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معاون امورزیــر بنایی وحمل ونقل شــهری  همدان 
گفت :  تکمیل تقاطع غیر همســطح  غدیــر ادامه دارد، 

وشایعات فضای مجازی را رد کرد ودروغ عنوان کرد.
 وحید علی ضمیر معاون امور زیربنایی شهری همدان 
در خصوص شــایعات صورت پذیرفته در فضای مجازی 
اظهار داشــت: کلیه اصول کنترل کیفیت در تقاطع غیر 
همســطح غدیر انجام می شــود و این تقاطــع زیر نظر 
کارشناسان و ناظران مربوطه انجام گردیده و به زودی به 

بهره برداری می رسد.
علی ضمیر با اشــاره به اینکه مدیریت شــهری راغب 
اســت از ظرفیت قرارگاه خاتــم االنبیا در پــروژه های 
مختلف اســتفاده کند عنوان کــرد: توافقنامه فی مابین 
شــهرداری همدان با خاتم االنبیا در خصوص پروژه های 
مجموعه فرهنگــی کبابیان، تپه حــاج عنایت و تقاطع 

همسطح بهشــت امضا شده اســت که طبق نظر مشاور 
ترافیکی اجرای پروژه تقاطع غیرهمســطح بهشت کاماًل 

منتفی شد. 
معاون امور زیربنایی شــهرداری همــدان : طبق نظر 
مشاور ترافیکی اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بهشت 
بدلیل توجه ویژه مدیریت شــهری به نظرات کارشناسی 

منتفی و قرار است در میدان امام حسین اجرا شود.
وی با بیــان اینکه قرار اســت این تقاطــع  در میدان 
امام حســین اجرا شــود افزود: مکاتبات با شورای شهر 
وهمتا صورت گرفته و اجرای این پــروژه در مرحله اخذ 
موافقتنامه و مصوبات اســت  که بعد از تصویب وارد فاز 
اجرایی می شــود.  معاون امور زیربنایــی و حمل و نقل 
شــهری ضمن اشــاره به فرایند پروژه مجموعه  کبابیان 
گفت: زمین و نقشــه ها آماده وبه کمیســیون ماده پنج 

ارسال شده است که متاسفانه  هنوز کمیسیون ماده پنج  
نقشه ها را تایید نکرده است که بالفاصله  بعد از تایید این 

پروژه وارد فاز اجرایی می شود. 
وحید علی ضمیر در خصوص مجموعه تپه حاج عنایت 
تصریح کرد: طراحی اولیه این پروژه در معاونت معماری 
و شهرسازی پذیرفته شده است که در صورت تایید نهایی  

اجرا خواهد شد.
 این مقام مســئول در حوزه عمرانی با تاکید بر اینکه 
شــهرداری همدان از خاتــم االنبیا اســتقبال می کند 
افزود: مکاتبات الزم با نماینــده قرارگاه خاتم االنبیاء  در 
خصوص اجرای تقاطع غیر همســطح امام حسین )ع(، 

مدرس  و پروژه های مشابه صورت گرفته است.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-نشست 
بررســی فرصت های تجاری و ســرمایه گذاری اصفهان 
و عمان با حضور معاون وزیر تجارت و توســعه ســرمایه 
گذاری عمان و رئیس اتاق بازرگانی این کشــور و هیات 

همراه، در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: در 
چندسال گذشــته با بهبود تعامالت سیاسی و اقتصادی 
میان ایران و عمان، شــاهد توسعه فعالیت های اقتصادی 
بخش خصوصــی اصفهان بــا فعاالن اقتصــادی عمان 

هستیم.
مسعودگلشیرازی ابراز امیدواری کرد این تعامالت به 

حوزه سرمایه گذاری نیز تسری یابد.
وی حضــور معــاون وزیــر تجــارت، صنعــت و 
ســرمایه گذاری عمــان در رأس این هیئــت را فرصت 
مغتنمی برای توســعه روابط تجــاری و صنعتی بخش 

خصوصی طرفین دانست.
گلشیرازی گفت: شــرایط حاکم بر اقتصاد ایران این 
فرصت را برای کشــور عمان ایجاد کرده کــه بتوانند به 
عنوان شریک تجاری صنعتگران و تجار ایرانی در اقتصاد 
بین المللی بــه ایفای نقــش بپردازند کــه البته تعریف 
بسته های حمایتی و ســرمایه گذاری سهل الوصول این 

تعامالت را تسهیل خواهد کرد.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصی اصفهان با اشــاره 

به تمایل تعدادی از شــرکت های بــزرگ اصفهانی برای 
سرمایه گذاری مشــترک در عمان افزود: اصفهان آماده 
ارایه طرح های ســرمایه گذاری عمان در ایران و پذیرش 

سرمایه گذاران این کشور است.
وی از هیئت عمانی برای حضــور در همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری اصفهان که در ماه های آینده 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد شد، دعوت نمود.

امیررضا نقــش معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه 
اصفهــان و عمان مــی تواننــد در حوزه هــای صنعتی، 
گردشــگری و کشــاورزی با یکدیگر تعامــالت خوبی 
داشته باشند افزود: کمیســیون همکاری های مشترک 

به صورت فعاالنه در چند سال گذشــته در حال فعالیت 
است و اصفهان نیز می تواند کمک ویژه ای در این زمینه 

داشته باشد.
وی با اشــاره بر ضــرورت معرفــی پتانســیل های 
گردشگری اصفهان به کشور عمان افزود: در توسعه روابط 
فی مابین می توان در خصوص اقتصاد گردشگری به ویژه 

گردشگری سالمت به صورت فعاالنه وارد عمل شد.
نقش در ادامه خواستار حمایت عمان برای راه اندازی 
هر چه سریعتر پرواز مســتقیم بین اصفهان و مسقط شد 
همچنین از حمایت و تســهیلگری بخش دولتی اصفهان 
برای ســرمایه گذاری عمان در اســتان خبر داد و افزود: 
تعامالت تجاری عمان و اصفهان بــا توجه به زمینه های 

مساعد موجود امکان گسترش دارد.
در ادامه صالح بن ســعید مســن معاون وزیر تجارت، 
صنعت و ســرمایه گــذاری عمان گفت: با وجــود اینکه 
تعامالت تجــاری و اقتصادی ایران و عمان در دو ســال 
گذشته رشد خوبی داشته اســت، ظرفیت های همکاری 

بیشتری وجود دارد.
وی با بیان اینکه موانع تعامــالت میان ایران و عمان 
ناشــی از تحریم ها در حال رفع شــدن بوده و توســعه 
تعامالت دوجانبه مورد تاکید ارکان مختلف این کشــور 
است تصریح کرد: در دیدار رئیس جمهور ایران با پادشاه 
عمان، پیشــبرد روابط اقتصادی طرفین مورد تاکید قرار 

گرفت.
صالح بن ســعید مســن وجود کمیته هایی به منظور 
توســعه تعامالت ایــران و عمان را بســتر مطلوبی برای 
همکاری های بیشتر دانست و از ســرمایه گذاری طرف 

ایرانی در عمان، استقبال نمود.
معاون وزیر تجارت، صنعت و ســرمایه گذاری عمان 
با تاکید بر اینکــه عمان مــی تواند هابی بــرای انتقال 
صنایع ایرانــی به آســیا، آفریقــا، اروپا و کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس باشــد تصریح کرد: ما از ســرمایه 
گذاری های مشترک نیز اســتقبال می کنیم زیرا توسعه 
سرمایه گذاری مشترک منجر به رشد روابط اقتصادی و 

تجاری خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانــی و صنایع عمان نیز با اشــاره به 
وجود ده اتاق بازرگانی در عمان گفت: در تالش هستیم 
همکاری های خود با ایــران را در حوزه هــای غیرنفتی 
مانند موادغذایی، معادن و صنعت، گردشــگری سالمت 

افزایش دهیم.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری قزوین خبرداد؛

 اجرای اصول کنترل کیفیت در تقاطع غیر همسطح غدیر

با حضور هیئت عمانی در اتاق بازرگانی اصفهان:

فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و عمان بررسی شد

خبر

 مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس سازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: اســتاندارد دانش مدون شده 
در اختیار واحدهــای تولیدی و یکی 
از مقوله های مهم توســعه تجارت با 

کشورهای دیگر است.
امیررضــا رجبــی، در مراســم 
روز جهانی اســتاندارد که در ســالن 
صبای صداوســیما برگزار شد، اظهار 
کرد: ارتباط مســتقیمی بین صمت و 
اســتاندارد وجود دارد. در گذشته در 
اقتصاد کالسیک زمین و سرمایه جزو 

ابزار اقتصاد بود، اما با گذشــت زمان 
مقوله دانش به حــوزه اقتصاد اضافه و 
اقتصاد، دانش بنیان شــد. کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته به حوزه 
اقتصاد دانش بنیــان توجه ویژه دارند 
و امسال نیز ســال تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرین اســت. وی بیان کرد: 
استاندارد مجموعه مدونی از تجربه و 
دانش است که می تواند به واحدهای 
تولیدی جدید و یــا واحدهای موجود 
برای توسعه محصول کمک کند. عالوه 
بر اینکه باید حقــوق مصرف کننده و 

تولیدکننده رعایت شــود، مجموعه 
واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی 
نیز برای رشد و توســعه خود نیازمند 
استاندارد هستند. واحدهای تولیدی و 
فعال اقتصادی عالوه بر اینکه به لحاظ 
موارد حاکمیتی خود را ملزم به رعایت 
استاندارد می کنند، برای اینکه مسیر 
را با سرعت بیشتری طی کنند، سراغ 

استفاده از استاندارد می آیند.
رئیس ســازمان صمت خراســان 
رضوی افزود: استاندارد دانش مدون 
شــده در اختیار واحدهای تولیدی و 

یکی از مقوله های مهم توسعه تجارت 
با کشورهای دیگر است. یکی از اصول 
در توســعه تجارت مبحث برندینگ 
یا نمانام است. توســعه نمانام یکی از 
بخش های نیازمند اســتاندارد است. 
زمانی کــه می خواهید برنــد خود را 
به خصوص در بازارهــای بین المللی 
معرفی کنید، نیازمند این اســت که 
ابزار مطمئنی معرفی شود، که این ابزار 

استاندارد است.
رجبی با بیان اینکه یکی از ابزارهای 
توســعه تجــارت خارجــی توجه به 

موضوع اســتاندارد است، عنوان کرد: 
در مذاکراتی که با کشورهای همسایه 
برای توســعه تجارت خارجی داریم، 
یکی از حوزه های مــورد بحث تبادل 
استاندارد است. برخی کشورهایی که 
هنوز استانداردهای مدونی ندارند و از 
ما می خواهند استانداردهای خود را در 
این کشورها پیاده کنیم. این بسیار مهم 
است که استاندارد ایران به کشورهای 
همسایه منتقل شده زیرا اعمال آن فضا 
را برای توسعه تجارت خارجی ما بهتر 

فراهم می کند. 
وی بیان کرد: یکی از وظایف حوزه 
صنعت و معدن حفظ و حمایت حقوق 
مصرف کننــده و تولیدکننده بوده که 
ادبیات مشترک بین این دو، استاندارد 
اســت. البته ایــن مســاله نیازمند 
به روزرسانی و بازنگری است. استاندارد 
نباید از محصوالت و فرایندهای جدید 
جا بماند، بلکــه باید در ایــن زمینه 
پیشگام باشــد. یکی از حوزه هایی که 
نیازمند تدوین استاندارد هستیم، حوزه 
تجارت الکترونیک و استفاده از فضای 
کســب وکارهای مجازی بوده و یکی 
دیگر از وظایف استاندارد اعتباردهی به 

اعتباردهندگان است.
رئیس ســازمان صمت خراســان 
رضوی ادامه داد: فرایندها در مجموعه 
صنعت و معدن مهم تر از محصول است. 
یکی از کارهایی که در مجموعه وزارت 
صمت انجام شــده، استانداردسازی 
نحوه تعامل بین مجموعه فعالیت های 
وزارتخانه با دریافت کنندگان خدمت 

اســت. ســامانه جامع تجــارت یک 
اســتاندارد جهت گفت وگوی فعاالن 
بخش اقتصادی با مجموعه حاکمیت 
بوده که در یک سال اخیر رشد چندین 
برابری داشــته و باعث شده ادبیات ما 

مشترک شود.
رجبی اضافه کــرد: وزارت صمت 
برای هدایت اعتبار که ابــزاری برای 
جلوگیــری از انحــراف تســهیالت 
اســت، ابزار تولید کرده که استعالم 
صورت حساب الکترونیکی از سامانه 
جامع تجارت اســت و به تامین مالی 
زنجیره ای کمک می کنــد. این موارد 
مجموعه استانداردهایی است که در 
تعامل مجموعه حاکمیــت با فعاالن 
اقتصادی تعریف شــده و مانع از فساد 
و به ویــژه امضاهای طالیــی خواهد 
شــد. مجموعه وزارت صمت به دنبال 
این اســت همــه چیز در یک بســتر 
الکترونیکی شفاف در اختیار ذی نفعان 
قرار گیــرد و امضای طالیــی وجود 
نداشته باشــد، اما این موارد با سخن 

محقق نمی شود و نیاز به ابزار دارد.

رئیس سازمان صمت 
خراسان رضوی گفت: 

استاندارد دانش مدون 
شده در اختیار واحدهای 

تولیدی و یکی از مقوله های 
مهم توسعه تجارت با 

کشورهای دیگر است.

 در 6 ماه نخست سال جاری ثبت 
شد ؛

 مصرف  بیش از ۱ میلیارد
 و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز 

طبیعی درکردستان 

ســنندج- گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز استان 
کردستان در شــش ماهه اول سال ۱۴۰۱ با 
مصرف ۱ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۳۷۵ هزار 
و ۱۷۵ متر مکعــب گاز طبیعی در تمام بخش 
ها فصل گرما را ســپری و قدم در فصل ســرد 

گذاشتند .
مهندس احمــد فعله گری با بیــان اینکه 
مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته با افزایش روبرو بوده است گفت : در 
شش ماهه سال ۱۴۰۰ مشترکین شرکت گاز 
استان کردســتان در تمام بخش ها در کل ۱ 
میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۴۷ متر 

مکعب گاز مصرف کرده بودند.
وی اضافه کرد : با مقایسه مصرف در شش 
ماهه اول سال جاری و ســال گذشته افزایش 

مصرف ۲ درصدی مشاهده می گردد.
فعله گری با اشــاره به اینکه با ورود به آبان 
ماه هرســال مصــرف گاز طبیعــی در بخش 
خانگــی چندین برابــر می گردد افــزود : در 
حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی در کشور 
به گاز طبیعی تعلق دارد و این آمار نشــان می 
دهد که گاز طبیعی یکــی از مهمترین حامل 
های انرژی است و بایستی برنامه ریزی مدون 
و اســتراتژیک برای بهره مندی تمامی اقشار 
جامعه از این تعمت الهــی تدوین گردد تا در 
فصول ســرد ســال در ارائه خدمات وقفه ای 

ایجاد نگردد.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان کردستان 
تامین ســوخت مســتمر و مداوم در تمامی 
بخش ها را در گرو مصــرف بهینه گاز طبیعی 

ذکر کرد.
فعله گری در پایان ســخنان خود به نکته 
بسیار مهم و اساسی در مورد راه اندازی وسایل 
گاز سوز اشــاره کرد و اظهار داشــت : قبل از 
استفاده از وســایل و تجهیزات گازسوز حتما 
بایســتی برای اطمینان نحوه کارکرد توسط 
کارشناســان فنی بازرسی و مسیر دودکش از 

لحاظ مسدود نبودن بازبینی گردد.
       

 به همت آبفای شهرستان اراک انجام 
شد؛

حل مشکل آب روستای ایبک 
آباد با حفر چاه جدید

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیر امــور آب و فاضالب شهرســتان اراک 
گفت: مشکل کمی و کیفی آب روستای ایبک 
آباد از توابع بخش مرکــزی اراک با حفر چاه 
جدید، اجرای خط انتقــال آب و خط انتقال 

برق برطرف شد.
سعید سرآبادانی افزود: با توجه به کاهش 
میزان آبدهی تنها چاه روستای ایبک آباد و 
ایجاد مشکل کمبود آب و ایجاد کدورت در 
شبکه توزیع آب، حفر چاه جدید این روستا 

به عمق ۸۰ متر در سال گذشته انجام شد.
وی اظهار داشــت : اجــرای لوله گذاری 
برای خط انتقال آب به طول یک هزار و ۶۰۰ 
متر از جنس لوله پلی اتیلین با ســایز ۱۲۵ 
میلیمتر و اجرای خط انتقــال برق به طول 

۳۶۰متر هم در سال جاری انجام شد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراک 
گفت: ۱۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 

برای اجرای این طرح آبرسانی هزینه شد.
شهرســتان اراک ۲۴۰ هزار مشــترک و 

۱۳۰ هزار دستگاه کنتور دارد.

استانها
رئیس سازمان صمت خراسان رضوی:

استاندارد یکی از مقوله های مهم توسعه تجارت است


