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اردبیل-گنجی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل گفت: با توجه به 
تکمیل ظرفیت برخی از شهرک های 
صنعتی، توســعه و ایجاد شهرک ها و 
نواحی صنعتی جدید باید به طور جد 

مورد توجه مسئوالن استانی واقع شود.
محمد اهلــی۲۰ دی در بازدید از 
نواحی صنعتی اصالنــدوز اظهار کرد: 
ناحیه صنعتی اصالندوز به زودی مورد 
تملک شــرکت شــهرکهای صنعتی 

اردبیل قرار می گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: طرح احداث 
ناحیه صنعتی اصالندوز مغان در سال 
گذشته در شورای برنامه ریزی مصوب 
شده بود که با پیگیری های انجام شده، 
تملک و ثبت سند مالکیت این ناحیه 
صنعتی به زودی به ســرانجام خواهد 

رسید.
مدیرعامل شرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان اردبیل گفت: در چند 
سال گذشــته مجوز احداث و توسعه 
چندین شــهرک و ناحیه صنعتی در 
شورای برنامه ریزی مورد تصویب قرار 

گرفته بود که احــداث ناحیه صنعتی 
اصالندوز در شمال استان نیز جزو یکی 

از این مصوبات بود.
اهلی مساحت این ناحیه صنعتی را 
در حدود ۲5 هکتار برشمرد و تصریح 
کرد: از زمان تصویــب ایجاد این ناحیه 
در شــورای برنامه ریزی استان، تالش 
ها برای مکان یابی و تملک اراضی مورد 
نیاز آغاز شد که خوشبختانه با همراهی 
دستگاه ها و ارگان های مربوطه، مکان 
یابی ناحیه انجام شده و اراضی مورد نظر 
به زودی در تملک شرکت شهرکهای 

صنعتی در خواهد آمد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان اردبیل شهرســتان 
اصالنــدوز را بــا توجه به واقع شــدن 
در منطقه مرزی با کشــور جمهوری 
آذربایجان، بسیار حائز اهمیت برشمرد و 
افزود: مناطق مرزی با توجه به مجاورت 
با کشورهای همسایه، ظرفیت بالقوه ای 
برای سرمایه گذاری و افزایش تولید و 
صادرات دارند که باید از این ظرفیت مهم 
برای توســعه صنعت و صادرات استان 

استفاده کنیم.
اهلی با اشــاره به لزوم توجه هرچه 
بیشتر به شهرک های صنعتی، گفت: با 
توجه به تکمیل ظرفیت برخی از شهرک 

های صنعتی، توسعه و ایجاد شهرک ها 
و نواحی صنعتی جدید باید به طور جد 

مورد توجه مسئوالن استانی واقع شود.
وی با بیان اینکه برای از دست ندادن 
سرمایه گذار باید به دنبال توسعه شهرک 
های صنعتی باشیم، تصریح کرد: با توجه 
به زیرساخت های تامین شده در شهرک 
های صنعتی و آماده بــودن امکانات و 
تاسیســات، این مکان بهترین محل 
ممکن برای استقرار ســرمایه گذاران 
اســت که نبود آن باعث فرار ســرمایه 

گذاران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

توسعه شهرک های صنعتی در اولویت قرار گیرد
مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان اردبیل 
گفت: در چند سال گذشته 

مجوز احداث و توسعه 
چندین شهرک و ناحیه 

صنعتی در شورای برنامه 
ریزی مورد تصویب قرار 

گرفته بود که احداث ناحیه 
صنعتی اصالندوز در شمال 
استان نیز جزو یکی از این 

مصوبات بود.

بوشهر-رزاز،خبرنگارتوسعه ایرانی،شهرستان جم برای تامین آب شرب از سفره های 
زیر زمینی استفاده می کند

 به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر : مدیر 
آبفای شهرستان جم در کارگاه آموزشی مدیریت مصرف با بیان اینکه بانوان نقش مهمی 
در مدیریت مصرف آب، برق و گاز دارند اظهار داشت: بانوان می توانند در این عرصه کمک 
شایانی در مدیریت مصرف کنند. مهرورز وضعیت آب شرب در شهرستان جم را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: تنها شهرستانی که در استان بوشهر به صورت 1۰۰ درصد از سفره های زیرزمینی برای تامین آب شرب استفاده 
می کند شهرستان جم است. وی با بیان اینکه مابقی شهرستان های استان بوشهر آب شرب خود را از طریق آبشیرین کن و خطوط 
آبرسانی کوثر تامین می کنند تصریح کرد: شهرستان جم نسبت به دیگر شهرستان های استان بوشهر به دلیل تامین آب از منابع 

محلی دارای محدودیت های بیشتری است که نیاز به همکاری در مدیریت مصرف آب بیشتری می باشد.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی،یکی از کارکنان آبفای استان اصفهان 
در قالب پویش »اهدای دانایی« بخشی از کتاب های شخصی خود را به کتابخانه شرکت 

اهداء کرد.
بهرام یزدی این اقدام فرهنگی را  با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، غنی 

سازی و تقویت  منابع کتابخانه و همچنین ارتقای فرهنگ کتابخوانی انجام داد.
وی در مجموع 1۰۰ جلد کتاب با موضوعات علمی، مذهبی، عمومی، دفاع مقدس و 
تخصصی در زمینه صنعت آبفا به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کرد.   بهرام یزدی در حال حاضر به عنوان رئیس اداره رسیدگی 
به امور پیمان ها در معاونت بهره برداری و توسعه آب  مشغول به خدمت است.  در پویش »اهدای کتاب -  اهدای دانایی« از همکاران 
شاغل، بازنشسته و کلیه عالقه مندان دعوت شده است با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و غنی سازی کتابخانه شرکت، کتاب 

های بدون استفاده خود را به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کنند.     

 شهرستان جم برای تامین آب شرب
 از سفره های زیر زمینی استفاده می کند

در قالب پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی« صورت گرفت؛

اهدای 100 جلد کتاب به کتابخانه آبفای اصفهان 

خرم آباد- خبرنگارتوســعه ایرانی-مســعود 
رضایی با بیان اینکه تمامی روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار می توانند از اجرای طــرح هادی بهره مند 
شــوند، اظهار داشــت: تاکنون در 8۲3 روستای 
استان لرستان اجرای طرح هادی انجام شده است 
که این میزان معادل 54 درصد روستاهای لرستان 

بوده است.
وی با بیان اینکه میانگیــن اجرای طرح هادی 
در کشور 5۲ درصد اســت، افزود: استان لرستان 
در زمینه اجرای طرح های هادی در کشور از روند 

مطلوب تری برخوردار است. مدیرکل بنیاد مسکن و انقالب 
اسالمی لرستان با اشاره به تنگناهای اعتباری موجود، عنوان 
کرد: بین پنج تا هشت درصد از اعتبارات استانی ما به اجرای 
طرح های هادی اختصاص می یابــد و در این زمینه دارای 
مشکالت مالی در پیشبرد اجرای طرح های هادی روستایی 
هستیم که الزم است هم افزایی بین اعتبارات بنیاد مسکن و 
دهیاری ها باشد. وی بیان کرد: این آمادگی در بنیاد مسکن 
وجود دارد در صورتی که روســتاهایی که جدول گذاری و 
زیرسازی آنها از اعتبارات دهیاری ها انجام شود، آسفالت این 

روستاها از محل قیر رایگان انجام شود.
رضایی با اشــاره به مقاوم سازی مسکن های روستایی، 
تصریح کرد: از 153 هزار واحد مســکن روستایی لرستان 
تاکنون  118 هزار واحد مقاوم سازی شــده که 8۰ درصد 

واحدهای مسکونی روستایی استان را شامل می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن و انقالب اسالمی لرستان گفت: 
اولویت بنیاد مسکن انقالب ساخت مسکن در روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار است و واحدهای فرسوده با کمک های فنِی؛ 

صدور پروانه و اعطای  تسهیالت نوسازی می شود.

 بوشهر-رزاز،خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل آب و 
فاضالب استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی خط انتقال آب 
از پروژه آب شیرین کن بوشهر تا سایت شهید ماهینی این 
شهر آغاز شده است.  عبدالحمید حمزه پوردر جریان بازدید 
از طرح های آبرسانی اظهار کرد: تالش های گسترده ای به 
منظور حل مشکالت آبرسانی در استان و حفاظت از منابع 
محدود آب در استان بوشهر صورت گرفته است. وی با اشاره 
به اجرای 1۶ کیلومتر خط انتقال آب در اســتان بوشهر در 
ســال جاری اضافه کرد: عملیات اجرایی خط انتقال آب و 
مخزن هزار مترمکعبی شهر کلمه و عملیات اجرایی اتصال 
آب شیرین کن هزار متر مکعبی جزیره شیف به شبکه توزیع 
آب به طول هزار و ۲۰۰ متر اجرا شده است. مدیرعامل آب و 
فاضالب استان بوشهر بیان کرد: عملیات اجرایی خط انتقال 
آب از پروژه آب شیرین کن بوشهر تا سایت شهید ماهینی 
بوشهر آغاز و به منظور رفع مشــکل در برخی از نقاط شهر 
بوشهر، به طول هزار و ۶5۰ متر اجرا شده است. وی از احداث 
ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله و بندرگاه به طول 
سه هزار و 5۰۰ متر خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات تهیه 
و اجرای خطوط مناطق شمالی شهر بوشهر به طول هزار و 
۶5۰ کیلومتر اجرا شده است. حمزه پور با اشاره به عملیات 

اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از سد تنگ ارم به روستای 
دهرود سفلی به طول هزار و 35۰ متر افزود: تاکنون چهار هزار 
متر اولویت اول و دوم اجرای خط انتقال آب از چاه های تنگ 
سدر به شهرستان دشتی اجرا شده و مابقی به زودی تکمیل 
می شود. وی با اشــاره به تکمیل خط انتقال آب از ایستگاه 
پمپاژ تا شبکه توزیع آب روستای چاووشی دشتی به طول 
یک هزار و ۲5۰ متر ادامه داد: حدود یک کیلومتر از عملیات 
اجرایی ترمیم خط انتقال آب از مجتمع آبرسانی نوار ساحلی 
تنگستان از روستای باشی و بوجیکدان تا مخزن ذخیره آب 
بندر رستمی اجرا شده است. مدیرعامل آب و فاضالب استان 
بوشهر تاکید کرد: در سال جاری 1۶ کیلومتر خط انتقال در 

استان بوشهر اجرا شده است.

 آغاز عملیات اجرایی خط آب شیرین کن بوشهر 
به سایت شهید ماهینی

  اجرای طرح هادی در ۸۲۳ روستای لرستان  
انجام شده است

خبرخبر

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
۹۶ درصد اظهار نامه های 

مالیاتی بخش مشاغل قزوین 
واقعی هستند

 قزویــن -مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
مدیرکل امــور مالیاتی قزوین گفــت: ۹۶ درصد 
اظهارنامه های مالیاتی بخش مشــاغل استان با 
واقعیت همراه بوده و مورد پذیــرش این اداره کل 

قرار گرفته است.
سعید حوائج  اظهار داشت: سال گذشته ۶3 هزار 
و 45۷ اظهارنامه مالیاتی از سطح استان دریافت شد 
که پنج هزار و 354 اظهار نامه مربوط به اشخاص 
حقوقی، 4۹ هــزار و 535 اظهارنامــه صاحبان 
مشاغل و هشــت هزار و 5۶8 مورد نیز اظهارنامه 

امالک بوده است.
وی همچنین یادآور شد: میزان درآمد مالیاتی 
استان قزوین در ســال ۹۹، ۲۷ هزار  میلیارد ریال 

بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: 
همچنین در حــوزه ارزش افزوده نیز طی ســال 
گذشته ۲3 هزار و ۲84 اظهارنامه مالیاتی دریافت 

شده که در مرحله رسیدگی قرار دارند.
به گفته حوائج، از ابتدای اجرای قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، هشت گروه فراخوان شده و ملزم 
هستند تا هر ســه ماه یک مرتبه نســبت به ارایه 

اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
این مسوول امور مالیاتی اضافه کرد: در خصوص 
رتبه درآمدی نیز اگر ادارات کل اســتان تهران به 
عنوان یک مرکز تلقی شود، قزوین در جایگاه 11 و 
اگر براساس ادارات کل استان ها در نظر بگیریم، این 

استان رتبه 1۶ کشوری را دارا می باشد.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین، 
بیشتر فرارهای مالیاتی این استان مربوط به شرکت 

های صوری و کارت های بازرگانی است.

 پیشرفت ۹0 درصدی ساختمان 
 ساماندهی کارگران فصلی

 و موقت شهر گرگان

گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-معاون خدمات شهری شهرداری گرگان 
از پیشرفت ۹۰ درصدی ســاختمان »ایستکار« 
خبر داد. احمد ساالری اظهار داشت: پس از دستور 
مهندس سبطی شهردار محترم گرگان در خصوص 
راه اندازی ساختمان مخصوص کارگران فصلی و 
ساختمانی موقت موسوم به »ایستکار«، این موضوع 
به طور جدی در دستور کار حوزه معاونت خدمات 

شهری قرار گرفت.
ساالری افزود: در همین راستا جلسه هم اندیشی 
و هماهنگی در خصوص تهیه تفاهم نامه روند اجرایی 
با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، نیروی 
انتظامی، فنی حرفه ای و اداره کار در حوزه معاونت 

خدمات شهری برگزار شد.
وی تصریح کرد: حضور افــراد جویای کار در 
حاشیه برخی از معابر و میادین تحت عنوان کارگران 
ساختمانی عالوه بر مشکالت ترافیکی، شأن این 
قشر زحمتکش نیز مورد خدشه قرار می دهد که با 

اجرای این طرح این مشکل نیز حل می شود. 
معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان 
خاطرنشــان کرد: عملیات عمرانی ســاختمان 
ایستکار در مراحل پایانی قرار دارد و در حال برنامه 

ریزی جهت تجهیز آن هستیم.
به گفته ساالری، ساختمان استقرار کارگران 
فصلی و ســاختمانی تا دهه فجر به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد بــا راه اندازی این مرکز 
به کارگیری کارگــران ضابطه مند و هوشــمند 
گردد و دیگر در گرما و سرما شاهد حضور این قشر 

زحمتکش در معابر و میادین شهری نباشیم.

استانها

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون گردشگری 
میراث فرهنگی استان کرمانشــاه از تشکیل پنج کمیته برای 
تسریع در روند شکل گیری محور گردشگری غرب ایران خبر 

داد. 
علی صابر بااشاره به برگزاری همایش »بررسی راهکارهای 
توسعه گردشگری منطقه غرب کشــور« که اخیرا به میزبانی 
کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست که مسئولین 
و فعالین گردشگری پنج  استان کرمانشاه، کردستان، همدان، 
ایالم و لرستان در آن حضور داشتند، مقرر شد به منظور تبدیل 
منطقه غرب کشــور به یک محور گردشگری همکاری هایی 

بین این اســتان ها صورت گیرد که در قالب مصوباتی به تایید 
اعضا رسید. وی تدوین سند توسعه گردشگری غرب کشور را 
یکی از مصوبات این نشست دانســت و گفت: در این راستا قرار 
است تا نشست بعدی این استانها که احتماال اردیبهشت سال 
آینده به میزبانی لرستان خواهد بود، این سند  تدوین شود و در 
نشست آتی تصویب شود. معاون گردشگری استان کرمانشاه 
به موافقت استان های غرب کشور با شکل گیری کمیته هایی 

برای پیشبرد سریعتر تحقق محور گردشگری غرب کشور اشاره 
کرد و افزود: قرار بود پنج کمیته تخصصی تشکیل شود که هر 
استان هم مسئولیت یکی از این کمیته ها را برعهده داشته باشد 
که این مصوبه را اجرایی کرده ایم و به وزارتخانه نیز معرفی شده 
است. وی خاطرنشان کرد: براین اساس، کمیته برنامه ریزی و 
سیاستگذاری به عنوان دبیرخانه در کرمانشاه، کمیته تبلیغات، 
بازاریابی و اطالع رسانی در لرستان، کمیته اقتصادی و زیرساخت 

در همدان، کمیته آموزش و پژوهش در کردستان و کمیته توسعه 
گردشگری خارجی با تمرکز روی کشورهای همجوار در ایالم 
تشکیل شده است. صابر ادامه داد: هرکدام از این استان ها طبق 
مسئولیتی که به آنها واگذار شده در راستای تحقق هدف شکل 
گیری محور گردشگری غرب کشور در کمیته مربوطه خود فعال 
خواهند بود. وی  با بیان اینکه برگزاری هر سه ماه یک بار و دوره 
ای این نشست نیز از دیگر مصوبات نشست اخیر بود، عنوان کرد: 
همچنین با موافقت اعضا، استانداری کرمانشاه با هماهنگی دیگر 
استان های منطقه نسبت به برنامه ریزی بازدید از مناطق جنگی 

غرب کشور تحت عنوان راهیان نور اقدام خواهد کرد.

تشکیل 5 کمیته برای ایجاد محور گردشگری غرب ایران

    


