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باغدار البرزی رکورد برداشت گیالس 
را در کشور شکست

تفاه��م - الب��رز – حدیث��ه هاتفی:یک��ی 
از باغ��داران البرز با برداش��ت بی��ش از 50 تن 
گی��اس در هکت��ار موفق به رکوردش��کنی در 
س��طح کشور ش��د.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جه��اد کش��اورزی البرز ب��ا بیان اینک��ه حدود 
2هزار و 700 هکتار باغ گیاس در استان البرز 
وجود دارد، گفت: میانگین برداشت گیاس در 
هر هکتار از باغات اس��تان البرز حدود 15 تن 
اس��ت. محمد تاج الدینی با بیان اینکه برداشت 
گیاس از باغات اس��تان از 12 خرداد ماه سال 
جاری آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد 
داش��ت، افزود: همچنین 19 هکت��ار از باغات 
گیاس اس��تان در مرحله نهال است و باردهی 
ندارد. وی با اش��اره به اینکه میانگین برداش��ت 
کش��وری این محصول بین 10ونیم تا 11 تن در 
سطح هکتار است، اظهار داشت: میزان برداشت 
گیاس از س��طح باغات بارور استان حدود 39 
هزار و 900 تن است. وی یکی از دالیل تولید 
مناسب گیاس در استان را اقلیم معتدل دانست 
و گف��ت: گی��اس درختی کوهپایه ای اس��ت و 
در ای��ن مناطق باالترین عملک��رد کمی و کیفی 
را دارد و از دالی��ل دیگر ای��ن وضعیت فعالیت 
مناس��ب باغداران و آش��نایی دیرینه با تولید و 
نگه��داری از درخ��ت این محص��ول، مبارزه به 
موقع با آفات و امراض، آبیاری به موقع درختان 
توسط باغداران است. تاج الدینی افزود: حدود 
10 سال و از زمان تشکیل استان، درختان پایه 
رویش��ی اصاح شده در باغات کاشته می شود 
که میانگین عملکرد باالیی دارند و تاثیر بسزایی 

روی عملکرد می گذارند. 

آغاز پروژه تعویض پوشش 7 کیلومتری 
روستای برآفتاب – تزرج

تفاهم – هرمزگان : پروژه تعویض پوش��ش 
7 کیلومتری از خط 26 اینچ روس��تای برآفتاب 
– تزرج از مس��یر بندرعباس به رفسنجان آغاز 
شد. رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه 
ه��دف از اجرای این پروژه را ایمن س��ازی خط 
وجلوگیری از نش��تی های احتمالی و هدررفت 
س��رمایه ملی اع��ام کرد.مس��عود صفری علت 
تعویض پوشش این 7 کیلومتررا فرسودگی عایق 
دور لوله عنوان کرد وگفت : به دلیل اینکه خط از 
مناطق روستایی باجمعیت باال عبور می کند، در 
راس��تای حفظ ایمنی این افراد و همچنین ایمنی 
خط و حفظ س��رمایه ، پوشش جدید به کار برده 
ش��د که این پوش��ش دارای کیفیت بسیار باالیی 

است.

خبرنامه

افزایش مشترکین گاز طبیعی استان 
گلستان در سه ماهه نخست سال جاری 

تفاهم – گلس��تان : مدیرعامل گاز اس��تان 
گلستان با بیان این که تعداد مشترکان این استان 
در حال افزایش است  گفت:درسه  ماهه نخست  
امس��ال  تعداد 4 هزار و 156  مشترک جدید به 
جمع  مشترکان گازطبیعی استان اضافه شده اند.

وی اظهارداشت:دربازه زمانی یاد شده درسطح 
استان  79  کیلومتر شبکه گذاری گاز اجرا شده 
که از این مقدار 8  کیلومتر س��هم ش��هرها و 71  
کیلومتردیگر نیز س��هم روس��تاهای استان بوده 
است.ایش��ان همچنین از نصب 3213 انشعاب 
جدید در این اس��تان خب��رداد وگفت: هم اکنون 
عملی��ات نصب انش��عاب در برخ��ی نقاط این 
اس��تان دردست اجراست و در سه  ماه  ابتدایی  
س��ال ج��اری  در بخش ش��هری 366  مورد و 
در بخ��ش روس��تایی 2847  مورد انجام ش��د. 
صفرعلی جمال لیوانی اعام کرد:درمدت زمان 
یادش��ده  1976  مش��ترک در بخش شهری و  
2180 مش��ترک در بخ��ش روس��تایی به تعداد 
مش��ترکان گاز اضافه ش��دند.همچنین در مدت 
 مذک��ور ، 3825 خان��وار از نعم��ت گازطبیعی 

بهره مند شده اند .

حمام تاریخی حاج شهبازخان کرمانشاه 
مرمت می شود

تفاهم-کرمانش��اه:معاون می��راث فرهنگی، 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری اس��تان کرمانشاه گفت: مرمت حمام 
حاج ش��هبازخان با دو میلیارد ری��ال اعتبار در 
دس��ت انجام اس��ت.  اکبر رضای��ی ، اظهار کرد: 
ای��ن مرحله از مرم��ت حمام حاج ش��هبازخان 
ش��امل سیس��تم برق رسانی، سیس��تم فاضاب، 
تجهی��ز گرمایش��ی و سرمایش��ی، س��اماندهی 
دره��ای ورودی، آواربرداری، مرمت نقاش��ی ها 
و گچ بری ه��ا و ... اس��ت.رضایی خاطرنش��ان 
ک��رد: این مرحله از مرمت حم��ام تاریخی حاج 
ش��هبازخان کرمانش��اه مراحل پایانی خود را می 
گذران��د.وی در ادامه در خص��وص ویژگی های 
حمام شهبازخان، گفت: این حمام در بافت قدیمی 
ش��هر کرمانش��اه، در خیابان مدرس قرار دارد که 
قدمتش به دوران قاجاری��ه برمی گردد.وی ادامه 
داد: این حمام تاریخی مانند بسیاری از حمام های 
دوره قاجاریه، ش��امل س��ربینه یا رخت کن، گرم 
خانه و خزینه های آب سرد و گرم است.رضایی 
خاطرنشان کرد: این حمام به دستور »حاج شهباز 
خان« پس��ر »منوچهر خان بیگلربیگی« یکی از 
رجال سیاس��ی و اجتماعی دوره قاجار ، در سال 

1232 هجری قمری ساخته شده است.

خبرنامه

تفاهم – بوشهر : معاون آبزی پروری شیات 
بوش��هر گفت: پیش بینی می ش��ود امسال پرورش 
دهندگان میگو در استان بوشهر 15 هزار تن میگو 
برداش��ت کنند. صغری اش��رف از ذخیره س��ازی 
میگو در اس��تخرهای پرورشی نوار ساحلی استان 
بوش��هر خب��ر داد و اظهار داش��ت: در اجرای این 
طرح زیرس��اخت  4 ه��زار و 500 هکتار اراضی 
ساحلی استان بوشهر در 10 منطقه این استان برای 
پرورش میگو آماده شد. وی با بیان اینکه عملیات 
ذخیره س��ازی بچه میگو در اس��تخرهای پرورش 
میگو اس��تان بوش��هر از اردیبهشت ماه  آغاز شده 
اظهار داشت: تاکنون 950 میلیون قطعه بچه میگو 
در 3 هزار و 500 اس��تخر پرورشی استان بوشهر 
ذخیره سازی شد.معاون آبزی پروری شیات استان 
بوشهر با اشاره به ذخیره  سازی یک  میلیارد قطعه 
بچه میگو در اس��تخرهای  پرورشی استان بوشهر 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه ذخیره س��ازی 
بچ��ه میگو تا پایان تیرماه ادام��ه دارد، پیش بینی 
می شود یک میلیارد قطعه بچه میگو در سایت های 
پرورشی ده  گانه استان بوشهر ذخیره سازی شود.

اش��رف با بیان اینکه 271 مزرع��ه پرورش میگو 
در  ای��ن زمینه فعال اس��ت تصریح ک��رد: تاکنون 
بچه میگو در 3 هزار و 500 اس��تخر پرورشی در 
زمینی به مس��احت 4 ه��زار و 200 هکتار ذخیره 
سازی شده است.وی بیان کرد: پیش بینی می شود 
امس��ال پرورش دهندگان میگو در اس��تان بوشهر 
15 هزار تن میگو  برداشت کنند.وی با بیان اینکه 
ب��رای جلوگیری از بروز بیماری لکه س��فید میگو  
ش��بکه دامپزشکی استان بوش��هر نظارت کامل بر 

فعالیت پ��رورش دهندگان دارند، اف��زود: در این 
راس��تا ،پرورش دهندگان در هنگام ذخیره سازی 
بچ��ه میگو  ضمن مراع��ات ویژه  بهداش��تی این 
عملیات را با نظارت کارشناسان دامپزشکی انجام 
می دهند.اش��رف با اشاره به اینکه، سیاست اقتصاد 
مقاومت��ی در اراضی پرورش میگو متبلور اس��ت، 
گفت: در اراضی ساحلی 10 گانه پرورش میگوی 
استان بوش��هر ضمن تولید و صادرات میگو زمینه 
اشتغال مناس��بی فراهم می شود ،به   گونه ای که در 
ه��ر مزرعه پرورش میگو بی��ش از 8 نفر به طور 
مستقیم مشغول به  کار هستند و این در حالی است 
که اشتغال غیرمستقیم در این عرصه مانند کارخانه 
تولید غذا، فرآوری، بسته بندی و صادرات بیش از 

این رقم است.

تفاه��م – خوزس��تان:مدیر عام��ل ش��رکت 
آغاجاري در شش��مین جلسه عملیاتي شرکت در 
تاسیس��ات بهره برداري رگ سفید، از ساماندهي 
و بهس��ازي تاسیس��ات فرس��وده ب��ا اس��تفاده از 
سرمایه گذاري خارجي خبر داد.در ادامه برگزاري 
جلس��ات عملیاتي درتأسیس��ات، ششمین جلسه 
عملی��ات ش��رکت آغاج��اري با هدف بررس��ي 
مس��ائل واحدهاي عملیاتي و رسیدگي مستقیم به 
مش��کات کارکنان با حض��ور مدیرعامل، مدیران 
و رؤس��اي اداره ه��اي عملیات��ي و خدمات��ي در 
تأسیس��ات بهره برداري رگ سفید برگزار شد.در 
این جلس��ه ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت با 
تاکی��د بر اهمیت میدان رگ س��فید به عنوان یکي 
از بزرگترین میادین نفت و گاز کش��ور، رسیدگي 
ب��ه واحدهاي عملیاتي و رفع س��ریع مش��کات 
آن��ان را در جه��ت افزای��ش  و صیان��ت از تولید 
را ،از اولویت هاي این ش��رکت دانس��ت و ضمن 
قدرداني از زحم��ات تمامي همکاران بخش هاي 
عملیات��ي، بیان نمود: با توجه به قدمت میدان رگ 
 سفید مس��ئوالن واحدها و تأسیس��ات این میدان 
مي بایس��تي با تمامي ت��وان در جهت رفع معایب 
و اش��کاالت عملیاتي موجود تاش نموده و اقدام 
عاج��ل در این خصوص به عم��ل آید. وي ضمن 
تبری��ک انعقاد اولین قرارداد س��رمایه گذاري مهم 
نفتي  بین شرکت ملي نفت ایران و کنسرسیوم نفتي 
با محوریت ش��رکت توتال فرانس��ه این رویداد را 
یکي از مهم ترین اتفاقات پس��ابرجام دانس��ت و 
گفت: انعق��اد این قرارداد یک��ي از راه هاي برون 
رفت از مش��کات و زمینه س��از ایجاد اش��تغال 

در کش��ور  و همچنین بهینه س��ازي و ساماندهي 
تاسیسات فرسوده نفتي و رسیدن به یک وضعیت 
مناس��ب در آینده خواهد بود.پیرامون با اشاره به 
گستردگي میدان رگ سفید و تولید روزانه بیش از 
180 هزار بشکه اي آن افزود: توسعه، ساماندهي 
و بهبود تاسیس��ات نفتي این می��دان که از میادین 
قدیمي شرکت محسوب  مي گردد، از اولویت هاي 
شرکت ملي نفت ایران مي باشد.وي در ادامه بیان 
ک��رد: برگزاري جلس��ات عملی��ات در واحدها و 
تأسیس��ات  فرصت مناس��بي  براي بررسي و رفع 
سریع مشکات واحدها و ارتباط مستقیم و بدون 
واس��طه با نیروه��اي عملیاتي اس��ت.وی در این 
جلس��ه همچنین بر توجه به مسائل ایمني و حفظ 
محیط زیست و جلوگیري از آلودگي هاي زیست 

محیطي تاکید نمود.

ذخیره  سازی یک میلیارد قطعه بچه میگو 
در استخرهای  پرورشی استان بوشهر

 بهسازي تاسیسات فرسوده میدان 
رگ سفید با سرمایه گذاري خارجي

 پرداخت۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
رونق تولید در چهارمحال و بختیاري 

تفاهم – چهار محال وبختیاری : استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: امسال 5 هزار و 600 میلیارد 
ریال تس��هیات در قالب طرح رونق تولید به طرح و واحدهاي تولیدي اس��تان پرداخت مي شود.قاسم 
س��لیماني دش��تکي در ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاري تأکید کرد: از این مبلغ سه 
هزار میلیارد ریال تس��هیات به 200 طرح و واحد براي تأمین س��رمایه ثابت و سرمایه در گردش و دو 
هزار و 600 میلیارد ریال به منظور تجهیز و نوسازي 100 واحد و طرح تولیدي پرداخت خواهد شد.وي 
افزود: این تس��هیات در صورتي به طرح و واحدهاي تعلق مي گیرد که به واسطه آن حداقل 10 درصد 
اش��تغال و 10 درصد میزان تولید افزایش یابد.سلیماني دشتکي تصریح کرد: در دو سال گذشته در ستاد 
تسهیل و رونق تولید چهارمحال و بختیاري مشکات 300 واحد تولیدي بررسي و امسال نیز مشکات 
150 طرح و واحد پیگیري مي ش��ود.وي بیان داشت: فعاالن واحدهاي تولیدي مصوبات ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید را عملیاتي و اجرا کنند تا تعامل بین دستگاه هاي اجرایي، بانک هاي عامل و واحدهاي 
تولیدي دوسویه باشد.گفتني است، اعضاي ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاري پرداخت 

246 میلیارد ریال تسهیات طرح رونق تولید به 36 طرح و واحد تولیدي در استان را تصویب کردند.

بررسی مشکالت زیر ساختی محور اربعین با حضور 
مسئولین راهداری، پلیس راه و مرزبانی ایالم  

تفاهم - ایالم :مهندس دلخواه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایام با اعام اینکه 
بعد از اربعین س��ال گذش��ته مش��کات و کمبودهای حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای احصاء شد، 
گفت: خوش��بختانه با وجود مشکات مالی، تاش های زیادی در جهت حل مشکات انجام شده است.

وی بابی��ان اینکه در حوزه راهداری حذف نقاط حادثه خیز، آشکارس��ازی و اصاح پیچ های خطرناک، 
تعمیر کلیه ایس��تگاه های چشمک زن، اصاح طرفین راه ها، لکه گیری و نصب نیوجرسی انجام شده است، 
تصریح کرد: 2 هزارعدد مسیر نما، 400 کیلومتر خط  کشی شده و تا اربعین 800 کیلومتر خط  کشی جاده 
ص��ورت می گیرند. مهندس دلخواه ادام��ه داد: برگزاری مناقصه 7 کیلومتری، لکه گیری، مناقصه کنارگذر 
ش��رقی ایام، ساماندهی روشنایی  روستای مهدی آباد و ارتقاء روشنایی داخل تونل ها از دیگر برنامه ها 
بوده است. وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل ونقل در حال رایزنی با شرکت های حمل ونقل و مسئوالن 
برای کشاندن ترافیک به داخل شهر مهران و خلوت کردن مسیر تردد زائران از پل زائر تا پایانه هستیم، 
خاطرنش��ان کرد: آماده کردن نمازخانه ها، راهدارخانه ها و مجتمع های رفاهی و تجهیز آن ها برای اربعین 

در دستور کار جدی است.

    

    

همایش روز ملی صنعت و معدن هر س��اله در 
تیرماه با حضور رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس 
در سالن اجاس سران در تهران برگزار می گردد که 
پس از آن استان ها نسبت به برگزاری این همایش در 
استان خود و تجلیل از واحدهای نمونه استانی اقدام 
می نمایند.با پیگیری ها و تاش های مجدانه مدیران 
صنعتی اس��تان هرم��زگان علی الخص��وص رئیس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، امسال 
درمراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور دکتر 
جهانگیری و مهندس نعمت زاده وجمعی از وزیران 
و همچنین نمایندگان مجلس برگزار گردید، 3 واحد 
از اس��تان هرمزگان به پ��اس فعالیت های جهادی و 
موثر در امر تولید، با کسب رتبه کشوری، با دریافت 
لوح و تندیس؛ بعنوان واحد نمونه کشوری و استانی 
معرفی شدند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان در همایش اس��تانی روز صنعت و معدن، 
ضمن تشکر از همراهی مدیران به پاس فعالیت های 
موثر در امر تولید و اش��تغال افزود: وضعیت اشتغال 
ایجادشده در دولت یازدهم 17 هزار و 525 نفر بود 
که در مقایسه با دولت دهم  21.5 درصد رشد داشته 
اس��ت که این مهم با ت��اش جد و پیگیری کارگروه 
تسهیل به سرانجام رسید.وی افزود: بهره برداری از 17 
پروژه مهم حوزه صنعت ، معدن و تجارت در دولت 
یازدهم اتفاق افتاد.خلیل قاسمی در بخش دیگری از 
س��خنان خود به صدور پروانه های بهره برداری در 
دولت یازدهم اش��اره نمود و بیان کرد: در این مدت 
252 فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری 
16هزارو 142 میلیارد ریال و اش��تغالزایی 3هزارو 
460 نفر انجام ش��د که در مقایسه با دولت قبل 17 
درصد درتعداد، 50 درصد در میزان سرمایه گذاری و 
2.4 درصد در اشتغال زایی رشد را  نشان  می دهد. 
وی عل��ل افزایش تعداد پروانه های صنعتی را، نگاه 
ویژه دول��ت یازدهم به صنعت وتولید در کش��ور و 
پیگیری پروژه های رونق تولید و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام در س��ال اقتصاد مقاومتی برشمرد.رئیس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به وضع 
موجود پروانه های بهره ب��رداری پرداخت و گفت: 
دردولت یازدهم 913 فقره با میزان س��رمایه گذاری 
49 ه��زار و 17 میلیارد ریال و اش��تغال23 هزار و 
496 نف��ر بود که در مقایس��ه با دولت قبل 9 درصد 
در تعداد 23 درصد درس��رمایه گذاری و 5.8 درصد 
در اشتغال رشد داشته است.وی وضعیت تولید فلزات 
اساسی در اس��تان را مثبت برشمرد و اظهار داشت: 
تولید شمش فوالدی با 247 درصد رشد، تولید آهن 
اسفنجی با 73 درصد رشد و تولید شمش و کنسانتره 
روی با 52 درصد رش��د، در دولت یازدهم نشان از 
اهمیت میزان تولید در این فلزات عنوان کرد.قاسمی 
 لیست معافیت های گمرکی صادره شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس را در دولت یازدهم 221 فقره با ارزش 
ریال��ی 38 هزار و 920 میلی��ارد ریال عنوان کرد و 
گفت: یک هزار و 63 درصد رش��د در تعداد و 402 
درصد رشد در ارزش ریالی نسبت به عملکرد دولت 
دهم، داشته ایم.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به وضعیت ش��هرک های صنعتی هرمزگان پرداخت 
و اظهار داشت: تعداد قراردادهای واگذاری زمین در 
دولت یازدهم 303 فقره بوده که 26 درصد رش��د را 
در این مدت داشته ایم و مساحت واگذاری زمین در 
دولت یازدهم 295 هکتار بوده که قریب به 77 درصد 
رشد در مقایسه با دولت دهم را در این بخش شامل 
می ش��ود.رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان به مقایسه وضعیت صدور مجوز برداشت 
در اس��تان هرمزگان پرداخت و تصریح کرد: در این 
چهارساله 154 فقره مجوز برداشت با میزان استخراج 
7 میلیون و 984 هزار تن انجام ش��د که در مقایسه 
با دولت قبل 600 درصد تغییرات در تعداد مجوز و 
171 درصد در میزان استخراج رشد داشته ایم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با بیان 
اینکه بخش صنعت و مع��دن موتور محرکه اقتصاد 
کشور است، گفت: آبادانی هرمزگان نیازمند همدلی 
همه مس��ئوالن است.علی رئوفی در همایش تجلیل 
از صنعتگران و معدن کاران نمونه استان هرمزگان با 

اشاره به اهمیت بخش صنعت و معدن در کشور بیان 
داش��ت: مهمترین هدف از نام گذاری ها و برگزاری 
همایش ها  ارزیابی عملکرد دس��تگاه ها و تشویق 
 دس��تگاه هایی که موفق به کس��ب رتب��ه های برتر 
شده اند، می باشد.وی درادامه با اشاره به نام گذاری 
س��ال به عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اش��تغال از 
سوی رهبر معظم انقاب خاطرنشان کرد: مهمترین 
موتور محرکه اقتصاد کش��ور بخش صنعت و معدن 
می باش��د و این بخش مهمترین عامل ایجاد اشتغال 
پایدار درکشور است و این بخش تاثیر چشمگیری 
در افزای��ش تولی��د ناخال��ص داخل��ی دارد.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری 
هرم��زگان در ادامه افزود: خط مقدم صنعت و معدن، 
مدیران واحد های تولیدی هستند که با ایستادگی و 
مقاومت خود در برابر تحریم های ظالمانه و حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی و تکیه به توان نخبگان ایرانی 
 در تولی��دات داخلی ،ایران اس��امی را س��رپا نگه 
داش��ته اند.رئوفی بیان داشت: هرمزگان با استفاده از 
پتانسیل های استراتژیک خود و توان بندری و قرار 
گرفت��ن در آبراهای بین المللی ب��رای صنعت کاران 
و معدن کاران اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت.وی 
بیان داش��ت: حرکت از خام فروشی به سمت تولید 
محصوالت صنعت��ی جهت تصرف بازارهای جهانی 

به ویژه بازار کش��ور های همسایه، مهمترین رسالت 
بخش صنعت و معدن کشور است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با 
اش��اره به اهمیت حرکت در مسیر به روز بودن برای 
صنایع بیان داش��ت: تولید، نیازمند حرکت در بستر 
نیازمندی های روز جامعه است و به روز بودن بخش 
تولید جزء الینفک آن است و این بخش نیازمند مجهز 
ش��دن به دانش های روز جهانی، همراه با مدیریت 
دانش می باشد.وی افزود: رقابت با دنیا جزء با ارتباط 
تنگاتنگ بین دانشگاه با صنعت ممکن نیست و باید 
به پژوهشگران عرصه صنعت بها داد.رئوفی در همین 
رابطه اف��زود: صنایع باید بتوانند با ارتباط نزدیک با 
دانشگاه ها تولیدات خود را به روز کنند تا بتوانند در 
بازار های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.وی 
افزود: سیمای هرمزگان از استانی تجاری به استانی 
صنعتی و سیاحتی تعییر کرده است و امروزه هرمزگان 
به اس��تانی رو به رشد و در حال توسعه تبدیل گشته 
اس��ت.رئوفی تصریح کرد: در هرم��زگان از ابتدای 
فعالی��ت دولت یازدهم 150 واحد تولیدی غیر فعال 

وجود داشت که با پیگیری های مدیران استان به ویژه 
در کارگروه رفع موانع تولید این واحد های تعطیل به 
چرخه تولید استان بازگشتند که نمونه بارز آن فعالیت 
دوباره کارخانه قند میناب  است که بعد از 5 سال به 
چرخه تولید بازگشت.معاون هماهنکی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: 
به واسطه تاش های که برای رونق بخشیدن بخش 
صنع��ت و معدن هرمزگان صورت پذیرفته اس��ت  
باعث گردیده تولید کنندگان اس��تان در سطح ملی 
بدرخشد و تولید کنندگان برتر استان توسط معاون 
اول رئیس جمهور و وزیر صنعت مورد تقدیر قرار 
گیرند و این امر افتخاری برای اس��تان است.شایان 
ذکر است سخنرانان دیگر این همایش سید مصطفی 
ذوالقدر و احمد م��رادی نمایندگان مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسامی و همچنین رئیس خانه 
صنعت و معدن هرم��زگان بودند که از رهنمودهای 
آنان، مدیران دس��تگاه های اجرای��ی، صنعتگران و 
معدنکاران حاضر بهره مند شدند.در پایان این مراسم 
از 25 صنعتگر و معدنکار نمونه هرمزگانی تجلیل به 

عمل آمد.
س��ه واحد نمونه کشوری عبارتند از: شرکت 
 آت��را کران انرژی، ش��رکت عم��ران مومان چابهار

)تنگ زاغ( و صنایع دریایی شهید محبوبی.
شرکت آترا کران انرژی 

ش��رکت آتراکران انرژی ب��ا مدیریت مهندس 
امی��ری، در ش��هرک صنعتی خلیج ف��ارس واقع در 
بندرعباس از س��ال 1394 مش��غول فعالیت است. 
فعالیت ای��ن واحد، تولید انواع قیر اس��ت. ظرفیت 
سالیانه این واحد 247 هزار و 500 تن می باشد که 
تولید مخازن ذخیره قیر )بشکه( در طول سال بالغ بر 
30 هزار تن است.ظرفیت سالیانه این واحد، در امر 
بسته بندی انواع قیر، بالغ بر 280 هزار تن است.میزان 
س��رمایه گذاری در این واحد صنعتی، 104 هزار و 

820 میلیون ریال با اشتغالزایی 94 نفر است.
شرکت عمران مومان چابهار )تنگ زاغ(

 معدن تن��گ زاغ یکی از قدیم��ی ترین معادن 
س��نگ آهن اس��تان هرمزگان در نزدیکی شهرستان 
 حاج��ی آب��اد از س��ال 1378 ت��ا کن��ون در ح��ال 
بهره برداری است.شرکت عمران مومان چابهار بهره بردار 
معدن سنگ آهن تنگ زاغ در راستای افزایش ظرفیت 
تولید، نسبت به انجام عملیات اکتشاف حین استخراج 
به صورت سیس��تماتیک اقدام کرده که در این راس��تا 
میزان ذخیره معدن به تناژ هجده میلیون و نهصدو سی 
و نه هزار تن ذخیره قطعی و نه میلیون و پانصد هزارتن 
ذخیره احتمالی کانسنگ آهن ارتقاء و استخراج اسمی 
س��الیانه معدن نیز به میزان800 هزار تن در سال و به 
مدت بیست سال افزایش پیدا کرد.معدن فوق با اشتغال 
مستقیم 130 نفر و میزان سرمایه گذاری 581 میلیارد 
و 822 میلیون و 680 ه��زار ریال نقش ارزنده ای در 
احیای برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی حتی 
در زمانی که بازار های جهانی س��نگ آهن با مشکل 

رکود دست و پنجه نرم می کرد، ایفا نمود.
صنایع دریایی شهید محبوبی

صنایع دریایی شهید محبوبی با مدیریت مهندس 
محمدی در غرب شهرستان بندرعباس از سال 1388 
مشغول فعالیت است. محصوالت اصلی این شرکت 
عبارتند از: بازس��ازی و نوسازی انواع سازه شناور با 
ظرفیت ساالنه 500 تن، ساخت انواع کشتی خدماتی 
و تدارکاتی با ظرفیت س��االنه 2 فروند، ساخت انواع 
کشتی صیادی با ظرفیت ساالنه یک فروند، ساخت 
کشتی حامل محموله عمومی با ظرفیت ساالنه 3 فروند 
و تعمیر انواع کشتی باری با ظرفیت ساالنه 15 فروند.

این ش��رکت با تعداد 100 نفر پرس��نل مرد در بخش 
تولیدی و پشتیبانی که قریب به 80 نفر آنها در بخش 
تولیدی فعالیت دارند، به فعالیت خود ادامه می دهند. 
میزان سرمایه گذاری ثابت این شرکت 38 هزار و 800 
میلیون ریال اس��ت که ارزش ماش��ین آالت ناشی از 
توسعه داخلی 26 هزار و 300 میلیون ریال می باشد.

با کسب سه رتبه برتر کشوری در همایش روز صنعت و معدن؛

پرچم هرمزگان باال رفت


