
شهرستان
 شنبه 8 بهمن 1401/ شماره 1416

روزنامه صبح ایران 6  

نشست مدیر عامل شركت نفت و گاز اروندان و مدیر 
عامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران

علی  دکتر  و  اهوازی  عذاری  عبدالله  مهندس  حضور  با  نشستی  در 
محمدی ظرفیت همکاری هر دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز 
اروندان، طی نشستی که در دفتر هماهنگی این شرکت با حضور مهندس 
عبدالله عذاری اهوازی مدیرعامل شر کت نفت و گاز اروندان و دکتر علی 
محمدی مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران برگزار شد، راه 
های بهره مندی از ظرفیت تولیدات این شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار 

گرفت.
در این دیدار که تعدادی از مدیران و روسای هر دو سازمان حضور 
داشتند، مهندس عذاری اهوازی ضمن خرسندی از عملکرد تولیدی در 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران بر استفاده و حمایت حداکثری از تولیدات 
صنایع داخلی و بومی استان خوزستان از جمله فوالد، آهن و میلگرد تاکید 

نمود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ضمن ارزشمند دانستن  تولیدات 
تولید  برای  را  کشور  رقابتی  بازار  شرایط  نفت،  صنایع  در  شرکت  این 
از  ما در حمایت  اذعان کرد:  و  دانست  بسیار جذاب  داخلی  کنندگان 
شرکت های تولید کننده داخلی برای رفع نیازهای کاال و خدمات خود از 
هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و اعتقاد داریم موتور محرکه اقتصاد 
 کشور اتکا به صنایع و تولیدات داخلی و حمایت همه جانبه از آنان است.

در ادامه دکتر علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران ضمن 
تشکر از برگزاری این نشست، بیان داشت: گروه ملی آمادگی الزم جهت 
تامین نیازهای صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی را داشته و توجه شرکت 
نفت و گاز اروندان به تولیدات این شرکت را الگویی مثبت از تعامل صنایع 
در استان دانسته و قطعا در آینده هر دو شرکت همکاری های گسترده ای 

جهت پیشبرد اهداف خواهند داشت.
گفتنی است شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران در سال ۱۳۴۲ به 
عنوان نخستین کارخانه فوالد ایران در شهر اهواز تاسیس شد. با اجرای 
طرح توسعه و استفاده از ماشین آالت مجهز پس از انقالب اکنون این 
مجتمع عظیم با ظرفیت سالیانه ۱.۴۳۵.۰۰۰ تن فرآورده فوالدی و ۴۳۰.۰۰۰ 
تن شمش فوالدی ضمن تامین بخش عمده ای از نیازهای کشور یکی از 

صادرکنندگان مهم محصوالت فوالدی می باشد.

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان خوزستان:
بیش از 300 مورد بازرسی از پروژهها در سه ماهه سوم 

سال صورت گرفته است
در راستای اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث، بازرسی فنی بیش از ۳۰۰ 
مورد بازرسی کنترل کیفیت از پروژه ها و ایستگاه ها را در سه ماهه سوم 

سال انجام داده است.
به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان 
خوزستان، اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی فنی این شرکت گفت: کنترل 
کیفیت اجرای پروژههای گازرسانی و تاسیسات در حال بهرهبرداری یکی 
مهمترین اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث است، که واحد بازرسی فنی با 

دقت بسیار زیادی این اقدام مهم را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان مطلب فوق افزود: ۲۵۵ مورد بازرسی از پروژهها، ۵6 مورد 
ایستگاههای  از  بازرسی  مورد  فشار، 8۰  تقلیل  ایستگاههای  از  بازرسی 
حفاطت کاتدیک، از جمله اقدامات مهم و اساسی واحد بازرسی فنی در 

سه ماهه سوم سال جاری میباشد.

پس از گذشت 8 سال
برف زاهدان را سفید پوش کرد

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از بارش برف پس از 
هشت سال در زاهدان خبر داد و گفت: آخرین بارش برف در این کالنشهر 

۲۱ اسفندماه سال ۹۳ بوده است.
محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در شبانه روز گذشته با 
گزارش برف از ایستگاه فرودگاه زاهدان، بارش برف به میزان ۲ سانتی متر 

و خیر آباد باالی یک سانتی متر بوده است.
وی با بیان اینکه از روز جمعه با ورود سامانه بارشی به استان شاهد 
بارش خواهیم بود ادامه داد: این سامانه تا اواخر وقت شنبه در استان فعال 
خواهد بود که شرایط برای افزایش ابر، بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق 

و وزش باد، در نقاط سردسیر احتمال بارش برف و مه مهیا است.
مدیرکل هواشناسی استان بیان کرد: از نظر دمایی نیز به تدریج از شدت 
یخبندان شبانه کاسته خواهد شد و از یکشنبه روند افزایش دما بویژه در 

طول روز رخ خواهد داد.
این مقام مسئول تصریح کرد: تا فردا روی دریا وزش باد و دریای عمان 

مواج پیش بینی می شود.
حیدری در توصیه ای خطاب به شهروندان، اظهار کرد: از سفرهای غیر 
ضروری پرهیز و در فعالیت های کوهنوردی احتیاط شود، همچنین از اسکان 
و تردد در حاشیه و بستر مسیل ها و رودخانه های فصلی خودداری کنید.

به گفته وی؛ طی این مدت در انجام فعالیت های دریایی به ویژه قایق های 
سبک و تفریحی برای کاهش خسارات احتمالی احتیاط شود.

در راستای تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی

وه »فرهنگ، هنر و رسانه« در اهواز تشکیل شد کارگر
اولین کارگروه »فرهنگ، هنر و رسانه« در 
راستای تدوین برش استانی نقشه مهندسی 
کل  اداره  دبیری  به  امروز  کشور  فرهنگی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان برگزار شد.

نقل  به  ملت  اتحاد  خبرنگار  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  از روابط 
اسالمی خوزستان، اولین کارگروه » فرهنگ، 
هنر و رسانه« در راستای تدوین برش استانی 
دبیری  به  کشور  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
کتابخانه های  کل  )اداره  اعضا  حضور  با  و 
و  صدا  فکری،  پرورش  کانون  عمومی، 
سیما، کانون های مساجد، اداره کل فناوری 
صاحب  و  اساتید  و  ارتباطات  و  اطالعات 
نظران این حوزه( در سالن جلسات اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شد.
حجت االسالم رضا کاله کج، در این جلسه 
استانی  اظهار کرد: در راستای تدوین برش 
گذشته  هفته  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
فرهنگی  انقالب  عالی  از شورای  نمایندگانی 
و شورای فرهنگ عمومی کشور به خوزستان 
این  تدوین  خصوص  در  و  داشتند  سفری 
سند توضیحاتی را در جلسه شورای فرهنگ 

عمومی استان ارائه دادند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، 
با حضور مدیران  افزود: همچنین جلسه ای 
و  ایالم  خوزستان،  استان های  از  مربوطه 
کمیته های  دبیران  بختیاری،  و  چهارمحال 
انقالب  عالی  شورای  نمایندگان  و  استانی 
فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور در 
این  در  و  شد  برگزار  خوزستان  استانداری 
اینکه به چه شکلی مسائل  جلسه در مورد 
فرهنگی استان توصیف و نوشته شود، بحث 

و تبادل نظر شد.
وی اضافه کرد: برای تدوین برش استانی 
نقشه مهندسی فرهنگی، پنج کمیته شامل 
کمیته های »فرهنگ، هنر و رسانه«، »امور 
دینی«، »تعلیم و تربیت«، »اجتماعی، زنان 

و خانواده« و »اقتصاد فرهنگ« تشکیل شده 
و هر کدام از این كمیته ها باید حداکثر پنج 
اولویت  استان را مرتبط با حوزه فعالیت خود 
تعیین و به شورای برنامه ریزی استان تحویل 

دهند.
اینکه  به  اشاره  با  کاله کج،  حجت االسالم 
موضوعاتی  باید  اولویت دار  محور  پنج  این 
مختص استان باشد، ابراز کرد: در این زمینه 
فرهنگی  دستگاه های  با  مکاتبه  طی  قبل  از 
استان،  سطح  در  مختلف  مجموعه های  و 
را  شهرستان ها  و  استان  اولویت دار  مسائل 
رصد کردیم که ۱۴ دستگاه فرهنگی مسائل 
فرهنگی اولویت دار استان و ۲۱ شهرستان نیز 

مسائل فرهنگی اولویت دار شهرستان را به ما 
ارائه دادند.

برای  الزم  زمان  مدت  اینکه  بیان  با  وی 
آغاز  دی   ۲ از  که  است  ماه   ۲ طرح  اجرای 
شده و تا نیمه اول اسفند ۱۴۰۱ ادامه دارد، 
تصریح کرد: فاز اول این طرح در ۱۲ استان 
انجام شد و در حال حاضر فاز دوم  کشور 
اجرای طرح است که در ۱۹ استان در حال 

تدوین است.
کرد:  نشان  خاطر  نیز  سیفی،  عبدالرضا 
بخشی از موارد اعالمی از سوی دستگاه های 
ملی  موارد  شهرستان ها  و  استان  فرهنگی 
است در حالی که ما به دنبال این هستیم 

که پنج مشکل خاص استان را بررسی کنیم 
بخشی از موارد هم قابل جمع بندی است. 

استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون 
خوزستان، یاد آور شد: عالوه بر همفکری 
این  در  باید  دستگاه ها  نظرات  گرفتن  و 
سپس  و  کنیم  حالجی  را  موارد  جلسات 
به شورای برنامه ریزی اعالم و خروجی آن 
استان  فرهنگی  مهندسی  نقشه  عنوان  به 

مطرح شود.
در این جلسه اعضای کمیته به بیان نظرات 
چگونگی  خصوص  در  خود  پیشنهادات  و 
اجرای سند استانی نقشه مهندسی فرهنگی 
و تعیین مسائل اولویت دار استان پرداختند.

اخبار

در این جلسه اعضای کمیته به 
بیان نظرات و پیشنهادات خود 

در خصوص چگونگی اجرای 
سند استانی نقشه مهندسی 

فرهنگی و تعیین مسائل 
اولویت دار استان پرداختند

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و رئیس ستاد بزرگداشت 
دهه فجر سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از افتتاح و بهره 
استان  در بخش کشاورزی  تولیدی  و  زیربنایی  پروژه  برداری 6۴ 
انقالب  پیروزی شکوهمند  و چهارمین سالگرد  مناسبت چهل  به 
اسالمی در سال۱۴۰۱ با اعتبار بالغ بر ۱۹ هزار و 87۱ میلیارد ریال 

خبر داد.
به گزارش زهرا محمدزاده خبرنگار روزنامه اتحاد ملت از تبریز،  
اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعالم این مطلب گفت: 
پروژه های زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی آماده برای افتتاح 
و بهره برداری در دهه مبارک فجر ۱۴۰۱ در دو قالب پروژه های 
سرمایه گذاری با استفاده از تسهیالت بانکی و مشارکت سرمایه 
گذار در بخش کشاورزی مشتمل بر ۳7 طرح و پروژه های تملک 
دارائی های سرمایه ای و عمرانی در بخش کشاورزی مشتمل بر 
۲7 طرح تقسیم بندی شده است که با افتتاح این طرح ها ۲ هزار 
و ۹۵۹ مورد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

وی گفت: این پروژه ها شامل ۱۵ طرح  در حوزه آب و خاک، ۱۲ 

طرح در ارتباط با صنایع تبدیلی، ۱۳ طرح  در حوزه تولیدات گیاهی، 
8 طرح مرتبط با امور عشایر، 7 طرح در بخش تولیدات دامی، ۵ 
با  آبزیان، ۲ طرح مرتبط  با زیربخش شیالت و امور  طرح مرتبط 
شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و ۲ طرح مرتبط با منابع طبیعی 

و آبخیزداری می باشد.
از حمایت های استاندار محترم  فتحی ضمن تشکر و قدردانی 
آذربایجان شرقی در تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام بخش 
کشاورزی، با اشاره به سیاست ها و برنامه های مقام عالی وزارت 
در سرعت بخشی به روند توسعه کیفی بخشهای مختلف کشاورزی 
اضافه کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در آذربایجان شرقی 
در تولید کمی و کیفی محصول در تمامی زیربخشهای کشاورزی، 
سازمان با هدایت اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی به بخشهای 
زیربنایی و سرمایه ای، در نظر دارد عالوه بر تعامل بهتر و بیشتر 
با بهره برداران در ایجاد اشتغال مولد و هدایت زیربخشها به سوی 
جهش تولید و توسعه پایدار با مدیریت بهینه و استفاده صحیح از 
امکانات تولید، دسترسی به افزایش تولید محصوالت کشاورزی و 

توسعه پایدار در مدت زمان تعریف شده را میسر سازد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ، دهه فجر انقالب اسالمی 
را برگ زرین دفتر پر افتخار انقالب شکوهمند ایران اسالمی ذکر 
کرد و خاطرنشان ساخت: دهه فجر امسال دهه تبیین و آگاهی 
مردم از خدمات و دستاوردهای انقالب اسالمی به ویژه در بخش 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  لذا  است  کشاورزی 
ریزیهای  برنامه  شرقی  آذربایجان  استان  جهادکشاورزی  سازمان 
بخش  برداران  بهره  ویژه  به  مردم  برای مشارکت خودجوش  الزم 
کشاورزی و برگزاری هرچه باشکوه تر جشن های انقالب از طریق 
و  روستایی  کارگروه  و  شهرستانها  جهادکشاورزی  های  مدیریت 

عشایری ستاد دهه فجر را  انجام خواهد داد.
انقالب در بخش کشاورزی،  بازگویی دستاوردهای مهم  بر  وی 
الله  ایام  یادآورشد:  و  نموده  تاکید  مردم  برای  فجر  دهه  ایام  در 
دهه فجر فرصتی مناسب برای تبیین و انتقال ارزش ها، خدمات و 
دستاوردهای نظام به خصوص در بخش کشاورزی به نسل جوان 

است، چراکه دوران پیروزی انقالب را درک نکرده و اکنون نیز در 
معرض شایعات گوناگون فضای مجازی قرار دارند بنابراین جشن 
پیروزی انقالب باید همراه با برنامه های امیدبخش و با نشاط برگزار 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  اعضای  تمام  و  شده 
اجرای  و  برگزاری  در  جدیت،  با  استان  جهادکشاورزی  سازمان 
برنامه های دهه فجر بکوشند و دستاوردهای مهم انقالب اسالمی 
عشایری  و  روستایی  های  عرصه  و  کشاورزی  بخش  در  ویژه  به 
را برای مردم بازگو کنند و معتقدم امسال برپایی مراسم باشکوه 
تر  بایستی متفاوت  دهه فجر در روستاها و مناطق عشایرنشین 
از سالهای قبل باشد و دهه تبیین و آگاهی مردم با بیان خدمات 
و دستاوردهای انقالب اسالمی به ویژه در بخش کشاورزی همراه 

باشد.
 رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه عالوه بر افتتاح پروژه های عمرانی 
ستاد  توسط  نیز  دیگری  های  برنامه  کشاورزی  جهاد  به  مربوط 
بزرگداشت دهه فجر سازمان و کارگروه روستائی و عشایر ستاد 
دهه فجر استان برگزار خواهد شد گفت: تبلیغات محیطی گسترده، 
تبیین شعارها و دستاوردهای انقالب اسالمی، راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
برگزاری مسابقات قرآن ویژه مناطق روستایی و عشایری، برگزاری 
جشن انقالب، برگزاری جشنواره غذای سنتی و عرضه محصوالت 
با  مرتبط  عشایری  و  روستایی  زنان  های  توانمندی  و  کشاورزی 
تامین امنیت غذایی که هدف و شعار وزارت جهاد کشاورزی است، 
با خانواده  دیدار  و  مزار شهدا   روبی  غبار  برگزاری شب خاطره، 
های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری ایستگاه صلواتی، برگزاری 
مسابقات ورزشی، پخش صدای الله اکبر و سرودهای انقالبی از 
مدیریت شهرستان و مساجد روستاها، واکسیناسیون رایگان دام 
ها، معرفی افراد انقالبی روستایی و همچنین شناسایی و تجلیل 
از نخبگان روستایی و عشایری مخصوصاً در بخش تولید و حضور 
گروه های جهادی و همکاری با بسیج سازندگی از جمله برنامه های 
پیش بینی شده کمیته روستایی و عشایری برای بزرگداشت ایام 

دهه فجر خواهد بود.

به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در آذربایجان شرقی صورت می گیرد
وژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با اعتبار بالغ بر19871 میلیارد ریال بهره برداری از64  پر

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خوزستان : نام اسرا 
همواره در تاریخ ایران و انقالب جاودانه می ماند

روابط  از  نقل  به  ملت  اتحاد  خبرنگار  گزارش  به 
با  ای  جلسه  در  خوزستان ،  اجتماعی  تامین  عمومی 
هدف گرامیداشت اسطوره های صبر و مقاوت ، اسرای 

هشت سال دفاع مقدس و با حضور عبدالرضا روشنی 
صباغ  ضیاء   ، خوزستان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
زاده(  )بنواری  رازبان  علیرضا  از  ای  بیمه  منابع  معاون 
شد.  تجلیل  سرنوشت«  و  »سرشت  کتاب   نویسنده 
مقام  از  تجلیل  لزوم  از  برنامه  این  خالل  در  روشنی 

آزادگان   : باره گفت  این  در  . وی  آزادگان سخن گفت 
آنها  درون  در  که  هستند  ارزشمندی  های  گنجینه   ،
است  نهفته  اسارت  دوران  ساز  انسان  غنی  فرهنگ 
در  همواره  ایشان  مقام  و  اسرا  نام  داد:  ادامه  وی   .
. ماند  خواد  جاودانه  اسالمی  ایران  و  انقالب   تاریخ 

در پایان جلسه نیز از آزاده سرافراز علیرضا رازبان تقدیر 
شد . رازبان نیز به رسم یادبود یک نسخه از کتاب خود 
را باعنوان سرشت و سرنوشت که در آن خاطرات دوران 
اسارت خود را نگاشته به کتابخانه سازمان تامین اجتماعی 

خوزستان اهدا کرد.

نام اسرا همواره در تاریخ ایران و انقالب جاودانه می ماند

 اگهي دعوت به مجمع عمومي انجمن صنفي
سنگ كاران ساختماني استان البرز

هيئت موسس

بدينوسيله از كليه كارگران ساختماني دعوت به عمل مي ايد تا در روز 
راهي  ادرس كرج سه  به  مورخ ١٤٠١/١١/٣٠ ساعت ١٠ صبح  يكشنبه 
رجايي شهر كوي كارمندان جنوبي خيابان وليعصر شش مسجد المهدي 
)عج( حضور به هم رسانند ضمنا جهت كانديد شدن هيئت مديره يا 
بازرسي انجمن صنفي مي بايست حداكثر تا ٤٨ ساعت قبل از برگزاري 
رسيد  و  اعالم  موسس  هيئت  به  را  خود  كتبي  درخواست  انتخابات 

دريافت نماييد
دستور جلسه:

١- تصويب اساسنامه
٢- انتخابات هيئت مديره و بازرسين


