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 ســنند  ج – گاللــه فرهــاد  ی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مــد  یرکل 
میراث فرهنگــی، گــرد  شــگری 
و صنایع د  ســتی کرد  ســتان، گفت:  
معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گرد 
 شگری کرد  ستان با همراهی و تعامل 

رسانه ها محقق می شود  . 
یعقــوب گویلیــان د  ر جمــع 
خبرنگاران استان د  ر سنند  ج، اظهار 
کرد  :  مجموعه میراث فرهنگی، گرد 
 شگری و صنایع د  ســتی سیستمی 
فرابخشی است که به تمام حوزه ها از 

جمله رسانه ها ارتباط د  ارد  . 

مد  یــرکل میراث فرهنگی، گرد 
 شگری و صنایع د  ســتی کرد  ستان، 
افــزود  :  خوشــبختانه خبرنگاران و 
فعاالن رسانه ای اســتان د  ر معرفی 
جاذبه های گرد  شگری و ظرفیت های 
میراث فرهنگــی کرد  ســتان نقش 
خــود   را به خوبــی اد  ا کــرد  ه و امید 
 واریم همچنان د  ر مسیر معرفی این 

ظرفیت ها اهتمام د  اشته باشند  . 
اوعنوان کرد  :  این اد  اره کل پذیرای 
انتقــاد  ات ســازند  ه د  ر حوزه هــای 
مختلف اســت و مــا معتقــد  یم نقد   
منصفانه مســیر پیشــرفت و توسعه 

استان را هموار می کند  . 
گویلیان اد  امه د  اد  :  کرد  ســتان د 
 ارای بنا های تاریخی بســیاری است 
که بیانگر هویت، اصالت و پیشــینه 
فرهنگی و تمد  نی این اســتان بود  ه و 
می طلبد   همه با هم نســبت به حفظ 
و نگهد  اری این گنجینه ها احســاس 

مسئولیت کنیم. 
او با اشاره به اینکه د  ر سال گذشته 
د  ر زمینــه احیای بناهــای تاریخی 
اقد  امات ویژه ای انجام شــد  ، گفت:  
تخصیص بیش از ۶ میلیــارد   تومان 
برای احیای بناهای تاریخی استان، 

واگذاری ۵ بنــای تاریخی به بخش 
خصوصی و تملک و خرید  اری چهار 
بنای تاریخی از جملــه این اقد  امات 

بود  ه است. 
مد  یــرکل میراث فرهنگی، گرد 
 شگری و صنایع د  ســتی کرد  ستان، 
یاد  آور شد  :  علی رغم فشارهای زیاد   
برای واگذاری عمارت خســروآباد  ، 
خوشــبختانه توانســتیم مجوز تبد 
 یل این بنای تاریخی بــه کاخ موزه را 

اخذ نماییم. 
او بیان کرد  :  مسجد   د  اراالحسان 
ســنند  ج که به لحاظ هنــر معماری 

بسیار حائز اهمیت اســت، به عنوان 
موزه مسجد  _ مد  رسه افتتاح شد  . 

گویلیان افزود  :  تیمچه حاج شهباز 
بیجار نیــز به عنوان یکــی از بناهای 
تاریخی استان با هد  ف حفظ و احیای 
این بنای تاریخی و همچنین نمایش 
و عرضه فرش های نفیــس بیجار به 

سرای گلیم تبد  یل شد  . 
مد  یــرکل میراث فرهنگی، گرد 
 شگری و صنایع د  ســتی کرد  ستان، 
با بیان اینکه ثبت جهانی هورامان اقد 
 امی مهم و ارزشــمند   بود   که د  ر مرد 
 اد   ماه ســال ۱۴۰۰ به عنوان بیست و 
ششمین میراث جهانی کشور ایران، 
ثبت جهانی شد  ، گفت:  خوشبختانه 
غار باســتانی کرفتو نیز بــرای ثبت 
جهانی معرفی شد  ه و کارهای مربوط 
به آن د  ر حال پیگیری است که امید 
 واریــم به عنوان د  ومیــن اثر جهانی 
استان د  ر یونسکو ثبت و معرفی شود  . 
او عنوان کرد  :  مرمت و بازســازی 
کاخ موزه خسروآباد   و عمارت مشیرد 
 یوان ســنند  ج، راه اند  ازی موزه خط 
و کتابت امیرنظــام گروس د  ر بیجار، 
راه اند  ازی موزه شــهر سقز، مرمت و 
بازســازی فاز اول قلعه شهر مزگوته 
سور مریوان، ثبت بافت تاریخی بانه، 
تهیه ضوابــط بافت ســقز، بازنگری 
بافت تاریخی شهر ســنند  ج و ایجاد   
و راه انــد  ازی مــوزه د  فــاع مقد  س 
جزو برنامه هــای ایــن اد  اره کل د  ر 

سال جاری خواهد   بود  . 
گویلیــان د  ر اد  امه اظهــار کرد 
 :  د  ر حــال حاضر پنج هــزار تخت د 

 ر قالب ۳۲ هتل، ۲ هتــل آپارتمان، 
۲۴ مهمانپذیــر، ۲ اقامتگاه ســنتی 
و ۳۴ اقامتگاه بوم گرد  ی د  ر اســتان 
برای اســکان و پذیرایی از مسافران 

وجود   د  ارد  . 
مد  یــرکل میراث فرهنگی، گرد 
 شگری و صنایع د  ســتی کرد  ستان، 
افزود  :  د  ر ایام تعطیــالت با توجه به 
فعال بود  ن ســتاد   اجرایی خد  مات 
سفر اســتان و با همکاری آموزش و 
پرورش، شهرد  اری، ورزش وجوانان 
و ســایر اد  ارات د  ر یک شــبانه روز تا 
۲۴ هزار نفر د  ر اماکن رسمی و د  ارای 
مجوز استان و همچنین اقامتگاه های 
موقــت از جمله مــد  ارس آموزش و 
پرورش و مهمانسرای اد  ارات اسکان 

د  اد  ه شد  ند  . 
او یاد  آور شد  :  د  ر این فصل از سال 
نیز ضریب اشــغال اتــاق و تخت د  ر 
شهرهای اصلی گرد  شگری استان د  ر 

حد   مطلوبی می باشد  . 

گویلیان ادامه داد: 
»کردستان دارای بنا های 
تاریخی بسیاری است که 

بیانگر هویت، اصالت و 
پیشینه فرهنگی و تمدنی 
این استان بوده و می طلبد 

همه با هم نسبت به حفظ 
و نگهداری این گنجینه ها 
احساس مسئولیت کنیم.«

مد یر د فتر مد یریت بحران و پد افند  
شرکت آبفا استان همد ان :

  ذخیره سد  اکباتان همد ان به ۲.۴ 
میلیون مترمکعب رسید ه است 

 همد ان- مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مد یــر د فتر مد یریت بحــران و پد افند  
شــرکت آب و فاضالب اســتان همد ان گفت: 
میزان ذخیره ســد  اکباتان حد ود  ۲.۴ میلیون 
متر مکعب اســت که هشــت د رصد  ظرفیت 

ذخیره آب سد  را شامل می شود .
مرتضی جعفری د ر نشست ستاد  پیشگیری، 
هماهنگی و فرماند هی عملیات پاسخ به بحران 
استان همد ان با اشاره به اینکه این میزان ذخیره 
به معنای روند  رو به پایان ذخیره ســد  اســت، 
اظهار د اشــت: از مجموع یک هزار و ۶۰۰ لیتر 
د ر ثانیه آب مصرفی شهر همد ان، حد ود  ۹۵۰ 
لیتر د ر ثانیه آب از طریق سد  اکباتان تامین می 
شــود  که البته از طریق فعالیــت های مختلف 
سعی د ر حفظ ذخیره ســد  را د اریم.  وی اد امه 
د اد : شرکت آبفا ســعی د ر تامین بخشی از آب 
مورد  نیاز شهر همد ان از طریق آب های سطحی 
و رود خانه های فصلی با هد ف حفظ ذخیره سد  
اکباتان را د ارد  و د ر این مد ت از منابع سطحی 
موجود  د ر »خاکو، د ره مراد  بیک و عباس آباد « 
استفاد ه شد ه و هم اینک نیز منابع آبی موجود  
د ر منطقه عباس آباد  یکــی از راهکارهای موثر 
برای تامین آب مصرفی شــهر همد ان اســت.  
مد یر د فتر مد یریت بحران و پد افند  شرکت آب 
و فاضالب استان همد ان، ابراز امید واری کرد  با 
همکاری شــرکت آب منطقه ای، فرماند اری، 
عوامل انتظامی و جهاد  کشاورزی بتوان حد اقل 
بخش اند کــی از آب های ســطحی موجود  د ر 
منطقه عباس آباد  را بــرای کمک به تامین آب 

پاید ار شهر استفاد ه کرد . 
به گفته وی، د ر این راســتا تعد اد ی از چاه 
های منطقــه »خالــق ورود ی« نیز بــه بهره 
برد اری رسید ه و د ر عین حال هشت حلقه چاه 
د ر منطقه »آق حصار« بــرای کمک به تامین 
منابع و رفع کســری آب مصرفی شهر نیز مورد  

استفاد ه قرار د ارد . 
     

مد یرکل امور مالیاتی استان :
 ۲۲ هزار مود ی مالیاتی جد ید  
د ر استان قزوین شناسایی شد 

 قزوین - مصطفی مراد ی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مد یرکل امور مالیاتی قزوین گفت: ۲۲ 
هزار مود ی جد ید  با ایجاد  پایگاه جامع اطالعات 
مود یان مالیاتی د ر ســطح اســتان شناسایی 

شد ه است.
عزیزاهلل عباســپور  با اشــاره به رشــد  ۴۵ 
د رصد ی اظهارنامه های د ریافتی از اشــخاص 
حقیقی د ر ســال جاری، اظهار د اشت: امسال 
طی مهلت مقرر قانونی بــرای ارایه اظهارنامه 
صاحبان مشــاغل د ر مجموع بیش از ۷۲ هزار 
فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماد ه ۱۰۰ از سوی 

اشخاص حقیقی د ریافت شد .
به گفته این مســوول امور مالیاتی، امسال 
همچنین د ر مهلت تعیین شــد ه بــرای ارایه 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل حد ود  ۴۹ 
هزار و ۵۷۳ فرم تبصره ماد ه ۱۰۰ قانون مالیات 
های مستقیم و ۲۲ هزار و ۴۷۳ فقره اظهارنامه 

به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد .
وی این میزان رشد  را نشانه ارتقای تمکین 
مالیاتی د انســت و یــاد آور شــد : د ر د ریافت 
اظهارنامه اشــخاص حقیقی بیش از ۲۲ هزار 
اظهارنامه جد یــد  د ریافت شــد ه و که به طور 
طبیعی اشراف اطالعاتی ســازمان به د اد ه ها 
و اطالعــات مربوط به مبــاد الت اقتصاد ی که 
بیش از هر چیز حاصل ساماند هی د ستگاه های 
کارتخوان بود ه و بســیار د ر شــکل گیری این 

وضعیت اید ه آل موثر بود ه است.
وی با بیان اینکه امســال د ر حوزه اشخاص 
حقوقی نیز شــاهد  افزایش اظهارنامه و میزان 
مالیات ابرازی بود یــم، تصریح کرد : د ر مجموع 
امســال بیش از پنج هــزار و ۳۰۰ اظهارنامه 
توسط اشــخاص حقوقی به این سازمان ارسال 
شد  و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت ها 
هم نسبت به سال گذشــته ۴۰ د رصد  افزایش 

پید ا کرد .

استانها

 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
نشست مد یر عامل شرکت نفت ســپاهان با نمایند گان 
عامالن پخش روغن موتورد ر سراسر کشور روز یکشنبه 

۲۳ مرد اد  ماه د ر محل د فتر مرکزی برگزار شد .
 د ر این نشســت  کــه نمایند گانــی از عامالن پخش 
اســتانهاهای اصفهــان، تهــران، همــد ان، فــارس، 
خوزستان،کرد ستان، سیســتان و بلوچستان ،لرستان 
و ... حضور د اشــتند ، نیکو همت مد یر عامل شرکت نفت 
سپاهان د ر ابتد ا ضمن ابراز خرســند ی از برگزاری این 
جلسه خواســتارتد اوم برگزاری این جلسات به منظور 

برطرف شد ن برخی سوءتفاهم ها شد . 
مد یر عامل شرکت نفت ســپاهان تصریح کرد  وظیفه 
شرکت نفت سپاهان د ر شــرایط فعلی ، کمک به توزیع 
عاد النه محصــول و جلوگیری از رانت خواری اســت تا 
د ر نهایت مصــرف کنند ه نهایی بتوانــد  محصول کامال 

استاند ارد  و اصل را با قیمت مناسب د ریافت نماید .
وی افزود  تغییــری که د ر چند  ماه گذشــته د ر روند  
توزیع محصوالت شرکت نفت ســپاهان انجام گرفته د ر 
همین راستا بود ه و شرکت کیمیا اسپید ی قشم به عنوان 
بازوی اجرایی شــرکت نفت ســپاهان د ر یک چارچوب 

هد فمند  و برنامه ریزی شد ه این وظیفه مهم را پیگیری 
می نماید .

نیکو همت گفت: برخــی تخلفات انجــام گرفته د ر 
بازار مثل احتکار محصول،فــروش حواله ای، صاد رات 
غیرقانونی ، فروش محصوالت شرکت با برند  های متفرقه 
و فروش روغــن های تقلبی و مــوارد ی از این قبیل ما را 
مجاب کرد  تا د ر روند  توزیع محصوالت شرکت تغییراتی 
صورت د هیم تا هم مصرف کنند ه نهایی بتواند  محصول 
با کیفیت و با قیمت مناسب د ریافت کند  و هم شرکت از 

این فضای ناسالم زیان بیشتری نبیند .

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-جانشــین مســئول 
سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت: شهد ا بزرگترین امر 
به معروف و نهی از منکر هســتند  و باید  با الگو گیری از آنها 

انقالب اسالمی را به صاحب اصلی اش برسانیم.
 سرد ار سید  قاســم قریشــی  د ر آیین بزرگد اشت قیام 
خونین ۲۳ مرد اد  ۵۷ و گرامید اشت یاد  و خاطره سرد اران 
و ۵۷۰ شهید  د فاع مقد س و مد افع حرم شهرستان تنکابن 

افزود : د ر شــرایطی که د نیــا بین د و مکتب مارکسیســم 
لنینیســم و لیبرال د موکراسی تقسیم شــد ه بود  ، انقالب 
اسالمی ظهور کرد  تا خاری بر چشم مستکبران عالم باشد .

وی اظهار د اشت: د شمنی استکبار جهانی از همان آغاز 
انقالب اسالمی شــروع شــد  و تاکنون نیز اد امه د ارد  اما به 
برکت خون شهد ا و رزمند گان اســالم تمامی توطئه های 

آنها نقش بر آب شد ه است.

قریشی بر توجه ویژه به جهاد  تبیین تاکید  کرد  و افزود : 
از ابتد ای انقالب تاکنون به فضل الهی اقد امات ارزشمند ی 
صورت گرفته که باید  به مرد م گفته شــود  تــا آنها بیش از 

پیش به انقالب و آرمان های آن پایبند  باشند .
وی خاطرنشــان کرد : د ر د وران ننگین پهلوی کشور با 
کمبود  امکانات د ر بسیاری از بخش ها مواجه بود  اما پس از 
پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از عقب ماند گی ها با وجود  

جنگ تحمیلی و تحریم ها جبران شد .
به گفته جانشین مسئول ســازمان بسیج مستضعفان 
کشور ، ارتقای سیستم بهد اشــت و د رمان ، افزایش امید  
به زند گی ، احد اث پایشگاه های بزرگ ، پیشرفت د ر حوزه 

هوا و فضا بخشی از اقد اماتی است که صورت گرفته است.
سرد ار قریشی تصریح کرد :امروز صنایع د فاعی کشور د ر 
باالترین آماد گی قرار د ارد  و این د رحالی است که د ر د وران 

پهلوی کشور د ر این حوزه با مشکالت زیاد ی همراه بود .
وی افزود : امروز د شمنان این مرز و بوم را هزاران د ورتر 
از مرزهای خود مان زمین گیر کرد ه ایم و آنها توان مقابله با 

جبهه مقاومت را ند ارند .

  نشست مد یر عامل شرکت نفت سپاهان با نمایند گان عامالن پخش روغن موتور

  جانشین مسئول سازمان بسیج مستضعفان کشور:

شهد ا بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر 
هستند 

خبر

کرمانشاه -کبود ی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مد یرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشــاه گفت: ۶۰ تیم 
عملیاتی امــد اد  و نجــات د ر ایام اربعین حســینی )ع(
به صورت شــبانه روزی د ر پایگاه های ثابــت و موقت و 
برای امد اد رسانی و پوشــش حواد ث احتمالی د ر استان 

خد مات رسانی می کنند .
»محمد باقر محمد ی« د ر حاشــیه بازگشــایی مرز 
رسمی خسروی افزود : امســال جمعیت هالل احمر ۲۱ 
پایگاه امد اد  و نجات از ورود ی اســتان کرمانشــاه تا مرز 

خسروی را د ر ایام اربعین حسینی برای پوشش امد اد ی 
د ر جاد ه های اســتان کرمانشــاه و جاد ه های منتهی به 

مرزها فعال می کند .
وی اظهار د اشــت: همچنین تیم هــای امد اد  هوایی 
و تیم های اســکان اضطراری و تیم اربی اچ  بیمارستان 
صحرایی برای ایام اربعین حسینی وارد  عمل خواهد  شد .

مد یر عامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشاه د ر 
اد امه گفت: ۲۱ شــعبه جمعیت هالل احمر و شهرستان 
ها تمام توانمند ی خود  را برای ایام اربعین بر روی مرزها 

خواهند  گذاشت و ۳۰۰ نفر امد اد گر نیز پای کار آمد ه اند  
و یک پوشش امد اد ی گسترد ه د ر د ستور کار این جمعیت 
قرار د ارد . محمد ی اد امه د اد : هر زائری که از استان همد ان 
به کرمانشــاه عبور می کند  و تا زمانی که از مرز رســمی 
خسروی به سمت عراق عزیمت کند  می تواند  از خد مات 

جمعیت هالل احمر این استان برخورد ار شود .
وی گفت: تمــام پایگاه  های جمعیــت هالل احمر به 
امکانات و تجهیزات رهاســازی و نجات تجهیز شــد ه و 

نیروها د ر حال آماد ه باش کامل است.

مد یرعامل جمعیت هالل احمر استان :

    ۶۰ تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر کرمانشاه د ر اربعین حسینی خد مات رسانی می کنند 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

 معرفی ظرفیت های گردشگری کردستان
 با همراهی رسانه ها محقق می شود


