خراسانرضوی

نشست خبری استاندار قم با اصحاب رسانه:

سفر رئیسجمهور به استان  ۱۴۱مصوبه منحصر به فرد داشت

هفتادویکمین نشست کمیسیون مالی و
اقتصاد شهری مجمع شهرداران برگزار شد:

استاندارقمگفت:سفر
نگین کوهستانی  /گروه استانها
رئیــس جمهــور و
news@ naslefarda.net
هیئــت دولــت به
استان قم  ۱۵۸مصوبه داشت .سیدمحمدتقی شاهچراغی افزود :از این
تعداد  ۱۴۱مصوبه منحصر به فرد و در حوزههای مختلف است .وی
افزود :این ســفر برکات زیــادی را در حوزه اختصــاص اعتبارات و

مشهد میزبان مدیران ارشد
شهرداریکالنشهرها
زهرا آخوندی  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com
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استانها

کرمانشاه
 مدیرآبفا منطقه یک شهرکرمانشاه

Provinces

خبر داد:

الیروبی بیش از  7هزارمتر از
شبکه جمعآوری فاضالب استان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه
شهرستان اسالمآباد غرب تقاضا کرد:

دعوتازمردمبهمصرفبهینه
وایمنگازطبیعی

اکبرمیثاقی  /گروه استانها
kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیرعامــل گاز اســتان بــا حضور در
نماز جمعه شهرســتان اسالمآباد غرب
به عنوان ســخنران پیــش ازخطبهها
ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه
زهرا(س) با دعوت از مــردم به مصرف
بهینه و ایمن گاز طبیعی از نمازگزاران
تقاضا کرد ،شــرکت گاز اســتان را در
ارائه خدمترسانی پایدار و مطلوب در
زمستان یاری کنند .وی گفت :در مرحله

اول مشترکان گرامی جهت حفظ جان
و ســامت خود و اعضای خانوادهباید
نســبت به رعایت نکات ایمنی از جمله
استفاده از وسایل گازســوز استاندارد،
نصب کالهک دودکش  Hدرپشــتبام
و همچنین اســتفاده ازشیلنگ و بست
استاندارد و مناسب و ...توجه ویژه داشته
باشند.
وی با اشاره به لزوم رعایت الگوی مصرف
و استفاده از دمای  ۱۸تا  ۲۱درجه وکم
کردن حداقل یک درجه دمای سیستم

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان در گفتوگوی
خبری با شــبکه خبر اســتان با تاکید بــر حمایت از
تولیدکنندگان و کمک بــه رونق تولید و بهبود فضای
کســب و کار بیان کرد :در الیحه بودجه سال 1401
مانند ســالجاری  5واحد نرخ مالیات تولیدکنندگان
تعدیل شده است و امیدواریم این حمایتی که از لحاظ
مالی به واحدهای تولیدی میشود در بحث رونق تولید
و اشتغال که یکی از دغدغههای دولت است و همچنین
افزایش درآمدها و ایجاد ارزش افزوده کمک کند .عباس
مزیکی ،مدیرکل امور مالیاتی اســتان ،با بیان اینکه

اکبرمیثاقی  /گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

گرمایشــی عنوان کرد :ضمن کمک به
اقتصاد خانواده شــرکت گاز اســتان را
نیز در راستای خدمترسانی پایدار در
فصل سرد ســال یاری کنید .وی افزود:
مشــترکان گرامــی دارای موتورخانه
میتوانندبا مراجعه به ســایت شرکت
ملی گاز ایــران و ثبتنــام از خدمات
رایگان این شرکت به منظور بهینهسازی
موتورخانههای واحدهای مســکونی از
جمله تنظیم دمای مشعل ،عایقبندی
موتورخانه و نصب رسوبگیر بهرهمند

عکس :نسل فردا

شــوندتابا انجام این کارها  ۱۰الی ۱۵
درصد صرفهجویی گاز طبیعی داشــته
باشند.
شهبازی دربخش دیگری بیان داشت:
در حال حاضر  ۹۹ /۶درصدخانوارهای
شهری باگازرســانی به  ۲۹شهر و %۸۳
خانوارهــای روســتایی با گازرســانی
به  ۱۷۴۵روســتا بــه عــاوه ۲۶۰۰
واحدصنعتی وتولیدی و  ۱۸شــهرک
صنعتی و  ۷۴جایگاه  CNGاز نعمت گاز

اصفهان
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفتوگو با شبکه خبر استان:

امور مالیاتی به میزان نرخ مالیاتی با مردم شریک است

تکریم ارباب رجوع از سیاســتهای محوری سازمان
امور مالیاتی است ،گفت :ما اعتقاد داریم امور مالیاتی
به میزان نرخ مالیاتی با مردم شریک است و در شرایط
جدید به شدت بر اصل تکریم ارباب رجوع تاکید داریم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ارتباط با استرداد
ارزش افزوده برخی از فعاالن اقتصادی عنوان کرد :در
این بخش پیگیر هستیم و در نخستین فرصت تالش

کردیم به واحدهای تولیدی به لحاظ تأمین نقدینگی
و استردادی که به موجب قانون رفع موانع تولید مکلف
هستیم ،رسیدگی کنیم و در این راستا جهت تسریع در
امور کارگروه ویژهای تشکیل شده است .وی افزود :در
شرایط موجود صادرات در تأمین ارز کشور نقش مهمی
دارد و نگرانی تولیدکنندگان به ویژه بخشی از تولید که
منجر به صادرات میشود برطرف خواهد شد .مزیکی

آبفا اصفهان

طبیعی برخوردار هستند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :برنامه
گازرســانی به  ۳۰۰روســتا بــه عالوه
شهرهای نوسود ،ریجاب و شبکه داخلی
ازگله با اعتباری معادل  ۵۰۰۰میلیارد
ریال در دست اجراســت که با تکمیل
آنها ضریب نفوذ گازرســانی در بخش
شهری به  %۱۰۰و در بخش روستایی به
 %۹۴و در مجموع کل استان به  %۹۸ارتقا
خواهد یافت.

تصریح کرد :در سازمان امور مالیاتی کشور هیچگونه
نگرانی و مشکلی در تأمین بودجه جهت استرداد مالیات
ارزش افزوده وجود ندارد و این بودجه به صورت متمرکز
از منابع متمرکز در ستاد ســازمان مالیاتی پرداخت
میشــود و هیچگونه تاثیری بر درآمد اســتانها نیز
نخواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد :به زودی مراحل
رسیدگی به استردادها و استخراج آمار و اطالعات مورد
نیاز آغاز و از سازمان امور مالیاتی کشور مطالبه بودجه
خواهیم کرد.

مدیر امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه گفت:
طی یک ماه گذشته  ۷هزار و  ۴۰۰متر از شبکه
جمعآوری فاضالب شــهر توسط اکیپ حوادث
و اتفاقــات این امور شستشــو و الیروبی شــد  .
فرشــاد حیاتی با اعالم این خبــر گفت :اکیپ
حوادث و اتفاقات فاضالب منطقه یک به منظور
جلوگیــری از پس زدگی فاضالب بــه منازل و
معابر شــهروندان با هدف حفظ سالمت آنها و
پیشگیری از چالشهای زیست محیطی اقدام به
شستشوی  ۷هزار و  ۴۰۰متر از شبکه جمعآوری
فاضالب ۳۶۵ ،مــورد الیروبی منهول ۱۹ ،مورد
همسطحسازی و مرئیسازی منهول ۱۱ ،مورد
تعویض دریچه فاضالب ۱۰۹ ،مورد رفع حادثه
شــبکه فرعی و  ۷۷مورد حادثه انشــعاب کرد.
حیاتی به  ۱۳۰متر لولهگذاری به منظور مرتفع
کردن حادثه گرفتگی شبکه جمعآوری فاضالب
اشاره کرد و افزود :این امور با تعویض  ۱۳۰متر از
خط لوله اصلی و شــبکه جمعآوری فاضالب به
ســایزهای  ۲۵۰ ،۵۰۰ ،۷۰۰و  ۲۰۰میلیمتری
توانســت  ۹حادثه فاضالب در محالت شهر را
مرتفع کنــد .مدیر امــور آب و فاضالب منطقه
یک شهر کرمانشاه در پایان از مشترکان گرامی
درخواســت کرد تا از ورود زباله به منهولهای
فاضالب جلوگیری کرده و در صورت مشــاهده
مفقودی یا جابهجایی دریچه منهول موضوع را
با ســامانه  ۱۲۲حوادث و اتفاقات شرکت آب و
فاضالب استان درمیان بگذارند.

آگهی حق تقدم شرکت کیهان ساخت پرشین (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  11144و شناسه ملی 10102959915

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

احداث  10تصفیهخانه فاضالب در استان اصفهان

به اطالع کلیه سهامداران شرکت کیهان ساخت پرشین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  11144می رساند ،با عنایت به مصوبه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  1400/10/12و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره ،نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000
ریال به مبلغ  10.000.000.000ریال منقسم به  1.000.000سهم  10.000ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم
شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60روز از حق تقدم خود نسبت به حق تقدم متعلقه استفاده نمایند و نسبت به تعیین و تایید
میزانی از مطالبات حال شده که می بایستی به حساب افزایش سرمایه منظور گردد را به شرکت واقع در اراک ،محله نیسانیان ،کوچه عبقری ،کوچه
شهید مومنی ،پالک  ،14مجتمع دی ،طبقه دوم ،کدپستی  3813748474اعالم نمایند ،ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد  1000سهم (به
ازا هر یک سهم  1000سهم حق تقدم) حق تقدم در افزایش سرمایه دارد با توجه به رعایت ماده  185قانون تجارت ،بدیهی است پس از انقضای مهلت
قانونی ،هیئت مدیره می تواند حق تقدم استفاده نشده را به سایر سهامداران که صالح بداند واگذار نماید و نسبت به ثبت سرمایه جدید شرکت و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان احداث 10تصفیه خانه فاضالب در
مریم محسنی  /گروه استانها
مدت  10سال را نشان از روحیه جهادی و عزم کارکنان این شرکت
news@ naslefarda.net
برای خدمت رسانی بهتر به مردم عنوان کرد .هاشم امینی با بیان این
که خدماترسانی بیوقفه با هدف ارتقای سطح رفاه و بهداشت عمومی در دستور کار این شرکت قرار دارد ،اظهار
داشت :از مجموع 28تصفیهخانه فاضالب در استان اصفهان 10تصفیهخانه در سالهای 1390تا 1400احداث شده
است .وی اعالم کرد :عالوه براحداث تصفیهخانه فاضالب در شهرهای خوانسار ،داران ،چادگان ،نجفآباد ،نطنز ،هرند،
اژیه ،سده ،ورنامخواست ،تیران و بویین و میاندشــت ،دو فقره پکیج تصفیه فاضالب نیز در  10سال گذشته برای
واحدهای مسکن مهرنطنزو فریدونشهربه روش تصفیه لجن فعالاحداثشدهاست .مدیرعامل شرکتآبو فاضالب
استان اصفهان با بیان این که فاضالب ورودی به تصفیهخانهها در  9تصفیهخانه به روش لجن فعال 13 ،تصفیهخانه
به روش الگون هوادهی و 8تصفیهخانه به روش برکه تثبیت مطابق با استانداردهای زیست محیطی تصفیه میشوند،
تصریح کرد :با احدث تصفیهخانههای فاضالب ،حجم قابل مالحظهای از آبهای به ظاهر زاید و غیر قابل استفاده به
چرخه صنعت ،کشاورزی غیرمثمر و توسعه فضای سبز شهری باز میگردد .امینی با بیان این که در حال حاضر73.5
درصد جمعیت شهری استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند ،گفت :هم اکنون 3میلیون و 211هزار
نفر در  36شهر و  5هزار و  900نفر در  5روستای اســتان از خدمات جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب استفاده
میکنند .وی افزود :استان اصفهان با داشتن  8هزار و  309کیلومتر شبکه جمعآوری و  500کیلومتر خط انتقال،
نزدیک به  13درصد از کل شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضالب در کشور را به خود اختصاص داده است.

هیئـت مدیـره شرکت

آگهیمناقصـهعمومـییکمرحلهای

نوبت دوم

شناسه1256833 :

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در نظر دارد اجرای عملیات پروژه های
 -1کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز ساری قمیش شهرستان بیله سوار  -2کنترل سیل و رسوب
حوزه آبخیز فاراب شهرستان کوثر  -3کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز گرمی چای شهرستان
گرمی را به شرکت ها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط و صالحیت دار از سازمان برنامه و بودجه
(رتبه 5در رشته آب و کشاورزی) طبق مشخصات اسناد مناقصه واگذا نماید .متقاضیان میتوانند
جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی تا ســاعت  14مورخه  1400/10/27به سامانه ستاد
مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/21 :
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل  -امور پیمان و قراردادها

آگهی حراج شماره  00 -111و 00 -108 ، 00 -110
شماره آگهی87300085 :
فروش سه قلم کاالي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت اول

شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو در نظر دارد سه حراج به شرح جدول ذیل و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را از طریق برگزاري حراج آنالین ،با بهره گیري ازسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به /آدرس  www.setadiran.irبرگزار نماید.
 1570بشکه خالي فرسوده  220لیتري

 370بشکه روغن سوخته و تاریخ گذشته

 11750عدد فیلتر هواي مخروطي و استوانه اي مصرف شده
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3000092678000003

00-111

3000092678000005

00-110

3000092678000004

زمان انتشار در سایت  :ساعت  8صبح تاریخ 1400/10/21
زمان بازدید از کاالی موضوع مزایده :از تاریخ  1400/10/22ساعت  8:00صبح لغایت  1400 /11/10تا ساعت  14:00به جز روزهاي پنج شنبه وجمعه و تعطیالت رسمي
زمان برگزاري حراج تاریخ  1400/11/11از ساعت  9صبح لغایت ساعت 13:30
زمان اعالم برنده حراج تاریخ  1400/11/12ساعت 14
اطالعات تماس مزایده گزار :مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن هاي  031-34042211-34042192-34042219و یا
نمابر  031-34043021-36278205تماس حاصل نمایند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:
 -1برگزاری حراج صرف ًا از طریق سامانه تدارکات االکترونیکی دولت می باشد.
 -2کلیه اطالعات موارد حراج شامل مشخصات مورد حراج در برد اعالن عمومي سامانه مزایده  ،به آدرس  www.setadiran.irقابل مشاهده وبررسي و انتخاب می باشد.
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شناسه1257449 :

هفتادویکمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد
شهری مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور با
حضور معاونان مالی و اقتصادی کالنشــهرهای
ایران ،چهارشــنبه  15دیماه  1400به میزبانی
شــهرداری مشــهدمقدس برگزار شــد .الیحه
درآمدهای پایــدار شــهرداریها ،قانون جدید
مالیات بر ارزش افزوده ،سهم شــهرداریها در
الیحه بودجه  ۱۴۰۱دولت ،انتشار اوراق مشارکت
شــهرداریها ،انتخــاب رئیس کمیســیون و
روسای کمیتههای تخصصی ،تبادل نظر درباره
شمولیت شهرداریها به سامانه تدارکات دولتی
و مشکالت پیشروی شــهرداری کالنشهرها و
تعیین برنامههای آتــی از جمله موضوعاتی بود
که در این نشســت یکروزه مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .در این نشست ،عالوه بر معاونان
مالی و اقتصادی شهرداری کالنشهرها ،علیرضا
زاکانی شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران
کالنشهرهای کشور ،سیدعبداله ارجائی ،شهردار
کالنشهر مشــهدالرضا(ع) و سیدمحمدمهدی
احمدی مدیرعامل بانک شهر ،رئیس و جمعی از
اعضای شورای اسالمی شهر مشهدمقدس نیز در
این نشست حضور داشتند.
اهمیت موضوع حقوق شهروندی در
شهرداریها
محمدرضا مؤمنــی ،معاون مالی و پشــتیبانی
شهرداری مشــهدمقدس در این نشست اظهار
کرد :در حال حاضر مهمترین موضوع مطرح در
شهرداریها الیحه بودجه  ۱۴۰۱و قانون مالیات
بر ارزش افزوده است که انشاءاله در این جلسه با
هماندیشی یکدیگر به وظیفه ذاتی خود که حقوق
شهروندی اســت ،عمل کنیم .در هیچ جا مانند
شــهرداریها ،موضوع حقوق شهروندی مطرح
نیست زیرا ما از طرف مردم نماینده هستیم تا با
هزینهای که خودشان پرداخت میکنند به آنان
خدمت کنیم.
آمادگی برای افزایش تعامل دوسویه
با شــهرداریها و حل مشکالت با
استفاده از ظرفیتهای بانک شهر
مهدی احمدی ،مدیرعامل بانک شهر همچنین
در این نشســت گفت :ســطح انتظار از دولت و
شــهرداریها در این دوره به شدت افزایش پیدا
کــرده اســت و امیدواریم بانک شــهر بتواند به
خدمترسانی شهرداریها به مردم کمک کند.
سال گذشته با همدلی که بین شهرداریها و بانک
شهر وجود داشت ،صورتجلسهای با حضور معاون
اول وقت رئیسجمهور با بانک مرکزی امضا و طی
آن با مجوز انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک
شهر برای شهرداریها موافقت شد ،که اثرات آن
را در شهرداریها میبینیم .به گفته وی ،عاملیت
بانک شهر در انتشــار اوراق مشارکت و همراهی
آن بــرای آزاد کردن دارایی جهت اســتفاده در
پروژههای عمرانی برای شهرداریها بهتر است.
باید در بلند مدت همت کنیم و ســقف سرمایه
پایه بانک شهر را افزایش داده و یک مجمع عادی
فوقالعــاده برگزار کنیم و در کوتــاه مدت نیز با
رایزنی با دولــت بتوانیم باز هــم مجوز عاملیت
انتشار اوراق مشــارکت را برای شهرداریها اخذ
کنیم .مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد :در مجموع
آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداریها
ســطح تعامالتمــان را در دوره جدید مدیریتی
بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در
پروژههای سرمایهگذاری مشارکت داشته باشیم.
دولت بودجه  ۱۴۰۱را انقباضی دیده
است
سیدعلی میرنجاتی ،مشاور عالی مجمع شهرداران
کالنشهرها همچنین ادامه داد :در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱در تبصــره یــک تا چهار ،تســهیالت و
کمکهای بانکی تقریباً حذف شــده و فقط در
فروش نفــت آزاد حکم آمده امــا محل مصرف
مشخص نشده است ،در تبصره پنج ،سه حکم در
بودجه  ۱۴۰۰وجود دارد که شامل اجازه انتشار
اوراق ،رد دیون و اختصــاص حداقل  2میلیارد
دالر از تســهیالت مالی خارجی جهت ساخت و
بهرهبرداری از خطوط قطار شهری و طرح کاهش
آلودگی هوا و مدیریت پسماند توسط دولت است.
وی افزود :در موضوع اجازه انتشار اوراق مشارکت
 ۵۰درصد اصل سود در تعهد دولت و  ۵۰درصد
در تعهد شهرداری اســت که در بودجه ۱۴۰۱
سهم دولت حذف شده که در صورت عدم اصالح،
توجیه نخواهد داشت  .
دومین فرصت گرفته شــده رد دیون اســت که
باید تالش کنیم بازگردد زیــرا مطالبات زیادی
از دولــت و بدهیهایی به بانکها وجــود دارد.
به گفته میرنجاتــی ،در بند دال تبصــره یازده،
سهم جمعیتی ســکونتگاههای غیر رسمی از
منابع از محل عوارض ماده ( )39قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب سال  1400کسر و به منظور
محرومیتزدایی و ساماندهی این نواحی موضوع
بند (الف) ماده ( )59قانون برنامه ششم توسعه،
در محیطهای اســکان واقع در حاشیه شهرها
هزینه خواهد شد که پیشنهاد شهرداریها در این
موضوع در اولویت اول حذف این بند و در اولویت
دوم ،حذف عبارت «حاشیه شهرها» و جایگزینی
عبارت «ساکنان واقع در خارج ازحریم و محدوده
شهرها و محدوده روستاها در تمامی موضوعات
فوق» است.

تسهیالت و نیز صدور مجوزهای مورد نیاز به دنبال داشت .استاندار قم
ادامه داد :در بخش اعتبارات  ۱۸۰۰میلیارد تومان برای استان قم در
بودجه سال آینده  به تصویب رسیده است .شاهچراغی افزود :تصویب
 ۱۵۰۰میلیارد تومان از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در زمینه اشتغال ،کسب و کار و مشارکت اقتصادی از دیگر مصوبات
این سفر بود .وی گفت :همچنین در این سفر  ۲۲و نیم میلیون دالر

اعتبار ارزی برای سرمایهگذاری در قم مصوب و مقرر شد تا از محل
صندوق توســعه ملی برای ایجاد واحد تولیدی چادر مشکی تأمین
شود .اســتاندار قم افزود :تخصیص  ۱۳هزار میلیارد ریال تسهیالت
بانکی هــم در حوزههای صنعت ،معــدن ،کشــاورزی ،دامداری،
گردشگری ،رفع موانع تولید و ازدواج پیشبینی شد .شاهچراغی گفت:
اولویت دولت سیزدهم در سفرهای استانی تعیین تکلیف طرحهای
نیمهتمام است .وی افزود :در سفر اخیر دولت به قم ،مقرر شد پروژه
مونوریل در مدت شش ماه و فرودگاه در مدت سه ماه در کارگروهای
مشترک با حضور مسئوالن کشوری و استان تعیین تکلیف شود.

