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اخبار
اولویت های تحقیقاتی سال  99در
شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال
وبختیاری
شهرکرد خبرنگار ابتکار  :مریم هاشمی مدیر
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق
استان درگفتگو با خبرنگارگفت :با توجه به
اهمیت پروژه های پژوهشی و منافع اجتماعی و
اقتصادی آن  8 ،پیشنهاد تحقیقاتی این شرکت
بعنوان اولویتهای تحقیقاتی سال جاری شرکت
توزیع نیروی برق استان برای اجرامشخص
شد به گفته وی ارائه سامانه جامع اتوماسیون
و بازآرایی شبکه تحت پوشش شرکت توزیع
نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری با ادوات
حفاظتی موجود،همچنین شناسایی علل ریشه
ای خاموشی در فیدرهای نمونه وارائه راهکارها
برای افزایش شاخص های قابلیت اطمینان
شبکه و کاهش انرژی توزیع نشده وارائه
راهکارعملی و مبتنی برقابلیت اطمینان برای
مدیریت دارایی فیزیکی شبکه و تعیین بودجه
بهینه برای تعمییرات پیشگیرانه از قبیل 8طرح
پیشنهادی می باشند هاشمی درادامه تحلیل
هزینه های تمام شده برق در شبکه توزیع
استان ناشی از عوامل مختلف به ویژه تلفات ،
طراحی وساخت رله تشخیص پارگی نول وبررسی
اثر افت ولتاژ الیه های انتقال  ،فوق توزیع و
توزیع بر تلفات فنی شبکه استان چهارمحال
وبختیاری را نیز جزدیگرطرحهای پیشنهادی به
شرکت جهت تایید واجرا می باشند وی تصریح
کردتعیین سهم المانهای توزیع بر تلفات شبکه
توزیع چهارمحال وبختیاری وهمچنین ارزیابی
اثر بخشی برون سپاری فعالیت های شرکت
های توزیع بر بهره وری وعملکرد شرکت هانیز
دیگر طرحهای تحقیقاتی این شرکت جهت
اجرا دربرنامه کاری سال جاری این شرکت می
باشند هاشمی ضمن اعالم حمایت از محققین
و نویسندگان و اعطای حق التالیف به ارائه
مقاالت در کنفرانس های صنعت برق خاطر
نشان کرد  :همکاران محترم می توانند با توجه
به نقش موثر تحقیقات و پژوهش در دستیابی
به اهداف شرکت  ،پیشنهادات و موضوعات
خودرا در سامانه تحقیقات برق به آدرس
 https://satab.nri.ac.irثبت کنند.

نوروزی در برنامه تلویزیونی «زندهرود» خبر داد:

افتتاح پروژه آب شیرینکن الور
ساحلی دشتی تا  ۲ماه آینده

عضویت اصفهان در  ٩شبکه بین المللی
قدرت اله نوروزی در برنامه زنده تلویزیونی "زنده
رود" در گفتگو با شهروندان اعالم کرد :نهمین شبکه
ای که اصفهان اخیرا به آن پیوسته ،شبکه شهرهای
هوشمند پایدار است که مرکز آن در کره واقع شده
و نهمین شبکه جهانی است که در راستای سیاست
هوشمندسازی شهر به آن پیوستیم که این امر بیانگر
دیپلماسی قوی شهرداری اصفهان است.
نوروزی گفت :در راستای شهر هوشمند ،هم
اکنون امکانی از طریق سایت my.isfahan.ir
فراهم شده که شهروندان با چند کلیک می توانند از
خدماتی چون استعالمات بانک ،دبیرخانه ،محاسبه
عوارض نوسازی و کسب و پیشه ،نقشههای شهر،
پروندههای شهرسازی ،پروانه ساختمانی ،امور
مربوط به مهندسان طراح و ناظر بهره مند شوند.
شهردار اصفهان ادامه داد :در حال حاضر ۳۴
خدمت شهرسازی به صورت الکترونیک در این
سایت ارائه میشود که به زودی این خدمات به ۱۰۰
خدمت افزایش مییابد.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شهر الکترونیک و
شهر هوشمند ،گفت :امیدواریم دیگر شاهد تجمع
شهروندان در شهرداری نباشیم و مردم با استفاده از
اینترنت و از منزل امور مربوط به شهرداری را انجام
دهند .در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ،سه
درصد مردم به صورت غیر حضوری نیازهای خود را
برطرف می کنند که این میزان کم است و مردم باید
بیشتر برای استفاده از خدمات الکترونیکی راهنمایی
شوند تا امور خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
نوروزی با بیان اینکه بدون همراهی مردم با این
فرآیندها شهر هوشمند محقق نمی شود ،اظهار
کرد :ارزش اقدام برای راه اندازی سایت جهت
ارائه خدمات الکترونیکی به مردم ،کمتر از احداث
پلهای بزرگ شهر ،حلقه بزرگ ترافیکی و مترو
نیست زیرا این اقدام هم آرامش ،آسایش و رضایت
شهروندان را به همراه دارد و دست واسطه ها را

اصفهان –بهروز راعی  :شهردار اصفهان گفت :در حال حاضر اصفهان در  ۹شبکه بینالمللی از جمله شبکه شهرهای هوشمند پایدار و
شبکه شهرهای خالق عضو است و هدف از این عضویت ها ،شناساندن اصفهان در مجامع بین المللی و استفاده از ظرفیت این شبکه ها
برای توسعه است.

امیدواریم
دیگر شاهد
تجمع
شهروندان
در شهرداری
نباشیم و
مردم با
استفاده از
اینترنت و از
منزل امور
مربوط به
شهرداری را
انجام دهند
هم کوتاه می کند.وی در خصوص شرایط حاکم بر
شهر در اثر شیوع بیماری کرونا نیز گفت :شهرداری
از همان زمان تمام فضاهای شهری را تحت کنترل
قرار داد تا با ضدعفونی کردن آنها این ویروس را
مهار کند .با توجه به اهمیت سالمتی شهروندان،
اقداماتی که حتی به لحاظ مالی نیز برای شهرداری
ضرر داشت انجام شد و خوشبختانه مردم نیز در
نظر سنجی ها از فعالیتها و اقدامات شهرداری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

ابراز رضایتمندی کردند.
وی ادامه داد :مترو به عنوان یک ابزار مناسب
برای حمل و نقل عمومی ،روزانه تعداد زیادی از
شهروندان را جا به جا میکرد ،اما به محض اعالم
خطر شیوع در آن ،مترو تعطیل شد و در نظرسنجی
انجام شده  ۷۳درصد شهروندان از این اقدام
شهرداری ابراز رضایت کردند .همچنین  ۶۵درصد
شهروندان از فعالیتهای شهرداری در حوزه آموزش

و اطالع رسانی ،رضایت داشتند که انجام این
اقدامات حاصل تالش بیوقفه و بیدریغ کارکنان
شهرداری برای حفظ سالمتی مردم بوده است.
وی تصریح کرد :قطعا ً اگر تعامل و همکاری و
نقش مؤثر کارکنان همه بخش های شهرداری
نبود ،شاهد بهبود وضعیت نبودیم ،البته هنوز باید
مراقبتهای الزم را انجام داد و از تجمعات خودداری
و مسائل بهداشتی را رعایت کرد.

شش پروژه اقتصاد مقاومتی دربخش کشاورزی اجرا شد

آغاز طرح تشکیل گروههای
داوطلب واکنش اضطراری محالت
توسط شهرداری گرگان
شهردار گرگان از آغاز طرح تشکیل گروههای
داوطلب واکنش اضطراری محالت توسط
شهرداری گرگان خبر داد.عبدالرضا دادبود اظهار
کرد :با توجه به اینکه کشور و بخصوص استان
گلستان با حوادث و مخاطرات طبیعی و غیر
طبیعی زیادی از قبیل زلزله ،سیل ،طوفان و ...
روبرو است ،نیاز است آمادگی همه جانبه مردم
و مسووالن در مقابله با حوادث وجود داشته
باشد.وی ادامه داد :در زمان وقوع بحرانها،
خدمترسانی سریع و به موقع جزء مهمترین
مسائلی است که به طور قطع در لحظات
نخست وقوع بحران ،مشارکت مردمی نقش
موثر و حیاتی است.شهردار گرگان بیان کرد:
طبیعی است که در دقایق نخست وقوع بحران
نزدیکترین افرادی که میتوانند در محل حاضر
بوده و با آشنایی کامل نسبت به موارد مدیریت
بحران ،امدادرسانی و حتی اطالعرسانی درست
به دستگاههای امدادی را اجرایی کنند ،مردم
هستند.دادبود با اشاره به اینکه حتی در مسائل
پیشگیرانه ،نقش مردم بسیار پررنگ و تاثیرگذار
است ،گفت :در همین راستا ایجاد تشکلهای
کوچک ،کارآمد و دانش محور در سطح محالت
یکی از ضروریات در شهرها به شمار می آید که
شهرداری گرگان این طرح را با جدیت در دستور
کار خود قرار داد.وی متذکر شد :هدف نهایی از
اجرای این طرح تقویت ظرفیت ساکنان محالت
در زمینه آمادگی ،واکنش سریع و بازسازی پس
از حوادث به منظور کاهش مخاطرات از طریق
توانمند سازی شهروندان در محالت است.

اخبار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت :شش پروژه
اقتصاد مقاومتی سال گذشته در بخش کشاورزی استان به اجرا
درآمد و امسال هم پیشنهاد اجرای  ۱۹طرح را در این بخش
داده ایم.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان ،محمدفرید سپری به عملکرد پروژههای اقتصاد
مقاومتی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و اظهار داشت :اجرای
برنامه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی در دو بخش ملی و
استانی دنبال میشود.وی با اشاره به اینکه طی برنامهای هر سال
تعدادی پروژه اقتصاد مقاومتی با گستره ملی در قالب تعدادی
پروژه با برش مشخص به استان ابالغ میشود ،افزود :یکی از این
برنامهها افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت راهبردی اساسی
در تولید محصوالت اساسی است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی

کردستان ادامه داد :از جمله این محصوالت اساسی گندم است
که سال زراعی گذشته یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن در استان تولید
شد و برای دومین سال متوالی رتبه دوم کشوری را در خرید این
محصول اساسی کسب کردیم.
سپری یادآور شد :بیش از  ۴۶هزار تن حبوبات ۴۷ ،هزار تن
جو ،شش هزار و  ۶۰۰تن دانههای روغنی ،هفت هزار و ۹۰۰
تن ذرت دانهای ،بیش از  ۲۸هزار تن گوشت قرمز ۹۰ ،هزار تن
گوشت مرغ ۲۳۰ ،هزار تن شیرخام هم در راستای این برنامه طی
سال گذشته در این استان تولید شده است.
تولید بیش از یک هزار تن گیاه دارویی در کردستان
وی بیان کرد :از برنامه تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش
کشاورزی هم حدود دو میلیون و  ۵۰۰هزار اصله نهال در استان
تأمین و یک هزار و  ۳۴۵تن گیاه دارویی هم تولید شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه میزان
تحقق اهداف تعیین شده در این بخش باالی  ۱۰۰درصد بوده
است ،گفت :هم راستای پروژههای ملی هر ساله تعدادی دیگر
پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی بر اساس ظرفیتهای داخلی
استان در ستاد فرماندهی استانی تصویب میشود.سپری اظهار
داشت :از  ۱۷پروژه مصوب و تأیید شده ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی کشور  ۱۱پروژه مربوط به بخش کشاورزی و منابع
طبیعی استان بود که از این تعداد شش پروژه با آثار و پیامدهای
مثبتی در رونق تولید و ایجاد اشتغال به سازمان جهاد کشاورزی
استان اختصاص پیدا کرد.وی افزود :از جمله این پروژهها میتوان
به افزایش تولید آبزیان با پیش بینی تولید  ۸۱۵تن آبزیان و ۱۶۳
نفر اشتغال جدید و افزایش تولید گوشت قرمز با پیش بینی تولید
دو هزار و  ۲۰۰تن گوشت قرمز و یک هزار و  ۵۳۳اشتغال جدید
و تثبیت سه هزار و  ۱۷۵شغل موجود اشاره کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد :توسعه
زنبورداری و نوغانداری با پیش بینی افزایش  ۳۶هزار کندوی
مدرن زنبور عسل و افزایش  ۲۵۲تن عسل به تولید استان با ۶۰۰
نفر اشتغال جدید و تثبیت  ۳۰شغل موجود و سرشاخه کاری
باغات گردو با پیش بینی انجام عملیات در سطح  ۲۵۰هکتار و
افزایش دو برابری تولید در واحد سطح و تثبیت  ۶۰۰شغل موجود
از دیگر پروژههای اقتصاد مقاومتی در استان است.سپری یادآور
شد :توسعه دو هزار و  ۳۷۰هکتار باغات مثمر استان با پیش بینی
 ۱۷هزار تن محصوالت باغی و  ۸۵۰نفر اشتغال جدید و تثبیت
 ۱۵۰شغل موجود و کشت نشائی محصوالت زراعی در سطح یک
هزار و  ۱۰۰هکتار با پیش بینی صرفه جویی سه میلیون متر مکعب
آب مصرفی از دیگر پروژههای استان در این بخش است.
پیشنهاد اجرای  ۱۹پروژه اقتصاد مقاومتی
وی با بیان اینکه منابع مالی اجرای این پروژهها (تملکی و
تسهیالت بانکی) هنوز به طور کامل تأمین و تخصیص نیافته
است ،بیان کرد :اما به لحاظ وجود پتانسیلهای فراوان در استان
و استقبال کشاورزان اهداف تعیین شده عملکرد قابل توجهی
داشته و از پیشرفت خوبی برخوردار هستند.

عبدالحمید حمزهپور در نشست ستاد
اقتصاد مقاومتی استان بوشهر با بیان اینکه
برنامهها و طرحهای مهمی در راستای حل
مشکالت آبرسانی در شهرها و روستاهای
استان بوشهر اجرا شده است اظهار داشت:
عالوه بر حفر ،کفشکنی و تجهیز چاههای آب
طرحهای مهمی از جمله نوسازی شبکههای
آبرسانی اجرا شده است.وی با اشاره به اجرای
طرحهای آبشیرینکن در نقاط مختلف استان
بوشهر خاطرنشان کرد :به ظرفیت تولید ۱۰۰
هزار مترمکعب در شبانهروز آب از طریق
شیرینسازی مجوز آن صادر و عملیات اجرایی
آنها با همکاری بخش خصوصی آغاز شده
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با اشاره به اینکه در  ۱۲نقطه استان
بوشهر پروژه آب شیرینکن ساخته میشود
گفت :اکنون  ۳طرح آب شیرینکن با ظرفیت
تولید  ۳۵هزار مترمکعب در استان بوشهر در
حال مدار تولید و بهرهبرداری است که بخشی از
نیاز آب آشامیدنی شهرها از طریق این پروژهها
تامین میشود.حمزهپور تعداد پروژههای آب
شیرینکن در حال ساخت در نقاط شهری و
روستایی استان بوشهر را  ۱۰پروژه دانست و
بیان کرد :ظرفیت تولید آب این پروژهها ۹۰
هزار مترمکعب در شبانهروز است که بخشی
از آنها امسال وارد مدار تولید میشود.وی از
افتتاح پروژه آب شیرینکن الور ساحلی دشتی
خبر داد و بیان کرد :این پروژه ظرفیب تولید ۶۰۰
مترمکعب آب در شبانهروز دارد که پیش بینی
میشود تا  ۲ماه آینده وارد مدارد بهرهبرداری
شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با اشاره به ساخت پروژه آب شیرینکن
 ۳۵هزار مترمکعبی بوشهر گفت :روند اجرایی
این پروژه مطلوب است که پیش بینی میشود
براساس برنامه زمان بندی تکمیل و وارد مدار
بهرهبرداری شود.حمزهپور با اشاره به نقش مهم
تکمیل این پروژهها در تامین آب آشامیدنی
شهرها و روستاها تاکید کرد :روند اجرایی
طرحهای آبشیرینکن در نوار ساحلی استان
بوشهر تسریع یافته که با تکمیل آنها مشکل آب
آشامیدنی روستاها و شهرها برطرف میشود.

انبار نفت ارومیه به هاب صادراتی
فرآورده های نفتی تبدیل می شود
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران گفت :انبار نفت شهید سپهبد قاسم
سلیمانی در ارومیه به هاب صادراتی فرآورده
های نفتی تبدیل می شود .کرامت ویس کرمی
عصر سه شنبه در بازدید از تأسیسات و
عملیات هر دو انبار نفت ارومیه و ستاد گفت:
زیرساختهای مطلوبی از نظر فنی در پروژه
احداث انبار نفت  ۱۱۸میلیون لیتری ارومیه
ایجاد شده و با تکمیل نهایی این پروژه تا
پایان سال جاری ،انبار نفت شهید حاج قاسم
سلیمانی به هاب صادراتی سوخت در کشور
تبدیل میشود.وی با بیان اینکه یکی از اهداف
راهبردی شرکت در شرایط کنونی افزایش میزان
صادرات سوخت به کشورهای همسایه است
ادامه داد :منطقه ارومیه به جهت هم مرز
بودن با سه کشور ترکیه ،عراق و جمهوری
آذربایجان از موقعیت خاصی برخوردار بوده و
میتواند به اقتصاد کشور و استان در درآمدزایی
کمک شایانی نماید.ویس کرمی گفت :اقدامات
مثبت و مؤثر صورت گرفته در منطقه حاصل
همدلی و کار تیمی است.

رئیس سازمان صمت استان فارس:

فعاالن بخش خصوصی در قزوین  ۱۴میلیارد ریال به نیازمندان اهدا کردند

بیش از  ۸هزار نفر در معادن استان فارس مشغول به کار هستند

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت :فعاالن بخش خصوصی در قزوین  ۱۴میلیارد ریال کمک نقدی و  ۲هزار بسته معیشتی برای
کمک به آسیب دیدگان کرونا اهدا کردند.مراسم تجلیل از فعاالن رسانه در موضوع کرونا با حضور عیسی قبادی معاون اقتصادی.
استانداری ،سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی ،جانشین سپاه استان ،مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین ،مریم بیدخام مدیر
کل امور اجتماعی استانداری ،مرتضی علیخانی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری ،کشاورز معاون شرکت
شهرکهای صنعتی استان قزوین و جمعی از خبرنگاران در استانداری قزوین برگزار شد.مهدی بخشنده در این جلسه اظهار
داشت :ملت ایران در مقابله با ویروس کرونا بخوبی درخشید و با این همه فشاری که به کشور وارد شد با حفظ انسجام و وحدت
توانست با مدیریت منطقی و مشارکت عمومی به دستاوردهای ارزشمندی برسد.وی بیان کرد :در حالی که مشکالت ناشی از
ویروس کرونا گروههای زیادی را درگیر کرده بود این بار همه به میدان آمدند و با مشارکتی همه جانبه به آسیب دیدگان کمک کردند
و این روحیه در هیچ نقطه جهان نظیر ندارد.رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین یادآور شد :شرایط به قدری بر ایران سخت شده بود که وقتی تالش کردیم
ماسک از خارج وارد کنیم دشمنان مانع ایجاد کردند و همه کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند مجوز خرید ماسک را ندادند اما این تهدید برای
ما به فرصتی تبدیل شد تا روی پای خود بایستیم.بخشنده گفت :با همه فشارها توانستیم در کوتاهترین زمان بر اوضاع مسلط شویم و نیازها را تأمین کنیم
و گام بعدی حمایت از کسانی بود که شغلشان آسیب دیده بود و علیرغم این که خیلیها در فشار مالی بودند اما دیگران را فراموش نکردند.وی اضافه کرد:
سپاه و بسیج و مردم وارد مشارکت شدند و  ۷۷هزار خانوار از کمک معیشتی برخوردار شدند و اصحاب رسانه کمک کردند و آگاهی بخشی به درستی صورت
گرفت و شاهد همدلی بی نظیری در استان برای کمک به آسیب دیدگان بودیم .بخشنده اظهار داشت :در این همدلی و همکاری مردمی برخی افراد ۳
هزار تومان کمک کردند و برخی  ۵تا  ۱۰هزار تومان اهدا کردند که برای ما ارزشمند بود.وی گفت :در بخش :صنعت یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان کمک
صنعتگران جمع آوری شد و با کمک فعاالن بخش خصوصی در ابتدای اسفند ماه تصمیم گرفتیم  ۲هزار بسته معیشتی را میان نیازمندان توزیع کنیم که
 ۱۴۵۰بسته به بهزیستی و  ۴۵۰بسته به خانواده زندانیان تعلق گرفت و  ۱۵۰بسته در اختیار بسیج داده شد تا میان نیازمندان شناسایی شده توزیع شود.

رئیس سازمان صمت استان فارس از فعالیت  ۶۴۳معدن فعال با سرمایهگذاری  ۷هزار و  ۲۷۵میلیارد ریال و اشتغال  ۸هزار
 ۳۳۵نفر و ذخیرهای معادل  ۳هزار و  ۳۲۶میلیون تن در استان فارس خبر داد .حمید رضا ایزدی در جلسه اقتصاد مقاومتی
استان فارس افزود :بر اساس ویژگیهای زمینشناسی معدنی ،هم اینک از  ۳۷نوع ماده معدنی شناسایی شده در استان
 ۲۳نوع از جمله سنگ آهک ،مارن ،سنگ گچ ،مرمریت ،سنگ چینی ،خاک نسوز ،خاک صنعتی ،نمک آبی و سنگی،
سیلیس ،کوارتزیت ،منگنز ،سرب ،روی ،کرومیت ،باریت ،سنگ آهن ،مس و گرانیت در حال بهرهبرداری است.وی تصریح
کرد :تنوع مواد معدنی قابل برداشت ،تنوع سنگهای تزئینی و نما با مزیت صادراتی ،وجود انواع خاکهای نسوز و صنعتی،
منابع عظیم انواع مصالح ساختمانی ،کشف ذخایر دولومیت در جنوب استان ،وجود ظرفیتهای سنگ آهن در شرق فارس
و معادن فلزی استان از جمله قابلیتهای معدنی فارس است.رئیس سازمان صمت استان فارس ادامه داد :در حال حاضر ۶۴۳
معدن فعال با سرمایهگذاری  ۷هزار و  ۲۷۵میلیارد ریال و اشتغال  ۸هزار  ۳۳۵نفر و ذخیرهای معادل  ۳هزار و  ۳۲۶میلیون تن و تولید و استخراج ساالنه
افزون بر  ۵۰میلیون تن مواد معدنی در این استان وجود دارد.وی افزود :در سال  ۹۸در بخش معدن  ۳۴پروانه بهرهبرداری اکتشاف ۱۵ ،فقره گواهی
کشف و  ۴۲پروانه بهرهبرداری در استان صادر شد.ایزدی اضافه کرد :استان فارس از نظر تعداد معادن رتبه و میزان استخراج در کشور رتبه چهارم و از
نظر ذخایر معدنی رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد و از جمله استانهایی است که باالترین میزان کشفهای معدنی کشور را به خود اختصاص داده
است.وی افزود :ایجاد واحدهای صنایع معدنی که مواد معدنی مورد نیاز آنها از معادن استان قابل تأمین است عالوه بر جلوگیری از خام فروشی مواد
معدنی و تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده ،اشتغال پایداری را ایجاد خواهد کرد.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس ،طرح احیا ،فعالسازی و
توسعه معادن کوچک مقیاس را از طرحهای اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت دانست و گفت :این طرح در شرایط فعلی یکی از نقاط قوت و
امید بخش در ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه صادرات ،تقویت زنجیرههای تأمین و ایجاد ارزش در بخش معدن و ایجاد فرصتهای مناسب برای معرفی
سرمایهگذاریهای مرتبط با بخش معدن و شفافسازی و سادهسازی فرآیندهای حضور و مشارکت در جامعه معدنی کشور است.

