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همراه خواهد داشت

را به دنبال خواهد داشت ،ادامه داد :صنعت

گردشگری به عنوان نیروی محرکه تولید در

داخل کشور این توانایی را دارد تا با توسعه

خدمات ،اقتصاد کشور را به سمت رونق تولید
سوق دهد .وی ادامه داد :از طریق باز تعریف

گردشگری به عنوان صنعت دارای قابلیت

رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ،شاهد ارتقا
مستقیم و غیرمستقیم بخش های مرتبط با این

صنعت اعم از ارائه خدمات و گسترش تولید
صنایع دستی خواهیم بود.

وی با تاکید به اینکه تبدیل گردشگری

به مطالبه عمومی و فرهنگ سازی در این
حوزه امری مشترک بین تمامی دستگاه ها
و گروه های اجتماعی استان است ،ادامه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان :

صنعت فوالد به فکر مسائل زیست محیطی نیز بوده است

رشد گردشگری ،رشد تولید را به

وی با بیان اینکه رشد گردشگری ،رشد تولید

اخبار

یزدی زاده در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست :

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان شرقی:

تبریر  -ماهان فالح :مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی
توسعه گردشگری منطقه را یکی از عوامل
کلیدی تحقق شعار رونق تولید دانست.
آبدار با اشاره به اهمیت صنعت و اقتصاد
گردشگری در شرایط کنونی اقتصادی کشور،
بیان کرد :با توجه به شرایط اقتصادی
موجود ،اهمیت توسعه اقتصاد مبتنی بر
گردشگری و بدون وابستگی به درآمد نفتی
باید در اولویت قرار گیرد ،چراکه با توسعه
این صنعت حوزه کسب و کارهای کوچک و
متوسط رونق یافته و توزیع مناسب اشتغال
در شهر و روستاها برقرار می شود.
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منصور یزدی زاده گفت  :ذوبآهناصفهان
با ایجاد خطمشی زیستمحیطی منطبق با
استاندارد 14001:2015 ISOو تعهد بر حفظ و
صیانت از محیطزیست در استراتژیهای كالن
خود  ،توسعه پایدار را به عنوان یكی از اهداف
كلیدی انتخاب و تسری بخشیده به طوریكه
همه پروژهها و طرحهای خود را با توجه به این
مهم ،برنامهریزی و اجرا میکند .از آن گذشته
مباحث صرفهجویی در منابع و استفاده از
تكنولوژیهای جدید با دیدگاه كاهش مصارف
نیز مد نظر بوده است.
یزدی زاده با اشاره به اینکه صنعت فوالد
همزمان با توسعه به فکر مسائل زیست
محیطی نیز بوده است ،کنترل آالیندگی را یکی
از اقدامات اجباری برای صنایع دانست وگفت:
در همین راستا معادل 25درصد فضای تولید
هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که این
مقدار در ذوب آهن اصفهان  16هزار و پانصد
هکتار معادل  84برابر استانداردهای زیست
محیطی است و هزینه نگهداری این فضای سبز
در سال  96حدود  10.5میلیارد تومان بودو بیش
از  14هزار هکتار از فضای سبز موجود بهصورت
دیم آبیاری می شود.
یزدی زاده گفت  :صنایع فوالد به مباحث زیست
محیطی توجه ویژه ای دارند و در رتبه های آخر
به لحاظ آالیندگی قرار دارند چرا که صنایع فوالدی
که در کشور ایجاد شده اند همزمان با اجرای
پروژههای توسعه ای  ،پروژه های زیست محیطی را
نیز عملیاتی کرده اند ضمن اینکه توجه به محیط
زیست ،توجه به کارکنان است .وی یاد آور شد:
سازمان محیط زیست در تمامی شهرها به ویژه
شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردهایی
را برای صنایع در نظر میگیرند و ذوب آهن نیز در
همین راستا فعالیت کرده است.
وی گفت  :محیط زیست تاکیدش بر روی

سیل بیش از سه هزار میلیارد ریال به
برق منطقه ای خوزستان خسارت زد

اصفهان -راعی  :مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که در محل نمایشگاه های بین
المللی تهران برگزار شده بود ،در نشست خبری با خبرنگاران اصحاب رسانه  ،ضمن تشریح اهم اقدامات و دستاوردهای زیست محیطی این
شرکت  ،به سواالت خبرنگاران پاسخ داد .

صنایع فوالد به
مباحث زیست
محیطی توجه
ویژه ای دارند
و در رتبه های
آخر به لحاظ
آالیندگی قرار
دارند
گازهای گلخانه ای است و بر همین اساس
سازمان محیط زیست در تمامی شهرها به ویژه
شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها
را برای صنایع در نظر میگیرند .درخصوص
ذوب آهن اختالفاتی درخصوص درجه یک و
دو وجود دارد اما به اعتقاد ما ذوب آهن درجه
دو محسوب شده و باید استانداردهای درجه دو
برای آن رعایت شود.
یزدی زاده گفت  :ذوب آهن تصفیه خانهای
دارد که به دنبال توسعه آن است تا بهجای
استفاده از آب زاینده رود در افق  4سال آینده از
طریق پساب زرین شهر ،فوالد شهر و نجف آباد،

آب مورد نیاز کارخانه تامین شود .
وی با اشاره به اینکه این شرکت  220مگاوات
تولید برق دارد افزود  :هم اکنون با احتساب تولید
فوالد وهمچنین تولید برق در نیروگاه های شرکت،
به ازای تولید هر کیلوگرم فوالد  5/5لیتر آب نیازمند
است در صورتی که به ظرفیت اسمی خود برسد
این مقدار به  3لیترکاهش پیدا خواهد کرد .
یزدی زاده به اشاره به ضرورت بهره گیری
از منابع زغالی زیاد موجود در کشور گفت :
با هزینه پنج میلیون دالری که صورت خواهد
گرفت ،مشکالت باطری شماره  ۳کک سازی نیز
حل خواهد شد که گام مهمی برای بهبود شرایط

زیست محیطی این شرکت محسوب می شود.
یزدی زاده گفت  :پروژه هات شارژینگ که در
بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شد به شدت
مصرف انرژی و آب را کاهش داده است
یزدی زاده گفت  :سیاست این شرکت برای
عرضه در بورس کاال به جهت شفافیت موجود
در بورس و معافیت مالیاتی است و همچنان
تداوم عرضه محصوالت ساختمانی در بورس
است .وی در پایان ضمن پاسخ به سواالت
خبرنگاران ،اهم دستاوردها و برنامه های انجام
شده و در دست انجام زیست محیطی شرکت
را عنوان کرد.

داد :باید توجه داشت که فرهنگ سازی و

توسعه گردشگری در استان امری الزم و
ضروری است .اما این امر بدون مشارکت

همه جانبه دستگاه ها و گروه های اجتماعی

مدیر بندرلنگه با اشاره به كارنامه سال  97اعالم کرد

ترانزیت بیش از  302هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه

محقق نمی شود ،لذا اداره کل میراث فرهنگی

استان به عنوان دستگاه متولی گردشگری،
ضمن تالش در این راستا آماده همکاری با

سایر دستگاههای ذیربط در جهت تقویت
ظرفیتهای گردشگری استان است .وی در
خصوص اقدامات اداره کل میراث فرهنگی

استان در راستای صیانت و معرفی میراث
های فرهنگی و طبیعی ،اظهار داشت :مرمت
و احیا بناها و خانه های تاریخی ،حمایت از

تولیدات هنرمندان صنایع دستی و پیگیری
ثبت جهانی جنگل های ارسباران از جمله

اقداماتی است که این اداره کل در راستای

صیانت و معرفی میراثهای فرهنگی و طبیعی
استان در دستور کار قرار داده است .مدیرکل
میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه سیاست

های این اداره کل در راستای تجلی چهره ای
متفاوت از آذربایجان برای گردشگران است،

افزود :یکی از مهم ترین اهدافی که در دستور
کار این اداره کل قرار گرفت ،تالش در راستای

توزیع متناسب سفر در اقصی نقاط استان با
تکیه بر ظرفیت باالی بوم گردی و طبیعت

گردی بود که به همین منظور  200مسیر
گردشگری تدوین شده است .وی با اشاره به

لزوم استفاده از ظرفیت گردشگری روستایی

و عشایری ،بر توسعه اقامتگاه های طبیعت
گردی و بوم گردی تاکید کرد و گفت :در این

راستا  52روستای هدف گردشگری آذربایجان
شرقی با هدف توسعه اقامتگاه های بوم گردی
در اولویت قرار گرفته اند و در راستای معرفی

این مناطق  193راهنمای فعال حوزه بوم گردی
و طبیعت گردی و همچنین اپلیکیشن طبیعت

«مِستر تریپ (آقای سفر)» بهصورت مستمر
در حال فعالیت هستند.

مدیر بنادر و دریانوردی لنگه از ترانزیت بیش از  302هزار
دستگاه خودرو ،ترابری بیش از  26هزار مسافر دریایی در
مسیرهای بین المللی و رشد  73درصدی ترانزیت غیرنفتی در
بندر لنگه و بنادر تابعه آن طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دریانوردی هرمزگان،
قاسم عسکری نسب با ارائه گزارشی از عملکرد دوازده ماهه بنادر
و دریانوردی لنگه و بنادر تابعه آن در سال  ۹۷اظهار کرد :در این
دوره زمانی ،در مجموع هشت میلیون و  578هزار و  632تن کاالی
نفتی و غیر نفتی در این بنادر تخلیه و بارگیری شد که یک میلیون
و  911هزار و  894تن مربوط به کاالهای غیرنفتی و شش میلیون و
 666هزار و  738تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشته است.
ترانزیت غیرنفتی  ۷۳درصد افزایش یافت
وی اظهار کرد :طی دوره زمانی یاد شده ،حجم ترانزیت کاالهای

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران:

غیرنفتی (عمدتا خودرو) در سال گذشته به  302هزار و  373تن
رسید که نشانگر رشد  ۷۳درصدی در همسنجی با سال پیش از
آن است.
رشد  52درصدی ترانزیت خودرو
مدیر بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اشاره به جابهجایی  146هزار
و  590دستگاه خودروی ترانزیتی طی دوازده ماهه سال گذشته،
از رشد  52درصدی این بخش از فعالیت های بندری خبر داد.
عسکری نسب همچنین میزان صادرات کاالهای غیرنفتی را 887
هزار و  169تن اعالم کرد و گفت :عمده این کاالها شامل میوه و
تره بار ،خشکبار ،مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده است.
کاهش  56درصدی واردات غیر نفتی
این مقام مسئول تصریح کرد :طی دوازده ماهه سال  ،۹۷بیش
از  76هزار تن کاالی غیر نفتی وارد بنادر غرب هرمزگان شد که

رقم آن در همسنجی با سال پیش از آن 56 ،درصد کاهش داشته
است.
صادرات محصوالت کشاورزی و دامی  11درصد افزایش یافت
مدیر بنادر و دریانوردی لنگه افزود :طی سال گذشته ،حجم
صادرات محصوالت کشاورزی ،دامی و احشام به  245هزار و 24
تن رسید که رشد  11درصدی را نشان می دهد.
این مقام مسئول تعداد شناورهای ورودی به بندر لنگه و
بنادر تابعه آن را  10هزار و  468فروند اعالم کرد و افزود :از این
میزان ،یک هزار و  112فروند شناور باالی هزار تن و  21هزار و
 262فروند زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.
رشد  4درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر
عسكری نسب گفت :طی سال گذشته ،سه هزار و TEU 315
کانتینر پر در این بندر تخلیه و بارگیری شده است که در این
بخش ،افزایش  4درصدی را شاهد بودیم.
افزایش  ۱۷درصدی مسافران دریایی در مسیرهای داخلی
عسکری نسب با اشاره به افزایش  ۱۷درصدی تعداد مسافران
دریایی داخلی گفت :طی دوازده ماهه سال  ،97بیش
از  468هزار و  694هزار مسافر و گردشگر از بنادر لنگه ،آفتاب
و چارک به مقصد جزایر خلیج فارس همچون کیش و ابوموسی
جابهجا شدند.
بیش از  26هزار نفر در مسیرهای بین المللی ترابری شد
وی افزود :همچنین در بخش مسافرت های دریایی بینالمللی،
بندرلنگه توانست با ترابری  26هزار و  345نفر مسافر،
رشد  3درصدی را در کارنامه عملیاتی دوازده ماهه سال  97ثبت
کند.
نجات  120نفر در آبهای غرب هرمزگان طی سال گذشته
مدیر بنادر و دریانوردی لنگه در پایان گفت :مرکز جستجو و
نجات دریایی ( )MRCCبنادر غرب هرمزگان در راستای اعمال
وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی دریانوردی ،در
مدت دوازده ماهه سال  97با  61پیام اولیه و  16عملیات جستجو و
نجات ،موفق به نجات جان  120نفر در آب های حوزه استحفاظی
خود شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :سیل تاکنون سه هزار و  ۳۶۰میلیارد
ریال به تاسیسات و زیرساخت های این
شرکت خسارت وارد کرد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد :یکهزار
و  ۶۹۵دکل برق منطقه ای خوزستان در
معرض آبگرفتگی سیل قرار داشت که از این
تعداد یکهزار و  ۱۴۴دکل در وضعیت بحرانی
قرار دارند و باید به آنها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه  ۶دکل سقوط کرده
در سیل نیاز به اصالح و بازسازی دارند،
تصریح کرد :جاده های دسترسی خطوط
و فونداسیون دکل ها به دلیل شدت و
ماندگاری سیل دچار آبشستگی شدند و باید
در همه آنها ترمیم صورت گرفته و جاده های
دسترسی بازسازی شوند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
افزود :از  ۴۷پست در معرض آبگرفتگی ۱۸
پست حالت بحرانی داشتند و سیل به بستر
و دیوارهای محوطه های آنها نیز خساراتی
زده است.
دشت بزرگ انجام اقدامات مقابله ای برای
سیل بندی و خاکریزی در اطراف این ۱۸
پست را یکی دیگر از خسارت های شرکت
برق منطقه ای خوزستان در سیل اخیر اعالم
کرد.
وی با بیان اینکه همه تالش برق منطقهای
خوزستان این بوده که خاموشی در شبکه رخ
ندهد ،تاکید کرد :در شبکه انتقال و فوق
توزیع استان هیچگونه خاموشی ناشی از
سیل رخ نداده و الزم است در این خصوص
از دستگاه هایی که در استحکام بخشی
پست ها با ما همکاری داشتند تشکر کنم.

بهکارگیری بیش از یکهزار دستگاه
ماشین آالت سنگین برای مقابله با
سیالب در خوزستان

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از
بهکارگیری بیش از یکهزار دستگاه ماشین
آالت سنگین برای مقابله با سیالب در استان
خبر داد.
رضا رضایی ،در تشریح اقدامات این اداره
کل در مقابله با سیالب اخیر گفت :اداره
راه و شهرسازی استان اقدامات فراوانی را
برای حفاظت از جادههای اصلی و جادههای
دسترسی به روستاها انجام داد.
وی بیان کرد :در صورتیکه راههای دسترسی
دچار آسیب شوند ،امدادرسانی ،کمک رسانی
و ...به مناطق سیل زده و آسیب دیده با مشکل
روبهرو خواهد شد .رضایی اذعان داشت :از
آغاز سیالب تاکنون ،تمامی کارکنان و نیروهای
این اداره ،درحال خدمت رسانی و تقویت سیل
بندها هستند و در این زمینه بیش از یکهزار
دستگاه ماشینآالت سنگین اعم از ملکی ،بخش
خصوصی ،استیجاری و ماشین آالت تامین شده
از سوی استانداری خوزستان ،در حال فعالیت
در جادهای استان و مناطق سیل زده هستند.
این مقام مسئول در ادامه افزود :از اقدامات
مهمی که اداره کل راه و شهرسازی استان در
سیالب اخیر انجام داد ،ایجاد و ترمیم سیل بند
در رودخانه کرخه در شهرستان سوسنگرد بود و
همین اقدام سبب جلوگیری از ورود آب به این
شهرستان و تخلیه آن شد.

پروژه سیستم اطفای حریق در جزیره خارگ

برداشت دانه روغنی کلزا در دهلران آغاز شد

رهبر انقالب در گام دوم انقالب چشم امیدشان به جوانان است

اولویت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

ایالم – خبرنگار «ابتکار»:مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان دهلران گفت :برداشت دانه روغنی
کلزا از مزارع این شهرستان آغاز شد.
عباس احمدی اظهار کرد :برداشت
محصول دانه روغنی کلزا از مزارع زیر کشت
این محصول از چند روز گذشته در دهلران
آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این شهرستان قطب تولید دانه
روغنی کلزا در استان است ،گفت :تمامی تمهیدات الزم برای برداشت
این دانه روغنی در سطح شهرستان انجام شده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان دهلران تصریح کرد :در سال زراعی
گذشته بیش از شش هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت دانه
روغنی کلزا اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این سطح زیر
کشت  12هزار تن محصول برداشت شود.
احمدی ادامه داد :در شهرستان دهلران تعداد چهار مرکز خرید آماده
خرید تضمینی محصول کشاورزان کلزاکار است تا کشاورزان با مشکلی
در زمینه فروش مواجه نباشند.

تبریز  -اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جمع دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد تبریز با
بیان اینکه اسالم به جوانان ارزش بسیاری قائل است ،گفت :باید از جوانان حمایت کنیم و در کنار توصیه ها و راهنمایی ها
بر آنان سخت نگیریم چرا که برخی سخت گیری های الکی ما در ناحیه جوانان ممکن است جوان را از میدان خدمت به
جامعه دور کند.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه امروز جوانان ما در عرصه های گوناگون همچون هشت سال دفاع مقدس اثر گذارند،
افزود :جوانان مومن و انقالبی با مدیریت عرصه هایی نظیر دانش هسته ای  ،ورزش ،المپیادهای علمی و تولید افتخار
آفرین هستند.
وی با تاکید بر اینکه جوانان باید قدر جوانی خود را بدانند خطاب به دانشجویان گفت :جوانان پر افتخار آذربایجانی اکنون در
پارک علم و فناوری مشغول کار بر روی ابداعات ،اختراعات و نوآوری ها به فکر خدمت به جامعه خودشان هستند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه این فعالیت ها باید توام با درستکاری ،اخالص ،حرکت در راه خدا و اخالق اسالمی باشد ،گفت:
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه جوانان باشد دغدغه مندی و مسئولیت پذیری است .جوانان باید وظیفه شناس ،بصیر ،دارای معرفت شناخت
و عقالنیت در امورشان باشند و نظم و انضباط ،خودباوری و اعتماد به نفس را از اکنون در خود نهادینه سازند.
حجت االسالم و المسلمین آل هاشم ادامه داد :دشمن تالش می کند جوانان را نسبت به آینده کشور ناامید کند ،باید نسبت به آینده امیدوار بوده
و با خط شکنی ،استقامت و پیش روی در علم در مسیر اسالم گام بردارید.
امام جمعه تبریز با دعوت از جوانان به ساده زیستی و دوری از رفاه طلبی گفت :رهبر انقالب در گام دوم انقالب چشم امیدشان به جوانان است
از این رو در امور اجرایی کشور باید میدان عمل را به این عزیزان واگذاریم و در اتاق های فکر از صاحبان فکر و اندیشه و پیشکسوتان بهره بگیریم
چرا که جوانان ریسک پذیر ،شجاع و عملگرا هستند.

سیاوش ارجمند زاده ،مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر به همراه معاونین خود ،از اداره
بندر و دریانوردی خارگ بازدید کرد.
در این بازدید سیاوش ارجمند زاده مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،ضمن حضور
در جلسه شورای معاونین اداره کل که به
میزبانی اداره بندر و دریانوردی خارگ برگزار شد
 ،از پایانه مسافری  ،اسکله مروارید و همچنین پروژه
سیستم اطفای حریق در این بندر ،بازدید کرد.ارجمند زاده در بازدید از
پروژه اطفای حریق بندر خارگ گفت :با توجه به نقش اداره کل بنادر و
دریانودی استان بوشهر در ارتقای سطح ایمنی بنادر ،پروژه اطفای حریق در
بندر مروارید و بازوی موج شکن جزیره خارگ از اولویت ویژه ای نسبت به
دیگر پروژه ها در این بندر برخوردار است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر ضمن بازدید از پایانه مسافری جزیره خارگ ،افزود :با توجه به جایگاه
و ویژگی جزیره خارگ ،امیدداریم با ایجاد فضایی مطلوب و در خور شان
ساکنین این جزیره در پایانه مسافری ،شاهد ارائه خدماتی هر چه بهتر به
مسافران در این جزیره باشیم.

