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زی،  گــودر ن  رشــت-مرجا
خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل 
برق منطقه ای گیــان، با بیان اینکه 
متوسط مصرف خانوارها ۳۰ کیلووات 
در شبانه روز اســت، اضافه کرد: اگر 
خانوارها تنها ۱۰ درصد معادل ۳۰۰ 
وات)چند المپ اضافه( صرفه جویی 
کنند، شبکه برق سراسری قطعا بدون 

خاموشی سپری می شود.
بهمن داراب زاده، بــا بیان اینکه 
ظرفیت اســمی تولید برق در استان 
گیان ۲۸۵۵ مگاوات اســت، اظهار 
کرد: از این حیث گیان ۳.۲۵ درصد 
سبد تولید برق کشــور را در اختیار 

دارد، اما توان عملی اســتان ۲۵۰۰ 
مگاوات است. وی شــرایط نیروگاه 
های استان را مطلوب دانست و افزود: 
شــرکت برق منطقه استان طرح ها و 
پروژه های مصــوب از جمله احداث 
پست های انتقال و توزیع و فوق توزیع 
و خطوط انتقال دارد کــه با اعتباری 
بالغ بــر ۱۰۰۰ میلیــارد تومان در 
درازمدت انجام می شود. مدیرعامل 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیان 
در گفت وگوی خبری باران، با اشاره 
به اجرای طرح های اضطرای ساالنه، 
عنوان کرد: هر سال پیک تابستان را 
داریم و باید نسبت به افزایش ظرفیت 

پســت ها و ترانس ها اقــدام کنیم و 
لذا در ســال جاری هشت پروژه برای 
افزایش ظرفیت پســت هــا در نقاط 
مختلف استان داریم که تاکنون شش 
پروژه به اتمام رســیده و در حال بهره 
برداری است و دو پروژه دیگر به زودی 
وارد چرخــه بهره برداری می شــود 
و به افزایش ضریب پایداری شــبکه 
کمک می کند تا تابســتان را پشــت 
سر بگذاریم. داراب زاده با بیان اینکه 
گیان به لحاظ زیرساخت های تولید 
و توزیع و شــبکه برق وضعیت خوبی 
دارد، گفت: شــبکه برق پایایی داریم 
و در تولید برق هــم وضعیت مطلوب 

است. وی با اشــاره به همکاری خوب 
مــردم و صنایع اســتان در مدیریت 
شبکه برق، تصریح کرد: خوشبختانه 
امسال خاموشی نداشتیم و با همین 
روند می توانیم تابستان را بدون قطعی 
و خاموشی برنامه ریزی شده بگذرانیم. 
مدیرعامل برق منطقــه ای گیان با 
بیان اینکه صنعت برق استان در همه 
شــاخص ها جزو شــرکت های برتر 
کشور اســت و در ارزیابی های توانیر 
جایگاه خوبــی داریم، متذکر شــد: 
وزارت نیرو برای مدیریت پیک امسال 
۱۰۰ برنامه راهبــردی و عملیاتی در 
دســت اقدام دارد کــه در بخش ها و 

سطوح مختلف در حال اجراست.
وی با اشــاره بــه اباغ ســهمیه 
مشــخص به اســتان هــا و صنایع، 
خاطرنشــان کرد: با همکاری خوب 
صنایع هم تولید در استان ادامه داشته 
است و هم در ساعات پیک با خاموشی 
بخش خانوار مواجه نشــدیم. البته از 
ساعت ۱۲ شب الی ۸ صبح محدودیت 
مصرف نداریم و صنایــع می توانند 

انرژی الزم را مصرف کنند.
داراب زاده، با بیان اینکه صنایع از 
ساعت ۸ الی ۱۱ صبح  و بعد از ظهرها 
با ضریب ســهمیه می توانند مصرف 
کنند، افزود: صنایع در ساعات پیک 
یعنــی ۱۲ ظهر الی ۶ عصر و هشــت 
الی ۱۲ شب باید مصرف را به حداقل 
برســانند که تاکنون همیــن اتفاق 
افتاده اســت. وی ۱۴ تیــر ۱۴۰۰ را 
اوج مصرف برق در گیان دانســت و 
عنوان کرد: براســاس پیش بینی ها 
هفته جاری و هفته آینده احتماال اوج 
مصرف تکرار می شود و روزهای گرمی 
در استان و کشور خواهیم داشت و لذا 
افزای مصرف برق رخ می دهد. در این 
راستا باید مدیریت مصرف را در غالب 
ســه کلیدواژه »به جا«، »به اندازه« و 

»به موقع« تعریف کنیم.
داراب زاده، استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر را در دستور کار شرکت 
بــرق منطقــه ای دانســت و عنوان 
کرد: گیان با حــدود ۲۲۰ مگاوات 
تولید برق از انرژی های تو سهم ۱.۶ 

درصدی در کشور دارد.
مدیرعامل برق منطقه ای گیان، 
با اشــاره به ظرفیت خوب گیان در 

انرژی های خورشیدی و بادی، متذکر 
شــد: علیرغم تصــور عمومی مبنی 
بر ابرناکی گیان، مســتعد نیروگاه 
خورشیدی هســتیم و لذا ساختگاه 
پنج نیروگاه خورشیدی را در استان 
معرفی کردیم که مجموعا ۴۵ مگاوات 

تولید می کند.
وی این نیروگاه ها را فعا در جنوب 
استان به واسطه اقلیم مناسب دانست 
و بیان کرد: در گام اول دو نیروگاه در 
رودبار و لوشان با ورود سرمایه گذاران 
بخش خصوصی احداث می شود و تا 
پایان سال شــاهد تولید ۱۰ مگاواتی 

خواهیم بود.
داراب زاده سوخت اول در نیروگاه 
هــا را گاز دانســت که در تابســتان 
مشــکلی ندارد و خاطرنشان کرد: در 
فصل زمســتان محدودیت هایی در 
تامین گاز داریم و لــذا اغلب نیروگاه 
ها از ســوخت دوم که گازوییل است 
اســتفاده می کنند و لذا از هم اکنون 
برای پر شدن مخازن گازوییل نیروگاه 

ها اقدام کردیم.

مدیرعامل برق منطقه ای استا خبرداد؛

احداث ۲ نیروگاه پاک در گیالن
داراب زاده، استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر را 
در دستور کار شرکت برق 
منطقه ای دانست و عنوان 

کرد: گیالن با حدود ۲۲۰ 
مگاوات تولید برق از انرژی 

های تو سهم ۱.۶ درصدی در 
کشور دارد.

 ۷۰ درصد واحدهای
  تولید ی استان ایالم فعال 

و نیمه فعال است

 ایام-اکــرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ایام گفت:یکی از مهمترین برنامه های 
صمت، احیــای واحدهــای راکــد و غیرفعال 
اســت  که در سال گذشــته ۲۹ واحد به چرخه 
ی تولید بازگشت و در تاشــیم که با استفاده از 
ظرفیت های موجود، در ســال حداقل ۳۰ واحد 

صنعتی احیا و به چرخه تولید بازگردند.
»رضا محمدرحیمی« اظهــار کرد: در حال 
حاضر تعداد ۴۷۹ واحد تولیدی با اعتباری بالغ 
بر ۲۸ هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۰ هزار 
نفر دارای پروانه بهره بــرداری و در مرحله تولید 
هستند. وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های 
صمت، احیــای واحدهــای راکــد و غیرفعال 
اســت  که در سال گذشــته ۲۹ واحد به چرخه 
ی تولید بازگشت و در تاشــیم که با استفاده از 
ظرفیت های موجود، در ســال حداقل ۳۰ واحد 

صنعتی احیا و به چرخه تولید بازگردند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خاطر نشان کرد: امسال در زمینه ی اکتشافات 
۱۶ نوع معدن که عمدتا غیرفلزی بوده در استان 
شناسایی شده که این کانی های غیر فلزی شامل 
معادن گچ، آهک، شن، ماسه، مارن، آلومینیوم و 
بیتومین یا قیر طبیعی از جمله ذخایری هستند 

که از معادن ایام استخراج می شوند.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین برنامه های 
صمت، احیــای واحدهــای راکــد و غیرفعال 
اســت  که در سال گذشــته ۲۹ واحد به چرخه 
ی تولید بازگشت و در تاشــیم که با استفاده از 
ظرفیت های موجود، در ســال حداقل ۳۰ واحد 

صنعتی احیا و به چرخه تولید بازگردند.
محمدرحیمی،کمبود نقدینگی و مشکات 
بانکی را از عمده مشکات بخش صنعت خواند 
و افزود: فرسودگی ماشین آالت و منسوخ بودن 
تکنولوژی از دیگر مشــکات این حوزه ی تولید 
اســت. وی گفت: با توجه به نام گذاری امســال 
به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان بسته ی 
حمایت از این شرکت ها از برنامه های اصلی این 
وزارت است. محمدرحیمی تصریح کرد: یکی از 
مهم ترین برنامه های صمت، احیای واحدهای 
راکد و غیرفعال است  که در ســال گذشته ۲۹ 
واحد به چرخه ی تولید بازگشت و در تاشیم که 
با استفاده از ظرفیت های موجود، در سال حداقل 
۳۰ واحد صنعتی احیا و به چرخه تولید بازگردند. 

     

 معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع برق استان خبر داد؛

تامین برق پایدار برای مراکز 
برگزاری آزمون سراسری در 

خراسان رضوی
 مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانــی- معاون 
بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
برق خراســان رضوی گفت: همــه تمهیدات 
الزم برای تامین برق پایدار در مراکز برگزاری 
آزمون سراســری ســال ۱۴۰۱ در روزهای 
پایانی هفته جاری اندیشــیده شــده اســت. 
احمد اســدی در ایــن خصوص اظهــار کرد: 
در این راســتا با توجــه به اهمیت اســتمرار 
بــرق در مراکز برگــزاری آزمون سراســری 
۱۴۰۱ و  گرمای هوا که در استان حاکم است، 
آمادگی ها و انجام مواردی برای خدمت رسانی 
مطلوب در دســتور کار قرار گرفته است. وی 
افزود: شناســایی کلیه مراکز برگزاری آزمون 
سراسری در شهرســتان ها و کنترل وضعیت 
لوازم اندازه گیری و شبکه تامین برق مراکز و 
رفع ایرادات احتمالی، پیــش بینی و آمادگی 
کامــل گروه هــای عملیاتــی مدیریت برق 
شهرســتان ها، تنظیم ســناریوی های مانور 
بازیابی شــبکه و تامین برق مراکز مذکور در 
زمان وقوع حــوادث و خاموشــی احتمالی، 
اجتناب از اعمال خاموشــی های بــا برنامه و 
مانورهای غیر ضروری در شــبکه های تامین 
کننده برق مراکز برگزاری آزمون مورد تاکید 

قرار گرفته است.
 

استانها

 کرمانشــاه - کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-کیوان 
کاشفی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 
که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد اظهار داشت: استان 
کرمانشاه در بسیاری از شــاخص های اقتصادی از جمله 
بیکاری، صنعت و کشــاورزی جایگاه مناســبی در کشور 
ندارد. وی با بیان اینکه با وجود اینکه اســتان کرمانشــاه 
صادرات و جایگاه تجاری مناســبی در کشور دارد عنوان 
کرد: کرمانشــاه در سال گذشــته رتبه پنجم کشور را در 
صادرات به خــود اختصاص داد و این در حالی اســت که 
سه اســتان قبل از کرمانشاه دریایی هســتند. کاشفی با 
اشاره به اینکه ســال گذشــته دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون 
دالر صادرات از مرزهای اســتان انجام شد گفت: بیش از 

۵۰ درصد صادرات به عراق از طریق مرزهای استان انجام 
شده است و عملکرد استان از ۸۰ میلیون دالر در سال ۸۰ 
به دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر رسیده است. وی با بیان 
اینکه صادرات در استان شامل سه بخش تولیدات استان، 
بازرگانی و صادرات سایر استان ها است افزود: امروز کشور 
عراق که در ۲۰۰ کیلومتری اســتان ما قــرار دارد، یکی 
از قطب های پیشــرفت اقتصادی دنیا محسوب می شود 
و ســاالنه ۱۴۰ میلیون دالر نفت می فروشــد. کاشفی با 
اشــاره به اینکه عراق بازار رایگانی برای کشور ما محسوب 
می شود عنوان کرد: آینده تجارت با عراق حداقل برای ۱۰ 
سال آینده روشن است و باید مشکات در این زمینه رفع 
شود. وی با بیان اینکه تعهدات ارزی و برخی سیاست های 

دولتی بازرگانان را از رده خارج کرده اســت گفت: تخلیه 
و بارگیری در مرزهای کشــور از جمله استان کرمانشاه از 
سال های دور تاکنون عاوه بر تحمیل هزینه های بسیار، 
ســبب کاهش کیفیت و ایجاد ازدحام در مرز می شــود. 
کاشفی با اشاره به اینکه حمل یکسره بار در مرزهای استان 
یکی از درخواست های ما در سفر رئیس جمهور به استان 
خواهد بود افزود: حضور نخست وزیر عراق در ایران فرصت 
مناســبی برای طرح این موضوع اســت که باری از دوش 
استان برداشته شود. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 
بیان کرد: گاهی مخالفت های منطقه ای برای حمل یکسره 
بار به بهانه بیکاری کارگران مشاهده می شود که بهتر است 
به جای کارگری اشتغال پایدار برای این افراد ایجاد شود. 

وی با اشاره به اینکه سالهاست به دنیا ایجاد پلتفرمی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در مرزها هستیم اما فراهم 
نشده اســت گفت: برای ایجاد انبار یا ســکوی بارگیری و 
اقدامات عمرانی بخش خصوصی آماده همکاری هستند 
و در صورت تعیین چارچوب برای فعالیت آن ها بسیاری از 

هزینه ها کاهش می یابد.

    رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه: 
حضور نخست وزیر عراق فرصت مناسبی برای طرح حمل یکسره بار است

 - ه  نشــا ما کر ، نی ما ز محمد ز  مهنــا - ن گا گر
کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-رزمایــش مشــترک 
صرفه جویی مصرف آب و برق در استان گلستان برگزار 
شد.سرپرست شرکت توزیع برق گلســتان از برگزاری 
اولین رزمایش مدیریت مصرف آب و برق با مشارکت سپاه 

پاسداران، وزارت نیرو و وزارت کشور خبرداد.
سید احمد موسوی در حاشیه برگزاری این رزمایش 
گفت: مشکل اساسی در حوزه مصرف بی رویه آب و برق 
است انشــاله رعایت الگوی مصرف و با همکاری بسیج و 
سپاه این فرهنگ اسامی بیشتر از پیش فراگیر خواهد 
شد.وی با اشاره به برخی آمارهای ملی و استانی در مصرف 
آب و برق، اظهار داشــت: میزان مصرف برق در اســتان 
گلستان بدلیل گرمای زودرس، کاهش نزوالت آسمانی 
و تغییر الگوی مصرف، به شــکل صعودی در حال رشد 
مصرف است.موسوی با تاکید براینکه تمام تاش مان را 
در ایام پیک امســال را برای تامین برق پایدار مشترکین 
در استان گلســتان بکار می بندیم، یادآور شد: از تمامی 
مشترکین مصرانه می خواهیم در مدیریت مصرف برق ، 
دقت های الزم را داشته باشند. فرمانده سپاه نینوا استان 
گلستان هم در این رزمایش از اجرای پروژه های متعدد 
در حوزه سپاه پاســداران برای کاهش مصرف آب و برق 
در سطح ملی و اســتانی خبرداد.سردار ملک شاهکویی 
گفت: سپاه پاسداران تا پایان شهریورماه امسال رزمایش 
مدیریت مصرف آب و برق را در کشور اجرا می کند و البته 
در سال گذشــته نیز چنین برنامه هایی داشته است.وی 
با بیان اینکه سپاه پاسداران در راستای کمک به دولت و 
تحقق فرامین رهبری در حوزه مدیریت مصرف آب و برق 

تمام تاش خود را بکار می گیرد، خاطرنشان کرد: هدف 
سپاه پاسداران از اجرای این برنامه ها کاهش ۳۰ درصدی 
مصرف آب و برق در حوزه این نهاد در کشور است.فرمانده 
سپاه نینوای استان گلستان گفت: سامانه ای به نام سامانه 
نجم باهدف رصد و پایش مصرف آب و برق تاسیســات و 
اماکن نظامی سپاه پاســداران در کشور راه اندازی شده 
است.ملک شاهکویی تاکید کرد که مدیریت مصرف آب و 
برق می تواند کمک های فراوانی به حوزه های امنیتی هم 
داشته باشد.زنگانه، استاندار گلستان هم در این رزمایش 
با تقدیر از همراهی ســپاه پاسداران با مجموعه دولت در 
حوزه های مختلف بویژه در رزمایش مشــترک مصرف 
آب و برق، اظهارداشت: شــرایط کاهش نزوالت جوی و 
افزایش مصرف آب و برق در این استان بطور حتم نیازمند 
برگزاری چنین رزمایش های مشترکی است.وی با بیان 
اینکه در استان گلستان به دلیل گرمای باال شاهد استفاده 
از وسایل سرمایشی در قبل از پیک بار هستیم، خاطرنشان 
کرد: آمارها نشان از افزایش میزان مصرف در حوزه های 
آب و برق بوده که اجرای برنامه های مدیریت مصرف یک 

ضرورت انکارناپذیر است.

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح عمرانی و 
صنعتی ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار روز ســه شنبه در این 

منطقه شروع شد.
 رسول سواری   با تشریح این طرح ها افزود: این طرح ها 
شامل بهره برداری از پروژه های آتش نشانی، آبرسانی و 
فیبر نوری و و آغاز عملیات پروژه احداث شبکه فاضاب 

ناحیه صنعتی دهسرخ  است.
وی ادامه داد: طرح آبرسانی به ناحیه صنعتی دهسرخ 
شامل خرید پنج لیتر بر ثانیه آب آشــامیدنی، ایستگاه 
پمپاژ و حفر، تجهیز چاه، ۱۵ کیلومتر خط انتقال و سامانه 
هیپوکلریت با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره 

برداری رسید.
ســواری با اشــاره به افتتاح طرح فیبر نوری ناحیه 
دهســرخ، اضافه کرد: همچنین آتش نشانی این ناحیه 

صنعتی با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی  چهار طرح عمرانی 

و صنعتی در شهرستان مبارکه شروع شد
وی خاطرنشان کرد: عملیات احداث شبکه فاضاب 
ناحیه صنعتی دهســرخ نیز با هزینــه ای بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد ریال آغاز شد و مقرر شــده که در مدت ۲۴ ماه 

تکمیل و به بهره برداری برسد.
سواری  با اشاره به آغاز عملیات احداث شبکه فاضاب 
در این ناحیه گفت: همه زیرساخت ها در ناحیه صنعتی 

دهسرخ فراهم شده و مشکل خاصی برای سرمایه گذاری 
وجود نــدارد و در صورت توســعه ایــن ناحیه صنعتی 

دهسرخ، جذب سرمایه گذاری در آن انجام خواهد شد.
وی  اضافه کرد: ناحیه صنعتی دهسرخ در مجموع ۵۰ 
هکتار اســت که ۱۰۰ قطعه آن واگذار شده اما ۴۷ واحد 

فعال در این ناحیه وجود دارد.
رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت شهرســتان 
مبارکه  نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه مشکل اغلب 
واحدهای این ناحیه صنعتی تامین اعتبار و تســهیات 
است اظهار داشــت: صنعتگران برای ســاخت و ساز و 
تکمیل طرح ها و ادامه فعالیت در این ناحیه به تسهیات 

سرمایه در گردش و سرمایه ثابت نیاز دارند.
جلیل حقیقی  با اشاره به وجود گلخانه های متعدد در 
جوار این ناحیه صنعتی افزود: این ناحیه بیشتر در زمینه 
صنایع غذایی فعال است و وجود گلخانه ها و استفاده از 
انواع کودها موجب افزایش حشرات و پشه ها شده است.
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