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اخبار
 19تا  22مهر ماه در محالت؛

بزرگترین رویداد صنعت سنگ برگزار میشود
مدیر روابط عمومی هشتمین نمایشگاه بینالمللی سنگ محالت و نیمور از
برپایینمایشگاهبینالمللیسنگساختمانیوصنایعوابستهدرمهرماهسال
جاری در محالت و نیمور خبر داد.
اکبر صفرزاده گفت :این نمایشگاه  19تا  22مهرماه در فضایی به وسعت  55هزار
مترمربع در قالب هشت سالن مجزا برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :این نمایشگاه
با حضور تجار و بازرگانانی از کشورهای روسیه ،چین ،ایتالیا ،اسپانیا ،آلمان ،ترکیه،
کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای حاشیه دریای خزر برپا میشود .به گفته این
گ خام (کوپ)،
مسئول ،سالن ماشینآالت فرآوری سنگهای ساختمانی ،نمایش سن 
ماشینآالت استخراج معدنی ،قطعات و لوازم سنگبری ،تجهیزات و مواد مصرفی ،اسلب
و تایل و سایر صنایع وابسته به صنعت سنگ از سالنهای اختصاصی این نمایشگاه
هستند ،ضمن اینکه شرکتهای خارجی نیز مدرنترین تکنولوژی و تجهیزات فرآوری
سنگ خود را ارائه خواهند داد .صفرزاده ادامه داد :با توجه به ورود اقتصاد ایران به
دوران پس از تحریم هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه برقراری ارتباط با شرکتها
و صنایع کشورهای خارجی و فراهم کردن بسترهای الزم برای مشارکت در پروژههای
صنعتی تعریف شده است .مدیر روابط عمومی هشتمین نمایشگاه بینالمللی سنگ
ب تولیدکنندگان
محالت و نیمور ادامه داد :نمایش فناوری و دستاوردهای جدید ،ترغی 
و صاحبان صنایع به سمت استفاده از فناوریها و لزوم بهسازی و نوسازی تجهیزات،
تولید و عرضه محصوالت با کیفیت ،امکان رقابت واحدهای تولیدی با رویکرد
صادرات ،بازاریابی داخلی و خارجی و بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت سنگ ایران
از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است .وی خاطرنشان کرد :این نمایشگاه در 10
کیلومتری محور محالت به نیمور قبل از شهرک صنعتی شهید بابایی برگزار میشود
و از ساعت  10:30تا  19آماده بازدید عالقمندان است .مدیر روابط عمومی هشتمین
نمایشگاه بینالمللی سنگ محالت و نیمور ادامه داد :طرح سه بعدی پالن نمایشگاه
در وب سایت آن به نشانی  www.iranstoneexpo.netبه نمایش گذاشته شده
است و برای نخستین بار متقاضیان میتوانند طرح سه بعدی محل برگزاری نمایشگاه
و غرفههای آن را ببینند .صفرزاده گفت :سال گذشته چهار هزار تن سنگ خام از 70
معدن کشور برای معرفی ظرفیت معدنی در قالب اجرای بزرگترین سالن نمایش
سنگ خام (کوپ) در معرض دید عالقمندان قرار گرفت که امسال این امر با حضور
پررنگ معادن کشور تکرار خواهد شد. .

به مناسبت هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد صورت میگیرد؛

برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت

مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد
گفت :به مناسبت هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای 36ساله نظام جمهوری
اسالمی ایران در شهرستانهای استان برگزار میشود.
محمدرضا باقرزاده در جلسه برنامهریزی هفته دولت اظهار کرد :باید با برنامهریزی
خوب و منسجم عملکرد دو ساله دولت یازدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد
برای مردم بیان شود .مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری کهگیلویه
و بویراحمد بیان کرد :سال گذشته با برنامهریزیهای خوب انجام شده از مجموع
یک هزار و  800پروژه اقتصادی و عمرانی در استان 870 ،پروژه کلنگزنی و افتتاح
شد .وی با بیان اینکه خدمات دولت باید بیش از گذشته برای مردم تبیین شود،
گفت :فرمانداریها پروژهها و طرحهای مدنظر خود را هر چه سریعتر به استانداری
ارسال کنند تا روابط عمومی استانداری به عنوان دبیر برگزاری هفته دولت بتواند
برنامهریزی خوبی در این زمینه داشته باشد .این مسئول به جشنواره شهید رجایی
هم اشاره کرد و افزود :در این جشنواره از کارکنان نمونه و ممتاز استانداری در هفته
دولت تجلیل میشود که امسال این جشنواره نیز برگزار میشود .باقرزاده تصریح
کرد :گزارش عملکرد دولت یازدهم در بخشهای اقتصادی ،سیاسی و عمرانی تهیه
و با آمار دقیق و به روز در اختیار رسانهها قرار میگیرد .دبیر برگزاری هفته دولت
خواستار فعالتر شدن صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد شد و گفت :صدا و
سیما به عنوان روابط عمومی نظام و مردم ،به خوبی به بیان دستاوردهای اخیر دولت
بپردازد که دولت یازدهم در این خصوص مظلوم واقع شده است .وی همچنین
از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای  36سال اخیر دولت خبر داد و عنوان کرد:
فرمانداران شهرستانهای استان نمایشگاهی از دستاوردهای دولت در شهرستانها
برگزار کنند .این مسئول برگزاری یادواره شهدای دولت را از دیگر برنامههای هفته
دولت عنوان کرد و گفت :برای اولین بار یادواره شهدای دولت در استان کهگیلویه
و بویراحمد برگزار میشود که در این یادواره به مجموعه شهدای دولت و شهیدان
رجایی و باهنر پرداخته میشود.

برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛

ورق رنگی با ضخامت  0.3میلیمتر تولید میشود
کارکنان سختکوش خطوط توليد ورق گالوانيزه و رنگي فوالد مبارکه
اصفهان ،براي اولين بار پس از راه اندازي اين خطوط ،موفق به تولید ورقهاي
رنگي با ضخامت 0.3ميليمتر شدند.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،عليرضا گندمکار رييس خطوط گالوانيزه
و رنگي شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم اين خبر افزود  :کالفهاي ورودي به
خط رنگي با توجه به استاندارد محصول ،ميبايست از خط گالوانيزه عبور نمايند
و به دليل لزوم چسبندگي بهينه رنگ بر روي ورق گالوانيزه مذکور  ،فرآيند
نورد سطحي ( )Skin Passنيز حتماً ميبايست  ،روي آن اعمال گردد  .رييس
خطوط گالوانيزه و رنگي گفت :با توجه به ضخامت پايين اين ورق و احتمال
زياد پارگي در کوره آنيل خط گالوانيزه ( که دمايآن تا730درجهسانتيگراد باال
ميرود) و همچنين حساسيت بسيارزياد اين نوع محصول ،نسبت به نوسانات
کشش(خصوصاً درمنطقه  Skin Passو  ،)Tension Levelerاز ابتداي
راهاندازي اين خطوط يعني سال 1381تاکنون اين اولين بار است که به اين
موفقيت در خط گالوانيزه و رنگي دست يافتيم .وي افزود  :با توجه به اعمال
پوششهاي روي و رنگ برسطح اين ورقها و حصول ضخامت  0.3ميليمتر براي
محصول ورق رنگي نهايي ،ميبايست ضخامت ورق ورودي به خط گالوانيزه 0.26
ميليمتر در نظر گرفته شود که اين ،خود عاملي است براي تشديد خطر پارگي
ورق در فرآيند توليد خط گالوانيزه  .گندمکار با بيان محدوديت توليد اين نوع
ورق در خط گالوانيزه و موانعي که در خط ورق رنگي نيز وجود دارد ،گفت :در
ورودي خط و در ماشين  Stitcherبه منظور اتصال دوکالف به يکديگر ( با توجه
به پيوسته بودن فرآيند توليد ورق رنگي) ،تنظيمات خاصي براي ايجاد يک اتصال
مناسب الزم است که با سعي و تالش بسيار به تنظيمات موردنظر رسيديم ،ا ّما در
قسمت شستشوي ورق ،با عنايت به ضخامت پايين اين ورقها ،غلتکهاي الستيکي
آبگير در اين قسمت ،باعث انحراف ورق و چروک شدن آن ميشد که اين مورد
نيز با تالش و همکاري پرسنل تعميرات و توليد اين واحد مرتفع گرديد  .عليرضا
گندمکار در ادامه افزود :در خروجي خط رنگي و به هنگام پيچيدن کالف با
قطر چشمي داخلي کالف  508ميليمتر نيز شاهد آثار کالف پيچ( )Mandrel
خروجي بر روي اليههاي کالف بوديم که ضمن استفاده از اسليو الستيکي در
خروجي و تغيير چشمي از  508به  610ميليمتر ،اين مسئله نيز مرتفع گرديد .

تا پايان سال برای ده درصد جوانان گلستان شناسنامه سالمت صادر می شود
دکتر امينايی مسئول واحد سالمت نوجوانان و جوانان و مدارس استان در کارگاه شناسنامه سالمت جوانان در نيمه اول مرداد ماه سال جاری در استان،گفت :انتظار ميرود شناسنامه سالمت جوانان تا پايان سال 94
جهت ده درصد جوانان اعم از جوانان ساکن شهر ها  ،حاشيه شهر ها و روستا های تحت پوشش شهرستان ها تکميل گردد .وشهرستان آق قال با توجه به شروع زودتر برنامه به جهت پايلوت بودن  ،نسبت به پيگيری
ارجاعات به مراکز باالتر جهت شناسنامه های تکميل شده اقدام خواهد نمود .همچنين در اين کارگاه دکتر محمدی رييس مرکز بهداشت شهرستان آق قال با توجه به پايلوت بودن برنامه شناسنامه سالمت جوانان در
اين شهرستان مشکالت و چالش های حين اجرای را مطرح کرده و عنوان نمودند با برنامه ريزی و پيگيری مناسب ميتوان نسبت به رفع اين چالش ها اقدام شود .نحوه اجرای بسته خدمتی جوانان  ،چگونگی ثبت در
نرم افزار  ،بسته خدمتی غير پزشک  ،چگونگی اجرا بسته خدمتی جوانان در شهرستان آق قال  ،چالش ها و مشکالت اجرايی و برنامه ريزی در جهت رفع آنها و ......از مباحث مطرح شده در اين کارگاه بود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد:

تحقق برنامهها با حمایت از ساخت داخلی

مهندس حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگاران حوزه انرژی،
به ارایه دیدگاه های خود پیرامون حمایت سازمانهای
صنعتی از بخش خصوصی و ساخت داخل پرداخت .
مدیرعامل ملی حفاری به نقش صنعت نفت کشور در روند
توسعه ملی و پیشرفت ایران و تحقق برنامهها اشاره کرد و گفت
 :در افق چشم انداز  ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تکیه بر
استفاده از توان ملی هدفگذاری شده است .وی افزود  :مفهوم
حمایت از توانمندی داخلی با توجه به سیاست های اقتصاد
مقاومتی ،برنامه ریزی  ،تالش و همت مضاعف در این عرصه
و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از کار و سرمایه است .بهمنی
صنعت نفت را موتور محرکه توسعه با نقش محوری در رشد
اقتصادی کشور و ارتقاء توانمندی داخلی عنوان کرد و گفت
:پویایی صنعت نفت و رسیدن به خودکفایی در گرو پیروی از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و این امر محقق نخواهد شد
مگراینکه به توانمندیهای داخلی باور و اعتقاد داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کرد  :اکنون که کشور در حال برون رفت از
محدودیت های ایجاد شده قرار دارد می بایست در زمینه ارتقا
توان داخل بعنوان یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی گام های
اساسی برداشت  ،تحریم و محدودیت های اعمال شده بر کشور
در دهه اخیر نشان داد که بخش خصوصی نیازمند تخصیص
منابع  ،هدایت و توجه ویژه است تا توان موجود در کشور تقویت
و به رشد و تعالی برسد .مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران
توجه سازمان های صنعتی به بخش خصوصی را بسیار تاثیرگذار
برشمرد و گفت  :ما اعتقاد داریم که اگر سازمانهای صنعتی در
کشور ،بخش خصوصی را بعنوان بازوی توانمند نگاه کرده و در
جهت رفع مسائل و مشکالت آن تالش نمایند و بخش خصوصی
بویژه صنعتگران داخلی نیز کیفیت محصوالت و ارتقاء دانش
فنی را در دستور کار قرار دهند به نتایج مطلوبی دست می
یابیم .سیاستگذاران ،برنامه ریزان و کارفرمایان می بایست به
هر شکل ممکن با بهره گیری از امکانات موجود ،موانع حضور
فعال بخش خصوصی در پروژه های ملی و داخلی را برطرف تا
زمینه ارتقا و استفاده از توان داخلی محقق شود .بهمنی با بیان
اینکه برنامه شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای تاسیس تاکنون،
نهادینه کردن ساخت داخل با استفاده از ظرفیت های موجود
بوده است ،گفت  :بر این اساس با توجه به ضرورت امر،ابتدا
واحدهای خودکفایی و ساخت داخل و سپس مدیریت پژوهش
 ،فناوری و مهندسی ساخت در این شرکت شکل گرفت ،تا
برنامه های ساخت و تولید داخلی برنامه ریزی  ،تنظیم و به
اجرا درآید و از موازی کاری در واحدهای هم عرض جلوگیری
گردد .مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران افزود  :این شرکت با
شناسایی منابع  ،سازماندهی ساخت داخل  ،شتاب بخشیدن در
روند تامین کاال و مواد  ،ارایه توانمندی های داخلی در ساخت
قطعات و تجهیزات  ،هم افزایی و تبادل اطالعات میان سازنده

و متقاضی را در راس فعالیت های کاری قرار داده است .وی در
رابطه با این مطلب اظهار کرد  :در این راستا تمامی فعالیت های
بررسی منابع  ،شناسایی و ارزیابی  ،فهرست بندی سازندگان ،
تهیه بانک اطالعاتی  ،روزآمد سازی  ،تنظیم تفاهم نامه ها ،
موافقت نامه ها  ،قراردادها  ،تنظیم برنامه های حمایتی  ،تولید
کاالی با کیفیت بر اساس استانداردهای صنعت نفت  ،تعامل
با مراکز تحقیقاتی  ،پژوهشی و دانش بنیان  ،ارتقای دانش
فنی و توسعه توان ساخت داخل در این شرکت در مدیریتی
مستقل برنامه ریزی  ،سازماندهی و اجرایی شده است .وی
ادامه داد  :در این سالها شرکت ملی حفاری ایران گامهای
ارزنده و ارزشمندی در جهت ارتقای دانش فنی متخصصان و
توانمند سازی سازندگان و تولید کنندگان با مراکز تحقیقاتی
 ،پژوهشی و دانشگاهی برداشته است و تفاهم نامه هایی در
جهت تسهیل همکاری و گسترش تعامل و تبادل اطالعات با
مراکز دانش بنیان و دانشگاههای تهران  ،امیرکبیر  ،شریف ،
چمران  ،صنعت نفت  ،دانشگاه آزاد و  ...منعقد و دفاتر خود را در

پارک های علم و فناوری راه اندازی کرده است  .بهمنی گفت :
خوشبختانه با تعامل و همکاری زمینه ساخت بسیاری از قطعات
و تجهیزات پیچیده در کشور فراهم شد اما باید پذیرفت که رشد
سریع فناوری نیازمند تجدید نظر اساسی در برنامه ها است و
می بایست در زمینه ی کسب تکنولوژی های نوین رویکردی
مناسب اتخاذ کرد ،زیرا صنعت حفاری  ،صنعتی تکنولوژی
محور است .مدیر عامل ملی حفاری افزود  :در شرایط فعلی
صنعت نفت و سازندگان نیازمند اتخاذ یک راهبرد مدبرانه و
هوشمندانه در خصوص توسعه فناوری بومی و همسو با سیاست
های اقتصاد مقاومتی هستند و واضح است که ارتباطات سازنده
و تعامالت دوسویه و مشارکت با شرکت های بزرگ صنعتی برای
روزآمدسازی و کسب فناوری و بومی سازی می تواند توان فنی
صنعتگران ایرانی را افزایش داده و افق های روشنی در جهت
پاسخگویی به نیازهای صنعتی کشور بوجود آورد .وی با اشاره به
اینکه صنعت حفاری نقش تعیین کننده ای در تحقق برنامه های
صنعت نفت و فرآیند تولید دارد،اظهار کرد  :رویکرد این شرکت

نماینده مردم شهرستانهای قرچک ،ورامین و پیشوا در مجلس:

نقش رسانهها و تأثیر آن بر هیچکس پوشیده نیست

سید حسین نقوی حسینی اظهار داشت :نقش رسانهها و افکار عمومی و تأثیر آن بر هیچکس در
دنیا پوشیده نیست و این افکار عمومی مورد قبول همه قرارگرفته شده است.
وی ضمن بیان اینکه همگان قبول دارند که باید اخبار و رسانهها را هدایت کرد تصریح کرد :غربیها با
تالشهای زیاد و با استفاده از شعار آزادی بیان ،خبر و همچنین آگاهی ارزشها و معیارهای خود را دنبال
کنند که باید به صراحت بگوییم که این شعار دهندههای آزادی بیان باعث شدهاند که خفقان به وجود
آید زیرا نمیگذارند که افکار و حرفهای دیگر گفته شود .رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تبیین
کرد :غربیها تفکرات و عقیدههای خود را تحت عنوان خبر و رسانه به دیگران میخورانند که ب ه عنوان
مثال میتوان از بي بي سي و سي ان ان دیگر شبکهها نام برد که تمام موارد تمام دنیا را مدیریت میکنند
و به نحوی خبررسانی میکنند و جهتدهی به خبر میکنند که به نفع خودشان به اتمام برسد .عضو

بر مبنای دانش محوری  ،مدیریت کیفیت  ،استاندارد سازی ،
انتقال فناوری  ،توسعه ارتباطات با مراکز علمی  ،ایجاد سیستم
های یکپارچه اطالعات بر پایه سیستم های فرآیندگرا  ،توسعه
ی فعالیت های مهندسی و مشتری مداری  ،تحقیق و پژوهش ،
نوآوری  ،خالقیت و ترویج تفکر خالق است .بهمنی ادامه داد  :در
یک دهه اخیر این شرکت از محدودیت های اعمال شده بعنوان
فرصت در راستای تقویت ساخت داخل استفاده کرده بطوریکه
بسیاری از سازندگان ایرانی با باور خود و استفاده از این فرصت
از مرز قطعه سازی گذشتند و به مرحله ساخت ماشین آالت
و دکل حفاری دست یافتند .مدیر عامل شرکت ملی حفاری
ایران گفت  :این شرکت حرکت بر اساس راهبرد تدوین شده و
نقشه ی راه در جهت بومی سازی و حمایت از سازندگان داخلی
همیشه پیشگام بوده و باعث خودباوری سازندگان داخلی شده
است که این حمایت همه جانبه و تلفیق علم و تجربه باعث
اتفاقات بسیار خوشایندی در زمینه ی تولید قطعات و تجهیزات
مورد نیاز صنعت نفت و حفاری شده است .ایجاد فرصت های
ارزشمند صنعت حفاری در ارتقای توان داخلی وی توضیح
داد  :تعداد قابل توجه سازندگان تجهیزات صنعت حفاری در
کشور یکی از ویژگی های بارز این صنعت راهبردی است و این
صنعت فرصت های ارزشمند برای توانمند سازی صنعت گران
داخلی مهیا کرده است که هم صنعت حفاری و هم سازندگان
از این توان ایجاد شده بهره مند شده اند .بهمنی اظهار کرد  :هم
افزایی بین صنعتگران و این صنعت راهبردی باعث شد تا صنعت
حفاری کشور در دوران تحریم با کمترین مشکل بکار خود ادامه
دهد .همچنین شرکت ملی حفاری ایران با تامین بخش قابل
توجهی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز از داخل کشور راهی
نوین را در ایجاد زمینه های مختلف ایجادکار و اشتغال برای
جوانان صنعتگر ایرانی گشود .مدیر عامل شرکت ملی حفاری
ایران در باره شرایط پیش رو در دوره پسا تحریم اظهار کرد:
این شرایط  ،تحرک و پویایی ،برنامه ریزی  ،شناخت چالش
ها ،تبیین رویکردها و تدوین برنامه های بلند مدت  ،یکپارچه و
هدفمند را از سوی سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بمنظور
شناخت بازارهای هدف طلب می کند .وی گفت  :صنعتگران
ایرانی با همسویی و همگرایی  ،تشکیل اتاق های فکر ،ترسیم
نقشه راه و سند جامع می توانند با مشارکت شرکت های صاحب
تکنولوژی و استفاده از فن آوری های جدید  ،کاالی با کیفیت
و قابل رقابت تولید کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار داخلی
حفظ و بازارهای منطقه ای را بدست آورند .بهمنی افزود  :دولت
خدمتگزار می تواند با ایجاد تسهیالت مالی همراهی و کمک
نماید و مراجع قانونگذاری با وضع قوانین و مقررات  ،صدور
دستورالعمل ها  ،بازنگری در سیاست ها از سازندگان داخلی
حمایت تا بسترهای الزم بمنظور سوق دادن سرمایه به سمت
صنعت فراهم گردد و زنجیره تولید شکل بگیرد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :بروز و ظهور پایگاههای خبری مستقل که اخبار
را منتشر میکنند که نمونه آن پرس تي وي است عرصه نوینی از این نوع اطالعرسانیها است .نقوی در
ارتباط با جوانب مثبت و منفی فعالیت خبری نیز گفت :اگر مدیریت افکار عمومی و اخبار به گونهای باشد
که اخبار تحریف شود تا منافع افراد یا سازمانی حفظ شود این برای خبرنگاران مناسب نیست .نماینده
شهرستانهای قرچک ،ورامین و پیشوا اظهار کرد :بعضی از رسانههای وابسته به غرب برای حکم اعدام یک
خانم که رضایت اولیای دم را قوه قضائیه گرفته بود ولی این فرد با یک مصاحبه توهینآمیز خانواده اولیای
دم را تحریک کرده و باعث شد که آنها رضایت خود را پس بگیرند بیانیه صادر کردند ولی همین افراد
در مقابل برای کشتار زنان و کودکان جهان که نمونه آنها را در یمن و فلسطین مشاهده میکنیم سکوت
اختیار کردند .وی ضمن بیان اینکه این دروغ است که مسئوالن آمریکا دلشان به حال زنان میسوزد خاطر
نشان کرد :تحریف واقعیتها به این شکل است که حق باطل و از سوی دیگر باطل حق جلوه داده شود که
امروز ابزار دست سلطهگر قرار گرفته است .نقوی در پایان تصریح کرد :در مقابل ما مراکز رسانهای مستقل
داریم که برای جلوگیری از تحریف تالش میکنند.

مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی البرز:

ایجاد شهرکهای صنعتی در البرز تسهیل شود

مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی البرز با تاکید بر
اینکه مشکالت و نگاه سختگیرانه در ادارات در این حوزه
باید برطرف شود ،گفت :زمین برای واگذاری کم داریم و
باتوجه به توسعه شهرکها باید زمینها و شهرکهای
جدید در نظر گرفته شود
به گزارش تسنیم از کرج ،گودرز رضایی در مراسم
بزرگداشت سالروز حمایت از صنایع کوچک که صبح امروز با
حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مدیرکل صنعت،
معدن و تجارت استان و سایر مسئوالن استانی برگزار شد،
اظهار داشت :علیرغم اهمیت صنایع کوچک در سراسر
دنیا ،آنطور که باید در کشور به این صنایع توجه نشده بود.
وی با بیان اینکه در نظر گرفتن و تصویب این روز از اقدامات
بزرگ برای حمایت از صنایع کوچک محسوب میشود ،افزود:
صنایع کوچک در کل دنیا تعداد بسیار زیادی از صنایع را به
خود اختصاص داده که در کل دنیا و نیز کشور ،حدود 93
درصد است .مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی البرز با بیان
اینکه صنایع کوچک اشتغالزایی مناسبی ایجاد میکنند ،گفت:
این صنایع اشتغال  50درصدی را به خود اختصاص دادهاند و
از این رو توجه به صنایع کوچک از دغدغه مسئوالن محسوب
میشود .وی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن روز  21مردادماه از
اقدامات بسیار شایسته برای حمایت از صنایع کوچک محسوب
میشود ،بیان کرد :با تصویب این روز فرصتی برای نگاه و

توجه ویژه به این صنایع ایجاد شده تا فعالیتهایی که در این
حوزه انجام میشود ،به صورت گستردهتر مطرح شده و مورد
توجه قرار گیرد .رضایی از وجود  8شهرک صنعتی مصوب در
استان البرز خبر داد و گفت :در استان البرز  8شهرک صنعتی
مصوب وجود دارد که از این تعداد 3 ،شهرک ایجاد شده و
 5شهرک باقیمانده نیز فاقد زمین هستند که پیگیری الزم
برای دریافت آن در دستور کار قرار دارد .وی خاطرنشان کرد:
 6شهرک صنعتی خصوصی در استان البرز وجود دارد و با
پیگیری سازمان ،واگذاری شهرکها به بخش خصوصی که
متشکل از خود شرکتها است ،در دست انجام است که بر
این اساس نگهداری شهرکهای دولتی نیز به بخش خصوصی
واگذار میشود و شرکت شهرکها تنها وظیفه زیرساختی برای
ایجاد شهرکها را بر عهده دارد .مدیرکل شرکت شهرکهای
صنعتی البرز با بیان اینکه همه شرکتهای موجود در شهرک
در هیئت مدیره شهرکها عضو هستند ،اظهار داشت :این افراد
به وظایف خود به خوبی آگاه بوده و در این زمینه اقدامات
الزم را انجام میدهند که البته برخی مشکالت از جمله زمین
برای صنایع کوچک و زمین برای شهرکهای مصوب وجود
دارد که الزم است با جدیت بیشتری پیگیری شود .وی با
تاکید بر اینکه مشکالت و نگاه سختگیرانه در ادارات در این
حوزه باید برطرف شود ،گفت :زمین برای واگذاری کم داریم و
باتوجه به توسعه شهرکها و نیز زونبندی آنها ،باید زمینها

و شهرکهای جدید در نظر گرفته شود .رضایی با اشاره به
مباحث زیست محیطی این بخش ،افزود :تصفیهخانه فاضالب
در  2شهرک صنعتی ایجاد شده و مابقی نیز در دستور کار
قرار دارد ،همچنین به فضای سبز و سایر کمبودها و اقداماتی
مانند آموزش ،حمایت از بحثهای بازار ،خوشههای صنعتی
و پیمانکاری توجه شده است .وی با تاکید بر اینکه به بعد
نرمافزاری این بخش نیز توجه میشود ،گفت :تصویب روز 21
مرداد به عنوان روز صنایع کوچک اقدام مناسبی در این حوزه
محسوب میشود .مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی البرز با
اشاره به اینکه تشکیل بانک صنایع کوچک در حال پیگیری
است ،تصریح کرد :بیمه صنایع کوچک نیز امری است که امروز
پیگیری آن انجام میشود .وی خاطرنشان کرد :تامین منابع
اعتباری برای نگهداری واحدهای صنعتی از محلهای دیگر به
نحو مطلوب در دستور کار قرار دارد .رضایی با اشاره به مباحث
خدماتی و تامین برق در شهرک صنعتی اشتهارد ،تصریح کرد:
سال گذشته  60مگاوات قرارداد بسته شد که  15مگاوات آن
انجام شد و  45مگاوات از آن باقی مانده و با توجه به مشکل
برق بقیه واحدها ،برق منطقهای باید در این زمینه اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه رساندن خدمات تا درب واحدها که به
صورت مصوبه دولت بود با تصویب قانونی اجرایی میشود،
اظهار داشت :استانها باید پیگیری الزم را در این حوزه داشته
باشند تا اقدامات الزم در بخش برق ،گاز ،آب و مخابرات برای

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری :

پارك سكوتپه ساري ميعادگاه گردشگران ميشود
مهندس عباس رجبي مديرعامل سازمان فضاي سبز و پاركهاي شهرداري در مصاحبه اي با اشاره
به تأكيدات مهندس عبوري براي صرفه جويي حداكثري در مصرف آب گفت  :شهروندان عزيز
بدانند حتي قطره اي از آب شرب براي آبياري فضاي سبر شهر مورد مصرف قرار نمي گيرد .
به گزارش مركز امور رسانه شهرداري ساري رجبي در اين مصاحبه ضمن بيان اين مطلب كه ميزان فضاي
سبز طي سه سال اخير به چندين برابر قبل از تمام سالهاي پيش از آن رسيده است گفت  :ناگفته پيداست
كه اين ميزان از فضاي سبز نيازمند حجم چشمگيري آب براي آبياري مي باشد بنابراين به همشهريان خود
اطمينان خاطر مي دهم حتي قطه اي از آب شرب براي آبياري استفاده نميشود و حتي در مصرف آبهايي كه

واحدها انجام شود .مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی البرز
گفت :در سالهای قبل شهرکسازی به سبب کمبود امکانات
خوب نبود اما در سال  93حدود  20میلیارد تومان در این
شهرکهای دولتی برای تامین زیرساختها هزینه شده است.
وی افزود :امید است این روز طلیعه خوبی برای توجه و رفع
مشکالت این صنعتگران و رونق برای تولید آنها باشد..

از طريق حفر چاره براي فضاي سبز يا گلخانه سازمان استفاده مي كنيم هم تا حد ممكن اصل اساسي صرفه
جويي را مورد توجه قرار ميدهيم  .وي در بخش ديگري از مصاحبه خود با اشاره به شدت گرماي تابستان
امسال و نياز شديد فضاي سبز به آبياري خاطرنشان كرد  :سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري با
بسيج تمام نيروهاي خود آبياري فضاي سبز را بيش از گذشته در دستور كار قرار داده است تا حاصل تالش
مجدانه براي ايجاد شهري سر سبز و سرزنده بر اثر گرماي شديد از بين نرود  .مهندس عباس رجبي آنگاه
به سمپاشي اخير درختان از سوي اين سازمان تأكيد كرد  :در كنار اين امر هر كار ديگري كه براي حفظ
و نگهداري فضاي سبز باشد انجام مي گيرد تا لحظه اي اين نگراني در شهروندان بوجود نيايد كه افزايش
چشمگير فضاي سبز  ،نگهداري و توجه ما را تحت الشعاع قرار داده است  .مدير عامل سازمان پاركها و فضاي
سبز شهرداري ساري در پايان احداث بزرگترين پارك جنگلي  ،كوهستاني سكوتپه را مورد توجه قرار داد و
افزود  :با اتمام فاز اول آن ساري ميعادگاه گردشگران خواهد شد .

