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اخبار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

مریم قهرمانی پیشنهاد داد

شهرداری گرگان در امورات
فرهنگی و اجتماعی جلوتر از
نهادهای متولی است
قائم مقام شهردار گرگان با حضور در نشست
خبری به سواالت خبرنگاران در خصوص برگزاری
جشنواره پاییز هزاررنگ پاسخ گفت.سید محمدرضا
سیدالنگی در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری
جشنواره پاییز هزاررنگ اظهار داشت :جشنواره
پاییز هزاررنگ گرگان در امتداد برنامههای هفته
فرهنگی ،پنجم آذر روز ملی گرگان و هفته بسیج
روز چهارشنبه  10آذر در پارک جنگلی النگدره برگزار
شد.سیدالنگی افزود :همه ما گرگان را به عنوان
شهر دارالمومنین می شناسیم و شهرداری گرگان
نیز در همین راستا در تمامی همایشها و برنامهها
رویکرد مذهبی را منظور میکند.وی تصریح کرد:
شهرداری گرگان در موضوعات فرهنگی و اجتماعی،
جلوتر از بسیاری دستگاههای متولی عمل کرده و
کسانی که منصف باشند به این موضوع شهادت
می دهند.قائم مقام شهردار گرگان در ادامه به
تالش شبانه روزی عوامل برگزارکننده در  3روز
منتهی به جشنواره اشاره کرد و گفت :جشنواره
پاییز هزاررنگ فرصت مناسبی برای معرفی
ظرفیتهای شهر گرگان در حوزه گردشگری است
و اجتماع بزرگ مردم در روز جشنواره نشاندهنده
نیاز شهروندان گرگانی به نشاط اجتماعی در شرایط
کاهش یافتن موج کرونا است.سیدالنگی با بیان
اینکه هیچ نهادی به اندازه شهرداری گرگان حافظ
و هزینه کننده پارکجنگلی النگدره نیست ،گفت:
در یکی دوسال گذشته تالش بسیاری برای کاشت
نهال و گونه های جنگلی در فضاهای سبز انجام
داده ایم و در روز جشنواره نیز به خاطر حفظ
محیط زیست از ورود وسایل نقلیه به داخل النگدره
جلوگیری کردیم.وی گفت :برخی اتفاقات نابهنجار
مانند حرکات ورزشی که پیش از آغاز رسمی برنامه
رخ داد ،به صورت خودجوش و خارج از اراده و
نقش شهرداری بود و خاطر ما را نیز مکدر ساخت.

بازدید مسئولین سازمان ها و
ارگان های شیراز از تصفیه خانه
فاضالب شماره  ۲آبفا شیراز

تبریز پیشقراول صنعت چاپ کشور است

راه اندازی اتوبوسهای رایگان در
چند نقطه از شهر برای زائران
اهل قبور

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر کرج گفت :در راستای کاهش ترافیک
اتوبوسهای رایگان توسط سازمان آرامستانها برای
زائران اهل قبور در روزهای پنج شنبه از چند
نقطه از شهر به این مکان راه اندازی شود .مریم
قهرمانی صارم در کمیسیون تلفیق شورای شهر
در بررسی بودجه سازمان آرامستانهای شهرداری
اظهارداشت :با رفع محدودیت های کرونایی در
روزهای آخر هفته در آرامستان بهشت سکینه
با ازدحام باالی جمعیت مواجه هستیم توجه به
ترافیک روزهای تعطیل در اتوبان تهران-کرج و
اتوبان کرج-قزوین ،ترافیک در محدوده بهشت
سکینه دو چندان میشود و تردد شهروندان را
با مشکالت بیشتری مواجه میکند .نائب رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج افزود:
در این راستا خدمات رسانی مردم با اتوبوس از
چند نقطه از شهر می تواند بار کاهش ترافیک
کاهش دهد و برای ایجاد نظم بیشتر  ،تعامل
بیشتر با راهنمایی رانندگی برای روزهای پر ترافیک
توسط سازمان آرامستانها اقدام شود .قهرمانی
صارم کیفیت خدمات دهی این سازمان را به
مردم نامطلوب عنوان کرد و تصریح کرد :برنامه
های سازمان آرامستان های در جهت افزایش
رضایتمندی مردم نیست و بارها گزارش از عدم
تابلو هدایت مسیر به قبور و موارد دیگر گزارش
شده است .وی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع
و حفظ شأن و منزلت مردم به هنگام مراجعه
به سازمان همواره باید مدنظر گرفته شود،تاکید
کرد :بستگان متوفی به هنگام مراجعه به سازمان
آرامستانها توقع دارند کار آنها در اولین زمان
ممکن و با سرعت انجام شود و کارکنان با برخورد
مناسب از آنها دلجویی کنند تا تسلی خاطری
برای آنها باشد .عضو شورای اسالمی شهر کرج
تاکید کرد :مجموعه مدیریت شهری در طول
زندگی شهروندان با آنان در ارتباط است و به
مردم خدمت رسانی می کند ،این مجموعه در
بخش سازمان آرامستانها نیز به دنبال کسب
رضایت شهروندان و آرامش آنان باید باشد.

اخبار

سیدقاسم ناظمی در آیین اختتامیه پانزدهمین
جشنواره صنعت چاپ استان که در تاالر خاقانی خانه
فرهنگ تبریز برگزار شد ،گفت :تبریز سوابق درخشانی
در حوزه چاپ دارد و عالوه بر این سابقه تاریخی
خدمات ویژه و کارهای خالقانه ای نیز در این حوزه از
سوی فعاالن صنعت چاپ صورت گرفته است.
وی گفت :فعاالن حوزه چاپ خدمت ویژهای در
حوزه فرهنگ و هنر انجام می دهند و علیرغم اینکه
بخش اعظم حوزه چاپ و خدمات مرتبط با آن با
کسب و کار و اقتصاد این حوزه مرتبط است اما در عین
حال چاپ یک صنعت مادر در حوزه فرهنگ و هنر به
حساب می آید و بسیاری از خروجی های فرهنگ و
هنر وامدار فعالیتهای چاپی است.
ناظمی افزود :اگر این حوزه به روز ،کارآمد و توانمند
نباشد کتاب و مطبوعات و بسته بندی و  ...و بسیاری
از فعالیتهای فرهنگی و هنری با مشکل مواجه می
شود.
وی با اشاره به اهمیت صنعت چاپ و بسته بندی
تصریح کرد :اهمیت این صنعت در حوزه اقتصاد به
حدی است که گاه برخی محصوالت با کیفیت پایین از
بسته بندی باکیفیت باال استفاده کرده و رشد نموده و
در جریان اقتصادی سودآوری داشته اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان افزود:
بخشی از جریان فرهنگی از طریق بسته بندی و چاپ
منتقل می شود و هیچ حوزه ای از فرهنگ و هنر را
سراغ نداریم که ازخدمات حوزه چاپ و صنایع مرتبط با
آن بهره مند نباشند.
وی با اشاره به پیشینه صنعت چاپ در آذربایجان
شرقی و تبریز گفت :تبریز پیشقراول صنعت چاپ
کشور است و باید تمهیداتی از سوی نهادهای متولی و
حامی این صنعت اندیشیده شود تا این روند را تقویت
کنیم و تبریز جایگاه اصلی خود در این حوزه را باز یابد.
وی تاکید کرد :علیرغم اینکه در حوزه چاپ توسعه
کمی و کیفی داشتیم اما هنوز فاصله زیادی تا هدف
غایی و مطلوب وجود دارد.
ناظمی در این راستا ،همراهی بانکها و مجموعه
کسانی که در رابطه با صادرات و واردات این حوزه
موثرند را راهگشای رشد اقتصاد چاپ و نشر عنوان
کرد .وی گفت :بیش از شش هزار نفر به صورت
مستقیم از طریق صنعت چاپ و نشر امرار معاش
می کنند و این ظرفیت بزرگی است که باید مورد توجه
مدیریت اقتصادی استان باشد .اهمیت این مسئله

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :حوزه چاپ برای رشد و بالندگی نیازمند حمایت است و ما از نهادهای
صنفی مرتبط می خواهیم با فرصت سازی برای فعالین این حوزه روند توسعه صنعت چاپ استان را شتاب بخشند.

تبریز سوابق
درخشانی در
حوزه چاپ دارد
و عالوه بر این
سابقه تاریخی
خدمات ویژه و
کارهای خالقانه
ای نیز در این
حوزه از سوی
فعاالن صنعت
چاپ صورت
گرفته است
زمانی بیشتر نمایان می شود که فضای کسب و کار و
امرار معاش به طور مستقیم توسط فعاالن این حوزه
برای شش هزار خانوار فراهم شده است.
ناظمی تاکید کرد :اگر دنبال این هستیم که این
صنعت را ارتقا بدهیم باید سرمایه گذار ما احساس
امنیت کند و فرصت سرمایه گذاری را برایش فراهم
کنیم .وی افزود :ظهور و رشد تکنولوژی در دنیا به
گونه ای است که اندکی تعلل ما را از قافله پیشرفت
به عقب خواهد راند و عقب ماندگی در این حوزه تاثیر
مستقیمی به دیگر صنایع خواهد داشت به طوری که
مثال اگر صنایع غذایی که ویترین و محل دیده شدن
آنها چاپ و بسته بندی است نتواند خدمات خوبی از
چاپ بگیرد به استانهای دیگر تکیه خواهد کرد و در این

صورت غیر از اینکه سرمایه از استان خارج می شود
موجب عقب ماندگی این صنعت هم خواهد شد.
وی افزود :حوزه چاپ برای رشد و بالندگی نیازمند
حمایت است و ما از نهادهای صنفی مرتبط می
خواهیم با فرصت سازی برای فعالین این حوزه روند
توسعه صنعت چاپ را شتاب بخشند.
وی خواستار همراهی نهادهای متولی و حامی این
صنعت برای تاسیس موزه ارزشمند چاپ در تبریز شد
و گفت :باید تمهیدی اندیشیده شود تا این فرصت از
این شهر دریغ نشود و آیندگان نیز از این امکان بهره
مند شوند و یک سرمایه اجتماعی برای تبریز محقق
شود .در پایان این مراسم از نفرات برگزیده پانزدهمین
جشنواره ملی صنعت چاپ آذربایجانشرقی

تجلیل شد.
اسامی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی صنعت
چاپ آذربایجانشرقی بدین شرح است:
پرویز علمیه (پیشکسوت نمونه) ،مسعود نیکخواه
(پیشکسوت نمونه) ،میر هاشم هاشمی صبحخیز
(همکار نمونه) ،محمد اکبرزاده چینی (کارآفرین
و صادرکننده نمونه) ،مجید ایمانی (تولید کننده
یزاده (مبتکر و پژوهشگر
و کار آفرین) ،حسن مم 
نمونه) ،حسن صادقی انور (صحاف نمونه) ،صمد
لطفی (برگزیده رسته چاپ دیجیتال) ،محمدعلی
خدایار (همکار پیشکوت تعاونی) و تجلیل ویژه از
خانواده مرحوم صمد آئینه چی (مدیر اسبق چاپ
سعدی تبریز).

ارز  ۴۲۰۰تومانی با برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم همخوانی ندارد
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی البرز از عدم
همخوانی سیاست تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی با برنامه های دولت
سیزدهم در بستر مهار تورم و رونق اقتصاد کشور سخن گفت.
پرهام رضایی اظهار کرد :دولت دوازدهم در سال  ۹۷در اقدامی غیر
منتظره و بدونتوجه به نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش
خصوصی ،تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی را برای برخی کاال های اساسی
در دستور کار قرار داد و با این اقدام زمینه ایجاد رانت برای عده ای
خاص را فراهم شد .وی در ادامه افزود :با اعمال این سیاست غلط نه
تنها از افزایش قیمت کاالها جلوگیری نشد ،بلکه بخش قابل توجهی
از ارز کشور با ایجاد شبکه داللی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب
عوامل رانت شد .رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
البرز تاکید کرد :در کنار حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،مجموعه بسته سیاست
ارزی دولت باید به نحوی تنظیم شود که با سیاست های اقتصاد کالن
کشور همخوانی داشته باشد و ضمن برقراری تعادل در این بخش ،از

بروز ضعف در روابط تجاری داخلی و خارجی جلوگیری کند .وی در
ادمه افزود :ضروری است با حذف ارز دولتی به دنبال راهکارهایی برای
جایگزینی آن باشیم که البته این راهکارها برای کاالهای مختلف متفاوت
است ،به عنوان نمونه الزم است همراه با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در
خصوص واردات دارو  ،بیمه ها به نحوی تقویت شوند که اگر دارویی
با ارز آزاد وارد کشور شد ،تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا با نرخ باال و
گران به دست مردم نرسد رضایی با اشاره به آثار زیانبار ارز  ۴۲۰۰تومانی
در ایجاد رانت ،فساد و قاچاق معکوس گفت :حذف تدریجی و گام به
گام آن تغییرات اساسی را در کمک به تقویت شاخص های اقتصادی
کشور در پی خواهد داشت .وی اثرات نوسانات ارزی در تجارت داخلی
و خارجی و حوزه های اثرگذار در اقتصاد نظیر تولید ،صنعت و کشاورزی
را بسیار زیانبار ذکر کردو گفت :نرخ ارز در اقتصاد باید بر مبنای قدرت
پولی و عرضه و تقاضا تعیین شود.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی البرز افزود :تجربه

سال های گذشته بیانگر این حقیقت ناگوار است که چند نرخی شدن
ارز و باال و پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ها روش موفقی برای
کنترل قیمت اقالم مصرفی نیست .وی ادامه داد :متاسفانه به دلیل
تفاوت باالی قیمت یارانه ای و نرخ بازار آزاد ،گاهی شاهد قاچاق معکوس
برخی کاالها بوده ایم و به دفعات مشاهده شده است که کاالهایی
علیرغم تخصیص ارز ترجیحی با قیمت های مصنوعی و دور از انتظار
در بازار عرضه می شود .رضایی در ادامه گفت :برای برون رفت از این
شرایط و متعادل کردن وضعیت جامعه در برابر نوسانات ارزی باید ثبات
در اقتصاد کشور نهادینه شود و اجازه ندهیم حرکت های بی هدف نرخ
ارزهای خارجی را از سطح واقعی خارج کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی اثرگذار و
پایگاهی قدرتمند در رشد اقتصادی کشور است ،عنوان کرد :این نهاد
بخش خصوصی در رفع مشکالت فعاالن عرصه تولید ،صنعت ،کسب
و کارهای تجاری و متولیان کارآفرینی نقش مهمی را عهده دار است.

زمان گفتار درمانی در اقتصاد و صنعت به سرآمده است

آذربایجان شرقی  -فالح :استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به
اینکه ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری موجب افزایش درآمد سرانه
میشود ،گفت :افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق میدهد.
عابدین خرم اعالم کرد :دولت خیزی را در حوزه صنعت و معدن
ایجاد خواهد کرد که به زودی شاهد آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه همدلی ،هم افزایی و هم راستایی در توسعه
و پیشرفت اقتصادی و صنعتی خیلی مهم است ،خاطرنشان کرد:
نگرش ها در آذربایجان شرقی باید نگرش فراملی باشد چون با سه
کشور همسایه هستیم .وی گفت :حضور فعال و دائمی در بازارهای
کشورهای همسایه ضروری است و در حال برنامهریزی هستیم تا
این هدف محقق شود.
خرم با بیان اینکه صنعتگران استان راهکارهای الزم را در این

مدیرعامل شرکت گاز ایالم :

خصوص می دانند و اراده این کار را نیز دارند ،گفت :مسئوالن
نیز باید در خدمت تولید باشند و فضای کسب و کار را ایجاد کنند.
وی یادآور شد ۱۹ :نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای
اسالمی ظرفیت بزرگی برای این استان هستند و پیگیر مسائل تولید
و صنعت می باشند البته تمام مسئوالن استان به دنبال رفع موانع
تولیدهستند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رفع موانع تولید در استان
اظهار کرد :باید کسانی که در تولید ایجاد مانع می کنند از کار کنار
بروند.
خرم با بیان اینکه در حدود بیش از  ۳۰روزی که مسئولیت
پذیرفتم  ۳۶کارخانه و واحد صنعتی را از نزدیک بازدید کردم ،گفت:
فاصله مدیریت تا بدنه زیاد است در حالی که باید مدیران با کارگران
ارتباط نزدیک داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه فاصله کم مدیر و کارگران موجب ایجاد
ارتباطات معنادار ،افزایش روحیه و باال رفتن بهره وری میشود،
اظهار کرد :بحران ها محصول بهرهوری پایین هستند.
خرم با بیان اینکه تعدیل نیرو در استان وجود نداشته و بی تفاوتی
بین مدیران و کارگران معنایی ندارد ،گفت :باید الگوی مدیران موفق
را در استان تکثیر دهیم.
وی افزود :به کمک صنعتگران استان چرخه تولید را به صورت
مضاعف و جهشی تقویت می کنیم تا تولید ،اشتغال و ارزش افزوده

افزایش یابد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه زمان گفتار
درمانی در اقتصاد و صنعت استان به سرآمده است ،گفت :با
مشخص شدن عارضه ها باید به صورت چابک به دنبال رفع موانع
تولید باشیم .وی خاطرنشان کرد :حرکت جهادی در حوزه رفع موانع
باید انجام شود چون شعار سال برای مسئوالن شعار نیست بلکه
دستور است و بر این اساس باید کمر همت ببندیم و وارد گود
شویم .وی اضافه کرد :صنعت آذربایجان شرقی در کشور بارز
بوده ولی به مرز فرسودگی ماشین آالت رسیده است که البته به
کمک شرکت های دانش بنیان امکان نوسازی آنها و به روز شدن
تکنولوژی واحدهای صنعتی وجود دارد.
خرم خاطرنشان کرد :شرکت های دانش بنیان می توانند حلقه
واسط صنعت و دانشگاه باشند و نوسازی را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه نخبه گرایی میتواند کشور را از بسیاری از
تنگناها عبور دهد ،گفت :مهندسی معکوس در کشورمان تبدیل به
مکتب شده است اما با این وجود بهره وری ما پایین است ماشین
های به روز و نیروی کار ماهر می تواند بهره وری را افزایش دهد.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد :نیروی جوان تحصیل کرده
و دانش آموخته می تواند مزیت اصلی و پیشران صنعت باشد ،بر
این اساس باید صنعت مامنی برای افراد متخصص و نیروی انسانی
اهل فن باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان :

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،جمعی از مسئولین و مدیران
سازمان ها و ارگان های شیراز از تصفیه خانه
پیشرفته فاضالب شماره  ۲بازدید داشتند و از
نزدیک با تاسیسات و مراحل تصفیه فاضالب
در این تصفیه خانه آشنا شدند .در این
بازدید مشترک ،فاضالب مناطق اطراف شهرک
صنعتی و تصفیه خانه فاضالب شماره  ۲شرکت
آب و فاضالب شیراز مورد بازدید قرار گرفت.
گفتنی است تصفیهخانه فاضالب شماره ۲
شیراز در جنوب شرقی شهر و در زمینی به
ث شده است و بیش
مساحت  ۸۰هکتار احدا 
از  ۵۷۰,۰۰۰نفر را تحت پوشش قرار داده است.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در بازدید شبانه
از واحد احیا مستقیم و فوالدسازی :

فوالد سازی قلب تپنده فوالد
هرمزگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان شبانه از واحد
احیا_مستقیم و فوالدسازی این شرکت بازدید و
با کارکنان شیفت شب این نواحی به گفت و گو
کرد .عطاالله معروفخانی در بازدید شبانه خود
از فوالدسازی در جمع تعدادی از کارکنان این
واحد  ،فوالد سازی را قلب تپنده شرکت دانست
و ادامه داد :افزایش روزانه تعداد ذوب را نشان از
انگیزه کارکنان و هماهنگی مدیران است و امید
است با رفع موانع  ،رکورد های جدیدی در تولید
ثبت شود  .معروفخانی از زحمات کارکنان
که شبانه روز و مخلصانه همت می کنند و با
شرایط آب و هوایی خاص بندرعباس  ،همچنان
جهادگرانه به تولید می اندیشند قدردانی کرد.
وی خطاب به کارکنان اظهار داشت  :من و
همکارانم در کنار شما هستیم تا بتوانیم قدم
هایی را برای شما برداریم و قدری از خدمات
شما به کشور را جبران کنیم .مدیرعامل فوالد
هرمزگان با اشاره به طرح های توسعه ای متعدد
و متنوع در فوالد هرمزگان تاکید کرد آینده برای
فوالد هرمزگان روشن است .مدیرفوالدسازی در
این دیدار گزارشی از وضعیت تولید در  8ماهه
گذشته ارائه داد و اظهار داشت کاهش توقفات
کوره وکاهش زمان آماده سازی واحد ذوب و
کاهش توقفات تعمیراتی باعث افزایش ظرفیت
و سرعت تولید شده است .حامد جمشید نیا
عنوان کرد  :با توجه به یکدلی موجود ،کسری
تولید تابستان گذشته که به دلیل قطع برق بوده
جبران خواهد شد.

ماشین آالت کشاورزی فاقد پالک،
سوخت مایع دریافت نخواهند کرد
طبق مصوبه کمیته طرح نظارت و کنترل
سوخت ،از ابتدای آذر ماه ماشین آالت
کشاورزی فاقد پالک ،سهمیه سوخت دریافت
نخواهند کرد و می بایست از طریق سامانه
درخواست فرآورده های نفتی (سدف) ثبت
نام کنند .به گزارش روابط عمومی شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز،
سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت :از
 2000دستگاه ماشین آالت کشاورزی در استان
البرز 35درصد فاقد پالک می باشند که براساس
قوانین و مقررات پلیس راهور کشور ،پالک
گذاری آنها براساس شماره انتظامی و داشتن
بیمه نامه معتبر امکان پذیر است .قلندرزاده در
ادامه افزود :تمامی کشاورزان عزیز برای دریافت
سهمیه سوخت خود می بایست با ثبتنام در
سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) به
آدرس newtejaratasan.niopdc :نسبت به
دریافت سهمیه خود اقدام کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان :

 5425مشترک جدید شهری و روستایی به مشترکان گاز ایالم اضافه شد

اطالعرسانی رکن اساسی توسعه استان است

حضور ذوب آهن در استان راهگشای بنگاههای اقتصادی بزرگ است

ایالم-خبرنگار ابتكار -مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :از ابتدای سال جاری
تا پایان مهرماه پنج هزار و  ۴۲۵اشتراک جدید در نقاط مختلف شهری
و روستایی به مشترکان گاز استان افزوده شده است .عباس شمس
اللهی اظهار داشت :از این تعداد اشتراک پذیری جدید سه هزار و
 ۵۶۲مشترک شهری و یک هزار و  ۸۶۳مشترک روستایی بوده است.
وی افزود :از ابتدای شروع گازرسانی به استان تاکنون  ۱۸۹هزار و ۶۲
مشترک در نقاط مختلف ایالم اشتراک پذیری شده است ،مدیرعامل
شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه شرکت گاز استان در راستای تحقق
اهداف کیفی و کمی سالجاری اقدامات قابل توجهی در حوزههای مختلف
گازرسانی انجام داده است ،یادآور شد :طی این مدت( هفت ماهه سال جاری)
 ۶۷کیلومتر شبکه توزیع به همراه نصب  ۲هزار و  ۵۰علمک در نقاط مختلف شهری و روستایی ایالم
انجام شده است .شمس اللهی با اشاره به وضعیت گازرسانی شهری و روستایی استان هم گفت :شهر
پهله از توابع شهرستان مرزی دهلران به عنوان آخرین شهر استان با تالش جهادی همکاران شرکت گاز
به شبکه گاز سراسری متصل و ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری به  ۱۰۰درصد رسید .وی با بیان اینکه
با اتصال گاز به شبکه شهر پهله یک هزار و  ۱۰۰خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار میشوند ،اظهار
داشت :کلیه روستاهای مسیر نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند .مدیرعامل شرکت گاز ایالم
ادامه داد :برای گازرسانی به پهله و روستاهای مسیر  ۲۴کیلومتر شبکه توزیع ۳۹ ،کیلومتر خط تغذیه
فلزی در سایزهای  ۶و  ۸و  ۱۲و سه ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت  ۵ ، ۲۵۰۰هزار و  ۴۰۰مترمکعب در
ساعت نصب و راه اندازی شده است .شمس اللهی با اشاره به اینکه تاکنون  ۶۰۰عملک در شهر پهله و
روستاهای اطراف نصب شدهاست ،تاکید کرد :برای گازرسانی به شهر پهله و روستاهای مسیر بیش از
 ۵۰۰میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملّی گاز ایران هزینه شده است.

زاهدان خبرنگار ابتکار  :استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همهی
ظرفیتهای استان بویژه بخش گردشگری و اقتصادیبرای کشور ناشناخته
مانده است ،گفت :اطالعرسانی رکن اساسی توسعه است و استفاده
از رسانهها و روشهای اطالعرسانی هویت محقق شده برای توسعه
به شمار می رود .حسین مدرس خیابانی «استاندار» در نشست
هماهنگی امور اطالع رسانی استان که در محل استانداری با حضور
مدیران فرهنگی و اطالع رسانی استان برگزار شد ،خاطرنشان کرد:
اطالع رسانی و معرفی ظرفیت های استان به گونهای باشد که ضمن
آشنایی مردم با چهره واقعی استان؛ سیستان و بلوچستان کانون توجه
سرمایهگذاران ،گردشگران ،هنرمندان ،ورزشکاران ،مدیران و تصمیمگیران
کشور واقع شود .وی افزود :متاسفانه تصویر غیرواقعی از استان نشان داده شده و از طرفی ما به
عنوان متولیان و مسئوالن امر هم نتوانستیم؛ ظرفیتهای اقتصادی ،مشاهیر و افتخارات فرهنگ و هنر
استان را به ایرانیان معرفی کنیم .استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت :صدا و سیما و سایر
رسانه ها نتایج اقدامات پیرامون جذب سرمایه گذاران در استان را رصد و در راستای امیدآفرینی برای
مردم موضوعات را به صورت مستمر ،منتشر و اطالعرسانی کنند .مدرس خیابانی با بیان اقدامات
موفق انجام شده پیرامون اشتغالزایی بانوان و ایجاد مکانهایی برای معرفی و عرضه توانمندی های
بانوان بدسرپرست و بیسرپرست استان ،تاکید کرد :این دستاوردها و اقدامات برای آشنایی بیشتر
مردم اطالع رسانی شود .وی تاکید کرد :مسئوالن متولی اماکن پر رفت و آمد استان از جمله فرودگاه
ها ،شهرداریها ،صدا و سیما و رسانه ها با استفاده از روش های اطالع رسانی ،بیلبوردها و امکانات
فضای داخل شهرها؛ توانمندی ها ،ظرفیت های سرمایه گذاری ،مشاهیر و چهره های ماندگار استان
را به مردم معرفی کنند.

زاهدان خبرنگار ابتکار  :استاندار سیستان و بلوچستان گفت :حضور و
سرمایهگذاری ذوب آهن اصفهان در این استان راه را برای بنگاههای بزرگ
اقتصادی باز میکند تا با سرمایه گذاری الزم از ظرفیتهای معدنی
منطقه در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران اسالمی استفاده
کنند .حسین مدرسی خیابانی روز شنبه در نشست بررسی راهکارهای
سرمایهگذاری در بخش معدن سیستان و بلوچستان که با حضور
مدیرعامل و سرمایهگذاران ذوب آهن اصفهان ،نفت سپاهان و برخی
بنگاههای اقتصادی کشور برگزار شد ،اظهارداشت :خیلی از ظرفیتهای
معدنی این استان ناشناخته بوده و نیاز است با بهرهبرداری از این ظرفیتها
زمینه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم شود .وی افزود :باید از ظرفیتهای بی
شمار معدنی سیستان و بلوچستان در جهت توسعه و پیشرفت این استان استفاده کنیم زیرا ما قابلیتهای
خوبی در این زمینه داریم .استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد :این استان دارای تنها بندر اقیانوسی
کشور و ظرفیتهای بیشماری در حوزه اشتغال دریا محور است .وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان
یکهزار و  ۶۰۰کلیومتر مرز با ویژگیهای خاص با سایر کشورها دارد تصریح کرد :طبیعت بکر این استان
یکی از مهمترین مزیتهای گردشگری و کشاورزی است .مدرس خیابانی خاطرنشان کرد :وجود معادن
طال ،مس و منیزیت در سیستان و بلوچستان بسیار اهمیت دارد و میتواند باعث توسعه و ایجاد اشغال
پایدار برای جوانان جویای کار در این استان شود .وی ادامه داد :مسووالن و دولت به سیستان و بلوچستان
بدهکارند و باید نگاه ویژهای به ظرفیتها و توانمندیهای این استان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه آن
داشته باشند زیرا این یک تکلیف ملی است تا شاخصهای توسعهای افزایش یابد .استاندار سیستان و
بلوچستان تاکید کرد :ذوب آهن اصفهان میتواند به عنوان پیشکسوت در حوزه معادن و سرمایهگذاری عمل
کند و باعث انتقال تجربیات و جذب بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور به این استان شود.

