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اصفهان - مریــم مومنی، خبرنگار 
توســعه  ایرانی  - در آیینــی با حضور 
دکتر عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، مدیران عامل شســتا و 
صدر تامین،  مهنــدس ایرج رخصتی 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و رییس 
هیأت مدیره شرکت فرآورده های نسوز 
ایران و نماینده مردم نهاوند در مجلس 
شورای اســامی ،  کارخانه دولومیت 
کلسینه نهاوند از زیر مجموعه شرکت 

فرآورده های نســوز ایران،  پنجشنبه 
پنجم خردادماه به بهره برداری رسید. 
مهندس رخصتی در حاشیه این آیین 
در گفت و گو با خبر نگار ما گفت: طی 
چند ســال اخیر با برنامه ریزی هیأت 

مدیره، مدیرعامل و متخصصان شرکت 
فرآورده های نسوز ایران چندین پروژه 
زیرساختی،  توسعه ای و سرمایه گذاری 
در شــرکت فرآورده های نسوز ایران 
انجام شد. وی با بیان این که در آینده ای 

نزدیک پروژه جدید این شــرکت در 
محدوده شــهرضا نیز به بهره برداری 
خواهد رسید به فرآیند احداث کارخانه 
دولومیت کلســینه نهاوند پرداخت و 
گفت : در قالب طرح های توســعه ای 
برای تامین مواد اولیــه مورد نیاز مواد 
نسوز در کارخانه های فوالدی و صادرات 
به همســایه های غربی، این پروژه در 
شهرستان نهاوند که غنی ترین معادن 
دولومیت کشور در آن واقع شده، تعریف 
و از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ عملیات 
اجرایــی آن آغاز گردیــد. مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان تــاش و همت 
مجموعه مدیران و متخصصان شرکت 
فرآورده های نســوز ایران را در تکمیل 
این پروژه ستودنی دانست و افزود: شکل 
کوره های این کارخانه از نوع چهارگوش 
و از آخرین تکنولوژی های روز با سطح 
اتوماسیون باال و دانش بنیان است که در 
واقع از تجهیزات مدرن و به روز در این 

صنعت محسوب می شود.
مهندس رخصتی بــه میزان تولید 
ســالیانه این کارخانه پرداخت و گفت 
: کارخانه دولومیت نهاونــد در فاز اول 
سالیانه حدود ۳۰ هزار تن محصول تولید 
می کند که عاوه بر اینکه تامین پایدار 

مواد اولیه مورد نیاز صنایع غرب کشور 
را تامین خواهد کرد بخشی از آن نیز به 

کشورهای همسایه صادر خواهد شد.
وی تاکید کرد : ایــن کارخانه بدون 
بهره گیری از تسهیات بانکی و با امکانات 
مالی شــرکت فرآورده های نسوز ایران 

احداث شد و به بهره برداری رسید.

  با حضـور وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتمـاعی ؛

کارخانه دولومیت نهـاوند افتتاح شد
مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تالش و همت 

مجموعه مدیران و 
متخصصان شرکت 

فرآورده های نسوز ایران 
را در تکمیل این پروژه 

ستودنی دانست و افزود: 
شکل کوره های این کارخانه 
از نوع چهارگوش و از آخرین 

تکنولوژی های روز با سطح 
اتوماسیون باال و دانش بنیان 
است که در واقع از تجهیزات 
مدرن و به روز در این صنعت 

محسوب می شود

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی -رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسامی 
شهر اراک گفت:مبلمان شهری و زیباسازی سیما 
و منظر شهری، باید ســاختار و هویت شهری هم 

خوانی داشته باشد.
ســید رضا قریشــی در چهل و یکمین جلسه 
صحن علنی شــورای اسامی شــهر اراک با بیان 
اینکه مکانیزم جذب نیرو در شهرداری باید با دقت و 
کیفیت الزم انجام شود و اینکه پیگیری شود که در 
تبصره ۳ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری 

های کشور، ظرفیت شهرداری در جذب نیرو چه مقدار است، در بحث کیفیت بخشیدن به نیروی انسانی شهرداری 
اراک کمک می کند، اظهار داشت: در بحث مبلمان شــهری، زیباسازی ها و اجرای نقاشی های دیواری برنامه های 
شهرداری مطابق با بحث هویت شهری به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ارائه شود تا با بررسی کارشناسی، این 

موارد مهم با کیفیت مطلوب تری اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه شورای شهر، توجه و تاکید ویژه ای به مسائل فرهنگی دارند، تاکید کرد: تمامی اقداماتی که در 
شهر انجام و اجرایی می شوند باید در راستای رویکرد فرهنگی و اجتماعی شورا باشد و به ویژه اینکه مبحث مبلمان 

شهری و زیباسازی سیما و منظر شهری با ساختار و هویت شهری هم خوانی داشته باشد.

کرمانشــاه - کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه گفت: طی ۲ ماهه سالجاری میزان ترانزیت 
کاال از پایانه مرزی پرویزخان ۱۷۰ درصد رشد داشته 

است.
فریبرز کرمی اظهار داشــت: از ابتدای ســالجاری 
تا کنون ترانزیت خروجی از پایانــه مرزی پرویزخان 
۷ هزار ۶۱۴ تن کاال است که نسبت به سال گذشته با ۲ 
هزار ۸۱۱ هزار تن افزایش ۱۷۰ درصدی داشته است.

وی گفت: تعــداد ناوگان ترانزیــت خروجی ۶۸۵ 
خودرو می باشد که در سال گذشــته فقط ۲۰۳ خودرو از پایانه مرزی پرویزخان خارج شده اند و این آمار از رشدی ۲۳۷ 
درصدی برخوردار است. کرمی در ادامه افزود: تعداد ناوگان ترانزیت ورودی از پایانه مرزی پرویزخان ۷ هزار و ۳۴۴ خودرو 
است که نسبت به سال گذشته ۳۲۵ درصد افزایش داشته اســت و ترانزیت ورودی ۱۹۹ هزار و ۴۶۰ تن می باشد این در 

حالیست که سال گذشته ۴۲ هزار و ۱۴۰ هزار تن بوده است و با رشدی ۳۷۳ درصدی روبرو هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشــاه گفت: تعداد ناوگان بارگیری شده طی دو ماهه سالجاری از 
پایانه مرزی پرویزخان به سمت اقصی نقاط کشور ۶ هزار و ۴۲۸ عدد است که این تعداد ناوگان ۱۶۹ هزار و ۶۵۷ تن کاال را 

ترانزیت کرده است و افزایش ۱ هزار و ۷۶۶ درصدی داشته دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر اراک:

حفظ هویت شهری در زیباسازی شهر رعایت شود
طی ۲ ماه نخست سالجاری صورت گرفت ؛

افزایش ۱۷۰ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی پرویزخان

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرکل امور مالیاتی 
خراسان رضوی گفت: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه 
مالیات عملکرد ســال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان خرداد ماه 
سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی تسلیم کرده و در صورت 
رعایت شــرایط، از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی سال 

۱۴۰۰ برخوردار شوند.
احمدرضا مدبرنیا با اعام این خبر اظهار کرد: سازمان امور 
مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات 

های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی 
جدید و براساس اطاعات و دیتاهای واصله از جمله اطاعات 
مجوزها، اطاعات حساب های بانکی، بارنامه ها و بیمه نامه ها 
اجرا کند. وی افزود: مودیان می توانند با تســلیم اظهارنامه 
شــفاف و واقعی، از فرصت پذیرش خود اظهــاری مالیاتی 
برخوردار شده و از حسابرسی پرونده مالیاتی توسط ماموران 

مالیاتی جلوگیری کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد:  مودیان 

مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی، می بایست 
در نظام مالیاتی ثبت نام داشته باشند، لذا صاحبان مشاغل  
فاقد ثبت نام، الزم است در اســرع وقت با مراجعه به نشانی 
my.tax.gov.ir نســبت به ثبت نــام در نظام مالیاتی 

اقدام نمایند.
 مدبرنیا افزود: رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور 
مبنی بر رســیدگی داده محور و تهیــه اظهارنامه برآوردی 
مبتنی بر اطاعات مالی اســت، عدم تســلیم اظهارنامه در 

موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیت های مالیاتی 
و جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشــش و تهیه اظهارنامه 
برآوردی می شــود و همچنین ســامانه ارتبــاط مردمی 
 ۱۵۲۶ آماده پاســخگویی به ســئواالت و ابهامات مودیان

 محترم است.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
کمیته امداد استان گلستان گفت: ۴ هزار و ۹۱۱ فقره تسهیات 
با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان پارســال به مددجویان 
گلستان پرداخت شــد. وام های ضروری برای حل مشکات و 
گره گشــایی از زندگی مددجویان و نیازمندان پیش بینی شده 
است و در همین راستا پارسال ۲ هزار و ۶۵۶ فقره وام کارگشایی از 
صندوق امداد والیت به مبلغ ۱۷ میلیارد و چهل میلیون تومان و 

۱۳۰۱ فقره وام کارگشایی از طریق بانک های مهر ایران و رسالت 
به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیــون تومان به مددجویان تحت 
حمایت این استان پرداخت شده است.وی افزود: به منظور کمک 
به تأمین مسکن و ودیعه مسکن خانواده های تحت حمایت ۲۰۶ 
فقره از محل صندوق امداد والیت به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان، ۵۹ فقره از محل بانک قرض الحسنه مهر ایران به مبلغ یک 
میلیارد و ۵۳ میلیون تومان، ۱۴۳ فقره از محل بانک مسکن به 

مبلغ ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان و ۵ فقره نیز از طریق بانک 
ملی به مبلغ ۷۵ میلیون تومان به مددجویان پرداخت شده است. 
بابایی گفت: ۳۴۸ فقره وام درمانی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون 
تومان از صندوق امداد والیت، ۱۶۳ فقره به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۸ 
میلیون تومان از بانک مسکن و ۳۰ فقره وام به مبلغ ۵۷۰ میلیون 
تومان از بانک ملی به مددجویان پرداخت شده است.وی افزود: در 
مجموع وام های پرداخت شده ضروری، درمان و ودیعه مسکن 

طی این مدت ۴ هزار و ۹۱۱ فقره از سوی صندوق امداد والیت و 
بانک های مهر ایران، رسالت، ملی و مسکن بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اعالم کرد؛

پایان خرداد ماه، موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل        

پرداخت حدود ۵ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان گلستانی

خبر

خبر

عضو شورای  شهر اراک تاکید کرد؛

توجه به مناطق حاشیه ای و کم 
برخوردار شهری، در نهضت 

آسفالت سال ۱۴۰۱

 اراک-صادقی ،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
کمیســیون فنی، عمران و شهرســازی شــورای 
اسامی شــهر اراک بر توجه به مناطق حاشیه ای 
و کم برخوردار شــهری، در نهضت آســفالت سال 
۱۴۰۱ تاکید کرد. علی چگینی در چهل و یکمین 
جلســه صحن علنی شورای اســامی شهر اراک 
ضمن تقدیــر از اقدامات شــهرداری در خصوص 
اجرای نهضت آسفالت مناطق شهری اراک، تاکید 
کرد که در اجرای نهضت آســفالت سال ۱۴۰۱، به 
مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهری توجه و این 
مناطق در اولویت امور قرار گیرند. وی در ادامه افزود: 
پروژه پهنه شهید فردین پور اراک یکی از پروژه های 
مشارکتی شهرداری با سرمایه گذار و بخش خصوصی 
می باشد که نیاز است در راستای تسریع در عملیات 
اجرایی این پروژه سرمایه گذاری، شهرداری همراه و 
همگام با سرمایه گذار باشد و اگر مشکلی در روند کار 
وجود دارد در اسرع وقت رفع شود. رئیس کمیسیون 
فنی، عمران و شهرسازی شورای اسامی در ادامه به 
بحث طبقه بندی مشاغل در شهرداری تاکید کرد و 
گفت: تا مبحث طبقه بندی مشاغل انجام نشود حق 
کارگران ادا نمی شود و موضوعاتی همچون سابقه 
کاری، تجربیات و کارکرد در حق و حقوق کارگران 
لحاظ نمی شــود، لذا می طلبد که به مسائل مالی، 

رفاهی و ایمنی کارگران توجه ویژه ای شود.
    

حضور مدیر کل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان شرقی 
درجشنواره  شیور شهرستان اهر

اصــل  ده  ا ز میــد محمــد  ا  - تبریــز 
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر کل بهمراه معاون 
توسعه مدیریت همچنین روسای ستادی اداره کل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی درجشنواره 
فرهنگی و گردشــگری »شــیور« شهرستان اهر 
حضوریافتند . ناصر منوچهــری رییس اداره روابط 
عمومی حفاظت محیط زیست استان گفت: اولین 
دوره جشــنواره فرهنگی، ورزشــی و گردشگری 
»شــیور« با حضور نماینده مردم اهر و هریس در 
مجلس شورای اسامی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت آذربایجان شــرقی بهمراه معاون توسعه 
مدیریت و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان و حضور چشــمگیر گردشگران در 
روســتای تاریخی -فرهنگی جوبند از توابع بخش 
مرکزی شهرستان اهر برگزار شد. وی ادامه داد : در این 
جشنواره توانمندی های روستای گردشگری جوبند، 
نظیر خانه های بوم گردی بافت سنتی روستا، زندگی 
و پوشش سنتی، مراسمات آیینی، ورزش های بومی 
محلی و موسیقی عاشیقی، غذاهای سنتی و موزه 
واره ابزارآالت سنتی کشاورزی و دامپروری و ورنی 
به نمایش گذاشته شد. منوچهری با اشاره به پتانسیل 
گردشگری شهرستان اهر و اهمیت احیا بوم گردی 
افزود : بدون شک در این میان می توان با ایجاد چنین 
بسترهای مناسبی، گردشگری را به یکی از مسائل 
مهم زیست محیطی کشور و دستیابی به اقتصاد سبز 
تبدیل کرد. روستای تاریخی جوبند زادگاه عباسقلی 
خان جوبندی و جعفرقلی خان جوبندی از چهره های 

شاخص مشروطیت است.
    

شناسایی 3 هزار و ۷۰۰ سازه با نقص 
ایمنی در کرج

کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: 
تا پایان سال ۱۴۰۰، سه هزار و هفتصد دستگاه سازه 

با نقص ایمنی آتش نشانی در کرج شناسایی شد.
محمد جمشیدی گفت: این ســازه ها شامل 
ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری و انبارها 
می شــود. برای مالکان ۲ هزار و ۱۴۵ دســتگاه 
دستور العمل ایمنی صادر شــده است.  وی افزود: 
مالکان هزار و ۵۵۵ دســتگاه نیــز اخطار ایمنی 
دریافت کرده اند. رئیس ســازمان آتش نشــانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری کــرج گفت: تجهیز 
ساختمان ها به سیســتم اعام و اطفای حریق از 
جمله مواردی است که سازندگان باید رعایت کنند. 
وی افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری کرج از 
خدمات مشاوره ای رایگان این سازمان در خصوص 

ایمنی بهره مند شوند.

استانها


