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نمایشگاهفرشدستبافدراصفهانبرپامیشود
نمایش�گاه بین الملل�ی اصفهان طی روزهای بیس�ت و نهم دی م�اه تا چهارم 
بهمن ماه و به مدت شش روز میزبان بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف 

خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه 
که با حضور 150 ش��رکت و موسس��ه فعال در حوزه های مرتبط با فرش دس��تباف برپا 
می ش��ود، جلوه های نابی از هن��ر قالیبافان و فعاالن حوزه فرش دس��تباف را به نمایش 

خواهد گذاشت.
این نمایش��گاه هنر دس��ت فرش بافان، قالیباف��ان و فعاالن حوزه ه��ای تولید، فروش، 
بازرگانی، طراحان و نقاشان و مرمت کاران و رفوگران فرش دستباف را در معرض بازدید 
عموم��ی ق��رار خواهد داد و زمینه ای ایج��اد خواهد کرد تا عالقمندان ب��ه این حوزه، با 

جدیدترین و زیباترین تولیدات فرش دستباف آشنا شوند.
نمایش��گاه فرش دستباف امس��ال اصفهان 15 هزار مترمربع وس��عت خواهد داشت و 
فعاالن این حوزه از اس��تان های اصفهان، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، خراس��ان 
رضوی، خراس��ان شمالی، گلستان، فارس، قم، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاری 

در آن حضور خواهند داشت.
77 درصد شرکت کنندگان این نمایشگاه از استان اصفهان در نمایشگاه حضور دارند و 
23 درصد مش��ارکت کنندگان نیز از استان های دیگر به اصفهان می آیند تا فعالیت خود 

را در معرض نمایش قرار دهند.
نمایش��گاه فرش دستباف اصفهان در حالی برگزار می شود که برپایی مستمر 23 دوره 
پیشین، این نمایشگاه را به یکی از عناوین تاثیرگذار و مهم نمایشگاهی در ایران تبدیل 
کرده اس��ت. در این میان، توجه به موضوع صادرات، یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری 

بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به شمار می رود.
از جمله اهداف دیگر برگزاری این نمایش��گاه را می توان توسعه فروش داخلی، معرفی 
هر چه بیش��تر ظرفیت های این بخش اقتصادی، برنامه ریزی برای حل مشکالت، بررسی 
موانع و نقاط ضعف موجود این صنعت، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری های 
داخلی و خارجی، ایجاد زمینه اشتغال و کارآفرینی، آشنایی دست اندرکاران با محصوالت، 
نوآوری ه��ا و ظرفیتهای موجود، ایجاد فضای رقابتی س��الم میان تولیدکنندگان داخلی 
ب��رای ارتقای کیفی��ت تولید و ایجاد ارتباط مس��تقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان عنوان کرد.
فرش دس��تباف به سبب ارزش افزوده باال، میزان اشتغالزایی و کسب درآمد ارزی برای 
کش��ور، از دیرباز مورد توجه همه اقشار مردم و مسئوالن قرار داشته است. ارزش هنری 
فرش دس��تباف ایران که قرن ها زینت بخش موزه ه��ای معروف دنیا بوده، بر اهمیت این 

فرآورده مهم تجاری و فرهنگی می افزاید. 
ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان با فراهم آوردن مقدمات برگزاری 
نمایشگاه فرش دستباف و معرفی فرش ایران در نمایشگاه ، به بازاریابی آن کمک می کند. 
این موضوع کمک می کند که وضعیت صادرات فرش دستباف بهبود یابد و شرایط برای 

معرفی این شاهکار هنر ایرانی فراهم آید.
عالقمندان به بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان می توانند از 
ساعت 14 تا 20 روزهای 29 دی تا چهارم بهمن ماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع 
در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند. زمان بازدید نمایشگاه در 

روز جمعه، یکم بهمن ماه نیز از ساعت 10 تا 20 تعیین شده است.

در 9 ماهه سال 1400

45000نفردرمازندرانازآموزشهايمهارتي
بهرهمندشدند

تعداد 45054 نفر مهارت جو در مراكز دولتي و آموزش�گاههاي آزاد آموزش های 
فنی و حرفه ای را كسب كردند .

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رس��انی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
س��ید حسین درویش��ی مدیرکل طی گفتگویی اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 17446 
نفر در مراکز دولتي و 27608 نفر در آموزش��گاه هاي آزاد در 4 خوش��ه صنعت، کشاورزي ، 

خدمات و فرهنگ و هنر  آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.
وی ادام��ه داد: در بازه زماني مذکور 2128 نفر در محیط کار واقعي با مش��ارکت صاحبان 
صنایع و صنوف آموزش هاي مهارتي را آموختند . همچنین در راس��تاي اجراي طرح تکاپو 

4160 نفر نیز از آموزش هاي فني و حرفه اي بهره مند شدند.
درویش��ي گفت : با همت مربیان و کارشناسان اداره کل آموزش فني و حرفه اي مازندران 

11 استاندارد جدید آموزشي تدوین گردید.
مدی��ر کل آموزش فني و حرف��ه اي مازندران در خاتمه خاطر نش��ان کرد : پیرو مصوبات 
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مبني بر کاهش زمان صدور مجوز ، این اداره کل در 9 
ماهه سالجاري مجوز تاسیس 50 مرکز جوار کارگاهي و بین کارگاهي و  موافقت نامه اصولي 

تاسیس 332  آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي را در سطح استان صادر نمود .

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :

روسایدوناحیهدرمنطقهساریمعارفهشدند
ساری- رییسی به گزارش روابط عمومی ، عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی 
ش�ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س�اری بیان كرد : در دی ماه 1400 با 
صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
س�اری ، علی شاهرخی و علیرضا حالج به ترتیب در نواحی بابلسر و بابل به عنوان 

رئیس ناحیه منصوب شدند .
عباس خلیل پور افزود : در مراس��م تودیع و معارفه روس��ای دو ناحیه بابل و بابلس��ر که با 
حضور مدیر و روسای ستادی و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و 
جمعی از مقامات محلی انجام شد  سبحان رجب پورمدیر شرکت سخنانی در مورد موقعیت 
استراتژیک این دو شهر ایراد کرد و با معرفی و اهداء حکم به علیرضا حالج و علی شاهرخی 

از سوابق مدیریتی موفق آنها در پستهای قبلی تقدیر کرد .
سبحان رجب پور در ادامه از درخشش روسای قبلی خیر اله .. وحدانی وعلیرضا کلمر نتاج 
به ترتیب در دو ناحیه بابل و بابلس��ر در خدمت رس��انی درست و به موقع و با کمترین تنش  
قدردانی کرد و اظهار داش��ت : روس��ای این دو شهر و همکارانشان در بحران سالهای گذشته 
و بحران کارت هوشمند سوخت آبان 1400 تالش زیادی کردند و با سوخت رسانی به موقع 
نگذاشتند هیچ جایگاه و مصرف کننده عمده ای بدون سوخت مانده یا از چرخه تولید بازماند 

، بر خود الزم میدانیم که از آنها بابت تالششان تقدیر کنیم .

۹واحدمرغداریراکددرعجبشیر
بهچرخهتولیدبرگشت

مدیر جهادكشاورزی عجب ش�یر گفت: ۹ واحد مرغداری راكد این شهرستان در 
قالب طرح تولید قراردادی و پس از س�ه س�ال وقفه به چرخه تولید برگشت و برای 

1۸ نفر به صورت مستقیم اشغال ایجاد شد.
احمد اس��المی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این واحدهای راکد و فاقد پروانه 
اکن��ون در هر دوره دارای 80 هزار قطعه ظرفیت تولید هس��تند و فعالیت آنها موجب رونق 
تولید در شهرس��تان شده اس��ت.  به گفته وی این واحدهای مرغداری چندی پیش از سوی 
واحد تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی و با هدف رفع مشکالت حوزه تولید و پشتیبانی 
همه جانبه از واحدهای دارای قابلیت برگشت به چرخه تولید شناسایی شده بودند و با فعالیت 

آنها 200 تن در هر دوره به ظرفیت تولید گوشت مرغ شهرستان اضافه می شود. 
مدیر جهادکشاورزی عجب شیر افزود: در زمان حاضر مجموع مرغداریهای این شهرستان به 
51، ظرفیت جوجه ریزی به 735 هزار قطعه و ظرفیت تولید گوش��ت مرغ شهرستان در هر 

دوره به 1837 تن رسیده است. 
به گزارش ایرنا »علی علیزاده«، نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی 
چن��دی پیش با پیگیری مش��کالت مرغداری های فاقد پروانه و راکد، موجب مطرح ش��دن 
و اجرای طرح تولید قراردادی در س��طح کش��ور ش��د. بر اس��اس این طرح پیشنهادی موانع 
 پی��ش روی اعط��ای مجوز فعالیت ب��ه مرغداران فاق��د پروانه و تامین نه��اده تولید برای آنها

برداشته می شود. 
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عملیات س�اخت بیمارس�تان ۳۰۴ تختخوابی 
مرند با گذشت سه سال از آغاز کلنگ زنی آن، 
هنوز شروع نشده و مسووالن می گویند تحقق 
این امر معطل تخصیص اعتبار و ابالغ آن است.

به گ��زارش ایرن��ا، کلنگ آغ��از عملی��ات اجرایی 
بیمارس��تان ۳۰۴ تختخوابی مرند در مرداد ماه سال 
۱۳۹۸ در س��فر س��عید نمکی، وزیر وقت بهداشت و 
درم��ان به این شهرس��تان زمین زده ش��د، اما از آن 
تاریخ تاکنون هیچ اقدامی برای س��اخت آن نش��ده و 

زمین این مرکز درمانی همچنان رها شده است.
با توجه به اینکه بیمارستان فعلی ۱۳۴ تحختخوابی 
مرند، کفاف نیاز جمعیت ۲۵۰ هزار نفری شهرستان 
به خدمات درمانی را نمی دهد، قرار است بیمارستان 
۳۰۴ تختخواب��ی آن در زمینی به وس��عت ۳۰ هزار 

مترمربع احداث شود. 
بنا بر اعالم دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز، مرحله 
دوم مناقصه اجرای اس��کلت بتنی بیمارس��تان ۳۰۴ 
تختخوابی مرند در اسفند ماه ۱۳۹۷ به پایان رسیده 
و در بودج��ه س��ال بعد نیز ردیف اعتب��اری برای آن 

منظور شده است.
البته مرند به عنوان س��ومین شهرستان پرجمعیت 
آذربایجان شرقی بعد از شهرستان های تبریز و مراغه، 
تا سه چهار سال قبل با مشکل نبود دستگاه های »ام.

آر.آی« و »سی.تی.اس��کن« در بخ��ش درمان دولتی 
نیز مواجه بود که این با پیگیری های مسووالن ارشد 
استانی و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای 

اس��المی و اهتمام وزارت بهداشت و درمان با هزینه 
کرد بیش از ۱۵ میلیارد تومانی برطرف شد.

کارشناس��ان حوزه درمان با اش��اره ب��ه اینکه با در 
نظر گرفتن اس��تاندارد یک تخت بیمارس��تانی برای 
هر یکهزار نفر، حداقل ۲۵۰ تخت بیمارس��تانی برای 
شهرس��تان مرند نیاز اس��ت، می گویند تس��ریع در 
احداث بیمارس��تان ۳۰۴ تختخوابی آن در راس��تای 
تس��هیل درمان ش��هروندان و رفع کمب��ود در بخش 

درمان ضروری اس��ت.  بررسی های میدانی خبرنگار 
ایرنا نیز حاکی است که طرح احداث بیمارستان ۳۰۴ 
تختخوابی مرند از سال ۱۳۹۵ و از محل فروش مطرح 
ب��وده و پیمانکار طرح نیز با ۲۲ میلیارد تومان آورده 
در مناقصه سال ۱۳۹۷ برنده ساخت آن شده است. 

مجری این طرح مهم بهداش��تی که ردیف بودجه 
ملی هم دارد، »شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز 
مراکز بهداش��تی و درمانی و تجهیزات پزش��کی کل 

کشور« بوده و انشعابات الزم برای فعالیت پیمانکار در 
محل طرح نیز توسط مقام های شهرستانی و استانی 
اخذ ش��ده اس��ت.  دکتر صمد طاه��ری باویل علیا ، 
رییس شبکه بهداشت شهرس��تان مرند روز دوشنبه 
در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح در س��ال 
۱۳۹۷ از ط��رح اس��تانی به طرح ملی تبدیل ش��د و 

ردیف بودجه ملی به آن اختصاص یافت. 
وی اف��زود: با پیگیری های��ی که در اواخر ۱۳۹۸ و 
اوایل سال گذشته از طرف نماینده مردم مرند و جلفا 
در مجلس ش��ورای اس��المی و دیگر مسووالن ارشد 
اس��تان انجام ش��د، اعتباری برای شروع مجدد طرح 

اختصاص یافت. 
وی اضاف��ه کرد: حال ابالغ آن اعتبار برای ش��روع 
عملیاتی س��اخت بیمارس��تان ۳۰۴ تختوابی نیاز به 
پیگیری دارد. طاهری گفت: حتی الیحه ماده ۲۳ این 
طرح نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارایه 
و به این طریق راه اختصاص بودجه ملی به آن هموار 
ش��ده است. وی ادامه داد: بدیهی است که تسریع در 
آغ��از عملیات اجرایی این طرح درمانی، عالوه بر رفع 
نیازهای مردم منطق��ه، از تحمیل هزینه های اضافه 

ناشی از گذشت زمان جلوگیری می کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبار و ابالغ 
آن در بودجه سال آینده، عملیات اجرایی بیمارستان 
۳۰۴ تختخواب��ی مرند، آغ��از و آرزوی مردم در این 
زمینه برآورده شود.  شهرستان ۲۵۰ هزار نفری مند 
در ۷۰ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است. 

مدی��رکل راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای 
آذربایجان ش��رقی اعالم کرد: به دلیل بارش س��نگین 
برف طی دو روز اخیر راه 250 روس��تای این اس��تان 

مسدود شده است.
اروجعل��ی علی��زاده در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا، 
افزود: بیش��تر این روس��تاها که راه های دسترسی به 
آنها بس��ته شده است، در شهرس��تان های چارایماق، 
کلیب��ر، ورزق��ان و هش��ترود ق��رار دارن��د که تالش 
می ش��ود در اس��رع باز ش��ود اما بارش های سنگین 
و نی��ز وج��ود ک��والک ش��دید در تع��دادی از ای��ن 
 روس��تاها باعث شده است مسیرگش��ایی ها با کندی

پیش رود.
وی با بی��ان اینکه در اغلب جاده ه��ای آذربایجان 
شرقی، بارش برف و کوالک حاکم است، اظهار داشت: 
رانن��دگان باید توجه کنند که الزمه تردد در راه های 
کوهس��تانی آذربایجان ش��رقی داش��تن زنجیر چرخ، 

وسایل گرمایشی و تجهیزات زمستانی است.
علی��زاده ادامه داد: به دلی��ل کوالک، تردد در چاده 
های کوهس��تانی استان تنها با داش��تن زنجیر چرخ، 
ب��رف پاک کن های س��الم و بخاری مناس��ب خودرو 
امکان پذیر اس��ت و با هماهنگی های به عمل آمده با 
مدیریت پلیس راه های استان، از تردد وسایئل نقلیه 

فاقد این تجهیزات جلوگیری می شود.
وی ادام��ه داد: با توجه به یخبندان بودن جاده های 
بین شهری، رانندگان برای سالمتی خود و سرنشینان 
خ��ودرو در محورهای کوهس��تانی فاصله طولی را به 
طور کامل رعایت کنند و از داش��تن س��وخت کافی، 
س��الم بودن خودرو و ملزومات ت��ردد در هوای برفی 

اطمینان حاصل کنند.
علیزاده اضافه کرد: هم اکنون تردد در تمامی جاده 
های اصلی و فرعی آذربایجان ش��رقی ادامه دارد و در 
ای��ن حوزه هیچ گونه مس��دودیت و محدودیت وجود 

ندارد.
به گفته وی در جاده آذرش��هر- عجب شیر و اتوبان 

شهید کسایی ترافیک کندی حاکم است.

ش��هردار هش��ترود با اش��اره به آمادگی کامل این 
مجموعه برای برف روبی با توجه به تداوم بارش ها، از 
شهروندان خواست در زمینه تسهیل پاک سازی معابر 

شهر همکاری کنند.
مهدی پورصادق در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
تمهیدات ش��هرداری برای برف روب��ی و جلوگیری از 
بس��ته شدن معابر باعث ش��ده تا در بارش های اخیر 
هیچ یک از خیابان ها و مس��یرهای اصلی ش��هر بسته 
نش��ود اما پاکسازی کامل ش��هر بی شک به مشارکت 

همگانی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه نیروهای شهرداری از نخستین 
ساعت بارش تاکنون به صورت مستمر تالش می کنند، 
اظهار داشت: اس��تفاده به موقع از نمک باعث شد تا 

تردد در معابر اصلی شهر به صورت عادی ادامه داشته 
باش��د اما در برخی از مس��یرها نیز امکان استفاده از 

نمک برای یخ زدایی و برفروبی امکان پذیر نیست.
وی از ش��هروندان درخواس��ت ک��رد ت��ا همچون 
س��ال های گذشته نس��بت به برف روبی جلو مغازه ها 
و منازل خ��ود اقدام کنند و بین ک��رد: پارک کردن 
خودروه��ا در حاش��یه خیابان ه��ا از جمل��ه مواردی 
اس��ت که موجب اختالل در پاک سازی معابر توسط 

خودروهای برفروب شده است. 
وی همچنین از شهروندان خواست تا ضمن حفظ 
آرام��ش تا جایی ک��ه می توانند از ت��ردد خودروهای 

شخصی در داخل شهر خودداری کنند.
پورصادق یادآور شد: شهروندان به هنگام بارش برف 
سنگین نس��بت به تکاندن درختان به ویژه درختان 
س��وزنی برگ و درختان ضعیف ت��ر و کوچک تر اقدام 

کنند تا از صدمه رسیدن به آنها جلوگیری شود.
به گ��زارش ایرن��ا هش��ترود از ش��هرهای جنوبی 
آذربایجان ش��رقی و مرکز اداری این شهرس��تان بوده 
و از آنجای��ی ک��ه برخ��ی از خیابان ه��ای اصلی آن 
دارای ش��یب تند اس��ت، برفروبی و یخ زدایی آنها در 
 زمستان جزو اولویت های شهرداری این شهر به شمار 

می رود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

راه ۲۵۰ روستای آذربایجان شرقی مسدود شد
شهردارهشترودمشارکتشهرونداندربرفروبیمعابر

راخواستارشد

مدی��رکل بنی��اد حفظ آث��ار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس 
آذربایجان شرقی گفت: توسعه و گسترش توان تسلیحاتی راهبرد 
مه��م و محوری بازدارندگی جمهوری اس��المی ایران در مقابله با 

دشمنان است.
امیر دریادار دوم رضا عباسی در جلسه هماهنگی کنگره شهدای 
روحانی آذربایجان ش��رقی، با تاکید بر این که امروز موش��ک های 
نقطه زن تولیدی ایران به خاطر این است تا همچون دوران جنگ 
تحمیلی غافل گیر نش��ویم، افزود: ما راهبردهای جبهه مقاومت و 
توس��عه تس��لیحات را که قدرت بازدارندگی ایجاد می کند، دنبال 

می کنیم.
وی اظهار داش��ت: بلوک شرق و غرب در دوران پرتالطم جنگ 
س��رد، مخالف انقالب اس��المی و اس��تقالل ایران بودند اما بلوک 
ش��رق به طور کامل متالشی شد و ان شاءاهلل شاهد نابودی بلوک 

غرب نیز در آینده نزدیک خواهیم بود.
امیر عباسی شکل گیری فرهنگ اسالمی در ایران را باعث بروز 
جنگ هش��ت ساله با عراق دانست که طی آن کشورهای غربی و 
ش��رقی برای جلوگیری از نشر انقالب اسالمی، رژیم بعثی را برای 

حمله به ایران تحریک کردند.
وی ادامه داد: عالوه بر جلوگیری از نش��ر انقالب اسالمی، خروج 

از بن بس��ت ژئوپولتیک در بخش دریا، هدف دیگر صدام حس��ین 
از حمل��ه به ایران بود، به  طوری که کش��ور عراق با داش��تن 35 
کیلومتر مرز دریایی در بن بست قرار داشت و به دنبال توسعه آن 

برای در اختیار داشتن اروند و احاطه به خلیج فارس بود.
امیر عباسی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس دستاوردهای 

زی��ادی برای کش��ورمان به ارمغان آورد، یادآور ش��د: ما در طول 
دوران دفاع مقدس تهدیدها را زیر نظر داش��تیم، اما اکنون دنبال 
این موضوع هس��تیم که منش��اء تهدیدات از کدام کشور است و 
می ت��وان گفت از حالت دفاعی محض به حالت دفاعی و تهاجمی 

روی آورده ایم.
وی  یک��ی از وظای��ف مه��م و اصلی بنی��اد حفظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��ای دفاع مقدس را  حفظ و بازنش��ر دس��تاوردهای دفاع 
مقدس دانس��ت و گفت: بر همین اساس جوانان باید بدانند که ما 

از عمق استراتژیک برخوردار هستیم و هدف محور کار می کنیم.
امیر عباسی پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
علمی و اقتصادی را نشأت  گرفته از امنیت داخلی و مرهون خون 

شهدا و ایستادگی مقابل نظام سلطه قلمداد کرد.
وی ب��ا بیان این که روحانیت همواره در خط مقدم دفاع مقدس 
حضور داش��ته و ش��هدا و جانبازان زیادی تقدیم اسالم و انقالب 
کرده اند، اظهار داش��ت: به واقع  روحانیت نجات بخش و چراغ راه 

رزمندگان در دفاع مقدس بودند.
امیر عباس��ی افزود: روحانیت از سال 1342 پرچمدار، منادی و 
مباش��ران انقالب اسالمی بود و اگر مکتب روحانیت نبود، انقالب 

اسالمی ایران پیروز نمی شد.

مدیرکلبنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسآذربایجانشرقی:

توسعهتسلیحاتی،راهبردبازدارندگیایراناست

مع�اون بهره برداری ش�ركت فوالد مباركه گف�ت: فوالد مباركه 
برنامه های�ی برای ایج�اد پایداری در زنجیره تولید ش�امل تأمین 
پایدار مواد اولیه و انرژی در دس�ت اق�دام دارد تا بتواند در طول 
سال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت موردنیاز صنایع كشور 

را تأمین كند.
عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: فوالد مبارکه در س��ال های گذشته توسعه کمی و کیفی را با هدف 
تأمین نیازهای داخلی در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت؛ این شرکت 
علی رغم افزایش تولید و محصوالت خود توانسته مصارف انرژی را کاهش 

و حجم محصوالت تولیدشده را ازنظر کیفیت و تنوع بهبود دهد.
وی در ادام��ه افزود: به عنوان مثال، فوالد مبارکه اخیرا محصول تختال 
گری��د APIX70 ب��ا ضخامت 300 میلی متر را به تولید انبوه رس��اند تا 
بخش عمده ای از نیاز صنعت کشور را تأمین و صنایع مربوطه را از واردات 
آن بی نیاز کند؛ همچنین با تأمین ورق رنگی موردنیاز صنایع تولیدکننده 
لوازم خانگی توانس��ته کش��ور را به خودکفایی برساند و تمامی گریدهای 
ورق ه��ای رنگی لوازم خانگی را که از حساس��یت، دقت و کیفیت زیادی 

برخوردار است به مرحله تولید برساند.
معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در س��ال 
گذشته توانست بیش از 550 هزار تن محصوالت ویژه را با کیفیت باالیی 
تولید کند که تمامی این محصوالت در س��ال های گذش��ته از کشورهای 
دیگ��ر وارد می ش��د. تولید این محص��والت عالوه بر این که کش��ور را از 

واردات بی نیاز می کند، موتور محرکه اشتغال، خودکفایی و بهبود شرایط 
اقتصادی در صنایع کشور خواهد بود.

 ارتقای تنوع و كیفیت محصوالت و بهره وری در تولید
وی اذعان داشت: امیدواریم در برنامه سال های آینده با توجه به این که 
تقریبا تمام زنجیره تولید فوالد در فوالد مبارکه وجود دارد، با متعادل سازی 
آن، حجم تولید محصوالت در قسمت های مختلف این زنجیره را متوازن 
کنیم؛ عالوه بر این، قرار اس��ت ب��ا برنامه ریزی های صورت گرفته، تنوع و 

کیفیت محصوالت و بهره وری در تولید فوالد مبارکه را ارتقا دهیم.
اکبری محمدی با بیان اینکه فوالد مبارکه در حال حاضر ازنظر مصارف 
وی��ژه و مطلق حامل های انرژی و مواد مصرفی در وضعیت بس��یار خوبی 
ق��رار دارد، تصری��ح کرد: این بنگاه عظیم صنعت��ی ازنظر مصرف آب نیز 
در وضعیتی اس��ت که کمترین میزان برداش��ت از آب خ��ام را دارد و با 
اقداماتی که انجام داده طی س��ال های آینده نیز همین مقدار اندک را با 

سرمایه گذاری هایی توسعه ای در فوالد مبارکه به صفر می رسد.
 فوالد مباركه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی

وی عنوان داش��ت: ف��والد مبارکه برنامه هایی برای ایج��اد پایداری در 
زنجیره تولید ش��امل تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی در دست اقدام دارد 
ت��ا بتواند در طول س��ال، به صورت پایدار و ت��اب آور محصوالت موردنیاز 
صنایع کش��ور را تأمین کند؛ امیدوارم روندی ک��ه از ابتدای بهره برداری 
فوالد مبارکه در 23 دی ماه سال 1371 آغاز شد و تاکنون روبه رشد بوده 

با برنامه ریزی های صورت گرفته، ادامه یابد.

معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه اضافه ک��رد: ایران رتبه دهم 
تولید فوالد جهان را دارد و شرکت فوالد مبارکه نیز در میان 50 شرکت 
برتر فوالدس��از جه��ان قرار دارد که با همت و ت��الش یکایک کارگران و 
کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی، جایگاه این ش��رکت را در دنیا ارتقا 
خواهیم داد.  معاون توسعه فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از 
صنایع خودروس��ازی و لوازم خانگی کشور گفت: فوالد مبارکه در راستای 
عم��ل به منویات مقام معظ��م رهبری، درصدد تأمین پای��دار مواد اولیه 
موردنی��از صنایع پایین دس��تی ازجمل��ه خودروس��ازی و تولیدکنندگان 

لوازم خانگی داخل کشور است.
 فوالد مباركه پشتیبان صنایع خودروسازی و لوازم خانگی كشور

احمد یوسف زاده، معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اس��المی طی 29 س��ال توانست با اجرای 
طرح های توس��عه به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته و برای میهن 
اس��المی مان افتخارآفرینی کن��د. وی افزود: این بن��گاه عظیم صنعتی، 
علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه توانس��ت ب��ا تکیه بر توان متخصصان 
داخل��ی از ظرفیت تولید 2.4 میلیون تنی زمان راه اندازی به ظرفیت 10 
میلیون تنی کنونی برسد. معاون توس��عه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
این ش��رکت در راس��تای عمل به منویات مقام معظ��م رهبری، درصدد 
تأمین پایدار مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی ازجمله خودروسازی 
و تولیدکنندگان لوازم خانگی داخل کش��ور اس��ت که امیدواریم با اتکا به 

خداوند متعال، این مهم نیز بیش ازپیش محقق شود.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد

 فوالد مبارکه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی
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