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همدان – فاطمه دی آبادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان گفت: سه 
روستا از استان همدان از میان ۲۸۵ روستا در سراسر کشور 
در جمع ۱۰ برگزیده هشتمین جشنواره »روستاها و عشایر 

دوستدار کتاب« قرار گرفتند.
عاطفه زارعی در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگزاری 
هشتمین جشنواره »روستاها و عشــایر دوستدار کتاب« 
گفت: سه روستای اشترمل در شهرستان تویسرکان، ویان 
در شهرســتان کبودراهنگ و شــاهنجرین در شهرستان 

درگزین به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: دو روســتای اشترمل و قدس در جمع 

برگزیدگان و روســتای شــاهنجرین در بخش روستای 
استمرار که فعالیت مستمر کتابخوانی دارد قرار گرفتند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان با بیان 
اینکه استان همدان همواره در ســال های گذشته نیز در 
جمع برگزیــدگان قرار گرفته و کتابــداران کتابخانه های 
عمومی این روســتاها مــورد تقدیر قــرار گرفتند، عنوان 
کرد: در این جشنواره تعداد ۲۸۵ روســتا از سراسر کشور 

شرکت کردند.
زارعی یادآور شــد: از تعداد آثار رســیده، ۵۲ روستا به 
مرحله داوری ملی رسیدند که پس از فرآیند داوری مجدد 

۱۰ روستا به عنوان روستای برگزیده انتخاب شدند.

این مسئول با اشــاره به کتابخانه های منتخب استان 
همدان در این جشنواره گفت: کتابخانه عمومی بینش در 
روستای اشترمل، کتابخانه عمومی قدس در روستای ویان 
و کتابخانه عمومی آیت اهلل میرزاطاهر ربانی شاهنجرانی در 
روستای شاهنجرین به دلیل فعالیت های مختلف فرهنگی 
که با محوریت کتاب در این روســتاها فعالیت داشته چراغ 

کتابخوانی را همواره در این مناطق روشن نگه داشتند.
وی اضافه کرد: کتابخانه های عمومی در روستاها اغلب 
یگانه مرکز فرهنگی در مناطق روستایی هستند و خدمات 
گسترده ای به روســتا به ویژه کودکان، نوجوانان و بانوان 

روستا ارائه می دهند.

 تبریــز – امید محمــدزاده ،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت ملی مس در جریان این بازدید از طرح 
های فلوتاسیون سرباره سرچشمه، معدن وکارخانه تغلیظ 
دره زار و پروژه های توسعه برق در مجتمع مس سرچشمه 

بازدید کرد.
در بازدید از پروژه فلوتاسیون سرباره عنوان شد که این 
پروژه از پیشــرفت خوبی برخوردار است و به یاری خداوند 
متعال طی هفته های آینده با افزایــش ظرفیت تولید 7۲ 

هزار تن کنسانتره مس افتتاح خواهد شد.
طرح بهره برداری از معدن و کارخانه تغلیظ دره زار پروژه 
دیگری بود که در جریان این سفر مورد بازدید مدیرعامل 
شرکت مس قرار گرفت. این طرح با برخورداری از پیشرفت 

قابل مالحظه در چند ماه آینده مورد بهره برداری قرار می 
گیرد تا به ظرفیت تولید کنسانتره شرکت مس افزوده شود.

همچنیــن مدیرعامل شــرکت مس ضمن اســتماع 
دیدگاه های مدیران مجتمع مس سرچشمه دستورات الزم 
برای تسریع در بهره برداری و رفع موانع تولید را صادر کرد.

از دیگر برنامه های بازدید مدیرعامل شرکت مس جلسه 
با مدیران طرح توسعه برق و بازدید از طرح های توسعه ای 
احداث نیروگاه برق به منظــور تولید پایدار، دانش بنیان و 

بدون قطعی در مجتمع مس سرچشمه بود.
پس از اتمام بازدید، جلســه ای با حضور مدیر مجتمع 
مس سرچشــمه و معاون توســعه این مجتمع تشکیل و 
گزارش آخرین وضعیت پیشــرفت پروژه ها به مدیرعامل 

شرکت مس ارائه شد.
دکتر رســتمی ضمن دیدار بــا نماینــدگان کارکنان 
مجتمع، پیرامون مسائل و مشکالت مطرح شده گفت وگو 
و بر حمایت از کارکنان به منظور رفع دغدغه های موجود، 

تاکید کرد.
دکتر رستمی در این دیدار ضمن مقایسه عملکرد 6 ماهه 
نخست سال جاری در زمینه تولید و فروش با برنامه مصوب 
و همچنین مدت مشابه سال گذشــته، عملکرد شرکت را 
به دلیل ثبت رکوردهای جدید تولیــد مثبت و قابل قبول 
دانســت و ابراز امیدواروی کرد، با کار جهادی به عملکرد 
باالتری دست یافته و رکوردهای جدیدی را در شرکت مس 

به ثبت خواهیم رساند.

در ادامه مدیران مجتمع مس سرچشمه ضمن تشکر از 
حمایت های بی دریغ دکتر رستمی ابراز امیدواری کردند با 
برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری و تالش مضاعف 
کارکنان و کارگران در آینده نزدیک بتوانند در زمینه تولید، 
عملکردهای باالتری را در بخش تولید به ثبت رســانده و 

پیشرفت های چشمگیری را به منصه ظهور برسانند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان اعالم کرد؛

 ٣ روستای  همدان   درجمع   برگزیدگان  جشنواره
 »روستاهای دوستدار کتاب«

مدیرعامل شرکت ملی مس تاکید کرد؛

لزوم تسریع در بهره  برداری و  رفع موانع تولید  مس سرچشمه

خبر

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارمواجهــه اقتصادی-اتــاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان و مرکز توســعه و مشــاوره 
مدیریت معاونت آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه اصفهان در راستای 
برگزاری دوره های  MBAو دوره های 
تخصصی کوتــاه مــدت تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گــزارش روابــط عمومی اتاق 
بازرگانــی اصفهــان دبیــر کل اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه هدف 
پارلمــان بخش خصوصــی اصفهان 
از برگــزاری دوره هــای مختلف را 

توانمندســازی افراد عنوان و تصریح 
کرد: در ایــن دوره ها با اســتفاده از 
پتانسیل فارغ التحصیالن دانشگاهی 
دوره هــای عملیاتی برگــزار خواهد 
شد . این در حالی اســت که درساز و 
کارهایــی مانند شــتاب دهنده ها از 
مربیان برای راهنمایی در بدو فعالیت 

استفاده شده است. 
بهنام ابراهیمی بــا تاکید بر اینکه 
موفقیت دانشــجویان در ســطوح 
مختلف حاکــی از باال بودن ســطح 
کیفی آموزش ها می باشــد افزود: از 
اینرو رســالت اتاق بازرگانی اصفهان 
توانمندســازی دانــش آموختگان 

حوزه هــای مختلــف در مباحــث 
مختلفــی مانند صــادرات، تجارت 
الکترونیک و بازاریابی و فروش است. 

وی تصریح کرد: عدم وجود نیروی 
متخصص به مشــکلی برای صاحبان 
کســب و کار تبدیل شده و الزم است 
با الگو گیــری از مد ل های موفق دنیا 
با تعامل دانشگاه های مطرح اصفهان 
و اتاق بازرگانی برای تربیت نیروهای 

کارآمد مورد نیاز صنایع اقدام کرد. 
دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان در 
ادامه راه اندازی مدرسه کسب و کار و 
دوره های توانمندسازی مرکز آموزش 
اتــاق بازرگانی اصفهــان را از جمله 

فعالیت  های پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان در راستای کمک به پرورش 
نیروهای متخصص کارآزموده معرفی 

کرد. 
ابراهیمی  همچنیــن بر ضرورت 
اســتفاده از پتانســیل دانشجویان 
خارجی بــرای فــروش و بازاریابی 
خدمات تاکید کرد و گفــت: در این 
راستا بسترهای الزم در این حوزه در 

حال فراهم سازی است. 
وی راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی 
اصفهان در دانشگاه اصفهان به عنوان 
پل ارتباطــی واحدهــای تولیدی با 
دانشگاه را بسیار حایز اهمیت دانست 

و افزود: انجام پروژه های آموزشــی و 
پژوهشــی با رویکرد توانمندسازی و 
ترغیب بنگاه های صنعتی به استفاده 
از فارغ التحصیالن دانشــگاه در این 
واحدها مهم ترین هدف ما در ارتباط 

با دانشگاه می باشد.    
معــاون آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: سیاست دانشگاه توسعه 
ارتباطــات با ســازمان ها و نهادهای 
مختلف است که اتاق بازرگانی یکی از 

این نهادها می باشد. 
حجت اهلل ســعیدی با بیان اینکه 
امکانات خوبی در دانشگاه به منظور 
ارایــه خدمات بــه ســازمان ها در 
رشــته های مختلف مانند مدیریت و 
اقتصاد وجود دارد افزود: سیاســت 
وزارت علوم در دوره جدید مدیریت 

توسعه تعامالت و مراودات است. 
وی ایجاد ارتباطی نزدیک تر بین 
اتاق بازرگانی و دانشگاه را در تعریف 
دوره ها، ســرفصل ها مهم دانست و 
تصریح کرد:امکان انجام کلیه اقدامات 
در دانشگاه وجود دارد و از این دوره ها 

حمایت خواهیم کرد.
سعیدی با اشــاره به نسل چهارم 
دانشــگاه ها یعنــی دانشــگاه های 
جامعه محور گفت: در نســل چهارم، 
دانشــگاه ها ملزم به پاســخگویی به 
نیازهــای جامعــه و اســتفاده از 

پتانسیل های جامعه در حوزه آموزش 
می باشد. 

معــاون آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه اصفهان از امکان 
آزادی عمل اتاق بازرگانی اصفهان در 
محتوای آموزش هــای آزاد و انتخاب 
مدرس خبر داد و گفــت: ما از حضور 
نمایندگان دانشگاه در سرای نوآوری 

نیز استقبال می کنیم. 
بر اساس این توافقنامه نخستین 
دوره MBA و دوره هــای کوتــاه 
مدت مدیریت منابع انســانی و مالی 
با مشــارکت مرکز مدیریت کسب و 
کار اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه 
اصفهان برای فعاالن اقتصادی عضو 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد 

شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان 

و مرکز توسعه و مشاوره 
مدیریت معاونت آموزشی 

و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه اصفهان در 

راستای برگزاری دوره های  
MBAو دوره های تخصصی 

کوتاه مدت تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.

   بهره برداری از نخستین 
مزرعه گردشگری استان مرکزی 

 اراک- صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی،  
نخســتین مزرعه گردشگری اســتان مرکزی 
با حضور جمعی از مســئوالن با هدف توســعه 
صنعت گردشگری در محالت بهره برداری شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در 
این آیین گفت: این مجموعه گردشــگری جزو 
مجموعه های تبدیلی است که در گذشته باغات 
انار و کشــاورزی بوده و اکنون با حجم سرمایه 
گذاری ۲۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی 

به مزرعه گردشگری تبدیل شده است.
مصطفی مرزبان افزود: موافقت اصولی این 
مجموعه بــه عنوان اولین مزرعه گردشــگری 

دارای مجوز در سطح استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: این مجموعه به مساحت 
۱۰ هکتــار در فضایی مناســب و پوشــیده از 
درختان در مســیر شهرستان محالت به آبگرم 
واقع شده و حجم اشتغالزایی فعلی آن بیش از 6 

نفر به صورت مستقیم است.
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان مرکزی گفت: در این 
مزرعه قســمت های مختلف شــامل پرورش 
ماهــی، گلخانه، کاشــت و برداشــت گیاهان 
دارویی و خوراکی، باغ و مزرعه، رستوران سنتی 
و محلی وجود دارد که گردشــگران می توانند 
لذت برداشت محصوالت در مزرعه و صید ماهی 

را به صورت شخصی از نزدیک تجربه کنند.
مرزبان افزود: یکــی از اولویت های مهم در 
ایجاد مزرعه گردشگری کشــاورزی آشنایی 
عملی عموم مردم با تولیدات کشاورزی است و 
این پروژه می تواند به عنوان یک پروژه پایلوت 

در سطح استان و یا کشور معرفی شود.
وی با تاکید بر اینکه گردشگری کشاورزی 
روشــی کارآمد برای درآمدزایی زودبازده در 
روستاهااست افزود: در این راستا روستاییان به 
دنبال منافع اقتصادی و مسافران و گردشگران 
به دنبال کسب آرامش به دور از هیاهوی شهری 

هستند.
       

  "زنگ جشن عاطفه ها" 
در مدارس اصفهان نواخته شد

 اصفهان-مریــم مومنی ،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-همزمان با سراســر اســتان به صورت 
نمادین "زنگ جشــن عاطفه ها" در دبیرستان 
متوســطه اول دخترانه عطیه اصفهان نواخته 

شد.
نبی اله اله دادی قائم مقام کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اســتان اصفهان، در این مراسم با 
بیان اینکه بیش از 4۱ هزار دانش آموز و 3 هزار 
دانشــجوی نیازمند تحت حمایــت این نهاد 
هســتند، اظهار داشــت: پویش جشن عاطفه 
ها از نیمه مردادماه آغاز و در 3۱ شــهریورماه 
با حضور پرشــور مردم نیکوکار در پایگاه های 
امداد در سطح استان و مصلی های نماز جمعه 
تجلی یافت و امروز "زنگ جشــن عاطفه ها" با 
همکاری آموزش و پرورش به منظور حمایت از 
دانش آموزان و دانشجویان نیازمند نواخته شد. 
وی با اشاره به اینکه برگزاری این جشن در 
مدارس، موجب تجلی ایثــار و ترویج فرهنگ 
نیکوکاری و نوع دوستی در دانش آموزان است، 
ادامه داد: همه کمک هایی که در مدارس جمع 
آوری می شود در اختیار خود آنها قرار گرفته تا 
بر اساس شناختی که مدیران مدارس از دانش 

آموزان نیازمند دارند، بین آنان توزیع شود.
نبی اله اله دادی با بیــان اینکه کمک های 
اهدایی پیش از آغاز ســال تحصیلی بین دانش 
آموزان و دانشــجویان نیازمند توزیع شــده، 
افزود: از ابتدای شــروع این پویــش تاکنون با 
مشارکت نیکوکاران بالغ بر ۱3 میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بصورت نقدی و تجهیزات مورد 
نیاز تحصیل این قشــر، تامین و بــه آنها اهدا 

شده است.
محمدرضــا ابراهیمی مدیــرکل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان نیز در این مراســم، 
با اشــاره به اینکه یکی از صفات بــاری تعالی 
بخشندگی بی حد و حصر است و اگر انسان ها، 
صفات الهی را در وجود خود بیابند، در مســیر 
الهی حرکت می کنند، بیان داشــت: از اهداف 
واالی پویش جشــن عاطفه ها این است که در 
کنار آمــوزش دروس علمــی، فرهنگ خیر و 

خیراندیشی میان دانش آموزان نهادینه شود.

استانها

 ســنندج –خبرنگارتوســعه ایرانی-مجــری طرح 
آبرسانی به ســنندج از پیشــرفت بیش از 9۰ درصدی 
عملیات اجرایی سامانه انتقال آب به سنندج خبر داد و 
گفت: این طرح بزرگ آبرسانی به زودی به بهره برداری 

می رسد.
حبیب اهلل علی اصغری" در ایــن خصوص اظهار کرد 
: با پیگیری های صورت گرفته بــرای تحقق پروژ ه های 
حوضه آب استان کردستان، تأمین آب شرب سنندج با 
هدف پایان دادن به دغدغه کیفی و کمی آب شرب این 
شهر، به عنوان یکی از پروژه های ویژه در نظر گرفته شد.

وی افزود: علیرغم محدودیت های منابع مالی کشور 
تالش ها برای ایجاد زیرساخت در توسعه پایدار استان 

کردستان با جدیت پیگیری شد و در این راستا بحث آب 
شرب ســنندج از اولویت دارترین پروژه های کشور در 

وزارت نیرو قرار گرفت.
مجری این طرح با اشــاره به ابعاد و مشــخصات این 
طرح افزود: طول کلی مســیر پروژه آبرسانی از سد آزاد 
به  شهر سنندج حدود 6۰ کیلومتر و ارتفاع پمپاژ اولیه 
4۸۰ متر است که در این میان  ۲7 کیلومتر از این مسیر 
با لوله های فوالدی به قطرهای ۱4۰۰ و ۱۲۰۰ میلی متر 
منشعب شده و با بهره برداری از آن ساالنه امکان انتقال 
۵7 میلیــون متر مکعــب آب به تصفیه خانه آب شــهر 
سنندج ایجاد شده است تا مردم از آب شرب با کیفیت و 

پایدار بهره مند شوند.

وی ادامه داد: عبور خط انتقال از مناطق سخت گذر 
و در مســیرهای با توپوگرافی ســخت و ترانشه هایی به 
ارتفاع ۲۰ متــر موجب تعریض جاده های روســتایی و 
بهره مندی این روســتاها از خدمات زیربنایی نیز شده 

است.
گفتنی است در این طرح از سیستم کنترل یکپارچه 
سامانه انتقال آب و همچنین ایستگاه کاهش فشار از ۲7 
به ۲ بار برای اولین بار در دیسپاچینگ انتقال آب کشور 
طراحی و راه اندازی شده که در نوع خود کم نظیر است و 
طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی آن به طور کامل توسط 
متخصصان، کارشناسان ایرانی و تولیدکنندگان داخلی 

انجام شده است.

  طرح بزرگ آبرسانی به سنندج در ایستگاه پایانی 

در راستای مشارکت برای برگزاری دوره آموزشی MBA ؛

اتاق بازر گانی و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند


