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خبر
آلودگی سواحل ژاپن با نفت کشتی
سانچی تایید شد

گارد ساحلی ژاپن اعالم کرد ،آلودگی
نفتی ای که در اوایل ماه جاری میالدی
به جزایــری در جنوب ژاپن رســیده
ناشــی از حادثه غرق شــدن نفتکش
ایرانی ســانچی بوده است .به گزارش
تسنیم ،گارد ساحلی ژاپن اعالم کرد،
بررســی نمونه های مواد نفتی ای که
روز  8فوریه از مناطق ســاحلی جزایر
اوکینورابــو و یورون در مجمع الجزایر
آمامی نشان می دهد که این آلودگی
مرتبط با غرق نفتکش ســانچی بوده
اســت.نفتکش سانچی پس از برخورد
با یک کشتی باری در نزدیکی ساحل
بندر شانگهای چین ،روز  14ژانویه با
هزاران تن میعانات نفتی غرق شد.یک
مقام گارد ســاحلی ژاپــن در این باره
گفت« :با توجه به شباهت مواد نفتی
ای که به ساحل این دو جزیره رسیده
با محمولــه نفتکش ســانچی و این
واقعیت که هیچ حادثه دریایی دیگری
که منجر به نشت نفت در نزدیکی این
منطقه شود رخ نداده است ،به احتمال
بسیار زیاد این آلودگی مربوط به حادثه
سانچی بوده است».آلودگی سیاه نفتی
ابتدا روز  28ژانویه در ســاحل جزیره
تاکاراجیما مشــاهده شد و پس از آن
ایــن آلودگی هــا در  21جزیره دیگر
جنوب شرق ژاپن نیز دیده شده است.
این مناطق به دارا بودن سواحل دست
نخورده و سیستم های مرجانی شهرت
دارند.
وزارت محیط زیســت ژاپــن در ماه
ژانویــه اعالم کرده بــود که احتمال
رسیدن آلودگی ناشی از حادثه سانچی
به سواحل ژاپن کم است.
در بیانیه گارد ســاحلی ژاپن همچنین
آمده اســت ،نمونه گیری های انجام
شــده در فاصله روزهای  29ژانویه تا
 2فوریه در  14منطقه مختلف نزدیک
سواحل جنوبی ژاپن نشان می داد که
هیچ آلودگــی نفتی ای در این منطقه
وجود ندارد.
آگهی ابالغ آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و
ضمانم به آقای  /خانم همایون رســتمی فرزند قدرت
خواهان آقای علی فتاحی دادخواستی به طرفیت خوانده
آقای همایون رستمی به خواسته سرقت تعزیری تلفن
همراه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9409980840601410شعبه  104دادگاه
کیفری دو شهرستان ایالم ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/1/21ســاعت  9تعیین که حســب دســتور
دادگاه طبــق موضوع ماه  73قانون دادرســی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی
می گــردد تا خوانده ظرف مدت یک مــاه پس از تاریخ
انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمانم را
دریافــت و در وقــت مقرر جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد.
منشی دادگاه 104کیفری دوشهرستان ایالم -مصطفی
ملکی
آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمانم به
آقای  /خانم رمضان حسن بیگی فرزند علی شاه
خواهــان زندان مرکزی ایالم دادخواســتی به طرفیت
خوانــده آقای رمضان حســن بیگی به خواســته غیبت
ا زنــدان بــه نحــو غیبــت بعــد از مرخصی مطــرح که
بــه این شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونده کالســه
 9509980841000785شعبه  104دادگاه کیفری
دو شهرســتان ایــام ثبــت و وقــت رســیدگی مورخ
 1397/1/21ســاعت  8:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبــق موضوع مــاده  73قانون آئین دادرســی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می
گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آگهی نشانی
خود ،نســخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشــی دادگاه کیفری دو شهرســتان ایالم -مصطفی
ملکی
آگهی ابالغ آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و
ضمانم به آقای ناصر مظلومی /خانم پیرمرادی خواهان
اداره مسکن شهرســازی ایالم دادخواستی به طرفیت
خوانده آقای ناصر مظلومــی و خانم زهرا پیرمرادی به
خواسته فروش اراضی ملی که به این شعبه به شماره
پرونده کالسه  9309980841101617شعبه 104
دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397 1/18ســاعت  8:30تعیین که حســب
دســتور دادگاه موضوع مــاده  73قانون آئین مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آگهی نشانی خود،
نســخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .منشی
دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم -مصطفی ملکی

وزارتخانههای نفت و نیرو دنبال صرفه جویی در مصرف سوخت نیستند

ابراهیم خوشگفتــار عضو هیات مدیره
سندیکای تولیدکنندگان برق در حاشیه
دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای
تجدیدپذیــر ،بهــرهوری و صرفهجویی
انرژی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
یکی از اصلیترین مشکالت کشور ارزان
بودن قیمت ســوخت است؛ متاسفانه در
این شرایط نه وزارت نیرو و نه وزارت نفت
به دنبال صرفهجویــی این مایع گرانبها
نیســتند و تقریبا قیمت صادرات نفت و
گاز به عراق و ترکیه  20ســنت صورت
میگیــرد که اگر این قیمــت در معادله
قیمت برق گذاشته شود ،هزیه برق بسیار
گران تمام خواهد شد .به گزارش تسنیم،
وی افزود:اگر این قیمت پایه نیروگاههای
تجدیدپذیر گذاشته شود ،قطعا این انرژی
برای کشور بسیار به صرفه خواهد شد و
آن زمان است که میتوانیم پروژههای این
بخش را اجرایی کنیم.عضو هیات مدیره
سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به
مشکل دیگر کشور در حوزه انرژی گفت:
متاسفانه به غیر از سوخت ،به مسئله آب
و تولید انرژی نیز توجه چندانی نمیشود.

چرا که در حال حاضر نیروگاههای بخار
آب زیادی مصرف میکنند به طور مثال
بخش بخار نیروگاه منتظرقائم  450لیتر
در ثانیه ،نیروگاه اصفهان  750لیتر در ثانیه
آب مصرف میکند.خوشگفتار تاکید کرد:
متاسفانه سوخت و آب هیچ کدام اولویت

 ۱۱دي ماه ســال جاري ،محمدرضا نعمت زاده،
مشاور ارشد وزير نفت ،در نامهاي به بيژن زنگنه،
با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله
سازان داخلي ،از بهانه جويي اين شرکت فرانسوي
بــراي عدم اســتفاده از توان داخلــي و رجوع به
توليدکنندگان خارجي انتقاد کرده بود.
در اين نامــه آمده بود « :طــي پيگيريهاي به
عمل آمده در خصوص استفاده حداکثري از توان
توليدکنندگان داخلي در پروژه فاز ۱۱پارس جنوبي
( شرکت توتال) جلســات متعددي با لوله سازان
شــرکت نفت و گاز پارس و معاونت مهندســي
توسعه شــرکت ملي نفت ايران انجام شد .در اين
جلسات مقاومت شــرکت توتال در پذيرش لوله
سازان داخلي از سوي مسوولين شرکت نفت و گاز
پارس به بهانــه انفجار خط لوله در خارج و داخل
کشور اعالم شد .اين درحالي است که به تازگي با
توجه به حمايتهاي شما ،در مورد ضرورت توليد
لولههاي مذکوردرداخل کشور ظاهرا شرکت توتال
مسائل فني را حل شده تلقي و اعالم نموده است
که واگذاري ســاخت لوله در داخل موجب تاخير
 ۶ماهه در اجراي پروژه ميشــود .از آنجايي که
شرکت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شرکتهاي
ايراني کوتاهي نموده است به نظر ميرسد مباحث
فني و تاخير پايه اساسي نداشته و بايد با تمهيداتي
شــرکت مذکور مکلف به اســتفاده از توانمندي
داخلي شود .و»..
دعــوت به همــکاري توتال از شــرکتهاي
خارجي

پيــش از اين نامه ،نعمــت زاده ،درتاريخ  ۲۹مهر
ماه ســال  ۹۶نيــز طي نامه ديگــري خطاب به
غالمرضا منوچهري ،معاون مهندســي و توسعه
شــرکت ملي نفت ايران گفته بود « :پيرو دريافت

در پرونده کالسه
آگهی احضار متهم
 9609980841800231به شماره بایگانی
 960273این شعبه متهم بنام سهیل فعیل زاده به
اتهام کالهبرداری حسب شکایت آقای حسن مهرپویا
تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول
المکان بودن متهم و در جهت مقررات ماده  174قانون
آیین دادرسی کیفری به نام نامبرده ابالغ می گردد تا در
موعد مقرر (یک ماه از تاریخ نشر آگهی) جهت دفاع از
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است
در صورت عدم حضور مطایق مقررات رسیدگی غیابی
بعمل خواهد امد
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم-
خادمی
در پرونــده کالســه
آگهــی احضــار متهــم
 9609980841800275بــه شــماره بایگانــی
 960300این شعبه متهم بنام علی شریفی فرزند علی
حسب شکایت آقای عظیم زیبرم به اتهام کالهبرداری از
طریق سایت دیوار یک میلیون تومان تحت تعقیب قرار
گرفته اســت با عنایت مجهول المکان بودن متهم و در
اجرای مقررات ماده  174قانون آئین دادرسی کیفری
به نامبــرده ابالغ میگرد تا در موعد مقــرر (یک ماه از
تاریخ نشــر آگهی ) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور
مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم-
خادمی
آگهــی احضــار متهــم بنابه تجویــز مــاده  174قانون
آیین دادرســی کیفری به آقای میالد آقاویســی فرزند
ابوالقاســم مجهــول المکان بــه اتهام نگهــداری مال
مسروقه حسب شکایت آقای حسین آقاجانی در پرونده
کالسه  961018شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که
ظرف مهلت یکماه پس از انتشــار این آگهی در شــعبه
دوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب حاضر شوید
و د رصــورت عــدم حضور این مرجع قضایی راســأ به
موضوع رسیدگی قانونی اتخاذ می نماید  .دادیار دوم
شــعبه دوم دادســرای عمومی و انقــاب ایالم – بهنام
ملکی
آگهــی احضار متهم احترامأ پرونده کالســه 932185
متهــم علی شــهرویی فرزند یداله ســاکن تهران فعأل
مجهــول المکان به اتهام عدم رعایت نظامات و مقررات
کار منتهی به ایراد صدمــه بدنی غیر عمدی به میزان
 30درصــد تقصیر حســب شــکایت حمید ولــی زاده
تحــت تعقیب قرار گرفته با عنایــت به مجهول المکان
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده  174قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به
نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر (یکماه از تاریخ
نشر آگهی ) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شهبه
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور  ،مطابق
مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد دادیار شعبه
چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم
آگهــی احضــار متهــم  -در پرونــده کالســه

کشور نشده و این در شرایطی است که
با توســعه تجدیدپذیرها میتوان این دو
بحران را سروسامان داد.وی در خصوص
این مســئله که باوجود اســتقبال بسیار
زیاد ســرمایهگذاران داخلی و خارجی اما
پروژههای عملیاتی در حوزه تجدیدپذیرها

بسیار کمرنگ اســت ،گفت :شرایط به
گونهای رقم خورده که ســرمایهگذاران
اطمینان چندانی بــه وزارت نیرو ندارند.
چرا که علیرغم تصویب دولت در بودجه
برای پرداخت عوارض برق در راســتای
حمایت تجدیدپذیرها به این صنعت ،اما

از ابتدای مهرماه این مبلغ پرداخت نشده
که همین مسئله نیز موجب بیاعتمادی
سرمایهگذاران شده است.
عضو ســندیکای تولیدکننــدگان برق
بــا بیان اینکــه وزارت نیــرو در حوزه
نیروگاههــای حرارتی حــدود  20هزار
میلیــارد تومان بدهکار اســت ،عنوان
کرد :ســرمایهگذار با هدف سودآوری
وارد صنعت میشــود اما شــرایط در
این حوزه به گونــهای رقم خورده که
ســرمایهگذاران فعلی نیز اطمینانی به
برگشت ســود خود ندارند.خوشگفتار
با اشاره به ســرمایهگذاری برق انرژی
غدیر گفت :در حال حاضر  50مگاوات
در دســت احداث داریم که  10مگاوات
بــه زودی بهرهبرداری میشــود و 40
مگاوات باقی نیز اوایل سال آینده وارد
مدار خواهد شد.براســاس این گزارش،
دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای
تجدیدپذیر ،بهــرهوری و صرفهجویی
انرژی از دوم تا چهارم اســفند در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
درحال برگزاری است.

توانمندي داخلي براي ساخت تجهيزات نفتي وجود دارد
گزارش پيشــرفت کار مناقصات فــاز  ۱۱پارس
جنوبي متوجه شــدم که شــرکت توتال به بهانه
عدم صالحيت توليدکننــدگان داخلي براي خريد
لولــه  ۳۲اينچ ،اقدام به دعوت از ســه شــرکت
salzghiten، sumitomoو metal one
نموده است .اين در حالي است که سه شرکت لوله
سازي داخلي آمادگي و توان کامل در ساخت اين
نوع لولهها دارند .بنابراين خواهشمند است دستور
فرماييد تا شــرکت توتال سفارش گذاري و خريد
لوله  ۳۲اينچ فورا متوقف کند و از ســه شــرکت
ايراني مذکور دعوت به مناقصه کند».
وزارت نفت پيگيري ميکند ،سازندگان داخلي
نگران نباشند

به گزارش مهر ،پس از نشــر اين نامهها  ،حبيب
اهلل بيطرف ،معاون وزير نفت در امور مهندســي،
پژوهــش و فناوري در حاشــيه آيين گشــايش
رسميانســتيتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت
نفــت گفت :شــرکت توتــال با هدف اســتفاده
حداکثــري از ظرفيتهاي ايراني در توســعه فاز
 ۱۱پارس جنوبي ،بانک اطالعاتي گســتردهاي از
پيمانکاران و سازندگان ايراني ايجاد کرده است.
وي ادامــه داد :در قرارداد توســعه فاز  ۱۱پارس
جنوبــي بــا کنسرســيوميکه در رأس آن توتال
فرانسه قرار دارد ،استفاده حداکثري از ظرفيتهاي
ايراني در بخش پيمانکاران و سازندگان تجهيزات
پيشبيني شده است و ستاد وزارت نفت و شرکت
ملي نفت ايران بر اين فرآيند نظارت ميکنند.
وي گفــت :روش بهکارگيري پيمانکاران و تأمين
تجهيزات بر مبناي مناقصه اســت و اگرچه برخي
شرکتهاي لولهسازي در ايران در اين زمينه ابراز
نگراني کردهاند ،امــا وزارت نفت اين موضوع را
پيگيري ميکند و جاي نگراني وجود ندارد.
 9609980872900576این شــعبه آقای نصراهلل
کریمی فرزند عبدالحســین  ،به اتهام تصرف و تخریب
اراضی ملی به مســاحت  545متر مربع حسب شکایت
ادراه منابع طبیعی شهرســتان سیروان  ،تحت تعقیب
قرار گرفته اســت  ،با عنایت بــه مجهول المکان بودن
متهــم ودر اجــرای مقــررات مــاده  174قانــون آئین
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 30
روز از انتشــار ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی
در ایــن شــعبه حاضر گــردد بدیهی اســت در صورت
عــدم حضور مطابق مقررات رســیدگی به عمل خواهد
آمد متهم می تواند در مراحل تحقیقات یک نفر وکیل
دادگســتری همراه خود داشــته باشــد .دادیار شعبه
دادســتانی دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان
سیروان – حسین خیری
آگهی احضار متهم دادســرای شهرستان دره شهر به
موجبکیفرخواستشماره9610430863600652
در پرونده کالســه  960854بــرای متهم عباس پیر
هــادی فرزند علی به اتهام تــرک انفاق تقاضای کیفر
نمــوده که رســیدگی بــه این شــعبه ارجــاع و وقت
رسیدگی برای مورخه  1397/1/14ساعت  10صبح
تعیین کریده است .با عنایت به مجهول المکان بودن
و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد
 115و 180قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقــاب در امور کیفری و مراتب یک نوبت منتشــر
تا متهــم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر
در دادگاه حاضر گردد.بدیهی اســت در صورت عدم
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد
آمد .
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان دره
شهر – نوروز طهماسبی
آگهی احضار متهم
دادسرای شهرستان دره شهر به موجب کیفر خواست
شــماره  9610430863600304در پرونده کالسه
 9610430863600304برای متهم هادی شادیوند
فرزند اسد به اتهام غیبت از زندان تقاضای کیفر نموده
که رســیدگی به موضــوع به این شــعبه ارجاع ووقت
رســیدگی برای مورخه  1397/1/14ســاعت 9/30
صبح تعیین گردیده است .با عنایت به مجهول المکان
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقرر مواد
 115و  180قانون آئین دادرســی دادگاهای عمومی و
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم
جهــت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه
حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور  ،مطابق
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان دره شهر
– نوروز طهماسبی
آگهيمفقودي
برگ ســبز خودرو و سند کمپاني خودروي وانت نيسان
تيپ  2400به رنگ آبي روغني (دوگانه سوز) به شماره
انتظامي  329 - 17ق  97بنام شجاعت تقي زاد کشاور
فرزند غالمحســين به کد ملي  2939751927مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيطرف با بيــان اين که هر ســازنده ايراني بايد
هولوگرام معتبر توليد و کيفيت محصول را داشته
باشد ،ادامه داد :در صورتي که سازندگان محصول
کيفي توليد کنند ،اما داراي هولوگرام نباشد ،مقرر
شده گواهي کيفيت محصول خود را از نهاد صدور
گواهينامــه کيفيت محصول کــه در انجمن نفت
ايران ايجاد شده است ،دريافت کنند.
با وجود تاکيدات وزير نفت بر اســتفاده حداکثري
از توان داخلي درپروژههاي نفتي و همچنين ابراز
اميدواري معــاون وزير نفت در امور مهندســي،
پژوهــش و فناوري در ارتباط با اســتفاده از توان
لوله سازان داخلي در پروژه فاز  ۱۱پارس جنوبي،
شــبههاي دال بر عدم توانايي شرکتهاي ايراني
براي ساخت تجهيزات دسته اول به دليل سالهاي
تحريم شکل گرفت .طبق گفته کارشناسان بخشي
از اين شــبهه را ميتوان صحيح دانست چرا که
صنعت نفت ايران و ســاخت تجهيزات آن سالها
در تحريم بوده و اســتانداردهاي آن به روزرساني
نشــده اســت که البته با توجه به پتانســيلهاي
موجود و همچنين همت مسوولين اين موضوع به
سرعت ميتواند ارتقا يافته و حل شود.
بخش داخلي ميتواند

اميرحســين کاوه ،دبيرسنديکاي سازندگان لوله و
پروفيل با تاکيد بر اينکه سازندگان داخلي قادر به
ساخت لولههاي مورد نياز در فاز  ۱۱پارس جنوبي
هستند ،گفت :خط لولههاي توليد اين نوع لوله در
کشور مطابق استانداردهاي روز اروپا بوده و حتي
با نمونههايي از آلمان برابري ميکند .ضمن اينکه
ورق فوالدي مورد اســتفاده توليد لوله گاز ترش
نيز وارداتي است و تبديل آن به لوله کاري آسان
اســت که بارها و براي پروژههاي گوناگون انجام
شده است .ظرفيت توليد اين لولهها در کشور بيش

ا ز يک ميليون تن در سال است.
وي ادامــه داد :ســازندگان با دريافت ســفارش
ميتواننــد توانايي توليد خود را گســترش داده و
ضمن آن اشتغالزايي قابل توجهي ايجاد کنند که
در شــرايط کنوني الزم به نظرميرسد و يکي از
مهمترين دستاوردهاي به کارگيري قانون استفاده
از حداکثر توان داخلي به شمار ميرود.
با نيم نگاهي به آنچه مطرح شد و همچنين با تکيه
بر گفتههاي معاون وزير نفت در امور مهندســي،
پژوهش و فناوري درباره در اختيار داشــتن توتال
از فهرســت پيمانکاران داخلي ،بايد در اين پروژه
از توانمنديهاي داخل کشــور بصورت حداکثري
استفاده شــود .در حالي که طبق نامه نعمت زاده
به معاون مهندســي و توسعه شــرکت ملي نفت
ايران اقداميرخ نداده و شــرکت توتال در استفاده
از شرکتهاي ايراني در مناقصات کوتاهي کرده و
با وجود نمونه توانمنديهاي داخل از شرکتهاي
خارجــي براي حضور در اين پــروژه دعوت کرده
است.

خبر
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

 ۶هزار مگاوات برق تابستان
باید کاسته شود

محمدرضــا حقیفــام در گفتوگو با
فارس در پاســخ به این سوال که وزیر
نیرو اعالم کرده که برای پاسخ گویی
به تقاضا بهترین روش مدیریت مصرف
اســت ،چه برنامه هایی برای روزهای
اوج مصــرف تابســتان ســال آینده
اندیشیده شده ،گفت :قرار شده که برای
تابستان ســال آینده و پیک مصرف 6
هزار مــگاوات کاهش مصــرف برق
دهیم .وی با اشاره به اینکه در تابستان
امسال  4060مگاوات (در بخش توزیع
و برقهای منطقهای) مدیریت مصرف
صورت گرفت ،اظهار داشت :در مورد
تابستان سال آینده هدف این است که
اگر بتوانیم  6هزار مگاوات صرفه جویی
و مدیریت مصرف را محقق کنیم.حقی
فام افزود :برنامههایی که برای محقق
شدن این اقدام انجام خواهیم داد ،این
اســت که برای بخــش صنعت بخش
تعطیالت و تعمیرات و برای تجاریها
و اداریها برنامههای تشویقی و برای
بخش کشــاورزی نیز چهار ساعت در
ساعت پیک خاموشی اعمال خواهیم
کــرد تا در مابقی ســاعت روز در دوره
پیــک برق مجانی مصــرف کنند.وی
ادامه داد :در بخش مشترکان دیماندی
نیز بــا روش «زمان اســتفاده» که با
کنتورهای دیجیتــال این اتفاق خواهد
افتــاد ،برنامه هــای مدیریت مصرف
اعمــال خواهد شــد.معاون هماهنگی
توزیع شــرکت توانیر افزود :در بخش
خانگی نیز اســتفاده از نصب  5میلیون
المپ کم مصرف  LEDرا در تهران
که استارت آن زده شده است که در کنار
این موضوع بر روی مســائل فرهنگی
مشــترکان خانگــی ســرمایهگذاری
خواهیم کرد ،تا مردم نیاز مصرف خود
را کاهش دهند ،چرا که مشارکت بخش
خانگی در سالهای گذشته در کارهای
فرهنگــی فعال بوده اند و امیدواریم در
تغییر الگوی مصرف به ما کمک کنند.
به گفتــه وی ،برنامهریزی تابســتان
امســال  5هزار مگاوات بوده است که
بــه  4060مگاوات رســیدیم و 800
مگاوات نیز شــرکت مدیریت شــبکه
برق ایران کمک کــرد ،تا در مجموع
امسال به حدود  4800مگاوات برسیم.
وی ادامه داد :امید اســت به این هدف
 6هزار مگاواتی نزدیک شویم و اگر به
عدد  5هزار مگاوات هم برسیم ،کمک
زیادی به شبکه برق خواهد کرد.حقی
فام گفت :فع ً
ال مشکل کمآبی در پشت
سدها را داریم و انرژی برقآبی کمتری
به کمک کشــور خواهد آمد ،پس باید
مدیریت مصرف را جدیتر از پارســال
دنبال کنیم.

