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نقش ویژه بندر بوشهر در صنعت حمل و
نقل دریایی کشور

بوشهر -سهيالكرمپورنيا،خبرنگاراقتصادسرآمد-علی
اكبر صفایی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل
ســازمان بنادر و دریانوردی به همراه هياتی از بندر بوشهر
دیدن كرد.
به گزارش روابط عمومی ،علی اكبر صفایی مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی در حاشيه این بازدید و در جمع خبرنگاران
گفت :مجموعه بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر یکی از
مجموعه های مهم سازمان بنادر و دریانوردی كشور ميباشد
كه با دارا بودن بنادری فعال حجم عظيمی از ترافيک دریایی
كشور را در بحث نفتی و غير نفتی رقم ميزند.
وی افزود :خوشــبختانه با اقدامات بســيار خوبی كه طی
سفرهای ریاست محترم جمهور با كشورهای همسایه صورت
گرفته و گشایش هایی كه اخيرا داشتيم رشد ترافيک خوبی
در فعاليت های صادرات و واردات در بندر بوشهر ایجاد شده
است كه این مهم نسبت به سال گذشته رشدی  ۲۲درصدی
را نشان می دهد و نوید رونق گرفتن فعاليتها در بندر بوشهر
است.
صفایی اضافــه كــرد :در حــوزه فعاليت هــای نفتی نيز
خوشبختانه حجم صادرات از یک و نيم ميليون بشکه فراتر
رفته و مجموعه بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر نيز در
مباحث دریایی و بندری حمایت ها و پشــتيبانی های الزم
را داده اند.
وی درخصوص مراودات ایران با كشــور قطــر و نقش بندر
بوشــهر عنوان كرد :سفر ریاســت محترم جمهور به كشور
قطر نقطه عطفی در تاریخ بود و در جریان این ســفر ضمن
ایجاد ارتباط بسيار خوب و موثر با مسئوالن كشور دوست و
همسایه ،اسناد زیادی به امضاء رسيد كه  ۳سند آن در حوزه
سازمان بنادر و دریانوردی بود
علی اكبر صفایی ادامه داد :با توجه به برگزاری جام جهانی
در كشورقطر  ،بنادر استان بوشهر از جایگاه و نقش ویژه ای
در این خصوص برخوردار هستند
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در بحث طرحهای
توسعه ای در بنادر استان بوشهر اظهار داشت :این موضوع
یکی از موضوعات جدی سازمان بنادر و دریانوردی ميباشد
و با توجه به پيگيری های مســتمری كه مســئولين اداره
كل بنادر و دریانوردی اســتان و دیگر مســئوالن استانی
دراین خصوص داشــته اند  ،ما سرعت خيلی خوبی بر بحث
ساماندهی بنادر شمالی استان را لحاظ كردیم و امروز یکی
از اهداف حضور من در استان بوشهر نيز همين موضوع بود
و در این راستا با حضور مشاور بخشی از مطالعات انجام شده
را بازنگری كردیم تا انشاهلل بتوانيم در كوتاه مدت شاهد رشد
و شکوفایی این بنادر و رفع مشکالت مردم در این خصوص
باشيم.

فرماندار اراک :تامین زمین در اراک برای ۲هزار واحد مسکن محرومان در دستور کار باشد
اراک -غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-فرماندار اراک گفت :تامين زمين برای  ۲هزار واحد برای مسکن محرومان باید در دستور كار قرار گرد.
امير هادی افزود :در حوزه راههای مواصالتی شهرستان نيز در خواست ارتقای راههای روستایی به اصلی را داریم.
وی ادامه داد ۲۶۴ :واحد مسکن ایثارگران در اراک وجود دارد كه به دليل تورم با پيشرفت فيزیکی  ۸۰درصد با مشکل مواجه شدهاست.
هادی همچنين بيان كرد ۷۰۰ :ميليون ریال تسهيالت به این واحدها اختصاص یافته بود كه برای تکميل این واحدها این تسهيالت باید به سه ميليارد ریال افزایش یابد.
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان :

امسال 62هکتار به ذخایر جنگلهای همدان اضافه شد

همدان-فاطمه دی آبادی  -خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیركل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان همدان
گفت :امسال  ۶۲هکتار به ذخایر جنگلهای استان اضافه
شد ،به نوعی كه در سال  ۹۶حدود  ۵۱۸هکتار ذخيرهگاه
شناســایی و به مرور این ميزان به دو هــزار و  ۷۵۰هکتار
رسيد.
اســفندیار خزایــی به مناســبت هفته منابــع طبيعی و
آبخيزداری در جمع خبرنگاران با بيان اینکه استان همدان
در  ۴حوزه آبخيز قره چای ،گاماسياب ،سفيد رود و گاوشان
قرار دارد ،اظهاركــرد :هيچ آبی از حوزههــای مربوطه به
استان همدان وارد نمیشود بدین ترتيب باید حفاظت از
منابع طبيعی استان را در پيش بگيریم.
وی با بيان اینکه گونههای گياهی در اســتان همدان در
مراتع و جنگلها به یک هزار و  ۶۵۸مورد میرسد ،به نواحی
رویشی در استان اشاره و گفت :ذخيره گاههای جنگلی مان
را شناسایی و در حراست از آنها تاكيد داریم.
خزایی با بيان اینکه  ۲۸۳هکتار از ذخيره گاهها در استان
همدان شامل گونه مرتعی گون است ،خاطرنشان كرد :در
ســال جاری  ۶۲هکتار به ذخایر جنگلهای استان اضافه

شد ،به نوعی كه در سال  ۹۶حدود  ۵۱۸هکتار ذخيرهگاه
شناســایی و به مرور این ميزان به دو هــزار و  ۷۵۰هکتار
رسيد.
وی اظهار كرد :در این راســتا ،گونههای گياهی كه ارزش
ژنتيکی دارند یا در حال انقراض هســتند باید در ذخيره
گاهها تحت حراست قرار بگيرند.
این مسئول با اشاره به اینکه طی سه سال از سال  ۱۳۹۷تا
 ۱۳۹۹هر ساله یک هزار هکتار جنگلکاری به صورت زراعت

چوب ،گونههای فضای سبز و گونههای جنگلی به استان
همدان اضافه شده اســت ،گفت ۸۰ :درصد زنده مانی در
استان داشته ایم و سعی كرده ایم تا مدیریت كوچ را نيز بر
اساس سياست گذاریهای كوچ در پيش بگيریم.
ایل راهها تبدیل به اتوبان شده اند
مدیركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان همدان در پاسخ
به خبرنگار مهر در خصوص وضعيت تخریبهای صورت
گرفته در كوهســتان الوند و تأثيرات اسکان عشایر در این
زمينه نيز گفت :عشایر حق اسکان ثابت و سقف زدن محل
اسکان خود را ندارند ،متأسفانه ایل راهها تبدیل به اتوبان
شده اند و این موضوع موجب شده تا در كنار تغييرات آب و
هوایی و كوچهای ماشينی شاهد مسائلی در منابع طبيعی
باشيم.
خزایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه هر ساله
بالغ بر دو هزار هکتار عمليات در مراتع اســتان همدان به
انجام میرسد ،اضافه كرد :در حوزه آبخيزداری اعتبارات
 ۸۵ميليارد تومانی صندوق توســعه ملی جذب و در سال
جاری نيز علی رغم قطع اعتبــارات این صندوق ،از محل
دیگر اعتبارات بالغ بر  ۶۲ميليارد تومان تخصيص یافت.

اجرای پروژه آبرسانی به بیش از هزار و  ۵۰۰روستایی در شهرستان جوانرود

كرمانشــاه ،فردین كبودی-خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیر امــور آب و فاضــالب شهرســتان جوانرود از
پيشــرفت  ۱۰درصدی پروژه آبرســانی به  ۶روســتای
شهرستان با جمعيت بالغ بر هزار و  ۵۰۰نفر خبر داد.
شركت آب و فاضالب استان كرمانشــاه ،غفار صالحی به
تشریح وضعيت آب شــرب مجتمع بانی عزیز پرداخت و
گفت :آب این مجتمع از سه دهنه چشمه تامين می شود
كه با توجه به كاهش نزوالت آسمانی طی چند سال اخير
این چشــمه ها با كاهش آبدهی و گاهاً خشــکی مواجه
شدند .به گفته صالحی با كاهش آبدهی چشمه های تامين

آب شــرب مجتمع بانی عزیز و افت فشــار و قطع آب در
روستاهای تحت پوشش آن ،امور آبفا شهرستان جوانرود
در گام اول آبرسانی سيار به این روستاها و حفر یک حلقه
چاه دســتی را آغاز نمود ،همچنين حفر یــک حلقه چاه
آهکی به عمق  ۴۵۰متر به عنوان اصلــی ترین اقدام این
امور به منظور تامين بلند مدت آب مجتمع در دستور كار
قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان جوانــرود افزود :این
پروژه با پيشرفت  ۱۰درصدی در حال انجام است و پس از
بهره برداری از آن اهالی  ۶روستای تحت پوشش مجتمع با

جمعيتی بالغ بر هزار و  ۵۰۰نفر از آب شرب سالم و پایدار
بهره مند خواهند شد.
صالحی در پایان خاطر نشــان ســاخت :در خواست ما از
مردم شریف شهرســتان این اســت كه با رعایت الگوی
صحيح مدیریت مصرف و پرهيــز از مصارف غيرضروری
همچون شستشــوی حياط ،پاركينک و … با آب شــرب
عالوه بر جلوگيری از افت فشار و قطعی آب ،همکاری الزم
را با پرسنل این امور داشــته باشند .مجتمع بانی عزیز با ۶
روستای تحت پوشش و جمعيتی بالغ بر هزار و  ۵۰۰نفر در
 ۴۵كيلومتری شهر جوانرود قرار دارد.
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بیش از  ۵0درصد خیریه های
ثبت شده کشور در اصفهان
وجود دارد

محمد رضا یزدان پناه در نشســت خبری با
اصحاب رسانه اظهار داشت :از سال  ۸۳خيریه
شجره طيبه در حمایت از نخبگان و استعداد
های درخشانی كه تمکن مالی ندارند ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه در اصفهان بيش از ۱۰۰۰
خيریه ثبت شده است افزود :بيش از  ۵۰درصد
خيریه های ثبت شده كشور در اصفهان است
و كارموازی خيلی انجام می شــود ،اما كار ما
متفاوت است.
یزدان پنــاه اضافه كرد :هيات مدیره شــجره
طيبه از تعدادی از فرهنگيان آموزش و پروش
تشکيل شده و كارمان شناسایی دانش آموزان
و دانشــجویان ترک تحصيل كرده است؛ در
اصل هيات مدیره تصميم گرفت از نخبگان بی
بضاعت حمایت كند.
وی شناسایی دانشآموزان و دانشجویان نخبه
را هدف اصلی و اساسی این موسسه دانست و
اظهار داشت :این موسســه با شناسایی افراد
نخبه كه توانایی پرداخت هزینه های تحصيلی
خود را ندارند،با اعطای وام بدون سود و ضامن
به آنها كمک میكند،بتواننــد ادامه تحصيل
دهند و قله های پيشرفت را یکی پس از دیگری
طی كرده و پس از رسيدن به موفقيت بتوانند
خود نيز جزو افرادی باشند كه نه تنها هزینهای
كه به آنها پرداخت شــده را برگردانند ؛بلکه
خود نيز به این موسسه كمک می كند و جزو
خيرین این موسسه خواهند شد.
وی با بيان اینکه با رشــد هر یک نخبه زمينه
توســعه پایدار ،فقرزدایی و ایجاد اشتغال در
كشــور فراهم خواهد شــد ،ادامه داد :مردم
نيازمند كمک خيران هســتند و كار خير در
بين تمام جوامع و كشــورها مطرح است اما
در ایران با غنای دینی ریشــه تاریخی دارد.
مدیرعامــل خيریه طيبه شــجره اضافه كرد:
با مجــوز اقتصادی ،قرض الحســنه زده ایم و
نخبگان بدون پرداخت كارمزد وام دریافت می
كنند و اگر نتوانست قسط بدهد خودمان جای
او پرداخت می كنيم.

تبدیل انرژی و هزینه توزیع در  ۲ســال گذشته معادل ۲۵۰
تومان برای هر كيلووات تعيين شــده و به عبارت دیگر ،نرخ
تشویقیها  ۵برابر شده است
به گفتــه ی وی با بيــان اینکه ميــزان نرخ پــاداش برای
صرفهجویی در زمان اوج بار  ۲برابر میشود گفت :اگر مشترک

ميزان صرفهجویی خود را در زمــان اوج بار قرار دهد ۲ ،برابر
نرخ بيان شده برای هر كيلووات ساعت پاداش دریافت خواهد
كرد و نســبت به نظام قبلی تعرفهگذاری با افزایش  ۱۰برابر
پاداشها مواجه هســتيم .مهرداد جنتيان.معاون فروش و
خدمات مشتركين شركت توزیع برق اصفهان در این خصوص
ضمن ابراز نارضایتی از مصرف برق در بانکها خاطر نشان كرد:
امروزه یکي از عوامل مهم افزایش مصرف انرژي الکتریکي در
ادارات رایانه ها و لوازم جانبي آنها مانند مانيتورها ،اسکنرها
و پرینترها مي باشــند به طوري كه مصرف كل آنها دراغلب
اوقات اداري حتي به بيشتر از مصرف روشنائي مي رسد .اگر
كاربران با مدیریت صحيح مصرف انرژي الکتریکي رایانه ها
آشنایي داشته باشــند و به باور دروني مزایاي صرفه جویي
دست یابند اقدام به تغيير نوع رفتار خود در زمينه استفاده از
این لوازم مي نمایند .از آن جمله مي توان به آگاه ساختن آنها
به مواردي چون فعال كردن مدهاي مختلف با مصرف انرژي
پایين ،استفاده از صفحه نمایش سياه ،خاموش كردن رایانه،
نحوه استفاده از برنامه هاي محافظ صفحه نمایش یا screen
 saverو غيره اشاره نمود.

بازدید های مستمر مهندس رخصتی از خطوط تولید وپروژه های کارخانه ذوب آهن اصفهان
مهندس ایرج رخصتی سرپرست
مدیریت عامل ذوبآهن اصفهان
از پــروژه هــای توســعه بخــش
فوالدســازی و همچنيــن بخــش
توليدات كک و مواد شيميایی بازدید
كرد و با تالشگران این بخش ها دیدار
و گفتگو نمود .
وی همت تالشــگران این شركت را
ستودنی دانست و گفت  :بزرگترین
ســرمایه ذوب آهن  ،تالش و جهاد
فوالدمردانش است كه با شایستگی
مفهوم غيرت و همت مردانه را جلوه
گر ساخته اند.
سرپرســت مدیریت عامــل ذوب
آهن در بازدید از پروژه های توسعه
بخش فوالدســازی گفت  :ساخت
 LF۳تــا نيمــه اول ســال آینده و
بازســازی  LF۱تا اواخر سال ۱۴۰۱

به پایان می رســد و ایــن پروژه ها
در رفع گلوگاه های توليد در بخش
فوالدســازی و همچنين خط توليد
شركت نقش مهی دارد  .وی با اشاره
به اهميت زیاد این پــروژه ها برای
شركت خواستار تســریع در اجرای
آنها و نصب تجهيزات مربوطه شــد
و از تالشگران حوزه توسعه  ،عوامل
اجرایی و مسئولين شــركت فوالد
تکنيک به جهت تــالش و همت در
پيشــبرد این پــروژه قدردانی كرد.
گفتنی اســت كار اجرایی پروژه های
مذكور از اوایل امسال آغاز شده است و
پروژه ساخت  LF۳در بخش ساختمان
و تامين اســکلت  ۹۰درصد پيشرفت
داشته است  .هزینه اجرای این پروژه
ها بالغ بر  ۵۰ميليارد تومان و  ۸ميليون
و  ۲۰۰هزار یورو می باشد  .سرپرست

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

 4۵میلیارد برای بیمارستان نیایش
خرمآباد در نظر گرفته شده است

خرم آباد ســبحان حبيبــی ،خبرنگاراقتصاد
سرآمد -معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان
گفت :در بودجه  ۴۵ ،۱۴۰۱ميليــارد تومان برای
بيمارستان نيایش خرمآباد در نظر گرفته شده است
دكتر علی فرهادی اظهار كرد :دســتاورد بســيار
خوب ســفر هيات دولت به لرستان اعتبارات خيلی
خوبی بود كه برای سه بيمارستان نيایش خرمآباد،
بيمارســتانهای رازی كوهدشــت و گهــر دورود
گذاشتند.
وی ادامه داد :برای توسعه بخش نوزادان بيمارستان
شــهيد رحيمی نيز اعتباراتی در این ســفر در نظر
گرفته شد.
معاون دانشگاه علوم پزشــکی لرستان گفت :برای
درمانگاه بزنوید اليگودرز نيــز اعتبار در نظر گرفته
شده است.
فرهادی عنوان كرد :مهمترین درخواست اصلی ما
اختصاص  ۴۰۰ميليارد تومان برای بيمارستانهای
رازی كوهدشت و گهر دورود بوده است كه در سفر
هيات دولت به استان لحاظ و محقق شد.
وی افزود :در بودجه  ۴۵ ،۱۴۰۱ميليارد تومان برای
بيمارســتان نيایش خرمآباد در نظر گرفته شده و
برای دو بيمارستان كوهدشت و دورود نيز اعتباراتی
گذاشته شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشــکی لرستان خاطرنشان
كــرد :مهمتریــن مصوبــه بــرای این دانشــگاه،
اعتبارتخصيص داده شده برای سه بيمارستان فوق
تا سال  ۱۴۰۳تامين خواهد شد.
فرهادی افــزود :زمانی كه بيمارســتان  ۶۰درصد
پيشــرفت فيزیکی داشته باشــد دولت خود آن را
تکميل خواهد كرد.

خبرنگار :سمیه کربالیی

بانکها در مصرف برق صرفه جویی نمی کنند
مریم كربالیی-به نقــل از راشــاتودی ،تحقيق جدید
شــركت ارز رمزنگاری ( Galaxy Digitalتاسيس شده
توسط مدیر سابق صندوق ســرمایه گذاری پوششی مایکل
نووگراتز) نشان داده كه هم سيستم بانکی سنتی و هم صنعت
طال انرژی بسيار بيشتری نسبت به شبکه بيت كوین مصرف
میكنند .بر اســاس این گزارش ،كه توسط بخش استخراج
 Galaxyتنظيم شده ،مصرف برق ساالنه بيت كوین ۱۱۳.۸۹
تراوات ساعت است .این شامل انرژی تقاضای ماینر ،مصرف
برق ماینر ،مصــرف انرژی پاور و مصرف برق نود اســت .این
مقدار حداقل دو برابر كمتر از كل انرژی مصرف شده توسط
سيستم بانکی اســت كه تخمين زده می شــود به ۲۶۳.۷۲
تراوات ساعت در سال در سطح جهانی برسد.
این در حالی است كه
سخنگوی صنعت برق ایران در تشــریح افزایش قابل توجه
پاداشها در نظام تعرفهگذاری جدید گفت :بر اســاس نظام
جدید تعرفهگذاری بــرق كه از ابتدای بهمنماه اجرا شــده
اســت ،مالک عمل برای تعيين نرخ پاداش ،هزینههای تمام
شده برق هست با احتساب متوسط هزینه سوخت نيروگاهی،

اخبار

مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از
بخش توليدات كک و مواد شيميایی
نيز با تالشــگران این بخش گفتگو
كــرد  .مهندس رخصتی  ،با اشــاره
به كيفيت متفــاوت زغال در معادن
مختلف كشور  ،ضرورت بهره گيری
از تركيب مناســب این مواد اوليه را
یادآور شــد و گفت  :افزایش دقت و
به روزرسانی تجهيزات در آزمایشگاه
شــركت می تواند منجر به تركيب
مناسب تر زغال شــده و در مجموع
شــاهد افزایش بهره وری و كاهش
مصرف كک باشيم.
وی انضباط كارگاهی در بخش كک
سازی را قابل تقدیر دانست و گفت :با
همت تالشگران ذوب آهن اصفهان،
آینده ای روشــن در پيش روی این
مجتمع عظيم صنعتی قرار دارد.

اخبار
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

فعالیتهای مولد و مثمر در
بقاع متبرکه در دستور کار
قرار دارد

به گزارش روابط عمومــی اداره كل اوقاف و
امور خيریه اســتان اصفهان ،حجتاالسالم
محمد حسين بلک در جلسه شورای ستادی
ایــن اداره كل كه با حضور حجت االســالم
غالمرضا عادل ،معــاون فرهنگی اجتماعی
سازمان اوقاف و امور خيریه برگزار شد ،ضمن
تبریک اعياد ماه شعبان با بيان اینکه طی دو
سال گذشته با شيوع كرونا محدودیت هایی
برای اوقاف و امور خيریه وجود داشته است،
اظهار داشــت :اما از ســوی دیگر باید توجه
داشــت كه در این بازه زمانــی فعاليتهای
اجتماعــی و فرهنگی اوقــاف پررنگ بود و
همواره برنامه و یا طرحی جدید را در دستور
كار قرار داد .وی با بيان اینکه معاون فرهنگی
اجتماعی ســازمان اوقاف همواره برای حل
مشــکالت در اســتان اصفهان گره گشایی
داشتهاند ،ادامه داد :باید مردم دارانه مطالب
را حل كنيم و موضــوع فعاليتهای مولد و
مثمر را در مجموعه بقاع در دستور كارداریم.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اصفهان
با اشــاره به اجرای طرحهای سرمایهگذاری
در موقوفات استان اصفهان به ویژه در حوزه
توليد انرژی گفــت :از درآمدهای مختصر،
نيروگاه توليد برق یک مگاوات را تهيه كردیم
كه این سرمایه گذاری مدت انتظار بازگشت
سرمایه را ندارد و از همان ابتدا درآمد زا است.
وی با بيان اینکــه در برخــی از موقوفات و
بقاع متبركه اســتان اصفهان ظرفيت توليد
 ۳.۵تا  ۵مگاوات برق را داریم ،گفت :تاكنون
ظرفيتهایی كــه در این زمينه در اســتان
اصفهان ایجاد شده در هيچ كجا امکان پذیر
نشده است.
حجت االسالم بلک با تاكيد بر اینکه بخشی از
فعاليتهای فرهنگی را برای خانواده پرسنل
و همکاران در اداره اوقاف باید مورد توجه قرار
دهيم ،ابراز داشــت :اگر در طرح ها و برنامه
خانواده همکاران را مخاطبان فرهنگی بدانيم
تاثير بسزایی خواهد داشت

