
شركت  مديران  و  عامل  مدير  محمدی:  رحمان   - اهواز 
بهره برداري نفت و گاز مارون، در نشستي با رئيس و مسئوالن 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز/ماهشهر به بررسي فرصتها ، 
چالش ها و مسائل مرتبط با حوزه ي بهداشت و درمان كاركنان 
پرداختند. مدير عامل اين شركت با تاكيد بر اينكه اولويت دهي 

و  رسيدگي به سالمت رواني و جسمي 
سطوح،  كليه  در  شركت  اين  كاركنان 
ضامن حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني 
آن  تداوم  و  توليد  از  صيانت  و  سازمان 
است، گفت: خوشبختانه برنامه ها، رويه 
پزشكي  تجهيزات  و  كادر  خدمات،  ها، 
آن  و  نفتخيز جنوب  مناطق  در  موجود 
بخشي كه در شركت بهره برداري نفت و 

گاز مارون به ويژه واحدهاي عملياتي وجود دارد، روزآمد و كامل 
ارزيابي مي شود كه بر اساس مشاهدات موجود، تاثير بسزايي 
را در كاهش ريسك آسيب انساني داشته است. مهندس حميد 
كاويان پس از معرفي شركت به ارائه گزارش عملكرد اين شركت 
اين  بر  افزود: تالش  و  پرداخت  و درمان  بهداشت  در حوزه ي 
يابد، درمانگاه  توسعه  اين حوزه  با  آموزشهاي مرتبط  است كه 
هاي عملياتي بيشتري احداث شده و برنامه هاي بيشتري براي 
پيشگيري از فشار خون،  ديابت، استرس و ساير بيماري هايي كه 
ريسك شيوع آن در گستره ي ستادي و عملياتي شركت بهره 

برداري نفت و گاز مارون وجود دارد، پيش بيني گردد.

يداله پيامني مدير منابع انساني  شركت بهره برداري نفت 
و گاز مارون با ارائه گزارشي از شرايط فعلي بهداشت و درمان 
با معرفي درمانگاها و تجهيزات آن به تفصيل مسائل اين حوزه 
را مطرح و ضمن ارائه چند پيشنهاد، بر نگاه استراتژيك و آينده 
نگر حوزه بهداشت و درمان تاكيد كرد. رئيس بهداشت و درمان 
ضمن  نيز  اهواز/ماهشهر  نفت  صنعت 
بفرد  منحصر  عملكرد  از  خرسندي  ابراز 
مارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شركت 
در  راستاي صيانت از سرمايه هاي انساني 
ارائه  گفت:  درمان  و  بهداشت  بخش  در 
و  پيشگيري  هاي  برنامه  آموزش،اجراي 
راهبري طب صنعتي شركت بهره برداري 
و  باال  بسيار  در سطح  مارون  گاز  و  نفت 
منسجمي قرار دارد و اين مهم را مي توان از نتايج بارز تعامل 
خوب دست اندركاران اين امور با كاركنان و نهادينه شدن فرهنگ 

جدي گرفتن سالمت فردي و عمومي در سازمان دانست.
دكتر دهقان از آمادگي كامل بهداشت و درمان صنعت نفت 
جهت ارائه خدمات بهداشتي درماني به كاركنان خبر داد و  يادآور 
شد: همه تالش ها در راستاي ارتقاء سطح سالمت كليه كاركنان 
است و در نهايت با داشتن سرمايه انساني سالم و چاالك، اهداف 
خرد و كالن سازمان همچون گذشته محقق خواهد شد. در ادامه 
بررسي مسائل، فرصتها و چالش هاي موجود در حوزه ي بهداشت 

و درمان در دستور كار جلسه قرار گرفت.

اراک – تهمینه دباغچی: به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن گرید جدید  
RP801، معادل RP801J هیوسانگ کره، برای نخستین بار 

در کشور در مجتمع پتروشیمی شازند به تولید رسید.
در  کره  هیوسانگ  شرکت   RP801J پروپیلن  پلی  گرید 
تولید سرنگ های سه تکه از جمله سرنگ انسولین کاربرد داشته 
و ساالنه حدود 3 هزار تن در سال مصرف دارد. جهت تولید گرید 
مشابه RP801J نمونه مذکور در واحد پژوهش و فناوری مجتمع 
پتروشیمی شازند تحت فرایند مهندسی معکوس قرار گرفت و پس 
از طراحی بسته افزودنی مناسب، شرایط فرایندی توسط تیم پژوهشی 
واحد PP، در واحد صنعتی تحت عنوان RP801 برای نخستین بار 
در کشور بومی سازی به تولید انبوه رسید. امروزه به طور معمول جنس 
سیلندر سرنگ )برل( از پلی پروپیلن و پیستون آن )پالنجر( از جنس 
پلی اتیلن است. در سرنگ های دارای کیفیت باال، جنس برل سرنگ از 
پلی پروپیلن های شفاف )خانواده رندوم کوپلیمر های پلی پروپیلن( است.

نمونه تولید شده این گرید در مجتمع پتروشیمی شازند جهت 
بررسی های فنی به تعدادی از شرکت های تولید سرنگ در کشور 
ارسال گردید و نمونه تحت تست تولید سرنگ های سه تکه و انسولین 
قرار گرفت و نتایج حاصل شده تایید شرکت های تولید سرنگ را به 
همراه داشت. به دلیل تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران، این گرید به کشور وارد نمی شد که با همت 
کارشناسان شرکت پتروشیمی شازند دسترسی به دانش فنی تولید 
آن محقق گردید. در ایران عمده مصرف سرنگ ها در کشور در امر 

تزریقات در مراکز بهداشتی و درمانی کشور، سرنگ های معمولی بوده 
و سرنگ های ایمن و خود تخریب چندان مورد استفاده نمی باشند که 
دلیل اصلی آن را باید در عدم آگاهی تکنسین ها از سرنگ های ایمن، 
عرضه کم و محدود و قیمت باال محصوالت وارداتی دانست. همچنین 
سرانه مصرف ساالنه سرنگ در کشور هم اکنون حداقل 10 عدد سرنگ 
به ازای هر نفر می باشد و بررسی های میدانی نشان می دهد که ساالنه 
حدود 600 الی 800 میلیون سرنگ در کشور مصرف می شود و پیش 
بینی می گردد پلی پروپیلن سالیانه حدود 10000 تن در سال مصرف 
 RP801 سرنگ  داشته باشد. پس از تولید گرید جدید پلی پروپیلن
در مجتمع پتروشیمی شازند بررسی های بازار نشان داد که به غیر از 
کاربرد این گرید در تولید سرنگ، در صنایع بسته بندی تولید ظروف 
جداره نازک  )Thin wall( مصرف  باالیی دارد و در حال حاضر نمونه 
ای از این گرید برای یکی از شرکت های تولید کننده ظروف که بعد از 
انجام تست های آزمایشگاهی رضایت خود را از گرید مذکور اعالم داشته، 
ارسال گردیده است. پیش بینی می گردد پلی پروپیلن حدود 24000 
تن در سال مورد مصرف ظروف جداره نازک قرار می گیرد. به طور کلی 
از مزایای تولید پلی پروپیلن گرید جدید RP801 می توان به رفع 
گلوگاه های تولید گرید RP340R و مشکالت کاهش ظرفیت، تولید 
همزمان سه گرید V30GA ,RP340R, ARP801 و صرفه 
جویی ارزی چهار میلیون دالر در سال  برای کشور حاصل گردد.  شایان 
ذکر است از مزایای تولید این گرید می توان به سود آوری حدود 100 
میلیارد ريالی در سال به خاطر اختالف قیمت سرنگ انسولین داخلی و 

خارجی و ورود به بازار ظروف جداره نازک اشاره کرد.

در نشست مديران مارون با رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تاكيد شد

مهندس كاويان؛ سالمت كاركنان، ضامن حفظ و 
توسعه سرمايه انساني است

پلی پروپیلن گريد جديد RP801، معادل RP801J هیوسانگ كره نخستین بار در 
كشور در مجتمع پتروشیمی شازند بومی سازی و به تولید انبوه رسید

 8 شنبه  12 مرداد 1398 |  1 ذی الحجه 1440 | شماره 20162

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی همدان: 
نظام نوین ترویج عملکرد دوسویه دارد

جهـاد  ترویـج  نظـام  هماهنگـی  مدیـر   - همـدان 
کشـاورزی اسـتان همـدان گفـت :اقلیـم ها حتـی درون 
اسـتان هم یکسـان نیسـتند بنابراین باید بـرای هر اقلیم 

دیـدگاه خاصـی را بـرای تولیـد در نظـر گرفـت.
 بـه همیـن دلیـل در نظـام نویـن ترویـج ،نظـام پهنـه بنـدی 
طراحـی شـد کـه هـر پهنـه مسـئول یا مسـئولین خـاص خـود را 
دارد کـه موظف هسـتند پاسـخگوی بهـره برداران موجـود در پهنه 
باشـند کـه از طریـق شـبکه رایانـه ای بـه محققین ،کارشناسـان و 
صاحـب نظران متصل می شـوند و نیازهای خـود را مطرح میکنند.
جـواد رشـیدی افـزود: از طـرف دیگر در ایـن نظام بحـث درآمد 
زایـی مـد نظر گرفته شـده و با توجـه به کاهش میـزان آب ،تحوالتی 
کـه در اقلیـم کشـور بـه وجـود آمـده ، کاهـش بارندگـی هـا و لـزوم 
صرفـه جویـی در مصـرف آب از کارهایـی کـه کشـاورزان بایـد انجام 
دهنـد افزایـش بهـره وری با توجه به  عناصر آب ،خاک و اکوسیسـتم 
اسـت کـه این افزایـش یک جانبـه نیسـت و باید جوانـب مختلف در 
نظـر گرفتـه شـود چـرا که کشـاورزی امـروزه نسـبت بـه 40 الی 50 
سـال پیـش پیچیـده تـر شـده و فقـط تولیـد حائـز اهمیـت نیسـت 
و زیـر سـاخت هـا نکتـه مطـرح هسـتند و بـا تکیـه بـر دانـش ،علم 
و فنـون جدیـد میتـوان کشـاورزی را توسـعه دهیـم ؛ بحـث توسـعه 
پایـدار فقـط افزایـش تولید نیسـت بلکه زیر سـاخت هـای تولید نیز 
بایـد حفظ شـود کـه ضمن حفظ سـه عامل آب ،خاک و اکوسیسـتم 
تولیـد افزایـش پیـدا کند به نحوی کـه امنیت الزم غذایـی در جامعه 
تضمـن شـود . وی گفـت: در روش های قبلی ترویج دسـتورالعمل ها 
از بـاال بـه پاییـن بـود ولـی در نظـام نوین ترویـج به صورت دوسـویه 
اسـت کـه وظیفـه نظـام نویـن ارتقـاع امنیـت غذایـی ،کاهـش فقـر 
،افزایـش درآمـد و تولید ،پایداری توسـعه و بهبـود کیفیت محصوالت 
کشـاورزی اسـت ؛در بحـث کشـاورزی بـا توجه بـه بحـران هایی که 
در کـره زمیـن بـه وجـود آمـده از جملـه بحـران های خاص زیسـت  
محیطـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و سیاسـی کـه بـر نقاط مختلـف دنیا 
ایجاد شـده ضرورت توسـعه پایداربر کشـاورزی را نسـبت به سـوابق 
گذشـته چشـم گیر تر کرده. وی خاطر نشـان کرد : نگاه اصلی نسـل 
امـروز بایـد بـه نیازهای نسـل آینده نیز باشـد به همیـن دلیل صرفه 
جویـی ،اسـتفاده درسـت از مبابـع و تـالش حداکثـری بـرای حفـظ 

منابـع از وظایف نسـل امروزی اسـت

بازدید فرماندار محترم شهرستان 
صومعه سرا از رهاسازی بچه ماهیان 
سفید در رودخانه سیاه درویشان و 

مزارع آبزی پروری 
رشـت - علـی حیـدری :  بـه 
گـزارش روابـط عمومـی شـیالت 
راسـتای  در    ، گیـالن  اسـتان 
اقدامـات ترویجـی  از سـوی اداره 
کل  شـیالت اسـتان گیالن و   به 
منظـور بازسـازی ذخایـر ماهـی 
سـفید در دریای خـزر ، كمك به 

معيشـت صيـادان و پايـداري صيـد وصيـادي در تـاالب ، از روز 29 
تیـر مـاه  سـال 1398رهاسـازی  بچـه ماهیـان سـفید در رودخانـه 
سـیاه درویشـان  بخـش تولمات شهرسـتان صومعه سـرا  آغـاز و  تا  
مـورخ پنجـم مـرداد ادامـه یافـت .   این  مهـم  در روز پنجـم مرداد 
مـاه جـاری در   رویـدادی  با حضـور  فرماندار محترم شهرسـتان  ، 
جنـاب  آقـای مهندس سـید محمدی ، بخشـدار محتـرم تولمات ،  
جناب آقای موسـوی ،  رئیس  اداره شـیالت شهرسـتان  ،  خبرنگار 
صـدا و سـیما   جنـاب آقـای جوهـری   ،  اصحـاب رسـانه   ، دهیار 
و اعضای  شـورای روسـتای سـیاه درویشـان ، اهالی  محترم منطقه  
در جـوار رودخانـه سـیاه درویشـان شهرسـتان صومعه سـرا  بوقوع 
پیوسـت . بـا  تالشـهای ریاسـت محتـرم و کارکنان کوشـای مرکز 
بازسـازی ذخایـر شـهید بهشـتی  ، تاکنـون  تعـداد  حـدود سـه 
میلیـون  قطعـه  بچـه ماهیان سـفید بـه وزن حدود  یـک   گرم در 
سـطح رودخانه سـیاه درویشـان بخش تولمات  شهرسـتان صومعه 
سـرا رهاسـازی  گردیـده و ایـن رونـد تـا اواسـط  مردادمـاه سـال 
جـاری بـرای اجـرای کامـل برنامـه رهاسـازی  پنج میلیـون قطعه 
،  در دیگـر رودخانـه هـای شهرسـتان   ادامـه خواهد داشـت . الزم 
بـه ذکـر اسـت ، در ادامـه برنامـه ،  بازدیـد  از مـزارع آبـزی پروری  
در روسـتاهای  :  چوبـه ،  الدمـخ  و  امنـدان  ،  بخـش مرکـزی 
شهرسـتان  ، بـه منظور دیـدار  فرماندار محترم شهرسـتان با  آبزی 
پروران    و آشـنایی با    مشـکالت و  خواسـته های آنها  ،  به شـرح 

ذیـل  انجـام گردید  :
1-مزرعـه  18 هکتاری در روسـتای چوبـه ، متعلق به  آقای  
ولی منفرد   آبزی پرور شهرسـتان با سـابقه  35  سـاله  و فعال 
مـروج  در حـوزه پـرورش ماهیـان گـرم آبـی و ماهـی قرمـز و  
صاحـب رتبه نخسـت و نمونه- کشـوری - پـرورش ماهیان گرم 
آبی  از  شهرسـتان صومعه سـرا در سـال 1396 و   با برخورداری 
از  طـرح جدید کشـت تـک گونه ای ماهی کپور در اسـتخرهای 
خاکـی با دسـتگاههای غذادهـی اتوماتیک و غذای اکسـترود   و 

ارتقـاء تولیـد  از 5  بـه    5/11 تـن در هکتار   .
2 -  طرح تکثیر حدواسـط  ماهی قزل آال    با ظرفیت ششـصد 
هـزار قطعـه بچه ماهی سـه گرمی در سـال ، متعلق بـه آقای محمود  
جـوادی  بـا سـابقه یـازده سـاله  در روسـتای الدمـخ ،  در زمینـی به 

مسـاحت 200متـر مربـع و دبی آب چاه 4 لیتـر در ثانیه 
3 -  طـرح  پنجـاه تنـی پـرورش قـزل آال در سیسـتم نیمه 
مداربسـته  پـروژه افتتاحـی  بزرگداشـت هفته دولت ) شـهریور 
مـاه 1397  ( و  آب چـاه  بـه دبـی 20 لیتـر در ثانیـه ،  بـا دارا 
بـودن  دسـتگاههای ازن سـاز و درام فیلتـر و ...  هشـت اسـتخر 
بتنـی به مسـاحت مفید  پانصد متـر مربع  در روسـتای  امندان 

متعلـق بـه آقای  محسـن فارسـی  ..  

فراخوان مخابرات منطقه گلستان به 
کارکنان برای اهدای خون به مناسبت 

۹مرداد روز ملی اهدای خون
گـرگان: مخابرات منطقه گلسـتان طی فراخوانـی از همکاران 
دعـوت نمـوده کـه بـه مناسـبت 9مـرداد مـاه روز ملـی اهـدای 
خـون و بـه منظـور ترویـج این فرهنـگ، در ایـن امر خدا پسـندانه 
شـرکت نماینـد. در ایـن فراخـوان آمـده اسـت: در راسـتای اجرای 
مسـئولیتهای اجتماعـی و بـه منظـور ترویـج فرهنگ نوع دوسـتی 
وگسـترش فعالیـت هـای انسـان دوسـتانه وعـام المنفعـه و تامین 
بخشـی از نیـاز هموطنان نیازمنـد به فرآورده هـای خونی، همزمان 
بـا مخابـرات مناطـق سراسـر کشـور در روزچهارشـنبه  9مردادماه، 
سـالروز اهـدای خون، کارکنـان در این امر خداپسـندانه مشـارکت 
نماینـد. لـذا از همـکاران دعـوت مـی گـردد در روز چهارشـنبه 
9مردادمـاه در مرکز شـهید صلبی مخابرات گرگان از  سـاعت8:30 

لغایـت 13:30 جهـت اهـدای خـون حضـور بهم رسـانند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم 
خبر داد:

هیچ مشکلی برای واگذاری انشعاب 
برق به بخش صنعت وجود ندارد

شـرکت  عامـل  مدیـر   - قـم 
توزیـع نیروی برق اسـتان قـم اظهار 
داشـت: در صـورت فراهم شـدن زیر 
سـاختها شرکت برق اسـتان قم هیچ 
مشـکلی برای واگـذاری انشـعاب به 

مشـترکین شـهرک هـای صنعتی نـدارد.
در جلسـه ای کـه بـا حضـور دکتـر امیـر آبـادی نماینـده مـردم 
قـم در مجلـس شـورای اسـالمی ، مهنـدس خـوش خلق مدیـر عامل 
بـرق منطقـه ای تهـران، مهنـدس آهنیـن پنجـه مدیـر عامل شـرکت 
بـرق توزیـع بـرق اسـتان قم و مدیر شـرکت شـهرک هـای صنعتی در 
اتـاق بازرگانـی اسـتان برگزار شـد مشـکالت صنعتگران شـهرک های 
صنعتی بررسـی شـد. در این جلسـه مهندس آهنین پنجـه مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان قم بـا بیان اینکه امسـال بـا برنامه 
هـای خـوب مدیریـت مصرف خاموشـی بـا برنامـه نداشـته ایـم ادامه 
داد: در صورتـی کـه زیـر سـاختهای مناسـب فراهم شـود شـرکت برق 
اسـتان هیـچ مشـکلی بـرای واگذاری انشـعاب به مشـترکین شـهرک 
هـای صنعتـی نـدارد. در ادامه این جلسـه رئیس شـهرکها صنعتی نیز 
از تامیـن بـرق پایـدار و عدم خاموشـی صنایـع از مدیران بـرق منطقه 
ای تهـران و توزیـع برق اسـتان قم قدردانـی کرد. در پایان این جلسـه 
بـه دسـتور دکتـر امیـر آبـادی نماینـده مـردم قـم در مجلس شـورای 
اسـالمی مقرر شـد کمیته ای متشـکل از برق منطقه ای تهران، توزیع 
بـرق قـم، شـرکت شـهرک های صنعتـی، اتـاق بازرگانـی و دفتـر امور 
اقتصادی اسـتانداری تشـکیل شـود و مشـکالت شـهرک های صنعتی 

را بررسـی و نتایـج را جهـت پیگیـری بـه دفتر ایشـان ارسـال نمایند.

مدیرعامل برق غرب :
ظرفیت صادرات برق از طریق 

شرکت برق منطقه ای غرب به دو 
برابر میزان فعلی وجود دارد

کرمانشـاه - مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای غرب از 
ارائـه راهبرد جدید شـرکت توانیـر بـرای افزایش ظرفیت 
صـادرات برق بـه عراق خبـر داد و گفت: ظرفیـت صادرات 

بـرق از 600 مـگاوات بـه دو برابر مقدار فعلی وجـود دارد .
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت بـرق منطقه ای غـرب، علی 
اسـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصادی خبرگـزاری فـارس، در 
پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه در حال حاضـر چه میـزان بـرق از برق 
منطقـه ای غـرب کشـور بـه عـراق صـادر می شـود، گفـت: در حال 
حاضـر بخـش قابـل توجهـی از انـرژی صـادر شـده کل کشـور به 
کشـورهای همسـایه، از طریق شـبکه بـرق غرب انجـام می گیرد و 
شـرکت بـرق منطقه ای غـرب یکـی از کریدورهای صـادرات انرژی 
بـه عـراق اسـت . اسـدی از ارائه راهبـرد جدید شـرکت توانیر برای 
افزایـش ظرفیـت صـادرات بـرق بـه عـراق خبـر داد و اعـالم کـرد: 
کـه بـا افزایش ظرفیت تولید و توسـعه شـبکه انتقـال و فوق توزیع 
منطقـه، پتانسـیل افزایش ظرفیـت صادراتی از 600 مـگاوات به دو 

برابـر مقـدار فعلی وجـود دارد .

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی در سفر به مراغه:

مدیران توجه کافی به سند تدبیر توسعه داشته باشند
 تبریـز - فـاح: اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـر 
ضـرورت توجـه تمامـی مدیـران به اجـرای سـند تدبیر 
توسـعه تاکیـد کـرد و گفـت: توسـعه زمانـی محقـق 
می شـود که در بخش هـای مختلف اقتصـادی، اجتماعی 

و فرهنگـی و بـه صـورت متـوازن انجـام گیـرد. 
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسـه کمیتـه برنامه ریزی و 
اقتصـاد مقاومتی شهرسـتان مراغه، افزود: برنامه ریزی با شـناخت 
الزم از ظرفیت هـای موجـود و نیـز اجـرای سـند آمایـش، زمینه 

سـاز تحول و توسـعه است.
سند چشم انداز توسعه در قالب سند آمایش شهرستانی

وی ادامه داد: سـند چشـم انداز توسـعه در قالب سـند آمایش 
شهرسـتانی بـا هـدف شناسـایی ظرفیت های طبیعـی، صنعتی و 
کشـاورزی بـرای زمینـه سـازی اجـرای طرح هـای بـزرگ انجام 
شـود.پورمحمدی اضافـه کـرد: در این راسـتا باید توسـعه کمی و 
کیفـی به صورت متوازن در تمامـی حوزه های اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی در اسـتان و شهرسـتان ها اجرایی شـود.
اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان الزمه توسعه

وی گفـت: برای این منظور، مدیران و مسـئوالن شهرسـتانی 
در مسـیر توسـعه باید سـند تدبیر توسـعه و اسـناد باالدسـتی را 
مـورد توجـه قـرار دهند.پورمحمـدی افـزود: با توجه بـه وضعیت 

کنونـی کشـور، اجـرای اقتصـاد مقاومتی بـه عنوان الزمه توسـعه 
نیازمنـد بهـره گیـری از توانمندی هـای داخلـی و ظرفیـت هـای 

موجـود به صورت مناسـب اسـت.
عزم دولت برای رفع مشکات اقتصادی بنگاه های تولیدی

اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اشـاره بـه عزم دولت بـرای رفع 
مشـکالت اقتصـادی بنگاه هـای تولیـدی اضافـه کـرد: بـرای رفع 
مشـکالت واحدهـای تولیـدی بـه ویـژه بخـش کشـاورزی باید از 

مسـیرهای مناسـب وارداتی استفاده شـده و نیز واردات نهاده های 
دامـی از انحصـار خارج شـود.

 صنعت و کشاورزی مراغه، ظرفیتی بزرگ برای توسعه 
اقتصادی منطقه

فرمانـدار مراغـه نیـز بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای موجـود ایـن 
شهرسـتان در بخـش کشـاورزی و صنعـت گفـت: ایـن شهرسـتان 
بـه عنـوان یکـی از قطـب هـای کشـاورزی و صنایـع از زمینه هـای 

مسـاعدی بـرای سـرمایه گذاری و توسـعه برخـوردار اسـت. حمیـد 
شـکری افـزود: تاکنـون 137 پرونـده بهره بـرداری بـرای واحدهـای 
صنعتی در این شهرسـتان صادر شـده که زمینه اشـتغال برای سـه 
هـزار و 159 نفـر را فراهـم کرده اسـت. شـکری ادامـه داد: وجود 44 
معدن با ظرفیت مناسـبی از منابع زیرزمینی، زمینه مسـاعدی برای 
توسـعه اقتصـادی و تولیـدی را در این منطقه فراهم سـاخته اسـت.

مراغه در زمره 10 شهر برتر کشور
وی اضافـه کـرد: وجـود 514 اثر ثبتی، مطالعاتـی و حفاظتی 
از جملـه 174 اثـر ثبت شـده ملـی و 349 اثر حفاظت شـده، این 
شهرسـتان را در زمـره 10 شـهر برتـر کشـورمان از نظـر میـراث 

فرهنگـی و تاریخـی قرار داده اسـت.
مراغه مهم ترین قطب کشاورزی منطقه

وی بـا اشـاره بـه ظرفیت های بخـش کشـاورزی مراغه گفت: 
هـم اکنون این شهرسـتان با بیـش از 208 هزار هکتـار مرتع، 21 
هـزار هکتـار بـاغ با 320 هـزار تن تولید سـاالنه میـوه و 2 هزار و 
413 میلیـارد تومـان درآمد و نیز 77 هزار هکتـار اراضی زراعی با 
179 هـزار تن تولید سـاالنه و 158 میلیارد تومـان درآمد حاصله 
مهم ترین قطب کشـاورزی منطقه اسـت. در این جلسـه تعدادی 
از فعـاالن بخـش خصوصی شهرسـتان مراغه نیز به طرح مسـائل 

و مشـکالت خود پرداختند.

اصفهـان - مرادیـان: بـه مناسـبت روز خبرنـگار ، دکتـر جـواد محمـدی 
عضـو هیـات مدیره ، احمد جمشـیدی سـخنگو و عضـو هیات مدیـره ، علی 
منصوریـان سـرمربی و اعضای تیـم فوتبال بزرگ سـاالن ذوب آهـن اصفهان 
و تعـدادی از خبرنگاران و عکاسـان ورزشـی اسـتان اصفهان ، 5 مـرداد ماه با 

حضـور در ذوب آهـن اصفهـان از خـط تولید شـرکت بازدیـد کردند .
علـی منصوریـان سـرمربی تیـم فوتبـال ذوب آهـن اصفهـان در حاشـیه ایـن بازدید در 

گفتگـو بـا خبرنـگار آتشـکار ضمـن تبریـک روز خبرنـگار بـه اصحاب رسـانه گفـت : بازدید 
تیـم فوتبـال از خـط تولید باعث شـد که اعضای تیم بدانند نماینده تالشـگرانی هسـتند که 
در سـخت ترین شـرایط مشـغول به کار می باشـند  . وی با اشـاره به شـرایط سـخت کاری 
در صنعـت فـوالد و همـت تالشـگران ذوب آهـن در مصـاف بـا مـذاب ، گفـت  : اعضای تیم 
فوتبـال هـم اکنـون مـی داننـد نه تنها نماینده کشـور و اسـتان هسـتند ، بلکـه نماینده 14 
هـزار تالشـگر ذوب آهنـی بـا اراده پوالدین هسـتند و در مسـابقات آسـیایی از هیچ همت و 
تالشـی فـرو گـذار نخواهند بود . سـرمربی تیـم فوتبال ذوب آهـن اصفهان با اشـاره به اینکه 
ایـن بازدیـد با توجه به تاکید مهندس یزدی زاده مدیرعامل شـرکت انجام شـده اسـت گفت 
: ایـن بازدیـد پیـش از بازی های آسـیایی تیـم ذوب آهن مقابل االتحاد برگزار شـد تا روحیه 
و انگیـزه بیشـتری در تیـم ایجـاد شـود .  وی ضرورت حمایـت از تیم ذوب آهـن اصفهان در 
بـازی هـای آسـیایی بـه  عنوان تنها نماینده کشـور را یادآور شـد و افزود : مایـه افتخار من و 

بازیکنانم اسـت که عضو تیمی هسـتم که با عرق جبین تیم فوتبال آن شـکل گرفته اسـت 
. وی بـه نقـش مهـم خبرنـگاران ورزشـی در حمایت از تیم هـای ایرانی  اشـاره نمود و گفت 
: تعامـل بیـن رسـانه هـا و ذوب آهـن اصفهـان بسـیار خـوب و دو طرفه اسـت و امید اسـت 
همچنان تیم را حمایت کنند . احمد جمشـیدی سـخنگو و عضو هیات مدیره باشـگاه ذوب 
آهن اصفهان نیز گفت: تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نماینده کشـور در بازی های آسـیایی 
اسـت و بـا اقتـدار در بـازی های آتی حاضر خواهد شـد . همچنین قاسـم حـدادی فر عضو و 
کاپیتـان تیـم ذوب آهـن اصفهان گفـت : در بازدیدی که از خط تولید داشـتیم با محصوالت 
با کیفیت و شـرایط کاری سـخت آن آشـنا شـدیم و سـعی خواهیم کرد با تمام توان در بازی 
هـای آسـیایی حاضر شـویم تا نتیجه دلخـواه را بگیریم و باعث شـادی فوالمـردان ذوب آهن 
شـویم . شـایان ذکر اسـت در ابتدای این جلسـه پیام تبریک سـعید آذری مدیرعامل باشگاه 

ذوب آهـن اصفهـان به مناسـبت روز خبرنـگار برای حاضرین قرائت شـد .

 تبریـز - فـاح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
بـا تأکیـد بر اینکـه همه مسـئوالن و مـردم برای 
افزایش روحیه نشـاط و شـادابی در جامعه تاش 
کننـد، گفـت: امیدآفرینـی، از مهم تریـن عوامل 

حل مشـکات اسـت.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشسـت بررسـی مسـائل 
و مشـکالت بودجـه ای دسـتگاه های اجرایـی اسـتان با حضور 
معـاون علمـی، فرهنگی و اجتماعی سـازمان برنامـه و بودجه 
کشـور، بـا اشـاره بـه توانمندی هـای اقتصـادی، اجتماعـی، 
فرهنگـی، صنعتـی و تولیـدی اسـتان آذربایجـان شـرقی، 
خواسـتار توجه ویژه این سـازمان در بحث تخصیص اعتبارات 

دسـتگاه های اجرایـی شـد.

اعتبارات استان متناسب با استان های هم تراز 
تخصیص یابد

وی بـا بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته به آذربایجان شـرقی 
در شـان ایـن اسـتان نیسـت، افزود: انتظـار داریـم سـازمان برنامه و 
بودجه کشـور، بودجه این اسـتان را متناسـب با اسـتان های هم تراز 

اختصـاص دهد.
امیدآفرینی از مهم   ترین عوامل حل مشکات است

پورمحمـدی بـا بیـان اینکـه ملـت ایـران از شـرایط سـخت 

تحریم هـای اقتصـادی نیـز با موفقیت عبـور خواهد کـرد، افـزود: در 
این شـرایط همه مسـئوالن و مـردم باید برای افزایش روحیه نشـاط 
و شـادابی در جامعـه تـالش کنند؛ چراکـه امیدآفرینـی، از مهم   ترین 
عوامـل حـل مشـکالت  اسـت. وی ادامـه داد: به رغـم بسـیاری از 
مشـکالت، شاهد مهاجرت معکوس در بسیاری از روستاهای استان و 
بازگشـت نخبگان هسـتیم که باید اتخاذ تدابیر مناسب از این فرصت 
بـه وجـود آمده اسـتفاده کنیم. پورمحمدی همچنیـن به محدودیت 
منابـع دولتی اشـاره کـرد و گفت: مدیران دسـتگاه های اجـرای برای 

اسـتفاده هرچه بیشـتر از تـوان بخش خصوصی و مشـارکت خیران، 
نهایـت تـالش خـود را بـه کار گیرنـد. پوراصغـری، معـاون علمـی، 
فرهنگی و اجتماعی سـازمان برنامه و بودجه کشور هم در این جلسه 
برنامه های این سـازمان برای اسـتان آذربایجان شـرقی را تشریح کرد.

استاندار آذربایجان شرقی:

مسئوالن و مردم روحیه امید را تقويت كنند

حضور خبرنگاران ورزشی و تیم ذوب آهن اصفهان در جمع پوالدمردان  شرکت 

تیم ذوب آهن در آسیا نماينده 14 هزار تالشگر با همت است


