دریچه
مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبر داد:

حرکتی برای دستیابی
به رشد و بهبود مستمر

بهرهبرداری از خطوط انتقال گوگرد مذاب به تاسیسات

کمبود منابع مالی نخستین کارخانه خودروسازی یزد

مشهد  /گروه استانها :طی مراسمی با حضور مدیران و کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ،فاز نخست خطوط انتقال
گوگرد مذاب و یوتیلیتی به تاسیسات تولید محصوالت گوگردی مورد بهرهبرداری قرار گرفت .مدیرعامل پاالیشگاه در این خصوص
گفت :فاز نخست پروژه شامل انتقال گوکرد مذاب با هدف ایجاد ارزش افزوده بر محصوالت پاالیشگاه ،افزایش سبد تولیدات پاالیشگاه و
پایداری بیشتر در یوتیلیتی برگشتی به بهرهبرداری رسید .سیدمجید منبتی تصریح کرد :این پروژه با هزینهای بالغ بر 17میلیارد ریال
اجرا شده و بیش از 15هزار نفر ساعت از نیروهای فنی و تخصصی منطقه اشتغالزایی ایجاد کرده است .این مقام مسئول با اشاره به اینکه
اجرای پروژه مجتمع گوگرد «خانگیران» بالغ بر سه میلیارد ریال صرفهجویی در پی داشته است بیان کرد :خودکفایی در زمینه نصب
تجهیزات ابزار دقیق ،مکانیکی و برقی ایجاد شده که شامل مقولههای طراحی ،نصب ،خرید و راهاندازی است.

یزد  /گروه استانها :نخستین کارخانه تولید خودرو در استان یزد که ساالنه ظرفیت تولید 4500دستگاه خودرو را دارد ،با مشکل
کمبود منابع مالی مواجه است .مدیر عامل شرکت شاهین ماشین مهریز ضمن اذعان به این موضوع ،ظرفیت تولید ساالنه این واحد
را  ۴۵۰۰دستگاه خواند و گفت :در حال حاضر خودروی وانت با ظرفیت یک تن بار تولید و به بازار فروش خود که عمدتاً تهران و یزد
است ،عرضه میکنیم .محمدحسین کریمی ،از برنامهریزی شرکت برای راهاندازی خط تولید خودورهای ون  ۹و  ۱۱نفره و همچنین
آمبوالنس در این واحد صنعتی خبر داد و گفت :خوشبختانه تولیدات کنونی این واحد خودروسازی عالوه بر اشتغالزایی برای  25نفر
در درون کارخانه ،با توجه مزیتهای خودرو و فضای بار وسیع آن موجب اشتغالزایی برای تعداد زیادی از هموطنان نیز شده و امیدواریم
با رفع مشکل منابع مالی شرکت گامهای موثرتری در جهت اشتغال و رونق اقتصادی کشور برداریم.
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قم  /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

naslfarda

Provinces

در دوره کنترل فوران چاهها در شرکت بهرهبرداری نفتوگاز غرب مطرح شد:

خطرفورانچاهنفتازمعضالتصنعتنفتوگاز

کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

واحد آموزش شرکت بهرهبرداری نفتوگاز
غرب در راستای دستورالعملهای ابالغی
مقام عالی وزارت نفت طبق شــیوهنامه
نحوه تأییــد صالحیت حرفــهای افراد
مرتبط با سمتهای شغلی خود و موافقت
مهندس ناصریپور ،مدیرعامل شــرکت
برای نخســتینبار اقدام به برگزاری دوره
آموزشــی کنترل فوران چاهها به مدت
دو روز در ســالن آموزش ستاد کرمانشاه
کرد .در ایــن دوره آموزشــی  16نفر از
همکاران ســتادی و عملیاتی شرکت از
واحدهای خدمات فنی چاهها ،مهندسی
مخازن و مهندسی بهرهبرداری در راستاي
ايجاد آمادگي ذهني ،تقويــت و ارتقاي
ســطح دانش فني نيروي متخصص در
مناطق عملیاتی و با هــدف جلوگيري از
بروز حوادث احتمالي حضور داشــتند.
نظر به اینکه این دوره صرفاً در دنیا تحت
لیسانس موسسه  IWCFانگلستان برگزار
میشود و از اهمیت بسزایی برخوردار است
شرکتکنندگان با مفاهیمی نظیر تعاریف
مهم در این حوزه ،فشار هیدرواستاتیک،
فشار ســازند ،نشــانهها و دالیل فوران،
روشهای بستن چاه ،کار در محیط آلوده
به گاز هیدروژن سولفوره ،وسایل کنترل
چاه و در نهایت کار با دستگاه مشابهساز

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شرکت گاز اســتان قم ،از آمادگی
و اســتقبال شرکت گاز اســتان قم در سومین
دوره ارزیابی جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر
شرکت ملی گاز ایران خبر داد .علیرضا نصیری
افزود :این دوره ارزیابی با حضور ارزیابان محترم
آقایان مهندس اســماعیلپور (ســر ارزیاب)،
شریفی ،پناهینژاد ،رضاییبخشی ،سلیمانی و
خانم اخالقی و نیز بــا حضور کمیتههای تعالی
سازمانی (رهبری و استراتژی ،کارکنان ،زنجیره
تأمین ،مالی ،زیرســاخت ،دانش و تکنولوژی،
مهندسی و اجرا ،بهرهبرداری و روابط با مشتری،
مســئولیتهای اجتماعی) در تاریخهای ۲۴
لغایت  ۲۶دیماه  ۱۳۹۸در شرکت گاز استان قم
برگزار میشود .وی یادآور شد :با توجه به اهمیت
سیستمهای مدیریتی و تعالی سازمانی به منظور
شناســایی نقاط بهبود و توسعه رویکردها ،این
شرکت انجام فرآیند ارزیابی را جهت یادگیری و
بهبود عملکرد سازمان ،فرصتی ارزشمند دانسته
و پیمودن در مسیر تعالی سازمانی را بهعنوان
یک ابزار مفید ،جهت رشد مستمر و دستیابی
به مأموریت و اهداف کالن شرکت ،در خطمشی
کار قرار داده است .وی در رابطه با رویکردهای
کمیتهها اذعان داشت :با عنایت به اینکه رویکرد
اصلی ارزیابــی ،یادگیــری و افزایش دانش در
سطح سازمان است ،کارکنان رویکردهایشان
را در قالب منطق رادار ارائــه میکنند و نیز در
همین قالب ارزیابی میشوند و باعث خوشنودی
است که در این سال نسبت به سال گذشته ،نه
تنها رویکردهای کمیتهها تنوع و توسعه بیشتری
داشته ،بلکه رویکردهای سال گذشته نیز اصالح
شده که این امر ،جزو اقدامات توسعهای و بهبود
سازمان بوده اســت .نصیری تصریح کرد :طبق
هماهنگیهای بهعمل آمده ،سعی شده نهایت
همکاری و هماهنگی بیــن دبیرخانه تعالی و
کمیتههای تعالی سازمان در باالترین حد ممکن،
جهت آمادگــی و حضور اثربخــش در فرآیند
تعالی ســازمانی صورت گیرد .وی از اقدامات
ارزنده و شاخص امسال نسبت به سالهای قبل،
فرایندهای مدیریت ریســک ،مدیریت دانش،
مدیریت  OLAرا نام برد .وی ادامه داد :با توجه
به اهمیت تعالی سازمانی و بهرهگیری سازمانها
برای حرکت رو به رشــد ،شرکت گاز استان قم
در سال گذشته تقدیرنامه سه ستاره اخذ کرده
که امید است ،با توجه به اقدامات انجام گرفته
در جهت هر چه بهتر پیشــرفت امور و با اتکا بر
مساعدت مدیران و با تالشهای همه کارکنان
و نیز با تعامل با کلیه ذینفعان این سازمان و با
پیمودن مسیر صحیح تعالی ،به باالترین امتیاز
ممکن دست یابد.
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استانها

کنترل فوران آشنا شدند .همچنین در اين
دوره مفاهیم اولیه كنترل فوران ،شیوههای
كنترل فوران ،شيرهاي فورانگير ،آزمايش
مختلف شــيرهاي بياوپي ،پنل و كومي
يونيت ،فورانهای صورت گرفته و تجارب
به دست آمده ،تجزیه و تحلیل روشهای
مختلف كشتن چاه و استفاده از تجهیزات
كنترل چاه با استفاده از سیموالتور مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین ارتبــاط کامران چقــازردی،

رئیس آموزش شــرکت بهرهبرداری نفت
و گاز غرب گفــت :یكــی از مهمترين و
بزرگترين معضالت صنعت نفت و گاز،
خطر فوران چــاه نفــت و گاز در هنگام
حفــاری و بهرهبرداری اين چاههاســت.
هنگامی كه يک چاه فوران ميكند عالوه بر
خطرات جانی برای همکاران ،آلودگیهای
زيستمحيطی و ضرر و زيانهای مالی را
هم در پی خواهد داشــت .بنابراين براي
پيشگيری از بروز اين خسارات بهتر است

از هر گونه فوران چاهها جلوگيری شود و
یا حداقل با داشتن آمادگی الزم و آموزش
نيروهای مجرب بتوانيم در كمترين زمان
ممكن فوران را مهار و چاه را به كنترل خود
در آوريم؛ زیرا با تداوم فوران به كنترل در
آوردن آن مشــكلتر بــوده و بايد هزينه
بيشتری صرف اين كار شود.
وی به بیــان دالیل برگــزاری این دوره
پرداخت و گفت :هدف از اجرای این دوره،
شناخت هرچه بهتر و بیشــتر الزامهای

ایمنــی در دکلهای حفاری ،تســلط بر
دستورعملهای استاندارد نحوه مواجهه
با کنترل فوران چــاه و ممانعت از تبدیل
شدن به شرایط بحرانی است.
رئیس آموزش شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز غرب با اشاره به اهمیت برگزاری این
دوره آموزشــی گفت :از اصول اولیه کار
در صنعت نفت ،آشنایی با تخصص فوران
است که تمام شرکتهای نفتی در جهان
گذراندن این دوره را در سرفصل برنامههای
آموزشــی خود قرار میدهند و در همین
راستا با توجه به نیاز شرکت دوره مورد نیاز
توسط اساتید متخصص برنامهریزی و به
اجرا درآمد.
مهندس چقــازردی ،در پایان با اشــاره
به تداوم این دورهها در ســتاد و مناطق
عملیاتی گفت :امروزه حفر يك چاه نفت یا
گاز ،تنها ايجاد يك حفره در مخزن نفتي
نیست ،بلكه تكنيك و تکنولوژیهای بهكار
گرفته و بهكارگيــري صحيح در حفاري
و حفــظ ایمنی در بهرهبــرداری از آن به
همان درجه حفر چاه ،مهم و اساسي است.
وی افزود :به همین منظور ارتقای دانش
فني ،دوره كليدي كنتــرل فوران جهت
متخصصان شرکت بهصورت مستمر در
حال برنامهریزی اجراست و تا پایان سال
جاری کلیه کارکنان مشاغل گروه هدف
دورههای آموزشی مربوطه را میگذرانند.

گیالن

مشهد

در بازدید معاون وزیر کشور از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

همه باید در مصرف صحیح گاز مشارکت کنند

ارائه راهکارهای بهرهگیری بیشتر از ظرفیت منطقه آزاد انزلی

رئیس کمیته امداد پردیسان قم:

ثبتنام  500حامی جدید
«پردیسان» در طرح اکرام

قم /گروه استانها

tavakoli.m.1987@gmail.com

رئیس کمیته امداد منطقه پردیسان قم گفت:
با جــذب  500حامی جدیــد ،در حال حاضر
ســه هزار و  733حامی از  902نفر از فرزندان
ایتام و محسنین ،این اداره  را حمایت میکنند.
علی نقی حبیبی ،رئیس کمیته امداد پردیسان
قم ،با اشــاره به اینکه جذب حامیان اکرام ایتام
و محسنین در ســال جاری روند رو به رشدی
داشته است گفت :این افزایش بیانگر آن است که
اعتماد عمومی و مشارکت خیران برای کمک به
نیازمندان تحت حمایت این نهاد افزایش یافته
اســت .وی با بیان اینکه در محل برگزاری نماز
جمعه پردیسان هشت پایگاه حامی یابی مستقر
شده بود گفت :با تشــریح اهداف طرح توسط
امام جمعه پردیسان و حمایتهای ایشان500 ،
حامی جدید در این طرح ثبت نام کردند .حبیبی
ضمن قدردانی از استقبال نمازگزاران جمعه و
مردم نیکوکار پردیسان قم از طرحهای حمایتی
این نهاد افزود :سرانه واریزی فرزندان ایتام تحت
حمایت کمیته امداد پردیسان در سال جاری به
 400هزار تومان و سرانه واریزی فرزندان طرح
محســنین نیز به صد هزار تومان افزایش یافته
اســت .رئیس کمیته امداد پردیسان قم اضافه
کرد :در حال حاضر ســه هزار و  733حامی از
 902نفر از فرزندان ایتام و محسنین این اداره
حمایت میکنند.

گیالن  /رضوان نظری راد
Naslefarda466@gmail.com

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای
وزیر کشور با همراهی معاون امور اقتصادی استاندار
گیالن و شماری دیگر از مدیران استان ،از مجتمع
بندری کاسپین ،فاز تجارت و گردشگری منطقه
آزاد انزلی بازدید کرد .بابک دینپرست ،درجریان
این بازدید درخصوص راهکارهای بهرهگیری بیشتر
کشورمان از ظرفیتهای این منطقه در حوزههای
ترانزیت کاالهای اساســی و توســعه همکاریها
با کشــورهای حاشــیه دریای خزر و اوراســیا ،با
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بحث و تبادلنظر کرد.
وی با اشــاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی
در بهرهگیری از زیرساختهایی همچون مجتمع
بندری کاسپین که منجر به ایجاد مسیرهای جدید

ترانزیت کاالیی به کشور شده ،تصریح کرد :با توجه
به شرایط کشــور تقویت و تنوعبخشی به مبادی
ورودی-خروجی کاال ،در جهت منافع ملی اســت
و زمینه فعال کردن بنادر کشور ،ایجاد فرصتهای
شغلی جدید در گستره بیشتری از کشور و درنهایت
در جهــت تأمین شــاخصهای پدافند غیرعامل
خواهد بود .وی منطقه آزاد انزلی و بنادر محدوده
آن یعنی بندرانزلی به ویژه مجتمع بندری کاسپین
را ظرفیت بســیار خوبی در جهت تأمین کاالهای
اساسی و توسعه همکاریهای ترانزیتی و کریدوری
کشور دانست و اظهار داشــت :از اقدامات اصلی ما
اتصال مسیر راهآهن به بندر انزلی و اتمام کمربندی
این شهرســتان از طریق تأمین اســتانداردهای
زیستمحیطی در همکاری با سازمانهای مربوطه
است.

مشهد  /زهرا آخوندی
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

مدیرعامل شرکت گاز خراسانرضوی از شهروندان
درخواســت کرد با مصرف بهینــه و صحیح گاز
طبیعی ،موجــب پایداری این نعمــت الهی برای
بخشهــای مختلــف مصرفی اســتان شــوند.
ســیدحمید فانی اظهار کرد :طی  10روز گذشته
سه عامل شدت ،وسعت و مدت که مؤثر در افزایش
میزان مصرف گاز طبیعی است ،به طور همزمان در
استان وجود داشــته و موجب ثبت رکود تاریخی
مصرف روزانه  55میلیون مترمکعب گاز طبیعی
شده اســت .وی با اشــاره به تالش شــبانهروزی
کارکنان شــرکت ملی گاز ایــران در بخشهای
مختلف استخراج و پاالیش ،انتقال و توزیع گفت:
افزایش میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی

موجب اعمال محدودیت برای صنایع شده است.
این در حالی است که با مشارکت همگانی مردم در
مصرف درست گاز طبیعی زمینه گازرسانی بهتر
و بیشتر به صنایع ممکن میشود .فانی ادامه داد:
معموالً جریان هوای بسیار سرد در زمستان تا دو
هفته یا کمی بیشتر ماندگار نیست ،بهتر است در
این مدت به جای زیاد کردن شعلههای بخاری ،از
البسه گرم در منزل استفاده کنیم؛ همه مردم ایران
خویشان و نزدیکان ما هستند و اگر درست مصرف
کنیم ،میتوانیم همه با هم مصرف کنیم؛ در غیر
این صورت شاهد قطع گاز و مشکالت عدیده بعدی
آن خواهیم بود .فراموش نکنیــم قطع گاز اتفاق
بسیار سختی است .وی گفت :باید درجه حرارت
بخاری و پکیج را شبها تا دو درجه و در روزها کم
کنیم.

ی آسانسور و پلهبرقی استان اصفهان مطرح کرد:
عضو سندیکا 

قطعههای تقلبی و زیرپلهای،آفت صنعتیکه با جان مردم در ارتباط است
مریم محسنی  /گروه استانها
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یک عضو سندیکای آسانســور و پله برقی استان
اصفهان گفت :با توجه به اهمیت و کاربرد بسیار
زیاد «آسانسور» در زندگی مدرن ،انتظار میرود
مراجع قانونی با تولیدکننــدگان قطعات تقلبی
آسانسور که معروف به تولیدات «زیرپله» هستند
برخورد قانونی کنند.
حســن صادقیقوامآبادی ،با اشاره به اینکه «این
میزان به طور تقریبی  20تــا  30درصد قطعات
آسانسور موجود در بازاررا شامل میشود» ،افزود:
همین میزان به ظاهر اندک هم میتوان حوادث
بسیار جبرانناپذیری را ایجاد کند؛ زیرا ایمنی و
آسایش شهروندان در استفاده از آسانسور ارتباط
مســتقیم با کفیت قطعات و عرضه درســت این

محصوالت به مصرفکنندگان دارد.
این مقام صنفی اظهار داشت :از آنجا که آسانسور
یک وسیله پیچیده و ایمنی است ،حتی تقاضا برای
کار و کاالی بیکیفیت بــرای آن وجود دارد که
ناشی از آگاهی اندک مردم است و فراموش نکنیم
تشــکلهای صنفی به تنهایی قادر به برخورد با
متخلفان این صنف و صنعت نیستند و باید از سوی
مرکز اصناف ،اتاق اصناف استانها و اماکن نیروی
انتظامی حمایت شود.
این عضو سندیکای آسانســور و پله برقی استان
اصفهان تصریح کرد ۸۰:درصد آسانسورها توسط
افراد غیرمسئول ســرویس و نگهداری میشوند
که وابسته به هیچ شــرکتی نیستند و در صورت
بروز نارضایتی از سوی مشــتریان ،مرجعی برای
شناسایی و پاسخگویی به شکایات آنها نیست.
صادقی ،همچنین نبود نرخ مشخص برای انجام

سرویس و نگهداری ،ارائه قیمتهای کاذب ،عوض
کردن غیرضروری قطعات و نداشــتن تخصص را
عمده مشکالتی عنوان کرد که مردم و مشتریان
در برخورد با ســرویسکاران غیرمجاز آسانسور
اعالم میکنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «تعداد آسانسورهای
درحالکارکشــور بین  ۷۰۰تــا  ۷۵۰هزار
فعال
ِ
دســتگاه اســت» ،افزود :بــا این آمــار و اعالم
اینکه نزدیک بــه  ۵۰هزار نفر بهطورمســتقیم
و غیرمســتقیم در بخشهــای مختلــف
تولید،طراحی،مونتــاژ و ســرویس و نگهداری
آسانســور در کشــور فعالیت دارند لزوم توجه و
اهمیت به فعاالن حرفــهای و داخلی بیش از هر
زمان نیاز اســت؛ به همین دالیل انتظار میرود
صادرکنندگان

در این زمینه ،دولت به حمایت از
بپردازد.

کوتاه از استانها


وزیر نیرو خبر داد:

سرمایهگذاری پروژههای حوزه
برق و انرژی در استان همدان

همدان  /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

وزیــر نیــرو از ســرمایهگذاری یکصــد و
۶۰میلیاردتومانی پروژههای حوزه برق و انرژی
اســتان همدان خبر داد و گفت :این پروژهها
در قالب پروژههای بزرگ شــرکتهای توزیع
برق بهطورهمزمان افتتاح شد .رضا اردکانیان
درآیین بهرهبرداری از پروژههای توســعهای
شــرکتهای توزیع نیروی برق کشور که به
صورت ویدئوکنفرانس در شرکت توزیع نیروی
برق استان برگزار شد ،اظهار کرد :قطار پویش
هر هفته الف  -ب -ایران در هفته ســیزدهم
به گاهواره تمدن ایرانزمین ،همدان رســید.
وی با بیــان اینکه یــاد و ذکر همــدان برای
من تــوأم با آرامش اســت ،افــزود :همراهی
مسئوالن،پشتیبانی از یکدیگر و رقابت برای
ارتقای رضایتمندی مردم در این استان مورد
توجه است .وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مأموریت
اصلی این است که در عین پر کردن حفرهها و
پردازش به آنها با افزایش رضایتمندی جامعه
را تابآور کنیم ،عنوان کرد :دو موضوع مهم در
همدان توسط استاندار با عنوان تأمین انرژی
و منبع مطمئن و پایدار آب شرب مطرح شد
که میطلبد منابع الزم بــرای اجرای پروژهها
تأمین شود .وی خاطر نشان کرد :در حوزه برق
سازوکارهای خوبی تدارک دیده شده و درصدد
هســتیم از طریق الیحه بودجه راهکارهای
مناســبی ارائه دهیم .وی ،با اشاره به اینکه در
حوزه آب جدای از اینکه آب شرب همدان که
شهایی هم در حوزه
در اولویت است ،گشــای 
آب صنایع صورت گرفته است ،یادآوری کرد:
اخیرا ً بعد از سالها موفق شدیم اصالحیهای
در خصوص دســتورالعمل اصطالحاً مواد ۲۷
و  ۲۸مربوط به آبهای زیرزمینی صادر کنیم.
وی با بیان اینکه از محل برخی از صرفهجوییها
یا انســداد چاههای غیرمجاز توانستیم برای
هشت میلیون مترمکعب آب در سطح کشور
تخصیص جدید بدهیم ،اضافه کرد :دو میلیون
و  ۸۰۰مترمکعب تخصیص آب زیرزمینی از
محل صرفهجویی و تعادلبخشی به استان تعلق
گرفته است .وزیر نیرو از تأمین سه میلیون متر
مکعب پساب آب برای منطقه ویژه اقتصادی
جهانآباد خبــر داد و گفت :شــش هزار متر
مکعب آب برای پتروشیمی هگمتانه همدان
در نظر گرفته شــده اســت .وی با بیان اینکه
توسعه استان مستلزم تأمین آب و انرژی کافی
بوده و البته اصالح شیوههای مصرف موضوع
مهم دیگری اســت ،تاکید کرد :برای افتتاح
سه پروژه مهم مربوط به همدان در این استان
حضور یافتیم که یکی نیروگاه خورشــیدی
هفت مگاواتــی و دیگری نیــز نیروگاهی در
مقیاس کوچکی در منطقه اســت .اردکانیان
از سرمایهگذاری یکصد و  ۶۰میلیارد تومانی
پروژههای حوزه برق و انرژی استان خبر داد و
گفت :این پروژههــا در قالب پروژههای بزرگ
شرکتهای توزیع برق به طور همزمان افتتاح
شد .وی تصریح کرد :چهار هزار و  ۳۰۰پروژه
صنعت برق در کشور به صورت ویدئوکنفرانس
از استان افتتاح شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اظهار کرد:

رشد  ۸درصدی صادرات قیر
از هرمزگان

از آنجا که آسانسور یک وسیله پیچیده و ایمنی
است ،حتی تقاضا برای کار و کاالی بیکیفیت
برای آن وجود دارد که ناشــی از آگاهی اندک
مردم است و تشکلهای صنفی به تنهایی قادر
به برخورد با متخلفان این صنف و صنعت نیستند

هرمزگان  /گروه استانها :رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجــارت هرمزگان گفت :در
 9ماه امسال صادرات قیر در هرمزگان  ۸درصد
نسبت به پارســال افزایش یافته است .خلیل
قاسمی با بیان اینکه در این مدت یک میلیون و
 ۱۰۰هزار تن قیر از هرمزگان صادر شده،اظهار
کــرد :ارزش این میزان قیر صادرشــده ۳۳۰
میلیون دالر است .وی با اشاره به اینکه امارات
متحده ،عمان و هند ازجمله کشورهای هدف
صادرات قیر استان هستند ،خاطرنشان کرد:
در نه ماه امسال یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن قیر
در استان تولید شده است.

