
 . چهارشنبه . 16 تیر 1400 . سال هجدهم . شماره 4705 .     مدیـریت و اقتصــــــــــاد محلی

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم در نظر دارد  "مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بخش Nicu بیمارستان امام رضا)ع( قم" به شماره 2000005644000001 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/4/14 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/4/21 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز دوشنبه تاریخ 1400/5/4 

زمان بازگشائی پاکتها: ساعت 9:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/5/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

 آدرس- قم بلوار 55 متری عماریاسر نبش کوچه 32 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم
 تلفن 02537756166

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 02141934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/14 نوبت دوم : 1400/04/16

شناسه آگهی : 1159657

 Nicu فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بخش
بیمارستان امام رضا)ع( قم

ت دوم(
) نوب

شركت انتقال گاز ایران )  منطقه سه عملیات انتقال گاز ( در نظر دارد مناقصه به شرح 
ذیل را به روش مناقصه عمومی یك مرحله ای و ارزیابی كیفی )همزمان( به شماره فراخوان 
2000092299000018 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد 
صالحیت واگذار نماید . لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند . 
1-موضوع مناقصه: احداث سایبان ماشین آالت مرکز بهره برداری خطوط لوله ساوه

2- زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی: از روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 
تا روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31

مورخ  دوشنبه  روز  تا  كیفی:   ارزیابی  استعالم  و  مناقصه  اسناد  بارگذاری  زمان   -3
1400/05/18

4-مبلغ پایه براساس فهرست بهای سال 1400 : مبلغ  12/427/765/312 ریال .
5- میزان ونوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 621/400/000 ریال بصورت 

ضمانتنامه بانكی یا واریز وجه نقد
6- زمان تخمینی بازگشایی پاكات پیشنهادات مالی در تاریخ  1400/06/03 در تهران ـ جاده 
قدیم قم ـ باقرشهـر بلوار فلسطین- بعد از نیروگاه گازی ری ـ ستاد منطقه سه عملیات 

انتقال گاز می باشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً به اطالع می رسد .
تلفن تماس : 51062847 -021 / نمابر : 021-55221134

كد فراخوان در پایگاه اطالع رسانی مناقصات : 53.090.964
یا به سایت های ذیل مراجعه فرمائید : 

http://www.setadiran.ir -  http://iets.mporg.ir - http://www.District3.nigtc.ir

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز 

شناسه آگهی: 1159396

))حریم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ سالمتی و ایمنی شماست ((

ت اول(آگهـــی فراخوان مناقصــــه   شماره مناقصه : 87680391
) نوب

شركت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

اخبــــاراخبــــار

ر شد ۳۰۰ درصدی ایجاد 
 واحدهای صنعتی و معدنی 

در منطقه آزاد ماکو
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو از رشــد ۳۰۰ 
درصــدی واحدهــای صنعتی و معدنی فعــال منطقه آزاد 

ماکو طی ۸ سال گذشته خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از ارومیــه و به نقل از 
روابط عمومی منطقه آزاد ماکو،  محمدرضا عبدالرحیمی در 
آئین افتتاح پروژه های منطقه آزاد ماکو که با حضور رئیس 
جمهــور کــه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، اظهار 
داشت: منطقه آزاد ماکو به عنوان پهناورترین منطقه آزاد 
کشــور با گســتره سه شهرســتان و ۲۶۱ روستا و جمعیت 
۲۰۰ هزار نفری ایجاد، تکمیل و توســعه زیرســاخت های 

خود را در دولت یازدهم شروع کرده است.
آزاد  منطقــه  ســازمان  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ماکــو  افــزود: طــی ایــن ســال ها احــداث فــرودگاه، پایانه 
لجســتیکی، چهــار خطــه کــردن راه اصلــی و تبدیل آن به 
بزرگراه، ارتقا و توســعه راه های بین شــهری و روســتایی، 
آبرســانی به روســتاها، تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی، 
احداث و بهســازی مدارس، ســالن های ورزشی، پارک ها، 
مرکز نمایشــگاهی، کمک به عمران شــهرها و روستاها و 
اجرای طرح های هادی، کمک به احیا و مرمت آثار تاریخی، 
بهســازی پاســگاه های مرزی، کمــک بــه ارتقای مســاجد و 
احــداث مصلــی، کمــک به ســاخت مســکن محرومین، از 
جملــه اقدامات عمرانی ســازمان منطقــه آزاد البته بدون 

بهره مندی از منابع عمومی می باشد.
عبدالرحیمی ادامه داد: البته به دلیل کم برخورداری های 
قبلی در ســطح شــهرها و روســتاهای منطقه این اقدامات 
تا رســیدن به ســطح مطلوب ادامه دارد و برای تســریع در 
ایــن مهــم بــه ویژه ارتقــای وضعیت آبرســانی به شــهرها و 
روســتاهای منطقــه، تکمیــل تصفیه خانه هــای فاضــاب و 
توســعه راه هــای منتهی به منطقــه آزاد، بهره برداری کامل 
از سد کرم آباد و شبکه های احداثی آن موضوع طرح مهار 
آب های مرزی عنایت بیش از پیش وزارتخانه های متولی 
 امور زیربنایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد انتظار 

است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو گفت: شــرایط 
آب و خاک، اقلیم، وجود رودخانه مرزی ارس و سدهای 
احداثی، وجود معادن غنی، قرار گرفتن بخشی از کریدور 
بین المللی شرق به غرب و دروازه زمینی اروپا به کشورمان 
یعنی مرز بازرگان و مرز پلدشت در این منطقه، صنعت 
لجســتیک، بخــش کشــاورزی، معدن و صنایــع معدنی و 
دیگر صنایع مزیت گیرنده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی 
منطقه و گردشگری طبیعت را به کسب و کارهای محوری 

منطقه تبدیل کرده است.

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف 
کرونایی در ریگان

۹واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن شیوه 
نامــه های بهداشــتی در چارچوب مصوبات ســتاد کرونا 

پلمب شد.
پرویــز جالــی رئیس اداره صنعــت، معدن و تجارت 
ریــگان در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهارداشــت: در گشــت 
مشــترک امروز از ۱۰۰ واحد صنفی بازدید و تذکرات الزم 
به واحدهای صنفی داده شد.وی عنوان کرد: از این تعداد 
واحد صنفی ۳۰ واحد اخطار گرفتند و ۹ واحد صنفی در 
حــوزه های مختلف پلمب شــد.رئیس اداره صمت ریگان 
بیــان کــرد: با توجه به شــرایط کنونی و اجرای محدودیت 
هــای جدیــد کرونایــی بدون هیــچ گونه اغماضی بــا افراد 
متخلــف برخــورد خواهد شــد.جالی عنوان کرد: تشــدید 
نظارت ها و بازرسی های مشترک از واحدهای صنفی به 
صورت روزانه در ســطح شهرستان انجام خواهد شد.وی 
از اصناف شهرســتان خواســت پروتکل های بهداشــتی و 
محدودیت ها را لحاظ کنند.بازار ریگان در جاده ترانزیت 
ریگان چابهار قرار دارد و شهرستان ریگان تا مرکز استان 

کرمان ۲۸۵ کیلومتر فاصله دارد.

بهره برداری از پنج طرح صنعتی 
و عمرانی در شهرضا

پنــج طــرح صنعتــی و عمرانی امروز در شهرســتان 
شــهرضا بــا حضــور اســتاندار اصفهــان بــه بهــره بــرداری 

رسید.
پنــج طــرح صنعتــی و عمرانی، دیروز در شهرســتان 
شــهرضا با حضور اســتاندار اصفهان افتتاح شــد، شــامل 
طرح توسعه )مرحله دوم( مجتمع کشت و صنعت سپهر 
آفتــاب در مســاحتی بالــغ بــر ۵.۵ هکتار و صــرف هزینه 
حدود ۱۴.۴ میلیارد تومان در زمره طرح هایی است که در 
شهرضا به بهره برداری رسید. میزان تولید این مجموعه 
۳۰ میلیون اصله نشــا در ســال و اشــتغالزایی ۳۰ نفر به 

صورت مستقیم اعام شده است.
و  اصفهــان  اســتان  کتــاب  بــاغ  اولیــن  انــدازی  راه 
کتابخانه مرکزی شــهر منظریه به وســعت ســه هزار متر 
مربع با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان و افتتاح چمن 
مصنوعی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع با هزینه 
ای بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان از دیگر طرح های امروز بود.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی و امور 
بیــن الملــل اســتانداری اصفهان، عاوه بر ایــن طرح  ها، 
بلــوار اصلــی منظریــه به طول پنــج کیلومتر بــا هزینه ۱۰ 
میلیارد تومان و بازسازی ۲۰ باب خانه خسارت دیده در 

سیاب اردیبهشت ۹۹ به بهره برداری رسید.
طرح توسعه شرکت پایا رزین تولیدکننده محصوالت 
شیمیایی )نوین التکس( نیز در شهرک صنعتی خرم واقع 
در شهرستان شهرضا افتتاح شد. محصوالت این شرکت 
در صنایــع نســاجی، فــرش ماشــینی، چمــن مصنوعــی، 
منسوجات خودرو و انواع دستکش های جراحی، طبی و 
صنعتی کاربرد دارد. مساحت این واحد تولیدی ۱۲۸ هزار 
متر مربع است که با سرمایه گذاری ۶۳ میلیارد تومانی به 
بهره برداری رسید. ظرفیت تولید مجموعه ۲۰ هزار تن در 
سال است و اشتغالزایی مستقیم شرکت ۹۰ نفر است.

امسال یک هزار شغل در 
اردستان ایجاد می شود

با توجه به اینکه تعداد زیادی واحد صنعتی در اردستان 
در حــال راه انــدازی اســت، در ســال جاری حــدود یک هزار 

شغل در اردستان ایجاد می شود.
مهدی خانی رئیس اداره کار اردستان در گفت وگو با مهر 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه در ســال جاری تعداد زیادی 
واحد صنعتی در حال راه اندازی است، حدود یک هزار شغل 
در اردستان ایجاد می شود و متقاضیان و افرادی که داوطلب 
کار هستند در این واحدها بکارگیری می شوند.وی افزود: بر 
اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در اردستان ۱۰.۴ 
درصد اســت.رئیس اداره کار اردســتان با بیان اینکه در حال 
حاضر هیچ واحد صنعتی در اردستان تعطیل نیست، تصریح 
کرد: اشتغال در اردستان شرایط پایداری دارد و حداقل شغل 
برای افراد داوطلب فراهم شده است.خانی خاطرنشان کرد: 
شــخصی که به شــکل غیر خودخواسته از کار اخراج و بیکار 
شــده باشــند، بــرای گذرانــدن امــورات زندگــی می تواند بیمه 
بیکاری دریافت کند.وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ نفر در 
اردســتان بیمه بیکاری دریافت می کنند، تاکید کرد: افراد با 
توجه به سابقه ای که دارند، می توانند تا ۵۰ سال بیمه بیکاری 

دریافت کنند.

 ۱٥باب جایگاە سی ان جی 
در استان کردستان فعال هستند
مدیــر شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
کردستان در دیدار با فرماندار سنندج ضمن معارفه محسن 
نجفی به عنوان رئیس ناحیه سنندج، با اشاره به فعال بودن 
17 بــاب جایــگاه عرضــه فرآورده های نفتی و 15 باب جایگاه 
ســی ان جی در ســطح شهرستان سنندج، ظرفیت سوخت 

رسانی در این زمینه را مناسب و مطلوب عنوان نمود.
عبدهللا گیتی منش دیروز در دیدار با فرماندار سنندج، 
بــا بیــان این مطلــب اظهار کرد: در راســتای نظــارت و کنترل 
بر توزیع ســوخت، تحقق حقوق شــهروندی و تامین و توزیع 
مطلوب ســوخت به شــهروندان در ســه ماهه نخســت سال 
جاری جایگاه های عرضه ســوخت منطقه کردســتان از لحاظ 
کمیــت و کیفیــت فــرآورده عرضــه شــده ۳۹۴۰ مورد توســط 
کارشناسان سرویس های صنعتی و خدمات مهندسی مورد 

بازدید قرار گرفت.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتــی منطقه 
کردســتان، بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۱7 باب جایــگاه عرضه 
فرآورده های نفتی و ۱۵ باب جایگاه ســی ان جی در ســطح 
شهرســتان سنندج، ظرفیت ســوخت رسانی در این زمینه را 
مناسب و مطلوب عنوان نمود و افزود: در راستای جانمایی 
مطلوب و خدمات رســانی به شــهروندان در ســطح شــرکت 
کمیته نیازسنجی و جانمایی مجاری عرضه تشکیل و نسبت 
به بررسی و اولویت بندی احداث جایگاه های عرضه سوخت 
جهت تامین سوخت مورد نیاز شهروندان سنندجی بر اساس 
نیاز عملیاتی، رشد جمعیت و گستردگی جغرافیایی و تعداد 

جایگاه عرضه موجود اقدام می شود.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر ارائه فرآورده با کیفیت 
به شــهروندان اظهار داشــت: فرآورده عرضه شده در مجاری 
عرضــه اســتان در هنــگام خــروج از تاسیســات انبــار نفــت و 
همچنین در حین ارائه به شهروندان در مجاری عرضه سوخت 
بر اســاس اســتاندارد های تعریف شده مورد کنترل و پایش 

قرار می گیرد.
گیتی منش همچنین از توزیع بنزین یورو ۴ در سطح 
شــهر ســنندج از تیر ماه ســال ۹۹ خبر داد و افزود: منطقه 
کردســتان بــا ۹ ناحیــه عملیاتــی، ۸۲ بــاب جایــگاه عرضــه 
فرآورده هــای نفتی و ۵۲ باب جایگاه ســی.ان.جی، ســوخت 

مورد نیاز شهروندان کردستانی را تامین و توزیع می کند.

بـــرق رفـــت و چــرخ تــولیــد ایستــــاد

یک فعال حوزه تولید چاقو در زنجان گفت: نیازسنجی؛ پیش شرط 
تولید در حوزه صنایع دستی است

ساری- بی برقی نه تنها مشترکان مازندرانی 
را کالفــه کــرده بلکــه چرخ دنده هــای تولیــد را از 
حرکت انداخته و دستان صنعت به تمنای باران 
بــه آســمان بلنــد شــده، ایــن در حالی اســت که 

مسئوالن همچنان خاموش هستند.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: گرمای تابستان 
همزمان با اوج گیری کرونا از یکسو و قطع مکرر و بی 
برنامه برق و کمبود آب همه و همه دست به دست 
هم تا تولید و صنعت در مازندران روزهای ناخوشی 

را سپری کند.
این وضعیت در حالی است که رکورد پیشینه 
دمــا در روزهای اخیر در مناطق مختلف مازندران 
شکسته شد و دمای هوا در امیرآباد بهشهر ۲.۲ 
درجه نسبت به تیرماه ۹7 افزایش یافت و به ۳۸ 
درجه رسید و در پیشینه دما در کیاسر، آالشت و 
سیاه بیشه مازندران نیز به ترتیب به ۳۸، ۳۶ و ۳۶ 
درجه رسیده که نسبت به دوره آماری تیرماه سال 

۹7 رشد داشته است.
خاموشی های بی برنامه و مکرر چندنوبته طی 
شبانه روز بخش تولید و صنعت را در روزهای اخیر 
زمین گیر کرده است و دستان این بخش به نشانه 
تســلیم و یــا تمنــای باران برای خنک شــدن هوا و 

بهبود شرایط به هوا بلند شده است.
مشــترکان مازندرانی قطع بی برنامه برق را 
در شبانه روز سبب آسیب زدن به تجهیزات برقی 
عنوان و خواستار تدبیر و مدیریت متولیان امر در 

این حوزه شدند.
قطع برق از برنامه خارج شد

صادقی یک شــهروند ســاروی که در منطقه 
دخانیات ساری ساکن است، اظهار داشت: روزی 
سه نوبت بیش از دو ساعت برق قطع می شود و 
قطع مکرر و بی برنامه سبب بروز خسارت به لوازم 

خانگی مردم شده است.
وی ادامــه داد: اوج گیــری گرمــا و کرونــا و 
قطع برق چند نوبت در شبانه روز شرایط را برای 
کهنساالن و خردساالن سخت و طاقت فرسا کرده 

است.
صنعــت و تولیــد از بخش هایــی اســت کــه 
بیشترین ضربه را از قطع بی رویه برق در مازندران 
دیــده اســت و بــه اعتقــاد فعــاالن اقتصــادی، این 

بخش عماً زمین گیر شده است.

ســید مجتبــی رضــوی رئیــس خانــه صمــت 
مازنــدران در گفتگو بــا خبرنگار مهر با بیان اینکه 
قطع مکرر برق تولید را بیچاره کرده است، گفت: 
طبق قانون کسب و کار و ماده ۲۵ آئین نامه، باید 
غرامت نیز به بخش تولید و صنعت بابت خسارت 

وارده ناشی از قطع انرژی پرداخت شود.
وی با اظهار اینکه ضرر و زیان وارده به بخش 
تولید عدم نفع، آسیب زدن به دستگاه ها و بیکار 
کردن کارگران می شود، درباره رایزنی های صورت 
گرفتــه بــرای اعمال خاموشــی بــا برنامــه در حوزه 
تولید و صنعت گفت: از نظر تکنیکال خاموشــی 
با برنامه امکان پذیر نیست و هرچند متولیان امر 
ادعا می کنند می توانند به صورت منظم خاموشی 
را مدیریت کنند اما در عمل چنین توانایی ندارند.
رضوی یادآور شــد: وقتی در زمســتان ســال 
قبــل بــا قطعی برق مواجه شــدیم، مســئوالن امر 
کمبــود انــرژی برق را دلیــل آن اعام کرد و بخش 
صنعــت بــرای اینکه شــرکت توزیــع بتوانــد انرژی 
را عادالنــه توزیــع کنــد، در کنــار آن قــرار گرفت و 
همکاری کرده است.رئیس خانه صمت مازندران 
یادآور شد: به عنوان نمونه از شهرک ها و صنایع 
مختلف در استان خواستیم تا با مدیریت مصرف 
برق، شــیفت های کاری را تغییر و یا تعدیل کنند 
و یا از ژنراتورها برای تأمین انرژی استفاده شود.

وی ادامــه داد: در فصــل تابســتان مســئله 

پیــک انرژی مطرح اســت و میــزان مصرف برق در 
تابســتان و در ســاعت های خاصــی افزایــش بــی 
ســابقه ای خواهــد یافت و وقتــی پیک مصرف باال 
مــی رود، دیســپاچینگ به صورت خــودکار، برق را 
قطع می کند و این مسائل ناشی از شلختگی و بی 

برنامگی سنواتی است.
رضوی با اظهار اینکه سال ها در صنعت برق 
ســرمایه گــذاری جدیــدی انجام نشــد، مســتهلک 
بودن شبکه ها، فرسودگی و هدررفت برق و الگوی 
نامناســب مصرف سبب رشد مصرف انرژی شده 

است.
وی بیت کوین را عامل افزایش مصرف برق 
ذکر کرد و درباره تبعات قطع برق بر حوزه صنعت 
گفــت: وقتــی صنعــت روزی هشــت ســاعت برق 
نداشته باشد، عایدی نیز نخواهد داشت و در کنار 
آن ســبب وارد شــدن ضرر مســتقیم به کارخانه، 

خرابی دستگاه ها و بیکاری کارگران می شود.
رئیس خانه صمت مازندران یادآور شد: قطع 
برق ســبب می شــود تا تولید با هزینه های سربار 
سازگاری نداشته باشد و این مسئله کارخانه را فلج 
می کند.مســئوالن برق مازنــدران، دلیل قطع های 
مکرر برق در روزهای اخیر به ویژه دوشنبه را ثبت 
رکورد مصرف برق ۶۶ هزار مگاواتی در کشور عنوان 
کرده است، سید کاظم حسینی سرپرست شرکت 
توزیــع بــرق مازنــدران با اشــاره به خاموشــی های 

خارج از برنامه برق، شکسته شدن رکورد مصرف 
برق در کشــور را علت اصلی طوالنی بودن مدت 

خاموشی ها ذکر کرد.
خاموشی هزار مگاواتی برق در مازندران

وی با اظهار اینکه در مازندران هزار مگاوات 
خاموشی اعمال شده است، افزود: این در حالی 
است که برق مراکز حساس و درمانی قطع نشده 
اســت.قطع مکــرر بــرق ســبب گایــه بخش هــای 
مختلف از جمله نمایندگان مجلس شد و رئیس 
مجمــع نماینــدگان مازنــدران بــا اشــاره بــه ضعف 
زیرســاخت ها اظهار داشــت: عدم افزایش شــبکه 
تولید و عدم اصاح نظام تعرفه از جمله مســائل 

و دغدغه ها است.
بی تفاوتی و خاموشی مسئوالن آزاردهنده 

است
غامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر بر 
لزوم مدیریت و رعایت الگوی مصرف برق تاکید کرد 
و گفت: اگرچه مردم باید در میزان مصرف الگوها را 
رعایت کنند اما مدیران و دستگاه های مختلف نیز 
باید تدابیر الزم درباره رشد میزان مصرف و تأمین 

زیرساخت داشته باشند.
وی افزود: این بی تدبیری ها و انباشته شدن 
بــی تفاوتی هــا، روح و روان مــردم را خســته کرده 
است و شاهد بروز مشکات مردم در اقصی نقاط 

استان هستیم و صدای مدیران خاموش است.
شریعتی یادآور شد: دردآورتر از همه مشکات، 
بی تفاوتی و سکوت مدیران اجرایی است که در پی 

خوشامد مدیران باالدستی هیچ صدایی ندارند.
قطــع مکــرر و بی برنامه بــرق، رنج مضاعف 
و ظلــم رفتــه بــر اســتان و همچنیــن ضعــف در 
زیرســاخت ها را بیش از پیش نمایان می ســازد و 
ســهم ایــن اســتان از انرژی هــای نو و پــاک در حد 
صفــر اســت و بــه رغــم مصوبــه تأمیــن ۲۵ درصد 
انرژی ادارات از طریق انرژی نو و پاک، هنوز ادارات 
اســتان بــه چنیــن طرحی تن نداده انــد و مقاومت 

می کنند.
در چنین وضعیتی که برق چند نوبت قطع 
می شود و آب نیز با تنش روبرو است، مازندرانی ها 
از آســمان تمنــای بــاران دارند تا با بــارش نزوالت 
 آسمانی، التیـــــــامی بر دردهـــــا و رنــج های استان

 باشد.

ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی جوانان 
و نیز استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های عظیم 
نیروی جوان، مســتعد و تحصیل کرده کشــور در 
راستای تحقق توسعه پایدار فرهنگی، آموزشی، 
اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و اشتغال، یکی از 
اهداف تفاهم نامه منعقــده بین وزارت ورزش  و 

جوانان و جهاددانشگاهی است.
در ایــن راســتا مرکــز نــوآوری و شــکوفایی 
جهاددانشــگاهی زنجــان )منــش(، موضوعاتــی از 
قبیل مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی، 
دوره هــای  کارگاه هــا،  ســمینارها،  همایش هــا، 
آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال، همچنین 
اســتفاده از توانمندی هــای علمــی، تخصصــی و 
تجربیات جهاددانشــگاهی را در راستای اهداف و 

برنامه های توسعه ای حوزه جوانان بر عهده دارد.
برگــزاری کارگاه هــا و رویدادهــای آموزشــی 
کارآفرینی و مهارت های کسب و کار ویژه جوانان 
عاقه منــد به کارآفرینــی در حوزه های مختلف از 
قبیــل رویــداد »دیــدار« در قالــب بازدید حضوری 
از تجربیــات موفــق کارآفرینی، یکی از برنامه های 
تدوین شده است که گروه تولیدی »شهر چاقو« 
چهارمین میزبان رویداد »دیدار« جهاددانشگاهی 

زنجان بود.
مدیــر ایــن مجموعه، چاقوســازی را شــغلی 
خانوادگی در زنجان عنوان  کرد و گفت: در دهه 
۸۰ بــا چنــد اســتادکار حــوزه چاقــو و چنــد نیروی 
ماهــر کارگاه را دایــر کردیــم از کارد آشــپزخانه که 
بیشترین فروش را دارد، آغاز کردیم و در مراحل 

بعدی ساخت ساتور، کارد و چنگال و ... در دستور 
کار قرار گرفت.حسین صادقی، توجه به نیاز بازار 
را در تولیــد محصــوالت ضروری دانســت و افزود: 
بــا توجــه بــه نیاز بــازار، بــازه تولید محصــوالت در 
کارگاه به مرور افزایش یافت و گاهی نیاز است که 
برای تولید محصول خاصی با دیگر تولیدکننده ها 
همکاری کرد.وی در رابطه با مواد اولیه چاقو، ادامه 
داد: بیشترین آلیاژی که در تولید استفاده می شود 
اســتیل فــوالدی، کــروم اســت که زنــگ نمی زند و 
برخــی از چاقوهــا کــه بــه ســبک قدیمــی ســاخته 
می شود از فوالد و فنر تشکیل می شود و طرفداران 
خاص خودش را دارد. قیمت گذاری نیز بر اساس 
آلیاژهای مورد استفاده در چاقو، تعیین می شود.
ایــن هنرمنــد حوزه چاقوســازی، در رابطه با 

چاقوی چینی در بازار تصریح کرد: اکثر چاقوهای 
چینــی کــه در بازار وجود دارد، با توجه به کیفیت 
پاییــن و نداشــتن اصالــت و شناســنامه، بســیار 
ارزان تر از چاقوی زنجان بوده و سبب می شود که 
مشــتری بــرای شــناخت محصول و انتخــاب آن با 

توجه به قیمت دچار مشکل شود.
مدیر شــرکت »شــهر چاقو«، وارداتی بودن 
مــواد اولیــه را مشــکلی در بحــث تولیــد عنــوان و 
خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر نیز چاقو تولید 
می شــود ولــی تولیدات هیچ کشــوری بــه اصالت 
چاقــوی زنجــان نیســت و معتقدیــم همــکاری بــا 
افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، می تواند 
در تداوم این هنر صنعت و شناخته شدن بیشتر 

آن موثر باشد.

مردم بخش گل تپه در سال های اخیر گرایش 
دارنــد  و کشــاورزی  کار  بــه کشــت و  چشــم گیری 
به طوریکه در ســه ســال اخیر شاهد ایجاد گلخانه 
و کشــت قــارچ در ایــن منطقــه هســتیم و می توان 
گفت تقاضای مغازه ها و سوپرمارکت ها و نیاز مردم 
منطقــه گل تپه از این فضاهــای تولید بومی تأمین 

می شود.
به گــزارش ایســنا، کشــت و کار  در زمین های 
مهاجرت هــای  وجــود  بــا  گل تپــه  منطقــه  زراعــی 
گســترده ای که از دهه های اخیر در روســتاها انجام 
گرفتــه، ادامــه دارد و در ســال های اخیــر افزایــش 
چشم گیری نیز داشته است به طوریکه هر ساله افراد 
ساکن در حاشیه شهرها در فصول کشت و کار به 
زادگاه و روستای خود بر می گردند و کشت و کار را در 

زمین های زراعی خود رونق می دهند.
رئیس جهاد کشاورزی گل تپه گفت: کشاورزان 
منطقــه گل تپه تولیدکننده یک درصد گندم کشــور 
هستند و مرغوب ترین گندم استان همدان در این 
منطقه تولید می شود ولی در سال جاری با کاهش 

بازدهی  محصوالت گندم و جو مواجه هستیم.
حمــدهللا درویشــی در گفت وگــو با ایســنا، از 
کاهش تولید گندم و جو در سال زراعی جاری خبر 
داد و افزود: با وجود اینکه میزان کشت گندم و جو به 
مانند سال های گذشته بوده است امسال کشاورزان 
به دلیل خشکسالی کاهش قابل توجهی در میزان 

برداشت این محصوالت مواجه هستند.
 وی با تشریح وضعیت خشکسالی و کاهش 
گفــت:  گل تپــه  در  زراعــی  محصــوالت  برداشــت 
ایــن منطقــه در ســال جاری  ۳۸هــزار  کشــاورزان 
هکتارگندم دیم،  ۶۰۰ هکتار گندم آبی، هزار هکتار 
جو دیم و  ۵۰۰ هکتار جو آبی زیرکشت برده اند ولی 
برداشت محصوالت نسبت به سال گذشته بازدهی 

مورد انتظار آنها را نداشته است.
وی با بیان اینکه متأســفانه سال زراعی جاری 
بر اثر خشکسالی حدود ۴۰ درصد در مزارع گندم و 
جو دیم و۲۰ درصددر مزارع گندم وجو آبی نســبت 

به سال گذشته کاهش عملکرد داریم، یادآور شد: 
کشــاورزانی که زمین های خود را زیر پوشــش بیمه 

برده اند از بیمه حشکسالی بهره مند خواهند شد.
درویشی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری 
حدود ۱۰هزار هکتار معادل ۲۵ درصدسطح زیرکشت 
منطقــه، از مــزارع گنــدم وجــو بیمــه شــده اســت  و 
مسئوالن مربوطه بیمه کشاورزی مشغول به برآورد 
خسارت هستند تا از کشاورزانی که بر اثر خشکسالی 

خسارت دیده اند حمایت شود.
مدیر جهاد کشاورزی منطقه گل تپه اظهار کرد: 
روش هایی نیز برای افزایش تولیدات کشــاورزی در 
دست اقدام داریم که طرح جهش تولید یکی از آن 
اقدامات است و درسال زراعی جاری با همکاری جهاد 
کشــاورزی و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در حدود 
۹۰۰۰ هکتار از اراضی گندم وجو بخش گل تپه اجرا 

شده است.
ایــن مقام مســئول بــر اجــرای طرح هایی برای 
کاهــش آب مصرفی کشــاورزان تأکیــد کرد و گفت: 
چند سالی است این طرح در مزارع کشاورزی اجرا 
می شود و در سال های اخیر تسهیات و حمایت هایی  
نیز برای کشاورزان در نظر گرفته شده تا بتوانند با 
ترویــج اســتفاده از آبیــاری تحــت فشــار و کشــت 
محصوالت کم آب بر تولیدات خود را افزایش دهند.
درویشی رونق کشاورزی را در منطقه گل تپه 
تمامــی  خوشــبختانه  افــزود:  و  دانســت  مطلــوب 
عرصه های قابل استفاده برای کشاورزی تحت کشت 
وکار بوده و زمین رها شده ای در این حوزه نداریم.

وی گریــزی نیــز بــه تولیــدات کشــاورزی  ایــن 
منطقــه ســال گذشــته زد و افــزود: در ســال زراعــی 
گذشــته ۴۲ هــزار هکتــار گنــدم دیــم و  ۶۰۰ هکتــار 
گندم آبی در اراضی منطقه گل تپه کشت شده بود 
و بازدهی بسیار مطلوبی داشت به دلیل مرغوبیت 
محصــول منطقه بازگشــت محصــول از مراکز خرید 
دولتی در حد یک درصد بود  به طوریکه بخش قابل 
توجهی از گندم مرغوب کشور از این منطقه تأمین 

شد.

مرغوب ترین گندم همدان با کاهش 
تولید مواجه است


