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مصطفــی   – یــن  و قز
مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان قزوین گفــت: ۶۸ درصد از 
۶ هزار چاه آب کشــاورزی موجود 
در اســتان با نصب کنتــور تاکنون 

هوشمندسازی شده اند.
یداهلل ملکی در نشســت خبری 
مدیران عامل صنعت آب و برق استان 
قزوین و به مناسبت هفته صرفه جویی 
و مدیریت مصرف آب و برق، اظهار 
داشت: یکی از اساسی ترین چالش 
های کشور و اســتان در حال حاضر 

نحوه مصرف اســت که بــا توجه به 
اینکه کشور ما در ناحیه خشک و نیمه 
خشک قرار گرفته، متاسفانه در اکثر 
زمینه ها با مصرف بــی رویه روبرو 

هستیم.
وی، یکی از مهم ترین راهکارها 
در حوزه مصرف را فرهنگ ســازی 
دانســت و افزود: متاسفانه در سطح 
اســتان مصرف بی رویه آب در هر 
ســه بخش خانگی، کشــاورزی و 
صنعتی مشاهده می شود و شهروندان 
بایدبدانند که در حــال حاضر با چه 
شرایط ســخت و دشــواری روبرو 

هســتیم و بی گمان نمی توان انتظار 
داشــت که برای رفع مشکل آب به 
طور مداوم شــاهد بهره بــرداری از 
پروژه هــای عمرانی در ایــن زمینه 
باشــیم. به گفته وی، ۹۷.۴ درصد از 
آب های سطح جهان غیرقابل شرب 
بوده و از ۲.۶ دهم آب های شــیرین 
موجود هم تنها ۱۴ هزارم آنها را آب 
های زیرزمینــی و دریاچه های آب 
شیرین برای آب شــرب انسان ها به 
مصرف می رسد که نشــان می دهد 
تامین آب شرب با چه دشواری هایی 

همراه است.

ملکی میانگین بارش در ســطح 
جهان را ۸۱۳ میلی متر خواند و گفت: 
متوسط میزان بارش در کشور ما ۲۲۰ 
میلی متر است که این مساله بیانگر آن 
است که باید در حوزه مصرف بهینه و 
مدیریت مصرف آب برنامه ریزی و 

آگاه سازی صورت بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه ۹۲ درصد 
از آب های موجود کشــور در بخش 
کشــاورزی بــه مصرف می رســد 
در حالــی که ایــن میزان در ســطح 
جهان ۶۷ درصد اســت، یادآور شد: 
توزیع نامناسب بارش ،کاهش میزان 

بارندگی ها،افزایش ســرانه مصرف 
آب و خشک شــدن رودخانه هایی 
نظیر ابهررود مشکالت زیادی را برای 
ما ایجاد کرده که تنهــا راه مقابله با آن 

نیز مدیریت مصرف است.
این مســوول، تامیــن آب را در 
شــرایط کم آبی از چالش های مهم 
برشمرد و گفت: باید تغییرات شرایط 
اقلیمــی و کاهش کیفیــت بارندگی 
ها،بهره برداری بی رویه از آب های 
زیرزمینی، مهار آب های ســطحی و 
آلودگی منابع آبی و در بخش مصرف 
آب نیز بهره وری پایین آب در حوزه 
کشاورزی، سطح سواد بهره برداران، 
الگوی نادرست، قیمت یارانه ای آب 
کشــاورزی،عدم تفکیک آب شرب 
از غیرشرب از جمله مباحثی هستند 

که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گفتــه وی، ۸۸ درصــد از آب 
های موجود استان قزوین در بخش 
کشاورزی، هشــت درصد در بخش 
خانگی و چهار درصــد باقیمانده در 

حوزه صنعت به مصرف می رسد.
ملکی با اشــاره به افت جدی آب 
در دشت قزوین،اظهار داشت: برای 
جلوگیری از فرونشست این دشت 
طرح های مختلفی را از جمله کاهش 
۵۸۰ میلیون متر مکغبی از سوی بهره 
برداران منطقه، مسدود ساختن چاه 
های آب غیرمجاز و کنترل در میزان 
برداشت ها را مورد توجه جدی قرار 

داده ایم که تداوم دارد.
این مســوول با بیان اینکه ســال 
گذشته ۹۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز 

در سطح استان مســدود شد که این 
موضوع هــر روز پیگیــری و رصد 
می شــود،افزود: ۸۰ درصد از میزان 
برداشت های غیراضافه نیز با نصب 
کنتورهای هوشمند جلوگیری کرده 
ایم. وی، نهضت در مســدود کردن 
چاه های آب غیرمجاز، آزاد ســازی 
کانال های آبرســانی، اتمــام پروژه 
های نیمه تمــام آب، بهره برداری از 
سد نهب در ســال جاری و آبگیری 
از سد باالخانلو در سال آینده، تامین 
آب شرب شهرستان آبیک تا یک ماه 
آینده و تامین آب شــرب ۱۴ شهر با 
هفت هزار میلیارد تومان را از جمله 
اقدامات مهم در دســت اقــدام این 

شرکت برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

۶۸درصدچاههایآبکشاورزیقزوینهوشمندشدهاند
یداهلل ملکی در نشست 

خبری مدیران عامل صنعت 
آب و برق استان قزوین و به 
مناسبت هفته صرفه جویی 
و مدیریت مصرف آب و برق، 
اظهار داشت: یکی از اساسی 

ترین چالش های کشور و 
استان در حال حاضر نحوه 
مصرف است که با توجه به 

اینکه کشور ما در ناحیه 
خشک و نیمه خشک قرار 

گرفته، متاسفانه در اکثر 
زمینه ها با مصرف بی رویه 

روبرو هستیم.

   طرح موتوریار
 در ایالم اجرا می شود

ایالم-اکــرم چرخ انداز،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: به منظور 
ساماندهی ، اصالح رفتار ، ارتقاء ایمنی و کاهش 
جانباختگان ناشی از تصادفات این وسیله نقلیه 
پرخطر و در نتیجه ارتقاء رضایتمندی مردم طرح 

موتوریار درایالم اجرا می شود.
ســرگرد »محمدصادقی« اظهار داشــت: 
موتورسیکلت به لحاظ ساختاری ، سهولت تردد 
و قدرت مانور باال مورد اســتقبال اقشار جامعه 
بخصوص جوانان قرارگرفتــه ، اما به علت کم 
توجهی به رعایت الزام های اســتفاده صحیح 
از آن ، انضباط اجتماعی و ترافیکی را با چالش 

جدی مواجه کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در اســتان ایالم 
۲۵درصد از تصادفات مربوط به موتورسیکلت 
سواران است این طرح با تاکید بر کنترل تخلفات 
حادثه ساز شــامل حرکت خالف جهت، عدم 
اســتفاده از کاله ایمنی ، پالک مخدوش ، عدم 
وجود یا همــراه نداشــتن گواهینامه ، حرکت 
در پیاده رو ، اجرای حرکات نمایشــی ، صدای 

ناهنجار و حمل بار نامتعارف اجرا میگردد.
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان ایالم خاطرنشان 
کرد: در مرحلــه اول این طــرح آموزش های 
حضوری در محل توســط ماموران راهنمایی 
و رانندگی به رانندگان موتورســیکلت ها داده 
می شود و از رانندگان موتورسیکلت به عنوان 
موتوریار)همیار پلیــس( برای همکاری در امر 
کنترل تخلفات و انتظام بخشی به موتورسیکلت 
ســواران و تذکر به دیگر راننــدگان متخلف 

استفاده می شود.
    

وزیر نفت خبرداد:
 عملیاتی شدن مجتمع 

پتروشیمی گلستان

گرگان-مهناز محمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-وزیــر نفــت گفت: با افزوده شــدن 
سهامداران جدید، مجتمع پتروشیمی گلستان 
بــه زودی عملیاتــی می شــود.جواد اوجی 
افــزود: این مجتمــع که بخش اعظم ســهام 
داران آن مردم بودند، مشــکالت بســیاری را 
طی چند ســال اخیر از ســر گذرانده اســت.

اوجی ادامه داد: کارگروهی تشــکیل شــده 
اســت تا تخصصی کار را پیگیــری کنیم، در 
عین حال از هلدینگ ها و شرکت های توانمند 
پتروشیمی برای سرمایه گذاری دعوت کردیم.

وی اضافــه کــرد: همچنین از شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و شــرکت هلدینگ خلیج 
فارس ســرمایه گذاری۰ در این پتروشــیمی 
و ســهامداری آن را درخواســت داشتیم که 

خوشبختانه موافقت شد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: مطالعه اقتصادی 
این طرح انجام شده با توجه به سهام دار شدن 
هلدینگ های بزرگ ، به یقین به زودی عملیات 
اجرایی آغاز و تحول خوبــی در منطقه ایجاد 

خواهد شد.
اوجی تاکید کــرد: وزارت نفــت بنا دارد 
هرچه ســریع تر این مجتمع، عملیاتی و تعیین 
تکلیف شــود. پتروشیمی گلســتان با بیش از 
۹۰هزار سهامدار پس از ۱۶ سال فقط ۲۰درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.با ورود روسای 
قــوای قضاییه و مجریــه به ایــن موضوع و 
پیگیری های ملی و اســتانی، هیئت مدیره این 
مجتمع خلعیــت و قوی تریــن و معتبرترین 
هلدینگ های فعال در صنعت پتروشیمی کشور 
با بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، 

جایگزین شد

استانها

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری و فناوری فوالد کشور 
بین دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت پشتیبانی و توسعه 

فناوری فوالد مبارکه منعقد شد.
 معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه روز یکشنبه 
اعالم کرد: راه اندازی مرکز نــوآوری و فناوری فوالد 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان باعث شــتاب بیشتر در 

همکاری های این دو مجموعه می شود.
حمیدرضا صفوی در مراســم امضــای تفاهم نامه 
راه اندازی نخستین مرکز نوآوری و فناوری فوالد کشور 
افزود: مهم ترین هدف ایجاد این مرکز در دانشگاه کمک 

به توسعه و تقویت زیست بوم فناوری است.
وی اظهار داشــت: با امضای این تفاهم نامه، زمینه  

حمایت از تیم ها و واحدهای فناوری در راستای ایجاد 
و توسعه مراکز فناور نوپا و تسهیل گری در جهت جذب 
اعتبارهای پژوهشــی مرتبط با صنعــت فوالد در نظر 

گرفته می شود.
صفــوی، ایجاد زیســت بوم فنــاوری را به عنوان 
نخستین تجربه دانشــگاه صنعتی اصفهان در توسعه 
دانشــگاه نســل ســه و چهار، گام مهمی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: نیاز صنعت به توســعه فناوری در 
آینده، زمینه شکل گیری طرح های مشترک با دانشگاه 
و ایجاد فرصت های مطالعاتی اســتادان در صنعت را 

فراهم می کند.
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
نوآوری فوالد مبارکه نیز در این مراســم گفت: مرکز 

نوآوری فوالد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان در گام 
نخست روندهای گسترده ای که در صنعت فوالد به آن 
نیاز است را به اطالع اعضای هیات علمی می رساند و 
هزینه های تحقیقاتی را پرداخت کرده و شــرکت های 
نوپای دانشــگاهی را در جهت رفــع نیازهای صنعت 

فوالد توانمند می کند.
وی با بیان اینکه مرکز نوآوری دانشــگاهی فوالد به 
دنبال چند برابر کردن فرصت های ســرمایه گذاری در 
دانشگاه است، افزود: با تجهیز دفتر این مرکز در دانشگاه 
صنعتی اصفهان و اســتقرار دانشــجویان و نخبگان 
دانشــگاهی در آن، به امید خدا در هفته دولت شــاهد 

افتتاح رسمی این مجموعه خواهیم بود.
دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود ۱۰ هزار دانشجو و 

۵۰۰ عضو هیات علمــی یکی از دانشــگاه های برتر 
کشور است.

مجتمع فــوالد مبارکه، تولیدکننــده فوالد تخت و 
آهن اسفنجی در ۷۵ کیلومتری جنوب غرب اصفهان 

واقع  است.

 تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری و فناوری فوالد کشور در اصفهان منعقد شد

همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
بهره برداری و امور دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان از ســاخت نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ 

کیلو وات در مراکز صنعتی این استان خبر داد.
 حمید طهماســبی گفــت: تاکنون چهــار نیروگاه 
خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب با مجموع ۳۶۰ 
کیلو وات در مراکز صنعتی اســتان مــورد بهره برداری 
قرار گرفته و ۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی محدود 
به ظرفیت انشعاب جدید در مراکز صنعتی استان نیز در 

حال ساخت است.
او گفت:  تعــداد ۸ نیروگاه خورشــیدی تجاری در 
اســتان همدان با مجموع ظرفیــت کل ۴۸.۹ مگاوات 
تاسیس و به بهره برداری رسیده اســت که از این تعداد 
نیروگاه خورشیدی  ۶ نیروگاه با سرمایه گذاری خارجی 
به مجموع ۴۶.۹ مگاوات و دو نیــروگاه یک مگاواتی با 
ســرمایه گذاری داخلی به مجموع ظرفیت دو مگاوات 

است.
معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان گفت: عالوه بر آن برای افزایش 
راندمان نیروگاه های گازی نیز در اســتان همدان تعداد 
 )DG، CHP( چهار نیروگاه مقیاس کوچک گاز سوز
با مجموع ظرفیت ۱۷.۷ مگاوات  بهره برداری شــده که 
مجموع ظرفیت نیروگاه های مقیــاس کوچک به بهره 

برداری رسیده استان برابر ۶۶.۶ مگاوات است.
طهماسبی گفت: به منظور تشویق مشارکت مشترکین 
دارای انشعاب برق نیز در استان، شرکت توزیع با انعقاد 
قرارداد خرید تضمینی ۲۰ سال با مشترکان به نمایندگی از 
سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق )ساتبا( 
دارای ۱۰۰ قرار داد به مجموع ظرفیت ۱۶۲۵ کیلووات 
با مشــترکین بوده که ۵۷ نیروگاه خورشیدی محدود به 
ظرفیت انشعاب با مجموع ظرفیت ۱۰۱۵ کیلو وات بهره 

برداری شده است.
طهاسبی گفت: بهره برداری از نیروگاه های کوچک 
و تجدید پذیر در شرکت توزیع نیروی برق استان سبب 
شده ۳.۶۱ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرفی استان 
در سال ۹۹ و ۳.۵۹ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرفی 
استان در سال ۱۴۰۰ توسط نیروگاه های مقیاس کوچک 

گازی و تجدید پذیر موجود در استان تامین شود.

بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر عامل مجتمع 
گاز پــارس جنوبی از آغاز فصل تعمیرات اساســی در 
پاالیشــگاه های این مجتمع در بازه زمانی تعیین شــده 

خبر داد.
منطقه صنعتی پارس جنوبی یکی از ظرفیت های مهم 
کشور در استان بوشــهر قرار دارد و این میدان گازی در 
خلیج فارس از توانمند باالیــی در تولید گاز برخوردار 
اســت. میدان گازی پارس جنوبی که بزرگترین میدان 
گازی مستقل جهان است به صورت مشترک بین کشور 
ایران و قطر قرار دارد و از کل ذخایر گاز این میدان سهم 
ایران معادل ۱۴.۲ تریلیون مترمکعب به همراه ۱۹ میلیارد 

بشکه میعانات گازی است.
مدیر عامل مجتمع گاز پــارس جنوبی گفت: منطقه 
پارس جنوبی در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و 

اقتصاد نقش مهم و تاثیرگذاری در کشور دارد.

احمــد باهــوش گفت:تولید بیــش از ۷۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز در شبانه روز یکی از ویژگی های منطقه 
پارس جنوبی است و  صنعت گاز در منطقه صنعتی پارس 
جنوبی رشد قابل توجهی کرده و مجتمع گاز نقش مهم و 

تاثیرگذاری در تأمین گاز مصرفی کشور دارد.
وی می گوید با برنامه ریزی دقیق، اقدامات نوآورانه 
و تکیه بر تــوان و تجهیزات داخلی تعمیرات اساســی 
پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز شده است.

به گفتــه مدیر عامــل مجتمع گاز پــارس جنوبی، 
تعمیرات اساسی این پاالیشــگاه ها در راستای افزایش 
اثربخشی قابلیت اطمینان این مراکز تولیدی صنعتی در 
فصل سرما است که یکی از برنامه های مهم، راهگشا و 
حیاتی در تعمیرات اساسی پاالیشگاه های پارس جنوبی، 
اســتفاده از قطعات و تجهیزات باکیفیت داخلی در بازه 

زمانی تعمیرات اساسی است.

با تکیه بر توان و تجهیزات داخلی ؛

 تعمیرات اساسی 
در پاالیشگاه های پارس جنوبی آغاز شد

معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان :

 نیروگاه خورشیدی۳۰۰ کیلو واتی
 در مراکز صنعتی همدان ساخته می شود

خبرخبر


