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پیام بزرگذاشت

س��ید مصطف��ی فخ��ریافق��ی،
مدیر روابطعمومی و جانش��ین فرمانده
پایگاه نبیاکرم (ص) ش��رکت س��نگ
آه��ن مرکزی ایران – باف��ق در پیامی
فرارس��یدن هفت��ه دفاع مق��دس را به
مردم همیش��ه در صحنه و شهیدپرور
شهرس��تان بافق و خانوادههای معظم
ش��هدا ،جانبازان و ایثارگران و کارکنان ش��ریف شرکت تبریک
گفت .بهگزارش مرکز اطالعرس��انی شرکت سنگ آهن مرکزی
در متن این پیام آمده است« :دوران  ۸ساله دفاع ملت سلحشور
ای��ران در حفظ و اعتالی نظام مقدس اس�لامی و حراس��ت از
مرزهای عزت و ش��رف ،همچون نگینی تابناک تا همیشه زمان
بر تارک تاریخ حماس��ه و ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد
درخشید.
بیش��ک این دفاع جانانه ملت در برابر دش��من ،منشاء غرور
ملی پایانناپذیری برای مردم سلحش��ور ایران ش��د و باعث شد
توطئه مشترک دشمنان برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران
به فرصتی ب��رای اثبات توانمندیهای انقالب و کش��ور تبدیل
شود».
استاندار فارس در آیین سراسری
تجلیل از پیشکس��وتان دف��اع مقدس
گفت :جنگ هش��ت س��اله ایران دفاع
از ارزشه��ای متعال��ی اس�لامی و
آزادیخواه��ی و مقابله ب��ا ظلم و تجاوز
بود.
استاندار فارس با اشاره به خصوصیات
مختلف و ویژگیهای برجس��ته دفاع مقدس گفت :نخس��تین
ویژگی دفاعی بودن جنگ هشت ساله است که با هدف دفاع از
مرز و بوم و کیان یک ملت و دفاع از ارزشهای متعالی اسالمی
و آزادیخواهی و مقابله با ظلم و تجاوز انجام شد.
عنایتاهلل رحیمی در آیین سراس��ری تجلیل از پیشکسوتان
دف��اع مقدس ی��ادآوری دفاع مق��دس را ی��ادآوری ارزشهای
انس��انی ،معنوی و ملی دانست و عنوان کرد :هفته دفاع مقدس
درسی برای ما و درسآموزی برای دشمنان ما دارد.
وی ادام��ه داد :درس برای ما از این جهت که بدانیم با توکل
ب��ر خدا اتحاد و همدلی و پی��روی از امام عصر (عج) میتوانیم
با دس��ت خالی در مقابل دش��من تا دندان مس��لح مقاومت و
پیروزیهای افتخارآفرینی را برای ملت کسب کنیم .همچنین
درسآم��وزی برای دش��منان ما که بدانن��د نمیتوان ملتی که
ش��هادت را س��عادت میداند را با اتکا به قدرت نظامی مجبور
کرد سر به تسلیم در مقابل ظلم ،استکبار و زیادهخواهی کرد.
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امضای تفاهمنامه آموزشی بین بنادر بوشهر و گروه صنعتی پلیمر
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اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و مرکز
آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی پلیمر بوشهر
تفاهمنامه همکاری علمی و آموزشی امضا کردند.
بهگ��زارش خبرنگار
از بوش��هر ،مدیرکل
بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر در اینباره گفت:
این تفاهمنامه در آین��ده منجر به ارتقای دانش و
کارورزی دانش��جویان مرکز علمی-کاربردی گروه
صنعتی پلیمر خواهد ش��د و دانش��گاه نیز به اداره
کل بن��ادر کمک میکند تا کارکنان در زمینههای
گوناگ��ون از دان��ش و امکان��ات مورد نی��از مرکز
آموزشی علمی کاربردی پلیمر استفاده کنند.
س��یاوش ارجمن��دزاده ضمن بی��ان این مطلب
اف��زود :تعام��ل و تب��ادل دان��ش و مهارتها بین
کارشناس��ان و پژوهش��گران طرفی��ن ،هم��کاری
پیرامون دورههای کارآم��وزی ،بازدیدهای علمی-
آموزشی از جمله موضوعهای تفاهمنامه همکاری
این اداره کل با مرکز علمی-کاربردی گروه صنتی
پلیمر است .همکاری مشترک در برگزاری کارگاه

آموزشی متناس��ب با نیاز طرفین ،طراحی ،تدوین
و پیادهس��ازی دورههای آموزشی فنی و تخصصی
مرتب��ط با ایمنی و آتشنش��انی خش��کی و دریا و
توره��ای علم��ی صنعت��ی داخل��ی و بینالمللی و
رویداده��ای کارآفرین��ی و اس��تارتآپی از دیگ��ر

تصویب  ۱۸۹میلیارد تومان تسهیالت تولید در یزد
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
یزد گفت :با تصمیم کارگروه تس��هیل و رفع موانع
تولید ۱۸۹ ،میلیارد تومان تسهیالت بانکی از محل
تس��هیالت رونق جدید به  ۳۴واحد تولیدی استان
پرداخت میشود.
محمدرض��ا علمداری��زدی در حاش��یه کارگروه
تس��هیل و رفع موانع تولید استان یزد در گفتوگو
با ایرنا افزود :از این میزان  ۱۳۷.۵میلیارد تومان در
قالب س��رمایه در گردش برای حفظ اشتغال  ۴۳۲نفر به ۲۱
واحد تولیدی پرداخت میشود.
وی اظهارکرد :همچنین از مبلغ یادشده در کارگروه ۵۱.۵
میلی��ارد تومان به  ۱۳طرح نیمهتمام با اش��تغال جدید ۱۲۹
نفر در قالب سرمایه ثابت مصوب شد.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد با بیان
اینکه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید از  ۱۹اردیبهش��ت
 ۹۴در اس��تان فعالیت خود را آغ��از کرد ،گفت :تاکنون ۱۶۵

کمیته تخصصی و  ۲هزار و  ۹۸۶جلسه کارشناسی
تشکیل شده است.
وی ادام��ه داد :این کارگ��روه تاکنون  ۶هزار و ۵
مورد مصوبه داش��ته که موجب تثبیت اشتغال ۵۰
هزار نفر در استان شد.
وی با بیان اینکه در کارگروه مورد اشاره  ۵هزار و
 ۷۰۳پروندهای مطرح ش��د ،افزود :تامین اجتماعی،
بانکی ،مالیاتی ،گاز و برق عمده مباحث مطرحشده
در این کارگروه بود.
علمداریزدی از تصویب ایجاد شهرک صنوف مزاحم شهری
در شهرستان مهریز در زمینی افزون بر  ۴۵هکتار در کارگروه
تسهیل و موانع تولید خبر داد.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد تصریح
کرد :همچنین  ۲واحد صنعتی اس��تان که با برخی مشکالت
روبهرو بودند در کارگروه مطرح و تصمیماتی در راستای رفع
تولید آنها اتخاذ شد.

موضوع تفاهمنامه همکاری مشترک است.
وی ادامه داد :طراحی و ایجاد دورههای آموزشی
علمی-کاربردی برای شاغالن نیروهای زیر پوشش
واحد ایمنی و آتشنشانی بنادر و دریانوردی استان
بوش��هر از دیگرسرفصلهای تفاهمنامه همکاری با
گروه صنعتی پلیمر است.
به گفته ارجمن��دزاده همکاری در جهت حضور
کارکنان اداری بندر در دورههای آموزش��ی مرتبط
متناس��ب با نیاز بندر ،برگزاری دورههای آموزشی
علمی-کارب��ردی و گس��ترش رش��تههای جدید
مهارتی و پودمانی متناس��ب با نی��از واحد ایمنی
و آتشنش��انی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوش��هر در مرکز آموزش علمی-کارب��ردی پلیمر
بوشهر از جمله تعهدات این دانشگاه در قبال اداره
کل بنادر است.
ارجمن��دزاده اظهارک��رد :ایج��اد زمینه حضور
نیروه��ای ش��اغل و فرزن��دان آنه��ا در واحدها و
بخشه��ای زیرمجموعه در دورههای آموزش��ی و

در مرک��ز آم��وزش علمی-کاربردی هنرس��تان و
آموزش��گاه فنیوحرفهای آزاد گروه صنعتی پلیمر
بوشهر از دیگر تعهدات اداره کل بنادر و دریانوردی
در این تفاهمنامه است.
رئی��س مرکز آموزش��ی علمی-کارب��ردی گروه
صنعت��ی پلیمر بوش��هر نیز گفت :ای��ن مرکز تنها
مرکز علمی-کاربردی کش��ور اس��ت که موفق به
انعقاد قرارداد با دانش��گاههای صنعتی شریف شده
و دانشگاه توئنته هلند شده است.
حمید اس��ماعیلی افزود :این دانشگاه هلندی در
رتبه  ۱۴۱دانشگاههای جهان است که به پیشبرد
اهداف مرکزی علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر
بوشهر کمک شایانی خواهد کرد.
رئی��س مرکز آموزش��ی علمی-کارب��ردی گروه
صنعت��ی پلیمر بوش��هر اظهارکرد :ای��ن مرکز هم
اکن��ون بی��ش از هزار دانش��جو دارد ک��ه در ۱۳
رش��ته در دورههای کاردانی و کارشناسی تحصیل
میکنند.

شناسایی امالک مازاد در فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت:
 ۵٩مورد امالک مازاد  ١٣دس��تگاه اجرایی با اعتباری
افزون بر  ١١۶میلیارد تومان در فارس شناسایی شده
اس��ت .بابک دایی در ش��ورای توس��عه و برنامهریزی
استان فارس بیان کرد ٧٠٠ :میلیارد تومان از مجموع
اعتبارات اس��ناد خزانه اسالمی که به استان تخصیص
یافته تاکنون جذب ش��ده و فقط  ۶٧میلیارد تومان از
این اعتبارات تاکنون جذب نشده است.
به گزارش
از استان فارس ،دایی اضافه کرد:
در میان طرحهای که تاکنون جذب نشدهاند میتوان
به بیش از  ١٣میلیارد تومان مربوط به دانشگاه شیراز
و ش��رکت توزیع برق نیز با بی��ش از  ٨میلیارد تومان
اش��اره کرد .او ادامه داد :در میان امالک شناختهشده
در اس��تان فارس میتوان گفت که  ٢٠مورد از امالک
ب��ا بیش از  ۵میلی��ارد تومان مصوب ش��ده و این در
حالی اس��ت ک��ه بیش از ه��زار و  ۴٠٠ملک مازاد در

فارس شناس��ایی ش��ده که اگر این امالک به صورت
خود اظهاری ازسوی نهادهای اجرایی معرفی نشود به
وزارتخانه مربوط عودت مییابد.
بهگفته دایی استفاده از طرحهای ملی و طرحهایی
با ویژگی اس��تانی میتواند نقش وی��ژهای در افزایش
تس��هیالت تخصیصی به اس��تان فارس داشته باشد و
موجب ش��ود حجم تسهیالت اس��تان فارس افزایش
یابد.

