شهرستان

هشت سازه آبخیزداری در هرمزگان ساخته شده است
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ایرنا | معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت :هشت سازه آبخیزداری با مشارکت خیران از ابتدای سالجاری تاکنون در استان ساخته شده و در هفته دولت به بهره برداری
میرسد«.ابوالقاسم حسینپور» در بازدید از این طرحها افزود :این سازهها در قالب پنج طرح با سرمایه گذاری  24میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی ،استانی و مشارکت خیران ساخته شده است.وی بیان
داشت :این سازهها در شهرستانهای بندرعباس ،حاجی آباد ،میناب ،بستک و پارسیان است.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اظهارکرد :هدف از اجرای این طرحها پیشگیری و
مهار سیل ،کنترل و بهرهبرداری از سیالبها ،تغذیه و تعادل بخشی آبخوانهای زیرزمینی ،تعدیل اثرات خشکسالی و حفاظت خاک و کنترل فرسایش و رسوب است .حسینپور خاطرنشان کرد :با بهره برداری
از طرحهای آبخیزداری ساالنه  2میلیون و  850هزار مترمکعب به ظرفیت استحصال بارشهای جوی و مهار سیالبهای فصلی در سطح استان افزوده میشود.هرمزگان هفت هزار و  450سازه آبخیزداری با
ظرفیت آبگیری ساالنه  400میلیون مترمکعب دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین:

خبر
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

شهرک سالمت گردشگران بسیاری را
به اصفهان جذب خواهد کرد

مهر| رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :شــهرک ســامت
امتیاز ویژه ای برای اصفهان است و میتواند گردشگران بسیاری
را به این شهر جذب کند«.سید عبدالوهاب سهلآبادی» اظهار
داشت :کشــورهای عربی و اسالمی میتوانند کشورهای هدف
گردشــگری ســامت اصفهان شــوند و با راه اندازی شهرک
ســامت میتوان گردشگران قابل توجهی در این زمینه جذب
کرد.وی خواستار استفاده از فرصتهای پیش آمده برای استان
توسط فعاالن اقتصادی شــد و افزود :استان اصفهان بیشترین
مالیات را در بین اســتانها پرداخت میکند و بیشــترین نرخ
بیکاری را دارد و چنانچه از پتانســیلها اســتان استفاده شود،
شــاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.رئیــس اتاق بازرگانی
اصفهان گردشگری سالمت را یکی دیگر از مزیتهای اصفهان
برشمرد و ادامه داد :شهرک سالمت امتیاز ویژه ای برای اصفهان
است و میتواند گردشگران بسیاری را به این شهر جذب کند.
وی بیان داشــت :اتاق بازرگانی با شعار اتاق برای همه و همه
برای نجات اقتصاد در ترویج صنعت گردشــگری در اصفهان از
هیچ فعالیتی فروگذار نبوده است.ســهل آبادی افزود :توســعه
فرودگاه اصفهان به عنوان یکی از زیرســاختهای گردشگری
همــواره مورد توجه هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان
بوده و در این راســتا فعالیتهای قابــل توجهی صورت گرفته
است.
وی مهم ترین موضوع گردشــگری را برند شــهری اصفهان
عنوان کرد و گفت :انتخاب برند شهری پس از دو سال فعالیت
و پیگیری توســط کمیسیون گردشــگری و برند شهری اتاق
صورت گرفت و به زودی رونمایی میشود.رئیس اتاق بازرگانی
اصفهان با تاکید بر این نکته که اســتان اصفهان دیگر کشش
ایجاد کارخانه ندارد ،اضافه کرد :صنعت گردشــگری به عنوان
مزیت اســتان مورد توجه فعاالن اقتصادی و مسئوالن دولتی
قرار گرفته است.
ارتش و سپاه وارد عمل شدند

مسدود شدن  ۱۰جاده روستایی در
سیل گلستان

در پی بارش شــدید باران در مناطق شــمال و شمال شرق
کشــور  12نفر جان خود را از دســت دادنــد .در همین حال
سیل در مناطق شرق گلســتان  ۱۰جاده روستایی در استان
را مســدود کرد و عملیات تفحص برای پیدا شدن دو مفقودی
ســیل زرین گل همچنان ادامه دارد.به گــزارش مهر ،در پی
بارش شــدید باران طی روزهای گذشــته در اســتان گلستان
شهرهای شرق استان دچار سیل و ابگرفتگی شد.سیالب عالوه
بر خســارتهای زیادی که به جادهها ،زمینهای کشاورزی و
منازل مسکونی زد ،جان دو نفر را گرفت و دو نفر هم همچنان
مفقود هستند.از عصر پنجشنبه تا صبح شنبه مسیر دسترسی
بعضی از روســتاهای استان بخصوص در مناطق علی آبادکتول
مسدود بود و ارتباط ســاکنان این مناطق با شهرهای نزدیک
قطع شــده بود.مدیرکل مدیریت بحران اســتان گلســتان در
گفتگو با خبرنگار مهر از مســدود بودن  ۱۰جاده روستایی در
شهرهای مینودشت ،رامیان ،آزادشهر و علیآباد کتول خبر داد.
صادقعلــی مقدم افزود :در حال حاضر مشــکل اصلی ما پیدا
شدن دو مفقود شده ســیل زرین گل علیآباد بوده و در حال
حاضر جســتجوها ادامه دارد.وی تصریح کرد :نیروهای ارتش،
سپاه و بســیج مردمی به کمک نیروهای هاللاحمر آمدهاند تا
عملیات تفحص باقدرت بیشتری ادامه پیدا کند.مقدم ادامه داد:
ازآنجاییکه خطر سیل دوباره در محور زرین گل بود این محور
به دلیل وضعیت امنیتی بسته شد و در حال حاضر محدودیت
رفتوآمد برقرار اســت.وی افزود :در حادثه ســیل تاکنون دو
نفر جان خود را ازدســتدادهاند و دو نفر دیگر مفقودشدهاند.
وی تصریح کرد :ازنیروهای ارتش و ســپاه نیز برای جستوجو
به نیروهای هالل احمر اضافه میشــوند.مدیرکل هواشناســی
گلســتان هم اظهار کرد :بارش باران در شــهرهای گلستان به
اتمام رســیده و در شاهد جوی پایدار در سطح استان خواهیم
بود.نوربخش داداشی اظهار کرد :تا روز چهارشنبه هفته جاری
شــاهد ثبات وضعیت جــوی و افزایش دما خواهیــم بود اما
طبق نقشــههای فعلی برای پایان هفته ورود سامانه بارشی به
استان پیشبینی میشــود که طی روزهای آینده به آن اشاره
میشود.
ثبت بارش  ۸۲میلیمتری
وی در رابطه با آخرین آمار میزان بارش طی چند روز گذشته
گفت :بیشترین بارش مربوط به روستای «چپرقویمه» از توابع
گنبدکاووس با  ۸۲میلیمتر بارش بوده اســت و در شهرستان
کالله  ۵۲.۵میلی متر ،روســتای وطن آزادشــهر  ۵۵میلیمتر،
ارتفاعــات افراتخته  ۵۲میلیمتر ،خوش ییــاق  ۳۶میلیمتر،
جنگل گلستان  ۲۸میلی متر و شهرستان مینودشت  ۲۶میلی
متر بارندگی ثبت شده است.
داداشــی افزود :بیشــترین ســرعت وزش باد هم مربوط به
شهرســتان گنبدکاووس بــا  ۹۷کیلومتر بر ســاعت به ثبت
رسیده اســت.هالل احمر هم با دو تیم آنست ،چهار تیم جاده
آمبوالنس ۱۲ ،تیم ســیالب ۶۰ ،نجاتگر و هشــت پرسنل در
حال جســت و جو برای مفقودان و کمک بــه حادثه دیدگان
است.

 ۶۷۰۰میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی قزوین سرمایه گذاری شده است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت :با
 ۶۷۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی
استان قزوین برای  ۲۳هزار و  ۹۳۳نفر شغل ایجاد شده است.به
گزارش مهر« ،حمیدرضا خانپور» به مناسبت فرارسیدن سالروز
صنایع کوچک در جمع خبرنگاران رســانههای گروهی استان
در محل مرکز کســب و کار شــهرک صنعتی کاسپین قزوین
اظهارداشت :رشد واحدهای صنعتی و تولیدی در دو سال گذشته
در شهرکها و نواحی صنعتی نشان دهنده رونق تولید و توسعه
اقتصادی در استان است.خانپور تصریح کرد :بیش از  ۹۰درصد
واحدهای صنعتی در کشــور را صنایع خرد ،کوچک و متوسط
تشکیل میدهد به طوری که بیش از  ۵۳درصد اشتغال فعال در
حوزه صنعت نیز مربوط به این صنایع است.وی افزود :اهمیت و
توجه به نقش صنایع کوچک و حمایت از آن موجب افزایش بهره
وری ،احیاء تولید و باال رفتن صادرات غیرنفتی است.
افتتاح  ۱۰۰طرح صنعتی در سال جاری
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان از روند رو به
رشد سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی در دو سال گذشته
خبــر داد و گفت ۲۴۷ :طرح صنعتی در شــهرکها و نواحی
صنعتی در مرحله دیوارکشی ،نصب سوله و تجهیزات و ماشین
آالت اســت که  ۱۰۰طرح صنعتی آن در کمتر از یک ســال
آینده با اشــتغالزایی  ۷هزار نفر به بهره برداری میرسد.خانپور
اظهارداشت:مشوقهای جدید برای جذب سرمایه گذاری در نظر
گرفته شــده بگونه ای است که در مناطق کمترتوسعه یافته ۵
درصد از هزینه حقوق انتفاع در شــهرکها و نواحی صنعتی از
سرمایه گذاران بصورت نقد و مابقی به صورت اقساط بلند مدت
 ۳۶ماهه دریافت میشود.وی یادآورشد :ترغیب ،تشویق و ایجاد

انگیــزه جذب تولیدکنندگان میتواند موجب رونق اقتصادی و
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان شود.خانپور اضافه کرد۴ :
شهرک خصوص و  ۱۵شهرک وناحیه صنعتی دولتی در استان
راه اندازی شده که تاکنون  ۸۳۴فقره قرارداد در آنها منعقد شده
و  ۶۳۲واحــد در این نواحی فعال شــده و  ۲۰۲واحد غیرفعال
اســت.وی گفت :در این نواحی و شهرکها  ۴۵۹مورد طرح نیز
اجرا شــده که  ۱۴۰طرح در دو سال اخیر قرارداد منعقد شده
که در این راســتا در  ۱۴۳مورد آن زمین واگذار شده ۶۹ ،مورد
دیوارکشــی ۱۹۴ ،مورد نصب ســوله و  ۵۳مورد در حال نصب

کرده ایم تا از محل فروش زمین در شهرکهای صنعتی برخوردار
و شاخص بتوانیم در سایر شهرکهای جدید خود هزینه کنیم تا
عدالت منطقی در توزیع زیرساختها فراهم شود.خانپور اضافه
کرد:ازمجموع  ۱۲۹۳قرارداد منعقد شده باسرمایه گذاران تاکنون
 ۴۵۹مورد جدید است که در سه سال گذشته منعقد شده و تا
پایان امسال هم  ۱۰۰واحد دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
 ۶۷۰۰میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی استان
سرمایه گذاری شده است
وی در ادامه اظهارداشــت :تاکنون در شــهرکهای صنعتی
استان بیش از  ۶۷۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است
که بیانگر ظرفیتهای زیربنایی ایجاد شده در استان است.
پرداخت  ۱۹۵میلیارد تومان تسهیالت بهین یاب
خانپور همچنین تصریح کرد :برای حل مشکالت واحدهای
صنعتی مستقر در شــهرکها و نواحی صنعتی استان در سال
گذشــته  ۱۹۵میلیارد تومان از محل طرح بهین یاب به ۱۳۰
طرح صنعتی پرداخت شد.
نمایشــگاه صنایع کوچک  ۲۴مردادماه در قزوین
برگزار میشود
وی از برپایــی نمایشــگاه توانمندیهــای صنایع کوچک
در اســتان هم خبــرداد و گفت :نمایشــگاه صنایع کوچک از
 ۲۴مــرداد ماه تا  ۲۷مرداد ماه در محل دائمی نمایشــگاههای
بین المللی قزوین برپا میشــود.خانپور افزود:دراین نمایشگاه
 ۱۱۰واحد صنعتی کوچک و متوســط اســتان دستاوردهای
تولیــدی خودرادرمعرض دید عالقمندان قــرار میدهند .روز
 ۲۱مردادمــاه بهعنوان روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری
شده است.

تجهیزات و ماشین آالت است.
کسب رتبه پنجم کشــور در جذب سرمایه گذاری
خارجی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین بیان کرد:
در سال گذشته با بسترسازی خوب انجام شده توانستیم در میان
 ۳۱اســتان کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه پنجم
کشوری را کســب کنیم و در سال جاری نیز تا این ماه در رده
دوم قرار داریم.وی بیان کرد :از آنجا که خودگردان هســتیم و
باید هزینههای خود را تامین کنیم با برنامه ریزی منطقی تالش

حجم سرمایه گذاری در استان مرکزی به  550میلیون دالر رسیده است

ایرنا | اســتاندار استان مرکزی گفت :حجم سرمایه گذاری در
این استان از  82میلیون دالر در سال گذشته به  550میلیون دالر
رسیده است«.محمود زمانی قمی» افزود :نرخ بیکاری  10درصدی
این استان در سایه برنامه محوری به هفت و سه دهم درصد رسیده
که پایین ترین نرخ بیکاری کشور را دربر میگیرد.وی اظهار کرد:
باوجود این بیکاری در اراک و خمین بیشتر از گذشته است و اغلب
افراد تحصیل کرده را شامل میشود.استاندار استان مرکزی گفت:
این اســتان با  919فقره پرونده و با  40هزار میلیارد ریال سرمایه
گذاری رتبه چهارم کشور را در جذب سرمایه گذاری کسب کرده

اســت.زمانی قمی افزود :در حوزه صادرات ،استان مرکزی با تراز
مثبت  480میلیون دالر ،رشد  200درصد را به دست آورده است.
وی اظهار کرد :این استان در چهار ماه اول امسال  311میلیون دالر
صادرات و  115میلیون دالر واردات را تجربه کرده است.وی ،نبض
اقتصاد استان را میزان برق مصرفی عنوان کرد و گفت :مصرف برق
صنعتی در استان مرکزی از متوسط کشوری بیشتر است.وی اظهار
کرد :در روزهای اخیر قرارداد  800میلیون دالری رنو در شهرستان
ســاوه به امضا رسید که این قرارداد مهم شایسته برگزاری جشن
در این شهرســتان است.وی ،آبرسانی به  113روستا ،پوشش 82

حمایت دولت مهمترین خواسته
سرمایه گذاران بخش خصوصی است

ایرنا | ســرمایه گذار بخش خصوصی در کیش با تاکید بر اینکه مسئوالن در
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی باید جسارت و شجاعت داشته باشند
گفت  :اگر فعاالن این عرصه از ســوی مسئوالن و دولت حمایت شوند با جدیت
بیشتری تالش میکنند.
محمد احمدپور که به عنوان ســرمایه گذار در عرصه صنعت ساختمانی
کشــور و جزیره کیــش فعالیت میکند ،یکی از راههــای حمایت و جذب
سرمایه گذار را شجاعت و جسارت مسئوالن در این عرصه عنوان کرد.
وی گفت :زمانی که ســرمایه گــذاران بدانند مســئوالن از آنها حمایت
میکنند در مســیر فعالیت ترس به خود راه نمی دهند و با جدیت به کار
سرمایه گذاری ادامه میدهند.
این ســرمایه گذار بخش خصوصی اظهار کرد :اگر مسئوالن عالی رتبه در
انتخاب مدیران بخشهای مختلف سرمایه گذاری دقت کنند تا افرادی را که
در راس کار قرار میدهند جســور ،متخصص و نترس باشد سرمایهگذاران
نیز با اطمینان کامل در این مسیر فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد :ممکن است یک سرمایهگذار که صدها نفر در مجموع او
تالش میکنند برای مالقات با مدیر عالی یک مجموعه روزها منتظر بماند
که این امر روند کار را کند میکند.
احمدپور به علــت اصلی پیروزی ایران در جنگ تحمیلی اشــاره کرد و
گفت :علت اصلی این بود که همه دست به دست هم دادند و یک هدف را
دنبال کردند ،در هر فعالیت و برای رســیدن به نتیجه مثبت باید همدلی و
همراهی وجود داشته باشد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه مســئوالن بایــد با ســرمایه گذاران بــه ویژه
ســرمایهگذاران متعهد به کار ارتباط نزدیکی داشــته باشــند ،گفت :این
ســرمایهگذاران هر زمانی که کشــور به انها نیاز داشــت خالصانه و با تمام
توان در خدمت کشــور و مردم بودند و امروز انتظار دارند تا حمایت الزم از
آنهــا صورت گیرد  ،این حمایت به رونق فعالیتهای بخش خصوصی منجر
میشود.
ایــن فعال بخش خصوصی گفت :دولت تدبیــر و امید نیز باید از مدیران
متخصص ،جســور ،با تقوا و اخالق مدار در بخشهای مختلف استفاده کند
تا در کنار سرمایه گذاری بتوانند برای موفقیت کشور خدمت کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه در جزیره کیش ظرفیتهای خوبی برای ســرمایه
گذاری وجود دارد گفت :زمانی که ســرمایهگذار و یا هر فرد دیگری دچار
خطا نشــود و کار را تنها برای رضای خــدا و مردم انجام دهد جای نگرانی
برای تالش بیش از حد وجود ندارد.
احمدپــور تصریح کرد  :زمانی باید ترس به دل راه دهیم که تنها ســود
حاصل از فعالیت برای ما مهم باشد.
این ســرمایهگذار بخش خصوصــی بهترین راهکار برای رفع مشــکالت
در مســیر ســرمایهگذاری در بخش خصوصی را ایجــاد کمیته حمایت از
سرمایهگذار در بخشهای مختلف دانست.

درصدی آب شرب سالم ،گازرسانی به  266روستا ،گشایش محور
ارتباطی خمین – اراک و رفع موانع عملیات اجرایی پتروشــیمی
خمین را از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید در اســتان مرکزی
است.استاندار مرکزی گفت :ایجاد یکهزار هکتار فضای سبز تکلیفی
شهرســتان اراک در سال  1386برای کاهش آلودگی هوای اراک
بوده اما از سال  92تاکنون فقط  300هکتار ایجاد شده است.زمانی
قمی افزود :معیشــت و اقتصاد اصلی ترین نیاز و مسئله مردم در
شرایط فعلی اســت که همه مجموعه مدیران با وحدت و تعامل
باید برای کاهش معضالت در این بخشها تالش کنند.وی اظهار
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 -2ابر سفید – مشهور – پایتخت کانادا
خالص
 -3سردسیر – از خلفای اموی –
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 -4بخشش – واحد اندازه گیری گرما – ماه پاییزی – همراه
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6
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 -15مادر خودمانی – نوعی قالب شعری  -ارواره
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عمودی:
 -1روستا – از رودهای کشور – انقباض شدید عضالنی
 -2یار و دلبر – سازمانی در سازمان ملل – پسر مازنی
 -3خدایی – پادشاه زمان ابراهیم – خواب عربی
 -4خودداری – به دست آوردن – نا امید – توان
 -5توان و نیرو – گیاه سر شویی – بیرون کشیدن شمشیر از غالف
 -6هزار کیلو – مراقب – گران بها
 -7شتر بی کوهان – شهر کرمان – ترساندن
 -8دستور – ده سال – دریاچه ترکیه – رود جیحون
 -9ظرف آبخوری – نقاش – ریسمان
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 -14وسایل و ابزار – شاعر نو پرداز – درز
 -15عاقبت جوینده – محیط بی هوا – خربزه نارس
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کرد :سمنها و تشکلهای مردم نهاد پتانسیل قوی برای کمک به
مجموعه کاری هستند و باید از این ظرفیت بالقوه استفاده کرد.در
این نشست روسای شوراهای توسعه شهرستانهای اراک ،خمین،
کمیجان ،خنداب ،شازند و نماینده بخش صنعت گزارشهایی از
وضعیت شهرستان خود را ارایه کردند 2.هزار و  800واحد صنعتی
کوچک ،متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت
میکنند.اســتان مرکزی چهارمین قطب صنعت کشور و دومین
قطب صنایع مادر تخصصی کشــور اســت که در تنوع تولیدات
صنعتی در کشور رتبه نخست را دارد.
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