
تکمیل گازرسانی به روستاهای 
کرمانشاه تا سال آینده 

گازرســانی به روستاهای اســتان کرمانشــاه در قالب 
2305روستا در حال اجراســت و عملیات گازرسانی به 

همه روستاها تا پایان سال آینده انجام می شود.
به گزارش همشــهری، سرپرســت شــرکت گاز استان 
کرمانشاه، ضریب نفوذ گازرســانی در مناطق شهری را 
99.6درصد و در مناطق روستایی 86.1درصد عنوان کرده 
است. هم اکنون 30شهر و 1875روستا یعنی درمجموع 
660هزارو300نفر در اســتان کرمانشــاه از نعمت گاز 

بهره مند هستند.
به گفته ناصر حسینی، عملیات گازرسانی به 322روستای 
استان کرمانشاه در حال اجراست و عملیات گازرسانی به 

125روستا نیز در مرحله طراحی قرار دارد.
اینطور که در خبرها آمده، بودجه امسال برای گازرسانی 
در بخش هــای مختلــف  660میلیارد تومان اســت و 
درخصوص واحدهــای صنعتی نیز تاکنون گازرســانی 
به 2690واحد صنعتی و تولیدی انجام شــده و عملیات 
 گازرســانی به 11۴واحــد صنعتی دیگر هم در دســت

بررسی است.

گازرسانی به 80روستا در سرپل ذهاب 
در شهرســتان ســرپل ذهاب با 266روســتا تا به حال 
80روســتا معــادل 60درصــد از نعمــت گاز طبیعی 
برخوردارند و گازرســانی به دیگر روستاها نیز در دست 
اقدام اســت. اینطور که صدر اهلل بابلی، فرماندار ســرپل 
ذهاب خبرمی دهد گازرســانی به 87روســتای دیگر با 
یک هزار میلیــارد ریال اعتبار در مناطق دشــت ذهاب، 
جگیران، سرقلعه، پشت تنگ و حومه نیز در دست اقدام 
است که گازرسانی به این روستاها در چند محور با حضور 
پیمانکاران مختلفی تعریف شده و پیش بینی می شود همه 

روستاهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.
وی افزود: گازرســانی به محــور پیــران و کالهمال با 
150خانوار هفتــه آینده به پایان می رســد و اهالی این 

روستاها از نعمت گاز برخوردار می شوند.
در شهرستان ســرپل ذهاب 7213مشترک روستایی و 
17هزارو۴۴6 مشترک شــهری از نعمت گاز برخوردار 

هستند.

3شهر، چشم انتظار گازرسانی
 از 33شهر استان کرمانشاه، فقط 3شهر ازگله، ریجاب و 
سومار از نعمت گاز برخوردار نیستند که ناصر حسینی در 
این باره می گوید: شهر ریجاب تا پایان سال جاری و ازگله 
در نیمه نخست سال آینده گازدار می شوند، اما شهر سومار 
با توجه به غیرمســکونی بودن و مصوبه شورای اقتصاد 

قابلیت گازرسانی ندارد.
آمار نشان می دهد در نیمه اول امسال نزدیک به 3میلیارد 
مترمکعب گاز در اســتان کرمانشــاه مصرف شده است. 
این میزان معــادل مصرف 15تا16میلیــون مترمکعب 
در روز است که سرپرست شــرکت گاز استان کرمانشاه 
می گوید: میزان مصرف گاز در استان نسبت به نیمه اول 
سال گذشته 15تا20درصد بیشتر شده که عمدتا ناشی از 
افزایش تعداد مشترکان بوده است. بیشترین مصرف گاز 
در نیمه اول سال مربوط به صنایع بوده و در این مدت سهم 
بخش خانگی از مصرف گاز فقط حدود 30درصد عنوان 
شده است. ناگفته نماند که در این بازه زمانی هم بیش از 

9هزار اشتراک گاز جدید در استان ثبت شده است.

  
هم اکنون در اســتان کرمانشــاه 660هزار مشترک گاز 
ثبت شده و با بهره برداری از پروژه های گازرسانی، ضریب 
پوشش گاز در بخش روســتایی به حدود 9۴درصد و در 
بخش شهری به بیش از 99درصد می رسد. آمارها و اسناد 
نشان می د هد که قبل از انقالب اســالمی فقط 3 روستای 
کشور گازرسانی شده بودند و بقیه روســتاها یا از نفت و یا 
از سوخت های دیگر اســتفاده می کردند، اما با وقوع انقالب 
اسالمی 3۴ هزار و 88۴ روستا از این نعمت بهره مند شدند و 
درصد پوشش خانوارهای روستایی به شبکه گاز از صفر به 85 
 درصد رسیده است. بر اساس اعالم شرکت ملی گاز ایران تا
یک ســال آینده 15 درصد باقیمانده از جمعیت شــهری و 

روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

عدد خبرکرمانشاهپیگیری

معاون مهندســی و توســعه امــور زیربنایی 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت: 
۶۷پروژه با اعتبار ۳۲هزارو۴۰۰میلیارد 
ریــال در بندرهــای اســتان بوشــهر در 
دست مطالعه و اجراســت. به گزارش 
ایرنا، علی فتحی افزود: در سال جاری 
۳55۲میلیــارد ریــال اعتبــار بــه ایــن 
پروژه هــا اختصــاص یافته اســت که از 
ایــن مبلــغ ۲۴5۰میلیــارد ریــال جذب 

شده است.

67
پروژه

بوشهر

اســتاندار اصفهــان گفــت: در ۶مــاه 
نخســت امســال ۱۸۰واحــد تولیــدی 
نیمه فعال یا راکد، جان دوباره گرفتند. 
به گــزارش فــارس، ســیدرضا مرتضوی 
افــزود: ســرمایه گذاری در اســتان بایــد 
براساس سند آمایش سرزمین باشد و 
در این مسیر به چرخه آوردن واحد های 
نیمه فعــال و راکــد از اهــداف اســتان 
اســت. نگاه ما به واحد های تولیدی به 

دید سرمایه های ملی است.

180
واحد

اصفهان

عکس خبر

پنجشنبه های بازار قلعه محمود
بازار قلعه محمود یکی از بازار های سرپوشیده کرمان 

است که قدمت آن به دوره قاجار بازمی گردد که به عنوان 
قدیمی ترین بازار کرمان شهرت دارد و دارای حمام، آب انبار، 

تکیه و مسجد است. پس از کم توجهی مسئوالن و وجود 
موانع بر سر راه احیای بازار، حاال شهرداری کرمان با همت 

مردم این بازار قدیمی را زنده نگه داشته  است.
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان 

کرمان

مدیرکل توســعه تعاونی های 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه تعاونی
اجتماعی از اجرایی شدن طرح 
»کهکشــان تعاون« در سیستان و بلوچستان 
خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدمعین هاشمی 
گفت: طرح الگوی شبکه سازی  کسب وکارها در 
تعاونی ها و اتحادیه ها که به اختصار »کهکشان 
تعاون« نامیده  می شــود، یکــی از مدل های 
جدیدی اســت که وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای اشــتغال تعاونی ها و توســعه 

کسب وکار دنبال می کند.

به گفته وی، به زودی این طرح از طریق امضای 
تفاهمنامه معاونت امــور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و استانداران سراسر کشور 

اجرایی خواهد شد.
ســید معین هاشــمي گفت: اشــتغال زایی 
تعاونی ها، زودبازده و بااهمیت اســت. بر این 
اساس در »کهکشــان تعاون« به دنبال ایجاد 
بسترهای مناســب به منظور استمرار اشتغال 
در قالب مدل شرکت های تعاونی خواهیم بود. 
همچنین پایداری و توسعه کسب وکارها در این 

طرح مورد تأکید خواهد بود.

 اینجا برق هسته ای 
تولید می کنند

 با راه اندازی نیروگاه 300مگاواتی برق هسته ای  »کارون«، خوزستان
پس از بوشهر دومین استان در تولید برق هسته ای کشور خواهد شد

 اشتغال زایی با »کهکشان تعاون«
در سیستان و بلوچستان 

مدیرکل بنیاد مســکن فارس 

گفت: از 1697روستای باالی مسکن
20خانوار استان فارس که افق 
طرح هادی آنها به اتمام رســیده، تا کنون در 
752روستا معادل ۴۴درصد، طرح های هادی 
بازنگری شده و این در حالی است که متوسط 
بازنگری طرح های هادی در کشور کمتر از این 

شاخص است.
به گزارش ایرنا، عطااهلل زمانی افــزود: از ابتدا 
تا کنون در 128۴روســتای باالی 20خانوار 
فارس طرح هــادی اجرا شــده کــه معادل 

5۴.92درصد از روســتاهای باالی 20خانوار 
استان است. این شاخص توسعه روستایی در 

استان فارس، فراتر از متوسط کشوری است.
مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به آمارهای 
عملکرد موجود گفت: شــاخص های توسعه 
روســتایی و محرومیت زدایی در استان فارس 
فراتر از متوســط کشــوری در حال حرکت و 

پیشرفت است.
بر این اساس از ابتدا تا کنون برای 100درصد 
روستاهای باالی 20خانوار استان فارس طرح 

هادی تهیه شده است.

 بازنگری طرح  هادی در 44درصد 
روستاهای فارس

براساس آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب از ابتدای سال آبی 

انرژی
جاری )1مهر 1401 تا 18آذر(، ارتفاع کل ریزش های جوی 

کشور 36.8میلی متر بود که نسبت  به میانگین بلندمدت 
)48.8میلی متر( ۲4درصد کاهش یافته اســت. با توجه به اســتمرار 
خشکسالی در ۲دهه گذشته و کاهش حجم بارندگی و به تبع آن، حجم 

ذخیره سدها، گزارش صنعت آب و برق هم نشان می دهد انرژی تولیدی 
تجمعی نیروگاه های برقابی در سال1400، 13هزارو14۹گیگاوات ساعت 

بوده که 40.3درصد نسبت به ســال قبل از آن افت داشته است. 
به گزارش همشهری، در خوزستان نیز با اعداد و ارقامی مشابه 

روبه رو هستیم؛ به طوری که ذخیره پشت سدهای این استان 
در حوضه کرخه با 41درصد کاهش، دز 34درصد افزایش و 
زنجیره کارون 13درصد افزایش همــراه بوده و نیروگاه 

برقابی کرخه که از ابتدای سال از مدار خارج شده بود، همچنان 
به چرخه تولید وارد نشده است. کاهش آورده رودخانه ها موجب 

شده است ظرفیت تولید برقابی در خوزستان با کاهش قابل توجهی حتی 
تا نزدیک به 40درصد در بازه های زمانی مختلف همراه باشد. در این 

شرایط، آغاز عملیات ساخت نیروگاه 300مگاواتی »کارون« با 
ظرفیت ابتدایی تولید 300مگاوات برق از انرژی هسته ای 
که قرار اســت مرحله به مرحله با اجرای فازهای بعدی 
افزایش یابد، خبری امیدوارکننده است تا بتواند عالوه بر 
افزایش سهم ایران از انرژی های تجدیدپذیر، راهی برای 
کاهش تولید انرژی از آب، صرف آب این بخش برای شرب، 
کشاورزی و گسترش صنایع و اشتغال زایی پیش رو بگذارد.

کاهش سهم برقابی ها

ظرفیــت مصــوب تولید نیــروی بــرق برای 
خوزستان در بخش انتقال به شبکه سراسری، 
13هزارو196مگاوات اســت کــه از این میزان 
8169مــگاوات در بخش آبــی )61درصد( و 
5027مگاوات در بخش حرارتی تعریف شــده 
است. به گفته سیدمهرداد بالدی موسوی، معاون 
بهره برداری شــرکت برق منطقه ای خوزستان، 
در 6ماه نخست امسال، 23هزارو102 گیگاوات 
ســاعت برق در خوزستان تولید شــده که در 
مقایســه با ســال قبل 0.02درصد افزایش را 

نشان می دهد. 
از این میزان برق تولیدی فقــط 31.76درصد 
توســط نیروگاه های برقابــی و 66.7۴درصد 
توســط نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی 
و 1.5درصــد از کل انرژی تولیدی به وســیله 
نیروگاه های تولید پراکنده، تولید و به شــبکه 
تحویل شــده اســت. این آمار به خوبی گویای 
کاهش ســهم نیروگاه های برقابی است. زمانی 
1۴درصد از بــار پایه انــرژی ایــران را انرژی 
برقابی تامین می کــرد که این ســهم حاال به 
 حدود 11درصد کل تولید برق کشــور کاهش

 یافته است.
اغلــب نیروگاه هــای برقابی یا ماننــد کرخه و 
زاینده رود از مدار خارج شده اند یا با کمتر از توان 

خود، فعالیت می کنند.

خوزستان، نخستین گام را برداشت
نیروگاه اتمی کارون از نوع آب ســبک تحت فشــار )PWR( با 
ظرفیت تولید برق 300مگاوات در زمینی به مســاحت تقریبی 
50هکتار در مجاورت رودخانه کارون در نزدیکی شهر دارخوین از 
توابع شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان ساخته خواهد 
شد. ساخت این نیروگاه در راستای ماموریت سازمان انرژی اتمی 
برای تولید برق هسته ای از طریق احداث نیروگاه های اتمی بومی 
است و زمان تقریبی اجرای این طرح 8سال پیش بینی شده و برآورد مالی اجرای این طرح 
حدود 2میلیارد دالر است. استاندار خوزستان می گوید: با شروع مرحله نخست ساخت نیروگاه 
هسته ای کارون در دارخوین، خوزستان نخستین گام را برای تولید برق هسته ای که در ردیف 
انرژی های پاک قرار دارد، برداشت. صادق خلیلیان معتقد است با ورود صنعت برق هسته ای به 
خوزستان، شبکه برق استان برای تامین انرژی بخش های مختلف پایدارتر خواهد شد و امکان 
صادرات برق نیز فراهم  می شود. به گفته خلیلیان، راه اندازی نیروگاه برق هسته ای 300مگاواتی 

دارخوین در 7سال آینده، صنایع جانبی و اشتغال جدیدی در خوزستان شکل خواهد داد. 

سهم اندک تجدیدپذیر
هم اکنون ظرفیت نیروگاه های کشــور اعم از حرارتی، برقابــی، تجدیدپذیر، 
دیزلی، مقیاس کوچک و اتمی به حدود 90هزار مگاوات رسیده که از این میزان، 
ســهم تجدیدپذیرها با 139نیروگاه 9388.73مگاوات اســت. وزارت نیرو در 
دولت جدید مکلف شده تا طی ۴سال10هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 

تجدیدپذیر اضافه کند.
خشکســالی و کمبود آب و در عین حال ظرفیت ایران برای تولید انرژی های 
تجدید پذیر به ویژه در سال های گذشته اهمیت این انرژی ها ازجمله برق هسته ای را بیشتر کرده است؛ 
درحالی که امروزه فقط نیروگاه اتمی بوشهر در حوزه تولید برق هسته ای فعال است که تاکنون در واحد 
اول آن 52میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه سراسری تحویل شده که این میزان تولید برق 
معادل 85میلیون بشکه نفت است. در شرایطی که سهم برق هسته ای از کل برق تولیدی ایران کمتر از 
2درصد است، عملیات ساخت نیروگاه 300مگاواتی »کارون« در خوزستان به عنوان دومین نیروگاه تولید 
برق هسته ای آغاز شده است. برق هسته ای، روش تولید انرژی کم کربن برای ایجاد الکتریسیته است و در 

مقایسه با انتشار گازهای گلخانه ای در هر واحد از انرژی تولید شده، شبیه سایر منابع تجدیدپذیر است.

استاندار خوزستان 
پیش از این دستور 

داده بود تمامی صنایع 
بزرگ استان )نفت و 

گاز، پتروشیمی و صنایع 
فوالدی و سیمانی( باید 

حداقل به اندازه نیاز 
مصرف خود نیروگاه 

تولید برق احداث کنند؛ 
زیرا مردم در اولویت 

تامین برق هستند. حاال 
با ساخت نیروگاه برق 

هسته ای این امیدواری 
وجود دارد که کاهش 

 برق  موجب کاهش 
بر فعالیت صنایع و 

افزایش بیکاری در این 
استان محروم با نرخ 
بیکاری  14.5درصد 

نشود

11 شنبه 26 آذر 1۴01
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