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اخبار
استاندارآذربایجانشرقیعنوانکرد:

اولینهایتبریزازجنسفرهنگیاست

واگذاری۲۹هکتارزمیندرشهرکهایصنعتیقزوینبهسرمایهگذاران

قزوین  -مریم نقدی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت 29:هکتار زمین از ابتدای امسال تاکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به سرمایه گذاران
متقاضی واگذار شده است.
رضا صفاری در جریان بازدید از طرح های در دست ساخت شهرک صنعتی قزوین افزود :اراضی یاد شده که دارای زیرساخت های الزم از جمله راه و خیابان،شبکه روشنایی ،آب،برق و گاز هستند در قالب
عقد قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی و سرمایه گذاران برای ساخت واحد تولیدی واگذار شده اند.
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوینهمچنیناظهارداشت:اینمیزانزمینبه ۷2سرمایهگذارمتقاضیواگذارشدهاست.
این مسوول گفت :با بهره برداری از طرح های تولیدی مربوط به این سرمایه گذاران برای یکهزار و ۳۴5نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی می شود و در کنار آن شاهد بیش از این تعداد ایجاد فرصت های شغلی
غیرمستقیمخواهیمبود.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز:

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد -استاندار آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه
پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز ،گفت :اولینهای تبریز همه از جنس فرهنگی است که
سینمانیزیکیازآنهاست.
عابدین خرم” در این آیین که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از مسئوالن
استانی برگزار شد ،با بیان مطلب فوق اظهار کرد :تبریز خاستگاه هنر سینماست و این نشان
از فرهیختگی و نخبه بودن مردمان این دیار دارد.
وی افزود :سینما ترکیب هنرهاست و تولیدات سینمایی موجب تجلی و تفوق فرهنگی
یکملتمیشود.
خرمتصریحکرد:ماازهنرمندانتشکرمیکنیمکهرسالتتولیداندیشهرابهانجاممیرسانند
ّ
و خوب دیدن ،خوب شنیدن و خوب فکر کردن را در جامعه ترویج میدهند.
وی گفت :این حرکت جدیدی که طی سالهای اخیر آغاز شده خوشبختانه موفقیتهایی
را به ارمغان آورده و امیدواریم ادامه پیدا کند و ما شاهد اوج گیری و بالندگی هنر سینما در
استانباشیم.
استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از هادی حجازیفر برای ساخت فیلم موقعیت
مهدی تاکید کرد :کار هنری خطر کردن است و هر کسی که در حوزه فرهنگ و هنر ،چه
ســختافزاری و چه نرمافزاری ،گام موثری در راه اعتالی ارزشهای جامعه برمیدارد
شایستهتقدیراست.
ویگفت:فیلمموقعیتمهدیسبکزندگیاسالمی،انقالبیوایرانیرابهنمایشگذاشت.
گفتنیست آیین اختتام پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز در پردیس سینمایی ستاره باران
برگزار شد.

مدیرکلبهزیستیاستانخبرداد؛

بهرهبرداریاز۵۰۰واحدمسکنمحرومینگیالنتاپایانسال

تزریق دز یادآور واکسن کرونا ضروری است

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :تزریق
دوز یادآور واکســن کرونا در سال جاری برای همه
اقشار جامعه مخصوصا کادر بیمارستانی و کارکنان
امری ضروری است .
دکتر بهمن نقی پور در شــصت و پنجمین جلسه
ستاد فرماندهی مدیریت مقابله با کرونا که با حضور
اعضای ستاد فرماندهی مدیریت کرونا برگزار شد ،
با تاکید بر لزوم ادامه رعایت پروتکل های بهداشت
فردی و اجتماعی در مقابله با موج هفتم کرونا ،اظهار
کرد :مســئولین واحدها برای تکمیل واکسیناسیون
یادآور پرســنل و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی
خود اهتمام جدی داشته باشند.
وی با اشــاره به ورود موج هفتم کرونا در کشور و
استان گفت :ضروری است دستور العمل های الزم
جهت کنترل مــوج هفتم کرونا به مراکز بهداشــتی
و درمانــی دولتــی ،خصوصی ،دانشــگاهی و غیر
دانشگاهی جهت اطالع رسانی ارسال شود.
دکتر نقی پور با اشاره به اســتفاده از ماسک و تاثیر
پیشــگیرانه آن در کاهش بار بیماری گفت :با توجه
به شیوع بیماری کرونا جدا سازی افراد عالمت دار

از سالم و رعایت شیوه نامه های بهداشتی ضروری
است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به حجم
قابل توجه مسافرت های بین شهری گفت :ضروری
است مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز نیز به صورت گســترده و جدی در ســایت

افزایش مبتالیان به کووید  19انجام گیرد.
وی استفاده اســتعالجی کارکنان و کادر بهداشتی و
درمانی در زمان ابتال به کرونا را  5روزه دانســت و
گفت :با توجه به تصمیمات کمیتــه علمی کووید
 19مدت زمان استفاده اســتعالجی کارکنان و کادر
بهداشــتی و درمانی را در زمان ابتال به بیماری کرونا
 5روز اســت .دراین جلســه معاونت های درمان،
بهداشت ،مسئول کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا
و مدیران مراکز بهداشــتی و درمانی به ارائه گزارش
عملکرد واحدهای تحت مدیریت خود در خصوص
مقابله با بیماری کرونا پرداختند و آمادگی کامل مراکز
بهداشتی و درمانی به منظور افزایش ارائه خدمات و
ایجاد رغبت به واکسیناسیون و افزایش دقت و بررسی
رعایت پروتکل های بهداشتی را اعالم کردند.
بر اساس اطالعات ارائه شده در این جلسه ،با وجود
قرمز و نارنجی شدن تعدادی از شهرستان های کشور
خوشبختانه در استان شهر نارنجی و قرمز نداریم ولی
در حال حاضر از  21شهرســتان استان  6شهرستان
(آذرشهر ،جلفا ،سراب ،شبستر ،مراغه و ملکان ) در
وضعیت زرد کرونایی و شهر تبریز و بقیه شهرستان
ها نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

دانشگاه علوم پزشکی ،صدا وسیما و سایر رسانه ها
در خصوص مقابله با کووید  19در موج هفتم اطالع
رسانی کنند و استفاده از اساتید و متخصصین در رابطه
با آموزش همگانی در مقابله با بیماری کرونا و تهیه
فیلم کوتاه و مصاحبه و غیره و بازپخش آن از تمامی
وسایل ارتباط جمعی برای حســاس کردن مردم به

درنشستعموميشورایشهرکرمانتاکیدشد؛

به شرکتهاي بدون مجوز اجازه حفاري داده نشود

رشت-خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرکل بهزیســتی گیالن ،از افتتاح  ۷۳واحد مسکن
مددجوییطیهفته اخیردرگیالنخبرداد وخاطرنشانکرد:تا پایان سالجاری 5۰۰واحد
مسکونیدیگرآمادهتحویلبهمددجویانگیالنیاست.
سید مهدی خدمت بین دانا با بیان اینکه 1۰۳مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان ،بیماران
اعصاب و روان ،بینایی و شنوایی و معلوالن ذهنی شبانه روزی در استان گیالن داریم ،اظهار
کرد :در این مراکز در خدمت ۳۰۰۰نفر از توانخواهان استان هستیم.
وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در افزایش کمک هزینه خانوارهای تحت پوشش،
عنوانکرد:درکنارمستمری،به بیمارانضایعهنخاعیکهحدود 1۰۰۰نفر در استانهستند،
حقپرستارییکمیلیونتومانیپرداختمیشود.
مدیرکل بهزیستی گیالن  65هزار خانوار استان را تحت پوشش بهزیستی دانست و بیان
کرد :اورژانس اجتماعی داریم در 15شهرستان فعال است و به زودی در خمام و سیاهکل
هم راه اندازی می کنیم.
وی کاشــت حلزون برای کودکان زیر سه ســال را از دیگر اقدامات بهزیستی در حوزه
پیشگیریدانستواضافهکرد:درراستایمنویاترهبرانقالبمبنیبراشتغازایی،باکمک
خیرین اقدام به راه اندازی مشاغل خانگی با تسهیالت کم بهره می کنیم؛ همچنین با معرفی
مددجویان به سازمان فنی و حرفه ای امکان کسب مهارت به صورت رایگان وجود دارد.
مدیرکل بهزیستی گیالن از افتتاح  ۷۳واحد مسکن مددجویی طی هفته اخیر در گیالن
خبر داد و خاطرنشان کرد :تا پایان سال جاری  5۰۰واحد مسکونی دیگر آماده تحویل به
مددجویانگیالنیاست؛همچنین ۳۰۰۰متقاضینهضتملیمسکنداریمکهباهمکاری
اداره کل راه و شهرسازی از پرداخت اعتبار اولیه معاف شدند.

مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاعالمکرد؛

پیشرفت۵۵درصدیبازسازیمناطقزلزلهزدهکوهرنگ
شهرکرد -خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و
بختیاریبابیاناینکهبازسازیواحدهایمسکونیزلزلهزدهشهرستانکوهرنگبه 55درصد
پیشرفتفیزیکیرسیدهاست،پیشبینیکردعملیاتبازسازیتاپایانشهریورتکمیلشود.
فرشید ریاحی سامانی افزود :تمامی واحدهای زلزلهزده که نیازمند بازسازی بوده تخریب و
عملیات نوسازی در حال انجام است که تاکنون برای ۴1۰واحد اسکلت نصب شده۳۰۰،
واحد به مرحله احداث سقف رسیده و برای نزدیک به ۳۰۰واحد مسکونی نیز دیوارچینی
شده است.
وی ادامه داد :همچنین عملیات تعمیر برای بیش از ۸5درصد واحدهایی که نیازمند تعمیر
بوده انجام شده اســت و حدود  15درصد باقی مانده نیز با مشارکت اهالی در دستور کار
قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بازسازی و
نوسازیواحدهایمسکونیشهرستانکوهرنگتاثیرکوتاهمدتوبلندمدتیدرخصوص
مقاومسازی واحدهای روستایی دارد ،تصریح کرد :تاکنون 52درصد واحدهای روستایی
استان مقاومسازی شده است و پیشبینی میشود با تسهیالتی که دولت در همین رابطه
درنظر گرفته است بتوان در ادامه واحدهای بیشتری را مقاومسازی کرد.
ریاحی خاطرنشان کرد :اعطای  2۰۰میلیون تسهیالت مســکن روستایی که به دستور
رییسجمهور در شورای عالی مسکن مصوب شده و در انتظار ابالغ قرار دارد یک فرصت
استثناییبرایمقاومسازیواحدهایمسکونیروستاییاست.

استاندارکرمانشاهخبرداد؛

اختصاص ۳۳هزارمیلیاردتومانمنابع
برایرفعمعضلبیکاریدرکرمانشاه
کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-بهمنامیریمقدم استاندارکرمانشاهازاختصاص
 ۳۳هزار میلیاردتومانمنابعبرایرفعمعضلبیکاریدرکرمانشاهخبر داد.
امیری مقدم گفت :این استان از  5۰سال گذشته تاکنون با معضل بیکاری دست به گریبان
است و همواره این رنج را به دوش میکشد .شخص رییس جمهور برای رفع بیکاری در
استان دستوراتی صادر کرده و دولت هم برای این موضوع برنامه دارد.
وی افزود :دولت  ۳۳هزار میلیارد تومان منابع برای کرمانشاه شامل  1۷هزار میلیارد تومان
اعتبارعمرانی،سههزارمیلیاردتوماندربخشکشاورزیو 2هزارو 1۰۰میلیاردتومانبرای
فضای آموزشی اختصاص داده است که امیدواریم در بازه زمانی مشخص با بهره برداری از
آنها عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه استان هموار شود.
امیری مقدم تصریح کرد :برای مصوبات سفر حداقل سه ماه کارکارشناسی در الیههای
مختلف مدیران استانی و کشوری انجام شد و هرآنچه میخواستیم دولت همراهی کرد
وبحمداهللتصویبشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش با تاکید بر معرفی خوب استان برای جذب سرمایه
گذاری و ایجاد اشتغال ،گفت :هرکس کرمانشاه را بد معرفی کند دلسوز نیست و بیان کج
سلیقه مسائل و مشکالت استان و تکرار مستمر و مکرر آن مالل آور و سبب فراری دادن
سرمایهگذارانوفعاالنبخشهایمختلفازجملهفعاالناقتصادیاست.

کرمان-فرسنگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-پنجاهمین
نشست عمومي شوراي اسالمي شهر کرمان ،با حضور
رییس و سایر اعضاي شورا و شهردار کرمان برگزار شد.
رییس کمیسیون گردشگري و میراث فرهنگي شورا
در این نشســت با تبریک والدت امام موســي کاظم
(ع) گفت :در برخي از جاهاي شــهر دیده ميشود که
شرکتهاي حفار بدون داشتن مجوز ،مسیر را مسدود
کرده و عملیات انجام ميدهند.
محمدرضا کمساري افزود :بهعنوان مثال در چند روز
گذشته در محدوده پارک «شهید نشاط» ،مسیر توسط
عوامل اجراي پروژه فاضالب بسته و منجر به ترافیکي
سنگین تا چهارراه «سمیه»(طهماسبآباد) شده بود که
نارضایتي و سختي براي مردم را در پي داشت.
وي ادامه داد :با پیگیري از طریق مدیرعامل ســازمان

مدیریت و مهندســي شــبکه حملونقل شهرداري
مشخص شد که براي این مسدود شدن ،مجوز سازمان
مدیریت و مهندسي شبکه حملونقل شهرداري اخذ
نشده اســت؛ بنابراین ،از شهرداري ميخواهیم ضمن
رسیدگي به این مســأله ،براي جلوگیري از سختي و
مشکالت ناشي از ترافیک براي مردم ،به مدت یک ماه
از دادن مجوز حفاري به این شرکت بهدلیل عدم دریافت
مجوز الزم خودداري کند.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازي شورا نیز با اشاره
به انجام نشدن بهموقع و درست تعهدات شرکت آب و
فاضالب در مواردي مانند آسفالت با کیفیت مناسب و
آسفالت ظرف یک ماه گفت :شهرداري نظارت بیشتري
بر کار این شرکتها داشته باشد.
شهردار کرمان نیز با تبریک والدت امام موسي کاظم(ع)

در این خصوص گفت :پــروژه آبوفاضالب هفت
پیمانکار دارد که باید با مجوز شــهرداري به حفاري و
مسدود کردن مســیر اقدام کنند و در صورت نگرفتن
مجوز و انجام حفاري ،با آنها برخورد جدي خواهد
شد.
سعید شعرباف ادامه داد :درخصوص مسایل مطرح شده
در این خصوص ،پیگیري و برخورد جدي خواهد شد.
در ادامه ،رییس کمیسیون عمران و شهرسازي شورا در
بخش دیگري از صحبتهاي خود گفت :از شهرداري
ميخواهیم نسبت به تعیینتکلیف ایستگاه آتشنشاني
واقع در میدان «شهید قرني» و جانمایي مجدد برخي از
پلهاي عابر پیاده اقدام کند .منصور ایرانمنش همچنین
رسیدگي هرچه سریعتر به وضعیت میدان «بیرمآباد» و
ورودي شهر از سمت «سرآسیاب» را خواستار شد.

رییس کمیســیون فرهنگي اجتماعي شورا نیز گفت:
از همه جریانهاي مردمي و بهویژه شــهردار و معاون
فرهنگي شهردار که در برگزاري مراسم عید غدیر تالش
کردند ،تشکر ميکنم.
عشرت کردستاني افزود :یکي از مواردي که در جشن
امسال نمود داشت ،حمایت از حضور تمام سلیقهها،
جریانها و گروههایي بود که طرح و برنامه داشــتند و
برنامههایشان مورد بررسي قرار گرفته بود.
وي ادامه داد :مراسم عید غدیر امسال به حدي پُررنگ
برگزار شد که در شــهر کرمان دیگر اسپیس و صندلي
وجود نداشــت که بتوانیم از همه گروههــا با این نوع
خدمات ،حمایت کنیم.
کردستاني همچنین از اعضاي شــوراي شهر که براي
برگزاري این مراسم تالش و حمایت کردند ،تشکر کرد.

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-در
راستای طرح توسعه آرامستان بهشت فاطمه(س)
مهندس صفرخانلو شهردار مشکین دشت گفت:
فاز نخست توسعه آرامستان این شهر با اعتباری
بالغ بــر 6/25/۰۰۰/۰۰۰میلیــارد ریال در ضلع
شرقی این آرامســتان وارد مرحله اجرایی شده

استاندارلرستانخبرداد؛

کلنگزنی۶هزارواحدمسکونی

درلرستانتاهفتهدولت



خرم آباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-اســتاندار لرستان با بیان
اینکه کلنگ احداث 6هزار واحد مسکونی در این استان به زمین زده
میشود ،گفت :ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در لرستان با آغاز نهضت
مسکنسازیفراهممیشود.
فرهاد زیویاراستاندار لرستان در جلسه شورای مسکن لرستان با بیان
اینکهطرحملیمسکنیکطرحکالن،بزرگوخاصدردولتسیزدهم
است ،اظهار داشــت :این طرح بهزعم خیلیها بهعنوان یک نهضت
ساختوساز در کشور بهشــمار میرود و بخشهای مختلف حرف
و صنوف از جمله تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ،مصالحفروشان و
نیروی کار را در بر میگیرد.
او با بیان اینکه مشکل تأمین مســکن عدهای از اقشار جامعه با اجرای
طرح ملی مسکن رفع میشــود ،افزود :میتوانیم با اجرای این طرح با
توجه به شرایط جامعه ،شیوع کرونا و رکود اقتصادی در اشتغال و تبدیل
بخشهایی از لرستان بهعنوان یک کارگاه پررونق اقتصادی در زمینه
تولید مصالح ،خریدوفروش و فعالیتهای خدماتی مؤثر واقع شویم و
این موضوع میتواند شروع خوبی در این زمینه باشد.
استاندار لرستان با اشاره به انجام جلسات متعدد و کارهای انجامشده در
اجرایطرحملیمسکنعنوانکرد:گرچهکارشروعوزیرساختهایآن
از حیث اداری و حقوقی فراهم شدهاست ،اما هنوز کلنگزنی و عملیات
ساختوساز آغاز نشده است.
زیویار بیان کرد :سهم استان لرستان با توجه به دستور رئیسجمهور و
تأمین ساالنه یک میلیون مسکن حدود  ۸۸هزار واحد مسکونی است
که در حال حاضر آمادگی داریم تا  1۰درصد این مقدار را تا هفته دولت
کلنگزنیکنیمکهاینمقدارعددمناسبینیست.
استاندار لرستان با اعالم اینکه کلنگ احداث  6هزار واحد مسکونی تا
هفته دولت در این استان به زمین زده میشود ،تصریح کرد :این موضوع
لزومبرگزاریجلساتهفتگیراایجادمیکندوجلساتماهانهبهمنظور
ارائهگزارش،رفعکموکسریهاوموانعبرگزارمیشودتاازنقطهنظرات
مدیران استفاده شود.

افزایشصادراتکاالازفارس
بهخارجازکشور

شیراز-غزالهتوانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیسسازمانصنعت
و معدن و تجارت گفت :در سه ماه نخست امسال 1۴2میلیون دالر
صادرات داشته ایم که نسبت به مدت مشابه پارسال  1۴۷درصد
افزایش داشته است.
حمید رضا ایزدی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان
فارس چهارمین کارگروه توسعه صادرات گفت :در سال 1۴۰۰
میزان صادرات به اســتان فارس از گمرکات فارس  ۴2۴میلیون
دالر بود که این میزان بر اساس مبنای تولید از استان فارس به مبلغ2
میلیاردو 5۰میلیوندالربودهاست.اوگفت:اگر مابتوانیم در سامانه
آن چیزی را که به عنوان گزارش کار برمبنای صادرات از گمرکات
مختلف فعال و توجه کنیم که ما از استانهای مختلف به چه میزان
صادرات را از گمرکات مختلف ارســال میکنیم .ایزدی گفت:
پارسال  ۳واحد ما یک میلیارد و  2۰۰تومان صادرات از گمرکات
استان فارس داشت ،رئیس ســازمان صنعت و معدن و تجارت
استان فارس گفت :باید برنامه ریزی صحیح داشته باشیم و بتوانیم
میزان گمرکات و برنامههایی که در بخش صادرات داریم را ارسال
و برنامه ریزی کنیم که برای برنامههای آینده مورد نیاز است و میزان
صادرات به چه عددی از گمرکات نقاط مختلف کشور ارسال شده
است .رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت گفت :از سه ماه
نخستامسالتاکنون 2۰۴عنواننمایشگاهیراداشتهایم.
ابراهیم عزیزی نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای
اســالمی نیز در چهارمین کارگروه توســعه صادرات گفت :در
موضوع تجارت خارجی اعتقاد داریم که مجموعه دولت نسبت به
ظرفیتهای استان فارس به نظر میآید باید یک نگاه جامع و کامل
باشد و با توجه به سوابق خوب و طوالنی استان در زمینه تجارت
بین الملل ،راههای نرفته و اقدامات انجام نشده بسیاری داریم.
او گفت :استان فارس اســتانی بود که به نام استان فارس و بنادر
شهرت داشته و اگر سوابق استان را مطالعه کنیم بخش اعظمی از
گذشتههای دور مانند بازار آفریقا در اختیار این استان بوده است با
مهدتمدن،تجارتوبازرگانیبینالمللی.

سرپرستشهرداریکرجمطرحکرد؛

۶۰درصداظهارنامههایمالیاتی
درهمدانصفراست

تبدیلفضاهایناکارآمدشهری
بهاماکنفرهنگیوورزشی

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل امور
مالیاتی استان همدان گفت ۷5 :هزار مودی توافق تبصره
 1۰۰را در مرحله اظهار نامه مالیاتی پذیرفته و هرگز حسابرسی
نمیشــوند که مالیات  ۴5هزار و  5۷1واحد صنفی معادل 6۰
درصد این اظهارنامهها با عدد صفر محاسبه شده است.
وجیه اهلل ذکوری گفت :فراینــد اجرای تبصره ماده  1۰۰قانون
مالیاتهای مستقیم به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که برای
قســمتی از مودیان مالیات مقطوع تعیین کند و بر این اســاس
معافیت تعیین میشــود ،ضمن اینکه  5۰درصد ضرایب افراد
دارای اظهارنامه مالیاتی در این قانون تخفیف میخورد.
به گفته او ســال گذشــته  65هزار اظهار نامه مالیاتی در استان
همدان دریافت شد که این عدد در ســال جاری با  6۰درصد
افزایش به حدود  1۰۳هزار و  5۰۰مورد رسیده است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان گفت :بــا اجرای قانون
پایانههای فروشگاهی و ساماندهی کارتخوانهای موجود در
استان همدان ۴۸ ،هزار مودی جدید شناسایی شدند که بیشتر
آنها مودیان فاقد شناسنامه و پرونده در نظام مالیاتی هستند.
ذکوری با بیان اینکه از  ۴۸هزار مودی جدید  ۳5هزار نفر اقدام
به دریافت اظهــار نامه مالیاتی کرده اند ،گفــت  :از  1۰۳هزار
اظهار نامه مالیاتی دریافت شده  ۷5درصد دارای درآمد کمتر از
چهار میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان (در سال) ثبت شده که البته
با این فرض  ۳۰درصد رقم مبادله شده ،غیرتجاری و  ۷۰درصد
تجاری است.
او گفت :همچنین بر اســاس اطالعات دریافتی از سامانههای
بانکی و کارتخوانها ،درآمد  2۷هزار مودی استان همدان نیز
بیش از چهار میلیارد تومان در سال بوده است.
به گفته ذکوری ،تاکنون  99درصد اظهــار نامههای مالیاتی در
استان همدان دریافت شده و برای  1۰۳هزار اظهار نامه دریافتی
نیز  165میلیارد تومان مالیات ابراز شده است.

کرج-معصومهعینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-سرپرستشهرداری
کرج با اشــاره به نگاه متفاوت این دوره از مدیریت شــهری به
مفهوم توسعه ،ادامه داد :نگاه شورا در کنار توجه به نیازهای عمرانی به
موضوعاتی از قبیل مسائل فرهنگی ،اجتماعی و  ...شهروندان معطوف
است .منوچهر غفاری در آیین افتتاحیه پروژههای «زمین چند منظوره
ورزشی اســالم آباد» و «پارک ماندانا» اظهار داشت :در حقیقت میزبان
اصلی برنامه امروز شهروندان هستند و برگزاری چنین مراسمی با هدف
برقراری ارتباط منطقی با شهروندان و ارائه گزارش به منظور هر آنچه در
مجموعهمدیریتشهریاتفاقمیافتد،صورتمیگیرد.
وی با بیان اینکه توســعه تنها در کارهای عمرانی خالصه نمی شود،
خاطرنشان کرد :توسعه شــهر هم میتواند در سطح اتفاق بیفتد و هم
بلندمرتبه ســازی .اعتقاد دارم توجه به نیاز شهروندان و مطالبات آنها
محور اصلی توسعه است .به گفته سرپرست شهرداری کرج ،توجه به
موضوعات فرهنگی وحل معضالت ترافیکی از نمادهای بارز توسعه
شهری است .وی با اشاره به نگاه متفاوت این دوره از مدیریت شهری
به مفهوم توسعه ،ادامه داد :نگاه شورا در کنار توجه به نیازهای عمرانی به
موضوعاتی از قبیل مسائل فرهنگی ،اجتماعی و  ...شهروندان معطوف
است .غفاری گفت :توسعه و انجام کارهای عمرانی نیاز است اما اگر
ِ
اهداف اصلیمان دور
از نیازهای اساسی و مطالبات مردم غافل باشیم از
خواهیم شد .سرپرست شهرداری کرج یادآور شد :افتتاح پروژههای
ِ
نیازهای قشر نوجوان و
امروز هم محصول همین نگاه است ،توجه به
جوان و تزریق شور و نشاط ،یک فضای پ ِرت شهری به فضایی کارآمد
تبدیلشده،پارکخیابانمانداناهمچنینوضعیتیدارد.
وی اظهار کرد :در فاصله زمانی کوتاه و با صرف هزینههای معقول این
فضاها به ثمر نشست .وی گفت :همه زحمات این پروژهها را همکاران
مندرمجموعهمدیریتشهریوهمینطورشهردارسابقکشیدندوالزم
است از همگی آنها قدردانی کنم .سرپرست شهرداری کرج ادامه داد :به
عنوانیکشهروندخوشحالهستمکهاینپروژههابهبهرهبرداریرسید،
قطعابهکارهاییازایندستبیشازگذشتهتوجهخواهد شد.



رئیسسازمانصمتاستاناعالمکرد؛

ارائه۹۰میلیونخدمتتوسطکانونهای
خدمترضویدرسراسرکشور

شهرداری مشکین دشت قرار گرفته است.
شهردار مشکین دشت خاطرنشان کرد :هم اکنون
عملیات خاکبرداری آن در حال انجام اســت و
بزودی عملیات عمرانی پیادهسازی قطعات قبور
به مساحت تقریبی  ۸۰۰متر مربع و با ظرفیت 25۰
عدد قبر در دو طبقه انجام خواهد شد.

مدیرکلامورمالیاتیاستان:

اخبار

مدیرعاملبنیادکرامترضویخبرداد؛

اجرایطرحتوسعهآرامستانبهشتفاطمه(س)توسطشهرداریمشکیندشت
است.
مهندس صفرخانلو اظهار کرد :بر اساس طراحی
و مطالعات صورت گرفته  ،ایــن اقدام با هدف
افزایش قبور در پهنه شرقی آرامستان و اختصاص
سهم بیشــتر در خدماترســانی به شهروندان
محترم در دســتور کار معاونت فنــی و عمرانی

یک شنبه  2مرداد ماه  - 1401شماره 1409

مشهد-صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرعامل بنیاد کرامت
رضوی گفت :کانونهای خدمت رضوی از ابتدای تأسیس تاکنون
بیش از 9۰میلیون خدمت در سراسر کشور به مردم ارائه کردهاند.
محمدحسیناستادآقادرحاشیهاختتامیهسومینجشنوارهخدمت
رضویاظهارکرد:اینکانونهاکهبامشارکتخادمان،خادمیارانو
خیرانسراسرکشوردرحالفعالیتهستند،منشاءخیراتوبرکات
بسیاری بوده و توانستهایم در حد مقدورات ،گرهای از مشکالت
محرومانونیازمندانبازکنیم.
ویافزود:کانونهایخدمترضویازابتدایتأسیستاکنونبیش
از 9۰میلیون خدمت در سراسر کشور به مردم ارائه کردهاند که آمار
قابل توجهی است .مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ادامه داد :این
خدمات در قالبهای متنوعی از جمله اشتغال ،آموزش ،درمان،
جوانان،خانوادهوسایرخدماتموردنیازمندانجامعهاستکههمه
آنها با مشارکت مردم نیکوکار و دلداده امام هشتم(ع) و با هدف
توسعهخدمتبهناممبارکحضرترضا(ع)صورتگرفتهاست.
استاد آقا با اشاره به سیاســتهای ابالغی آستان قدس رضوی
در حوزه فعالیت کانونهای خدمــت رضوی گفت :مجموعه
کانونهای خدمت رضوی و شبکههای خادمیاری سراسر کشور،
بر اساس  ۳مفهوم «خادم ،خدمت و مخدوم» شکل گرفته است و
سه هدف و رویکرد «خدمت به امام رضا(ع)»« ،خدمت در مناطق
محل سکونت خادمیاران» و «توسعه خدمت به همه اقشار جامعه
بدون هیچ محدودیت» دیده شده است.


چگینی
مهندس
سرپرستشهرداریچهارباغشد

کرج-معصومــه عینی،خبرنگاراقتصادســرآمد-آیین معارفه
سرپرستشهرداریچهارباغباحضوررییس،نایبرییس،اعضای
شورای اسالمی شهر ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری
در سالناجتماعاتشهیدالیاسیشهرداریچهارباغبرگزارشد.
کالمبیاتسخنگویشورایاسالمیشهردراینآیینضمنتجلیل
ازخدماتمهندسقربانیشهردارسابقچهارباغ،مهندسچگینی
را به عنوان سرپرست جدید شهرداری معرفی کرد.
بیات با تقدیر از تمامی مجموعه مدیریت شــهری از معاونین و
مسوولین واحدهای شهرداری خواست در راستای ارایه خدمت به
شهروندانودستیابیبهاهدافشهرداری،بامهندسچگینینهایت
همکاریراداشتهباشند .سپسمهندسچگینیبااشارهبهخدمات
مهندس قربانی شهردار سابق چهارباغ ،از اعتماد اعضای شورای
اسالمی شهر تشکر کرد و خواستار حمایت و مشارکت تمامی
همکاران شهرداری برای نیل به اهداف واالی مدیریت شهری شد.
در خاتمه این آیین حکم سرپرســتی شهرداری چهارباغ توسط
رییسواعضایشورایاسالمیشهربهمهندسچگینیاهداشد.

