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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه احداث مسـکن 
برای اقشـار محروم و کـم درآمد جزو 
اولویت هـای اصلی بنیاد مسـکن قرار 
گیـرد، گفـت: هـدف و رسـالت اصلی 

امام راحل از ایجاد حسـاب 100 برای صاحب خانه شـدن قشـر 
مسـتضفان اسـت. به گزارش خبرنـگار ما در تبریـز، آیت اهلل 
محسن مجتهد شبسـتری در دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: دشمنان 
جهان اسـالم بویژه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همواره 
تالش مـی کنند تا از پیشـرفت های روز افزون ایران اسـالمی 
بخصوص در بحث توسـعه و آبادانی ممانعت کنند. وی با اشـاره 
به اینکه فعالیت های مضاعف مسـئوالن در امر توسعه و آبادانی 
اهداف شوم دشمنان را برمال می کند، افزود: فعالیت های بیشتر 
مسئوالن از جمله بنیاد مسکن در جهت آبادانی فرصتی مناسب 
برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی است. نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه احداث مسکن برای 

اقشار محروم و کم درآمد جزو اولویت های ...

مدیر متالورژي و روشـهاي تولید شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان از رشد 30 درصدي 
تولید محصوالت  ویژه در سـال 94 خبر 
داد و گفـت:  این موفقیت حاصل تالش 

همه همکاران در شـرکت فوالد مبارکه و 
توجه ویژه این شرکت به تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
میباشـد، بطوري کـه از کل محصوالت صادراتي بالـغ بر 39/5 
درصد آن محصوالت ویژه میباشـد. همچنین در حوزه تختال در 
سـال 94 نیز موفق به طراحي و تولید 3 گرید ویژه جهت تولید 
محصوالت  X65 , API X60 شـدیم. به گـزارش خبرنگار ما از 
اصفهـان، غالمرضـا جوانمردي به ترکیب گریدهـاي ویژه تولید 
شده در سال 94 اشـاره نمود و گفت: گریدهاي مورد مصرف در 
صنایـع خودروسـازي، گریدهاي مورد مصـرف در مخازن تحت 
فشـار، گریدهاي مـورد مصرف در صنایع نفـت و گاز، گریدهاي 
مورد مصرف در سـازههاي ساختماني با استحکام باال، گریدهاي 
صادراتي بوردار و گرید کربن باال جهت عملیات حرارتي از نمونه 

این گریدها بشمار مي آید. وی ...

احداث مسکن برای اقشار محروم 
و کم درآمد جزو اولویت های 
اصلی بنیاد مسکن قرار گیرد

رشد 30 درصدی تولید 
محصوالت ویژه فوالد مبارکه 

اصفهان در سال 94

ازسال 1395 اجرا می شود 

مزایای قانون جدید مالیات بر ارث
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ــور با تشريح مزاياى قانون جديد  ــازمان امور مالياتى كش رئيس كل س
ــد اجرايى  ــال 1395 به بع ــراى وراث متوفيان س ــر ارث كه ب ــات ب مالي
مى شود، گفت: قانون جديد كار وراث را راحت مى كند. به گزارش رسانه 
مالياتى ايران، سيدكامل تقوى نژاد با بيان اينكه قانون جديد ماليات هاى 
ــى از عمده ترين تغييرات  ــته، افزود: يك ــتقيم تغييرات بنيادينى داش مس
قانون ماليات ها در بخش ماليات بر ارث است كه به منظور تكريم موديان 

مالياتى و سهولت فرآيند دريافت ماليات صورت گرفته است. 
ــابق محاسبه ماليات بر مبناى زمان  ــاره به اينكه در قانون س وى با اش
ــكالت بسيارى ايجاد مى كرد، افزود: با  فوت متوفى بوده كه اين مبنا مش
ــبت به انتقال ماترك  توجه به اصالحيه اخير قانون تا زمانى كه وراث نس
به خود يا ديگران اقدام نكنند مالياتى وصول نخواهد شد. بنابراين اموال 
ــان صرفاً در زمان تحويل  و دارايى هاى متوفى با توجه به نوع و ماهيت ش

يا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول ماليات است. 
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور در خصوص يكى ديگر از تغييرات 
ــاماندهى بازار پول مؤثر است، تصريح كرد:  قانون ماليات بر ارث كه در س
ــاز براى وراث  ــات اعتبارى مج ــپرده هاى متوفى نزد بانك ها و مؤسس س
طبقه اول به ميزان 3درصد مشمول ماليات است اما براى سپرده هاى نزد 

مؤسسات غيرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول ماليات مى شود. 
وى اضافه كرد: در خصوص ماليات امالك، معادل 1,5برابر نرخ مذكور 
ــاده 59 قانون به ماخذ ارزش معامالتى و يا به ماخذ ارزش روز حق  در م
ــه نام وراث و همچنين در  ــب مورد در تاريخ ثبت انتقال ب واگذارى حس
ــركه و حق تقدم آنها 1,5برابر نرخ هاى مذكور در  ــهام، سهم الش مورد س
ــررات تبصره1 ماده 143 و ماده 143 مكرر قانون طبق مقررات مذبور  مق
در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول ماليات است. تقوى نژاد با اشاره 
به كاهش نرخ هاى ماليات بر ارث، افزود: نرخ هاى مقرر در ماده 17 قانون 
ــبه ماليات وراث طبقه اول كاهش اساسى داشته و همچنين  براى محاس
ــوم به ترتيب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه  نرخ هاى طبقه دوم و س
اول است. وى همچنين در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث، 
ــتقيم، ارائه اظهارنامه  اضافه كرد: مطابق اصالحيه قانون ماليات هاى مس
ــال از تاريخ فوت متوفى صرفاً به منظور كسر ديون  مالياتى ظرف يك س
ــق متوفى، هزينه هاى كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات  محق
مالى و عبادى در حدود قواعد شرعى از ماترك است. در غير اين صورت  
ــخ فوت) در زمان تحويل يا  ــال از تاري (عدم ارائه اظهارنامه ظرف يك س
ــر  ــوال و دارايى هاى متوفى به وراث، ماليات متعلقه بدون كس ــال ام انتق
ــاون وزير امور اقتصادى و  ــد. مع موارد مذكور مطالبه و وصول خواهد ش
ــى تاكيد كرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونى، مازاد  داراي
ــاى مذكور در زمان  ــبت به ديون محقق و هزينه ه ــوال و دارايى ها نس ام

تحويل يا انتقال مشمول ماليات مى شود. 
ــره 2 ماده 26 قانون،  ــن نامه اجرايى موضوع تبص ــاره به آيي وى با اش
گفت: كسر ديون محقق متوفى، هزينه هاى كفن و دفن در حدود عرف و 
عادت و واجبات مالى و عبادى حداكثر تا سقف ارزش اموال و دارايى هاى 
ــليم  ــت، بنابراين بايد در موارد تس ــده دراظهارنامه امكان پذير اس ابراز ش

اظهارنامه كليه ماترك متوفى و ارزش روز زمان فوت اظهارشود. 
ــت:  ــژاد همچنين در خصوص گواهى ماليات بر ارث، اظهار داش تقوى ن
ــا، ادارات  ــا از جمله بانك ه ــاده 34 قانون ماليات ه ــخاص موضوع م اش
ــمى، نهادهاى عمومى غيردولتى،  ــناد و امالك، دفاتر اسناد رس ثبت اس
ــترى و صندوق هاى ادارات ثبت اسناد و  ــركت ها، صندوق هاى دادگس ش
امالك كشور براى تحويل و انتقال اموال و دارايى هاى متوفى به نام وراث 
ــاير اشخاص بايد گواهى پرداخت يا عدم شمول ماليات بر ارث را از  يا س

اداره امور مالياتى دريافت كنند. 
ــمول  ــى از دريافت نكردن گواهى عدم ش ــوص جرائم ناش وى در خص
ماليات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده 34 قانون در صورت تخلف عالوه 
بر مسئوليت تضامنى معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت 

ــمول جريمه اى معادل دو برابر ماليات متعلق  ماليات و جرايم متعلق، مش
ــور تاكيد كرد: در مورد  ــازمان امور مالياتى كش ــوند. رئيس كل س مى ش
ــات دولتى، متخلف، شركاء و معاونان وى در  بانك ها، شركت ها و مؤسس
ــاره به اينكه براى اخذ گواهى  ــئوليت تضامنى دارند. وى با اش تخلف مس
ــت، افزود: براى صدور  ماده 34 قانون ارائه گواهى حصر وراثت الزامى اس
ــليم  ــت با توجه به حذف ماده 31 قانون نيازى به تس ــى حصر وراث گواه
ــال 1395 به بعد فوت مى كنند،  ــه براى افرادى كه از ابتداى س اظهارنام
ــت و دادگاه ها مى توانند براى اين متوفيان بدون اخذ گواهى نسبت  نيس
ــاون وزير امور اقتصادى و  ــدور گواهى حصر وراثت اقدام كنند. مع به ص
ــت  ــى تاكيد كرد: نمونه فرم اظهارنامه مالياتى و همچنين درخواس داراي
ــط سازمان امور مالياتى طراحى و به  گواهى موضوع ماده 34 قانون توس

نحو مقتضى در دسترس موديان قرار مى گيرد. 
وى همچنين در خصوص موارد عدم شمول ماليات بر ارث كه در ماده 
24 مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگى و وظيفه و مزاياى پايان 
خدمت، بازخريد خدمت مرخصى، اموالى كه براى سازمان ها و مؤسسات 

ذكر شده در ماده2 قانون مورد وقف، نذر يا حبس واقع شده و همچنين 
اثاث البيت محل سكونت متوفى از جمله اين موارد هستند. 

ــهداى انقالب  ــبت به اموال ش تقوى نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نس
اسالمى مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود. رئيس كل سازمان امور مالياتى 
در خصوص آخرين وضعيت تصويب آيين نامه هاى اجرايى قانون ماليات هاى 
ــرد: آيين نامه اجرايى موضوع  ــتقيم در بخش ماليات بر ارث، تصريح ك مس
ــيدگى، ارزيابى اموال و دارايى ها و  ــره 2 ماده 26 در خصوص نحوه رس تبص
ــن آيين نامه اجرايى موضوع تبصره  ــدور گواهى ماليات بر ارث و همچني ص
2ماده 34 قانون به تصويب هيات وزيران رسيده است. تغييرات صورت گرفته 
در قانون ماليات بر ارث از ابتداى امسال اجرايى است و براى متوفيان قبل از 
ــال 95، مقررات قبل از اصالحيه جارى است و وراث متوفى تا پايان سال  س
1394 كمافى السابق مكلفند اظهارنامه مالياتى را ظرف 6 ماه ازتاريخ فوت 
متوفى به اداره امور مالياتى تسليم و حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضاى 
ــبه ماليات  ــليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت كنند. محاس مهلت تس

مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصالحيه قانون صورت مى گيرد. 

ازسال 1395 اجرا مى شود 

مزاياى قانون جديد ماليات بر ارث
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تبریز- اسد فالح - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با 
تاکید بر اینکه احداث مسکن برای اقشار محروم و کم درآمد جزو 
اولویت های اصلی بنیاد مسکن قرار گیرد، گفت: هدف و رسالت 
اصلی امام راحل از ایجاد حساب ۱۰۰ برای صاحب خانه شدن 
قشر مستضفان است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، آیت اهلل 
محسن مجتهد شبستری در دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: دشمنان 
جهان اسالم بویژه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همواره 
اسالمی  ایران  افزون  روز  پیشرفت های  از  تا  کنند  می  تالش 
بخصوص در بحث توسعه و آبادانی ممانعت کنند. وی با اشاره 
به اینکه فعالیت های مضاعف مسئوالن در امر توسعه و آبادانی 
اهداف شوم دشمنان را برمال می کند، افزود: فعالیت های بیشتر 
مسئوالن از جمله بنیاد مسکن در جهت آبادانی فرصتی مناسب 

برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی است. نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه احداث مسکن برای 
اقشار محروم و کم درآمد جزو اولویت های اصلی بنیاد مسکن 
قرار گیرد، گفت: بایستی برای خانه دار شدن خانواده هایی که 
از امکانات اندکی برخوردارند و قدرت بازپرداخت اقساط را ندارند 
جهت برخوردار شدن از مسکن مناسب تالش شود. آیت اهلل 
شبستری با اشاره به هدف امام خمینی )ره( از ایجاد حساب 
۱۰۰، افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی باید 
بطوری اقدام کند که هدف و رسالت اصلی امام راحل از حساب 
۱۰۰ که عمدتاً برای صاحب خانه شدن مستضعفان است روبه 
فراموشی نرود و با محور قرار دادن اهداف امام خمینی)ره( در 
جهت احداث مسکن برای فقرا تالش بیشتری صورت گیرد. وی 
با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی یکی از یادگاران 

امام خمینی )ره( است، خاطرنشان کرد: خدمت کردن به مردم 
در این نهاد که مزین به نام معمار کبیر انقالب اسالمی است، 
باالترین سعادت و توفیق برای کارکنان این مجموعه است و 
برای رفع مشکالت مردم قدم های  با اخالص در کار  بایستی 

ارزنده ای برداشت.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی: 

احداث مسکن برای اقشار محروم و کم درآمد جزو اولویت های اصلی بنیاد مسکن قرار گیرد 

اخبار

در سال 94 
  مهم ترین پروژه های پست های برق 
و خطوط انتقال وفوق توزیع شرکت 

برق منطقه ای خوزستان
پروژه های  مهم ترین  امروز-   فرصت  خبرنگار  اهواز- 
انتقال وفوق توزیع شرکت برق  پست های برق و خطوط 
منطقه ای خوزستان که درسال 94 اجرا شدند شامل هفت 
پروژه پست برق وسه پروژه خطوط انتقال و فوق توزیع می 
باشند. در راستای ایجاد بسترهای زیر ساختی مناسب توسعه 
و پیشرفت،افزایش رفاه مطلوب اجتماعی درمنطقه وتالش 
برای خدمت رسانی مطمئن وپایدار به مردم شریف استانهای 
خوزستان وکهگیلویه و بویراحمد، شرکت برق منطقه ای 
خوزستان همواره تمام توان خودرا بکارگرفته و با رعایت اصول 
همدلی و همزبانی و اقتصاد مقاومتی گامهای بلندی دراین 
مسیر برداشته است. برپایه این گزارش اجرای این پروژه هاکه با 
پیگیریها وتالشهای مستمر و شبانه روزی کارکنان زحمتکش 
ودلسوز این شرکت در شرایط سخت وطاقت فرسای آب 
وهوایی منطقه صورت گرفته است دربخش پست های برق 
شامل احداث پست برق نیروگاهی ماهشهر، احداث فاز اول 
پست برق ساران، افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای ایستگاه 
  NGL1200 برق سوسنگرد، نصب ترانس دوم پست برق
، نصب ترانس سوم و چهارم پست برق مقاومت خرمشهر، 
افزایش ظرفیت ترانس اول پست برق دشت اوان و تبدیل 
وضعیت پست برق کلنی از حالت فیوزی به  بریکری هستند 

با حضور مدیرعامل این شرکت 
100 نفر از بانوان شاغل در شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی تجلیل شدند 
 - پاشایی  لیال  تبریز- 
میالد حضرت فاطمه زهرا 
افتخار  و  نور  بانوی  )س( 
آب  در شرکت  زن  روز  و 
آذربایجان  فاضالب  و 
شرقی گرامی داشته شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در مراسمی که بمناسبت 
میالد با سعادت بانوی نور و افتخار حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز گرامیداشت مقام زن و مادر با حضور همکاران زن 
شاغل این شرکت بمنظور تجلیل از آنان منعقد شده بود 
حضور یافت. مهندس علیرضا ایمانلو ضمن تبریک این روز 
خجسته، با بیان شخصیت حضرت فاطمه زهرا )س( و نقش 
زن در توسعه پایدار در جوامع اسالمی، اظهار داشت: در 
جوامع امروز، زنان بعنوان یک بازوی توانمند و پویا در جهت 
پیشرفت و توسعه کشورها نقش بسیار با اهمیتی دارند 
و در کشور ما نیز مقام زن از جایگاه بسیار واال و باالیی 
برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به نقش بانوان شاغل 
در موفقیت های حاصله شرکت آب و فاضالب استان، افزود: 
ما شاهد زحمات و تالش های همکاران خانم هستیم و در 
این میان نقش همکاران زن نیز در موفقیت های شرکت 
انکارپذیر نیست. وی اضافه کرد: همکاران زن هم در محل 
اشتغال مسئولیت شان زیاد است و هم مسئولیت خانه و 
تربیت فرزندان را بعهده دارند بنابراین تالش آنان قابل تقدیر 
بوده و ما نیز تالش داریم تا بتوانیم کارهایی که در توان 
ماست و در شان و منزلت آنان است، انجام دهیم.  نماینده 
و مشاور امور بانوان شرکت آب و فاضالب استان نیز در این 
مراسم گزارشی از عملکرد و فعالیت های امور مربوط به بانوان 
را در طول سال های گذشته ارائه کرد. الزم به ذکر است؛ در 
پایان این مراسم، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان از 
۱۰۰ نفر از همکاران زن شاغل با اهدای جوایز و لوح یادبود 

تجلیل به عمل آورد.

اخبار

مدیرعامل گازگلستان برهدف 
گذاری عملی برنامه های سال 95 
شرکت براساس رهنمود ارزشمند 

رهبرمعظم انقالب تاکید کرد
درراستای منویات  گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  
رهبر معظم انقالب که سال 95 را به سال اقتصاد مقاومتی، 
گلستان  گاز  مدیرعامل  نمودند  گذاری  نام  وعمل  اقدام 
اعضای هیات  با حضور  به همین منظور  درنشستی که 
برهدفگذاری  برگزار شد  رئیسه شرکت   مدیره و هیات 
عملی برنامه های سال 95 پیرامون رهنمود ارزشمند معظم 
له در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.به گزارش روابط 
عمومی، درآغاز مهندس خلیلی تباردبیرجلسه، به تشریح 
اهداف این نشست پرداخته و مطالبی را پیرامون موضوع 
جلسه عنوان کرد  ضمن اینکه در ادامه نیز هر یک ازاعضای 
راهبردی اقتصاد مقاومتی  نیز نقطه نظرات و پیشنهادات 
مورد نظر خود را در راستای سیاست های 24 ماده ای مقام 
معظم رهبری وهمچنین  تکالیف ابالغی ریاست محترم 
جمهوری بعنوان اسناد باالدستی ارائه نمودند که پس از 
بحث وتبادل نظر وجمع بندی مطالب بر اجرای عملی و 
تحقق هرچه بهتر شعار سال تاکید شد.  در همین رابطه 
مدیر عامل گاز گلستان در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی 
شرکت در خصوص مفاد این نشست گفت: انتخاب شعار 
سال توسط رهبر معظم انقالب بسیار هوشمندانه بوده که 
از مصادیق بارز آن می توان به  سال قبل  اشاره نمود که  با 
توجه به مشکالت موجود نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
تحریم های ظالمانه توسط  استکبار جهانی وهم پیمانانش، 
خوشبختانه دولت و ملت   با همدلی وهمزبانی  بدرستی 
از اقتدار و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسالمی صیانت 

کردند. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت:
 روزانه بیش از 70 مورد از 

تماس های برقرار شده با اورژانس 
115  مزاحمت تلفنی است

 ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- ابراهیم حسنی با بیان 
اینکه تماس بی مورد و مزاحمت های تلفنی خطوط ۱۱5 را 
اشغال کرده و این موضوع عاملی مهم در عدم ارایه خدمات الزم 
و به موقع به آسیب و حادثه دیدگان است افزود: شهروندان 
از تماس های غیر ضروری بپرهیزند تا نیازمندان واقعی از 
فوریت های پزشکی بی نصیب نمانند. وی با اشاره به اینکه 
در طرح نوروزی بیش از 3 هزار تماس با مرکز فوریت های 
پزشکی ۱۱5 استان گرفته شده است گفت: از کل تماس های 
دریافتی 2هزار و 465 مورد منجر به انجام ماموریت شد. 
حسنی از انجام 6۱8 ماموریت تصادفی نوروزی توسط اورژانس 
آذربایجان غربی خبرداد و گفت: در مدت ۱8 روزه اجرای طرح 
نوروزی امسال در آذربایجان غربی از کل ماموریت های تصادفی 
اورژانس استان، 326 ماموریت شهری و 292 ماموریت جاده 
ای بوده است. وی از افزایش ۱۰ درصدی کل ماموریت ها 
نوروزی خبرداد و گفت: ماموریت های  استان در طرح  در 
تصادفی24 درصد، ماموریت های تصادفی شهری 27 درصد 
و ماموریت های تصادفی جاده ای 2۰ درصد در طرح نوروزی 
امسال نسبت به طرح نوروزی سال گذشته  افزایش داشته 
است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی آذربایجان غربی گفت: با انجام این ماموریت ها 5۰9 
نفر مجروح سوانح رانندگی جاده ای و شهری در مراکز درمانی 
استان بستری شدند که بستری مصدومین حوادث شهری ۱۰ 
درصد و بستری مصدومین حوادث جاده ای 7 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
متالورژي و روشهاي تولید شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان از رشد 3۰ درصدي تولید محصوالت  
ویژه در سال 94 خبر داد و گفت:  این موفقیت 
حاصل تالش همه همکاران در شرکت فوالد 
تولید  به  شرکت  این  ویژه  توجه  و  مبارکه 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر میباشد، بطوري 
بر 39/5  بالغ  از کل محصوالت صادراتي  که 
درصد آن محصوالت ویژه میباشد. همچنین در 
حوزه تختال در سال 94 نیز موفق به طراحي 
و تولید 3 گرید ویژه جهت تولید محصوالت  
API X60 , X65 شدیم. به گزارش خبرنگار 
ما از اصفهان، غالمرضا جوانمردي به ترکیب 
گریدهاي ویژه تولید شده در سال 94 اشاره 
نمود و گفت: گریدهاي مورد مصرف در صنایع 
خودروسازي، گریدهاي مورد مصرف در مخازن 
تحت فشار، گریدهاي مورد مصرف در صنایع 
نفت و گاز، گریدهاي مورد مصرف در سازههاي 
ساختماني با استحکام باال، گریدهاي صادراتي 
بوردار و گرید کربن باال جهت عملیات حرارتي 
در  آید. وی  مي  بشمار  گریدها  این  نمونه  از 
خصوص کاربردهاي گریدهاي ویژه تولید شده 
در سال 94 خاطر نشان کرد: گریدهاي مورد 
مصرف در صنایع خودروسازي شامل فوالدهاي 
IF  تحت گریدهاي DC06  مي باشد که این 

فوالدها فوق کششي بوده و با مقدار کربن کمتر 
از ۰,۰۰3  درصد  مورد استفاده در قطعات و 
بدنه خودرو که نیاز به کشش و فرم پذیري باال 
دارند، مي باشد  و شرکت هاي خودروسازي 
سایپا و ایران خودرو مصرف کنندگان عمده آن 
مي باشند،  همچنین فوالدهاي میکروآلیاژي با 
استحکام متوسط تحت استاندارد پژو سیتروئن 
 HE275، HE335D، گریدهاي  شامل 
قطعات  در  استفاده  مورد  که   HE390D
تقویتي خودرو شامل: قطعه دو شاخه دسته 
سایپا  شرکتهاي  و  بوده  صندلي  ریل  موتور، 
آن  عمده  کنندگان  مصرف  خودرو  ایران  و 
میباشند و فوالدهاي میکروآلیاژي با استحکام 
باال تحت گرید S500MC  است که این فوالد 

نیز به لحاظ استحکام، داراي باالترین استحکام 
در ورق گرم مي باشد که تاکنون در شرکت 
بیشترمورد  و  است  شده  تولید  فوالدمبارکه 
استفاده در ساخت شاسي کشنده هاي سنگین 
شرکت  و  ماموت  شرکتهاي  و  تریلرهابوده  و 
مصرف  بهمن(  )گروه  ایران  سازي  شاسي 
کنندگان عمده  آن مي باشند. مدیر متالورژي 
داد:  ادامه  مبارکه  فوالد  تولید  روشهاي  و 
گریدهاي مورد مصرف در مخازن تحت فشار 
 P355LN2 و P275NL2 شامل گریدهاي
مورد استفاده در ساخت مخازن عظیم نگهداري 
گاز مایع میباشد که در میادین گازي عسلویه 
و جزیره خارک مورد استفاده قرارگرفته است. 
این فوالدهاي میکروآلیاژي عالوه بر استحکام 

باال، داراي تافنس یا انعطاف پذیري مطلوب در 
دماي منفي5۰ درجه سانتیگراد میباشد.

در صنایع  مورد مصرف  هاي  افزود:گرید  وی 
نفت و گاز شامل: گرید 5L X60 API مورد 
استفاده در ساخت لولههاي انتفال نفت و گاز 
که داراي استحکام باال و کنترل هاي ویژه روي 
ناخالصي و کاهش گوگرد و انجام تست هاي 
درجه   2۰ منفي  دماي  در  مکانیکي  خواص 
سانتي گراد مي باشد و  شرکت لوله سازي اهواز 
از عمده مصرف کنندگان این فوالد مي باشد. 
جوانمردي با اشاره به گرید هاي مورد مصرف 
گریدهاي  گفت:  ساختماني  هاي  سازه  در 
 S355MC، S420MC S460MC
مورد استفاده در سازه هاي ساختماني و داراي 
استحکام باال مي باشند و عمدتاً به بازارهاي 

اروپایي صادر شده اند. 
شامل  بوردار  صادراتي  گریدهاي  افزود:  وی 
  S235JR )TAI(  و SPHC )TAI( گرید
داراي عنصر بور به مقدار حداقل ۰,۰۰9  درصد  
جهت صادرات به تایلند طراحي و تولید شده 
اند و همچنین گرید کربن باال جهت عملیات 
مقدار  با   SAE  1030 گرید  شامل  حرارتي 
کربن۰,3 درصد که امکان عملیات حرارتي و 
افزایش سختي را مي دهد و داراي کاربردي 

بسیار خاص مي باشد.

رشد 30 درصدی تولید محصوالت ویژه فوالد مبارکه اصفهان در سال 94

منابع  اداره کل  سرپرست  امروز-   فرصت  خبرنگار  کرج- 
طبیعی استان البرز گفت: باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
مد نظر مقام معظم رهبری، جنگل کاری اقتصادی در استان 
البرز توسعه پیدا کند. به گزارش فرصت امروز، حامد فرضی در 
جلسه شورای هماهنگی کشاورزی با موضوع اقتصاد مقاومتی 
که در محل مرکز آموزش تعاون روستایی البرز برگزار شد، با 
و لزوم  اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"  اشاره به شعار سال " 
توجه به این مهم، اظهار داشت: به طور قطع دو مولفه مهم 
آب و خاک زیربنای توسعه هر جامعه ای به شمار می آید. وی 
با بیان اینکه توجه به دو مبحث مهم آب و خاک به طور قطع 
اثرات مثبت و مطلوبی برای جوامع به همراه دارد، افزود: تولید 
آب سالم زمانی تحقق پیدا می کند که میزان رسوبات در مخازن 
جمع آوری به حداقل ترین حالت ممکن برسد. سرپرست اداره کل 

منابع طبیعی استان البرز با تاکید بر اینکه ۱3,5 تن در هکتار 
میزان فرسایش خاک استان البرز برآورد شده است، خاطرنشان 

اقدامات خوبی نظیر کنترل چرای دام در عرصه های  با  کرد: 
مرتعی زمینه حفظ پوشش گیاهی بیش از پیش فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به مبحث مهم پوشش گیاهی، کاهش 
رسوبات در پشت مخازن نگهداری آب را به همراه دارد، تصریح 
کرد: این مهم عالوه بر اینکه عمر مفید سدها را افزایش می دهد  

بار مالی کمتری را به دولت تحمیل می کند. 
فرضی گفت: علی رغم اینکه حدود 85 درصد از اراضی استان 
تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار 
دارد اما این بخش از نظر اعتباری با مشکالت عدیده ای رو به رو 
است. سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 
یادآور شد: این مشکل گریبان کلیه حوزه های مرتبط با وزارت 
جهادکشاورزی که وظیفه خطیر تامین امنیت غذایی کشور را 

برعهده دارد، گرفته است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی البرز:

جنگل کاری اقتصادی در استان البرز توسعه پیدا کند

پل شهیدان حیدرخانی کرج به بهره برداری رسید

افتتاح تقاطع غیر هم سطح شهید کیانپور در اردیبهشت ماه

شهردار کرج از افتتاح تقاطع غیر هم سطح 
شهید کیانپور واقع در سه راه میانجاده طی 
اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: 
پروژه  تومان  میلیارد   50 بر  بالغ  همچنین 
عمرانی در منطقه 3 شهرداری این کالنشهر 

آماده بهره برداری می باشد. 
علی  کرج  از  امروز  فرصت  گزارش  به 
پل  از  برداری  بهره  مراسم  در  ترکاشوند 
اعضای  حضور  با  که  حیدرخانی  شهیدان 
شورای اسالمی شهر کرج و جمعی از مدیران 
ارشد شهری و استانی کالنشهر کرج برگزار 
شد این خبر را اعالم کرد و اظهار داشت: در 
غیر هم  تقاطع  ماه سال جاری  اردیبهشت 
میلیارد  از 50  بیش  و  کیانپور  سطح شهید 
تومان پروژه عمرانی در منطقه 3 شهرداری 

این کالنشهر افتتاح می شود.
به  اشاره  با  ادامه  در  کرج  کالنشهر  شهردار 
نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری 
با عنوان "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" بیان 
تا در سال  بر آن است  کرد: شهرداری کرج 
با توجه به تدبیرهای اندیشیده شده  جدید 
از سوی شورای اسالمی شهر کرج  شکوفایی 
عمرانی را با بهره برداری از پروژه های مختلف 
عمرانی در سطح شهر برای این کالنشهر رقم 

بزند.
از  حداکثری  استفاده  افزود:  ترکاشوند 
و  کرج  شهرداری  در  موجود  پتانسیل های 
از  دستگاه  این  هزینه های  در  جوئی  صرفه 
جمله سیاست های اساسی می باشد که طی 
با  با جدیت پیگیری می شود و  سال جدید 

رهنمود های شورای اسالمی شهر تحقق پیدا 
می کند. این مسئول ارشد شهری خاطر نشان 
کرد: از دیگر برنامه های اصلی شهرداری کرج 
عمل"  و  اقدام  مقاومتی،  "اقتصاد  سال  در 
تقاطع غیر هم سطح  موعد  از  پیش  افتتاح 
دستور  اساس  بر  که  است  آجرلو  شهید 
و طی  کرج  اسالمی شهر  العمل های شورای 
هماهنگی های به عمل آمده با پیمانکار مربوطه  
بر آنیم تا در پایان سال 95 و شش ماه پیش 
از موعد تعیین شده این پروژه را به مرحله 

بهره برداری برسانیم.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخشی  در  وی 
در  پل شهیدان حیدرخانی  فنی  مشخصات 
منطقه 9 شهرداری کرج پرداخت و یادآور شد: 
اعتبار تخصیص داده شده برای بهره برداری 

از این پروژه 72 میلیارد ریال بوده است که 
هدف اصلی از افتتاح این طرح عمرانی مرتفع 
ساختن ترافیک شرق به جنوب تقاطع غیر هم 

سطح شهدای دانش آموز می باشد.
نیز  پروژه  این  اینکه  بیان  با  کرج  شهردار 
پیش از موعد مقرر به بهره برداری رسیده 
اسالمی  شورای  اعضای  پشتیبانی  از  است 
استان  راهور  پلیس  همکاری  و  کرج  شهر 
البرز و همچنین پلیس راهنمائی و رانندگی 
این  به  رسانی  یاری  در  کرج  شهرستان 
دستگاه در زمینه افتتاح پروژه های عمرانی 
در سطح این کالنشهر قدردانی کرد و اظهار 
با  بتوانیم در سال جدید  امیدواریم  داشت: 
از پیش  ارائه خدمات مطلوب رضایت بیش 

شهروندان را کسب نماییم. 
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