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مدیر عامل نیروگاه شازند
در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی
صنعت و دانش بنیان استان مرکزی

این نمایشــگاه،آخرین دستاوردها و تجهیزات بومی
سازی شده توسط پرسنل نیروگاه و انعکاس تالش
شــبانه روزی آنان جهت تامین برق پایدا برای هم
اســتانی ها و شبکه سراسری را معرفی د در معرض
نمایش قرار مــی دهد .به گــزارش روابط عمومی
نیروگاه شازند شــهرام ایرانپاک مدیرعامل نیروگاه
پس از شــرکت در مراســم افتتاحیه ،در غرفه این
شرکت در محل برگزاری نمایشگاه حضور یافت و در
جمع بازدیدکنندگان گفت :نیروگاه حرارتی شازند
 ۴/۲درصد برق کشــور را تامین میکند و با توجه
به قرار گرفتن در کریدور شــمال به جنوب و غرب
کشور از اهمیت ویژهای جهت حفظ و پایداری شبکه
سراسری برق برخوردار میباشد .ایشان ضمن اشاره
به کســب رتبه اول در ساخت داخل و بومی سازی
قطعــات نیروگاهی از منظر تنــوع و تعداد در بین
تمامی نیروگاههای کشــور ،توسط نیروگاه شازند را
مایه افتخار صنعت برق کشور و منطقه دانستند .وی
همچنین در رابطه با ســوخت نیروگاه گفت :از آنجا
که تامین گاز در فصول سرد سال برای بخش خانگی
اولویت دارد ،سهمیه گاز نیروگاه در زمستان کاهش
پیدا میکند و به این ترتیب با توجه به درخواســت
شرکت سهامي مديريت شبکه برق و عدم تامین گاز
از طرف شــرکت ملی گاز ،نیروگاه اجبارا ً بایستی از
سوخت مازوت استفاده کند .ایرانپاک سوخت گاز را
سوخت اصلی این نیروگاه عنوان کرد و بیان داشت:
تولید پایدار انرژی حیاتی برق و خدمترسانی مستمر
به مردم رسالت اصلی ماست و در این مسیر از هیچ
خدمتی دریغ نمیکنیم ،ما همواره بر تمایل نداشتن
به استفاده از سوخت مازوت تاکید داریم و هیچگاه از
این سوخت به منظور استفاده در واحدهای تولیدی
خود به جزء در موارد اضطراری استفاده نمیکنیم.
امیــدوارم با صرفهجویی مردم عزیز در اســتفاده از
سوخت گاز شاهد تامین سوخت گاز طبیعی نیروگاه،
توسط شرکت ملی گاز باشیم.

بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت
ک صنعتی شهرستانهای المرد و مهر
از شهر 

چراغی – شیراز  :دکتر سید رضا فاطمی
امین وزیر صنعت،معــدن وتجارت ،در این
بازدید از مجموعــه تولیدی صنعتی طالب
صنعت سپاهان ،تولید کننده انواع تجهیزات
فلزی صنعت نفت گاز و پتروشــیمی بازدید
کرد.
وزیر صنعت معــدن و تجارت همچنین در
جریان مسائل مشکالت بخش صنعت و نیز
آخرین وضعیت زیرساختی شهرک صنعتی
مهر قرار گرفت.
مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی
فارس با بیان اینکه آماده سازي زيرساخت
هاي عمرانی در شــهرك صنعتــي مهر بر
اساس برنامه زمانی و برمبنای اولویت بندی
درحــال انجام اســت گفت:تاکنون بیش از
 ۳۵۰میلیــارد ریال اعتبــار جهت اجرای
طرح های عمرانی هزینه شــده و ۳طرح با
اعتبار ۱۷۰میلیارد ریال نیز در مرحله اجرا
قراردارد.
احد فتوحی افزود :طرح هاي ديوار هدايت
ســيالب و شــبكه داخلي فاضالب از طرح
هایی است که اخیرا به بهره برداری رسیده
است.
وي در ادامه با بيان اينكه شــهرك صنعتي
مهراز شــهرك هاي صنعتي درحال توسعه
استان است اضافه کرد :شهرک صنعتی ُمهر
با  ۲۰۰هکتار مســاحت از ظرفیت استقرار
 ۲۵۰واحد صنعتی با اشــتغالزایی پنج هزار
نفر برخوردار اســت و هم اینک  21قرارداد
سرمایه گذاری با متقاضیان فعالیت در این
شهرک منعقد شده و  6واحد نيز با اشتغال
180نفر در مرحله بهره برداري است.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
کرمانشاه گفت :روزانه یکمیلیون مترمکعب سوخت
گاز  CNGدر اســتان کرمانشاه توسط خودروهای
دوگانه سوز مصرف میشود .فریدون یاسمی اظهار
داشــت :در  ۹ماهه امســال حــدود  ۲۳۵میلیون
مترمکعب سوخت ســی.ان.جی در استان کرمانشاه
مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۲درصد افزایش داشــته است .وی افزود :در همین
بازه زمانی و با مصرف این میزان سوخت سی.ان.جی،
حدود  ۲۳۵میلیون لیتر در مصرف بنزین در منطقه
کرمانشاه صرفهجویی شده است .مدیر شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه خاطرنشان
کرد :روزانــه یک میلیون مترمکعب ســوخت گاز
 CNGدر استان کرمانشاه توسط خودروهای دوگانه
سوز مصرف میشود .یاسمی تعداد جایگاههای عرضه
فرآوردههای نفتی در استان را  ۱۶۳جایگاه اعالم کرد
و گفت :از این تعداد  ۷۸جایگاه دومنظوره (بنزین و
ســی.ان.جی) و  ۳۶جایگاه نیز تک منظوره سی.ان.
جی است .مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
منطقه کرمانشــاه ادامه داد :بــا اجرای طرح رایگان
دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی تاکنون بیش
از  ۶هزار و  ۸۰۰دســتگاه خودرو عمومی در حوزه
عملیاتی این منطقه گازسوز شدهاند.

سازمان
آگهی های

وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان ُمهر از
جمله وجود پاالیشــگاه گاز پارسیان در این
شهرســتان و همجواری آن با منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در جنوب
شرقی اســتان بوشــهر ،بیان کرد :شهرک
صنعتــی ُمهر بــا محوریت ایجــاد صنایع
تخصصی مربوط به نفت ،گاز و پتروشــیمی
و استقرار صنایع پایین دستی از قابلیتهای
مناسبی برای توسعه صنعتی این شهرستان
برخوردار است.

فتوحي در ادامه با اشاره به اصالح رده بندي
زيست محيطي شهرك صنعتي مهر گفت:در
اين زمينه با تالش هاي انجام شــده اصالح
رده بنــدي زيســت محيطي اين شــهرك
صنعتي براي استقرار صنايه با رده شيميايي
توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام
شــد كه با توجه به درآستانه تكميل شدن
اين زون نياز اســت مجــدد مذاكرات براي
افزودن زون ديگر آغاز شود. .
وي همچنين با اشــاره به لــزوم تامين برق

پايدار در اين شــهرك صنعتي گفت:در اين
زمينه نيز براي اجراي خــط انتقال برق از
پست برق خوزی به مساحت ۱۰کیلومتر و
ظرفیت ۱۰مگاوات،توافقاتي با شركت توزیع
نیروی بــرق فارس و ســازمان مديريت و
برنامه ريزي استان انجام شده كه اميدواريم
با اجراي اين طرح شاهدتامین برق پایدار در
این شهرک صنعتی خواهیم بود.
شهرســتان ُمهر در فاصله  ۳۳۲کیلومتری
جنوب شیراز قرار دارد.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی کرمانشاه:

رشد  2درصدی مصرف گاز سی.ان.جی
در کرمانشاه

 ۲۳۵میلیون لیتر در مصرف بنزین
صرفهجویی شده است

دوشنبه  27دی  1400سال ششم شماره 1862

مردم نگرانی بابت مصرف محصوالت کشاورزی نداشته باشند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
گفت :نســبت به آمریکا و کشــورهای اروپایی کمتر ســم
مصرف میکنیم.
فرهاد شــریفی میزان مصرف ســموم در بخش کشاورزی
اســتان کرمانشــاه را بین  500تا  700تن در طول ســال
اعــام کرد و افزود :میزان مصرف ســم در اراضی اســتان
کرمانشــاه کمتر از یک کیلوگرم و حداکثر  700سی سی
در هر هکتار اســت که غالب ســموم مصرفی هم در مزارع
گندم و جو مصرف شــده که علف کش ،حشره کش و آفت
کش هستند .وی با بیان اینکه میزان مصرف سم در اراضی
استان کمتر از حد اســتاندارد است ،گفت :کمتر از آمریکا
و کشــورهای اروپایی سم مصرف می کنیم .شریفی سپس
اســتفاده از ســموم را در مبارزه با آفات بخش کشاورزی
گریزناپذیر عنوان کرد و افزود :نمی توانیم مصرف ســموم
را در بخش کشــاورزی کنار بگذاریم ،چراکه در این صورت
عملکــرد مزارع به شــدت افت کــرده و گاه حتی عملکرد
برخی مزارع به طور کامل از دســت خواهد رفت .وی تاکید
کرد :نباید از مصرف سم در بخش کشاورزی بترسیم چون
مصرف سم در بخش کشاورزی همانقدر الزم است که بیمار
باید دارو مصرف کند ،اما باید در مصرف سموم دقت کرده و
استانداردها رعایت شوند.
شریفی با بیان اینکه در حال حذف سموم پرخطر در بخش
کشاورزی هســتیم ،گفت :سازمان حفظ نباتات در سالهای

روزانهم

اخیر اســتفاده از بیش از  100قلم سم پرخطر را در بخش
کشاورزی ممنوع کرده و به سمت مصرف سموم کم خطر با
دوره کارنس(ماندگاری) کمتر از چند روز روی آورده است
وی در ادامه اشــاره ای هم به برگشت خوردن محصوالت
کشاورزی از کشورهایی مثل روسیه ،ازبکستان ،هندوستان
و امــارات داشــت و گفت :برگشــت خــوردن محصوالت
کشــاورزی از این کشــورها به اذعان خود این کشــورها
هیــچ یک به دلیل وجود بقایای ســم و کود در محصوالت
کشاورزی نبوده ،بلکه این محصوالت به دالیلی مثل تغییر
پروتکل های صادراتی کشور هدف یا باال بودن میزان خاک
موجود در محصوالت صادراتی برگشت خورده اند .شریفی
با بیان اینکه ساالنه بین  4.5تا پنج میلیون تن صادرات تره
بار از داخل کشور به دیگر کشورها داریم که سهم مرزهای
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استان کرمانشاه از این میزان صادرات یک میلیون تن است،
تصریح کرد :بی انصافی اســت بخاطر برگشت خوردن چند
کامیــون محصول آن هم نه به دلیل بی کیفیتی محصول و
یا استفاده غیراصولی از سموم ،بلکه به دالیل دیگر به اعالم
کشورهای هدف صادراتی جنجال به پا کنیم.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
با ابراز تاسف از اینکه برگشت خوردن چند کامیون محصول
کشــاورزی باعث موج ســواری عدهای شــده تا سالمت
محصوالت کشــاورزی تولیدی در کشور را زیر سوال ببرند،
تاکید کرد :محصوالت کشــاورزی تولیدی در داخل کشور
ســالم بوده و به هیچ عنوان بی کیفیت نیســتند ،لذا مردم
نگرانی برای مصرف محصوالت کشــاورزی نداشته باشند.
شریفی در ادامه برگشــت خوردن محصوالت کشاورزی را
تلنگری برای صادرکنندگان دانســت و گفت :این موضوع
نشــان داد تجار باید رعایت پروتکل های صادراتی را جدی
بگیرند .وی با اشاره به متفاوت بودن پروتکلهای صادراتی
کشــورهای مختلف ،ادامه داد :از این پس کشاورزان و تجار
اگر بخواهند به کشــورهای اوراسیا مثل روسیه ،ازبکستان،
بالروس ،قرقیزستان و  ...صادراتی داشته باشند باید قبل از
اقدام به صادرات به مراکــز مدیریت حفظ نباتات در جهاد
کشــاورزی مراجعه کرده و لیست ســموم مجاز مصرف در
کشــور هدف را اخذ کرده و سپس بر اساس استانداردهای
کشور هدف اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی کنند.

5

خبر
معاون اشتغال کمیته امداد کرمانشاه خبرداد؛

هدایت  ۱۴۱۷طرح اشتغال مددجویی
در کرمانشاه توسط  ۳۸راهبر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان کرمانشــاه از هدایت یکهزار و  ۴۱۷طرح
اشتغال مددجویی در استان کرمانشاه از سوی  ۳۸راهبر
شغلی خبر داد.
کیانوش اربیــدار اظهار کرد :طی  ۹ماه ســال جاری
هدایــت یک هزار و  ۴۱۷طرح اشــتغال مددجویی در
استان کرمانشــاه را  ۳۸راهبر شغلی عهده دار شدهاند
و اجرای طرحهای اشــتغالزایی در قالب طرح راهبران
شغلی تا پایان سال ادامه دارد .وی افزود :راهبران شغلی
از کارآفرینان برتر کشــوری و استانی بوده که در حرفه
خود تخصص باالیی داشــته و در طرح راهبران شغلی
یک راهبر در مرکز قرار میگیرد و مددجویان به صورت
زنجیرهای به منظور آموزش ،تأمین مواد اولیه ،تولید و
فروش و بازاریابی محصوالت به راهبر متصل میشوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان کرمانشاه تصریح کرد :اصلیترین طرحهای
راهبر شغلی در استان کرمانشــاه در زمینههای گیوه
بافی ،دامپروری ،قالیبافی ،توپ دوزی ،خیاطی ،کشت
زعفران ،پخت نان سنتی ،زنبورداری است .اربیدار بیان
کرد :طرحهای اشتغال اجرایی در قالب راهبران شغلی
به مدت  ۲سال متوالی تحت نظارت راهبران قرار داشته
و سپس به مرحله استقالل خواهند رسید.

تحقق حمل و نقل دانش محور با
آموزش رانندگان حرفهای

آزمون عملی بدو خدمت رانندگان حرفهای ناوگان حمل
و نقل جادهای مسافری در استان مرکزی برگزار شد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای اســتان مرکزی ،عبداهلل عبیاوی معاون توسعه
مدیریت و منابع این اداره کل با اشاره به اهمیت آموزش
راننــدگان حرفهای نــاوگان حمل و نقل در راســتای
برخــورداری از حمل و نقل دانش محــور افزود :برابر
تفاهمنامه آموزشی فی مابین سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهای،
جهت برگزاری آزمونهای متمرکز و برخط رانندگان،
آزمون مرحله دوم برای  ۲۳نفر از متقاضیان اخذ کارت
هوشمند ناوگان مسافری (اتوبوســی) برگزار شد .وی
تصریح کرد :مرحلــه دوم آزمون بدو خدمت رانندگان
پس از قبولی متقاضیــان در مرحله تئوریک ،بصورت
آزمون عملی برگزار میشود تا رانندگان حرفهای ضمن
خودکفائی در عبور از بحرانهای احتمالی ،از آموزشهای
الزم برای مدیریت سفر برخوردار شوند .عبیاوی گفت:
رانندگان حرفهای میبایست قبل از آزمونهای مرحله
اول و دوم ۱۵ ،ســاعت آموزش تئوریک و  ۳۶ســاعت
آموزش عملی را گذرانده باشند .رانندگی ایمن ،رانندگی
تدافعی و مدیریت شرایط اضطراری ،بازرسی ،نگهداری و
تعمیرات خودرو و مدیریت مسافران و توشه از مهمترین
شــاخصهای آموزشهای تخصصی رانندگان حرفهای
اســت که به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای ،رانندگان حرفهای
باید آموزشهای الزم را در این خصوص دیده باشند .وی
در پایان خاطرنشان کرد :در مبحث آموزش رانندگان نه
تنها باید مهــارت رانندگان را باال برد و از نظر رانندگی
به آنها تعلیمات بیشتری داد ،بلکه باید درک آنها را نیز
در مورد خطر باال برد و به آنها آموزش داد که چگونه با
احتیاط برانند و رعایت چه نکات ایمنی از آنها یک راننده
خوب می سازد.
معموالَ در آموزش رانندگی بیشــتر بر مهارت هدایت
خودرو از یک طرف و از طرف دیگر بر شناخت آیین نامه
تکیه می شود اما هدف از برگزاری دوره های آموزشی
عملی ،نکته دیگری است به نام “هدف” که همان ایجاد
امنیت و حفظ سالمت مسافرین است.

