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شیراز - قاســم توانایی، خبرنگار 
توسعه ایرانی-جشــنواره بینالمللی 
کارتون »سهم من از مالیات« در شیراز 

برگزار میشود.

فاطمه حســینی دبیر جشنواره و 
مدیر روابــط عمومــی اداره کل امور 
مالیاتی اســتان فــارس در این زمینه 
گفت: جشنواره یاد شده با هدف ترویج 

و توســعه فرهنگ مالیات در جامعه، 
تیرمــاه امســال و همزمان بــا هفته 
»مالیات« برگزار میشود. او یادآور شد: 
جشنواره »ســهم من از مالیات« سال 

گذشته به شکل ملی در کشور برگزار 
گردید و امسال در گســتره جهانی ، 
اداره کل امور مالیاتی فارس دبیرخانه 

این رویداد را بر عهده خواهد شد.

مدیر روابــط عمومــی اداره کل امور 
مالیاتی استان فارس پیرامون فراخوان 
جشــنواره بینالمللی کارتون »سهم 
من از مالیات« گفت: کارتونیستهای 
ایران و جهان میتواننــد آثار خود را با 
موضوعات مالیات و مــردم، فرهنگ 
مالیات، مالیــات و عدالــت، مالیات 
و اقتصــاد، مالیات و تولیــد، مالیات 
و کارآفرینــی، مالیات و شــفافیت، 
مالیــات و توســعه، مالیات و شــهر 
من، فــرار مالیاتی؛ تأثیــر مالیات در 
کاهش فقر و شکاف طبقاتی حداکثر 
تــا تاریــخ 25 خردادماه بــه ایمیل   
  shiraztax2022@gmail.com

ارسال  نمایند
دبیر جشــنواره بینالمللی کارتون 
»سهم من از مالیات« افزود: محدودیت 
سنی برای شرکت در جشنواره وجود 
نــدارد و کارتونیســتها میتوانید آثار 
رنگی یا سیاه و ســفید خود را ایمیل 
دبیرخانه جشنواره ارســال کنند. به 
A3 در اندازه حســینی خاطرنشان 
کرد: داوری جشنواره برعهده گروهی 
از کارتونیســتهای برجســته ایران و 
جهان میباشــد و نتایج جشنواره 23 

تیرماه همزمان با هفته »مالیات« اعالم 
خواهد شد.

او افزود: بــه صاحبــان 5 اثر برتر 
جشــنواره، جایزه ویژه و لوح یادبود و 
همچنین به کارتونیستهای فینالیست 
لوح تقدیــر و همه شــرکتکنندگان، 

گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

شیراز، میزبان جشنواره جهانی کارتون »سهم من از مالیات«

حسینی: جشنواره »سهم 
من از مالیات« سال گذشته 

به شکل ملی در کشور 
برگزار گردید و امسال در 
گستره جهانی ، اداره کل 

امور مالیاتی فارس دبیرخانه 
این رویداد را بر عهده 

خواهد شد

تبریــز - امید محمــد زاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل کمرگ شهرستان تبریز گفت : پشت بند سازمان 
گمرک بیش از 26 سازمان و ارگان هست که این مسئله به 
خوبی، نشان دهنده حجم کاری و تالشهای وسیع همکاران 

ما در گمرکات کشور، است.
به گزارش خبرنگار ما، لیلی اورنگی در جلســه بررسی 
مسائل گمرکی استان، که با حضور رئیس کل گمرک کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر، عمده مشکل تولید 
کننــده گان ، صادرکننده گان و حتــی وارد کننده گان، 
دستورالعمل و شــیوه نامه بند >غ< ماده 119 ابالغی از 
طریق وزارت صمت است که شــرایط سخت گیرانه تری 
در مســیر بودجه و قانون جهش تولید دانش بنیان، ایجاد 
کرده است. ناظر گمرکات کل استان با بیان اینکه، گمرک، 
آخرین حلقه سازمانها، دستگاهها و تولیدکننده گان هست 
که ارباب رجوع، برای اخذ مجوزهای الزم حتما باید به آن 
مراجعه کند گفت : به همین جهت، مشکالت تولیدکننده 
گان و صادرکننده گان، برایمان ملموس است و از نزدیک 
مشکالتشان را درک می کنیم و به همین منظور، سعی می 
کنیم در حوزه گمرک، مشکالتشان را به حداقل برسانیم و 

همکاری بهتری با آنها داشته باشیم.
اورنگی گفت: تا زمانی که سیاســت گذار جای دیگر و 
مجری جای دیگری باشد، مشکالت و ناهماهنگی هایی 
خواهد بود، لذا انتظار داریم که جهــت حمایت از تولید و 
صادرات، باید اختیار را در اجرا بیشتر کنیم. مدیرکل گمرک 

شهرســتان تبریز، در ادامه با اشاره به مشــکالت و موانع 
ترخیص کاالها در گمرکات استان، گفت: عمده مسئله و 
مشکل معطلی در خروج کاالها، کد رهگیری بانکها است که 
در کنار اخذ مجوزهای دیگر، باعث کند شدن روال خروج و 
حتی ورود برخی از کاالها می شود. اورنگی افزود: همکاران 
ما در گمرکات سهالن، جلفا، تبریز، نوردوز، مراغه، بناب و 
دفاتر گمرکی دیگر ، کاالهای اساسی را در کمتر از روز کاری 
ترخیص می کنند و صادرات عمدتــا در همان روز کاری 
انجام می شود مگر اینکه مشکل خاصی پیش بیاید. وی با 
بیان اینکه جهت تسهیل در امر گمرکی، در 99 درصد موارد 
همکاران ما در گمرکات حضور دارند تا روال و تشــریفات 
گمرکی را به ســرعت انجام دهند گفت: همه دستگاهها 
و نهادهای متولی، باید با هماهنگــی و همکاری نزدیک، 

بتوانیم سنگی از جلوی پای صادرکننده گان برداریم.

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر عامل شرکت 
گاز کردستان گفت: حجم عملیات نشــت یابی در سطح 
شبکه های گاز اســتان در سال گذشــته بیش از 21 هزار 

کیلومتر بوده است.
مهندس احمد فعله گری گفت: اهمیت انرژی در زندگی 
امروزه بر کسی پوشیده نیست و با توجه به گـــستردگی 
شبکه انتقال گاز در استان کردستان و اهمیت کنترل این 
شبکه و جلوگیری از وقوع نشتی و اتالف این سـرمایه حیاتی 
نشــت یابی خطوط لوله توزیع گاز طبیعی اهمیت اجرای 
آن را دوچندان می کند و نشــتی همواره یکی از مسائل و 

دغدغه های شرکت های گاز استانی است.
 مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: عملیات نشت 
یابی شبکه و تاسیسات گازرســانی 32 شهر و هزار و۴۸۰ 
روستا در سال گذشته آغاز  شد که طی آن 21 هزار و 5۰۰ 
کیلومتر شبکه گازرسانی در سطح استان نشت یابی شده 
است. به گفته او در این عملیات نشت یابی 152 هزار علمک 
شهری و 12۸ هزار علمک نصب شــده در سطح روستا ها 

مورد نشت یابی قرار گرفته است.
 CGS، فعله گری گفت: در این عملیات 5۸2 ایستگاه
CGS/TBS، ایســتگاه MS/MRS در استان مورد 

نشت یابی قرار گرفته است.
مدیر عامل شــرکت گاز کردســتان می گوید:در این 
عملیات نشت یابی 5۴9 مورد نشت زیرزمینی تشخیص 
داده شــده که همگی آن ها رفع شــده اســت هم چنین 
برنامه های مدونی برای شناســایی و رفع نشتی ها توسط 

واحد بازرسی فنی تدوین شده که تحقق این اهداف می تواند 
زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد .

او گفت: در راســتای بهره برداری ایمن، شناســایی و 
کنترل خطرات و ریســک ها، اجتناب از بــروز حوادث و 
همچنین تطابق هر چه بیشتر امور و فعالیت ها با استاندارد 
و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران نیز بازرسی هایی 
برنامه ریزی شده از پروژه های در حال اجرا، ایستگاه های 

تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدی صورت می پذیرد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان کردستان، گفت: جهت 
تحقق گازرسانی پایدار و ایمن، عالوه بر نشت یابی روزانه، 
ثبت گزارش روزانه و ماهیانه موارد ناایمن شــامل؛ علمک 
معلق، حوضچه شیر بدون در پوش، علمک تصادفی، سرقت 
گاز، نصب توری و..( نیز در اســرع وقت به واحد های بهره 

برداری و HSE گزارش و رفع عیب می شود.

مدیرکل کمرگ شهرستان تبریزاعالم کرد؛

اخذ کد رهگیری بانکها عمده دلیل تأخیر  خروج کاالها از 
گمرکات آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت گاز کردستان:

نشت یابی بیش از ۲۱ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی

قزوین - مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی قزوین گفت: 6۰ واحد 
تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان به شکل 

پررنگ در زمینه صادرات کاال فعالیت می کنند.
رضا صفاری  با اعالم این خبر افزود: در سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین تالش داریم تا با حمایت از 
واحدهای دانش بنیان، زمینه صادرات محصوالت این 

دسته از صنایع توسعه یابد.
وی اظهار داشــت: کشــورهای همســایه شامل 
عراق، ترکیــه، ارمنســتان، جمهــوری آذربایجان، 
پاکستان، افغانستان و همچنین امارات متحده عربی، 
تاجیکســتان، روســیه، چین و ایتالیا عمده مقاصد 

صادراتی این واحدهای تولیدی به شمار می روند.
این مسوول گفت: کاشی و سرامیک، انواع شوینده، 
فوالد، نــخ و پلی اســتر و محصوالت لبنــی از جمله 
بیشــترین کاالهــای صادراتی واحدهــای تولیدی 
صادرکننده مستقر در شــهرک های صنعتی استان 

قزوین به شمار می روند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
قزوین یادآور شد: در سال گذشته واحدهای تولیدی 

یاد شده حدود 125 میلیون دالر صادرات کاال داشتند.
وی اظهار داشــت: شرکت شــهرک های صنعتی 
قزوین با ارایه خدماتی نظیر اعــزام تولیدکنندگان به 
نمایشــگاه های صنعتی خارجی و مشاوره و کمک به 
تامین نیازهای فناورانه می کوشــد تا زمینه صادرات 
کاالها از واحدهای تولیدی مســتقر در شهرک های 

صنعتی را فراهم کند.
استان قزوین دارای یک شهر، 13 شهرک و 6 ناحیه 

صنعتی است.

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر 
دفتر حراســت و امور محرمانه شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: ۴ هزار و ۷6۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از ابتدای طرح 
جمع آوری دستگاه استخراج رمز ارز تا کنون کشف و ضبط 

شده است.
ایمان بخشعلی نژاد در این باره گفت: تعداد مراکز کشف 
شده رمز ارزها 312 مکان بوده است که به صورت غیر قانونی 
اقدام به استخراج ارز دیجیتال نمودند و میزان محاسبه شده 
برای استخراج این رمز ارزها 5۴ گیگاوات ساعت بوده است.
وی تصریح کرد: با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال بعضی 
از افراد در تعرفه های تخفیفی مختلف به دنبال استخراج 
رمز ارزها بوده اند که با تالش همکاران حراست، لوازم اندازه 
گیری مناطق مختلف و همچنیــن پیگیری های نیروی 
انتظامی از بسیاری از تخلفات پیشگیری شده است و بیش 

از ۴ هزار دستگاه کشف و ضبط شده است.
وی با قدردانی از نیروی انتظامی به نشست های مشترک 
با ایشان خبرداد و گفت: در سال1۴۰۰ همکاری خوبی با 
کالنتری ها، پلیس و مراجع قضایی شکل گرفت و همچنین 

اطالع رسانی های مردمی نیز نقش موثری داشت.
وی از شهروندان اصفهانی خواست که در صورت اطالع 

از رمز ارزها با شماره تلفن 3۴121335 تماس حاصل کنند 
و یا اینکه به سایت توانیر مراجعه نمایند.

بخشعلی نژاد خاطر نشان کرد: توسعه رویت پذیری و 
کنترل پذیری از طریق کنتورهای هوشــمند یکی از مهم 
ترین ابزار جلوگیری از رمز ارزها غیر قانونی است به طوری 
که مجموع توان ماینر های کشــف شــده 9 هزار و ۸۴6 
کیلووات می باشد. این مقام مسئول عنوان کرد: دستگاه 
های ماینر عالوه بر مصرف باالی برق، فشار مضاعف بر شبکه 

های توزیع و خسارت به لوازم برقی وارد می کنند.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق اصفهان خبرداد؛

کشف بیش از 4 هزار ماینر غیرمجاز برق
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:

صدور کاالهای ۶۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی

خبرخبر

اشتغال بیش از ۶هزار مهارت 
آموخته آموزشگاههای فنی و 

حرفه ای آزاد مازندران 

ساری -درخشنده،خبرنگارتوسعه ایرانی-سید 
حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
مازندران از رهگیری اشتغال مهارت آموختگان 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای مازندران در بازه 

زمانی سال های 1399 الی 1۴۰۰ خبر داد .
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی 
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای مازندران ، 
دوریشــی مدیر کل ضمن اعالم این موضوع بیان 
داشت : نیروي انساني ماهر و کارآمد پربهاترین و 
ارزنده ترین سرمایه کشور است. بسیاري از جوامع با 
وجود برخورداري از منابع طبیعي سرشار، به دلیل 
فقدان نیروي انساني شایسته و الیق، توان استفاده 
از این موهبت الهي را ندارند و روزگار را به سختي و 

مشقت مي گذرانند.
وی گفت : افراد پس از شــرکت در دوره های 
آموزش فنی و حرفه ای به سطحی در مهارت های 
تخصصی خواهند رسید که می توانند بصورت خود 

اشتغالی یا کارآفرینی به فعالیت بپردازند.
درویشی در خصوص رهگیری شغلی مهارت 
آموختگان اظهار داشــت : رویکرد آموزش های 
فنی و حرفه ای صرفا تولید مدرک مهارتی نبوده 
فلذا رهگیری شغلی مهارت آموختگان پس از طی 
دوره های آموزش فنی و حرفه ای جهت بررســی 
اثرپذیری آمــوزش در جامعه برایمان بســیار با 

اهمیت می باشد .
    

مدیرکل منابع طبیعی گلستان خبرداد؛
تکمیل پروژه های آبخیزداری 
گلستان نیازمند  ۲هزارو ۲۰۰ 

میلیارد تومان اعتباراست
گرگان-خبرنگارتوســعه ایرانی-لطفــی، 
مدیرکل منابع طبیعی گلســتان گفت: تکمیل 
پروژه های آبخیزداری که در دست اجرا قرار دارد 

دست کم 22۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
عبدالرحیم لطفــی اظهار کــرد: حدود یک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار هکتار از مناطق اســتان 
ســیل خیز اســت بنابراین برای رفع آن نیازمند 
اقدامات آبخیــزداری هســتیم.مدیرکل منابع 
طبیعی گلستان اضافه کرد: تا به امروز مطالعات 
آبخیــزداری یک میلیــون و صد هــزار هکتار از 
مساحت استان انجام شده و برای 65۰ هزار هکتار از 
وسعت استان اقدامات آبخیزداری به اتمام رسیده 
که باید نگهداری شود.وی با بیان این مطلب که در 
سال گذشته 6۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های 
آبخیزداری استان اختصاص یافت، افزود: به نرخ 
سال 1۴۰۰ طرح های آبخیزداری گلستان نیازمند 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و به نرخ سال 
1۴۰1 این اعتبار به دوهزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
می رسد.لطفی افزود: در ســفر رییس جمهور به 
گلستان مبلغ 5۰۰ میلیارد تومان برای طرح های 
آبخیزداری به گلســتان اختصاص یافت و پیش 
بینی ما این است که با طرح ها و پیشنهادهای ارائه 
شده در این سفر، مبلغ 16۰ میلیارد تومان در سال 

1۴۰1 در اختیار استان قرار داده شود.
    

4 کیلومتر از بزرگراه بین المللی 
ارومیه - سرو زیر بار ترافیک 

رفت
ارومیه-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل راه و 
شهرسازی آذربایجان غربی گفت: چهار کیلومتر 
از بزرگراه بین المللی ارومیه - سرو به ارزش ۴3۰ 
میلیارد ریال پس از اتمام عملیات احداث، آسفالت 

و ایمن سازی زیر بار ترافیک رفت.
سیدمحسن حمزه لو  با اشاره به بازدید اخیرش 
از قســمت های تازه احداث بزرگــراه بین المللی 
ارومیه - ســرو گفت: مقرر شــد عملیات نصب 
جداکننده های مفصلی )نیوجرسی( در این مسیر 
تسریع یابد. او می گوید: بزرگراه بین المللی ارومیه - 
سرو در ارتقای زیرساخت های الزم توسعه تبادالت 

مرزی در این استان بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: 
این گذرگاه بین المللی در مسیر دسترسی به پایانه 
مرزی سرو به عنوان دروازه ارتباطی ایران اسالمی با 
ترکیه قرار گرفته و با تکمیل آن یکی از سیاست های 
راه و شهرسازی در امر ساماندهی جاده های منتهی 
به پایانه های مرزی محقق می شود. حمزه لو گفت: 
پروژه احداث بزرگراه بین المللی ارومیه - ســرو 
یکی از طرح های مهم در ســفر ریاست جمهوری 

مطرح شده است.
او می گوید: بــا بازگشــایی ۴ کیلومتر از این 
بزرگراه 1.5 کیلومتر خیر راهساز و 1.۷ کیلومتر 
باقی می ماند که برنامه ریزی شده در نیمه نخست 

امسال تکمیل شود.

استانها


