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  قم ـ  خبرنگار توســعه ایرانی-
براهیمــی مدیرعامــل  روح اهلل ا
شرکت شــهرک های صنعتی استان 
قم در جمــع خبرنگاران با اشــاره به 
بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع 
کوچک و متوسط  با تشــریح برنامه 
ها و عملکــرد این مجموعــه اظهار 
داشت: رهبر انقالب اسالمی در یک 
دهه اخیر، بیانات زیادی در خصوص 
موضوعات اقتصادی مطرح کرده اند 
و در این عرصه مهم، قطعا شــهرک 
ها و نواحی صنعتی پیشــران جبهه 
اقتصادی و مخاطبین این شعارها به 

شمار می روند.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان قم افزود: رهبر انقالب 
پیرامــون بیانیــه گام دوم انقالب به 
عنوان یکی از اسناد مهم عباراتی در 

خصوص اقتصاد بیان داشته اند و آن را 
مساله ای مهم در نفوذناپذیری کشور 

در مقابل دشمن دانسته اند.
وی تصریح کرد:در این میان یکی 
از اضالع مهم اقتصادی، صنعت است 
و صنایع کوچک نقش مهمی در رشد 
و شــکوفایی اقتصادی دارنــد و باید 
به طور جدی در زمینــه کارآفرینی 
و اشــتغال زایی مــورد حمایت قرار 
بگیرند.ابراهیمــی در مــورد جایگاه 
صنایع کوچک بیان کرد:در دنیا این 
صنایع کوچک دارای تعاریف زیادی 
است و از نظر تعداد کارکنان و میزان 
سرمایه گذاری و ظرفیت های تولیدی 
و فروش ارزیابی میشوند اما در ایران 
مهم ترین شاخص تعداد کارکنان بوده 
که شــامل بنگاههای خرد زیر ده نفر 
نیرو و بنگاههای کوچک 10 تا 50 نفر 

و متوسط 50 تا 150 نفر است.
وی خاطرنشــان کــرد: در قــم، 
کارخانه های بســیار بزرگ صنعتی 
زیــادی نداریــم و در شــهرک های 
صنعتی عمده واحدها در زمره صنایع 
کوچک به شــمار می رونــد و از این 
رو حمایت از این ظرفیــت ها دارای 
اهمیت زیادی در حفظ اشتغال و رشد 
اقتصادی اســت.مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان قم گفت: 
رشــد ناخالص ملی در دنیا بیشــتر 
معطوف به صنایع کوچک و متوسط 
اســت و در دنیا 60 درصد را شــامل 
می شــود، در حالی که در کشــور ما 
حدود 15 درصد است و باید سیاست 
ها به این ســمت برود که این میزان 
افزایش یابد.وی افزود: سازمان صنایع 
کوچک در ســال 47 و در ســال 62 

شــهرک های صنعتی ایران تاسیس 
شــد و ســال 83 این دو با هم ادغام 
شــدند و ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی شکل گرفت، 
قبــل از 80 به عنوان شــرکت های 
تامین زیرســاخت بودیم که با ادغام 
باب جدیــدی در فعالیت هــا ایجاد 
شد.ابراهیمی عنوان کرد: در شهرک 
های صنعتی دو محور سخت افزاری 
و نرم افــزاری در فعالیتها مورد توجه 
است،در این راستا تا سال 83 موضوع 
ســخت افزاری در ایجاد زیرساختها 
بســیار پررنگ بود و در حال حاضر از 
نظر نرم افزاری نیز حمایت های الزم 
را در صیانت از ظرفیت های اقتصادی 

داریم.
وی تصریح کرد: امــروز نیز ایجاد 
زیرساختها و آماده سازی شهرک ها 

برای استقرار واحدها دنبال می شود 
و پروژه های مهمی در سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان قم اظهار داشت: تامین 
آب یکی از نیازهای مهم به شمار می 
رود و واحد صنعتی کم آب مورد توجه 
اســت، در تامین آب نیز گزینه های 

زیادی را پیگیری کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: انشعابات 
داخلی اســتان با اولویت آب شــرب 
اســت، بنابراین به دنبال آب پایدار 
برای صنایع هستیم و مهم ترین راه، 
استفاده از آب خاکســتری و پسآب 
اســت، در این خصوص از فاز نخست 
از تصفیه خانه فاضالب شــهری آب 
قم، ده هزار متر مکعب در شبانه روز 

تخصیص گرفته ایم.
ابراهیمــی بیــان کرد:همچنین 
مطالعاتی انجام شــد و در صدد بردن 
آب برای نواحی و شهرک های صنعتی 
و توسعه فضای ســبز هستیم؛ در این 
خصوص 30 درصد آبی که در شهرک 
ها وارد می شــود برای توسعه فضای 
سبز و 55 درصد از این آب در صنایع 

قابل استفاده است.
وی گفت: ما طــرح کالنی داریم 
که تصفیــه خانه قــم را در مجاورت 
تصفیــه خانه فاضالب شــهری قم با 
اعتباری بالغ بــر 150 میلیادر تومان 
احداث کنیم و این طــرح جزء پروژه 
های اولویت دار ماست و در نیمه دوم 
سال اجرایی می شود تا بتوانیم پساب 
را نیز تصفیه کرده و آب را به ســمت 

شهرک ببریم.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قم افزود: مهم ترین 
پروژه در این حوزه انتقال خط انتقال 
پسآب از محل تصفیه خانه تا شهرک 

های صنعتی و خط انتقــال تا 200 
کیلومتر اســت که اعتبار حط انتقال 
آب 44 میلیارد تومان اســت و بیش 

از30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: تامیــن برق نیز 
یکی از دغدغــه هاســت و در حوزه 
تامین برق مشــکالت و قطعی هایی 
داریــم و امیدواریم بتوانیــم با ایجاد 
واحدهای کم مصرف و به روزرسانی 
تجهیزات در ایــن زمینه نیز تحوالت 
خوبی در کاهش میزان مصرف داشته 

باشیم.
ابراهیمــی بیان کرد: ســال قبل 
400 میلیارد تومان در زمینه توسعه 
شــهرک های صنعتی هزینه کرده 
ایم و امســال هدف گذاری ما 1000 
میلیارد تومان اســت، قطعا شرکت 
شــهرک های صنعتــی محل رجوع 
ســرمایه گذاران و اولویت ســرمایه 
گذاری در قــم با صنایع پــاک و کم 

مصرف و زودبازده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان :

اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است

ابراهیمی در مورد جایگاه 
صنایع کوچک بیان کرد:در 

دنیا این صنایع کوچک 
دارای تعاریف زیادی است 

و از نظر تعداد کارکنان و 
میزان سرمایه گذاری و 
ظرفیت های تولیدی و 

فروش ارزیابی میشوند اما 
در ایران مهم ترین شاخص 

تعداد کارکنان بوده که 
شامل بنگاههای خرد زیر 

ده نفر نیرو و بنگاههای 
کوچک 10 تا 50 نفر و 

متوسط 50 تا 150 نفر است.

برای اولین بار در کشور ؛
 »پویش حامیان آب ویژه مادر 
وفرزند « در اصفهان برگزارشد

اصفهان-خبرنگارتوسعه ایرانی-برای 
اولین بار در کشــور از ســوی خانه فرهنگ آب 
آبفای استان اصفهان »پویش حامیان آب ویژه 

مادر وفرزند « برگزار شد.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان 
در خصوص هدف برگزاری ایــن پویش گفت: 
زنان که همانا مدیران اصلی خانواده هستند می 
توانند با اندیشه و تدبیر خود برای تامین نیازهای 
خانواده و چگونگی مصرف آب برنامه ریزی کنند 
و در انتقال فرهنگ و الگــوی صحیح مصرف به 
فرزندان، همســر و نزدیکان خــود نقش اصلی 

داشته باشند.
زهره تشــیعی با بیان این که اصالح الگوی 
مصرف یک رســالت ملی است اعالم کرد: درک 
زنان از مصرف و چگونگی اصالح الگوی مصرف 
می تواند در همه خانواده ها تاثیر گذار باشد و اگر 
احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان 
ایجاد شود، این امر خود به خود عاملی برای ایجاد 
الگوی مناسب مصرف برای نســل های بعدی 
خواهد بود. وی با بیان این که نقش جهادی زنان 
در محیط خانواده در زمینه بهینه سازی الگوی 
مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از دالیل 
اصلی راه اندازی پویش حامیان آب ویژه مادر و 
فرزند در سطح استان اصفهان بوده افزود: مقرر 
گردید در فصل تابســتان آبفای استان اصفهان 
با مشارکت فرهنگ سراهای شهرداری ، مراکز 
فرهنگی و کانون هــای فرهنگی هنری “پویش 
حامیان آب ویژه مادر و فرزند” در سطح استان 
برگزار شود. رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان 
اصفهان گفت: اولین پویش حامیان آب ویژه مادر 
و فرزند در باغ بانوان صدف در پارک کوهستانی 
صفه برای مادران و فرزندان بــه منظور ترویج 

مصرف بهینه آب در محیط خانواده برگزار شد.
تشــیعی افزود: در این پویــش برنامه های 
متنوعی در زمینه آمــوزش مبانی صرفه  جویی 
به مادر و فرزند در قالب شعر، داستان، موسیقی، 

انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی شده است.
وی اعالم کرد: در پویــش حامیان آب ویژه 
مادر و فرزند مصرف درست آب در بخش خانگی 
از طریق اســتفاده ازابزارهای کاهنده مصرف و 
الگوهای مناسب رفتاری توسط مربیان مجرب 

آموزش داده می شود.
    

نماینده  الیگودرز در مجلس  خبر 
داد؛

آغاز عملیات قطعه دوم جاده 
الیگودرز به مسجد سلیمان

خرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی- نماینده 
مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســالمی از 
آغاز عملیات قطعه دوم جاده الیگودرز به مسجد 

سلیمان خبر داد.
محمد خدابخشی در جلسه با موضوع بررسی 
آخرین وضعیت سد برق آبی ذالکی برگزار شد، 
با اشاره به اینکه سدهای لیروک و ذالکی از جمله 
طرح های ملی هســتند، گفت: این دو طرح در 
اختیار استان نیست و تمام پیگیری ها در سطح 

کالن صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار اولیه سد لیروک 
هفت میلیارد تومان و اعتبار سد ذالکی دو میلیارد 
تومان اســت، افزود: در پروژه های ملی نباید به 
مبلغ اعتبار اولیه نگاه کنیم بلکه آنچه  مهم است 

در ردیف بودجه قرار گرفتن طرح هاست.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: با توجه به  کمبود منابع و مخالفت 
دولت برای اجرای طرح های جدید، در مجلس 
رایزنی و  تــالش کردیم و موفق شــدیم این دو 

پروژه را در ردیف قانون بودجه قرار دهیم.
خدابخشی در خصوص  چالش دسترسی به 
ساختگاه ســد ذالکی گفت: جاده پیر امام، چال 
امامزاده داوود و مرگســر هم پوشــانی خوبی با 
مسیر دسترسی به ساختگاه سد ذالکی دارد که 

باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص جاده دسترسی سد لیروک 
گفت: احداث جاده الیگودرز به مسجد سلیمان 

مسیر دسترسی به سد لیروک را هموار می کند.

استانها

 قزوین - مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان قزوین گفت: با 
تالش مجموعه کارکنان و کارشناسان شرکت اجرای طرح 

های توسعه و آبرسانی در استان شتاب گرفته است.
 یداله ملکی در جمع همکاران و کارشناسان آب منطقه 
ای قزوین با تشریح اقدامات سه سال گذشته اظهار داشت: 
در سال 98 اکثر پروژه های شــرکت بدلیل تامین نشدن 
منابع مالی متوقف شده و یا با سرعت بسیار کمی در حال 
اجرا بود که خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده و تامین 

منابع مالی شاهد تسریع در روند اجرایی آنها هستیم.
وی افزود: سد نهب در اواخر سال 99 آبگیری شد و در 
سال جاری نیز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهرستان 
آبیک از سد طالقان تکمیل شده و آماده بهره برداری شده 

است.

ملکی تصریح کرد: طرح آبرســانی به ســایر شهرها و 
روستاهای استان نیز در مرحله عقد قرارداد با سرمایه گذار 
اســت و بزودی این طرح مهم و حیاتی استان نیز اجرایی 
شده و با اســتفاده از توان و تجربه بخش خصوصی پیش 
بینی می کنیم در مدت 2 سال آینده این طرح نیز به بهره 

برداری برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قزوین 
یادآورشد: مقدمات فراخوان طرح های گردشگری سد نهب 
و منطقه خوزنان نیز انجام شده و بزودی با انتخاب سرمایه 

گذار عملیات اجرایی این طرح نیز آغاز می شود.
ملکی با اشاره به برنامه های آتی شرکت اظهارداشت: 
تامین آب از مهمترین نیازهای استان است و وظیفه مهم 
ما تامین و حفظ، حراســت و بهره برداری بهینه از منابع 

آبی است.

ملکی گفت: انجام فعالیت ها و ارائه خدمات شرکت در 
بستر الکترونیک و حرکت در مسیر ایجاد دولت هوشمند 
سبب می شود تا خدمت رسانی به مردم با سرعت، دقت و 

شفافیت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین با اشاره 
به ارزش اقتصادی آب گفت: متاســفانه ارزش اقتصادی 
آب در سنوات گذشته مورد غفلت واقع شده که برای حل 
این مشکل با پیشنهاد استاندار محترم در صدد ایجاد بازار 

حقوقی آب در استان هستیم.
وی گفت: اســتاندار قزویــن با نگاهی مثبــت پیگیر 
افزایش بهره وری آب در عرصه کشاورزی استان هستند 
لذا پیشنهاد شده طرح »کشاورزی هوشمند« با استفاده 
از تکنولوژی روز با کمک شرکت های دانش بنیان بصورت 
پایلوت در استان اجرایی شود که راه اندازی بازار آب یکی از 

زیرساخت های مهم برای اجرای این برنامه است.
ملکی رمز موفقیت در کار را تداوم همبستگی، همدلی و 
همکاری مجموعه تالشگران شرکت آب منطقه ای استان 
دانست و اظهار داشت: از آنجایی که شرکت خدمت رسان 
هستیم لذا سالمت کاری، مردم داری، احترام متقابل و نظم 
و انضباط اداری باید در راس برنامه ها و اقدامات همکاران 
شرکت آب منطقه ای قرار گیرد تا رضایتمندی مردم نیز 

جلب شود.

  اجرایی شدن طرح کشاورز هوشمند در استان قزوین

 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 

شمار بیماران مبتال به کرونا رو به افزایش است
ســعید گل فیروزی اظهار کرد: تعداد بیماران مبتال به 
کرونا 322 نفر بوده که به نســبت روز قبل 15 نفر افزایش 

داشته است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: این 
افزایش بیماران زنگ هشداری برای رعایت هر چه بیشتر 
پروتکل های بهداشتی است.وی افزود: همه افراد باید نسبت 
به حفظ فاصله گذاری اجتماعی و همچنین زدن ماســک 
اقدام کرده و افراد باالی 18 سال نیز نسبت به تزریق دز یادآور 
عمل کنند. گل فیروزی همچنین گفت: از 322 بیمار مبتال 
به کرونا در گلســتان، 37 بیمار در بخش مراقبت های ویژه 

بستری و 20 بیمار به دستگاه ونتیالتور متصل هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: هم 
اکنون شهرســتان آق قال در وضعیت آبی و کم خطر قرار 

داشته و شهرستان بندر ترکمن نیز به عنوان شهرستان قرمز 
و پرخطر استان معرفی شده است.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان های گرگان، کردکوی، 
علی آباد کتــول، گالیکش، مراوه تپه و مینودشــت نیز در 
وضعیت نارنجی و باقی شهرستان های گلستان همچون، 
رامیان، بندرگز، گنبد، آزادشهر و گمیشان در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
شــهردار کالنشــهر اراک گفت: نمای ســاختمان 
معرف  فرهنگ و بیلبورد تبلیغ شــهر اســت و حس 
زیباشناسی شــهر را اغنا می کند و بر همین اساس 
ســاماندهی نمــای ســاختمان های اراک برنامــه 

اولویت دار شهرداری است.
دکتر علیرضا کریمی در آیین اختتامیه مســابقه 
نمای برتر و اهدای جوایز به آثــار برگزیده افزود:در 
کار گــروه نمای شــهرداری، با تعامل و هــم افزایی 
دســتگاه های مســئول، باید ایده و طرح ارائه دهیم 
و حوزه قلمــرو عمومی اجازه مــی دهد در خصوص 
اجرای نما محدودیت هایی را پیشنهاد و اعمال کنیم.

وی تاکید کرد: نمای شــهر باید با وضعیت داخلی 
ساختمان و فرهنگ ساکنان شهر تناسب داشته باشد 
و چنانچه کالبد بیرونی ساختمان ناهماهنگ و آشفته 

باشد، شهر نیز دچار آشفتگی می شود.

شــهردار کالنشــهر اراک اظهار داشــت:: بحث 
ایمنی، نوع اقلیم، بهره وری و انرژی نیز باید در نمای 

ساختمان مدنظر قرار گیرد.
کریمی خاطرنشــان کرد: اکنون بحث شهرهای 
مطلوب مطرح اســت که باید اجــرای نمای مطلوب 

دستور کار ویژه باشد.

شهردار اراک در مراسم اختتامیه اولین مسابقه نمای برتر؛
ساماندهی نمای ساختمان های اراک  در اولویت برنامه های  

شهرداری است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

   افزایش روزانه شمار مبتالیان
 به کرونا در گلستان

خبرخبر


