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 شــیراز -توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان فارســاظهار کــرد : دولت 
درجهت کمک بــه بنگاههای اقتصادی ، رفــع موانع تولید 
وایجاد توســعه همه جانبه درواحدهای تولیدی و صنعتی 
اهتمام ویــژه دارد که دراین خصوص برگزاری جلســات و 
کمیته های مرتبط برای واحدهای تولیدی ، صنعتی و تجاری 
در راستای افزایش اشــتغال، رفع بیکاری و رونق اقتصادی 

استان به صورت مستمرانجام می پذیرد.
حمید رضا ایزدی  در چهارصد و پنجاه  و پنجمین جلسه 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان کــه با حضور 
استاندار فارس برگزار شد، با تاکید بر همفکری و هم افزایی 
در خصوص رفع مشکالت و پیش رفتن گام به گام برای رصد 
و حل مسائل واحدهای تولیدی وبهبود فضای کسب و کاردر 
اســتان فارس گفت : ازجمله واحد های معرفی شده در این 
کارگروه شرکت تولیدی اخشان تولید کمربند ایمنی خودرو 
، شرکت خورشید بهارلو ، باغ زیتون ، کارخانجات مخابراتی 
ایران ITMC) زیمنــس ( تولید تجهیــزات مخابراتی ، 

شیرپاستوریزه پگاه ، تولید انواع فرآورده های لبنی ، شرکت 
پاالیش نفت شیراز تولید فراورده های نفتی ، گلخانه و  بودند 
که مشــکالت آن ها بحث، بررســی، تبادل نظر و نیز ارائه 

راهکار شد.
وی با اشاره به اینکه مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی 
توسط کارشناســان تخصصی هر حوزه بررســی و پس از 
احصاء مشکل آنها در کارگروه  تســهیل طرح و تصمیمات 
الزم در راستای رفع موانع تولید اتخاذ می گردد اضافه کرد : 
همچنین دراین جلسه مصوبات تعداد ۱۵ واحد تولیدی که 
در کمیته تخصصی ذیل کارگــروه مطرح گردیده بود مورد 
تصویب اعضاء قرار گرفت ایزدی اظهار کرد : دولت درجهت 
کمک به بنگاههای اقتصادی ، رفع موانع تولید وایجاد توسعه 
همه جانبه تولیدی و صنعتی درواحدهای اهتمام ویژه دارد 
که دراین خصوص برگزاری جلســات و کمیته های مرتبط 
برای واحدهای تولیدی ، صنعتی و تجاری در راستای افزایش 
اشــتغال، رفع بیکاری و رونق اقتصادی اســتان به صورت 

مستمرانجام می پذیرد.

ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-در 
آســتانه روز خبرنگار، آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه اســتان با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیر حراست 
و مدیر روابط عمومی شرکت آبفا کردســتان و خبرنگاران 

استان برگزار شد.
در این مراسم مهندس محمد فرهاد با تبریک ۱۷ مرداد 
روز خبرنگار، اظهار کرد: رسانه ها همواره یار و یاور مجموعه 
آب و فاضالب بوده اند و امیدواریم این روند استمرار داشته 

باشد.
وی افزود: خبرنگاری از جمله مشاغلی است که عالوه بر 
علم و دانش تخصصی، نیازمند تیزهوشــی و البته صداقت و 
امانتداری است که خوشبختانه این مهم در قاطبه اصحاب 

رسانه استان وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت آبفا کردســتان خبرنگاران و رسانه 
ها را بازوی اطالع رســانی خدمات این مجموعه دانســت و 
گفت: خبرنگاران با انعــکاس صحیح خدمات صورت گرفته 

به ایجاد همدلی و همراهی میان شــرکت آبفا و آحاد جامعه 
کمک می کنند.

مهندس فرهاد خواستار همکاری و فعالیت بیشتر رسانه 
ها در آگاه ســازی جامعه پیرامون مقوله مهم صرفه جویی 
و حفظ و حراســت از آب در طول ســال میان خانواده ها و 

شهروندان شد.
همچینن ادریس شــریفی مدیر روابط عمومی شرکت 
آبفا نیز هدف از این مراسم را تجلیل از همراهی خبرنگاران 
طی یکسال گذشته عنوان کرد و افزود: خبرنگاران با پوشش 
اخبار شرکت آبفا از یک ســو موجب اطالع رسانی خدمات 
شرکت به شــهروندان شدند و از ســوی دیگر با انتقادهای 
سازنده کمک کردند تا ما مشــکالت را از زاویه دیگری هم 

ببینیم که جا دارد از همه این خبرنگاران تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه در نظام ارتباطات اجتماعی، دو مفهوم 
روابط عمومی و رســانه الزم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: 
تعامل میان این دو موجب آگاهی بخشــی، شفاف سازی و 

اقناع افکار عمومی می شود. 

رییس سازمان صمت فارس تاکید کرد؛

اهتمام ویژه دولت ، جهت کمک به بنگاههای اقتصادی و رفع موانع تولید

  تجلیل مدیرعامل شرکت آبفا کردستان

 از خبرنگاران 

خبر

 ســنندج - گاللــه فرهــادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای کردستان: 
با صدور حکــم قضائــی ۱2۷ فقره 

پرونده تخلفات رودخانه ای، بررسی 
و مطابق ضوابط و مقــررات قانونی، 

آزادسازی شد.
مهنــدس آرش آریانــژاد اظهار 

داشت: این میزان اراضی رفع تصرف 
شده بر اســاس آرای اجرایی صادره 
واحدهای اجرای احکام دادگستری 

شهرستان ها انجام شده است.

وی افــزود: در ســال جــاری 
براســاس اولویت هــای مختلــف، 
عملیات آزادســازی حریم و بســتر 
رودخانه های واقع شده در بازه های 

شــهری به طور جدی ادامه خواهد 
داشت.

مهندس آریانژاد بیان داشت: به 
اســتناد تبصره ۳ و ۴ ماده 2 قانون 
توزیع عادالنه آب هرگونه ساخت و 
ساز در بســتر و حرایم کمی و کیفی 
رودخانه ها ممنوع است و این شرکت 
و ادارات تابعــه براســاس وظایــف 
حاکمیتی که برعهده دارند نســبت 
به برخورد با متصرفین حریم و بستر 

رودخانه ها، اقدام می نماید.
وی اظهــار کرد: با تالش شــبانه 
روزی کارکنان این شرکت و دستور 
قضایی میزان ۱۵8 هزار و ۴8۵ متر 
مربع بستر و ۱۵ هزار و ۵6۳ متر مربع 
حریم رودخانــه تاکنون رفع تصرف 

گردیده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کردســتان به موارد تخلفات اشاره 
کرد و افزود: این موارد بیشتر شامل 
خاکریزی، کشــت، فنس کشــی، 
احداث بنا، زراعت، تخریب بســتر و 

دیوارچینی بوده است.
مهندس آریانژاد در خاتمه عنوان 
کــرد: از تمامی اشــخاص حقیقی و 

حقوقی درخواســت می شود جهت 
جلوگیــری از هرگونه ضــرر و زیان 
مالی ناشی از خرید و ساخت و ساز در 
اراضی واقع در مجاورت رودخانه ها، 
انهار و مسیل ها قبل از هرگونه اقدام، 
با مراجعه بــه مدیریــت منابع آب 
شهرســتان ها، برای مشخص شدن 
بستر و حریم قانونی به صورت دقیق، 

استعالم نمایند.

مهندس آرش آریانژاد 
اظهار داشت: این میزان 

اراضی رفع تصرف شده بر 
اساس آرای اجرایی صادره 

واحدهای اجرای احکام 
دادگستری شهرستان ها 

انجام شده است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان:

 تخفیف عوارض ساختمانی
 تا ۳۰ مهرماه اعمال می شود

اصفهان-خبرنگارتوسعه ایرانی-نایب رئیس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان از تصویب الیحه 
شــهرداری اصفهان مبنی بر 2۵ درصد تخفیف 
عوارض ساختمانی توسط شورای اسالمی شهر 

خبر داد.
ابوالفضــل قربانــی در خصــوص الیحــه 
پیشــنهادی 2۵ درصــد تخفیف شــهرداری 
برای عوارض ســاختمان، اظهار کرد: به تازگی 
شهرداری اصفهان الیحه ای را به شورای اسالمی 
شهر مبنی بر داشــتن اجازه اعمال تخفیف 2۵ 

درصدی برای عوارض ساختمانی تقدیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه شــهروندان اصفهانی 
اطالع دارند، از ابتدای ســال ۱۴۰۱، شــورای 
اسالمی شهر اصفهان مجوز مربوطه به تخفیف 
۳۵ درصدی را برای تمام طبقات ساختمانی تا 
ســی ویکم تیرماه به تصویب رسانیده بود، ادامه 
داد: با توجه به اتمام این مهلت زمانی، شهرداری 
اصفهان باید طبق قوانین به منظور تداوم اعمال 
تخفیف برای شــهروندان، مجوزی را از شورای 
اسالمی شهر دریافت می کرد که به عنوان الیحه 

این کار انجام گرفت.
نایب رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان 
در خصوص جزئیات تخفیف جدید شــهرداری 
برای پرداخت عوارض ساخت وساز، تصریح کرد: 
تفاوت مجوز تخفیف عوارض ساختمانی جدید 
تصویب شده با تخفیف گذشته که تا سی ویکم 
تیرماه ۱۴۰۱ مهلت داشت، این است که تخفیف 
گذشته شامل تمام طبقات ساختمان با میزان 
۳۵ درصد می شــد، اما در مجوز تخفیف جدید، 
این رقم 2۵ درصد و تنها شــامل طبقات اول تا 

سوم ساختمان ها می شود.
وی افزود: الزم اســت بدانیم که مجوز جدید 
تخفیف 2۵ درصدی عوارض ســاختمانی نیز تا 
سی ام مهرماه ۱۴۰۱ مهلت دارد و پس گذشت 
مهلت آن تخفیف های در نظر گرفته شد برداشته 

خواهد شد.
قربانی در خصوص مــدت زمان های تعیین 

شــده برای تخفیف های عوارض ســاختمانی، 
گفت: با توجه به اینکه در پایان هر سال شهرداری 
با انبوهــی از مراجعات مردمی بــرای دریافت 
پروانه ساختمانی مواجه اســت، این زمان های 
متعدد تعیین می شــود تا مراجعــات مردمی و 
درخواست ها را در طول ســال توزیع کند تا در 
نهایت منجر به نحوه مطلوب تر خدمات از سوی 

شهرداری به شهروندان شود.
     

مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی استان  اعالم کرد؛

رشد ۲۴ درصدی مصرف بنزین 
در گیالن

رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-- مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
گیالن، از رشــد 2۴ درصدی مصرف بنزین در 
استان طی چهار ماهه امســال خبر داد و گفت: 
طی این مــدت ۹۵ میلیون لیتر رشــد مصرف 
داشتیم. کوروش باالدست، با بیان اینکه گیالن 
۱۳۰ جایگاه فعال عرضه فرآورده های نفتی دارد، 
تصریح کرد: ســه جایگاه امسال به بهره برداری 
رسیده اســت و ۱۱ جایگاه در حال احداث و ۱۰ 
جایگاه در مرحله احداث داریم. مدیر شــرکت 
پخش فرآورده های نفتی گیالن در گفت وگوی 
ویژه خبری باران، با اشاره به وجود ۱۰۰ جایگاه 
سی.ان.جی در استان، افزود: ۹۹ جایگاه سی.ان.

جی فعال بوده و یک جایگاه دارای مشکل حقوقی 
است که به زودی رفع می شود. باالدست، با بیان 
اینکه گیالن دارای رتبه نخســت کشــوری از 
لحاظ اســتاندارداری جایگاه های سی.ان.جی 
اســت، عنوان کرد: تاکنــون ۹۰ درصد جایگاه 
های ما استانداردسازی شده و مابقی در دستور 

کار است.
وی ادامه داد: تا ســه دهه گذشــته احداث 
جایگاه سوخت در سطح کشور استاندارد نبود و 
در برخی از نقاط تجمع جایگاه داشتیم و در برخی 

استانها

قزوین -مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی استان قزوین 
گفت: کاغذبازی های اداری زائد و قوانین دســت و پاگیر 
که مانع جذب سرمایه گذار هســتند باید با هدف توسعه 

اقتصادی کشور کنار گذاشته شوند.
به گزارش خبرنگار ما ، مهدی بخشــنده در نشســت 
کمیته سرمایه گذاری اتاق بازرگانی قزوین افزود: با توجه 
به تحوالت پرسرعت جهان در حوزه های اقتصادی، قوانین 
مربوط به حوزه تولید و ســرمایه گــذاری نیازمند به طور 
مستمر نیازمند بروزسانی هستند و باید آن دسته از قوانین 
و مقرراتی که مانع جذب سرمایه گذار هستند، حذف شوند.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در گرو رشد تولید 
بوده و تحقق این موضوع نیز در گرو رونق سرمایه گذاری 
است، اظهار داشــت: فرایندهای جذب سرمایه گذار باید 
آسان سازی شود و متقاضیان سرمایه گذاری باید در کوتاه 

ترین زمان امکان فعالیت پیدا کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین با اشاره به اشتیاق 
ســرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران،گفت: در 
نشســت با فعاالن تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف، 
آنان پس از آشنایی با ظرفیت های میهن مان برای حضور 
و سرمایه گذاری در ایران اشتیاق زیادی نشان می دهند و 
ما باید از این فرصت استفاده کرده و حضور سرمایه گذاران 

خارجی در کشورمان را تسهیل کنیم.
بخشنده خاطرنشــان کرد: بدون جذب سرمایه گذار و 
تحول در این حوزه نمی توان به اهداف و چشــم اندازهای 

ترسیم شده در حوزه رشد اقتصادی دست یافت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین با اشاره به اهمیت 
ســرمایه گذاری برای چرخاندن بهتر چرخ های اقتصاد 
کشور،گفت: اشــتغال جوانان و رفع معضل بیکاری نیز در 

گرو تقویت سرمایه گذاری است.
وی اظهار داشــت: باید از ظرفیت نخبگان و ایده های 
آنان در زمینه رونق سرمایه گذار در استان قزوین استفاده 

شود.

رییس اتاق بازرگانی قزوین:

  کاغذبازی های اداری مانع جذب سرمایه گذار می شود

    رفع تصرف بیش از 174 هزار متر مربع از حریم 

و بستر رودخانه های کردستان 


