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اخبار
مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی خبر داد:

انجام کلیه معامالت این اداره کل از طریق سامانه ستاد
اراک ـ کمالآبادی ،خبرنگار « ابتکار»  :مجید شارقی از شروع بکارگیری سامانه
ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )در این اداره کل خبرداد وگفت:
طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مجلس شورای اسالمی ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف شده سامانه انجام معامالت وزارتخانه ها و دستگاههای
اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و
امکان دسترسی برخط ( آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد(تبصره  5قانون
مالیاتهای مستقیم) .همچنین به موجب همین قانون  ،کلیه دستگاههای اجرایی
موظفند حداکثر پس از سه ماه از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود را
به غیر از معامالت محرمانه از طریق این سامانه به ثبت رسانند .وی خاطرنشان کرد:
در همین راستا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در این اداره استقرار یافته واز
آغاز سال مالی (ابتدای مهر ماه)با توجه به برنامه ریزی های انجام پذیرفته تالش می
کنیم گام بگام این سامانه را در حوزه های مختلف مالی به ویژه مناقصات  ،مزایده ها
و امور کارپردازی اجرایی نمائیم .مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی درخصوص
امتیازات بکارگیری این سامانه اضافه کرد :شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی  ،حذف
بوروکراسی اداری در انجام مناقصات و مزایده ها  ،توسعه دولت الکترونیک در
حوزه های کارپردازی و خرید اموال و خدمات مالی و کاهش هزینه های
اداری،ایجاد امکان نظارت دقیق سایر دستگاههای مسئول نظیر اداره کل امور
مالیاتی بر کیفیت انجام مراحل مناقصات و مزایده های این اداره کل را می توان از
اهم امتیازات استقرار این سامانه برشمرد.

مدیرعامل موسسه امید پارس:

87درصد نیروی شاغل در پروژه راهآهن
دورود-خرمآباد بومی لرستان هستند
خرمآباد -نصرا...صیاد بیرانوند ،خبرنگار « ابتکار» :مدیرعامل موسسه
امید پارس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت :موسسه امید پارس 130
میلیارد تومان از دولت طلب دارد و در حال حاضر 87درصد نیروهای
شاغل آن بومی استان هستند.
محمد شاهوردی افزود :از جمله پروژههای مهم ملی که هماکنون در لرستان درحال
اجرا است راهآهن دورود– خرمآباد بوده و در راستای این سیاست کلی که مراکز
استانها باید به راه آهن و شریانهای اصلی کشور وصل شوند اجرایی میشود .وی
اظهار داشت :در این پروژه که با حمایتهای سردار عبدالهی روند خوبی به خود
گرفته است تاکنون  40درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  75کیلومتر مسیر فعال
بوده و در  45کیلومتر باقی مانده ،به دلیل داشتن معارضین،فعالیتی صورت نگرفته
است .شاهوردی بیان داشت :پروژه راهآهن دورود به خرمآباد پیچیدهترین پروژه فعلی
راه آهن کشور است که باید از رشته کوه های زاگرس عبورکند .مدیرعامل موسسه
امید پارس تصریح کرد 45 :تقاطع جاده روستایی و بین شهری در پروژه راهآهن
دورود-خرمآباد وجود دارد .وی اضافه کرد :این پروژه در سه منطقه با آزاد راه اراک
خرمآباد تداخل دارد که با طرحهای پیشنهادی قرارگاه برای این سه نقطه نیز موافقتشده است .محمد شاهوردی اظهار داشت :اگر منابع مالی حل و مشکل معارضین
برطرف شود ما آمادگی داریم در سال  98پروژه راهآهن خرمآباد را به اتمامرسانیم.
مجری پروژه راه آهن دورود -خرم آباد یادآور شد :تأمین منابع مالی این پروژه از محل
فروش سهام فوالد خوزستان بوده که متأسفانه چرخه وصولی این مطالبات بسیار
زمانبر است و باید پروسهای  17مرحلهای برای تزریق اعتبار به این پروژه طی کند.
وی خاطرنشان کرد :آخرین کارکردی که بابت این پروژه به قرارگاه پرداخت شده
مربوط به مهر و آبان سال گذشته است.

تعیین تکلیف  ۱۰قرارداد راکد و غیرفعال
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی گلستان از
تعیین تکلیف  ۱۰قرارداد راکد و غیرفعال در سطح شهرکهای صنعتی
استان گلستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی گلستان ،محمد ایری اظهار
داشت :در نشست هیأت حل اختالف و داوری بهمنظور تعیین تکلیف قراردادهای راکد
و غیرفعال در شهرکهای صنعتی بندرگز  ،بندرتركمن،آق قال ،گرگان ، ۱فاضل آباد
و گنبد برگزار شد.به گفته وی بر این اساس در جلسه هیئت حل اختالف و داوری
 ۱۰قرارداد راکد و غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با متراژ  ۸۰هزار و
 ۳۸۷مترمربع تعیین تکلیف شد.وی یادآور شد :شرکت شهرکهای صنعتی گلستان
بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای
انجام تعهدات طرفهای قرارداد ،پس از طي تشريفات مقرر در دستورالعمل من جمله
ارسال اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی
غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختالف و داوری اقدام
مینماید.مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی گلستان ،عدم
دریافت پروانه ساختمانی ،عدم ساخت و ساز ،عدم اخذ پروانه پایان کار ،بدهی مالی،
انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس را از جمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در
شهرکها و نواحی صنعتی اعالم کرد که در جلسات هیأت حل اختالف و داوری مورد
بررسی قرار میگیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل :

مصرف  CNGدرشش ماه اول سال 96
به میزان  105میلیون متر مکعب رسید

سید حجت مدنی مدیر منطقه اردبیل در مورد مصرف گاز طبیعی گفت :
میزان مصرف CNGدر شش ماهه اول سال 96به مقدار 105میلیون متر
مکعب می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان103میلیون و
820هزار متر مکعب  %1.2افزایش داشته است ،برهمین مبنا از بابت مصرف
CNGدراین شش ماه سال  96مقدار105میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده
است
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل،
مدنی افزود :کاهش مصرف مواد نفتی و جایگزینی مصرف  CNGبه جای بنزین،
باعث کاهش آالینده های محیطی و تامین هوای پاک می شود بر همین مبنا
،گاز طبیعی سوختی با احتراق پاک ،تمیز و بهینه است که سبب افزایش عمر
موتور و کاهش تعمیرات آن میشود .وی ادامه داد  :مقدار مصرف  CNGدرشهریور
ماه  96به مقدار  17میلیون و  900هزار متر مکعب بوده است که نسبت به مدت
مشابه  %1.5کاهش داشته است  .مدیر منطقه اردبیل اعالم داشت که با توجه
به جداول و نمودارهای آماری واحد  CNGمنطقه کمترین مصرف در شش ماه
امسال مربوط به فروردین ماه و بیشترین فروش  CNGدر  62باب جایگاه در
منطقه اردبیل برای شهریور ماه امسال بوده است .

عملیات امداد و نجات موتور لنج باری از غرق شدن در نزدیکی بندر دیر
عملیات امداد و نجات موتور لنج باری و شش خدمه آن از خطر غرق شدن ،با موفقیت انجام شد .به گزارش روابط عمومی ،محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر دراینباره گفت :درپی اعالم اضطرار موتور لنج باری که در مسیر دبی به بندر گناوه در حال تردد بود به مرکزفرعی جستجو و نجات دریایی دیر مبنی براز کار افتادن موتور و آبگرفتگی
شدید و احتمال غرق شدن،بالفاصله هماهنگی الزم بعمل آمدو شناور ناجی  ۸به منطقه اعزام شد .شکیبی نسب افزود :با رسیدن شناور ناجی  ۸به موقعیت اعالم شده،و تحویل پمپ تخلیه آب
به لنج مضطر هماهنگی با یدک کش بذر نیز جهت یدک کردن موتور لنج انجام گرفت و به منطقه اعزام شد .وی اضافه کرد :شناور ناجی  ۸پس از رسیدن یدک کش به موقعیت و بعد از حصول
اطمینان از کنترل آبگرفتگی موتور لنج به سمت پایگاهش در اسکله بندر دیر بازگشت.

مدیرکل پست اصفهان در نشست خبری:

 992واحد پستی در استان اصفهان وجود دارد

مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه  992واحد
پستی در استان اصفهان وجود دارد ،اظهار داشت :تا پایان
شهریور ماه  7میلیون و  860هزار و  708مرسوله پستی
وارد استان شده و  10میلیون مرسوله از استان اصفهان
خارج شده و ترافیک پستی ما نسبت به سال گذشته 16
درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار « ابتکار» از اصفهان ،سعید رجالی در
نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی پست
اظهار داشت :هفته گرامیداشت پست از  15تا  21مهر ماه
نامگذاری شده و پست از گذشته جایگاه خوبی را در ایران داشته
است .مدیر کل پست استان اصفهان خاطرنشان کرد :در جهت
افزایش کیفیت و کاهش قیمتها پست در دنیا نقش بسزایی
دارد و ایران در دنیا جزو  192کشور اتحادیه جهانی پست است.
وی بیان کرد :در  143سال پیش اتحادیه جهانی پست شکل
گرفت و  22کشور اروپایی و آمریکایی این اتحادیه را تشکیل
دادند و ایران نیز پس از آن به اتحادیه جهانی پست پیوست.
ی است که از
مبدا و خاستگاه پست ،در ایران بوده و این در حال 
 3هزار سال گذشته پست در ایران استفاده شده است .رجالی
گفت :در سال  1294هجری شمسی قانون پست داخله به
تصویب رسید ،پس از انقالب اسالمی در سال  1367شرکت
پست جمهوری اسالمی تشکیل و به عنوان یک شرکت دولتی
مطرح شد ،در سال گذشته قانون اساسنامه شرکت ملی پست
جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید و پست به عنوان یک
شرکت دولتی باقی ماند .مدیرکل پست استان اصفهان افزود :اگر
پست نقش خود را به خوبی اجرا کند در بهرهوری ملی ،کاهش
مصرف سوخت و آالیندگی محیطی تأثیر گذار است .رجالی

درباره عملکرد  6ماه پست اصفهان تصریح کرد 992 :واحد پستی
در استان اصفهان وجود دارد ،تحول و تکامل را در شبکه پستی
دنبال میکنیم و باید پست را چابکتر و کارهایی را واگذاری و
برونسپاری کنیم .مدیر کل پست استان اصفهان اظهار داشت:
 53درصد از واحدهای ما ،واحدهای روستایی هستند ،نخستین
سازمانی که بحث خصوصیسازی را مطرح کرده سازمان پست

است 520 ،صندوق پستی شهری در سطح استان وجود دارد
که از این تعداد  250صندوق پستی در نقاط روستایی نصب
شده است .وی ادامه داد :به ازای  5162نفر جمعیت استان ،یک
واحد پستی در اصفهان وجود دارد و در پوشش مساحتی در هر
 108کیلومتر مربع یک واحد پستی قرار دارد 239 ،خط پستی
در اصفهان وجود دارد و  656نفر در پست اصفهان در حال کار

پیاده سازی سامانه تحت وب اطالعات مکانی مشترکین
گاز استان آذربایجان شرقی
تبریز  -ماهان فالح :سامانه تحت وب اطالعات مکانی مشترکین گاز استان
آذربایجان شرقی استقرار یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تشریح قابلیت های این
سامانه نرم افزاری گفت GIS :یک سامانه اطالعات مکانی است که با مدیریت
داده ها امکان دسترسی آنالین به کلیه اطالعات مشترکین اعم از کد آدرس نقشه
تاسیسات و  ...همچنین امکان اصالح و تجزیه و تحلیل های مربوطه را فراهم می
نماید .سیدرضا رهنمای توحیدی افزود :پروژه  GISدر شرکت گاز استان از سال
 93کلید خورده و با اجرای پایلوت در شهرستان تبریز اطالعات مکانی بیش از

هستند .رجالی خاطرنشان کرد :قراردادهای سراسری در حال اجرا
 39عدد است و در حال حاضر  43هزارمرسوله به استان اصفهان
وارد میشود و  54هزار فقره مرسوله از اصفهان خارج میشود ،در
خرید اینترنتی  40هزار کاال صادر شده و باید این رقم افزایش پیدا
کند .وی گفت :تا پایان شهریور ماه  7میلیون و  860هزار و 708
مرسوله پستی وارد استان شده و  10میلیون مرسوله از استان
اصفهان خارج شده و ترافیک پستی ما نسبت به سال گذشته 16
درصد افزایش پیدا کرده است .مدیرکل پست استان اصفهان بیان
کرد 6 :درصد مرسوالت سفارشی است که  18.5درصد درآمد
را تشکیل میدهد 42.5 ،درصد مرسوالت عادی است که 2.5
درصد از درآمد ما را تشکیل داده 12 ،درصد از مرسوالت پیشتاز
هستند که  42.4درصد از درآمد را تشکیل میدهد 2.6 ،درصد
از مرسوالت ویژه هستند که  12.43درصد سهم درآمد از این
محل است 6.8 ،درصد از مرسوالت الکترونیکی هستند که 12.4
درصد از درآمد را تشکیل داده و  30.76مرسوالت خدمات فروش
هستند که  11.73درصد از درآمد را تشکیل دادهاند .مدیرکل
پست استان اصفهان درباره خدمات نیابتی گفت :با ثبت و اسناد
مذاکرات خوبی انجام گرفته و کارهای متعددی انجام گرفته که
در همین راه میلیونها سفر شهری کاهش داشته است582 ،
هزار فقره پستی برای ثبت احوال اجرا شده که ثبت نام کارت ملی
در این اقدامات است و  140484کارت ملی ثبتنام شده است.
وی خاطرنشان کرد :بیش از  2میلیون نفر دیگر باید برای اخذ
کارت مراجعه کنند و روزانه  3186کارت هوشمند توزیع شده
است .برای مخابرات ،اداره کل مالیاتی ،اداره کل فنی و حرفهای،
شهرداری ،مرکز بهداشت ،نیروی انتظامی ،پزشکی قانونی و سایر
سازمانها خدمات خوبی انجام گرفته است.

 679816مشترک گاز را گردآوری و در قالب نرم افزاری تجمیع نموده است.
توحیدی تصریح کرد :الیه بندی شهرستان تبریز ،اطالعات علمک ها ،شیرها،
اتصاالت ،ایستگاه ها ،شبکه های تغذیه و توزیع با بهره گیری از نقشه های دقیق
و همچنین اطالعات پایه ای نظیر اسامی معابر از خروجی های این سامانه می
باشد .وی با اشاره به اینکه پروژه  GISشهرستان تبریز در مرحله جمع بندی و
بروزرسانی اطالعات است ،اظهار داشت :با توجه به استقرار بیس این سامانه ،سایر
شهرهای استان به ترتیب وسعت در مرحله پیاده سازی این پروژه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی یادآور شد :استقرار تحت وب این
سامانه منجر به افزایش سرعت دسترسی و تحلیل داده ها و ارتقای تکنولوژی و
همگامی با استانداردهای روز را برای ارائه خدمات بهینه به مردم شریف استان به
ارمغان خواهد داشت.

اخبار
مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش معرفی شد
با تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،مدیر
عامل جدید منطقه آزاد کیش منصوب شد.
سجاد رمضانی-خبرنگار ابتکار-با تصویب شورای
عالی مناطق آزاد تجاری به ریاست حسن روحانی،
محمدابراهیم انصاری الری به عنوان مدیر عامل منطقه
آزاد کیش منصوب شد .علی اصغر مونسان پیشتر مدیر
عامل منطقه آزاد کیش بود و در حال حاضر معاون رئیس
جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است .گفتنی است ،محمد
ابراهیم انصاری الری (زاده  ۱۶آبان ماه  ۱۳۳۹در الر) دانشآموخته حقوق است.
انصاری الری استاندار سابق بوشهر(مهرماه  ۷۶تا شهریورماه  ،)۷۸استاندار سابق استان
فارس( ۸۰تا  )۸۴و رئیس سازمان ثبت احوال ایران در دولت اصالحات بوده است.
وی قبل از انتصاب به سمتهای سیاسی ،کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
همچنین مدتی نیز معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بوده است.

حل و فصل  35درصد پرونده های ارجاعی به شوراهای
حل اختالف استان ایالم
ایالم  -خبرنگار ابتکار :رئیس کل دادگستری استان ایالم با ابراز رضایت از
عملکرد شوراهای حل اختالف گفت :امسال  35درصد پرونده های ارجاع
شده به شوراهای حل اختالف در سطح استان منجر به صلح و سازش شده
است.
محمد رزم روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان
ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد :هدف از راه اندازی شوراهای حل
اختالف گسترش دامنه فرهنگ صلح و سازش توسط خود مردم است که این هدف
تاکنون به خوبی دنبال شده است .وی افزود :طی چند سال گذشته که بر اساس قانون
وظایف و اختیارات شوراهای حل اختالف افزایش داشته این نهاد مردمی و قضایی
توانسته است پرونده های متعددی را حل و فصل کند .رئیس کل دادگستری استان
ایالم تاکید کرد :اعضای شوراهای حل اختالف ترکیبی از افراد با تجربه  ،معتمدین ،
ریش سفیدان و همچنین افراد جوان و تحصیل کرده دانشگاهی هستند که در طول
 16سال گذشته از تاسیس این نهاد عملکرد قابل قبولی داشته اند .رزم با بیان اینکه
 135شعبه به صورت شعبات حکمی و سازشی در سطح شهرستان های مختلف
استان فعالیت دارند ،یادآور شد :امسال  35درصد پرونده های ارجاع شده به شوراهای
حل اختالف شهری و روستای منجر به صلح و سازش شده است.

خوزستان

سه انتصاب در شرکت برق منطقه ای
توسط رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان،
سرپرست دفتر هیئت مدیره  ،مدیرعامل و حسابرسی داخلی ،سرپرست
دفتر مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل و  H.S.Eو مجری ساختمانی خطوط
منصوبشدند.
محمود دشت بزرگ دراحکامی جداگانه عبدالرسول زرگر ،بیژن بابادی و وحید
معرف را به ترتیب به عنوان سرپرست دفتر هیئت مدیره  ،مدیرعامل و حسابرسی
داخلی  ،سرپرست دفتر مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل و  H.S.Eو مجری ساختمانی
خطوط منصوب کرد .دشت بزرگ در این احکام انتصاب آورده است  :امید است با
برنامه ریزی و تالش مضاعف و اتکا به ایزد منان زمینه های رشد و تعالی را در جهت
اهداف شرکت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فراهم آورید.

