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رشت -خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل امور مالیاتــی گیالن گفت: 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی مکلف 

هستند در خرداد و تیر نسبت به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته 

خود اقدام کنند.

رضا برهانی نیا  با اشــاره به مهلت 
اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰، گفت: 
کلیه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی 

کــه دارای فعالیت اقتصــادی بوده و 
نســبت به ثبت نام در نظــام مالیاتی 
اقدام ننموده و یا ثبت نام خود را تکمیل 

نکرده اند بایــد با مراجعه بــه درگاه 
 خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی
www.my.tax.gov.ir ثبــت 
نام خود را تکمیل و نســبت به تسلیم 
اظهارنامه عملکرد ســال ۱۴۰۰ اقدام 

کنند.
وی افزود: آخرین مهلت تســلیم 
اظهارنامه مالیات بــر درآمد صاحبان 
مشاغل)اشــخاص حقیقــی( برای 
عملکرد ســال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد 
۱۴۰۱ و بــرای اشــخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری تا پایان تیر سال 

جاری است.
مدیرکل امور مالیاتی گیالن اضافه 
کرد: در صــورت عدم انجــام تکالیف 
قانونی، مودیان عالوه بر محرومیت از 
معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول 

جرائم مقرر در قانون خواهند شد.
برهانی نیا، همچنیــن از انتخاب 
این اســتان به عنوان دبیرخانه بخش 
»ایده پردازی« در ســومین جشنواره 
ملی فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: 
دبیرخانــه این مســابقه بــا دو محور 
گســترش فرهنگ پرداخت مالیات و 

مبارزه با فرار مالیاتی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 
آماده دریافت ایده های شــهروندان 

است.

مدیرکل امور مالیاتی گیالن خبر داد

پایان خرداد ،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر درآمد 
صاحبان مشاغل)اشخاص 

حقیقی( برای عملکرد سال 
۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱ 
و برای اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری تا 

پایان تیر سال جاری است

همدان-خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان گفت:احیــای ۴۰ واحد 
تولیدی غیرفعال و نیمه فعال در شهرک های صنعتی استان 

در دستور کار قرار دارد.
احمد شــانیان گفت: امســال در هر هفته یک واحد 

تولیدی در استان همدان احیا خواهد شد.
پارسال در استان همدان ۵۰ واحد صنعتی احیا شده و به 

طور میانگین هفته ای یک واحد احیا شده است.
او گفت: همچنین از بهمن ماه سال گذشته تا کنون در 
استان همدان ۳۳ پروانه بهره برداری به ارزش ۲۶۹ میلیارد 
تومان با ۴۳۴ فقره اشتغالزایی و ۷۵۷ جواز تاسیس به ارزش 
هفت هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان و اشــتغالزایی برای هفت 

هزار و ۸۳۸ نفر نیز صادر شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
گفت: رویکرد این سازمان  ایجاد صنایع بزرگ است چرا که 
صنایع بزرگ می تواند زنجیره ای در خود ایجاد کنند و طرح 
توسعه صنایع فوالدی مانند طرح توســعه فوالد صبانور 
ایرانیان در برنامه کار قرار دارد. احمد شانیان گفت: در حوزه 
معدن هم ۲۰ گواهی کشف، ۲۷ پروانه اکتشاف، ۱۰ پروانه 

بهره بردای و ۱۰ معدن در استان همدان احیا شده است.
به گفته او حقوق معدنی اســتان همــدان چهار برابر 
افزایش داشته و پارسال ۸۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

وصول مطالبات حقوق دولتی انجام شده است.
همچنین پارسال ۳۰۰ میلیارد سهیمه استان همدان از 
تسهیالت تبصره ۱۸ بود که  ۴۵۰ میلیارد تومان طرح برای 

دریافت تسهیالت تبصره ۱۸ ارائه شد.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- محرابی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در حاشیه 
بازدیــد از غرفه ذوب آهن در نهمین نمایشــگاه معدن و 
صنایع معدنی کرمان،گفت: شــرکت های بزرگ پیشتاز 
نوآوری هستند و ذوب آهن اصفهان با تولید ریل ملی که 
نماد محصول با ارزش افزوده باال است، سرآمد این شرکت 

ها می باشد.
وی اظهار داشت:اســتفاده از حــوزه دانش بنیان به 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی کمک شایانی می کند 

تا به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر بروند .
محرابی با بیان اینکه استان کرمان در حوزه معدن در 
ذخایر، اکتشاف، استخراج و فرآوری سرآمد است، تاکید 
کرد: باید یک هم افزایی بین ذوب آهن اصفهان و شرکت 

های معدنی کرمان بوجود آید.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار کرمان 
افزود: ذوب آهن اصفهان می تواند در تعامل با شــرکت 
های معدنی استان کرمان در انتقال دانش فنی و سرمایه 
گداری جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در این استان 
و هم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منشا اثر باشد و 
این        شرکت ها می توانند تفاهم نامه های دوجانبه در این 

خصوص امضا کنند.
وی با بیان اینکه شرکت های تامین کننده مواد اولیه 
،فرآوری کننــده مانند ذوب آهــن و دانش بنیان ها باید 
ارتباط دو ســویه برقرار کنند، اظهار داشــت: تعامل این 
شــرکت ها موجب رشد و شکوفایی و ســودبری طرفین 

خواهد شد.

 رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان :

هر هفته یک واحد تولیدی غیرفعال در همدان احیا خواهد شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان:

ریل ملی نماد محصول با ارزش افزوده است

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-معاون ســازمان و رئیس حراست شرکت ملي گاز 
ایران: تداوم حرکت صنعت گاز با صیانت از تاسیسات گازي 

به سمت توسعه
حسین علیزاده، در بازدید از نقطه صفر مرزي بازرگان، بر 
نقش تاثیرگذار حراست در حفاظت و صیانت از تاسیسات 

گازي تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، 
معاون ســازمان و رئیس حراست شــرکت ملي گاز ایران 
در حاشیه بازدید از تاسیســات اندازه گیري و صادرات گاز 
بازرگان گفت: صنعت عظیم گاز با حراست و صیانت همه 
جانبه کارکنان از تاسیســات و مراکز بهــره برداري گاز به 

سمت توسعه  و امنیت پایدار مي رود.
علیزاده افزود: فعالیت در مناطق عملیاتي در شــرایط 
صعب العبور و ســخت آب و هوایي حرکتي جهادي براي 
اعتالي کشور است که خوشبختانه تا امروز کارکنان خدوم 
در همه این زمینه ها موفق عمل نموده و براي رســیدن به 

توسعه پایدار از هیچ تالشي دریغ نکرده اند.
رئیس حراست شــرکت ملي گاز ایران ضمن تاکید بر 
رضایتمندي ارباب رجوع در سازمان اظهار داشت: مهم ترین 

مسئولیت حراست ها در عرصه صیانت از ارزش های سازمانی 
و منابع انســانی، حول محور شــناخت و مقابله با عوامل 
نارضایتــی در محیط کار و رضایتمنــدي ارباب رجوع  در 

سازمان است.
وي با اشاره به  موقعیت حساس تأسیسات، مراکز بهره 
برداري، اماکن و تجهیزات گازرسانی، بر مسئولیت سنگین 
حراست برای حفاظت از این تجهیزات اشاره کرد و از ایجاد 
نظم و حفظ سالمت همچنین ایمن کردن سازمان در برابر 
تهدیدهای خارجی، به عنوان دیگر نقش های حراســت 

نام برد.

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون راهداری اداره 
کل راهداری مازندران از اجرای طرح ملی واکنش سریع در 
استان خبر داد. اسماعیل فوالدی از اجرای طرح ملی واکنش 
ســریع در حوزه راهداری خبر داد و گفت: هدف این طرح 
افزایش ایمنی راه ها، ارتقای کیفیت و سرعت ارایه خدمات 

راهداری و رضایتمندی کاربران جاده ای است.
روســای ادارات راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
شهرستان ها موظفند با به کارگیری نیروی انسانی، ماشین 
آالت و تجهیزات موجــود و همچنین ظرفیت اکیپ های 
امانــی و پیمانی راهــداری و راهدارخانه هــا و همچنین 
گشت های راهداری و ترابری، نسبت به اجرای مفاد این طرح 
اقدام کنند. به گفته فوالدی با توجه به دستورالعمل اجرایی 
این طرح، روســای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرســتان ها موظفند در خصوص اقدامات چهارگانه با 
موضوع لکه گیری چاله در راه های اصلی و شریانی، تعمیر 
یا ایمن سازی تابلو ها، عالیم و حفاظ های باز شده یا صدمه 
دیده خطرناک در راه های اصلی و شریانی و پاکسازی سطح 
راه از مصالح، اشیاء خارجی و. در راه های اصلی و شریانی، 
حضور موثرداشته و با تجهیزات و امکانات در محل حادثه در 

همه راه های استان باید با قید فوریت اقدام کنند.

روســای ادارات راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
شهرســتان ها باید بالفاصله پس از اطــالع یابی از طریق 
هریــک از روش های اطالع یابی موجــود نظیر گزارش یا 
مشــاهده گشــت راهداری، تماس با ۱۴۱، گزارش های 
مردمی یا رانندگان، گزارش پلیس راه و ســایر سازمان ها 
و ارگان های ذیربط، به قید فوریت نســبت به اعزام اکیپ 
ویژه عملیات راهداری به محل و رفع مشــکل مربوطه در 
اســرع وقت اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به 
 همراه مستندات تصویری آن در ســامانه جامع راهداری

 WWW.RMS.RMTO.IR ثبت کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری مازندران؛

 اجرای طرح ملی واکنش سریع در راهداری
 مازندران

 معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملي گاز ایران:

  تداوم حرکت صنعت گاز با صیانت از تاسیسات گازي
 به سمت توسعه است

خبرخبر

بهره برداری از دومین زمین چمن 
مصنوعی فوتبال شهرداری اراک 

در سال ۱۴۰۱

اراک - صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار 
اراک گفت: از آنجا که توسعه زیرساخت های ورزشی 
در اراک توسط مجموعه مدیریت شهری، با جدیت 
پیگیری می شود، لذا زمین چمن مصنوعی فوتبال 
پارک آزادی، در هفته جاری به بهره برداری خواهد 
گرفت. علیرضا کریمی افزود: یکی از رســالتهای 
مهم شــهرداری در حوزه های فرهنگی و ورزشی 
توسعه زیرساخت ها برای شــکوفایی نسل جوان 
است و رویکرد این شهرداری افزایش هرچه بیشتر 
زیرساخت ورزش های مختلف در سطح مناطق و 
محله های شهری است. وی در ادامه افزود: با هدف 
توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان به 
ویژه نوجوانان و جوانان شهر و پر کردن اوقات فراغت 
آنها، پــروژه احداث زمین هــای چمن مصنوعی 
فوتبال در محله های شهر اراک در دستور کار قرار 
گرفته و در این راستا دومین زمین چمن مصنوعی 
فوتبال شهرداری اراک در سال ۱۴۰۱ که عملیات 
اجرایی آن تکمیل گردیده، در هفته جاری به بهره 

برداری می رسد.
    

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
سرقت تجهیزات مخابراتی ارائه 

خدمات را با مشکل مواجه کرده است

اراک - صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-لطفی 
مدیرمخابرات منطقه مرکزی با بهنام نظری معاون 
سیاسی، امنیتی واجتماعی اســتانداری مرکزی 
دیدار وگفتگو کرد. در این دیــدار مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی ضمن تقدیر از همکاریهای به عمل 
آمده تاکید کرد: از آنجا که ارایه بسیاری از خدمات 
فرهنگی، آموزشی ،امنیتی ودستگاه های اجرایی 
بر بستر مخابرات انجام می شود ،سرقت تجهیزات 
مخابراتی باعث شده است در بسیاری ازموارد ارایه 
خدمات با اختالل مواجه گردد. مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی افزود : افزایش سرقت تجهیزات مخابراتی 
در کنار شرایط تحریمی، مشکالت زیادی را برای 
مخابرات در تامین مجدد این تجهیزات ایجاد کرده 
است که در این راستا همکاری ومساعدت دستگاه 
های اجرایی به ویژه استانداری مرکزی بسیار مهم 
و ضروری اســت . در ادامه معاون سیاسی، امنیتی 
واجتماعی استانداری مرکزی اظهار امیدواری کرد با 
پیگیری وجدیت بیشتر نهایت همکاری ومساعدت 
الزم را در راستای رفع این مشکل ومعضل به عمل 

خواهند آورد . 
    

ستاد خدمات سفر تابستانه شهرستان 
بانه تشکیل شد

ســنندج - گالله فرهادی ،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی بانه، گفت: »با توجه به نزدیکی ایام 
تعطیالت خردادماه و فصل تابستان، اولین جلسه 
ســتاد خدمات سفر تابستانه ســال جاری در این 

شهرستان تشکیل شد.«
سعداهلل رحیمی خواه در این باره اظهار کرد: » این 
جلسه به منظور ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر، 
آمادگی و برنامه ریزی برای ایام تعطیالت خردادماه و 
سفرهای تابستانه در سال ۱۴۰۱ به ریاست فرماندار 
بانه و با حضور روسای ادارات و ارگان های عضوستاد 
اجرایی خدمات ســفر، در محــل فرمانداری این 
شهرستان برگزار شد.« رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بانه، هدف از برگزاری 
این جلســه را ارائه خدمات مطلوب و شایسته به 
مســافران و گردشــگران، عنوان کرد و افزود: »با 
همکاری تمامی ارگانها و نهادهای عضو ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهرســتان ،اقدامات و آمادگی های 
الزم به منظور معرفی پتانســیل ها و ظرفیت های 
گردشگری طبیعی، فرهنگی، روستایی، تجاری و 
... در شهرستان انجام شــده است.« او با بیان اینکه 
تنها مراکز اقامتی دائم )هتل و مهمانپذیر( ومنازل 
اســتیجاری دارای مجوز، اجازه اقامت و اســکان 
مسافران ورودی به شهرســتان را خواهند داشت، 
یادآور شد: »در صورت تکمیل ظرفیت اماکن اقامتی 
شهرستان، ستاد هماهنگی خدمات سفر برای رفاه 
حال مسافران وگردشــگران، تعداد ۶ مدرسه و ۴ 
سالن ورزشی و خوابگاه دانش آموزی را برای اسکان 

موقت شبانه در نظر گرفته است.«

استانها


