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 قزویــن -  مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار قزوین 
گفت: در راستای جهش تولید و ایجاد 
اشتغال، فعال شدن ظرفیت های خالی و 
نیمه فعال در شهرک های صنعتی را در 

اولویت قرار می دهیم.
محمد مهــدی اعالیی اســتاندار 
قزوین به همراه میثم پیله فروش معاون 
اقتصــادی، مهدی رجحانــی معاون 

عمرانی، رضا صفاری مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان ، عزیزاهلل 
افضلی رئیس سازمان صمت، یاری رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، بارگاهی مدیرکل 
امور اقتصادی استانداری، مسعود خواجه 
وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان با رســولیان معاون وزیر صمت 
و رئیس هیئت مدیره ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار در خصوص ارائه مدل 
مشارکتی برای فعالیت تولیدی توسط 
آستان قدس رضوی در مجاورت ضلع 
غربی شهرک صنعتی کاسپین شماره دو 
در شهرستان آبیک، راه اندازی شهرک 
صنعتی انرژی در اهلل آباد و منطقه ویژه 
اقتصادی تاکســتان و حمایت از طرح 
ســاخت مجتمع تولیدی صنایع لوازم 

خانگی در قزوین بحث و تبادل نظر شد.
محمد مهدی اعالیی استاندار قزوین 
در این دیدار، فعال شدن ظرفیت های 
خالی و نیمه فعال شهرک های صنعتی 
را یکی از راهکارهای مهم در جهش تولید 
و اشتغال دانســت و گفت: در این راستا 
اقدامات مهمی در استان قزوین در حال 
انجام است که می تواند دستاوردهای 

خوبی برای استان داشته باشد.

اعالیی بر مساعدت سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
در توسعه شهرک های صنعتی استان 
قزوین تأکید کرد و افزود: این ســازمان 
هماهنگی و هم افزایی نزدیکی در این 
حوزه داشته و آمادگی داریم طرح های 

مهمی را اجرایی کنیم.
استاندار قزوین همچنین از همکاری 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در احداث مجتمع تولیدی 
شرکت صنایع لوازم خانگی، پیشنهاد 
مشارکت با آســتان قدس رضوی برای 
فعالیت های تولیــدی و اقتصادی، راه 
اندازی شهرک صنعتی انرژی در اهلل آباد و 
پیگیری منطقه ویژه اقتصادی تاکستان 

قدردانی کرد.
ســپس معاون وزیر صمت گفت: از 
مشارکت آســتان قدس رضوی برای 
احداث مجتمع تولیــدی صنایع لوازم 
خانگی در شهرک های صنعتی استان 

قزوین استقبال می کنیم
همچنین علی رسولیان معاون وزیر 
صمت در این نشست گفت: از مشارکت 
در اجرای طرح های تولیدی و صنعتی 
و راه اندازی شــهرک فناوری استقبال 
می کنیم و در این راستا، سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای 
هرگونه همکاری و مشارکت با تعامل و هم 
افزایی دوجانبه در راستای رونق تولید و 

اشتغالزایی در این منطقه آمادگی دارد.

وی همچنیــن درخصــوص طرح 
احداث شــهرک صنعتــی تخصصی 
انرژی در اهلل آباد قزوین اظهارداشــت: 
راه اندازی این شهرک از مصوبات سفر 
رئیس جمهور به قزوین است و با توجه 
به تصویــب خرید تضمینــی انرژی و 
اولویت های وزارت صمت و ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران بر تولید انرژی های پایدار و تجدید 
پذیر، در این حوزه نیز آمــاده هر گونه 

همکاری هستیم.

 استاندار قزوین:

ظرفیت های نیمه فعال صنعتی در استان قزوین را فعال می کنیم

محمد مهدی اعالیی 
استاندار قزوین در 

این دیدار، فعال شدن 
ظرفیت های خالی و نیمه 

فعال شهرک های صنعتی 
را یکی از راهکارهای مهم 
در جهش تولید و اشتغال 

دانست و گفت: در این راستا 
اقدامات مهمی در استان 

قزوین در حال انجام است 
که می تواند دستاوردهای 
خوبی برای استان داشته 

باشد.

شیراز - قاسم توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-با امضای تفاهم نامه بهره برداری از اتوبوس های دو طبقه گردشگری، این شیوه 
جدید گردشگری تا نوروز سال ۱۴۰۲ در شیراز به  بهره برداری می رسد. طی جلسه ای با حضور سیداحسان اصنافی شهردار شیراز، 
مهدی نصیری قرقانی رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر شیراز، هادی شه دوست شیرازی 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز و سرمایه گذار و مدیر عامل شرکت گشت  و گذار آسان کیش تفاهم نامه بهره برداری از 
اتوبوس های دوطبقه گردشگری در شیراز به امضا رسید.  هادی شه دوست شیرازی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در 
این جلسه با تصریح بر محدودیت های ترافیکی به ویژه در ایام خاص و ضرورت تسهیل دسترسی گردشگر به اماکن زیارتی و گردشگری 
بیان کرد: باید یک شیوه جدید حمل ونقل ایجاد و ظرفیت حمل ونقل فعلی افزایش یابد.. وی تصریح کرد: ما به عنوان اولین کالنشهر 
و شهری که زیرساخت های زیارتی و سیاحت را الزم دارد، باید به ظرفیت های جدید حمل ونقل ورود کنیم که اتوبوس گردشگری 
متناسب با اقلیم هوایی شیراز یکی از ظرفیت های حمل ونقل است و در آینده متناسب با شرایط به سمت ظرفیت های دیگر نیز خواهیم 
رفت. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: شهرداری شیراز برای ایجاد این شیوه جدید حمل ونقل، تعامل مستمر و 
چندجانبه ای در حوزه های معاونت اقتصادی و مالی، حمل ونقل و ترافیک و فرهنگی و رایزنی با وزارت گردشگری سرمایه گذاری بخش 
خصوصی داشته است. محمد حسین پور مدیر شرکت گشت وگذار آسان کیش نیز گفت: با ارائه شیوه حمل ونقل گردشگری، حجم 
باالی ترافیک کاهش  می یابد و نیاز مسافر به پارکینگ کم می شود که این طرح تجارب موفقی در جزیره کیش به اثبات رسانیده است.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان 
گفت: ۱۵ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در استان وجود دارد که تاکنون حدود چهار هزار حلقه از این چاه ها تعیین تکلیف 
شده اســت. جواد تیموری اظهار کرد: اظهار کرد: ۲۰ هزار چاه کشاورزی مجاز در اســتان وجود دارد که ۱۷ هزار آن 

چاه های کشاورزی و مابقی شرب و صنعت و   هستند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلســتان افزود: از این تعداد چاه، هشت هزار حلقه چاه عمیق 
و مابقی کم عمق یا بتنی دهانه گشاد و در آبخوان کم عمق حفر شــده اند.وی افزود: ۱۵ هزار حلقه نیز چاه فاقد پروانه 
مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های محفوره فاقد پروانه در استان وجود دارد که تاکنون حدود چهار هزار حلقه از این 
چاه ها تعیین تکلیف شده است و مابقی قرار است طی برنامه سازگاری با کم آبی و تا پنج سال آینده تعیین تکلیف شود.

تیموری بیان کرد: سالیانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز نیز در استان کشف می شود که ۳۲ اکیپ گشت و 
بازرسی استان شبانه روزی در حال رصد و جلوگیری از حفر این چاه های غیر مجاز هستند.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۶۴۸ چاه غیر مجاز مسدود و یا از حفر آنان در استان جلوگیری شد و این روند در سال 
جاری نیز ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلســتان تصریح کرد: مطابق ضوابط و مقررات کشاورزانی که 
بر روی چاه های خود کنتورهای هوشــمند نصب کرده اند، می توانند پروانه بهره برداری خود را هر ســه سال و مابقی 

کشاورزان نیز باید ساالنه پروانه بهره برداری خود را تمدید نمایند.

 امضای تفاهم نامه بهره برداری از اتوبوس های دو طبقه 
گردشگری در شیراز

  ۱۵ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در گلستان وجود دارد

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-دومین 
دوره توانمندســازی و مهارت آموزی بــازرگان کوچک 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان آغاز 

به کار کرد.
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان در 
دومین دوره توانمندسازی و مهارت آموزی بازرگان کوچک 
احسان شهیر مشاور واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان اولین قدم بــرای موفقیت را آگاهــی از مقصد و 
هدف دانســت و افزود: بهترین مسیر در زندگی وابسته به 

هدف است.
وی بر ضرورت استفاده حداکثری والدین از اکوسیستم 
موجود در اتــاق بازرگانی اصفهان بــرای تربیت کودکان 
تاکید و تصریح کرد: مدیریت یک چرخه و مسیر و فرایند 
به کارگیری موثــر و کارآمد منابع اســت و اتاق بازرگانی 
اصفهان با شناسایی تجربه بازرگانان در ادوار مختلف، بر 
مبنای یک نظام ارزشی، الگویی برای تربیت کارآفرینان 

آینده طراحی کرده است.
مدیــرکل امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
همچنین یکی از نکات مهم تربیــت اقتصادی را آموزش 

مسئولیت پذیری و تدبیر امور دانست.  
علی مهذب مدیر واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز رسالت اتاق بازرگانی برای شکوفایی کشور را 
تربیت نسل آینده در حوزه کارآفرینی و کسب و کار بیان 
کرد.  وی آشناســازی کودکان و نوجوانان با الفبای کسب 
و کار و کارآفرینی، درآمدزایی و ســواد مالی در قالب های 
جدید به سبک بازی محوری و کار تیمی را اتفاق فرخنده ای 

برای توسعه اقتصادی کشور دانست.  
مهذب در خصوص مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز گفت: پارلمان بخــش خصوصی اصفهان در 
ســه طرح بازرگان کوچک،کارنو و کســباتور به آموزش 
حوزه کارآفرینی به سنین ۸ تا ۳۰ سال پرداخت و در سال 
۱۴۰۰ درحدود ۴۰۰ نفر در مدرسه کسب و کار دوره های 

توانمندسازی و مهارت آموزی الزم را طی کردند.
مدیر واحد توســعه کســب و کار در ادامه بر ضرورت 

فرهنگسازی ارزش آفرینی در بین کودکان تاکید کرد.
شایان ذکر اســت دوره دوم بازرگان کوچک طی ۱۲ 
جلسه برای رده های سنی ۸ تا ۱۳ سال به آموزش مفاهیمی 
مانند خالقیت و ایده پردازی، آشــنایی با مشاغل، پول، 
پس انداز، ســرمایه، بانک، بازاریابی و فروش، حل مساله، 

کارتیمی، توسعه فردی و مهارت ارتباط موثر می پردازد.
در ادامه این مراســم کودکان و نوجوان در گروه های 
جداگانه به منظور آشــنایی با مربیان خود و سایر اعضای 

گروه، به بازی و گفت وگو پرداختند.  

همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همدان گفت: بیست و 
هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان 
همدان، با هدف حمایت از آثارهنری خالق و تربیت نسل 

آینده برگزار می شود.
 مسعود ویژه  در آیین مردمی گشایش بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در پیاده راه امام 
خمینی )ره( همدان افزود: امیدواریم این دوره از  جشنواره، 
با مشارکت پرشور کودکان، نوجوانان و خانواده ها، یکی از 

جشنواره های با کیفیت سال های اخیر باشد.
وی اظهار داشت: برای این رویداد بزرگ بین المللی از 
ماه ها پیش تالش زیادی در استان، دبیرخانه و  وزارتخانه 
انجام شده اســت.   رییس بیســت و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همــدان تصریح کرد: 
بیســت و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان به دلیل کرونا همه گیری بیماری کرونا با یک سال 
وقفه برگزار می شود که امیدواریم شاهد آثاری باکیفیت 

در آن باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: تقویت مهارت، رشد آگاهی و 
اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش از دیگر 
اهداف بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان است. ویژه تاکید کرد: تصریح کرد: »تئاتر، پرواز 
پروانه های خیال« شعار بیست و هفتمین جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان اســت که تقویت خالقیت 

و ایده های خالقانه در کودکان را هدفگذاری کرده است.
وی پس از قرائت پیام محمد مهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به این جشنواره، گفت: در این دوره 
از چشنواره پذیرای ۵۰۰ اثر از گروه های نمایشی داخلی و 
خارجی بودیم که پس از داوری اولیه ۷۰ گروه نمایشی به 

این مرحله نهایی جشنواره راه یافتند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان افزود: 
۱۰ سالن نمایش در شهر همدان و ۹ ســالن نیز در دیگر 
شهرستان های استان برای اجرای نمایش های صحنه ای 

این جشنواره آماده و در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
 به دنبال تربیت نسل آینده است

آغاز به کار دومین دوره توانمندسازی و مهارت آموزی 
بازرگان کوچک در اصفهان

خبرخبر

  اداره گاز منطقه ۳ کرج 
افتتاح شد

کــرج - خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز گفت : باید سعی کنیم آثار 
کارهایی که انجام میدهیم ماندگار شود همانند 
این که دیگران کاشته اند ما خورده ایم ما بکاریم 

دیگران از آن بهره ببرند .
مهندس سید رضا غفاریان مدیرعامل شرکت 
گاز استان البرز در تاریخ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ 
اداره گاز منطقه ۳ شهرستان کرج را افتتاح کرد . 
غفاریان در آیین افتتاح این اداره ضمن تشــکر از 
زحمات صورت گرفته همکاران در امر گازرسانی 
به مردم شــریف استان تشــریح کرد: باید سعی 
کنیم آثار کارهایی که انجام میدهیم ماندگار شود 
همانند این که دیگران کاشته اند ما خورده ایم ما 
بکاریم دیگران از آن بهره ببرند . این مقام مسئول 
ضمن تبریک به مناســبت میالد امام رضا و ماه 
ذی القعده عنوان کرد: کارهای ماندگار را باید به 
نحوی به سرانجام برسانیم تا جاوید شویم همانند 
شهید چمران و حاج قاسم سلیمانی که با کارهای 
ماندگار شان در ذهن ما و قلب ها ماندگار شده اند 
. غفاریان افزود : خدا را شکر می کنیم که با نعمت 
رهبری ایران اســالمی هم اکنون توانسته است 
سربلندی و افتخار و عزت را برای مردم میهنمان 
رقم بزند . غفاریــان در پایان از همــه همکاران 
پرتالش تقدیر و تشکر کرد ضمن اشاره به اینکه 
هم اکنون دارای ۹۳۰ هزار مشترک در استان البرز 
هستیم بیان کرد : آسایش همه این مشترکین در 
گرو خدمات و تالش همکاران ما می باشــد . الزم 
به ذکر اســت محدوده کاری منطقه۳ که مردم 
شریف استان می توانند برای دریافت خدمات به 
آن مراجعه نمایند عبارتند از : گوهردشت،سه راه 
گوهردشت،شاهین ویال،قلم،باغستان،محمود 
آباد،ملکشــاه غربی،حصــارک باال،شــهرک 
یاس،حیدرآباد،اشتراکی شــمالی و جنوبی می 

باشد .
    

سمنانی ها در سامرا مجتمع 
خدماتی می سازند

سمنان-خبرنگارتوســعه ایرانــی- رئیــس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات اســتان سمنان از 
تعهد ۵۰میلیــارد ریالی این اســتان برای کمک 
به عتبات عالیات در ســال جاری خبــر داد. جبار 
دوســتمحمدیان، در جمع خبرنگاران با اشاره به 
تعهد ۳۰ میلیاردی این اســتان در سال گذشته 
اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۸ میلیارد ریال 
در استان برای کمک به ساخت و تکمیل پروژه های 
عتبات و عالیات جمع آوری شد که گویای تحقق 
۱۱۰ درصدی تعهد اســتان بوده است. وی با بیان 
اینکه سال گذشته تعهد اســتان ۵۰۰۰تومان به 
ازای هر شهروند اســتان بوده ادامه داد: این تعهد 
امسال ۷۵۰۰ تومان به ازای هر شهروند هم استانی 
است که رقمی افزون بر پنج میلیارد تومان می شود. 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان 
با اشــاره به برخی از تعهدات این استان در عراق از 
ساخت یک سقاخانه با همت خیران و ستاد عتبات 
این استان خبر داد و گفت: سازه این سقاخانه توسط 
متخصصین در استان ســاخته و به عراق ارسال و 

نصب شده است.
دوست محمدیان از ساخت گنبد این بنا در سامرا 
به عنوان فاز دوم این پروژه نام برد و تصریح کرد: گنبد، 
آبسردکن و...نیز در استان ساخته و تهیه شده و به 
زودی و حداکثر ظرف یک ماه آینده به سامرا منتقل 
می شود. وی همچنین از تحویل یک زمین ۴۵۰ 
متری به عتبات و عالیات استان سمنان در سامرا 
عراق خبر داد و تاکید کرد: قرار اســت که از طریق 
کمک های مردمی استان یک مجتمع در این قطعه 
زمین بسازیم. همچنین قرار است که یک نانوایی و 
یک مجتمع پذیرایی و یک آب شیرین کن در این 
منطقه از سوی استان ساخته و یا تهیه و تجهیز شود 
تا در طول سال و خصوصا ایام اربعین خدمات رایگان 

به زوار ارائه دهد.

استانها


