخشی به 
مردم را از موضوعات بسیار مهم  خواند 
و بر ضرورت شفاف ســازی مجموعه 
خدمات برای اطالع رســانی و آگاهی 
مردم از وظایف و اختیارات کارگزاران 

تاکید کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری در 

بخش دیگری با تاکید بر ضرورت فرهنگ 
ســازی کار تصریح کرد باید روحیه و 
انگیزه کاری در بین جوانان و نیروی مولد 
جامعه نهادینه شود تا با روحیه انقالبی 
و جهادی برای نقش آفرینی در جامعه 

حرکت کنند
وی نظــام و مــردم را امانتی مهم 
توصیف کرد و خاطر نشــان کرد مهم 
ترین کارکرد و بزرگترین وظیفه ما حفظ 

کیان نظام و کسب رضایت  مردم است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛

بهره مندی اکثریت مردم آذربایجان شرقی ازخدمات 
ادارات و سازمانهای تابعه وزارت کار

معاونت سیاسی امنیتی 
استانداری آذربایجان 

شرقی در نشست اعضای 
شورای هماهنگی ادارات 
و سازمانهای تابعه وزارت 
در استان با اشاره به نقش 

مهم این ادارات اظهار کرد: 
مجموعه ادارات تابعه وزارت 

در استان با هماهنگی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی بر اساس رسالت 
خطیر و وسعت فعالیت ها در 
تمامی حوزه ها نقش مهمی 

را ایفا می کنند.

همدان-غالمی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
ازبرگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور خبر داد و افزود: در سفر اخیر معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همدان قول مساعد برای برگزاری این رویداد گرفته شد و 

آمادگی داریم در صورت تامین اعتبار الزم این جشنواره را در مرداد ۱۴۰۱ میزبانی کنیم.
ااحمدرضا احسانی در نشست با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی موزه چاپ استان، گفت: 
ظرفیت و توانمندی ایجاد موزه مطبوعات و سینما را در استان داریم که فعاالن این عرصه 

باید گام های نخستین را بردارند. 
احسانی همچنین از برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور خبر داد و افزود: در سفر اخیر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به همدان قول مساعد برای برگزاری این رویداد گرفته شد و آمادگی داریم در صورت تامین اعتبار الزم این جشنواره 
را در مرداد ۱۴۰۱ میزبانی کنیم. وی همچنین در بخش چاپ و نشر کتاب از صدور ۲۹۶ مجوز در سال جاری خبر داد که تاکنون 
۲۱۷ کتاب چاپ شده است.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به تقویم سه ماهه فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: 
برای این مدت رویدادهای هنری و فرهنگی بسیاری تدارک دیده شده که بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک 

و نوجوان شاخصترین این رویداهاست.

   رشت- مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
از قرار گرفتن این شرکت در بین ۱۰ شرکت برتر توزیع برق سراسر کشور براساس ارزیابی همایش مدیران وزارت نیرو در سال 

۱3۹۹ خبر داد.
مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: ارزیابی داخلی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو هر ساله در بخش برق و انرژی در بین 3۹ 

شرکت توزیع نیروی برق سراسر کشور صورت می پذیرد.
 هنرمند افزود: این ارزیابی در ۴ محور “ذینفعان کلیدی”،”محور مالی”،”فرآیندهای کلیدی” و “رشد و یادگیری” انجام گرفت 
که در پایان و از بین ۴۸ شاخص ، شرکت توزیع برق گیالن در  3۱ شاخص امتیاز “عالی” را در بین شرکت های توزیع برق کشور 

کسب کرد و توانست در رده بندی شرکت های توزیع برق کشور جزو ده شرکت برتر قرار گیرد.
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید کرد: بر اساس ارزیابی همایش مدیران وزارت نیرو در سال ۱3۹۹ 
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن از کل ۱۰۰۰ امتیاز موفق به کسب ۸۹۷٫۸۴ امتیاز شد و از میان 3۹ شرکت توزیع برق 
سراسر کشور در وضعیت شرکتهای “خوب” قرار گرفت.  وی خاطرنشان کرد: در این ارزیابی تمامی حوزه های فعالیت شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن شامل امور مالی ،برنامه ریزی و مهندسی، بهره برداری، منابع انسانی، مشترکین و مدیریت مصرف 

، ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

براساس ارزیابی همایش مدیران وزارت نیرو؛همدان میزبان جشنواره مطبوعات غرب کشور

 توزیع برق گیالن در جمع  10 شرکت برتر کشور قرار گرفت

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی 
-آبفای استان اصفهان در قالب پویش »اهدای کتاب- 
اهدای دانایی« از همکاران و عالقه مندان دعوت می 
کند کتاب های مازاد و سالم خود را به کتابخانه شرکت 

اهدا کنند. 
در این طرح از همکاران شــاغل، بازنشسته و کلیه 
عالقه مندان دعوت می شود با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه، ترویج فرهنگ اهدای کتاب، غنی سازی منابع 
کتابخانه شرکت آبفای استان اصفهان و در دسترس 
عموم قرار گرفتن کتاب های بدون استفاده در کتابخانه 
های شخصی، کتاب های خود را به کتابخانه شرکت 
اهدا کرده و ضمن به جای گذاشتن اثری ماندگار از خود، 
در گسترش دانش نیز سهمی داشته باشند.  کتاب های 
اهدایی توسط کارشناسان مجموعه مورد بررسی اولیه 
قرار گرفته و از میان آنها کتاب هایی که شرایط فیزیکی 

خوبی داشته و همسو با اهداف کتابخانه باشند، پذیرش 
شده و اطالعات آنها در آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت 

بارگذاری می شوند. 
گفتنی است کتابخانه هوشمند آبفای استان اصفهان 
مستقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی 
شــهر اصفهان، با بهره گیری از فن آوری های روز نرم 
افزاری و منطبق بر استانداردهای کتابداری و  تحت وب 

در پورتال داخلی شرکت تعبیه شده است. 

  بوشهر-رزاز-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــرکل بنــادر و 
دریانوردی استان بوشهر از افزایش ۲3 درصدی تخلیه و بارگیری 
کاال در مدت۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

در بندر بوشهر خبرداد.
 سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
در اینباره گفت: در ۹ ماه گذشته سال ۱۴۰۰ سه میلیون و ۲۵۷هزار 
۱۷۲تن کاال نفتی و غیر نفتی دربندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده 
اســت که از این میزان دو میلیون و ۱۲۹ هزار و ۸۹۱ تن مربوط به 
بخش غیر نفتی و یک میلیون و ۱۲۷هزار ۲۸۱ تن مربوط به بخش 
نفتی میباشــد ارجمند زاده افزود: در همین مدت حجم تخلیه و 
بارگیری کانتینر در بندر بوشهر 3۰هزار و TEU ۱۶3 بوده است که  
از این میزان تعداد ۲۴هزار TEU ۸۹3مربوط به کانتینر پر و ۵ هزار 
و TEU ۲۷۰ مربوط به کانتینر خالی میباشد که رشد ۴ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوشــهر عنوان کرد: در بازه زمانی نه ماهه سال  
۱۴۰۰ تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر یک هزار و ۸۷۹ فروند 
بوده که از این میزان  تعداد ۴3۰ فروند مربوط به شناورهای باالی 

هزارتن و تعداد یک هزار ۴۴۹ فروند مربوط به  شناورهای زیر هزار 
تن میباشد. وی اضافه کرد : همچنین تعداد شناورهای خروجی از 
بنادر نیز تعداد یک هزار و ۸۲۲ فروند بوده که از این میزان تعداد ۴۰۵ 
فروند مربوط به شــناورهای باالی هزارتن و تعداد یک هزار ۴۱۷ 
فروند آن شناورهای زیر هزار تن بوده است ارجمند زاده بیان کرد : 
در موضوع جابجایی مسافر از بنادر استان نیز حجم جابجایی مسافر 
در۹ ماه گذشته سال ۱۴۰۰  تعداد ۵۱ هزار ۶۸۷ نفر بوده که از این 
تعداد ۲۵هزار ۲۴۴ نفر  مربوط به مسافران ورودی و تعداد ۲۶ هزار 

۴۴3 نفر مسافران خروجی بوده است.

  پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی«رشد۲۳ درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر
 در آبفای استان اصفهان کلید خورد

خبرخبر

شهردار   خبرداد:
  احداث پمپ بنزین های 

تک سکو در تبریز
تبریز-محمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی- شهردار 
تبریز گفت: با توجه به تراکم و ازدحام در پمپ های 
بنزین و در راســتای کاهش سفرهای درون شهری 
طرحی برای احداث پمپ بنزین های تک سکو یا دو 
نازله و یا دو پمپه آماده کردیم که در صورت آمادگی 
شهروندان می توانیم با همکاری شرکت های فرآورده 

نفتی اجرایی کنیم. 
عباس رنجبر در حاشیه جلســه علنی شورای 
اسالمی شهر تبریز اظهار کرد: اگر پراکندگی پمپ های 
بنزیــن از طریق اجرای طرح پمپ های تک ســکو 
افزایش یابد، مردم زمان کمتری برای سوختگیری 
اختصاص می هند و در کنار آن احساس خطرحضور 
در مجموعه های بزرگ نفتی نزد شهروندان کاهش 
می یابد.وی افزود: این طرح در تمام کشورهای دنیا 
به خصوص اروپا در پارکینگ منازل  و یا مجتمع های 
مســکونی در حال اجرا اســت که خطر آن در حد 
موتورخانه ها و تانکرهای قدیمی نفت است که البته 
استانداردسازی می شود.شهردار تبریز تأکید کرد: 
از شهروندان عزیز دعوت می کنم اگر چنین فضایی 
در اختیار دارند، می توانند با کمک شهرداری اقدام 
به احداث پمپ بنزین تک سکو در محل زندگی و یا 
مجتمع های مسکونی بکنند.وی یادآور شد: با احداث 
این پمپ های تک سکو، بار ترافیکی شهر کاهش یافته 
و در کنار سهولت سوختگیری برای شهروندان، ایجاد 
اشتغال نیز می شود.رنجبر در پاسخ به سوالی در رابطه 
با تغییر کاربری زمین ورزشی و احداث پمپ بنزین نیز 
گفت: هر نوع تغییر کاربری از طریق شهرداری و طی 
پروسه ای خاص انجام و درمراجع ذیربط که در اینجا 
ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
است، تصویب می شود و آنجا نیز با لحاظ اظهارنظر 
شرکت های فرآورده نفتی، از بابت استانداردسازی و 
رفع خطر مجوز صادر می شود.وی افزود: در این مورد 
خاص نیز تمام زمین ورزشی تغییر نمی یابد و تنها 
بخشی از آن تغییر کاربری یافته است که در ماده پنج 

مطرح شده و قطعا استانداردهای الزم را دارد.
    

 شهردار کرج:
خدمت به مردم، نظام و انقالب 
را در مکتب سلیمانی بیاموزیم

کرج-اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی-
شــهردار کرج، همزمان با دومین سالروز 
شهادت سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
در اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی که 
گفتند »شهید سلیمانی یک مکتب است«، 
ضروری اســت تا ما خدمت به مردم، نظام و 

انقالب را در این مکتب بیاموزیم.
مصطفی سعیدی سیرائی در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز، ضمن 
تسلیت ایام شــهادت حضرت زهرا )س(، 
اظهار داشت:  امروز سیزدهم دی ماه، دومین 
سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
را گرامی میداریم و امیدواریم همانطور که 
مقام معظم رهبری سال گذشته فرمودند که  
»شهید سلیمانی یک مکتب است«، واقعا 
بتوانیم از این مکتب درس گرفته و به مردم 
و نظام و انقالب خدمت کنیم. وی همچنین به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جاری 
و دومین سالروز شهادت سردار سلیمانی 
اشاره کرد و گفت: ایشان دو نکته را عنوان 
کردند و فرمودند: »از خصوصیات بارز شهید 
سلیمانی می توان به اخالص و صدق اشاره 
کرد«. شهردار کرج اضافه کرد: جمع اخالص و 
صدق، این دو خصوصیت بارز در سردار شهید 
سلیمانی، اخالق می شود که متاسفانه این 
خصوصیت در جامعه امروزی کمرنگ است، 
ما در اخالق شهروندی، اخالق اداری و اخالق 
در خانواده ضعیف هستیم و جا دارد که تالش 
بیشتری برای تقویت این خصوصیت ها در 

جامعه داشته باشیم.
سعیدی سیرائی افزود: قطعا نمی شود 
مانند سردار ســلیمانی بود، اما می توانیم 
ادامه دهنده راهش باشیم و خدمت صادقانه 
به مردم را ســرلوحه کار خود قرار دهیم که 
الزمه تحقق این مهم، ارائه کارهای فرهنگی 

و ترویج فرهنگ سلیمانی است.

استانها

سمنان-نجاتی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــر کل امور 
مالیاتی استان ســمنان گفت: ۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه 

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۰ است.
مدیر کل امور مالیاتی استان ســمنان گفت: ۱۵ دی ماه، 
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 

۱۴۰۰ است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 

، جواد انوری گفت  گفت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
مودیان مالیاتی حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند 
اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ براین اساس، آخرین مهلت 
ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوه دوره سه ماهه سوم ) پاییز ( 

۱۴۰۰ ، روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه می باشد.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: مودیان 
WWW.می توانند از طریــق درگاه ملی مالیات بــه آدرس
INTAMEDIA.IR ، قســمت مالیات بــر ارزش افزوده میز 

خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی، اطالعات تکمیلی در این 
ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات 

متعلقه اقدام کنند.
وی یادآور شد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده فصل پاییز ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه 
بر محرومیت از تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم 

قانونی خواهد شد. 

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعالم کرد؛
15 دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


