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 قزوین -خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان قزوین گفت: جذب ۱۴۰ 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در شهرک 
ها و نواحی صنعتی اســتان برای سال 

آینده هدف گذاری شده است.
رضا صفاری  با اعالم این خبر افزود: 
پیش بینی می شــود برای جذب این 
میزان سرمایه گذار حدود ۱۵۰ هکتار 
زمین دارای زیرساخت در شهرک ها و 

نواحی صنعتی استان به سرمایه گذاران 
واگذار شود. مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان قزوین افزود: برنامه 
یاد شده در قالب هدف گذاری ابتدایی 
شرکت برای سال آینده است و امکان 

دارد مانند ســال جاری شاهد تحقق 
بیش از پیش برنامه ها و جذب سرمایه 

گذار بیشتر از رقم یاد شده باشیم.
این مســوول گفت: در ســال آتی 
همچنین برنامه ریزی شــده تا ۳۰۰ 

میلیارد تومان جهت تکمیل و توسعه 
زیرساخت ها در شهرک های صنعتی 
اســتان قزوین با هدف کمک به جذب 
سرمایه گذاری در بخش تولید هزینه 
شود. وی با اشــاره به اهمیت توجه به 
صنایع با فناوری باال)هایتک( و ضرورت 
استقرار آنها در شهرک های صنعتی با 
هدف گسترش تولیدات دانش بنیان، 
اظهار داشت: یکی از اولویت های شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان قزوین 
در ســال آینده ایجاد فضاهای کوچک 
صنعتی بــه منظور اســتقرار صنایع و 

شرکت های دانش بنیان خواهد بود.
صفاری با بیان اینکه براساس چشم 
اندازهای ترسیم شده سال آینده باید 
اســتان قزوین به رشد اقتصادی باالی 
هشت درصد دســت یابد،افزود: الزمه 
تحقق این هدف گذاری، توسعه سرمایه 
گذاری در بخش تولید اســت بنابراین 
با همه تــوان در ایــن خصوص تالش 
خواهیم کرد. وی اظهار داشت: در کناب 
جذب ســرمایه گذاران داخلی، تالش 
داریم تا سرمایه گذاران خارجی متقاضی 
فعالیت در کشورمان را نیز در شهرک ها 
و نواحی صنعتی اســتان جذب کنیم. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین یادآور شد: در سال جاری 
۲ سرمایه گذار خارجی در زمینه صنایع 
آهن آالت و آلومنیوم در شــهرک های 
صنعتی حکیمیه بویین زهرا و خرمدت 
تاکستان جذب شــدند. استان قزوین 
دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و 

۶ ناحیه صنعتی است.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبرداد:

جذب ۱۴۰ سرمایه گذار در شهرک های صنعتی قزوین 
وی با اشاره به اهمیت 

توجه به صنایع با فناوری 
باال)هایتک( و ضرورت 

استقرار آنها در شهرک های 
صنعتی با هدف گسترش 

تولیدات دانش بنیان، اظهار 
داشت: یکی از اولویت 

های شرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین در 

سال آینده ایجاد فضاهای 
کوچک صنعتی به منظور 
استقرار صنایع و شرکت 
های دانش بنیان خواهد 

بود.

گرگان- پریسا موسوی ،خبرنگارتوســعه ایرانی- معاون 
شهردار گرگان گفت: پروژه تله کابین بیش از ۲۰ سال توسط 
شهرداری گرگان در حال پیگیری است و به عنوان یک مطالبه 

عمومی در آمده است.
سید محمدرضا سیدالنگی در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
کرد: طی نشســتی که با معاونت خدمات شهری شهرداری 
گرگان داشتیم مقرر شد برای رفع معضل سد معبر در سطح 
شهر طی روزهای آینده تیمی از تهران به گرگان دعوت شود تا 
شهرداری گرگان با کمک این تیم بتواند در روزهای پایانی سال 
معضل سد معبر را برطرف کند.وی به آخرین وضعیت تله کابین 

شهر گرگان اشاره کرد و افزود: پس از سفر پر خیر و برکت هیئت 
دولت به گلستان، آقای رئیس جمهور به تعدادی از دستگاه های 
اجرایی ذی ربط تذکر دادند برای رفع این مشکل از روز گذشته 
تیم اعزامی از تهران در گلستان مستقر شد و در حال بازدید از محل 
پروژه است و این تیم موظف است نتیجه بازرسی را تا پایان هفته 
به بازرسی نهاد ریاست جمهوری اعالم کند تا تصمیمات الزم در 
این خصوص اتخاذ شود.معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری 
گرگان با بیان اینکه پارک گردشگری ناهارخوران دارای قدمت 
طوالنی است و بسیاری از مردم ایران با آن خاطره دارند، بیان کرد: 
مردم گرگان می خواهند از ناهارخوران گرگان به عنوان یک 

مقصد گردشگری استفاده شود به همین دلیل پروژه تله کابین 
بیش از ۲۰ سال توسط شهرداری گرگان در حال پیگیری است 
و به عنوان یک مطالبه عمومی در آمده است.سیدالنگی با بیان 
اینکه شهرداری گرگان همیشه سعی کرده تمامی موانع پیش 
روی پروژه تله کابین گرگان را رفع کند که به نظر می رسد در 
شرایط فعلی بتوان آغاز موافقت با پروژه تله کابین را به عنوان 
عیدی به مردم گرگان هدیه دهیم.وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ 
به طور شبانه روزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و مشکالت 
مردمی است، تصریح کرد: چنانچه مردم در حوزه های مختلف 
شهری با مشکل مواجه شدند، می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس 
حاصل کنند.گفتنی است؛ مجیدرضا فوالدی، مدیرکل بازرسی 
و نظارت نهاد ریاست جمهوری در جریان سفر هیئت دولت به 
گلستان در خصوص پروژه تله کابین گرگان گفت: مساحت این 

پروژه ها بر اساس طراحی مشاور، مساحت سنجی و آمار دقیق 
آن احصاء خواهد شد و اگر این پروژه ها بیش از ۵۰ هزار متر مربع 
مساحت داشته باشد تصمیمات شورای عالی معماری باید در آن 
اجرا شود و در صورت کمتر بودن از این مساحت، مصوبات گذشته 
اســتان الزم االجرا خواهد بود.وی همچنین وعده داده بود در 
صورتی که پس از بررسی ها پروژه تله کابین گرگان مشکل قانونی 

نداشته باشد مصوبات استانی آن اجرایی خواهد شد

بندرعباس-خبرنگارتوســعه ایرانی- معــاون بندری و 
امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با 
پهلوگیری سومین فروند کشتی حامل برنج با ظرفیت ۳۵ هزار 
تن در یکی از پایانه های اختصاصی بندر شهید رجایی تخلیه 

این کاالی اساسی آغاز شد.
منصور خرمشکوه  با اعالم پهلوگیری یک فروند کشتی فله 
بر حامل ۳۵ هزارتن برنج وارداتی از مبدا تایلند در بندر شهید 

رجایی اظهار کرد: با توجه به ایام پایانی سال و ضرورت ذخیره 
سازی و تامین برنج مورد نیاز مردم در شب عید نوروز ۱۴۰۱، 
تخلیه این کاالی اساسی برای ارسال هرچه سریع تر به سراسر 

کشور آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: تخلیه این کشتی حامل برنج تایلندی 
۷ روز دیگر به پایان می رسد و این کاالی اساسی پس از انجام 

تشریفات گمرکی، به سراسر کشور حمل می شود.

معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با اشاره به افزایش ۹۲ درصدی واردات کاالی اساسی 
در بندر شهید رجایی از طریق ۶۶ فروند کشتی طی ۱۱ ماهه 
امسال، بیان کرد: طی مدت یادشده ۶۲ هزار و ۹۴۸ تن برنج به 
این بندر وارد و از دو طریق حمل ریلی و جاده ای به استان های 

مقصد ارسال شده است.  
به گفته خرمشکوه، در حال حاضر ۲ فروند کشتی حامل 

۱۳۹ هزار تن گندم و جو در لنگرگاه بندرعباس برای پهلوگیری 
در اسکله های بندر شهید رجایی در حال طی کردن فرآیند 

اسنادی خود هستند.
مجتمع بندری شــهیدرجایی بندرعبــاس بزرگترین 
مجتمع بندری کشور به شمار می آید و از حیث کاالی اساسی 
بعد از بندر امام خمینی )ره( دومین مبدا ورودی این نوع کاال 

قلمداد می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری گرگان:
پیگیری شهرداری گرگان برای تله کابین ۲۰ ساله شد

سومین کشتی برنج حامل ۳۵ هزار تن در بندرشهید رجایی پهلو گرفت

تبریز -امید محمد زاده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-سرپرســت جمعیت هالل احمر 
استان به همراه جمعی از معاونان و مسئوالن 
از پایگاه امدادی و پشــتیبانی شمال غرب 
کشور واقع در سعید آباد بازدید واز نزدیک 
در جریان آخرین وضعیت عمرانی پایگاه 

قرار گرفت .
 دکتر حمید منجم سرپرست جمعیت 
هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی 
در ایــن بازدید که صبح روز دوشــنبه ۱۶ 
اسفند۱۴۰۰ انجام گرفت با اشاره به لزوم 
استفاده بموقع و بهینه از ظرفیت و پتانسیل 

و سرمایه هالل احمر در پایگاه امدادی پشتیبانی منطقه سعید 
آباد گفت : زمان بر بودن پروژه ها باعث تبدیل شدن فرصت ها 

به تهدید شده و هدر رفت سرمایه ها را در پی خواهد داشت .
وی با اشــاره به اینکه همه ما در قبال اموال مستغالت و 
امالک جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مسئول 
هستیم و بایستی در راستای حفظ و صیانت از آن شبانه روزی 
تالش کنیم افزود : تمامی معاونت ها و بخش ها بایســتی با 
قبول مسئولیت وارد عمل شده و نقش خود را در سرو سامان 

بخشیدن به پروژه سعیدآباد ایفا کنند .
در این بازدید ۴ ساعته که معاونین امدادو نجات و منابع 
انسانی و پشــتیبانی و مسئولین حراســت و امور عمرانی 

جمعیت هالل احمر حضور داشــتند ،سرپرســت هالل 
احمر اســتان از آشــیانه بالگرد ،محل احداث ساختمان 
امدادی ، نگهبانی ، سوله های امدادی و انبارهای تجهیزات 
و خودروهای اســقاطی و ضایعات و محل اســتقرار پایگاه 
کوهستان شهید باکری ســهند بازدید و خواستار تعیین 
تکلیف سریع اقالم و اموال رها شده و بالاستفاده در انبارها 

گردید .
دکتر منجم در پایان با اشاره به اینکه هیچگونه قصور و 
کوتاهی در قبال انجام وظایف قابل قبول نیست از تشکیل 
کمیته ویژه بررسی پروژه امدادی پشــتیبانی سعید آباد 

خبرداد .

ساوه -عباس کریمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس اداره 
ورزش و جوانان ســاوه گفت: صنایع کوچکترین حمایتی 
از ورزش این شهرستان نکرده اند که انتظار می رود در این 

خصوص تدابیری اندیشیده شود.
محمد عبدی در آیین تجلیل از خبرنگاران عرصه ورزش 
در ساوه اظهار کرد: سعی شده تا تعدادی از رشته های ورزشی 
به مسابقات استانی اعزام شــوند و بعد از آن به رقابت های 

کشوری راه یابند.
وی افزود: نظارتی بر اماکن ورزشــی در روستاها وجود 
ندارد و دهیاران و شوراهای اسالمی هیچ گونه مسؤولیت را 

در این خصوص احساس نمی کنند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ساوه بیان کرد: به دنبال این 
هستیم تا شهرهای نوبران، غرق آباد و آوه نماینده ورزشی را 

معرفی کنند تا شاهد فعالیت ورزشی آنان باشیم.
عبدی با بیان اینکه هیأت های ورزشی مستعدی داریم، 
گفت: باید هیأت های ورزشــی را به ســمت استعدادیابی 
تعمیم بدهیم تا در شهرهای مذکور راه اندازی شود و بتوانیم 
بودجه ای را استان از به این امر تخصیص دهیم تا برای سال 

آینده در اختیارشان قرار گیرد.
وی با اشاره به صنعتی بودن شهر ساوه افزود: متأسفانه 
صنایع کوچکترین حمایتی از ورزش این شهرستان نکرده اند 

که انتظار می رود در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساوه بیان کرد: اداره ورزش و 
جوانان هیچ مسئولیتی برای هزینه کردن تیم های ورزشی 
خصوصی ندارد اما زیرساخت ها را در اختیارشان قرار داده ایم.
عبدی ادامه داد: با حمایت های انجام شــده ۷ باشگاه 
خصوصی در بخش بانوان و آقایان راه اندازی شدند با توجه به 
شرایط کرونا با هیأت های پزشکی و ورزشی و دانشکده علوم 

پزشکی ۱۰۰ مورد بازرسی نیز انجام شده است.
وی اضافه کرد: تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی در مناطق 
محروم نیز از اهداف اداره ورزش و جوانان است که امیدواریم 

سال آینده محقق شود.
رئیس ورزش و جوانان ساوه گفت: تعدادی از هیأت های 
ورزشی در سال جاری، با همکاری استان مجدد راه اندازی شد 
و علت تعطیلی آن ها هم عدم وجود زیرساخت های ورزشی 

در گذشته بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساوه :

 صنایع ساوه کوچکترین حمایتی
 از ورزش این شهرستان نکرده اند

 بازدید سرپرست هالل احمرآذربایجان شرقی
  از پایگاه پشتیبانی امدادی سعیدآباد

خبرخبر

نفیس ترین فرش قرآنی جهان 
اسالم در تبریز بافته می شود

صــل  ا ه  د ا ز محمــد مید ا - یز تبر  
یرانی-مدیــرکل  النچق،خبرنگارتوســعه ا
میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
آذربایجان شــرقی اعالم کرد: نفیس ترین فرش 
قرآنی جهان اسالم با رج شمار ۸۰ در تبریز در حال 

بافت است.
 احمد حمزه زاده در جمع خبرنگاران، توضیح 
داد: فرش تمام ابریشــمی کل قرآن کریم در ۱۶۰ 
رویه با رجش مار عرضی ۸۰ و طولی ۱۶۰ توســط 
هنرمندان ماهر قالی آذربایجان به سفارش دانشگاه 
هنر اســالمی تبریز در حال بافت است و مراحل 

تکمیلی خود را سپری می کند.
وی ادامه داد: هر رویه این فرش شامل ۲۸ سطر 
با خط اســتاد احمد نی ریزی و منقوش به حاشیه 
در ابعاد ۹۰ در ۶۰ ســانتی متر در حال بافت بوده و 
هر صفحه از آن در مدت ۱۶ ماه توســط بافندگان 

استادکار و ماهر به صورت دورویه بافته شده است.
حمزه زاده اظهار داشت: آماده سازی نقشه این 
فرش فاخر به  صورت کامپیوتری و رنگرزی مصالح 
آن به  صورت طبیعی به روش سنتی و گیاهی بوده و 

متشکل از ۲۰ رنگ متنوع است.
به گفته وی تاکنون ۷۲ رویه از این ۱۶۰ رویه به 
اتمام رسیده و دیروز صفحاتی از این فرش قرآنی 

نفیس برش داده شد.

    
معاون گردشگری قم:

تورهای متنوع قم گردی در 
نوروز ۱۴۰۱ برگزار می شود

قم-خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی قم از برگزاری تورهای متنوع قم گردی 
درنــوروز ۱۴۰۱ باحضــور راهنمایان تخصصی 

گردشگری خبر داد.
 مهدی نصر اصفهانی درگفــت و گویی اظهار 
داشــت: تورهای متنوع قم گردی نوروز ۱۴۰۱ با 
بهره منــدی از ظرفیت آژانس های مســافرتی و 

سمن های گردشگری برگزار می شود. 
وی در ادامــه با اشــاره به مشــارکت بخش 
خصوصی در اجرای تورهای قم گــردی با هدف 
معرفی ظرفیت های گردشــگری اســتان افزود: 
تورهای قم گردی شامل طبیعت گردی، بازدید از 
مراکز تفریحی و تاریخــی، موزه ها و خانه موزه ها؛ 
کویرنوردی، گشت و گذار در تاالب ها، دریاچه نمک 

و کاروانسراهای تاریخی است.
وی در ادامه از راه اندازی سامانه تورهای گشت 
برای نام نویسی در تورهای قم گردی خبر داد و گفت: 
در این سامانه امکان دسترسی سریع، ایمن و ارزان 
به تمام جاذبه های گردشگری فراهم شده است تا 
مسافران با صرف زمان اندکی برای ثبت نام و تعیین 
مقصد، سفری به جاذبه گردشگری مورد درخواست 

خود داشته باشند.
 

    
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( در استان خبرداد
احداث ۴۰۲ کالس درس 

به همت بنیاد برکت در 
آذربایجان غربی

ارومیه-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در آذربایجان غربی از احداث 
۱۰۰ مدرسه در استان به همت بنیاد برکت خبرداد.
رضا عزتی، در آیین تجلیــل از فعاالن عرصه 
احسان و نیکوکاری اظهار کرد: از جمله فعالیت های 
بنیاد برکت در آذربایجان غربی احداث ۱۰۰ مدرسه 
با ۴۰۲ کالس درسی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان و 
مشارکت در ســاخت و ترمیم ۵۸ مدرسه و تحت 
پوشش قرار دادن ۱۳ هزار نفر در بیمه بنیاد برکت 

است.
وی با بیان اینکه یکی از بنیادهای وابســته به 
ستاد، بنیاد ۱۵ خرداد اســت که در حوزه مداوای 
بیماران و ســاخت خوابگاه دانشــجویی فعالیت 
می کند ، گفــت: از جمله فعالیتهــای این بنیاد 
می توان به ســاخت خوابگاه در دانشــگاه علوم 
پزشــکی آذربایجان غربی با هزینه ای بالغ بر ۳۶ 
میلیارد تومان اشــاره کرد. عزتی گفت: ۵۵۴ نفر 
از کودکان بی سرپرســت و یتیم آذربایجان غربی 
تحت پوشش ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هستند 
و ساخت بیمارستان، جاده سازی، خانه عالم و... از 
سایر فعالیت های بنیاد برکت در استان محسوب 
می شــود. وی عنوان کرد: بنیاد احســان وابسته 
به ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( از اواخر سال ۹۷ 
فعالیت خود را آغاز کرد و در این استان در ۶ مرحله 
بسته های معیشــتی به ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 

تومان توزیع کرده است.

استانها


