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افزایش  ۲۵درصدی تولیدات خشکبار در آذربایجان غربی

تصمیمات فوری برای حل مشکالت سیل زدگان

آذربایجان غربی -نسل فردا :مدیر صنایع کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره
به افزایش  ۲۵درصدی تولیدات خشکبار در استان ،بر اهمیت و ضرورت توسعه
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید
تاکید کرد .پرویز تومرائی در خصوص تولید و فرآوری میوه جات خشک در این
استان اظهارکرد :گسترش صنعت خشــک کنی می تواند موجب ارتقاء سطح
بهره وری ،ایجاد ارزش افزوده ،افزایــش درآمد بهره برداران ،افزایش ماندگاری
محصوالت کشاورزی و در نهایت تحقق توسعه اشتغال شود.تومرائی گفت :در
سال  95حدود  8هزار تن خشکبار از انواع میوه و کشمش در آذربایجان غربی
تولید شد که پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به 10هزار تن افزایش یابد.

مشهد -نسل فردا :نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
گفت :مردم کالت و روستاهای اطراف آن سال هاست با مشکل سیل های مقطعی
مواجهند که باید برای حل آن اقدامی اساسی انجام شود.نصراله پژمانفر در حاشیه
بازدید از مناطق سیل زده کالت گفت :با پیگیری هایی که صورت گرفت مشکالت
روستاهای سیل زده در جلسه ای با حضور استاندار و مسئوالن محلی و استانی
پیگیری شد.وی افزود :تصمیمات مقطعی برای حل بحران قطع برق ،آب ،گاز و
تلفن و باز کردن راههای ارتباطی گرفته شد.وی تصریح کرد :بخشی از قطعی برق
برطرف شده و تالش می شود این مشکل به صورت اتصال به شبکه برق سراسری و
یا با استفاده از ژنراتور های سیار مرتفع شود.

اخبارکوتاه
درخشش فرزندان همکار شرکت
آب منطقهای در جشنواره قرآنی

گلستان -نسل فردا :شش نفر از فرزندان همکار
شرکت آب منطقهای گلستان توانستند در مرحله
استانی چهاردهمین جشــنواره قرآنی وزارت نیرو
موفق به کسب رتبههای اول ،دوم و سوم شوند .امیر
حسین ملکی در مقطع دوم پسران توانست در رشته
مفاهیمنفراول،پوریاداودیاندرمقطعدومپسراننفر
دوم رشته احکام ،فاطمه الوند در مقطع دوم دختران
نفر سوم رشته احکام ،مهسا جدیدی در مقطع اول
دختراننفراولرشتهاحکام،فاطمهمعیریدرمقطع
دوم دختران نفر اول رشته احکام وفاطمه چلچالیی
نیز نفر دوم رشته حفظ در مقطع دوم رشته دختران
را کسب کردند .مرحله استانی چهاردهمین دوره
جشــنواره قرآنی وزارت نیرو در گلستان  12مرداد
ماه در حســینیه دزیانیهای شهرســتان گرگان
برگزار شــد و  16نفر از فرزندان همکار شرکت آب
منطقهای استان در این مســابقات شرکت کردند
که 6نفر آنان حائز رتبههای برتر شدند .گفتنی است
مرحله کشوری این مسابقات در شهریور ماه با اعزام
نفرات برتر استانی در شهر تبریز برگزار میشود که از
شرکت آب منطقهای گلستان امیر حسین ملکی
در رشته مفاهیم ،مهسا جدیدی در رشته احکام و
فاطمه معیری نیز در رشته احکام به این مسابقات
اعزام میشوند.

پویش«کاالی استاندارد ایرانی
میخرم» در ایالم سرعت گرفت

ایالم -نســل فردا :با پشــتیبانی وتالش های
مدیرکل اســتاندارد ایالم و همدلی و مشــارکت
کارکنان اســتاندارد ایالم ،پویش کاالی استاندارد
ایرانی میخرم ،فراگیر شــده و محمد رضا مروارید
استاندار ایالم ،معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم،
رئیس سازمان برنامه وبودجه استان ،مدیرکل دفتر
جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری ایالم،
کارشناسان سازمان برنامه وبودجه ایالم ،بازیکنان
مسابقاتفوتسالجامصنایعکوچک،رئیسسازمان
صنعت و معدن و تجارت استان ،معاونین و روسای
ادارات ســازمان صنعت معدن تجــارت ،مدیرکل
آموزش فنی وحرفه ای استان ،مدیر اداره منابع آب
شهرستانمهران،رئیسادارهصنعتمعدنوتجارت
شهرستان مهران ،کارکنان بانک آینده شعبه ایالم،
کارکنان کارخانه گچ جواهر جنوب دهلران ،فرماندار
ایالم ،مدیر و کارکنان واحد تولیدی عدالت لوله دره
شــهر ،مدیرکل وخبرنگاران خبرگزاری جمهوری
اســامی ایران مرکز ایالم (ایرنا) ،مدیرکل ورزش
وامور جوانان اســتان ،اعضای باشگاه کوهنوردی
جمشیدایالم،رئیساتحادیهصنفتودوزیتزئینات
اتومبیل ،تعمیرات مبل ،لحاف دوزی و کفاشــان
ایالم ،برگزیدگان وشــرکت کنندگان در جشنواره
سفرنامه وخاطره نویسی رضوی ،مدیرکل شرکت
شــهرکهای صنعتی ایالم ،عباس گهرســودی
بازیگر پیشکسوت تئاتر وتلویزیون ایالم ،مدیرکل
فرهنگ وارشاد اسالمی استان ایالم ،هیئت مدیره
انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان ایالم،
مدیرکل ومعاونین اداره کل آموزش وپرورش استان،
دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کاال وارز استان ایالم،
مشــاور اموربانوان اســتانداری ایالم ومشاور ارشد
اســتاندار ایالم نیز به این کمپین پیوستند .پویش
کاالی اســتاندارد ایرانی میخرم با اهتمام روابط
عمومی و ارتباطات بینالملل سازمان ملی استاندارد
با هدف فرهنگ سازی استفاده از کاالهای باکیفیت
تولید داخل و در راستای تحقق منویات مقام معظم
رهبری درباره اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال از
ابتدای تیرماه کلید خورده و به تدریج در حال فراگیر
شدن است.

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه
فاضالب تفرش

مهندس حمیــد رضا جانباز مدیر عامل شــرکت
مهندســی آب و فاضالب کشــور به همراه محمد
حســینی نماینده مردم شهرســتانهای تفرش،
آشتیانوفراهاندرمجلسشورایاسالمی،مهندس
فیلی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
مرکزی،میرزاییفرماندارتفرشومهندسعبدالرضا
خلیلی مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان
مرکزی به همراه جمعــی از معاونین و مدیران این
شرکت از تصفیه خانه فاضالب تفرش بازدید کردند.
مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور ضمن اشاره به اهمیت دوباره بازیابی
پساب فاضالب عنوان کرد :در برنامه ششم توسعه
محــور کار در بخش فاضالب بر اســاس بازیافت و
استفاده مجدد از پساب فاضالب تبیین شده است.
ویبااشارهبهاینکهشهرتفرشیکشهرعلمیاست
پیشنهاد داد :تصفیه خانه فاضالب تفرش را به عنوان
یکپایلوتکشوریبرایتحقیقاتقراردهیم.

 85نفر از بیماران کلیوی خراسان شمالی در انتظار پیوند
خراسان شمالی -نسل فردا :رئیس انجمن بیماران کلیوی خراسان شمالی
گفت 85:نفر از بیماران کلیوی استان در انتظار پیوند کلیه قرار دارند.دکتر محسن
شهریاری افزود:حدود 420بیمار پیوندی تحت پوشش این انجمن است.وی
تعداد بیماران دیالیزی تحت پوشــش این انجمن را حدود  700نفر بیان کرد.
شهریاری با بیان اینکه  85نفر از بیماران کلیوی خراسان شمالی در انتظار پیوند
قرار دارند ،ادامه داد :بیش از  60درصد از بیمارانی که به عوارض بیماری کلیوی
مواجه شدهاند ،زمینه بیماری دیابت داشتهاند.وی اظهار کرد :مصرف بیش از
اندازه قند ،نوشابه و چربی از جمله عواملی است که موجب می شود تا افراد مبتال
به دیابت شده و سپس مشکالت بیماری کلیوی نیز در آن ها ایجاد شود.
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در استان مرکزی صورت گرفت:

برگزاری آئین افتتاح خط ۴کارگاه
احیاءشرکتآلومینیومایران

مرکزی
طرح اتوماسیون و بهینه سازی خط  ۴کارگاه احیا ایرالکو با اهداف درپوش گذاری فرآیند و تصفیه
فردا
نسل
گازهای سلولهای الکترولیز احیا با راندمان  ۹۸درصد تکنولوژی روز فرانسه ،تولید آلومینیوم
با کیفیت رقابتی و مطابق با استانداردهای جهانی ،تجهیز کارگاه فعلی به سیستم اتوماسیون ،تغذیه نقطهای ،صرفه جویی
و کاهش مصرف برق در فرآیند تولید از حدود  ۱۸/۵به  ۱۵/۵کیلو وات ساعت ،حفظ سهم تولید آلومینیوم در برنامه کالن
کشور بهعنوان فلز استراتژیک،حفظ نیروی انسانی و اشــتغال موجودخطوط احیا ،استفاده از تاسیسات و کارگاههای
موجود ،صرفه جویی در مصرف مواد اولیه از جمله آلومینا و آند و فلوراید راه اندازی و افتتاح شد.

در آئین مراســم افتتاح خــط  ۴کارگاه احیاء
شــرکت آلومینیوم ایران که با حضور آیت ا...
دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه
شهرستان اراک ،مهندس زمانی قمی استاندار
مرکزی و معاونین وی ،دکتر بهمن اخوان مدیر
عامل ایرالکو و جمعی از مســئولین و مدیران
کل استان برگزار شــد ،مدیر عامل ایرالکو در
خصوص وضعیت شــرکت در زمان تحویل
از مدیریت ســابق گفت :زمانی که ایرالکو را
تحویل گرفتیم ،وضعیت آن بحرانی بود و این
واحد صنعتی هزار و  ۳۰۰میلیارد دالر بدهی
و ۲۸۰میلیارد دالر زیاندهی داشت.حسابها
و انبارها خالی بود و میبایست در پایان ماه ۳۰
میلیارد تومان حقوق پرداخت میشد و شرکت

در مرحله ورشکستگی قرار داشت .دکتر اخوان
گفت:ماشعارراتبدیلبهشعوروشعورراتبدیل
به کار و سازندگی کردیم  .نتیجه اقدامات چند
ماه گذشته افتتاح کارگاه تولید  ۵۰هزار تنی
بیلت در اردیبهشت ماه و راهاندازی خط چهار
بود .وی تصریح کرد :تأمین اعتبار برای بهسازی
و راهاندازی خط چهار از محل بستانکاریهایی
تأمینشدکهضمانتیبابتبازپرداختآنهاداده
نشده بود ولی با پیگیری قاطعانه طلب وصول و
هزینه خط چهار انجام شد .مدیرعامل ایرالکو
با اشاره به حمایتهای شورای تأمین استان
در رفع مشکالت ایرالکو گفت :ایرالکو امروز از
ذیل ماده  ۱۴۱قانون خارج شده ونماد بورس
ایرالکو بهزودی باز خواهد شد .وی اظهار داشت:

ایرالکو از یک بنگاه ورشکسته سیاسی به یک
بنگاه اقتصادی و تولیدی تبدیل شــده است.
مدیر عامل ایرالکو عنوان کرد :صرفهجویی به
دنبال کنترل ورودی و خروجی و گلوگاههای
شــرکت ،توقف فروش محصوالت به صورت
تهاتر ،تالش برای ساماندهی و بهبود وضعیت
داراییهای شرکت ،ســاماندهی قراردادها و
پیمانکاران شــرکت از طریق اصالح ساختار
سازمانی مربوطه ،کسب سود بالغ بر  ۸میلیارد
تومان در سه ماهه نخست سال جاری ،خرید
مواد اولیه بدون واسطه از جمله اقدامات انجام
شده است.
بهینهسازیخط ۴دردولتتدبیرو
امیداتفاقافتاد

در شرکت گاز استان کرمانشاه برگزار شد:

اجرای مراسم معارفه رابط امور فرهنگی و مسئول
امور روحانیون منطقه  7کشوری صنعت نفت

کرمانشاه -نســل فردا:در مراســمی با حضور دکتر
مجیدی ،مشاور فرهنگی و دبیر شورای اقامه نماز وزارت

نفت ،مدیران عامل ،رؤسای روابط عمومی و دبیران شورای
فرهنگی شرکتهای زیرمجموعه صنعت نفت در غرب

 هزینههای عمرانی مدیریت شهری  ۴تا  ۵برابر سبد
هزینهای دولت در بخش عمرانی بود

مشهد-نسل فردا:شــهردار مشــهد گفــت:
هزینههای عمرانی مدیریت شهری در دوره فعلی
حدود  ۴تا  ۵برابر ســبد هزینهای دولت در بخش
عمرانی بوده که نشان از تالش بیوقفه خادمان شهر
برای ارائه خدمت به مردم دارد.سیدصولت مرتضوی
به عملکرد مدیریت شهری در دوره چهارم شورای
اسالمی شهر اشاره کرد و گفت :دورانی که ما توفیق
خدمتگزاری به مردم داشتیم ،بهمثابه برگ زرینی در تاریخ مدیریت شهری است.وی افزود :در
این دوره مدیریت شهری ،شهرداری مشهد یک ابرسازمان بهروز ،فعال و پاسخگو بوده که در
چارچوبوظایفقانونیخود،بهتمامرسالتهایخودعملکردهاست.مرتضویتصریحکرد:در
سالهای اخیر ب ه دلیل حاکمشدن شرایط رکورد در کشور و سیاستهای انقباضی دولت ،مقوله
سرمایهگذاریدربخشمسکنوساختمانباکندیمواجهشد،امامدیریتشهریدرحوزههای
مختلفگامهایجدیبرداشتهاست.ویباتاکیدبراینکهعملکردمدیریتشهریدردورهفعلی
ل بررسی و ارزیابی است ،خاطرنشان کرد :در این دوره شهرداری مشهد پروژههای متعددی
قاب 
اجرایی شد که ازجمله آنها میتوان به تکمیل خط ٢قطارشهری ،آغاز عملیات اجرایی خط،٣
نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و توسعه فضای سبز اشاره کرد.شهردار مشهد گفت:
هزینههایعمرانیمدیریتشهریدردورهفعلیحدود ۴تا ۵برابرسبدهزینهایدولتدربخش
عمرانیبودهکهنشانازتالشبیوقفهخادمانشهربرایارائهخدمتبهمردمدارد.ویاظهارکرد:
خوشبختانه در حوزه مدیریت پسماند با اجرای پروژههای مختلف شرایط بهگونهای شده است
که حتی ذرهای از پسماند شهر مشهد دورریز ندارد و تمامی زبالههای جمعآوریشده در کارخانه
بازیافتبهصورتبهداشتیوتخصصیتبدیلبهاحسنمیشود.

کشور ،حجت االسالم و المســلمین حاج آقا درویشی به
عنوان رابط فرهنگی و مســئول امور روحانیون منطقه
 7کشوری صنعت نفت معارفه شد.در ابتدای این جلسه
مهندس شهبازی ،مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان و نیز فعالیتهای
این شرکت در حوزه های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی،
ارائه کرد.در ادامه دکتر مجیدی ،مشــاور فرهنگی و دبیر

ســیده خدیجه حسینی -نســل فردا:
محمدرضا خباز در نشست شورای برنامه ریزی
و توسعه استان در سالن کوثر استانداری سمنان
بیان داشت :رسیدگی به مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته یکی از اهداف جمهوری اسالمی از
زمانانقالباسالمیبوده،اماتاکنوندراینبخش
موفقیتمطلوبوچشمگیریحاصلنشدهاست

وبایدروشهایگذشتهتغییرپیداکند.
ایشانخاطرنشانداشت:حاشیهنشینییکیازآسیبهایجدیاستکهدرشهرهایبزرگ
به وجود آمده و دلیل اصلی آن مهاجرت روستاییان است.وی تاکید کرد  :با توانمندسازی در
زمینه اشتغال زایی و درآمد و با ایجاد رفاه و امنیت می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها
جلوگیری کرد و موجب مستقر شدن روستاییان شد.ایشان یادآور شد  :در زمان حاضر٣٨٠
روستای باالی ٢٠خانوار در استان سمنان وجود دارد که در سالیان گذشته این تعداد بسیار
باالتر بوده.خباز ادامه داد  :دلیل اصلی مهاجرت روستاییان نداشتن درآمد است و در صورت
ایجاددرآمدروستاییاندرمحلسکونتخودباقیمیمانندوهمچنینمهاجرتمعکوسنیز
رخمیدهد.ویبابیاناینمطلب کهدستگاههایاجراییکهدرروستاهافعالیتمیکنندباید
ساماندهیشوند،تصریحکرد:نبایدفعالیتدستگاههایمختلفبرایروستاییانچندگانگی
به وجود بیاورد.استاندار سمنان یادآور شد  :ایجاد چندگانگی در روستاها موجب بی اعتمادی
روستاییان به مسئوالن اجرایی دستگاه ها می شود .در این نشست ،طبق ماده  ٢٧قانون
برنامه ششم توسعه ٤١ ،روستای این استان برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی انتخاب
شد.

ایجاد بسیج فرهنگی در تمام ارکان شرکت نفت و گاز غرب
مهندس ناصــری پور مدیر عامل شــرکت
بهرهبرداری نفــت و گاز غرب بــا همراهی
حجت اله بنی عامریان رئیس روابط عمومی و
مسئولدارالقراناینشرکتدرجلسهمعارفه
رابط فرهنگی و مسئول روحانیون منطقه 7
کشوری وزارت نفت حضور یافتند .بر اساس
اینخبرجلسهمعارفهرابطفرهنگیومسئول
روحانیون منطقه  7کشوری وزارت نفت با
حضوردکترمجیدیمشاورفرهنگیوزیرنفت

کشوردرسالنکنفرانسشرکتگازکرمانشاه
برگزار شد .در این جلســه مشاور فرهنگی
وزیر ،حجت االسالم والمسلمین درویشی
امام جماعت شرکت گاز استان کرمانشاه را
به عنوان رابط فرهنگی و مسئول روحانیون
منطقه  7کشوری وزارت نفت معرفی کرد.
دکتر مجیدی در ابتدای این جلسه گزارشی
از عملکرد دفتر ارتباطات حوزه و صنعت ارائه
کرد و گفت :با توجه به وسعت و گستردگی

شهردارسمنانخبرداد:

دنبال رایزنی با منتخبین شورا نبوده ام

سمنان-نسلفردا:شهردار سمنان در نشستی خبری با
بیان اینکه صمیمت و تعامل خوبی بین شهرداری و شورای
چهارم وجود داشت،گفت :با اعضا و منتخبین شورای پنج
نیز آشنایی کامل دارم ،اما هرگز دنبال رایزنی با منتخبین
شورانبودهام.محمدموسویاظهارکرد:انتخابشهردارحق

شــورای اقامه نماز وزارت نفت ،در سخنانی فعالیتهای
انجام گرفته در خصوص ساماندهی امور روحانیون صنعت
نفت و نیز فعالیتهای گسترده فرهنگی و دینی انجام شده
در مجموعه وزارت نفت را تشریح و برنامه های آینده این
وزارتخانه در حوزه فرهنگی را برای حاضرین تبیین کرد.
اهداء حکم حجت االسالم درویشی به عنوان رابط فرهنگی
و مسئول امور روحانیون منطقه 7کشوری صنعت نفت از

درآمد،رفاه و امنیت؛سه رکن اصلی جلوگیری از
مهاجرت روستاییان است

ناصری پور ،مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

و هیئت همراه (حجت االسالم والمسلمین
کافی مســئول امور روحانیون وزارت نفت،
حجت االسالم والمسلمین بحرانی قائم مقام
امور روحانیون وزارت نفــت ،دکتر باغبان
مسئول طرح و برنامه ریزی امور روحانیون
وزارت نفت و حجت االســام والمسلمین
محمدپورمسئولاطالعاتواخباروبسایت
اقامه نمــاز وزارت نفت) و همچنین مدیران
و روسای شــرکتهای نفتی فعال در غرب

مهندس زمانی قمی استاندار استان مرکزی
گفت :دکتر اخــوان کارنامه درخشــانی در
نمایندگی مجلس در ادوار گذشــته و مقاطع
مختلف مدیریتــی در انقالب دارند .بســیار
خوشــحالم که در آئین افتتــاح و راه اندازی
اتوماسیون و بهینه سازی خط  ۴تولید احیاء
ایرالکو قرار دارم و از تمامی مهندسین ،کارگران
و باالخص دکتر اخوان مدیر عامل که برای راه
اندازی این خط تالش بسیاری کردند ،تقدیر
میکنم.برایبهینهسازیخط ۴تالشبسیاری
شد و این مهم در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد
و برگ زرین دیگری از افتخار و سازندگی برای
صنعتگرانصنعتآلومینیومکشوررقمخورد.

اعضای شورا و منتخبین مردم است و تصمیم ،صالحدید و
انتخاب نهایی آنها هر که باشد برای ما قابل احترام است.
وی با بیان اینکه مردم سمنان مردم قدردانی هستند ،بیان
داشت :همواره تقدیرها و لطف های شهروندان از شهرداری
بیش از خدمتی بوده که ما انجام داده ایم و همین افتخار

وزارت نفت و تنــوع فعالیتهای آن در ابتدا
ساز و کاری به منظور ساماندهی روحانیون
با توجه به سطح تحصیالت ،تجربه ،تخصص
و سابقه آنها ایجاد شــد و همه روحانیون در
قالب آن دوبــاره ســاماندهی و رتبه بندی
شدند .وی تصریح کرد :در ادامه رتبه بندی
و ساماندهی روحانیون فعال در سطح وزارت
نفت ،تالشهای گستردهای در جهت ارتقاء
علمی روحانیون در حوزههای تخصصی خود
در حال انجام اســت و همچنین روحانیون
بر اساس  4کارکرد علمی ،فقهی ،آموزشی و
ترویجیبهمنظوربهرهگیریبیشترازدانشو
تخصص آنها ساماندهی شدند.دکتر مجیدی
مشاور فرهنگی وزیر نفت در بخش دیگری از

بزرگی برای مجموعه شــهرداری سمنان است .این مدیر
ارشد شهری با بیان اینکه شهرداری و اعضای شورای شهر
هر دو یک هدف واحد دارند ،ادامه داد :چه شهرداری و چه
منتخبینمردمدرشهرداریهموارهبهدنبالخدماترسانی
بهتربهشهروندانهستند؛لذا منچهبهعنوانشهرداروچه
به عنوان یک شهروند سمنانی قدردان خدمات خواهم بود و
از هر تصمیمی که گرفته شود ،استقبال می کنم .موسوی با
بیاناینکههمکاریماباشورایچهارمحدودیکسالونیم

در این جشــن و آئین بزرگ حضــور بههم
رساندهایم تا از بندگان خوب خداوند که برای
پیشرفت و توسعه ایران عزیز اسالمی کوشش و
تالشمیکنند،تشکروقدردانیکنیم.
آقای دکتر اخوان نماینده ســه دوره مردم در
مجلس شورای اسالمی هستند و حضور ایشان
درادوارمختلفنشانازاعتمادوحسنمدیریت
ایشاندرخدماتبیشماریاستکهدرمقاطع
مختلف انقالب کرده و جان فشانی کردهاند.
نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی ،در
آیین افتتاح و راه اندازی خط چهار تولید احیاء
شرکت آلومینیوم ایران گفت :همان طور که
مقام معظم رهبری در مراســم تنفیذ ریاست

جمهوری فرمودند؛ یکی از اهم وظایف دولت
محترم ،اولویت بندی در کارهاست و از دیگر
رهنمودهای معظم له در این خصوص ،تبدیل
علم و دانش به فناوری است.
ایشان تاکید کردند :ما نباید برای ساخت یک
ورق آلومینیوم نیازمند کشور ترکیه باشیم و
تولیدات خودمان را به آنجا بفرستیم تا دوباره
محصول جدید را بــا قیمت گــران از آنها
خریداری کنیم .چشم تیزبین مدیریت ایرالکو
باید تا آخر خط را ببیند و در بورس و خارج از
بورس ،در داخل و خارج از کشور همه را رصد
کندوباایجادصنایعتبدیلی،فرآیندهایپساز
تولید را نیز در اختیار داشته باشد.

جانب مشاور فرهنگی وزیر نفت از دیگر قسمتهای این
مراسم بود .برگزاری جلسه با ائمه جماعات شرکتهای
زیرمجموعه صنعت نفت در غرب کشور و دیدار با آیت اله
حجتیامامجمعهموقتکرمانشاه،ماموستامحمدی،امام
جمعهاهلسنتکرمانشاهوحجتاالسالمایرانی،مسئول
حوزه های علمیه استان ،از دیگر برنامه های دکتر مجیدی،
مشاور فرهنگیوزیر نفت،در سفربه استانکرمانشاهبود.

اهدای هدیه مقام معظم رهبری به رئیس دانشگاه علوم
پزشکیشیراز

شیراز -نســل فردا:پانزدهمین اجالس
مجمــع خیرین تامین ســامت فــارس ،با
برنامهای ویژه همراه بود.در پانزدهمین اجالس
مجمع خیرین تامین ســامت فارس که در
شــیراز برگزار شــد ،هدیه ای دیگر از جانب
رهبر معظم انقالب ،به دکتــر "محمدهادی
ایمانیه" رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا

شد.
بر اســاس این خبر جمعی از دختران مناطق محروم استان فارس که در طی مکاتبات
خود به رئیس دانشگاه ،خواستار توسعه خدمات بهداشــتی و درمانی به مردم منطقه
و رفع مشــکالت خانواده ها در این خصوص شــده بودند ،با تحقق درخواســت های
خود ،این موضوع را طــی نامه ای به مقام معظم رهبری اعالم کرده و خواســتار تقدیر
از دکتر ایمانیه می شــوند.در پی این مکاتبه و پیگیری صحت موضوع ،یک جلد قرآن
کریم و یک جانماز از ســوی مقام معظم رهبری ،برای اهدا به نیابت از ایشــان ارسال
می شود.
این هدیه ارزشــمند ،در جمع نیک اندیشــان عرصه سالمت اســتان فارس که برای
پانزدهمین مرتبه پس از تشکیل مجمع خیرین تامین سالمت فارس گرد هم آمده اند،
به دست فضه نصیری ،خواهر او ام البنین نصیری ،زهرا تاجری و ساجده قوی پنجه ،به
دکتر ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شــیراز اهدا شد.پیش از این نیز مقام معظم
رهبری به پاس فعالیت های دکتر ایمانیه در ترویج نماز ،به او یک انگشتری اهدا کرده
بودند.
سخنانخودبهبحثمسئولیتهایاجتماعی
مدیران ،روسا و ائمه جماعات شرکتها اشاره
کرد و گفت :با توجه به اهمیت این موضوع
اخیرا ً نیز کالسهای آموزشــی در ســطح
شرکتها در حال پیگیری است و مدیران و
روسا نیز باید توجه و تاکید ویژهای نسبت به
این مقوله به منظور درونیسازی و نهادینه
کردن امــور اعتقادی و مذهبی در ســطح
کارکنان و خانوادههای آنها داشته باشند .در
ادامه این جلســه مهندس ناصری پور مدیر
عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت پرداخت
و گفت :خوشبختانه با اقدامات فرهنگی انجام
شده در سطح شــرکت بهره برداری نفت و

به طول انجامید،گفت :تعامل و ارتباط خوب با اعضای شورا
زمینه ساز انجام طرحها و پروژه های شهری شد .وی با بیان
اینکههنوزنتوانستهامآنگونهکهشایستهبودهبههمشهریان
خدمتکنم،گفت:سمناناینظرفیتراداردکهمثلیکی
ازمناطقشهرداریتهراناززیرساختهایشهریمناسب
برخوردار شود.
شهردار مرکز اســتان با بیان اینکه مردم بیش از همین
خدماتکمقدردانهمکارانشهرداریبودند،گفت :سمنان

گاز غرب ما شاهد ایجاد بسیج فرهنگی در
تمام ارکان شرکت حتی در دور افتادهترین
بخشها و نمود آن در حوزه تخصصی صنعت
نفتهستیم.

شهری است که برای انجام کارها و پروژه های شهری زیادی
جا دارد .موسوی به سابقه 28ساله خود در شهرداری اشاره
کرد و عنوان کرد  :با شناختی که از شهرداری دارم،معتقدم
شهرسمنانمیتواندبیشازاینهارشدوتوسعهبیابد.
شهردار سمنان از تالش خود برای بهبود وضعیت ورودی
و خروجی های شــهر ســمنان خبــر داد و تصریح کرد:
ورودیهای شرقی و غربی شهر سمنان باید از جلوه خوبی
برخوردار شود.

