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اخبار
مدیرامور بهره برداری ناحیه مارون :

ترانس  ۲۰۰مگاولت آمپری پست
باغملک وارد شهرستان شد

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت
برق منطقه ای خوزستان گفت :ترانس ۲۰۰
مگاولت آمپری پست  ۴۰۰کیلو ولت باغملک
وارد شهرستان شده و ظرف یک ماه آینده وارد
مدار می شود.رضا محمدیان بیان کرد :این
دومین ترانس  ۴۰۰کیلو ولت پست باغملک
است که وارد شهرستان شده و به زودی
مراحل نصب و راه اندازی در پست شروع و
در شهریور وارد مدار می شود.وی با بیان
اینکه این ترانس  ۲۳۰تنی به سفارش شرکت
برق منطقه ای خوزستان در شرکت آریا ترانس
سمنان ساخته شده ،تصریح کرد :ترانس ۲۰۰
مگاولت آمپری پست باغملک به دلیل وزن
باال ،مسیری طوالنى راطى تا وارد پست ۴۰۰
کیلو ولت باغملک شود.مدیر امور بهره برداری
ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان
افزود :با نصب این ترانس پایداری شبکه برق
منطقه افزایش پیدا می کند و با ظرفیت سازی
انجام شده قدرت مانور در شبکه باال رفته و
خاموشی ها به حداقل می رسد.محمدیان
اضافه کرد :برای ساخت و تکمیل پست ۴۰۰
کیلو ولت باغملک بیش از  ۲۵۰میلیارد تومان
سرمایه گذاری شده و هدف از ایجاد آن توسعه
زیرساخت های شبکه برق در ناحیه مارون به
ویژه شهرستان باغملک بوده است.مدیر امور
بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای
خوزستان تاکید کرد :درحال حاضردر شهرستان
باغملک سه پست  ۱۳۲/۴۰۰و  ۳۳/۱۳۲کیلوولت
وجود داشته که برق شهرستان را تأمین مى
نمایند و این شرکت درحال احداث پست دائم
میداوود بوده و خطوط  ۱۳۲کیلوولت ورودی آن
تکمیل وآماده برقدارى مى باشند.محمدیان در
پایان با توجه به دمای باالى هوا وگرمای طاقت
فرسا در این ایام از عموم مردم خواست تا با
مصرف بهینه برق ،از خاموشی های ناخواسته
در شبکه جلوگیری کنند.

برترینهایمخابراتمنطقهگلستان
معرفیشدند
بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرکت
مخابرات ایران برترین بخشهای مخابرات
منطقه گلستان معرفی شدند .در گفتگو
با غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان طبق ارزیابی های انجام شده درسه
ماهه اول سال  99هشت بخش کلیدی و مهم
مخابرات منطقه گلستان حائز رتبه های برتر در
بین مناطق مخابراتی کشور شدند.وی با اشاره
به تالش کارکنان درجهت تحقق اهداف در نظر
گرفته شده و حمایت از برنامه ریزی های انجام
شده گفت  :همسویی و همدلی کارکنان نتیجه
بخش بوده و توانستیم در بخشهای معاونت
شبکه  ،مدیریت منابع انسانی  ،اداره روابط
عمومی  ،اداره بازرسی  ،اداره حقوقی  ،دفتر
مدیر منطقه  ،اداره تدارکات و خدمات و اداره
بازاریابی و امور مشتریان براساس فعالیتهای
انجام شده به تعهدات در نظر گرفته شده عمل
نماییم و امتیاز برتر در شاخصهای تعریف شده
کسب نماییم .مدیر مخابرات منطقه گلستان
از عزم راسخ مخابرات منطقه گلستان در ارائه
خدمات مورد نیاز به مشتریان خبر داد و گفت
 :از تمامی ظرفیت و امکانات برای تحقق این
هدف استفاده خواهیم کرد زیرا معتقدیم
رضایت مردم مهمترین نتیجه ایست که انتظار
داریم نصیبمان شود.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهردر نشست با خبرنگاران :

 ۸۰درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر استانها قرار دارد
وی ،با بیان اینکه استاندار بوشهر توجه ویژهای
به طرحهای آبرسانی دارد گفت :هر  ۲هفته یکبار
شورای تامین آب استان بوشهر به ریاست استاندار
و با مشارکت اعضا برگزار و پروژهها و برنامههای
آبرسانی بررسی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشاره به اینکه از جمعیت یک میلیون و ۲۵۰
هزار نفری استان  ۷۰درصد در شهرها و مابقی
در  ۶۲۴روستا سکونت دارند خاطر نشان کرد۸۰ :
درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر
استانها قرار دارد و  ۲۰درصد دیگر از طریق پروژه
آب شیرینکن و منابع زیرزمینی تامین میشود.
حمزهپور ،طول خطوط انتقال آب استان بوشهر
را  ۸۱۹کیلومتر و شبکه توزیع را  ۳هزار کیلومتر
دانست و تصریح کرد :یکی از ظرفیتهای مهم
استان بوشهر در تامین آب آشامیدنی آب دریا از
طریق شیرینسازی است که در این راستا  ۲پروژه
تاکنون وارد مدار شده است.
وی ،با اشاره به افتتاح  ۲پروژه آب شیرینکن ۱۰
هزار متر مکعبی در بوشهر و کنگان خاطرنشان
کرد :پروژه آب شیرینکن  ۱۰هزار مترمکعبی بوشهر
در یکسال گذشته تولید آب آن به  ۲۲هزار و ۵۰۰
متر مکعب افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
از اجرای طرحهای آب شیرینکن در  ۱۳سایت
و منطقه خبر داد و بیان کرد :اکنون به ظرفیت
تولید روزانه  ۱۲۰هزار متر مکعب آب ،پروژه آب
شیرینکن با سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیارد تومان در
نقاط مختلف شهری و روستایی استان بوشهر در
حال اجرا و در مرحله انتخاب سرمایهگذار است.
حمزهپور یکی از پروژههای مهم آب شیرینکن را
 ۳۵هزار مترمکعبی بوشهر دانست و افزود :این
پروژه که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا
است دارای  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی است که
اوائل سال آینده وارد مدار بهرهبرداری میشود.
وی ،میزان سرمایهگذاری پروژه آب شیرینکن
 ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر را  ۴۰۰میلیارد تومان
دانست و خاطرنشان کرد :پروژه شیرینسازی آب
دریا درسواحل سیراف به ظرفیت  ۲۸هزار متر
مکعب یکی دیگر از این پروژهها است که روند
اجرایی آن تسریع یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
از افتتاح نخستین پروژه آب شیرینکن روستایی
استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد :این طرح به
ظرفیت تولید  ۶۰۰مترمکعب در ماه جاری افتتاح

عبدالحمید حمزهپور در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه در  ۲سال گذشته کارهای مهمی در حوزه آبرسانی استان بوشهر انجام شده
است اظهار داشت :سال  ۱۳۹۷بحران آب در شهرها و روستاهای استان بوشهر به اوج خود رسید و مشکالتی در تامین آب ایجاد شد.
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میشود و آب شش روستای محروم دشتی را تامین
میکند.
حمزهپور با بیان اینکه اکنون  ۲۰درصد آب
آشامیدنی استان بوشهر از پروژههای آب
شیرینکن تامین میشود گفت:با تکمیل پروژههای
آب شیرینکن تا  ۲سال آینده  ۴۰درصد منابع
تامین آب آشامیدنی استان بوشهر پروژههای آب
شیرینکنهاهستند.
وی ،با تاکید بر ادامه طرحهای کاهش هدر رفت
آب و نوسازی شبکههای آبرسانی افزود :در این
راستا محالت جنوبی شهر بوشهر از جیره بندی آب
خارج شد و اکنون  ۶۰هزار نفر تحت پوشش آب
شبانهروزی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با بیان اینکه در  ۷سال گذشته  ۹۲۰میلیارد تومان
در اجرای طرحهای آبرسانی هزینه شده است
خاطرنشان کرد :در این راستا  ۱۷۳۰کیلومتر شبکه
توزیع و خط انتقال ایجاد و بهینه سازی شد.
حمزهپور با اشاره به پرداخت خرید تضمینی آب

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج:

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج نیاز آبی
فضای سبز کالنشهر کرج  ۹۲۰لیتر در ثانیه اعالم کرد.
پیمان بضاعتی پور در مراسم بهره برداری از دومین تصفیه خانه
فاضالب محلی کرج ،با اشاره به وضعیت آبی این شهر ،اظهار
کرد :آب مورد نیاز سه هزار و  ۴۰۰هکتار فضای سبز شهر ۹۲۰
لیتر در ثانیه است.
وی گفت ۲۷۰ :لیتر در ثانیه توسط  ۲۲حلقه چاه آب خام۱۶۰ ،
لیتر در ثانیه توسط  ۱۱حلقه قنات ۱۵۰ ،لیتر در ثانیه توسط ۵۶۰
انشعاب آب شرب شهری ۳۰ ،لیتر در ثانیه حق آبه از رودخانه
کرج ۲۰ ،لیتر در ثانیه از تصفیه خانه و  ۲۰لیتر در ثانیه خط انتقال

از پروژههای آب شیرینکن تصریح کرد :تاکنون
 ۲۰۰میلیارد تومان خرید تضمینی آب در شهرهای
بوشهر و کنگان انجام و در شبکه آبرسانی توزیع
شده است.وی ،از نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی
شهرهای مختلف با همکاری شرکتهای آب و
فاضالب دیگر استانها خبر داد و بیان کرد :در
این راستا  ۵۰کیلومتر شبکه آبرسانی نوسازی شد
و توسعه یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به قطع انشعاب آب خانه باغها و غیرمجاز
در شهرها و روستاها گفت :تاکنون افزون بر  ۲هزار
انشعاب خانه باغ و غیرمجاز در گورکات تنگستان،
مسیر گناوه به دیلم ،دشتستان و عسلویه قطع
شده و این مهم ادامه دارد.
حمزهپور تولیدی آب استان بوشهر را  ۳۵۰هزار
مترمکعب در شبانهروز دانست و خاطرنشان کرد:
استان بوشهر دارای  ۴۰۰هزار مشترک شهری و
روستایی شامل  ۳۰۰هزار مشترک شهری و ۱۰۰
هزار مشترک در روستاها است که سرانه مصرف

در شهرها  ۳۵۰لیتر و در روستاها بیش از  ۴برابر
سرانه تعیین شده است.
وی ،با بیان اینکه طرحهای آبرسانی از طریق
فروش آب تامین میشود افزود :بیش از  ۱۰۰۰نفر
در اجرای طرحهای آبرسانی استان بوشهر همکاری
میکنند که هزینههای آنان از طریق درآمدهای
فروش آب تامین میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
از پرداخت نشدن آب مصرفی بخشی از مشترکان
خبر داد و گفت :اکنون مشترکان آب خانگی،
نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی استان بوشهر
 ۱۰۰میلیارد تومان به سبب پرداخت نشدن قبض
آب بها به این شرکت بدهکار هستند.
حمزهپور با بیان اینکه قبض آب بهاء با مبلغ باال
در استان وجود ندارد تصریح کرد :همه برنامهها
از طریق سامان ه انجام و از صدور قبض نامتعارف
آب بهاء جلوگیری میشود که البته قبضهای آب
بر اساس میزان مصرف محاسبه میشود و افزایش
مصرف  ،به صورت پلکانی و تصاعدی است.

نیاز آبی فضای سبز کرج  ۹۲۰لیتر در ثانیه است
آب تهران به آبیاری فضای سبز کرج اختصاص می باید.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج با بیان
اینکه  ۲۷۰لیتر در ثانیه کمبود آبی است که هم اکنون برای آبیاری
فضای سبز با آن مواجه هستیم ،گفت :این کمبود را از دو طریق
اصالح الگوی کاشت و اصالح الگوی مصرف جبران میکنیم.
بضاعتی پور گفت :در اصالح الگوی کاشت استفاده از گونههایی
که نیاز کمتری به آبیاری و شرایط مقاومتری نسبت به کم آبی
دارند را استفاده میکنیم.وی در خصوص اصالح الگوی مصرف،
گفت :استفاده از پساب حاصل از فاضالب ،اورهال چاههای آب
خام و همچنین الیروبی قنواتی که در اختیار داریم و از همه مهمتر
ایجاد سیستم انتقال آب خام صحیح از منشأ (چاه و قنات) به
محل مصرف (فضای سبز) است.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج با عنوان
اینکه حدود  ۳۰۰کیلومتر شبکه انتقال آب خام مربوط به لولههای
بیش از سایز  ۹۰است ،گفت :سه هزار هکتار شبکه توزیع برای
لولههای زیر سایز  ۹۰و آبیاری قطرهای در سطح شهر مشاهده
میشوند.
بضاعتی پور با اشاره به اینکه این تصفیه خانه با حمایتهای
شورای شهر ،شهرداری ،توان فنی کارشناسان و یک شرکت دانش
بنیان بهره برداری میشود ،گفت :دبی آب این تصفیه خانه هزار
متر مکعبی  ۱۰لیتر بر ثانیه است که از یک سال پیش عملیات

احداث آن آغاز شد.
وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه در مجاورت این تصفیه
خانه مخزن ذخیره آب بتنی و موتورخانه هزار متر مکعبی بهره
برداری شده است ،گفت :این موتورخانه به عنوان یک مقسم،
زمان انتقال آب و میزان دبی آب موردنیاز را توسط مخزن مجاورت
این تصفیه خانه مدیریت و برطرف میکند.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری کرج از ایجاد
شبکه انتقال قنات از محل قنات تا مهرویال خبر داد و افزود:
موضوع انتقال قنات صوفی آباد از محل قنات تا  ۴۵متری گلشهر
به اتمام رسیده است.
بضاعتی پور هدف از احداث این تصفیه خانه و موتورخانه مجاور
را تأمین آب مورد نیاز فضای سبز حاشیه اتوبان شمالی و جنوبی از
ترمینال شهید کالنتری تا  ۴۵متری گلشهر در ضلع غرب به شرق
و شمال به جنوب دانست و گفت :این موتورخانه به طول چهار
کیلومتر تا مهرشهر و کنارگذر شرقی که در حال احداث فضای سبز
است ،استفاده میشود.
وی با تاکید بر اینکه هر تصفیه خانه هزار متر مکعبی که به بهره
داری میرسد حدود  ۱۰لیتر در ثانیه نیاز فضای سبز را به استفاده
از آب شرب کم میکند ،گفت :این موضوعات اهمیت احداث
تصفیه خانهها و استفاده از آبهای غیرمتعارف برای توسعه ،حفظ
و نگهداری فضای سبز را بیش از پیش نمایان میکند.

استاندار یزد:

هیچ طرح اشتغالی در استان نباید
معطل بماند
استاندار یزد گفت :هیچ طرحی در حوزه
اشتغال نباید در دستگاههای اجرایی معطل
بماند و شرایط باید برای سرمایه گذاری در
استان فراهم شود.
محمد علی طالبی در نشست ستاد راهبری و
مدیریت اقتصاد مقاومتی استان افزود :اشتغال
جوانان از اولویتهای استان به شمار میآید و
همه ما در قبال این مساله وظیفه داریم.
وی اظهار داشت :فرمانداران باید
سرمایهگذاری را در شهرستانهای خود متناسب
با ظرفیتهای شهرستان و اشتغال متقاضیان
جویای کار هدایت کنند و در این زمینه نقش
فعالی داشته باشند.
طالبی با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان باید
در شهرستانهای استان محقق شود تصریح
کرد :استقرار برخی صنایع متناسب با آمایش
سرزمینینیست.

سید مجتبی حسینی پور دبیر ستاد راهبردی
و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد هم در
این نشست گفت :انتظار میرود در کمیتهها
و کارگروهها نقش بیشتری به فرمانداران داده
شود.معاون اقتصادی استاندار یزد نیز با بیان
اینکه مقرر شد آب منطقهای یزد ،آب واحدهای
زیر  ۲۵متر مکعب را تامین کند گفت:
روشهایی برای تأمین آب واحدهای بزرگ
پیشنهاد شده است.
سید مسعود عظیمی افزود :شرکت گاز نیز
متعهد شد گاز شهرکهای در حال ساخت میبد
را تا پایان سال عملیاتی کند.
تامین زیرساختهای مناسب برای سرمایه
گذاری مانند آب ،برق و گاز ،تخصیص زمین
به سرمایه گذاران و تسهیل در این خصوص
و مباحث مرتبط با تسهیالت و امور بانکی از
مباحثی بود که در این نشست ارائه شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه:

قول مساعدت و همکاری در
راستای رفع معارضین محلی به
منظور تسریع در انجام کار
کرمانشاه – کرمی  -ابتکار  :به گزارش روابط
عمومی گاز استان  :شهبازی مدیرعامل به
اتقاق یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود به
همراه بخشداران و کارشناسان مربوطه از پروژه
های گازرسانی به روستاهای شهرستان جوانرود
بازدید و از نزدیک مشکالت و موانع موجود را
بررسی و دستورات الزم به منظور تسریع در
انجام پروژه ها را ابالغ نمودند.
شایان ذکراست :دراین بازدید ضمن پیگیری
CGS
عملیات اجرایی نصب ایستگاهای
و  TBSپروژه های مذکور و دریافت گزارش
نماینده کارفرما و پیمانکار مربوطه راهکارهای
الزم به منظور تسریع در انجام کار ابالغ گردید.
در بازدید از نقاط مختلف پروژه در روستاهای
دردست اجرا طی دیدار با روستائیان در خواست
ها و مطالبات آنها مورد بررسی قرار گرفت.
درادامه :یوسفی فرماندارشهرستان جوانرود
ضمن تشکر از زحمات مجموعه شرکت گاز
استان قول مساعدت و هرگونه همکاری الزم
درراستای رفع معارضین محلی به منظور
تسریع در انجام کار را عنوان نمودند.
درپایان شهبازی عنوان نمود :درحال حاضر
در شهرستان جوانرود  %100خانوارهای شهری
و  % 42خانوارهای روستایی از نعمت گاز
طبیعی برخوردار می باشند و از  76روستای
قابل گازرسانی شهرستان مذکور  65روستا
دارای جمعیت باالی  20خانوار می باشند که
هم اکنون  22روستا گازدار و  25روستا در
دست اجرا و همچنین  29روستا در دست
مطالعه می باشند و درحال حاضر  5پیمانکار
در سطح روستاهای شهرستان مشغول
فعالیت می باشند.

مدیر عامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس جمهور مطرح کرد:

تالش فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمتها
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ،به همراه
جمعی از مدیران فوالدی کشور ،ضمن دیدار با
رئیس جمهوری ،گزارش مبسوطی از روند تولید
و دستاوردهای این شرکت در چهارماهۀ نخست
سال «جهش تولید» و تالشهای صورت گرفته در
فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار داخل
و ثبات قیمتها ارائه کرد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این
نشست که دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیران عامل شرکت های فوالد
مبارکه ،فوالد خوزستان ،فوالد خراسان ،ذوب آهن اصفهان ،گل گهر ،چادرملو
و جمعی از فعاالن صنایع پتروشیمی نیز در آن حضور داشتند ،با قدردانی از
تالش همۀ فعاالن در دو بخش فوالد و پتروشیمی اظهار داشت :محصوالت
همۀ حلقه های زنجیرۀ فوالد و حتی پتروشیمی کشور در دولت تدبیر و امید،
تقریبا دو برابر شده است و در این دو بخش از خام فروشی جدا شده ایم.
رئیس جمهوری تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد را سربازان
خط مقدم جبهۀ اقتصادی و صادرات کشور دانست و گفت :خوداتکایی و
دستاوردهای این دو بخش صنعتی کشور تحولی بزرگ در این دو عرصه

ایجاد کرده است.
حجت االسالم و المسلمین روحانی از سرمایه گذاری  14میلیارد دالری
برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی خبر داد و افزود 8 :میلیارد
دالر هم تاکنون برای جهش سوم که در سال  1403به نتیجه میرسد ،سرمایه
گذاری کرده ایم.رئیس جمهوری اظهار داشت که این دو بخش به موقع ارز
خود را برگردانده اند و اگر دولت افتخار میکند که در برابر آمریکا ،تحریم
و فشار خارجی ایستاده است ،این ایستادگی در سایۀ کمک و تالش همۀ
تولیدکنندگان ،سرمایه گذاران و کارآفرینان مخصوصا در زنجیرۀ فوالد و
پتروشیمی امکانپذیر شده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای فوالد و پتروشیمی بار سنگینی در زمینۀ تولید
و همچنین صادرات غیرنفتی بر دوش دارند ،گفت :خوشبختانه محصوالت
تولیدی ما از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار جهانی است و اگر کیفیت
محصول مطلوب نباشد ،نمیتوانیم در بازار با سایر تولیدکنندگان رقابت کنیم.
دکتر روحانی بر تکمیل بودن زنجیرۀ تولید تأکید کرد و گفت :در روند تولید
محصول تا مصرف نهایی ،زنجیرۀ تولید باید کامل باشد .خوشبختانه امروز در
بخش اعظم محصوالت بخش پتروشیمی و فوالد در کشور بی نیاز شده ایم و
روی پای خود ایستاده ایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای مهم این

تولیدات ارزشمند در کشور بوده است.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی در محصوالت
تولیدی کشور ،گفت :امروز در پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا شده و
به ارزش افزوده رسیده ایم و این امر میتواند موجب رونق اشتغال و توسعۀ
صنایع پایین دستی شود.
دکتر روحانی دو برابر شدن میزان تولید محصوالت پتروشیمی و فوالدی
در هفت سال گذشته را نتیجۀ اقدامات ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران،
متخصصان ،کارشناسان و کارگران کشور برشمرد و اظهار داشت :این افزایش
تولید تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهوری افزود :از همۀ تولیدکنندگان و تالشگرانی که در شرایط
سخت تحریم و فشار اقتصادی دشمن و شیوع ویروس کرونا برای توسعۀ
کشور و افزایش تولید تالش کردند ،سپاسگزارم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه همۀ مردم در این مدت به سهم خود در
مقابل فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کرده اند ،گفت :تولیدگران رزمندگان ِ
این میدان بودند و صنعت فوالد و پتروشیمی در خط مقدم قرار داشتند که
توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.
دکتر روحانی افزود :مردم مطلع باشند که اگر دولت به ایستادگی در برابر

تحریم و فشار خارجی افتخار میکند ،این ایستادگی منوط به تالش همۀ مردم،
تولیدکنندگان ،متخصصان ،کارگران ،سرمایه گذاران و صادرکنندگان است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش و کوشش برای توسعۀ کشور و جهش
تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد داشت ،افزود :با افتتاح
طرحهای جدید در بخشهای پتروشیمی و فوالد طی هفته ها و ماه های آینده
شاهد روند حرکت بزرگ توسعۀ کشور و جهش تولید خواهیم بود.
دکتر روحانی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در دولت در زمینۀ آب
افزود :رساندن آب دریا به فالت قاره از برنامه های مهم این دولت است که
صنعت فوالد در این زمینه پیشقدم بوده است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت با امید به تالش همۀ تولیدگران،
به تعهدات خود پایبند است ،به مدیران شرکتهای تولیدی پتروشیمی و فوالد ِ
حاضر در این نشست توصیه کرد هرجا بین منافع بنگاه و مصالح کشور
دوراهی ایجاد میشود ،منافع کشور را در اولویت قرار دهند.
روحانی همچنین خطاب به مدیران شرکتهای پتروشیمی و فوالد گفت:
در تولید محصوالت خود نیازمندیهای داخلی را به گونه ای تأمین کنید که
هم عالمت نادرست به بازار ارز داده نشود و هم بازار داخلی را تحت تأثیر
قرار ندهد.

