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دعوت از مراکز اقتصادی مهم:

فوالد با  70میلیارد آمد ،شما هم بیایید
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در مراسم کلنگزنی مجتمع فرهنگی،
ورزشی و آموزشی فوالد غدیر نیریز اعالم
شد که دیگر واحدهای تولیدی شهرستان
نیریز هم میتوانند بر اساس تبصره
 ۳ماده  ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده،
پروژههای مختلفی را در شهرستان اجرا
کنند.
در این ماده قانونی آمده است :واحدهای
تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و
سالمت کارکنان خود بابت ایجاد ،تکمیل،
تجهیز ،توسعه و نگهداری مراکز آموزشی
و ورزشی و یا اجرای آموزش و ورزش (از
قبیل حق التدریس مربی) هزینه نمایند
با رعایت مفاد این دستورالعمل میتوانند
نسبت به  ۱۰درصد عوارض و هزینههای
انجام شده درخواست تهاتر یا استرداد
نمایند.
پروژه فوالد حاصل قانون مالیاتی مجلس
شورای اسالمی در دوره دهم است که در
ماده  7احکام مالیاتی قانون برنامه ششم
توسعه جمهوری اسالمی ایران (-۱۴۰۰
 )۱۳۹۶مصوب شده.
آنگونه که مسئوالن در این جلسه اعالم
کردند نیریز به عنوان یکی از نخستین
شهرها در کشور بوده که توانسته با استفاده
و بهرهگیری از این ماده قانونی مجتمع ۷۰
میلیاردی را کلنگ زنی کند.
مراسم کلنگ زنی فوالد غدیر که در روز
اول دیماه و در پارک آزادی انجام گرفت
متفاوتترین مراسمی بود که تاکنون
برگزار شده است.
افراد دعوت شده به مراسم با دستگاههای
ضد عفونی اتوماتیک عبور داده میشدند.
صندلیها با فاصلهدو متر گذاشته شده بود
و به جای بنر از تلویزیونهای بزرگ شهری
استفاده کرده بودند .نصب پرچمهای
متعدد فوالد غدیر و شهرداری نیریز و
مانور اسب سواران در محوطه کلنگزنی
از جاذبههای کمتر دیده شده در اینگونه
مراسم بود.
پرویز کهندل مدیر کل دفتر امور شهری
و شوراهای استانداری ،طهماسبی نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی ،هدایت
فرماندار نیریز ،فرغت شهردار نیریز،
زاهدیان مدیرعامل فوالد غدیر و جمعی
از مسئوالن محلی در این برنامه حضور
داشتند.
نشان شهروند افتخاری
در ابتدای مراسم شهردار نیریز با گرامی
داشت روز پرستار و همچنین آئین ایرانی
شب یلدا به تقدیر از کسانی پرداخت کهدر
اجرایی شدن این پروژه به شهرداری کمک
کردند.
حامد فرغت همچنین با تقدیر از پاکبانانی
کهدر این روزهای سخت کرونا از آنها کمتر
یاد میشود ،تقدیر نمود.
در ادامه نشان شهروند افتخاری با حضور
مسئوالن به علیرضا زاهدیان مدیرعامل
مجتمع فوالد غدیر نیریز اهداء شد.
شرح پروژه
سپس مدیرعامل فوالد غدیر نیریز
پشت تریبون قرار گرفت و گفت :یک و
نیم سال پیش تصمیم گرفتیم با استفاده
از قانون ارزش افزوده که تا حاال کسی از
آن استفاده نکرده بود این پروژه را تعریف
کنیم که خوشبختانه در این روز ماحصل
این پیگیریها به ثمر نشست.
زاهدیان با معرفی پروژه گفت :این پروژهدر
زمینی به متراژ  ۸۵هزار متر مربع ساخته

خواهد شد و بنا داریم سالن ورزشی چند
منظوره ،سالن اجتماعات  ۷۰۰نفری،
مجموعه استخر ،دریاچه مصنوعی ،زمین
چمن فوتبال و یک مجموعه اقامتی شامل
 ۵۰سوئیت را برای آن تعریف و احداث
کنیم.
وی وعده داد تا در اولین فاز این پروژه،
سالن چند منظوره ورزشی در مدت یک
سال ساخته و تحویل کارکنان فوالد،
خانوادههای آنها و همه مردم شهر نیریز
گردد.
مدیرعامل فوالد غدیر نیریز بودجه
اجرایی این پروژه را  ۷۰میلیارد تومان اعالم
کرد و کلنگزنی این مجموعه را متمایزتر
از کلنگزنیهای دیگر خواند و گفت :غالباً
روند بدین شکل بوده که پس از انجام
کلنگزنی مدتها زمان برای طراحی
نقشه و و فاز بندیهای آن انجام میشد
اما خوشبختانه تمام این کارها انجام شده و
حتی برخی از مصالح هم خریداری شده و ما
از فردا کار ساخت مجموعه را آغاز خواهیم
کرد؛ پیمانکار مشخص شده و سردرگمی
در پروژه وجود ندارد و انشاا ...سال آینده
افتتاح سالن ورزشی را در برنامه قرار
میدهیم.
وی گفت :اجرای این پروژه توسط ما
سبب شد تا دو شرکت بزرگ گلگهر و
گوهر زمین هم از ما استعالم بگیرند تا این
اقدامات رادر سیرجان انجامدهند.

نیریز یکی از شهرهای دارای امکانات
مناسب ورزشی
زاهدیان با تقدیر از مسئوالن استانی
و شهرستانی ابراز امیدواری کرد که
نیریز به یکی از شهرهای دارای امکانات
استاندارد ورزشی برای انجام مسابقات
استانی و کشوری تبدیل شود و با توجه به
اینکه پیمانکار ورزشگاههای بزرگی را در
شهر اصفهان اجرا نموده است مطمئناً کار
درخور توجهی انجام خواهدداد.
مدیرعامل فوالد غدیر همچنین وعده داد
تا در اطراف کارخانه و در شهر قطرویه
اقدامات این چنینی را انجامدهد.
او گفت :قرار شده زمین چمنی را در شهر
قطرویه برای استفاده جوانان احداث کنیم.
وی در ادامه سالن چند منظوره پارک
آزادی را به نام سردارشهید قاسم سلیمانی
نامگذاری کرد.
تزریق نشاط وظیفه همه
در ادامه فرماندار نیریز با اعالم اینکه
تکلیف دستگاههای اجرایی آن است
تا نشاط را به جامعه تزریق کنند گفت:
انتظار میرود دیگر واحدهای تولیدی در
شهرستان نیریز با استفاده از این ماده
قانونی خدمات این چنینی رادر شهرستان
انجامدهند.
پروژهای کمنظیر در شرق فارس
هدایت با اعالم اینکه این پروژه در شرق
استان فارس کمنظیر است گفت :علت
زمانبر بودن برخی از مصوبات از جمله
همین پروژه آن است که باید فرمانداری
الزامات قانونی را ببیند تا مشکلی ایجاد
نشود.
وی گریزی هم به مسئله کرونا زد و گفت:
شهرستان نیریز با رعایت هوشمندانه
مردم و رعایت پروتکلها به رنگ زرد در
آمده است.
خوشبختانه نگذاشتیم علیرغم اوج قبلی
کسیدر بیمارستان بدون تخت بماند.

نماینده دولت در شهرستان نیریز به
مسئله انتخابات هم پرداخت و ازداوطلبان
شوراهای شهر و روستا تقاضا نمود تا نسبت
به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه اقدام
کنند.

هدف از احداث فوالد رفع محرومیت
بوده است
نماینده مردم نیریز ،استهبان و بختگان
در این مراسم با بیان اینکه زبان مردم
شهرستان و حوزه انتخابیه میباشد گفت:
یکی از دالیل احداث مجتمع فوالد غدیر
در نیریز محرومیتزدایی بوده و هدف
سودآوری به تنهایی نبوده است.
اینکه فوالد غدیر نیریز با مدیریت جناب
آقای زاهدیان ابتکار عمل به خرج دادند و
با استفاده از تبصره مالیات بر ارزش افزوده
که مبلغ آن به خزانه واریز میشد توانستند
پروژهای رادر شهر تعریف کنند قابل تقدیر
میباشد و امید میروددر ادامه مسیردیگر
بخشهای شهرستان نیریز همچون
قطرویه و پشتکوه همدیده شوند.
فرهاد طهماسبی با اعالم اینکه چندی
پیش به همراه وزیر صمت سفری به
سیرجان داشته ،اعالم کرد :در آن سفر
مسئوالن شهر سیرجان اعالم کردند که ما
بیکار نداریم و اگر هم بیکاری وجود داشته
باشد در حد بسیار محدود است و تقاضای
جدید آنها این بود که به مسائل فرهنگی
پرداخته شود و انتظار میرود در نیریز با
توجه به اینکه یک قطب صنعتی است نگاه
ما هم به همین سمت باشد.
بنده از ابتدا حمایت تمام قدی از مجموعه
فوالد غدیر و صنایعی که در نیریز مجوز
گرفتهاند کردهام و در بحث صدور مجوز
پروانه گندلهسازی برای فوالد غدیر موانع
را برطرف و مجوز را گرفتم.
در ادامهی مسیر چه فوالد غدیر و چه
دیگر سرمایهگذاران معدنی اگر در راه
محرومیتزدایی گام بردارند با آنها
همکاری خواهیم داشت و حمایتشان
میکنیم.
متأسفانه معادن سنگ آهن پیش از این به
مجموعههایی خارج از شهرستان واگذار
شده است کهدر این رابطه به محیط زیست
اعالم کردهام که باید این مجوزها به فارس
و شهرستان نیریز بازگردد.
شهرداریها و درآمدهای نو
پس از نماینده مجلس ،مدیرکل امور
شهری و شوراهای اسالمی با بیان اینکه
 ۱۱۱شهرداری و  ۱۸هزار نیرو زیر نظر
دارد گفت :معتقدم که شهرداریها باید به
درآمدهای نو متکی شوند همچنین باید
برای مسائل فرهنگی برنامهداشت.
شهرداری نیریز الگویی برای دیگر
شهرها
کهندل با اعالم اینکه شهرداری نیریز یکی
از شهرداریهای پیشگام در الکترونیکی
کردن خدمات بوده است گفت :شهرداری
نیریز بعد از شیراز در راستای الکترونیکی
کردن خدمات خود گام برداشته است و ما
نیریز را الگویی برای دیگر شهرها معرفی
کردهایم و این نشان دهنده کیفیت کار
شهردار نیریز است.
وی همچنین پیشنهاد داد تا یکی از
(س)
پروژههای این طرح به نام حضرت زینب
نامگذاری شود.
پروژههای دیگر

در ادامه از دکتر آلداود رئیس شبکه
بهداشت ودرمان به نمایندگی از پرستاران
و پیشگامان مبارزه با بیماری کرونا تقدیر
به عمل آمد.
ذوالفقار عباسی رئیس اداره امور مالیاتی
با بیان اینکه میتوان بر اساس این ماده
قانونی پروژههای بسیار زیادی را در
شهرستان نیریز انجام داد پیام تبریک
مدیرکل امور مالیاتی استان را هم اعالم
کرد.
در پایان کلنگ این پروژه به زمین زده شد.

چرا دیر کلنگزنی شد؟
شهر دار نیریز در پایان این مراسم در
گفتگو با ما در خصوص علت تأخیر در
اجرایی شدن این پروژه گفت :در شهریور
 ۱۳۹۸بعد از یک سری رایزنیها نامهای
را از مدیرعامل شرکت فوالد غدیر مبنی
بر پیشنهاد احداث یک مجتمع فرهنگی
و ورزشی دریافت کردیم و بالفاصله نامه
و درخواست شهرداری را به شورای شهر
ارسال نمودیم و در جلسه رسمی شورای
شهر اصل موضوع مورد پذیرش قرار گرفت
و زمینهایی به فوالددر نقاط مختلف شهر
معرفی شد که طبق طرح تفصیلی شرایط
احداث ورزشگاه و پارک را داشتند؛ اما با
توجه به وسعت عملیاتی که مجتمع فوالد
مدنظر داشت پارک آزادی انتخاب گردید
و ما ظرف مدت کوتاهی یک تفاهم نامه
همکاری تنظیم کردیم و در آبان ۱۳۹۸
این تفاهمنامه امضاء شد و قرار بود بعد از
سه ماه نهایی شود .اما طی کردن مراحل
قانونی زمانبر گردید؛ ولی خوشبختانه
شهرداری ،شورای شهر و فوالد با حوصله
و سعه صدر ودر نظر گرفتن همه جوانب به
صورت ویژه موضوع را پیگیری کردند و در
نهایت قرارداد جامع با فوالد تدوین شد اما
در ادامه شرایط انتخابات پایان سال  ۹۸و
همچنین شرایط کرونایی باعث گردید تا
بررسی قرارداد و تصویب آن با کمی تأخیر
مواجه شود.
در سال  ۹۹این موضوع بار دیگر در دستور
کار قرار گرفت.
در ادامه تالشهای نماینده محترم
مجلس شورای اسالمی ،رئیس کل
دادگستری استان فارس و مجید کمالیان
یکی از همشهریان پرتالش نیریزی
با توجه به مناسبات سیاسی خوبی که
داشتند این موضوع را پیگیری کردند و
توانستند نظر افراد تأثیرگذار در این پروژه
را جلب کنند.
همچنین باید از دادستان محترم
شهرستان نیریز ،سرپرست فرمانداری،
معاون عمرانی ایشان که در اجرای این
پروژه تالش کردند ،تقدیر کنیم.
شهردار نیریز بار دیگر تأکید کرد که
استفاده از این ماده قانونی شاید در کل
کشور برای اولین بار باشد که اتفاق میافتد
و این به هیچ عنوان وظایف قانونی شرکت
فوالد یا هیچ شرکت تولید کننده دیگری
نیست و تنها یک اختیار قانونی است نه یک
وظیفه قانونی!
و اینکه مدیر عامل محترم فوالد به این
مسئله روی خوش نشان داده است جای
تقدیردارد.
همچنین باید از جناب آقای حامد راحت
مدیر مالی فوالد غدیر تشکر کنم.
وی در پایان گفت :بنا بود در هفته دولت
کلنگزنی آن انجام شود که به دلیل
شرایط کرونا و ایام محرم و صفر به این روز
منتقل شد.
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