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استانها

ما آب را تاراج میکنیم

نظرگاه

مس�عود موالنا -عضوش�ورای هماهنگی
ش�بکه مل�ی تش�کلهای محیطزیس�ت و
منابع طبیعی کش�ور :براس��اس آم��ار وزارت
جهاد کش��اورزی ،حدود  ۹۰درصد اراضی کشور
ب��ه ص��ورت آب��ی و  ۱۰درص��د آن دیم اس��ت،
درحالیکه برمبن��ای آمارهای جهانی  ۶۰درصد
اراضی کش��اورزی دنیا کش��ت آب��ی دارند .نبود
س��رمایهگذاری در این زمینه باعث شد تا بیش
از  ۸۰۰هزار چاه که نیمی از آن غیرقانونی است
احداث ش��ود که مصداق ب��ارز مدیریت ناصحیح
آب ،بهویژه در ش��مال کش��ور اس��ت .از س��وی
دیگر ،حدود یکس��وم کل محصوالت کشاورزی
در ایران در مس��یر تولید و توزی��ع هدر میرود
که این مقدار ضایعات ۹ ،میلیارد مترمکعب آب
مجازی دارد .این در حالی اس��ت که کل دعوا بر
س��ر پروژههای انتقال آب در ای��ران معادل یک
میلیارد مترمکعب است.
چنانچه از هدررفت محصوالت کشاورزی تنها
یکسوم جلوگیری و در این زمینه سرمایهگذاری
ش��ود ،میتوانی��م  ۳میلی��ارد مترمکع��ب آب
ذخیرهس��ازی کنیم که همین مقدار ،کشور را از
هرگونه نیاز آبی بینیاز خواهد کرد.
صحبتهای مدیرکل آب منطقهای خراس��ان
مبنیبر انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان
به اس��تان خراس��ان حاکی از آن است که فقط
در خراس��ان یک میلیارد مترمکعب آب مجازی
به ش��کل ضایعات محصوالت کش��اورزی از بین
ی اس��ت ک��ه از طریق پروژه
میرود .این در حال 
انتقال آب قرار اس��ت  ۶۰۰میلی��ون مترمکعب
آب ب��ه خراس��ان برس��د؛ بنابراین اگ��ر به جای
سرمایهگذاری س��نگین در این پروژه تنها نیمی
از هدررفت یک میلیارد مترمکعبی گرفته ش��ود
مشکل آب خراسان حل خواهد شد.
همچنین  ۷میلی��ارد مترمکعب آب زیرزمینی
ب��ه حجم مصرف فوق اضافه ش��ده و در مجموع
رقمی نزدیک به  ۹۰میلی��ارد مترمکعب آب در
کشور به طور س��االنه مصرف میشود؛ همه این
موارد در ش��رایطی اس��ت که معی��ار بینالمللی
مصرف آب تجدیدپذیر دنیا  ۲۰تا  ۴۰درصد بود
درحالیک��ه ما فراتر از  ۱۰۰درصد آن را مصرف
میکنیم.
م��ا آب را مص��رف نک��رده بلک��ه آن را تاراج
میکنی��م؛ بخ��ش وس��یع آب کش��ور در حوزه
کش��اورزی مصرف میش��ود و جالب اینجاست
که وزارت جهاد کش��اورزی تنه��ا عالقه به ارائه
آمار افزایشی داشته و اعالم میکند سال گذشته
 ۱۲۰میلی��ون ت��ن و امس��ال  ۱۳۰میلیون تن
محصول در کشور برداشت شده است .اما به چه
بهایی این افزایش رخ داده است؟
بسیاری از اراضی شیبدار و اراضی جنگلی که
باع��ث تثبیت خاک و آب بود به بهانه گس��ترش
کش��اورزی با ش��یار زدن تبدیل به مزارع شد و
حاصل آن افزایش فرسایش خاک امروزی است.
همچنی��ن براس��اس ش��اخص س��ازمان ملل
کشورهایی که پوش��ش جنگل آنها کمتر از ۲۵
درصد مساحت کشورشان باشد ،به لحاظ جنگلی
فقیر محس��وب میش��وند ،حال آنکه ایران با ۷
درصد پوشش جنگلی نسبت به مساحت خود در
زمره فقیرترینها اس��ت؛ یعنی در موقعیت فعلی
نباید زمین جنگلی از دست دهیم.
از کل مساحت کشور  ۷درصد پوشش جنگلی
اس��ت که یک درصد آن در ش��مال قرار گرفته
آنگاه همین مقدار ناچیز پوشش جنگلی به چه
بهایی قربانی میشود؟
مص��داق ب��ارز جیرهبن��دی آب ب��رای تولید
محص��والت بیش��تر را در پروژه احی��ای دریاچه
ارومیه مش��اهده میکنید .برای احیای دریاچه،
حقابه کش��اورزان حاش��یه آن را کاهش دادند و
آب سدها را راهی دریاچه کردند ،با اینکه حقابه
کش��اورزان  ۳۰درص��د کاهش یافت ام��ا تولید
محصوالت آنان  ۲برابر ش��د زیرا کش��اورزان به
مدیری��ت مص��رف رویآوردند و به ای��ن نتیجه
رس��یدند که آبدهی بیش��تر لزوما ب��ه معنای
محصول بیشتر نیست.
برداش��ت منابع آبی موجب ش��د تا سطح زیر
کش��ت محص��والت دیم کش��ور کاه��ش یابد و
کشاورزان به سمت برداشت از آبهای زیزمینی
هجوم برده و ب��ا ازدیاد چاهها ،آبهای چندهزار
س��اله را برداش��ت کردند .پدیده فرونشست نیز
یک��ی از پیامده��ای مخ��رب برداش��ت آبهای
زیرزمینی اس��ت .رخداد فرونشست زمین سبب
ش��ده تا جای خالی و حفرههای تجمیع آبهای
زیرزمینی از بین برود و اکنون خاصیت تخلخلی
خاکهای زیرین وجود ندارد تا منبع آب ش��کل
گیرد و آبخوانها از بین رفتهاند.
در نهایت اینکه مصرف روزانه آب از س��وی هر
فرد ایرانی  ۳برابر مصرف یک فرد اروپایی اس��ت
درحالیک��ه مصرف ب��ارش س��االنه اروپا ۱۵۰۰
میلیمتر در س��ال اس��ت .به عالوه اینکه رکورد
تبخیر در کشور ما  ۲برابر بوده و همه این آمارها
به این معنی اس��ت که م��ا در میانه یک بحران
آبی قرار داریم که امنیت ملی را تهدید میکند.

حمایت از ادامه
طرح انتقال آب
خلیجفارس

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرمل و با تاکید بر تامین آب شیرین
اس��تانهای خراس��ان جنوبی و رضوی و اصفهان از مس��یر خط آب شیرین
خلیجف��ارس گفت :چادرملو بهعنوان یکی از س��هامداران عم��ده این پروژه
عظیم ملی ،از اختصاص  ۲خط موجود پیشبینیش��ده در مس��یر انتقال آب
خلیجفارس ،به اس��تانهای شمال شرق کش��ور و اصفهان استقبال ،حمایت
و مش��ارکت میکند .به گزارش
ناصر تقیزاده با بینظیر برش��مردن
ابرپ��روژه شیرینس��ازی و انتق��ال آب خلیجفارس به واحده��ای صنعتی و

ی با
ش��هرهای اس��تانهای کرمان و یزد گفت :خط اول این پ��روژه عظیم مل 
پیش��گامی و مشارکت شرکتهای بزرگ گلگهر ،مس سرچشمه و چادرملو
در حالی به بهرهبرداری رسید که بسیاری از صاحبنظران و متولیان امر ،باور و
امیدی به محقق شدن آن نداشتند و این طرح را بلندپروازانه میدانستند اما به
یاری خدا و با رهنمودهای رهبر معظم انقالب و حمایتهای رئیسجمهوری،
این رویای دیرین محقق و روح امید به کالبد س��اکنان کویر دمیده ش��د .خط
اول این پروژه در  ۳فاز اجرایی ش��د که فاز اول آن از بندرعباس به س��یرجان و

مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر ،فاز دوم از گلگهر به مس سرچش��مه و فاز
سوم از سرچشمه به مجتمع صنعتی چادرملو اجرا شده و بهزودی آب شیرین
به اس��تان یزد میرسد .وی افزود :پیشبینی آینده و طراحی و اجرای  ۲خط
دیگر در کنار خط اصلی بود تا دیگر مناطق کمآب کشور نیز در صورت تمایل
بتوانند از زیرس��اخت آماده شده بهراحتی بهرهبرداری کنند .وی تاکید کرد:
وظیفه ش��رکتهای معدنی و صنعتی است که در عمل و بهطور جدی از این
پروژه مهم حمایت کرده و مشارکت الزم را به عمل آورند.

معاون اول رئیسجمهوری در مریوان تاکید کرد

آغاز توسعه تجاری کردستان با ساماندهی «باشماق»
گروه استانها

editor@smtnews.ir

اسحاق جهانگیری

خداداد مقبلی

بهمن مرادنیا

اس��حاق جهانگیری در آیین شروع عملیات اجرایی
طرح ساماندهی و توسعه مرز رسمی باشماق مریوان با
بیان اینکه انجام  ۱۰درصد ترانزیت کشور از طریق این
مرز سهم بس��یار بزرگی است ،گفت :دغدغ ه مسئوالن
محلی و برخی از رانندگان در زمینه ش��رایط نامناسب
زیرس��اختهای ای��ن مرز بود که بررس��ی و در نهایت
تصمیم مهمی برای پایانههای مرزی گرفته شد.
به گزارش ایرنا ،مع��اون اول رئیسجمهوری با بیان
اینکه مرز باش��ماق مری��وان از مرزه��ای مهم تجاری
ایران است و حجم صادرات و واردات آن در برنامههای
اقتصادی کش��ور بس��یار مهم و تاثیرگذار خواهد بود،
افزود :دستگاههای متعددی در یک نقطه متمرکز بود و
یک نهاد بهعنوان مسئول اصلی پایانه تعیین نشده بود
مشکالتی ایجاد میشد و در این راستا به دلیل اهمیت
جایگاه پایانههای مرزی ،مسئولیت به سازمان راهدای
و پایانههای مرزی وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و
با توانمن��دی که در این بخش وجود دارد این پایانهها
بهویژه پایانههای مهم بهسرعت سروسامان میگیرند.
معاون اول رئیسجمهوری اضافه کرد :همه دستگاهها
حتی اگر الزم باشد باید  ۲۴ساعته در پایانههای مرزی
فعالیت داشته باشند و ما در این مقطع فعلی کشور به
این فعالیتها نیاز داریم و همه باید در این راستا کمک
کرده و هیچ کس نباید کمکاری کند.
وی اظه��ار ک��رد :امی��دوارم در یک مقط��ع زمانی
خیلی کوتاه زیرس��اختهای موردنیاز مرز باش��ماق به
گونهای س��اخته ش��ود که بهعنوان یک مرز نمونه در
کش��ور شناخته ش��ود که هم رانندگان راضی باشند و
هم بازرگانان احساس کنند دولت برای کارشان ارزش
قائل است.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد عملیات ساماندهی و
فعالیت مرز باش��ماق مریوان آغاز مهمی برای کارهای
توسعه تجاری در استان کردستان باشد.

 نقش «باشماق» در توسعه بازرگانی استان

معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور
در این آیین با بیان اینکه توسعه مرز باشماق میتواند
در توس��عه بازرگانی اس��تان و کش��ور نقش ارزندهای
داشته باشد ،گفت :پایانه مرزی باشماق در سال ۱۳۸۵
بهعنوان مرز رسمی شناخته شده و در سال  ۱۳۸۹به
بهرهبرداری رسید.
خداداد مقبلی افزود :در مرز باشماق ترانزیت ورودی
کاال از اول امس��ال ت��ا پایان دی ح��دود  ۲۵۰میلیون
دالر بوده که رتبه چهارم کشور را با ۱۰درصد ترانزیت
کشور دربرداشته است.
وی اضاف��ه ک��رد :روزانه ب��ه ص��ورت میانگین۳۰۰
کامی��ون در مرز باش��ماق ترانزیت انجام میش��ود که
گاهی این مقدار به  ۸۰۰کامیون نیز خواهد رسید.
معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور

از مهمتری��ن برنامههای س��فر جهانگیری به اس��تان کردس��تان،
میت��وان به بهرهب��رداری از منطقه وی��ژه اقتصادی بانه ،ش��روع
عملیات اجرایی گازرس��انی به  ۱۰۰روس��تا و  ۱۵۰واحد صنعتی
و تولیدی ،طرحهای مس��کن مهر و  ۲۰زمین ورزش��ی ۴.۲ ،هکتار
گلخان��ه و  ۹۲۳هکتار آبیاری تحت فش��ار در اراضی کش��اورزی و
طرحهای قابل افتتاح حوزه کشاورزی استان اشاره کرد
اف��زود :روزانه حدود  ۳هزار نفربهطور میانگین در ۱۰
ماه امس��ال سفر انجام شده که  ۴۰درصد آن از کشور
خارج و  ۶۰درصد به کش��ور وارد ش��دهاند و بیش��تر
برای توریس��م پزش��کی و گردش��گری بوده است .وی
ابراز امیدواری کر د با تکمیل و توس��عه مرز باش��ماق
راه توسعه و پیشرفت استان کردستان هموارتر شود.
مرز رسمی باشماق در  ۱۵کیلومتری شهر مریوان و
هممرز با اقلیم کردس��تان عراق است و در سال ۱۳۸۵
به مرز رسمی و بینالمللی تبدیل شد.

 رشد اعتبارات عمرانی کردستان

اس��تاندار کردس��تان در نشس��ت ش��ورای اداری و
اقتصاد مقاومتی اس��تان کردستان که با حضور معاون
اول رئیسجمهوری برگزار شد ،اظهار کرد :این استان
بعد از خوزس��تان و بوش��هر بیش��ترین رشد در الیحه
بودج��ه  ۱۴۰۰دارد ،درحالیک��ه س��الهای قب��ل در
ردههای  ۱۷قرار داش��ت .اعتبارات عمرانی اس��تان در
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰نسبت به امسال در مجموع
 ۷۶درصد رشد داشت ه است.
بهمن مرادنیا با اشاره به برخی مشکالت زیرساختی
استان یادآور شد :در برنامهریزیها چالشها مشخص،
منابع مالی پیگیری شده ،براساس اولویتبندی و برای
حل مشکالت اقدامات خوبی انجام است.

اس��تاندار کردس��تان با بیان اینکه عقبماندگیهای
کردس��تان مربوط به گذشته اس��ت که در زمان خود
در زمینه آنها کار نش��ده است ،تاکید کرد :هزینههای
س��نگینی که برای ایجاد زیرساختها در استان وجود
دارد ب��ه دلیل ش��رایط جغرافیایی با دیگر اس��تانها
قابل مقایسه نیس��ت که امیدواریم روند توسعه استان
س��رعت بیش��تری گیرد .وی با بیان اینکه در موضوع
تخصیص آب کشاورزی پیگیریهای زیادی انجام شده
اس��ت ،اضافه کرد :تاکید معاون اول رئیسجمهوری بر
تخصیص آب به اس��تان کردس��تان بوده و اکنون ۹۶
هزار هکت��ار تخصیص آب در بخش کش��اورزی برای
استان لحاظ شد .استاندار کردستان با بیان اینکه سطح
پوش��ش فاضالب اس��تان  ۹۸درصد افزود :مش��کالت
جدی در تامین آب آش��امیدنی ش��هری داش��تیم که
تخصیص و اعتبارات برای آن درنظر گرفته شد.
مرادنیا با اش��اره به اینکه  ۱۱۰درصد برای س��اخت
سدها اعتبار دریافت شد یادآور شد :سدهای سیاهزاخ،
چ��راغ وی��س ،عباسآب��اد و امیرآب��اد در اس��تان به
بهرهبرداری رسیده یا در حال اتمام است.
وی تاکید کرد :برنامهریزی برای این اس��ت که ۱۰۰
هزار هکتار از اراضی اس��تان تبدیل به آبی شود و ۱۶
هزار و  ۸۰۰هکتار آن انجام ش��ده اس��ت و در همین

راس��تا در پاییندست سد آزاد  ۲هزار هکتار قرارداد با
سپاه برای نهالکاری داریم.
مرادنیا اضافه کرد :تبدیل اراضی دیم به آبی ،موضوع
بس��یار مهمی در توس��عه استان اس��ت و هنوز در این
حوزه با میانگین کشوری فاصله زیادی داریم.
اس��تاندار کردس��تان با بیان اینکه کریدور شمال به
جنوب برای حملونقل کشور بسیار حائز اهمیت است
که امیدواریم زودتر تکمیل ش��ود ،افزود :راه سنندج-
مریوان  ۲۶درصد پیش��رفت داش��ت که در سالهای
 ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷توج��ه وی��ژهای به این طرح ش��د که
امیدواریم در پایان فروردین به بهرهبرداری برسد.
وی با اش��اره به اینکه راه کامیاران به مریوان هم به
اتمام رسیده که به ترانزیت کمک میکند ،یادآور شد:
 ۱۲هزار میلیارد ریال در یک س��ال گذش��ته به پروژه
قطار س��نندج-همدان تزریق شده است .مرادنیا اضافه
ک��رد :نزدیک به  ۸۰درصد زیرس��ازی این طرح انجام
ش��ده و امیدواریم قبل از پایان دول��ت به بهرهبرداری
برسد.
وی یادآور ش��د ۶ :ه��زار کیلومتر راه روس��تایی در
کردس��تان داریم که  ۵۰درصد آن آس��فالت ش��ده و
مابقی شوس��ه و خاکی است اما شاخص استان در این
حوزه از  ۳۳درصد در ابتدای دولت تدبیر و امید به ۵۰
درصد رسیده است.
اس��تاندار کردس��تان تاکید کرد :مرزهای باشماق و
سیرانبند و  ۳بازارچه بانه ،مریوان و سروآباد فعال شده
و خواهش ما این اس��ت که مرزنش��ینان عزیز در این
چرخ��ه کار کنند که موضوع کولب��ری و قاچاق کمتر
شود.

 دستاوردهای یک سفر

معاون اول رئیسجمهوری در این س��فر یکروزه به
کردستان ،با حضور در جلس��ه ستاد اقتصاد مقاومتی
اس��تان ،چند طرح را در بخشهای مختلف به صورت
همزمان افتتاح کرد و عملیات اجرایی چند طرح نیز با
حضور وی شروع شد.
از مهمتری��ن برنامههای س��فر دکت��ر جهانگیری به
استان کردستان ،میتوان به بهرهبرداری از منطقه ویژه
اقتصادی بانه ،ش��روع عملیات اجرایی طرح ساماندهی
و توس��عه مرز رسمی باش��ماق مریوان ،شروع عملیات
اجرایی گازرسانی به  ۱۰۰روستا و  ۱۵۰واحد صنعتی
و تولیدی ،طرحهای مس��کن مهر و  ۲۰زمین ورزشی،
 ۴.۲هکت��ار گلخانه و  ۹۲۳هکتار آبیاری تحت فش��ار
در اراض��ی کش��اورزی و طرحهای قاب��ل افتتاح حوزه
کشاورزی استان اشاره کرد.
جهانگیری همچنین با حضور در روستای «هانیس»
س��نندج ۱۴۶ ،کیلومتر راه روستایی را به بهرهبرداری
رساند ،سپس در نشس��تی با نخبگان اقتصادی استان
شرکت کرد.

زنگ خطر آنفلوآنزای پرندگان در آذربایجانشرقی
انتش��ار خبر مشاهده نخس��تین مورد از ابتال به آنفلوآنزای
فوق حاد پرن��دگان در تبریز ،زنگ خطر ش��یوع این بیماری
مرگبار برای صنعت  ۶۰س��اله مرغداری آذربایجانش��رقی را
به صدا درآورد.
به گ��زارش ایرن��ا ،آذربایجانش��رقی به دلی��ل همجواری
با کش��ورهای قفقاز و ترکیه هرس��ال از خطر ش��یوع بیماری
آنفلوآن��زای مرغی رنج میبرد و همی��ن امر ضرورت مراقبت،
نظارت و پایش مضاع��ف در مبادیهای ورودی احتمالی این
بیماری را دوچندان میکند.
درواقع آذربایجان ش��رقی به دلی��ل مرزی بودن یکی از ۱۶
استان کش��ور با خطرپذیری باال در شیوع بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان است که سازمان دامپزشکی کشور با درک
اهمیت آن یکی از  ۱۶آزمایشگاه مربوط به کنترل این بیماری
را در این اس��تان راهاندازی کرد تا نیازی به ارسال آزمایشات
مخصوص آن ،موسوم به « »PCRبه تهران نباشد.

از س��وی دیگر ش��یوع مرگبار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در آذربایجان شرقی در سال  ،۱۳۹۶خسارات جبرانناپذیری
به مرغداران اس��تان تحمیل کرد ،به گونهای که برای کنترل
بیم��اری یک میلی��ون و  ۸۰۰هزار قطعه م��رغ در این خطه
معدوم ش��د .در آن س��ال که بیم��اری آنفلوآن��زای فوق حاد
پرندگان در س��طح وس��یع در آذربایجان شرقی شیوع یافت،
 ۵۵درصد از مرغهای معدومش��ده بیمه بودند و صندوق بیمه
کش��اورزی در اس��تان  ۱۳میلیارد تومان ضرر و زیان آنان را
جبران کرد.
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان ش��رقی
در سال گذشته نیز روز  ۱۱فروردین در یکی از مرغداریهای
ایلخچی خود را نشان داد که اکیپهای واکنش سریع ادارهکل
دامپزش��کی استان بالفاصله به محل اعزام و با نمونهبرداری از
واحد درگیر و انجام آزمایشات تخصصی  PCRروی نمونهها
وجود این بیماری را تایید کردند.

حال انتش��ار خبر مشاهده نخستین مورد از این بیماری در
تبریز ،مسئولیت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی و دیگر
نهادهای مسئول مانند جهاد کش��اورزی و اداره کل حفاظت
محیطزیست اس��تان را برای پایش بیماری جهت کنترل آن
دوچندان میکند.
در همی��ن حال امیرحس��ین بهداد ،مدیرکل دامپزش��کی
آذربایجانشرقی با اشاره به توصیههای بهداشتی و قرنطینهای
برای مقابله با این بیماری در مرغداریها ،گفت :در گذش��ته
واکس��نی برای پیش��گیری از بیم��اری آنفلوآن��زای فوق حاد
ت اما اکنون واکسن این بیماری به اندازه
پرندگان وجود نداش 
کافی موجود اس��ت و برای مقابله از شیوع بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان عالوهبر واکسیناسیون که الزم ه جلوگیری
از این بیماری است ،ش��رایط قرنطینهای و بهداشتی نیز باید
م��ورد توجه قرار گیرد و باید هرگونه تردد افراد و خودروهای
حملونق��ل طی��ور زن��ده ،ک��ود و تخممرغ کنترل ش��ود که

متاسفانه مرغداران توجه کافی به این مسائل نمیکنند.
مدی��رکل دفت��ر سیاس��ی اس��تانداری آذربایجان ش��رقی
نیز پیش��گیری از بیم��اری آنفلوآنزای پرن��دگان را موضوعی
فرادس��تگاهی دانس��ته و گفت :تمام نهادهای مسئول در این
حوز ه باید توجه ویژهای نسبت به این موضوع داشته باشند.
مرتضی محمدزاده با بیان اینکه ویروس هوش��مند و پایدار
آنفلوآنزا در فصل سرما به سرعت گسترش مییابد ،تاکید کرد:
پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا ،موضوعی فرادستگاهی است و با
توجه به اینکه آذربایجان ش��رقی در زمینه تولید گوشت دام
و طیور جزو استانهای برتر کشور است ،توجه ویژه نهادهای
مس��ئول به موضوع پیشگیری از شیوع این بیماری دوچندان
است.
درحالحاض��ر  ۸۵۰واح��د تولی��د مرغ و تخمم��رغ در این
خطه فعال اس��ت که عالوهبر تامین نیاز استان ،مقصد بخش
قابلتوجهی از تولیدات آنها نیز استانهای دیگر است.

افزایش ظرفیت تولید صنایع فوالد شهریار تبریز
خط اسیدش��ویی و افزایش ظرفیت و آغاز عملیات اجرایی
احداث کارخانجات نورد س��رد فوالد شهریار تبریز همزمان با
روز میالد حضرت علی(ع) به بهرهبرداری میرسد.
ب��ه گ��زارش
نایبرئیس هیاتعامل گ��روه صنعتی
پارس ساختار با اشاره به سابقه  4دهه فعالیت شرکت پارس
ساختار در حوزه نیرو و خطوط انتقال فوق توزیع گفت :پس
از س��الها فعالیت در حوزه صنعت برق به دلیل مش��کالتی
ک��ه در تامین مواد اولی��ه بهویژه فوالد در خط��وط انتقال و
پستها وجود داشت از سال  ۱۳۹۲اقدام به راهاندازی شرکت

صنایع فوالد ش��هریار کردیم که دس��تاورد آن تنها
تولیدکنن��ده ورق گالوانیزه ضخی��م در خاورمیانه
اس��ت که در نوع خود افتخ��اری بزرگ و موفقیتی
بینظیر در عرصه ملی است.
جلی��ل اباذر افزود :از س��ال گذش��ته ک��ه برای
نخس��تینبار ورق  ۳میلیمت��ر ب��ا ع��رض ۱۲۵
س��انتیمتر از سوی ش��رکت صنایع فوالد شهریار
تبری��ز تولی��د و این کاال در مفهوم واقعی بومیس��ازی ش��د
ن��رخ آن در بازار داخلی کاهش یافت��ه و جلوی خروج ارز از

کشور نیز گرفته شده است .نایبرئیس هیاتعامل
گروه صنعتی پارس ساختار گفت :هفته اول اسفند
امسال همزمان با فرخنده میالد حضرت امیرمومنان
علی(ع) از خط اسیدشویی و افزایش ظرفیت تولید
ش��رکت صنایع فوالد ش��هریار تبری��ز بهرهبرداری
خواهد ش��د .همچنین در این روز عملیات اجرایی
احداث کارخانجات نورد س��رد شرکت صنایع فوالد
شهریار تبریز با ظرفیت  ۵۰۰هزار تن آغاز میشود که از نظر
کیفیت و حجم یکی از بزرگترین سرمایه گذاریهای بخش

خصوصی در صنعت فوالد آذربایجان است.
وی ادام��ه داد :درحالحاضر بیش از  ۶۰۰نفر در مجموعه
پارس س��اختار و شرکتهای وابس��ته به آن در حال فعالیت
هس��تند که با افتتاح کارخانجات نورد س��رد برای  ۵۰۰نفر
دیگر به طور مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
اباذر گفت :امس��ال با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی،
 ۳۱میلیون تن فوالد تولید ش��ده که این اتفاق برای کشوری
ک��ه از هر نظر به دلیل تحریمهای ظالمانه در فش��ار اس��ت،
دستاورد بزرگی است.

