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وطن

وطن امروز شماره 2577

صنعت

ضرورت تولید با مصرف بهینه سوخت
در افق پیش روی صنعت سیمان

چهارمین همایش و نمایشگاه جانبی صنعت
س��یمان و اف��ق پیش رو ،امس��ال نی��ز همچون
سالهای گذش��ته با حضور پررنگ شرکتهای
معتب��ر و خوش��نام داخل��ی و خارجی ،اس��اتید
سرش��ناس و برجسته از دانش��گاههای صنعتی
سراس��ر کش��ور ،کارشناس��ان ،صاحبان صنایع،
فعاالن عرصه س��یمان و اصحاب رسانه در مرکز
همایشه��ای رازی تهران برگزار ش��د .از آنجایی
که صنعت س��یمان به عنوان صنعتی پیش��رو و
استراتژیک از جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد هر
کشوری برخوردار است ،بنابراین توجه ویژه به این
صنعت مهم و ارزآور در راستای توسعه و پیشرفت
میتواند نردبان ترقی و توسعه اقتصادی ،عمرانی
و آبادانی هر کشوری شود .دکتر غالمعلی فرزی،
دبیر چهارمین همایش و نمایشگاه جانبی صنعت
سیمان و افق پیش رو در گفتوگو با «وطنامروز»
به مزایای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت:
برگزاری چنین کنفرانسهایی موجب میش��ود
عالوه بر ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای علمی
و فنی صنایع س��یمان ،بستر تبادل نظر از سوی
صاحبان صنایع ،پژوهشگران و خبرگان این حوزه
در تمام بخشها با هدف حرکت صنعت سیمان
در مسیر صنعت سبز با راندمان خوب کیفی تولید
و توجه به بهینهسازی مصرف انرژی فراهم شود.
وی با بیان اینکه برگزاری کنفرانس صنعت سیمان
کمک میکند ایدههای نو و خالقانه در میزگردها
و س��خنرانیها برای توس��عه صنعت سیمان به
دس��تاندرکاران این صنع��ت ارائه و بهکار گرفته
ش��ود ،گفت :با توجه به موقعیت ایران در تولید و
فروش س��یمان به کشورهای همجوار ،همچنین
نقش ارزآوری در این بخش ،ضرورت تنوع تولید
با محصوالت نوین ،بهکارگیری آخرین فناوریها
برای تولید نس��ل جدید به گونهای که کمترین
آسیب به محیطزیس��ت وارد شود و نیز توجه به
مصرف سوخت تجدیدپذیر تشریح و تاکید خواهد
شد تا تولید بر مبنای علم و فناوری روز دنیا انجام
شود .فرزی افزود :در کنار این همایش ،نمایشگاه
جانبی صنعت س��یمان نیز برگزار ش��ده است و
شرکتهای خارجی و داخلی با ایجاد غرفههایی،
محصوالت تولید مرتبط با صنعت سیمان و آخرین
دستاوردهای تولیدی خود را در معرض دید عموم
قرار دادهاند .گفتنی است این همایش از  13تا 15
آبانماه جاری در مرکز همایشهای رازی تهران در
حال برگزاری است.
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«ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» در اربعین حسینی به زائران خدمات متنوعی ارائه کرد

استقرارکاروانسالمتاحساندرمناطقمحروم

س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) امس��ال
نیز همانند س��الهای گذش��ته و حتی به ش��کل
گس��تردهتری در برگ��زاری مراس��م اربعین حضور
داش��ت و به زائران حسینی در زمینههای مختلف
خدمترس��انی کرد .به گزارش روابط عمومی بنیاد
برک��ت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت
امام(ره) ،محمد مخبر ،رئیس س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در این باره اظهار داشت :این ستاد
امسال نیز مانند س��الهای گذشته جزو نهادهایی
است که تدارک وسیعی را برای خدمات گسترده و
متنوع به زائران اربعین حسینی پیشبینی کرده بود.
اس��تقرار چندین موکب در مناطق چذابه ،شلمچه،
مهران ،کربالی معال ،نجف اش��رف و مسیر بین این
 2شهر ،حمایت از برپایی  35موکب مردمی ،فراهم
کردن امکانات درمانی و دارویی برای  50هزار بیمار،
مساعدت در اعزام  800زائر اولی و تدارک بزرگترین
گ توسط این س��تاد برای رفاه حال زائران از
پارکین 
جمل ه این اقدامات به شمار میرود .مخبر به خادمان
موکبهای س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام(ره)
گفت :در این س��فر هر قدم را به یاد یکی از شهدای
دفاعمقدس بردارید .شهیدان دلبست ه امام حسین(ع)
بودند .حضرت امام(ره) و شهدا را در اعمال و خدمات
خود ش��ریک و برای رهبر معظم انقالب دعا کنید.
مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان نیز در زمینه
خدمترسانی به زائران اربعین حسینی توسط ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،به بیان جزئیات این
اقدامات پرداخت .امیرحسین مدنی خدمات درمان و
سالمت ،اعزام زائر اولیها ،استقرار موکبهای احسان
و تولید و توزیع محصوالت رسانهای و فرهنگی را از
جمله حوزههای فعالیت ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در اربعین حسینی بیان کرد و افزود :امسال
با راهاندازی پویش «روادید بهش��ت» و در قالب 16
کاروان 800 ،زائ��ر اولی از مناطق محروم کش��ور از
جمله هیرمند ،نیمروز و هامون در استان سیستان
و بلوچستان ،شاخن در خراسان جنوبی ،احمد فداله
در خوزستان ،بشاگرد در هرمزگان و ...توسط ستاد
اجرایی به کربال اعزام ش��دند .وی اظهار داشت :این
زائران تنها هزین ه ویزا را خودش��ان پرداخت کردند
و مابقی مخارج سفر هر زائر معادل  12میلیون ریال
توسط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تقبل
ش��د .مدنی درباره چگونگی انتخ��اب این  800زائر

توضیح داد :این زائران از مناطق محرومی که طرح
توس��ع ه روستایی در آنها اجرایی شده است انتخاب
شدند .جوان بودن ،داشتن  20تا  45سال سن و زائر
اولی بودن از جمله مالکهای گزینش این افراد بوده
اس��ت .وی از استقرار  3موکب ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در مناطق مرزی مهران ،ش��لمچه
و چذاب��ه و همچنین برپایی موکب در کربال ،نجف
و مسیر میان این  2ش��هر خبر داد و گفت :در این
موکبها در قالب طرح احسانالحس��ین ،روزانه 20
ه��زار غذا و حجم قابل مالحظهای آب آش��امیدنی
میان زائران توزیع شد .همچنین موکب ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) ،مستقر در کربال نیز قابلیت
اس��کان  5هزار زائر را در ش��بانهروز داشت و همین
تعداد زائ��ر را نیز اطعام میک��رد .مدیرعامل بنیاد
برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در ادامه از اس��تقرار کاروان سالمت احسان
در مناطق محروم کش��ور پس از خدمترس��انی به
زائران اربعین حسینی خبر داد و عنوان کرد :کاروان
س�لامت احس��ان با دارا بودن  600مترمربع فضا و
 140تختخواب با اس��تقرار در مناطق محروم بویژه
هنگام وقوع حوادث و بالیای طبیعی به ارائ ه خدمات
درمانی به مردم این مناطق میپردازد .وی با اشاره به
تأکیدات رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
مبنی بر استقرار  5کاروان سالمت احسان در مناطق
محروم کشور تصریح کرد :تعداد کاروانهای سالمت

احس��ان بزودی افزایش مییابد و این کاروانها در
یکهزار روس��تای کش��ور به ارائه خدم��ات درمانی
خواهند پرداخت.

■■ ارائه خدمات دارویی و درمانی به  50هزار زائر
حسینی

مدیرعامل ش��رکت برکتتل وابس��ته به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم با اش��اره به ارائه
خدم��ات داروی��ی و درمانی به  50ه��زار زائر اظهار
کرد :امسال س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
با استقرار چهار ایستگاه در شهرهای نجف و کربال،
عمود  828بین این  2ش��هر و راهاندازی واحد سیار
میان مرزهای چذابه و ش��لمچه ،بی��ش از  50هزار
نفر از زائران اربعین حسینی را ویزیت پزشکی کرد.
سیدمحمد پورحسینی ادامه داد :ویزیت این زائران
بهطور کامل شامل معاینه توسط پزشک و تجویز و
تحویل دارو ،به شکل رایگان انجام شد .وی از توزیع
 1300قلم دارو در این ایس��تگاههای سالمت خبر
داد و عنوان کرد 140 :پزشک ،پیراپزشک ،پرستار و
امداد جهادی در این  4ایس��تگاه به شکل داوطلبانه
به خدمترس��انی مشغول بودند .پورحسینی افزود:
همچنین اتومبیلهای سیار نیز در مسیر عمود 828
تا شهر کربال در تردد بوده و خدمترسانی میکردند.
مدیرعامل ش��رکت برکتتل اعتبار تخصیصیافته
ب��رای ارائ ه این خدمات را بال��غ بر  15میلیارد ریال
بیان کرد و اف��زود :بخش عمده هزینهها مربوط به

تأمین و ارسال دارو به کشور عراق بود .محمد ودود
حیدری ،مسؤول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز اظهار داشت :این
قرارگاه با اعزام نیروهای جهادی ش��امل پزش��کان،
پیراپزشکان و پرستاران در  10روزه منتهی به اربعین
حسینی به ارائ ه خدمات به زائران پرداخت .حیدری
تصریح کرد :قرارگاه جهادی امس��ال هم طبق روال
سالهای گذشته به دنبال این مهم بود که از ظرفیت
و توانایی گروههای جهادی و مجموعههای مردمی
برای خدمترس��انی به زائران حداکثر اس��تفاده را
ببرد و نقش حمایتی خود را در مراس��م پیادهروی
اربعین حسینی ایفا کند .وی اقدامات قرارگاه جهادی
خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را
به  2بخش متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد و افزود:
امسال تالش کردیم گروههای جهادی فعال در حوزه
س�لامت و درمان را ساماندهی کنیم .در این راستا،
 140پزشک ،پیراپزشک و بهیار با کولهپشتی حاوی
دارو در طول مسیر پیادهروی میان نجف تا کربال به
ارائ ه خدمات درمانی به زائران پرداختند .وی اقدامات
غیرمتمرکز قرارگاه جهادی خدمترسانی را در قالب
حمایت از گروههای جه��ادی دارای توانمندیهای
خ��اص در حوزههای مختلف برش��مرد و بیان کرد:
پی��ش از ایام اربعی��ن با اعالم فراخ��وان و دعوت از
گروههای جهادی برای ارائ ه طرحهای پیش��نهادی
از گروههای واجد شرایط پشتیبانی به عمل آوردیم.
تعدادی از گروههای جهادی به شکل خودجوش در
مرزها و در طول مسیر پیادهروی ،خدمات متنوعی
در حوزههای مختلف مانند درمان و سالمت ،تغذیه،
راهنمایی و نگهداری وسایل زائران ارائه میدادند که
حمایتهای الزم از آنها انجام شد .به گفت ه مسؤول
قرارگاه جهادی خدمترس��انی ستاد اجرایی فرمان
حض��رت امام(ره) ،تالش این قرارگاه متمرکز بر این
مهم ب��وده که حالت مردمی پی��ادهروی اربعین در
بخش پشتیبانی هم حفظ شود و در این راستا از 40
گروه جه��ادی فعال در عرصههای مختلف حمایت
شده است .حیدری از بهکارگیری گروههای جهادی
در اع��زام زائران اولی به عتبات عالی��ات خبر داد و
گفت :گروههای جهادی را مسؤول شناسایی و اعزام
زائران مناطق محروم کردیم .شناس��ایی و اعزام این
افراد توسط گروههای جهادی انجام شد و مدیریت
کاروانها هم بر عهده خود آنان بود.

هرمزگان

ضرورت تکمیل و فعالسازی
بندر شیو پارسیان

جلس��ه هماهنگ��ی و برنامهریزی توس��عه
طرح جامع پس��کرانه بندر شیو با حضور دکتر
میرزاد ،فرماندار شهرس��تان پارس��یان و قاسم
عسکرینسب مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه
به همراه معاونان و مسؤوالن این اداره در محل
فرمانداری پارسیان برگزار شد .میرزاد ،فرماندار
شهرس��تان پارس��یان ضمن تقدیر و تشکر از
اقدام��ات خ��وب و جه��ادی اداره کل بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان در فعالسازی بندر
شیو پارسیان اظهار داشت :با توجه به نزدیکی
بندر ش��یو به بنادر کش��ورهای حاشیهنشین
خلیجفارس از جمله کشور قطر ،در صورت فراهم
کردن زیرساختهای بندری ،این بندر میتواند
قطب فعال صادرات و پایانههای موادمعدنی در
غرب اس��تان هرمزگان باشد .وی تصریح کرد:
بندر ش��یو نقطه عطفی برای رونق و توس��عه
شهرستان پارسیان و استان هرمزگان محسوب
میشود و باید با تعامل و کارجهادی مشکالت را
برطرف کرد تا کار احداث پسکرانههای بندر شیو
به مساحت  ۲۵هکتار اجرایی شود.
آذربایجانشرقی

معرفی 204متخلف زیستمحیطی
به دستگاه قضایی

مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان
ش��رقی از معرفی  204متخلف زیستمحیطی
به دستگاه قضایی در  6ماه نخست سال جاری
خبر داد .قاسمی درباره عملکرد  6ماهه اول سال
جاری یگان حفاظت محیطزیس��ت آذربایجان
ش��رقی ،گفت :طی نیمه اول س��ال  97با 130
فقره تخلف که توس��ط  204نفر انجام شده بود
برخورد قانونی ش��ده است .وی از برخورد یگان
حفاظ��ت ای��ن اداره کل با  63م��ورد آلودگی
زیستمحیطی خبر داد و گفت :این موارد شامل
واحدهای تهیه زغ��ال ،تخلیه فاضالب ،صنایع
فوالدی ،پس��اب صنایع و واحدهای صنفی و...
بوده اس��ت .وی افزود :طی  6ماه نخس��ت سال
جاری  139مورد اخطاریه زیس��تمحیطی به
واحدهای تولید آس��فالت ،لبنیات ،بهداشتی و
درمانی و ...صادر ش��ده اس��ت .وی همچنین از
برخورد با تخلفات تخریب مناطق حفاظتشده
در اس��تان خبر داد و افزود :با  33مورد تخریب
در مناطق چهارگانه برخورد به عمل آمده است.

