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شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی
تخصصی میشود
ش�هرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی سمت و س�وی تخصصی میگیرد .رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل ش�رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نشست خبری پس از بازدید خبرنگاران از
چند واحد صنعتی نیشابور در پاسخ به سوال خبرنگار
درباره تعدد شهرکهای صنعتی در برخی
ش�هرهای استان و هزینههای اضافی برای تامین زیرساختها گفت :مورد اعالمی ،نکته درستی است
اما موظف به اجرای مصوبات قانونی هستیم.
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علی بهرامیزاده

سمت و سوی
تخصصی شدن
شهرکها و
نواحی صنعتی
در دستور کار
است که با توجه
به ظرفیت هر
منطقه ،شهرک
مخصوص به
آن تعریف
خواهد شد

علی بهرامیزاده گفت :س��مت و س��وی تخصصی ش��دن
ش��هرکها و نواحی صنعتی در دس��تور کار است که باتوجه
ب��ه ظرفیت ه��ر منطقه ،ش��هرک مخصوص ب��ه آن تعریف
خواهد ش��د .وی ادامه داد :بر این اس��اس در مشهد ،شهرک
تخصصی گوهرسنگها ،س��نگهای قیمتی و نیمهقیمتی
را خواهی��م داش��ت و تولید فلفل و ادوی��ه در ناحیه صنعتی
ن تخصصی کائول��ن بهعنوان ماده اولیه کاش��ی و
بی��زه ،زو 
س��رامیک در تربت حیدریه و همچنین انتقال درودگران به
شهرک صنعتی مشهد و کالت مدنظر است؛ بنابراین موضوع
تخصصیشدن به طور جدی دنبال میشود.
ب��ه گفته او ،ب��رای چناران ،ش��هرک تجهیزات پزش��کی
پیشبینی شده و کارگاههای دانشبنیان در شهرک فناوری
صنای��ع غذایی ،مس��تقر خواهد ش��د که در جلس��ه کمیته
راهبری ۵ ،طرح به تصویب رس��یده و این جلسات ادامه دارد.
بهرامیزاد ه تصریح کرد :ایجاد و واگذاری  ۸۵کارگاه تولیدی
در مس��احتهای  ۳۰۰ ،۲۰۰و  ۵۰۰مترمربع آغاز ش��ده که
پیشبینی میش��ود تا پایان س��ال  ۱۴۰۰انجام شود .وی از
واگ��ذاری  ۵۱۱واحد تولیدی دیگر ک��ه  ۴۳مورد آن مربوط
به ش��هرک صنعتی خیام نیشابور اس��ت خبر داد که مراحل
دریافت مجوز محیطزیست آن در حال انجام است.

 مدل مشارکتی برای تامین برق

مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی خراسان رضوی
با اعالم فعالیت  ۲۶ش��هرک و  ۱۴ناحیه از  ۲۹ش��هرک و ۲۱
ناحی��ه صنعتی مصوب در اس��تان و مراح��ل تملک  ۴ناحیه
صنعتی دیگر در پاس��خ به س��وال یکی از خبرنگاران درباره
مش��کالت تامین برق ش��هرکها و نواحی صنعتی اس��تان،
گفت :تامین برق در داخل ش��هرکها برعهده این ش��رکت
اس��ت و هزینههای بیرونی امکانپذیر نیس��ت اما در استان
به یک مدل مش��ارکتی دست یافتیم .بهرامیزاده در تشریح
این مدل افزود :بر این اس��اس ۴۰ ،درص��د هزینهها برعهده
شرکت برق ۴۵ ،درصد توسط شرکت شهرکهای صنعتی و
 ۱۵درصد دیگر از محل اعتبارات اس��تانی تامین خواهد شد.

وی با اش��اره به مش��کالت تامین برق ش��هرکهای صنعتی
قوچ��ان ،مش��هد ،کالت ،گناباد و نواحی صنعت��ی داورزن و
میانجلگه ،گفت :بنا شد از این مدل مشارکتی استفاده شود
که تفاهمنامه آن برای ش��هرک صنعتی ۵مشهد امضا شد و
ش��رکت برق نیز پیمان��کار آن را انتخاب میکند .از این رو ،تا
پایان سال  ۱۴۰۱برق این شهرکها و نواحی تامین میشود و
شرکت شهرکهای صنعتی استان هم سرمایهگذاری کالنی
در این زمینه خواهد داشت.

 صنایع آببر و ممنوعیت فعالیت

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی خراسان رضوی
گریزی هم به صنایع آببر مثل فوالد در برخی ش��هرکهای
صنعت��ی اس��تان زد و از ارائ��ه مدل��ی در این ب��اره خبر داد.
بهرامیزاد ه افزود :بر این اس��اس ،از پس��اب تصفیهخانهها و
نیز تامین آب مش��ارکتی با اهالی مناطق بهره خواهیم برد که
جلسه تخصصی آن برای شهرک صنعتی خیام نیشابور برگزار
شد و برای شهرک صنعتی  ۵مشهد هم پیگیری میشود .او در
پاسخ سوالی درباره فعالیت ماینرها گفت :هنوز دستورالعملی
ابالغ نش��ده ،بنابرای��ن فعالیت در این حوزه تخلف اس��ت .به
گفت��ه وی ،اجازه هیچ فعالیتی به افراد حتی دارای مجوز داده
نمیشود و چنین فعالیتهایی در شهرکها و نواحی صنعتی
ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.

 طرح آزمایشی نیروگاه خورشیدی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از
ایجاد نیروگاه خورش��یدی در شهرکهای صنعتی خبر داد و
گف��ت :وزارت نیرو و وزارت صنعت ،معدن و تجارت با امضای
یک م��دل توافقی ایجاد نیروگاه خورش��یدی را در دس��تور
کار ق��رار داد و این طرح در ش��هرک فن��اوری صنایع غذایی
و بیوتکنولوژی مشهد اجرای آزمایشی میشود .بهرامیزاده
در توضیح این طر ح افزود :این ش��رکت از  ۴ماه قبل با انجمن
مدیران صنایع خراس��ان رضوی برای شناسایی شرکتهای
توانمند در حوزه تولید برق اقدام کرد که یکی از شرکتهای
دانشبنیان در دانش��گاه فردوسی مشهد ،طرح جامعی را در

عکس:

مدی��رکل راه و
شهرس��ازی اس��تان
اصفه��ان گف��ت :در
راس��تای کس��ب
رضای��ت م��ردم این
ادار ه کل ب��ا همراهی
مجموع��ه مناب��ع
طبیعی استان مصمم
اس��ت تا عملی��ات تحویل و تح��ول اراضی ملی
داخل و خارج حریم شهرها با سرعت انجام شود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و
شهرس��ازی اصفهان ،علیرضا قاریقرآن ضمن
بی��ان این مطلب افزود :در طول زمان ،با توجه به
نیازهای مختلف در سطح شهر ،شاهد گسترش
شهرها و به دنبال آن گسترش محدودهها بودیم
که بخش��ی از اراضی حریم شهر اکنون به خارج
از حریم رفت��ه و برعکس اراضی ک��ه در اختیار
منابع طبیعی بوده و خارج از حریم شهر به شمار
میرفت پس از گسترش شهرها به داخل حریم
انتقال یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود:
این موضوع مش��کالت زی��ادی را در زمینههای
مرتبط با کاربریها ،سرمایهگذاریها و ...ایجاد
میکرد و فرآیند طوالنی و زمانبری داشت.
وی تصریح کرد :در راس��تای تفاه م امضاشده
و کسب رضایت مردم ،ادارهکل راه و شهرسازی
استان اصفهان عزم جدی دارد تا با سرعت اراضی
مل��ی خارج حریم را به متول��ی آن واگذار کند و
ادار ه کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان نیز
مصمم اس��ت تا اراضی ملی داخل حریم را به راه
و شهرسازی تحویل دهد.
وی تاکی��د کرد :تس��ریع در تحویل و تحول،
سبب افزایش دقت در حفاظت از اراضی دولتی
در شهرها و حفظ و حراست از حقوق بیتالمال
میشود.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان
ب��ا بیان اینکه این تفاهمنام��ه صیانت از انفال را
مدنظ��ر قرار داده و از دس��تاندازیها به اراضی
مل��ی و دولتی جلوگیری میکند ابراز امیدواری
کرد تا با تصمیمات اتخاذش��ده در این جلس��ه
عملیات نقل و انتقال بیشتر اراضی تا پایان سال
انجام شود.

استانها

زمینه ایجاد نیروگاه خورش��یدی در شهرکهای صنعتی با
مش��ارکت بخش خصوصی ارائه کرد که به صورت آزمایشی
در ش��هرک صنایع غذایی مشهد اجرا میش��ود و بعد از رفع
عیب در شهرکهای صنعتی کشور به مرحله اجرا درمیآید.

 برگشت  ۱۰۵واحد به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به
شناس��ایی و پایش واحدهای راکد و نیمهفعال نیز اشاره کرد
و گفت ۱۰۵ :واحد که کمبود نقدینگی و جذب سرمایهگذار
داشت به چرخه تولید بازگشت و امسال هم این طرح از اوایل
مه ر شروع ش��د .به گفته بهرامیزاده ۳۰۴ ،واحد در داخل و
 ۵۲۳واحد در خارج از شهرکهای صنعتی شناسایی شد که
بوکار ،ادامه دارد و
با کمک بس��یج مهندسان و مشاوران کس 
 ۸۰درصد آن انجام و آسیبشناسی شده است .وی با قدردانی
از پیگیری خبرنگاران برای رفع مش��کالت زیرس��اختهای
مخابراتی ،گفت :این اتفاق با گشایشهای جدی در مشهد و
نیشابور همراه بود و این آمادگی وجود دارد که در هر جا زمین
مورد نیاز اپراتورهای مخابراتی برای نصب دکل برآورده شود.
او تامین زیرس��اختها در ش��هرکهای صنعتی را از وظایف
این شرکت دانست و یادآور شد :بودجههای شهرکسازی با
اولویت ویژه به این سمت هدایت خواهد شد.

 صدور و تمدید  ۴۳گرید دانشبنیانی

علی بهرامیزاده افزود :در  ۶ماه نخس��ت امسال همچنین
شناس��ایی و فرآیند پیشممیزی واحدهای مستعد در زمینه
دریافت گرید دانشبنیانی توس��ط این ش��رکت برای  ۹واحد
صنعتی انجام ش��د .ب��ه گفته او ،دریافت گری��د دانشبنیانی
از جمله برنامههای ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان
برای ارتقای س��طح فناوری و دان��ش فنی واحدهای صنعتی
اس��ت که کس��ب آن ،واحد را از  ۱۰۰مزیت و همه حمایتها
و تسهیالت قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان
و تجاریس��ازی نوآوریها و اختراعات برای محصوالت تایید
ش��ده ،بهرهمند میکند .همچنین کسب گرید دانشبنیانی
 ۴۳واحد صنعتی و خدماتی ش��هرکهای صنعتی خراس��ان

رضوی در نیمه نخست س��ال تمدید شد .مدیرعامل شرکت
ش��هرکهای صنعتی خراس��ان رضوی ادام��ه داد :در نیمه
نخست امسال به منظور ارتقای فناوری و دانش فنی واحدهای
صنعتی استان ۵ ،پروژه رفع نیاز فناورانه واحدهای صنعتی در
حوزه فرموالسیون ،تامین دستگاهها و ماشینآالت هایتک،
منطبق با اعالم نیاز به این ش��رکت و اس��تفاده از مشاورههای
تخصصی شهرک از طریق فناورها و شرکتهای دانشبنیان
اس��تان اجرا ش��د .وی  ۵پروژه رفع نیازهای فناورانه را شامل
تولید و بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و آنتیاکسیدانی
پ��ودر عصاره زیرپوشانیش��ده خرفه و کارب��رد آن به منظور
اس��تفاده در یک سیس��تم غذایی و لبنی ،بررس��ی پایداری و
کارب��رد فرآوردههای م��واد غذایی مورد اس��تفاده قنادی در
محصوالت مختلف ،طراحی و س��اخت فرمانتور تولید خمیر
ترش ،تهیه کامپوزیتهای پلیمری زیستتخریبپذیر برای
س��اخت ظروف یکبار مصرف م��واد غذایی و فرموالس��یون
بس��تنی پروبیوتیک غنیشده برش��مرد .بهرامیزاد ه گفت:
برای ارتقای فناوری واحدهای صنعتی اس��تان ،این ش��رکت
ب��ه منظور بهرهمن��دی واحدها از هیات علمی دانش��گاهها و
خبرگان علمی و دانش��گاهی درصدد انعقاد تفاهمنامههایی
با مراکز آموزشی و نهادهای مختلف است که در  ۶ما ه نخست
امس��ال امضای تفاهمنامه همکاری با پ��ارک علم و فناوری
خراس��ان رضوی ،دانش��گاه فردوس��ی ،جهاد دانش��گاهی و
اداره کل آموزش فنی و حرفهای اس��تان انجام ش��د و امضای
تفاهمنامهه��ای دیگری نیز ب��ا برخ��ی از نهادهای مختلف
اس��تان در جریان اس��ت.وی بی��ان کرد :ای��ن تفاهمنامهها،
برنامهری��زی و حمایت از برگزاری دورههای آموزش��ی برای
شرکتهای دانشبنیان و فناور به منظور ارتقای توانمندیها
و توس��عه بازار صادراتی ،اتخاذ رویکرد مبتنیبر ارزشگذاری
داراییه��ای فکری و مدیریت و بهرهب��رداری تجاری از آنها،
برگ��زاری وبینار نیازس��نجی داراییهای فک��ری ،تجارت با
پاکس��تان و هند و کمپین فکری و تجاریس��ازی اختراعات
را دنبال میکند.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد

رکورد روزانه  ۱۵۰ذوب توسط فوالد مبارکه آماری بینظیر در صنعت فوالدسازی کشور

مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم ش��رکت ف��والد مبارکه از
شکس��تن رکورد ذوبریزی روزانه در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه برای
چندمین بار پیاپی در س��ال جاری خبر داد و گفت :این رکورد بار دیگر با
 ۱۵۰ذوبریزی روزانه در ناحیه فوالدسازی شکسته شد.
غالمرضا س��لیمی مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم شرکت
فوالد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با بیان این که برای چندمین
ب��ار پیاپی رک��ورد ذوبریزی روزانه در واحد فوالدس��ازی ف��والد مبارکه
شکس��ته شد ،اظهار کرد :در نخستین روز فروردین ماه امسال رکورد 140
ذوب ،شش��مین روز فروردین 141 ،ذوب ،در  31فروردین 144 ،ذوب ،در
 31ش��هریورماه  146ذوب ،در  5مه��ر  147ذوب و در  29مهرماه 1400
موفق شدیم رکورد  150ذوب روزانه را در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.
وی در ادامه افزود :وقتی در مورد رکوردشکنی تولید و  150ذوب روزانه
صحبت میکنیم ،یک دنیا حرف پش��ت این اعداد و کلمات اس��ت چراکه
برای دس��تیابی به این رکورد ،همه قس��متهای ش��رکت فوالد مبارکه در
حال حمایت از واحد فوالدس��ازی هس��تند تا این افتخ��ارات رقم بخورد؛

نقش مواد اولیه با تالش واحدهای خرید و آهنسازی ،واحدهای پشتیبانی
مانن��د حملونقل ،انرژی و س��یاالت ،مدیریتهای مختل��ف ،واحد کنترل
کیفی ،پرس��نل واحد فوالدس��ازی و بس��یاری دیگر از همکاران در چنین
رکوردهایی بسیار پررنگ است .مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
ش��رکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :کارکنان فوالد مبارکه در زمینه این
رکودش��کنی فعل خواستن را صرف کردند و بنده شاهد این موضوع هستم
که در روزهای رکوردش��کنی در کارگاه همه در حال دویدن و تالش برای
رس��یدن به هدف مشخص و مش��ترک هس��تند چراکه اوالً به خودباوری
رس��یدهاند و دوماً در برنامهریزیها ابتکاراتی را به خرج دادهاند تا به زودی
شاهد رکوردهایی فراتر از رکورد موجود در حوزه تولید باشیم.
سلیمی در ادامه اذعان داشت :با برنامهریزیهای صورتگرفته روز به روز
در حال بهبود رکوردهای تولید هس��تیم اما هیچگاه رعایت مس��ائل ایمنی
را فدای س��رعت و افزایش تولید نخواهیم کرد چراکه صنعت فوالدس��ازی
یک صنعت سرمایه انسانیمحور بوده و سالمت منابع انسانی برای ما خیلی
مهم است.
مدی��ر ناحی��ه فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم ش��رکت ف��والد مبارکه

تصری��ح کرد :با برنامهریزیهای صورتگرفت��ه این اتفاق با همت ،انگیزه و
دغدغهمن��دی کارکنان صورت گرفت و افتخار این را داریم که اعالم کنیم
ه��م در رکورده��ای قبلی و هم در رکورد  29مه��ر هیچ حادثهای در روند
تولید نداش��تیم و این رکودشکنی نش��ان از هماهنگی و دقت سرمایههای
انسانی دارد چراکه این مقدار از تولید تنها با جابهجایی حدود هزار و 500
پاتیل ذوب روزانه قابل تحقق است.
وی ابرازداش��ت :زمینهس��ازیهای مورد نیاز برای تحق��ق این رکورد از
س��الهای گذشته اتفاق افتاده و توس��عه ،آموزش نیروی انسانی و بسیاری
از موارد دیگر جزو این زمینهس��ازیها بوده اس��ت؛ عالوه بر این ،تعمیرات
نیز نقش بهس��زایی در افزایش میزان تولید روزانه داشته است؛ برنامهریزی
و اجرای تعمیرات ،تعمیرات نس��وز و ...از جمله عوامل موفقیت ما بوده که
ب��ه کمک واحد تعمیرات و با حمایتهای تعمیرگاه مرکزی ش��رکت فوالد
مبارکه میسر شده است.
مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه اضافه
ک��رد :محدودیتهای تولید مانند محدودیتهای انرژی در تابس��تان برای
ما بس��یار ناگوار بود ول��ی این محدودیتها را به فرص��ت تبدیل کردیم و

تعمیرات ساالنه خود را در این زمان انجام دادیم ،به همین خاطر تجهیزات
ما آماده به کار ش��ده و توانس��تیم ش��اهد این رکورد در روزهای واپس��ین
مهرماه باشیم.

