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مدیر عامل شرکت همگون سازان زاگرس گفت 
:  حضور میدانی مسئوالن در پروژه های عمرانی 

ستودنی است 
سعدی باسامی مدیر عامل شرکت همگون سازان 
زاگرس در گفتگو با خبرنگار ما از بازدید میدانی 
مسئوالن استانی از پروژه کنار گذر پل فردیس در 
استان البرز قدردانی نمود و افزود: حضور مسئوالن 
در پروژه ها و بازدیدهای میدانی موجب رفع مشکالت 

پیش رو و تقویت روحیه پرسنل اجرایی می گردد. 

وی کنار گذر پل فردیس را پروژه ای خاص و ملی 
برشمارد و گفت: با لطف خداوند و تالش صادقانه 
مسئوالن استان البرز و تیم های تخصصی شرکت 
همگون سازان زاگرس که اجرای پروژه را بر عهده 
داشتند، براساس زمانبندی تعیین شده ،کار پروژه 

پیش رفت قابل قبولی داشته  است. 
سعدی باسامی اظهار امیداوری کرد که پروژه کنار 
گذر پل فردیس در هفته های پیش رو به مرحله بهره 

برداری رسیده و زیر بار بار ترافیک خواهد رفت.

  اصفهان-مریم مومنی ،خبرنگارتوســعه ایرانی- با توجه به نامگذاری ســال 
1401 تحت عنوان “تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین” از سوی مقام معظم 
رهبری، شرکت گاز استان اصفهان درخصوص حمایت و پشتیبانی از شرکتهای 

دانش بنیان و رفع موانع تولید و اشتغال گامهای موثری برداشته است..
 در نشست مشترک  مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان و رئیس شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان، تفاهم نامه همکاری های علمی، فناوری و پژوهشــی 
به امضاء رســید. این تفاهم نامه به منظور همکاری های  نظام یافته میان شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان از یک سو و شــرکت گاز استان اصفهان از سوی دیگر 
به منظور توســعه همکاری های پژوهشــی، تحقیقاتی و فناوری فیمابین و رفع 

نیازهای شرکت گاز در حوزه های مختلف به امضاء رسید..
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به شعار سال بعنوان تولید دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین هدف از انعقاد این تفاهم نامه را حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، گسترش تعامالت علمی پژوهشی ،توسعه پژوهش های کاربردی، 
توســعه فناوری های نوین، تحقق کارآفرینی و رفع موانع و مشــکالت مرتبط با 

استفاده از توانمندی های علمی،فنی و آزمایشگاهی جهت پاسخگویی اثربخش 
به چالش های طرفین و ایجاد زمینه های فرآیند تبدیل ایده به محصول به پیروی 
از منویات مقام معظم رهبری وتحقق شــعار ســال 1401 می باشد. ابوالقاسم 
عســکری در ادامه ضمن  بازدید میدانی که به همراه روسا و مسئوالن واحدهای 
فنی و عملیاتی شرکت گاز اســتان از شــرکت های دانش بنیان موفق و پیشرو 
درحوزه های مرتبط با صنعت گاز مستقر در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
بعمل آمد، این تفاهم نامــه را نقطه عطفی در زمینه تعامالت گســترده بین دو 
مجموعه دانســت و اظهار امیدواری نمود  با راه اندازی دفاتر مشــترک در محل 
شرکت گاز استان و شــهرک علمی تحقیقاتی و  تدوین سند راهبردی مشترک، 
زمینه های همکاری و تعامالت فی مابین بصورت مســتمر  بیش از پیش توسعه 
یافته و در ســایه این تعامالت، نیازهای فنی، عملیاتی و فناورانه شــرکت با ارائه 

راهکارهای خالقانه شرکت های دانش بنیان به نحو مطلوب مرتفع گردد.
دکتر مصلحی، رئیس شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز طی ســخنانی 
ضمن ابراز خرسندی از شــرایط فراهم شــده برای امضای این تفاهم نامه، ابراز 

امیدواری نمود این تفاهم نامه که بیشتر در زمینه علمی، فنی و پژوهشی است، 
هر چه سریعتر به صورت واقعی و عملگرا اجرایی شده و بتواند در سایه حمایت از 
شرکتهای دانش بنیان، نیازهای پژوهشی و فنی شرکت گاز استان را تامین نماید.

سعدی باسامی مدیر عامل شرکت همگون سازان زاگرس:

 حضور میدانی مسئوالن
 در پروژه های عمرانی ستودنی است 

به منظور تقویت همکاری های راهبردی با شرکت های دانش بنیان صورت گرفت؛

تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت گاز استان اصفهان

خبر

قزویــن - مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
امور مالیاتی اســتان قزوین گفت: 
1۶۲ میلیارد ریــال از محل ارزش 
افزوده برای تکمیل زیرساخت های 

ورزشی استان اختصاص یافت.

عزیــزاهلل عباســپور در این باره 
اظهارداشــت: مالیتهای پرداخت 
شده از سوی مردم در مسیر عمران 
و آبادانی شهرها و روستاها، تامین 
بهداشت و ســالمت مردم و تقویت 
زیرساختهای ورزشــی و سایر امور 

هزینه می شود.
وی بیان کرد: توجه به ورزش می 
تواند به سالمت جامعه کمک کرده 
و به کاهش آســیب های اجتماعی 
نیز منجر شود که در این راستا همه 
ساله بخشــی از درآمدهای ارزش 

افزوده بــه این بخــش اختصاص 
می یابد.

عباســپور تصریح کرد: امسال 
برای تکمیل زیرساخت های ورزش 
اســتان مبلغ 1۶۲ میلیارد ریال از 

محل ارزش افزوده توزیع می شود.

مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
قزوین یادآورشد: این میزان اعتبار 
برای ۶ ماهه نخست امسال و برای 
توســعه زیرســاختهای ورزش از 
محل ارزش افزوده به ورزش استان 
قزویــن در عرصه هــای همگانی، 
روســتایی و عشــایری و همچنین 
زیرســاخت های ورزش معلوالن و 
جانبازان اســتان قزوین پرداخت 

شده است.
وی بــا اشــاره به رشــد 1۵۹ 
درصدی ســهم ورزش اســتان در 
نیمه اول امســال گفت: در راستای 
بند )ی( تبصــره ۲0 قانون بودجه 
ســال 1401 که دولــت را مکلف 
کرده ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد 
ارزش افزوده را از طریق ردیف های 
درآمــدی و هزینه ای به توســعه 
ورزش همگانی، ورزش روســتایی 
و عشایری و تامین زیرساخت های 
الزم در حوزه معلــوالن و جانبازان 
اختصاص دهد، در نیمه اول امسال 
از محل عوارض ارزش افزوده بالغ بر 
1۶۲ میلیارد ریال به این موضوع در 

استان اختصاص یافته است.
عباســپور اظهارداشت: از منابع 
مالی تخصیص یافته، سهم ورزش 

و جوانان ۶0 درصد و سهم آموزش 
و پرورش نیز 40 درصد اســت که 
این میزان اعتبار در اســتان هزینه 

می شود.
این مسئول به ضرورت ملموس 
کردن آثار پرداخــت مالیات برای 
شهروندان اشاره کرد و یادآورشد: 
با آگاه کردن مــردم از نقش مالیات 
و هزینه کرد آن در توسعه و ارتقای 
زیر ســاخت های کشــور و استان 
به طور حتــم همراهی مــردم در 
پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان 
قزوین یادآورشد: این 

میزان اعتبار برای ۶ ماهه 
نخست امسال و برای توسعه 

زیرساختهای ورزش از 
محل ارزش افزوده به ورزش 

استان قزوین در عرصه 
های همگانی، روستایی 

و عشایری و همچنین 
زیرساخت های ورزش 

معلوالن و جانبازان استان 
قزوین پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان:

ظرفیت آب شیرین کن های 
بوشهر  ۲ برابر می شود

 بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر گفت: در 
حال حاضر ظرفیت آب شیرین کن های بوشهر 
۵0 هزار متر مکعب است که تا پایان سال به 100 

هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد.
ابوالحســن عالی  گفت: به منظور توســعه 
آب شــیرین کن ها در استان بوشــهر اقدامات 
خوبی صورت گرفته و طرح های مهمی در دست 

اجرا داریم.
او با اشاره به وارداتی بودن آب استان بوشهر 
بیان کرد کــه حدود ۷۵ درصــد آب مصرفی از 
خطوط انتقال کوثر و کازرون، حدود 1۵ درصد 
منابع آب شرب استان بوشهر از آب شیرین کن ها 
و کمتر از 10 درصد از منابــع آب محلی تأمین 

می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشــهر تأمیــن آب پایــدار در اســتان را یک 
ضرورت دانست و تصریح کرد که در حال حاضر 
آب شیرین کن کنگان به ظرفیت 1۲ هزار و ۵00 
متر مکعب، آب شیرین کن بوشهر با ظرفیت ۲۲ 
هزار ۵00 متر مکعب و آب شــیرین کن شماره 
4 بوشــهر به ظرفیت هفت هزار متر مکعب در 
شــبانه روز تولید دارند. او با اشــاره به فعالیت 
آب شــیرین کن ۶00 متر مکعبی روســتا های 
نوار ســاحلی دشــتی و هزار متر مکعب جزیره 
شیف خاطرنشان کرد که ظرفیت تولید آب در 
آب شیرین کن های استان به ۵0 هزار مترمکعب 
در شبانه روز رســیده اســت. عالی با اشاره به 
افزایــش دو برابری تولید آب شــیرین کن های 
اســتان تا پایان ســال جاری بیان کــرد که با 
تکمیــل طرح های در دســت اجــرا، ظرفیت 
آب شیرین کن های استان بوشهر تا پایان سال به 
100 هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد. او از 
نوسازی و بهسازی آب شیرین کن دو هزار و ۵00 
مترمکعبی شهر سعدآباد خبر داد و اضافه کرد که 
آب شیرین کن شش هزار و ۵00 هزار متر مکعب 
وحدتیه - دالکی به زودی وارد مدار بهره برداری 
می شود و آب شیرین کن دو هزار مترمکعب شهر 

اخند در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشــهر گفت: فاز اول آب شــیرین کن ۲۸ هزار 
مترمکعب ســیراف - جم به ظرفیــت 10 هزار 
مترمکعب و فاز اول آب شیرین کن ۳۵ هزار متر 
مکعب شهر بوشهر با ظرفیت 1۲ هزار متر مکعب 

امسال به بهره برداری می رسد.
       

  افتتاح 6طرح  عمرانی 
در مجتمع بندری انزلی

 رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- طرح عمرانی و ســرمایه گذاری بنادر 
گیالن امروز با حضور معاون وزیر راه در انزلی به 

بهره برداری رسید.
با حضور معــاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور ۶ 
طرح عمرانی و ســرمایه گذاری بنادر گیالن با 
اعتبار 14۹ میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۲۳۶ 

نفر امروز در بندر انزلی افتتاح شد.
این طرح ها شامل ســیلوی غالت ۵0 هزار 
تنی، تأسیسات برق برای کشــتی های باری، 
الیروبی بندر آستارا و فاز نخست تاالب انزلی، 
تکمیل باشــگاه ملوانان بندر انزلی و یک طرح 
ورزشــی اســت. علی اکبر صفایی در حاشیه 
افتتاح طرح های مجتمع بندری انزلی با اشاره 
به رشــد ترانزیت کال های غیرنفتــی از بنادر 
شمالی گفت: امروز شاهد رشد 1۷۷ درصدی 
در ترانزیت کاال های غیرنفتی در بنادر شمالی 

هستیم که رشد بسیار قابل توجهی است.
او با اشــاره به اینکه ترانزیت کاال های نفتی 
در بندر انزلی 100 درصد افزایش داشته است، 
افزود: در حال حاضر ۷ فروند کشــتی در بندر 

انزلی پهلوگیری کرده و داخل بندرگاه است.
مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
کشــور همچنین تصریح کرد: ۸ فروند کشتی 
در لنگرگاه و 4 فروند نیز در مســیر است که به 
محض رســیدن عملیات تخلیه و بارگیری کاال 

را انجام می دهند.

استانها

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی- 1۵4۷ 
پروژه ی شــرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعتبار ۲۶۸۷ 
میلیارد ریال با حضور معــاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری آذربایجان شرقی و مدیران عامل صنعت برق 
استان گشایش یافت.

 محمد کالمــی معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار در این آییــن، ۲0۹۶ پــروژه ی صنعت برق 
آذربایجان شــرقی را با اعتباری بالغ بر 1۶۶0۲ میلیارد 
ریال افتتاح کرد. کالمی ضمن قدردانی از زحمتکشــان 
صنعت آب و برق اســتان گفت: طی سال های گذشته به 
قطعی آب و برق در ایام گرم ســال عادت کرده بودیم اما 
امسال با تالش شــما عزیزان هیچ قطعی با برنامه ای رخ 
نداد. وی خاطرنشــان کرد: با پیگیری هــا و رایزنی های 
مدیران رده ی باالی استان حتی واحدهای صنعتی بزرگ 
استان نیز قطعی برق نداشتند و در شهرک های صنعتی 

هم با کمترین قطعی برق، پیک را سپری کردیم.
وی یادآور شد: هر جا آب، برق، گاز و راه وجود داشته 

باشــد به طور خودکار در آن منطقه توسعه رخ می دهد. 
پیش نیاز توسعه، وجود این مولفه هاست. 

کالمی با بیان اینکه نزدیک به ۹0 درصد اقتصاد استان 
آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است و بخش 
خصوصی استان کاربلد، باانگیزه و متعصب است، افزود: 
برای حرکت باشتاب  و منسجم تر، در حوزه ی آب و برق و 

گاز نیازمند حرکت های جهشی و جهادی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید کسری برق استان برای تامین 
صنایع بزرگ و مگاپروژه ها رفع شود، گفت: تحول سریع با 
مگا پروژه ها ایجاد می شود و باید شبکه و پست های فوق 

توزیع را در استان گسترش دهیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این 
آیین، پروژه های آماده ی  بهره برداری این شرکت را 1۵4۷ 
پروژه با اعتبار ۲۶۸۷ میلیارد ریال دانســت و در تشریح 

زمینه های پروژه های بهره برداری شــده، خاطرنشــان 
کرد: از بین 1۵4۷ پروژه ، 1۲۸1 پــروژه در محدوده ی 
شهرستان تبریز با اعتبار بالغ بر ۲۲۵۵ میلیارد ریال، 14۳ 
پروژه در محدوده ی آذرشهر با اعتبار بالغ بر 1۶۷ میلیارد 
ریال و 1۲۳ پروژه در محدوده ی اسکو با اعتبار بالغ بر ۲۶۵ 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.
عباس حسامی پروژه های شاخص قابل افتتاح هفته ی 
دولت برق تبریز در ســال 1401 را 1۸1 پروژه با اعتبار 
بالغ بر ۷۹۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از بین 1۸1 
پروژه ی مذکور، 1۳۵ پروژه در محدوده ی شهرســتان 
تبریز با اعتبــار بالغ بر ۶4۲ میلیارد ریــال، ۲۵ پروژه در 
محدوده ی آذرشــهر با اعتبار بالغ بر ۷1 میلیارد ریال و 
۲1 پروژه در محدوده ی اسکو با اعتبار بالغ بر ۷۹ میلیارد 

ریال به بهره برداری می رسند.

      افتتاح۲هزار و 96 پروژه  صنعت برق آذربایجان شرقی 

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد؛

اختصاص ۱۶۲ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به ورزش  قزوین


