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قم-خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان قم، با بیان اینکه ۲۴ هزار مشترک 
خانگی در این استان الگوی مصرف را 
رعایت نمی کنند، گفــت: از این تعداد 

بیش از یکهزار و ۱۱۸ اشتراک فراتر از دو 
برابر الگو، مصرف می کنند.

مهــدی آهنین پنجه در دیــدار با 
مدیران صنعت آب و برق اســتان قم با 
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نماینده 

مردم قم در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه مشترکان پرمصرف جریمه 
می شوند، افزود: خط قرمز وزارت نیرو 
خاموشی مشــترکان خانگی است، بر 
همین اساس خاموشــی ها به سمت 

صنعت، کشاورزی، اداری و... سوق پیدا 
کرده است. وی با اشــاره به اینکه پنج 
درصد مشترکان خانگی قم در چهار ماه 
گرم سال پرمصرف هستند، خاطرنشان 
کرد: مشــترکان پرمصرف خانگی در 

سایر ماه های سال نیز ۳۸ درصد هستند. 
وی در ادامه به تشریح برنامه های تعیین 
شده  برای مصرف انرژی صنایع گوناگون 
و کشاورزی پرداخت و گفت: به منظور 
کاهش مصرف انرژی، ســاعت کاری 
ادارات نیز قرار شــده اســت، با دستور 
استاندار تغییر کند. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قم در بخش 
دیگر ســخنان خود اظهار کرد: بر روی 
۹۹ درصد نیروگاه های کشور در سال 
جاری تعمیرات اساسی صورت گرفته 

است و وارد مدار بهره برداری شده اند.
وی با بیان اینکــه وزارت نیرو ۱۰۰ 
برنامه در بخش های تولیــد، انتقال و 
توزیع در دســتور کار قرار داده است، 
گفت: هیات  وزیران نیز پیشنهاد وزارت 
نیرو، مبنی بر حفظ پایداری شــبکه 
سراسری برق کشــور در روزهای گرم 

سال را تصویب و ابالغ کرد.
وی با بیان اینکه بر اســاس مصوبه 
هیات  وزیــران ادارات مکلف به کاهش 
مصرف ۳۰ درصدی برق در ســاعات 
اداری  و ۶۰ درصدی پس از پایان ساعت 
کاری شــدند، افزود: این کار را شروع 
کردیم و نخســتین اخطار به اداراتی 
که این مصوبه را رعایــت نکردند، داده 

شده است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نیز 
در این جلسه، بر لزوم استفاده از انرژی 
های پاک و تجدیدپذیر برای رفع کمبود 
برق در کشــور تاکید کرد و گفت: کم 
هزینه ترین و مناسب ترین نوع انرژی 
متناسب با شرایط آب و هوایی  استان قم 
انرژی خورشیدی است که باید در این 
زمینه سرمایه گذاری الزم صورت گیرد.  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

۲۴هزار مشترک خانگی در قم الگوی مصرف را رعایت نمی کنند
مهدی آهنین پنجه در دیدار 

با مدیران صنعت آب و برق 
استان قم با حجت االسالم 
مجتبی ذوالنوری نماینده 

مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه 

مشترکان پرمصرف جریمه 
می شوند، افزود: خط قرمز 

وزارت نیرو خاموشی 
مشترکان خانگی است، بر 

همین اساس خاموشی ها به 
سمت صنعت، کشاورزی، 
اداری و... سوق پیدا کرده 

است.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: براساس برنامه ریزی 
انجام شــده صادرات محصوالت شیالتی به یک میلیارد 

دالر می رسد.
سید حسین حســینی اظهار کرد: تولیدات شیالتی 
کشور در سال گذشته یک میلیون و ۲۶۸ هزار تن بود که 
این میزان در برنامه ۱۴۰۴ با توجه به برنامه تحولی تدوین 
شده به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن می رسد که امیدوارم 

این مهم با همت بخش های شیالتی و ملی تحقق یابد.
وی میزان صادرات شیالتی در ســال ۱۴۰۰ را ۱۶۰ 
هزار تن به ارزش ۵۵۶ میلیون دالر اعــالم کرد و افزود: 
برنامه ریزی ما این اســت که با ظرفیتی که ایجاد شده 

صادرات این بخش به یک میلیارد دالر برسد.
رئیس سازمان شیالت ایران به برنامه ریزی های الزم برای تحقق شعار سال اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه بهره وری از 
دانش بنیان، کارگروه فناوری دانش بنیان ایجاد شــده و افزایش بهره وری به همراه طرح همگام با کشاورز به منظور رسوخ 
دانش بر تولیدات کشاورزی در دستور کار ما قرار گرفت که در راستای آن در حوزه مکانیزاسیون و افزایش بهره وری برنامه های 

مختلفی اجرا می شود که خوشبختانه تاکنون برنامه های این بخش به خوبی پیش رفت .
حسینی با بیان اینکه ماهیان خاویاری در صنعت شیالت برند ایران است، تصریح کرد: از سال ۲۰۱۰ صید خاویار به دلیل 
صید بی رویه از خلیج و دریاچه خزر و مصوبه سازمان تخصصی بهره برداری از موجودات زنده دریای خزر ممنوع شد و ما نیز 

حدود یک دهه در راستای پرورش ماهیان خاویاری گام برداشتیم.
وی از پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان کشــور خبر داد و افزود: ماهیان خاویاری متعلق به دریاچه خزر و سواحل 
استان های شمالی هستند و این کار نیاز به ایجاد زیرساخت های الزم دارد گرچه تاکنون اقداماتی در این بخش انجام شده 

اما کافی نیست.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان از احداث و 
تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب شهرک صنعتی گلپایگان با 
اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال تا پایان سال جاری خبر داد.
رسول ســواری افزود: برای اجرای این پروژه بطول ۱۹ 
کیلومتر از تمامی ظرفیت های داخلی، استانی و ملی استفاده 

شده است.
وی با بیان اینکه تامین آب پایــدار از مهمترین نیازهای 
صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی گلپایگان است که 

با تکمیل طرح شبکه جمع آوری، این مهم تحقق پیدا می کند ادامه داد: احداث تصفیه خانه در شهرک های صنعتی از جمله 
برنامه های این شرکت برای کاهش معضالت زیست محیطی واحدهای تولیدی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه شهرک های جدید با مشکل کم آبی اصفهان 
در تناقض است، خاطرنشان کرد: شهرک های جدید بر سه مبنا ایجاد می شود و در این زمینه شهرک های صنعتی جدید باید 

برای تامین آب نسبت به خرید پساب شهرهای مجاور اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در این زمینه تا امروز تفاهم نامه اجرای شبکه پساب درون شهری و ایجاد شبکه تصفیه خانه و استحصال برای 
۱۲ شهرک امضا شده است که این میزان سرمایه گذاری به ارزش سه هزار میلیارد تومان در بازه زمانی پنج ساله انجام می شود.

ســواری گفت: با این اقدام می توان استفاده از آب های ســطحی و زیرزمینی را به کمترین حد ممکن برسانیم و معضل 
جمع آوری پساب شهرها را برطرف کنیم. وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی منجر به 
رشد جذب سرمایه گذاران بخش تولید خواهد شد. ۷۵ مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده که 
تاکنون از میان آنها ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است. اصفهان با ۱۲ هزار هکتار از نظر تعداد و اراضی 

شهرک های صنعتی مقام نخست را در کشور دارد.

رئیس سازمان شیالت ایران:

صادراتمحصوالتشیالتیبهیکمیلیارددالرمیرسد
تا پایان سال جاری؛

شبکهجمعآوریفاضالبشهرکصنعتیشهرستانگلپایگان
تکمیلمیشود

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانــی- رئیــس اتحادیه 
بارفروشان مشــهد گفت: امکان کاهش قیمت میوه های 
نوبرانه تابستان طی روزهای آتی بسیار زیاد است. البته تنها 
یک دلیل برای افزایش قیمت مجدد این محصوالت وجود 
دارد و آن هم صادرات حجم زیادی از میوه های نوبرانه است.
حیدر ساکن برجی  در خصوص قیمت میوه های نوبرانه 
تابستان اظهار کرد: در حال حاضر قیمت میوه های نوبرانه 
تابستانی در بازار باال بوده و نرخ این اقالم به صورت کشوری 
است. ما ســقف مشــخصی را برای خرید اقالم خاصی از 
میوه های نوبرانه اعالم کرده ایم امــا معامالتی با کمتر از 

قیمت اعالم شده نیز صورت می گیرد.
وی افزود: هم اکنون هر کیلو خربزه نوبرانه از ۸۰۰۰ الی 
۱۴ هزار تومان، زردآلو از ۲۵ الی ۵۰ هزار تومان، شلیل از 
۳۰ الی ۵۰ هزار تومان، طالبی ۱۰ هزار تومان، گیالس از ۲۰ 
الی ۹۰ هزار تومان و هلو نیز از ۸۰۰۰ الی ۳۵ هزار تومان به 

قیمت عمده به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه بارفروشــان مشــهد ضمن اشــاره به 
کاهش قیمت این اقالم در روزهای آتی عنوان کرد: امکان 

کاهش قیمت اقالم ذکر شده طی روزهای آتی بسیار زیاد 
است. البته تنها یک دلیل برای افزایش قیمت مجدد این 
محصوالت وجود دارد و آن هم صــادرات حجم زیادی از 
میوه های نوبرانه اســت. ضمن اینکه در سال جاری تولید 
برخی محصوالت از جمله گیالس در استان کاهش قابل 

توجهی پیدا کرده است.
ساکن برجی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین بار 
میوه های نوبرانه تابســتانی از جمله هلو و شلیل از شمال 

کشور به استان می رسد.

شهرکرد-خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه برگزاری ۴۰ عنوان کارگاه تخصصی در 
سطح استان و شهرســتان های مختلف پیش بینی شده 
است، گفت: از حدود یک هفته گذشته ثبت نام کالس های 
این کانون آغاز شــده و کارگاه های آموزشی از تاریخ ۱۶ 

خرداد فعالیت خود را آغازکردند
حجت اهلل آســمند درخصــوص برنامه هــای کانون 
پرورش فکری چهارمحال و بختیاری برای اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان در تابستان سال جاری، اظهار کرد: طی 
دوسال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تمامی کالس های این کانون به 
صورت غیرحضوری و آنالین برگزار می شــد اما در سال 
جاری با توجه به انجام واکسیناسیون و بهبود وضعیت شیوع 
بیماری در کشور و استان برنامه ریزی الزم جهت برگزاری 
حضوری کالس ها و کارگاه های آموزشی انجام شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برگزاری ۴۰ عنوان 
کارگاه تخصصی در سطح استان و شهرستان های مختلف 

پیش بینی شده، افزود: از حدود یک هفته گذشته ثبت نام 
کالس های این کانون آغاز شده و کارگاه های آموزشی از 
تاریخ ۱۶ خرداد فعالیت خود را آغاز می کنند البته این تاریخ 
مخصوص کالس های دانش آموزان دوره دبستان است که 
زمان امتحانات آن ها به پایان رسیده، درخصوص دوره های 
متوسطه اول و دوم نیز ثبت نام کالس های آموزشی انجام 
خواهد شد و پس از پایان امتحانات مدارس کارگاه هایی که 

به حدنصاب رسیده باشند فعالیت خود را آغاز می کنند.

برگزاری۴۰عنوانکارگاهتخصصی
درکانونهایپرورشفکریکودکانونوجوانانچهارمحالوبختیاری

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد :

قیمتمیوههایتابستانیطیروزهایآیندهکاهش
خواهدیافت

خبرخبر

خسارتهایخشکسالی
بهکشاورزاناستانایالم

جبرانمیشود

ایالم - حسن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: گزارشات 
و مستندات خســارت های ناشی از خشکسالی 
در کلیه استان های کشور جمع آوری شده و در 
تالشــیم از طریق اعتبارهای تخصیصی آنها را 

جبران کنیم.
 فریبرز عباسی  در جریان سفر به شهرستان 
آبدانان کشــاورزی را رکن مهم اقتصاد کشور 
خواند و اظهار داشت: استفاده از روش های نوین 
کشاورزی، توسعه آموزش های کاربردی بهره 
وران ، نظارت دقیق بر فرایند کاشــت، داشت و 
برداشت و استفاده بهینه از نهاده های مورد نیاز 
به صنعت کشاورزی رونق بخشیده و چالش های 

زیان آور آنرا کاهش می دهد.
وی پدیده خشکسالی در استان ایالم و بعضی 
از استان های دیگر را سخت و کم سابقه دانست 
و افزود: با هماهنگی هــای بعمل آمده و احصاء 
دقیق آمار، خسارت های ناشی از خشکسالی را 
از محل اعتبارهای مربوطه در بودجه سالجاری 
جبران و کشاورزان کارآفرین را در این موقعیت 

بسیار سخت جبران نماییم.
الزم به یادآوری اســت معــاون آب و خاک 
وزیر جهاد کشــاورزی در این سفر از طرح های 
در دســت احداث و بندهای انحرافی چم کبود، 
هزارانی و مــوالب آبدانان بازدید و نســبت به 
تخصیص اعتبار برای تکمیل و تجهیز آنان قول 

مساعد داد.
    

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اردبیل اعالم کرد؛

استقبالازشرکتهایخارجی
برایتأمیناعتباروتکمیل

طرحهایعمرانی

اردبیل-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل گفت: با 
تالش و پیگیری شرکت تأمین و تجهیز طرح های 
زیربنایی از شــرکت های خارجی برای تکمیل 
طرح های عمرانی در استان اردبیل دعوت شده 

است.
یعثوب نژادمحمد در حاشــیه جلسه ستاد 
ســرمایه گذاری اســتان اردبیل در گفت و گو 
باخبرنگاران اظهار کرد: میزان ســرمایه گذاری 
شرکت های خارجی در اســتان اردبیل در سال 
گذشــته ۶۰ میلیون دالر بوده که ســه شرکت 
ســرمایه گذاری برای حضور در استان اردبیل و 

اجرای طرح های خود اعالم آمادگی کردند.
وی تصریــح کرد: تــالش ما بر این اســت 
تــا در مرکز خدمــات ســرمایه گذاری فرآیند 
صدور مجوزها را تســهیل و بســتر حمایت از 
ســرمایه گذاران را فراهم کنیم که به نســبت 
سال های گذشته یک سوم زمان صدور مجوزها 

کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل 
رویکرد اصلی در حمایــت از بخش خصوصی را 
حذف قوانین مخل تولید و تقویت زیرساخت ها 
در حوزه های مختلف اعالم کرد و گفت: در حد 
اختیارات استانی قوانین مخل تولید شناسایی 
و حذف شده و در سطح ملی نیز برای اصالح این 
قوانین گزارش ها به هیئت مقررات زدایی ارسال 

شده است.
نژادمحمد تشکیل جلســات مرکز خدمات 
سرمایه گذاری را به صورت منظم و در طول هفته 
یادآور شد و افزود: از طریق سامانه غیرحضوری 
ثبت اطالعات و تکمیل درخواست ها انجام شده 
و در کمتر از ۲ روز موافقت اولیه صادر و در فاصله 
زمانی یک هفته ســرمایه گذاران استعالمات را 
به صورت یکپارچه از طریق این سامانه دریافت 

می کنند.

استانها


