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اخبار
مدیرکل استاندارد استان :

 ۱۶۸گواهیتاییدیهایمنیآسانسور
در چهارمحال و بختیاری صادر شد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان :حجم مخازن سدهای لرستان به  ۴۰.۹۹میلیون مترمکعب رسید

خرمآباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعاملشرکتآبمنطقهایلرستانگفت:حجممخازنسدهایاستانبه ۴۰.۹۹میلیونمترمکعبرسید.
داریوش حسننژاد اظهار کرد :هماکنون ۲۰درصد از مخازن سدهای لرستان پر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازنسدهای لرستان ،افزود :حجم کل مخزن سدهای مروک ،ایوشان ،تنگ هاله ،خانآباد ،کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه هماکنون ۲۰درصد از مخازن سدهای استان پر است ،گفت :حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۰.۹۹میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به
مدتمشابهسالگذشته ۱۲درصدکاهشرانشانمیدهد.حسننژادخاطرنشانکرد :درحالحاضرمجموعآبورودی ششسداستان ۰.۱۲مترمکعببرثانیهومیزانآبخروجیازسدها ۱.۶۶مترمکعب
بر ثانیه است .وی اضافه کرد :با توجه به میزان نزوالت جوی و کاهش قابلمالحظه حجم آب موجود پشت سدها و بحران خشکسالی ،کلیه کشاورزان و بهرهبرداران الزم است رعایت الگوی کشت و میزان
برداشتازمنابع آبیرامدیریتکنندتابابحرانکمآبیمواجهنشویم.

استاندار یزد اعالم کرد؛

شهرکرد-خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلاستانداردچهارمحالبختیاریگفت:درششماه
اول سالجاری تعداد ۱۶۸گواهینامه تاییدیه ایمنی آسانسور صادر شده است.
مهدیپژوهشاظهارکرد:براساسمصوبهشورایعالیاستاندارد،آسانسورهاینصبشده
در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و این موضوع به شهرداریهای
استان برای رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ابالغ شده است.
وی با اشاره به صدور ۱۶۸گواهی تاییدیه آسانسور در استان ،افزود :تاییدیههای آسانسور
دارای اعتبار یکساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط
شرکتهای مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه ،مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به
عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور خواهد بود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد :عقد قرارداد نصب ،راهاندازی
و سرویس و نگهداری آسانسور فقط با شرکتهای معتبر و دارای پروانه طراحی مونتاژ
آسانسور از سازمان صمت مجاز است.

معاون شهرداری شیراز خبر داد؛

بهرهبرداری از ۵۰پروژه عمرانی در شیراز تا پایان امسال

شیراز-غزاله توانایی،خبرنگاراقتصادســرآمد -معاون عمرانی شهرداری شیراز ،با بیان
اینکه امسال  ۵۰پروژه عمرانی تکمیل میشــود ،گفت :هماینک  ۲۶پروژه تکمیل شده و
آماده افتتاح است.
محمد امین با بیان اینکه موضوع اصلی پروژههای حوزه عمرانی شهر شیراز و توزیع آنها
براساسمسئلهمحوریاستوتأثیرگذاریآنموجبمیشودتاپروژههابراساساولویت
بندیاجراشود،گفت:پروژههایشهریدرسهگروه بزرگمقیاسباتأثیرشهریواستانی،
متوسطوکوچک مقیاسدرسطحشهرداریهایمناطقاجرامیشوند.
او افزود :در حوزه مناطق نیز با تقسیم بندی پروژهها به دو گروه شاخص و وظیفهای ،تعداد
 ۲۲۰پروژه شاخص در مناطق یازده گانه شناسایی و احصاء شدند و هدف گذاری برای
اجرای آنها تا پایان سال  ۱۴۰۴تعیین شده اســت.همچنین مقرر شده تعداد  ۵۰پروژه
شاخص تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد که از این تعداد ۲۶،پروژه تکمیل و آماده
افتتاحهستند.
معاونشهرداریشیرازبهمیزانارزشریالیاینپروژههااشارهوبابیاناینکهبراساسبرآورد
انجامشدهاعتبارموردنیازاینپروژههابالغبر ۷هزارمیلیاردتومانبابرآوردتورمفعلیاست،
خاطرنشان کرد :این در حالیست که در راستای تکمیل پروژههای بزرگ مقیاس در حوزه
عمرانی،نیازمند ۵هزارمیلیاردتوماناعتبارهستیم.
امین گفت :تعداد پروژههای بزرگ مقیاس ۷۱پروژه است که اجرای پل روگذر احمد ابن
موسی (ع) ،تقاطع نواب صفوی ،پروژه زیر گذر گویم و کمربندی ۵۵متری جنوب شهرک
حافظدرجهتکاهشترافیکشمالوشمالغربشیرازواجرایسهبزرگراهشهیداستوار
وشهیدسلیمانیوآیتالهحائریازجملهآنهاست.
او خاطرنشان کرد :باتوجه به اینکه یکی از مشکالت شهر شیراز در حوزه ترافیک است این
معاونت در حوزههایی همچون رفع مشکل کمربندی جنوب و جنوب شرق شیراز ورود
کردکهدراینراستااجرای ۸تقاطعدرکمربندیدردستورکارقرارگرفتکهاجرای ۳تقاطع
در تعهد راه و شهرسازی و احداث دو تقاطع در تعهد شهرداری است.

برگزاری چهارمین همایش بین المللی گردشگری و معنویت
به میزبانی یزد

یزد  -علی احمدیان،خبرنگاراقتصادســرآمد-
اســتاندار یزد ضمن اعالم خبــر میزبانی یزد در
چهارمین همایش بین المللی گردشگری و معنویت،
گردشگری را یکی از مهمترین مزیت ها و فرصت های
این استان دانست و گفت :برنامه های حوزه گردشگری
استانمتناسببامالحظاتفرهنگیاستاندنبالمیشود.
«مهران فاطمی» در هفتمین نشســت شورای توسعه
گردشگری اســتان یزد که به منظور تصمیم گیری در
خصوص برگزاری چهارمیــن کنفرانس بین المللی
گردشــگری مذهبی و معنویت در یزد ،ارائه شیوه نامه
تشکیل شورای توسعه گردشگری در شهرستانهای
استان و ارائه گزارش ســازمان صمت و اتاق بازرگانی
اســتان در رابطه با مصوبات جلسه قبل در محل سالن
کوثر اســتانداری برگزار شد ،گردشــگری را یکی از
مزیت ها و فرصت های اســتان دانست و گفت :یکی
از رویکردهای مهم در حوزه گردشگری ،گردشگری
مذهبی و معنوی است که برگزاری چهارمین همایش
بین المللی گردشــگری و معنویت به میزبانی یزد می
تواند سبب معرفی بیش از پیش ظرفیت های استان در

این حوزه شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره باید با نگاه به ظرفیت های
استان برگزار شود ،خاطرنشــان کرد :ظرف مدت یک
هفته تا ۱۰روز آینده ،جلسه ای فی ما بین مدیرکل میراث

استاندار آذربایجان شرقی:

تبریز نقطه ثقل ارتباطات خارجی با کشورهای منطقه در حوزه گردشگری است
تبریز  -امید محمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-
اســتاندار آذربایجان شــرقی تبریز را نقطه ثقل
ارتباطــات خارجی با کشــورهای منطقــه در حوزه
گردشگری عنوان کرد.
عابدین خرم به مناســبت هفته گردشگری با روسای
تشکلها و انجمنهای صنفی تأسیسات گردشگری و
فعاالن این حوزه دیدار و گفتوگو کرد.
عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی ضمن تبریک
هفته گردشگری و تقدیر از فعاالن این حوزه ،تأکید کرد:
«تبریز با توجه به موقعیت جغرافیایی و جایگاه فرهنگی
و تاریخی در کنار افزایش تعامالت سیاسی مسئوالن
استان و نقشــی که دولت برای این استان برای توسعه
همکاریهای اقتصادی قائل شده است میتواند نقطه
ثقل ارتباطات خارجی با کشــورهای منطقه در حوزه

گردشگریباشد».
او با بیان اینکه صنعت گردشگری میتواند جامعه را پویا
کرده و در تبادل فرهنگی و ارزشافزوده اقتصادی نقش
مهمیایفاکند،گفت«:بایدظرفیتهایگردشگریاستان
بیشازپیش معرفی شود .یکی از عوامل توسعه استان
توجه به مسئله گردشگری است ،باید با نگاه فرهنگی
و پشتوانه علمی به این موضوع نگریست تا بتوان حق
مطلبرانسبتبهجایگاهومنزلتتبریزواستاناداکرد».
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مالقات خود با ۱۲
سفیر کشورهای خارجی ادامه داد« :گذشته و تاریخ تبریز
حاکی از آن اســت که یکی از اصلیترین گلوگاههای
گردشگری جهان در کشور اسالمی ایران بوده و دارای
جایگاه ویژه فرهنگی در تاریخ اســت .اولین مســئله
مهمی که میتواند تبریز را دررسیدن به جایگاه اصلی

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای البرز خبرداد؛

اتمامشبکهفاضالبروستایحاشیه
سد طالقان تا پایان سال جاری

عضو شورای شهراراک:

عملکرد 2نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک قابل قبول است

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-حسن قربانی عضو شورای شهر و شهردار سابق
اراک گفت:عملکرد عماد مردانی و حامد امینی دو نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک قابل
قبول است و هر دو تعامل خوبی با شورا و شهرداری تا به اینجا داشته اند و امیدواریم این
روند ادامه دار باشد.
قربانی افزود:مردانی چه در زمانی که ریاست خانه صمت و امینی زمانی که مدیرعاملی
شرکت صال را عهده دار بود و در حال حاضر که هر دو در اتاق بازرگانی اراک عهده دار
مسئولیت هستند به خوبی عمل نموده اند ،البته جای کار هنوز هم زیاد است و صنعتیها و
صاحبان سرمایه میتوانند در بخشهای سرمایه گذاری شهری اراک هم ورود پیدا کنند و
جهشخوبیبهمجموعهشهریواردنمایند.
ویادامهداد:دربحثمدیریتشهریدرمجموعهشهرداریاراکجایکاربسیاراستوبه
خالقیت،سازماندهیومدیریتقویترینیازمندیمچراکهدرحالحاضرمردمهمرضایت
قابل قبولی از روند گذشته ها ندارند.
قربانی همچنین بیان داشت:با آمدن علیرضا بیاتیان در معاونت خدمات شهری و همچنین
جلساتی که با احمد حسنی مدیرعامل فضای سبز داشــتیم و نکاتی را که برای وی بیان
کردیم،امیدواریمتغییراتمحسوسیدربحثزیباییوهمچنینمدیریتشهریصورت
بگیرد.
قربانیبااشارهبهاستفادهازهمهظرفیتهایانسانیاستانگفت:شورایششمازهمهظرفیتهای
انسانیاستانیوکشوریدراموراستفادهمیکندوازهمهبزرگاناستانیهمکهدرحالحاضر
نیزدراستانساکننیستندهمیاریمیطلبیمودراینراستاوبراینمونهازدکتررازگردانیکه
اصالتی خندابی و از روستای رازگردان میباشد در امر یاری رسانی در شهر اراک و خنداب
صمیمانهقدردانیمیکنیم.

خود کمک کند توجه به مسئله جذب گردشگر است
که در این خصوص باید بخــش خصوصی و دولتی
تالش کند جایگاه تبریز اعتال و احیا شود ».او گفت« :با

افزایش حضور گردشگر در استان عموم مردم از منافع
آن برخوردار میشــوند و باید تالش شود نواقص این
حوزهبرطرفشودونبایدبهوضعموجودراضیشویم».

مدیرکل امور مالیاتی استان :

عوارض ارزش افزوده در قزوین  ۹۵درصد رشد داشته است
قزوین -مریم نقدی،خبرنگاراقتصادســرآمد-
مدیرکل امور مالیاتی قزوین از رشد  ۹۵درصدی
عوارض ارزش افزوده این استان در ۶ماه نخست امسال
خبر داد.
عزیزاهلل عباسپور اظهار داشت :در نیمه نخست امسال
هفت هزار و ۲۹۵میلیاررد ریال از محل عوارض ارزش
افزوده در سطح استان وصول شد که این میزان نسبت
به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل مالحظه ای
روبرو بوده است.
وی با اشاره به اینکه تخصیص سهم عوارض مالیات بر

کرج-معصومهعینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاونبهرهبرداریوتوسعهفاضالبشرکت
آبفای البرز گفت :اجرای شبکه فاضالب روستای زیدشت شهرستان طالقان به طول ۱۰
کیلومترتاپایانامسالبهاتماممیرسد.
ابوالقاسم رمضانی در این خصوص اظهار کرد :روستای زیدشت به دلیل قرارگرفتن در
حاشیه سد طالقان ،در الویت اجرای شبکه فاضالب و نیازمند جمع آوری ،تصفیه و دفع
بهداشتیفاضالباست.
وی گفت :طول شبکه فاضالب این روستا ۱۰کیلومتر است که تا کنون ۸۵۰۰متر آن اجرا
شده وپیش بینی می شود تا پایان امسال به طور کاملبه پایان برسد.
رمضانیبااشارهبهکلنگزنیساخت پکیجتصفیه فاضالب زیدشت توسط استاندار البرز
درهفتهدولتامسالافزود:عملیاتخاکبرداریاینپکیجتصفیهخانهازابتدایمهرماهآغاز
شده و با بهره برداری نهایی از آن تا پایان سال جمعیتی در حدود ۲۵۰۰نفر از خدمات دفع
بهداشتیفاضالببهرهمندخواهندشد.
ویتعدادانشعابهایفاضالباینروستارا ۷۵۰فقرهعنوانکردوگفت:برایپکیجتصفیه
فاضالب روستای زیدشت ۳۲میلیارد تومان اعتبار صرف خواهد شد.

فرهنگی،شهرداریزد،رئیسسازمانفرهنگی،اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری و نماینده بخش خصوصی با
دبیر علمی همایش برگزار و چارچــوب اجرایی کار
تدوین شود.

استاندار در بخش دیگری از ســخنانش به ضرورت
تشکیل شورای توسعه گردشــگری شهرستان ها به
ریاســت فرمانداران اشــاره و اظهار کرد :با توجه به
ابعاد مختلف فرهنگی ،زیرساختی و اقتصادی حوزه
گردشگری و بین بخشی بودن مسائل آن ،ایجاد شورایی
جهت ایجاد هماهنگی های فرابخشــی در این حوزه
ضروری است .فاطمی با بیان اینکه نقش شورای توسعه
گردشگری هدایت ،حمایت و تسهیلگری است ،افزود:
در قالب نشست های شهرستانی این شورا باید نقشه راه
گردشگری شهرستان ها درصورت وجود؛ بازنگری و
در صورت عدم برخورداری از آن؛ تدوین و نقش هر
بخش در فعالسازی ظرفیت های گردشگری شهرستان
هاتعیینشود.ویبابیاناینکهقرارگیریبرنامههایاین
حوزه روی کاغذ و در حد راهبرد و سیاست پذیرفتنی
نیست،گفت:درنشستهایشورایتوسعهگردشگری
شهرستان ها باید موانع پیش روی رشد ظرفیت های
گردشگری شناسایی و برای حل آن چاره اندیشی ،از
فعالیتهایفعالیناینبخشحمایتوتوزیعتسهیالت
باتمرکزبرمناطقکمتربرخوردارباشد.

ارزش افزوده عامل مهمی در توسعه شهری محسوب
می شود ،خاطرنشان کرد :طی ۶ماه نخست امسال مبلغ
پرداخت شده از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده
جهت توسعه زیرساخت ها و امور شهری با رشد ۶۴
درصدی ،بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰میلیارد ریال بوده است.
عباســپور ،مالیات را از درآمدهای پایدار دانســت و
خاطرنشان کرد :درآمدهای حاصل از مالیات در قالب
ارایهخدماتاجتماعیورفاهیودرشکلهایمختلف
دوباره به مردم بازمی گردد و بدون شک هزینه کرد آن در
بخش های مختلف اجتماعی و خدماتی مانند ورزش،

سالمتوانواعخدمات شهریدیگرمیتوان درراستای
ارتقایفرهنگمالیاتیگامهایموثریبرداشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در خصوص مهلت
ارایه اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ،یادآور شد:
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی،
حداکثر  ۱۵روز پس از پایــان هر فصل مهلت دارند تا
اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه کنند و از این رو آخرین
مهلت ارایه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سه
ماههدوم(تابستان)باتوجهبهتعطیلی ۱۵مهر،شنبههفته
آینده ( ۱۶مهر) خواهد بود.

برق مورد نیاز  ۳۳حلقه چاه
اضافه شده به شبکه آبرسانی همدان
تامین شد

جابجاییمسافر
در استان مرکزی ۴۴درصد افزایش
یافت

برخورداری ۵۰۰هزار
دانشآموز خراسان رضوی
از طرح تغذیه رایگان

همدان -فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تامین برق
 ۳۳حلقه چاه و سه ایستگاه پمپاژ گفت :به منظور آبرسانی اضطراری به
شهر همدان ۱۸ ،کیلومتر شبکه  ۲۰کیلوولت برق احداث و  ۲۸دستگاه
ترانسفورماتورنصبشد.
علی سهرابیبیدار در آیین تجلیل از کارکنان ایثارگر و خانواده شهدای
اینشرکتبااشارهبهاقداماتانجامشدهبرایبرقرسانیبهچاههایآب
استان و رفع مشکل آب همدان اظهار داشت :در حوزه آبرسانی به شهر
همدان کارکنان این شرکت با تالشی جهادی نسبت به تأمین برق مورد
نیاز چاههای آب کشاورزی برای ورود به شبکه آب استان اقدام کردند.
وی تصریح کرد :برای برقرسانی به ایستگاه شماره سه پروژه آبرسانی
بلند مدت به همدان نیز ۲۳کیلومتر از شبکه برق این مسیر نیاز به اصالح
داشتکهطیعملیاتجهادیباحضور ۴۰گروهعملیاتیاجراشد.
سهرابی بیدار خاطرنشان کرد :برای انجام این عملیات بزرگ در حالت
عادی نیاز به  ۱۵روز کار بود که با اجرای ایــن مانور بزرگ و حضور
گروههایعملیاتیازسراسراستانطی ۶ساعتعملیاتاجراشد.
وی با بیان اینکه امسال با مدیریت پیک بار تابستان ،مشترکان خانگی
استان ،تابستان را بدون خاموشی سپری کردند ،ادامه داد :برای رسیدن به
این هدف ،برنامههای مدیریت پیک بار با همت وزارت نیرو و شرکت
توانیر و با مشارکت مردم به خوبی اجرایی شد تا مراکز مشترکین خانگی
ماخاموشینداشتهباشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اقدامات
فرهنگی اجرا شده اظهار داشت :در ایام اربعین حسینی نیز نیروهای این
شرکت برای خدمتسانی به زائران حسینی به مرز مهران و خسروی
اعزام شدند.

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلراهداریوحمل
ونقلجادهایاستانمرکزیگفت:جابجاییمسافردرایناستان
ازابتدایسالجاریتاکنوننسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبیشاز۴۴
درصد افزایش داشته است.
مهرداد جهانی افزود :بیش از یک میلیون و  ۴۵۸هزار مسافر از ابتدای
سال جاری تاکنون توسط ناوگان حمل و نقل مسافری این استان به نقاط
مختلفکشورجابهجاشدند.
ویادامهداد:همچنیندراینبازهزمانی ۷۴۶هزارو ۵۹مسافرنیزدرقالب
 ۶۷هزار و ۶۴۳سفر از مبدا استان مرکزی به نقاط مختلف کشور جابهجا
شد و ۷۱۲هزار و ۲۱۴هزار نفر نیز به این استان وارد شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی اظهار کرد :حدود
 ۷۵درصد این مسافران به صورت برون استانی و  ۲۵درصد به صورت
درون استانی جابه جا شدهاند.
جهانی گفت ۶۵ :درصد از مسافران جابه جا شده توسط ناوگان حمل
و نقل مسافری استان با استفاده از ناوگان اتوبوسی ۱۲ ،درصد سواری
کرایه بین شــهری و  ۲۳درصد توسط ناوگان حمل و نقل مینیبوسی
جابهجاشدهاند.
وی افزود ۴۸ :شرکت مسافربری و یک هزار و  ۹۲۵نفر راننده در حوزه
حملونقلمسافردراستانمرکزیفعالیتمیکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت:
بیشترین جابهجایی مسافر از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان به
ترتیب در ماه های تیر ،خرداد و اردیبهشت ماه انجام شده است.
 ۶هزار و  ۴۰۰کیلومتر انواع آزاد راه ،راه اصلی و راه روستایی در استان
مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راههای روستایی تشکیل
داده است.

مشهد-صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیر روابط عمومی
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت ۵۰۰ :هزار دانشآموز
خراسان رضوی در مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر مشمول طرح
تغذیهرایگانمیشوند.
حسین محمدزاده در خصوص تعداد دانشآموزان در سال تحصیلی
جدید اظهار کرد :تعداد دانشآموزان استان در سال گذشته حدود یک
میلیون  ۳۰۰دانشآموز بوده که در حال حاضر این عدد به بیش از یک
میلیون ۴۰۰دانشآموز رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات الزم در جبران کمبود معلمان در سال تحصیلی
جدید عنوان کرد :با توجه به افزایش جمعیت ،اقداماتی جهت جبران
کمبود نیروهای معلم از جمله اســتفاده از نیروهای بازنشسته ،خرید
خدمات و حقالتدریسی انجام گرفته است .امیدواریم در چند روز آینده
اینمشکلحلشود.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص
وضعیتواکسیناسیوندانشآموزانتصریحکرد:تزریقدوزهایواکسن
کرونا برای دانشآموزان الزامی نیست اما واکسیناسیون دانشآموزان۱۱
تا ۱۸سال برای جلوگیری از ایجاد مشکل در آینده مورد تاکید است.
محمدزاده با اشاره به طرح تغذیه رایگان در خراسان رضوی بیان کرد:
 ۵۰۰هزار دانشآموز خراسان رضوی در مناطق کمبرخوردار و حاشیه
شهرمشمولطرحتغذیهرایگانمیشوند.درآیندهاینزدیکتوزیعشیر
رایگان نیز در تمام مدارس خراسان رضوی انجام خواهد شد.
وی افزود :از سال گذشــته  ۳۰هزار دانشآموز جا مانده تحصیلی در
خراسان رضوی شناســایی شــدند و اقدامات الزم برای جذب این
دانشآموزان در حال انجام است .آمار این دانشآموزان در سال تحصیلی
جدیدنامعلومبودهزیراهمچنانثبتنامهاتکمیلنشدهاست.
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اخبار
مدیرامامزادهسیدمحمدکججانیتبریز؛

نمایشگاههافرصتعظیم
برای نشان دادن ظرفیت ها و عملکردها است

تبریز  -امید محمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر امامزاده سید
محمدکججانیتبریزگفت:درنمایشگاهعملکردسازماناوقافو
امور خیریه و در غرفه امامزاده سید محمد کججانی ،فرصتی پیش
آمد تا ظرفیت هایامامزاده ها را به بازدید کنندگان نشان دهیم.
صمد خلیلی با بیان اینکه امامزادگان ظرفیت های زیادی دارند که
اغلب مردم از آنها خبر ندارند اظهار داشت :ظرفیت امامزادگان،
فقط معطوف به محلی برای دعا و عبادت نیست بلکه این مکانها،
فرصتی بی نظیر برای کارهای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و حتی
اقتصادیاست.
وی با اشاره به فعالیتهای امامزاده سید محمد کججانی در ایام
کروناگفت:دردورانشیوعویروسمنحوسکرونا،دراینامامزاده
یک کارگاه تولید ماسک راه اندازی شد که بیش از  ۲۰۰هزار عدد
ماسک تولیدودرمناطقمحرومتوزیعشد.
خلیلی افزود :تهیه و توزیع بیش از ۳۰۰هزار بسته معیشتی و غذای
گرم ،کمک به سمپاشی معابر عمومی ،تهیه  ۴۰۰عدد تبلت برای
دانش آموزان کم بضاعت ،تهیه  ۵۰۰پک لوازم التحریر ،تهیه صد
دست لباس فرم دانش آموزان و هم از دیگر اقدامات امامزاده سید
محمد کججانی در دوران بحران کرونا بود.
وی با اشاره به اقدامات کم نظیر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
در سالهای اخیر گفت :هم اداره کل و هم خود مردم با مشارکت
هم ،کارهایی انجام می دهند که بی نظیر است و این خدمات باید
به مردم تشریح شود.
مدیر امامزاده ســید محمد کججانی تبریز در خاتمه با اشــاره
به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تشــریح دســتاوردها و
عملکردهای انقالب اسالمی ایران گفت :رسانه های بیگانه مدام بر
روی ضعف ها و کمبودها مانور می دهند و وظیفه ما هم این است
کهنقاطقوتوعملکردهارابیانکنیم،یکیازاینروشهایتشریح
دستاوردها،نمایشگاههاهستندکهبایدتدوامداشتهباشد.

مدیرکل شیالت استان:

صید میگو در آبهای هرمزگان
از ۱۶مهرماه آغاز میشود

بندرعباس-خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرکل شیالت هرمزگان
گفت:صیدمیگودرآبهایهرمزگانبنابرتصمیمکمیتهمدیریت
صید شیالت استان از ۱۶مهر ماه آغاز میشود.
عبدالرسول دریایی در جلسه کمیته مدیریت صید شیالت استان
تصریحکرد:صیدگاهمیگوبهصورتیکپارچهازمنطقهکوهستک
درشهرستانسیریکتامنطقهدرگهاندرشهرستانقشماست.
وی افزود :در فصل صید میگو شناورهای کالس لنج صیادی میگو
گیر و شناورهای کالس قایق به عنوان شناوهای جمع آوری کننده
صیدمیگومجازبهفعالیتصیدمیگوهستند.
دریایی پیش بینی کرد حــدود  ۲۰۰فروند لنج صیادی میگو گیر
و حدود دوهزار و پانصد نفر صیاد در فصل صید میگوی امسال
مشارکتداشتهباشند.
مدیر کل شــیالت هرمزگان اضافه کرد :حضور منظم و بموقع
نیروهای حفاظت منابع در دریا ،مشــارکت صیادان میگوگیر،
ادغام صیدگاههای میگوی استان ( ۶صیدگاه) و تعیین  ۳صیدگاه
در صورت وجود ذخیره مناسب ،بازدید منظم کارشناسان صید
و کارشناسان پژوهشکده از صید شــناورها ،جلوگیری از صید
شناورها در ساعات خارج از زمان تعیین شده و همچنین برخورد
باصیادانمتخلفازاهمبرنامههایمدیریتیدرفصلصیدمیگوی
امسال است.
دریایی با اشــاره به نقش مهم صید و صیادی اصولی و استفاده از
ادوات صید مجاز در حفظ دخایر آبزیان خاطرنشان کرد :همکاری
بیش از پیش جامعه صیادی نقش مهمی درحفظ منابع آبزیان برای
نسل آینده و صید پایدار به ویژه میگو خواهد داشت.

معاون شرکت ملی حفاری ایران خبر داد؛

حفر ۴۵حلقه چاه نفت و گاز
در مناطق خشکی و دریایی کشور

اهواز-خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون عملیات حفاری شرکت
ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۴۵حلقه چاههای نفت و گاز در
مناطق خشکی و دریایی کشور خبرداد و گفت :این میزان نسبت به
مدتمشابهسالگذشته ۹حلقهبیشتراست.
مسعود افشــار از حفر و تکمیل  ۴۵حلقه چاههای نفت و گاز در
مناطق خشکی و دریایی کشور خبرداد و اظهار کرد :از این تعداد
چاه سه حلقه توسعهای ،چهار حلقه اکتشافی و ۳۸حلقه تعمیری
بوده است.
وی افزود :از شمار چاههای حفرشده ۳۴حلقه در گستره عملیاتی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،شش حلقه در شرکت نفت
فالتقاره،یکحلقهدرشرکتمهندسیوتوسعهنفت،یکحلقه
در قالب پروژه و سه حلقه در اجرای طرحهای مدیریت اکتشاف
شرکتملینفتایرانحفاریوتکمیلشد.
افشار تصریح کرد :از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۳۹هزار
و  ۶۹۰متر حفاری با کاربست دکلهای خشکی و دریایی ناوگان
شرکت به ثبت رسید که این رقم نیز هفت هزار و ۱۲۹متر در قیاس
با شش ماه اول سال قبل افزایش نشان میدهد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری
با بیان اینکه این شرکت  ۷۲دستگاه حفاری خشکی و دریایی در
تملک دارد که تعدادی در برنامه بازسازی ،نوسازی و یا جایگزینی
هستند ،گفت :هم اکنون ۹دکل حفاری خشکی در حال جابجایی
درمناطقعملیاتیاست.

