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خرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت توزیع برق لرســتان گفت: تاکنون برق ۲۶۰ چاه 

غیرمجاز در استان قطع شده است.
فریدون خودنیا، در نشســت حفاظــت از منابع آب 
لرستان، اظهار کرد: ما در کشور به نسبت میزان مصرف در 
خوشبینانه ترین حالت ۱۰ هزار مگاوات و در بدبینانه ترین 

حالت ۱۷ هزار مگاوات کمبود تولید برق داریم.
وی ادامه داد: پانزدهم فروردین مصرف برق استان در 
پیک مصرف ۴۷۱ مگاوات بــود درحالی که این مقدار در 

مدت مشابه سال گذشته ۴۵۰ مگاوات بود.
خودنیا ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت شبکه توزیع 
برق استان حدود ۱۳۰۰ مگاوات است و میزان برق مصرفی 
ما حدود ۸۳۰ مگاوات است، اما مشکل ما تولید است که در 
صورت افزایش مصرف تولید کاهش پیدا می کند و براساس 

تعداد مشترک سهمیه بندی می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع بــرق لرســتان، افزود: 
رایزنی هایی داشتیم که سهمیه بیشــتری به ما بدهند. 
وی با اشاره به اینکه مصوب هیئت دولت داریم که دستگاه 
باید ۲۰ درصد بــرق مصرفی خــود را از طریق صفحات 
خورشیدی تأمین کنند، عنوان کرد: ما برای تمام ادارات 
کنتور هوشمند نصب کردیم اگر بیش از ۵۰ درصد مصرف 

کنند خود کنتور برق را به صورت اتوماتیک قطع می کند.

خودنیا ادامــه داد: حدود ۷۰۰۰ قــرارداد با صاحبان 
مشاغل و صنایع بسته شده است که با ما همکاری کنند.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرســتان، اظهار کرد: 
ادارات باید خودشــان را مجهز کرده و انتظار قطع برق را 

داشته باشند.
وی عنوان کرد: تاکنون برق ۲۶۰ چاه غیرمجاز در استان 
قطع شده است و هزینه برق چاه های غیرمجاز به صورت 
آزاد محاسبه می شود که در نهایت بتوانیم جلوی برداشت 
آب بی رویه را بگیریم. خودنیا افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰۰ 
کنتور هوشمند در سطح شــرکت توزیع داریم و نزدیک 

به ۳۰۰۰ کنتور هوشمند داریم که قابل تنظیم هستند.

ارومیه -خبرنگارتوســعه ایرانی- معاون امور 
عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: سد الند خوی پس 

از اتمام فاز مطالعاتی احداث می شود.
یاســر رهبردین  اظهار کرد : در شهرســتان خوی به 
واسطه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب رودخانه های بزرگ 
قطور و الند که به خارج از اســتان و شهرستان سرازیر می 
شــوند ضروری اســت برای مهار این آب های جاری سد 

احداث شود.
وی احداث سد غازان را با توجه به مشکالتش در بخش 
کیفیت آب و هزینه زیاد آب بند منتفی دانســت و گفت : 
موضوع سد غازان در کمیته فنی شــرکت فنی  مدیریت 

منابع ایران رد شده است.
رهبردین بابیان اینکه مطالعات احداث سد الند خوی 
توسط پیمانکار قوی آزمایشگاه خاک تهران شروع شده 
است، تصریح کرد : باید تا ۱۱۰ گمانه زنی انجام شود و در 
حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد پیشرفت داریم که بخاطر 

بارش برف کمی کندی در کار پیش آمد.
رهبردین بابیان اینکه با پایان مطالعه احداث سد الند در 
سال جاری، پیگیر احداث سد و اخذ ماده ۲۳ آن خواهیم 
بود، تصریح کرد: وزیر نیرو و معاون وزیر در خصوص احداث 
سد الند دســتور اکید داده اند و برای احداث سد مشکلی 

مالی و اعتباری وجود نخواهد داشت .
معاون امور عمرانی اســتاندار ادامه داد : با احداث سد 

الند ۸۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره خواهیم داشت که 
۳۶میلیون متر مکعب آن برای مصارف آب شــرب و بقیه 

برای مصارف صنعتی و کشاورزی خواهد بود.
وی از مزایای احداث ســد الند تغذیه چاه های آبهای 
زیر زمینی از محل رهاسازی آب ســد در تابستان عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر این مهم در خصوص سد های 
شهرچای و مهاباد و شهید کاظمی بوکان اتفاق می افتد که 
با رهاسازی آب ســد چاه های زیر زمینی آب پر آب ترمی 
شوند. رهبردین تصریح کرد : از ظرفیت ماده ۵۶ بانک های 
عامل کشور برای تامین اعتبار احداث الند بر اساس شرایط 

قانونی استفاده الزم را خواهیم برد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد: 

قطع برق ۲۶۰ چاه غیرمجاز در لرستان
معاون استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد

ذخیره ۸۰ میلیون مترمکعبی آب با احداث سد الند در خوی

ساری – درخشنده، خبرنگار 
توسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران از کشف 
۱۲۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیر 
مجاز در سال ۱۴۰۰ در حوزه توزیع 

برق مازندران خبر داد .
مهندس ســید کاظم حسینی 
کارنامی ادامه داد: طی یک ســال 
اخیر ۱۲۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز 
از ۱۴۸ مرکز غیرقانونی اســتخراج 

رمزارز توسط همکاران و مسئولین 
تست و بازرسی اســتان و امورهای 
توزیع برق با هماهنگی مســئولین 
قضایــی و بــا همــکاری ماموران 
انتظامی در نقاط مختلف مازندران 

کشف و ضبط شده است.
وی گفت: مطابق دســتورالعمل 
ارســالی از توانیــر بــا کلیــه این 
مشترکین برخورد و مبلغی معادل 
۷۶ میلیارد ریــال بهای انرژی بابت 

جریمه این دسته از مشرکین صادر 
شده است.

حسینی کارنامی افزود: از ابتدای 
آغاز این طرح که از ســال 9۸ بوده 
اســت در مجموع ۴۷۱۶ دستگاه از 

۲۲۴ مرکز استخراج شده است.
وی گفت: بــه منظــور مقابله با 
پدیده شــوم برق هــای غیرمجاز و 
با اســتفاده از روش هــای مختلف 
کنترل مصارف مشــترکین تعداد 
۴۲۳۸ مشــترک دارای تخلف در 
اســتفاده از انرژی برق شناسایی و 
مطابق دستورالعمل های موجود با 
آنها برخورد صورت گرفته است که 
از این محل نیز نزدیک به ۳۰ میلیون 
کیلووات ســاعت انــرژی به میزان 

فروش شرکت اضافه گردید.
وی خاطرنشان کرد : با وجود ارائه 
دستورالعمل واگذاری انشعاب برق 
به صورت قانونی برای این دســته 
از مشــترکین متاسفانه برخی افراد 
سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به 
فعالیت دراین زمینه می نمایند که 
باعث افزایش مصرف و بروز مشکالت 
فراوان در کنترل بار مشــترکین و 
در شــرایط بحرانی بروز خاموشی 

های ناخواسته می شود . در همین 
راســتا این شــرکت با کمک روش 
های گوناگون اقدام به شناسایی این 
مراکز نموده است که نتایج خوبی تا 
کنون در بر داشــته است. همچنین 
مشــترکین محترم مــی توانند در 
صــورت مشــاهده هرگونه مصرف 
غیرمجاز برق موارد را بــا تماس با 

سامانه ۱۲۱ شرکت اعالم نمایند.

در سال 1400 صورت گرفت؛

كشف هزار و 210 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در حوزه توزیع برق مازندران 

مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران 

از کشف 1210 دستگاه 
استخراج رمز ارز غیر مجاز 

در سال 1400 در حوزه 
توزیع برق مازندران خبر 

داد

کرمانشاه- خبرنگارتوســعه ایرانی- در اولین 
نشســت شــورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی 
کرمانشاه عنوان شد که تاکنون برای 9۲ درصد از اراضی 

ملی استان، سند کاداستری صادر شده است.
پرویز توســلی زاده رئیس کل دادگســتری اســتان 
کرمانشاه در این نشست، اجرای طرح کاداستر را از جمله 
برنامه های اصلی این شورا دانست و اظهار کرد: خوشبختانه 
در نتیجه اقدامات انجام شده برای 9۲ درصد از اراضی سند 
کاداستری صادر شده و سه درصد نیز در دست اقدام است.

وی ادامه داد: در موارد محــدودی نیز کماکان وجود 
تداخل در پالک ها و حریم شــهرها، صدور سند مالکیت 
را با مشکل مواجه ســاخته که با توجه به توضیحات مدیر 
کل ثبت اسناد و جلســات مداوم کار گروهی که با حضور 
مدیران منابع طبیعی و راه و شهرسازی برگزار می شود تا 
پایان خرداد ماه مابقی اراضی تعیین تکلیف و برای آنها سند 

کاداستری صادر شود.  
رئیس کل دادگستری از جمله چالش های موجود در 
مسیر حدنگاری را عدم رفع تداخل ۶۸ درصد از پالک های 
محدوده قراردادها دانست و گفت: این مشکل ناشی از به روز 
نبودن نقشه هایی است که مربوط به سال ۱۳9۳ است که 

باید در کمترین زمان ممکن حل شود. 

وی از دیگــر موانع و چالش ها را عــدم همراهی مردم 
دانست و متذکر شد: باید با استفاده از ظرفیت فرمانداران، 
بخشداران، دهیاران و شوراهای روستاها و نیز ائمه جمعه، 
مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا کرد و آنها را 
با این طرح همراه ساخت. توسلی زاده همچنین به مدیران 
کل صدا و سیما و اداره ارشاد تأکید کرد که فرصت کافی را 
از طریق صدا و سیما و نیز جراید استان در اختیار مدیر کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان قرار دهند تا به تبیین موضوع 
بپردازند و مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا 

کنند.

اصفهان – مریم مومنی-خبرنگارتوســعه 
ایرانی -مدیر آبفای بادرود از تامین آب شرب پایدار 
جمعیت ۲۳ هزار نفری شهرها و روستاهای این منطقه 

در تابستان امسال خبر داد.
افشــین بارونی اعالم کرد: منابع تامین آب شرب 
منطقه بادرود شــامل ۸ حلقه چاه با آبدهی ۱۶۸ لیتر 
در ثانیه است که پیش بینی می شــود این میزان آب 
تولیدی، پاســخگوی نیاز آبی مشترکین در نیمه اول 

سال جاری باشد.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر۱۰۰ درصد 
جمعیت شهری و روستایی در ۲ شهر و ۶ روستا تحت 
پوشش خدمات آبرسانی آبفای بادرود قرار دارند گفت: 
تامین آب شرب پایدار، نیازمند همکاری مشترکین در 
رعایت الگوی مصرف و صرفــه جویی در روزهای گرم 

تابستان است.
مدیر آبفای بادرود افزود: در دو سال گذشته به دلیل 
کاهش آبدهی منابع موجود و لــزوم گذر از بحران کم 
آبی، نهمین حلقه چاه نیز در این منطقه حفر شــد که 

هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی افــزود: با تجهیــز و در مدار قــرار گرفتن این 
چاه در حــدود ۲۳ لیتــر در ثانیه به ظرفیــت تولید 

آب منطقه افزوده می شــودکه این امر در تامین آب 
 شرب پایدار مردم شهرها و روســتاهای بادرود بسیار 

موثر است.
مدیر آبفای بادرود با بیان این که تاکنون ۱۳ هزار و 
۶۰۰ انشعاب آب به مشترکین در شهرها و روستاهای 
بادرود واگذار شــده اســت تصریح کرد: با استفاده از 
ســامانه های تله متری و تله کنترل، تعــداد ۸ حلقه 
چاه و ۶ باب مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۴ هزار و ۸۰۰ 
مترمکعب به صورت برخط مورد بررسی و پایش قرار 
می گیردکه نقش به سزایی در توزیع عادالنه آب دارد.

مدیر آبفای بادرود:

امیدواریم منابع آبی موجود، پاسخگوی نیاز مردم در 
تابستان باشد

رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد:

صدور سند کاداستری برای ۹۲ درصد از اراضی ملی 
کرمانشاه

خبرخبر

دیدار نوروزی مدیرعامل 
 شرکت گازاستان گلستان

 با کارکنان ستاد

 گرگان-موسوی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
علی طالبی مدیرعامل به همراه  حامد اله مقصودلو 
معاون بهره برداری شرکت گازاستان گلستان پس 
از تعطیالت نوروزی ، طی  دیداری صمیمانه ، شروع 

سال جدید را به کارکنان ستاد تبریک گفتند.
این دیدار که  در راستای  رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، درمحل  ورودی شــرکت انجام شد، 
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن خوش 
آمدگویی ، توفیقات روز افــزون  همراه با صحت و 
سالمتی را  برای کلیه کارکنان و خانواده های آنان 

مسالت نمود.
    

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
خراسان رضوی خبر داد؛

افزایش ۲۷ درصدی مصرف 
بنزین در خراسان رضوی طی 

تعطیالت نوروز

 
مشهد-خبرنگار توسعه ایرانی- مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراســان 
رضوی گفت: میزان مصــرف بنزین در تعطیالت 
نوروزی سال جاری در سطح منطقه در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
علی اصغر اصغری اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه 
۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ماه جاری ۱۰۰ میلیون ۸۸۷ 
هزار لیتر بنزین در خراسان رضوی مصرف شده که 
نسبت به مصرف مشابه سال قبل که ۷9 میلیون و 
۵۸۴ هزار لیتر مصرف شده بود، رشد ۲۷ درصدی 

داشته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های  نفتی منطقه خراســان رضوی وی 
اضافه کرد: واحدهای عملیاتی و بازرسی شرکت 
در ایام نوروز جایگاه های سوخت استان را به صورت 
محسوس و نامحســوس کنترل و زمینه تامین و 
توزیع مناسب سوخت را در استان فراهم کردنند. 
اصغری عنوان کرد: منطقه خراسان رضوی با ۱۳۷ 
جایگاه عرضه آماده خدمت رســانی به مجاوران و 

زائران حریم رضوی است.

    
استقرار شرکت های دانش بنیان 

در منطقه ویژه اقتصادی پیام 
تسهیل می شود 

کرج-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر عامل 
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با 
اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین گفت: با 
هدف تحقق هر چه بیشتر شعار سال زمینه  استقرار 
شرکت های دانش بنیان با اولویت صنایع مرتبط با 
آی.تی و آی.سی.تی در این منطقه تسهیل می شود.
اکبر قنبرپور اظهار کــرد: هم اکنون حدود ۲۰ 
شرکت دانش بنیان در این منطقه با اشتغال ۴۰۰ 
نفری در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند 
که بنا داریم با توسعه زیر ساخت ها در فاز چهار که در 
هفت ناحیه در حال آماده سازی است بتوانیم تعداد 

بیشتری از این شرکت ها را مستقر کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین 
برنامه های پیش روی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، 
تبدیل این منطقه به بزرگ ترین مرکز داده کشور 
است به همین منظور اولویت استقرار شرکت های 
دانش بنیان با صنایع و واحدهای مرتبط با آی.تی 
و آی.سی.تی اســت. قنبرپور در بخش دیگری از 
سخنان خود به ارائه مشــوق هایی برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان در پیام اشاره کرد و گفت: 
این امکان وجود دارد که تا سقف ۲۵ درصد بر روی 
اجاره بها زمین و یا سوله به این شرکت ها تخفیف 
داده شود، به همین منظور شــرکت های دانش 
بنیانی که به دنبال استقرار در این منطقه هستند 

می توانند از چنین مشوق هایی بهره مند شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: بــا دید مثبت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به مجموعه پیام این 
امیدواری وجود دارد که بتوان عالوه بر فراهم شدن 
زمینه هایی برای استقرار شرکت های دانش بنیان 
نه تنها شاهد رشد اشتغال باشیم بلکه از سوی دیگر 
با تکیه بر توان متخصصان داخلی کشور را در تولید 

برخی از کاالها خودکفا و بی نیاز از واردات کرد.

استانها


