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اخبار کوتاه

مدیرعامل فوالد مبارکه از رکوردهای مداوم تولید در این
شرکت خبر داد

این شركت طالیهدار شعار «ما میتوانیم» در صنعت
فوالد كشور است

گروه شهرســتانها :حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه گفت:
گروه فوالد مبارکه در راســتای تحقق شعار ســال ( ۱۴۰۰تولید ،پشتیبانیها
و مانع زداییها) ،توانســته در بخشهای مختلف تولید در فروردین ماه ۱۴۰۰
رکوردهای متعددی را به ثبت برســاند و با تولید بیش از  ۷۰۰هزارتن تختال
در آخرین ساعات  ۳۱فروردین ماه ،بار دیگر شعار «ما میتوانیم» را در صنعت
فوالد کشــور به عمل تبدیل کند .در واقــع روندی که مجموعه فوالد مبارکه
در پیش گرفته ،در جهت برداشــتن موانع و پشتیبانی از تولید در کشور است
که خوشــبختانه تا به این لحظه محقق شده و با همت فوالدمردان ایران زمین
همچنــان ادامه دار خواهد بود .مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به مهمترین
رکوردهای ثبت شده در این شرکت در فرودین ماه گفت :شرکت فوالدمبارکه
توانســت با تالش و همت شبانه روزی در راستای عمل به منویات مقام معظم
رهبری ،فروردین  ۱۴۰۰را با شکســتن رکورد تولید در  ۴نواحی فوالدسازی،
نورد سرد ،آهنسازی و فوالدسبا به پایان برساند .یکی از مهمترین رکوردهای
تولید در این شــرکت در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به ثبت رسید
و با همت نیروهای تالشــگر ناحیه فوالدســازی توانستیم با گذر از تولید ۶۶۲
هزارتن تختال که آخرین رکورد ثبت شــده فوالدمبارکه در اســفند  ۹۹بود؛
ایــن بار با تولید ۷۰۰هزار و  ۲۱۵تن تختال رشــد قابــل قبولی را در تولید
این محصول اســتراتژیک به ثبت برســانیم .وی همچنین با اشــاره به تولید
عریــض ترین تختال که به تازگی در فوالدمبارکه به تولید رســیده نیز گفت:
کارشناســان و کارکنان واحدهای ریختهگری در شرکت فوالد مبارکه اقدام به
آمادهسازی قالب ماشــین  ۵ریختهگری برای تولید تختال با ضخامت  ۲۵۰و
عــرض  ۲۰۲۵میلیمتر ( ۲متر) کردهاند ،اقدامیمهم جهت برطرف کردن نیاز
خارجی آنسوی مرزها و ایجاد بستر عظیم
صنایع استراتژیک و بزرگ داخلی و
ِ
صادراتی برای شکستن انحصار در بازارهای بینالمللی است .چراکه تولید این
نوع تختال در حالی توسط فوالد مردان شرکت فوالد مبارکه محقق شد که تا
پیش از این ،صنایع بزرگی همچون نفت ،گاز و کشتیسازی و . . .برای تأمین
ایــن نوع از تختال ،مجبور به انجام واردات از دیگر کشــورها بودند .عظیمیان
تصریح کرد :تولید این تختال نشــان میدهد صنعتگران ،مدیران ،مهندســان
و کارشناســان شــرکت فوالد مبارکه در تالشاند که همواره ســرآمد صنعت
کشور باشند و عالوه بر تامین نیازهای صنعتگران ،برای سهامداران این شرکت
فوالدی نیز ســودآوری بیشــتری ایجاد کنند .وی اظهار کرد :در حال حاضر
بســیاری از صنایع بزرگ کشور همچون خودروسازی ،لوازم خانگی ،ساخت و
ساز ،نفت وگاز و . . .به صنعت فوالد وابسته هستند و نیاز این صنایع از طریق
تولیدات این بنگاه فوالدی قابل تامین میباشد .تا جایی که طبق آمار موجود
تقریبا  50درصد از نیاز صنایع کشــور توســط فوالد مبارکه تامین میشود .به
گفته مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ،تختال به عنوان ماده اولیه برای تولید
ورق و محصول نهایی که در صنایع نامبرده اســتفاده میشود ،از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و در شرایطی که کشورمان در مسیر توسعه و صنعتی شدن قرار
گرفته ،تولید هرچه بیشــتر این محصول میتواند حرکت را به سمت تولیدات
بیشــتر صنعتی و کم شدن وابســتگی ایران به دیگر کشــورها سرعت دهد.
عظیمیان بــا تاکید بر اینکه حرکت گروه فوالدمبارکه همواره در جهت تحقق
اهداف تعریف شــده برای کشور از سوی باالترین مقام کشور عزیزمان است در
ادامه گفت :امســال با نام تولید ،پشــتیبانیها و مانع زداییها نامگذاری شده
اســت و همانگونه که شرکت فوالدمبارکه توانست جهش تولید را در سال 99
محقق سازد ،امسال نیز با عزم فوالدین در جهت تولید بیشتر و برداشتن موانع
از سد راه تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی گام خواهد برداشت .مدیرعامل
شــرکت فوالدمبارکه در پایان گفت :تولیــدات این بنگاه صنعتی ،ضمن اینکه
منجر به تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دســتی شده ،از خروج ارز از کشور
نیز جلوگیری کرده و حتی با درآمدهای ارزی خود توانسته به اقتصاد کشور در
جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی کمک کند .امید میرود با راه اندازی
واحــد نورد گرم  2فوالدمبارکه مابقی نیاز صنایع به انواع ورقهای فوالدی نیز
در کشور تامین شود و ایران به عنوان قدرتمند ترین صنعت فوالدی در منطقه
حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.

مرگ جوجه فالمینگوها را در بختگان تهدید میکند

بنا بر گفته مدیرکل محیط زیست استان فارس ،جوجه فالمینگوهای تاالب
بختگان در خطر مرگ قرار دارند .حمید ظهرابی ،در جلســه حفاظت از منابع
آب فــارس اعالم کــرد که به دلیل بی آبی ،خطر مــرگ بالغ بر  ۵تا  ۱۲هزار
جوجه فالمینگــو را در بختگان تهدید میکند و در صــورت وقوع این اتفاق،
فارس شاهد بازخوردهای منفی خواهد بود .به گزارش ایسنا و از آنجا که یکی
از دالیل مشکل تامین آب دریاچه بختگان ،وجود زمینهای معتدد کشاورزی
در باالدســت این تاالب بینالمللی است ،ظهرابی از استاندار فارس درخواست
کرد تا اجازه دهد پیش از برداشــت آب توســط کشــاورزان ،آب مورد نیاز به
دریاچه بختگان وارد شــود .عنایت اهلل رحیمی ،اســتاندار فارس نیز در پاسخ
قــول داد حداقل آب برای نجات فالمینگوها تامین شــود .رحیمیدر ادامه با
اشــاره به تامین حقآبه بختگان در سال گذشــته و اعتراض کشاورزان ،گفت:
یکبار گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه استاندار فارس به فالمینگوها اهمیت
میدهــد ولی به تامین غذای مردم ناحیه بختــگان خیر .درحالی که اگر آن
آب به بختگان نمیرســید ،خاک و نمکی که در هوا پخش میشد ،زمینهای
کشاورزی را نابود میکرد.

رودخانههای کرج و طالقان در کمین جان گردشگران

گردشــگران با توجه به بارش باران در ارتفاعات و احتمال باالآمدن آب ،به
حریــم رودخانههای کرج و طالقان ورود نکنند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان از البرز ،گردشگران با توجه به فصل بارش از توقف در حاشیه رودخانههای
دائمیو فصلی خــودداری کنند زیــرا بارشهای ناگهانی ســبب طغیان این
رودخانهها میشود .سال گذشته تعدادی گردشگران کشور براثر بی احتیاطی
با ورود به رودخانههای خروشــان کرج و طالقان جان خود را از دســت دادند.
عباسعلی کیخایی ،مســئول روابط عمومیشرکت آب منطقه ای البرز گفت :
با توجه به هشــدار سطح نارنجی هواشناسی اســتان البرز مبنی بر بارشهای
رگباری طی امشب تا  ۲روز آینده در استان البرز  ،ورود به حاشیه رودخانههای
البرز با خطر مرگ برای گردشگران همراه است .مسئول روابط عمومیشرکت
آب منطقه ای البرز افزود :طغیان رودخانهها در شرایط بارشهای تندری دور
از انتظار نیســت ضمن آنکه اتراق در محدوده رودخانههای فصلی با مخاطرات
زیادی همراه اســت .کیخایی گفت  :انتظار میرود مردم در این روزهای بهاری
از رودخانهها فاصله بگیرند و حوادث غم انگیز گذشته را تکرار نکنند .او افزود:
با توجه به هشدار هواشناسی  ،گردشگران از اتراق در حاشیه رودخانهها به ویژه
رودخانههای پرآب کرج ،طالقان ،برغان و کردان پرهیز کنند.

سیالب راه ارتباطی  ۱۰روستا در جنوب کرمان را
مسدود کرد

معــاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان
کرمــان گفت :بــا توجه به بروز ناپایــداری جوی و بارش باران از روز شــنبه
خسارتهایی به جادههای جنوب کرمان وارد شده است .مجتبی رئیسی اظهار
کرد :بارش شــدید باران در شهرستان قلعه گنج  ۱۰محور روستایی را مسدود
و به محورهایی ارتباطی این شهرســتان خسارتهایی را وارد کرد .وی افزود:
تخریب دو دستگاه آبنما در محور قلعه گنج _رمشک در محدوده صوالن سبب
شــد تا تردد در این محور برای ساعاتی متوقف شود .رئیسی از مرمت موقتی
این نقاط آســیب دیده توســط عوامل راهداری خبــر داد و گفت :با فروکش
کردن سیالب کار بازگشایی و تیغ زنی محورهای ارتباطی مسدود شده توسط
دســتگاههای راهداری آغاز خواهد شــد .معاون راهداری اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان از تخریب پنج دســتگاه آبنما در
محورهای شهرســتان فاریاب و محور زهکلوت_ دلــگان خبر داد و گفت :کار
مرمت و بازگشــایی سه آبنمای خسارت دیده در محور زهکلوت توسط عوامل
راهداری که از صبح امروز آغاز شــده بود به پایان رســید و هم اکنون زیر بار
ترافیکی قرار گرفته اســت .وی از اعزام راهداران به مناطق خســارت دیده و
ســیل خیز خبر داد و افزود :با توجه به ادامه ناپایداریها تا سه شنبه احتمال
بروز سیالب و خسارت به راهها و ابنیه فنی در جنوب کرمان وجود دارد لذا از
رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت سرعت مطمئنه در جادهها با راهداران
مشــغول عملیات راهداری ملبس به لباس فرم راهداری همکاریهای الزم را
داشته باشند.

خشکسالی بیسابقه در لرستان

خسارتهای میلیاردی روی دست کشاورزان

کاهش بارشها منجر به بروز خشکسالی بی سابقه در
لرســتان شده به نحوی که مســئوالن از خسارت ۳۵۰۰
میلیاردی به بخش کشــاورزی خبر میدهند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان از خرم آباد ،کاهش  ۴۰درصدی
بارشها در لرســتان منجر به بروز خشکســالی بی سابقه
در این اســتان شده اســت تا بهار و تابستان خشکی در
انتظار کشــاورزان لرستانی باشد و خســارات میلیاردی
روی دست کشاورزان بماند .پاییز و زمستان  ۹۹در حالی
سپری شد که شاهد بارش قابل توجهی در استان نبودیم
و شــکل بارشها نیز از برف به بــاران تغییر کرد؛ در بهار
 ۱۴۰۰نیز چشــم اراضی کشاورزی و باغی لرستان در راه
نزوالت آسمانی خشک شد تا همه این شرایط بروز پدیده
خشکسالی را رقم بزند .مسئوالن از کشاورزان خواستهاند
که برای بیمه اراضی کشاورزی خود اقدام کنند و از کشت
محصوالت آبدوست خودداری کنند .اقدامات الزم برای
مســلوب کردن چاههای آب غیرمجاز و حفاظت از منابع
آبی رودخانههای استان نیز در دستور کار قرار گرفته است،
هرچند که براساس پیش بینیها در ماههای گرم تابستان
شــاهد افت آبدهی رودخانههای استان خواهیم بود .این
در حالیست که دست ســدهای لرستان نیز خالی از آب
کافی برای پوشش اراضی کشاورزی است و مسئوالن نیز
اعالم کردهاند آب ســدها در رودخانهها رهاسازی نخواهد
شد؛ لذا حوزه کشاورزی و باغی لرستان سال سختی را از
نظر میزان تولید محصوالت و کسب درآمد کافی در پیش
خواهد داشــت .اسفندیار حســنی مقدم رئیس سازمان
جهاد کشاورزی لرستان گفت :طبق برآوردهای انجام شده
خشکســالی تا کنون ســه هزار و  ٣٠٠میلیارد تومان به
بخش کشــاورزی لرستان خسارت وارد کرده است .وی با
اشاره به بروز خشکسالی بی سابقه در استان ،عنوان کرد:
امسال با خشکسالی کم سابقهای مواجه هستیم ،بارندگی
بلندمدت نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴۰درصد
کاهــش پیدا کرده از طرفی بارشها از برف به باران تغییر
پیدا کرده اســت .رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
افزود :اســتان دو دوره  ۴۲روزه و  ۵۰روزه را بدون بارش
باران داشته ،این موضوع خســارتهای فراوانی را به زیر
بخش کشاورزی وارد کرده است.
حســنی مقدم با اشــاره به کاهش حداقل  ۶۵۰هزار
تن انواع محصوالت کشــاورزی در ســال جــاری ،گفت:
تاکنون سه هزار و  ٣٠٠میلیارد تومان به بخش کشاورزی
خسارت وارد شــده که در صورت عدم بارش بدون شک
خســارتها افزایش پیدا خواهد کرد .وی افزود :کل سطح
محصوالت بیمه شــده  ۱۲۴هزار هکتار اســت ،بنابراین
در موضوع خشکســالی باید ورود جدی داشــته باشیم تا
خسارتها را کاهش دهیم .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
لرســتان ،عنوان کرد :مزارع دیم استان خسارت زیادی را
متحمل شــدهاند و برای برداشــت برخی دستگاهها باید

کمک کنند .وی با اشاره به خسارت ناشی از خشکسالی به
زیر بخش کشــاورزی لرستان گفت :بخش زراعت با ۴۱۹
هزار تن یعنی دو هزار میلیارد تومان بیشــترین خسارت
را از خشکسالی متحمل شــده است .داریوش حسن نژاد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به اعالم
محدودیت کشت محصوالت آبدوست در لرستان ،اظهار
داشت :در این راستا در شهرستان دورود به همه کشاورزان
حاشــیه رودخانه «تیره» در خصوص رها سازی آب سد
«مروک» فقط از طریق کانالهای احداثی پایین دســت
و عدم رهاســازی آب در رودخانه به دلیل کاهش شدید
آب در مخزن ســد از طریق بخشــداران ،مدیریت جهاد
کشــاورزی و مراکز خدمات ،دهیاران و اعضای شــورای
اسالمیو عدم کشت برنج در این مناطق تاکید شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تالش در خصوص کاهش ســطح
کشت برنج در شهرســتان توسط جهاد کشاورزی ،عنوان
کرد :همچنین جلوگیــری از حفاری چاههای غیرمجاز و
نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و صنعتی
از دیگر اقداماتی اســت که در این شهرســتان در دستور
کار قرار گرفته اســت .مدیرعامل شــرکت آب منطقهای
لرســتان در ادامه ســخنان خود با اشــاره به برخورد با
کشــاورزان غیر بومی ،جلوگیری از کاشــت گیاهان آب
دوســت ،اطالع رســانی به کشــاورزان و همچنین پر و
مسلوب کردن چاههای غیر مجاز در شهرستان خرم آباد،
اظهار داشت :در این راســتا مدیریت منابع آب خرم آباد
از همه کشــاورزان این شهرســتان و بخشهای تابعه در
خواســت کرده که با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش
شدید منابع آب زیر زمینی و سطحی بر اساس تصمیمات

پتروشیمیها آفت جان آبزیان خوریات ماهشهر
مدیرکل شیالت اســتان خوزستان گفت:آلودگی
پتروشیمیها موجب کاهش شــدید آبزیان خوریات
ماهشــهر شــد و صیادان را نیز ناچار به مهاجرت به
دیگر زیســتگاهها کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،فتحاهلل ابوعلی مدیرکل شــیالت خوزســتان
در خصــوص تاثیــر منفــی آالیندگیهــای صنایع
پتروشــیمیبر محیط زیست دریایی و کاهش آبزیان
بندر ماهشــهر ،گفت :رســیدگی به این مسئله ،جزو
وظایف ذاتی دســتگاههای زیســت محیطی است و
قطعا ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با این
پدیده برخورد کرده و تذکرات الزم را هم دادهاند .اوبا
بیــان اینکه هنوز این آالیندگیها وجود دارند ،افزود:
باید به نوعی از ادامه این آلودگی جلوگیری شــود و
صنایع پتروشیمیماهشــهر باید خسارت سنگینی را
که وارد کردهاند ،جبران کنند.

 .مدیرکل شــیالت خوزستان گفت :تذکرات الزم
به شرکتهای پتروشیمیداده شده و از سال گذشته
سعی کردند که به جبران خسارتهای وارده در بخش
منابع آبخیز کمک کنند .هفته گذشته نیز جلسهای
به ریاســت استاندار خوزســتان و معاون وزیر جهاد
کشــاورزی برگزار و مقرر شد که تذکرات جدیتری
داده شود و اگر این موضوعات رعایت نشوند ،از طریق
مراجع قانونی پیگیری خواهند شــد .او در خصوص
تلفات آبزیان تصریح کرد :آمار دقیقی از تلفات آبزیان
وجود ندارد اما در عمل مشــکالت زیادی ایجاد شده
اســت .فتح اهلل ابوعلی تصریح کرد :خوریات ماهشهر
که در گذشــته زیستگاه بسیاری از ماهیان دریایی و
صیدگاه مهمیبرای صیادان بودند ،به حدی خالی از
منابع آبزی شــدهاند که صیادان مجبور شــدند برای
صید به زیستگاههای دیگر مهاجرت کنند.

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ،از کشت هندوانه،
برنج ،ذرت و محصوالت پر مصرف آب در کشــت بهاره و
تابســتان و انتقال آب به اراضی غیر ،جدا خودداری کنند.
حسن نژاد تاکید کرد :در صورت مشاهده تخلف بر اساس
مــواد قانونــی ۲۷ ،۲۸و  ۴۵قانون توزیــع عادالنه آب با
متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه ســخنان خود با تاکید بر ضرورت حفاظت
منابــع آب شهرســتان پلدختر با محوریت خشکســالی،
آزاد ســازی حرایم و بســتر رودخانه کشکان و جلوگیری
از کاشــت گیاهان آب دوســت در این شهرســتان بیان
داشــت :همچنین پر کردن چاههای غیر مجاز ،قطع برق
مشــترکین پر مصــرف ،جلوگیری از برداشــت غیر مجاز
مصالــح رودخانهای ،اجرای سیســتمهای نویــن آبیاری،
تغییر الگوی کشت ،کاهش سطح زیر کشت و نصب کنتور
هوشمند برای همه چاههای آب این شهرستان مورد تاکید
قرار گرفته است .مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان،
تاکید کرد :در این راستا امور منابع آب شهرستان پلدختر
از همه کشاورزان شهرستان پلدختر و بخشهای تابعه در
خواست کرده با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش شدید
منابع آب زیر زمینی و سطحی بر اساس تصمیمات شورای
حفاظت از منابع آب شهرســتان ،از کشت هندوانه ،برنج،
ذرت و محصوالت پر مصرف آب در کشت بهاره و تابستان
و انتقال آب به اراضی غیر ،جدا خودداری کنند .حسن نژاد
در ادامه سخنان خود با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده
در شهرستان بروجرد نیز عنوان کرد :در این راستا از سوی
امور منابع آب شهرستان بروجرد به کشاورزان منطقه برای
خودداری از کشت محصوالت آبدوست در مراکز خدمات

کشــاورزی اخطار داده شده اســت .وی بیان داشت :امور
منابع آب شهرستان بروجرد با توجه به کاهش بارندگی و
احتمال وقوع خشکســالی امسال اقدام به نصب اخطاریه
در مراکز خدمات کشــاورزی شهرستان بروجرد کرده و از
کشاورزان در خواست کرده از کشت محصوالت آبدوست
مانند برنج ،سیب زمینی و پیاز جدا خودداری کنند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای لرستان پیش از این
نیز در ســخنانی از پر شــدن  ۵۵درصد مخازن سدهای
استان بر اثر بارشهای صورت گرفته خبر داده بود و گفته
است :تا هشــتم فروردین ماه حجم آب در پشت سدهای
استان  ۵ .۱۱۴میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت
به مدت مشــابه ســال گذشــته که  ۷ .۱۵۱میلیون متر
مکعب بوده  ۲۵درصد کاهش را نشان میدهد .حسن نژاد
اضافه کرد :در مجموع  ۵۵درصد مخازن ســدهای استان
در حال حاضر پر اســت .وی با بیان اینکه عمده آبگیری
ســدهای اســتان در ماههای فروردین و اردیبهشت بوده
اســت ،گفت ۶۹ .۷ :مترمکعــب در ثانیه مجموع ورودی
شش سد اســتان بوده و  ۳ .۰مترمکعب بر ثانیه خروجی
آنها اســت .مدیرعامل شــرکت آب منطقهای لرستان با
اشاره به اینکه این شش سد شامل «مروک»« ،ایوشان»،
«تنگهالــه»« ،خانآباد»« ،کزنار» و «حوضیان» اســت،
بیــان کرد :با توجه به کاهش بارندگیهایی که در ســال
آبی  ۱۳۹۹ -۱۴۰۰داشــتیم قطعاً پیشبینی میشــود
در فصــول گرم ســال (تیر و مرداد) شــاهد افت آبدهی
رودخانههای استان باشیم .گودرز امیری معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتاندار لرســتان نیز در این رابطه گفت:
عدم کشت محصوالت آبدوســت در لرستان در دستور
کار قــرار گرفتــه و در این راســتا از مردم و کشــاورزان
خواهش میکنیم که اگر قرار اســت کِشــتی انجام دهند
با هماهنگی جهاد کشــاورزی و آب منطقهای باشد .وی
با بیان اینکه همچنین کشــاورزان استان تمام محصوالت
خود را بیمه کنند چرا که دولت دیگر خســارتی بابت از
بین رفتن محصوالت کشاورزی پرداخت نمیکند ،افزود:
اگر آســیبی به محصوالت کشــاورزی وارد شد از طریق
بیمه باید جبران شــود .معاون هماهنگــی امور عمرانی
اســتاندار لرســتان در ادامه با تاکید بر اینکه خواهش ما
این اســت که مردم همکاری کنند و از اســتفاده از آب
شــرب برای کشاورزی و یا آبیاری باغات خودداری کنند،
گفت :همچنین ممکن اســت که آتش سوزیها افزایش
پیدا کند که در این راســتا برای مقابله با آتش ســوزی
وسایل و امکانات مورد نیاز تأمین و قرار شده که در اختیار
شــهرداریها و دهیاریها قرار گیرد .بــه هر روی اتخاذ
تصمیمات الزم برای کاهش خسارات خشکسالی و جدیت
در اجرای سیاســتهای کنترل مصرف آب در بخشهای
مختلف ،موضوعی اســت که باید در دســتور کار مدیران
حوزههای آب و کشاورزی قرار بگیرد.

فرسودگی دستگاهها چالش پیش پای واحد تولیدی لوله گستر اسفراین
مدیــر عامــل واحــد تولیــدی لولــه گســتر
اســفراین از فرســودگی دســتگاهها بــه عنــوان
یــک چالــش پیش پــای ایــن واحد تولیــدی یاد
کرد.
مازیار زنــد در گفت و گو با ایســنا گفت :واحد
تولیدی لوله گستر اسفراین یکی از واحدهای تولیدی
اســت که میتواند با تولید لولههای مورد نیاز وزارت
نفت ،کشور را از وابســتگی به واردات لولههای مورد
نیاز در صنعت نفت و گاز خودکفا کند .وی با اشــاره
به اینکه در حال حاضر مهمترین مشــکل اساســی
شرکت لوله گستر اســفراین قدیمیبودن دستگاهها
اســت ،افزود ۶۰ :تا  ۷۰میلیارد تومــان اعتبار برای
نوســازی دستگاهها و ماشین آالت این واحد تولیدی
نیاز است.
زند با بیان اینکه امســال اولین ســالی است که

لوله گستر اســفراین تولید را از ســوم فروردین ماه
آغــاز کــرد ،ادامه داد :هــدف گذاری امســال برای
تولید در ایــن واحد تولیدی  ۴۰هزار تن اســت .به
گفته این مقام مســئول طی ســال گذشــته میزان
تولید در این واحد تولیدی  ۲۱هزار تن بوده اســت
و اولین ســالی بوده که این واحد تولیدی به ظرفیت
تولید رسید.
وی خاطرنشان کرد :در سال  ،۹۵میزان تولید در
لوله گســتر اســفراین  ۲۵هزار تن بوده که البته هم
تولید لوله ،لولههای تعمیراتی و لولههای وارداتی نیز
مشمول  ۲۵هزار تن میشد .مدیر عامل واحد تولیدی
لوله گستر اسفراین تاکیدکرد :با توجه به قدیمیبودن
دستگاهها ،میتوان تولید در نظر گرفته شده را انجام
داد اما فقط فرسودگی تجهیزات روند تولید را کمیکند
خواهد کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

اصفهانیها صرفهجویی نکنند ،خاموشی برق صددرصد است

گروه شهرستانها :مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه به دلیل استفاده
از سیســتمهای سرمایشــی در ایام پیک تابستان حدود
 ۴۰تــا  ۵۰درصد مصرف برق افزایــش مییابد ،گفت :اگر
اصفهانیهــا در مصرف برق صرفه جویی نکنند ،تابســتان
امسال ،خاموشی برق صد درصد خواهد بود .مرسل صالحی
با اشــاره به افزایش دمای هوا ،اظهار کرد :به ازای هر یک
درجه افزایش دما ،به طور متوســط  ۵درصد مصرف برق
به دلیل استفاده از سیستمهای سرمایشی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش  ۱۷درصدی
مصرف برق نســبت به سال گذشته هســتیم ،گفت :این
اتفــاق دالیل متعددی دارد که یکی از آنها مربوط به تداوم
شیوع ویروس کرونا و سیســتم آموزش مجازی در منازل
اســت ،همچنین با توجه به کاهــش بارشها ،به دلیل کم
آبی چاههای کشــاورزی زودتر وارد مدار شــده اند که این
موجب چالش تامین برق در ایام پیک خواهد شــد .مدیر
دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
با بیان اینکه پیک مصرف از  ۱۵خرداد تا  ۱۵شهریور است،
وقتی فصل گرم در یاســوج شروع میشود شهروندان
حومــه جنوب و جنوب غربی در شــهرک امام علی (ع)،
شرف آباد ،شهرک جهاد و شــهرک امام حسین(ع) بوی
فاضالب را باید تا پایان این فصل تحمل کنند .به گزارش
ایلنا از یاسوج ،شهروندان این شهرکها سالهاست با بوی
نامطبوع فاضالب در ســاعات آرام شب مجبور به زندگی
هســتند در حالی که برای رفع این بوی نامطبوع ،شرکت
آب و فاضالب اســتان کهگیلویــه و بویراحمد تنها به 40
میلیون تومان پول نیــاز داردُ .مدیر بهره برداری فاضالب
شرکت آب و فاضالب شهرستان بویراحمد با اظهار تاسف

گفت :در این بازه زمانی به دلیل اســتفاده از سیستمهای
سرمایشــی حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد مصــرف برق افزایش
مییابد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق برای کاهش
خاموشیها در تابستان ،اظهار کرد :در این خصوص همانند
سالهای گذشته تفاهم نامههایی را با مشترکان صنعتی و
دیمانــدی منعقد کرده ایم و تا امــروز حدود  ۶تفاهم نامه
امضا شــده که در مجموع باید  ۱۱۸مگاوات در ســاعات
پیک مصرف ( ۱۲تا  ۱۷هر روز) مدیریت بار داشته باشند.
صالحی یادآور شد :ســال گذشته از مجموع  ۸۷۰۰تفاهم
نامه صنعتی و دیمانــدی حدود  ۱۳۰مگاوات همکاری در
کاهش مصرف برق داشتیم و حدود  ۹میلیارد تومان به این
مشــترکان پاداش دادیم .وی همچنین تاکید کرد :امسال
بخش صنعت مکلف به کمــک و صرفه جویی مصرف ۷۰
مگاوات برق ،چاههای کشــاورزی  ۲۵مگاوات برق ،بخش
تجاری  ۳مگاوات و بخش اداری و سی ان جی  ۱۰مگاوات
برق است ،همچنین  ۵مگاوات برق نیز با نصب سیستمهای
کنترل سرمایشــی ادارات از راه دور صرفه جویی خواهیم

داشــت .مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان با اشاره به ضرورت صرفه جویی مصرف
برق در بخش خانگی ،اظهار کرد ۳۵ :درصد مشترکین برق
اصفهــان در بخش خانگی قرار دارنــد و اگر این بخش در
مدیریت مصرف همکاری نداشته باشند ،قطعی برق خواهیم
داشت.
وی تاکید کــرد :خانوادهها بایــد مدیریت مصرف برق
داشته باشند و در ساعات پیک از استفاده وسایل پرمصرف
جلوگیــری کنند و کولرها را بــر دور کم و دمای کولرهای
گازی را بــر روی  ۲۴تــا  ۲۶درجه قــرار دهند .صالحی با
بیان اینکه سال گذشته پیک مصرف برق در استان ۱۲۳۳
مــگاوات بود ،گفت :ظرفیت شــبکه تولید برق مشــخص
اســت و پیش از این اجازه مصــرف نداریم و به طور قطع
اگر مردم مدیریت مصرف نداشــته باشــند و بیش از عدد
تعیین شده مصرف کنند ،شبکه دیگر ظرفیت پاسخگویی
نخواهد داشــت و قطعی برق خواهیم داشت .وی با اشاره
به اینکه قطعی برق از ســوی دیسپاچینگ مرکزی اتفاق
میافتد تا قطعی سراسری برق نداشته باشیم ،توضیح داد:

بوی فاضالب جنوب یاسوج را فراگرفته است

آب و فاضالب در انتظار  40میلیون تومان
از انتشار بوی نامطبوع در شــهرکهای جنوبی و جنوب
غربی یاســوج ،اظهارداشت :برای رفع بوی نامطبوع شبانه
در این نواحی باید یک دســتگاه پمپ تقویت هوادهی که
ارزش ریالی آن حدود  40میلیون تومان اســت خریداری
و نصب شود .سیدعطاهلل جهاندیده به ایلنا گفت :متاسفانه
با شــروع فصل گرم در یاسوج شاهد انتشار بوی نامطبوع

فاضالب در چندســاله اخیر در شــهرکهای عنوان شده
بــوده و واقعا ســاکنان این نواحــی از وضعیت کنونی به
شدت گله مند هستند.
وی با بیــان اینکه بدلیل افزایش دمــا و تغییرات آب
و هوایی شــاهد فرار گازهای عالــی معروف به  VOCاز
تصفیه خانه فاضالب یاسوج هستیم ،خاطرنشان کرد :تنها

هر سال ســهمیههای برق مناطق مختلف کشور در ایایم
پیک تعریف میشود و اگر شهرها از این سهمیه تجاوز کنند
در اولویت قطعی برق قــرار میگیرند .مدیر دفتر مدیریت
مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت :اگر در
ایام پیک  ۲۰۰مگاوات از مصرف برق اصفهان کم نشود این
شهرســتان نیز در اولویت قطعی برق قرار میگیرد و پیش
بینی میکنیم اگر مردم در مصرف برق صرفه جویی نکنند
تابستان امسال ،خاموشی برق صد درصد خواهد بود ،چراکه
به دلیل وضعیت بارشها و کم آبی ،شــرایط امسال سخت
تر از سال گذشته اســت .وی در ادامه با بیان اینکه حدود
 ۳۸درصد مشترکین برق اصفهان پرمصرف هستند ،گفت:
این مشترکین باید هر ماه زیر  ۳۰۰کیلووات ساعت مصرف
داشته باشند و باالی این عدد در ردیف مشترکین پرمصرف
قرار میگیرند ،اما اگر مشترکین زیر  ۱۰۰کیلووات ساعت
مصرف داشــته بانشســد در ماههای گرم مشمول تخفیف
 ۱۰۰درصدی مصرف میشوند .به گفته صالحی ،در حال
حاضر  ۱۲درصد مشترکین برق اصفهان جزو مشترکین کم
مصرف هستند و برق آنها  ۱۰۰درصد رایگان است.

راهکار رفع بوی نامطبوع فاضالب از این شهرکها ،نصب
یک پمپ تقویــت هوادهیهای تصفیه خانه به ارزش 40
میلیون تومان اســتُ .مدیر بهره برداری فاضالب شرکت
آب و فاضالب شهرســتان بویراحمد گفــت :تصفیه خانه
فاضالب این شهر هم اکنون دارای  40هزار اشتراک بوده
که البته ظرفیت آن تا افق  1410برای  197هزار اشتراک
پیش بینی شده اســت .جهاندیده ،شروع ساخت تصفیه
خانه فاضالب یاســوج را  1383عنوان و یادآورشد :توان
کنونی ایــن تصفیه خانه  250تــا  300لیتر فاضالب در
ثانیه است.

ایمنسازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است
گــروه شهرســتانها :معــاون راهداری ســازمان
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای گفت :ایمن ســازی
محور شــریانی ماکو  -بازرگان منتهی به بزرگترین مرز
زمینی ایران (بــازرگان) در اولویت برنامههای ســازمان
قرار دارد.
رضا اکبری با تاکید بر اهمیت ایمن ســازی محورهای
دسترســی به پایانههای مرزی و مناطق گردشگری افزود:
محورهای شــریانی خوی  -ایواوغلــی و ماکو  -بازرگان
از محورهای مهم ترانزیتی کشــور اســت زیرا بیشترین
مبادالت کاال با کشــور ترکیه و به تبع آن با اروپا از طریق

این محورها انجام میگیرد .وی اظهار داشــت :ســازمان
راهــداری و حمل و نقل جاده ای توجــه ویژه ای به این
محورهای شــریانی دارد و عملیــات تعریض این محورها
و خط کشی و ایمن ســازی آنها پیگیری میشود .معاون
راهداری ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه
داد :طــرح ســاماندهی محور خوی  -ایواوغلــی با اعتبار
 ۳۶۴میلیــارد ریــال ،ایمن ســازی محورهای شــریانی
حوزه شهرستان ســلماس ،اقدامات بهسازی سالنتجاری
پایانــه مرزی بــازرگان در جهت اجرای طــرح مدیریت
یکپارچــه پایانه مرزی بــه صورت پایلــوت در این مرز،

پل پنج دهانــه  ۲۲متری مهلذان شهرســتان خوی که
بخشــی از پروژههای مورد بازدید بود ،تنها گوشــه ای از
طرحهای عمرانی در دســت اقدام این اداره کل در شمال
استان است.
اکبری اضافه کــرد :احداث پل پوش آباد اشــنویه به
عنوان یکی دیگــر از پروژههای مورد بازدید در  ۱۱دهنه
 ۱۰متری و با پیشــرفت فیزیکی بالغ بر  ۵۰درصدی در
حال انجام است و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری
به بهره برداری برســد .معاون راهداری سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده ای ،طی  ۲روز گذشــته در ســفر به

محورهای شمال و جنوب استان از محور ارومیه  -سلماس،
ســلماس  -خوی  ،خوی  -ایواوغلی ،ایواوغلی  -چایپاره
و ماکو  -بازرگان و محورهای مواصالتی شهرســتانهای
اشــنویه  ،پیرانشهر و نقده بازدید و از پروژههای مختلف
راهــداری در این محورهــا از قبیــل پروژههای تعریض
محورها ،ســاخت و توســعه ابنیه فنی ،خط کشی ،حذف
نقاط پــر حادثه بازدید کرد و در جریان مســائل مربوط
به ایــن پروژهها قرار گرفت .بــازرگان ،یکی از مهمترین
مرزهــای زمینی کشــور بوده که در مرز ایــران با ترکیه
قرار دارد.

