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اخبار
تندیس سومین کنگره مدیران
حرفه ای ایران در دستان
مدیرعامل فوالد هرمزگان

تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران به
مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا شد.
عطاالله معروفخانی در حاشیه سومین کنگره
سراسری مدیران حرفهای ایران گفت :حیات
شرکتها به توسعه آنها وابسته بوده و در این میان
شرکت فوالد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید و
توسعه را ایجاد کرده است تا به فرموده مقام
معظم رهبری در جهت رفع موانع تولید گام
بردارد.
معروفخانی تصریح کرد :ما در فوالد هرمزگان
توانستهایم با ایفای نقش پایدار فروش اسلب
در بازارهای صادراتی هدف و حضور پایدار در
بازارهای داخلی و صادراتی ،از یک سو بازارهای
داخلی را مدیریت و از سوی بازارهای هدف
خارجی و صادرات به بازارهای جهانی را توسعه
ببخشیم.
وی افزود :در راستای تاکیدات مقام معظم
رهبری ،توسعه بومیسازی و حمایت از تولیدات
کیفی داخلی را در برنامه استراتژیک فوالد
هرمزگان قرار داده ایم.
این مسئول ادامه داد :ما نگرشی نو در
سازماندهی ،تامین ،نگهداشت و توسعه پایدار
منابع انسانی در راستای افزایش بهرهوری
سرمایههای انسانی شرکت فوالد هرمزگان داریم.
مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد  :توجه به
انتظار جامعه پیرامونی از فوالد هرمزگان به عنوان
یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع فوالدی
در کشور ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته
است ،از اینرو فوالد هرمزگان تعامالت ارزش افزا
با جامعه از طریق انجام اثربخش مسئولیتهای
اجتماعی را افزایش داده تا عالوه بر حضور موثر
در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی
شرکت را ارتقا و بهبود دهد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد  :از نگاه
ما حیات شرکتها به توسعه آنها بستگی دارد.
از این رو توسعه و ارتقای کیفی ،کمی و نوآورانه
ظرفیتها،تکنولوژیها ،فرایندها و محصوالت را
جزو اهداف و ماموریت های مهم شرکت قرار
داده ایم .همچنین توجه به محیط زیست عالوه
بر یک مسئولیت اجتماعی مهم ،نقشی بسزا در
توسعه پایدار و رشد اقتصادی شرکت ها دارد.
به گفته معروفخانی ،فوالد هرمزگان با
حساسیت به مقوله محیط زیست پرداخته و
برای ارتقای عملکرد زیست محیطی این شرکت،
برنامهها و پروژههای متعددی تعریف کرده
است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی عنوان کرد؛

تمدید گواهی نامه بین المللی
ایزو  17025آزمایشگاه آبفای
استان اصفهان

تالش برای تحقق رشد  8درصدی اقتصاد در سال آینده
داود بهبودی در جلسه شورای برنامهریزی و
توسعه استان به تحلیل آسیبهای اقتصاد کالن
پرداخت و اظهار کرد :دولت در شرایطی اولین الیحه
بودجه خود را تدوین میکند که اقتصاد کشور با
آسیبهای جدی روبرو است.
وی افزود :در اقتصاد کالن ،مهمترین معیار،
رشد اقتصادی بلندمدت است .اگرچه تاکنون
سرمایهگذاریهای عظیمی در بخشهای مختلف
کشور انجام شده است ،لیکن به تعبیر مقام معظم
رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر
و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به
ظرفیتهای کشور ،رشدهای متوسط با روند کاهنده
و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده و زمینه را
برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده
است.
بهبودی تصریح کرد :کسری بودجه سنواتی و
جبران آن از محل افزایش پایه پولی ،کاهش ارزش
پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورمهای
انتظاری و بیانضباطی در نظام پولی و بانکی در
کنار تحریمهای ظالمانه باعث شده است که اقتصاد
کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
آذربایجانشرقی یادآور شد :شرایط بیثباتی اقتصاد
ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم ،شرایط
نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران
اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات باعث
کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد میشود.
بهبودی همچنین به مواردی مثل کاهش شدید
میزان فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی،
محدود شدن مقاصد صادراتی کشور ،عوارض ناشی
از شیوع کرونا و خشکسالی ،ناقص بودن بانک های
اطالعاتی فضای کسب و کار ،بهرهوری منفی و عدم
تعادل های بخشی و فضائی اشاره کرد.
وی ادامه داد :کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم
پایین و حتی منفی بهرهوری و عدم تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد
کشور شده است ،شرایط اقتصادی کشور را بسیار
پایینتر از ظرفیتها و استعدادهای ملی در مقیاس
جهانی قرار داده است.

وزیر بهداشت گفت :

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به ابالغ بخشنامه برنامه و بودجه  1401کل کشور از سوی رئیسجمهور
تحقق رشد  8درصدی اقتصاد را از جمله جهتگیریهای اساسی دولت در تدوین بودجه سال آینده اعالم کرد.

شرایط
بیثباتی
اقتصاد ناشی
از جهش نرخ
ارز و افزایش
فزاینده
تورم ،شرایط
نامساعدی
را برای
تولیدکنندگان
و
سرمایهگذاران
اقتصادی
بوجود آورده
است
این اقتصاددان مدعی شد :رشد اقتصادی بین
استانهای مختلف ،نامتوازن و میان بخشهای
مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت
است؛ در این شرایط دستگاههای ملی و استانی
و حتی شهرستانها میتوانند نقش موثری برای
تقویت تولید ،جلب مشارکت مردم ،بهبود بهرهوری
و پیشبرد اهداف رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.
بهبودی اضافه کرد :بر این اساس الزم است تمام
دستگا هها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور
با اهتمام جدی و تالشی فراگیر و منضبط ،کشور

را برای رشد اقتصادی  8درصد و تحقق جهش
اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
وی «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء
بهرهوری»« ،ثبات اقتصادی»« ،عدالتمحوری»
و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد» را
جهتگیریهای اساسی دولت در تدوین بودجه سال
 1401اعالم کرد.
اجرایی شدن  ۹۰درصد مصوبات کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایه گذاری
در این جلسه معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان

مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی به تشریح
عملکرد کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
استان در سال گذشته پرداخت و از اجرایی شدن ۹۰
درصد مصوبات این کارگروه خبر داد.
پرویز محمدزاده اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۹تعداد
 ۲۱جلسه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه
گذاری استان برگزار شد که در مجموع دارای ۴۵
مصوبه بوده و  ۴۰مورد از این مصوبات اجرایی شدند.
وی افزود :پنج مورد از مصوبات کارگروه به دلیل
مغایرت با برنامه های ملی امکان اجرا نداشتند.

مرجعیت ایران در عرصه پزشکی

آموزش  5145نفر ساعت از كاركنان
شركت انتقال توسط منطقه  9عملیات
انتقال گاز
سرپرست منطقه  9از آموزش  5145نفر
ساعت از کارکنان شرکت انتقال گاز توسط
منطقه  9خبر داد.
محی الدین مفخمی با اشاره به ضرورت
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان ها،
اظهار کرد :از ابتدای سال جاری تا کنون 5145
نفر ساعت ،توسط منطقه  9به کارکنان شرکت
انتقال گاز آموزش داده شده است.
سرپرست منطقه  9با بیان اینکه کارکنان
در  26دوره آموزشی برگزار شده به صورت
مجازی و قالب وبینار شرکت کرده اند ،افزود:
از  5هزار و  145نفر ساعت آموزش 3 ،هزار
 558نفر ساعت آموزش برای کارکنان رسمی،
 872نفر ساعت برای کارکنان قرارداد مستقیم و
 715نفر ساعت آموزش نیز برای کارکنان ارکان
ثالث بوده است.
مفخمی یادآور شد :همچنین کارکنان منطقه
 9نیز با شرکت در دوره های آموزشی مختلف که
از سوی مناطق دهگانه برگزار شد به میزان 2095
نفر ساعت ،آموزش دیده اند.
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال
گاز پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات را
در گروی ارتقای سطح دانش ،مهارت ،رفتار و
بینش منابع انسانی آن سازمان دانست و بر
حضور کارکنان منطقه در دوره های آموزشی
تاکید کرد.

اخبار

وزیر بهداشت گفت :رشته پزشکی در کشور ما نه تنها در منطقه
بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا دارای مرجعیت علمی است.
در مراسمی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با عنوان
«آینده روشن» ،از دانشجویان رتبه برتر رشته علوم تجربی در آزمون
سراسری سال  ۱۴۰۰کشور قدردانی شد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این مراسم
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان برتر کنکور سراسری اظهار کرد:
مهمترین مسئلهای که میتوان مسیر رشد و پیشرفت را ادامه داد
در درجه اول توکل به خداوند متعال و پس از آن ادامه تالش و
پشتکار است تا بتوان با قدرت این مسیر را ادامه داد.
دکتر بهرام عین اللهی با بیان اینکه کشور ایران دارای پیشینه
تاریخی با هویت است و امروزه در هر جای دنیا ایران به عنوان
کشوری قدرتمند و قوی شناخته میشود خاطر نشان کرد :پس از
پیروزی انقالب اسالمی با ایجاد هویت دینی ،ایران ،قدرت بیشتری
پیدا کرد به گونهای که امروزه کشورمان به عنوان قویترین کشور
منطقه به شمار میرود و یکی از دالیل اصلی تحریم ظالمانه علیه
کشورمان ،قدرتی است که ایران دارد و به طور حتم اگر کشورمان
دارای این توان نبود هیچگاه توسط دشمنان تحریم نمیشد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مهمترین
مسئله در قدرت کشور ،ایمان به خدا و هویت دینی ،استقالل،
متکی به فرهنگ غنی و نیروی انسانی است گفت :قدرت تنها به
مسائل مالی متمرکز نیست به گونهای که بسیاری از کشورها علیرغم

دارا بودن منابع مالی باال از سطح علم و دانش باالیی برخوردار
نیستند .عین اللهی با اشاره به اینکه بزرگترین منبع قدرت هر کشور
نیروی انسانی است و ایران در طول تاریخ همواره ثابت کرده است
که دارای قویترین مردان و زنان است اظهار کرد :متوسط هوش
ایرانیان از متوسط هوش جهانی باالتر است و بسیاری از اقداماتی که
در جهان انجام میشود توسط دانشمندان ایرانی صورت میگیرد و
باید جوانان از این هوش برای آینده و رشد کشورمان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه با قدرت هوش ،استعداد و تداوم پشتکار جوانان،
به آینده کشورمان امیدوار هستیم و به طور قطع شرایط کشورمان
در آینده بسیار بهتر از حال حاضر خواهد بود اظهار کرد :پذیرفته
شدگان برتر آزمون سراسری توانستند یکی از قلههای موفقیت را
فتح کنند و به طور حتم در گام دوم انقالب اسالمی که به فرموده
مقام معظم رهبری یک راه جدید برای ارتقا کشور است ،نقش
مهمی را ایفا خواهید کرد .وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با بیان اینکه بیشتر نفرات برتر آزمون سراسری رشته تجربی بیشتر
در رشتههای پزشکی پذیرفته شدهاند اظهار کرد :رشته پزشکی در
کشور ما نه تنها در منطقه بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا دارای
مرجعیت علمی است .عین اللهی با بیان اینکه در اوایل پیروزی
انقالب اسالمی کشورمان در تأمین پزشک دچار مشکل بود و
بسیاری از نیازهای کشور را پزشکانی از کشورهای هند و پاکستان
تأمین میکردند و بسیاری از بیماران برای درمان به خارج از کشور
اعزام میشدند خاطر نشان کرد :در حال حاضر نه تنها در تربیت

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد :

 ۱۵دستگاه ترانس قدرت شبکه برق خوزستان در مرحله طراحی و ساخت
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از طراحی و ساخت  ۱۵دستگاه ترانس خریداری شده در شرکت ایران ترانسفو خبر داد
و گفت :دو دستگاه ترانس  ۲۳۰کیلو ولت در ماه های آینده به این شرکت تحویل داده می شود.
مدیرعامل به همراه معاون طرح های توسعه و نمایندگان شهرستان های شادگان و شوش در مجلس شورای اسالمی از
شرکت ایران ترانسفو طرف قرارداد ساخت  ۱۵دستگاه ترانس این شرکت ،بازدید کردند.
محمود دشت بزرگ در این خصوص اظهار کرد :شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال حاضر یک قرارداد فعال برای خرید
 ۱۵دستگاه ترانس به مجموع ظرفیت  ۹۷۰مگاولت آمپر با شرکت ایران ترانسفو زنجان دارد و این بازدید به همراه نمایندگان
مجلس با هدف کسب اطالع از مراحل طراحی و تسریع در ساخت این دستگاه ها انجام شده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ارزش سرمایه گذاری این قرارداد را بیش از  ۱۹۲میلیارد تومان اعالم کرد و افزود:
بنا بر این قرارداد مقرر شده که شرکت ایران ترانسفو  ۱۵دستگاه ترانس شامل  ۳دستگاه  ۲۳۰به  ۳۳کیلو ولت با ظرفیت  ۵۰مگاولت
آمپر ،دو دستگاه ترانس  ۲۳۰به  ۱۳۲کیلو ولت به ظرفیت  ۱۶۰مگاولت آمپر و  ۱۰دستگاه به ظرفیت  ۵۰مگاولت آمپر ظرف مدت  ۱۸ماه

به ما تحویل دهد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان توضیح داد :در این بازدید مقرر شده که دو دستگاه ترانس  ۲۳۰به  ۱۳۲کیلو ولت در ماه های آینده به این شرکت
تحویل داده شود تا در پست اصلی هفت تپه شوش نصب و راه اندازی شوند.
دشت بزرگ تصریح کرد :سایر ترانس ها نیز برای طرح های توسعه و پایداری شبکه برق تحت نظارت این شرکت در نظر گرفته شده اند که بعد از تحویل ایران
ترانسفو مراحل نصب آنها در پست های برق آغاز می شود.
وی افزود :خرید این ترانس ها کمک می کند تا عالوه بر نوسازی ترانسفورماتورهای پست هفت تپه اصلی ،افزایش ظرفیت منصوبه را در پست های فوق
توزیع و انتقال داشته باشیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با قدردانی از همراهی نمایندگان شهرستان های شادگان و شوش در بازدید از شرکت ایران ترانسفو ،گفت :در این
بازدید نمایندگان از ظرفیت و امکانات ایران ترانسفو بازدید و در جلسه ای که با مدیران این شرکت برگزار شد شرکت کرده اند.
همچنین بنا شد نمایندگان برای نوسازی و توسعه شبکه برق استان همکاری الزم را به ویژه در بحث سرمایه گذاری و تامین بودجه ،با شرکت برق منطقه ای
خوزستان داشته باشند.

پزشک در مقاطع مختلف به خود کفایی رسیدهایم بلکه امکان درمان
بیماران در تمامی رشتهها در کشور مهیا شده است و عالوه بر این
بسیاری از بیماران از کشورهای مجاور به کشورمان مراجعه میکنند
و موفقیت امروز کشورمان تنها با تالش و همت جوانان متعهد و
با مسئولیت همراه با روحیه انقالبی و ایمان به ثمر نشسته است.
وی با بیان اینکه در حمالت ناجوانمردانه شیمیایی دشمن
در جنگ تحمیلی ،در ابتدا دانش درمان مجروحان شیمیایی در
کشورمان وجود نداشت اظهار کرد :پزشکان با مطالعه و پشتکار به
دانش و توان درمان این دسته از بیماران دست یافتند به گونهای
که امروزه مرجع درمان بیماران شیمیایی دنیا در کشور ایران است
و بسیاری از مقاالت و منابع علمی نیز مربوط به کشورمان است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکی تنها به
درمانهای دارویی محدود نیست و در درمانهای نوین از روشهای
دیگری نیز استفاده میشود و باید جوانانمان در این زمینه فعالیت
کنند خاطر نشان کرد :استفاده از روش سلولهای بنیادی یکی
از راهکارهای نوین درمانی است که در سال  ۷۸به همت مرحوم
کاظمی ،تصمیم بر کسب این دانش در کشورمان گرفته شد و در
مدت  ۴سال ایران در ردیف  ۵کشور برتر دنیا در این زمینه درآمد و
امروز به عنوان یک مرجع علمی در جهان شناخته میشود.
عین اللهی با بیان اینکه تنها با مطالعه تئوری نمیتوان به جایی
رسید و امروزه هر فرد میتواند یک دانشمند باشد و در زمینههای
مختلف کار کند و نیاز مردم و جامعه را برطرف نماید تصریح کرد:
امروز کشورمان نیازمند ابتکار ،تالش و همت در حوزههای مختلف
است و این ظرفیت در میان جوانان به ویژه جوانانی که با همت و
تالش به کسب رتبههای برتر دست یافتند وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد هویت و تعلق در کشور اظهار کرد:
دشمنان در تالش برای از بین بردن هویت مردم ایران هستند تا
افتخار ایرانی بودن را از ما بگیرد و روحیه وابستگی را در کشورمان
تقویت کند .بنابراین باید با درک هویت ملی ،تقویت روحیه خود
باوری و تحقق شعار ما میتوانیم ،موجب رشد و تعالی کشورمان
شویم .عین اللهی با بیان اینکه در وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی بیش از  ۲۰هزار عضو هیأت علمی است که این آمار نشان
دهنده وضعیت بسیار مناسبی است گفت :در بیشتر دانشگاههای
مادر ،امکانات زیر ساختی مناسبی در حوزههای آموزش و تحقیق
وجود دارد و شرایط برای استفاده از این امکانات برای دانشجویان
فراهم است .وی با بیان اینکه باید دانشجویان به دنبال علم و تحقیق
باشند و در شرایط حال حاضر با توجه به وجود زیر ساختهای
مناسب زمینه برای جستجوی علم بسیار آسانتر شده است تصریح
کرد :افزایش معلومات ،مهارت در فضای کلینیکی و آزمایشگاهی و
اخالق و معنویت از موارد مهمی است که باید دانشجویان به ویژه
دانشجویان پزشکی نسبت به آن توجه داشته باشند.

اصفهان-آرزو خدایی  :آزمایشگاه مركزی
شرکت آب و فاضالبآبفای استان اصفهان به
عنوان تنها آزمایشگاه در بین شرکتهای آبفای
کشور،موفق به تمدیدگواهینامه استاندارد
بینالمللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو17025
از سوی شركت  TURKAKكشور تركیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و
فاضالب آبفای استان اصفهان با اعالم این
خبر گفت :پس از ممیزی مراقبتی مجموع
آزمایشگاه های مرکزی به صورت آنالین توسط
شرکت گواهی دهنده،نسخه  2017جدید گواهی
نامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت
آزمایشگاه ایزو17025تمدید و صادر شد.
فهمیه امیری افزود :ممیزی و ارزیابی وضعیت
آزمایشگاه آب و فاضالب از نظر فیزیکی،
شیمیایی ،میکروبی ،ریزآالینده ها ،تهیه
روشهای اجرایی ،تهیه دستور عمل كار با
تجهیزات ،انجام آزمایشهای  ،PTرفع مغایرتها
و خرید مواد شیمیایی مرجع انجام گرفت.
وی گفت :عالوه بر برخورداری آزمایشگاه
مرکزی آبفای استان اصفهان از تجهیزات
نوین ،داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر
از عوامل بسیار مهم درتمدید این گواهی نامه
از سوی شركت  TURKAKكشور تركیه بود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب
آبفای استان اصفهان مزایای پیادهسازی استاندارد
ایزو  ۱۷۰۲۵را اثبات صالحیت فنی آزمایشگاه ،الزام
به استفاده از روشهای استاندارد ،قابلیت كسب
اعتماد بین مشتریان در سطح ملی و بینالمللی،
پذیرش نتایج آزمایشگاه در سطح بینالمللی،
افزایش انگیزه و رضایت كاركنان آزمایشگاه و
كاهش هزینههای مرتبط با تكرار تستها برشمرد.

دوره آموزشی مجازی مدیریت
تغییردر شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی منطقه گلستان برگزارشد
با هماهنگی امور اداری شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی منطقه گلستان دوره آموزشی "مدیریت
تغییر" بصورت مجازی و آنالین برگزار شد.شرکت
کنندگان در این دوره آموزشی با مفاهیم عوامل و
مبانی تغییر ،فرهنگ تغییر ،مدیریت فرآیند تغییر
و مقاومت در برابر تغییر و راهکارهای مقابله با آن
آشنا شدند.این دوره آموزشی به مدت یک روز در
بستر اینترنت برای بهره برداری مدیران ،سرپرستان
و کارشناسان شاغل در شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ایران برگزار گردید.

بازدید گروه معین شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان از
نواحی گنبدکاووس و مینودشت
به منظور بررسی و رفع عدم انطباقهای
احتمالی و نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها
و روش های اجرایی جاری ،گروه معین شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از
نواحی گنبد کاووس و مینودشت تاسیسات این
نواحی بازدید کرد.در این بازدید که به سرپرستی
معاون فنی و عملیاتی انجام شد ،اعضا عالوه بر
نظارت بر اجرای مصوبات قبلی ،از پروژه های در
حال انجام در این نواحی و تاسیات انبار نفت
گنبد کاووس بازدید کرده و فرآیند عملیات در
این نواحی را مورد بررسی قرار دادند.بر پایه این
گزارش منظور جمع بندی و بررسی نتایج حاصل
از این بازدید جلسه ای با حضور اعضای گروه
معین برگزار شد .گروه معین شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان متشکل از
مدیر منطقه(به عنوان رئیس) ،معاونین ،روسا
و کارشناسان واحدها باهدف شناسایی چالشها،
خالها و نقاط ضعف و قوت مراکز تحت پوشش
منطقه شامل نواحی چهارگانه(گرگان ،گنبد،
کردکوی و مینودشت) ،مجاری عرضه سوخت،
انبارهای نفت،مرکز سوختگیری هواپیمایی و
مرکز کنترل سوخت مرزی اینچه برون تشکیل
شده است

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

نشان«گزبلداجی» چهارمحال و بختیاری ثبت جهانی شد
شهرکرد خبرنگار ابتکار مولوی  :رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبت ملی گز بلداجی در سال 97
گفت :پس از چهارسال پیگیری گز بلداجی ثبت جهانی شد.سجاد رستمی افزود:با دریافت این نشان جهانی عالوه بر افزایش تولید
و صادرات این محصول هیچ تولیدی در جهان نمیتواند از برند بلداجی سوءاستفاده کند.رستمی تصریح کرد:با ثبت برند،گسترش
تجارت جهانی امکان پذیر و طیف وسیعی از مصرف کنندگان مختلف در سراسر جهان با این برندها آشنا خواهند شدو ثبت قانونی
یک نام تجاری برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و از سوء استفاده طرح توسط تقلید کنندگان جلوگیری به عمل می آورد.
رستمی افزود:ثبت برند هزینه های بازاریابی کمتر و در مقابل کسب سود بیشتر را به همراه خواهد داشت.وی گفت:ثبت برندو
عالمت های تجاری در صنعت برای افزایش اعتبار و وجهه تولیدبسیار حائز اهمیت است ودر واقع به غیر از همراه داشتن مزیت
های رسمی برند های مطرح موجود در بازار (مانند ایجاد تمایز و استفاده کاربری برای تبلیغات و بازار یابی) به عنوان فاکتوری برای
طبقه بندی و تقسیم محصوالت  ،بازاریابان ،بازارها و … مورد استفاده قرار می گیرد.رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و
بختیاری گفت :چهارمحال و بختیاری با تولید گز با کیفیت و به دست آوردن بازارهای داخلی و جهانی سالهای قطب اول تولید گز در ایران و
گز تولیدی شهر بلداجی این استان هم اکنون بهعنوان معروفترین گز ایران شناخته شده است.رستمی افزود:هم اکنون در شهربلداجی 90کارگاه تولیدی گزوجود دارد.
رستمی خاطرنشان کرد:البته در سالیان اخیر تولیدکنندگان گز در شهر بلداجی با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکنندکه افزایش هزینه های تولید از مهمترین
این مشکالت است که کارگاههای تولید گز در چهارمحال و بختیاری را دچار مشکالت فراوان کرد و امروز به غیر از افزایش چند برابری قیمت مواداولیه ،بیماری کرونا
نیز خسارات فراوانی را به فعاالن این عرصه وارد کرده است.رستمی با بیان اینکه تقاضای گز در بازار به شدت کاهش داشته است ،تصریح کرد :کرونا،کاهش درآمد
مردم ،فانتزی بودن شیرنی گز به علت قیمت باال و کاهش مراسمات شادی و عروسی تقاضای گز را کاهش داده است.رستمی افزود:به طور میانگین ساالنه  ۴۰تن
گز معادل  ۱۰۰هزار بسته تولید میشد و به طور مشخص برای مصرف عید نوروز هزار و  ۲۰۰تن گز از سوی کارگاههای فعال در خوشه کسب و کار بلداجی روانه بازار
میشد اما در شرایط فعلی که از یک سو متاثر از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت تمام شده گز به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و شیوع ویروس بسیاری
از کارگاههای کوچک،بزرگ،صنعتی و نیمهصنعتی شهر بلداجی با حداقل ظرفیت خود فعالند.گز نام یکی از شیرینیهای معروفی است که از ترکیب چند ماده مهم که
مهمترین آن انگبین ،سفیده تخم مرغ ،مغز پسته و بادام است ساخته میشود«.گز» از مجموعه شیرینیها خشک و فرآوردههای سنتی ایران به شمار میرود که تولید
آن متعلق به دوره قاجاریه باست و در گذشته به عنوان کاالی صادراتی به جهان عرضه شد.نخستین کارگاه گزسازی در سال  ۱۳۵۲در بلداجی تاسیس شدوبلداجی،
شیرین ترین شهر ایران با افزون بر  20هزار نفر جمعیت ،درفاصله  60کیلومتری از شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

