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6 میلیون هکتار از اراضی کشور
زیر کشت گندم می رود

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان آذرماه ۶ میلیون 
هکتار زیر کشت گندم دیم و آبی برود. اسماعیل 
اس��فندیاری پور در گفتگو با فارس، خاطرنشان 
ک��رد: تا تاریخ 1۶ آبان 9۶ ح��دود 3 میلیون و 
253 هزار هکتار گندم آبی و دیم در استان های 
سردسیر کشور کشت شده که بیش از 57 درصد 
برنامه کش��ت ما را در سال زراعی جدید محقق 
کرده اس��ت. 2 میلیون و 534 هزار هکتار گندم 
دیم کشت شده و 718 هزار هکتار از آن مجموع 
کش��ت به گندم آبی اختصاص دارد. وی  تصریح 
کرد: استان های گرمسیر و اقلیم معتدل نیز مانند 
استان های خوزس��تان، نوار ساحلی خزر، ایالم، 
جنوب فارس، سیس��تان و بلوچس��تان و جنوب 
کرمان نیز کش��ت گندم را آغاز کرده اند و تا آخر 
آذرماه کش��ت گندم ادام��ه دارد. وی افزود: 75 
تا 80 الی��ن و رقم گندم مرغ��وب به عنوان بذر 
تهیه و در اختیار کش��اورزان قرار گرفته است که 
قیمت هر کیلوگرم بذر گندم اقلیم گرم کش��ور که 
عملک��رد باالیی هم دارد، کیلویی 17۶0 تومان و 
هر کیلوگرم بذر گندم مربوط به اقلیم سرد کشور 
کیلویی 1۶30 تومان در اختیار کش��اورزان قرار 

گرفته است. 

پایین بودن بهره وری
معضل کارخانه های فوالد

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: با 
توجه به پایین بودن میزان بهره وری در کش��ور، 
کارخانه ه��ای فوالد برای س��وددهی باالتر باید 
هزینه ه��ای خود را تا حد ام��کان کاهش دهند. 
بیکار کردن کارگران کارخانه های فوالد، منطقی 
نیس��ت. منصور یزدی زاده، در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در پاس��خ به این پرس��ش که 
چرا کارخانه های فوالد بخش��ی از نیروی کاری 
را که به آنها تحمیل ش��ده، تعدیل نمی کنند، بیان 
کرد: نمی توانیم خیلی راحت  بگوییم که درصدی 
از نیروهای ش��اغل کارخانه های فوالد را بیکار 
کنیم، ما نس��بت به اش��تغال و تامین معاش مردم 
موظف هس��تیم. وی تصریح کرد: به جای اینکه 
در ابتدا به س��راغ بیکار کردن کارگران کارخانه 
بروی��م، باید ابتدا بهره وری کار و ماش��ین آالت 
را ارتقا داده تا در نهایت بتوانیم با افزایش رونق 
تولید ، مش��کالت مربوط به بار نیروی انسانی را 
جبران کنیم. مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ایران 
در خاتم��ه تاکید کرد: کارخان��ه های خصولتی 
فوالد بر اس��اس قوانین کش��ور کار می کنند و از 

دایره وظایف خود خارج نمی شوند.

خبرنامه

کرباسیان در گفتگو با رویترز :
توافقنامه مالی با آلمان در راه است

تفاهم-گ��روه اقتصادی: مهدی کرباس��یان 
در مصاحبه با رویترز اع��الم کرد: طی ماه های 
اخیر توافقنامه هایی را با کشورهای کره جنوبی، 
دانمارک و اتریش داش��ته ای��م و اکنون در حال 
تواف��ق ب��ا کش��ورهای دیگری همچ��ون آلمان 
هس��تیم. به گزارش تفاهم، ریی��س هیات عامل 
ایمیدرو در حاش��یه برگ��زاری کنفرانس معدن و 
مناب��ع اس��ترالیا )آی م��ارک 2017( درملبورن، 
در مصاحب��ه ب��ا رویترز گف��ت: ایران ب��ه دنبال 
همکاری با تولیدکنندگان و معدنکاران خارجی و 
جذب50 میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی تا س��ال 2025 است. وی 
افزود: به عنوان بخش��ی از برنامه های توس��عه 
ایران، قصد داریم ظرفیت تولید آلومینیوم کشور 
را از 450 هزار تن در س��ال گذش��ته به ساالنه 
1.5 میلیون تن تا س��ال 2025 برسانیم که برای 
رسیدن به این هدف نیازمند تامین منابع بوکسیت 
از خارج از کش��ور هستیم. ایران درحال مذاکره 
با تولیدکنندگان بوکس��یت در اس��ترالیا و برزیل 
اس��ت و طی 2ماه آینده با شریک گینه ای خود 
SBDTدر مناقصه بین المللی بوکس��یت شرکت 
می کند. همچنین در حال مذاکره با شرکت های 
استرالیایی، برزیلی و دیگر شرکت های گینه ای و 
دومینیکن هستیم. وی یادآور شد: ایران به دنبال 
افزایش تولید ساالنه کاتد مس به 800 هزار تن 

تا سال 2025 است.

تقدیر از 5 سازمان پیشرو 
در توسعه منابع انسانی

مراس��م  در  اقتص��ادی:  گ��روه   - تفاه��م 
 س��یزدهمین کنفرانس توس��عه منابع انس��انی به

5 برگزیده واجد شرایط، تقدیرنامه 4 ستاره تعالی 
منابع انسانی اعطاء ش��د. بنابراین گزارش، سید 
علی صدر الس��ادات - معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به نمایندگی از این وزارت خانه، حسین محمدی 
گل تپ��ه ب��ه نمایندگی از ش��رکت تعاونی خاص 
کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، بهزاد محمدی 
به نمایندگی از ش��رکت مهندس��ی و س��اختمان 
صنایع نفت و جواد زمان زاده دربان، به نمایندگی 
از موسس��ه فرهنگی دیجیتال کلید طالیی جهان 
معاصر و مهدی بخشایش به نمایندگی از شرکت 
داروس��ازی زهراوی، تقدیرنامه 4 س��تاره تعالی 
منابع س��ازمانی را از دست وزیر صنعت، معدن و 

تجارت دریافت کردند. 
مراسم اعطای جایزه تعالی منابع انسانی به 

سازمان ها هرساله برگزار می شود.

خبرنامه

نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران گفت: با 
وجود قوانین دست و پاگیر در محیط کسب و کار، 
استعداد ملی در حال فرسایش و انرژی ما در حال 
از بین رفتن اس��ت. محمدرض��ا انصاری در گفتگو 
ب��ا فارس، با بی��ان اینکه محیط کس��ب و کار تابع 
 پارامتره��ای مختلفی از جمله تعدد بخش��نامه ها، 
قوانی��ن و مقررات اس��ت و وقتی ای��ن مقررات در 
کش��وری زیاد باشد یک فعال اقتصادی باید از البه 
الی آن عبور کند تا کار س��اده ای انجام دهد، گفت: 
باید محیط کس��ب و کار پاالیش شود و الزم است 
در این راس��تا برخی قوانین حف��ظ و برخی قوانین 

حذف و یا اصالح شود.
انصاری با اش��اره به قان��ون حمایت از محیط 
کسب و کار و قانون رفع موانع تولید، گفت: قوانین 
خوبی در کش��ور وجود دارد اما اجرا نمی ش��ود در 
حالی که اجرای قانون فضای کس��ب و کار را روان 
می کند. وی با اش��اره به گ��زارش بانک جهانی و 
سقوط 4 پله ای فضای کس��ب و کار جهانی ایران، 
گفت: س��قوط رتبه کس��ب و کار یک کش��ور، این 
عالمت را می دهد که تولید و توس��عه در آن کشور 
با مش��کل مواجه است. کش��ورهایی که رتبه باال و 

خوبی در محیط کسب و کار جهانی دارند ، فعالیت 
اجتماعی آنها روان است در حالی که ما نگاه کنترلی 
نسبت به همه قضایا داریم غافل از اینکه بسته شدن 

فضای کسب و کار موجب رشد فساد می شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
برای بهبود فضای کس��ب و کار باید ش��رایط تولید 
روان را ب��ا کاه��ش مقررات دس��ت و پاگیر فراهم 
آورد ،گفت: بعد از آن باید تولید کننده و بنگاه های 

تولیدی مورد حمایت قرار گیرند. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه حض��ور نمایندگان 
اتاق های بازرگانی و نمایندگان تش��کل ها در وضع 
مقررات و تدوین مقررات واجب است، گفت: قطعا 
با وضع مقررات و قوانینی که تولید را روان می کند 
رتبه کس��ب و کار جهانی ایران صعود خواهد کرد. 
با وجود قوانین دس��ت و پاگیر در محیط کس��ب و 
کار اس��تعداد ملی و عظیم ما در حال فرس��ایش و 
اصطکاک اس��ت و انرژی ما در ح��ال از بین رفتن 
است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
س��قوط رتبه کسب و کار جهانی مانعی برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی است، گفت: اگرچه مقوله 
جذب سرمایه گذاری خارجی در گرو حل مسایل 

بانکی اس��ت، اما مق��ام و رتبه ما در کس��ب و کار 
جهان��ی هم ب��ر این موضوع بی تاثیر نیس��ت؛ زیرا 
قطعا یک سرمایه گذار به فکر امنیت سرمایه و سود 

سرمایه خود است. 
وی با بیان اینکه س��رمایه گ��ذاری داخلی و 
خارجی در توس��عه موثر است گفت: باید به بخش 

خصوصی برای جذب فایناس کمک ش��ود و برای 
ج��ذب فاین��اس باید به آنه��ا تضمی��ن دولتی داد.

براس��اس گزارش فضای کسب و کار 2018 بانک 
جهانی ، ایران با نزول 4 پله ای در رده بندی جهانی 
فضای کس��ب و کار، جایگاه 124 را در بین 190 

کشور جهان کسب کرده است.

نایب رئیس اتاق ایران :

قوانین دست و پا گیر، استعداد ملی را فرسوده می کنند

اشتیاق اروپایی ها برای 
سرمایه گذاری در ایران

رای��زن بازرگانی ایران در ایتالیا گفت:س��رمایه گذاران خارجی، 
تمایل زیادی به فعالیت اقتصادی درایران دارند، اما قوانین سخت گیرانه 

اداری، آنها را پشیمان می کند. 
محم��د راضی، رایزن بازرگانی ایران در کش��ور ایتالیا، در گفتگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نگاه به اروپا باید متفاوت از 
کش��ورهای دیگر دنیا باشد. ایتالیا یکی از کشورهای موفق در صنعت 
اس��ت و می توانیم با واردات ماش��ین آالت صنعتی از این کش��ور و 
سرمایه گذاری مشترک،توانایی تولید کاالهای ایرانی را باال برده و در 

نتیجه نرخ صادرات را افزایش دهیم.
راض��ی تصریح کرد: آژانس توس��عه ص��ادرات ایتالیا با 80 دفتر 
 بازرگان��ی وفعالی��ت میانگی��ن 10 ت��ا 12 نف��ر در هر ش��عبه در دنیا 
می تواند الگوی خوبی برای س��ازمان توس��عه صادرات ایران باش��د.

راضی با اشاره به مشارکت فوالد مبارکه با یک شرکت ایتالیایی گفت: 
 یکی از زمینه های مهم همکاری با ایتالیایی ها حوزه معدن اس��ت که 
می توان با مش��ارکت و س��رمایه گذاری موثر به این امر مهم دس��ت 
یافت. وی یادآورشد: تمامی مراحل اداری جذب سرمایه های خارجی 
در س��ازمان توسعه تجارت انجام ش��ده و امیدواریم زمینه ورود منابع 

خارجی به کشور تسهیل شود.

دالیل رونق مونتاژکاری در صنعت کشور
رایزنی ۲۰ ساله برای تولید ماده اولیه نساجی به نتیجه نرسید

عضو انجمن نس��اجی با تش��ریح دالیل رغبت تولیدکنندگان به مونتاژ یا واردات کاال به جای تولید، گفت: برای تولید یک ماده اولیه 
نس��اجی حدود 20 س��ال با وزارت صنعت رایزنی کردیم ولی به نتیجه نرس��یدیم. احد کرمانی در گفتگو با فارس، در مورد دالیل رونق 
مونتاژکاری در صنعت کش��ور و فاصله گرفتن از حلقه های اولیه تولید، اظهار داش��ت: وضعیت تولید در کش��ور روز به روز بیشتر از قبل 
به عقب برمی گردد و هیچ کس رغبتی برای تولید ندارد. عرصه برای تولیدکنندگان تنگ شده و عامل اصلی این اتفاق، بانک ها هستند که 

حمایتی از تولید نمی کنند.
وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت به صورت اسمی 15 درصد ولی در عمل باالی 30 درصد است، گفت: در چنین شرایطی امکان 
رقابت وجود ندارد و تولیدکنندگان به واردات محصول نهایی فکر می کنند. کرمانی با بیان اینکه هزینه کارگر در ایران باالتر از کشورهایی 
مانند چین و هند است، توضیح داد: در چین یک کارگر حقوق 100 دالری می گیرد اما در ایران حقوق کارگر حدود 300 دالر است که 
البته با این رقم زندگی نمی گذرد، اما در مقایسه با کارگران هندی و چینی، رقم باالتری است. همچنین نرخ سود تسهیالت در هند و چین 

حدود 3 درصد است اما در ایران به 30 درصد می رسد،؛با این وضعیت امکان رقابت با تولیدات خارجی را نداریم.
عضو انجمن نساجی در ادامه با اشاره به باال بودن قیمت برخی مواد اولیه تولید در ایران گفت: پلی استر از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
نساجی است که از چین وارد می شود، از هند نیز واردات ویسکوز صورت می گیرد که بابت تأمین این مواد اولیه باید کرایه حمل 250 تا 300 
تومانی بابت هر کیلو پرداخت شود .ویسکوز در ایران تولید نمی شود و با این وضعیت، حدود 20 سال در این مورد با وزارت صنعت جنگیدیم 
تا یک کارخانه تولید ویسکوز احداث کنیم اما به نتیجه نرسید. برای احداث این کارخانه حدود 300 میلیون یورو سرمایه نیاز است که طی دو 
سال گذشته، مذاکرات زیادی را با نعمت زاده وزیر صنعت انجام دادیم اما به نتیجه نرسیدیم. وی افزود: قباًل سرمایه مورد نیاز به  عنوان آورده 
سرمایه گذار برای احداث کارخانه بین 10 تا 40 درصد هزینه اجرای پروژه بود و بقیه این مبلغ از طریق تسهیالت تأمین می شد، اما حاال هیچ 
کمکی در این زمینه نمی شود و تسهیالتی اختصاص نمی یابد. عضو انجمن نساجی، با بیان اینکه در حال حاضر عمده نیاز کشور به نخ از طریق 
واردات تأمین می شود، افزود: برای احداث این کارخانه ریسندگی حدود 5 میلیون یورو سرمایه نیاز است که در این مورد جلساتی با 3 تا 4 

بانک استانی برگزار شد و با وجود تصویب طرح توسط وزارت صنعت، بانک ها حاضر به پرداخت تسهیالت نشدند.

جلسه ستاد س��اماندهی امور جوانان با حضور مسئوالن رده 
باالی استانداری خوزستان و دیگر شهرستان های استان، با 
محوریت اشتغال در س��الن اجتماعات استانداری خوزستان 

برگزار گردید.
به گزارش تفاهم، »افشین حیدری« مدیر محترم کل اداره 
ورزش و جوانان استان خوزستان، ضمن تسلیت به مناسبت 
أربعین حسینی و همچنین خیرمقدم و قدردانی جهت حضور 
مدیران و فرمانداران شهرس��تان ها، به مسائل و مشکالت 
جوانان پیرامون امور ورزش��ی و رس��یدگی به این امر مهم 
اش��اره کرده و از حاضران در جلس��ه درخواست نمودند که 
نظرات و پیشنهادات مفید خود را پیرامون امور جوانان بیان 

کنند.
در ادام��ه افش��ین حی��دری درباره ط��رح س��اماندهی امور 
جوانان، برگزاری ستادهای ساماندهی جهت گزارش عملکرد 
فرمانداران و مدیران و مسئوالن مربوطه و همچنین پیگیری 
و تش��کیل جلسات سازنده با مدیرعامالن بانک ها و گزارش 
دهی به کارگروه ها در رابطه با سهولت در تسهیالت ازدواج 

جوانان، افزود: با حضور وزیر ورزش و جوانان تا پایان س��ال 
جاری ۵ خانه جوان افتتاح و تأس��یس می گردد. وی در پایان 
اف��زود: تأمی��ن اعتبارات ح��وزه جوانان از طری��ق ثمن ها و 
اختصاص ثمن فعال برای هر فرماندار و مدیری که بخواهد 
در حوزه جوانان فعالیت داشته باشد، از برنامه های اداره کل 

در حوزه جوانان است.

تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان 
و دانشگاه شهید چمران اهواز امضاء شد.

به گزارش تفاهم به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
خوزس��تان، نشستی در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین اداره کل ورزش و جوانان خوزس��تان و دانش��گاه شهید چمران 
اهواز در محل این دانشگاه برگزار شد. در این نشست که با حضور 
»افشین حیدری« مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و »غالمحسین 
خواجه« رییس دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، تفاهم نامه 

همکاری عمرانی، پژوهشی، ورزشی و علمی به امضا طرفین رسید.
در این نشست، افشین حیدری، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان  
نی��ز اظهارکرد: انعقاد تفاهم نامه مش��ترک بی��ن اداره کل ورزش و 
جوانان خوزس��تان و دانشگاه ش��هید چمران کار بسیار ارزشمندی 
اس��ت که در چن��د زمینه اجرایی خواهد ش��د. وی اف��زود: یکی از 
مه��م ترین اه��داف اداره کل ورزش و جوانان خوزس��تان از انعقاد 
این تفاهم نامه این اس��ت که بتواند ای��ن فرصت را برای قهرمانان 
خود ایجاد کند که در محیط دانشگاه حضور پیدا کرده و از فضاهای 
ورزشی موجود در دانشگاه استفاده کنند. مدیرکل ورزش و جوانان 
خوزس��تان گفت:  اداره کل ورزش و جوانان اس��تان و جامعه ورزش 
خوزس��تان، وارد فصل جدیدی از توس��عه زیرس��اخت های ورزشی 
ش��ده است؛ اعتبارات عمرانی ما بیش از پنج برابر رشد داشته اند 
که باتوجه به این موضوع می طلبد که یک مرکز علمی پژوهش��ی در 
کنارمان به عنوان تصمیم گیرنده حضور داشته تا تصمیمات خوبی در 

سطح استان به ویژه در بخش نرم افزاری اتخاذ شود. حیدری با بیان 
این که در نیمه دوم سال به عنوان یکی از استان  های خاص بیش از 
60 میزبانی را تجربه خواهیم کرد، ادامه داد: هدفگذاری هایی برای 
المپیک 2020 نیز صورت گرفته اس��ت و تحقق آن ها مستلزم این 
است که کار علمی صورت بگیرد. وی بیان کرد: شورای ورزش استان 
نیز نیازمند حضور نخبگان علمی است که امروز دانشگاه از آن ها بهره 
می برد و امیدوارم با کمک دانشگاه بتوانیم از این ظرفیت در برخی 
رویدادهای ملی و بین المللی به ویژه در جام جهانی کشتی در اهواز و 
بخش بانوان بهره ببریم. حیدری در پایان عنوان  کرد: باید ارتباط بین 
دانشگاه و ورزش نسبت به گذشته خیلی بهتر شود و برنامه ریزی ها 
و برگزاری کارگروه های مشترک نیز باید پررنگ تر گردد تا در نهایت 

کارهای مشترک خوبی برای توسعه ورزش استان صورت پذیرد.

و  مخت��رع  ش��کراللهی  محم��ود 
کارشناس ارشد از ثبت دو اختراع 
جدید خ��ود خبرداد و گفت: اولین 
اختراع من چادر اتوماتیک ماشین 
بود، ب��ا توجه به این که پیش نیاز 
زمینه اختراع می باشد، نسبت به 
طراح��ی و اختراع چ��ادر اتوماتیک 
ماش��ین اقدام نم��ودم که مرحله 
ثبت اخت��راع را گذرانده و اکنون 
در مرحل��ه رایزنی بوده و در صدد 
تولید انبوه و توزیع در سطح کشور 

می باشیم. 
 وی افزود: باتوجه به شرایط آب و 
هوایی بندرعب��اس برخی از افراد 
در جمع کردن و په��ن کردن چادر 
خودرو با مشکالتی مواجه می باشند، 
این ایده به ذهنم آمد و نسبت به 
اخت��راع آن درخص��وص رفع این 
مشکل اقدام نمودم و اگر حمایت 
شوم با راه اندازی کارگاه می توانم 
به افزایش اشتغال و تولید داخلی 
کشور کمک کنم. شکراللهی ادامه 
داد: ای��ن اخت��راع چ��ادر اتومبیل 
 ب��رای پارکینگ های سرپوش��یده 
می باشد، در سقف پارکینگ محلی 
که خودرو قرار میگیرد نصب شده 
و با اس��تفاده از ریموت، چادر ضد 
آبی که تهیه شده است روی خودرو 
قرار می گیرد. وی از اختراع دیگر 
خ��ود درخصوص سیس��تم تامین 
ت��وان الکتریک��ی از جری��ان ه��وا 
در خودروه��ای هیبری��دی گفت و 
افزود: در راستای حمایت از انرژی 
سبز و کاهش سوخت های فسیلی 
نس��بت به اختراع سیستم تامین 
توان الکتریکی از جری��ان هوا در 
خودروهای هیبریدی اقدام نمودم. 
شکراللهی به تشریح طرح پرداخت 
و عنوان کرد: این اختراع از چندین 
توربین بادی کوچک که در قسمت 
جلوی اتومبیل تعبیه شده اند بهره 

می برد که با برخورد باد به پره های 
توربین سبب چرخش شفت  هایی 
می ش��ود که ب��ه ژنرات��ور متصل 
است، چرخش شفت سبب چرخش 
موتور ژنراتور می گ��ردد و جریان 
 الکتریک��ی مس��تقیم )DC(تولید 

می شود . 
این مخترع خالق ادامه داد: یکی از 
گروه ه��ای باطری انرژی الکتریکی 
حاص��ل از چرخ��ش توربی��ن ها را 
ذخی��ره می کن��د و در همین لحظه 
گ��روه دوم باط��ری نی��روی محرکه 
الزم برای تحرک خ��ودرو را تامین 
می کنند هنگام تمام ش��دن شارژ 
گروه دوم گ��روه اول باطری  مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت��ه و نیروی 
محرک��ه ی خودرو را تامین می کند 
و در ای��ن لحظ��ه توربی��ن ها گروه 
دوم ب��ا طری را ش��ارژ م��ی کنند و 
همین روند بدون وقفه ادامه پیدا 
می کن��د. مخترع سیس��تم تامین 
توان الکتریکی از جری��ان هوا در 
خودروهای هیبری��دی ادامه داد: 
در راستای کمک به تولید و اتکا به 
توان داخلی کش��ور و صرفه جویی 

منابع و ذخائر نفت و گاز کش��ور ما 
م��ی توانیم با حمایت های دولتی و 
خصوصی نسبت به ساخت و انجام 
این طرح اقدام نماییم. وی هچمنان 
از اختراعات دیگر خود در خصوص 
1-افزای��ش ایمن��ی آسانس��ور با 
طراحی بالش��تک مخص��وص چاله 
مخص��وص  درب   -2 آسانس��ور 
آسانسورهای ماشین بر )کار لیفت( 
3-نج��ات غری��ق هوش��مند برای 
اس��تخرهای خانگی ک��ه در آینده 
نزدیک ارائه خواهد شد ، خبر داد.  
شکراللهی ضمن تشکر از مجموعه 
پ��ارک عل��م و فن��اوری هرمزگان 
خاطرنشان کرد: حمایت و استقبال 
مجموع��ه پ��ارک عل��م و فن��اوری 
هرم��زگان از ط��رح ها و ای��ده ها 
بس��یار تحس��ین کنن��ده و روحیه 
دهن��ده ب��ود ت��ا بتوانم ب��ا تالش 
بیشتری به فعالیت خود در زمینه 
ثبت اختراعاتم ادامه دهم، ضمنا 
از آقای مرادی ک��ه به عنوان یکی 
از اعضاء محترم پارک علم و فناوری 
کمک شایانی نموده اند نیز بسیار 

متشکرم.  

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان خبرداد
 افتتاح 5 خانه جوان با حضور وزیر ورزش وجوانان

 تا پایان سال جاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان اداره کل ورزش خوزستان و دانشگاه شهیدچمران

به همت و تالش جوان ایرانی: 

 سیستم تامین توان الکتریکی از جریان هوا
 در خودروهای هیبریدی اختراع شد 

ویژه استان خوزستان

    

    


