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توزیع ۱۸۰۰ کیسه پارچه ای در بین 
شهروندان اراکی 

اراک- تهمینـه دباغچـی: سرپرسـت سـازمان مدیریـت 
پسـماند شـهرداری اراک در خصـوص برگزاری طرح اسـتفاده از 
کیسـه هـای پارچـه ای خریـد به جای کیسـه های پالسـتیکی 
بـه مناسـبت روز جهانـی نه بـه پالسـتیک گفت:اجـرای اینگونه 
طـرح هـا، راه خوبـی برای کاهش اسـتفاده از پالسـتیک اسـت، 
چـرا کـه کیسـه هـای پارچـه ای بـرای مـدت طوالنی تـری قابل 
اسـتفاده بـوده و برای محیط زیسـت هـم مضر نیسـتند، وی در 
خصـوص مراحل اجـرای این طرح گفـت: در مرحلـه اول اجرای 
ایـن طرح تصمیم گرفته شـد کـه روی تجربه هـای پیش از خود 
تحقیـق کنیـم و طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه مشـخص 
شـد کـه تـا آن زمـان، چندیـن شـرکت خصوصی در شـهرهای 
مختلـف ایـن طـرح را پیـاده کـرده امـا هیچ کـدام بـه موفقیـت 
قابـل توجهـی نرسـیده و پس از مدتـی طرح را رها کـرده بودند.
حمیدرضـا قناتـی همچنیـن افـزود: وقتی بـر روی یک مـورد از 
ایـن شـرکت های خصوصـی تمرکـز کردیـم تـا بررسـی نماییـم 
کـه دلیـل عـدم موفقیـت ایشـان در اجـرای این طرح چیسـت، 
مشـخص شـد کـه این شـرکت لوگوی خـود را به صـورت بزرگ 
روی کیسـه هـای پارچـه ای که توزیـع می کرد نمـوده و این امر 
از نظر شـهروندان و اسـتفاده کنندگان بیشـتر یک کار تبلیغاتی 
محسـوب می شـده تـا یک فعالیت زیسـت محیطـی.، در نتیجه 
بـرای اجـرای اولیـه )پایلـوت( طرح تصمیـم گرفته شـد، جامعه 
هـدف را کوچـک انتخـاب نماییـم و محلـی بـرای اجـرای طرح 
تعییـن شـود که از لحاظ کاربـری و بازخورد بهتر، تاثیر بسـزایی 
داشـته باشـد، کـه در نهایـت با همـکاری فروشـگاه زنجیـره ای 
رفـاه، یکـی از شـعبات آن جهـت اجـرای ایـن طـرح آزمایشـی 
انتخـاب گردید.سرپرسـت سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری 
اراک در ادامـه گفـت: تجـارب مـا نشـان داده بـود کـه اصـوال 
دغدغه هـای محیـط زیسـتی بیـن جوانـان بیشـتر اسـت، لـذا 
جهـت مشـاوره و توجیـه منطقـی و اصولـی ایـن طـرح در بیـن 
شـهروندان، از یـک تیـم جوان کارشناسـی کـه از نیروهـای زیر 
مجموعـه سـازمان بودنـد اسـتفاده شـد، که بـا اسـتقبال خوبی 
همـراه شـد بـه طوری کـه در راسـتای اجـرای طـرح جایگزینی 
کیسـه پارچـه ای به جای پالسـتیکی، طی سـه روز متوالی بالغ 

بـر ۱۸۰۰ کیسـه بین شـهروندان توزیع شـد. 

مراسم تجلیل از پزشکان نمونه به 
مناسبت بزرگداشت روز پزشک 
دراداره کل بیمه سالمت گیالن 

بـه  حیـدری:  علـی   - رشـت 
بزرگداشـت  شـهریور  یکـم  مناسـبت 
 ، پزشـک  روز  و  سـینا  ابوعلـی  حکیـم 
مراسـم تجلیـل از 9 پزشـک نمونـه در 
اداره کل بیمـه سـالمت گیـالن برگـزار 

شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی دکتـر علـی اکبـری مدیـر کل 
بیمه سـالمت اسـتان گیالن در مراسـم بزرگداشـت روز پزشک و 
تجلیل از پزشـکان نمونـه آن اداره کل ضمن تبریک به مناسـبت 
گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان رجائی و باهنر ، روز پزشـک و 
روز داروسـاز)پنجم شـهریور( اظهارداشت:پزشکان دلسوز و متعهد 
نقـش و جایگاه مهمی در سـالمت جامعه برعهـده دارند و همواره 
در راسـتای خدمت به مردم و حفظ سـالمتی افـراد جامعه تالش 
مـی کننـد. وی در خصـوص انتخـاب 9 پزشـک نمونـه و تجلیل 
اداره کل بیمـه سـالمت گیـالن از این پزشـکان خاطرنشـان کرد: 
میانگیـن اقـالم تجویـزی دارویـی، پذیـرش بیمار،رضایتمنـدی 
بیمه شـدگان ، ارسـال نسـخ به موقـع ، رعایت تعرفه و فرانشـیز، 
همـکاری در پـروژه نسـخه نویسـی الکترونیـک و  از معیارهـای 
انتخاب این پزشـکان بوده اسـت.  مدیر کل بیمه سـالمت گیالن 
تصریـح کرد:یـک میلیون و ۳۴۴ هـزار و ۸۷۷ نفر، تعداد جمعیت 
بیمـه شـدگان سـالمت در اسـتان گیـالن اسـت ، از ایـن تعـداد 
یـک میلیـون و ۷۰ هـزار نفر بیمه شـدگان روسـتائی ، همگانی و 
شـهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هسـتند که بصورت رایگان بیمه شـده 
و از خدمـات بیمـه سـالمت در اسـتان اسـتفاده می کننـد. وی با 
بیـان اینکـه هزار و ۷۶۲ مرکز طرف قرار داد اعم از بیمارسـتان ها 
، داروخانه ها ، کلینیک ها و  در اسـتان با بیمه سـالمت همکاری 
دارنـد ، یادآورشـد: ماهانـه ۳9 میلیـارد تومـان از سـوی اداره کل 
بیمـه سـالمت به طـرف هـای قـرار داد پرداخت می شـود. دکتر 
اکبـری از وجـود ۲ هـزار و ۸۷۶ بیمـار خـاص در اسـتان گیـالن 
خبر داد و گفت:سـاالنه ۳۳ میلیارد تومان از سـوی اداره کل بیمه 
سـالمت اسـتان برای درمان این تعداد از بیمـاران هزینه پرداخت 
مـی شـود. وی میـزان پرداختـی بـه موسسـات طـرف قـرارداد با 
بیمه سـالمت اسـتان را طی سـالجاری ۱،۳۴۰،۶۷۰ میلیون ریال 
عنـوان کـرد و گفـت:در شـرایط فعلـی که کشـور با تحریـم های 
ظالمانه روبرو اسـت و دشـمنان نظام به دنبال ضربه زدن هسـتند 

بایـد بـا تدبیـر، تهدید تحریـم را بـه فرصت تبدیـل کرد

 با حضور نماینده  گنبد درمجلس شورای 
اسالمی 2۰ پروژه گازرسانی شهرستان  

بهره برداری وکلنگ زنی شد
نماینـده  طیـار   قرجـه  حضـور  بـا  گـرگان:  
مجلـس شـورای اسـالمی ،کریمـی معاون اسـتاندار و  
فرماندارویـژه گنبـد  و مهنـدس رحیمـی مدیرعامـل 
بخـش   رسـانی    گاز  پـروژه    ۲۰   ، گلسـتان  گاز 
روسـتایی و صنعتـی شهرسـتان مـورد بهـره بـرداری 
و کلنـگ زنـی قـرار گرفت. بـه گزارش روابـط عمومی  
در مراسـمی کـه به همیـن  منظور در محل روسـتای  
قـوالق پورته  گنبد برگزار شـد  عملیـات اجرایی  گاز 
۶ روسـتا  بهمـراه  خـط تغذیـه تقویتـی  شهرسـتان  
آغـاز  و تعـداد ۱۳  واحـد صنعتـی نیـز  مـورد بهـره 
بـرداری قـرار گرفـت.  در ایـن مراسـم، مدیرعامـل 
شـرکت گازاسـتان گلسـتان بـا تبریـک هفتـه دولـت  
اظهار داشـت : پروژه های مذکور  شـامل ۶  روسـتای  
آی تمـر ،قربـان قلیـچ مـال ، داده آلوم  ،قـوالی بورته 
، کلیجـه و شـهید قربانـی وهمچنیـن  پـروژه اجـرای 
خـط تغذیـه تقویتی ضلـع غربـی گنبد و گاز رسـانی 
بـه جایـگاه CNG   و بهمـراه  ۱۳ واحـد صنعتـی  
شهرسـتان  مـی باشـد . وی افـزود: بـرای گاز رسـانی 
بـه ایـن ۲۰  پـروژه  در مجمـوع  نزدیـک بـه  ۳۱۱  
میلیـارد   ریـال  اعتبـار  در نظـر گرفته شـده  که در 
ایـن راسـتا  تعـداد  ۷۱۰   خانـوار شهرسـتان  نیـز از 
نعمـت گاز طبیعـی برخوردار  خواهند شـد . مهندس 
رحیمـی  تصریـح کرد: در حال حاضـر  از تعداد  ۱۶۳  
روسـتای شهرسـتان  گنبـد   تعـداد ۱۴۲ روسـتا گاز 

رسـانی شـده  است.

مجالس محرم و صفر ظرفیت بزرگی 
برای تبلیغ وقف هستند

قـم -مدیـرکل اوقـاف اسـتان قم 
گفـت: مجالـس محـرم و صفـر یکی از 
بزرگ تریـن ظرفیت هـا بـرای تبلیـغ و 
ترویج سـنت حسـنه وقف هسـتند. به 
گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقاف 
و امـور خیریـه اسـتان قـم، حجت االسـالم والمسـلمین عباس 
اسـکندری در جلسـه هماهنگـی سـوگواره بصیرت عاشـورایی 
بـا حضـور مدیـران مراکـز فرهنگـی قرآنـی امامزادگان اسـتان 
قـم اظهـار کـرد: اسـتفاده از ظرفیت بقـاع متبرکه در راسـتای 
انجـام فعالیت هـای فرهنگی برای تحقـق مطالبات رهبر معظم 
انقـالب، اقدامـات گسـترده ای الزم اسـت. وی افزود: بـرای این 
منظـور بایـد بقـاع متبرکه در ارتبـاط با فعالیت هـای فرهنگی، 
پویاتـر از گذشـته وارد عمـل شـوند و در ایـن زمینـه بایـد بـه 
ظرفیت هـای گوناگـون آنهـا پرداخـت. مدیـرکل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان قـم بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت های فرهنگـی 
و عمرانـی در بعضـی بقـاع بیشـتر اسـت گفـت: بـا ایـن حـال 
مسـئوالن فرهنگـی حرم هـای مطهـر امامـزادگان، می تواننـد 
بـا انجـام برخی اقدامـات، ضعف زیرسـاخت ها را جبـران کنند 
همچنیـن بعضـی زمان ها همچـون محرم و صفـر و ماه مبارک 
رمضـان دارای ظرفیت هایـی هسـتند کـه بایـد مدبرانـه از آنها 
بهـره گرفـت.وی ادامه داد: اولویت نخسـت فعالیت هـای اوقاف 
بایـد بـا محوریت بقاع متبرکه باشـد به ویـژه در ماه های محرم 
و صفـر که مراسـم عـزاداری گوناگونی تدارک دیده می شـوند؛ 
برنامه ریـزی گسـترده ای داشـت و  بایـد  ایـن منظـور  بـرای 
از مدت هـا پیـش بـه فکـر بـود تـا هـر روز و سـاعت محـرم و 
صفـر، بـه درسـتی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد. اسـکندری 
بـا بیـان اینکـه برنامه ریـزی اصلـی توسـط معاونـت فرهنگـی 
اوقاف اسـتان صـورت می گیرد گفـت: در عین حال مسـئوالن 
فرهنگـی بقاع، بدنه اجرایی کار هسـتند. وی بـا تاکید بر اینکه 
بایـد کار اجرایـی را به مـردم واگذار کرد گفـت: هیأت امنا بقاع 
متبرکـه برآمـده از مـردم هسـتند بنابراین بایـد کار را به عهده 
آنها گذاشـت و اوقاف از انجام کارهـای اجرایی بپرهیزد چرا که 
تجربـه اقدامات گذشـته نشـان می دهد واگذاری امـور به مردم 
موجـب پیشـرفت بهتـر امـور می شـود و ضعف هـا نیـز کمتـر 
می شـوند ضمـن اینکـه کاهـش هزینه هـا را هـم در پـی دارد. 

شهردار بندرعباس : هفته دولت 
فرصتی برای تقویت همدلی بین 

دولت و ملت
بندرعباس - کیوان حسـین پور: 
شـهردار بندرعبـاس گفـت: هفتـه دولت 
بیـن  همدلـی  بـرای  مناسـب  فرصتـی 
دولـت و ملـت و یـادآور بـزرگ مردانـی 
ماننـد شـهیدان رجایی و باهنر اسـت که 
سـیره، منـش و روش آنـان، خدمت بی ادعا بود. عبـاس امینی زاده 
بـا گرامیداشـت هفتـه دولـت اظهـار کـرد: نامگـذاری هفتـه اول 
شـهریور مـاه، بـه نام هفتـه دولت یـادآور نـام و یاد شـهیدان واال 
مقـام رجایـی و باهنـر و تمام کسـانی اسـت کـه دلسـوزانه در راه 
خدمت به هموطنان، انسـانیت را به تصویر کشـیده و مسـیر رشد 
و ترقـی، عمـران، آبادانـی و پیشـرفت همه جانبه کشـور را هموار 
کرده انـد. وی افـزود: در نظـام جمهوری اسـالمی که افتخـار ارائه 
الگـوی مـردم سـاالری دینـی را در عرصه سیاسـی منطقـه دارد، 
نقـش دولت به عنوان تسـهیل کننـده رابطه میان مـردم و ارکان 
حاکمیـت و مجری قوانین در راسـتای ایجاد جامعـه ای قانونمدار، 
شـهروند محور و پیشـرو، نقشـی غیرقابل انکار و تاثیر گذار است.  
شـهردار بندرعبـاس ادامـه داد: امـروزه دولتمردان ما بـا پیروی از 
فرامیـن رهبـر عظیم الشـأن انقالب اسـالمی و با مشـی اعتدال و 
با وحدت و خرد جمعی در کمال دلسـوزی و صداقت در تالشـند 
بـا تکیـه بـر توانایی های زنان و مـردان بزرگ این سـرزمین ضمن 
حـل مشـکالت و ایجـاد آرامـش در جامعه دوسـتان را امیـدوار و 
دشـمنان را مایـوس کننـد.  امینـی زاده بـا اشـاره به اینکـه تاریخ 
شـکوهمند نظام جمهوری اسـالمی ایران پایه های عـزت و اقتدار 
خـود را روز بـه روز مسـتحکم تر می کنـد، خاطرنشـان کـرد: این 
انقـالب یادآور بزرگ مردانی مانند شـهیدان رجایی و باهنر اسـت 

کـه سـیره، منـش و روش آنـان، خدمـت بی ادعـا بود. 

انتخاب شهرداری اندیشه بعنوان 
اداره نمونه و برتر شهرستان شهریار 

در همایش روز کارمند
 اندیشـه - فریبـا میرزایـی پنـدار: همزمـان بـا فـرا 
رسـیدن هفتـه دولـت و روز کارمنـد طـی مراسـمی بـا حضـور 
مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی از کارمنـدان و ادارات برتـر 
شـهریار تجلیـل گردیـد. در ایـن همایش که با حضـور مالنوری 
معاون سیاسـی وزارت کشـور ، طاهری فرماندار شهریار ،کاویانی 
شهردارشهراندیشـه مسـئولین ادارات و نهادهـا ، شـهرداران و 
اعضای شورا و کارمندان ادارات شهرستان در سالن فرهنگسرای 
الغدیـر امیریـه برگزار شـد ، فرماندار شهرسـتان شـهریار ضمن 
تقدیر از همه تالشـهایی که مسـئولین ادارات و شـهرداری های 
تابعـه در راسـتای رفـع مشـکالت مـردم انجـام داده انـد گفت : 
امـروز خوشـبختانه بـا تالشـهایی که همـه عزیـزان در  ادارات و 
نهادهـای شهرسـتان شـهریار انجـام مـی دهنـد ، شـاهد رفـع 
بسـیاری از مشـکالت و نواقص در شهرسـتان شـهریار هستیم و 
ایـن نویـد خوبی اسـت که شـاهد پیشـرفت و توسـعه متـوازن 
در ایـن شهرسـتان باشـیم . در ادامـه این مراسـم نیـز مالنوری 
دسیسـه های دشـمنان را از مسـائلی دانسـت که از اول انقالب 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می 
کنـد و همـواره بـا اتحـاد و همدلـی در مقابـل ایـن دسیسـه ها 
ایسـتادگی کـرده اسـت. وی پیشـرفت هـای کشـور را در ۴۰ 
سـالگی انقالب بسـیار مهم عنوان نمود و افزود : دسـتاوردهایی 
کـه امـروز در انقـالب اسـالمی همزمـان بـا ۴۰ سـالگی انقالب 
آن را جشـن مـی گیریم بسـیار قابل توجـه اسـت . وی در ادامه 
سـخنان خـود افزود : امروز دولت در شـرایط سـختی قـرار دارد 
ولـی بـا کمک مردم و همت خود شـاهد سـربلندی ملـت ایران 
در جهـان هسـتیم و مـردم نیـز همـواره همـراه و همـگام رهبر 
انقـالب اسـالمی و دولـت بـا تمام سـختی هـا جنـگ اقتصادی 
را همچـون جنـگ نظامـی و تبلیغاتـی پشـت سـر مـی گذارند 
تـا دشـمنان همچنـان از ایـن موضـوع مایـوس شـوند . گفتنی 
اسـت در پایـان ایـن مراسـم مهنـدس بهـروز کاویانـی شـهردار 
اندیشـه بعنوان یکی از ادارات برتر و برگزیده شهرسـتان شهریار 
معرفـی و لـوح ایـن مراسـم را از دسـتان معاون سیاسـی وزارت 
کشـور و مسئولین شهرسـتانی دریافت نمود . همچنین تعدادی 
کارمندان شـهرداری اندیشـه نیز بعنوان  کارمند نمونه معرفی و 

از آنهـا تجلیـل به عمـل آمد

اخبار ایراناخبار ایران در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن تامین سنگ آهن است
اصفهـان – مرادیان: نشسـت خبری مهنـدس منصور یزدی 
زاده مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان بـا حضور،اصحاب رسـانه و 
جمعی از دیگر مسـئولین شـرکت دوشـنبه چهارم شـهریور ماه 

همزمـان با هفته دولـت در دفتـر مدیرعامل برگزار شـد. 
و  دولـت  هفتـه  تبریـک  ضمـن  زاده  یـزدی  منصـور  مهنـدس 
گرامیداشـت یـاد وخاطـره شـهیدان گرانقـدر رجایـی و باهنـر گفـت 
: امسـال تحـت عنـوان رونـق تولیـد از سـوی مقـام معظـم رهبـری 
نامگـذاری گردیـد و تولیـد کننـدگان در ایـن خصوص وظیفه سـنگین 
و الزاماتـی نیـاز دارنـد تـا بتواننـد در ایـن زمینـه بـا تمـام قـوا نقـش 
آفریـن باشـند. وی در ادامـه بـه فراینـد متفـاوت تولیـد ذوب آهـن بـا 
سـایر فوالدسـازان پرداخـت و افـزود : شـیوه تولیـد در ذوب آهـن بـه 
روش کـوره بلنـد اسـت کـه ایـن شـیوه ۸۰ درصـد تولیـد در دنیـا را 
بـه خـودش اختصـاص داده اسـت. شـرکت هـای تولیـدی دیگـر از گاز 
طبیعـی اسـتفاده مـی کنند و از یارانـه این حامل های انـرژی برخوردار 
هسـتند امـا زغـال و کک مـاده اولیه تولیـد در ذوب آهن به شـمار می 
رونـد . ایـن امـر موجب شـده سـود ذوب آهـن اصفهان نسـبت به دیگر 

شـرکت هـای فوالدسـاز کمتـر باشـد .
بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن تامین سنگ آهن است 

مهنـدس یـزدی زاده در ایـن جلسـه بـه پـروژه هـای مختلـف این 
شـرکت از جملـه پـروژه هـای PCI ،پروژه زیسـت محیطی فلکسـیبل 
، تولید تسـمه تیر ورق و سـایر دسـتاوردهای این شـرکت اشـاره نمود 
و افـزود : بزرگتریـن دغدغـه امروز ذوب آهن تامین سـنگ آهن اسـت. 
هـم اکنـون در مـرز یک میلیـون تن تولید فوالد هسـتیم شـاید اندکی 
بـا برنامـه فاصلـه داشـته باشـیم اما تـالش داریـم آن را در شـش ماهه 
دوم جبـران نماییم.انتظـار داریـم بـا برنامـه ریـزی وزارت صمـت مـواد 
معدنـی در داخـل بـه ارزش افـزوده تبدیـل شـود و سـپس فراینـد 

صادرات را شـاهد باشـیم. 

ناهمگونی در واگذاری ها مشکالت فراوانی را ایجاد نمود 
وی گفـت : تمـام معـادن ایـران در گذشـته در اختیـار ذوب آهـن 
اصفهـان بـود امـا از زمانی کـه بحث واگذاری ها انجام شـد و متاسـفانه 

ناهمگونـی رخ داد مشـکالت فراوانـی را ایجـاد کرد.
پـروژه VD و تولیـد ریـل یکـی از مهمتریـن اقدامـات ذوب آهـن 

در سـال گذشـته بود
محدودیتی در تنوع و تناژ تولید ریل وجود ندارد 

مهنـدس یزدی زاده گفت : در سـال گذشـته رویدادهای خوبی 
را در ذوب آهـن اصفهـان شـاهد بودیـم کـه البتـه در گذشـته نیـز 
ریشـه دارد امـا بـا همکاری کلیه تالشـگران در بخـش های مختلف 
تسـریع شـد. تولید ریل بـه عنوان یـک آرزوی بزرگ بـرای ایرانیان 
مطـرح بـود کـه در سـال گذشـته در ذوب آهـن اصفهـان بـه ثمـر 

نشسـت برای تولیـد این محصول اسـتراتژیک پـروژه VD در ذوب 
آهـن راه انـدازی شـد تـا فـوالد ریـل بـا باالتریـن کیفیـت تولیـد 
گـردد و هـم اکنـون محدودیتـی در خصـوص تنـوع و تنـاژ تولیـد 

ریـل وجود نـدارد.
هر یک از درب های فلکسیبل حدود 1000 شیت نقشه و 

بیش از چند هزار قطعه دارد
وی در ادامـه بـه مبحـث محیطزیسـت پرداخـت و گفـت : یکـی 
از موفقیـت هـای خـوب و موثـر مـا در ایـن زمینـه در باتری سـه کک 
سـازی رخ داد. طراح،سـاخت و تولیـد درب هـای فلکسـیبل)انعطاف 
پذیـر( بـا تـالش و کوشـش شـبانه وزی کارکنان و در شـرایط سـخت 
تحریمـی بـه ثمـر نشسـت و افتخـاری دیگـر بـه کارنامـه این شـرکت 
مـادر صنعتـی افزوده شـد و هم اکنـون تعدادی از درب ها نصب شـده 

اسـت. هـر یـک از ایـن درب هـا حـدود ۱۰۰۰ شـیت نقشـه و بیش از 
چنـد هـزار قطعه اسـت.

مهنـدس یـزدی زاده در خصـوص پـروژه PCI نیـز اظهـار داشـت 
: ایـن پـروژه از سـال 95 کلیـد خـورد و بـه دلیـل مشـکالت تحریـم و 
واردات قطعـات پیشـرفت کنـدی داشـت. مراحلـی از این پروژه توسـط 
طـرف چینـی انجام می گیـرد که برنـده مناقصه بود اما نصب،سـاخت، 
اسـکلت فلزی،معمـاری و ... توسـط شـرکت انجام می گیـرد. این پروژه 
هـم اکنـون در فـاز راه انـدازی قـرار دارد تنهـا بخـش کوچـک آن کـه 
تزریـق پـودر زغـال بـه داخـل کـوره بلندهـا اسـت باقـی مانـده که به 

صـورت آزمایشـی بـزودی انجام مـی گیرد.
ذوب آهن اصفهان حدود 1000 میلیارد تومان پروژه خرید 

پساب دارد 
مهنـدس یـزدی زاده اضافـه کـرد :حـدود ۱۰۰۰ میلیـارد تومـان 
پـروژه هـای خریـد پسـاب داریـم و قراردادهـای خرید شـهرهای نجف 
آباد،ایمانشـهر و روسـتاهای فالورجان نیز منعقد شـده اسـت. امیدواریم 
از دو سـال آینـده بـه مـرور مصـرف آب خـام فقـط در حـد شـرب و 
 BOT مصـارف بهداشـتی داخـل کارخانه باشـد. در ایـن زمینه پـروژه
تصفیه خانه توسـط شـرکت مپنا به عنوان برنده در دسـت اقدام اسـت 
و اولیـن الگـوی کشـور در ایـن زمینـه بـه شـمار مـی رود. مدیرعامـل 
شـرکت تصریـح کـرد : ذوب آهـن بـه دلیل داشـتن نیـروگاه گفته می 
شـود کـه خـودش بایـد خـوراک آن را تامیـن نمایـد. گازی کـه بـرای 
نیـروگاه بـه مـا مـی دهند بـا تعرفه صنعتـی اسـت در حالی کـه باید با 

تعرفـه نیروگاهـی به مـا بدهند.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن بازدیـد اصحـاب رسـانه از پـروژه تولید 
ریـل در نـورد ۶5۰،سـاخت درب هـای فلکسـیبل و کـوره بلند شـماره 
سـه از نزدیـک بازدیـد نمودنـد و در نشسـت خبـری نیز سـواالت خود 

را نیـز مطـرح نمودند.

کرمانشـاه - حیاتـی: مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای 
غـرب از افتتـاح و کلنگ زنـی 12 پـروژه بـزرگ انتقـال و 
فوق توزیـع بـرق در اسـتان کرمانشـاه همزمـان بـا هفتـه 
دولـت بـا اعتبـاری بالـغ بـر 8۶۷ میلیـارد ریال خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب، "علی 
اسـدی" مدیرعامـل ایـن شـرکت گفـت: همزمان بـا هفته دولـت، ۱۲ 
پـروژه بـزرگ انتقـال و فوق توزیـع بـرق در اسـتان کرمانشـاه افتتـاح و 
کلنگ زنـی می شـود. وی افـزود: هـدف از اجـرای این پروژه هـا، افزایش 
پایـداری و قابلیـت اطمینـان شـبکه، کاهـش تلفـات و تقویـت شـبکه 

فوق توزیـع، ایجـاد زیرسـاخت الزم برای تأمین برق صنایع، مشـترکین، 
کشـاورزی و توسـعه شـهری در شهرسـتان کرمانشـاه و شهرستان های 
محـل اجـرای ایـن پروژه هـا می باشـد کـه بهره بـرداری از آن هـا، نقش 
بسـزایی در توسـعه زیرسـاخت ها و اشـتغالزایی کرمانشـاه ایفا می کند. 
اسـدی در ادامـه گفـت: باعـث افتخـار اسـت کـه اعـالم کنـم ایـن 
پروژه هـا در راسـتای فرمایشـات مقـام عظمـای والیـت حضـرت امـام 
خامنه ای)مدظله العالـی( در نامگـذاری سـال ۱۳9۸ بـه نام سـال “رونق 
تولیـد” و بـا اسـتفاده حداکثـری از تـوان تولیـدی سـازندگان داخلـی 
و تـوان فنی مهندسـی پیمانـکاران داخلـی و کارشناسـان متخصـص و 

متعهـد شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب بـه بهره بـرداری می رسـند. وی 
در ادامـه افـزود: بهره بـرداری از ایـن پروژه هـا نقـش بسـزایی در تأمین 
بـرق طـرح گرمسـیری)انتقال و تأمیـن آب( مناطـق سـرپل ذهاب و 
جدیداالحـداث،  بیمارسـتان های  کرمانشـاه،  شـهری  قطـار  ازگلـه، 
مجتمع هـای تجـاری، مشـترکین ایفـا می کنـد. مدیرعامـل بـرق غرب 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: ایـن پروژه ها در شهرسـتان های کرمانشـاه، 
سـرپل ذهاب، گیالنغـرب، قصرشـیرین، صحنـه و اورامانـات افتتـاح و 
کلنگ زنـی می شـوند و اعتبـاری بالـغ بـر ۸۶۷ میلیـارد ریـال در آن ها 

هزینه شـده اسـت.

- رسـتمی: منصـور رضوانـی جـالل رییـس سـازمان جهـاد  همـدان 
کشـاورزی اسـتان همـدان، در بیسـت و یکمیـن نشسـت خبـری جهـاد 
کشـاورزی در سـال 98 گفـت: در هفتـه دولت ۶0 پـروژه بخش کشـاورزی 
بـه مبلـغ 282 میلیـارد ریـال افتتاح می شـود که ایـن پروژه ها بـرای 339 
نفـر اشـتغال زایی دارد؛ در مجموع برای سـال 98 تعداد 2۶20 تعهد اشـتغال 

برنامه ریـزی کرده ایـم کـه تـا کنـون 81۶ تعهـد محقق شـده اسـت. 
وی افـزود: بـه مناسـبت هفته دولت یـک گلخانه ۱۴ هکتـاری در نهاوند و یک مجتمع 
گلخانـه ای ۶۸ هکتـاری در مالیـر کلنگ  زنـی خواهـد شـد. رییس جهاد کشـاورزی اسـتان 
همـدان تشـریح کـرد: در کلـزا نسـبت بـه سـایر محصوالت، میـزان وابسـتگی به خـارج از 

کشـور بیشـتر اسـت؛ در گذشـته 9۲ درصـد دانـه روغنـی از خارج کشـور وارد می شـد که 
ایـن عـدد بـا توسـعه کشـت کلـزا بـه ۸۶ درصد رسـیده اسـت اما باز هـم وابسـتگی وجود 
دارد و بایـد تولیـد دانه هـای روغنـی را افزایـش دهیم. منصـور رضوانی جـالل تصریح کرد: 
سیاسـت دولـت ایـن اسـت کـه در پرداخـت بهـای محصـوالت کشـاورز به خصـوص کلزا 
بـه خوبـی ورود کنـد ؛ هـدف از تولیـد کلـزا اسـتصحال روغـن و جایگزیـن کـردن کنجاله 
بـه جـای کنجاله سـویا اسـت که هـر دو به کم کـردن وابسـتگی و واردات کمـک می کند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه کشـاورزی تعطیلـی بردار نیسـت، تبیین کـرد: اگر بخواهیـم مانند 
سـال های گذشـته کشـت داشـته باشـیم کار بزرگـی نکرده ایـم. کشـت محصوالتـی مانند 
زغفـران و محصـوالت کـم آببـر ماننـد گل محمـدی و خارشـتر در برنامه اسـت. همچنین 

بـا اسـتفاده ازروش هـای مختلـف و علـم روز مانند آبیـاری نوین برای کاهـش مصرف آب، 
توسـعه گلخانه ها، کشـت نشـایی، کشـاورزی حفاظتی و... در تالشـیم با حداقل آب کشـت 
کنیـم.وی در رابطـه بـا کشـت هندوانه عنوان کـرد: هندوانه همـدان زمانی به بـازار می آید 
کـه تقاضـا کـم اسـت و صـادرات هـم بـه صرفه نیسـت؛ بـه همین جهـت ما توصیـه نمی 
کنیـم کسـی هندوانـه کشـت کنـد. وی در رابطـه بـا صنایـع تبدیلـی گفـت: ۴.9  میلیون 
تـن محصـوالت کشـاورزی کشـور در اسـتان همـدان تولیـد می شـود کـه در بسـیاری از 
محصـوالت ماننـد محصـوالت لبنی حتی مـازاد تولید داریم و در دو یا سـه محصول صنایع 
تبدیلی ایجاد نشـده اسـت. هم چنین در سـیب زمینی، سـیر و گردو مشـکل و محدودیت 

داریـم و بایـد کمـک کنیم سـرمایه گذاری صـورت گیرد.

آذربایجـان  اسـتاندار  فـالح:  اسـد   - تبریـز 
شـرقی در سـفر به شهرسـتان آذرشـهر، ۶ طرح 
عمرانـی، خدماتـی و تولیدی را به مناسـبت هفته 

دولـت افتتـاح کرد.
سـاختمان اداره امـور مالیاتـی شـهر ممقـان یکـی از این 
پروژه هـا بـود کـه در زمینـی بـه مسـاحت ۱5۰۰ مترمربـع 
و بـا اعتبـاری بالـغ بـر پنـج میلیـارد ریـال بـه بهره بـرداری 
و  بهداشـتی  مرکـز  همچنیـن  پورمحمـدی  دکتـر  رسـید. 
درمانـی شـهر ممقـان را کـه بـا بیـش از ۳5 میلیـارد ریـال 
کـرد.  افتتـاح  اسـت،  شـده  احـداث  خیـران  مشـارکت  بـا 
همزمـان بـا حضـور اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در شـهر 
ممقـان، عملیـات سـاخت واحد فـرآوری مواد غذایـی، نخود 

و خشـکبار این شـهر در  پنـج هکتار زمین و سـرمایه گذاری 
اولیـه ۱۰ میلیـارد ریـال آغاز شـد. بـه گفته مدیـر این طرح، 
اشـتغال زایی بـرای بیش از یـک هزار نفر از جوانـان منطقه و 
افزایـش صـادرات مـواد غذایـی، از مزایای این طرح به شـمار 
مـی رود. اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ادامـه یـک واحـد 
تولیـد تجهیـزات اسـتیل چهارگانـه بیمارسـتانی بـا بیـش از 
۱۸۰ نـوع محصـول متفـاوت و تخـت الکترومکانیکـی اتـاق 
عمـل را افتتـاح کـرد. بـرای راه انـدازی ایـن واحـد صنعتـی، 
بالـغ بـر ۱۰ ميليـارد تومان سـرمایه گذاری شـده و بـا افتتاح 
آن بـرای بيـش از ٣٠ نفـر بـه صـورت مسـتقيم و ٣٠ نفـر 
بـه صـورت غيرمسـتقيم اشـتغال زايی شـده اسـت.یک واحد 
تولیـد تجهیـزات یک بارمصـرف آزمایشـگاهی و بیمارسـتانی 

بـا سـرمایه گذاری یـک میلیـارد تومـان و اشـتغال زایی ۲۰ 
نفـر نیـز بـا حضـور اسـتاندار آذربایجـان شـرقی افتتاح شـد. 
همچنیـن بهره بـرداری از فـاز چهـارم و طـرح توسـعه خـط 
تولیـد کیـک نظری با حضور اسـتاندار آذربایجان شـرقی آغاز 
شـد. افتتـاح سـاختمان جدیـد مرکـز علمـی کاربـردی گروه 
صنایـع غذایـی شـیرین عسـل از دیگـر برنامه هـای اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی در سـفر به شهرسـتان آذرشـهر بـود. دکتر 
پورمحمـدی در مراسـم افتتـاح ایـن طـرح، بـا قدردانـی از 
عملکـرد مدیریـت این مجموعه در راسـتای اشـتغال جوانان، 
گفـت: توجـه بـه ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان، بسـیاری از 
مشـکالت و آسـیب های اجتماعـی را کاهـش می دهـد. وی 
اظهـار داشـت: حجم بـاالی پروژه هایی کـه در اسـتان افتتاح 

می شـود، حاکـی از چرخـش چـرخ بـزرگ انقـالب اسـت و 
ایـن رونـد، ادامه خواهـد یافت. پورمحمـدی افزود: مـردم ما، 
مـردان روزهـای سـخت هسـتند و در گـذر از وضعیـت فعلی 
و حرکـت به سـمت توسـعه، پیشـرفت و اقتـدار روزافزون نیز 
موفـق خواهنـد بـود. اسـتاندار آذربایجان شـرقی همچنین بر 
ضـرورت هدف محـوری دانشـگاه ها و حرکـت آنهـا به سـمت 

کارآفرینـی تاکیـد کرد.

اهـواز - رحمان محمدی: به مناسـبت گرامیداشـت 
ولـت  کیلـو   132.33 پسـت  اول  فـاز  دولـت،  هفتـه 
زهـره هندیجـان و ورود و خـروج خـط 132 کیلـو ولت 
ماهشـهر 400 – هندیجـان در ایـن پسـت، بـا حضـور 
اسـتاندار خوزسـتان  مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای 

خوزسـتان و مسـئولین محلـی افتتاح شـد.
مدیرعامـل این شـرکت در آییـن افتتاح پسـت و خط زهره 
گفـت: ظرفیـت فاز اول پسـت زهـره ۳۰ مگا ولت آمپـر و ارزش 

سـرمایه گـذاری این پـروژه ۱55 میلیارد ریال بوده اسـت.
محمـود دشـت بـزرگ بـا بیـان اینکـه ۶۰۰ میلیـارد ریـال 

دیگـر در ایـن پسـت نیـز سـرمایه گـذاری صـورت مـی گیـرد، 
اظهـار کـرد: فـاز دوم این پسـت ۶۰ مگا ولت آمپـر و به صورت 
دائـم اجرایـی خواهـد شـد و یـک خـط بـه طـول ۶۰ کیلومتر 
بـه پسـت امیدیـه نیـز متصـل می شـود تـا رینگ پسـت زهره 
و قابلیـت اطمینـان و مانـور آن افزایـش یابـد. وی ادامـه داد: تا 
افـق ۱۴۰۳ در ناحیـه جنـوب شـرق ایـن شـرکت کـه شـامل 
شهرسـتان های هندیجان، ماهشـهر و سـربندر اسـت ۱۶ پروژه 
بـه ارزش سـرمایه گـذاری ۷ هـزار و 5۰۰ میلیارد ریـال اجرایی 
خواهـد شـد. مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای خوزسـتان با 
بیـان اینکـه در چند سـال گذشـته 5۴۰ میلیارد ریـال تنها در 

بـرق هندیجـان سـرمایه گذاری صـورت گرفته، تصریـح کرد: با 
برقـدار شـدن پسـت زهـره بارگیری تاسیسـات این شهرسـتان 

کمتـر از 5۰ درصـد و نرمال شـده اسـت.
دشـت بـزرگ با اشـاره بـه فعال بـودن ۱۱۶ پـروژه برقی در 
سـطح خوزسـتان، تاکیـد کـرد: بـرای اتمـام ایـن پـروژه ها که 
عملیـات اجرایـی آنهـا شـروع شـده بیـش از ۷۰ هـزار میلیارد 
ریـال در سـه یـه چهـار سـال آینـده منابـع الزم اسـت کـه 
امیدواریـم بـا نـگاه و عنایت ویژه ای به خوزسـتان تامین شـود.

وی عنـوان کـرد: شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان یـک 
رونـد تعالـی و شایسـتگی را در پیش گرفته و عالوه بر نوسـازی 

شـبکه و تامیـن بـرق پایـدار در تابسـتان، بـرای سـومین سـال 
پیاپـی رتبـه برتـر جشـنواره رجایی را کسـب کرده اسـت.

غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان نیـز در ایـن آییـن 
افتتـاح گفـت: افتتـاح ایـن پسـت کـه یـک اقـدام زیرسـاختی 
اسـت کمـک مـی کنـد تـا عـالوه بر پایـداری بـرق مشـترکین 
خانگـی رونـد سـرمایه گـذاری در هندیجان و رونـد تولید کار و 

اشـتغال تسـهیل شود.

با حضور استاندار؛

6 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی به مناسبت هفته دولت در شهرستان آذرشهر افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت

پست و خط برق زهره هندیجان افتتاح شد

مدیرعامل برق غرب خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی ۱۲ پروژه بزرگ انتقال و فوق توزیع برق در استان کرمانشاه همزمان با هفته دولت 
با اعتباری بالغ بر ۸6۷ میلیارد ریال

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

۲6۲0 تعهد اشتغال برای سال 9۸ برنامه ریزی کرده ایم

تبریـز - اسـد فـالح: اسـتاندار آذربایجـان شـرقی از تدوین سـه برنامه 
کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت بـرای حل مشـکل اشـتغال در اسـتان 
خبـر داد و گفـت: تـالش بـرای ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان، اصلی ترین 

اولویـت مدیریت اسـتان اسـت. 
دکتر محمدرضا پورمحمدی در مراسـم گرامی داشـت شـهیدان رجایی و باهنر و شـهدای 
دولـت بـا حضـور وزیـر کشـور، اظهـار داشـت: در مراسـم معارفـه خـود به عنـوان اسـتاندار، 

تصریـح کـردم کـه اشـتغال و محیط زیسـت دو اولویت بنده در این سـمت اسـت و همچنان 
بـر ایـن دو اولویـت پافشـاری می کنـم. وی بـا بیـان اینکـه بـرای حـل مشـکل اشـتغال در 
اسـتان سـه برنامـه کوتاه مدت، میان مـدت و بلندمدت طراحی شـده اسـت، افـزود: در برنامه 
کوتاه مدت اشـتغال، طرح هایی مانند خوداشـتغالی و اشـتغال روسـتایی در نظر گرفته شـده 
اسـت کـه تسـهیالت خوبـی نیز از سـوی دولـت پرداخت می شـود. پورمحمـدی افـزود: آغاز 
طـرح توسـعه ۲۸۰ واحـد صنعتـی، ایجـاد سـه شـهرک گردشـگری و صنایع دسـتی، ایجاد 
شـهرک تخصصـی چـرم و کفش و احـداث کارخانه فناوری در اسـتان نیـز از جمله طرح های 
برنامـه میان مـدت اشـتغال در اسـتان اسـت. وی همچنیـن سـه طـرح بزرگ صنعتی شـامل 
کارخانـه ذوب مـس، نفلین سـینیت سـراب و ایجـاد قطـب سـوم خـودرو را طرح هـای اصلی 
برنامـه بلندمـدت اشـتغال عنـوان کـرد و گفـت: بـا تحقـق این سـه طـرح، حداقـل ۳۰ هزار 
فرصت شـغلی مسـتقیم و ده ها هزار فرصت شـغلی غیرمسـتقیم ایجاد خواهد شـد. اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی در ادامـه تکمیـل و احـداث راه هـای مواصالتـی را یکـی از اساسـی ترین 

زیرسـاخت های توسـعه برشـمرد و گفت: پروژه های مهم راه سـازی در اسـتان شـامل بزرگراه 
 تبریـز- اهـر، بزرگـراه تبریـز- سـهند و خط آهـن میانـه- بسـتان آباد در ماه هـای آینـده بـه 
بهره بـرداری می رسـند. پورمحمـدی همچنیـن با گرامی داشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایی 
و باهنـر، گفـت: ایـن دو شـهید بزرگـوار، خـود را خـادم ملـت و مقلـد امـام می دانسـتند که 
امیدواریـم مـا نیـز بتوانیـم راه آنهـا را ادامه داده و خدمت گزار شایسـته ای برای مردم باشـیم. 
وی بـا بیـان اینکـه وحدت و همدلی کامل در بین مسـئوالن اسـتان وجود دارد، افـزود: برای 
رسـیدن بـه توسـعه مطلـوب، بایـد برنامه های مدون داشـته باشـیم و بر این اسـاس تدوین و 
تصویب برنامه هایی همچون سـند تدبیر توسـعه دوم و سـند آمایش اسـتان را در دسـتور کار 
قـرار دادیـم. پورمحمدی همچنیـن اجرای موفق هـر برنامه ای را نیازمند اتـاق فکر متخصص 
و کاربلـد دانسـت و گفـت: بـرای پیشـبرد اهداف توسـعه ای اسـتان، مجمع مشـورتی اسـتان 
متشـکل از وزرا، اسـتانداران و نماینـدگان سـابق و فعلـی و سـایر افـراد متخصـص و مجـرب 

تشـکیل شـده اسـت که در شـش کمیته تخصصـی فعالیـت می کند.

استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

ایجاد اشتغال برای جوانان، اصلی ترین اولویت مدیریت استان


