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اخبار
افتتاح شعبه هشت بهشت بانک مهر
ایران در استان اصفهان

مراسم افتتاح مکان جدید شعبه هشت
بهشت اصفهان با حضور اسفندیاری
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهرایران در
این استان و جمعی از همکاران و مدعوین
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران،
شعبه هشت بهشت اصفهان با هدف توسعه
ارائه خدمت به مشتریان ،بهبود مسیر
دسترسی و بهسازی محیط داخلی شعب برای
دریافت خدمات حضوری ،در مکانی جدید با
داشتن استانداردهای مورد نیاز افتتاح شد.رضا
اسفندیاری در این مراسم ضمن تشکر از مردم
استان اظهار داشت :رعایت اصول حرفه ای
مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع ،سرلوحه
سجایای اخالقی کارکنان بانك مهر ایران است
و این شعبه در راستای ارائه خدمات شایسته تر
به مشتریان راه اندازی شده است.وی افزود:
قطعا با ارتقای حس رضایتمندی در هموطنان
می توانیم سهم بیشتری از بازارهای هدف را
جذب کرده و با همکاری سازمان ها و نهاد های
گوناگون تسهیالت بیشتری را به نیازمندان
جامعه پرداخت کنیم.

طی  ۹۰روز گذشته ؛ بیش از
دو هزار بازدید کنترل کیفی از
مجاری عرضه گیالن به ثبت رسید
رشت خبرنگار ابتکار احمدرضا مبرا  :مدیر
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
گیالن  ،علی اصغر عباسی ،گفت  « :به منظور
کنترل و نظارت کیفی مستمر بر جایگاههای
عرضه استان گیالن ؛ از ابتدای فروردین لغایت
پایان خرداد ماه سال جاری دو هزار و ۳۷
موردبازدید کیفی از جایگاههای فرآورده های
نفتی استان گیالن به ثبت رسید ».
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و
به نقل از مدیراین منطقه  ،این بازدیدها در
راستای صیانت از منابع ملی و ضرورت حفظ
استانداردهای صنعتی و همچنین جلوگیری از
هرگونه آلودگی فرآورده های نفتی و با هدف
سوخترسانی مطلوب به هموطنان انجام می
شود .
عباسی همچنین گفت  « :طی سال گذشته
از یکصد و بیست و پنج باب جایگا ه عرضه
سوخت در استان گیالن  ،شش هزار و ۴۰۰
مورد بازدید کنترل کیفی صورت گرفته که
این تعداد گواه بازدید بیش از  ۶۳مورد از هر
جایگاه در طول سال است » .
وی ضمن اعالم اینکه نظارت مستمر و
دقیق بر کیفیت مجاری عرضه نقش تعیین
کننده و مهمی در ارائه سوخت مطلوب و
جلب رضایت مردم ایفا می کند؛ گفت :
« جایگاه های سوخت استان گیالن از نظر
کیفیت و تطابق با استانداردهای کیفی ،توسط
کارشناسان مهندسی فرآورده ها به صورت
شبانه روزی به ویژه ایام تعطیالت رسمی به
صورت محسوس و نامحسوس مورد بازدید
قرار می گیرند » .
مدیر منطقه گیالن با تاکید برکنترل مستمر
عملکرد جایگاههای سوخت استان افزود « :
درحال حاضر در استان گیالن یکصد و هشتاد
و هفت جایگاه فرآورده نفتی فعال است که
به طور مستمر مورد پایش کارشناسان شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی استان و اداره کل
استاندارد گیالن قرار می گیرد » .

اخبار

به صورت ویدئو کنفرانسی به ریاست مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

وضعیت آبرسانی شهرها و روستاهای استان بوشهر بررسی شد
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور اقدامات مدیریت مصرف را مورد
اشاره قرار داد و بیان کرد :هر چند طرحهای مهمی
در مدیریت مصرف آب در استان بوشهر اجراء
شده ولی الزم است نسبت به قطع انشعابات خانه
باغها در نقاط شهری و روستایی استان بوشهر
اقدام عاجل شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور با قدردانی از رفع جیرهبندی توزیع آب در
برخی نقاط شهر بوشهر تاکید کرد :باید این طرح
در تمامی نقاط استان بوشهر با تسریع در اجرای
طرحها استمرار یابد.
جانباز بازسازی و اصالح شبکههای فرسوده
آبرسانی را یکی از ضرورتها دانست و بیان کرد:
موضوع بازسازی و هوشمندسازی شبکههای
آبرسانی به ویژه در مرکز استان بوشهر باید در
دستور کار قرار بگیرد تا بخشی از مشکالت توزیع
آب برطرف شود.
وی ،بهرهمندی استان بوشهر از مدیرعامل،
معاون و کارشناسان توانمند را یک ظرفیت مهم
برای تسریع در طرحهای آبرسانی دانست و بیان
کرد :شرکت آبفای استان بوشهر در نوسازی و
ترمیم شبکه آبرسانی باید خود اتکاء باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور با اشاره به اینکه استان بوشهر
دارای ظرفیتهای مهمی در اجرای طرحهای
آبرسانی از جمله نیروهای با تجربه و جوان است
خاطر نشان کرد :باید از ظرفیت این نیروها در
تسریع طرحهای آبرسانی و تحقق مطالبات مردم
بهرهوری مطلوب شود.
جانباز از اجرای طرحهای آب شیرینکن در
نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد و بیان کرد:
آب شیرینکنهای راکد باید سریعا برای عملیاتی
شدن آنها تعیین تکلیف تا براساس برنامه زمان
بندی وارد مدار تولید در حل مشکالت مردم شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بال تکلیفی پروژهها را بزرگترین آفت در برنامهها و
طرحها دانست و افزود :باید برای تسریع طرحهای
آب شیرینکن استان بوشهر با تصمیمگیری
مطلوب و قاطع در تحقق اهداف برنامه تالش
شود.
وی ،اجرای طرح آبرسانی از جمله آبشیرینکن،
سد سازی و نوسازی شبکههای آبرسانی را مورد
اشاره قرار داد و بیان کرد :سد ارغون کلمه یکی از
پروژههای مهم آبرسانی است که برای تسریع در
تکمیل آن با تعامل و همکاری اقدام شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور با تاکید بر تامین اعتبارات الزم
برای تسریع اجرای طرحهای آبرسانی گفت۵۵ :
میلیارد تومان از محل اعتبارات مقابله با تنش آبی
برای اجرای طرحهای آبرسانی بوشهر تخصیص

مدیر مخابرات منطقه مرکزی با
رییس مجمع نمایندگان استان
مرکزی دیدار کرد

حمیدرضا جانباز صبح امروز در نشست ویدئو کنفرانسی با مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با قدردانی از تالشهای شبانهروزی
در رفع مشکالت تامین آب شهرها و روستاهای استان اظهار داشت:همراهی استاندار و معاونان استاندار بوشهر در مدیریت طرحهای
آبرسانی ستودنی است چراکه اقدامات بسیار خوبی در رفع مشکالت آب شرب این استان انجام شده است.

الزم است
نسبت به قطع
انشعابات
خانه باغها در
نقاط شهری
و روستایی
استان بوشهر
اقدام عاجل
شود
یافته است.جانباز شرایط استان بوشهر در تامین
آبرسانی را سخت و دشوار دانست و با قدردانی
از تالش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر افزود :کارها و طرحهای ارزشمندی در
تامین آب شرب مردم در شهرها و روستاها
اجرا و در حال انجام است که حمایت استاندار
و معاون عمرانی استاندار بوشهر در اجرای این
طرحهای ستودنی است.وی ،با تاکید بر تسریع در
اجرای طرح آبشیرینکن شهرستان جم تصریح
کرد :طرح آب شیرینکن سیراف  -جم باید در
کوتاهترین زمان برای تسریع در عملیاتی شدن آن
اقدام شود تا بر اساس برنامه تعیین شده وارد مدار
بهرهبرداری در حل مشکالت مردم شود.
بیش از  ۸۰درصد آب آشامیدنی استان بوشهر
وابسته به دیگر استانها است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
هم با تشریح وضعیت آبرسانی در شهرها و
روستاهای استان بوشهر خاطر نشان کرد :اکنون
شهرهای استان بوشهر دارای وضعیت مطلوبی
در آبرسانی دارند و برای رفع بحران در نقاط دارای
چالش و مشکلدار شبانهروزی تالش میشود.
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه بیش از ۸۰
درصد آب آشامیدنی استان بوشهر وابسته به دیگر
استانها است از اجرای طرحهای آبشیرینکن
در نقاط مختلف شهری و روستایی خبر داد و
بیان کرد :اکنون به ظرفیت  ۱۵۰هزار متر مکعب
طرحهای آبشیرینکن در شهرها و روستاهای
استان بوشهر در حال اجرا و یا در مدار بهرهبرداری

است.وی ،منایع تامین آب بوشهر را خط آبرسانی
کوثر و کازرون ،آبشیرینکن دانست و خاطر
نشان کرد :طرح آبشیرینکن  ۱۰هزار مترمکعبی
بوشهر امسال با اجرای طرحهای توسعه ظرفیت
تولید آب آن  ۲.۵برابر افزایش یافت و به  ۲۲هزار
و  ۵۰۰مترمکعب افزایش یافت که نقش مهمی در
رفع مشکالت آب شهر بوشهر دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
از اجرای پروژه آب شیرینکن  ۳۵هزار مترمکعبی
بوشهر خبر داد و افزود :این پروژه روند اجرایی
مطلوبی دارد که بر اساس قول مدیرعامل شرکت
مپنا تا اوائل سال آینده و یا اواخر امسال وارد مدار
بهرهبرداری میشود.
حمزهپور یکی از مشکالت مهم آبرسانی در
بوشهر را فرسودگی شبکههای آبرسانی دانست
و تاکید کرد :عملیات نوسازی شبکههای فرسوده
آبرسانی شهرها و روستاهای استان بوشهر در حال
اجرا است که سال گذشته با همکاری  ۵شرکت
آب و فاضالب از نقاط مختلف کشور بخشی از
شبکههای فرسوده استان نوسازی و اصالح شد.
وی ،از رفع نوبتبندی آب در شهر بوشهر خبر
داد و بیان کرد :با نوسازی شبکه آبرسانی و اجرای
طرحها ،برای نخستین بار محالت جنوبی شهر
بوشهر از جیرهبندی توزیع آب خارج شدند و اکنون
آب پایدار و مستمر در اختیار  ۶۰هزار مشترک آب
در نقاط جنوبی شهر بوشهر قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
اجرای رفع جیرهبندی آب در تمامی نقاط شهر

بوشهر را یکی از برنامههای مهم دانست و
خاطرنشان کرد :از  ۶۱۹کیلومتر شبکه آبرسانی
شهر بوشهر  ۲۷۰کیلومتر آن فرسوده و نیاز به
بازسازی دارد.
حمزهپور انشعابات غیرمجاز را یکی دیگر از
مشکالت دانست و تاکید کرد :تاکنون  ۲هزار
انشعاب غیرمجاز آب ساماندهی شده ولی اکنون
 ۳هزار انشعاب غیرمجاز دیگر نیاز به همکاری
و تعامل دیگر دستگاهها برای ساماندهی دارد.
وی ،با قدردانی از توجه استاندار و معاون عمرانی
استاندار بوشهر در پیگیری طرحهای آبرسانی
گفت :از توجه شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور به طرحهای آبرسانی استان بوشهر قدردانی
میشود و تعیین تکلیف طرحهای آب شیرینکن
سیراف -جم و دلوار تنگستان در اولویت کارها
قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
قطع انشعاب آب ،خانه باغها در شهرها و
روستاهای استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد
و تصریح کرد :در  ۱۰روز گذشته بیش از  ۲هزار
انشعاب آب خانه باغها قطع شده و این مهم
همچنان ادامه دارد.
حمزهپور با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت
مصرف آب گفت :با تعامل و همراهی مردم پیش
بینی میشود در تابستان ،آب پایداری داشته
باشیم و در این راستا تامین آب نوار ساحلی
تنگستان ،دشتستان ،دیلم ،دشتی ،عسلویه و دیر
در اولویت قرار دارد.

شرایط کرونایی با توجه به گستره عملیاتی تاثیری در روند عملیات حفاری چاه های نفت و گاز نداشته است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد :شرایط کرونایی با
توجه به گستره عملیاتی ،تاثیری در روند عملیات حفاری چاه های
نفت و گاز توسط ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی
کشور نداشته است.سید عبداله موسوی در توضیح بیشتر در این
باره افزود :انجام کار در چنین وضعیتی در چارچوب اجرای دقیق
پروتکل ها و ابالغیه های بهداشتی کشوری و صنعت نفت در راستای
اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کووید  19 -صورت می پذیرد.
وی گفت :با تمهیدات به کار گرفته شده ،غربالگری و تست روزانه
سالمت کارکنان اقماری ،نیروهای ماموریتی ،پشتیبانی ،ستادی و

رعایت نکات بهداشتی همکاران در محیط کار ،تالش به عمل آمده
تا در تحقق اهداف و برنامه های تبیین شده صنعت نفت وقفه ای
ایجاد نشود و کار به روال عادی استمرار یابد.
موسوی اظهار کرد :افزایش بهرهوری و کارایی بیش از پیش شرکت
مورد تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است و ملی
حفاری تمام مساعی خود را در سال جهش تولید بر روی محورهای
توسعه ای و کیفیت بخشی به خدمات به موازات کمیت و کیفیت
کار معطوف داشته است.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره
به ظرفیت ها و توانمندی های شرکت در اجرای پروژه های حفاری،
افزود :برنامه های این شرکت در بکارگیری دکل های حفاری،
بازاریابی ،روزآمد سازی تجهیزات با استفاده از امکانات شرکت و هم
افزایی با سازندگان و صنعتگران داخلی براساس جدول کاری دنبال
می شود اما با اتخاذ راهکارهای بهداشتی و خود مراقبتی و فاصله
گذاری اجتماعی ،شرایط ایمن برای استمرار کار ایجاد گردیده است.
وی به بسیج امکانات شرکت در بخش های مدیریت های ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ،اداره فوریت های پزشکی مدیریت منابع
انسانی و همکاری موثر بخش های عملیاتی ،پشتیبانی اشاره کرد و

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی :

گفت :در عمل با توجه به اشتغال بالغ بر  15هزار نفر در این شرکت،
به استناد پایش کارشناسان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،
این شرکت از نظر اقدامات پیشگیرانه و نتایج حاصل از آن با توجه به
وسعت عملیاتی از وضعیت خوبی برخوردار می باشد.
موسوی فرهنگ سازی ،آموزش های بهداشتی کارکنان قبل از
اعزام به مناطق عملیاتی و در حین کار ،گند زدایی بیش از  31هزار
بار محیط های کاری و شهرک های سازمانی را از اقدامات مهم در
راستای حفظ سالمت مجموعه کارکنان و خانواده های آنان برشمرد
و خاطرنشان کرد :پایش و غربالگری افزون بر  44هزار مورد برای
کارکنان دستگاه های حفاری و نیروهایی که به صورت ماموریت به
موقعیت دکل ها اعزام می شوند ،ارسال و توزیع بیش از  354هزار
ماسک و دستکش و  16هزار لیتر مواد ضدعفونی و بررسی مستمر
سالمت کارکنان توسط پزشکان مقیم در مناطق عملیاتی همسو با
اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی در مباحث کاهش نیروها
بویژه کارکنان دارای بیماری های زمینه ای و دور کاری ،از اقدامات
شاخص در ارتباط با پیشگیری موثر و مقابله با تبعات شیوع ویروس
پرخطر کرونا به شمار می آید.

اراک ـ کمالآبادی :به گزارش اداره روابط
ملک
عمومی مخابرات منطقه مرکزی
حسینی ،مدیر مخابرات منطقه مرکزی به
همراه مهدوی ،مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان مرکزی با کریمی  ،نماینده
مردم شریف شهرستان های اراک ،کمیجان
وخنداب در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد
.بر پایه این گزارش در ابتدای این دیدار الدن
مهدوی ،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان مرکزی ،گزارشی از مهمترین اقدامات و
برنامه های وزارت ارتباطات در راستای توسعه
و تکمیل شبکه ملی اطالعات ،پروژه های
پیشران اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک
ارائه کرد .در ادامه این دیدار ملک حسینی،
مدیر مخا برات منطقه مرکزی اظهار داشت:
کلیه مصوبات سفر وزیر ارتباطات وفناوری
اطالعات به استان مرکزی محقق شده است
وبهره برداری از این طرح های مخا براتی در
شهرستان های اراک  ،ساوه وفراهان آغاز شده
است .مدیر مخا برات منطقه مرکزی در ادامه
بیان کرد :انجام فیبرنوری پروژه تار درشهرستان
های کمیجان،شازند ومحالت از طرح های در
دست اجرای مخابرات درسال جاری است که
تا پایان سال خاتمه خواهد یافت .در ادامه این
دیدار ،کریمی ،رئیس مجمع نمایندگان استان
در مجلس شورای اسالمی ،ضمن تاکید بر
اهمیت تامین ارتباطات پایدار ،تجمیع تجهیزات
اپراتورهای ارتباطی مختلف بر روی دکل های
مشترک را در راستای رفع مشکالت مرتبط با
نصب دکلهای تلفن همراه و زیباسازی فضای
شهری مهم دانست.نماینده مردم شریف
شهرستانهای اراک ،خنداب و کمیجان در
مجلس شورای اسالمی بر ضرورت ارائه خدمات
دولت از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک
تاکید کرد و افزود :دولت باید همه دستگاهها را
موظف به ارائه خدمات در سامانه ملی تبادل
اطالعات کند .کریمی در پایان بر یکپارچه
سازی دفاتر متعدد ارائه خدمات اعم از دفاتر
تامین اجتماعی  ،پلیس  ،۱۰+شهرداری و ...
در قالب دفاتر پیشخوان خدمات دولت و
بخش عمومی غیر دولتی تاکید کرد و مردم را
مهمترین ذینفعان اجرای این طرح خواند.

بهرهبرداری از پست سیار سریزد
مهریز تا نیمه تیرماه سال جاری
ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق
منطقهای یزد در بازدید از روند اجرای عملیات
سیمکشی خط  ۶۳کیلوولت پست مهرگان-
سریزد ،سرعت عمل اجرای این عملیات را
مناسب ارزیابی کرد.در این بازدید ،معاون
طرح و توسعه شرکت برق منطقهای یزد ضمن
ارایه گزارش این پروژه ،گفت :آمادهسازی زمین
پست سیار و سیستم زمین این پروژه توسط
معاونت طرح و توسعه شرکت انجام و حمل
پستسیار نیز توسط معاونت بهرهبرداری به
تازگی صورت گرفته است.علیرضا رفیعی این
پروژه را از پروژههای پیکبار سال جاری برشمرد
که با هدف کاهش بار پست و خط موجود در
شهرستان مهریز ،در هفته دوم تیر ماه  ۹۹به
بهرهبرداری خواهد رسید.در حاشیه این بازدید،
مدیرعامل برق منطقهای یزد از پست دائم  ۶۳به
 ۲۰کیلوولت در حال احداث سریزد -مهریز -که
سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید -و خط ۶۳
کیلوولت مهرگان -سریزد نیز دیدن کرد.

مدیرعامل این شرکت با تبریک روز ملی صنعت و معدن اعالم کرد

مهمترین عامل توسعه مناطق محروم ،گازرسانی است

رویکرد شرکت سایپا آذربایجان تحقق برنامه جهش تولید است

نماینده مردم شهرستان های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مطالبه مردم برای تامین زیرساخت های اصلی
در مناطق روستایی استان مازندران گفت :برای تسریع در توسعه و پیشرفت مناطق روستایی ،ایجاد زیرساخت های مناسب و پروژه
گاز رسانی به مناطق روستایی در اولویت قرار دارد.
"ولی ا ...فرزانه" ضمن بازدید از  مسیر گاز رسانی به مناطق کوهستانی بلده نور افزود :خدمت رسانی و تامین رفاه و آسایش
مردم در دستور کار قرار دارد و در این راستا نباید از هیچ تالشی فرو گذار باشیم.
وی با اشاره به پیگیری ها و مطالبه مردم در تامین زیرساخت های اصلی به ویژه گاز رسانی به مناطق روستایی شهرستان
نور گفت :برای تسریع در توسعه مناطق روستایی و همچنین شهر بلده ،ایجاد زیرساخت های مناسب و طرح گاز رسانی به این
مناطق را از اولویت ها دانست.نماینده مردم شریف شهرستان های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :برای شتاب
بخشیدن در اجرای این پروژه ضرورت دارد تمامی دستگاه های اجرایی تعامل و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند.
فرزانه تصریح کرد :به دلیل صعب العبور بودن مسیرگازرسانی باید با بهره مندی از تمامی امکانات و قابلیتها و همچنین بکارگیری اثربخش نیروی انسانی
این پروژه در اسرع وقت اجرایی شود .وی افزود :امید است با تکمیل این پروژه ،شاهد بهره مندی تمامی بخش های باالدست شهرستان نور از خدمات گاز
رسانی باشیم.در ادامه "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز مازندران ،با اشاره به اجرای  ۷۵کیلومتر شبکه گذاری در روستاهای منطقه میانبند نور عنوان
کرد :مجوزات الزم جهت اجرای خط انتقال از مسیر ونوش تا کدیر صورت پذیرفته و کار اجرایی آن به زودی شروع خواهد شد.
احمدپور افزود :تاکنون  ۱۴کیلومتر شبکه گذاری در شهر بلده اجرا شده است .جلسه بررسی پروژه گازرسانی به شهر بلده شهرستان نور به عنوان
آخرین نقطه شهری مازندران با حضور  مدیرعامل شرکت گاز مازندران ،نماینده مردم نور در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار نور و مسئولین شهری در
بلده برگزار شد.بخش کوهستانی بلده شهرستان نور با  ۴۶روستا و جمعیت  ۱۲هزار نفری در  ۵۳کیلومتری جاده هزار و  ۵۵کیلومتری جاده چالوس و
در  ۸۵کیلومتری مرکز شهرستان نور با جمعیتی بیش از  ۱۲۱هزار نفر در غرب مازندران قرار دارد.

تبریز  -فالح :مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان گفت :رویکرد شرکت سایپا آذربایجان تحقق برنامه جهش تولید است.
روحاله زینالی در پیامی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با تبریک این رویداد مهم ،از زحمات تمامی مدیران ،کارکنان و
تالشگران عرصه تولید در حوزه صنعت و معدن بهویژه صنعت قطعه سازی خودرو تقدیر کرد.متن پیام روح اله زینالی که توسط
مدیر روابط عمومی شرکت سایپا آذربایجان به خبرنگار ما ارائه شده است ،به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
دهم تیرماه در تقویم ایران زمین به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده است تا از یکسو یادآور نقش مهم صنعت در
اقتصاد کشور و از سوی دیگر فرصتی باشد برای تقدیر و قدردانی از زحمات و تالشهای فعاالن حوزه صنعت و معدن.
در سالهای اخیر شرکت سایپا آذربایجان در مسیر تالش برای رونق تولید و اجرای منویات رهبر معظم انقالب برای جهش تولید را
سرلوح ه فعالیتها و اقدامات خود قرار داده است .مسیر رو به رشد و پویایی چشمگیری که در مسیر افزایش تولید ،توسعه پایدار و تقویت اقتصاد مقاومتی
را طی کرده است.در این میان ،شرکت سایپا آذربایجان با سابقه چندین ساله و با اتکا به توان و تجربههای داخل در مسیر توسعه و جهش تولید گام برداشته
است و اخیرا ًبا برنامهریزی و همت مدیران خود نشان داد که خواستن توانستن است چرا که برای نخستین بار این شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب
گردید.بدون شک در شرایط کنونی مدیران این شرکت تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیر مدیرعامل سخت کوش سایپا جناب سلیمانی شاهد
سربلندی ایران اسالمی در عرصه شکوفایی اقتصاد خواهد بود .در خاتمه اینجانب روز ملی صنعت و معدن را به تالشگران عرصه صنعت ،همچنین پرسنل
سختکوش شرکت سایپا آذربایجان که با تالش شبانهروزی نقش مهم و اساسی در تحقق برنامههای تولیدی و توسعهای دارند ،تبریک عرض میکنم و
آرزوی بهروزی ،سالمتی و شادی روز افزون را برای ایشان و خانوادههای گرامیشان دارم.
روحاله زینالی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سایپا آذربایجان

