فاز سوم ثبت نام وام ودیعه مستاجرین انجام شد؛

اعطای تسهیالت اجاره مسکن به  1718متقاضی قمی
معاون مســکن و
نگین کوهستانی  /گروه ایران
ســاختمان اداره
news@ naslefarda.net
کل راه و شهرسازی
استان قم گفت :در فاز سوم ثبت نام وام کمک ودیعه مسکن که
از خرداد  1401آغاز شده است تاکنون  1718متقاضی قمی این

گزارش
 مدیر عامل شرکت نفت سپاهان
پیشنهاد داد:

تولید و توزیع مویرگی ،تنها راه
رفع التهاب قیمت روغن موتور
یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

ردیابی روغنهـای تقلبی وظیفه
نهادهای نظارت
مدیـر عامـل شـرکت نفـت سـپاهان در ایـن
مراسـم طی سـخنانی گفت :برای حل مشکل
التهـاب قیمـت روغـن موتـور در بـازار ،بـه
افزایـش تولیـد و توزیـع مویرگـی محصوالت
اقـدام کردیـم و همیـن مسـاله موجـب شـد
که تا حـد زیـادی موضـوع التهاب قیمت سـر
و سـامان پیـدا کنـد .وی تصریـح کـرد :به جز
تولید این  ۴پاالیشـگاه مابقی تولیدات که ۱۵
درصـد را دربرمیگیـرد و حدود  ۲۰۰شـرکت
متولی آن هسـتند ،از روغنهای بازیافت شده
تولید میشـود کـه روغـن موتورهـای تقلبی
نیز در ایـن دسـته قـرار دارند.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با تاکید بر این
که قیمت گذاری روی محصوالت  ۴شرکت
اصلی به صورت مصوب و با نظارت ویژه صورت
میگیرد تصریح کرد :در  ۲۰۰شرکت دیگر
که تولید روغن فراورشی یعنی بازیافت روغن،
صورت میگیرد ،مشمول این نوع قیمت گذاری
نمیشوند و همین مساله موجب ایجاد یک
التهاب قیمت در بازار شده است .لذا باید برای
این اختالف دو نرخی راهکاری ایجاد شود.
سـاماندهی سـامانه توزیع روغن
موتور در دستور کار وزارت صمت
محمدجواد نظـرزاده ،مدیـرکل دفتر خدمات
آمـاد و توزیـع وزارت صمـت (صنعـت ،معدن
و تجـارت) نیـز در آئیـن افتتـاح شـعبه جدید
توزیـع محصـوالت نفـت سـپاهان در اتحادیه
گفت :نوسـازی شـبکه توزیـع روغـن موتور و
سـاماندهی آن در دسـتور کار وزارت صمـت
اسـت و امیدواریم که تا آخر هفته سـاماندهی
سـامانه توزیـع در تهـران را در بخـش دیـزل
(نفتگاز) نهایی کرده و همه خردهفروشـیها
به سـامانه مـا متصـل بشـوند .وی بـا تاکید بر
این که قصـد داریم روغـن موتور را در سـامانه
کاال بهدسـت مصرفکننـده نهایی برسـانیم،
افزود :در قسـمت خودروهای بنزینی (سواری
و وانتهـا) تلاش میکنیم بـا اسـتفاده از کم
کردن فشـار تقاضا ،قیمـت را مدیریـت کنیم.
روغنتولیدداخلمستقیمبهدست
مصرفکنندگان واقعی میرسد
محمدرضا آلسارا ،ریاست اتحادیه فروشندگان
الستیک ،فیلتر و تعویض روغن تهران نیز در
این آئین با اشاره به کمبودها و التهاب بازار
روغن کشور در چندماه گذشته گفت :تالش
میکنیم تا با حمایت از تولیدات داخلی ،رضایت
مصرفکنندگان روغن را به دست آوریم.
راهبـرد کیمیـا اسـپیدی قشـم
حذف تقلب در بازار روغن است
احمـد هاشـمی ،مدیرعامـل کیمیا اسـپیدی
قشـم نیـز در این مراسـم گفـت :راهبـرد مهم
ما در این شـرکت حـذف تقلب در بـازار روغن
تـا حـد امـکان اسـت .در ایـن صنعـت تقلـب
و بداخالقـی زیـاد اسـت و متاسـفانه ضـرر آن
را گرو ههـای ضعیـف میبینیـد و اولویـت
نخسـت مـا در شـرکت کیمیـا اسـپیدی این
اسـت که روغن اصـل و بـا کیفیت را بـا قیمت
مصـوب دولت به دسـت مصرف کننـده نهایی
برسـانیم.
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گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جام جهانی پیش رو و فرصت میزبانی ایران؛

اقداماتقانعکنندهنیست!

دریا وفایی  /گروه پارلمانی
news@ naslefarda.net

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت جام جهانی
قطر گفت :جلساتی با سازمانها و نهادهای مربوطه برای
میزبانی ایران از هواداران جام جهانی برگزار شد طی این
نشستها گزارشی از عملکرد ســازمانها ذیربط ارائه
گردید؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایدهآل
فاصله داریم .عباس مقتدایی در مورد همکاری ایران با
قطر در میزبانی جام جهانی  ،۲۰۲۲گفت :پیشنهاد دو
شهر کیش و قشم برای میزبانی از هواداران جام جهانی
میتواند به محکم شدن روابط دو کشور در تعامالت و
ارتباطات ختم شود ،بر همین اساس نامهای را خطاب
به رئیس جمهور و معاونان ایشان در راستای بهرهوری
از فرصت ایجاد شده ،ارسال کرده و همچنین چندین
مرتبه متذکر بی توجهی به این فرصت طالیی بودم.
تارسیدنبهنقطهمطلوبوایدهآلفاصله
داریم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود:
جلساتی با سازمانها و نهادهای مربوطه برای میزبانی
ایران از هواداران جام جهانی برگزار شد طی این نشستها
محمد توکلی  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

عکس  :ایرنا

مراسـم امضـای تفاهمنامـه همـکاری
بیـن شـرکت نفـت سـپاهان و اتحادیـه
فروشـندگان السـتیک ،فیلتـر و تعویـض
روغـن تهـران بـه منظـور عرضـه مسـتقیم
روغـن موتـور اسـپیدی برگـزار شـد .در ایـن
مراسـم کـه محمـد امیرنیکـو همـت مدیـر
عامـل شـرکت نفـت سـپاهان ،محمـد زیـن
العابدینـی رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت
نفت سـپاهان ،محمدجواد نظـرزاده مدیرکل
دفتـر خدمـات آمـاد و توزیـع وزارت صنعـت،
معـدن وتجـارت ،احمد هاشـمی مدیـر عامل
شرکت کیمیا اسپیدی قشـم و محمد آل سارا
رئیـس اتحادیـه السـتیک ،فیلتـر و تعویـض
روغـن تهـران حضـور داشـتند ،شـعبه عرضه
مسـتقیم محصوالت شرکت نفت سـپاهان در
ایـن اتحادیـه بـا هـدف شفافسـازی ،کاهش
هزینههـا ،حـذف واسـطهها و دسترسـی
بهتـر مصرفکننـدگان نیـز راه انـدازی شـد.

تسهیالت را دریافت کردهاند.
سید روح اهلل حسینی اظهار کرد :از سال  ۹۹ثبت نام وام کمک
ودیعه مسکن در کشور براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و
در راستای حمایت از مستاجران آغاز شد.
وی افـزود :در فـاز سـوم ایـن طـرح کـه از خـرداد سـال جاری

آغاز شـده اسـت  18495متقاضی تاکنون در سـامانه موفق به
نـام نویسـی شـدهاند .حسـینی توضیـح داد :از تعـداد کل ثبت
نام کننـدگان  7115متقاضی واجد شـرایط شـناخته شـدهاند
و  6159درخواسـت نیـز در مرحلـه تعییـن شـعبه و معرفی به
بانک اسـت.
وی گفت :در مجموع درخواسـت  1625متقاضی برای دریافت
وام کمک ودیعه مسـکن به دالیل مختلف رد شـده است.
بـه گفتـه معـاون مسـکن و سـاختمان راه و شهرسـازی قـم تا
کنـون  1718فقـره تسـهیالت کمـک ودیعـه مسـکن در فـاز

سـوم بـه متقاضیـان اعطـا شـده اسـت .حسـینی در خصوص
ثبـت نامهـای دورههـای قبـل توضیـح داد :در سـال گذشـته
در دو نوبـت فـاز یـک و فـاز دوم ثبت نـام انجام شـد کـه در فاز
یک بیش از شـش هـزار و در فـاز دو حدود پنـج هزار فقـره وام
تسـهیالت کمک ودیعه مسـتاجرین از سـوی بانکهـای عامل
بـه متقاضیـان اعطا شـد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :در مجموع ســه فاز ثبت نامی
تاکنون حدود  13هزار مستأجر قمی ،وام کمک ودیعه مسکن
را دریافت کردهاند.

گزارشی از عملکرد ســازمانها ذیربط ارائه گردید؛ اما
همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم.
عملکرد وزارتخانه گردشگری در هالهای
از ابهام و سؤال قرار دارد
وی ادامـه داد :باید تصمیمـات جدیتری در راسـتای
برگـزاری جام جهانـی و میزبانی ایـران اتخاذ شـود؛ ما
میتوانیـم از ایـن فرصت به نفـع معرفی کشـورمان به

جهانیـان بهـره گرفتـه و بـرای خلق ثـروت اسـتفاده
کنیـم .اقدامـات صـورت گرفتـه در جهـت توسـعه
گردشـگری در جریـان بازیهای جام جهانـی تاکنون
قانـع کننـده نبـوده اسـت ،ضرغامـی بـه عنـوان وزیر
میراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی و گردشـگری آنگونه
کـه بایـد و شـاید نتوانسـته توفیـق الزم را بدسـت
بیـاورد این مسـئله به ایـن معنا نیسـت کـه وزارتخانه

سرپرست شرکت گاز مازندران:

سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران از امضـای
تفاهمنامـه بیـن ایـن شـرکت و اداره کل منابـع
طبیعـی غـرب مازنـدران بـه منظـور تسـریع
اجـرای پـروژه ملـی گازرسـانی بـه سـه شـهر و
 185روسـتای شهرسـتانهای نوشـهر ،نـور و
آمـل خبـر داد.
قاسـم مایلی رسـتمی گفت :بـه منظـور افزایش
سـرعت اجرای پـروژه خـط تغذیـه گاز ونوش به
کدیـر ،جلسـهای با حضـور معـاون امـور جنگل
سـازمان جنگلهـای کشـور و مدیـرکل منابـع
طبیعی مازندران-نوشـهر برگزار شـد که امضای
تفاهمنامـهای بـرای همـکاری بین دو دسـتگاه
بـه منظـور تسـریع در اجـرای ایـن پـروژه مهم
گازرسـانی را در پـی داشـت.
وی افـزود :پـروژه بـزرگ  ۸۰۰میلیـارد تومانـی
گازرسانی به مناطق کوهسـتانی شهرستانهای
نوشـهر ،نور و آمل شـامل اجرای خط لوله اصلی

سرعت گازرسانی به بخش کجور افزایش مییابد

تغذیـه گاز بـه طـول  ۳۳۷کیلومتـر و همچنین
یکهـزار و  ۵۰۰کیلومتـر شـبکه داخلـی گاز
اسـت که با تکمیل آن سه شـهر و  ۱۸۵روستای
شهرسـتانهای نوشـهر ،نور و آمـل از نعمت گاز
بهرهمنـد میشـوند.
سرپرست شـرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد:
در جلسـه هماهنگی بین شـرکت گاز و سـازمان
جنگلهـا ،تفاهمنامـهای بـا  20بند تنظیم شـد
و بـه امضا رسـید کـه بـر اسـاس آن هم سـرعت
اجرای پـروژه بـا همـکاری سـازمان جنگلهای
کشـور و اداره کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر
افزایـش مییابـد و هـم ضوابـط محیط زیسـتی
مربـوط بـه عرصههـای جنگلـی بـا باالتریـن
حساسـیتهای کارشناسـی مورد توجه شرکت
گاز قـرار میگیـرد.
مایلی رسـتمی تصریـح کرد :بـا توجه بـه اینکه

اتصـال مناطق مسـکونی کوهسـتانی و حاشـیه
جنگلهـا یکـی از عوامـل جلوگیری از برداشـت
چـوب جنگلهاسـت ،سـازمان جنگلهـا نیـز
توجه ویـژه و مناسـبی به زودتـر اجرا شـدن این
پروژه مهـم دارد.
وی اظهار کـرد :در حـال حاضر نیز خوشـبختانه
رونـد اجرای پـروژه مطلـوب اسـت و دو پیمانکار
مشـغول کار هسـتند و تاکنـون حـدود 5.5
کیلومتـر شـبکه گـذاری انجام شـد.
سرپرست شرکت گاز مازندران افزود :فاز نخست
با شبکه گذاری به طول  ۱۱کیلومتر از روستای
ونوش تا محدوده دریاچه ممرز انجام خواهد شد
و در فاز دوم از نزدیکی دریاچه ممرز به سمت
روستای کدیر  ۱۷کیلومتر شبکه گذاری باید
انجام شود .در حال حاضر اجرای فاز اول و دوم آغاز
شده و اجرای آن ادامه دارد .فاز سوم نیز به طول

مشعل گاز  33روستای بخش هزارجریب شهرستان بهشهر روشن شد:

نسل فردا  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مشعل گاز  33روستای بخش هزارجریب شهرستان
بهشهر روشن شد .برای گازرسانی به این روستاها که
با حضور امام جمعه ،فرماندار و مسئولین شهرستان
بهشهر در روســتای افتلت برگزار شد  ۶۲میلیارد
تومان میلیارد تومان هزینه شده است.
قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران
با اعالم اینکــه از دو هزار و  ۹۸۸روســتای دارای
قابلیت گازرسانی در استان ،دو هزار و  ۵۰۲روستا
قبل از دولت کنونی گازرســانی شدند ،گفت۹۵ :

 ۱۸کیلومتر تا روستای کدیر بخش کجور ادامه
مییابد و اتصال خط لوله انتقال گاز از روستای
کدیر به شهر کجور به طول  ۱۳کیلومتر در فاز
چهارم این پروژه ملی قرار دارد.
به گفتـه مایلی رسـتمی ،در فازهـای بعدی خط
لوله تغذیـه گاز  ۱۲اینچ از روسـتای کدیر بخش
کجور به شـهر بلده و روسـتاهای این بخش اجرا
میشـود و از آنجـا نیـز بـه منطقـه چلاو بخش
امـامزاده عبـداهلل آمـل و در نهایت نیز روسـتای
فیلبنـد شهرسـتان بابـل در بخـش بندپیغربی
به شـبکه سراسـری وصل خواهد شـد.
بـا اجـرای ایـن طـرح شـهرهای کجـور ،پـول و
 ۶۴روسـتای بخش کجـور بـا چهارهـزار و ۷۹۸
خانـوار ،شـهر بلـده و  ۷۳روسـتای ایـن بخـش
شهرسـتان نـور بـا سـه هـزار و  ۲۷خانـوار۴۷ ،
روسـتای منطقه چلاو بخـش امامـزاده عبداهلل
آمـل بـا  ۶۶۴خانـوار و فیلبنـد بـه عنـوان تنهـا
روسـتای بخش بندپی غربی بابل بـا  ۵۵خانوار از
نعمـت گاز بهرمنـد میشـوند.

با اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان؛

برخورداری  ۹۵درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز
درصد خانوارهای روستایی قبل از دولت سیزدهم
از نعمت گاز برخوردار بودند و با تالش دولت کنونی
گازرسانی به  ۱۷۷روستا در دست اقدام است.
وی همچنین با اشــاره به طرحهای گازرسانی در
هفته دولت گفت :برای اجرای کلنگ زنی طرحهای
گازرسانی  ۴۲۰میلیارد تومان در هفته دولت هزینه
میشود .مایلی رســتمی افزود :هدف شرکت گاز
استان رساندن امکانات به شهرها و روستاهای استان
است .وی با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در
کمترین زمان ممکن به اتمام رسید ،تصریح داشت:
هیچ پروژهای به اتمام نمیرســد مگر اینکه سایر
ادارات شهرســتان با ما همکاری داشته باشند و از
همکاری همه مسئوالن در بثمر رسیدن پروژههای
گازرسانی تشکر و قدردانی میکنم .حجتاالسالم
سید عربعلی جباری ،امام جمعه شهرستان بهشهر
نیز در مراسم افتتاحیه ضمن ارزشمند دانستن این
پروژهها گفت :به راســتی که شرکت گاز استان در
زمینه گازرسانی خدمات ارزندهای انجام داده و رفاه
و آسایش را برای عموم مردم به ارمغان آورده است و
ما از زحمات این شرکت کمال تشکر را داریم.

عملکـردی در ایـن راسـتا نداشـته بلکـه بهـرهوری
کارآمـدی آن ،اکنـون در هالـهای از ابهام و سـؤال قرار
دارد .مقتدایی یادآور شـد :بعد از برگـزاری جام جهانی
 ۲۰۲۲ارزیابی از عملکـرد وزارتخانه در جهت برگزاری
این مسـابقات زیر ذره بین قرار خواهـد گرفت و تمامی
ترک فعلها و کوتاهیها مورد بررسـی قـرار میگیرد،
اگـر وزارتخانـه گردشـگری نتوانـد آنچه کـه مطلوب
وکالی مردم در خانه ملت اسـت را برآورد کند و منافع
کشـور را اقتضا و عملیاتی نماید ،بی تردید با سـؤاالت
نماینـدگان مواجه خواهد شـد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی حضور هواداران جام جهانی
فوتبال در شهرهای کیش و قشم را فرصتی استثنایی
دانست و تصریح کرد :ایران هراسی و اسالم هراسی دو
موضوعی است که غرب بر روی آن تاکید و ترویج بسیار
دارد ،حضور هواداران جام جهانی فوتبال در شهرهای
کیش و قشــم یک فرصت بی نظیر برای مقابله با این
اندیشه معاندانه غرب اســت ،این مسئله نیازمند یک
هوشمندی ویژه اســت که با توجه به سابقه رسانهای
ضرغامی وزیر گردشگری ،این مهم ممکن است ،بدیهی
است که وزیر میراث فرهنگی توانمندیهایی دارد اما
کم کار است.

مشعل گاز  ۴روستای شهرستان ساری روشن شد

نسل فردا  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مشعل گاز چهار روستای بخش کلیجانرستاق ساری
با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران
روشن شد .برای گازرســانی به این روستاها که با
حضور فرماندار و نماینده مردم ســاری در مجلس
شورای سالمی در محل مسجد روستای علمدارده
برگزار شد  ۱۰میلیارد تومان هزینه شده است.
شرکت گاز مازندران در هفته دولت امسال با شعار
گازرسانی زیر ســاختی مهم برای حفاظت محیط
زیست ،طرح گازرســانی را در  ۵۲روستا عملیاتی

کرد و جشن روشن شدن مشــعل گاز  ۴روستای
ساری شامگاه برگزار شــد .طبق آمار شرکت گاز
مازندران از دو هزار و  ۹۸۸روســتای دارای قابلیت
گازرسانی در استان ،اکنون دو هزار و  ۵۰۲روستا از
نعمت گاز بهره مند هستند ،طبق برنامه اعالم شده
و با تالش دولت سیزدهم گازرسانی به  ۱۷۷روستا
در دست اقدام است تا جشــن پایان کار گازرسانی
به استان ســال آینده برگزار شود .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این مراسم
گفت :در دولت ســیزدهم با رعایت انصاف ،اخالق
عدالت و رفع سو تفاهم در صدد خدمت رسانی همه
جانبه به مناطق محروم جامعه است .روح اهلل سلکی
با بیان این نکته که جمعیت روستاهای مازندران باید
با معکوس شدن مهاجرتها به رشد قابل توجهی
برسد ،بیان داشت :همسو با این رویکرد دولت باید
شرایط اشتغال جوانان را بیش از پیش فراهم کنیم.
وی ادامه داد :فعالیت در روستاهای مازندران باید
عالوه بر کشــاورزی به خصوص کشت گلخانهای
به مقوله بوم گردی و صنایــع تبدیلی محصوالت
کشاورزی هم گسترش یابد.

آگهیدعوتبرگزاریمجمععمومیعادیسالیانه

انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش عرضه فرآورده های نفتی استان اصفهان
بدینوسیله از اعضا محترم انجمن دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت  9صبح روز دوشنبه
 1401/7/11در خانه معلم شماره یک واقع در خیابان ارتش برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره ،مالی ،بازرسی
 -2انتخاب بازرس

رییسانجمنصنفیجایگاهداراناستاناصفهان_کامران

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با مفقود
شدن مدارک شناسایی خود ممکن است شما به
عنوان مجرم شناخته شوید؟

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

سایتثبتآگهیمفقودی:

agahinaslefarda.ir

گفت و گو
تشریح دستاوردهای صنعت نیشکر در
گفتوگو با مدیرعامل شرکت؛

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی
ادامه دارد
پروا آقا خانی  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی
گفت :صنعت نیشکر توانسته با ایجاد اشتغالی بالغ
بر  ۲۶هزار نفر در کشــت و صنعتهای هشتگانه،
در تأمین معیشــت تعداد زیادی از خوزســتانیها
نقش فعالی داشته باشــد .عبدعلی ناصری ،ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت،
به تشریح دســتاوردهای صنعت نیشکر پرداخت
و راهبرد ایــن صنعت را حرکت در مســیر اقتصاد
مقاومتی عنوان کرد که ثمره آن ،تولید و اشــتغال
پایدار در منطقه اســت .به گفته او ،صنعت نیشکر
توانســته با ایجاد اشــتغالی بالغ بر  ۲۶هزار نفر در
کشت و صنعتهای هشــتگانه ،در تأمین معیشت
تعداد زیادی از خوزستانیها نقش فعالی داشته باشد.
نیشکر ،صنعتی چندتولیدی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در ادامه
به جایگاه ویژه گیاه نیشکر به عنوان یک «محصول
مادر و پایهای» در کشاورزی خوزستان اشاره کرد که
دهها محصول باارزش افزوده اقتصادی قابل توجه،
از آن تولید میشود.
شکر سفید با ظرفیت  ۷۰۰هزار تن ،شکر طعمدار،
شکر ساشه ،شکر پودری و شــکر مایع با ظرفیت
 ۶۰تن ،شــکر قهوهای با ظرفیت  ۷۵۰۰تن ،شکر
دارویی با ظرفیت  ۱۵هزار تن ،الکل طبی با ظرفیت
 ۳۳میلیون لیتر ،خمیرمایه با ظرفیت  ۱۰هزار تن،
خوراک دام با ظرفیت  ۱۰۰هــزار تن ،ام.دی .اف با
ظرفیت تولید  ۱۳۲هزار متر مکعــب و ...از جمله
ظرفیتهای تولیدی این شرکت است.
صنعت نیشکر در مسیر پروژ ههای
دانشبنیان
مدیرعامل شرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی
از حرکت هدفمند این صنعت به ســمت کشاورزی
دانشبنیــان خبــر داد و تاکید کرد ،کشــاورزی
دانشبنیان به فرموده رهبــر معظم انقالب ،امنیت
غذایی کشور را حاصل خواهد کرد .ناصری ،مدیریت
مصرف آب و اســتفاده بهینه از منابع آبی را اقدامی
دانشبنیان در صنعت توسعه نیشکر برشمرد که با
دانش و تجربه توام شده و با این اقدام ،هم میزان مصرف
آب در مزارع کاهش مییابد و هم موجب افزایش تولید
در سطح خواهد شــد .این صنعت با داشتن یکی از
مهمترین دپارتمانهای علمی و مجموعه مدیریت
مطالعات کاربردی مستقر در واحدهای نیشکری با
بهرهگیری از صدها محقق ،تالشهای مستمری برای
مصرف بهینه آب انجام داده است.
آبیاری قطرهای زیرسطحی دستاوردی
در صنعت نیشکر
وی به شیوه نوین آبیاری زیرسطحی اشاره کرد و
افزود :به منظور مدیریت هر چه بیشتر منابع آبی،
سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی به صورت پایلوت
در کشت و صنعتها در دســت اجراست تا پس از
ِ
پشت سر گذاشتن آزمایشهای اولیه ،در سطحی
وسیع به کار گرفته شــود .در کنار این روشهای
آبیاری ،صنعت نیشکر از روش آبیاری جویچهای،
آبیاری مزارع با زهاب نیشکر در شرایط خشکسالی
و ...نیز بهره گرفته که ســبب شده گیاه نیشکر در
شرایط بحرانی ،آسیب چندانی نبیند.
راهبردی بــرای تولید حداکثری در
شرایط تحریم
طراحی و بومیسازی دستگاهها و ادوات کشاورزی
و صنعتی از دیگر موضوعهای مورد اشاره مدیرعامل
شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع جانبی در بیان
دستاوردهای این صنعت است .ناصری بیان داشت:
برای رســیدن به تولید حداکثری ،کمبودهایی در
تأمین ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی وجود داشت
که بخشــی از آن با اتخاذ تمهیــدات ویژه به همت
نیشکر طراحی و ساخته شده است .وی ساخت دروگر
نیشکر را دستاوردی مهم دانست و افزود ،دروگرهای
نیشکر قدیمی و مربوط به بیست سال گذشته است
اما با کارهای تحقیقاتی صورت گرفته این دســتگاه
بومیسازی و تکنولوژی آن به روز شد .ساخت کارنده
نیشکر ،ساخت ربات جوشکار ،ساخت دستگاه انتقال
دهنده مالس ،ساخت اولین دستگاه هشداردهنده
موتور ،بخشی دیگر از اقدامات این شرکت در بومی
سازی تجهیزات کشاورزی و صنعتی در راستای تولید
دانشبنیان است.
هفتتپه در مسیر تولید حداکثری
هفتتپــه از دیگــر محورهای ســخنان
مدیرعامل شرکت توســعه نیشکر و صنایع جانبی
است .ناصری هفتتپه را مهمترین دستاورد دولت
در خوزستان دانسته و تاکید کرد ،این واحد نیشکری
سال گذشته با پشتیبانی سران قوا در یک تصمیم
مشــترک به ریل تولیدبازگشــت به گفته او ،روند
بازگشــت قدیمیترین واحد نیشــکری به دوران
طالیی و رســیدن به ظرفیت اسمی تولید ،سرعت
گرفته و این واحد نیشکری در برنامهای تدوین شده،
به سمت تولید حداکثری در حرکت است .مدیرعامل
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان بیان
داشت :در ســال جاری که به عنوان سال «تولید؛
دانشبنیان ،اشتغالآفرین» نامگذاری شده ،صنعت
نیشکر برای تحقق شعار سال ،نهایت تالش خود را
به کار خواهد بست و برای نیل به سر منزل مقصود،
با تمامی ظرفیتها ،پیش خواهد رفت.

