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اخبار
جایگاههفتماستانبوشهردرکاهش
تلفاترانندگی

استان بوشهرباکاهش 8درصدی تلفات
رانندگی در5ماهه نخست سال جاری رتبه
هفتم کشورراکسب کرد.سیدحمیدرضاعلم
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
بااعالم مطلب افزود:درجدیدترین آمار ارائه
شده ازسوی سازمان راهداری وحمل ونقل
جاده ای کشوربرگرفته ازآمارپزشکی قانونی در5
ماهه نخست سال 97استان بوشهرباکاهش
8درصدی تلفات نسبت به مدت مشابهه
سال گذشته رتبه هفتم کشوررابدست آورده
است.وی افزود:در5ماهه نخست سال 96
تعداد 88نفربراثر حوادث رانندگی درجاده
های استان جان خودرا ازدست داده بودند که
این میزان با8درصدکاهش به 80نفردرمدت
مشابهه سال 97رسیده است.
علم تصریح کرد:براساس آمارپزشکی
قانونی در 5ماهه نخست سال جاری مجموعا
تعداد52هزار38نفربراثرحوادث رانندگی جان
خودرا درکشورازدست داده اندکه درمقایسه
بامدت مشابهه سال گذشته 4/4درصد
افزایش یافته است.مدیرکل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان باتوجه با افزایش 4/4
درصدی متوفیات تصادفات رانندگی درکشور
در5ماهه سال ،97کاهش 8درصدی تلفات
رانندگی درجاده های استان راحائز اهمیت
دانست وافزود:جای شکرگذاری است که با
وجودافزایش تلفات رانندگی درکشورالحمدولله
ماشاهدکاهش تلفات رانندگی قابل توجهی
دراستان هستیم.وی این امررا مرهون رعایت
اصول ایمنی بوسیله رانندگان،تالش وهمت
دستگاه های مسئول امرایمنی وتاثیرگذاری
رسانه ها درفرهنگ سازی وتشویق مردم به
رعایت اصول ایمنی دانست وبیان کرد:وقتی
فرهنگ صحیح رانندگی یک باور شد و همگی
خود را مقید به رعایت قواعدصحیح رانندگی
دانستندنتیجه اش میشودکاهش تلفات
رانندگی واین همان چیزی است که مطلوب
جامعه است .دبیرکمیته ایمنی حمل ونقل
وسوانح رانندگی استان با تقدیرازفعاالن
حوزه ایمنی بخاطرکسب این موفقیت
ارزشمندگفت:اداره کل راهداری وحمل
ونقل جاده ای،ایمنی عبور و مروروکاهش
تصادفات وتلفات رانندگی را سولوحه همه
امورخود قرارداده ومعتقد است همگرایی وهم
آوایی بیشتر دستگاه های مسئول امرایمنی
وپرهیز رانندگان خصوصا جوانان ازرفتارهای
پرخطرمیتواندکاهش بیشترتلفات رانندگی را
سبب شود.گفتنی است استانهای خراسان
شمالی با19/7وتهران با5/13درصدبیشترین
کاهش واستانهای اردبیل با65/5وچهارمحال و
بختیاری با41/2درصدبیشترین افزایش تلفات
کشور در5ماهه اول امسال به خوداختصاص
داده اند.
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با حضور مدير کل امور مالياتي استان اردبيل ،امام جمعه،شهردار ،اعضاي شوراي شهر

پنج جایگاه سیار سوخت در مسیر

اداره امور مالياتی شهر هشجين افتتاح شد
در این مراسم که حجت االسالم و المسلمین
نعمتی امام جمعه و ماموستا رمضانی امام
جماعت اهل تسنن هشجین و بخشدار و
مسئوالن دستگاه های اجرایی و نظامی و
انتظامی و روسای ادارات حضور داشتند نوع
پرور یاد وخاطره شهدای انقالب و جنگ تحمیلی
که جان خود را فدای اسالم و ارزشهای الهی
کردند گرامی داشت و افزود :نام شهدا در طول
تاریخ ماندگار است و ما باید نام آنها را زینت
بخش کالم و نگرش خود قرار دهیم  .مدیر کل
امورمالیاتی گفت هدف سازمان امور مالیاتی
کشور از استقرار ادارات در شهرهای کوچک،
کسب درآمد نیست بلکه هدف اصلی کاهش
فاصله ها و اجتناب از تردد به مرکز شهرستان و
تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور مودیان می
باشد .در همین خصوص وی حدیثی از حضرت
امام حسین (ع) را نقل کرد که می فرماید:
((همانا نیازهای مردم به سوی شما نعمت های
خداوند است پس از آن ملول نشوید (قبول
کنید) تا به نقمت الهی دچار نشوید)) .
مدیر کل استان به اهمیت درآمدهای مالیاتی
در مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:
مالیات پایدارترین ،سالمترین ودائمی ترین
منابع دولت بوده و امروزه کشورهایی که
درآمدهای نفتی دارند به درآمد های مالیاتی
نگاه ویژه ای دارند چرا که این درآمدها عامل
مدیریت اقتصادی کشور و باعث عدالت و
قسط در جامعه است به همین منظور وی
اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان تحولی
بزرگ در این سازمان عنوان کرد که با اجرای
آن می توان به درآمدهای مالیاتی ثابت واستوار
درآینده امیدوار شده و نظاره گر شکوفایی نظام
اقتصادی با اصالح قوانین ،ساختارها و سیستم
ها در این طرح بزرگ شد .نوع پرور گزارشی از
نحوه توزیع عوارض ومالیات بر ارزش افزوده و
چگونگی هزینه کرد آن برای عمران و آبادانی
شهرها و بهداشت وسایر موارد اشاره کرده و
مبلغ پرداختی به شهرداری هشجین در  6ماه
اول سال جاری را سه میلیارد ریال و در سال
گذشته شش میلیارد ریال عنوان کرد.

زائران در مهران مستقر می شود

اداره امور مالیاتی هشجین با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل ،امام جمعه ،بخشدار ،اعضای شورای شهر و سایر مسئوالن محلی
افتتاح شد.

تمامیفعالیتهای
کشاورزی،
فرهنگی،
آموزش و هنری
از پرداخت
مالیاتمعاف
هستندولی
شرط استفاده
از این معافیت
تسلیم به موقع
اظهارنامه
مالیاتی و رعایت
قوانین و مقررات
است.
وی افزود تمامی فعالیتهای کشاورزی،
فرهنگی ،آموزش و هنری از پرداخت مالیات
معاف هستند ولی شرط استفاده از این
معافیت تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و
رعایت قوانین و مقررات است .نوع پرور ابراز
امیدواری کرد تا با همکاری دستگاه های ذی
ربط ساختمان مناسبی برای این اداره احداث
و شاهد ارائه خدمات و توسعه خدمتگزاری به
مردم شریف منطقه در شهر هشجین باشیم.
در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر هشجین
از زحمات مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور
مالیاتی خلخال در راستای ایجاد اداره امور
مالیاتی هشجین تشکر و قدردانی کرد وی افزود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد

 :ماهمگی قدردان خدمات دولت هستیم و
باید با در نظر گرفتن محرومیت منطقه در امر
دریافت مالیات مساعدت کنیم.
در ادامه امام جمعه منطقه حجت السالم و
المسلمین نعمتی نیز از زحمات مدیر کل امور
مالیاتی از طرف مردم و مسئوالن قدردانی کرد
 .وی گفت  :مردم این منطقه اهل پرداخت
خمس و زکات و مردم با ایمانی هستند.
امام جمعه هشجین اهداف اصلی راه اندازی
اداره امور مالیاتی هشجین را جلب رضایت
خداوند متعال بواسطه جلب رضایت مردم با
حل مشکالت ،صرفه جویی در هزینه و وقت
و جلوگیری از خطرات احتمالی در بعد مسافت

ایمنی آب شرب شهر کرمان برگزار شد

تبریز – اسد فالح :با پیشنهاد ایجاد زون تخصصی تکنولوژی
های آموزشی و مهارتی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان آذربایجان شرقی ،این اداره کل به عنوان مسئول نخستین
زون تخصصی تکنولوژی های آموزشی و مهارتی ،در ششمین
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز انتخاب
شد .یعقوب نماینده مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان
شرقی از ایجاد اولین زون تخصصی تکنولوژی های آموزشی و

عنوان کرد و آن را از برکات جمهوری اسالمی
دانست .وی همچنین افزود :مالیات عامل
برقراری امنیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
جامعه است و وظیفه ما است که مالیات را برای
خودمان پرداخت کنیم .
امام جمعه هشجین ادامه داد :مردم در
کشورهای اروپایی مالیات بسیار زیادی پرداخت
می کنند .امید دارم مردم با تکمیل صادقانه و
تسلیم به موقع اظهارنامه های مالیاتی در اداره و
حفظ امنیت کشور سهیم باشند .گفتنی است در
پایان این مراسم ابراهیم اصبری به عنوان مسول
اداره امور مالیاتی شهر هشجین معرفی شد.

ایجاد زون تخصصی تکنولوژی های آموزشی و مهارتی در نمایشگاه نوآوری و فناوری تبریز

دومین جلسه کمیته برون سازمانی

دومین جلسه کمیته برون سازمانی ایمنی
آب شرب شهر کرمان با حضور نمایندگان
استانداری ،محیط زیست ،دانشگاه علوم
پزشکی ،شرکت نفت ،سازمان صنعت و معدن،
اداره جهاد کشاورزی ،شرکت آب منطقهای،
شرکت آب و فاضالب روستانی ،معاونت بهره
برداری و مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت
آب شرکت آبفا استان کرمان به میزبانی شرکت
آب و فاضالب استان کرمان برگزار شد .در این
جلسه سیستم کلیه منابع آب شرب شهر
کرمان و نقاطی که پتانسیل آالیندگی دارند
و همچنین حریم چاه ها مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
اجرای برنامه ایمنی آب با هدف تدوین
راهکارهای الزم نسبت به پایش آب در چرخه
استحصال تا مصرف به منظور قرار دادن آب با
مطلوبیت باال در دسترس مشترکین از اهداف
برگزاری این کمیته است.

اخبار

مهارتی در ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ربع
رشیدی تبریز که به پیشنهاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان صورت گرفته بود ،خبر داد و افزود :استان آذربایجان
شرقی از سال  1393به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه
بین المللی رینوتکس و جشنواره فناوری با رویکرد تجاری سازی
و ایجاد تعامل بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری اقدام
کرده است و امسال نیز ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری

با حضور فرمانده قرارگاه غدیر

و فناوری ربع رشیدی تبریز (  ) RINOTEX2018در چهار سطح
نیازمندی های فناورانه ،ایده های فناورانه ،توسعه و تجاری
سازی فناوری و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان برگزار
خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به فعالیت همزمان  15زون
تخصصی با برگزاری چندین رویداد که از تاریخ  10لغایت 14
آبان ماه  1397در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز
برگزار خواهد شد ،تجاری سازی فناوری ،شناسایی نوآوری ها و
اختراعات فناورانه و طرح ها و ایده های دانش محور و گسترش
همکاری های فناورانه منطقه ای ،ملی و بین المللی را از اهداف
مهم این نمایشگاه برشمرد.نماینده در ادامه افزود :موسسات و
شرکت ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی فعال در قسمت زون
تخصصی که با مشارکت دانشگاه جامع علمی – کاربردی،
دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان مدیریت صنعتی استان برگزار
خواهد شد ،در خصوص تجهیزات ،ابزارها ،رسانه ها ،نرم افزارها و
شبیه سازها و روش های آموزشی می توانند به ارائه محصوالت و
تولیدات خود بپردازند.وی در این خصوص تصریح کرد :در چنین
نمایشگاه ها و فضاهایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فناوری
های آموزشی و مهارتی میتوانند از طریق ارتباط مستقیم با
مسئولین و مخاطبین خاص ،محصوالت خود را عالوه بر معرفی
خدمات و محصوالتشان ،جهت تولید و عرضه بهتر با آنها هم
اندیشی کرده و این امر موجب رشد و توسعه هرچه بیشتر آن
می گردد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
در پایان از دیگر برنامه های زون تخصصی تکنولوژی آموزشی
و مهارتی ،برگزاری کلینک های تخصصی مشاوره کارآفرینی،
مشارکت و فعالیت استارتاپ ها در حوزه های گردشگری ،موتور
و صنایع ،صنایع غذایی ،فناوری و تکنولوژی انرژی های نو و
همچنین استارتاپ تخصصی تبلیغات ،صنایع چاپ و بسته بندی
عنوان کرد.

ایالم خبرنگار ابتکار :مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایالم از راه
اندازی پنج جایگاه سوخت سیار برای خدمات
دهی به زائران اربعین  97در استان خبر داد.
علی اصغر چاغروندی اظهار داشت:
امسال و در ایام اربعین پنج جایگاه تامین
سوخت (بنزین و گازوئیل) در مهران به
صورت سیار و شبانه روزی آماده خدمات
دهی به زائران اربعین است.
وی افزود :این تعداد جایگاه های سیار
در پارکینگ اربعین ،پارکینگ برکت ،ورودی
پایانه صدف ،ورودی امامزاده پیرمحمد
ملکشاهی و بخش شباب شهرستان چرداول
در نظر گرفته شده است.
چاغروندی از آمادگی کامل جایگاه های
سوخت این استان در ایام اربعین جهت
خدمت رسانی به زائران حسینی خبر داد
و یادآور شد :هیچ نگرانی در تامین فرآورده
های نفتی برای تردد وسایل نقلیه زائران
اربعین حسینی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه ایالم اضافه کرد :تا هر ظرفیتی
که به فرآوردهای نفتی (بنزین و گازوئیل)
نیاز باشد ،آن را تامین می کنیم و حتی در
شرایطی مانند افزایش بار ترافیکی نیز اقدام
به حمل و توزیع سوخت به صورت سیار
خواهیم کرد.
وی ادامه داد 66 :جایگاه عرضه سوخت
شامل  44باب جایگاه عرضه فرآورده سوختی
بنزین ،گازوییل و  22باب جایگاه  CNGتک
منظوره و  2منظوره در استان ایالم فعال
است.

کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری
دیمه چهارمحال وبختیاری به
تصویب رسید

شهرکرد _ خبرنگار ابتکار  :در سیزدهمین
جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری با
حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری دیمه
تصویب شد.
داریوش حسینی مدیرکل راه وشهرسازی
چهارمحال وبختیاری در خصوص این
طرح گفت :انجام چنین طرحهایی موجب
رونق هرچه بیشتر اقتصادی در منطقه
خواهد شد و استان چهارمحار وبختیاری
با دارا بودن پتانسیل های  بالقوه در زمینه
گردشگری قابلیت تبدیل شدن به قطب
گردشگری کشور و خاورمیانه به لحاظ آب
و هوای خاص ،چشمه های جوشان سرشار
از مواد معدنی و طبیعت بکر را دارد.
حسینی در خصوص جزئیات این طرح
افزود:طرح منطقه نمونه گردشگری دیمه
در مساحتی حدود  44هکتار ازاراضی ملی
موسوم به قلعه سبزی کهنه و با اعتباری
بالغ بر سیصد میلیارد تومان توسط شرکت
سرمایه گذاری دشت الله دیمه به تصویب
شورای عالی شهرسازی معماری رسید.
منطقه دیمه از توابع شهرستان کوهرنگ
در  90کیلومتری مرکز چهارمحال و
بختیاری واقع شده است که از مهمترین
جاذبه های گردشگری شهرستان کوهرنگ
چهارمحال و بختیاری است که همه ساله
میزبان گردشگران داخلی و خارجی فراوانی
است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان :

نشست تخصصی بررسی مشکالت افراد دارای مالل جنسی در بهزیستی استان مازندران برگزار شد

 ٢٢کانون بازنشستگان و مستمری بگیر تامین اجتماعی در خوزستان فعال هستند

فرمانده قرارگاه غدیر با اشاره به بحث خدمت سربازی و مدارک شخصی افراد دارای اختالل  TSخاطرنشان کرد :مجموعه
نیروهای مسلح آمادگی خود را برای مساعدت و همکاری همه جانبه در جهت حل مشکالت این عزیزان اعالم می کند.
نشست تخصصی بررسی مشکالت افراد دارای مالل جنسی با حضور سردار شالیکار؛ فرمانده قرارگاه غدیر ،دکتر سید
سعید آرام؛ مدیر کل بهزیستی استان مازندران  ،نمایندگان نیروی انتظامی و پزشکی قانونی و کارشناسان ومعاون
اجتماعی در بهزیستی استان برگزار شد.
مدیر کل بهزیستی استان مازندران با تاکید بر نقش خانواده در بهره مندی این افراد از حقوق شهروندی افزود :عدم
سازگاری والدین یکی از مهمترین چالش های پیش روست که منشا بسیاری از آسیب های بعدی خواهد بود.
وی با اشاره به خدمات اورژانس اجتماعی به افراد دارای اختالل  TSخاطرنشان کرد :ارائه خدمات مشاوره ای فردی و
گروه درمانی برای حداقل شش ماه ،تعیین تکلیف و ارجاع به پزشک قانونی جهت اخذ مجوز های الزم و همچنین حمایت های مالی از جمله
اقداماتیست که بهزیستی در کنار حمایت های اجتماعی از این افراد در دستور کار دارد.
آرام با تاکید بر اهمیت آمار دقیق این قشر از جامعه تصریح کرد :به دلیل شرایط فرهنگی و نگرش منفی جامعه ،عدم فرهنگسازی و نیز نبود
اطالع کافی از خدمات بهزیستی به این افراد ،آمار درستی از تعداد و نوع اختالل وجود ندارد.
مدیر کل بهزیستی استان مازندران بر ضرورت شناخت درست و تغییر نگرش در جامعه تاکید کرد و افزود :مشکالت جسمانی و مالی این
افراد با حمایت های بهزیستی و دستگاه های حمایتی قابل حل است و نکته حائز اهمیت نوع نگاه دیگر افراد جامعه است که باید با همدلی و
همکاری مسئوالن اصالح شود.
در ادامه سردار شالیکار ضمن تقدیر از اقدامات حمایتی بهزیستی ،با تاکید بر تغییر نگرش جامعه و لزوم فرهنگسازی مناسب گفت:
ضروریست تا برنامه ریزی ها به سمتی باشد تا با تدبیری مناسب مسائل و موانع این افراد به حداقل برسد.

سید محمد مرعشی مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان با اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران
تامین اجتماعی شهرستان اهواز دیدار و گفتگو کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران
شهرستان اهواز با تاکید بر توسعه و تداوم تعامل دو سویه میان کانونهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی گفت
 :در حال حاضر  ٢٢کانون بازنشستگی و مستمری بگیر در سطح استان خوزستان فعال هستند که به عنوان نمایندگان
بازنشستگان و مستمری بگیران ،تالشهای قابل تقدیری به عمل آورده اند.
سید محمد مرعشی با اشاره به ینکه همه ما نسبت به تامین معیشت و درمان سالمندان و پیشکسوتان عرصه کار و
سازندگی مسئولیت داریم گفت  :سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر بویژه در دولت تدبیر و امید سعی نموده است
تا با برنامه ریزی و اقدامات موثر نسبت به رفع موانع و مشکالت پیش روی عزیزان مستمری بگیر و بازنشسته اقدام نماید و این مهم را وظیفه
ذاتی خود می داند.
در ادامه حمید باوی بحره رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان اهواز با اشاره باینکه کانونهای بازنشستگی براساس ماده ١٣٤
قانون کار نظام مقدس جمهوری اسالمی و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و همچنین پیگیری های امور بازنشستگان و مستمری
بگیران شکل گرفته است گفت  :با بهره مندی از توانایی های بازنشستگان توانسته ایم در ساختار اداری و مالی تحول ایجاد کرده و با تجهیز
سخت افزاری سیستم اتوماسیون کانون را راه اندازی کنیم .رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان اهواز به ارائه تسهیالت بانکی
و وام قرض الحسنه اشاره و تصریح کرد نزدیک به  ٦هزار نفر از اعضای کانون این شهرستان توانسته اند تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند.
باوی بحره همچنین از اعزام  ١٨٧٠نفر به سفرهای زیارتی مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی اشاره و خواستار افزایش اعتبارات سفرهای
زیارتی و سیاحتی شد.

