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افزایش و تثبیت بازده كیفی خط نورد 
گرم فوالد مباركه به بیش از 99 درصد

اصفهان- مرادیان: مدیر ناحیــه نورد گرم فوالد مبارکه 
گفت: در این خط عالوه بر توجه به افزایش تولید، کیفیت 
محصوالت نیز ارتقا داده شده؛ به طوری که هم اکنون بازده 
کیفی خط نورد گرم به بیش از 99 درصد افزایش یافته 
و تثبیت شــده است.علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد 
گرم، ضمن تبریک سی امین سالگرد افتتاح شرکت فوالد 
مبارکه و ســالروز تولید اولین کالف گرم فوالد مبارکه 
در 24 دی ماه 1370، بیان داشــت: ظرفیت تولید نامی 
ابتدایی خط نورد گرم حدود 2.4 میلیون تن در سال بود 
که به یاری خداوند متعال، طی ســال های بعد، با تالش 
و همت همکاران در ناحیه نورد گرم و ســایر همکاران 
در نواحی پشتیبانی تولید، با اجرای طرح های توسعه و 
ارتقای دانش فنی تولید، اکنون به بیش از 5 میلیون تن 
کالف گرم در ســال افزایش یافته است. در حال حاضر، 
محصوالت ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه عالوه بر اینکه 
بیــش از 70 درصد ورق گرم موردنیاز کشــور را تأمین 
می کند، با صادرات بخشی از محصوالت، ارزآوری مناسبی 
برای کشور به همراه دارد.به گفته حاجیان  نژاد، خط تولید 
نورد گرم فوالد مبارکه به دلیل برخورداری از تنوع باالی 
تولید ابعادی )ضخامت و عرض( و امکان تولید گریدهای 
مختلف، از خطوط منحصربه فرد نورد گرم در کشــور و 
منطقه به شمار می آید و با انعطاف پذیری الزم توانسته 
پاسخ گوی بیشــتر نیازهای بازار داخلی باشد. مهم ترین 
مصارف محصوالت نورد گرم در ساخت لوله های انتقال 
سیاالت )آب، نفت و گاز(، پروفیل و لوله های ساختمانی، 
صنایع خودروســازی، صنایــع لوازم خانگی و صنعتی، 
مخازن تحت فشار، اســکلت فلزی، صنایع سوله سازی، 
صنایع کشتی سازی و ســازه های دریایی، صنایع فلزی 
سبک و سنگین، محصوالت مرتبط با ورق های گالوانیزه 
و رنگی و... اســت.وی اظهار داشــت: خــط تولید نورد 
گرم شــرکت با مدیریت فرایندهــای تولید و تعمیرات 
و همچنین ســرمایه های انسانی متعهد و با انگیزه، طی 
سالیان اخیر، علی رغم مشکالتی نظیر تحریم های ظالمانه، 
محدودیت های انرژی، کوویــد 19 و...، فراتر از ظرفیت 
نامی خود تولید کرده اســت. در این خط عالوه بر توجه 
به افزایش تولید، کیفیت محصوالت نیز ارتقا داده شده؛ 
به طوری که هم اکنون بازده کیفی خط نورد گرم به بیش 

از 99 درصد افزایش یافته و تثبیت شده است.

 بسته شدن پرونده تبدیل وضعیت ها 
تا صاحب خانه شدن همه نفتی ها

اصفهان-  مرادیان: معاون ســرمایه انسانی و توسعه 
مدیریت هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: با دستورات 
و پیگیری های مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
نشاط و انگیزه بین کارکنان این گروه صنعتی بازگشته 
اســت.به گزارش روابط عمومــی و بین الملل هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهان، منصور خادمی، معاون ســرمایه 
انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار اعزامی »انرژی نیوز« به اصفهان 
در تشریح مهمترین دستورات و پیگیری های »محسن 
قدیری« مدیرعامل شرکت پتروپاالیشگاه نفت اصفهان در 
این هاب صنعتی، گفت: تاکنون 49 پروژه و طرح برای 
بهبود شرایط کاری، رفاهی و معیشتی کارکنان پاالیشگاه 
تعریف شده است.معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اعالم اینکه تاکنون تبدیل 
وضعیت حدود یک هزار و ۸20 نیروی پیمانکار به قرارداد 
مدت موقت انجام شده است از بسته شدن پرونده تبدیل 
وضعیت کارکنان ایثارگر به رسمی خبر داد و افزود: عالوه 
بر این با صدور دســتور بازســازی، نوسازی و زیباسازی 
حدود ۶00 دستگاه منزل سازمانی خالی این واحدها به 
کارکنان مستاجر پاالیشگاه واگذار شده است.وی از امضای 
تفاهم نامه هایی با شهرداری اصفهان و وزارت شهرسازی 
برای ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان پاالیشگاه 
خبر داد و افزود: این منازل به صورت انبوه سازی ساخته 
می شــود و تاکنون مجوزها اخذ شده و زمین مورد نیاز 
واحدهای مسکونی هم تامین شده است.خادمی با بیان 
اینکه تاکنون برنامه هایی به ارزش بیش از سه میلیارد دالر 
برای توسعه پتروپاالیشگاه اصفهان تعریف و اجرایی شده 
است، خاطرنشان کرد: همزمان با سرمایه گذاری سنگین، 
مدیرعامل شرکت برنامه های متنوعی برای بهبود شرایط 
کارکنان تعریف شده زیرا بزرگترین توسعه ها هم بدون 

سرمایه انسانی اجرایی نخواهد شد.

 واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس
 وارد مدار شد

از   ماریا نظری: مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس 
وارد مدار شدن واحد شماره یک بخار این نیروگاه 
پس از اتمام تعمیرات غیرمترقبه و اتصال به شبکه 
سراســری برق خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید بــرق هرمزگان«داریوش 
محمودی« عنوان کــرد: این واحد که جهت رفع 
 LP آســیب دیدگی از پره ردیف ششــم توربین
ســمت ژنراتور، رفع نشتی از بویلر، رفع اشکال از 
اکسترکشــن پمپ و باالنس توربین از مدار خارج 
شده بود، با تالش خستگی ناپذیر متخصصان این 
نیروگاه، در کوتاه ترین زمان ممکن، مجددا به مدار 

تولید بازگشت.
افزود: مدت زمان  بندرعبــاس  نیروگاه  مدیرعامل 
انجــام این عملیات 5 روز بــود، که پس از به مدار 
آمدن ایــن واحد، 2۸0 مگاوات ســاعت انرژی به 

شبکه سراسری افزوده شد.
نیروگاه بندرعباس با ۶ واحد تولیدی و با مجموع 
نیروگاه  بزرگ ترین  مگاوات ساعت  ظرفیت 1320 
جنوب شرق کشــور است که عالوه بر تولید پایدار 
انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، 
بخشــی از قطعات مورد نیــاز را با تکیه بر دانش، 
تجربــه و تخصص کارکنان خــود طراحی و مورد 

ساخت و بازسازی قرار می دهد.

خبر

فاصلِه »سیمای بصری« جنوب و شمال 
كرج باید به حداقل برسد

شــهردار کرج گفت: هزینه کــرد بودجه عمرانی 
ســاِل آینده شــهرداری کرج باید به نحوی باشد 
که فاصله شمال و جنوب این کالنشهر به حداقل 
ممکن برسد و در راستای نهضِت محله محوری و 
محرومیت زدایی، به دنبال توزیع عادالنه و متوازن 
امکانات رفاهی و زیرســاختی، بهبود ســرانه ها و 

توجه جدی به سیمای شهری هستیم.
مهــرداد کیانی ، اظهار داشــت: بودجه ســاالنه 
مالک عمل، نقشــه راه، تابلوی راهنما و دســتور 
کار اقدامات مدیریت شهری در ساِل آینده است؛ 
در حوزِه عمرانی بــا اعتباِر حدوداً 2 هزار میلیارد 
تومانی دو سیاسِت »تکمیل پروژه های نیمه تمام« 
و »آغــاز طرح های اولویت دار جدید« را با جدیت 

دنبال خواهیم نمود.
 وی گفــت: ما به مردم وعــده داده ایم که بُریدن 
روبــاِن افتتاحیه هــا و کلنگ زنــی پروژه ها صرفاً 
مربوط به مناطق برخوردار نخواهد بود و در ساِل 
آینــده این قضیه به صــورت پررنگ و ملموس تر 
مشــاهده و پیگیری می شود؛ احداث بوستان های 
محله ای، ســرای محالت، ســالن های ورزشی و 
زمین های بازی، روز بــازار، پروژه های ترافیکی و 
زیباسازی شهری در محالِت کمتر توسعه یافته در 

دستور کار قرار دارد.
این مســئول تصریــح کــرد: در موضوعاِت کالن 
شــهری، تکمیل قطار شــهری و کنارگذر شمالی 
به عنوان دو ابرپروژه ســرعت بیشــتری به خود 
می گیــرد، ضمن آنکه از صدر تا ذیِل شــهرداری 
کرج در هزینه هــای جاری موظف به صرفه جویی 
و قناعت و رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی هستند.

کیانی ادامه داد: ساِل آینده سرفصل های جدیدی 
در سیاست های مالی گشوده می شود که درآمدزایی 
پایدار، تقویت تأمین مالی و توجه به خالء ها را به 
همراه دارد؛ اســتفاده از »برات کارت« با همکاری 
بانک شهر در جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران، 
بکارگیــری »کارگزار درآمدی« بــا هدف وصول 
عوارض معوق از مودیان مربوطه، انتشــار »اوراق 
مشــارکت« و گنجاندِن »پیوست سرمایه گذاری« 
در ســرفصل های بودجــِه 1402 بخشــی از این 
راهبرد می باشد.شهردار کرج خطاب به شهروندان 
گفت که سال آینده تحوالت شگرفی در دو حوزه 
»تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی« و »توســعه 
سرانه فضای سبز و درختکاری« را شاهد خواهیم 
بود که همسو با اهداف زیست محیطی دوره ششم 
مدیریت شــهری می باشد و مجموعه ای از طرح ها 
و اقدامات و پروژه هایی را شامل می شود که اعتبار 

آن ها در بودجه پیشنهادی لحاظ گردیده است.

 آمادگی شورای شــهر بندرعباس برای برگزاری 
جشنواره های مختلف اقوام ایرانی 

 صنایع دستی بندرعباس را رونق و 
توسعه دهیم

ماریا نظــــری: رئیس شــورای اسالمی شهر 
بندرعباس گفت: آمادگی داریم  در فواصل سال به 
ویژه ایام و ماه های خوب فصل سال در خدمت تمام 
اقوام کشــور باشیم و این فرصت را در اختیارشان 
بگذاریم. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شــهر بندرعباس، فاطمه جراره در آیین جشنواره 
وحــدت اقــوام ایرانی طالیه داران شــکوه خلیج 
فارس، در جمع شهروندان بندرعباس، اظهار کرد: 
امروز ما شــاهد استقبال خوب شــهروندان شهر 
بندرعباس و اســتان هرمزگان از این جشــنواره 
هســتیم. وی افزود: شــرایط آب و هوایی استان 
شرایط ویژه ای است و این فرصت و بستر مناسبی 
برای کل کشــور برای برگزاری چنین جشــنواره 
هایی در شهر بندرعباس فراهم است. جراره ادامه 
داد: شورای شهر و شهرداری این آمادگی برگزاری 
این جشــنواره ها را به صورت ادامه دار و مستمر 
دارند. وی تصریح کرد: امیدواریم اقوام شــهرهای 
مختلف ایران نماینــدگان هرمزگان برای معرفی 
آداب و رســوم و فرهنگ هرمزگان به شــهرهای 
خود باشــند. چرا که با حضورشــان در این شهر، 
با فرهنگ هرمزگان آشنا می شوند.رئیس شورای 
اسالمی شهر بندرعباس گفت:   آمادگی داریم در 
فواصل ســال به ویژه ایــام و ماه های خوب فصل 
ســال در خدمت تمام اقوام کشــور باشیم و این 
فرصت را در اختیارشــان بگذاریــم. جراره عنوان 
کرد: با توجه به اینکه شهر بندرعباس شهر خالق 
صنایع دستی از ســوی یونسکو نیز انتخاب شده، 
می توانیم با اســتفاده از ایــن ظرفیت و همراهی 
شــهروندان فروش محصوالت را افزایش و صنایع 

دستی شهرمان را رونق و توسعه دهیم.

خبر

رئیس جهاددانشــگاهی اســتان سمنان از 
صدور مجوز تأســیس درمانــگاه تخصصی 
»دیابت و درمان زخم« این نهاد در اســتان 

سمنان خبر داد.
علــی منصفی راد با اعالم ایــن خبر اظهار 
کرد: با اســتناد به مفاد قانــون مربوط به 
مقــررات امور پزشــکی و دارویــی و مواد 
خوردنــی و آشــامیدنی و بر اســاس رأی 
پزشکی  امور  تشــخیص  قانونی  کمیسیون 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
تخصصی  درمانگاه  تأسیس  اصولی  موافقت 
دیابت و درمان زخم جهاددانشگاهی استان 

سمنان صادر شده است.
وی افــزود: مرکــز جامع دیابــت و ترمیم 
زخم ســمنان یک مرکز تخصصی با هدف 
پیشــگیری و درمان دیابت اســت و زمینه 
فعالیت آن شــامل ارائه خدمات تخصصی و 
فــوق تخصصی همه جانبه در حوزه  دیابت 
و بــا نگاه ویژه به درمان زخم پای دیابتی و 

انواع زخم های مزمن است.
رئیس جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان 
ادامــه داد: رویکرد این مرکــز ارائه درمان 
مناســب و مؤثر، تالش در جهت تســریع 
روند بهبود زخم و حفــظ اندام که یکی از 
معضالت بیماری دیابت است خواهد بود، و 
فعالیت اصلی این درمانگاه در حوزه درمان 
دیابت، نیز شامل خدمات عمومی و خدمات 
تخصصــی در حوزه دیابت، حــوزه درمان 
انواع زخم ها، خدمــات عمومی و خدمات 

تخصصی در حوزه زخم است.
منصفــی راد همچنیــن گفت: شناســایی 
عوامل ریســک ایجاد دیابت در اســتان و 
افزایش آگاهی در خصــوص کاهش تعداد 
افراد  مبتالیــان و تشــخیص زودهنــگام 
افراد مستعد  مستعد، بررســی همه جانبه 
و بیماران دیابتی مراجعــه کننده به مرکز 
جهت انجام درمان مؤثر، انجام برنامه های 

درمانی با تاکید بر جلوگیری از آســیب به 
ســایرارگانها در اثر دیابــت، انجام درمان 
های نظــام مند در خصــوص درمان زخم 
پای دیابتی، تحقیقــات و تولید محصوالت 
مهندســی بافت با هدف ساخت سازه هایی 
که قابلیت بازسازی، نگهداری و بهبود بافت 
آسیب دیده یا کل ارگان از اهداف اصلی راه 
انــدازی این درمانگاه تخصصی در اســتان 

سمنان است.
وی اضافه کرد: ایــن مرکز با تکیه بر انجام 
درمان های نوین برای بهبود انواع زخم های 
مزمن خدمات تخصصــی و فوق تخصصی 
ارائه خواهد داد تــا بتواند با یاری خدا گام 
مهمی در کاهش آالم بیمارانی که  از انواع 
زخم های مزمن رنج می برند برداشته و به 

ارتقاء سطح زندگی این عزیزان و همچنین 
تسریع روند بهبودی  کامل، بدون از دست 
رفتن عملکــرد اجتماعی بیمــاران مذکور 

کمک شایان ذکری ارائه دهد.
رئیس جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان 
تصریــح کرد: از ســوی دیگــر پژوهش در 
زمینــه تولید محصوالت غضروف، پوســت 
و اســتخوان با کاربردهــای ارتوپدی، زخم 
پوش ها و دندانپزشــکی نیز با هدف کالن 
و بلندمدت با بهره گیری از فناوریهای نوین 
در جهت بازیابی و ترمیم بافتهای آســیب 
دیده، در ایــن درمانگاه تخصصی انجام می 

شود.
منصفی راد افزود: ایــن پژوهش ها در این 
مرکز بــا تجمیع متخصصیــن مختلف در 

حــوزه فناوری هــای ســلولهای بنیادین، 
بافت  مهندســی مواد زیســتی، مهندسی 
با فراهم ســازی امکانــات و تجهیزات الزم 
انجام خواهد گرفت تا بســتر مناســبی را 
جهت ایجاد محصوالت کاربردی در حیطه 
مهندســی بافت و طب باز ساختی به وجود 
آورد و امید است که این مرکز با بهره گیری 
از فن آوریهای نوین در این حیطه در بلوغ و 
توسعه خدمات پزشکی،درمانی جاری کشور 

موثر باشد.
وی این را هم اضافه کرد: اســتفاده از شیوه 
های مذکور سبب کاهش تلفات، قطع عضو 
و به خصوص کاهــش هزینه های درمان و 
بار اقتصادی درمان دیابت و ترمیم زخم می 

گردد.

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان خبر داد: 

 صدور مجوز تأسیس درمانگاه تخصصی 
»دیابت و درمان زخم« 

شهردار کرج گفت: امروز شاهد حرکت قطار روی ریل هستیم 
اما این یک شــروع آزمایشــی اســت و به معنی بهره برداری 
قطعی و نهایی نیســت.به گزارش ایســنا، مهــرداد کیانی در 
حاشــیه تست گرم ایســتگاه fو k قطار شهری کرج در جمع 
خبرنگاران ضمن قدردانی از تالش هــای صورت گرفته برای 
راه اندازی قطار شــهری کرج اظهار کرد: زمان و هزینه زیادی 
صرف راه اندازی قطار شهری شد اما خوشحالم در این دوره از 
مدیریت شــهری این پروژه در آستانه بهره برداری قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: قطعا با همراهی اعضای شورای شهر تالش 
می کنیم ضمن راه اندازی ســایر ایســتگاه ها این پروژه را به 
اســتانداردهای قابل قبول، نزدیک کنیم.شــهردار کرج گفت: 
البته از زحمات و تالش های همه مدیرانی که برای راه اندازی 
ایــن پروژه تالش کردنــد صمیمانه قدردانــی می کنم.کیانی 
خاطرنشان کرد: امروز شــاهد حرکت قطار روی ریل هستیم 
اما این یک شــروع آزمایشــی اســت و به معنی بهره برداری 
قطعی و نهایی نیست.وی گفت: این تعهد و الزامی است برای 
مجموعه مدیریت شــهری تا هر چه زودتر مترو را به صورت 

نهایــی به بهره برداری برساند.شــهردار کرج با عذرخواهی از 
شهروندان محترم بابت تاخیر در راه اندازی پروژه قطار شهری 
یادآور شــد: در شــهرهای دیگر مترو به بهره برداری رسیده 
اســت اما در کرج این اتفاق رخ نداده اســت که باید با همت 

مضاعف این خواســته را محقق کنیم.کیانی اظهار کرد: اراده 
مدیریت شهری بر این اســت هر چه سریعتر موضوع مترو را 
به سرانجام برساند و شــهروندان شاهد یک مترو با کیفیت و 

استاندارد باشند.
این مسئول با اشــاره به سفر ریاست جمهوری به استان البرز 
گفت: خوشبختانه به تعهدات اعالم شده در این سفر عمل شده 
و امروز اســتاندار محترم و وزیر محترم کشور پیگیر هستند تا 
عقب ماندگی ایجاد شده در این بخش جبران شود.کیانی ادامه 
داد: احداث هر کیلومتر مترو کرج 1500 میلیارد تومان هزینه 
دارد این در حالی اســت که بودجه امســاِل شهرداری کرج ۶ 
هزار میلیارد بوده اســت. مترو پروژه بســیار پر هزینه ای است 
و قریب به 20 ســال اســت منتظر بهره برداری از آن هستیم.

شهردار کرج با اشاره به زماِن قطعی بهره برداری از پروژه قطار 
شــهری کرج گفت: هنوز به صورت قطعی زمان بهره برداری 
نهایی مشــخص نیســت اما تالش می کنیم بعد از راه اندازی 
آزمایشــی که در دهه مبارک فجر اتفاق می افتد روند کار برای 

بهره برداری قطعی به سرعت طی شود.

شهردار کرج: 

قطار شهری کرج به طور آزمایشی روی ریل حرکت کرد

شهردار تبریز، با اشــاره به اینکه سناریوی جایگزینی برای 
فاینانس جهــت اجرا داریم، گفت: ســال آینده چهار هزار 
میلیــارد تومان بودجه عمرانی برای مترو پیش بینی کردیم 
که غیر از فاینانس اســت.یعقوب هوشیاردر جلسه شورای 
اســالمی شهر تبریز با بیان اینکه از سال 93 بحث فاینانس 
مطرح بوده و بعد از هشــت ســال هنوز به نتیجه نرسیده 
است، برنامه ریزی مدیریت شهری در موضوع مترو را مبتنی 
بر فاینانس ندانســت و گفت: سرنوشت مردم را به فاینانس 
گره نمی زنیم.وی از روزشمار بهره برداری از ایستگاه قره آغاج 
خبر داد و گفت: مردم هفت سال است آنجا گرفتار هستند 
که طبق روزشمار، اواخر شهریور سال آینده این ایستگاه به 
بهره برداری می رسد.هوشیار زمان اتمام کامل حفاری خط 
2 را پایان ســال جاری اعالم کرد و از تکمیل ریل گذاری 
این خط در ســال آینده خبر داد.شهردار تبریز گفت: خط 
یک مترو تبریز شــامل 1۸ ایستگاه است که از ایستگاه ائل 
گلی )مقابل هتل پارس( شــروع شــده و در ادامه از طریق 

راهنمایی، اســتاد شهریار، فلکه دانشــگاه سپس در طول 
مسیر خیابان امام)ره( تا میدان ساعت و از میدان ساعت به 
سمت میدان کهن)ســه راه امین( ادامه دارد بعد از میدان 

کهن، قونقا، گازران، چهارراه الله، میدان امام حسین، شهید 
باکری و نهایتا ایستگاه نور شهرک نور الله به عنوان ایستگاه 

پایانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با افتتاح ایستگاه شماره 14 واقع در گازران، 
تعداد ایســتگاه های افتتاح شده خط یک از 1۸ عدد به 17 
عدد رســید و به جز ایســتگاه قونقا که طبق روزشمار این 
پروژه نیز تا پایان ســال جاری به افتتاح می رســد، پرونده 
خط یک بسته می شود.هوشــیار، خاطرنشان کرد: خط 2 
مترو تبریز نیز شامل 20 ایستگاه بوده که غرب تبریز را به 
شــرق تبریز متصل می کند. این مسیر از خیابان وحدت و 
میدان قراملک شــروع شده )اولین ایستگاه( و پس از عبور 
از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، ســه راه امین و میدان 
دانشسرا وارد خیابان عباسی شده و تا میدان شهید فهمیده 
امتداد می یابد. دو دســتگاه تی بی ام در خط 2 مترو تبریز 
فعال و تونل در حال احداث است و تا به امروز این خط 22 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردارتبریز خبر داد:

پیش بینی بودجه عمرانی چهار هزار میلیارد تومانی سال آینده برای مترو تبریز

اســتاندار کردســتان از آمادگی استان برای 
ورود بــه حوزه صنعــت دارویی کشــور با 
توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های موجود 
خبر داد.اســماعیل زارعی کوشــا در مراسم 
افتتاح شــرکت توزیع دارو پخش در سنندج 
بــه مزیت های فراوان کردســتان برای ورود 
به بخــش تولید اقالم دارویی اشــاره کرد و 
گفت:از آغاز حضور در استان تالش کردیم تا 
کردستان به بخش تولید دارو ورود پیدا کند 

و در این رابطه نیز با چندین مجموعه داخلی 
و خارجــی مذاکره شــده اســت.وی گفت: 
کردستان مزیت ها و توانمندی های مطلوبی 
در بخش های مختلف برای ســرمایه گذاری 
دارد و ما به شــدت عالقمندیم زمینه ورود 
استان برای تولید سرم و برخی دیگر از اقالم 
دارویی را فراهم کنیم.زارعی کوشــا یکی از 
ظرفیت های کردســتان را وجود شهرک های 
صنعتی برای فعالیت های اقتصادی و تولیدی 

و افزایش تقاضا در این خصوص برشــمرد و 
اظهار کرد: در یکسال گذشته برای زدودن و 
اصالح ذهنیت  های گذشته نسبت به استان 
تالش کردیم تا به فعاالن اقتصادی بقبوالنیم 
که کردستان توانمند و پر از ظرفیت های ناب 
کردستان  است.استاندار  سرمایه گذاری  برای 
با بیان اینکه ما در تولید برخی از محصوالت 
کشاورزی و باغی در کشور به یک قطب تولید 
شــده ایم، افزود: با رویکــرد جدید و تعریف 

بسته های آماده و بی نام برای سرمایه گذاری 
زمینه ســاز و تســهیل کننده حضور فعاالن 

اقتصادی در استان خواهیم بود.
زارعی کوشا در ادامه ایجاد اشتغال برای 30 
نفر توسط شرکت توزیع دارو پخش در استان 
گفت:بــرای تکمیل و توســعه این شــرکت 
دارویــی حمایت های الزم صــورت خواهد 
گرفت تا در ادامه شــاهد افزایش اشــتغال و 

ورود استان به حوزه تولید دارو باشیم.

کردستان آماده ورود به صنعت داروسازی است
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