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به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان انجام شد؛ 

تهیه و توزیع 1150 بسته مواد غذایی و 
نوشت افزار میان خانواده های

 کم بضاعت 
یازدهمیــن مرحله رزمایش کمک های مومنانه در 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با 
اهدا و توزیع 750 بسته مواد غذایی خشک و 400 
بســته نوشت افزار میان خانواده های کم برخوردار 
روســتاها و عشــایر مجاور کارخانه ها و تأسیسات 

فرآورشی این شرکت برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان ، در راســتای عمل به اوامر 
مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت 
در تأمین معیشــت شــهروندان کم برخوردار و با 
دستور مهندس قباد ناصری مدیرعامل این شرکت 
در جهت ایفای نقش در حوزه ی مســئولیت های 
اجتماعی ، تعداد 750 بسته مواد غذایی و بهداشتی 
به همراه 400 بســته نوشت افزار تهیه شده جهت 
توزیع میان خانواده ها و دانش آموزان کم بضاعت 
و کــم برخوردار مجــاور کارخانه ها و تأسیســات 
فرآورشی این شرکت در شهرهای شوشتر و ایذه به 
فرمانداری و بخشداری های مربوطه تحویل گردید 
بسته های مواد غذایی و بهداشتی خشک  شامل : 
مــرغ - برنج - روغن مایع - رب گوجه - ماکارونی 
- لوبیا - عدس - قند و مایع دستشــویی است که 
به همت پایگاه مقاومت بســیج و بسته های نوشت 
افزار نیز شــامل کیف - دفتر خط دار و نقاشــی - 
بسته مداد رنگی - خط کش - تراش - مداد سیاه 
و قرمــز - خودکار و جا مدادی اســت و به همت 
دفتر مدیریت و در راستای عمل به مسئولیت های 

اجتماعی این شرکت تهیه گردیده اند .  
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش 
از این و در مراحل پیشــین از این رزمایش انسان 
دوستانه که نشــأت گرفته از حفظ کرامات انسانی 
و رعایت شئونات شــهروندی است ، تعداد 3340 
بسته مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و جهت توزیع 
در اختیار نمایندگان ســپاه پاسداران - دفاتر ائمه 
جمعه - کمیته امداد - بهزیســتی شهرستان های 
مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا قرار داده 

است. 

104 هزار خانوار مشمول تعرفه 
تشویقی وزارت نیرو می شوند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن گفت: با 
بررسی سوابق مشترکین خانگی 104 هزار خانوار 
شــهری و روستایی اســتان به دلیل رعایت الگوی 
مصرف، مشــمول تعرفه تشــویقی وزارت نیرو می 
شــوندبه گــزارش دفتر روابط عمومــی و آموزش 
همگانی شرکت آبفای گیالن؛ سید محسن حسینی 
امروز با اشاره به اینکه 11 درصد مشترکین خانگی 
اســتان از طرح تشــویقی »آب امیــد« برخوردار 
خواهند شــد، افزود: از این میزان، سهم مشترکین 
حوزه شــهری 7 درصد و حوزه روستایی 4 درصد 
خواهد بــود.وی از اعمال تخفیف تشــویقی برای 
مشــترکان کم مصرف خبر داد و گفت: با همیاری 
بیشــتر مردم عالوه بر کاهــش هزینه های مربوط 
به تولیــد و انتقال آب، هزینه ســبد خانوارها نیز 
مدیریت شــده و رضایت بیشتری برای آنان فراهم 
می شوددر زمان حاضر گیالن دارای بیش از 888 

هزار مشترک آب شرب در حوزه خانگی است.

خیابان تازه تاسیس شهر کهریزک به 
نام شهید«فخری زاده« مزین شد

 در راســتای گرامیداشت یاد و خاطر شهید فخری 
زاده؛ دانشمند ترور شده حوزه صنایع دفاع یکی از 
معابر تازه تاســیس شهر کهریزک به نام این شهید 

بزرگوار نامگذاری شد.
 علی یحیی پور، شهردار کهریزک با اعالم این خبر 
گفت:  شهید فخری زاده در طول عمر پربرکت خود 
توفیق ارائه خدمات فراوانی به صنایع دفاعی و سایر 
عرصه های کشور داشته است که مجموعه اقدامات 
ارزشــمند این دانشمند شهید، میراث ماندگار وی 
بشمار می رود و ما در مجموعه مدیریت شهرداری 
وظیفه خود دانســتیم تا در راستای ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت نام یکی از معابر تازه تاسیس این 

شهر را به نام این شهید بزرگوار مزین کنی

هم اندیشی مدیران شهر کهریزک با 
ائمه جماعات

اندیشی ساالنه  نشســت هم 
اعضای  و  بخشــدار  شهردار، 
شورای اســالمی کهریزک با 
ائمه جماعات کهریزک برگزار 

شد.
شــهردار  پور،  یحیــی  علی 
این خبر  اعــالم  با  کهریزک 
گفت: هرســاله هم اندیشــی مشــترکی با حضور 
بخشدار ، اعضای شــورای اسالمی و ائمه جماعات 
مساجد کهریزک برگزار می شود و امسال نیز این 
نشســت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
اجتماعی با هدف گفتمان پیرامون احصای مشکالت 
شــهر و تدبیر درخصوص رفع معضالت برگزار شد. 
وی افزود: ائمه جماعات به عنوان معتمدان محلی و 
ارتباط موثر و نزدیک با اهالی به خوبی از مشکالت 
و آســیب های اجتماعی شــهر مطلعند و این هم 
اندیشی تاثیر بسزایی در شناسایی مشکالت و ارائه 

راهکار برای رفع معضالت شهر دارد.

اخبار

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان 
در یادداشــتی به مناســبت برگزاری بیســت و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، ابراز 
امیدواری کرد این نمایشــگاه بتواند در زمینه معرفی توان 
ســاخت داخل در حوزه صنعت نفت در راســتای  اهداف 

ترسیم شده در سال جهش تولید گام بردارد.
در یادداشــت مهنــدس جهانگیر پورهنگ آمده اســت: 
نمایشگاه محل ارائه توانمندی های صنعتی، فرهنگی، علمی 

و پژوهشی و نماد خودکفایی و خوداتکایی است.
با توجه به شعار نمایشگاه امسال که نفت ملی، کاال و خدمات 
ایرانی است به طور یقین برگزار کنندگان تالش دارند تا در 
زمینه اطالع رسانی، بازار سازی و بازاریابی کمک شایانی در 

مبحث رشد تولید و دستاوردهای آن ایفاد نمایند.
نمایشگاه تخصصی نفت یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی 
تجاری می باشد که افزون بر دو دهه است توانسته جایگاه 
خود را در تقویم نمایشگاهی کشور تثبیت و همواره با اقبال 

صنعتگران و سازندگان در حوزه نفت مواجه بوده است.
گسترش فعالیت های بخش باالدستی صنعت نفت و توسعه 
روز افزون تاسیســات در بخش های پایین دستي فرصت 
مغتنمی برای توســعه کسب و کار، تولید کاال و تجهیزات 
کاربــردی این صنعت ایجاد نموده و در این راســتا وزارت 
نفت با حمایت از ســازندگان و صنعتگــران داخلی زمینه 
دســتیابی به طراحی و دانش فنی ساخت بخش عمده ای 
از قطعات و تجهیزات را فراهم آورده که برگزاری نمایشگاه 

تخصصی نفت نقش سازنده و مهمی در معرفی توانمندی 
های سازندگان، شناخت نیازهای مجموعه های صنعت  و 
هم افزایی و رایزنی های موثر و مســتمر میان متخصصان 
و دســت اندرکاران خواهد داشــت. به طور قطع نمایشگاه 
بیســت و پنجم نفت در مدت برپایی در محل نمایشــگاه 
های بین المللی تهران با تاکید بر کاربســت پروتکل های 
بهداشــتی مربوط به بیماری کووید19، فرصت مناســبي 
براي صنعتگران، ســازندگان و تامین کنندگان بزرگ کاال 
و خدمات مرتبط با صنعت نفت و شــرکت هاي نفتی مهیا 
می سازد تا در تعامل هدفمند به تبادل تجربیات و تخصص 
در راستای بومی سازی با نگرش اولویت بخشی به کیفیت 

کاالی تولیدی همسو با کمیت گام های پرشتاب بردارند.

با حمایت از شركت های داخلی

 385 قلم كاال در قالب 37 
پروژه در شركت نفت و گاز 

اروندان بومی سازی شد 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت و گاز اروندان، 
جهانگیر پورهنگ امروز)شنبه، چهارم بهمن ماه( در حاشیه 
بازدید از بیست  و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، بیان داشت: نمایش دستاوردهای شرکت های 
ایرانی در نمایشگاه نفت نشان می دهد طی یک سال ونیم 
اخیــر )پــس از برگــزاری نمایشــگاه بیســت وچهارم( 
پیشرفت های به مراتب چشــمگیرتری در عرصه ساخت 
داخل صــورت گرفته اســت.به گفته وی، اجــرای این 
پروژه های ســاخت داخل که با بهره مندی از ظرفیت های 

بخش خصوصی و توان داخلی شرکت محقق شده است، 
بیش از ۲0 میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های این 

شرکت به همراه داشته است.
پورهنــگ با بیــان اینکــه در ادامه تحویــل و واگذاری 
بهره برداری بعضی از طرح های غرب کارون به این شرکت، 
بهره برداری میدان آزادگان شمالی نیز به  زودی به نفت و 
گاز اروندان واگذار می شود. افزود، پیش از این حدود 100 
حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی، تلمبه خانه غرب کارون و 
خطوط لوله جریانی آن به نفت و گاز اروندان واگذار شده 
بود و در ادامه این فرآیند، طرح توسعه آزادگان شمالی نیز 
در شــرف واگذاری به این شرکت اســت. وی در ادامه به 
فعالیت های این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز 
اشاره کرد و گفت: همسو با تخصیص 150 میلیارد تومان 
اعتبار پنج ساله ازسوی مدیریت عمران مناطق نفت خیز به 
پروژه هــای عام المنفعه، نفت و گاز اروندان نیز به نیابت از 

شرکت ملی نفت ایران در این مسیر فعال است. | شانا

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
قزوین:

800 میلیارد ریال برای 
زیرساخت های شهرک های 

صنعتی قزوین هزینه شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 
800 میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امســال تاکنون برای 
توســعه زیرساخت ها و ایجاد بســتر مناسب برای جذب 
ســرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان هزینه 
شده است.  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
قزوین گفت: 800 میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امســال 
تاکنون برای توسعه زیرســاخت ها و ایجاد بستر مناسب 
برای جذب سرمایه گذار در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
استان هزینه شده اســت. حمیدرضا خانپور با اعالم این 
خبر افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال 400 میلیارد 

ریال دیگر برای توسعه زیرســاخت ها و اجرای طرح های 
عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین هزینه 
شود. این مســوول اظهار داشت: در حال حاضر 40 طرح 
زیرساختی و عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
قزوین در دست اجرا است. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین گفت: طرح های زیرساختی و عمرانی 
شهرک های صنعتی استان شامل آسفالت کشی و جدول 
کشــی خیابان ها و ترمیم معابر، ایجاد شبکه روشنایی و 
توسعه فضای سبز، ساخت تصفیه خانه فاضالب و تقویت 
پســت های برق است. وی یادآور شد: پارسال حدود ۶00 
میلیــارد ریال اعتبار بــرای اجرای طرح هــای عمرانی و 
زیرساختی در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 
هزینه شده بود. خانپور با بیان اینکه با سرمایه گذاری های 
دولت برای آماده ســازی اراضی در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی در نقاط مختلف اســتان امکان جذب ســرمایه 
گذاران بخش تولید وجود دارد،افزود: با توســعه و تقویت 
زیرساخت ها در شــهرک های صنعتی، بستر الزم برای 

جذب سرمایه گذار در این نقاط ایجاد شده است.

بــه همــت شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز 
مسجدسلیمان ؛ 

راه دسترسی 35 خانوار در 
محاصره ی برف، بازگشایی شد 

راه دسترسی و مسیر تردد 35 خانوار روستایی منطقه » 
تازه  امامزاده عبداهلل )ع( « شهرستان اندیکا که توسط 
برف مســدود و گرفتار شده بودند به همت اداره ترابری 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بازگشایی 
شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان ، در پی درخواســت فرمانداری 
شهرســتان اندیکا از این شــرکت مبنی بر مســاعدت 
در بازگشــایی جاده ی دسترســی روستای منطقه تازه 
امامزاده عبداهلل )ع( و نجات خانواده های محاصره شده 
در برف و با دستور مهندس قباد ناصری مدیرعامل این 
شرکت ، یک دســتگاه لودر از اداره ترابری جهت انجام 

این ماموریت به منطقه ی مذکور اعزام شد . 
در حالیکــه 35 خانوار این منطقه بدلیل بارش شــدید 

برف و بوران هیچ گونه راهی به مرکز شهرستان نداشتند 
و در روســتا حبس شــده بودند ، فریدون فرجام راننده 
لودر متعلق به نفت با ایثار و از خودگذشــتگی جاده کم 
عــرض و خاکی مردم این منطقــه را طی 5 روز ، برف 
روبی و بازگشــایی کرد و موجب شــادی و خوشحالی 
روستاییان نجات یافته شد . همچنین وی راه روستاهای 
منتهــی به این منطقه را که بدلیــل بارش باران و برف 
دچار آب شســتگی و رانش زمین و ریزش سنگ شده 

بودند را مرمت کرد تا عبور و مرور از آن میسر شود . 
وی که این مدت را بدلیل نبود امکانات استراحتی نظیر 
بــرق ، آنتن تلفن همراه ، وســایل گرمایشــی و تغذیه 
مناســب به ســختی گذرانید می گوید : اگرچه تصورم 
انجام یک ماموریت یک روزه و ساده بود اما با حضور در 
محل و شروع کار دریافتم که با کار حجیم و نفس گیری 
مواجه ام ، اما وقتی یاد روستاییان منتظر بازگشایی این 
جاده می افتادم  سختی کار را به جان خریدم و با خود 
عهــد کردم باید بمانم و این کار را به اتمام برســانم آن 
هم در شرایطی سخت و نفس گیر ، به گونه ایکه بدلیل 
نبود آنتن تلفن همراه نــه من از خانواده و اداره خبری 

داشتم و نه آنها از من . 

برگزاری نشست خبری مدیران 
حوزه انرژی خراسان رضوی

مشــهد- رضا جانگداز، نشســت خبری مشترک مدیران 
حوزه انرژی اســتان خراســان رضوی به میزبانی شرکت 
گاز اســتان و با حضور مدیران عامل شرکت گاز خراسان 
رضوی، شــرکت برق منطقه ای خراسان، شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان خراسان رضوی، شرکت توزیع نیروی 
برق مشهد، مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز و مدیر 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراســان رضوی برگزار 
شــد. حسن افتخاری در این نشســت با بیان این مطلب 
که تامین گاز طبیعی بخش خانگی و عمومی در اولویت 
اول قرار دارد گفت: در 9 ماهه نخســت امسال میزان گاز 
تحویلی به تمام بخش های مصرفی استان افزایش داشته 
اســت. در این مدت در بخش نیروگاهــی به میزان 7.4 
درصــد، در بخش صنایع 11.4 درصد و در بخش حمل و 
نقل ۲/0 درصد گاز طبیعی بیشتری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته تحویل داده شده است.
 وی بــا بیان این مطلب کــه در بخش خانگی، عمومی و 
تجاری یا مشترکین جزء استان نیز در سال جاری 15.۶ 
درصد افزایش مصرف نســبت به مدت مشابه سال قبل 
داشــته ایم افزود: این در حالی است که فقط پنج درصد 
از این میزان مربوط به ســهم مشــترکین جدید گاز در 
خراسان رضوی می باشد. این مهم نشان می دهد سرانه 
مصرف بخش خانگی به میزان 10 درصد در استان اضافه 

شده است. 
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی درمورد موازنه 

عرضه و تقاضای گاز طبیعی در اســتان هم گفت: عمده 
گاز طبیعی مورد نیاز اســتان از محل منابع گازی شهید 
هاشــمی نژاد و خانگیران در شهرســتان سرخس تامین 
می شود. برداشت از این مجموعه با احتساب بخش ذخیره 
ســازی حدود 54 میلیون مترمکعب در روز است که این 
میزان در سال های گذشته پاسخگوی نیاز مصرفی استان 
های خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی و بخش هایی 
از سمنان، گلســتان و حتی مازندران بود. میزان مصرف 
گاز طبیعی اســتان در هفته های گذشته به ۶1 میلیون 
مترمکعب در روز رســید و عالوه بر آن روزانه بین 10 تا 
1۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی در اســتان توسط شرکت 
پخش فرآورده های نفتی تحویل نیروگاهها شد. افتخاری 
ادامه داد: مصرف گازطبیعی بخش خانگی در زمستان به 
صورت چشم گیری افزایش پیدا می کند. در استان از 15 
درصد افزایش مصرف گاز نسبت به سال گذشته، 5 درصد 
مربوط به افزایش مشترکین بوده و 10 درصد افزایش به 

دلیل تغییر رفتار مصرف کننده اتفاق افتاده است.
 مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی افزود: براساس 
سیاست های ابالغی به شرکت  گاز، تامین گازبخش خانگی 
اولویت اول ماست و در نتیجه مصرف بهینه و منطقی گاز 
در بخش خانگی باعث می شــود سهم بیشتری از گاز به 
سایر بخش ها تحویل شود. افتخاری به طرح های تشویقی 
شرکت گاز در راســتای فرهنگ سازی مصرف هم اشاره 
کــرد و افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران، بهای 
گاز مشــترکان کم مصرف که در فصل زمستان کمتر از 
دویست متر مکعب و در تابستان کمتر از 45 متر مکعب 
در ماه مصرف کنند از ابتدای دی ماه امســال با تخفیف 
100 درصدی محاسبه می شود. همچنین مشترکینی که 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال های 9۶ و 97 
به میزان 10 درصد صرفه جویی کنند هم مشمول پاداش 

15 درصدی و تخفیف در گازبهاء خواهند شد. 
در کنار این سیاست های تشویقی، مشترکینی که نسبت 
به ســالهای 9۶ و 97 به میزان بیش از 15 درصد مصرف 
گاز آنها افزایش داشــته باشــد، مشــمول افزایش 15 

درصدی در پرداخت هزینه گاز بهاء می شوند. 

اولین کنگره تجلیل از بانوان 
شهید و ایثارگر یزد برگزار 

می شود

 یزد-خبرنگار روزنامه سیاست روز؛مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان یزد از برگــزاری اولین کنگره 
تجلیل از بانوان شهید و ایثارگر استان همزمان با وفات 

حضرت ام البنین)س( خبر داد.
حجت االسالم »عباس زارع« در نشست خبری اصحاب 
رســانه با اشــاره به افزایش خطــرات و توطئه ها علیه 
کشــورمان، بر لزوم ترویج بیــش از پیش فرهنگ ایثار 
و شهادت تاکید کرد و گفت: رسالت امروز بنیاد شهید 
و رســانه ها در بیان ایثارگری شــهدا و جانبازان بسیار 

سخت تر شده است.
وی با اشــاره به منویات مقام معظــم رهبری در مورد 
اهمیت برگزاری برگذاشــت یاد و خاطره شــهدا مبنی 
بر این که کمتر از خود شــهادت نیســت، عنوان کرد: 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و بیان ایثارگری آنها 
همانند نمازهای یومیه امری واجب اســت و هر کسی 
بایــد در قبال کوتاهی خود در این زمینه به درگاه حق 

پاسخگو باشد.
وی اظهار کرد: امروز باید جوانان و نسل جدید کشورمان 
را با واقعیت های دوران دفاع مقدس و ســختی هایی که 
دشــمنان در این دوران بر ملت ما تحمیل کردند، آشنا 
کنیم تا بدانند برخالف ساده اندیشی برخی افراد نسبت 
به توافق با دشمن، نظام سلطه جز به کسب منفعت به 

چیز دیگری نمی اندیشد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با تاکید بر 

بیان نقش همه اقشــار در دوران دفاع مقدس با ادبیات 
روز، گفت: هرچند کشور ما دارای 17 هزار بانوی شهید 
و جانباز اســت ولی مادران و همسران شهدا و جانبازان 
کم از ایثارگری آنها نداشــتند و در همین راستا استان 
یزد در نظر دارد تا اولین کنگره تجلیل از بانوان شهید و 
ایثارگر استان را در روز هشتم بهمن ماه جاری مصادف 

با وفات حضرت ام البنین)س( برگزار کند.
وی با بیان این که سخنران این برنامه نماینده ولی فقیه 
در بناید شهید و امور ایثارگران کشور است، اظهار کرد: 
در این برنامه که به همت استانداری یزد و دبیری بنیاد 
شهید استان برگزار می شود از حدود 10 مادر و همسر 

شهید نیز تجلیل خواهد شد.
به گفته حجت الســالم زارع، اســتان یــزد دارای 48 
بانوی شــهید و جانباز اســت که ۲۶ نفر از این تعداد 
جزو شهدای استان هستند، ضمن این که استان یزد با 
قریب به 3700 شــهید هم  اکنون بیش از 1۲00 پدر و 
مادر شــهید در قید حیات در کنار همدیگر و 700 نفر 
از والدین شــهدا به تنهایــی را در دورن خود دارد که 
به مناســبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی از 400 مورد از این خانواده ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی سرکشی حضوری خواهیم داشت.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همچنین 
به مسئله کمیســیون پزشــکی جانبازان اشاره کرد و 
گفت: خوشــبختانه مشکلی در این باره در استان وجود 
نــدارد و اخیراً ۲۲0 نفر به صورت حضوری و برخی نیز 
به صورت غیرحضوری در این کمیســیون معاینه شدند 
و طی یک ماه آینده نیز مجدداً کمیســیون پزشکی در 

استان برگزار خواهد شد.
»حســن فاضلی« معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان نیز در این نشست به دیگر برنامه های 
دهه مبارک فجر امســال اشــاره کرد و گفت: عالوه بر 
سرکشــی حضوری از خانواده شــهدا، با 400 مورد از 
خانواده ها نیز تماس تلفنی برقرار خواهد شــد و احوال 
خانواده های شــخدای انقالب که بیش از ۲0 شــهید 

هستند را جویا خواهیم شد.
وی از گلبــاران تمامی 3۲0 گلزار شــهدای اســتان و 
برگزاری یادواره شهدای انقالب همانند سالهای گذشته 
در ایــن ایام خبر داد و افزود: در نظــر داریم جانبازان 
ضایعه نخاعی اســتان را به زیارت مشهد مقدس اعزام 

کنیم.

در آیین انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین بانک 
تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

بانک تجارت شریک راهبردی 
ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء 

تولید
آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( فی مابین بانک 
تجارت ایران و ذوب آهن اصفهان، یکم بهمن ماه با حضور 
رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک و منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن در حضور جمعی از مسئولین این دو 

سازمان مبادله شد.
رضا دولت آبادی در حاشــیه این آییــن، در مصاحبه با 
خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد کشور جایگاه خاصی در ابعاد مختلف دارد و 
توانسته با صادرات محصوالت  خود که منطبق با آخرین 

اســتانداردهای روز دنیا است، ارز حاصل از صادرات را به 
کشور بازگرداند و  این موضوع دستاورد بزرگی به ویژه در 

دوران تحریم به شمار می رود.
وی افزود: بازدید بســیاری خوبــی از بخش های مختلف 
کارخانــه امروز انجام گرفت و ما بــه عنوان بانک تجارت 
آمادگی خود را برای همکاری با این مجتمع عظیم صنعتی 
اعالم می کنیم. مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشان 
کرد: بانــک ها مشــاوران خوبی برای تولیــد کنندگان 
محسوب می شــوند و لذا  می توان از طریق تعامالت دو 
سویه در زمینه های مختلف همکاری های مناسب و نتایج 
سودمندی گرفت. منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهــان نیز گفت: وارد 5۶  ســالگی ذوب آهن اصفهان 
شــدیم و این تفاهم نامه که نزدیک به روز بیست و سوم 
دی ماه سالروز انعقاد قرارداد کارخانه، تبادل شد را به فال 
نیــک می گیریم. وی افزود: هر آنچه در چرخه تولید نیاز 
داریم به سرمایه در گردش باز می گردد و بانک ها ارکان 

بسیار موثری در این راستا محسوب می شوند.

گزارش
یادداشت مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 

نمایشگاه تخصصی نفت یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی تجاری است


