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روی خط آمار

 ۲۰درصد پیشرفت
در  ۷۰درصد طرحهای
در دست اجرا

جدیدترین آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نش��ان میدهدت��ا پایان آذر امس��ال  ۷۲هزار و
 ۳۳۵طرح در دس��ت اجرا ب��وده که بیش از ۷۳
درصد آنها کمتر از  ۲۰درصد پیش��رفت فیزیکی
دارد و بیش��ترین طرحها در ۳گروه کاالیی سایر
محص��والت کانیه��ای غیرفل��زی ،محصوالت
غذایی و آشامیدنیها و ساخت مواد و محصوالت
شیمیایی در حال اجراست.
به گزارش ایس��نا ،براس��اس این آم��ار از بین
 ۷۲ه��زار و  ۳۳۵طرح در دس��ت اج��را تا پایان
آذر امس��ال حدود  ۵۲هزار و  ۹۰۴طرح معادل
۷۳درص��د کل طرحه��ا کمت��ر از  ۲۰درص��د
پیش��رفت فیزیکی ۱۵ ،هزار و  ۵۶۵طرح معادل
 ۲۱.۵درص��د بین  ۲۰تا  ۸۰درصد ۳۸۶۶ ،واحد
معادل  ۵.۳درصد کل طرحها بیش از  ۸۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
همچنین بیش��ترین طرحهای در دست اجرا
طرحهایی با اشتغال  ۱۰تا  ۵۰نفر نیروی انسانی
اس��ت که  ۴۶هزار و  ۲۶۱ط��رح معادل بیش از
نیمی از کل طرحها را ش��امل میشود ۱۹ .هزار
و  ۵۵۷طرح در دس��ت اجرا نیز کمتر از  ۱۰نفر
کارکن دارند و تعداد طرحهای با  ۵۰تا  ۱۰۰نفر
کارک��ن و بیش از  ۱۰۰نفر کارکن نیز به ترتیب
 ۳۸۷۴طرح و  ۲۶۲۳طرح بوده است.
مجموع اش��تغال پیشبینی شده در طرحهای
در دس��ت اجرا نیز بیش از  ۲میلیون و  ۵۲هزار
نفر اس��ت ک��ه  ۸۴۰هزار و  ۵۱۵نف��ر از آنها در
طرحهای��ی با بی��ش از  ۱۰۰کارکن و  ۸۳۵هزار
و  ۲۵۴نف��ر از آنها در طرحهایی با  ۱۰تا  ۵۰نفر
کارکن مشغول خواهند شد.
مجموع س��رمایه در طرحهای در دس��ت اجرا
تا پایان س��ال گذش��ته نیز بیش از  ۱۱۲۷هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده است.

 بیشترین طرحها در گروه کانیهای
غیرفلزی

در ای��ن میان تا پایان آذر امس��ال ۱۰ ،هزار و
 ۶۷ط��رح در بخش س��ایر محصوالت کانیهای
غیرفل��زی ۸۰۳۴ ،ط��رح در بخ��ش محصوالت
غذای��ی و آش��امیدنیها و  ۷۳۸۰طرح در بخش
س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی در دست
اجرا بوده و این  ۳بخش بیشترین تعداد طرحها
را ب��ه خود اختصاص دادند .کمترین طرحها نیز
ب��ه بخشهای جم��عآوری ،تصفیه و توزیع آب،
تحقیق و توس��عه و فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت
محیط و سایر فعالیتهای مشابه اختصاص دارد
ک��ه ب��ه ترتیب یک ،یک و  ۱۹ط��رح در آنها در
دست اجراست.
در میان اس��تانها نیز از بین  ۷۲هزار و ۳۳۵
طرح در دست اجرا ۶۰۳۳ ،طرح در یزد۵۳۸۷ ،
ط��رح در خراس��ان رض��وی و  ۵۲۰۷ط��رح در
اصفهان در دس��ت اجراست که بیشترین تعداد
طرحه��ا را به خود اختص��اص دادند .اما منطقه
آزاد چابه��ار  ۶طرح ،منطقه آزاد کیش  ۱۰طرح
و قشم  ۱۲طرح در دست اجرا دارند که کمترین
تعداد این طرحهاس��ت .سایر مناطق آزاد یعنی
منطق��ه آزاد اروند ،ماکو ،انزل��ی و ارس نیز ،۲۹
 ۵۵ ،۵۶و  ۱۷۹ط��رح در دس��ت اج��را دارند که
بهنسبت تعداد کمی است.
آمارهای قبلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ه��م حاک��ی از این ب��ود که وضعی��ت تمایل به
س��رمایهگذاری در بخش تولی��د در این نواحی،
بهرهب��رداری از واحده��ای تولی��دی و صنعتی
و همچنی��ن واحدهای فع��ال صنعتی در  ۷ماه
نخست سال خوب نیست.
هرچند برای اطمینان از این نتیجهگیری الزم
اس��ت مناطق آزاد نی��ز آمارهای خود را به روز و
منتشر کنند .این در حالی است که مناطق آزاد
و وی��ژه تجاری با قوانین محدودتر و تش��ریفات
گمرکی س��ادهتری نس��بت به سرزمین اصلی با
اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،
جذب فناوریهای نوین در امر تولید ،گس��ترش
تولیدات صادراتمحور و اش��تغالزایی راهاندازی
شدهاند.

استانها
بهرهبرداری از
نخستین مزرعه
پرورش تیالپیای
کشور در بافق

فرماندار بافق گفت :افتتاح و بهرهبرداری دو پروژه کارخانه گندلهسازی
 ۵میلیون تنی س��ه چاهون و نخس��تین مزرعه تکثی��ر و پرورش ماهی
تیالپیای کشور در بافق کام مردم را شیرین کرد.
ب ه گزارش روابطعمومی فرمانداری شهرس��تان بافق ،فاز اول نخستین
مرک��ز خصوصی تکثیر و پرورش ماهی تیالپیای کش��ور در شهرس��تان
بافق افتتاح ش��د و به بهرهبرداری رسید .سید مهدی طالئیمقدم افزود:
افتتاح بزرگترین کارخانه گندلهسازی و گشایش نخستین واحد تکثیر

و پرورش ماهی تیالپیای کش��ور در شهرستان بافق ،دو بند از محورها و
برنامههای توسعه چشمانداز شهرستان بافق است که خوشبختانه محقق
ش��د و به نتیجه رس��ید .مدیرعامل شرکت کش��ت و صنعت نگین سبز
آببر در این آیین با معرفی کلی از مزرعه تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا
در بافق ،گفت :این مزرعه در وس��عتی افزونبر  ۱۰هکتار دارای موافقت
اصول��ی  ۲هزار تن ماه��ی پرواری و تولید  ۳میلی��ون قطعه بچه ماهی
تیالپیا در س��ال را دارد .محمود قهاری افزود :در فاز نخست این مزرعه

از  ۱۵۵اس��تخر پرواری دایرهای با ام��کان ذخیره  ۱۸۰۰مترمکعب آب
به منظور تولید  ۱۰۰تن ماهی طی دوره در سال ،بهرهبرداری میشود.
وی گفت :طرح پرورش به روش سیستم متراکم بیوفالک با  ۹۸درصد
حفظ آب اولیه استخرها انجام میشود.
قهاری میزان تولید پایه در هر دوره  ۶ماه را  ۲۵کیلوگرم در مترمکعب
عن��وان کرد و گفت :این میزان تولید تا  ۵۲کیلوگرم در مترمکعب قابل
افزایش و توسعه است.
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طرحهای
آبرسانی
میتوانند به
ثبات جمعیتی
در مناطق
کمک کرده و با
ایجاد اشتغال،
از مهاجرت و
حاشیهنشینی در
مراکز استانها
جلوگیری کنند

طرح ملی انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان
در مجم��وع ب��ا س��رمایهگذاری  ۱۲۰ه��زار میلیارد
تومان��ی تا س��ال  ۱۴۰۴به  ۷اس��تان واقع در فالت
مرکزی و شرق کشور آبرسانی خواهد کرد.
به گ��زارش ایرناپ�لاس ،ایران از نظ��ر جغرافیایی
دسترس��ی گس��تردهای ب��ه مناب��ع آب رودخانهای
ندارد و ب��ه همین دلیل ،ذخای��ر آبهای زیرزمینی
و همچنی��ن حفر چاههای غیرمج��از همواره یکی از
چالشهای اقتصادی و محیط زیس��تی کش��ور بوده
است .در نتیجه دستیابی به منابع آبی جدید و پایدار
در کشور میتواند عالوهبر کاهش نگرانیهای محیط
زیستی ،کمبود آب آش��امیدنی شهرها و روستاها را
جبران کرده و چرخ صنعت و کس��بوکارها را نیز در
مناطق شرقی و مرکزی کشور به حرکت درآورد.
بس��یاری از صنایع فعال در مناطق مرکزی کشور
مانن��د فوالد ،از جمله صنایع آببر هس��تند و از این
جهت ،گس��ترش طرحه��ای آبرس��انی میتواند در
مرحله اول ،ب��ه رونق اقتصاد منطقهای و پس از آن،
ایج��اد طرح تح��ول اقتصادی منجر ش��ود .بنابراین
دسترسی به منابع آبی ،زیرساخت تولید و انتقال آب
بهعنوان پیشنیاز تحقق اقتصاد مقاومتی در کش��ور
مطرح هستند.
بر این اس��اس میتوان طرحهایی مانند انتقال آب
را از نظر ظرفیت توس��عه کس��بوکارها و صنایع در
مناطق ک��مآب ،عاملی موث��ر در محرومیتزدایی و
توسعه متوازن ثروت در کشور دانست.
عالوهبر این ،طرحهای انتقال آب از آبهای جنوب
کش��ور با توجه به فعالیتهایی ک��ه در آن مناطق و
بهویژه س��واحل مکران ایجاد میکنند ،در راس��تای
بیانات رهبر معظم انقالب در زمینه توسعه اقتصادی
این مناطق هستند .اهمیت دیگر طرحهای آبرسانی
از آبهای جنوب کشور به مناطق مرکزی را میتوان
افزای��ش ق��درت چانهزنی ایران در مقایس��ه با دیگر
کش��ورهای بهرهبردار ،درباره مس��ائلی مانند حقآبه
دانست.

 انتقال آب به چه صنایعی کمک میکند؟

بس��یاری از صنایع فعال در مناطق مرکزی کشور،

س��اکن در منطقه از دیگر اهداف ط��رح ملی انتقال
آب هستند.
پیشبین��ی میش��ود در مجم��وع ب��رای اج��رای
پروژههای این طرح که براس��اس برآوردها تا س��ال
 ۱۴۰۴همه آنها به بهرهبرداری برس��ند ۵۴ ،هزار نفر
مشغول به کار شوند.

  ۴شریان حیاتی برای آبرسانی

میت��وان طرحهای��ی مانند انتق��ال آب را از نظر ظرفیت توس��عه
کس��بوکارها و صنای��ع در مناط��ق ک��مآب ،عامل��ی موث��ر در
محرومیتزدایی و توسعه متوازن ثروت در کشور دانست
آببر هس��تند که رش��د و توس��عه آنها وابس��ته به
دسترسی به منابع آبی است .بهعنوان نمونه ،میتوان
به صنایع معدنی ،پتروش��یمیها ،پاالیشگاها و سایر
صنایع پاییندستی اشاره کرد که رشد و توسعه آنها
میتواند جایگزین مناس��بی برای صنعت نفت کشور
در ش��رایط تحریم باشد و حتی پس از گشایشهای
بینالملل��ی در رواب��ط اقتصادی میتوانند به س��بد
صادراتی کشورمان تنوع بخشند و اتکا به درآمدهای
نفت��ی را کاهش دهند.عالوهب��ر صنایع ،آب بهعنوان
یک��ی از نهادههای اصلی بخش کش��اورزی میتواند
فرصته��ای ایجاد و توس��عه کش��تهای گلخانهای
را فراه��م کند و کش��اورزانی که بهط��ور طبیعی در
مج��اورت منابع آبی ق��رار ندارند خواهند توانس��ت
با کش��ت محص��والت پربازده و ب��ا ارزش افزوده باال
مانند میوههای اس��توایی ،پسته و زعفران در مرحله
نخس��ت ،نیاز داخل را تامین کنند و از خروج ارز از

کش��ور جلوگیری کرده و در مرحله دوم ،با صادرات
این محص��والت کش��اورزی ،جایگاه ای��ران در بازار
بینالمللی محصوالت کش��اورزی و م��واد غذایی را
بهبود دهند و به ارزآوری از مس��یر توس��عه اقتصاد
کشاوزی کمک کنند.
نب��ود آب و کمبود منابع آب��ی یکی از دالیل مهم
کوچ از افراد از روس��تاها و مهاجرت به شهرهاست .با
این حال بسیاری از این مهاجران به دالیل گوناگونی
امکان تامین هزینههای شهرنشینی را ندارند و ناچار
به حاشیهنش��ینی در اطراف شهرهای بزرگ و مراکز
استانها میشوند.
طرحهای آبرس��انی میتوانند به ثبات جمعیتی در
مناط��ق کمک کرده و با ایجاد اش��تغال ،از مهاجرت
و حاشیهنش��ینی به مراکز استانها جلوگیری کنند.
بنابرای��ن ایجاد اش��تغال پای��دار ،ظرفیتس��ازی و
بهرهگی��ری از ظرفیتهای بوم��ی و تثبیت جمعیت

در ای��ن ط��رح ۴ ،خ��ط انتق��ال آب ،از دو مب��دأ
خلیجفارس و دریای عمان ،وظیفه آبرسانی به فالت
مرکزی و شرق کشور را برعهده خواهند داشت.
خ��ط اول ب��ه ط��ول  ۸۲۰کیلومت��ر انتق��ال آب
خلیجف��ارس ب��ه اس��تانهای هرم��زگان ،کرمان و
ی��زد را انج��ام میدهد و با س��رمایهگذاری  ۲۰هزار
میلیارد تومانی و ظرفیت اش��تغالزایی  ۱۶هزار نفری
در در دوران س��اخت ،پیش از س��ایر خطوط ،آماده
بهرهبرداری است.
خط دوم با طوالنیترین طول انتقال یعنی ۱۵۵۰
کیلومتر و س��رمایهگذاری  ۴۷هزار میلیارد تومانی،
آب را از خلیجفارس به استانهای شرق کشور یعنی
کرمان ،خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی منتقل
خواهد کرد و با ظرفیت اش��تغالزایی  ۳۰هزار نفری
در سال  ۱۴۰۴به بهرهبرداری خواهد رسید.
خط س��وم این طرح وظیفه آبرسانی به استانهای
یزد و اصفهان را برعهده دارد و در طول ساخت برای
 ۱۴هزار نفر اشتغال ایجاد میکند.
طول این خط  ۹۱۰کیلومتر و حجم سرمایهگذاری
در این پروژه  ۳۵هزار میلیارد تومان است.
خط چه��ارم از دریای عمان آغاز میش��ود و بعد
از  ۸۲۰کیلومتر به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان
میرس��د .ای��ن خط ب��ا اش��تغال ۱۰ه��زار نفری و
سرمایهگذاری  ۳۹هزار میلیارد تومانی قرار است در
سال  ۱۴۰۴آب دریای عمان را به این استان برساند.
ب��رای ای��ن ط��رح مل��ی از ظرفیت ش��رکتهای
س��رمایهگذاری داخلی اس��تفاده ش��ده و  ۳شرکت
تامین آب خلیجفارس ،ش��رکت تامین آب صنایع و
معادن و ش��رکت تامین آب اصفهان در آن مشارکت
دارند.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد تاکید کرد

رئی��س خانه صنع��ت ،معدن و تج��ارت اس��تان یزد در
نخس��تین نشس��ت تخصصی مدیریت س��بز ،بهینهس��ازی
مص��رف انرژی و کاهش آلودگیهای محیطزیس��ت صنایع
استان ،بیان کرد :اینکه صنایع آالینده به طور مداوم جرایم
محیط زیس��تی خود را پرداخت کنند و این سرمایه هنگف
س��االنه به خزانه واریز ش��ده و حتی از آن یک درخت هم
در اس��تان جهت بهبود محیطزیس��ت کاشته و سبز نشود،
هرگز مثمر ثمر واقع نخواهد ش��د .به گزارش روابطعمومی
خانه صنعت ،معدن و تجارت اس��تان یزد ،نخستین نشست
تخصصی مدیریت سبز ،بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش
آلودگیهای محیطزیس��ت صنایع استان در راستای اهداف
توس��عه پایدار و حفاظت محیطزیس��ت به میزبانی شرکت
توزیع برق استان برگزار شد.
س��ید علیاکب��ر کالنتر در این نشس��ت ضم��ن تاکید بر
ضرورت دس��تیابی به صنعت سبز ،اظهار کرد :همواره تولید
با یکسری از آالیندگیها همراه است اما باید تالش شود تا
پارادایم میان تولید و کاهش آالیندگیهای زیستمحیطی
به نحوی برقرار ش��ود که ضمن توسعه بخش تولید ،بهبود
وضعیت در حوزه زیستمحیطی صنایع را نیز شاهد باشیم.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت اس��تان یزد در ادامه
با بیان اینکه راهی جز حرکت در مسیر بهینهسازی مصرف
انرژی و کاهش مش��کالت زیس��تمحیطی نداری��م ،افزود:
متاس��فانه باوجود بعضی از ش��عارهایی که در سطح کشور

ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی

از گروههای مختلف میشنویم ،این آرمان تاکنون نتوانسته
به نحو شایس��ته به اجرا برس��د به طور مثال چندین سال
پیش در انجمن لعاب و رنگدانههای سرامیکی ایران مطالعه
مش��ترکی به همراه مرکز فناوری س��رامیک اس��پانیا انجام
دادیم که با یک طرح فناورانه میشد از محل صرفهجویی و
صادرات گاز مصرفی تولید عالوهبر کاهش چشمگیر مصرف
گاز و آالیندگی ناش��ی از آن ،تمامی صنایع لعاب استان را
نی��ز به صورت رایگان نوس��ازی کرد اما ای��ن طرح با وجود
مطالعات دقیق و تجاربی که در ذیل خود داش��ت ،هرچند
مورد توجه مس��ئوالن قرار میگرفت اما هرگز اجرایی نشد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با طرح این سوال که
آیا از پرداخت جرایم محیطزیستی صنایع تاکنون در استان
یزد حتی یک درخت هم سبز شده است یا خیر ،ادامه داد:
اینک��ه صنایع آالینده به طور مداوم جرایم محیط زیس��تی
خود را پرداخت کنند و این سرمایه هنگف ساالنه به خزانه
واریز ش��ده و حتی از آن یک درخت هم در اس��تان جهت
بهبود محیطزیس��ت کاشته و سبز نش��ود ،هرگز مثمرثمر
واقع نخواهد ش��د .با این کار نهتنها ب��رای حل این معضل
اقدام نکردیم بلکه یک ش��بکه درآمدسازی دولتی در کنار
تداوم آلودگی محیطزیست نیز ایجاد کردهایم.
وی در پای��ان بر انجام مطالعات کارب��ردی در این زمینه
تاکید ک��رد و گفت :باید ضمن در اختیار قرار دادن تجارب
صنایع س��بز به دیگر صنایع ،از مش��وقهای مالی نیز برای

ترغیب صنایع برای س��وق یافتن به سمت صنعت سبز بهره
گرفته شود.
خان��ه صنع��ت ،مع��دن و تجارت ی��زد در راس��تای نیل
ب��ه مدیریت س��بز ،بهینهس��ازی مصرف ان��رژی و کاهش
آلودگیهای محیطزیس��ت صنایع با رویکرد توسعه پایدار و
حفاظت محیطزیست از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
امیدواریم با یک کار مطالعاتی ،دقیق و علمی و در تعامل
و همکاری چندجانبه بین نهادها ،س��ازمانها و تشکلهای
مرتبط بتوانیم هرچه زودتر به این آرمان بلند دست یابیم.
فاطمه سعادتجو ،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان
یزد در این نشس��ت با تاکید بر لزوم انتقال تجربیات و ارائه
راهکاره��ای کاربردی در این باره ،ابراز امیدواری کرد که با
همی��اری و ات��کا به ظرفیت خانه صنع��ت ،معدن و تجارت
اس��تان ی��زد و صنایع و نهادهای مس��ئول در ای��ن زمینه

گامه��ای مثبتی در جهت حفاظت محیطزیس��ت اس��تان
برداشته شود.
محمد میرش��مس ،مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت
توزیع برق اس��تان ی��زد نیز هدف از برگزاری این نشس��ت
تخصص��ی را ارائه راهکاریه��ای مصرف بهین��ه انرژی در
راس��تای کاه��ش آلودگیهای زیس��تمحیطی دانس��ت و
اهتم��ام بیش��تر صنایع به مصرف بهینه انرژی در راس��تای
حفظ محیطزیس��ت را خواستار شد و تاکید کرد :باید توجه
داش��ت که آالیندههای زیس��تمحیطی به روزی س�لامت
مردم و جامعه تاثیرگذار اس��ت و این نی��ز به نوعی تضییع
کردن حقالناس است.
محمدرضا کوچکزاده ،مع��اون نظارت و پایش اداره کل
محیطزیست اس��تان یزد در این نشست به اهمیت توسعه
صنایع سبز در استان تاکید کرد و گفت :خوشبختانه امسال
دو واحد صنعتی یزد موفق به دریافت لوح و تندیس س��بز
کشور و چند واحد دیگری نیز به صورت ملی تشویق شدند
که امیدواریم س��ال به سال شاهد رش��د تعداد این صنایع
باشیم.
وی با اش��اره به کمآبی اس��تان ،مدیری��ت مصرف منابع
اس��تان در کنار مدیریت بهینه انرژی را حائز اهمیت خواند
و ابراز امیدواری کرد که صنایع س��بز استان تجارب خوب و
عملی خود را در اختیار دیگر صنایع برای تبدیل به صنعت
سبز قرار دهند.

امضای قرارداد استفاده از پیشرفتهترین توربین بومی کشور
قرارداد طراحی ،س��اخت ،نصب و راهان��دازی توربین ملی MGT- 75
شنبه  ۲۳اسفند  ۱۳۹۹بین گروه مپنا و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی ،از زیرمجموعههای وزارت نیر و امضا شد.
به گ��زارش روابطعمومی گروه صنعتی مپن��ا ،توربین  MGT- 75که
ی ش��ده و س��اخت گروه مپنا اس��ت ،یک
جدیدترین توربین گازی طراح 
توربین گازی در سطح کالس  Fپیشرفته است و توان رقابت با محصوالت
ش��اخص بینالملل��ی در این کالس را دارد .توربی��ن  MGT- 75قادر به
استفاده از سوخت هیدروژن در کنار سوختهای اصلی است .این ویژگی،
در کاهش آلودگی ناش��ی از مصرف س��وخت نیروگاه تاثیر فراوانی خواهد
داشت.
تمهی��دات در طراح��ی و توس��عه توربی��ن گاز  MGT- 75به گونهای
برنامهریزی ش��ده که با حفظ قابلیتهای ممت��از در حوزه انعطافپذیری

عملکرد و راندمان باال ،در محدوده توانی  ۱۹۰تا  ۲۳۰مگاوات متناس��ب
با نیاز مش��تریان عرضه ش��ود .ظرفیت این توربین در س��یکل ساده ۲۲۲
مگاوات و در کمترین س��ناریو سیکل ترکیبی  ۳۳۰مگاوات است .راندمان
نیروگاه نیز در سیکل ساده  ۳۹.۱درصد و در حالت سیکل ترکیبی به بیش
از  ۵۹درصد و حدود  ۶۰درصد خواهد رسید .مهمترین مزیت این راندمان
باال ،کاهش ش��دید مصرف سوخت و جلوگیری از آالیندگی محیطزیست
اس��ت .در این نیروگاه پیشرفته ،عالوهبر توربین گاز ،سایر تجهیزات اصلی
مانند توربین بخار ،ژنراتورها ،بویلر ،سیستمهای برق و کنترل و نیز سامانه
دیجیت��ال مانیتورینگ و بهرهبرداری بهین��ه مبتنیبر هوش مصنوعی ،که
همگی محص��والت بومی با طراح��ی و مالکیت معنوی ایرانی و س��اخت
کارخانجات گروه مپنا هستند ،استفاده خواهند شد.
طراح��ی و توس��عه توربی��ن  MGT- 75و س��ایر تجهی��زات اصلی در

گروه مپنا طی  ۷س��ال گذش��ته با هدف توسعه زیرس��اختهای کشور و
رقابتپذیری بینالمللی صورت پذیرفته است.
گروه مپنا پیش از این در اوایل س��ال  ،۱۳۹۶در همین راس��تا ،توربین
 )۳( MGT- 70را در کالس  Eپیشرفته رونمایی و بهرهبرداری کرد که از
آن طرح تاکنون  ۴۲واحد ( ۲۶واحد در داخل و  ۱۶واحد در خارج کشور)
عرضه کرده و در حال بهرهبرداری است.
نیروگاه بعثت که در جنوب تهران و در محله خزانه بخارایی واقع ش��ده
اس��ت ،ش��امل  ۳واحد بخار با ظرفیت اسمی  ۸۲.۵مگاوات برای هر واحد
است .این نیروگاه که بیش از نیم قرن از احداث آن میگذرد به دلیل نقش
مهمی که در تنظیم ولتاژ پستهای منطقه جنوب و جنوب شرق تهران و
تامین بار راهبردی زیرس��اختهایی از قبیل مترو تهران دارد ،در فهرست
اولویت بازتوانی نیروگاههای وزارت نیرو قرار گرفته است.

ب��ا بکارگی��ری توربی��ن  MGT- 75مپن��ا در نیروگاه بعث��ت ،عالوهبر
بکارگی��ری فن��اوری روز تولی��د ب��رق ،در مص��رف آب نی��ز صرفهجویی
قابلتوجهی خواهد شد.

