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 اهدای جایزه 50 میلیون تومانی همراه اول 
به برندگان کردستانی

س�نندج – عص�ر آزادی :  دو برن�ده 
خوش ش�انس کردستانی با خرید بسته 
اینترن�ت هم�راه ، به قید قرع�ه برنده 
جای�زه ه�ای 50 میلیون�ی هم�راه اول 

شدند.
درمراس��م اهدای جوایز به برندگان همراه 
اول که در س��الن جلسات منطقه برگزارشد 
مدیر منطقه ضمن تبریک و شادباش به این 

دو برنده کردستانی،ازحس��ن انتخاب و اعتماد آنان نس��بت به مجموعه مخابرات و سرویس 
های مخابراتی تقدیر و تشکر نمود و ابراز داشت: مشتریان به عنوان بزرگترین سرمایه های 
مخابراتی در تبلیغ برند این ش��رکت نقش بس��زایی دارند. آزاد حکمت به تش��ریح وضعیت 
تلفن همراه و ش��اخص های آن در س��طح اس��تان بر اس��اس ارزیابی های صورت گرفته از 
س��وی شرکت مخابرات ایران پرداخت و گفت: خوش��بختانه خدمات و سرویس های شبکه 
ارتباطات س��یار در استان به نحو مطلوبی به مشتریان ارائه می شود. وی همچنین به تعداد 
مش��تریان تلفن همراه در قالب ش��ماره های دائمی و اعتباری اش��اره کرد و افزود: ضریب 
نف��وذ 152 درصدی تلفن همراه در کردس��تان ،بیانگر میزان رضایت مش��تریان از کیفیت 
س��رویس های قابل ارائه اس��ت. مدیر مخابرات منطقه کردس��تان در ادامه اظهارداش��ت: با 
توجه به اس��تراتژیهای منطقه در خصوص جلب اعتماد هرچه بیشتر و افزایش رضایتمندی 
مشتریان از سرویس های متنوع تلفن همراه اول خاطرنشان ساخت: برنامه ها و پروژه های 
مختلفی در راس��تای توسعه و ارتقا زیرساخت های این حوزه تدوین شده است که براساس 
اولویت در نقاط مختلف عملیاتی ش��ده و یا در دس��ت اقدام هستند. وی به ایجاد نیوسایت 
های تلفن همراه، ارتقا تکنولوژی اینترنت همراه بر روی س��ایت های BTS،ارتقا زیرساخت 
های مخابراتی در بخش انتقال و در راستای توسعه سرویس های شبکه ارتباطات سیار و .... 
اش��اره داشت و بیان کرد:این اقدامات نمونه ای از پروژه های تحقق یافته در استان هستند. 
در ادامه این مراس��م،"کامبیز فتحی" از شهرس��تان کامیاران و "حلیمه فالح" از شهرستان 
دیواندره ،به عنوان دو برنده خوش شانس کردستانی،از سطح کیفی خدمات و سرویس های 
تلفن همراه و تالش مخابرات منطقه به منظور ارائه خدمانی با کیفیت مطلوب تقدیر و تشکر 
نمودند. این دو برنده کردس��تانی، با خرید بسته اینترنت همراه به قید قرعه، هر کدام برنده 

جایزه 50 میلیون تومانی کمپین همراه اول شدند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

درچهار ماه1401  
422 میلیون دالر صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان 
عصرآزادی / سرپرس�تی اصفهان : دکتر رس��ول کوهس��تانی پزوه مدیرکل گمرکات 
اس��تان اصفهان بیان داشت :صادرات گمرکات اس��تان اصفهان  در 4 ماهه 1401 به میزان  
629 هزار و 683  تن کاال با ارزش 421 میلیون و 800 هزار دالربوده  است که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال قبل  ،از لحاظ ارزش معادل4 ماهه سال گذشته بوده است .  وی اقالم 
صادراتی گمرکات اس��تان اصفهان را 477 نوع کاال برشمرد و  در خصوص عمده محصوالت 
صادرات��ی در 4 ماه��ه 1401 اظهار داش��ت : چدن آهن و فوالد 190 میلیون دالر با س��هم 
45 درص��د  ، محصوالت پتروش��یمی 80 میلیون دالر با س��هم 19 درصد،محصوالت لبنی 
41 میلیون دالر  با س��هم 10 درصد، فرش ماش��ینی و دستباف 31 میلیون دالر با سهم 7 
درص��د و محصوالت از آه��ن و چدن  30  میلیون دالر باس��هم 7 درصد به خود اختصاص 
داده اند . مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان در خصوص مقایس��ه  پنج قلم عمده صادراتی 
از طریق گمرکات  اس��تان اصفهان نسبت به مدت مش��ابه سال قبل اذعان داشت : چدن و 
آهن و فوالد 22 درصد کاهش، محصوالت پتروش��یمی 12 درصد افزایش ،محصوالت لبنی 
8 برابر رش��د ، فرش ماشینی و دستباف 8 درصد افزایش و محصوالت از آهن و فوالد 220 
درصد رش��د داشته است . دکتر رسول کوهس��تانی پزوه عمده کشورهای  هدف صادرات از 
طریق گمرکات اس��تان اصفهان را عراق ، افغانستان ، پاکستان ، ترکیه و ارمنستان برشمرد 
و تصری��ح کرد :طی ای��ن مدت ارزش صادرات به ؛عراق 151 میلیون دالر ، پاکس��تان  91  
میلیون دالر ،ترکیه  32 میلیون دالر ، افغانس��تان 20 میلیون دالر و ارمنستان 19 میلیون 
دالر بوده اس��ت . وی تعداد کل کش��ورهای هدف صادراتی گمرکات استان اصفهان را طی 
این مدت 80 کشور برشمرد و بیان داشت : نسبت به 4 ماهه سال گذشته صادرات از طریق 
گمرکات اس��تان اصفهان به کشورهای عراق 17 درصد کاهش ،پاکستان 50 درصد افزایش 
، ترکیه 100 درصد رش��د  ،افغانس��تان 69 درصد کاهش و ارمنس��تان 35 درصد افزایش 

داشته است .

شهردار رضوانشهر از تعریض و بهسازی پل ورودی 
رضوانشهر از پونل با نام دروازه کاسپین خبر داد

عصرآزادی / سرپرستی گیالن : رضا رسولی با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس 
علمی و مس�ابقه زیبایی اس�ب کاس�پین گفت: ما عالوه بر امور روزمره و خدمات 
حوزه ش�هری به ش�هروندان وظیفه داریم که با یک مطالعه دقیق و عمیق عناصر 
هویتی و تاریخی ش�هر را بشناس�یم و س�عی کنی�م که یک بازآفرین�ی مبتنی بر 
کارکرد و عملکرد تاریخ هویت ش�هرمان را داش�ته باش�یم تا ارزش های تاریخی 

مردم در برنامه شهری رنگی نو داشته باشند.
وی در ادامه گفت: ما بخش��ی از مطالعات برندس��ازی ش��هر را انجام دادی��م و به یکی از 
مهمترین عناصر هویتی شهر یعنی اسب کاسپین رسیدیم. طبیعتا به خاطر جایگاه ویژه ای 
که اس��ب در این دیار داشته، ما در مسیر توس��عه معنادار با نگاه بازآفرینی شهر رضوانشهر 
میزبان یک مجمع بین المللی در رضوانشهر شدیم و تالش خواهیم کرد که از این عنصر در 
راستای برندینگ شهرمان استفاده کنیم. شهردار رضوانشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا 
یک یادگاری در ورودی ش��هرمان خواهیم داش��ت که در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد 
و آن هم دروازه کاس��پین خواهد بود که با تعریض و بهسازی پل ورودی رضوانشهر از پونل 
ایجاد خواهد ش��د. ما امروز یک پل کوچک ده متری داریم که قرار اس��ت در طرح جدید به 
دو پل مجزا با عرض مناسب مجموع 60 متری افزایش پیدا کند و یادبودی از اسب کاسپین 
هم به عنوان خواس��تگاه این اسب در آنجا ایجاد خواهیم کرد. رسولی در پایان گفت: اسناد 
مناقصه این پروژه به مبلغ 79 میلیارد ریال در س��امانه س��تاد بارگذاری شده و تا کنون 10 
ش��رکت اس��ناد خریداری کردند و تا 12 مرداد وقت برای ارس��ال پیشنهادات مناقصه وقت 

خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب بوشهر با حضور در 
مرکز سامد به درخواست ها و مطالبات مردم پاسخ داد

عصرآزادی / سرپرس�تی بوش�هر : به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب اس��تان بوش��هر، مردم مختلف شهرها و روس��تاهای استان بوشهر مطالبات و 
درخواس��ت های خود را از طریق سامانه یاد ش��ده مطرح کردند که مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب پاسخ های الزم ارائه و یا برای حل مشکالت آنان دستورات الزم صادر کردند.
با توجه به اهمیت و ضرورت پاس��خ گویی مس��تقیم، سریع و مناسب با هماهنگی و برنامه 
ریزی دفتر مدیریت عملکرد، بازرس��ی و امور حقوقی اس��تانداری بوشهر، مهندس عالی در 
مرکز س��امد دولت در مرکز اس��تان حضور یافت و پاس��خ گو تماس های مش��ترکین آب و 

فاضالب بود.
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عصرآزادی/ سرويس شهرستانها: مدير امور 
زراع�ت س�ازمان جهادکش�اورزی آذربايجان 
ش�رقي گفت: آذربايجان ش�رقي ب�ا ۱۷ درصد 
توليد عدس کش�ور رتب�ه دوم توليد عدس در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
ج��ال رحيم زاده در گفتگو ب��ا خبرنگاران با بيان 
اينک��ه در س��ال زراعي ج��اري ۲۱ ه��زار هکتار از 
اراضي زراعي اين اس��تان به ويژه در منطقه ورزقان 
به زير کش��ت محصول عدس رفته بود افزود: از اين 
ميزان س��طح زير کش��ت، بي��ش از ۱۳ هزار و ۶۵۰ 
 ت��ن محصول برداش��ت ش��ده و روانه ب��ازار مصرف 

مي شود.
وي با بيان اينکه آذربايجان ش��رقي هم در س��طح 
زير کش��ت و هم در زمينه ميزان برداشت رتبه دوم 
کشور را بعد از استان اردبيل به خود اختصاص داده 
است ادامه داد: کيفيت محصول عدس به ويژه عدس 
ورزقان در رتبه نخس��ت کشوري قرار داشته و عدس 

ورزقان داراي شهرت ملي است.
رحيم زاده با بيان اينکه محصول عدس آذربايجان 
ش��رقي به علت توليد به ش��کل اُرگانيک و محصول 
س��الم از مرغوبيت و س��امت بااليي برخوردار است 
اضافه کرد: بعد ورزقان، شهرس��تانهای اهر، س��راب، 
ميانه و هريس به ترتيب بيش��ترين سطح زير کشت 

عدس را به خود اختصاص داده اند.
توليد ۱۲ درصد عدس کش�ور به شهرس�تان 

ورزقان اختصاص دارد
مدير جهادکشاورزي شهرستان ورزقان نيز با بيان 
اينکه سطح زير کش��ت عدس در شهرستان ورزقان 

۱۳ ه��زار و 9۱۶ هکت��ار بود گف��ت: توليد محصول 
عدس شهرستان بالغ بر 97۰۰ تن بوده است.

س��عيد پورحيدر با بيان اينکه شهرس��تان ورزقان 
رتبه نخست توليد عدس آذربايجان شرقي را به خود 
اختصاص داده اس��ت افزود: توليد ۱۲ درصد عدس 

کشور به شهرستان ورزقان اختصاص دارد.
وي با بيان اينکه عدس از محصوالت اصلي زراعي 
شهرس��تان ورزقان و در شهرس��تان بعد از گندم در 
رتب��ه دوم قرار دارد اضافه کرد: ع��دس در تناوب با 
غات کش��ت مي ش��ود و نقش بس��زايي در بهبود 

حاصلخيزي، س��اختار خاک و افزايش عملکرد دارد. 
مدير جهادکشاورزي شهرستان ورزقان افزود: امسال 
9 ه��زار و ۲۰۵ هکتار از مزارع عدس شهرس��تان در 
قال��ب طرح جهش توليد در ديمزارها کش��ت ش��ده 
اس��ت و کش��اورزان ط��رف ق��رارداد از توصيه هاي 
آموزشي ترويجي و توزيع رايگان کودهاي بذر مال و 

اسيد آمينه بهره بردند.
وي با توجه به اينکه کش��ت پايي��زه اين محصول 
به دليل اس��تفاده بهين��ه از بارش ه��ا توليد بااليي 
نس��بت به کشت بهاره دارد گفت: لذا مديريت جهاد 

کش��اورزي  ت��اش دارد با برگزاري مزارع نمايش��ي 
و کاس��هاي آموزش��ي ترويجي  کش��ت پاييزه اين 

محصول را افزايش دهد.
پورحيدر در خاتمه افزود: از جمله مشکات عدس 
کاران منطقه نبود ماشين آالت برداشت و واحدهاي 

بسته بندي در شهرستان مي باشد.
اس�تان ه�اي اردبي�ل، آذربايجان ش�رقي و 

لرستان پيشرو توليدات عدس را دارند
عدس يکي از قديمي ترين منابع غذايي ش��ناخته 
ش��ده اس��ت که بيش از ۳ هزار س��ال قدمت دارد و 
بومي کشورهاي جنوب آسيا، مصر و نواحي مديترانه 
مي باش��د از جمله خواص عدس م��ي توان به موثر 
بودن در الغري، سامت قلب، مغز، معده، پوست، مو 

و عضله سازي اشاره کرد. 
همچنين ع��دس براي درمان ک��م خوني، ديابت، 
کلس��ترول و فش��ار خون نيز مفيد بوده و نس��بت به 
ساير حبوبات بيش��ترين ميزان آهن را دارد، به طور 
کلي عدس به دو نوع  س��بز و قرمز تقس��يم مي شود 
که عدس سبز در سه سايز درشت و متوسط و ريز و 
عدس قرمز فقط در س��ايز ريز کشت مي شود. ميزان 
متوس��ط توليد عدس در ايران براب��ر با ۸۰ هزار تن 
اس��ت که 9۱ درصد آن را کش��ت ديمي و 9 درصد 
باقي مانده را کشت آبي تشکيل مي دهد. استان هاي 
اردبيل، آذربايجان شرقي و لرستان به ترتيب در رتبه 
هاي اول، دوم و سوم استان هاي پيشرو در توليدات 
عدس قرار دارند و سرانه مصرف در ايران در حدود ۳ 
کيلوگرم است و نسبت به ساير حبوبات از محبوبيت 

بيشتري در ميان مصرف کنندگان قرار دارد.

عص�رآزادی / سرپرس�تی بوش�هر:  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اس�تان بوش�هر گفت: پایانه 
بین المللی مسافری بندر بوشهر تا پایان مهرماه 
تکمی�ل و ام�کان پذیرش کش�تی ه�ای کروز 
دواطلب فعالیت در خط کشتیرانی بوشهر _قطر 

در آن فراهم می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوش��هر، محمد شکیبی نسب در گفت و گو با 
رادیو بوشهر اظهار کرد: بخش دریایی پایانه مسافربری 
بین المللی دریایی بوشهر شامل 2 پست اسکله شناور 
برای پذیرش شناورهایی به طول 140 تا  150 متر و 

با عمق 8 متر تا پایان مردادماه به اتمام می رسد.
 وی بی��ان ک��رد: با اجرا ای��ن پروژه ش��رایط برای 
پذیرش کش��تی های کروز و رورو پسنجر )ویژه حمل 

بار و مسافر( در بندر بوشهر فراهم خواهد شد .
 شکیبی نس��ب یادآور شد: برای بخش سالن پایانه 
بین المللی مسافربری دریایی نیز تمام توان موردنیاز 
بکارگیری ش��ده تا این پروژه تا اواس��ط مهرماه  آماده 
بهره برداری برای مسافران جام جهانی فوتبال در قطر 

شود.
 وی در خصوص مبادالت تجاری اس��تان بوشهر با 

کش��ور قطر نیز عنوان کرد: در این زمینه یک س��ری 
اقدامات در بنادر بوشهر و دیر در حال انجام است.

 ش��کیبی نس��ب ادام��ه داد: در بن��در دی��ر ی��ک 
دس��تگاه ایکس��ری نصب و همچنین عملیات اجرایی 
محوطه سازی به مساحت س��ه هکتار آغاز شده است 

که تا اوایل مهرماه آماده بهره برداری می شود.
وی ادامه داد: در بن��در دیر همچنین احداث چهار 
پست اس��کله رمپ در دستور کار اس��ت که تا پایان 
این م��اه پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات اجرایی آن 
آغاز خواهد ش��د. همچنین مناقصه احداث ساختمان 

عملیات بندری نیز عنقریب برگزار خواهد شد.
 شکیبی نسب ادامه داد: در موضوع تسهیل فرایندها 
نیز نشست های به منظور چابکی و سرعت بخشی در  
انجام تشریفات ترخیص کاال در بندر انجام شده است 
تا کاال در کوتاه ترین زمان ممکن در بندر دیر ترخیص 

شود.
 وی تصری��ح ک��رد: بن��در دیر به واس��طه موقعیت 
مکان��ی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس و طول 
نوار ساحلی استان بوش��هر  کمترین فاصله را با بندر 
الرویس کش��ور قط��ر دارد که این موض��وع منجر به 

جذابیتی ویژه برای بندر دیر شده است.

عص�رآزادی / سرپرس�تی رش�ت: فاز دوم 
مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت پس 
از هفت سال از آغاز عملیات اجرایی، به زودی 
افتتاح و در چرخه درمان بیماری های کودکان 

قرار می گیرد.
فاز دوم مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت 
که تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی پزش��کی 
کودکان با 120 تخت دولتی اس��تان گیالن است 
ب��ه زودی زیر بار ارائه خدمت و درمان بیماری های 

اطفال می رود.
فاز دو 17 شهریور رشت شامل درمانگاه تخصصی 
و فوق تخصصی اطفال، بخش های دندان پزش��کی، 
اتاق های  کولونوسکوپی،  آندوسکوپی،  فیزیوتراپی، 
عم��ل ) تنها ات��اق عمل های اطفال در اس��تان( و 
ری��کاوری، بخش ه��ای CSR مرک��زی، جراحی 
اطفال با 12 تخت، بستری نوجوانان با 15 تخت و 
دپارتمان آموزشی بوده و از پیشرفته ترین تجهیزات 

و امکانات درمانی و به روز برخوردار است.
این طرح عام المنفعه س��المت استان گیالن که 
تاکن��ون حدود 70 میلیارد تومان برای س��اخت و 

تجهی��ز آن اعتبار صرف ش��ده، پنج ه��زار و 300 
مترمرب��ع زیربنا دارد و در پنج طبقه ساخته ش��ده 

و همچنین مجهز به بام هلی پد است.
بهره ب��رداری از فاز دوم مرک��ز تخصصی و فوق 
تخصصی پزشکی 17 ش��هریور رشت نیازی مبرم 
و ضروری بود که فرایند احداث آن از سال 1394 
آغاز ش��د و پس از یک دوره توقف در اجرا، مجدد 

طی سه سال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفت.
این طرح س��المت محور، نمون��ه ای از طرح های 
عام المنفعه حوزه س��المت در استان گیالن بوده و 
بهره برداری ازآن پس از هفت سال از آغاز عملیات 
اجرایی در س��اخت آن هم در ش��رایطی که دولت 
تحت س��خت ترین اوضاع مالی است و کرونا نیز در 
کنار فشارهای تشدید تحریمی بر این کشور سایه 
افکنده، برای مردم به ویژه اقش��ار مستضعف و کم 
برخوردار اقدامی تحسین برانگیز و قابل تقدیر است. 
گفتنی است 27 طرح بزرگ و عام المنفعه سالمت 
گیالن در هفت��ه دولت امس��ال و همچنین 101 
طرح س��المت محور دیگر تا پایان سال در سراسر 

استان افتتاح و به بهره برداری می رسند.

چندین کشتی کروز داوطلب فعالیت در خط کشتیرانی بوشهر-
قطر فرایند صادرات از بندر دیر به الرویس قطر شتاب می گیرد

فاز دوم مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت به زودی 
افتتاح می شود

مديرکل غل�ه و خدم�ات بازرگانی آذربايجان ش�رقی از خريد 
تضمين�ی بيش از ۶۶ هزار تن گندم در اس�تان تا اول مرداد ماه 

خبر داد.
به گزارش ايرنا، علی رضا ش��اهدی در کارگروه آرد و نان شهرس��تان 
مرن��د با بيان اينکه نگرانی از خريد گن��دم و نگهداری آن نداريم، اظهار 
کرد: گندم خريداری ش��ده در سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 9 درصد افزايش داشته است. وی خاطرنشان کرد: در شهرستان 
مرن��د ني��ز از ۱۲ هزار تن پي��ش بينی خريد گندم تاکن��ون يک هزار و 
۸۱۲ ت��ن خري��د تضمينی ، ۱۱۰۰ تن خريد توافق��ی و ۲۱۰ تن گندم 
بذری خريداری ش��ده اس��ت که اميدواريم پيش بينی خريد با پرداخت 
وجوه کش��اورزان به زودی محقق شود. مديرکل غله و خدمات بازرگانی 
آذربايجان ش��رقی افزود: با اجرای طرح اص��اح هدفمندی يارانه ها در 
راس��تای پيش��گيری از قاچاق آرد و فروش خارج از شبکه آن که ساالنه 
موجب خروج بخش زيادی از آرد مصرفی کش��ور به آن سوی مرزها می 
ش��د، تعداد فروش نان و س��اعات فعاليت نانوايی ها مش��خص و به ازای 

فروش نان، هزينه آرد با نرخ دولتی به حساب نانوايی ها واريز می شود. 
وی با بيان اينکه تمامی نانوايی ها با نصب دس��تگاه کارتخوان هوش��مند 
به صورت منظم رصد می ش��وند و در مرحله بعد هر نانوا براساس ميزان 
پخت نان يارانه دريافت می کند، ادامه داد: با اجرای اين طرح س��اماندهی 
بيشتری بر نحوه پخت و توزيع نان انجام خواهد شد و با توجه به اينکه فعا 
آرد يارانه ای بين واحدهای نانوايی توزيع می شود شکل پرداخت يارانه نان 

تغييری نخواهد داشت و بعد از اينکه آرد نانوايی ها آزاد شد دولت مابه التفاوت 
قيمت نان را به حساب نانوايان واريز می کند تا مردم کماکان نان را به قيمت 
قبل خريداری کنند. شاهدی با اشاره به نصب دستگاه های هوشمند در 9۰ 
درصد نانوايی های استان گفت: آذربايجان شرقی يکی از استان های نمونه 
کشور در اين خصوص است. وی با بيان اينکه  از ۶ هزار و ۲۰۰ واحد نانوايی 
در استان  که آرد يارانه ای دريافت می کنند برای بيش از پنج هزار و ۵۰۰ 
واحد نانوايی واجد شرايط کارتخوان هوشمند نصب شده است، افزود: بقيه 
نانوايی ها به علت تغيير نام، فوتی، نقل و انتقال در دست اقدام بوده که به 
زودی اي��ن نانوايی ها هم به کارتخوان مجهز خواهند ش��د. مديرکل غله و 
خدمات بازرگانی اس��تان عرضه خارج از شبکه را جدی ترين معضل گندم 
يارانه ای دانست و گفت: اگر عرضه خارج از شبکه را جدی ترين معضل گندم 
يارانه ای بدانيم، با اين ساز و کار و به شرط رسيدن نان به دست مردم يارانه 
به هدف اصابت می کند، بنابراين در اين طرح عرضه های خارج از ش��بکه 
حذف می شود.به گزارش ايرنا، امسال در آذربايجان شرقی ۴۵7 هزار هکتار 
از مزارع زير کشت گندم رفته که 7۵ هزار هکتار آبی و بقيه ديم است.

۶۶ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی خرید تضمینی شد

س��نندج – عصر آزادی – نس��رین میرک��ی :  رئیس ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی س��نندج در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح 
نقش مالیات در نظام توس��عه پایدار و اهمیت نحوه محاس��به و اخذ آن 

پرداخت.
س��ید کمال حس��ینی با تاکید بر نقش مالیات در نظام توس��عه پایدار 
و انظباط نظ��ام اجتماعی گفت: مالیات منبع اصل��ی تامین بودجه روند 
توس��عه عمرانی، هزین��ه های جاری و برنامه های حمایتی دولت اس��ت 
که از محل درآمدهای خالص بخش خصوصی دریافت می ش��ود بنابراین 
وضعیت شاخصهای توسعه یافتگی هر کشور ارتباط مستقیم با میزان اخذ 
مالیات دارد به طوری که هرچه ضریب دریافت مالیات باالتر باش��د نظام 

سالمت، آموزش و رفاه از وضعیت بهتری برخوردار است.
وی افزود: یکی از پیامدهای مثبت مالیات کاهش فاصله طبقاتی است 
زی��را از تکثر ثروت در دس��ت ع��ده ای خاص و به ه��م ریختگی عدالت 
اجتماع��ی جلوگی��ری میکند و این را باید قبول ک��رد که چرخه فعالیت 
اقتصادی در هر کشور ذاتا رانت ساز است و اگر این موضوع کنترل نگردد 

بخش بزرگی از جامعه از شاخصهای توسعه یافتگی محروم میگردند.
حسینی در ادامه اظهار کرد: یکی از مشکالت روند توسعه ایران وابسته 
بودن بودجه به نفت است که از یکسو موجب شکل گیری رانتهای بزرگ 
مالی، تش��کیل اشتیاق برای دسترسی به رانت و بروز پدیده بی ثباتی در 
تامین بودجه شده که این شرایط مشکالت و موانع متنوعی برای فعالیت 
اقتصادی بخش خصوصی شده است و ضرورت دارد دولت اقدامات سریع 

و برنامه جامع برای خروج از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار دهد.
وی تصری��ح کرد: تا زمانی که بودج��ه از محل نفت تامین گردد دولت 
انگیزه و اراده قاطع برای حمایت از بخش خصوصی و توقویت نظام تولید 
و تجارت نخواهد داش��ت و تجربه این چند سال اخیر ثابت کرد تا زمانی 
ک��ه نفت را از چرخه بودجه جاری و عمرانی حذف نکنیم همچنان روند 
توسعه کش��ور از بروز پدیده هایی مانند نوسانات اقتصادی سازمان دهی 

شده و بحرانهای مالی جهانی آسیب  میبیند.
رئی��س اتاق بازرگانی س��نندج نحوه محاس��به و روش اخ��ذ مالیات را 
مهمتری��ن رکن مالیات دانس��ت و گفت: وجود قوانی��ن متعدد و متنوع، 
امکان اعمال س��لیقه کارشناس��ان و ارزیابان، زمانبر بودن رس��یدگی به 
اعتراضات مودیان و اجرای بخش��نامه های خلق الس��اعه مهمترین نقاط 
ضعف حوزه مالیات کشور است که در موارد فراوانی موجب ورشکستگی 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی هس��تند که نی��از دارد دولت و مجلس 

برای اصالح قانون مالیات اقدام کنند.
حسینی خاطر نشان کرد: سالهاست که صاحب نظران توسعه و فعاالن 
اقتصادی فریاد می زنند و از دولت و مجلس میخواهند که قانون مالیات 
را به روز رس��انی کنند تا فعال اقتصادی بدون ترس و دلهره فعالیت کند 

اما متولیان فقط وعده دادند و روال همان روال گذشته است.
وی افزود: گویا مس��ئولین کشور هنوز به این واقعیت پی نبرده اند که 
ما در شرایط بحرانی متاثر از شرایط جهانی و جنگ اقتصادی قرار نداریم 
ک��ه با انجام برخی تغییرات مقطع��ی و گذر زمان از آن عبور کنیم  بلکه 

ما در یک پروسه بحران ساز متاثر از قوانین فرسوده و سوء مدیریتی قرار 
داری��م که در هر زمانی اقتصاد را به چالش میکش��د به طوری که حتی 
اگ��ر آمریکا همه تحریمها را هم بردارد و تمام نهادهای پولی بین المللی 
ه��م ما را در ادام��ه راه حمایت کنند بازهم مش��کالت اقتصادی ما حل 
نخواهد ش��د اما اگر ساختارهای قانونی، ماهیتهای حقوقی و رویکردهای 
مدیریتی را اصالح کنیم تحریم و توطئه خارجی نمی تواند توسعه کشور 

را فلج کند.
وی تصریح کرد: بیش��تر کشورها مالیات بر دارایی، ارث، امالک، هدیه، 
فروش و درآمد  دارند اما روند محاسبه را بر اساس تعرفه های کارشناسی 
و متناسب با توان مودیان قرار داده اند زیرا این کار  موجب رشد اقتصادی 
و رف��اه اقتصادی می ش��ود. دولت اخیرا بدون توج��ه به وضعیت بخش 
خصوصی و شرایط جنگ اقتصادی، تنها با استناد به نیاز پولی خود اقدام 
ب��ه افزایش چند برابری مالیات از واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی 
نم��وده که با هیچ قانون و قاعده و منطقی س��ازگار نیس��ت به این علت 

موجب اعتراض مودیان قرار گرفته است.
این مقام مس��ئول در ادامه اظه��ار کرد: هیچ واح��د و فعال اقتصادی 
مخالف مالیات نیست و از پرداخت مالیات منطقی استقابل می کنند اما 
در شرایطی که مالک محاسبه تنها بر نیاز دولت گذاشته می شود امکان 
پرداخت از مودی سلب شده و ناچار به اعتراض می شود که تنها راه عبور 
از این ش��رایط تغییر رویه محاسبه مالیات اس��ت که باید در دستور کار 

دولت و مجلس قرار گیرد.

روش محاسبه مالیات با شرایط جنگ اقتصادی سازگار نیست و توسعه را به بن بست می کشد

تولید 12 درصد عدس کشور بر عهده ورزقان است
آذربایجان شرقي  در رتبه دوم تولید عدس؛

نخس��تین عمل پیوند همزمان کبد و پانکراس در ش��مال غرب کشور در بیمارستان امام 
رضای تبریز انجام ش��د. به گزارش ایرنا، دکتر علی ش��ریفی، فوق تخصص جراحی کبد 
ب��ه خبرنگاران گفت: کبد و پانکراس بیمار مرگ مغزی ش��ده ارومیه ای به یک مرد 50 
س��اله مهابادی که مبتال به س��یروز پیش��رفته کبد و دیابت کنترل نشده بود، با موفقیت 
پیوند زده ش��د. وی با یادآوری اینکه پیوند پانکراس، در موارد ابتال به دیابت وابس��ته به 
انسولین که دچار نارسایی کلیه هستند صورت می گیرد، افزود: در این مورد، بیمار هم با 

مشکل کلیوی و هم با مشکل کبدی مبتال بود و پیوند رضایت بخش است. دکتر شریفی 
خاطرنش��ان کرد: پیوند پانکراس به ش��یوه پیوند کبد نیست و تنها در 3 مرکز درمانی در 
کشور انجام می شود. وی با بیان اینکه همزمان با این پیوند، کبد یک بیمار مرگ مغزی 
ش��ده دیگر ارومیه ای نیز به یک دختر 14 ساله اردبیلی پیوند زده شد، گفت: کلیه های 
هر دو بیمار مرگ مغزی ش��ده نیز در بیمارس��تان ارومیه به 4 نفر پیوند زده شد اما قلب 

هیچ یک از آنها قابلیت پیوند نداشت.

نخستین پیوند همزمان 
 کبد و پانکراس
 در شمال غرب کشور
در تبریز انجام شد


