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پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت تا 
پایان مرداد امسال درهمدان  

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان از پرداخت ۱۵ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت تا پایان مرداد امسال خبر داد و گفت: 
بانک کشــاورزی تا پایان مرداد امســال ۱۲ هزار و ۷۵۲ فقره 
تسهیالت به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش های ازدواج، 
یارانه ها، رونق تولید، گلخانه ها، بذور گواهی شده، مکانیزاسیون 
و.... پرداخت کرده اســت. وی اظهار داشت: در راستای حمایت 
از فرزندآوری ۳۴۳ فقره تسهیالت به میزان ۱۵۲ میلیارد ریال 
معادل ۶۱ درصد اعتبار ابالغی پرداخت شد همچنین پنج ماهه 
سالجاری ۵۴۵ فقره تســهیالت ازدواج به میزان ۷۵۶ میلیارد 
ریال معادل ۸۷ درصد اعتبار ابالغی به استان به زوج ها پرداخت 
شده است. هوشنگ حیدرنژادیان در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: 
میزان تسهیالت پرداختی توسط بانک کشاورزی از نظر مبلغ 
۱۰۷ درصد و از نظر تعداد نیز ۸۰ درصد رشد نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل دارد. وی با بیان اینکه ۲ ماموریت اساسی 
بانک کشــاورزی در سالجاری در حوزه مردمی سازی یارانه ها 
و اجرای بند الف تبصره ۱۸ بوده است اضافه کرد: برای مردمی 
ســازی یارانه ها طبق برنامه ریزی های صورت رفته متناسب 
با انتظارهای اولیه و هیجاناتی که در این زمینه وجود داشــت، 
۲ هزار و ۸۵۷ فقره تســهیالت به مبلغ ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد 
ریال پرداخت شد. مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان 
ادامه داد: سهم استان همدان در اجرای بند الف تبصره ۱۸ که 
بهمن ماه سال گذشــته به بانک ها ابالغ شد، سه هزار و ۶۳۴ 
میلیارد ریال بود که بانک کشــاورزی از این محل به ۸۳ طرح 
گلخانه ای، واحد پرورش ماهی و واحدهای دامی یک هزار و ۶۵۳ 
میلیارد ریال در قالب ســرمایه در گردش پرداخت کرده است.  
حیدرنژادیان با بیان اینکه این اعتبار برای تثبیت اشتغال موجود 
و بخشــی هم برای راه اندازی طرح های موجود پرداخت شد 
ادامه داد: با در نظر گرفتن ۲۳ طرح مصوب به مبلغ ۹۲۱ میلیارد 
ریال در مجموع ۲ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده که 
۷۲ درصد اعتبار ابالغی را شامل می شود. وی خاطرنشان کرد: 
هفته دولت امسال بخشودگی ۶ درصد سود و جرائم برای همه 
طبقات اجرایی شــد که تاکنون ۱۸۰ نفر به مبلغ ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال از این طرح استفاده کردند. بانک کشاورزی 

۴۴ شعبه در استان همدان دارد.

 افتتاح ۶۱ پروژه عمرانی و تسهیالتی 
سازمان جهادكشاورزی استان گلستان در 

هفته دولت     
به مناسبت بزرگداشت هفته دولت بیش از ۶۱ طرح و پروژه که 
شامل ۳۶ پروژه عمرانی و ۲۵ طرح تسهیالتی و اشتغال آفرین 
در بخش های مختلف کشاورزی با اعتبار بالغ بر ۳۵۶ میلیارد 
تومان مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد محمد برزعلی 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعالم این خبر 
افزود: این پروژه ها به صورت برنامه ای در بخش تجهیز مزارع 
به آبیاری نوین و تامین آب کشاورزی ۲۱ پروژه، تولید و پرورش 
دام و طیور ۵ پروژه، صنایع تولیدی و فرآوری ۴ پروژه، تولیدات 
گیاهی )زراعی و باغی( با ۲ پروژه، شــیالت و آبزیان ۱۵ پروژه، 
جنگل و مرتع)آبخیزداری( ۱۲ پروژه، دامپزشکی ۲ پروژه را به 
خود اختصاص داده اند  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
تصریح کرد با افتتاح این ۶۱ طرح تعداد ۹۲۳۸ خانوار از نعمت 
آن بهره مند و برای ۳۷۹ نفر فرصت شــغلی جدید در استان 

فراهم می شود

با ادغام دو کمیسیون، موضوعات مرتبط 
با خانواده و بانوان در کمیسیون فرهنگی 

پیگیری می شود     
زهرا نورا در نطق پیش از دستور خود طی هشتاد و چهارمین 
جلســه شورای اسالمی شــهر گرگاتن ضمن ارائه گزارشی از 
اقدامالت و فعالیت های انجام شــده طی یک سال گذشته در 
کمیسیون بانوان و خانواده از ادغام این کمیسیون با کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ادغام کمیسیون نظارت و حقوقی 
با کمیسیون اداری  و مالی خبر داد به گزارش مرکز اطالع رسانی 
شورای اسالمی شهر گرگان، نورا با بیان اینکه در سال گذشته 
پیگیری ســاماندهی پارک بانوان، پیگیری شاخص های شهر 
دوستدار کودک و ایجاد بازارچه خود اشتغالی بانوان در دستور 
کار کمیسیون بانوان و خانواده قرار داشت، گفت: پیگیری ادامه 
روند این موضوعات در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و 
خانواده شورای اسالمی شهر گرگان در سال جاری خواهیم بود

سخنگوی شورای اسالمی شهر گرگان در ادامه ایجاد کمیسیون 
جدید آموزش، پژوهش و دانش بنیان در شورای اسالمی شهر 
گرگان طی ســال دوم دوره ششم ظرفیت خوبی را برای بهره 
گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان در راســتای عملکرد بهتر 
شــورا و شهرداری ایجاد خواهد نمود رئیس کمیسیون اداری، 
مالی و بودجه شورای اسالمی شهر گرگان در پایان با تاکید بر 
اینکه سطح اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ارتقا دهنده 
زمینه های مسئولیت پذیری و مشارکت های مردمی است از 
خبرنگاران و اصحاب رســانه خوات با نقد منصفانه زمینه این 

اعتماد را فراهم نمایند

دوهزار نفر مددجوی کمیته امداد 
درگلستان خانه دار میشوند      

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: امســال بیش از ۳۵۰۰ 
واحد مسکن روســتایی در حال ساخت است که از این تعداد 
۲ هزار واحد ویژه مددجویان کمیته امداد گلستان است  سید 
محمد حســینی در حاشیه جلســه کارگروه مسکن کمیته 
امداد گلســتان اظهار کرد: امسال بیش از ۳۵۰۰ واحد مسکن 
روســتایی در گلستان در حال ساخت است که از این تعداد ۲ 
هزار واحد مسکن روستایی ویژه مددجویان کمیته امداد است 
وی با اشاره به فعالیت های مشترک بین بنیاد مسکن و کمیته 
امداد گلستان تصریح کرد: یکی از فعالیت های مشترک دو نهاد 
انقالبی در راستای خانه دار شدن مددجویان، استفاده از ظرفیت 
اراضی کمیته امداد در روستاهاســت تا در این اراضی در قالب 
انبوه سازی، مجتمع های مسکونی ۲ ، ۴ ، ۶ و ۸ واحده احداث 
شود مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد: کمیته امداد 
استان همراهی خوبی با بنیاد مسکن جهت خانه دار شدن جامعه 
هدف خود دارد که جای تقدیر و تشــکر دارد و بنیاد نیز برای 
تسهیل گری و خانه دار شدن مددجویان از هیچ کوششی دریغ 
نمی کند. حسینی گفت: عالوه بر احداث مسکن، به همت کمیته 
امداد، تسهیالت اشتغال روستایی توسط این نهاد پرداخت می 
شود که در کنار مسکن، در افزایش رفاه اجتماعی و سطح اقتصاد 
خانوارها تاثیرگذار خواهد بود وی در پایان ابراز داشت: مقرر شد 
واحد های نیمه تمام مددجویان شناسایی و نسبت به تکمیل آن 

اهتمام ویژه صورت گیرد

اخبار گزارش

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای 
تأســیس صندوق قرض الحســنه امداد والیت در استان تاکنون 
۴۷هزار و ۲۲۴ فقره تســهیالت قرض الحسنه از محل منابع این 

صندوق به مددجویان پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، قباد مبشری، مدیرکل 
کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک هفته بانکداری 
اســالمی گفت: امروزه بانکداری اســالمی نه تنها در کشورهای 

اسالمی بلکه در کشور های بزرگ جهان به عنوان یکی از شاخه های 
اصلی فعالیت بانکی تبدیل شده و در عرصه بین الملل، بسیاری از 

کشورها برای پیاده سازی این الگو تالش های مهمی انجام داده اند.
مبشــری تصریح کرد: به فرموده مقام معظــم رهبری بانکداری 
اسالمی مسئله ی بسیار مهمی است، اگر بتوانیم این حقیقت را به 
معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا 
خواهد بود.وی افزود: صندوق امداد والیت در مدت فعالیت شش 
ساله خود در امر قرض الحسنه بسیار فعال بوده و در راستای ترویج 
فرهنگ قرض الحسنه و بانکداری اسالمی قدم های مثمر ثمری 

برداشته است.
مبشری با اشاره به پرداخت ۴۷هزار و ۲۲۴ فقره تسهیالت قرض 
الحســنه به مددجویان از ابتدای راه اندازی صندوق امداد والیت 
تاکنون در اســتان، گفت: در این زمینه ۲۶۷ میلیارد تومان اعتبار 
در سرفصلهای اشتغال، کارگشایی ضروری، ازدواج، درمان، هدیه 
به داماد، فرهنگی، مسکن مددجویی و آزادی زندانیان بدهکار مالی 

به مشتریان به ویژه مددجویان پرداخت شده است. وی به افتتاح 
حســاب ۱۰۸ هزار مورد با موجودی ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان و همچنین افتتاح حساب سپرده ویژه )اداره شده( به تعداد 
ســه نفر به مبلغ هشتصد میلیون تومان در طول مدت راه اندازی 
صندوق امداد والیت اشاره و بیان کرد: ۷۱۶ فقره تسهیالت قرض 
الحسنه به مبلغ هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به مددجویان 
و مشــتریان از محل ســپرده گذاری خیران و نیکوکاران )سپرده 
ویژه یا جوه اداره شده( پرداخت شده است. مدیرکل کمیته امداد 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۲۴۷۱  مورد تســهیالت با اعتبار ۲۷ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ســرفصلهای اشــتغال، ازدواج، 
کارگشایی، درمان، جهیزیه و مسکن در سال جاری به مددجویان 
اهداء شده است. مبشری راه اندازی شبکه دیجیتال افتتاح حساب 
صندوق جهت رفاه حال مشــتریان و مددجویان بدون مراجعه به 
صندوق امداد والیت، استفاده از درگاه های همراه بانک، تلفن بانک، 
اینترنت بانک و درگاه های خدمات رســانی به عموم مردم به ویژه 

مددجویان، ایجاد و راه اندازی باجه صندوق امداد والیت در تمامی 
ادارات تابعه کمیته امداد به منظور ارائه خدماتی از قبیل پرداخت 
تسهیالت،صدور کارت بانکی، افتتاح حساب و ارائه سایر خدمات 
بانکداری الکترونیکی در ادارات، تعامل با بانکهای رسالت و مهر ایران 
جهت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان و مشتریان 
را از دیگر برنامه های صندوق امداد والیت کمیته امداد کهگیلویه 

و بویراحمد برشمرد. 
وی تأکید کرد: تسهیالت پرداختی صندوق امداد والیت  تا سقف 
۱۰میلیون تومان بدون کارمزد و باالتر از این مبلغ با کارمزد ســه 

درصد از اصل وام پرداخت می شود.
مبشری اظهار کرد: باتوجه به کمبود اعتبارات دولتی در کمیته امداد 
و سیل گسترده متقاضیان جهت دریافت تسهیالت قرض الحسنه، 
از تمامی هم استانی های نیکوکار دعوت می شود با سپرده گذاری 
حتی با مبلغ ناچیز در صندوق امداد والیت، کمیته امداد را در ارائه 

خدمات هرچه بهتر به مددجویان یاری نمایند. 
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یزد-شما قضات و کارکنان قضایی این را بدانید و باور کنید 
که دغدغه های شــما و دردتــان را می فهمم و با توجه به 
حضورم در پست ها و مناصب مختلف قضایی، از سختی های 
کار شما مطلع می باشم/مردم ایران اسالمي مستحق خدمت 
بی منت هســتند لذا این مسائل و مشکالت موجود نباید 
کوچکترین خدشــه ای را در روند خدمت رســانی قضایی 
و حقوقــی ما به مردم ایجاد کند. به گزارش مرکز رســانه 
قوه قضاییه، حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
در جریان ســفر امروز خود به استان یزد، طی سخنانی در 
دیدار با قضات و کارکنان قضایی این استان ، ضمن اشاره به 
سختکوشی، انقالبی گری، والیتمداری و هنرمندی مردمان 
استان یزد، اظهار کرد: مردمان استان یزد به پیشگامی در 
خدمت رسانی به مردم ایران در مقاطع مختلف زمانی، شهره 
هستند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارزش خدمت رسانی 
به مردم و رفع مشکالت آنها بیان داشت : هدف ما در نظام 
اسالمی،احقاق حق، مبارزه با ظلم ، گسترش عدالت و ارتقاء 
ارزش های انســانی و اسالمی است. رئیس دستگاه قضا با 
اشاره به دغدغه های مطرح شده از ناحیه نمایندگان قضات 
و کارکنان قضایی استان یزد ، تصریح کرد : شما قضات و 
کارکنــان قضایی این را بدانید و باور کنید که دغدغه های 
شما و دردتان را می فهمم و با توجه به حضورم در پست ها 
و مناصب مختلف قضایی، از ســختی های کار شما مطلع 
می باشم. رئیس عدلیه تصریح کرد: هیئت قضایی اعزامی به 
استان یزد مسائل مرتبط با قضات و کارکنان قضایی استان را 
احصاء کرده و برای رفع این مسائل در جلسه بعدازظهر امروز 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 مردم ایران اسالمی مستحق خدمت 
بی منت هستند؛ 

بوشهر - معاون منابع انسانی وتحقیقات شرکت آبفا استان 
بوشهر ازبرگزاری دومین جلسه معرفی شرکت های دانش 
بنیان جهت هوشمندسازی شــبکه،خطوط وتاسیسات 
آب استان بوشهرخبرداد:به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب اســتان بوشــهربا حضور معاونین،مدیران 
ومتخصصان شرکت آب وفاضالب استان بوشهردرحوزه های 
مشترکین،آب، فاضالب،انفورماتیک،منابع انسانی و تحقیقات 
با دعوت از شرکت دانش بنیان به پویان امین منتظرازپارک 
علم وفناوری مشهد درسالن کنفرانس شرکت آبفا استان به 
صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.دراین جلسه به موضوع 
هوشمند سازی شبکه،خطوط وتاسیسات آب استان بوشهربا 
بهره گیری ازسوابق اجرایی شرکت دانش بنیان به پویان امین 
منتظرفعال در زمینه هوش مصنوعی،دیسپاچینگ،طراحی 
وپیاده سازی سامانه های هوشمند بهره برداری پرداخته شد.
زینب محمدی زاده درابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی 
به حاضرین جلسه وتشکرازاستقبال همکاران جهت حضوردر 
این جلسه،حمایت ازشرکت های فناورودانش بنیان کشوررا 
دستورکاراین شرکت دانسته وازشــرکت دانش بنیان به 
پویان امین منتظر خواست تا پروژه های پیشین آن شرکت 
درزمینه هوشمند سازی شبکه،خطوط و تاسیسات راارائه 
نماید.معاون بازرگانی وتوسعه بازارشرکت به پویان درابتدای 
جلســه به صورت مختصراین شــرکت دانش بنیان که 
درسال۱۳۸۶تاسیس گردیده وحوزه های فعالیت وافتخارات 
آن رامعرفی نمود وسپس نتایج حاصل ازپروژه های پیشین 
آن شــرکت درآب و فاضالب های مشهدوخراسان جنوبی 

راارائه نمود.

هوشمند سازی شبکه،خطوط 
وتاسیسات آب استان بوشهر

به مناســبت هفته دولت و گرامیداشت شهیدان گرانقدر، 
رجایی و باهنر، شــش پــروژه تامین آب آشــامیدنی در 

شهرستان قزوین افتتاح شد. 
زینب جوادی - قزوین: فرماندار شهرستان قزوین در مراسم 
افتتاحیه گفت: اینکه تعداد پــروژه های افتتاحی تامین 
آب آشامیدنی در مناطق روستایی استان دو برابر مناطق 
شــهری است نشــان از عزم دولت برای رفع محرومیت و 
توسعه روستاهاست. عباس کاظمی افزود: مردم و مسئولین، 
خدمات و زحمات اجرای پروژه های عمرانی صنعت آب و 
فاضالب را درک می کنند و خوشحالیم که این ماموریت 
سازمانی و جهادی به خوبی و جلوتر از برنامه ها پیش می 
رود. وی تصریح کرد: دغدغه مندی برای رفع مشــکالت 
مربوط به رفــع کم آبی وجود دارد و ســعی می کنیم با 
پیگیری و اجرای طرح ها کام مردم عزیزمان را شیرین کنیم. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین نیز گفت: با 
وجود گرما و خشکســالی کم سابقه سال جاری در استان 
قزوین، به واســطه اجرای پروژه ها و همکاری مردم در امر 
مدیریت مصرف، آثار سوء کم آبی در سطح استان به خوبی 
مدیریت شده و کاهش یافته است. داراب بیرنوندی اظهار 
امیدواری کرد با روند فعلی اجرای پروژه ها و بهره برداری 
از آن ها، تابستان سال آینده مشکلی در زمینه تامین آب 
آشامیدنی شهرها و روستاهای استان وجود نداشته باشد. وی 
خاطر نشان کرد: حتی در نیمه های شب که مردم در حال 
استراحت بودند، تالش خادمان شرکت آبفای استان برای 
افزایش ســطح مخازن ذخیره آب به منظور سپری کردن 
روزهای گرم تابستان توام با آرامش خاطر آنان ادامه داشت.

شش پروژه تامین آب آشامیدنی در 
شهرستان قزوین افتتاح شد

گرگان - حیدریــان مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان گلستان در حاشیه بازدید دکتر نیکزاد نائب رئیس 
مجلس شــورای اســالمي به همراه ســید النگی معاون 
امور عمرانی اســتانداری گلستان گفت : تکمیل مجتمع 
آبرســانی گنبدکاووس به ۱۲۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
نیاز دارد حیدریان در حاشــیه بازدید نیکزاد نائب رئیس  
مجلس شــورای اسالمي به همراه سید النگی معاون امور 
عمرانی استانداری گلستان گفت : تکمیل مجتمع آبرسانی 
گنبدکاووس به ۱۲۰۰ میلیــارد تومان اعتبار نیاز دارد در 
حاشــیه این بازدید ها حیدریان مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان ضمن خوش آمد به نیکزاد و هیئت 
همراه به استان گزارش تکمیلی از وضعیت منابع تامین آب 
شرب و پروژه های آبرسانی در دست اقدام شرکت در نوار 
مرزی ارائه نمود مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
گلستان تصریح کرد :مجتمع آبرسانی  نوار مرزی  فجر  ۹۲ 
روستا  و ۲ شهر را با جمعیتی بالغ بر ۹۵ هزار نفر را تحت 
پوشش دارد وی افزود :  به سبب دوری مسیر این روستاها 
که ۱۵۰ کیلومتر از مرکز شهرستان فاصله دارند نیاز به چهار 
دستگاه تانکر آبرسانی سیار دیگر داریم حیدریان همچنین 
خواستار حفظ دو ردیف  اعتباری برای آبرسانی و تعمیر و 
تجهیز و تخصیص به موقع اعتبارات از سوی سازمان برنامه 
و بودجه شد وی ادامه داد: در روستای کسکن قوجق برای 
تامین آب روستاهای منطقه نیاز به یک مخزن سه هزار متر 
مربعی و اجرای خطوط انتقال و پمپاژ تاسیسات حذف آهن 

درمجموع نیاز به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نقدی داریم

تكمیل مجتمع آبرسانی نوار مرزی 
گنبدكاووس به ۱۲۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد

اصفهان - مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاح پروژه های 
شــرکت فوالدســنگ مبارکه گفت: بهره برداری و انجام تعمیرات 
اساســی کوره های پخت آهک از طریــق تکنولوژی های جدید در 
شرکت فوالدسنگ مبارکه نشــان می دهد که رویکرد جدیدی در 
گروه فوالد مبارکه اتخاذ شده، رویکرد اجرای طرح های دانش بنیان 
معدنی و صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود مواد اولیه مورد نیاز 
این گروه است.  محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در آیین افتتاح پروژه های شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
مبارکه اظهار کرد: خوشبختانه شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان 
یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه پس از گذشت حدود 
۵ ســال به نقطه ای رسیده  که دانش بهره برداری از کوره های آهک 
با تکنولوژی های جدید و تعمیرات اساسی آن را بدون حضور حتی 
یک کارشناس خارجی در اختیار دارد، اقدامی که در گذشته توسط 
کارشناســان خارجی انجام می شد. وی با بیان این که تنها دو کوره 
آهک مشابه این کوره ها در جهان وجود دارد، افزود: اعتماد به نفس 
و پذیرش خطر در کنار دانش و تخصص بهره برداری از این کوره ها 
بسیار ارزشــمند است؛ توسعه های زیادی ازجمله استخراج معدن، 
تجهیزات خردایش، دانه بنــدی و ... در این منطقه صورت گرفته و 

پروژه های اخیر اشتغال آفرینی قابل توجهی داشته است.
مأموریت شرکت فوالدسنگ برای بهره برداری و فراوری سنگ آهن 

هماتیت
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه با بیان این که امــروز با افتخار 
اعالم می کنیم که بــه ۱۰ها حوزه اکتشــافی و معدنی ورود پیدا 

کرده ایم، خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه امروز از یک شرکت 
استخراج کننده مواد معدنی به یک مجموعه دانشی رسیده  چراکه 
حوزه اکتشاف یک حوزه دانشی است؛ اقدامات خوبی در اقصی نقاط 
کشور با حمایت شرکت فوالدسنگ مبارکه در حال شکل گیری و 
انجام است. وی با تأکید بر دانشی بودن حوزه فراوری معادن گفت: 
مأموریت بهره برداری و فراوری ســنگ آهــن هماتیت گروه فوالد 
مبارکه برعهده شرکت فوالدسنگ مبارکه گذاشته شده به گونه ای 
که برای تولید ۱۰ میلیون تن فوالد، نیازمند معادن و ذخایر سنگ 
آهن هستیم. وی با اشاره به وجود ذخایر ارزشمند معادن هماتیت 
در کشور اذعان داشت: این ذخایر عمدتاً مغفول مانده و اقدام جدی 
روی آن ها صورت نگرفته است اما امروز شاهد آغاز به کار ۲ معدن در 
شرکت فوالدسنگ مبارکه بودیم، گرچه معادن بزرگی نیستند اما 
امیدوارم با تجمیع ظرفیت های چنین معادنی بتوانیم به میزان ۲۰ 
تــا ۳۰ درصد نیاز گروه فوالد مبارکه را تأمین کنیم و این مأموریت 

شرکت های تابعه ماست.
اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی در گروه فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت  فوالد مبارکه تأکید کرد: تولید محصوالت جدید 
همچون فّروســیلیس و فرومنگنز با رویکرد دانشــی در شــرکت 
فوالدسنگ مبارکه اقدام بسیار ارزشمندی است و نیازمند کار جدی تر 
است؛ بهره برداری و انجام تعمیرات اساسی کوره های پخت آهک از 
طریق تکنولوژی های جدید در این شرکت نشان می دهد که رویکرد 
جدیدی اتخاذ شده، رویکرد اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و 
صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد 

مبارکه است.
تجلّی مسئولیت های اجتماعی با ورود به حوزه معادن

طیب نیــا بیان کرد: فعالیتی که گروه فوالد مبارکه در حوزه معادن 
آغاز کرده از طرفی پاسخگوی نیاز تولید است و از سوی دیگر تجلی 
مســئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در جهت آبادانی کشــور است؛ 
بســیاری از معادن کوچک و بزرگ در مناطق محروم واقع شــده 
که عالوه بر رفع بخشــی از نیاز ما، به آبادانی این مناطق نیز کمک 
خواهد شــد.وی در پایان ابرازداشت: طرح هایی که امروز در شرکت 
فوالدســنگ مبارکه به افتتاح و بهره برداری رسید، با ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری، به صورت مستقیم و غیر مستقیم ۲۵۰ 
شغل  جدید ایجاد کرد؛ طرح های حوزه معدن در این منطقه، آغازگر 
ســرمایه گذاری ها در این حوزه است و نیازمند حمایت های جدی 

بیشتر است که این مهم محقق خواهد شد.
معادن با ارزش افزوده باال تبلوری از اقتصاد مقاومتی است

مهرداد فقیهیان مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: یکی از بخش های مهم در 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، صنایع معدنی است و بر کسی 
پوشیده نیست که معادن با ارزش افزوده باال، اشتغال آفرینی و مّتکی 
بر فّناوری و طرح های دانش بنیان می تواند تبلور اقتصاد مقاومتی باشد.
وی افزود: شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان بازوی معدنی گروه فوالد 
مبارکه سعی کرده تا با تقویّت زنجیره اکتشاف، استخراج، فرآوری 
و محصول نهایی، سهم مهمی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی 
داشته باشد که در همین راستا با توسعه سرمایه گذاری، زیرساخت ها 

و فن آوری در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری محصوالت معدنی، 
ارتقاء و بهره وری ســرمایه های انسانی، همراه با برداشت صیانتی از 
معادن با رعایت الزامات زیست محیطی، دست به کار تکمیل زنجیره 
ارزش در معــدن و صنایع معدنی با تکیه بر طرح های دانش بنیان و 

بومی سازی شده ایم.
فوالدسنگ شرکتی پیشرو در اجرای طرح های دانش بنیان در حوزه 

معادن کشور
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه گفت: این 
شرکت با نزدیک شدن به اهداف بخش معدن در تکالیف ابالغی و 
بر اساس ماهیت آن ها بیشترین تطابق و سازگاری را با راهبرد و شعار 
سال دارد و به عنوان شرکتی پیشرو در اجرای طرح های دانش بنیان 

در حوزه معادن عمل می کند.
تعمیرات اساسی کوره ها و راه اندازی آن ها با صرفه جویی ارزی معادل 

۲ هزار میلیارد ریال
فقیهیان اذعان داشــت: حال که در شرایطی هستیم که با کسب 
دانش تعمیراتی و بومی ســازی قطعات و تجهیــزات، با همکاری 
تنگاتنگ شــرکت های دانش بنیان به طور موفقّیت آمیزی گام های 
پایانی تعمیرات اساسی کوره ها و راه اندازی آن ها با صرفه جویی ارزی 
معادل ۲ هزار میلیارد ریال را برمی داریم.وی در پایان تأکید کرد: امروز 
اینجاییم تا ۴ پروژه توسعه ای در شرکت فوالدسنگ مبارکه را به ثمر 
برسانیم و با تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای گام دوم انقالب در حوزه 
صنعت و معدن و اتکال به باری تعالی بتوانیم به هدف تحقق هلدینگ 
صنعتی و معدنی فوالدسنگ مبارکه تا پایان سال جاری دست یابیم.

اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی؛ رویکردی جدید در گروه فوالد مبارکه

طرح پایلوت سبک سازی نفت فوق سنگین به عنوان یکی از 
طرح های فناورانه پژوهشگاه صنعت نفت به سفارش شرکت 
نفت و گاز اروندان امروز دهم شهریور ماه برای اولین بار در 
صنعت نفت کشــور رونمایی شد.  مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان با اشــاره به اینکه این شرکت یکی از بزرگترین 
میادین مشــترک نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد افزود: 
افزایش تولید و استخراج نفت از میدان های مشترک نفتی 
از مهمترین سیاست های حائز اهمیت وزارت نفت, شرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت نفت و گاز اروندان است. عبداهلل 
عذاری اهوازی در ادامه اظهار داشت: باید با اتخاذ تصمیمات 
کارآمــد و قابل اجــرا و همچنین با توجه بــه تحریم های 
ظالمانه غرب علیه کشــورمان از ظرفیت و پتانســیل های 
موجود در داخل بیش از پیش استفاده کرده و بهینه سازي 
هزینه های تولید و بهره برداري سریع تر از میدان های نفتی 
مشــترک و ســایر میدان های حوزه غرب کارون از جمله 
اقداماتی اســت که مورد اهتمام ما در این شرکت قرار دارد. 
وی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم پژوهشــگاه صنعت نفت و 
سازمان ها و شــرکت های علی و دانش بنیان صنعت نفت 
نعمتی بزرگ و بال های توانمند شرکت های نفتی هستند 
و این مجموعه ها می توانند با بررســی دقیق پژوهش ها و 
به نتیجه رساندن تحقیقات و با دستیابی به نتایج مطلوب به 
افزایش تولید از میادین حوزه غرب کارون کمک فراوانی در 
تولید ایده آل به شــرکت نفت و گاز اروندان کنند.  عذاری 
اهوازی یادآورشد: برای حل مشکل نفت دارای API باال از 
میدان نفتی آزادگان در ســال ۱۳۹۹ یک پروژه پژوهشــی 

سرمایه ای به مناقصه گذاشــته شد و با انتخاب پژوهشگاه 
صنعت نفت که روند پیشــرفت چشم گیری داشت طی یک 
سال گذشته به نتیجه رسید و امروز رونمایی از نمونه اولیه 
و آزمایشی در مقیاس کوچک خط تولید سبک سازی نفت 
فوق ســنگین برای اولین بار در صنعت نفت کشــور توسط 
این شــرکت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت محقق شده 
اســت. در ادامه این مراسم مدیر پژوهشــگاه صنعت نفت 
افتتاح و رونمایی از پروژه پایلوت ســبک ســازی نفت فوق 
ســنگین و رســیدن در به نتیجه مطلوب را یکی از پروژه 
هــای تاثیر گذار در صنعت نفت اعالم کــرد و افزود: امروز 
فصل نوینی با حمایت های همه جانبه ی مدیریت شــرکت 
نفت و گاز اروندان آغاز شــده است.  عظیم کالنتری اصل با 
اشــاره به اینکه این پژوهشگاه دارای سه پردیس باالدست، 
پایین دست و محیط زیســت است، اذعان داشت؛ کارهای 
پژوهشــی و تحقیقاتی بســیار خوبی در این مدت صورت 
گرفتــه که این امر در توســعه ی فناوری های باالدســت 
مشــهود اســت و در آینده شــاهد موفقیت های بیشتری 
خواهیــم بــود. وی در ادامه گفت: ما در پژوهشــگاه نفت 
کشور آمادگی داریم تا نیازهای فناورانه، پژوهشی و  احصار 
شــده از میادین نفتی کل کشــور و علی الخصوص شرکت 
نفــت و گاز اروندان را با ظرفیت های موجود و با اســتفاده 
از نیروی انســانی ماهر، متخصص و متعهــد خود کارهای 
بزرگ و ناممکن را انجــام دهیم و موجب تحولی عظیم در 
 بخش های مختلف کشــور شویم. ســیده معصومه عباسی 

خبرنگار خرمشهر

اجرای طرح پایلوت سبك سازی نفت فوق سنگین برای اولین بار در صنعت 
نفت ایران

مرکزی - سرپرست امور مالیاتی استان مرکزی گفت: تفکیک 
حساب های تجاری و غیرتجاری سبب افزایش مودیان مالیاتی 
در اســتان مرکزی شــد.  علی حبیبی کمیجانی  در نشست 
با اصحاب رســانه با اشــاره به سهم مالیات مشاغل در کشور و 
استان اظهار داشت: سهم مالیات مشاغل در کشور ۶ درصد و در 
استان مرکزی تنها ۳ درصد است، در ۳ سال گذشته میانگین 
پرداختی مالیات از  مشــاوران امالک یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان ، وکال ۲ میلیون تومان و طالفروشــان ۶ و نیم میلیون 
تومان و کارمندان دولت ۹ میلیون تومان به صورت ساالنه بوده 
اســت.  وی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در سال 
۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده به 
شهرداری ها پرداخت کرده و در مقابل شهرداری باید این رقم را 
صرف اقدامات عمرانی کند. سرپرست امور مالیاتی استان مرکزی 
با اشاره به اجرایی شدن طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از 
ابتدای شــهریور بیان کرد: مودیانی که تا  دهم شهریور امسال  
اصل مالیات را پرداخت کنند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای 
اشــخاص حقیقی و ۳۰۰ ملیون تومان برای اشخاص حقوقی 
برای هر دوره یا سال مالیات آنها قابل بخشودگی است. حبیبی 
کمیجانی عنوان کرد: بخشودگی بر اساس تفویض اختیار از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور شرایطی دارد به طوری که در صورت 
بررسی ســازمان ثابت شود عدم پرداخت به دلیل عدم داشتن 
نقدینگی بوده ۱۰۰ درصد جرائم بخشــوده می شود همچنین 
در خصوص شرکت های دانش بنیان نگاه ویژه ای در بخشودگی 
جرائم آنها وجود دارد.   وی تصریح کرد: به منظور تکریم مؤدیان 
مالیـــاتی، کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور 

مالیاتــی و ارتقا رضایتمندی از خدمات مالیاتی، با اســتناد به 
قـانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه کشور طرح 
ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، مطابق دستورالعمل سازمان امور 
مالیاتی کشور از تاریخ یکم شهریورماه ۱۴۰۰ اجرایی می شود.   
سرپرست امور مالیاتی استان مرکزی اضافه کرد: مودیان مالیاتی 
می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به 
نشانی my.tax.gov.ir  پس از فعال سازی ابالغ الکترونیکی از 
مزایای این طرح بهره مند شوند.   حبیبی کمیجانی بیان کرد: 
پس از فعال سازی ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی مودیانی که در 
سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود 
به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان بارگذاری شده 
و همزمان پیامک اطالع رســانی برای آنان ارسال می شود پس 
از بارگذاری اوراق در حســاب کاربــری مودیان ۱۰ روز فرصت 
دارند با مراجعه به حساب کاربری خود اوراق بارگذاری شده را 
مشــاهده کنند. وی خاطرنشان کرد: رویت برگه در حکم ابالغ 
اســت، چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حســاب کاربری خود 
مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند روز یازدهم یا همان 
نخستین روز کاری بعد از روز دهم به عنوان تاریخ ابالغ منظور 
شده و مهلت قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر 
گرفته می شود.   این قانون از یکم مهر امسال آغاز و به صورت 
فراخوان ها از شرکت های بزرگ دولتی و بررسی آغاز می شود و 
برای اشخاص حقیقی از ســال آینده اجرایی می شود، اگر این 
قانون اجرا شود شــفافیت در معامالت ایجاد و سبب می شود 
صدور فاکتور مودیان از طریق سیستم های الکترونیکی و سامانه 

مودیان انجام شود و کاهش فرار مالیاتی را به همراه دارد.

تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری سبب افزایش مودیان مالیاتی در استان 
مرکزی شد


