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آیین روز ملی گل و گیاه در محالت برگزار شد
 اراک-خبرنگارتوسعه ایرانی- آیین روز ملی گل و گیاه عصر چهارشنبه با حضور مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و 
قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی در محالت )پایتخت گل و گیاه کشور( برگزار شد.

 مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران، 
گفت: محالت به دلیل پرورش گونه ها، ارقام و حفظ ذخایر ژنتیکی گل  و پرورش تولید کنندگان و متخصصان حوزه گل مهد 

گل و گیاهان زینتی در کشور است.
غالمرضا تقوی ادامه داد: محالت از نظر ایجاد اشتغال، ارزآوری و جذب سرمایه برای دولت و بخش کارآفرینی اهمیت دارد.

وی اظهار داشت: امید است با برگزاری ویژه برنامه های روز ملی گل ، مردم با گل و گیاهان آشتی کنند و امنیت روانی جامعه 
افزایش پیدا کند. تقوی با اشاره به نشست با تولیدکنندگان گل در محالت ، گفت: مطالبات و راهکارهای مشکالت تولیدکنندگان 

گل در سطح ملی پیگیری می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت:  بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی از اهداف 

این نهاد است.
علی صفری افزود: فعالیت های پژوهشکده گل و گیاه در محالت بستر اقدامات دانش بنیان در این حوزه را فراهم کرده و جوانان 

با تشکیل شرکت های دانش بنیان می توانند تحوالت خوبی را در حوزه گل ایجاد کنند.

یــم  مر - ن صفها ا
مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-وزیر 
میراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری با بیان اینکه بدنه اصفهان 
دین، ایمان و اخالق است، گفت: دین در 
مردم اصفهان ریشه دارد. آدم خجالت 
می کشــد این مردم ســر عادی ترین 

مسائل خود مانده اند.
عــزت اهلل ضرغامــی  در جریان 
بیست و پنجمین سفر استانی رئیس 
جمهور به اصفهان در نشست مدیران 
و صاحب نظران شهرستان اصفهان در 
اتاق بازرگانی، اظهار کرد: این جلســه 
سوم من است که در مقام وزیر میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به 
اصفهان می آیم. در کشور استان هایی 

وجــود دارد که مهم هســتند و هنوز 
نرفته ام، اما ســه بار به اصفهان آمدم و 

بازهم می آیم.
وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 
۱۷۰ مالقات حضــوری با نمایندگان 
داشــته اســت، گفت: دیشب جلسه 
مهمی با بــزرگان صنایع دســتی در 
محل هتل الله داشــتیم. در پایان آن 
جلسه گفتم مسئوالن نباید سخنرانی 
کنند، بلکه باید گوش کرده، استفاده و 

عمل کنند.
 وزیــر میــراث فرهنگــی صنایع 
دستی و گردشگری با تاکید بر صنایع 
دســتی، تصریح کرد: صنایع دستی 
پیشران اســت، صنایع دستی اقتصاد 

هویت بنیان و نقطه قوت ما است.

ضرغامــی افزود: صنایع دســتی 
اصفهان بسیار مهم اســت، اما بدون 
اصفهان هیــچ شناســنامه ای ندارد. 
برای ایــن معضل خیلــی کار داریم و 
خیلی کارها روی زمین مانده اســت. 
اوال مدیریت جهادی بــدون اجتهاد 
مدیریتی ارزش ندارد. اجتهاد مدیریتی 
پیش نیاز جهاد مدیریت جهادی است 
و مدیر باید فهم درست در محل داشته 

باشد و همانجا تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به متوقف شدن مجتمع 
صفه، گفت: تله کابین قرار است ساخته 
شود که متوقف شده و من امروز همانجا 
تصمیم گرفتم و ابــالغ کردم. کار باید 
انجام شود، من امروز برداشت جدیدی 
نسبت به شهرک های اطراف اصفهان 

پیدا کردم، به خصوص با دیدن حصه 
و بهارســتان. باید پدیده شــهرک ها 
را دوبــاره بازخوانی کــرد. باید قبل از 
شهرک زدن امکانات آن را فراهم کرد، 
درغیر این صورت بمب ساعتی است. 
عده ای را آنجا اکان می دهیــم، اما از 

اولین شرایط محروم هستند.
 وزیــر میــراث فرهنگــی صنایع 
دستی و گردشگری با بیان اینکه باور 
کنید کارها پیچیده نیست، گفت: ما 
میراث فرهنگی هستیم و به مردم ظلم 
می کنیم. برای مثــال طرف خانه اش 
کلنگی اســت می خواهد بســازد  اما 
ته کوچه خانه شــاعر محترمی بوده و 
میراث اعالم می کند که شــما در این 
فاصله حق ندارید دیگر بسازید. قوانین 

درست است، اما تکلیف این آدمی که 
متضرر می شود چیست؟ تملک بالی 
جان مردم شده است و باید فکری برای 

آن کرد.
وی توضیح داد: به کالردشت رفته 
بودم و دیدم از سال ۴۲ وسط کشاورزی 
کشاورزان تپه تاریخی را ثبت کردیم، 
اما دیگر کســی را آنجا راه نمی دهیم. 
پدیده تملک بالی جان مردم شــده 
است. یک جایی را بنای تاریخی اعالم 
می کنیم که حریــم دارد، یعنی مردم 

بدبخت می شوند.
ضرغامی اضافه کرد: در کالردشت 
بــه کشــاورزان گفتیم چــه کنیم؟ 
خودشــان گفتند معادل همین به ما 
زمین دوکیلومتر آن طرف تر بدهید. 
من هم گفتم راست می گویید. به آنها 
گفتم چشم پیگیری می کنم و وقتی به 
آقای رئیسی گفتم به من گفتند بهترین 
تصمیم است و به وزیر کشاورزی اعالم 
کردند که هرجا دیدید مردم مشــکل 

دارند، زمین معوض بدهید.
وی گفت: بعد یک روزنامه اصالح 
طلب تیتر زد که ضرغامی مثل احمدی 
نژاد زمین توزیع می کنــد. بله زمین 
توزیع می کنیم. یا اینکه دوهفته قبل 
بروجن بــودم و امیــدوارم اصفهان و 
چهارمحال متحد باشند، مشکل آب 
حل شــود. همه ما یکی هستیم و یک 
ید واحد. نباید این مشــکالت برای ما 
مشــکالت تاریخی ایجاد کند، اینجا 
می آییم مشکل دارند و آنجا می رویم 
مشکل دارند. دوهفته قبل بروجن بودم 
دیدم گردشگری کشــاورزی فراهم 
است و همین را به مردم آنجا گفتم، ولی 
گفتند جهادکشاورزی اجازه نمی دهد.
 وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی 

و گردشگری خطاب به مدیران توصیه 
کرد: مسائلی که درباره آب گفتید، کلی 
و درست اســت و باید اعتبار گذاشته 
شده و حل شود، اما بسیاری موارد در 
محل حل  می شــود. اما توصیه من به 
شما فعاالن اقتصادی این است که باید 
موانع از پیش پای شما برداشته شود. 
باید اجتهاد مدیریتی داشته باشیم و 
دعوا را حل کنیم. مجتمع ســالمت را 
دیدم و برای من مهم بود که گردشگری 
سالمت چه شده است؟ آن چیزی که 

دیدم خوب بود.
به گفته ضرغامی آدم های بزرگ در 
این کشور هستند و ما باید در سیستم 
اقتصادی آدم هایی تربیت کنیم که به 

درد مملکت بخورند. 
وی گفت: شــهرک حصــه که با 
اوقاف مشــکل دارد و تکلیــف آن با 
اوقاف مشخص نمی شود و مشکالت 
و آســیب های اجتماعی زیادی دارد. 
من پیگیری کــردم مدیرکل اوقاف به 
من گفت من هم مشــکل را برطرف 
کردم. نهایتش این است به اوقاف زمین 

معوض بدهید.

وزیر میراث فرهنگی:

صنایع دستی بدون اصفهان شناسنامه ندارد

 وزیر میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری 

با تاکید بر صنایع دستی، 
تصریح کرد: صنایع دستی 

پیشران است، صنایع 
دستی اقتصاد هویت بنیان 

و نقطه قوت ما است.

قزوین-مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از تمدید مهلت اظهار 

نامه های مالیاتی خبر داد.
عزیز اهلل عباس پور اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در 
نظر دارد تا به منظور اعطای فرصت بیشتر به مودیان جهت 
ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت تســلیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص حقیقی را تا ۱5 تیر ماه تمدید کند.
وی افــزود: ۷۰ درصد مودیان اســتان کــه تاکنون 
اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کرده اند خواستار استفاده 
از شــرایط تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 

بوده اند.
عباس پــور تصریح کرد: تــا امروز ۱۷ هــزار و ۷۷۴ 
اظهارنامه مالیاتی در استان ثبت شده است که از این تعداد 

۱۲6۲8 مورد از مودیان فرم تبصره ۱۰۰ ارائه کرده اند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان خاطرنشــان کرد: به 
منظور تکریم مودیان، اجــرای عدالت مالیاتی با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور در شــرایط شیوع ویروس کرونا، 
تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در 
تعیین مالیات میزان مالیات عملکرد سال ۱399 برخی 
از صاحبان مشاغل با شــرایطی به صورت مقطوع تعیین 

می شود.
وی درخصوص شرایط بهره مندی مودیان از مالیات 
مقطوع گفت: باهدف تعامل و تکریم مؤدیان و با اخذ مجوز 
از مراجع قانونی ذیصالح، دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰ 
افزایش یافته و مؤدیان با فروش کمتر از ۱۰۰ برابر معافیت 
ماده 8۴، میتوانند مالیات سال ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع 

پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع 
فروش کاال و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر صد 
برابر معافیت موضوع ماده )8۴( قانون مالیاتهای مستقیم 
)مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴8 ریال( باشد، مشمول مقررات 

این دســتور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم 
موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 
۱۴۰۱ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای 
مســتقیم مصوب ۱39۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف 

می باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان دیگر مساعدت سازمان 
برای فعاالن اقتصادی را کاهش ضرایب مالیاتی فعالیت 
مؤدیان به 5۰ درصد عنوان کرد و افزود: در سالهای گذشته 
مالیات مقطوع حســب توافق با اصناف به صورت افزودن 
درصدی به مالیات ســال قبل تعیین میشد ولی امسال 
ســازمان این روش را تغییر داده و مالیــات مقطوع را به 
صورت سیستمی بر اساس اطالعات فروش مؤدی، اعمال 
نسبت ســود فعالیت )اینتاکد( و سابقه مالیاتی مؤدی در 

سال قبل تعیین میکند.
وی تأکید کرد: مؤدیــان میتواننــد در صورت عدم 
پذیرش مالیات مقطوع پیشــنهادی ســازمان، به جای 
تســلیم فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰، نســبت به ارائه 

اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام کنند. 
عباس پور تأکید کرد: چنانچه صاحبان مشاغل به جای 
استفاده از تبصره ماده ۱۰۰، اظهارنامه مالیاتی خود را در 
موعد مقرر تسلیم کنند، باید اســناد و مدارک مالی الزم 
را در اختیار داشــته و در زمان حسابرسی اسناد و مدارک 

مربوطه را به مأموران مالیاتی ارائه کنند.

بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر کشــور گفت: تجهیز ناوگان 
حمل و نقل عمومی و عمرانی یکی از کارهای ارزشمندی 
است که در سال جاری برای شهرداری ها آغاز شده و هفت 

هزار دستگاه اتوبوس به این ناوگان افزوده می شود.
 مهدی جمالی نژاد در پایان  بازدید از پروژه های عمرانی 
شهری  بندرگناوه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دربخش 
ناوگان حمل و نقل عمومی، ســال های زیادی است برای 
خیلی از شــهرهای بزرگ، کالن شهرها و حتی شهرهای 
متوسط هم اتوبوس به صورت انبوه خریداری نشده بود که 
در سال جاری یک قرارداد با ظرفیت خرید ۲ هزار دستگاه 

منعقد شده است.
وی اظهارکرد: این دستگاه ها در زمان کوتاهی در اختبار 
شهرداری های کالن شهرها، مراکز استان ها و شهرهای 

متوسط کشور قرار خواهد گرفت.
جمالی نژاد بیان کرد:  همچنین بستن قرارداد خرید 
پنج هزار دستگاه اتوبوس در دست پیگیری است که این 
اقدامات نوید بخش این اســت که در حــوزه حمل و نقل 
عمومی دیگر مشکل و کمبود وســیله و پیربودن خودرو 
ناوگان نداشته باشــد و یک ناوگان سریع و چایک داشته 
باشیم. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور گفت: برای ماشین آالت عمرانی شهرداری ها هم 
پیگیری های زیادی از جمله در بحث اموال تملیکی و خرید 
از تولیدات داخل انجان شده که اگر به نتیجه برسیم قدم 

موثری در پشتیبانی از شهرداری ها است.
وی افزود: امســال باتوجه به اینکه بودجه کل کشور 
و مالیات بر ارزش افزوده براســاس جمعیت و شــخص 
جمعیت تقسیم شده بود یک سری از شهرهای کوچک با 
مشکل مواجه شدند که پیگیر هستیم تا تبصره ها اصالح 

و مشکلی که برای شــهرهای کوچک و میانی پیش آمده 
است، برطرف شود.

جمالی نژاد افزود: همچنین اگر شاخص های دیگری در 
کنار جمعیت لحاظ شود، توزیع عادالنه خدمات و امکانات 

را در این شهرها خواهیم داشت.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در 
باره بازدید از  طرح های عمران شهری گناوه، گفت: گناوه 
به عنوان یک شهر گردشگرپذیر مقصد سفر برای بسیاری 
از هم میهمانان است که دارای مشکالت و معضالتی  شدند 

و به یک سری  امکانات و تجهیزات و  لجستیکی نیاز دارند.
وی بیان کرد: در شهر گناوه پروژه های عمرانی خوبی با 
همکاری فرمانداری شروع شده است که برای تکمیل آنها 

نیاز به کمک دارند.
جمالی نژاد گفت: این اقدامات برای این شهرســتان 
نوید بخش است که فضای بهتر و محیطی مناسب تر برای 

گردشگران در آینده فراهم و آماده شود.
وی اظهارداشــت: همه شهرهای ســاحلی باتوجه به 
اینکه جمعیت آنها به مراتــب از میزانی که در پیک های 
گردشگری مواجه هستند، کم تر است، در زمینه پسماند 
و جمع آوری مشکل دارند که برای حل این مشکل  ردیفی 

در بودجه لحاظ شده که در این زمینه کمک خواهند شد.

معاون عمرانی وزیرکشور:

  ۷ هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی
 شهرداری های کشور افزوده می شود

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خبرداد؛

تمدید مهلت اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل

خبرخبر

   برپایی سومین
 درمانگاه جهادی بسیج جامعه 

پزشکی فارس

شیراز-چراغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
فارس در سومین درمانگاه جهادی سالمت، ضمن 
دعوت از پزشکان جوان استان برای مشارکت فعاالنه 
در اردو های جهادی و خدمت به محرومان جامعه، 
این امر را موجب تقویت روحیه معنویت در جامعه 

پزشکی دانست.
دکتر محمدهادی ایمانیه کــه به عنوان یکی 
از پزشکان مشــارکت کننده در سومین درمانگاه 
جهادی بسیج جامعه پزشکی فارس حضور داشت، 
با تقدیر از برگزاری اردو های جهادی در راستای ارایه 
خدمات سرپایی به مردم و افزایش سالمت مردم 
گفت: راه اندازی اینگونه اردو های جهادی می تواند 
نواقصی را که ممکن است در ارائه خدمات سالمت به 
اقشار محروم جامعه وجود داشته باشد برطرف کرده 

و چرخه نظام سالمت را تکمیل کند.
او گفت: با توجه به اســتقرار پزشکان خانواده 
در شهر ها و روستا های اســتان، پزشکان خانواده 
به شکل وســیعی ارایه خدمات سالمت را پوشش 
می دهند که جــای خوشــحالی دارد، اما ممکن 
است گاهی خدمات به طور کامل قابل ارایه نباشد 
و برپایی اینگونه اردو های جهادی، در همین راستا 
صورت گرفته است. دکتر ایمانیه انجام آزمایش های 
پزشکی و بررسی های پاراکلینیکی با حضور پزشکان 
متخصص و یا ارجاع بیماران از پزشــکان خانواده 
عمومی به پزشکان متخصص و فوق تخصص را دیگر 
دستاورد برگزاری این اردو های جهادی عنوان کرد.

این پزشک فوق تخصص اطفال، برگزاری اردو های 
جهادی را موجب خدمت رسانی بهتر به بیماران، 
به ویژه قشر ضعیفی که ممکن است توان مراجعه 
به مطب ها، کلینیک ها و بیمارستان ها را نداشته 
باشند و همچنین تقویت روحیه معنویت در جامعه 
پزشکی عنوان کرد. دکتر ایمانیه از اساتید و پزشکان 
عمومی، متخصص و فوق تخصص و به ویژه پزشکان 
جوان خواست تا فرصت حضور در این برنامه های 
جهادی را غنیمت بشمارند و در برپایی هرچه بهتر 
این برنامه ها مشــارکت داشته باشند تا این سنت 
حسنه که از فارس و شیراز آغاز شده است، همچنان 
تداوم یابد و مانند گذشته الگویی مناسب برای سایر 
نقاط کشور باشیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی شیراز، هم با حضور در 
درمانگاه جهادی حضرت رسول اعظم )ص( و ویزیت 
بیماران، بر اهمیت شناسایی زودهنگام بیماران و 

ارجاع آنان به مراکز درمانی، تاکید کرد.
دکتر سید وحید حسینی گفت: تمام کار هایی 
که در حوزه بهداشت و درمان انجام می شود، شکل 
و قالب جهادی دارد و در راستای خدمت رسانی به 
مردم است و ارایه خدمات سالمت در درمانگاه هایی 
که امکان دسترســی به خدمات تخصصی و فوق 
تخصصی برای مردم در حاشیه شــهر یا مناطق 
دورافتاده را فراهم می ســازد، بسیار ارزشمند و در 
راستای همان اقدامات جهادی است. او به اهمیت 
اقدامات بسیج جامعه پزشکی در برگزاری اردو های 
جهادی و هماهنگی و دعوت منظم از پزشــکان 
متخصص و فوق تخصص برای مشــارکت در این 
اردو ها اشاره و گفت: برگزاری اینگونه رویداد های 
جهادی موجب شناسایی به موقع بیماران و ارجاع 
به مراکز درمانی شــده و از مواجهه با برخی تبعات 

جبران ناپذیر بیماری ها می کاهد.
    

  چهارمین مرحله آبگذاری 
شالیزار های مناطق مرکزی 

گیالن
رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقــه ای گیالن از 
آغازچهارمین مرحله آبگذاری کانال چپ ســد 

سنگر  خبر داد.
مرتضــی میرزایی گفــت: چهارمین مرحله 
آبگذاری کانال چپ ســد ســنگر برای آبیاری 
شــالیزار های مناطق مرکزی اســتان شــامل 
شهرستان های رشــت و خمام از امروز به مدت 8 
روز آغاز شده اســت. به گفته مدیر بهره برداری و 
نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای گیالن، پس از آبگــذاری 8 روزه کانال 
چپ سد سنگر، آب این کانال به مدت ۴ روز قطع 

خواهد شد.

استانها


