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 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی - رئیس کمیســیون 
تجــارت، خدمات و ارتباطــات اتاق 
بازرگانی اصفهان، رایزنان اقتصادی 
ایران در کشورهای هدف را سفیران و 
پشتیبانان قدرتمند جهادگران عرصه 
اقتصاد خواند و خواستار حمایت همه 
جانبــه و حداکثری آنهــا از فعاالن 

اقتصادی شد.
به گــزارش روابــط عمومی اتاق 
بازرگانــی اصفهــان احمــد پزنده 
همچنین برضــرورت توجــه ویژه 
رایزنــان اقتصادی به نقــش تجار و 

فعاالن اقتصادی در ارزآوری، افزایش 
حجم صادرات و اشــتغال آفرینی در 
کشــور تاکید و تصریح کرد: توسعه و 
شکوفایی اقتصاد کشور تنها از طریق 
تعامــل حداکثری دولــت و بخش 

خصوصی امکانپذیر خواهد بود. 
در ادامه محمد جــواد همت پناه 
رییــس اداره اطالعــات اقتصادی و 
همکاری های توسعه ای وزارت امور 
خارجه معرفی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری ایران، کمک به افزایش 
صادرات، کاهش واردات محصوالت 
دارای تولید مشابه در داخل و صدور 

خدمات فنی - مهندسی را از اهداف 
اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای 

هدف بیان کرد. 
وی ضمن بیان اینکــه حمایت از 
صاحبان کســب و کار در دستور کار 
رایزنان قراردارد افزود: در کنار حمایت 
دولت از فعاالن اقتصادی، انتظار داریم 
شرکت های ایرانی نیز با طرف خارجی 

خود صادقانه وارد عمل شوند. 
در ادامه علیرضا ساالریان رئیس 
نمایندگــی وزارت امــور خارجه در 
اصفهان ضمن تقدیر از اقدامات موثر 
اتاق بازرگانی اصفهــان در پذیرش 

هیات های تجاری به نحو شایســته و 
شکوفایی اقتصاد استان گفت: به دلیل 
ظرفیت های باالی اصفهان و اهتمام 
مسئولین فرهنگی و اقتصادی استان، 
خاطره ماندگاری از اصفهان در اذهان 
هیات های خارجی باقی مانده است. 

وی ابــراز امیــدواری کرد حضور 
رایزنــان اقتصــادی کشــورمان در 
اصفهــان منجر به رشــد و توســعه 
تعامالت تجاری فعــاالن اقتصادی 

شود. 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
نیز در این جلسه با اشاره به پتانسیل 

بــاالی اســتان اصفهــان در حوزه 
صادرات، گفــت: اعــزام هدفمند و 
با دســتورالعمل مشــخص رایزنان 
اقتصــادی بــه کشــورهای هدف 
صادراتــی نقش ویژه ای در توســعه 
تعامــالت اقتصــادی بین المللی و 

افزایش صادرات خواهد داشت. 
رســول کوهســتانی همچنین 
خواستار نیازسنجی دقیق کشورهای 
هدف و اطالع رسانی آن به صاحبان 
کســب و کار، اطالع رســانی دقیق 
قوانین، دســتورالعمل ها و مقررات 
کشورهای هدف و معرفی محصوالت 

و ظرفیت های اقتصادی کشور شد. 
در ادامه محمدرضامرشــد زاده 
مشــاور بین الملــل اتــاق بازرگانی 
اصفهان ضمــن تقدیــر از عملکرد 
منظم، دقیق و علمــی اتاق بازرگانی 
اصفهان در عرصه توســعه اقتصادی 
گفت: تشکیل کارگروهها، کارگاه های 
آموزشــی، پرورش جوانان عالقمند 
به عرصــه تولید و تجارت و... ناشــی 
از خوش فکری رئیــس اتاق اصفهان 
بوده و الزم است به نحو شایسته از این 
توانمندیها استفاده شود. وی در پایان 
ســخنان خود ارزآوری برای کشور را 
یک وظیفه ملی و شــرعی دانست و 
خواستار حمایت حداکثری رایزنان از 

فعاالن اقتصادی شد. 
کارگروه رقابــت پذیری ظرفیتی 

برای توسعه تعامالت تجاری 
علیرضا جاوری مشاور کمیسیون 
تجــارت اتاق بازرگانــی اصفهان نیز 
رقابت پذیری میان شرکت ها را عامل 

پایداری و توسعه فعالیت یک شرکت 
در بازارهای هدف عنــوان و تصریح 
کرد: از این رو اتاق بازرگانی اصفهان 
کارگــروه رقابت پذیری را تشــکیل 
داده و تزریق اطالعات جامع و دقیق 
رایزنان اقتصــادی به این کارگروه در 
موفقیت تعامالت بین المللی فعاالن 

اقتصادی حایز اهمیت است.
 وی هدف از تشکیل این کارگروه 
را احصاء مولفه های پایداری صادرات 
و پوشــش ضعف های نهادی موجود 
در داخل کشــور و کشــوهای هدف 
بیان کرد. جاوری ضمن مهم دانستن 
ارزیابی عملکرد رایزنان اقتصادی، راه 
حلی برای ســنجش عملکرد رایزنان 

پیشنهاد داد.

در جلسه رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف با جمعی از فعاالن اقتصادی اصفهان تاکید شد:

رایزنان بازرگانی سفیران ایران در کشورهای هدف هستند
علیرضا ساالریان رئیس 

نمایندگی وزارت امور 
خارجه در اصفهان ضمن 

تقدیر از اقدامات موثر 
اتاق بازرگانی اصفهان در 

پذیرش هیات های تجاری 
به نحو شایسته و شکوفایی 

اقتصاد استان گفت: به دلیل 
ظرفیت های باالی اصفهان 

و اهتمام مسئولین فرهنگی 
و اقتصادی استان، خاطره 

ماندگاری از اصفهان در 
اذهان هیات های خارجی 

باقی مانده است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم :

مردم در مصرف آب صرفه 
جویی کنند

ایالم -  اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم گفت: 
استان ایالم رتبه اول خشکسالی در کشور را به خود 
اختصاص داده که مبین وضعیت نامناسب منابع آبی 
استان بوده و می طلبد مردم فهیم استان در مصرف 
آب صرفه جویی کنند چراکه به دنبال قطع آب و قوه 
قهریه نیستیم ولی اگر مجبور شویم نسبت به جیره 
بندی آب اقدام خواهیم نمــود. ؛ پرویز ناصری در 
جلسه خبری به مناسبت گرامیداشت هفته صرفه 
جویی در مصرف آب)۱-۷ تیر( ضمن قدردانی از 
تعامل خوب اصحاب رسانه و نقدهای سازنده آنها 
در راستای پیشبرد اهداف شرکت گفت: در حالیکه 
جهان به سمت استفاده از منابع آبی پایدار و آبهای 
سطحی پیش می رود در ایران ۵۳ درصد و در استان 
۲۷ درصد منابع تامین آبی بصورت سطحی است و 
باقی آن از منابع زیرزمینی استحصال می شود که به 
همین علت به شدت سفره های زیرزمینی کاهش 
یافته اســت. وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی 
استان خوب نیست، افزود: به دلیل افزایش دمای هوا 
و مصرف بی رویه آب و تشدید پدیده خشکسالی، 
دبی اســتحصالی منابع تامین آب مانند چاه ها، 

 چشمه ها و سد ایالم بشدت کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفای استان با اشــاره به آبرسانی 
به روســتاها و مناطق محروم از محــل اعتبارات 
محرومیت زدایی در دولت سیزدهم تصریح کرد: 
با عنایات مقام معظم رهبری و نــگاه ویژه دولت 
به مناطق محروم، بســیاری از روستاهای استان 
آبرسانی و اقدامات موثر زیادی اجراء شد لیکن از سال 
گذشته با تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در 
قالب طرح قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( برای ۱۸ 
مجتمع در قالب ۱۲۸روستا پروژه آبرسانی در دست 
اجراست . ناصری در خصوص ارایه خدمات به جامعه 
روستایی استان گفت: جامعه روستایی استان ۳ 
برابر و جامعه شهری ۲ برابر استانداردهای موجود 
آب مصرف می کنند که در کنار الگوی اشتباه مصرف 
آب شرب در راستای آبیاری خانه باغ ها، شستشوی 
خیابان ها و کوچه ها، تامین آب دام و طیور توسط 
دامداران و هزینه باالی تولید آب در ایالم به عنوان 
گرانترین آب در کشور، ارایه خدمات به شهروندان 
را با مشکالت جدی مواجه نموده هرچند که تمام 
تالش مجموعه همکاران کاهش دغدغه شهروندان 
در دسترسی به آب سالم و بهداشــتی است . وی 
تصریح کرد: ۷۷ روستای استان در شهرستان چوار 
و هلیالن با مشکل آب مواجه هستند که برای رفع 
این مشکل در قالب تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( در حال اجرای پروژه های خوبی در این 
مناطق هستیم بطوری که تا پایان امسال مشکل 
آب روستاهای شهرســتان هلیالن کامال مرتفع 

خواهد شد.
    

  آغاز بکار فیبررسانی مسیر تپه 
نورالشهداء شهرستان گرگان

گرگان-مهنازمحمدزمانی-خبرنگارتوسعه 
ایرانی- طرح فیبررسانی به تپه نورالشهداء گرگان ، 
آغاز شد. مهندس بهرام عیدی ضمن اعالم این خبر 
افزود: طرح فیبر رسانی به تپه نورالشهداء شهرستان 
گرگان با هدف واگذاری فیبرنوری و تامین ارتباط 
پایدار مخابراتی اداره حفظ آثار و ارزشــها و موزه 
دفاع مقدس ، در آن منطقه شروع بکارکرده است 
. وی امکان واگذاری حداکثر پهنــای باند بر روی 
زیرساخت ایجاد شده را از مزایای این طرح دانست 
و گفت :سرویسهای مخابراتی با کیفیت و سرعت 
باال از جمله خدماتی است که برروی این بستر قابل 
دریافت است و پس از پایان پروژه ، اجرای مراسمات 
مختلف همچون یادواره شهدا یا مراسمات دیگر ملی 
و مذهبی در تپه نورالشهداء شهرستان گرگان با بهره 
مندی از ارتباطات مخابراتی ایجاد شده با کیفیت 
بســیار زیاد قابل اجرا خواهد بود . معاونت شبکه 
مخابرات منطقه گلستان در پایان گفت : در تالش 
هستیم در راستای بهینه سازی ارتباطات روستای 
زیارت و محدوده ناهارخوران ، اجرای ادامه مسیر 
حد فاصل سه راهی تپه نورالشهداء تا بعدا از میدان 
ناهارخوران در همین طرح گنجانده شده و امکان 
واگذاری پهنای باند به متقاضیان مسیر فراهم شود .

استانها

همدان   مریم قاسمی- خبرنگار توسعه ایرانی- شرکت 
شــــرکت های صنعتی  استان همدان به بازدید از برخی 
شرکت های واقــع در شــهرک بهــاران اســتان همدان 
همــراه بــا جمعــی از اصحــاب رســانه پرداخــت که 
هــدف از آن بــه نمایــش گذاشــتن رونــق پُرقــدرت 
چرخه تولید اســتان با تمام نامالیمات تحریم در پی همت 

واالی شرکت های صنعتی همدان بود.
به مناسبت دهه تولید و تجارت به همت شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان همدان در قالب تور صنعتی راهیان 
وپیشرفت همراه با جمعی از اصحاب رسانه به بازدید از سه 

شرکت در شهرک صنعتی بهاران پرداخت.
مدیرعامل شهرک صنعتی بهاران در بازدید خبرنگاران 
از برخی واحدهای تولیدی این شــهرک گفت: شــهرک 
صنعتی بهاران با مساحت ۱00 هکتار و استقرار ۱۵۵ واحد 

تولیدی و ۱۳۵ واحد فعال دردو فاز تعریف شده است.
کوروش بختیاری با بیان اینکه برخی از واحدها بصورت 
سردخانه و یا پخش دارو فعال هســتند، بیان کرد: در فاز 
دوم این شهرک ۱4۵ واحد مستقرند که حدود ۸0 درصد 
واحدها در حال ساخت و ساز و اتمام بوده و حدود ۱۵ واحد 

نیز به بهره برداری رسیده است.
وی ظرفیت اشتغال این شهرک را باالی ۱۸00 نفردر 

فاز یک اعالم کــرد و افزود: این میزان بــا تکمیل فاز دوم 
افزایش می یابد.

مدیرعامل شــهرک صنعتی بهاران یکی از مشکالت 
عمده این شــهرک را ایاب و ذهاب کارگران عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اینکه هزینه ایــاب و ذهاب ۳0 درصد از 
درآمد هر کارگر را به خود اختصاص می دهد از شهرداری 
می خواهیم یک اتوبوس خط واحد از مبدا چراغ قرمز برای 

این شهرک درنظر بگیرد.
در ادامه خبرنگاران از شرکت سامان فویل گسترغرب 
که تولیدکننده ظروف تفلون می باشد و شرکت پترونیوار و 

شرکت خدمات چاپ همدان لیبل بازدید کردند.
مدیر شرکت سامان فویل گستر غرب در این بازدید بــا 
بیــان اینکــه در این خــط تولیــدی ۷0 نفر مشــغول 
به کار هســتند، گفــت: تولیدات شــرکت سامان گستر 
صرفا جهت صادرات بوده و تنها ۱0 درصد از تولیدات برای 

داخل کشور است.
هراتی با اشــاره به مشــکالت تولید این محصول بیان 
کرد:به دلیــــل صادرات محصوالت با مشــکل برگشت 
ارز مواجه هستیم ونمی توانیم با کارت بازرگانی خود کاری 
انجام دهیم ومجبور به اســتفاده از واسطه هاهستیم که 

همین امرباعث مشکالت دارایی و مالیاتی است .

وی با اشــاره به افزایش قیمت ناگهانــی گاز افزود: با 
افزایش قیمت ۶ برابری گاز مواجه شدیم و این تغییر قیمت 
ناگهانی برای تولید هایی که در حوزه آلومینیوم مشغول به 

کار هستند معضل بزرگ و وحشتناکی است.
مدیرعامل شــرکت پترونیوارنیز در حاشیه این بازدید 
با بیان اینکه شرکت در ســال ۱۳۸۷ تاسیس شد و سال 
۱۳۸۹ به بهره برداری رســید اذان کرد زمینه فعالیت این 
شرکت تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است 
محصوالتی که تولید می شوند جزو اقالم هایی می باشد که 

در کشور کمتر تولید می شود.
طاووسی با اشاره به تحریم های حاکم بر جامعه گفت با 
تولید برخی اقالم که جز دسته های ابزار دقیق سنگ صنایع 
در کشور بوده با و با وجود تمام تحریم ها توانستیم به چرخه 

صنعت کشور کمک کنیم .

وی با بیان اینکه شــرکت پترونیوار یکی از عوامل تاثیر 
گذار در کیفیت محصوالت نهایی صنعتها اســت تصریح 
کرد: میزان تولید شــرکت بــه صورت پروژه ای اســت و 
بستگی به سفارشات مشتری ها دارند که با توجه به کیفیت 
محصول و استانداردهایی که از آن تبعیت می کنیم زمان 

ساخت محصوالت متغیر است .
وی با بیان اینکه صنعت نفت یک صنعت سیاسی است 
به همین علت نمی توانیم محصوالت را صادر کنیم در سال 
های گذشته که فشار کمتری از تحریم ها متوجه شرکت بود 

به کشورهای قطر و عربستان صادرات داشتیم.
طاووسی با اشاره به مشکالت تهیه مواد اولیه گفت: تهیه 
مواد اولیه از طریق شرکت های واسطه صورت می گیرد و 
همین امر موجب میشــوند آنها را با قیمت دو و نیم برابری 

تهیه کنیم.

   واحدهای تولیدی همدان در صف مقدم مبارزه
 با تحریم ها قرار دارند

 قــم -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قم گفت: ۲0 تقاطع در 
کمیته فنی مصوب شده که سازمان ترافیک با اجرای طرح 
هوشمندسازی و اســتفاده از پایه های معلق دکوراتیو در 
حال پیاده سازی طرح است و تا پایان سال جاری همه این 

تقاطع ها مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
حسین شــعبان زاده با اشــاره به پایان مراحل نصب 
پایه های معلق و چراغ های ترافیکی تقاطع های بلوار شهید 
مفتح و شهید اخالقی و تقاطع کشاورز ، از اجرای سیستم 
هوشمند ترافیکی در تمامی تقاطع های اجراشده در این 

طرح خبر داد.
وی ادامه داد: با توجــه به تأکیدات معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری قم و تأمین اقالم موردنیاز جهت اجرای 
تقاطع های مصوب کمیته فنی شورای ترافیک، مرحله آغاز 
این طرح با تقاطع بلوار شهید مفتح و بلوار شهید اخالقی 

در منطقه چهار شروع و در میدان کشاورز سابق در منطقه 
شش در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: اجرای ۲0 تقاطع در کمیته فنی مصوب 
شده که ســازمان ترافیک با اجرای طرح هوشمند سازی 
و استفاده از پایه های معلق دکوراتیو در حال پیاده سازی 
طرح است و تا پایان ســال جاری تمامی ۲0 تقاطع مورد 

بهره برداری قرار خواهند گرفت.

کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-نخستین 
غرفه  جمع آوری پسماند استان کرمانشاه روز پنجشنبه 
در مراســمی با حضور جمعی از مقامات محلی و فعاالن 
محیط زیستی و با همت شهرداری در شهر مرزی نوسود 

شهرستان پاوه افتتاح شد.
 شهردار نوسود در این مراسم گفت: یکی از مهمترین 
اهداف راه اندازی این غرفه، بــاال بردن فرهنگ تفکیک 
پســماند خشــک، کاهش تولید پســماند تر، افزایش 
حداکثری تفکیک در مبدا، کاهش هزینه های جمع آوری 
پسماند از سوی مدیریت شــهری، کاهش زباله گردی و 

همچنین توجه به اقتصاد شهری و خانواده ها است.
»دانا رحیمی« افــزود: شــهروندان می توانند برای 
تحویل زباله های خشــک همچون فلزات، کاغذ و مقوا، 
پالستیک، بطری های فلزی و پالســتیکی و نوشیدنی 
به این غرفه مراجعه نماینــد و در ازای تحویل آن ها و بر 

اســاس حجم وزنی و قیمت های مشخص شده، معادل 
ارزش ریالی آن ، از اجناسی که در این غرفه وجود دارد؛ 

خریداری کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقالم موجود در غرفه، 
اقالمی بهداشــتی اســت که در ماه های آتی و همگام با 
نزدیکی ایام تحصیل دانش آموزان، نوشت افزار نیز به آن 

اضافه و با قیمت مناسب به شهروندان ارائه خواهد شد.
شهردار نوسود اضافه کرد: سامانه  ۱۳۷ الکترونیکی 
شــهرداری در  دست طراحی و آماده ســازی است و در 
صورت بهره برداری شهروندان نوسودی که امکان مراجعه 
حضوری به غرفه را ندارند، می توانند با تهیه نسخه  تلفن 
همراه و نصب آن بر روی گوشی های خود ، نوع پسماند و 
حجم آن را اعالم و معادل ارزش ریالی آن با انتخاب کاالی 
موجود در غرفه، در درب منزل خود پســماند را تحویل 

مسئوالن پسماند داده و کاالی خود را دریافت دارند.

   افتتاح نخستین غرفه  جمع آوری پسماند استان کرمانشاه
 در شهر مرزی نوسود 

  ۲۰ تقاطع در قم هوشمندسازی می شود

خبرخبر


