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شیراز-خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز 
با بیان اینکه تاکنون، مشترکان پرمصرف 
برق، سهم بیشتری از یارانه انرژی داشتند، 
تاکید کرد که اجرایی شدن برنامه اصالح 
تعرفه، زمینه ساز توزیع عادالنه یارانه و منابع 
و گامی به ســوی عدالت اجتماعی است. 

محمدرضا سالحی در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اصالح تعرفه انرژی برق و اجرایی 
شــدن آئین نامه جدید از ابتدای بهمن، 
به اهــداف این اقدام اشــاره و اضافه کرد: 
توزیع عادالنه یارانه انــرژی و تالش برای 
ایجاد عدالت اجتماعــی در این بخش، 
تالش برای اصالح الگوی مصرف و نهادینه 

کردن فرهنگ مصرف بهینه برق، کاهش 
آالینده های زیست محیطی و هدایت سهم 
بیشتری از انرژی برق به بخش تولید، برخی 
از اهداف این اقدام به شمار می رود. سالحی 
ادامه داد: تاکنون، اختصاص یارانه مطابق با 
میزان مصرف برق از سوی مشترکان انجام 
می شد، به این معنا که هر مشترکی برق 

بیشتری مصرف می کرد، یارانه بیشتری به 
او تخصیص داده می شد! اما با اصالح تعرفه، 
تمامی مشترکان به طور برابر از یارانه انرژی 
بهره مند می شوند. این مقام مسئول با بیان 
اینکه، تغییر تعرفه، در هزینه مشترکان کم 
مصرف و خوش مصــرف، تغییری ایجاد 
نخواهد کرد، گفت: براساس سیاست ها و 

برنامه جدید توانیر، یارانه انرژی مشترکان 
پر مصرف بصورت پلکانــی کاهش می 
یابد و به مشترکانی که در محدوده الگوی 
تعیین شده از برق استفاده می کنند یارانه 
کامل انرژی تعلق می گیرد. ســالحی با 
بیان اینکه یکی از اهداف مهم اصالح تعرفه، 
تغییر الگوی مصرف و فرهنگسازی برای 
مصرف بهینه انرژی در گروه مشــترکان 
پرمصرف است، گفت: براساس آیین نامه 
ابالغی، بهای انرژی برای مشترکان بخش 
خانگی تحت پوشش شرکت توزیع نیروی 
برق شیراز که الگوی مصرف را رعایت و تا 
میزان ۲۰۰ کیلو وات در ماه های غیرگرم 
و ۳۰۰ کیلو وات در ماه های گرم مصرف 
می کنند، هیچ تغییری ندارد؛ بلکه صرفا 
نحوه محاســبه مصارف مازاد بر الگوی 
مصرف برق مشترکان پرمصرف، تغییر 
می کند. او یکی از راه های کسب اطالعات 
مشــترکین محترم از نحوه مصرف برق، 
تعرفه و شیوه های صرفه جویی را نصب 
نرم افزار »برق من« روی گوشــی تلفن 
همراه یا تبلت دانست و گفت: مشترکان 
با این شــیوه، امکان دسترسی به آخرین 
اطالعات پیرامــون وضعیت مصرف برق 
خود را داشته و می توانند  اطالعات قبوض 
را دریافت کرده و از ریز مصارف خود مطلع 
شوند و امکان پرداخت هزینه برق مصرفی 
را خواهند داشت. مدیرعامل توزیع برق 

شیراز گفت: مشترکانی که در فاصله ۱۲ 
بهمن ماه تا ۱۲ اسفندماه امسال، نرم افزار 
»برق من را روی گوشی تلفن همراه خود 
نصب کنند، در قرعه کشی شرکت داده 
خواهند شد و از جوایزی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز:

اصالح تعرفه برق زمینه ساز توزیع عادالنه منابع است
محمدرضا سالحی در جمع 

خبرنگاران با اشاره به اصالح 
تعرفه انرژی برق و اجرایی 

شدن آئین نامه جدید از 
ابتدای بهمن، به اهداف 
این اقدام اشاره و اضافه 

کرد: توزیع عادالنه یارانه 
انرژی و تالش برای ایجاد 
عدالت اجتماعی در این 

بخش، تالش برای اصالح 
الگوی مصرف و نهادینه 

کردن فرهنگ مصرف بهینه 
برق، کاهش آالینده های 
زیست محیطی و هدایت 

سهم بیشتری از انرژی برق 
به بخش تولید، برخی از 

اهداف این اقدام به شمار 
می رود

 یزد-خبرنگارتوسعه ایرانی- سرپرست شرکت توزیع برق استان یزد از بهره برداری 
۱۲۴ طرح برق رسانی استان در دهه فجر امسال خبر داد و ضمن ارائه توضیحاتی در 
مورد طرح اصالح الگوی مصرف برق، گفت: تنها ۲۵ درصد یزدی ها باالتر از الگوی 

مصرف، برق مصرف می کنند.
»علی جم« در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، گفت: به همین مناسبت  ۱۲۴ طرح در این حوزه با سرمایه گذاری بالغ 

بر ۱۰۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد که
۷۱ مورد از آنها با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان مربوط به بخش روستایی و ۵۳ طرح با 

سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد تومان در بخش شهری است.
وی با بیان این که تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها ۵۲ روستای استان دارای 
نعمت برق بودند، گفت: این آمار هم اکنون ۹۴۹ روستاست که در ایام اهلل دهه فجر 
امسال نیز ۳۰ روســتای دیگر شامل ۳۳۶ خانوار روســتایی از این نعمت بهره مند 

خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: برق رسانی به هفت روستا از ۳۰ روستایی مذکور با بهره گیری 

از ۵۴ دستگاه سامانه خورشیدی صورت گرفته است.
جم اضافه کرد: در حوزه روشنایی نیز ۴۳ طرح با ایجاد ۳۲ هزار  ۷۹۲ متر شبکه 
فشار متوسط و ضعیف با هزینه ای بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که 

۲۷ طرح آن شهری و مابقی روستایی است.
این مسئول همچنین اعالم کرد: با اجرای ۲۰ طرح توســعه و احداث شهری و 
روستایی افزون بر ۶۷ هزار و ۶۸ متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و یک هزار و ۴۰۲ 

دستگاه چراغ پر بازده به تجهیزات شبکه استان یزد افزوده خواهد شد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به افزون بر ۷۳۷ هزار مشترک 
برق در این استان، تصریح کرد: طی ۱۰ ماهه امسال چهار هزار و ۷۳۰ میلیون کیلووات 
ساعت برق در استان مصرف شده که بالغ بر ۶۶ درصد آن مربوط به بخش صنعت و 

کشاورزی بوده است.
وی با اشاره به طرح اصالح الگوی مصرف تعرفه برق، این طرح را در راستای توزیع 
عادالنه استفاده از یارانه برق و حمایت از معیشــت طبقات آسیب پذیر و کم درامد 
دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه ۷۵ درصد از مشترکان استان یزد زیر الگوی 

مصرف قرار دارند و عمالً مشمول تغییر نرخ نمی شوند.
به گفته وی، تنها ۱۰ درصد مشترک پرمصرف برق در استان داریم که عمالً بیش از 
دو برابر الگوی مصرف دارند و این افراد باید برای مازاد مصرف نسبت به الگو تعرفه ۲.۵ 

برابر هزینه تامین برق را پرداخت کنند.
جم در مورد جایگزینی المپهــای ال ای دی وی و پربازده با چراغهای پرمصرف 
شهر گفت: با انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و 

شهرداری، طی دو سال اخیر پنج میلیارد تومان به صورت مشارکتی تنها در شهر یزد 
صرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: هوشمند سازی معابر شهری برای مدیریت بهتر مصرف برق 
در ساعات پایانی شب و زمان های کم تردد از اهدافی است که به موازات این طرح دنبال 

خواهیم کرد.
سرپرست توزیع برق استان در پایان نیز به شاخص های عملکردی این شرکت در 
استان اشاره و عنوان کرد: استان یزد با ۶۴ دقیقه خاموشی برای هر مشترک در سال 
رتبه اول کشور در این زمینه با میانگین کشوری ۶۶۰ دقیقه را دارد، همچنین تلفات 
شبکه برق در استان ۵.۷ درصد است که با احتساب میانگین ۱۰.۳ درصدی کشور در 
این شاخص نیز رتبه اول کشور را دارد و در مصرف برق صنعتی و مشترکین این حوزه 

نیز با کسب باالترین درصد جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد.

سرپرست شرکت توزیع برق استان:

۳۳۶ خانوار روستایی یزد برق دار شدند

سمنان -خبرنگارتوسعه ایرانی -معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان از کشت 
گیاهان دارویی و مرتعی در سطح سه هزار و, ۵۰۰ هکتار 

از مراتع  استان سمنان خبر داد.
علی ترابی با اشــاره به اجرای طرح کشت گیاهان 
دارویی و صنعتــی در مراتع اســتان افــزود: با آغاز 
بارش های پاییزی، عملیات کاشــت گیاهان دارویی و 
صنعتی شــامل باریجه ؛ آنغوزه ؛ وشق و بادام کوهی به 
همراه گونه های مرتعی که  در ســطح سه هزار و ۵۰۰ 

هکتار از مراتع  استان آغاز شده بود به پایان رسید. .
وی ادامه داد: خدمات کارشناسی و بذور مورد نیاز 
این طرح توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان در اختیار   بهره برداران و مرتع داران قرار 
گرفت و با روش های اصالحی و احیایی مانند کپه کاری  
و بذر کاری در سطح مراتع استان اقدام به احیا و توسعه 

مراتع  گردید.
ترابی اظهار کرد: طرح کشــت گیاهــان دارویی با 
مشــارکت مرتع داران و در قالب طرح های مرتع داری 
در راســتای اقتصادی کردن مراتع و بهبود معیشــت 

بهره برداران و جوامع محلی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح کشــت گیاهان دارویی 
در مراتع استان از پنج سال گذشــته آغاز شده،افزود: 
تاکنون بیش از ۲۰هــزار هکتار از مراتع اســتان زیر 
کشــت گیاهان  دارویی و صنعتی رفته است و تاکنون 

از اراضی زیرکشت  باریجه و آنغوزه  محصول متعددی 
برداشت شده است که با توجه به درآمدزایی خوب این 
محصوالت عالوه بر ایجاد اشتغال موجب کاهش فشار 

چرای دام در مراتع شده است.
معاون منابع طبیعی استان گفت: مراتع استان در 
قالب طرح های مرتع داری تلفیقی بــا در نظر گرفتن 
پتانســیل های موجود از جمله گیاهان دارویی تهیه 
و مصوب شــده و مدیریت آنها در قالــب عقد قرارداد 

محضری به مرتع داران واگذار می گردد.
وی یادآوری کرد:در اســتان  ســمنان بیش ۱۳۰ 
گونه گیاهــی دارویی، صنعتی و خوراکی شناســایی 

شده است.
ترابی با اشــاره به اهمیت اجرای ایــن طرح افزود: 
پوشــش گیاهی و اقتصادی کردن مراتع در راستای 
بهبود معیشــت جوامع محلی از اهــداف اجرای این 

طرح است.

 بوشهر- خبرنگارتوسعه ایرانی-همزمان با گرامیداشت 
دهه مبارک فجر  با حضور احمد محمدی زاده استاندار بوشهر 
آب شیرین کن یکهزار مترمکعبی جزیره شیف شهرستان 

بوشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهردر این 
آیین گفت: آب شیرین کن جزیره شیف با مشارکت بخش 

خصوصی و اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
عبدالحمید حمزه پور افزود: این آب شیرین کن ظرفیت 
شیرین سازی یکهزار مترمکعب آب دریا و انتقال آن به شبکه 

آبرسانی جزیره شیف را دارد.
وی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده این آب 
شیرین کن می تواند آب مورد نیاز ۶هزار و ۵۰۰ خانوار را در 

جزیره شیف تامین کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اجرای 
آبگیر و خط انتقال به طول یکهزار متر تا آب شیرین کن، سالن 
تصفیه و مخازن )RO( به مساحت ۴۰۰ مترمربع، حجم 
مخازن آب خام ۴۰ مترمکعب، حجم مخازن آب پاک ۲۰ 
مترمکعب، خط انتقال آب پاک ۱.۲کیلومتر و خط انتقال 
برق ۲.۵ کیلومتر را از جمله مشخصات فنی آب شیرین کن 

جزیره شیف عنوان کرد.
حمزه پور افزود: عملیات اجرایی این آب شیرین کن در 
شهریور ۹۸ آغاز و پس از ۲ سال و پنج ماه مورد بهره  برداری 

قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر اضافه 
کرد: در کنار این پروژه ۲ پروژه مهم آبرسانی دیگر نیز همزمان 

با دهه مبارک فجر در شهرستان های دشتی و جم افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار گرفته است.

حمزه پور با اشــاره به افتتاح مخزن ذخیره آب روستای 
چاووشی دشتی گفت: این پروژه که سه روستا را زیر پوشش 
قرار می دهد دارای ۵۰۰ مترمکعب ظرفیت و در مدت ۲۴ 

ماه اجرا شده است.
وی اعتبار اجرای این طرح را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: منبع آب این پروژه خط آبرسانی کوثر و دارای یکهزار 

و ۲۵۰ متر خط انتقال است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهرگفت: 
مخزن ۲ هزار مترمکعبی شــهر انارســتان جــم از دیگر 
پروژه های مهم این شرکت است که یک شهر و ۲ روستا را 
زیر پوشش قرار می دهد و با ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا 

شده است.
حمزه پور هدف از اجرای این طرح را افزایش حجم ذخیره 
آب و تامین پایدار منابع آب برای آبرسانی به شهر انارستان و 

روستاهای قلعه باغ و گلستان عنون کرد.

 کشت گیاهان دارویی و مرتعی در ۳۵۰۰ هکتار آب شیرین کن جزیره شیف بوشهر بهره برداری شد
 از مراتع  استان سمنان

خبرخبر

  مدیر عامل شرکت گاز استان البرز:
 گاز طبیعی 

یکی از مهمترین ارکان اساسی 
چرخه اقتصاد است

کرج -اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی-پایداری 
شبکه ، دسترسی آســان و قیمت مناسب گاز 
طبیعی نســبت به دیگر فــرآورده های نفتی و 
گستردگی شــبکه گاز رســانی در استان که با 
همت و تالش های ارزنده مجموعه شرکت گاز 

استان البرز بدست آمده است .
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز، مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با اشاره 
به نقش راهبردی گاز در کلیه بخش های مصرف 
که توسعه و آبادانی استان را به همراه داشته است 
گفت: با ایجاد نگرانی های فزاینده در مورد اتمام 
منابع نفتی و احســاس خطر نسبت به آلودگی 
محیط زیست ، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر 
قرن حاضر مطرح شده که با ایجاد زمینه استفاده 
گسترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی 

اهمیت این منبع انرژی دو چندان شده است .
سید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان 
البرز از انرژی به عنوان یکی از مهمترین ارکان 
اساسی چرخه اقتصادی نام برد و تصریح کرد : در 
حال حاضر گاز طبیعی از جمله مهمترین حامل 
های انرژی محسوب می شود که نه تنها در تحول 
صنعتی استان نقش اساسی داشته بلکه به لحاظ 

زیست محیطی نیز حائز اهمیت است .
غفاریان در ادامه افزود : با توجه به رابطه گاز 
مصرفی و رشد اقتصادی که موجب رشد فزاینده 
مصرف گاز در استان شده است شاهد استقبال 
صاحبان صنایع از این سوخت پاک و ارزان و نفوذ 
آن در واحدهای تولیدی و صنعتــی بوده ایم و 
بر همین اساس توسعه شــبکه های گازرسانی 
همواره بــه عنوان مهمترین هدف و سیاســت 

شرکت گاز استان مطرح بوده است .
ســید رضا غفاریان در پایان گفت : پایداری 
شبکه ، دسترسی آســان و قیمت مناسب گاز 
طبیعی نســبت به دیگر فــرآورده های نفتی و 
گستردگی شــبکه گاز رســانی در استان که با 
همت و تالش های ارزنده مجموعه شرکت گاز 
استان البرز بدست آمده ، انتخاب این سوخت را 
برای واحد های صنعتی از لحاظ اقتصادی توجیه 
پذیر نموده و افزایش ظرفیت تولید را به همراه 

داشته است .
    

 مدیرکل آموزش و پرورش استان:
۷ هزار و ۷۰۰ نفر در  اردبیل 

سوادآموخته شدند

اردبیل -خبرنگارتوسعه ایرانی-
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اردبیل 
گفت: از دهه فجر پارسال تا امسال هفت هزار و 
۷۰۰ نفر در دوره های سه گانه سوادآموزی در 

این استان سوادآموخته شدند.
احمد ناصــری همچنین از توســعه کمی 
مراکز یادگیری محلی از هفت مرکز به هشت 

مرکز در این مدت خبرداد.
وی به اجرای بســته تحولی بــه نام طرح 
پیوند ســواد و زندگی در ۲ مرکــز یاد گیری 
محلی استانی اشاره و اظهارکرد: طرح پاالیش 
اسمی مدرسه محور در تمامی نواحی و مناطق 
استان به منظور شناســایی اسمی بی سوادان 

نیز اجرا شد.
وی با بیان این که نهضت سوادآموزی استان 
اردبیل در ارزیابی کشوری رتبه عالی و شایسته 
تقدیر استان های کشور را به خود اختصاص داد 
، گفت: هدف نهضت سوادآموزی باسواد کردن 

افراد با بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است:
اســتان اردبیل بیش از یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار نفر جمعیــت دارد ، ۹۵ درصد جمعیت 

استان اردبیل با سواد هستند.

استانها


