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  افتتاح دفتر مرکز ملی مطالعات راهبردی
 کشاورزی  و آب اتاق بازرگانی ایران در اصفهان 

  اصفهان-مریــم مومنی ، خبرنگار 
توسعه  ایرانی -دفتر مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی 

ایــران در اصفهــان و پروژه های دفتر 
منطقه ای مرکز مطالعــات راهبردی 
کشــاورزی و آب شــعبه اصفهان در 

ســیزدهمین جلســه کمیســیون 
کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اصفهان افتتاح و رونمایی 

شد.  محمد صادقی رئیس کمیسیون 
کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلســه 

با بیان اینکه حیات تک تک ما و نســل 
آینده به آب بستگی دارد، اظهار داشت: 
متأسفانه وضعیت آب در کشور و اصفهان 
با برخی بی تدبیری هــا به نقطه فعلی 
رســیده و امیدوارم بتوانیم با مشارکت 
تمام ذی نفعان ایــن چالش های آبی را 
رفع کنیم تا مشکالتی که میان استان ها 

به وجود آمده برطرف شود.
وی با بیان اینکه در کشور در زمینه 
مدیریت آب تنها شعار داده شده است، 
افزود: امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر 
و صادقانه در جهت رفع مشکل آب گام 
برداشته و ایرانی آباد داشته باشیم و ما 
تأکیدی بر اصفهان نداریم، چون مشکل 
هر نقطه از کشور مشکل تمام ایران است. 
صادقی با اشــاره به امضای تفاهم نامه 
مشــترک با قرارگاه آب اســتانداری 
اصفهان در آینده نزدیک گفت: امیدوارم 
افتتاح مرکز ملــی مطالعات راهبردی 
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در 
اصفهان شــروعی برای رفع مشکالت 
آب از اصفهان باشــد. جا دارد از اعضای 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و 
اصفهان برای حمایت و همراهی با این 

طرح تشکر کنم و امیدوارم این همکاری 
ادامه داشته باشد.

 محمد صادقی رئیس 
کمیسیون کشاورزی، 

سالمت، آب و محیط 
زیست اتاق بازرگانی 

اصفهان در این جلسه با 
بیان اینکه حیات تک تک 

ما و نسل آینده به آب 
بستگی دارد، اظهار داشت: 

متأسفانه وضعیت آب در 
کشور و اصفهان با برخی 

بی تدبیری ها به نقطه فعلی 
رسیده و امیدوارم بتوانیم 
با مشارکت تمام ذی نفعان 
این چالش های آبی را رفع 
کنیم تا مشکالتی که میان 

استان ها به وجود آمده 
برطرف شود.

همدان- مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
همدان گفت: شرکت های دانش بنیان باید به فضای عملیوارد 

شوند و از این مجموعه در استان حمایت خواهیم کرد.
علیرضا قاسمی فرزاد گفت: شیوه های تولید در این چند 
ســال، ضمن بهره وری پایین، هزینه بر بوده اند، مقام معظم 
رهبری در سال های گذشته بر این موضع تاکیدات فراوانی 

داشته اند.
اوگفت: دانش بنیان کردن، یکی از ضرورت هایی اســت 
که مقام معظم رهبری برای تولیــد در نظر گرفته اند، ما نیز 

این ضرورت را در سطح استان اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد. استاندار همدان در ادامه گفت: اگر بخواهیم تولید و بهره وری 
افزایش یابد، باید به سمت دانش بنیان کردن و استفاده از شیوه های علمی حرکت کنیم. او گفت: الزمه بهره وری و افزایش تولید، 
تبدیل وضعیت ساختار های سنتی و همچنین حرکت به سمت تولید از طریق شیوه های نوین و دانش بنیان است. استاندار 
همدان گفت: پارک علم و فناوری به عنوان یک محیط آزمایشگاهی، دانش را به کاال و محصول تبدیل می کند و با توجه به 
سیاست های کلی نظام و دولت سیزدهم، پارک علم و فناوری باید در شرایط کنونی، تکمیل و توسعه پیدا کند. قاسمی فرزاد 
گفت: نقش پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در انتقال شیوه ها و روش های دانش بنیان به بستر کارخانجات 
و مزارع، بسیار موثر اســت. او گفت: با توجه به کمبود منابع آبی و اهمیت کشاورزی در استان، چاره ای جز حرکت به سمت 
دانش بنیان کردن روش های تولید وجود ندارد. به گفته استاندار همدان؛ با توجه به نگاه ویژه به بحث دانش بنیان کردن تولید 
در استان، از مجموعه پارک علم و فناوری در جهت دانش بنیان کردن، حمایتی کامل خواهیم داشت. استاندار همدان گفت: 
سعی می شود در سفر رئیس جمهور به استان اعتبارات خوبی جذب شود تا بتوانیم اهداف پارک علم و فناوری و سیاست های 

دولت سیزدهم را در استان پیش ببریم.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- حصیربافی هنری منســوخ شــده در 
گلستان بود که یک بانوی جوان با ادامه دادن راه 
پدر این هنر را احیا کرد و معتقد است با حمایت 
بیشتر مسئوالن می توانیم شاهد توسعه صنایع 
دستی باشیم. میراث فرهنگی و زنده نگهداشتن 
این میراث برای نسل های بعدی رسالتی است 
که بر دوش همه مردم و مســئوالن قرار دارند، 
نسل های آینده باید بدانند که دارای چه تمدن و 
اصالتی هستند و با هنر و فرهنگ گذشتگان خود 
بیشتر آشنا شوند.هفته صنایع دستی فرصتی 

شد تا به سراغ یک هنرمند گلستانی برویم که با کار خود هنر منسوخ شــده حصیربافی را در استان حیات تازه بخشیده و با 
تلفیق نوآوری و خالقیت تالش کرده تا این هنر عالقمندان زیادی را به خود جذب کند.رشته حصیربافی یکی از قدیمی ترین 
رشته های صنایع دستی گلستان بود اما حدود ۵۰ سال این رشته توسط کسی بافته نشده و به فراموشی سپرده شد بود، تا 
اینکه دختری در یکی از روستاهای شهرستان کردکوی به این فکر می افتد که با یادگیری حصیربافی از پدرش، ادامه دهنده 

راه او باشد.
»صنم صادق پور« یکی از این کارآفرینان موفق و احیاء کننده، تولیدکننده و مربی حصیربافی، کوب، نرم جارو و چیغ بافی 
در استان گلستان و اهل روستای مهترکالته بود که با امکانات کم توانسته در حیاط منزلش به کار آفرینی بپردازد و صنایع 

دستی فراموش شده حصیربافی، چیغ بافی و نرم جارو را زنده کند

استاندار   تاکید کرد؛

ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان در   همدان
  ایجاد فرصت های

 شغلی با احیاء حصیربافی گلستان

کرمانشــاه- فردین کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه از صدور 
مجوز تاسیس داروخانه جمعیت هالل احمر استان توسط 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی خبر داد و اعالم کرد: پس از سال ها فعالیت مرکز 
فوریت های دارویی مجوز تاسیس داروخانه هالل احمر در 

استان کرمانشاه صادر شد.
دکتر »فرزین معتمدی«  با اشاره به اینکه یکی از اقدامات 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر تهیه داروهای حیاتی و 
کمیاب  برای بیماران نیازمند است افزود: شبکه گسترده 
ای از داروخانه های هالل احمر در سراسر کشور وجود دارد 
که فعالیت این داروخانه ها به دوران جنگ و تامین داروهای 

مورد نیاز هموطنان بازمیگردد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه عنوان 
کرد: در سال های گذشــته علیرغم پیگیری های فراوان، 

مجوز داروخانه هالل احمر با مشکالتی مواجه بود که این 
مهم با دستور ات ویژه دکتر کولیوند رئیس جمعیت هالل 
احمر و مهندس امیری مقدم استاندار کرمانشاه، به نتیجه 
رسید. معتمدی ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت و پیگیری 
های  رئیس دانشگاه علوم پزشــکی و معاون غذا و داروی 
استان در این خصوص خاطر نشان کرد: اخذ مجوز داروخانه 
هالل احمر استان کرمانشاه از طرف آحاد مختلف جامعه به 

یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود.
وی در پایان صدور مجوز داروخانه هالل احمر را اقدامی 
خداپسندانه و ارزشمند در راستای ارائه خدمات به بیماران 
نیازمند  عنوان کرد و افــزود: از این پس در تالش خواهیم 
بود داروهای خاص و مورد نیاز بیمــاران، به ویژه بیماران 
سرطانی را تهیه و با کمترین قیمت ممکن در اختیار این 
عزیزان قرار گیرد تا بخشی از نگرانی های آنان جهت تهیه 

دارو را کاهش دهیم.

قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی قزوین گفت: با سازوکارهای ایجاد 
شــده و هماهنگی با ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی )ســاتبا( 
امکان تولیــد انرژی های نو به شــکل خود 
تامین در شهرک های صنعتی قزوین فراهم 

شده است.
 رضا صفاری در اولیــن همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری احداث نیروگاه 
های خورشــیدی در اســتان قزوین که در 

شهرک صنعتی کاســپین برگزار شد، افزود: امکان تولید 
انرژی به میزان هزار مگاوات با نصــب پنل ها و صفحات 
خورشیدی روی سقف واحدهای تولیدی فراهم شده که 
واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی قزوین 
می توانند از این فرصت برای تامین برق خود استفاده کنند.

وی با اشــاره به نیاز مبرم برخی طرح های در دســت 
ساخت تولیدی و صنایع در دست توسعه استان به انرژی 
برق، اظهار داشت: سازوکارهای پیش بینی شده در کشور 
برای تولید انرژی های نو و تجدیدپذیــر می تواند به رفع 
نیازمندی های بخش صنعت به برق از جمله در شــهرک 

های صنعتی استان قزوین منجر شود.
این مسوول همچنین گفت: مشوق های خوب و قابل 
توجهی در زمینه سرمایه گذاری انرژی های نو پیش بینی 

شده که آنها را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با 
بیان اینکه در سفر رییس جمهور احداث شهرک تخصصی 
انرژی مصوب شد که برای اجرای آن و جذب سرمایه گذار 
در این زمینه آمادگی داریم،گفــت: امیدواریم با حمایت 
مسووالن استانی و کشوری هرچه زودتر شاهد عملیاتی 
شدن شهرک انرژی باشیم. وی خاطرنشان کرد: در شهرک 
تخصصی انرژی با تامین زیرســاخت ها از محل اعتبارات 
دولتی، هزینه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید 

انرژی به طور چشمگیری کاهش می یابد.
در این همایش فرصت های ســرمایه گذاری در حوزه 
انرژی های خورشــیدی برای ســرمایه گذاران متقاضی 

تشریح و معرفی شد.

   امکان تولید انرژی های نو
 در شهرک های صنعتی قزوین فراهم شد

    مجوز تاسیس داروخانه هالل احمر کرمانشاه 
صادر شد

خبرخبر

تعمیر همزمان 4واحد عملیاتی 
پاالیشگاه اصفهان 

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-با تــالش متخصصان و اتــکا به توان 
داخل،  تعمیرات اساسِی چهار واحد عملیاتی 
پاالیشــگاه اصفهان  به صورت همزمان تعمیر 

اساسی شد.
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان گفت: آیزوماکــس، هیدروژن 
شماره ۲، گوگرد سازی و آمین کنتکتور، چهار 
واحدی هستند که با تالش متخصصان ایرانی 

تعمیرات اساسی آن به پایان رسید.
قزوینی زاده با اشــاره به اهمیت بســزای 
واحد های آیــزو ماکس و هیــدروژن و امین 
کنتکتور افزود: برای انجام تعمیرات اساســی 
۲۲ روز کاری پیش بینی شده بود که با فعالیت 
در دو نوبت ۱۲ ساعته با بهره گیری از دو هزار 
و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی رسمی و پیمانکاری، 

این عملیات زودتر از زمان مقرر پایان یافت
وی خوراک واحد آیزو ماکس را روزانه ۲۲ 
هزار و پانصد بشکه و خوراک واحد هیدروژن ۲ 
را نیز ۷۰۰۰ کیلوگرم اعالم و تاکید کرد: بنزین، 
گاز مایع، نفت سفید، سوخت هوایی )ا ت ک( 
و نفت گاز مجموعه محصوالت تولیدی واحد 

آیزوماکس پاالیشگاه نفت اصفهان است.
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان، تعمیرات اساســی واحد های 
یادشده با در نظر گرفتن شرائط عملیاتی، هر 

سه سال یک بار انجام می شود.
پاالیشگاه نفت اصفهان ۲۴ واحد عملیاتی 
دارد که تعمیرات اساســی هریک از آن ها به 
صورت جداگانه یا همزمان و براســاس برنامه 

زمانبندی، انجام می شود
    

استاندار فارس: 
مصوبات سفر رئیس جمهور 
طبق جدول زمان بندی 

درحال اجرا است

شــیراز - قاســم توانایی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-اســتاندار فارس گفت:از مجموع ۱۳۳ 
پروژه ســفر رئیس جمهور به این اســتان در 
مهرماه سال گذشته، ۱۱۰ پروژه طبق برنامه و 

جدول زمان بندی در حال اجرا است.
محمد هادی ایمانیه در تشریح سفر معاون 
اجرایی رئیس جمهور به فارس افزود: مصوبات 
سفر آیت اهلل رئیسی در ابتدا ۱۱۴ مورد بود که 
با افزوده شــدن ۱۹ متمم به آن به ۱۳۳ پروژه 

رسید.
وی ادامه داد: با وجود اینکه حدود هشت ماه 
از ســفر می گذرد اما باالترین میزان نقدینگی 
که به بودجــه های عمرانی و تملک ســرمایه 
ای اســتان اختصاص یافته مربــوط به همین 
هشــت ماه اســت و تاکنون یک هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان از محل منابع عمومی به استان 

پرداخت شد.
او اظهار داشت: به جز ۱۱۰ پروژه در دست 
اجرا، ۲۳ پروژه با مشکالتی مواجه است که در 
ســفر امروز معاون عمرانی رئیــس جمهور به 
فارس این پروژه ها مورد بررســی قرار گرفت و 

برای ۲۰ مورد آن راه حل پیدا شد.
اســتاندار فارس بیان کرد: طــی ۴۵ روز 
آتی گزارشــی از روند اجرای این ۲۰ پروژه که 
مشکالتشــان در این سفر حل شــد به معاون 

رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.
ایمانیه، در خصوص شرایط کارخانه آزمایش 
مرودشت گفت: بنا است که خط تولید آبگرمکن 
این کارخانه از روز شنبه هفته آتی فعالیت خود 
را آغاز کند و مالک آن نیز تعهد داده که تا پایان 
خردادماه جاری لیست ۱۰۰ بیمه شده، تا پایان 
شهریور لیست ۲۵۰ بیمه شده و تا پایان امسال 

نیز لیست ۵۰۰ بیمه شده ارائه دهد.

استانها


