زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران

اخبار

انجمنصادرکنندگاناستانالبرزراهاندازیمیشود

آمادگیشرکتگازفارسبرایسرویسرایگانموتورخانهها

شیراز-توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل شرکت گاز فارس از آمادگی این شرکت برای سرویس رایگان موتورخانههای استان خبر داد و گفت :واحدهای مسکونی و تجاری مجهز به
موتورخانهمیتوانندازمزایایاینطرحملیبهصورت«رایگان»بهرهمندشوند.عالمعباسحسینی درجمعخبرنگارانبراجرایصحیحطرحاصالحوبهینهسازیموتورخانههاتاکیدکردوگفت:
ازابتدایامسال ۸۲مشترکشرکتگازفارسدرخواستخودرادرسامانه www.nigc.irثبتوازخدماتاصالحوترمیمعایقکاری،تنظیممشعلونصبسیستمضدرسوبموتورخانهواحدهای
تجاری و مسکونی بصورت رایگان استفاده کردهاند .او افزود :کاهش مصرف انرژی ،جلوگیری از آلودگی هوا و صرفهجویی حدود ۱۰درصدی مصرف گاز طبیعی از مهم ترین دستاوردهای اجرای این طرح
ملی است .مدیرعامل شرکت گاز فارس ادامه داد :تنها با انجام ۳اقدام اصالح و ترمیم عایق کاری ،تنظیم مشعل و نصب سیستم ضد رسوب ،این مهم محقق خواهد شد و به تبع آن ،هزینه گاز بهای مشترکین نیز
کاهش مییابد .حسینی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و لزوم سرویس موتورخانه ها با هدف کاهش مصرف گاز ،افزود :هم استانیهایی که واحدهای مسکونی و تجاری آنها مجهز به موتورخانه است
میتوانند تنها با مراجعهبه سایت شرکت ملی گاز ایران و ورود به بخش «بهینهسازی موتورخانهها» و ارائه اطالعات الزم منتظر دریافت خدمات رایگان باشند
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پروژهمسکنملیشهرکفرهنگیاندرهمدانفعالاست
کرج-عینی،خبرنگاراقتصادســرآمد-دبیرکل اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان البرز از تاسیس و راه اندازی انجمن صادر کنندگان استان البرز
خبر داد.
سید فراز جبلی در نشستی با موضوع بررسی ثبت و تاسیس انجمن صادرکنندگان
استان البرز که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از وظائف
اصلی محول شده به اتاقهای بازرگانی ایجاد تشکلهای صنفی برای اصناف و
رستههای مختلف شغلی است.
وی با اشاره به نقش مهم صادرات در بخشهای مختلف از جمله ارزآوری برای
کشــور افزود :هر زمان به ارز حاصل از صادرات نیاز بوده اســت ،دولت برای
بازگرداندن ارزهای مربوطه صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است ،در حالی
که آنها با مشکالت زیادی مواجه بوده اند.
دبیرکل اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان البــرز ادامه داد:
صادرکنندگان در چند سال گذشته با مشکالت متعددی مواجه شدند که به سکون
یا حتی منفی شدن رشد صادراتی کشور در ســالهای اخیر منجر شد ،از طرفی
سیاستهای ارزی تبیین شــده به ویژه بعد از فرودین  ۹۷تاکنون مخالف رشد
صادرات بوده است.
وی با اشاره به مشکالتی که در حال حاضر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز موجب
اعمال فشار بر صادرکنندگان کشورمان شده است ،افزود :یکی از ضعفهای استان
البرز نبود تشکلهای اقتصادی قوی از فعاالن بخش خصوصی است و این ضعف
موجب شده در جلسات دولتی که نیاز به حضور نمایندگانی از بخش خصوصی
است افرادی قدرتمند به نمایندگی از فعاالن این عرصه حضور نداشته باشند.
جبلی با بیان اینکه یک ضعف مهم در حوزه تشکلی در البرز با توجه به ظرفیتهای
این استان نبود انجمن صادرکنندگان است ،گفت :البرز استانی تازه تاسیس است و
تنها بیش از یک دهه از استقالل آن از پایتخت میگذرد و هنوز بسیاری از نهادهای
مدنی در این استان شکل نگرفته است.
وی توضیح داد :نهادهای دولتی اجرایی زیادی در این استان شکل گرفت که البته
به این بخش هم ایرادتی وارد است اما در حوزه فعالیتهای بخش خصوصی در
البرز خیلی از تشکل های جامع هنوز ایجاد نشده یا در حال شکل گیری است.
توسطسازمانمدیریتپسماندهایشهرداریتبریز؛

پاکسازیونخالهبرداریمسیرآرپادرهسیانجاممیشود

تبریز-امید محمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-پاکسازی و نخاله برداری مسیر
آرپادره سی توسط سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریزانجام می شود
در راستای پاکسازی پیرامون کالنشــهر تبریز و آمادگی برای فصول بارندگی
نخالهها و مصالح حاشیه جاده آرپادره سی و مسیرهای همجوار آن توسط ماشین
آالت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و شهرداری منطقه  ۵تبریز
انجام می گردد .

همدان  -فتانه ازانی ،روزنامه اقتصاد سرآمد-
مدیرکل راه و شهرسازی همدان با بیان اینکه
هم اکنون پروژه مسکن ملی فرهنگیان در همدان
فعال اســت ،اظهار کرد :متقاضیان مسکن ملی در
این محدوده نگران مشکل خاک نباشند.
داریوش حســینی با بیان اینکه طــرح اقدام ملی
مســکن در محدوده شــهرک فرهنگیان همدان
شروع شده است ،اظهار کرد :یک سری آزمایشات
برای بررسی بستر این پروژه در حال انجام است
تا بتوانیم اقدامات تحکیم بستر برای فوندانسیون
را پیش ببریم.
وی با اشــاره بــه اینکــه زمانی که جــواب این
آزمایشات خاک مشخص شود ،ســایر اقدامات
این پروژه پیش خواهد رفت ،اظهار کرد :در واقع،
در برخی از جاها ،زمین سســت اعالم شده است

پی کنی های مربوط به این پروژه انجام شــد و به
نقطه ای که اِشکاالتی وجود داشت رسیدند بدین
ترتیب ،برای بررســی این سســتی زمین نیاز به

تولیدساالنه 25هزارتن تخممرغ درهمدان
همدان  -فاطمــه دی آبــادی روزنامه اقتصاد
سرآمد -مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزی
استان همدان گفت :سالیانه در استان همدان با توجه
به ۷۰۰هزار قطعه مرغ تخمگذار واحدها ۱۹هزار تن
تخم مرغ تولید می شد و با روندی که پیش گرفته ایم
در حال حاضر میزان تولید تخم مرغ استان همدان به
۲۵هزار تن رسیده است.
علی رضا قراگوزلو در جمع خبرنگاران که به مناسبت
روز جهانی تخم مرغ ســخن می گفت با اشاره به
۱۹اکتبر روز جهانی تخم مرغ ،اظهار داشت : :در فائو
به منظور اهمیت تخم مرغ در رشد و سالمتی ذهنی
و جسمی انســان و ترویج مصرف تخم مرغ برای
سالمت جامعه کمیسیونی به نام کمیسیون بین المللی
تخم مرغ دارای فعالیت بوده که۵۸کشور دنیا از جمله
ایران عضو این کمیسیون هستند .
وی با بیان اینکه اینکه کشور ایران دهمین کشور دنیا
در تولید تخم مرغ به شمار می رو د افزود:با وجود رتبه
دهم ایران در تولید تخم مرغ اما در مصرف تخم مرغ

عقبهستیم.
قراگوزلــو افــزود۲۵ :درصــد تخم مــرغ تولید
شــده در بخــش صنعتی چــون کارخانــه های
سس،ماکارونی،کیک و کلوچه مورد استفاده قرار می
گیرد که با توجه به افزایش صادرات این محصوالت
میزان استفاده و مصرف تخم مرغ هم افزایش داشته و
این امر خود دلیلی بر کمبود تخم مرغ به شمار می رود.
مدیر طیور سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان
با بیان اینکه در یکســال و نیم گذشته در بحث مرغ
تخمگذار با وجود اینکه توســعه ایــن واحدها از
سیاستهای وزارتخانه نبوده اقدامات خوبی انجام
دادهایم ،افزود :در حال حاضر اســتان همدان دارای
۴۴واحد پروانه دار مرغ تخمگــذار با ظرفیت یک
میلیون ۷۶۷هزار و  ۳۶۰قطعه بوده که در ســالهای
گذشــته واحدها در بهترین حالت ممکن بیشتر از
۷۰۰هزار قطعه مرغ تخم گذار نداشتند و این امر ما را
به چالش کشیده بود.
مدیر طیور سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان

گفت :بزرگترین زنجیره مرغ تخمگذار خاورمیانه در
استان همدان درحال احداث می باشد که کارهاری
اولیه ان انجام شده در اینده نزدیک عملیات اجرای آن
اغاز خواهد شد.
قراگوزلو افزود :این زنجیره تولید شامل ۸۰۰هزار
مرغ تخمگذار۳۰۰،هزار مــرغ پولت۵۰،هزار مرغ
مادر تخمگذا ر ،کارخانه جوجهکشی  ،فرآوری پوکه

تخممرغ ،کود خشــککنی ،تخم مرغ پاستوریزه و
خوراک طیور بســتهبندی تخم مرغ است که کمک
شایانی به تنظیم بازار خواهد کرد.
وی افزود  :این کارخانه با اعتباری بالغ بر  ۹۰۰میلیارد
تومان توسط بخش خصوصی در شهر قهاوند دربیش
از ۸۰هکتار زمین و اشــتغال زایی حدود  ۲۵۰نفر
احداث خواهد شد.

ویژه استانبلدیه
آذربایجان غربی

طینیمهاولامسالانجامگرفتهاست؛

بیش از ۱2۰۰مورد اشتراک پذیری گاز در خوی

کرد ۷۳۳ :فقره انشعاب طی نیمه اول امسال
واگذار شده که از این تعداد  ۳۲۱فقره شهری
و  ۴۱۱فقره نیز روستایی بوده است.
علیاشــرفی میزان واگذاری انشــعابات در
نیمه نخست سالجاری را  ۳۳درصد بیشتر
از مدت مشابه ســال قبل اعالم کرد و گفت:
طی شش ماهه اول سال گذشته ،در مجموع
 ۵۰۹فقره انشعاب واگذار شده بود.

مدیرکلفنیحرفهیآذربایجانغربی:

برنده مسابقات ملی مهارت  ،کشور عزیزمان ایران است
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفهای
آذربایجــان غربــی با سرپرســتان،
کارشناســان و مربیــان داور اعزامــی به
مسابقات ملی مهارت دیدار کرد.
در این نشســت؛ محمدسلیم عباسی ضمن
تقدیر از تالش تمامی دستاندرکاران دخیل
در برگزاری این رقابتها ،بر ضرورت رعایت
اخالق حرفهای تاکید کرد.
عباســی با بیان این مطلب کــه برنده این
مسابقات ایران است ،افزود :باید کمک کنیم
که بهترین و نابترین اســتعدادهای مهارتی
به اردوی آماده سازی  -مسابقات -جهانی-
شانگهای اعزام شوند.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفهای اســتان
در خاتمه با اشــاره به تغییر مســیر زندگی
کارآموزانی که به مرحله مسابقات کشوری
راه پیدا میکنند ،سرنوشت افرادی را که با
مهارت رقم زده میشود ،درخشان و روشن

آزمایشات خاک بود.
وی با بیان ایــن موضوع تصریح کــرد :در حال
حاضر ،مشاور مربوطه در حال تهیه طرح است تا
بتوانند آنجا را اصالح کنند و پس از اجرای پروژه
مشکلی برای ساختمان پیش نیاید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به
اینکه هم اکنون بحث های مربوط به آزمایش خاک
در حال انجام است و اقدامات مشاور نیز در حال
پیش روی است ،گفت :جواب آزمایش بیاید این
گمانه زنی ها از بین می رود چراکه هم اکنون نیز
پروژه فعال است و دستگاه ها وارد کار شده اند.
وی با بیــان اینکه متقاضیان مســکن ملی در این
محدوده نگران مشــکل خاک نباشند ،گفت :این
موضوع حل خواهد شــد و پــروژه پیش خواهد
رفت.

مدیرطیورسازمانجهادکشاورزیاستانخبرداد؛

استانبرگزیده

سرپرســت اداره گاز خوی اعالم کرد:
بیش از  ۱۲۰۰مورد اشــتراکپذیری
جدید طی نیمه اول امسال در این شهرستان
انجام گرفته است.
ناصــر علیاشــرفی ،گفت :طــی نیمه اول
امســال در مجموع بیــش از  ۱۲۰۲مورد
اشــتراکپذیری در خوی انجام گرفته که
 ۸۸۷مورد آن مربوط به بخش شهری و ۳۱۵
مورد دیگر نیز در بخش روستایی بوده است.
وی بــا بیان اینکــه اشــتراک پذیریهای
صورت گرفته شش ماه اول امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل از  ۲۵درصد افزایش
برخوردار بوده اســت ،افزود :ســال قبل در
مجموع  ۸۹۷مورد اشتراکپذیری در نیمه
نخست سال انجام گرفته بود.
رئیس اداره گاز خــوی در ادامه به واگذاری
انشعابات در این شهرســتان اشاره و اظهار

که باید حتم ًا اصالح شــود وگرنه پروژه در حال
انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد:

اخبار
باحضورمدیرعاملشرکتگازلرستان؛

طرحگازرسانیبه 26روستایچگنی
افتتاحشد

خرمآباد -سبحان حبیبی ،خبرنگار اقتصاد سرآمد ،بهرهبرداری
از طرح گازرســانی به  ۲۶روستای شهرستان چگنی در استان
لرستان با جمعیت پنج هزار و  ۵۰۰نفر روز چهارشنبه آغاز شد.
مراســم بهره برداری از طرح های گازرسانی به این روستاها
در نخستین سفر شهرســتانی «فرهاد زیویار» استاندار جدید
لرستان برگزار شد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز لرستان  ۸۰میلیارد تومان طی نیمه
نخست امسال برای اجرای طرحهای گازرسانی به  ۱۰۲واحد
تولیدی صنعتی و  ۶۸روستا در این استان هزینه شده است.
کرم گودرزی اظهار داشت :گازرسانی به  ۱۷۰روستای استان
تا پایان سالجاری برنامه ریزی شــده بود که  ۶ماه گذشته ۶۸
روســتا با جمعیت ســه هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار
شــدند و اکنون طرح گازرسانی  ۱۰۲روســتای دیگر نیز در
دست اقدام است.
به گفته وی هم اکنون از مجموع  ۲۵شهر استان  ۲۴شهر از امکان
گاز بهرهمند هســتند و ضریب نفوذ گازرسانی شهری در این
استان  ۹۹.۹درصد است.
گودرزی با بیان اینکه اکنون  ۹۷درصد مردم لرستان از خدمت
گاز برخوردار هستند ،افزود :چهار هزار و  ۷۱۰اشتراک جدید
گاز امسال در این استان ایجاد شــده و تعداد مشترکان به ۵۶۷
هزار واحد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه یکهزار و  ۵۳۲روستای لرستان در سال های
اخیر گازرسانی شده است ،یادآور شد :هر  ۴۶ساعت یک روستا
در این استان گازرسانی شده است که با این اقدامات ،لرستان
جزو استانهای سبز محسوب میشود.
در مجموع تاکنون بیش از  ۲هــزار واحد صنعتی و تولیدی و
حدود  ۲هزار روستای لرستان گازرسانی شده اند.

سرپرست و خبرنگار:نسرین کریم معجنی

معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارآذربایجانغربی:

امنیت پایدار در کشور مدیون تالش نیروهای نظامی وانتظامی است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان غربی گفت :با
تدابیر اندیشیده شده در کشــور و رویکرد جدید شورای ترافیک و
کمیسیون حمل و نقل آهنگ تغییرات در تلفات ناشی از تصادفات رو به
کاهش است و امیدواریم با اقدامات انجام یافته شاهد مرگ هیچکدام از
هموطنانمان در تصادفات رانندگی نباشیم.
در آیین تجلیل از نمونه های ترافیکی اســتان با تبریک هفته نیروی
انتظامی اظهار داشــت :امنیت پایدار در کشور مدیون تالش نیروهای
نظامی و انتظامی است و مردم ایران اسالمی قدردان ایثارگریها و از جان
گذشتگی های نیروهای نظامی کشورمان هستند.
وی همچنین از تالشــهای نیروی انتظامی در تحقق اهداف و مصوبات
ستاد مبارزه به کرونا در استان قدردانی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان
خود تصادفات را مهمترین عامل مرگ و میر در کشور عنوان کرد و اظهار
داشت :متاسفانه در ده سال گذشته تعداد فوتی های ناشی از تصادفات
رقم باالیی بود که این مســئله تاثیرات مخرب بسیار زیاد اجتماعی را
به همراه دارد.
رحمانی افزود :با تدابیر اندیشیده شده در کشور و رویکرد جدید شورای
ترافیک و کمیســیون حمل و نقل آهنگ تغییرات در تلفات ناشــی از
تصادفات رو به کاهش اســت و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد
مرگ هیچکدام از هموطنانمان در تصادفات رانندگی نباشیم.

وی عامل انســانی را یک از مهمترین دالیل بروز تصادفات عنوان کرد
و اظهار داشت :فرهنگ سازی و آموزش افراد جامعه با اصول و قوانین
راهنمایی و رانندگی و اهمیت اجــرای قوانین و مقررات رانندگی می
تواند در کاهش ضریب عامل انسانی در بروز تصادفات موثر باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی وسیله نقلیه را
نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در افزایش تلفات در تصادفات عنوان
کرد و افزود :توجه به ارتقای کیفیت خدمــات مراکز فنی و همچنین
افزایش کیفیت خودروهای تولیدی می توانــد در کاهش مرگ و میر
ناشی از تصادفات نقش مهمی داشته باشد.
رحمانی توجه به حوزه حمل و نقل و ایمن ســازی جاده های استان را
یکی از مهمترین اولویت های استان در راستای ایجاد فضای ایمن در
حمل و نقل در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت ۲۰ :درصد از اعتبارات
عمرانی استان در سال جاری به فصل حمل و نقل اختصاص یافته است .
وی ادامه داد  :در ســال جاری  ۳۲۵کیلومتر از راههای اصلی اســتان
آسفالت شده و تالش می شــود تا پایان سال این رقم به  ۴۲۵کیلومتر
افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین ادامه
داد :برای امنیت ترددها و کاهش تصادفات جاده تاکنون نیمی از راههای
روستایی استان نیز آسفالت شده است.
رحمانی از شناسایی  ۳۵نقطه حادثه خیز در استان نیز خبر داد و افزود:

امسال  ۱۰مورد از این نقاط اصالح شده و تا پایان سال نیز  ۱۲مورد دیگر
با اقدامات عمرانی حذف می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان غربی همچنین در
خصوص کاهش تصادفات داخل شــهر نیز با اشاره به مصوبات شورای
ترافیک استان بر هوشمند ســازی کنترل ترافیک و حذف سرعت گیر
های غیر استاندارد در تاکید کرد .
در این آیین به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ،از نمونه های
ترافیکی استان تجلیل شد.

توزیع کوله پشتی دانش آموزی و پک لوازم التحریر در مدارس روستایی و محروم ارومیه
با حضور مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش
اســتان و با مســاعدت یک موسسه خیریه،
توزیع کوله پشــتی دانش آمــوزی و پک لوازم
التحریر در مدارس روستایی و محروم شهرستان
ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرنــگار ماطی مراســمی با حضور
سرپرست معاونت پرورشــی و فرهنگی استان و

عنوان کرد.
در ادامه این جلســه مدیران ،کارشناسان،
سرپرســتان و مربیان حاضر ،پیشنهادات و
نقطه نظرات خود را در خصوص مســابقات
ملی مهارت اظهار کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی
گفت :حجم آب پشت  ۱۴سد مخزنی بزرگ استان
طبق آخرین پایش انجام شــده  ۲۳درصد کمتر از زمان
مشابه سال گذشته است.
یاسر رهبردین افزود :خوشــبختانه با توجه به مدیریت
مناسب منابع و مصارف آب سدها  ،استان تا آخر اسفندماه
مشکلی در بحث آب شرب نخواهد داشت.
رهبردین ادامه داد :در حال حاضر ،آب پشت  ۱۳سد در

دیگر مسووالن آموزش و پرورش استان ،فرآیند
توزیع اقالم آموزشی در مناطق محروم شهرستان
ارومیه توسط یک موسسه خیریه آغاز شد.
«حسن رحمانی» سرپرســت معاونت پرورشی
و فرهنگــی اداره کل آموزش و پرورش اســتان
با تقدیر از زحمات خیرین نیــک اندیش اظهار
داشت :آموزش و پرورش استان آماده همکاری با

آذربایجان غربی تا آخر اسفندماه مشکلی در آب شرب نخواهد داشت
آذربایجان غربی کمتر از سال گذشته بوده و تنها سد «کرم
آباد» پلدشت آب بیشتری نســبت به زمان مشابه سال
گذشته دارد .رهبردین با اشاره به کاهش حجم ذخایر برفی
و کاهش شدید بارندگیهای بهاره ،کاهش شدید حجم
آب ورودی به مخازن سدها و برنامه ابالغی مدیریت منابع

و مصارف سدهای مخزنی اظهار کرد :مدیریت بحران کم
آبی و تأمین مطمئــن آب مصارف بخشهای مختلف با
اولویت آب شــرب در ماههای پیش رو و سال آبی آتی از
جمله دغدغه های شرکت بود که برنامه های ویژه ای به
همینمنظورعملیاتیشد

خیرین در زمینه شناسایی دانش آموزان نیازمند
و حمایت از این عزیزان می باشد.
وی خاطر نشــان کرد :امروز با مســاعدت یک
موسسه خیریه  6۰۰کوله پشتی دانش آموزی به
همراه پک لوازم التحریر با اعتباری بالغ بر ۱۵۰
میلیون تومــان در مدارس روســتایی و محروم
شهرستان ارومیه توزیع می شود.

