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 مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان: برگزاری محافل سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت در گلستان
رئيس اداره امور قرآنى تبليغات اسالمى گلستان گفت: به مناسبت هفته وحدت، ويژه برنامه سومين كاروان قرآنى مناديان وحدت در استان گلستان در حال برگزارى است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل تبليغات اسالمى گلستان، سيد مصطفى حسينى واعظ در گفتگو با روابط عمومى اين اداره كل اظهار كرد: ملت ايران با تاثير از آموزه هاى 
وحدت آفرين دين مبين اســالم قيامى را به رهبرى امام امت (ره) آغاز كردند و با اتحاد و همبستگى آن را به پيروزى رسانده و نظامى را بر كشور حكم فرما كردند كه مفتخر 
به داشتن ريشه اسالمى است و به دنيا نشان دادند كه اسالم دين وحدت و همدلى و مهربانى است.وى با بيان اينكه وحدت، گل واژه  ايى است كه در راس برترين  ها قرار دارد 
و بسيار جذاب، دلگشا و زيباست گفت: به مناسبت هفته وحدت، سومين كاروان قرآنى مناديان وحدت در استان گلستان از چند روز گذشته آغاز شد.رئيس اداره امور قرآنى 
اداره كل تبليغات اسالمى گلستان خاطرنشان كرد: به يارى خدا طرح سومين كاروان قرآنى مناديان وحدت كه به همت اداره كل تبليغات اسالمى استان گلستان، مركز بزرگ 
اسالمى شمال كشور و جبهه فعاالن قرآنى گلستان، از تاريخ 14 آبان مصادف با 7 ربيع االول آغاز شده است تا 24 آبان (17 ربيع االول) ادامه خواهد داشت و 19 ويژه برنامه 
قرآنى را در سراسر استان گلستان تقديم عاشــقان و شيفتگان وحى خواهد كرد.وى افزود: اين طرح قرآنى با هدف افزايش وحدت و همدلى حول محور انس با قرآن كريم و 
ايجاد فضاى قرآنى در ايام ميالد پيامبر عظيم الشان اســالم (صلى اهللا عليه و آله و سلم) و هفته وحدت و مبتنى بر بيانيه گام دوم انقالب و با موضوع تدبر و فهم قرآنى كريم 
و ارائه سبك زندگى قرآنى در مناطق شيعه و سنى نشين استان گلستان برگزار مى شود.حسينى واعظ در پايان اذعان داشت: از نكات قابل توجه ويژه برنامه سومين كاروان 
قرآنى مناديان وحدت، برپايى محافل ويژه بانوان، استفاده كامل از ظرفيت قرآنى استان گلستان و بهره مندى از حضور بيش از 40 نفر از قاريان و حافظان برجسته اهل سنت 
و شيعه و اجراى گروه هاى تواشيح و مديحه سرايى ممتاز استان گلستان، ارائه سبك زندگى قرآنى مبتنى بر بيانيه گام دوم انقالب، گراميداشت ياد و خاطره شهداى استان 

گلستان و اهداى جوايز به قيد قرعه به حاضرين در هر محفل است.

اوقاف وامورخیریه استان بوشهر:
اعزام ۱۳۰ زائر اولی استان بوشهر به مشهد مقدس

  بوشهر-:  حجت االسالم اسماعيل پوراز اعزام 130 نفر ازدر قالب طرح زائران 
حرم رضوى خبرداد وافزود:در راستاى اجراى امينانه نيات واقفين، هفتمين دوره طرح 

«زائران حرم رضوى» از محل عوايد موقوفات مرتبط اعزام شدند .
به گزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف وامورخيريه اســتان بوشهر، حجت االسالم 
اســماعيل پوراز اعزام 130 نفر ازدر قالب طرح زائران حرم رضــوى خبرداد وافزود:در 
راستاى اجراى امينانه نيات واقفين، هفتمين دوره طرح «زائران حرم رضوى» از محل 
عوايد موقوفات مرتبط اعزام شدند . وى بابيان اينكه طرح «زائران حرم رضوى» باهدف 
اجراى صحيح و امينانه نيات واقفين در موضوعات كمك به زوار امام رضا(ع) و با رويكرد 
شفاف سازى و اطالع رسانى از آثار و بركات وقف اجرا مى شود، تصريح كرد: شناسايى افراد 

واجد شرايط مطابق نيات واقفين،از اهداف اين طرح مى باشد .
مديركل اوقاف استان خاطرنشــان كرد طرح زائران حرم رضوى براى هفتمين سال 
متوالى در استان بوشهر برگزار مى شود كه تاكنون به بركت موقوفات، تعداد 1500 زائر 

اولى به بارگاه ملكوتى حضرت رضا (ع) مشرف شده اند .

تبیین و تبلیغ بیانیه گام دوم انقالب در جامعه یک ضرورت است
  حجت االسالم نوراهللا ولى نژاد با بيان اينكه اجراى تبيين بيانيه گام دوم انقالب يك تكليف شرعى است، گفت: تبيين و تبليغ بيانيه گام دوم انقالب در جامعه 
يك ضرورت است.به گزارش روابط عمومى اداره كل تبليغات اسالمى گلستان، حجت االسالم نوراهللا ولى نژاد در گفتگو با خبرنگاران، بيانيه گام دوم انقالب را يك سند 
مهم باالدستى كشــور دانست و اظهار كرد: اين سند از سوى رهبر انقالب اسالمى ترسيم شده كه بسيار مورد اهميت است.عضو شوراى فرهنگ عمومى استان با اشاره 
به اينكه رهبر معظم انقالب شناخت كامل و دقيق نسبت به اولويت ها، ضرورت هاى دنيا و اشراف تاريخى به همه دوران زندگى بشرى خصوصا دوره معاصر دارد، افزود: 
اجراى بيانه انقالب اسالمى يك تكليف و وظيفه شرعى، اجتماعى و انقالبى است كه همه مردم بايد نسبت به آن توجه داشته باشند.مديركل تبليغات اسالمى گلستان 
با بيان اينكه مردم بايد بيانيه گام دوم را بخوانند، تحليل و تفسير داشته باشند، گفت: در پى صدور اين بيانيه آنچه كه در توان افراد است بايد اجرا كنند. ما يكى از آحاد 
اين مردم هســتيم كه بايد براى تبيين گام دوم انقالب قدم هاى محكمى برداريم و تبليغ آن را وظيفه خود بدانيــم.وى با بيان اينكه بيانيه بايد به اندازه كافى تبيين و 
تبليغ شود تا جامعه به ضرورت آن پى ببرد، يادآور شد: براى اينكه اين تكليف شرعى را به نتيجه برسانيم جلسات متعددى آغاز كرديم.ولى نژاد با اشاره به اهميت نقش 
و جايگاه رسانه ها در جامعه، اظهار كرد: براى اينكه جامعه به ضرورت موضوع حساسيت پيدا كند بايد اصحاب رسانه پررنگ تر وارد ميدان شوند و كار بيشترى در اين 
خصوص انجام دهند.عضو شوراى فرهنگ عمومى اســتان ادامه داد: همراهى و همكارى همه صنوف خصوصا اصحاب رسانه باعث مى شود تا اين موضوع به گفتمان و 
فرهنگ عمومى تبديل شود كه در اين صورت جامعه تالش مى كند تا وظايف خود را نسبت به اين بيانيه عملى و اجرايى كند.مديركل تبليغات اسالمى استان گلستان 
خانواده را بيس و سرمايه جامعه دانست و گفت: براى داشــتن جامعه خوب بايد خانواده خوبى داشته باشيم و اگر قرار است انقالب اسالمى را به دنيا صادر كنيم حتما 

بايد خانواده سالم و صالح داشته باشيم.وى يادآور شد: براى تربيت و اصالح خانواده همه گروه ها بايد تالش كنند.

فرمانده انتظامی استان قم:
انهدام باند فیشینگ و کالهبرداری اینترنتی در قم

  فرمانده انتظامى استان قم از انهدام باند 5 نفره فيشــينگ و كالهبردارى اينترنتى خبر داد كه در سطح كشور فعاليت 
مى كردند. 

 سردار « عبدالرضا آقاخانى» در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبرى پليس، اظهار داشت: در راستاى فعاليت و  برخورد پليس فتا 
با جرايم اينترنتى اخيراً اعضاى باند 5 نفره اى را شناسايى كردند كه رده سنى آنان بين 17 تا 23 سال است و در زمينه كالهبردارى 
و سرقت از حساب هاى بانكى مردم فعاليت داشــتند. وى افزود: كالهبرداران با انجام تبليغات دروغين تحت عنوان نرم افزارهاى 
صيغه يابى، شارژ اپراتورهاى ايرانسل و همراه اول، ارائه اينترنت هاى رايگان و ازدواج هاى حالل با ارسال تبليغات به صورت گسترده 
در كانال ها و گروه هاى شــبكه هاى اجتماعى، مشتريان را به سمت درگاه هاى پرداخت هاى جعلى هدايت و حساب هاى بانكى 
آنها را هك مى كردند. سردار آقاخانى ادامه داد: با هوشيارى و تالش شبانه روزى كارشناسان پليس فتا فرماندهى انتظامى استان 
و حمايت دستگاه قضائى و با توجه به پيچيدگى فراوان اين نوع جرايم، نهايتاً موفق شدند كالهبرداران را در استان هاى آذربايجان 
غربى، مركزى و تهران شناسايى و دستگير كنند. فرمانده انتظامى استان اضافه كرد: تاكنون حدود 4 هزار شماره كارت هك شده 

مردم از متهمان استخراج شده است و بررسى براى شناسايى صاحبان حساب ها و ميزان وجوه سرقتى در دستور كار ماموران پليس فتا استان قرار دارد. سردار آقاخانى 
به شهروندان توصيه كرد: اميدوارم مردم نسبت به تبليغات فضاى مجازى هوشيار بوده و توجه ويژه اى داشته باشند، جرايم اينترنتى از پيچيدگى خاصى برخوردار است 

و نياز است مردم با كسب و ارتقاء علم و آگاهى در اين زمينه از افتادن در دام كالهبردارى و سرقت اينترنتى پيشگيرى كنند.

با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال؛

  طى آئينى با حضور اســتاندار مازندران و جمعى از مســئوالن استانى و 
محلى طرح گازرسانى به 7 روستاى كوهستانى شرق مازندران به بهره بردارى رسيد.
جعفر احمدپور مديرعامل شركت گاز اســتان، در آيين افتتاح و بهره بردارى از 
اين طرح ها در روستاى غريب محله بهشهر گفت: طرح گازرسانى به هفت روستاى 
غريب محله، گالش محله، چالكده، ولم، شيردارى، پركال و سورك با اعتبارى بالغ بر 

200 ميليارد ريال اجرايى شد.
وى افزود: با افتتاح اين طرح بيش از 750 انشعاب نصب و ساكنان 500 خانوارى 

اين روستاها از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند.
احمدپور تصريح داشت: گازرســانى به 151 روستاى شرق مازندران از سال 95 

اجرايى شده است و تاكنون حدود 58 روستاى شرق مازندران در مناطق كوهستانى 
از اين نعمت برخوردار شدند و تا پايان سال آينده گازرسانى به اين روستاها به اتمام 

مى رسد.
مديرعامل شــركت گاز مازندران بيان داشت: بايد تالش شود تا از ايجاد خطرات 

احتمالى جلوگيرى شود و رعايت نكات ايمنى در دستور كار باشد.
 ۶0 درصد روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شدند

استاندار مازندران نيز در اين مراســم گفت: 60 درصد روستاى كوهستانى شرق 
مازندران در دولت تدبير و اميد گاز دار شدند.

وى افزود: با اتصال خط لوله گاز دامغان به نكا در تابستان سال 96 گاز رسانى به 

روستاهاى مناطق كوهستانى مازندران در دستور كار قرار گرفت.
احمد حسين زادگان افزود: براى گازرسانى به روستاهاى شرق استان تاكنون بيش 

از يك هزار ميليارد ريال هزينه شده است.
استاندار مازندران گفت: بايد روستاها تبديل به كارگاه توليدات مختلف متناسب 

با ظرفيت استان و شهرستان شود و كارآفرينى ايجاد شود.
اين مسوول با اعالم اينكه هزارجريب داراى مردمى سختكوش است و تالش داريم 
تا خدمات به تناسب ارائه شود؛ خاطر نشان كرد: بايد موانع رفع و به سمت كارآفرينى 
و توليد رفته و اجازه ندهيم دشــمن از رسانه هاى مختلف وارد شده و با نقشه هاى 

مختلف به نظام و انقالب ضربه بزند.

دیدار دکتر حسنی نماینده مردم رشت در مجلس 
اسالمی با پارسائی مدیر مخابرات منطقه گیالن 

 رشت- مهناز نوبری-  دكتر محمد صادق 
حسنى با حضور در مخابرات منطقه گيالن طى گفتگو 
با مهندس پارسائى از وضعيت ارتباطى استان و روند 

اجراى پروژه هاى مخابراتى مطلع شد.
مدير مخابرات منطقه گيالن طى گزارش كوتاهى 
وضعيت جارى مخابرات منطقه گيالن و اجراى پروژه 

هاى مخابراتى بر بستر فيبر نورى را تشريح نمود .
دكتر حســنى نيز ضمن تقدير از هماهنگى براى 
اين نشست ، با ابراز تشكر از اجراى پروژه فيبر نورى 
در رشت و سراسر اســتان ، از وضعيت سيگنال دهى 

تلفن همراه در بعضى از نقاط رشت ابراز  نارضايتى كرد و خواستار همكارى و مساعدت الزم جهت برطرف 
نمودن اين مشكل شد. 

برپایی میز خدمت جهادی توسط شرکت 
گازاستان کرمانشاه همزمان با آغاز هفته بسیج

  به گزارش روابط عمومى گاز اســتان : همزمان با آغاز هفته بسيج 
،شركت گازاستان كرمانشاه درراستاى تسريع وپيگيرى مشكالت مردم و ديدار 
چهره به چهره مســئولين با آحاد جامعه با برپايى ميزخدمت جهادى درروز 
جمعه مورخ  يكم آذرماه 98 در محل شبستان مسجد جامع كرمانشاه جهت 

پاسخ گويى به نمازگزاران اقدام نمود.
يادآور مى گردد: شهبازى مديرعامل شــركت گاز استان به اتفاق معاونين 
مربوطه ضمن حضور در محل ميزخدمت از نزديك پاســخ گوى ســئواالت و 
مشكالت مراجعه كنندگان بودند و ســپس دركنار مردم شريف كرمانشاه در 

مراسم عبادى سياسى نماز جمعه شركت نمودند.
شايان ذكراست : باتوجه به لزوم نهادينه نمودن فرهنگ مصرف دربين احاد 

جامعه و همچنين درراستاى آگاهى دادن به شهروندان گرامى  با توزيع كتابچه و بروشوردربين نمازگزاران جهت رعايت 
الگوى مصرف وتوصيه هاى ايمنى درخصوص نحوه استفاده از وسايل گازسوز اطالع رسانى الزم بعمل آمد.

123  بمناسبت هفته نکوداشت ازدواج اتفاق افتاد:
قدردانی از کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر استان 

قم در ترویج ازدواج جوانان
 كميته امداد استان قم در برنامه هاى نكوداشت هفته ازدواج سال 98 لوح 

دستگاه برتر استان را در ترويج و حمايت از فرهنگ ازدواج ساده جوانان به خود 
اختصاص داد. به گزارش روابط عمومى كميته امداد، امسال نيز همانند سالهاى قبل، 

برنامه هاى نكوداشت هفته ازدواج در استان قم برگزار و كميته امداد استان قم با 
ارائه گزارش عملكرد ازدواج دامادها و نوعروسان تحت حمايت به ويژه طرح دوباره 

 زندگى لوح تقدير اين جشنواره را به خود اختصاص داد.
در بخشى از اين لوح تقدير كه توسط اداره كل ورزش و جوانان استان قم به اين نهاد 

اهدا شد آمده است: بى شك جوانان به عنوان گرانبهاترين سرمايه هاى اين مرز و بوم 
و از ذخاير استراتژيك نظام اسالمى، شايسته بهترين خدمات بوده و خدمت به اين 

قشر افتخارى بزرگ محسوب مى شود كه ضمن تشكر از تالشهاى بى شائبه جنابعالى در برگزارى برنامه هاى نكوداشت هفته 
ازدواج در سال 98 اين لوح تقديم حضورتان مى گردد. 

استان ها

استان ها

خبرنامه

7 روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شد

   به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى استان مركزى 
پنجمين جلسه كار گروه زيربنايى ، توسعه روستايى ، عشايرى ، شهرى و آمايش سرزمين 
و محيط زيست استان مركزى با 23 دستور كار به رياست معاونت هماهنگى امور عمرانى 

استاندارى برگزار گرديد .
در اين جلسه اجراى مجتمع هاى خدماتى ، شهرك صنعتى ، احداث نيروگاه خورشيدى ، 
اجراى طرح سفره خانه سنتى ، اجراى طرح شهرك گلخانه اى ، اجراى طرح سنگبرى ، طرح 

توسعه كارخانه توليد مكمل هاى غذايى دام و طيور ، احداث بازار ميوه و تره بار ، طرح توليد 
ورق سيمانى طرح توليد بتن ، طرح توليد محصوالت چرمى ، طرح خدمات تراشكارى فلزات 
، طرح توليد انواع مكمل دارويى و غذايى ، طرح ساماندهى شهرك صنعتى و طرح سنگبرى 

از جمله طرحهايى ميباشند كه امروز مورد بحث و بررسى و تصميم گيرى قرار گرفت . 
از مجموع 23 طرح مطرح شــده در جلسه 18 طرح مورد موافقت قرار گرفت ، سه طرح 
مخالفت قرار گرفت و مقرر شد يك طرح بازديد و طرح ديگر ى توسط فرماندارى و كارگروه 

ويژه مورد بازديد قرار گيرد .
حريم شــهر خنداب نيز از جمله موارد مهمى بودكه مورد تاييد كارگروه قرار گرفت . با 
توجه به اينكه طرح جامع خنداب در سال 98 بدون تعييت حريم مصوب شده بود پس از 
پيگيريها و انتخاب مشاور توسط اداره كل راه و شهرسازى حريم شهر تعيين و پيرو سوابق 
قبلى و مذاكرات جلسات پيش ، نقشه حريم شهر مذكور و پهنه بندى آن به تاييد كارگروه 

رسيد .

  معاون دريايى بندراميرآباد با اشاره به اينكه در مجموع حدود 7ميليون متر مربع 
از مساحت آب هاى بنادر اميرآباد و نكا به تناوب توسط كارشناسان هيدرگرافى شده است 
اظهار داشت در 18 ماه گذشته 284 هزار و 881 مترمكعب الى از حوضچه ها و كانال هاى 
دسترسى برداشت شــده كه با توجه به رژيم رسوب گذارى غرب به شرق درياى خزر ، كار 

بزرگى انجام شده است.
حبيب اله طالبى در تشريح عملكرد 8ماهه منتهى به آبان ماه سال جارى معاونت دريايى 
با بيان اينكه بيش از 640 فروند شناور در اسكله هاى بندراميرآباد پهلو گرفتند گفت تاكنون 
300 شــناور اعم از تفريحى ، صيادى ، ملكى و ... توسط اداره امور دريايى به ثبت رسيده 
است.وى با تأكيد بر حمايت از شركت هاى دانش بنيان در راستاى ارتقاء توانمندى توليد 
داخلى از نصب و تست چراغ دريايى ساخته شــده توسط  جوانان نخبه در يكى از شركت 

هاى دانش بنيان كشور در بندراميرآباد خبر داد.
معاون دريايى بندراميرآبــاد ، با بيان اينكه در آينده نزديــك تمامى خدمات وعمليات 
دريايى به سوى الكترونيكى شدن و هوشمند سازى سوق پيدا خواهد كرد  ، بكار گيرى نرم 
افزار openCPN در سيســتم هاى ادارى جهت سهولت كار كارشناسان مرتبط با فعاليت 

هاى دريايى بر روى نقشه ، نصب و راه اندازى سيستم گيرنده و فرستنده شناسايى خودكار
AIS و ايجاد سرور مجازى جهت اطالعات گرفته شــده در شبكه بندر ، استفاده از بخش 
dredgepack نرم افزار hypack و نصب سيستم ثبت و پايش حجم الى بارگيرى شده در 
اليروبى را بخشى از اقدامات انجام شده در اين حوزه عنوان كرد.طالبى در ادامه به دغدغه 
معاونت دريايى در اشاعه فرهنگ ايمنى گردشگرى و حفاظت محيط زيست دريايى و تبديل 
آن به فرهنگ عمومى اشــاره كرد و ياد آور شد حضور كارشناسان دريايى بندراميرآباد در 
مدارس و سواحل تحت حاكميت اين بندر به خصوص در روزهاى اجراى طرح گردشگرى 
دريايى و ارائه پاورپوينت و فيلم هاى معرفى بندر ، ارائه بروشور آموزشى و معرفى تجهيزات 

امداد و نجات دريايى ، از اقدامات صورت گرفته در اين راستا مى باشد.
اين مقام مسئول به اجراى مانور مشترك جســتجو ، نجات و مقابله با آلودگى آب دريا 
با بندر نوشــهر در روز ملى درياى خزر ، مانور منطقه اى پدافند غير عامل در هفته پدافند 
غيرعامل با همكارى ســاير ارگان ها و اجراى 3 مرحله مانور جســتجو ، نجات و مقابله با 
آلودگى آب دريا در بندراميرآباد اشاره كرد و از ميزبانى بندر اميرآباد  از  مانور ملى جستجو 

و نجات و مقابله با آلودگى آب دريا در دى ماه 98 خبر داد.

وى با اشــاره به اينكه « همكارانم در تمامى بخش هاى معاونت دريايى ســعى دارند از 
كارهاى هميشگى روزانه فاصله بگيرند و عالوه بر اجراى آن ، ابداعات و تفكرات جديدى را 
وارد سيستم كنند « خاطرنشان كرد مطالعه بر موضوعاتى از قبيل مستند سازى تجربيات 
راهنمايان ، بررسى وضعيت فنى و ايمنى شناورهاى ورودى به بندر اميرآباد ، آسيب شناسى 
علل خرابى كشــتى ها در حين عمليات ، راهنمايى ، بررســى و ارائه راهكار عملى جهت 
شناسايى و رديابى شناورهاى غير كنوانسيونى در محدوده آبهاى سرزمينى كشور بخشى 
از  پروژه هاى مطالعاتى هستند كه كارشناسان و متخصصان معاونت دريايى در دستور كار 
خود دارند. معاون دريايى بندراميرآباد در پايان تشريح عملكرد معاونت دريايى در 8 ماهه 
منتهى به آبان 98 ، از نوبت دهى هوشمند براساس استاندارد هاى خستگى و محدوديت 
طول و آبخور كشــتى ، نظارت حاكميتى برخط  امور دريايى سازمان بر فعاليت راهنمايى 
بنادر ، استاندارد سازى عمليات با در نظر گرفتن شرايط تاثير گذار محيطى بر نيروى انسانى 
و عمليات به تفكيك بنادر ، مديريت ايمنى از طريق نظارت بر اجراى اســتاندارد و قوانين 
مدون و ارزيابى عملكرد راهنمايان به منظور ارتقاء سطح دانش آنها ، در قالب اجراى طرح 

«معمارى فرايند عمليات راهنمايى» در آينده نزديك خبر داد

خبر

خبر

 راه و شهرسازی استان مرکزی:
حریم و پهنه بندی شهر خنداب 
مورد تایید قرار گرفت

معاون دریایی بندرامیرآباد بیان کرد :

پهلودهی بیش از 
64۰ فروند کشتی در 
بندرامیرآباد 

   نشست تخصصى شركت هاى بزرگ فوالدساز كشور با حضور 
حميدرضا عظيميان مديرعامل شركت فوالد مباركه، منصــــــور يزدى زاده 

مديرعامل ذوب آهن اصفهان، بهرام سبحانى رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران، على محمدى مديرعامل فوالد خوزستان و كسرى غفورى مديرعامل فوالد 
خراسان به همراه هيئت مديرة انجمن با هدف بررسى مسائل و چالش هاى تأمين 

پايدار سنگ آهن و راهكارهاى آن در محل انجمن توليدكنندگان فوالد برگزار شد.
   در اين جلســه، حميدرضا عظيميان، مديرعامل فوالد مباركه، طى سخنانى با 
اشاره به كاهش موجودى دپوهاى اســتراتژيك اين شركت گفت: در فوالد مباركه 
به دليل عدم تأمين سنگ آهن موردنياز مجبور شده ايم از دپوهاى استراتژيك استفاده 
كنيم كه به طور اصولى نبايد اين اجبار براى شركتى مثل فوالد مباركه پيش بيايد.

 وى افزود: فوالد مباركه بايــد طبق برنامه ريزى هايى كه از چندين ســال قبل 
صورت گرفته، سنگ آهن موردنيازش را از چادرملو، گل گهر و معادن ديگر در كشور 

تأمين كند.
 عظيميان با تأكيد بر اين كه ما نبايد دغدغة تأمين سنگ آهن داشته باشيم، گفت: 
از دولت و مجموعة وزارت صمــت انتظار داريم كه برنامه ريــزى الزم براى تأمين 

سنگ آهن فوالد مباركه را تدوين و عملياتى كنند.
 وى ادامه داد: انجمن نيز بايد در اين زمينه نقش صنفى خود را ايفا كند و زمينة 

الزم براى رفع چالش هاى اين مسير را فراهم آورد.
 مديرعامل فوالد مباركه به اهميت تأمين مواد اوليه فوالدســازان اشــاره كرد و 
گفت: براى اين كه دولت در زمينه تأمين ســنگ آهن به خوبى برنامه ريزى و اقدام 
كند، الزم است به پيشرفت هاى شركت هاى فوالدى در بخش توليدات دقت شود. 
به عنوان نمونه، شركت فوالد مباركه  چند سال قبل 3/5 ميليون تن توليد داشت، 
درحالى كه اكنون اين ميزان به 6 ميليون تن رســيده است. بنابراين اين شركت به 

حمايت بيشترى در تأمين مواد اوليه نياز دارد.

 عظيميان با اشــاره به اين كه بايد موانع توليد فوالد برطرف شــود تصريح كرد: 
كاهش 700 هزار تنى واردات ورق به كشور گواه آن است كه فوالد مباركه به خوبى 
مأموريت هاى ملــى خود را انجام مى  دهــد، اما الزم اســت توليدكنندگان بزرگ 

سنگ آهن هم به وظايف ملى خود در تأمين مواد اولية فوالدسازان عمل كنند.
 با ورود معادن به حوزة توليد فوالد، منافع بنگاهى جاى منافع ملى را گرفت

 بهرام ســبحانى، رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران نيز در اين نشســت 
با اشــاره به اين كه ريشة عدم تأمين پايدار ســنگ آهن براى فوالدسازان را بايد در 
خصوصى سازى نادرســت دنبال كرد، گفت: چندين سال قبل انجمن دربارة ورود 
معادن به فوالدســازى هشــدار داد. در آن زمان هنوز مشــكل تأمين سنگ آهن 
واحدهاى فوالدى اين قدر شديد نشده بود و معادن در ابتداى توسعة فعاليت خود به 
سمت پايين دست بودند، اما متأسفانه توجه الزم نشد و منافع بنگاهى جاى منافع 

ملى را گرفت.

 مدیرعامل فوالد مبارکه:
 تولیدکنندگان سنگ آهن نیز به وظایف ملی خود عمل کنند

   به گزارش روابط عمومى گاز استان : شهبازى مديرعامل گاز استان بيان داشت با توجه به برنامه ريزى بعمل آمده ودرراستاى سياست هاى دولت مبنى بر محروميت زدايى ، شركت گاز استان درسال جارى به 565 روستاى استان به عالوه شهرهاى نوسود ، 
نودشه و ريجاب وشبكه داخلى ازگله با مجموع اعتبار 295 ميلياردتومان گازرسانى خواهد نمود. شهبازى عنوان نمود: درحال حاضر دراستان كرمانشاه 1310 روستا معادل 72 % خانوارهاى روستايى از نعمت گاز طبيعى برخوردارمى باشند وبا گازرسانى به روستاهاى 
مذكوردرسال جارى ضريب نفوذ گازرسانى به روستاها به 90 % خواهد رسيد. وى يادآورنمود: همچنين  125 روستا با مجموع اعتبار 79 ميليارد تومان در مرحله پيمان سپارى مى باشد و 246 روستا در مرحله مطالعه و امكان سنجى و طراحى قرار دارد. 

گازرسانی به 565 روستا در سطح استان کرمانشاه درسال 98


