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کالبدشکافیحالناخوشالنهضه
113نفر از اعضای جنبش اسالمگرای النهضه
تونس در اعتراضبه آن چهناکامیاینجنبش در
مقابلهباتصمیمهایرئیسجمهورتونسبرایبه
اصطالح ایجاد اصالحات و تغییر قانون اساسی
خواندند ،استعفای خود را از این جنبش اعالم
کردند .این اتفاق پس از تصمیمات کودتاگونه
رئیس جمهور تونس و خروج ناخواسته النهضه از
قدرت افتاد.در ماههای اخیر همزمان با رسیدن
دومینوی پایان حضور اسالم سیاسی با گرایش
تدرجهانعرببهایستگاهتونسو
اخوانیدرقدر 
شهایاسالم
مغرب،اختالفاتنیزدردرونجنب 
بهایمعکوسوخروج
سیاسیباالگرفتهوانقال 
اجباریازگردونهقدرتنهتنهابرایندیدرجهت
انسجامداخلیبیشتراینجریانهانداشته،بلکه
ف های داخلی را عمیقتر کرده است که دو
شکا 
دلیلعمدهدارد؛نخستنارضایتیازکادررهبری
ونهادهایتصمیمسازاینجنبشهاودوممنازعه
سالیقمختلفدرونحزبیبرایبهدستگرفتن
قدرتدراینشرایط.واقعیتایناستکهاحزاب
اسالمسیاسیقربانیمشارکتصرفدرقدرتبه
ف ضعیف مناسبات پیچیدهاش شدند
عنوان طر 
که در آن بازیگر بودند نه بازیساز و محصول آن،
کاهش پایگاه اجتماعی و افزایش شکاف داخلی
بودهاست.

کارتون روز

صدراعظمآيندهآلمانهركسكهباشد،قباىمركل
براىاوگشاداست/.مارتينولترنيك،كارتونيست.

کمیسیون انتخابات آلمان اعالم کرد که حزب
ت ها با کسب  25.7درصد از آرا
سوسیال دموکرا 
با اختالف اندکی در انتخابات پارلمانی این کشور
به پیروزی دست یافت .ائتالف محافظهکاران
شامل حــزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی و
اتحادیه سوسیال مسیحی هم با کسب حدود
 24.1درصد رای در جایگاه دوم قرار گرفت و
حــزب سبزها با کسب  14.3درصــد رای سوم
شد .همچنین حزب دموکراتیک آزاد با کسب
 11.5درصد رای در جایگاه چهارم قرار گرفت
و حزب جایگزین برای آلمان هم با کسب 10.3
درصــد رای پنجم شــد .حــزب «چــپ» از کسب
حداقل  5درصد الزم بازماند .هر دولت جدید
در آلمان برای تشکیل و پیشبرد کار به  50درصد
کرسیهای پارلمان نیاز دارد ،اما هیچ حزبی
نمیتواند در انتخابات به چنین آرایی دست یابد.
لذا احزاب برای تشکیل دولت ناچار به ائتالف
هستند بدین ترتیب شولتس رهبر سوسیال

دموکرات ها ناچار خواهد بود تا دولت جدید را
از طریق ائتالف با دیگر احزاب به ویژه اتحادیه
احزاب مسیحی آلمان و حزب سبز موسوم
به «ائتالف کنیا» تشکیل دهد.تشکیل
دولــت ائتالفی جدید ممکن اســت ماه
ها طــول بکشد .بدین ترتیب عــاوه بر
این که شولتس باید شماری
از اعضای کابینه جدید
را از اعضای احــزاب
رقیب انتخاب کند
باید به دیدگاه ها
و نــظــرات آن ها

 ۸۰۰خانوادههزارهدرشهرستانهایگیزابوپاتویوالیتدایکندی،ازسویمقامات
طالباندستورکوچاجباریدریافتکردند

گروه طالبان در ادامه سیاستهای قوممحور
خود ،با سوزاندن خانههای شیعیان هــزاره در
دایکندی و گیزاب ،آنها را وادار به کوچ اجباری
کــرد .در تصاویر منتشر شده خانه های ویران
شده مردم هــزاره در برخی از روستاها مشهود
اس ــت .بــر اس ــاس گـــزارشهــای منتشر شده
اخیر ،بیش از  ۸۰۰خانواده در شهرستانهای
گیزاب و پاتوی والیت دایکندی ،از سوی مقامات
محلی طالبان دستور کــوچ اجــبــاری دریافت
کــردهانــد .تاکنون  ۴۰۰خانواده در روستای
کندیرشهرستانگیزابخانههایخودراترک و
ساکنان ۱۵روستایدیگربرایتخلیهخانههای
خود ضرباالجل دریافت کردهاند .نامهای که از
سوی امینا ...زبیر ،والی طالبان در دایکندی،
برای تخلیه روستاها صادر شده  ،نشان میدهد
که او به افراد تحت امرش توصیه کرده است در
صورتی که مردم در برابر این تصمیم ایستادگی
کنند ،از نیروی نظامی استفاده شود .چندی
پیش،محمدمحقق،ازرهبرانسیاسیهزارهها،
درپیوندبااینرخداددرصفحۀرسمیفیسبوک
خود نوشته بود که مقامات طالبان با کوچ دادن
ساکنان روستاهای حاصلخیز در دایکندی که

مدیــران و دســتگاه هــای اجرایــی اســتان تمام تــوان خود
را در راســتای رفــع مشــکالت و موانــع پیــش روی ایــن
واحــد تولیــدی بــکار خواهنــد گرفــت تــا مســائل مهــم و
مــورد بحــث در ایــن بازدیــد مانــع پیشــرفت طــرح هــای
توســعه آتــی ایــن شــرکت نگــردد
مهنــدس جــواد خزایــی سرپرســت ســازمان صنعــت
 ،معــدن و تجــارت خراســان رضــوی کــه بــه همــراه
کارشناســان ایــن ســازمان در جریــان بازدیــد معــاون
اســتاندار خراســان رضــوی از شــرکت نیــرو گســتران
حضــور داشــت نیــز گفــت در طــرح هــای توســعه شــرکت

از شــرکت نیــرو گســتران خراســــان تصمیــــمات الزم
بــه منظــور کنتــرل و رفــع نیــاز هــای موردنظــر اتخــاذ
گردیــد و در کارگــروه تســهیل مــوارد پیگیری خواهد شــد
معاون استاندار خراسان رضوی افزود:
شــرکت نیــرو گســتران خراســان یکــی از واحــد هــای
خــوب و توانمنــد اســتان مــی باشــد کــه در حــال حاضــر
10درصــد ظرفیــت تولیــد باتــری خودرویــی کشــور را
در اختیــار دارد و حــدود 25درصــد از تولیــد خــود را
بــه خــارج از کشــور صــادر میکنــد وی اضافــه کــرد کــه

نیــرو گســتران ظرفیــت تولیــد  4تــا 5برابــر خواهــد شــد و
الزمــه آن تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز آنهاســت کــه برای
آن بایــد برنامــه ریــزی کنیــم .وی اضافــه کــرد کــه شــرکت
نیــرو گســتران یکــی از واحــد های خــوب تولیدی اســتان
اســت کــه در بخــش صــادرات خــوب کار کــرده و بایــد در
توســعه صــادرات بــه آنهــا کمــک مؤثــر داشــته باشــیم
دکتــر تــورج همتــی مدیــر کل محیــط زیســت خراســان
رضــوی نیــز در بازدیــد از شــرکت نیرو گســتران خراســان
گفــت :در غــرب مشــهد نبایــد صنایــع آالینــده فعالیــت

مدیــران ایــن شــرکت بــا ســرمایه گــذاری 450میلیــارد
تومانــی بــرای بیــش از320نفــر ایجاد اشــتغال کــرده اند
و بنــا دارنــد در طــرح توســعه آن کــه هم اکنــون 70درصد
پیشــرفت دارد و انشــااهلل تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری
مــی رســد بــرای 250نفــر دیگــر فرصت شــغلی مســتقیم
ایجــاد کــرده و ظرفیــت و کیفیــت تولیــد را در حــد قابــل
توجهــی ارتقــا دهنــد ایــن مقــام مســئول ادامــه داد کــه

سوسیالدموکراتهایآلمانپیروزانتخاباتپارلمانیشدند.چالشهایدولتجدید
دراینکشورچیست؟

دومینویکوچ اجباری؛ این بار دایکندی

ویژه
طــرح توســعه شــرکت نیــرو گســتران
خراســان تــا پایان ســال جــاری به بهره بــرداری می رســد.
ظرفیت تولید و اشــتغال شــرکت نیرو گســتران خراســان
تــا پایــان ســال جــاری دو برابــر می شــود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان
رضــوی کــه در راســتای تحقــق شــعار پشــتیبانی و
مانــع زدایــی از تولیــد بــه همــراه تنــی چنــد از مدیــران و
مســئوالن اســتان از شــرکت نیــرو گســتران خراســان
بازدیدکــرد بــه مدیــران ایــن واحــد تولیــدی قــول
مســاعدت در رفــع مشــکالت و موانــع آنهــا را داد .
آقــای دکتــر مرتضــی اشــرفی گفــت  :عمــده نیــاز شــرکت
نیروگســتران خراســان موضــوع ســرمایهگذاری هــای
ثابــت و بحــث شــرکت هایــی اســت کــه در محیــط زیســت
بــدون کنتــرل در حــال تولیــد هســتند جریــان بازدیــد

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار خراسان رضوی:گروه صنعتی
نیروگسترانخراسانیکیازواحدهای
خـوب وتوانمند استـان میباشد کـه
در حال حاضر ۱۰درصد ظرفیت تولید
باتری کشور را دراختیار دارد

سمتوسویآلمانپسامرکل

از قوم هزاره و شیعه هستند ،زمین های آنان را
میان هواداران خود توزیع میکنند .سرسختی
ک قومی (پشتون) در
طالبان بر حفظ ساختار ت 
حکومت و انتقا م جویی از مخالفانشان ،ممکن
است به پدید آمــدن جنبشها و نیروهای ضد
طالب در مناطق مختلف افغانستان بینجامد.
همزمانبااینجنایت،اعالمیهایدرصفحهفیس
بوکاشرفغنیاحمدزی،رئیسجمهورسابقو
فراری افغانستان منتشر شد که در آن از نماینده
دولت پیشین در سازمان ملل انتقاد و از جامعه
جهانیخواستهشدهبودکهباطالبانتعاملکنند.
هرچندکهخودیکیازعواملاصلیقدرتگیری
طالبان و سقوط کابل بوده ،اعالم کرد که صفحه
ویهکشدهوانتشاراینپستکاراونبودهاست.
هرچندنمیتوانصحتاینادعاراسنجید.

نیز توجه کند .بدین ترتیب شولتس با توجه به
چالش های کنونی آلمان و اروپا ،وظیفه
آسانی در پیش نخواهد داشت.مسئله
مهاجرت نیز از جمله معضالت مهم
دولـــت آیــنــده آلــمــان اســـت .حزب
سوسیال دموکرات همواره موضع
مثبتی در این زمینه داشته و لذا انتظار
می رود تسهیالتی در زمینه پذیرش
مهاجران و ادغام آن ها در جامعه
آلــمــان در دولــت آیــنــده این
کشور صورت گیرد.از سوی
دیگر سوسیال دموکرات

ها هــوادار سرسخت همگرایی اروپایی و تقویت
اتحادیه اروپــا به شمار می آیند و لذا با روی کار
آمدن شولتس انتظار می رود که موضع آلمان
در موضوع هایی مانند ایجاد ارتــش اروپایی و
اتخاذ رویکردهایی در راستای افزایش نقش و
اهمیت اتحادیه اروپا تقویت شود.ضمن این که در
عرصه سیاست خارجی ،سوسیال دموکرات ها از
منتقدان اقدامات آمریکا به ویژه در دوره زمامداری
ترامپ بوده اند .اکنون با توجه به ایجاد شکاف
دوبــاره در مواضع اروپا و آمریکا در دوره ریاست
جمهوری «جو بایدن» درباره مسائلی مانند خروج
نظامیان غربی از افغانستان و اقدام آمریکا برای
ایجاد ائتالف ها در منطقه ایندو پاسیفیک بدون
مشارکت اروپــا و لغو معامله زیر دریایی ها بین
فرانسه و استرالیا ،انتظار می رود دولت جدید
آلمان مواضع منتقدانه ای در قبال واشنگتن
اتخاذ و تــاش خــود را براستقالل عمل هر چه
بیشتر از آمریکا متمرکز کند.

تعلیقموقتقانونرقابتدرپیکمبودسوخت
درجایگاههایپمپبنزیندرانگلیس

کوه یخ عوارض برگزیت بیرون زد
چهارماه تا دو سالگی خروج رسمی بریتانیا از
اتحادیه اروپا «برگزیت» مانده و ترکش های این
جدایی ،هرچه بیشتر بر پیکره دولت مستقر در
لندن فرو می رود و آن را ناتوان می کند .بحران
کمبود سوخت از جمله عوارضی است که طی
یک هفته گذشته خودنمایی کرده است .انجمن
فروشندگان سوخت بریتانیا گفته که حدود دو
سوم از  ۵۵۰۰جایگاه عضو این نهاد سوخت
ندارند؛ این انجمن همچنین اعالم کرده که بقیه
هم سوخت کمی دارند و به زودی ذخیره آن ها به
اتمام میرسد .چالش اصلی نه کمبود سوخت،
تهایحمل
بلکهکمبودخودروهایسنگینشرک 
انرژی است .الیزابت دی یونگ از مدیران انجمن
حملونقلبریتانیاموسومبهلجستیک،میگوید
بریتانیا از سه ماهه دوم  ۲۰۱۹تا سه ماهه دوم
 ۲۰۲۱حدود ۷۲هزاررانندهازدستدادهاست
که بخشی از آن هم به دلیل بازگشت رانندگان
اروپایی به کشورهایشان بعد از برگزیت بوده
است.رانندگاناروپاییوسایلنقلیهسنگین پس
ازخروج لندنازاتحادیهاروپااجازهکاردرانگلیس
رابهصورتمحدوددارند.حاال،درپیایجادصف
نبریتانیا،
هایطوالنیدرجایگاههایپمپبنزی 

دولــت محافظه کار بوریس جانسون بــرای حل
وضع موجود تصمیم گرفت تا قانون سال۱۹۹۸
را در خصوص رقابت بین شرکت های خصوصی
فعالدرحوزهانرژیلغوکند؛تابهاینترتیبپمپ
ن هایی که ذخایر سوخت شان تمام شده ،به
بنزی 
سرعت شناسایی شوند و مراحل سوخترسانی
انجام شود .هدف از این اقدام رساندن سوخت
کافی توسط شرکت های نفتی به پمپ بنزینها
اعالم شده است .قانون رقابت در بازار در شرایط
عادی تضمین کننده محصوالت بهتر با قیمت
مناسب تر است و کسب و کارها را از اقدامات
ناعادالنه نظیر تبانی باز م ـیدارد .دولت لندن
همچنین با اعطای  ۵هزار مجوز موقت کار برای
رانندگان اروپایی تا پایان امسال موافقت کرده و
ازرانندگانبازنشستههمخواستهتابهطورموقت
به کار بازگردند .واقعیت این است کهبرگزیت
ضربه سنگینی را به اقتصادانگلیس وارد کرده
است .طی دو سال گذشته بحران کرونا به عنوان
ضربهگیرپسلرزههایبرگزیتعملکردواینک
کهدولتمحدودیتهایکروناییراکاهشدادهو
قرنطینههابرداشتهشدهاست،پیامدهایبرگزیت
بهوضوحخودنماییمیکند .

3
قاب بین الملل

به دنبال انتشار تصاویری از نیروهای طالبان،
ســوار بر قایقی شبیه قو و استفاده از وسایل
مــخــتــلــف ســرگــرمــی در پــــارکهـــای ب ــازی
در افغانستان ،به نیروهای جــوان ایــن گروه
هشدار داده شــده از «خوشگذرانی بیش از
حــد» خ ــودداری کنند.روزنامه وال استریت
ژورنــال در گزارشی نوشت« :محمد یعقوب،
وزیر دفاع حکومت طالبان به نیروهای پیاده
این گــروه گفته به تکلیفی که به شما سپرده
شده بچسبید ،در غیر این صورت به موقعیت ما
که با خون همرزمان مان بهوجود آمده ،آسیب
میزنید».محمد یعقوب مشخصا از این نیروهای
جوان خواسته است از رانندگی با سرعت باال
و همچنین پوشیدن کفش و لباس شیک یا
مد روز ،مانند کفشهای ورزشی ساق بلند که
ل های طالبان همخوانی
با اصول و دستورالعم 
نــدارد ،خــودداری کنند .دیروز نیز طالبان با
صدور بیانیه ای اصالح کردن مو و زدن ریش را
در والیت «هلمند» ممنوع کرد.

چهره روز
نیکوسآناستاسیادسرئیس
جمهور قبرس نطق آتشین
و پر استداللی علیه ترکیه و
سیاست هــای اردوغـــان در
نشست سازمان ملل متحد
مــطــرح کــرد و گــفــت :کــدام
کشور قبرس را هدف حمله قــرار داده و تا به
امروز اشغال کرده است؟کدام کشور به سوریه
حمله کرد؟کدام کشور حاکمیت عراق را نقض
می کند؟کدام کشور در امــور داخلی لیبی
مداخله می کند؟کدام کشور حقوق حاکمیت
یونان را نقض می کند؟کدام کشور در مناقشه
قره باغ دخالت کرد؟

طرح توسعه شرکت نیرو گستران خراسان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

بــه آن ضمــن تامیــن نیــاز هــای داخلــی مــی توانــد ارز
قابــل توجهــی را نصیــب کشــور کنــد کیفیــت در تولیدات
محصــول خیلــی مهم اســت شــرکت نیرو گســتران بــه آن

و طــی یــک ســال و نیــم گذشــته کار مطالعاتــی مهمــی
روی آن انجــام شــده اســت وی ادامــه داد کــه در تمامــی
آیتــم هــای ماشــین آالت خریــداری شــده بــا اســتفاده
از کارشناســان خبــره اروپایــی ورود پیــدا کردیــم و بــا
کمتریــن هزینــه باالتریــن کیفیــت را گرفتیــم وی مجموع
ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در فــاز اول و دوم طــرح
توســعه شــرکت نیــرو گســتران خراســان را 450میلیــارد
تومــان اعــالم کــرد و گفــت  :بــا بــه بهــره بــرداری رســیدن
کلــی ایــن پــروژه بــرای 550نفــر بــه صــورت مســتقیم و
3هــزار نفــر غیــر مســتقیم در بخــش هــای لجســتیک،

توجــه کــرده و بــا بکارگیــری دانــش فنــی روز و امکانــات
آزمایشــگاهی مــدرن  ،محصوالتــی را تولیــد مــی کنــد که
مــورد توجــه و اســتقبال مشــتریان داخلی و خارجــی قرار
دارد وی قویـ ًا خواســتار توجــه بــه معــادن و ســپردن آن بــه
اهــل فــن اشــاره کــرد و گفــت :در واگــذاری معــادن مــی
بایســت توجــه بیشــتری صــورت گیــرد تــا عــده ای از رانت
اســتفاده نکننــد و مــواد اولیــه را گــران بــه کارخانــه داران
تولیــد باتــری بفروشــند کــه این امــر درآمــد های دولــت را
بســیار کاهــش داده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت نیــرو گســتران خراســان ابــراز
امیــدواری کــرد کــه در دولــت جدیــد بــه ریاســت
حجــت االســالم والمســلمین آقــای رئیســی بــه صنایــع
اســتراتژیک توجــه ویــژه و خــاص شــود و قوانیــن بــرای
صنایــع روان ســازی گــردد  .مهنــدس فرهــادی نــژاد
توجــه بــه محیــط زیســت را بســیار حیاطــی ذکــر کــرد و
گفــت محیــط زیســت امانتــی اســت در اختیــار مــا کــه
بایــد بــرای نســل هــای بعــد حفــظ کنیــم و ضــرورت دارد
توســعه صنعتــی بــه ســمت شــرق مشــهد و شــرق کشــور
ســوق پیــدا کنــد وی در خصــوص صــادرات توضیــح داد
کــه بــه دنبــال پایــداری در بــازار هــای هــدف هســتیم و
امیدواریــم بــا پیوســتن ایــران بــه ســازمان همــکاری هــای
شــانگهای و نیــاز روز افــزون کشــور هــای پیرامــون ایــران
صــادرات روز بــه روز افزایــش یابــد و اســتفاده حداکثــری
از ایــن کریــدور مهــم و بیــش از 3میلیــارد جمعیــت
متمرکــز را داشــته باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت نیــرو گســتران در خصــوص طــرح
توســعه ایــن شــرکت کــه از ســال 1398آغــاز شــده نیــز
گفت:طــرح توســعه صــرف خریــد ماشــین آالت نبــوده

تامیــن و توزیــع شــغل ایجــاد خواهــد شــد .ایشــان اشــاره
داشــتندصنعت باتــری ســازی در حــال حاضــر تمــام نیــاز
هــای کشــور را تأمیــن میکنــد و ارگان هــای مختلــف در
مجــوز هــای ایجــاد صنعــت مربوطــه بایــد بســیار دقــت
داشــته باشــند تــا کیفیــت درخــور مصــرف کننــده و نــام
ایرانــی در نــام صــادرات ایجــاد شــود .
وی در خصــوص طــرح هــای توســعه صــادرات گــروه
صنعتــی نیــرو گســتران خاطــر نشــان کــرد  :در موضــوع
صــادرات کشــور هــای هــدف را مشــخص کردیــم و
بــا توجــه بــه عضویــت ایــران در ســازمان شــانگهای
ایــن فرصــت بــرای ایــران فراهــم شــد کــه کشــورمان
بیشــترین منافــع را از عضویــت در ایــن ســازمان ببــرد
و اهمیــت اینکــه صنایــع نیــز بایــد باتوجــه بــه مســئله
اهمیــت حمــل و نقــل بایــد در کنــار بازارهــای هــدف
ایجــاد و کارشناســی گــردد  .نهایتــا ازحضــور اقــای
مزرجــی نماینــده محتــرم بانــک ملــی ایــران در اســتان
خراســان رضــوی کــه در راســتای توســعه ایــن شــرکت
همــکاری بســیاری داشــته انــد ونیــز از اقــای مهنــدس
حســن حســینی رئیــس محتــرم خانــه صنعــت ،معــدن
وتجــارت خراســان رضــوی و آقــای مهنــدس خزایــی
سرپرســت ســازمان صمــت اســتان خراســان رضــوی
تشـــــکر وقدردانــی مــی نمایــم.
وی در خصــوص برنــد هــای تولیــدی ایــن شــرکت نیــز
گفــت  :هــم اکنــون محصــوالت شــرکت نیــرو گســتران
بــا برنــد هــای
Shark-Cene-Volga-Volta-UnikorTadrian-silver
به بازار های داخلی و خارجی عرضه می شود.

مدیر عامل گروه صنعتی نیرو گستران خراسـان:
با عضویت ایران در سازمان شانگهای این فرصت
برای ایــران فراهم شد که بیشترین منافع را از
عضویت در این کریدور پرجمعیت ببرد
کننــد زیــرا حــوزه آبخــوان شــرب مشــهد را در ایــن منطقه
داریــم وی ادامــه داد کــه در حــال حاضــر سیاســت را بــه
ســمت توســعه متــوازن و متعــادل صنعــت پیش مــی بریم
کــه یــک عدالــت صنعتــی در شهرســتان مشــهد ایجــاد
شــود و سیاســت مــا ایــن اســت کــه صنایــع را در شــرق
مشــهد توســعه دهیــم آن هــم صنایــع غیــر آالینــده و
صنایعــی کــه آالیندگــی ذاتــی دارنــد بایــد در شــبکه های
تخصصــی مســتقر شــوند لــذا در ایــن راســتا شهرســتان
بجســتان ســایتی را بــرای صنایــع آالینــده پیــش بینــی
کردیــم کــه واحــد هــای آالینــده و تاثیــر گــذار بــر محیــط
زیســت در ایــن منطقــه مســتقر شــوند تــا مدیریــت زیســت
محیطــی واحــدی داشــته باشــند وی ادامــه داد کــه در
ایــن واحــد تولیــدی نیــز نــکات مــورد اهمیــت را اعــالم
کردیــم تحــت نظــارت خــوب و دائمی خود داشــته باشــند
آقــای مهنــدس وحیــد فرهــادی نــژاد مدیــر عامل شــرکت
نیــرو گســتران خراســان از معــاون اســتاندار و مدیــران
اجرایــی اســتان کــه از ایــن واحــد تولیــدی دیــدن کردنــد
تــا بــه مشــکالت آن رســیدگی کننــد تقدیــر و تشــکر بــه
عمــل آورد و خاطــر نشــان کــرد کــه هــدف مهم ما ســرمایه
گــذاری در بخــش تولیــد و اشــتغال در درون کشــور
اســت .وی افــزود :از ابتــدای تحویــل ایــن شــرکت کــه بــه
صــورت غیــر فعــال بود طــی مــدت زمــان کوتاه توانســتیم
ظرفیــت تولیــد شــرکت را بــه 800هــزار دســتگاه انــواع
باتــری خودرویــی بــزرگ و کوچــک 250،هــزار دســتگاه
باتــری موتورســیکلت و ذخیــره ســاز و نیــز 7هــزار تــن
انــواع پلیــت ســربی برســانیم و بــرای حــدود 350نفــر بــه
صــورت مســتقیم و 1200نفر غیر مســتقیم شــغل ایجاد
کنیــم وی ادامــه داد بــا بکارگیــری نیرو هــای متخصص و
دانشــگاهی و ارتبــاط موثــر بــا کشــورهای دیگــر کیفیــت
محصــوالت را روز بــه روز ارتقــا دادیــم و بــا برنــد ســازی
نــه تنهــا نیــاز بــازار داخــل بلکــه بــازار هــای کشــور هــای
دیگــر را نیــز بدســت آورده ایــم  .وی صنعــت باتری ســازی
را یــک صنعــت استراتژیـــک عنــوان کــرد کــه توجـــــه
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