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همدان- خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل امور مالیاتی استان 
همدان با تاکید بر این که عمده ترین منبع درآمدی استان مالیات 
است، مطرح کرد: کل درآمد پیش بینی استان در سال قبل ۱۶۶۷ 
میلیارد تومان بوده و در استان های دیگر نیز تقریبا همین روال 
است و آن چه که از این مبلغ وصول شده ۱۷۶۴ میلیارد تومان 
بوده و مبلغ ۱۶۷۰ میلیارد تومان توسط اداره مالیات جمع آوری 
شده که مقایسه اعداد و ارقام نشــان می دهد ۹۴ درصد درآمد 

استان از طریق مالیات است.
 وجیه اله ذکوری در یک نشســت مفصل با اصحاب رسانه 
ضمن تشریح غالب قوانین مالیاتی، گفت: باید در راستای ارتقاء 
اطالعات عمومی و فرهنگی جامعه در رابطه با مباحث مالیات قدم 
برداریم تا مردم بدانند که اصلی ترین و پایدارترین درآمد برای 

دولت ها، درآمدهای مالیاتی است و تمام مالیات های دریافتی به 
ارگان های دولتی جهت توسعه و پیشرفت کشور واریز می شود و 
با مالیات می توان کشور را اداره کرد و دیگر نباید مالکمان مباحث 
تحریم فروش نفت باشد. وی با بیان این که یکی از پایدارترین 
درآمدها برای دولت ها درآمدهای مالیاتی است، اظهار کرد: در 
واقع با پرداخت مالیات مردم در اداره جامعه ســهیم می شوند؛ 
عموما در کشور ما تاکنون تمرکز بر درآمدهای نفتی بوده و این 
تمرکز بر نفت با توجه به چالش های تحریم، عمالً نبایستی نقشی 
در درآمدهای کشور داشته باشد و فارغ از تحریم یا عدم تحریم 
نباید صرفاً به درآمد نفتی تکیه کرد. وی افزود: نفت یک منبع 
پایان پذیر و بین نسلی است و نباید تمرکز ما در اداره ی کشور بر 
درآمد نفتی باشد و اکنون کشور و نهاد حکمرانی به درستی به 

این باور رسیده که کشور باید با مالیات اداره شود.  ذکوری تصریح 
کرد: ضرورت توجه به مبحث مالیات در استان همدان همانند 
سایر استان ها نیازمند یک فرهنگ سازی مالیاتی در رسانه ها 

با کمک خبرنگاران است؛ مالیات در اصل هزینه کردن نیست، 
مالیاتی که مردم می پردازند ســرمایه گذاری و مشــارکت در 

اقتصاد، توسعه و پیشرفت استان و به تبع کشور است.

 مدیرکل امور مالیاتی استان:

۹۴ درصد درآمد  همدان از مالیات است

خبر

قزوین-خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی قزوین گفت: اختصاص ۳۲۸ 
میلیارد تومان اعتبار به منظور توسعه 
زیرساخت ها در شهرک های صنعتی 

استان به منظور تقویت صنایع و رونق 
ســرمایه گذاری، رهاورد سفر رییس 

جمهور به قزوین بود.
رضا صفاری افــزود: اختصاص این 
میزان اعتبار که نهایی شده به زودی به 

استان ابالغ می شود.
وی اظهار داشت: این اعتبارات در 
حوزه احداث تصفیه خانه های فاضالب 
که از نیازهای جدی صنایع مستقر در 
شهرک های صنعتی استان قزوین به 

شمار می رود و همچنین ایجاد پست 
های برق در راســتای تقویت سرمایه 
گذاری و پاسخگویی به نیاز صنایع تازه 
به بهره برداری رسیده و سرمایه گذاران 

جدید، هزینه خواهد شد.

این مســوول یادآور شد: اعتبارات 
یاد شده به جز تسهیالتی می باشد که 
قرار است در جریان سفر استانی رییس 
جمهور به منظور حمایــت از تولید و 
صنعت به صنعتگران و سرمایه گذاران 

استان قزوین اختصاص یابد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین گفــت: ۱۸ 
میلیارد تومان از اعتبارات یاد شده که 
در قالب مصوبات سفر رییس جمهور 
به اســتان قزوین ابالغ خواهد شد، به 
منظور احداث تصفیه خانه در شهرک 

صنعتی خرمدشت هزینه خواهد شد.
صفاری همچنین ادامــه داد: ۱۰ 
میلیارد تومــان از این رقــم از محل 
اعتبارات ســازمان برنامــه و بودجه 
و هشــت میلیارد تومان نیــز از محل 
اعتبارات ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران اختصاص 

پیدا می کند.
وی با اشاره به نیاز مبرم واحدهای 
تولیدی جدید به انرژی برق در شهرک 
ها و نواحی صنعتی،گفت: ۳۱۰ میلیارد 
تومان از اعتبارات سفر رییس جمهور 
در حوزه شــهرک هــای صنعتی نیز 
به احداث پســت های برق اختصاص 

می یابد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین ادامــه داد: از 
این میزان مقرر شــده که ۴۰ درصد از 
محل اعتبارات وزارت نیرو و ۶۰ درصد 
از محل اعتبــارات ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 

تامین شود.

   اختصاص ۳۲۸ میلیارد تومان به شهرک های صنعتی قزوین

مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان قزوین 
گفت: ۱۸ میلیارد تومان از 

اعتبارات یاد شده که در 
قالب مصوبات سفر رییس 

جمهور به استان قزوین 
ابالغ خواهد شد، به منظور 

احداث تصفیه خانه در 
شهرک صنعتی خرمدشت 

هزینه خواهد شد.

سمنان-خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس اداره آموزش، 
پژوهــش و فنــاوری اداره کل صنعت، معــدن و تجارت 
استان سمنان گفت: میزان صدور پروانه تحقیق و توسعه 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷ 

درصد افزایش یافت.
مهدی میرکو  گفت: سال گذشته تعداد ۲۹ فقره پروانه 
تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی در استان سمنان 
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان 

۲۷ درصد افزایش داشت.
وی تصریح کــرد: پروانه تحقیق و توســعه برای کلیه 
متقاضیان و فعاالنی که دارای پروانه بهره برداری صنعتی 
هستند قابلیت صدور دارد و در صورت احراز شرایط الزم 
انجام می شــود. رئیس اداره آمــوزش، پژوهش و فناوری 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: 
در استان تا کنون ۹۰ فقره جواز و پروانه فنی و مهندسی و 
همچنین تعداد ۷۰ فقره مجوز شرکت های دانش بنیان 
صادر شده است. وی خاطرنشــان کرد: مجوزهای فنی و 
مهندسی برای کلیه متقاضیان و فعاالنی که دارای ایده های 
نو و خالقانه در زمینه های علمی و تخصصی بوده قابلیت 
صدور دارد که فرآیند آن به به صورت الکترونیکی و از طریق 
ســامانه ملی بهین یاب )behinyab.ir( انجام و در 

صورت احراز شــرایط الزم صادر می شود. همچنین کلیه 
دارندگان جواز فنی و مهندسی می توانند پس از گذشت 
یک سال جهت تبدیل جواز خود به پروانه فنی و مهندسی 
اقدام کنند. میرکو اظهار داشت: حوزه آموزش و پژوهش 
اداره کل صمت اســتان در راســتای فرموده مقام معظم 
رهبری در خصوص نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان تولید ، 
دانش بنیان ، اشتغال آفرین و همچنین حمایت از واحدهای 
تولیدی و صنعتی ، صنایع معدنی و تجاری استان سمنان 
در جهت ارتقــاء تخصص و افزایــش کیفیت محصوالت 
شــرکتهای تولیدی آماده صدور پروانه تحقیق و توسعه 
در اسرع وقت است تا به زودی با تجهیز واحدهای تولیدی 
استان به واحدهای تحقیق وتوسعه شاهد پیشرفت و تعالی 

استان سمنان باشیم.

خرم آباد- خبرنگارتوســعه ایرانی- شهردار خرم آباد 
گفت: نخســتین یادواره شــهدای جاویداالثر لرستان با 

حضور چهره های ملی و استانی برگزار می شود.
سعید فتوحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین 
یادواره شــهدای “جاویداالثر” اســتان لرستان در سالن 
همایش های بانک صادرات به میزبانی شهرداری خرم آباد 

برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تدارک  گسترده شهرداری مرکز استان 
برای برگزاری یادواره ای در شان شهدا گفت: در برنامه های 
یادواره شهدای جاویداالثر لرســتان،  عالوه بر رونمایی از 
آثار مرتبط با فرهنگ شهادت، از شخصیت های صاحب نام 
جبهه و جنگ همچون حاج صادق آهنگران مداح برجسته 
و مجری توانمندی چون محمدرحمان نظام اسالمی بهره 

خواهیم برد.
شهردار خرم آباد گسترش فرهنگ ناب ایثار و شهادت 
را یکی از برنامه های شــهرداری عنوان کــرد و ادامه داد: 
دشمنان انقالب همواره در تالش هستند تا روحیه مقاومت 
و شــهادت طلبی جوانان ایران اســالمی را که زمینه ساز 
حماسه هایی همچون ۸ سال دفاع مقدس شدند ضعیف 

کنند.

وی در پایان ضمن تشــکر و تقدیر از زحمات سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری بــرای تالش 
شــبانه روزی اجرای این یادواره عظیم یادآور شد: وظیفه 
دینی و ملی ایجاب می کند نگذاریم یاد و خاطره شهدای 
میهن، به ویژه شــهدای مظلوم جاویداالثر به فراموشی 
سپرده شود و باید به هر شکل که می توانیم این دین سنگین 

را ادا کنیم.

  نخستین یادواره شهدای
 جاویداالثر لرستان برگزار می شود

   صدور پروانه تحقیق و توسعه صنایع سمنان
 ۲۷ درصد افزایش یافت

خبرخبر

  بهره مندی بیش از ۱۰ هزار نفر 
از افطاری در تبریز

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق ،خبرنگار 
توسعه ایرانی-مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی 
گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر که اغلب جزو نیازمندان 
جامعه بودند، در کنار سفره افطاری امامزاده سید 

حمزه نشسته و از این احسان بهره مند شدند.
حجت االســالم دکتر ســید شــهاب الدین 

حسینی، مدیرکل اوقاف استان،
در آیین اختتامیه محفل جزءخوانی آســتان 
مقدس امامزاده ســید حمزه تبریز، با اشــاره به 
جایگاه قرآن کریم در اســالم، اظهار کرد: پیامبر 
اکرم )ص( می فرمایند: »قرآن، ســفره پهن شده 
پروردگار متعال و غذای آماده الهی اســت. شما 
هرچقدر توانایــی دارید از این ســفره بهره مند 
شــوید .« امروز نیز زمینه بهره مندی از این سفره 
الهی در جوار امامزاده ســید حمــزه تبریز مهیا 
شــده اســت. وی در ادامه با قدردانی از متولیان 
برگزاری این محفل، افزود: خدا را شاکر هستیم 
که با نصب ضریح جدید امامزاده، توسعه امامزاده 
و یکسان ســازی آن توانســته ایم گام مهمی در 
زیرســاخت عمران و آبــادی امامــزاده در کنار 
بخش فرهنگی آن برداریم. حسینی، در تشریح 
برنامه های آســتان مقدس این امامــزاده در ماه 
رمضان، گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر که اغلب جزو 
نیازمندان جامعه بودند، در کنار ســفره افطاری 
امامزاده سید حمزه نشسته و از این احسان بهره 
مند شــدند. مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی، با 
اشاره به توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان 
با همکاری کمیته امــداد و بهزیســتی، افزود: 
آیین های مذهبی، برنامه های متنوع و مراسمات 
مختلفی با همکاری دســتگاه های شهری در ماه 
مبارک رمضان در این امامزاده برگزار شــده که 
باالی ۳۰۰۰ نفر در آن ها مشارکت داشتند. وی 
با بیان این که امامزادگان باید به تعبیر مقام معظم 
رهبری، قطب های فرهنگی جامعه باشند، اظهار 
کرد: امیدواریم با انجام برنامه ها و اقدامات فرهنگی 
مختلف در آستان امامزادگان، این اماکن مقدس، 
تاثیرگذاری فرهنگی بیشتری در جامعه داشته 
باشند و زمینه ســاز برنامه های معنوی در عصر 

سرماخوردگی و انفجار اطالعات شوند.
حسینی ادامه داد: امروزه دشــمن از طریق 
فضای مجازی از زمین و زمــان به باورهای مردم 
حمله می کند و راه نجات ما از دست این اطالعات 
بیشمار و تهاجم فرهنگی نیز قرآن و رجوع به عترت 
اســت. مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی گفت: 
تا زمانی که به قرآن و دامــن اهل بیت)ع( چنگ 
بزنیم، ترسی نخواهیم داشت و اگر از آن دو دوری 

گزینیم، زمینه انحراف جوانان آماده خواهد شد.
    

 مصرف آب شرب در اردبیل
 ۹ درصد افزایش یافت

کد #۲۰۲۰* مخابرات راهی 
برای دریافت خدمات فوری 

غیر حضوری
گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان کد 
دستوری #۲۰۲۰* را راهی آسان برای دریافت 
خدمات فوری غیر حضوری مخابرات دانســت 
دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه سامانه 
های ارائه خدمات غیر حضــوری برای رفاه حال 
مشــتریان راه اندازی شده اســت ، با معرفی کد 
دســتوری #۲۰۲۰* آنرا راهی بــرای دریافت 
خدمات فوری غیر حضوری دانست که مشتریان 
می توانند از طریق تلفن همراه خدمات مورد نیاز 

خود را دریافت نمایند.
وی با تاکید بــر اینکه این کد دســتوری در 
بخشهای تلفن ثابت و اینترنت خدمات متعددی 
را ارائه می دهد گفت : در بخش تلفن ثابت ، ثبت 
خرابی و پیگیری آن ، پیگیری ثبت نام تلفن ثابت و 
اعالم صورتحسابهای میان دوره و پایان دوره تلفن 
ثابت و در بخش اینترنت ، خرید ترافیک، دریافت 
مانده اعتبــار و تغییر رمز پنــل کاربری از جمله 
خدماتی است که مشتریان به آن دسترسی داشته 

و می توانند از آن بهره مند شوند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان خرید ترافیک 
اینترنت برای مشتریان باند پهن شرکت مخابرات 
ایران را از خدمات بسیار ارزشمند استفاده از کد 
دستوری #۲۰۲۰* دانست و به مشتریان توصیه 
کرد از طریق تلفــن همراه و شــماره گیری کد 
دستوری #۲۰۲۰* از امکانات آن بهره مند شوند.

استانها

شیراز-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات فارس با اظهار اینکه  ۲ هزار خانوار 
دیگر روستایی از این استان به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 
پیوستند  گفت: دراین طرح  هفت هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی ۱۰ 

روستا دارای اینترنت پرسرعت شدند.
 حمید ســلیمان پور افزود:  برای این طرح ها  ۹۰ میلیارد 
ریال اعتبار صرف شده اســت. سلیمان پور روستاهای جدید 
متصل شــده توســط همراه اول به شــبکه ملی اطالعات را 
روستاهای کراچ و اســالم آباد از توابع بخش ارژن شهرستان 

شیراز، روســتای آبشــیب از توابع بخش مرکزی شهرستان 
داراب، روستای نورآباد از توابع بخش سده شهرستان اقلید، 
روستای شــهرک ولیعصر  از توابع بخش رستاق شهرستان 
داراب عنوان کرد. به گفته وی، روستاهای جدید متصل شده 
توسط ایرانسل به شبکه ملی اطالعات روستاهای انجیربند، 

حسین آباد، گلدشــت و وردوان از توابع بخش عالمرودشت 
شهرستان المرد، جمعاً با جمعیت دو هزار و ۴۰۰ نفر در قالب 
۶۳۰ خانوار و از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هستتد.   سرپرست اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان فارس همچنین از 

اتصال روستای حشــمتیه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
آباده و روســتای شــهرک ولیعصر از توابع بخش رســتاق 
شهرستان داراب توسط همراه اول به شبکه ملی اطالعات، با 
جمعیت پنج هزار و یکصد نفر در قالب یک هزار و ۳۷۰ خانوار 
از محل منابع توســعه ای این اپراتور خبر داد.  وی اضافه کرد:  
هم اینک با تحول اقتصاد دیجیتال در تمامی ارکان ها از جمله 
مسائل معیشتی، آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی، نیاز آحاد 
مردم بویژه روستاییان جهت دسترسی به اینترنت پرسرعت 

بیش از پیش احساس می شود.

سرپرست اداره کل ارتباطات فارس:

۱۰ روستای دیگر فارس از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند


