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اخبار

طرح اقدام فراگیر عبور از پیک تابستان در
شرکت توزیع نیروی برق گلستان انجام شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت:
ششمین طرح اقدام فراگیر با رویکرد عبور از پیک تابستان در
این استان آغاز شد.علی اکبر نصیری گفت  :هدف از اجرا این طرح
تعدیل روشنایی معابر شهری و بین شهری ،ارزیابی آماده بکاری
مولد های اضطراری ،ارزیابی آماده به کاری سامانه های برق من و
پاسخگویی ۱۲۱و مقابله با رمز ارزهای غیر مجاز و است.وی افزود
:این مانور در ادامه سلسله مانورهای سراسری تعمیرات شبکه های
توزیع برق کشور در سال گذشته ،امسال با رویکرد ایجاد آمادگی
عبور از پیک تابستان و همزمان با سراسر کشور و با هدف استفاده
از مولدهای خودتامین ،کاهش  ۲۰درصدی بار ادارات نسبت به
سال قبل ،مدیریت بار ،تعدیل روشنایی معابر ،تنظیم ساعات
نجومی تابلوهای معابر ،طرح تاب آوری خطوط فشار متوسط به
منظورافزایش ضریب اطمینان خطوط ،رفع اتصاالت سست ،توسعه
نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار ،باز آرایی و تعدیل ،بهینه
سازی و رفع اشکاالت فیدرهای فشار متوسط ،و شناسایی مزارع
بیت کوین غیر مجاز در سطح استان برگزار شد.نصیری گذری
هم صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های زیرمجموعه
وزارت نیرو زد و گفت  :استفاده از کولر گازی طبق مصوبه هییت
وزیران،در کلیه ساختمان های اداری وزارت نیرو و شرکت های
زیرمجموعه دولتی و غیر دولتی ممنوع گردید که این خود گامی
در جهت مدیریت مصرف و شروع از خود از وزارت نیرو است که
نیازمند همراهی مردم را نیز می طلبد.وی اضافه کرد :در این
اقدام فراگیر ،تعداد  ۱۳۶اکیپ و ۱۶۲۹نفر ساعت به بازبینی و
اصالح نقاط آسیب دیده شبکه برق اقدام کردند.نصیری با بیان این
که سال های گذشته مردم همکاری خیلی خوبی با صنعت برق
داشتند ،افزود :همکاری مشترکان باعث میشد تابستان ها بدون
مشکل سپری شود و امیدواریم امسال هم این همکاری تداوم یابد.

بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس
از طرح ارتقا ظرفیت تصفیه خانه فاضالب ایالم

ایالم _صمیم نیا :دکتر محمدرضا رضائی کوچی ،رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،به همراه معاون امور عمرانی
استانداری ایالم  ،جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی  ،معاونین
وکارشناسان شرکت از طرح ارتقا تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم بازدید
کردند.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در این بازدید ضمن
تشریح روند اجرای طرح ارتقاء فاضالب شهر ایالم  ،به بیان مسائل
و مشکالت عملیات اجرایی این پروژه پرداخت وتوضیحات کاملی
در خصوص نحوه اجرای این پروژه ارائه نمودند.دکتر تیموری افزود:
این طرح با  ۵۰درصد پیشرفت درحال اجراست و تا کنون ۴۰میلیارد
تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است وکارهای سیویل وابنیه
نیز با ۹۵درصد پیشرفت در حال اجرا است .وی بزرگترین مشکل
ادامه اجرای طرح را کمبود اعتبارات مالی دانست و از رئیس کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی خواستار حمایت هرچه بیشتر در زمینه
تخصیص بودجه برای ادامه این طرح شد.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان ایالم افزود :برای خرید تجهیزات ومکانیکال این پروژه
اعتباری بالغ بر  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر نیاز هست که درصورت تأمین
به موقع اعتبار  ،این پروژه طی  ۶ماه به بهره برداری خواهد رسید.

برنامه ریزی گسترده آبفا کردستان برای ترویج
فرهنگ مصرف بهینه آب در میان شهروندان

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا کردستان گفت :با توجه به آغاز
فصل گرما و در آستانه رسیدن به دوره اوج مصرف آب ،برنامه ریزی
مناسبی در حوزه اطالع رسانی و گسترش فرهنگ صرفه جویی آب در
میان شهروندان تدوین شده که در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا کردستان ادریس شریفی
گفت :در حوزه تولیدات فرهنگی ،تهیه فیلم و موشن گرافی های
آموزشی مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است.
وی تهیه و توزیع بروشورهای اطالع رسانی و فرهنگ سازی،
اخبار و گزارش های خبری ،نظرسنجی از مردم با رویکرد مشارکت در
راهکارهای عبور از تنش آبی ،استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات؛
حضور در برنامه های رادیو تلویزیون و انتشار فیلم های آموزشی در
فضای مجازی را از دیگر برنامه های تدوین شده در این راستا ذکر کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد :آگاه
سازی شهروندان در خصوص کمبود منابع آبی در کشور ،فرهنگ سازی
و ترویج صرفه جویی در مصرف آب ،آموزش شیوهای درست مصرف
کردن و آموزش موارد الزم جهت جلوگیری از هدر رفتن بیهوده آب،
تهیه مستندهای مرتبط با تنش کم آبی ،تهیه مستند از شیوه های
درست مصرف کردن و صرفه جویی مناسب شهروندان و انتشار آن
جهت تشویق مشترکین به صرفه جویی ،تعامل با دیگر استان های
کشور و استفاده از تولیدات آنان و انتشار این تولیدات در قالب(کلیپ،
موشن گرافی ،انیمیشن و پادکست های صوتی) و در بستر صداو
سیمای مرکز استان(تلویزیون  ،رادیو  ،خبر و آگهی های بازرگانی) از
دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام می گیرد.
شریفی تصریح کرد :انتشار این محتواها در رسانه های چاپی +
برخط(خبرگزاریها)  +شبکه های اجتماعی (کانالهای پرمخاطب استان
و در شهرستانها کانالهای پرمخاطب شهرستانی) ،برگزاری نشست ها و
تورهای خبری با محور مدیریت مصرف آب و آگاهی بخشی به رسانه
ها در این خصوص از دیگر فعالیت هایی است که شرکت آبفا کردستان
برای این دوره در نظر گرفته است.

لزوم همکاری مدیران دستگاه های کردستان
برای عبور از پیک مصرف آب

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با تأکید بر اینکه برنامه ریزی
برای مدیریت مصرف آب عزم همگانی را طلب می کند ،گفت:
از تمام دستگاه های اجرایی استان درخواست داریم تا نسبت به
رعایت الگوی مصرف آب بویژه در تابستان پیش رو همکاری الزم
را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کردستان
مهندس علیرضا تخت شاهی در جلسه شورای اداری استان که در سالن
پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد با اشاره به اینکه آبفا استان
بیش از  470هزار مشترک دارد ،گفت :با وجود  60فیدر حساس در
ایستگاه های پمپاژ اصلی و  496نقطه روستایی که  84نقطه در مجتمع
های آبرسانی هستند نیازمند تأمین برق برای اینها هستیم و انتظار
داریم تأمین برق این مراکز و نقاط در اولویت شرکت توزیع نیروی برق
قرار داشته باشند.
وی با اشاره به وجود  1677روستا در استان و  1016روستای زیر
پوشش آبفا گفت :تا پایان سالجاری  20روستای دیگر به روستاهای زیر
پوشش شرکت آبفا کردستان اضافه می شود تا تعداد این روستاها به
 1036روستا برسد.
وی با اشاره به استفاده شهرداری سنندج از پساب تصفیه خانه
برای آبیاری فضای سبز سطح شهر تأکید کرد :از شهرداران سایر شهرها
نیز درخواست داریم تا این رویه را در پیش بگیرند.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با یادآوری سفر اخیر خود به
وزارت نیرو و دیدار با وزیر نیرو گفت :اقدامات تکمیلی برای ارتقای
کیفیت آب سنندج آغاز شده است مقرر شد اعتبارات الزم در این
خصوص  50درصد از طریق وزارت نیرو و  50درصد نیز توسط
استانداری اختصاص یابد.
مهندس تخت شاهی از صدور موافقتنامه برای ایجاد تصفیه خانه
آب شماره  3شهر سنندج در این سفر خبر داد و افزود :قرار است در این
طرح از سد آزاد آب خام باکیفیت به طور مستقیم آبگیری و به تصفیه
خانه شماره  3هدایت شود.
وی در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه نگرانی در خصوص آب در
تابستان پیش رو بسیار جدی است ،گفت :از همه مدیران انتظار درایم
تا با مدیریت مصرف ،آبفا استان را برای گذر از این دوران یاری نمایند.
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شهرستان
خبر

باپیگیریادارهکلراهوشهرسازیاستانقمصورتگرفت؛
الحاق روستای جمکران به محدوده شهر قم

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :براساس
مصوبه هیئت وزیران و ابالغ معاون اول رییس جمهور،
روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان
قم ،به شهر قم ملحق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل
راه و شهرسازی استان قم ،حسن صبوری اظهار داشت :در
راستای تکریم ساکنان روستای جمکران و تعیین متولی
رسیدگی به امور روستا و با پیگیری این اداره کل روستای
جمکران به محدوده شهر قم ملحق شد.
وی افزود :شورایعالی شهرسازی و معماری به موجب
بند سه طرح جامع شهر قم مورخ  86/02/24روستای جمکران را به شهر قم الحاق نموده بود .لیکن این الحاق از سوی
دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد.
صبوری تصریح کرد :براساس رای دیوان عدالت اداری کشور ،الحاق این روستا به شهر قم عالوه بر تایید در
شورایعالی شهرسازی و معماری ،نیازمند تایید و تصویب در هیئت وزیران بوده است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ،در طی سالیان گذشته تعداد زیادی از درخواست های تغییر طرح
تفصیلی شهر در داخل محدوده روستای جمکران به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارجاع شده است که همه این
درخواست ها به دلیل در محدوده نبودن این روستا ترتیب اثر داده نشده است.
صبوری گفت :معاون اول رییس جمهور با ابالغ نامه ای ،موافقت هیئت وزیران با الحاق روستای جمکران به
محدوده شهر قم را اعالم کرد و از این پس روستای جمکران در محدوده شهر قم خواهد بود.

خبر

واحد بخار بلوک سیکلترکیبی نیروگاه نکا
از مدار تولید خارج شد

ساری-مرآتی :واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی
نیروگاه شهیدسلیمی نکا طبق برنامه و جهت انجام
تعمیرات میاندوره ای از مدار تولید خارج شد .
مدیر امور تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با اعالم
این خبر افزود :در طول این تعمیرات که طبق برنامه
زمانبندی و برای کسب آمادگی حداکثری و گذر مطمئن
از پیک مصرف تابستان از مدار تولید خارج شد ،عالوه بر
فعالیت های معمول دورهای در زمان خروج واحد ،فعالیت
های شاخص زیر نیز انجام می شود:
دم گیت گذاری و تخلیه کامل کانال آب دریا و
تعویض شیر یکطرفه آب دریا به قطر داخلی  1400میلیمتر ،سرویس موتور پمپ آب دریا ،بازدید از بخش بخار توربین
ب های بویلر و سرویس و رفع
بخار و تست غیر مخرب پره های توربین فشارضعیف ،تخلیه کامل مخزن کلین درین آ 
نشتی ولوهای مسیر تخلیه ،رفع نشتی روغن از سایت گلسرله بوخهلتس ترانس  6.6کیلوولت ،رفع اشکال از دبریس
فیلتر شمالی سیستم کولینگ ،رفع اشکال از کنترل ولو گاز داکت برنر بویلربازیاب شماره  ،2رفع اشکال از پوزیشنر
شیر کنارگذر فشار ضعیف توربین.
عبدالرضا محمودی گفت :بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نکا از نوع  Eو دارای  97000ساعت کارکرد معادل
با ظرفیت تولید  160مگاوات است .لذا همکاران بخش تعمیرات و بهره برداری این نیروگاه با درک نیاز شدید شبکه
سراسری برق کشور و اهمیت در مدار بودن واحدها ،تالش شبانه روزی خود را برای کوتاه نمودن زمان تعمیرات و
تسریع در راه اندازی مجدد این واحد انجام می دهند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

نقش بسیار مهم انتقال آب ارس به تبریز

آذربایجان شرقی  -مجید مسلمی :استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر
اهمیت انتقال آب رودخانه ارس به دشت تبریز ،گفت :دولت و وزارت نیرو باید
اجرای این طرح مهم را تسریع کنند.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،محمدرضا
پورمحمدی ،افزود :بدون تردید انتقال آب ارس به تبریز یکی از مهمترین و بزرگ
ترین طرح های عمرانی در بخش زیرساخت وزارت نیرو است که تسریع در تکمیل
و اتمام آن باید جزو اولویت های اصلی وزارت نیرو قرار بگیرد تا از ثمرات و ظرفیت
های اقتصادی آن مردم منطقه در کوتاه ترین زمان بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه طول طرح انتقال آب ارس به تبریز  ۱۴۰کیلومتر است،
یادآور شد :تاکنون حدود  ۳۵کیلومتر از این طرح با تامین اعتبار از محل اعتبارات
آب های مرزی تکمیل و اجرایی شده است و برای ادامه آن نیازمند تخصیص منابع
مالی از سوی دولت و وزارت نیرو هستیم.
پورمحمدی ادامه داد :در حال حاضر برای  ۱۰۵کیلومتر باقی مانده طرح
انتقال آب ارس به دشت تبریز در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم که اگر اعتبارات

الزم به استان تخصیص یابد در سریع ترین زمان ممکن با مشخص شدن پیمانکار،
عملیات اجرایی آن تسریع می شود.
به گفته وی طرح فوق در مسیر هرزندات تا تبریز که  ۱۰۵کیلومتر را شامل
می شود از حدود  ۸سال قبل راکد مانده است که دلیل آن ناتوانایی کنسرسیوم
برنده مناقصه بود که متعهد به تامین منابع مالی بود و البته خط اعتباری ایران و
چین هم به مشکل برخورد.
پورمحمدی با تاکید بر نقش بسیار مهم انتقال آب ارس به تبریز ،اظهار کرد:
این طرح از نظر تامین آب و نقش پدافندی برای استان بسیار مهم است ،چون
در صورت بروز مشکل در هر یک از خطوط انتقال آب زرینهرود و ارس میتوانند
جایگزین هم شوند.
طرح انتقال آب رودخانه ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه شامل آبگیری
در حاشیه رودخانه ارس در محدوده جلفا با ظرفیت  ۳۰۰میلیون مترمکعب در
سال ،مرداد ماه  ۱۳۹۲توسط وزیر وقت نیرو و جمعی از مقام های ارشد کشوری

و استانی کلنگ زنی شد.
هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح انتقال آب ارس برای اجرای آبگیر ،خط
انتقال ،تونل انتقال ،راه دسترسی ،ایستگاه های پمپاژ ،تصفیه خانه ،مخازن
ذخیره ،سیستم انتقال پیام با احتساب هزینه های استمالک اراضی و نیرو
رسانی بر اساس برآورد سال  ۱۳۹۲بالغ بر  ۱۲هزار میلیارد ریال و با احتساب
بازپرداخت اصل و سود فاینانس ،در حدود  ۳۵هزار میلیارد ریال بود.

نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار اعالم کرد؛

شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز تنها تولید کننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه

آذربایجان شرقی  -مجید مسلمی :مدیرکل حفاظت محیط زیست
آذربایجانشرقی گفت :ضروری است همه واحدهای صنعتی استان استفاده از
فناریهای نوین و ضوابط و مقررات محیط زیستی را در اولویت خود قرار دهند تا
بتوانند خروجیهای خود را با استانداردهای زیست محیطی تطبیق دهند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حسن عباس نژاد در بازدید از یکی از صنایع
فعال در عرصه تولید فوالد ،افزود :با توجه به شعار سال «تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها» به دنبال ایجاد تعامل سازنده با مدیران صنعتی هستیم تا تولید

کنندگان اداره محیط زیست را در کنار خود ببینند و بی شک اداره کل حفاظت
محیط زیست نیز برای رفع موانع و دفاع از جایگاه صنایع در برنامهریزیها و
تصمیمگیریها اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد :واحدهای صنعتی نیز ملزم هستند که ضوابط و مقررات
زیستمحیطی را در زمینه مدیریت پسابها ،پسماندها و کنترل آالیندگی ها
رعایت کنند.
عباس نژاد با بیان اینکه واحدی که بتواند در محدوده استانداردهای محیط
زیست فعالیت کند از نظر ما واحدی موجه است ،گفت :اگر واحدی تدابیر بیشتری
برای توسعه فضای سبز و مدیریت آالیندهها داشته باشد ،میتواند در زمره
واحدهای صنعتی سبز قرار گیرد و هر واحد صنعتی ،صنفی و خدماتی که نتواند
استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند در فهرست صنایع آالینده قرار خواهد
گرفت و مشمول عوارض آالیندگی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد :چنانچه مقررات
زیستمحیطی در واحدهای صنعتی ،صنفی و خدماتی استان آذربایجان شرقی
اجرا شود صاحبان صنایع میتوانند از مزایای اقدامات خود بهرهمند شوند.
عباس نژاد با اشاره به عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فوالد
شهریار تبریز گفت :توسعه صنایع بویژه صنایع مادر مانند فوالد به دست گروه
صنعتی پارس ساختار به عنوان بخش خصوصی موفق در استان خبر مسرت

بخشی است که قطعا به میزان اشتغال منطقه کمک شایانی خواهد شد.
نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار نیز در این بازدید گفت :توجه
به حفظ محیط زیست و رعایت الزمات زیست محیطی یکی از اولویت های اساسی در
تمامی شرکت های تابعه گروه صنعتی پارس ساختار می باشد.
نوید نواده اباذر افزود :شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه
صنعتی پارس ساختار تنها تولید کننده ورق گالوانیزه در شمالغرب کشور می باشد
که مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی منطقه را تامین می کند و تنها تولید
کننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه نیز می باشد.
وی با اشاره به کلنگ زنی احداث کارخانجات نورد سرد در اسفند ماه گذشته
گفت :با اجرای این طرح برای  ۵۰۰نفر به صورت مستقیم و تعداد بیشتری به
صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.نواده اباذر ادامه داد :ورق سرد نورد
شده تولیدی این مجموعه یکی از محصوالت استراتژیک صنعت فوالد میباشد که
عمده کاربرد آن در صنایع خودروسازی ،لوازم خانگی و سایر صنایع تولیدی خواهد
بود که امید است با یاری خداوند ،کمبود این محصول که تاثیر بسزایی در افزایش
قیمت محصوالت پایین دستی دارد ،حل شود.
وی ادامه داد :با توسعه خطوط تولید ورق سرد ،عالوه بر خودکفائی در تامین
این کاالی راهبردی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم کنونی ،با صادرات
این محصول ،ارز آوری قابل توجهی نیز میتوان متصور بود.

استاندارکرمانشاه :برق ادارات پرمصرف قطع می شوداستفاده از کولر گازی در ادارات ممنوع است

مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
به همراه مهندس اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای با حضور
در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران استان
کرمانشاه که به ریاست مهندس بازوند استاندار کرمانشاه برگزار شد،
اقدامات صنعت برق درخصوص مدیریت مصرف برق در استان کرمانشاه
را ارائه دادند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه،
در این جلسه مدیران عامل شرکت های توزیع برق و برق منطقه ای شرایط
سخت پیش رو از لحاظ تامین برق پایدار برای مشترکین را تشریح کردند.
مهندس مرآتی با بیان اینکه مصرف برق به دلیل گرمی هوا افزایش یافته
است ،تاکید کرد :کاهش بارش ها ،انشعاب های غیرمجاز و استفاده غیر مجاز
از رمز ارزها از دیگر دالیل خاموشی های اخیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر درجه سانتی گراد افزایش دما۳۰ ،
مگاوات افزایش مصرف رخ داده است ،گفت :الزم است تا ادارات همکاری
الزم را با صنعت برق انجام دهند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه خواستار تغییر ساعات کار اداری به منظور کاهش بار مصرفی شد

و اظهار کرد :از ادارات انتظار می رود که میزان برق مصرفی ساختمان های
اداری که بیشتر شامل سیستم های سرمایشی و روشنایی می باشد محدود
گردد .همچنین در جهت کاهش پیک سراسری ،ادارت و صنایع موظفند
ژنراتورهای موجود در ساختمان های خود را تجهیز و راه اندازی نمایند.
مهندس مرآتی از سازمان شهرداری و اداره راه و شهرسازی نیز خواست

از آغاز سال جاری تاکنون در بندرامیرآباد محقق شد:
رشد  ۳۳درصدی صادرات انواع کاال

ساری-مرآتی :معاون امور بندری و اقتصادی اداره
کل بنادرودریانوردی امیرآباد از رشد  ۳۳درصدی صادرات
کاالهای نفتی و غیرنفتی از آغاز سال جاری تاکنون نسبت
به مدت مشابه سال قبل در بندرامیرآباد خبر داد.
به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل
بنادرودریانوردی امیرآباد ؛ محمدعلی موسی پور با بیان
اینکه طی دو ماه اخیر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و
کسب و کارها با توجه به وضعیت قرمز کرونایی منطقه  ،با
اعمال محدودیتهای شدیدی مواجه شدند گفت همسنجی
صادارت کاال در بندرامیرآباد در سال جاری با مدت مشابه
سال گذشته  ،بیانگر جهش  ۳۳درصدی  ،در این بخش از عملیات بندری می باشد.وی میزان صادرات کاال در
بندرامیرآباد را در این مدت  ۱۹۴هزار و  ۳۶۲تن اعالم کرد و کاالهای معدنی  ،مصالح ساختمانی  ،محصوالت
کشاورزی و دامی  ،فلزات  ،چوب و تخته  ،ابزارآالت و مواد نفتی را از عمده ترین کاالهایی برشمرد که به کشورهای
حاشیه دریای خزر صادر شد .معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بندرامیرآباد همچنین به رشد  ۲۵۶درصدی
ترانزیت خارجی کاال از بندرامیرآباد به کشورهای حوزه دریای خزر در سال جاری اشاره کرد و وجود بسترهای مناسب
در پذیرش کاالهای متنوع  ،بهبود شاخص های عملیاتی در مراودات چند بعدی و موفقیت در بازاریابی بندری را از
عوامل مهم افزایش سهم پذیری بندرامیرآباد در تجارت بین المللی دریایی و ترانزیت خارجی کاال دانست.موسی پور با
اشاره به اینکه بندرامیرآباد  ۴۷درصد تخلیه و بارگیری و  ۴۶درصد صادرات کاال در شمال کشور را پشتیبانی می کند ،
همواره بر نقش بی بدیل بندرامیرآباد در روند رو به رشد صادرات  ،واردات و ترانزیت کاال در استان مازندران تاکید کرد.
این مقام مسئول  ،کسب درآمد ارزی  ،ایجاد اشتغال  ،جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی را  ،بخشی
از اهداف بندرامیرآباد در سال جاری عنوان کرد که می تواند گذرگاهی مطمئن در افزایش نقش جمهوری اسالمی
ایران در تجارت دریای خزر محسوب شود.

تا با مدیریت و محدود کردن میزان برق مصرفی روشنایی معابر شهری و
بین شهری ،از خاموشی های مشترکین خانگی جلوگیری شود .وی با اشاره
بر لزوم اجرای کامل تفاهم نامه های مبادله شده با سازمان صنعت ،معدن و
تجارت و صنایع
رییس ستاد پیشگیری و عملیات پاسخ به بحران استان به موضوع
استخراج رمز ارزها و استفاده غیرقانونی از برق در سطح استان اشاره کرد و
بیان داشت :براساس برآورد شرکت توزیع حدود  ۶۰مگاوات در این موضوع به
صورت غیرقانونی مصرف می شود که با تشکیل کمیته ای از اداره اطالعات،
شورای تامین و دستگاه های اجرایی ذی ربط سریعا با این اقدام غیرقانونی
برخورد می شود .استاندارکرمانشاه به نقش آموزش ،آگاهی بخشی و اطالع
رسانی گسترده برای جلب مشارکت مردم و نهادینه شدن فرهنگ الگوی
مصرف اشاره داشت و گفت :بی شک همکاری مردم ،ادارات ،بخش صنعتی،
تجاری و کشاورزی در عبور از بحران افزایش مصرف برق بسیار موثر است و از
رسانه ها و صدا و سیما انتظار و تقاضا داریم برای کاهش مصرف برق با تولید
محتوای مناسب مردم را به کاهش مصرف تشویق و ترغیب کنند تا پایانی
برخاموشی های اخیر باشد.

همت کارگران نیشکر در هیاهوی شرجی
و گرمای سوزان خوزستان

رمز حالوت ساقه های بلندقامت نی ،در دل شب هایی
نهفته است که کارگران در هیاهوی شرجی و گرما از محو
خورشید در افق تا طلوع انوار طالیی اش در سپیده دم ،کمر
همت به آبادنی زمین ها بسته اند.
عرق جبین ،دستان پینه بسته و همت کارگران نیشکر
در سیاهی شب و خلوت قیرگونه اش ،در تهیه بستری برای
اعتالی نی ها ،سلسله جنبان قامتی می شود که حدیث مکرر
شیرنی را در کل کشور طنین انداز می کند.
پایان برداشت نیشکر ،آغازی بر همتی دوباره  ،اینبار در
تهیه زمین برای کشت دوباره است .خنکای شب ،مامنی برای
کارگرانی می شود که گرمای سوزان روز ،نای کار کردن را از آنان می رباید و حتی آهن را به ستوه می و تراکتورها را به جوش
می آورد اما این مرارت ها و سختی ها و سیلی باد سوزان ،اندکی از همت بلندقامتان نیشکر در تهیه زمین ها برای رشد نیشکر
نمی کاهد.آنگونه که مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر می گوید عملیات تهیه زمین جهت کشت نیشکر ،در  12هزار و 376
هکتار در کشت و صنعت های هفتگانه در حال انجام است.
صنعت بزرگ توسعه نیشکر مبتنی بر دانش و کشاورزی مکانیزه است و در عملیات تهیه زمین نیز همچون برداشت
نیشکر ،ادوات و ماشین آالت مختلف کشاورزی فعالیت دارند تا بستر و شرایط مناسبی برای کشت نیشکر فراهم شود.
عملیات خاکورزی در تهیه زمین شامل شخم و ایجاد جوی و پشته و از بین بردن کلوخه هاست که به دست همت
کارگران و همچنین با ادواتی از قبیل گاوآهن برگردان دار ،دیسک ها و فاروئه ها و … صورت می پذیرد.
عملیات تهیه زمین از اواسط فروردین آغاز می گردد و شامل مراحل  :آبشویی و نمکزدایی ،عملیات خاک ورزی  ،تسطیح
و کودپاشی می باشد تهیه زمین در کشت و صنعت های نیشکر است که تا نیمه های شهرویور ماه ادامه می یابد.
امسال عملیات تهیه زمین در یک هزار و  400هکتار از زمین های کشت و صنعت سلمان فارسی برای ایجاد بستر مناسب
به منظور کشت نیشکر در حال انجام است.

