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اخبار
مدیرعامل آبفا کردستان عنوان کرد؛

اجرای  33/5کیلومتر شبکه و خطوط
انتقال آب در نواحی منفصل شهر سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
استان کردستان ،مهندس محمدحسین محمدی اظهار کرد :در
ناحیه منفصل شهری نایسر از زمان تحویل این منطقه به شرکت
تاکنون حدود  ۷.۸کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط
انتقال ،قریب به  ۱۴کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضالب و
خطوط انتقال آن ،واگذاری بیش از  ۱۰هزار انشعاب آب و بیش
از  ۹۴۰۰فقره انشعاب فاضالب ،احداث یک ایستگاه پمپاژ ،مخزن
و حفاری و تجهیز یک حلقه چاه انجام شده است.وی افزود :کار
تأمین آب نایسر از تصفیه خانه آب سنندج با دبی  ۲۰لیتر در
ثانیه انجام میگیرد و یک مخزن  ۲هزار متر مکعبی دیگر نیز
در حال حاضر در حال ساخت است .مدیرعامل آبفا استان ادامه
داد :در ناحیه منفصل شهری حسنآباد تاکنون حدود ۱۰.۴
کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال آن ،بیش
از  ۱.۶کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضالب و خطوط انتقال
آن ،واگذاری بیش از  ۴۳۰۰انشعاب آب و حدود  ۴۰۰۰فقره
انشعاب فاضالب و احداث مخزن اجرا شده است؛ ضمن آنکه کار
تأمین آب حسنآباد از تصفیهخانه آب سنندج به میزان  ۴۵لیتر
در ثانیه انجام میگیرد و یک مخزن یک هزار مترمکعبی نیز در
حال ساخت است .مهندس محمدی خاطرنشان کرد :در ناحیه
منفصل شهری ننله تاکنون  ۳.۵کیلومتر عملیات احداث شبکه آب
و خطوط انتقال آن ۳.۵ ،کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضالب
و خطوط انتقال آن ،واگذاری بیش از  ۲۵۰۰انشعاب آب و ۲۳۰۰
فقره انشعاب فاضالب اجرا شده است؛ ضمن آنکه کار تأمین و
انتقال آب به ننله حسنآباد از تصفیهخانه آب به میزان  ۱۰لیتر
در ثانیه انجام میگیرد .وی تصریح کرد :در ناحیه منفصل شهری
آساوله تاکنون حدود  ۱۰.۱کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و
خطوط انتقال آن ۰.۴ ،کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضالب و
خطوط انتقال آن ،واگذاری بیش از  ۱۶۰۰انشعاب آب و ۱۴۵۰
فقره انشعاب فاضالب اجرا شده است؛ ضمن آنکه کار تأمین و
انتقال آب آساوله از تصفیهخانه آب به میزان  ۱۰لیتر در ثانیه انجام
میگیرد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان
با بیان اینکه کار ارائه خدمات برخی از این نواحی منفصل به تازگی
به شرکت آب و فاضالب شهری واگذار شده اند ،افزود :در برخی
از نقاط دیگر مانند دوشان ،قار و  ...نیز مسئولیت ارائه خدمات در
حوزه آب و فاضالب به آبفا واگذار شده که تالش میکنیم در این
نقاط نیز با جدیت اقدام به خدماترسانی شایسته کنیم.

برگزاری کالس آموزشی تحلیل رفتار
متقابل  TAو مهارتهای زندگی در منطقه
استان مرکزی

کالس آموزشی سه روزه با موضوع پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی و تحلیل رفتار متقابل  TAدر منطقه استان مرکزی
برگزار شد  .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه استان مرکزی  ،در آستانه فرا رسیدن هفته
دولت و به منظور باال بردن دانش و آگاهی اجتماعی همکاران
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  ،دوره ای آموزشی مرتبط
با تحلیل رفتار متقابل ومهارتهای زندگی برای جمعی از کارکنان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی برگزار شد.
در این دوره ها مباحثی همچون سالمت روان  ،بررسی شخصیت
ها  ،روش های حل تعارض و حل مسئله مورد بحث و بررسی قرار
گرفت  .در این دوره ها  ۵۳نفراز کارکنان منطقه استان مرکزی
شرکت کردند که جمعا ۱۰۶نفر ساعت آموزش ثبت گردید.

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی:

نقش نظام مالیاتی در تحقق سیاست های کشور
بسیار مهم و کلیدی است

تبریز – اسد فالح :گردهمایی یک روزه دادیاران
مسئول ادارات کل امور مالیاتی منطقه  3کشور ،با حضور
مسئوالن ستادی سازمان امور مالیاتی کشور ،دادیاران مسئول
و دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی
استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان
و کردستان ،در تبریز برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز ،مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی ،برگزاری
این گردهمایی ها را در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی
کشور مهم دانست و گفت :قطعا برگزاری این نشستها موجب
همگرایی و همافزایی خواهد بود و نیاز هست این نشستها،
به طور مستمر در مناطق مختلف برای تبادل ایده ها و افکار
برگزار شود تا با یک وحدت رویه در سازمان عمل شود.
نقش نظام مالیاتی در تحقق سیاست های کشور بسیار
مهم و کلیدی است
غالمرضا شریفی به نقش سازمان امور مالیاتی در تامین
درآمدهای کشور اشاره کرد و افزود :امروز نقش و جایگاه
سازمان امور مالیاتی در تامین درآمدها به منظور تامین
هزینه های جاری نقشی قابل توجه است و با عنایت به شرایط
حساس اقتصادی و تحریمی که در آن هستیم و توجه به
مصوبات و شعارهایی که هر ساله رنگ بوی اقتصادی دارد،
نقش نظام مالیاتی در تحقق سیاست های کشور بسیار مهم

و کلیدی است.
رضایت مودیان و مسئولیت اجتماعی در وصول
مالیات باید رعایت شود
وی تکریم ارباب رجوع و سالمت اداری را سرلوحه
برنامه های سازمان دانست و گفت :رضایت مودیان و مسئولیت
اجتماعی در وصول مالیات باید رعایت شود و سالمت ادار ی
یکی از رویکردهای اساسی ایجاد دادستانی انتظامی مالیاتی
در سازمان امور مالیاتی کشور است.
مالیات اساسا باید در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشد
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ادامه
داد :در عین حال که وصول درآمدهای مالیاتی را در دستور

کار قرار داریم باید این دقت نظر را داشته باشیم که مالیات
اساسا باید در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشد .وی اذعان
داشت :خطوط قرمز ما دستگاه های نظارتی هستند و حضور
دستگاه های نظارتی از زاویه پیش گیری که بتوانیم شرایطی
را چه در داخل دستگاه و چه در محیط اجتماعی ایجاد کنیم
تا مردم با طیب خاطر و بدون دغدغه در پرداخت مالیات
مشارکت نمایند ،تاثیر بسزایی داشته است.
کار نظام مالیاتی کاری سخت و پرمسئولیت است
شریفی با تاکید بر اینکه کار نظام مالیاتی کاری سخت
و پرمسئولیت است ،گفت :مودیان ما مردم فرهنگ مداری
هستند و در شرایط گوناگون و صحنه های مختلف به میدان
عمل آمده اند و از دولت حمایت کردند و فضای انسان
دوستانه را به ما ثابت نمودند .مدیرکل امور مالیاتی استان در
پایان ضمن قدردانی از زحمات دستگاههای نظارتی استانی و
سازمان متبوع خاطرنشان کرد :دستگاههای نظارتی در تامین
اطمینان و اعتماد مودیان و ایجاد فضایی امن برای انجام
وظایف کارکنان نقش غیر قابل انکاری دارند و امید داریم در
سایه تالش و کمک و یاری همه دستگاه ها کشوری آباد و
سرافراز داشته باشیم .در ادامه این نشست ،کارگروه تخصصی
جهت بررسی و تصمیم گیری در مورد اهداف گردهمایی
شروع به فعالیت کرد.

بمنظور دسترسی آسان به گواهی فوت توسط خانواده های متوفی؛

طرح دادپزشک در آرامستان ساری اجرایی می شود

ساری – قاسمیان :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری
ساری ،طی جلسه ای که مابین دکتر مالجو
مدیر عامل سازمان و دکتر عباسی مدیر کل

مقرر
پزشکی قانونی استان ،برگزارگردیدّ ،
شد ،طرح دادپزشک در آرامستان ساری
اجرا گردد.بدین ترتیب که اگر کسی در خانه
یا بیمارستان از دنیا برود ،با هماهنگی های
الزم ،متوفی ،توسط آمبوالنسهای تحت
پوشش سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری
ساری ،به آرامستان منتقل و توسط یک
پزشک ( پزشک معتمد شهر) که در
آرامستان مستقر می باشد ،گواهی فوت

صادر می گردد ،و در صورت نیاز به پیگیری
قضایی ،پرونده مورد نظر به پزشکی قانونی
ارجاع می شود .با هماهنگی های انجام
شده با دادستانی محترم ،دانشگاه علوم
پزشکی ،بیمارستان ها ،و پزشکی قانونی،
به جهت دسترسی آسان به گواهی فوت
توسط خانواده های متوفی،تسریع و تسهیل
در تشریفات قانونی ،از طرح دادپزشک در
آرامستان استفاده می گردد.

در ادامه سید رسول مالجو ،مدیر عامل
سازمان ،ضمن تقدیر و تشکر از دکتر عباسی
مدیر کل پزشکی قانونی استان ،افزود :با
اجرایی شدن این طرح ،نسبت به ساماندهی
و علمی تر شدن گواهی های فوت صادره
در سطح استان ،کمک شایانی خواهد شد
و سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری،
همه توان خود را برای هر چه بهتر برگزار
شدن این طرح ،بکار خواهد بست .

با حضور دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

هفدهمین همایش میان دوره ای بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران در بابلسر برگزار شد

ساری – دهقان  :دکتر سید عباس
موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
در هفدهمین همایش میان دوره ای بیماریهای
عفونی و گرمسیری ایران که در شهرستان
بابلسر برگزار شد با بیان این که سیستم ايمني
ما به شدت تحت تاثير استرس و وقايعي است
که تحت تاثير روانشناختي افراد است افزود :
بخشهايي از رفتارهاي ما که به مسائل با عواقب
خوب يا تاثيرات منفي منجر مي شود به
شناخت ما از پيشينه ها وتاثيرات فرهنگي که بر

ما داشته است برمي گردد  .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران گفت  :تا زمانی که جامعه در
درون یک مشکل جدی قرار نگیرد نمی تواند
آنرا پیش بینی و باور کند و البته این موضوع
یکی از مشکالت اساسی جامعه ی ما است
که معموال نمی توانیم ریسک ها و خطرات را
قبل از بروز شناسايي کنيم .وی از جمله دیگر
مشکالت جامعه ما را عدم وجود فرهنگ برخورد
محتاطانه و همراه با احتیاط در مردم و روش
برخورد صحیح آنان با برخی بیماری ها در حوزه

رفتارهای جنسی عنوان کرد و اظهار داشت :
ما مردم محتاطی نیستیم و در حوزه سالمت
خیلی بی محابا رفتارهایی را انجام می دهيم
که در برخي موارد مي تواند بسيار مشکل آفرين
باشد .در برخي بيماري ها هم که به راحتي قابل
درمان هستند طوري به پيش مي رويم تا به
بحران منتج مي شوند .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ضمن اظهار امیدواری نسبت
به گسترش فرهنگ برخورد و عملکرد علمی در
تجویز آنتی بیوتیکها ،ترویج فرهنگ احتیاط در

جامعه و پیش بینی تهدیدات و خطرات مربوط
به حوزه سالمت را ضروری دانست .

خبر كوتاه
مدیر کارخانه ایرالکو در سومین جلسه کارگروه کاهش
آلودگی هواي اراك

تا پایان آبانماه امسال تمامی خطوط
تولید ایرالکو نوسازي ميشود

مدیر کارخانه ایرالکو در نشست کارگروه کاهش آلودگی
هوای اراك كه با حضور استاندار ،معاون هماهنگي امور
عمراني استانداري ،مديركل حفاظت محيط زيست و اعضاي
اين كارگروه برگزار شد ،گفت :تا پايان آبانماه سال جاري كليه
خطوط توليد اين شركت نوسازي شده و خطوط قديمي احيا
از مدار توليد خارج ميگردد .مهندس مجید بوالحسنی ادامه
داد :مقرر بود این برنامه تا پایان شهريورماه امسال به مرحله
اجرا برسد که به دليل مشکالت ناشي از تحوالت اقتصادي در
سطح ملي و عدم ترخيص تجهيزات مورد نياز از گمرک به
تاخير افتاد.که مشكل ترخيص مهمترين اقالم نوسازي خطوط
همچنان در گمرك كشور وجود دارد كه در تالشيم مجوز
ترخيص آن را اخذ نماييم .وی با اشاره به محدودیتهای مالی
اين شرکت در اجراي برنامههاي توسعه و انتقال واحد آندسازي
افزود :پيشرفت فيزيکي واحد جديد آندسازي در حال حاضر
 ۲۷درصد است .بوالحسنی گفت :در سفر اول دولت تدبیر و
امید به استان مرکزی ،تخصيص تسهيالت  ۵۰ميليون دالري
و  ۱۲۵ميليارد توماني از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي
براي انتقال آندسازي اين شرکت تصويب شد که متاسفانه
تاکنون در اختيار اين واحد صنعتي قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت پرداخت این تسهیالت در راستاي
تسريع در اجراي عمليات احداث واحد جديد آندسازي گفت:
هزينه مورد نياز اين طرح در سالهاي گذشته  ۳۰۰ميليارد
تومان برآورد شده است که با توجه به افزايش قيمتها ،اين
ميزان افزايش قابل توجهي يافته است .وی گفت :اگر تسهیالت
مذکور در اختیار این شرکت قرار گيرد طي  ۲/۵سال واحد
جديد آندسازي به مرحله بهرهبرداري خواهد رسيد.

اهداء  ۱۰۸۰مترمربع زمین برای مسکن
مددجویان توسط شورای شهر قروه

شورای شهر قروه و با همکاری کمیته تطبیق و شهرداری
این شهرستان برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد۶ ،
قطعه زمین به متراژ هزار و  ۸۰مترمربع اهدا کرد.
مدیر تأمین مسکن و ساختمان کمیته امداد استان
کردستان جزئیات تفاهمنامه فی مابین این نهاد و شورای شهر
برای ساخت مسکن مددجویان را اعالم کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،محمدحسن
محمدی ،مدیر تامین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد
استان کردستان بابیان اینکه بخشی از مسکن مددجویان این
نهاد از طریق جذب مشارکتهای مردمی دستگاههای متولی
و مرتبط با زمین و مسکن صورت میگیرد ،افزود :شهرداری
 ،شورای شهر قروه و با تصویب کمیته تطبیق  ۶قطعه زمین
باهدف کمک به نیازمندان و برای ساخت مسکن مددجویان
تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اهدا کرده است.
محمدی گفت :کمیته امداد از محل پرداخت بالعوض
و تسهیالت از طریق صندوق امداد والیت به مددجویان و
همچنین کمک خیران و آورده مددجویان طبق تفاهمنامه با
شورای شهر موظف است از هر قطعه زمین سه واحد مسکونی
و جمعاً  ۱۸واحد بسازد.
وی افزود :مشارکت سازمانها ،دستگاهها و خیران،
میتواند در زمینه کمک به ساخت مسکن مددجویان که یکی
از دغدغههای اصلی اقشار ضعیف جامعه است مؤثر باشد.

