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اخبار
ازسویمعاونتفرهنگیواجتماعیپلیسگیالن،

سوگوارهملیعکسدلدادگانحسینیبرگزارمیشود

گیالن-خبرنگاراقتصادسرآمد -پلیس گیالن نخستین سوگواره ملی عکس دلدادگان
حسینیدرماههایمحرموصفررابرگزارمیکند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیالن به مناسبت ایام ماه محرم و صفر ،برای عرض
ارادتهنرمندانعکاسبهساحتمقدسامامحسین(ع)وشهدایگرانقدرکربال،نخستین
سوگوارهملیعکسدلدادگانحسینیرابرگزارمیکند.
هدف از این سوگواره ثبت جلوههای معنوی از حضور پرشور مردم در عزاداریها و تأمین
امنیت مراسم سوگواری توسط پلیس به ویژه در ایام اربعین حسینی و همچنین نقش،
جایگاه و اهمیت این ۲ماه در فرهنگ ایرانی – اسالمی در اقصی نقاط ایران اعالم شده است.
برابر اعالم دبیرخانه این سوگواره ،آخرین مهلت ارسال آثار دهم مهر ماه ۱۴۰۱است و این
تاریخبههیچعنوانتمدیدنخواهدشد.
در این سوگواره که به صورت تک عکس برگزار میشود عکاسان تنها مجاز به ارسال  ۵اثر
با محورهای نقش پلیس در ایام سوگواری ،پلیس و اربعین حسینی ،خانههای حسینی
(روضههای خانگی) ،سفرههای حسینی (نذری و کمک به نیازمندان) ،خانواده حسینی
در ایام سوگواری (حضور خانواده) و کودکان حسینی در ایام سوگواری (کودکان) هستند.

استاندارتاکیدکرد؛

ضرورتتشکیلقرارگاهمبارزهباقاچاقکاالدرلرستان

خرم آباد-حبیبی ،خبرنگاراقتصادسرآمد-استاندار لرستان گفت :تشکیل قرارگاه مبارزه با
پدیده شوم قاچاق کاال و ارز در استان ضروری است.
فرهاد زیویار در نشست ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان گفت :باید از ظرفیت سایر
دستگاههایاجراییمانندمجموعههایامنیتی،انتظامی،قضاییدراینزمینهاستفادهشود
وبابرنامهریزیوهماهنگیمنسجمبرایمبارزهباقاچاقکاالوارزوآگاهسازیمردمازمضرات
قاچاق کاال و ارز بر اقتصاد کشور اقدامات فرهنگی الزم را انجام داد.
استاندار لرستان می گوید :لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدور
شمالبهجنوبوشرقبهغربدربحثمبارزهباقاچاقبایدازتمامیظرفیتهااستفادهکند.
زیویارادامهداد:لرستانبااستانهایمرزیخوزستان،ایالموکرمانشاههمسایهمیباشد،که
دراینراستانظارتدقیقترینسبتبهمصرفسوختوپخشنفتگازبایداعمالشود.

سرپرستشرکتگازاستانکرمانشاه:

گازرسانیبه ۸۸روستایسرپلذهابدردستاجرااست

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد -سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت:
هم اکنون عملیات گازرسانی به  ۸۸روستای شهرستان سرپلذهاب با  ۸۲میلیارد تومان
در دست اجرا است.
«ناصر حسینی» در جلسه شــورای اداری ســرپل ذهاب ،افزود :همچنین  ۷۷روستای
شهرستانسرپلذهابازنعمتگازبرخوردارهستند.
ویاظهارداشت:همچنینعملیاتگازرسانیبه ۲۰روستایسرپلذهابدردستطراحی
و هم اکنون چهار پیمانکار در این شهرستان در حوزه عملیات گاز رسانی به روستاها فعال
هستندکهدرصورتهمراهیوهمکاریکشاورزانودستگاههایمجوزدهندهتاپایانسال
جاری تمامی روستاهای مذکورگازدار خواهند شد.
وی اظهار داشت  :عدم همراهی و صدور مجوز توسط ادارات متولی و وجود معارضین محلی
باعث می شود روندگازرسانی به مناطق محروم و روستاهای باقیمانده از شتاب کمتری
برخوردار باشد و این رویه باعث می شود فرصت گازرسانی به روستاهای مناطق محروم
از دست برود.
«صدراهلل بابلی» فرماندار ســرپل ذهاب نیز در این جلسه با قدردانی از شرکت گاز استان
کرمانشاهگفت:گازرسانیبهباقیماندهروستاهایشهرستانمطالبهجدیوحقمردماست
و انتظار می رود کشاورزان و ادارات مجوز دهنده نهایت همکاری را با گاز استان داشته باشند
تاهرچهسریعترباقیماندهروستاهاازنعمتگازطبیعیبرخوردارشوند.

وزیراقتصاد:

گنبدکاووسصاحب ُکدگمرکیوباجهارزیمیشود

گارگان-خبرنگاراقتصادسرآمد -وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور مجوز ُکد گمرکی
و راهاندازی باجه ارزی در گنبدکاووس برای تسهیل ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی
و صادر کنندگان این شهرستان و ســایر شهرستانهای واقع درشرق استان گلستان
خبر داد.
سیداحسان خاندوزی درحاشیه نشست با ائمه جمعه شــیعه و اهل سنت و مدیران
گنبدکاووس گفت :صــدور مجوز ُکد اقتصادی برای گنبــدکاووس طی یک تا  ۲ماه
آینده و راهاندازی باجه ارزی در بانک صادرات ظرف یک هفته آینده در این شهرستان
محقق خواهد شد.
وی با اشاره به پایین بودن ســرانه درآمدی در گلســتان افزود :این استان نه تنها در
میانگین درآمد سرانه بلکه در سایر شــاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز
دچار عقب ماندگیهای تاریخی بوده و از آن رنج میبرد.
خاندوزی اضافه کرد :تالش میکنیم با همکاری اســتاندار و مدیران گلستان برخی
زیرساختهای مورد نیاز منطقه شرق استان را با اخذ مجوز از وزیران مرتبط از جمله
نیرو و ورزش و جوانان ،تکمیل یا احداث نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد :در کنار این موضوع ،مجوزهای الزم برای فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و تولیدی
در اسرع وقت صادر خواهد شد.
به گفته وی ،اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان گالیکش نیز در آیندهای نزدیک
آغاز بکار خواهد کرد.

استاندارمازندران:

زیرساختهابرایتبدیلایران
بههابتجاریمنطقه CISآمادهاست

ساری  -خبرنگاراقتصادسرآمد-استاندار مازندران گفت :زیرساختهای اقتصادی و
گمرگی مازندران برای تبدیل جمهوری اســالمی ایران به هاب تجاری منطقه CIS
آماده است.
سید محمود حسینیپور افزود :استان مازندران در جغرافیای سیاسی با نقشآفرینی
در کریدور شمال به جنوب یکی از محوریترین اســتانهای تجاری کشور است که
براساس سیاستهای دولت ،برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای  CISدر دستور کار
مسووالن این استان قرار دارد.
وی با بیان این که ،زیرساختهای اقتصادی و گمرکی در مازندران برای تبدیل شدن
جمهوری اســالمی ایران به هاب تجاری منطقه CISآماده است ،گفت :در ماههای
گذشته تالش کردیم که به عنوان مرکز ثقل کریدور شمال به جنوب کشور قرار بگیریم؛
چراکه مازندران با بهرهمندی از سه بندر مهم امیرآباد ،فریدونکنار و نوشهر و همچنین
مسیر خط ریلی رو  -رو در بندر امیرآباد مهمترین شاخصهای تجارت ریلی را دارد.
استاندار مازندران اضافه کرد :اجالس سفرای کشورهای عضو اکو در ماههای قبل در
مازندران برگزار شد که این اجالس در اولویتبندی و نحوه همکاری جمهوری اسالمی
ایران با محوریت مازندران نقش اساسی داشته است.
حسینیپور با بیان این که مسووالن مازندران برای فعال کردن کریدور شمال به جنوب
و افزایش ارتباط تجاری با کشورهای روسیه ،چین و هند آماده است ،خاطر نشان کرد:
از این فرصت استثنایی همکاریهای منطقهای به طور حتم جمهوری اسالمی ایران
نهایت بهره را خواهد برد.
وی اضافه کرد :ســالهای گذشــته از  ۲۰درصد ظرفیت بنادر مازندران هم استفاده
نمیشد اما اکنون ظرفیتها برای بهرهبرداری دقیقتر باهدف توسعه اقتصادی کشور
فراهم شده که باید صادرکنندگان از آن نهایت بهره را ببرند.

استاندار قزوین :آب سد طالقان به آبیک رسید

قزوین -خبرنگاراقتصادسرآمد -استاندار قزوین از وارد شدن آبهای سد طالقان به مخازن آبیک و محقق شدن وعدهای خبر داد که پس از سالها به چشم انتظاری مردم این شهر پایان داد.
محمدمهدیاعالیی باانتشارتوییتیدراینزمینهنوشت:آبشربسالم،دغدغهومطالبهاصلیسالهایاخیرمردمآبیکبودکهبرایرسیدنبهآنمنتظرتکمیلپروژهانتقالآبازسدطالقانبهآبیک
بودند ،طرحی که بارها برای تکمیل آن قولهایی داده شد اما محقق نشد .وی افزود :با استقرار دولت سیزدهم ،تالش برای دریافت منابع مالی جهت تکمیل طرح انتقال آب به آبیک تبدیل به یکی از کارویژههای
استان شد که در اسفندماه سال ۱۵۰،۱۴۰۰میلیارد تومان برای تکمیل این طرح اختصاص یافت .استاندار قزوین گفت :اختصاص منابع مالی و اهتمام مسئوالن استانی موجب تسریع در روند تکمیل طرح
آبرسانیگردیدوامروزدرمیانهمردادماه،آبواردمخزن آبشهرآبیکشدتاپایانیبرچشمانتظاریمردمآبیکباشد.طرحانتقالآبازسدطالقانبهاستانقزوینبرایتامینآبشرب ۱۵شهرو ۱۹۸روستای
استانازسال ۱۳۹۵کلنگزنیشدهبودولیتکمیل وبهرهبرداریازآنبنابهکمبوداعتباراتبه تعویقافتاد .فازاولاینطرحشاملآبرسانیبه شهرآبیکباتخصیصاعتباراتدردولتسیزدهمتکمیلشده
و طی روزهای آینده به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای آذربایجان شرقی محقق شد؛

رشد هزار و 500میلیارد تومانی و افزایش بهره وری 180کیلویی در هر هکتار
تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادســرآمد-
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان
شرقی گفت :با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها
به رشد  1500میلیارد تومانی و افزایش بهره وری 180
کیلویی در هر هکتار دست یافته ایم.
مهندس اکبر فتحی در جلســه بررسی اجرای طرح
جهش تولید در دیم زارها ،ضمن تســلیت ایام حزن
و اندوه و ســوگواری اباعبداهلل الحســین ،این ایام را
سوگواری برای فردی دانست که جان خود را فدا نمود
تا جامعه خود را اصالح نماید و ادامه داد :باید از منش
سیدالشهدا درس بگیریم و در حوزه فعالیت خودمان
هر آنچه می توانیم انجام دهیم چرا که بی شــک این
بهترین نوع سوگواری است که مد نظر بزرگان ماست.
وی اقدامات انجام شــده در حــوزه جهش تولید در
دیمزارهای استان را طی دو سالی که از اجرای آن می
گذرد را قابل قبول و مناســب دانسته و اظهار داشت:
امسال سومین سالی است که این طرح با مشارکت ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرا می شــود و در
مالقات های میدانی و برخوردهای چهره به چهره ای
که با کشاورزان داشته ام عینا مشاهده نمودم که از اجرای
این طرح و برداشت مازادی که در نتیجه آن از زمین های
خود داشته اند ابراز مسرت نموده و نتایج طرح جهش
تولید را به صورت ملموس احساس کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر باقی مانده زمین به
صورت آیش معنا و مفهومی در آذربایجان شرقی ندارد،
گفت :ما از اولین استان هایی بودیم که در کشور اجرای
این طرح را آغاز کردیم و در زمین هایی که باید آیش
می ماند ،حبوبات ،کلزا و گلرنگ کشت می گردد .این
کشت تناوبی باعث شده است تا در هر هکتار نیز 180

کیلو افزایش عملکرد داشته ایم.
فتحی ســودآوری اجرای این طرح را  1500میلیارد
تومان دانست که به ازای ســرمایه گذاری  16میلیارد
تومان سرمایه گذاری مستقیم و اعطا تسهیالت بانک
ملی به کشاورزان برای خرید ادوات دنباله بند ،بازدهی
بسیار فوق العاده ای است.
وی تالش بیشتر را الزمه کسب موفقیت های بزرگتر
در اجرای این طرح دانسته وافزود :البته ما باید همه توان
خود را به کار بگیریم تا از مرحله کاشــت تا داشت و
برداشت را مکانیزه کنیم.
وی با اشاره به ابراز رضایت مقام معظم رهبری از اجرای
این طرح و دستور ایشان در خصوص اجرای با قدرت
طرح جهش تولید در دیمزارها بــا توجه به موفقیت
کسب شده را مایه مسرت مجموعه جهادکشاورزی

دانسته و گفت :از ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) تشکر و قددانی می کنیم که در تمام مراحل اجرای
این طرح در کنار کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی
بوده است.
فتحی تبیین این طرح برای مســئولین ،سیاستگذاران
و مردم را از اقدامات ضروری در راســتای اجرای آن
معرفی نموده و عنوان کرد :باید توجه ویژه ای به توسعه
نرم افزاری در اجرای طرح های اقتصادی داشته باشیم
چرا که در توسعه اقتصادی ،توسعه نرم افزاری نقش
بسیار پر رنگی دارد.
وی ادامه داد :قطعا با همراهی استانداری ،فرمانداران،
بخشداران و سایر ارگانهای مربوطه توفیقات بیشتری
از اجرای این طرح نصیبمان خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطالبه

گری تشکل ها را امری ضروری دانسته و خاطر نشان
کرد :البته تشکل ها و تشکیالت کشاورزی باید نقش
و جایگاه خود را در فرآیند کشاورزی استان مشخص
نموده و بر اســاس فلســفه وجودی خود به اجرای
وظایفشان بپردازند تا شــاخص معینی برای ارزیابی
عملکرد آنها وجود داشته باشد.
فتحی کلی گویی را از آفات اجرای هر طرحی دانسته
و خاطرنشان کرد :طرح ها باید بعد از بررسی عملی
و تحقیقاتی ،اجرای آزمایشی و مشخص شدن نقاط
ضعف و قوت به کشــاورزان معرفی شوند تا اعتماد
کشاورز نسبت به سازمان خدشه دار نشود.
وی آموزش به کشاورزان را از دیگر بایدهای اجرای
این طرح دانســته ،گفت :برای اجرای بهتر این طرح
باید تفاهم نامه ای با سازمان صداوسیما منعقد نماییم
تا آموزش های الزم از طریق رسانه ملی به روستاییان
منتقل گردد و زمان درست کاشت ،داشت و برداشت
در هر مرحله اعالم شود.
وی کاشــت حبوبات و علوفه در زمین هایی که قرار
بود آیش شوند را از دیگر عوامل استقبال کشاورزان
از اجرای این طرح اعالم نموده و اظهار داشت :استان
آذربایجان شرقی یکی از قطب های دامپروری کشور
نیز می باشد و کاشت علوفه در زمین هایی که قرار بود
آیش شوند ،می تواند علوفه این دام ها را نیز مهیا نماید
که از دیگر محسنات اجرای این طرح است.
فتحی محــدود نمــودن تعریف مکانیزاســیون در
کشــاورزی به خرید تراکتور را نادرســت توصیف
نموده و اضافه کرد :مصداق شــاخص مکانیزاسیون
در کشاورزی دنباله بندها هستند که نقش اصلی را در
مکانیزه نمودن این حوزه دارند.

چهارشنبه  19مرداد ماه  - 1401شماره 1422

اخبار

دکترمعبودعباسزادهسکاندار
جدیدمجتمعمسسونگونشد

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-دکتر معبود عباس
زادهسکاندارجدیدمجتمعمسسونگونشد.
دکتر رستمی در جلســه تکریم مهندس رضوی و معارفه دکتر
معبود عباس زاده ،از زحمات ارزشمند مهندس رضوی در طول
تصدی پست مدیریت مجتمع تقدیر و ابراز امیدواری نمود دکتر
عباس زاده که فردی متدین ،جوان و شایسته است بتواند در جایگاه
جدیدمنشاخیردرمنطقهبودهومجتمعمسسونگونرادرنیلبه
افقترسیمیخودوخدمترسانیبهکشورومردمشریفمنطقهبه
عنوانمجموعهایسرآمدوکارآمدیارینماید.همچنین مهندس
رضوی به عنوان مشاور امور مهندسی و ساخت داخل مدیرعامل
شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب گردید .گفتنی است دکتر
معبود عباس زاده متولد روستای کرویق شهرستان ورزقان ،مدرس
دانشــگاه و دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت بازرگانی از
دانشگاهیزدبودهوترجمهوتالیفبیشازدهکتابدرحوزهمدیریت
استراتژیک را در پرونده علمی خود دارد.
همچنین از ســوابق اجرایی وی می توان بــه معاونت راهبری
هلدینگهای شستا ،مدیریت ســرمایه گذرای و توسعه اقتصادی
شســتا ،مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر شــرکتهای صندوق
بازنشستگی صدا و سیما ،عضو هیات مدیره شرکت نفت ستاره
خلیج فارس ،مدیریت و فعالیت در نظام بانکــی و بیمه ای و بازار
سرمایه و مشاور و مدیر پروژه های طراحی سند راهبردی صنایع
معدنیوصنعتیاشارهنمود.

مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستان:

مسئولیت  5میزملیبهبوشهرواگذارشد

در تعمیرات ساالنه صورت گرفت؛

انجام بیش از هزار فعالیت تعمیراتی در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه
اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
تعمیرات ســاالنه ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم فوالد مبارکه که در نوع خود یکی از بزرگترین
و حســاسترین عملیات تعمیراتــی در کارخانههای
فوالدسازی اســت ،در کوتاهترین زمان ممکن و بدون
هیچگونه حادثه با موفقیت انجام شد .تعمیرات ساالنه
ناحیه فوالدســازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه
که در نوع خود یکــی از بزرگترین و حســاسترین
عملیات تعمیراتی در کارخانههای فوالدسازی است،
در کوتاهترین زمان ممکــن و بدون هیچگونه حادثه با
موفقیت انجام شد .سید مجتبی غیوری ،رئیس دفتر
برنامهریزی و کنترل واحد ریختهگــری مداوم اظهار
داشت :تعمیرات ســاالنه ،عملیاتی حساس و حیاتی
جهت رساندن وضعیت تجهیزات به شرایط ایدئال است.
این تعمیرات با هدف تولید بدون توقف با صرف حدود
 ۴۵۰۰نفر ســاعت نیرو در تاریخ  ۹مردادماه  ۱۴۰۱با

موفقیت انجام شد .وی افزود :بهطورکلی بخش نگهداری
و تعمیرات از بخشهای استراتژیک و تخصصی شرکت
است که بهطور معمول فعالیتهای آن عمدتا در راستای
آمادهبهکار نگه داشتن و بهبود عملکرد و بهینهسازی
تجهیزات است .بنابراین برای تحقق این اهداف ،تعمیرات
ســاالنه ُمعین بهمنظور آمادهبهکاری و بهینهســازی
سیستمها انجام میشود .برخی اقداماتی که در واحد
ریختهگری مداوم انجام شد عبارتاند از :سرویس کلیه
متالکالدها شامل کلیدهای ورودی و خروجی؛ سرویس
ترانسهای کابین AوB؛ سرویس پاورسنترها؛ تعویض
 ۴عدد تابلوی پاورسنتر و روشنایی؛ تعویض لوله هوای
فشرده ورودی به سایت ریختهگری به همراه تعویض
ستونهای نگهدارنده؛ تقویت سازهها و تعویض سرویس
والوهای مربوط به آب سافت ماشینهای ریختهگری؛
تعویض و اصالح مســیر لولههــای آب کولینگ تاور
قدیم و سرویس پمپهای آب؛ سرویس کلیه تابلوهای

برق هر چهار ماشــین ریختهگری؛ انجام فعالیتهای
تعمیراتی ماشینهای ریختهگری و همچنین سرویس
شینها و تابلوهای تغذیه جرثقیلهای سقفی واحدهای
ریختهگری و آمادهسازی تختال .رئیس دفتر برنامهریزی
و کنترل واحــد ریختهگری مداوم گفــت :در همین
راســتا از حمایتهای مدیریت ناحیه فوالدســازی و
ریختهگری مداوم و تمامی همکاران ناحیه در تمامی

بخشها و پیمانکاران تالشــگر که در رسیدن به این
هدف ارزشمند یاریرسان ما بودند ،قدردانی میکنیم
و امیدواریم با تــالش و حمایت کلیه همکاران بتوانیم
در جهت اهداف ســازمان گام برداریم .محمد اشرافی،
کارشناس برنامهریزی دفتر تعمیرات ریختهگری نیز
اعالم داشــت :توقف کلی ناحیه فوالدســازی مطابق
برنامهریزی قبلی بدون هیچگونه حادثه و با انجام بالغبر
 ۱۰۰۰فعالیت در قالب استانداردها و درخواستهای
مطرحشده به پایان رسید که نشــان از دانش و همت
واالی همکاران واحدهای درگیر اســت .برخی دیگر از
مهمترین فعالیتهای اساسی انجامشده به این شرح
اســت :تعویض ریل مدول A ROW G؛ تعویض بال
والوهای ۶و ۱۲اینچ خشککن هوای فشرده؛ تمیزکاری
حوضچههای سیکل  Aمدول A؛ سرویس کلیدهای
 ۶/۶و  ۳۸۰و تست رولیاژ و سرویس ترانسها و باتری
شارژرها وUPSها در تمامی کابینهای ناحیه.

افزایش  71درصدی اظهارنامههای مالیاتی در آذربایجانغربی
ارومیه-خبرنگاراقتصادســرآمد-مدیرکل امور
مالیاتیآذربایجانغربیگفت:تعداداظهارنامههایمالیاتی
دریافتی مربوط به سال  ۱۴۰۰در استان ،نسبت به سال
 ۱۳۹۹حدود ۷۱درصد افزایش یافته است.
جعفر پورمختار گفت :تا پایان تیرماه امسال ۲۲۴ ،هزار و
 ۵۶۶فقرهاظهارنامهمالیاتیمربوطبهعملکردسال۱۴۰۰
در استان دریافت شدهکه آماربسیار قابل توجهی است.
وی اضافه کرد :در تابستان سال گذشته ،حدود ۱۳۲هزار
اظهارنامه مالیاتی در آذربایجان غربی دریافت شده بود که

امسال حدود ۹۳هزار فقره بیشتر شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی ادامه داد :عملکرد
اظهارنامه های مربوط به مالیات مســتقیم سال ۱۴۰۰
نیز قابل توجه بوده بطوریکه در این حوزه شاهد رشد ۹۶
درصدی هستیم .پورمختار اظهار کرد :در حالیکه سال
گذشته شاهد ارائه  ۸۴هزار فقره اظهارنامه مالیات های
مستقیم مربوط به سال ۱۳۹۹بودیم ،این رقم در عملکرد
مربوطبهسال ۱۴۰۰بهحدود ۱۶۵هزارفقرهرسیدهاست.
ویگفت:دربخشصاحبانمشاغلهمدرتابستانامسال،

معاون عمرانی استاندارخبرداد؛

وجود  ۹۷۶پروژه عمرانی راکد
در لرستان

خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد -معاون عمرانی
استانداریلرستانبابیاناینکهدرلرستاننیازبهکارهایجهادیوشبانه
روزی داریم ،گفت :در استان  ۹۷۶پروژه داریم که یا متوقف هستند و یا
اینکهحرکتآنهاالکپشتیاست.
احمد رضا دالوند در آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه جامع علمی
کاربردی لرستان با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی استان موضوع
اشتغال است ،عنوان کرد :متاسفانه ما جزو استانهای پیشرو در حوزه
بیکاریهستیم.
وی افزود :عدم تخصص نیروهای کار ،بیتوجهی به جوانان و عدم پرورش
مدیرانمتخصصازدالیلیاستکهمنجربهبیکاریدراستانشدهاست.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریلرستانتاکیدکرد:بایدبهجوانان
متخصصدرحوزههایمختلفبهادادهشود.
دالوندبابیان اینکه در لرستاننیازبهکارهای جهادیو شبانه روزی داریم،
عنوان کرد :در استان  ۹۷۶پروژه داریم که یا متوقف هستند و یا اینکه
حرکت آنها الکپشتی است .وی گفت :متاسفانه در دانشگاهها بیشتر به
مسائلتئوریپرداختهمیشودتاکارهایعلمیواینیکآسیباست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرســتان خاطر نشان کرد:
دانشگاههابایدبهبخشصنعت،کشاورزیوگردشگریپیونددادهشوند.
دالوند بر کیفی سازی رشتههای دانشگاهی تاکید کرد و گفت :گسترش
های بیهوده آسیب است باید نیازهای اســتان را بررسی و براساس آن
رشتههای مورد نیاز را اضافه کرد.
وی بیان کرد :یکی از ظرفیتهای بالقوه اســتان بخش کشــاورزی و
گردشگری اســت که اگر آنها را فعال کنیم مشکل اشتغال استان حل
میشود .معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرستان در پایان
صحبتهایخودبراستفادهازنیروهایجوانتاکیدکرد.

حدود  ۶۰هزار اظهارنامه مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰
دریافت شد که ۲۶درصد بیشتر از اظهارنامه های مربوط
به عملکرد سال ۱۳۹۹بوده است.
مدیرکلامورمالیاتیآذربایجانغربیاضافهکرد ۷۳:درصد
اظهارنامه های دریافتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰در
حوزه مالیاتهای مستقیم و  ۲۷درصد مربوط به مالیات
صاحبانمشاغلبودهاست.
امسال قرار است  ۳۸هزار میلیارد ریال درآمد عمومی در
آذربایجان غربی دریافت شود که بخش عمده آن مربوط

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد؛

ضرورت سرعت بخشیدن به روند
اجرایی طرح های توسعه ای فوالد بارکه

اصفهان-ســمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادســرآمد-
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :فوالد مبارکه از یک ســو بر
افزایش کیفی و کمی تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای
موجود تمرکز دارد و از ســوی دیگر توسعه هدفمند و متوازن
با نگاه به آینده را به طور همزمان با جدیت بیش از پیش ادامه
خواهد داد .محمدیاســر طیب نیا ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،
ضمن بازدید از طرحهای توســعه در دســت اجرا بر ضرورت
سرعت بخشیدن به روند اجرایی این طرحها تأکید کرد.
وی افــزود :از این که ســهامداران فوالد مبارکــه مجمع را با
خوشــحالی ترک کردند ،خرســندیم ،لیکــن همچنان حل
مشکالت معیشــتی مردم و راه نجات کشــور را اشتغالزایی،
ارتقاء بهرهوری ،کسب دانش فنی بهروز و اجرای هرچه سریعتر
توسعههای شــرکت میدانیم و بر نقش محوری شرکتهایی
چون فوالد مبارکه بر توسعه صنعتی کشور تأکید داریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد :توزیع سود باال به
معنی توقف روند توسعهها نیســت ،فوالد مبارکه از یک سو بر
افزایش کیفی و کمی تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای
موجود تمرکز دارد و از ســوی دیگر توسعه هدفمند و متوازن
با نگاه به آینده را به طور همزمان با جدیت بیش از پیش ادامه
خواهد داد .طیبنیا تصریح کرد :تمام همت مدیران و کارکنان
گروه فوالد مبارکه در شــرایط ســخت اقتصادی و رکود بازار
فوالد بر این است که با افزایش بهرهوری ،کاهش بیش از پیش
هزینهها و جذب فزاینده منابــع مالی به اهداف از پیش تعیین
شده جهت ایجاد تحول صنعتی و اقتصاد بدون نفت در کشور
دست یابند.

بهمالیاتاست.
این میزان درآمد عمومی دریافتــی ،کمتر از یک درصد
کل درآمدهای مربوط به اســتانهای  ۳۱گانه کشور به
شمار میرود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد؛

بهسازی و ارتقاء محور
ارتباطی(کنجانچم)مهران به ایالم

ایالم – حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیر کل راهداری و
حملونقلجادهایایالمگفت:عملیاتبهسازیوتعریضمحدوده
کنجانچم محور مهران به ایالم توسط راهداران در حال اجراست.
سیدزاهدچشمهخاوراظهارداشت:عملیاتبهسازیمسیرهایگوناگون
ایالم برای دسترسی راحت و ایمن به مرز بین المللی مهران تاپیش از آغاز
آییناربعینحسینیباپیشرفتفیزیکیمناسبوباشتابوجدیتتمام
در بخشهای مختلف در دست اجراست.
ویگفت:پروژهبهسازیوتعریضمحدودهکنجانچممهراننیزبهطول۷
کیلومترباپیشرفتفیزیکی ۷۰درصدیدرحالاجراست.
وی افزود :در طول این مسیر(۷کیلومتری) عملیات اجرایی پروژه بغل
بری،ترانشه برداری ،شانه سازی،تسطیح،آبپاشی و تراکم به حجم بیش
از ۱۸۰هزار متر مکعب بمنظور ایجاد باندهای کندرو شنی و آماده سازی
مسیرباحذفگرههایترافیکیصورتگرفتهاست.
وی در ادامه تاکید کرد :در راســتای تعریض مســیر هفت کیلومتر از
کنجانچم مهران عالوه بر تعریض این مسیر ،باید نسبت به تعریض پل
به صلواتی با دهانه ی  ۴۵متر که یکی از نقاط مهم این مســیر بوده نیز
اقدام شود .وی افزود :عملیات احداث فونداسیون و کوله های پل توسط
پیمانکارآغازشدهوپیشبینیمیشودتانیمهاولشهریورماهپروژههای
مذکور به اتمام برسد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم با
اشاره به اینکه نقاط حادثه خیز و نقاطی نیز که به عالئم و سرعت گیر در
این مسیر نیاز دارد مشخص شده افزود :اقدامات الزم در این زمینه صورت
گرفتهوهمچنین ۳۰کیلومترعملیاتپاکسازیحاشیهنیوجرسیهادر
محور مهران به سه راهی جنداهلل و ۵کیلومتر شانه سازی محدوده صالح
اباد به سمت مهران بخش دیگری از ماموریتهای راهداری شهرستان
مهرانمیباشد.

بوشهر–سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلصنعت،
معدن و تجارت استان بوشهر در نشســت میز ملی خرما گفت:
براساسظرفیتهامسئولیتپنجمیزملیشاملخرما،میگو،گوجه
فرنگی ،کود شیمیایی و محصوالت پتروشیمی از طرف سازمان
توسعهتجارتبه استانبوشهرواگذارشدهاست.
مهدی صفوی اضافه کرد :اوائل دهه  ۹۰مطالعه جامعی در سطح
کشور و استان بوشهر تحت عنوان خوشه صنعتی خرما به مدت
پنجسالانجامشدوچالشهایمتعددیدرهمهالیهها،حلقههای
زنجیره ارزش ،کشاورزی ،فرآوری ،فروش و صادرات شناسایی و
برنامههاییتعریفشد.
وی افزود :با تعریــف برنامههای متعدد در راســتای کاهش این
مشکالت اقدامات و دســتاوردهای خوبی به ویژه در بازار داشتیم
که از جمله آنها حضور بخش خصوصی در نمایشگاههای داخلی
و خارجی ،برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای تخصصی و ارائه
آموزشهای الزم برای فراهم کردن زمینه ارتقای بســته بندی
محصولخرمابود.
صفوی گفت :در زمینه زیرســاختها و در راستای ارتقای ارزش
افزوده محصول خرما سردخانهها در استان توسعه یافته به گونهای
کهامروز ۵۰هزارتنظرفیتسردخانهایدراستانبوشهردراختیار
بخش خرما قرار دارد.
وی اضافه کرد :در زمینه فناوری و بحثهای دانش بنیان مشکالتی
وجود داشت که با اســتفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و
مشاوران بخشی از آنها برطرف شد.
صفوی گفت :با وجود همه تالشهای انجام شده ،اما هنوز در برخی
از حوزهها از جمله صادرات همچنان مشکالتی وجود دارد که برای
رونقاینبخشبایدبهدنبالتنوعکشورهایهدفباشیم تابتوانیم
محصوالتخودرابهسایرکشورهاصادرکنیم.
وی افزود :ایجاد تنوع در زمینه بستهبندی محصول خرما و تقویت
صنایعپائیندستیدراینبخشضروریاست.
مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستانهمچنینباتاکیدبرضرورت
تقویت سردخانههای کوچک مقیاس در استان بوشهر اضافه کرد:
باید تالش شود الیههای پایینتر را فعال کرد تا بتوان ارزش افزوده
بیشتریحاصلشود.

مدیرعاملآبفایالبرز:

سیالبهاخللیدرتوزیعآبشرب
استانالبرزایجادنکرد

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرعامل آبفای
استان البرز گفت :با وجود اینکه استان البرز با پدیده بارندگی شدید
و سیالب دربعضی مناطق روبرو شد اما در جریان متعادل توزیع آب
شربهیچگونهخللیایجادنشد.
«ذوالفقار مهدی زاده»افزود :با وجودی که چند روستای استان با
سیالب روبرو شده و آب رودخانه کرج هم با کدورت روبرو و ورود آب
ازرودخانهبهتصفیهخانهبطورموقتقطعشد،بااقدامهایجهادی
صورتگرفتهتوسطهمکارانتالشگرآبفایالبرز،حتیلحظهایدر
جریانمتعادلشبکهتوزیعآبهماستانیهامشکلیحادثنشد.
وی ادامه داد :اکنون در همه مناطق زی رپوشش تامین و توزیع آب
شرببصورتعادیومتعادلدرحالانجاماستوهیچگونهقطعی
و افت فشار در مناطق استان وجود ندارد.
مهدیزادهخاطرنشانکرد:برایگذرازتابستانگرمکهفقطنیمی
از آن سپری شــده ،نیازمند یاری و همراهی مردم با صرفه جویی
حداقل ۱۰درصدیهستیم.

