
اقتصادی 6

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس:

به دنبال ایجاد ترمینالی جهت صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای اروپایی هستیم
گروه اقتصادی - در جلسه میان 
سفیر فوق العاده و تام االختیار اوکراین 
در جمهوری اســامی ایران با رئیس 
اتاق بازرگانی بندرعباس بر ضرورت 
گســترش ارتباطــات و تعامــات 

اقتصادی میان دو کشور تاکید شد.
بوردیلیاک سرگئی سفیر اوکراین 
در تهران ضمــن خوش آمد گویی به 
رئیــس اتاق بازرگانــی بندرعباس از 
ظرفیت های باالی این استان در جهت 
تعامات و همــکاری های آتی میان 
دو کشــور سخن گفت.وی با اشاره به 
مشاهدات خود در بازدید از هرمزگان 
طی چند ماه گذشــته، برظرفیت های 
باالی این اســتان و از تمایل زیاد تجار 
اوکراینــی برای گســترش روابط با 
بندرعباس تأکید کرد. در همین زمینه 
سفیر بر اشتراکات اقتصادی میان استان 
اوداسای به عنوان هاب بندری کشور 
اوکراین با اســتان هرمزگان تاکید کرد 
و افــزود: در صــورت تعامل میان دو 
اســتان می توان سطح روابط تجاری 
دو کشور را افزایش داد.در ادامه رئیس 
اتاق بازرگانی بندرعباس ضمن تشکر 
از برگــزاری این جلســه از ظرفیت 

های باالی اســتان هرمزگان به عنوان 
پایتخت اقتصادی ایران سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: وجود ۱۷ اسلکه و ۷ 
فرودگاه جایگاه ویژه ای به این استان 
می دهد و پتانســیل های این استان در 
حوزه محصوالت آبزیان و شــیات، 
محصوالت کشاورزی و خرمای این 
اســتان و ظرفیت هــای صادرات بی 
نظیر  این محصوالت می تواند سبب 
تعامات بیشتر طرفین شود. محمدرضا 
صفا با دعوت از سفیر و رایزن بازرگانی 
اوکراین برای حضور در استان هرمزگان 
و بازدیــد میدانــی از ظرفیت های آن 
در اواســط فصل پاییز، تصریح کرد: 
تعامات بخش خصوصی دو کشور و 
برگزاری سمینارهای آناین میان استان 
هرمزگان و اودسای اوکراین باید بیشتر 
شود.وی با بیان اینکه مقرر شد ظرف ۳ 
ماه آینده برگزاری یک رویداد مشترک 
به صورت آناین در دســتور کار قرار 
گیرد، اظهار کرد:  اعزام و پذیرش هیات 
تجاری میان استان اودسای اوکراین و 
هرمزگان ایران در دســتور کار جدی 
طرفین قــرار خواهد گرفت و در این 
تعامات زمینه های همکاری دو کشور 

مورد بررسی بیشتر تا منجر به همکاری 
تجار و بازرگانان دو کشور شود.صفا با 
اشاره به اینکه باید در خصوص ایجاد 
ترمینالی جهت صادرات محصوالت 
ایرانی به ســایر کشــورهای اروپایی 
مطالعاتی صورت پذیرد، خاطرنشان 
کرد:  اوکراین به عنوان دومین کشــور 
وسیع اروپا و چهل و چهارمین کشور 
وســیع جهان بــا ۶۰۳٫۷۰۰ کیلومتر 
وســعت و ۲٬۷۸۲ کیلومتــر خــط 
ســاحلی است.اوکراین پس از روسیه 
پهناورترین کشور اروپاست که شامل 
ذخایر بســیار ارزشــمندی از فلزات 

گوناگون می باشد، به گونه ای که نیمی 
از ذخایرآهن و فوالد کل کشور روسیه 

را اوکراین تامین میکند. 
در فهرست ذخایر طبیعی اوکراین 
باید فلزاتی مانند جیوه، ذغال ســنگ، 
تیتانیوم، نیکل را نام برد.پسته، کشمش، 
خرما، انواع میوه، دارو، وســایط نقلیه، 
کاشــی و ســرامیک  از جملــه اقام 
صادراتــی ایران به اوکراین و در مقابل 
آهــن و فوالد، انواع ماشــین آالت و 
تجهیزات حمل و نقل، دانه آفتابگردان 
و ذرت، چرخ و قطعات لوکوموتیو از 

این کشور وارد می شود.

گروه اقتصــادی - مدیرکل 
تامین اجتماعی هرمزگان از پرداخت 
هدیــه ازدواج به بیمه شــدگان از 
طریق سامانه خدمات غیرحضوری 

سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
جمــع  در  اکبــری  عبــاس 
خبرنگاران، با تشــریح این موضوع 
اظهار کرد: از این تاریخ به بعد، اخذ 
درخواســت حضوری و پرداخت 
هدیــه ازدواج از طریــق ســامانه 
تعهدات کوتــاه مدت برای کاربران 
شعب و کارگزاری های رسمی این 
ســازمان متوقف شــده و ارائه این 
خدمــت از طریــق درگاه خدمات 

غیرحضوری مجاز خواهد بود.
وی بــا بیان اینکــه متقاضیان 
دریافــت هدیه ازدواج مــی توانند 
بــا مراجعــه بــه درگاه خدمــات 
غیرحضــوری تامیــن اجتماعــی 
www.es.tamin. نشــانی  بــه 
ir درخواســت خــود را ثبت کنند، 
تصریــح کــرد: امــکان مراجعه به 

کارگزاری های رســمی این سازمان 
برای دریافــت این خدمت از درگاه 

غیرحضوری نیز فراهم است.
اکبری خاطرنشــان کــرد: در 
صورت بهره مندی از شــرایط مقرر 
در مــاده ۸۵ قانون تامین اجتماعی و 
وجود اطاعــات مربوط به ازدواج 
متقاضی در سامانه ثبت احوال، سند 
پرداخت هدیــه ازدواج به صورت 
هوشــمند صادر و بــرای واریز به 
اداره کل امــور مالی ســازمان تامین 

اجتماعی ارسال می شود.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی 
هرمزگان بیان کــرد: در صورتی که 
اطاعــات مربوط بــه ازدواج بیمه 
شده در ســامانه ثبت احوال موجود 
نبوده یا بــا اطاعات عقدنامه مغایر 
باشد، متقاضی باید با مراجعه به مرکز 
ثبت احوال نســبت به ثبت یا اصاح 
اطاعــات ازدواج اقدام نماید تا در 
مراحل بعــدی زمینه پرداخت هدیه 
ازدواج از طریق درگاه غیرحضوری 

فراهم شود.
اکبری با تشــریح شرایط کلی 
برخــورداری از این خدمت، یادآور 
شــد: کمک هزینه ازدواج هدیه ای 
اســت که از سوی ســازمان تامین 
اجتماعی بــه بیمه شــدگان واجد 
شــرایطی که تشکیل خانواده جدید 
مــی دهند، پرداخت می شــود. این 
کمــک هزینه به بیمه شــدگانی که 
برای اولیــن بــار ازدواج می کنند، 
پرداخت می شــود و میزان آن معادل 
یک ماه متوســط مزد یا حقوق بیمه 

شده است.
وی اضافــه کــرد: بیمه شــده 
باید در پنج ســال پیــش از ازدواج، 
حق بیمه ۷۲۰ روز کار را به شــعب 
تامیــن اجتماعی پرداخته باشــد تا 
 کمــک هزینه ازدواج بــه وی تعلق 

بگیرد.
به گفته این مقام مسئول، مزد یا 
حقوق متوسط هر بیمه شده از تقسیم 
کردن مجمــوع حقوق دریافتی بیمه 

شده در  دو سال قبل از ازدواج که بر 
مبنای آن از وی حق بیمه کســر شده 

است، بر عدد ۲۴ به دست می آید.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی 
هرمزگان در پایــان گفت: همچنین 
بیمه شــده عاوه بــر ازدواج اول، 
باید دارای شــرایط دیگری نیز برای 
اســتحقاق دریافت کمــک هزینه 
ازدواج باشــد که می توان به دائمی 
بــودن عقد ازدواج و ثبت آن در دفتر 
رســمی ازدواج اشاره کرد. در تاریخ 
ثبت ازدواج، باید رابطه اســتخدامی 
بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد 
و بیمه شــده در یکی از کارگاه های 
مشــمول قانون تامین اجتماعی در 

حال کار باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد :

پرداخت هدیه ازدواج به بیمه شدگان از طریق سامانه 
خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی

اقتصادی-نیــروگاه  گــروه 
ســیریک نخســتین پــروژه بزرگی 
اســت که ابتدا با استفاده از وام دولتی 
فدراسیون روسیه در سال ۹۵ با حضور 
وزیر وقت نیرو و طرف روســی کلید 
خورد و استفاده از این وام از چند سال 
پیش با مجوز مجلس شورای اسامی 
در مسیر اســتفاده قرار گرفت، اما به 
دلیل بروکراسی پیچیده در هر ۲ کشور 
)ایران و روســیه( با مشکات فنی و 
اجرایی مواجه شده و روند اجرای این 

طرح متوقف شد.
البته ســال گذشته در چارچوب 
فعالیت کمیســیون مشترک ۲ کشور، 
ضمانت نامه بانکی بــرای این پروژه 
مهم صادر شــد که یک هــزار و ۴۰۰ 
مگاوات برق را برای کمک به پایداری 
شــبکه برق در جنوب و شرق کشور 

تولید می کند.
از آنجایــی که این نیــروگاه در 
مجــاورت دریــا قــرار دارد، امکان 
اســتفاده از ســوخت جایگزیــن را 
داراســت، یعنی در صــورت لزوم تا 
۲.۳ میلیون مترمکعب در مصرف گاز 
صرفه جویی به دنبال خواهد داشــت 
که از نظر رونق فعالیت های اقتصادی 
و اشــتغال زایی دارای اهمیت است و 
در فرصــت ۴۰ ماه، هــر چهار واحد 
ایــن نیروگاه یکی پــس از دیگری به 

بهره برداری برسند.
ساخت نیروگاه سیریک با 
ضوابط زیست محیطی مطابقت 

دارد
در زمینه ســاخت نیروگاه گازی 
سیریک کار بزرگی تاکنون انجام شده 
است و به طور معمول گام اول بسیار 
حســاس، پیچیده و ســنگین است و 
همانگونه که با مقام های روسیه توافق 
شــده طرح های بعدی این مجموعه 
شامل برقی کردن راه آهن اینچه برون 
-گرمســار، راه آهن زاهدان - بیرجند 
و همچنین نیروگاه برق آبی گتوند علیا 
و واگن های مترو برای کانشهرهای 
ایران همه یکی پس از دیگری اجرایی 

و عملیاتی خواهد شد.
وزیر نیــرو ۲۰ خرداماه جاری 
درمراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه 
گازی ســیریک با اشــاره به اهمیت 
تامین برق در مناطق گرمسیری بویژه 
استان هرمزگان گفت: نیروگاه ۱۴۰۰ 
مگاواتی ســیریک در کنار دریا واقع 
شده است و با ضوابط زیست محیطی 
تطابق دارد و می توان در صورت لزوم 
از ســوخت های جایگزیــن برای آن 

استفاده کرد.
رضا اردکانیان افزود: این نیروگاه 
حدود ۴۰ ماه دیگر آماده بهره برداری 
می شــود که نخســتین واحد آن سال 
۱۴۰۳ وارد مــدار می شــود و برای 
پایداری برق در جنوب و شرق کشور 

اهمیت دارد.
وی به ســابقه مســوولیت خود 
در کمیســیون همکاری های مشترک 
اقتصادی ایران و روســیه و همچنین 

تاش ها بــرای راه انــدازی نیروگاه 
ســیریک پرداخت و ادامه داد: اهمیت 
نیروگاه ســیریک به حدی اســت که 
از رییس جمهوری اجازه خواســتم 
در اینجــا حاضر باشــم و بــه قول 
همزبان های تاجیکی سنگ اساس این 

طرح را با هم بگذاریم.
وزیر نیرو تصریح کرد: مسوولیت 
کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصــادی جمهوری اســامی ایران 
و فدراسیون روســیه را در پاییز سال 
۹۷ برعهده گرفتم و نخستین اجاس 
کمیسیون مشترک، با همکاری نزدیک 
وزیر انرژی روســیه در آخر بهار سال 
۹۸ یعنی کمتــر از ۶ ماه بعد در تهران 
و اصفهان با حضور مقام های دولتی و 
بخش خصوصی روسیه و ناحیه قفقاز 

شمالی برگزارشد.
وی اشــاره کــرد: طرح هــای 
متعــددی از جمله گشــایش اعتبار 
برای طرح نیــروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی 
ســیریک به دالیلی متوقف شده بود 
که در کمیســیون های مشترک، مورد 
بحث قــرار گرفت و امــروز بعد از 
صــدور ضمانت نامه هــای بانکی و 
گشــایش اعتبار اســنادی این طرح، 
مراسم آغاز عملیات اجرایی رسمی با 
حضور نمایندگان دستگاه کارفرمایی 
و کمیســیون مشــترک و پیمانکار از 
کشور روسیه و شــرکا و همکاران و 

پیمانکاران ایرانی برگزارشد.
اردکانیان با اشاره به همکاری های 

۲ جانبه ایران و روســیه اظهارداشت: 
امیــد می رود گام بلندی در توســعه 
روابط اقتصادی بین ۲ کشــور بزرگ 
منطقه برداشــته شود و مسیر روشنی 
پس از پیوســتن جمهوری اســامی 
ایران به موافقت نامه اقتصادی اوراسیا 
در توسعه و آبادانی و صلح و ثبات این 

منطقه صورت گیرد.
نیــروگاه ســازی؛ فصل جدید 

توسعه همکاری برقی ایران و روسیه
تهران و مسکو به عنوان ۲ کشور 
همســایه در کنار گســترش روابط 
راهبردی همواره در حال تاش برای 
رفع موانع موجود در مســیر ارتقای 
ســطح همکاری های اقتصــادی و 
تجاری هســتند که یکی از این موارد 
توسعه همکاری  های ۲ جانبه در زمینه 
انرژی بویژه ساخت نیروگاه مشترک 

است.
مدیرعامــل شــرکت مدیریت 
برق حرارتی ایــران نیز ۲۳ خردادماه 
جاری درخصوص این پروژه گفت: 
آغاز عملیــات اجرایی نیروگاه ۱۴۰۰ 
مگاواتی سیریک هرمزگان با استفاده از 
وام دولت روسیه، پل ارتباطی جدیدی 
برای توسعه همکاری های برقی میان ۲ 

کشور و توسعه نیروگاه  سازی است.
محســن طــرز طلب افــزود: 
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه بخار 
۱۴۰۰ مگاواتــی ســیریک در حالی 
بیستم خردادماه جاری با دستور رییس  
جمهور آغاز شــد که این پروژه قرار 
است با اســتفاده از وام دولتی روسیه 
و از طریق پیمانکاران روسی و ایرانی 
در مدت زمان ۵۵ ماه به صورت کامل 
به اتمام رسیده و در اختیار کارفرمای 

ایرانی قرار بگیرد.
در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــرایطی که صنعت برق به دلیل نبود 
افزایش متناسب تعرفه فروش برق و 
تحریم های ظالمانــه با کمبود جدی 
منابــع مالی برای توســعه طرح های 
تولید برق روبه  رو اســت، استفاده از 
شــیوه های مختلف تامین منابع برای 
پیشــبرد پروژه های پیش بینی شده در 
این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی اظهارداشت: 
اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با 
استفاده از منابع مالی خارجی باتوجه 
به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور، 
کمبود منابع در دسترس دولت جهت 
هزینه کــرد در پروژه هــای عمرانی و 
نداشتن دسترســی مستقیم کشور به 
منابع ارزی خود، اقتصادی ترین روش 

تامین مالی این طرح بوده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
تولید نیــروی برق حرارتــی با بیان 
اینکه »براســاس برنامه ششم توسعه 
بایســتی ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های کشــور افزوده شود که 
ســاالنه سه هزار و ۷۰۰ مگاوات و در 
مجموع ۱۸ هــزار و ۵۰۰ مگاوات از 

این رقم مربوط به نیروگاه های حرارتی 
است«، گفت: در همین ارتباط یکی از 
راه های پیش بینی شده در قانون برنامه 
توســعه برای احداث چنین ظرفیتی، 
اســتفاده و جذب منابع مالی داخلی و 

خارجی است.
طرز طلب ادامه داد: برای احداث 
نزدیک به چهار هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید در هر ســال، منابعی 
افزون بر ۳.۵ میلیــارد یورو صرفا در 
بخــش تولید برق مورد نیاز اســت؛ 
این مهم در حالی اســت که همه منابع 
درآمدی شــرکت تولید نیروی برق 
حرارتی در هر سال کمتر از یک  ششم 

منابع مورد نیــاز در بودجه پیش بینی 
شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: بدیــن 
منظور پس از گذشــت چهار سال با 
رایزنی های صورت گرفته مقرر شده 
اســت تا از اعتبار ۱.۴ میلیارد یورویی 
مــورد نیاز بــرای ســاخت نیروگاه 
ســیریک، حدود ۸۵ درصد آن یعنی 
۱.۲ میلیارد یورو توسط طرف روسی 
و مابقی از منابــع داخلی دولت ایران 

تامین شود.
نیروگاه سیریک موجب افزایش 
بهــره وری، ایجاد اشــتغال و درآمد 

می شود
مدیرعامل شرکت برق حرارتی 
ایــران در ادامه اظهارداشــت: روش 
تامیــن منابع مالــی خارجی از طریق 
روش های  مختلف می تواند به توسعه 
اقتصادی کشــور کمک کند، به طور 
مثال در حوزه »ســرمایه« تامین کننده 
مالی خارجی منابع مالی را به کشــور 
میزبان می  آورد، با توجه به آنکه بخش 
زیادی از این منابع در داخل کشــور 
هزینه می شــود این امر باعث افزایش 
بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال و 

درآمد در جامعه می شود.
کرد:  طرزطلــب خاطرنشــان 
نیروگاه ســیریک در یکــی از مناطق 
محــروم واقع در ســواحل مکران در 
شــرایطی ســاخته خواهد شد که به 
طــور اطمینــان این طرح بــه عنوان 
قطب تامیــن  کننده یکی از مهم ترین 
زیرســاخت های مورد نیاز برای رشد 
اقتصادی ســواحل مکــران موجب 
شکوفایی ظرفیت های اقتصادی این 

منطقه خواهد شد.
وی افــزود: نیروگاه بخار ۱۴۰۰ 
مگاواتی ســیریک اســتان هرمزگان 
دارای چهار واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی 
با راندمان ناخالص حدود ۴۶ درصد 
 Super (اســت. بویلر نیروگاه از نوع
Critical ( یکبــار گذر با ســوخت 
اصلــی گاز و تامیــن آب مــورد نیاز 
نیروگاه از دریا صورت خواهد گرفت 

که بــرای تامین آب مصرفی نیروگاه، 
آب شــیرین کن) MED ( با ظرفیت 
خروجی ۲۱۰ مترمکعب در ساعت در 

دستورکار قرار گرفته است.
این مســوول در خصوص دیگر 
مزایــای اجرای این پــروژه گفت: از 
مزایای این پــروژه تصویب احداث 
خــط لوله آب از پایین دســت ســد 
سرنی به شهرستان سیریک است که با 
مشارکت شرکت مادرتخصصی تولید 
نیــروی برق حرارتی ظرف حداکثر ۶ 
ماه احداث و مشــکل آب روستاهای 
این شهرســتان نیز از این طریق رفع 
خواهد شد. براساس ارزیابی صورت 

گرفته افزون بر ۳۰ روســتای سیریک 
که با مشــکل جدی تامین آب روبرو 
هســتند، با اجرای این پروژه از نعمت 
آب شــرب پایدار برخوردار خواهند 

شد.
وی ادامه داد: نیروگاه ســیریک 
بــه عنــوان یکی از گام هــای موثر و 
کلیدی در راستای توسعه همه  جانبه 
این منطقه مهم و اســتراتژیک است 
و ســاخت آن یکی از طرح های مهم 
ملی و توســعه ای برای این بخش از 
کشورمان خواهد بود که می تواند این 
منطقه بندری را توسعه داده و به طور 
یقیــن جهش بزرگی در منطقه مکران 
ایجاد کند. جهشــی که منجر به تولید 
انــرژی الکتریکی مــورد نیاز منطقه 
مکران و ایجاد اشــتغال قابل توجهی 
بــرای نیروهــای جــوان منطقه نیز 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: 
موضوع اشتغال همواره در این منطقه 
مساله اصلی مردم بوده است؛ برهمین 
اســاس جذب نیروی بومــی با آغاز 
طرح و تکمیل آن در اولویت اســت 
و از ظرفیت ایــن جوانان به صورت 
حداکثری استفاده خواهد شد تا شاهد 
رشد و توسعه  منطقه و در نهایت ایجاد 
اشــتغال پایدار برای جوانان شایسته 
منطقه باشــیم.وی افزود: براســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم 
بیش از ســه هزار نفر در طول اجرای 
پروژه مشــغول به کار شده و بیش از 
۴۰ درصد آن با مشــارکت شرکت ها 
و پیمانکاران ایرانــی بویژه در تامین 

تجهیزات و ساخت اجرایی شود.
بــرق  تولیــد  ظرفیــت 

درهرمزگان به ۲ برابر می رسد
نکتــه مهم و حائــز اهمیت در 
خصوص نیروگاه سیریک هرمزگان 
آن اســت کــه این نخســتین طرح 
عملیاتی  شــده از محــل پنج میلیارد 
یورو خط اعتبــاری تخصیص  یافته 
از سوی روسیه به جمهوری اسامی 
ایران برای توسعه زیرساخت هاست 

که در شرق کشور و محروم نقطه ایران 
اجرایی شد.

این نیروگاه را همچنین می توان 
جزء نخســتین نمونه همکاری های 
اقتصــادی و فناورانــه میــان ایران و 
کشــورهای همســایه در این سطح 
و بــا وجود شــدیدترین تحریم های 
بین المللی علیه کشور به حساب آورد 
که می تواند زمینه اجرای سایر طرح ها 

از همین محل را نیز فراهم کند.
اســتاندار هرمــزگان با اشــاره 
گســترش صنعت و باال رفتن مصرف 
برق و همچنین اهمیت تامین برق در 
اســتان و نیاز روزافزون به انرژی در 

شرایط سخت تحریم گفت: ظرفیت 
تولید برق هرمــزگان در دولت تدبیر 
و امید ۲ برابر شد و سه هزار مگاوات 

دیگر در دست اجراست.
فریدون همتی بیســتم خردادماه 
جــاری در آیین آغاز عملیات اجرایی 
نیــروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی ســیریک 
اظهارداشــت: این جهش بزرگی در 
زمینه تولید برق در هرمزگان محسوب 
می شود و یکی از طرح های در دست 
اجرا نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک 

است.
وی ادامه داد: این طرح ســابقه 
طوالنی دارد کــه بنا بود اواخر دولت 
یازدهم اجرایی شــود اما بنا به دالیل 
سیاسی، فنی و بروکراسی مشکل هایی 
برای آن پیش آمــد و با پیگیری های 
وزیر نیرو و ســفیر جمهوری اسامی 
ایران در روســیه و تاکیدهای رییس 
جمهــوری، طــرح نیــروگاه ۱۴۰۰ 
مگاواتــی ســیریک از حالت تعلیق 

خارج شد.
رییس شــورای اداری هرمزگان 
در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
داشت: کارهای خوبی در صنعت آب 
و برق و فاضاب در دولت یازدهم و 
دوازدهم به خصوص در استان انجام 

شده است.
جایگزین  می تواند  روسیه 
کشورهای پیمان شکن اروپایی 

باشد
شروع عملیات اجرایی نیروگاه 
بخاری ســیریک بــه ظرفیت ۱۴۰۰ 
مــگاوات، با ارزش ســرمایه گذاری 
۳۸ هزار میلیارد تومــان بزرگ ترین 
جلوه برنامه ریزی و تاشــی مجدانه 
برای افزودن بر ظرفیت تولید برق در 
کشور است تا نیروی برق کافی برای 
آینده توسعه در ایران تامین شود. این 
نیروگاه از محل وام اعطا شــده توسط 
روسیه با ارزش سرمایه گذاری قریب 
به ۱.۴ میلیارد یورو ظرف مدت ۴۱ ماه 

ساخته می شود.
نیروگاه ســیریک شــامل چهار 

واحد بخاری ۳۵۰ مگاواتی با راندمان 
ناخالص ۴۶ درصد اســت که موجب 
افزایش پایداری در شبکه برق منطقه 
جنوب شرق کشور )مکران( را فراهم 
می آورد. این نیروگاه به علت مجاورت 
با دریا و فاصله نســبت زیاد تا مناطق 
مســکونی، امکان استفاده از سوخت 
جایگزین و به تبع آن صرفه جویی در 
مصرف ۲.۳ میلیارد مترمکعب گاز در 

سال را داراست.
نماینــده مردم شــرق هرمزگان 
در مجلس شــورای اســامی گفت: 
کشــورهای غربــی در پیمان هــای 
مختلف با ایران، بدعهدی های زیادی 
داشته  اند که استفاده از ظرفیت روسیه 
می تواند آن ها را جبران کند تا در یک 
ارتباط  و همکاری دوستانه، ظرفیت ها 

به اشتراک گذاشته شوند.
 حسین رییسی نیز در آیین آغاز 
عملیات اجرایی نیروگاه سیریک که با 
مشارکت روسیه انجام می شود، افزود: 
تاش هــا و پیگیری های اســتاندار 
هرمزگان بر کســی پوشــیده نیست 
و آمــاده ســازی چنیــن پروژه هایی 
می تواند پشتیبان و پیشران توسعه در 

منطقه مکران باشد.
از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ســخنان خود اظهارداشت: امکانات 
و تجهیزات برای آبرســانی سیار نیاز 
ضروری هرمزگان اســت که وزارت 
نیرو باید در این خصوص کمک کند، 
مطالعه ســاخت پنج سد نیز به مراحل 
نهایی رسیده که اجرای آن ها می تواند 
دغدغه ها را برطرف کند و لذا سدهای  
مرک، گابریک، ســدیج و شــریفی و 
زرانی می تواننــد ظرفیت های خوبی 
در تولید آب برای اســتان ایجاد کنند 
اما در شرایط  کنونی، یک اقدام فوری 

برای تامین آب روستاها الزم است.
توســعه سیریک با ساخت 

نیروگاه ۱۴۰۰مگاواتی
یکــی از طرح هــای مهم ملی و 
توسعه ای ســیریک که می تواند این 
منطقه بندری را توسعه دهد، ساخت 
نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی و پُست 
فشــار قوی بافصل آن با تامین مالی 

)فاینانس( دولت روسیه است.
این نیروگاه بخار با هدف افزایش 
ظرفیــت تولید بــرق منطقه، کمک 
به افزایــش پایداری شــبکه، انتقال 
تکنولوژی و پاســخ به نیاز روزافزون 
رشد مصرف برق منطقه در فاصله ۱۴۰ 
کیلومتری شرق شهرستان بنـدرعباس 
شهرستان  جنـوب  کیلومتری   ۳۰ و 
میناب در ساحل دریای عمان ساخته 
می شــود.در هفتــاد و یکمین هفته 
افتتاح طرح های ملی و دهمین پویش 
عملیات  هرهفته_الف_ب_ایــران، 
اجرایــی ســاخت نیــروگاه بخاری 
یک هــزار و ۴۰۰ مگاواتی ســیریک 
در اســتان هرمزگان با دستور رییس 
جمهوری و حضور وزیر نیرو، نماینده 
وزارت انرژی کشور روسیه و استاندار 

استان آغاز شد.

زمانی که اتکا را به جای بخش مالی به بخش عملیاتی شــرکت ها بگذاریم و شــرکت ها را از 
بعد عملیاتی تقویت کنیم، به طور طبیعی بخش عملیاتی کشــورها با رشد و پویایی همراه 
می شــود و  می تواند خود را در میان مدت و بلندمدت با استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
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نیروگاه سازی؛ فصل مشترک 
همکاری ایران و روسیه 

درهرمزگان
ساخت نیروگاه گازی با ظرفیت یک هزارو ۴۰۰ مگاوات در سیریک استان هرمزگان که عملیات آن ۲۰خرداد ماه

 جاری به صورت رسمی با دستور رییس جمهوری و با حضور وزیر نیرو آغاز شد؛ از آن به عنوان فصل جدید و مشترک 
همکاری نیروگاهی بین ایران و روسیه یاد می شود.

گــروه اقتصــادی - مدیر کل 
شیات هرمزگان گفت: مراحل پایانی 
تحویــل گیری ۲۳ موج شــکن های 
مردمی با همکاری ســازمان شیات 
ایران،اداره کل بنــادر و دریانوردی و 
تاش شیات اســتان درحال انجام 

است.
عبدالرســول دریایی در نشستی 
با حضور کارشــناس بنادر و اعضای 
تحویل گیری موج شکن های مردمی 

ســازمان شــیات ایران و جمعی از 
معاون شیات هرمزگان اظهارداشت: 
در جنوب کشــور از مجموع ۴۹ فقره 
موج شــکن مردمی وجــود دارد که 
۲۳ موج شــکن به اســتان هرمزگان 

اختصاص یافته است.
وی ادامــه داد: از این میزان موج 
شکن واگذار شده به استان هرمزگان، 
۱۱ موج شکن در غرب استان، هشت 
موج شکن در شرق استان و چهار موج 

شکن در جزیره قشم است.
مدیرکل شــیات هرمــزگان با 
بیــان اینکه این موج شــکن ها نقش 
مهمی در تســهیل خدمات رسانی به 
جامعه صیادی و آبــزی پروی دارند، 
بیان داشــت: این موج شــکن ها  می 

توانند نقش مهمــی در ارائه خدمات 
و پشتیبانی به مزارع پرورش ماهی در 
قفس که از اولویت های مهم این اداره 
کل و بخش آبزی پروری است، داشته 

باشند.
دریایــی در بخــش دیگــری 

اظهارداشــت: این اســتان بــا بهره 
منــدی از چهار هــزار و ۵۳۰ فروند 
شــناور صیادی، افزون بر ۳۲ هزار نفر 
صیاد،۲۸۵ هزار تن صید سالیانه و ۲۲ 
بنــدر صیادی می توان به عنوان قطب 
صید و صیادی کشــور معرفی کرد.به 

گفته دریایی، استان هرمزگان با ظرفیت 
افــزون بر ۱۱۳هزار تن تولید ماهی در 
قفس بزرگ ترین و مهم ترین اســتان 
شــیاتی کشور است که بی شک این 
موج شــکن های مردمی نقش مهمی 
در پشتیبانی و خدمات دهی به مزارع 

پرورش ماهی در قفس استان دارد. وی 
خاطرنشــان کرد: در سال های اخیر با 
پیگیری شیات ایران و استان هرمزگان 
و تاش سرمایه گذاران، هرمزگان به 
عنوان بزرگترین استان جنوبی کشور 
در زمینــه صید و صیــادی و پرورش 
آبزیان مطرح است.موج شکن ها سازه 
هایی هستند که به منظور ایجاد آرامش 
در ســواحل و کاهش انرژی به وجود 
آمده از امواج و حفاظت از سواحل در 

مقابل امواج بنا می شوند.
موج شــکن هــا از دیدگاه های 
مختلف از جمله اشــکال هندســی، 
مصالــح بکار گرفته شــده و جایگاه 
قرارگیری به انواع مختلف دسته بندی 
می شــوند.از بین انواع موج شکن ها 
از لحاظ شــکل هندسی و مصالح به 
کار گرفته شده، موج شکن های توده 
ســنگی از رایج ترین انــواع آنها می 

باشند.

مدیرکل شیالت استان:

23 موج شکن هرمزگان آماده واگذاری است
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