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اتفاق خوب 
بهنظرمیرســدهمچنانموقعیتبرایبروزیکاتفاق
خوبوجوددارداماکســیجرئــتورودبهاینمقولهرا
ندارد.جلســاتیکهدرسطوحاســتانیبرگزارمیشود،
حکایتازوجودزمینههایبــروزموقعیتهایخروجاز
تنگناهــارادارد،امااتفاقمثبتیدراینزمینهنمیافتد.
درواقعهمچنانگرفتارگفتاردرمانیهستیمکهدامنگیر

نظاماقتصادیسیاسیکشورمانشدهاست.
ادارهامورکشــوردچاربحراندوقطبیاســت؛ازطرفی
متخصصــانومتفکرانمادراینآشــفتهبازارپرنیرنگ
ســکوتاختیارکردهاندوازطرفیگروههایفرصتطلب

برایتصدیپستهایکلیدیسرودستمیشکنند...

 صفحه 3
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 فارس در نشست خبری برنامه  های 

هفته کتاب مطرح کرد:

رونق کتاب خوانی 
در مناطق محروم 

فارس

مدیرعامل شرکت شهرك هاي
 صنعتي فارس:

قراردادهای 
صنعتی رشد 
4 برابری 
داشته اند

شهردار شیراز در دیدار با
 معاون اول رئیس جمهور 

خواستار شد:

تعیین تکلیف 
نیروهای شرکتی 

شهرداری 

ادامه در صفحه 2

رئیس مجمع نمایندگان فارس: حل مشکل 
تولید، نیازمند دورزدن خودتحریمی است

توسعه گرفتار 
تمرکزگرایی 
شده است 
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
شیراز خبر داد:

جان دوباره در کالبد 
بافت های فرسوده

مهندس بهادری: مشوق های خاص و تخفیف 
عوارض 5۰ تا 1۰۰درصدی در انتظار ساکنان

www.shiraznovinnews.ir

استاندار فارس: برای صنعتی شدن این استان تالش های زیادی صورت گرفته است 

انقالب صنعتی در فارس 
دکتر رحیمی: قبل از انقالب صنعت مادر در فارس نداشتیم اما هم اکنون سه واحد صنعتی مادر در استان فعال است 
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 
423 بیمار کرونایی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند

نبرد نفس گیر کرونا 
با مردم فارس 
 268 بیمار کرونایی در وضعیت وخیم؛

 38 جان باخته در یک روز 

با 86میلیارد تومان اعتبار و 
در قالب 5 پروژه عظیم برق رسانی

چلچراغ فارس 
در جنوب کشور 

درخشید
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سعیدرضاامیرآبادی-گروهخبر

بههمتشرکتتوزیعنیرویبرقاستانفارس
پروژهجامعهوشمندســازیبارهایکنترلپذیر
درراستایطرحملیبرقامیدرونماییشد.این
مراسمظهردیروزسهشنبه20آبانماهباحضور
مهنــدسحائریمعاونوزیرنیرودراموربرقو
انرژی،جنابآقایدکتــرقادریوجنابآقای
عزیزینمایندگانمحترممردمشیرازوزرقاندر
مجلسشورایاسالمی،مهندسرضاییمعاون
فارس،مهندس استاندار امورعمرانی هماهنگی
صالحیمدیــرکلدفترروابطعمومــیوامور
بینالمللشرکتتوانیرومدیرانعامل،مدیران
روابطعمومیوسایرمقاماتصنعتبرقاستان
فــارسوشــرکتITMCدرمحلکارخانجات
مخابراتیایرانباحضوراصحابرســانهبرگزار

شد.
 در آغاز مسیر برای مصرف بهینه

معــاونوزیرنیرودراموربــرقوانرژیبابیان
اینکهساالنه2۴هزارمگاواتبرقدرسامانههای

تولیدســرمادرکشورمامصرفمیشود،گفت:
اینمیزانمعادلمصرفچهارکشورافغانستان،
ارمنســتان،آذربایجــانوازبکســتاندرنقطه
اوجاســت.هوشمندســازیمصرفبرقدراین
صرفهجویی میتواند سرماســاز دســتگاههای
بزرگیبههمراهداشــتهباشــد.همایونحائری

دیــروزسهشــنبهدرآیینرونماییازســامانه
هوشمندســازیبارهایمصرفبرقدرشــیراز
افزود:اگربتوانیممصرفوسایلسرمایشیرادر
تابستانهوشمندسازیمومدیریتکنیم،معادل
نیروگاهیصرفهجویی مگاواتظرفیت ۳0هزار
شدهاست؛درحالیکهبرایتولیدهرمگاواتبرق
حدود۷00یوروسرمایهگذاریمیشود،مدیریت
اینمیزانبرقدســتاوردبزرگیاستکهبایک

برنامهریزیقابلدستیابیاست.
معاونوزیرنیرودرامــوربرقوانرژیدرادامه
گفت:متأســفانهمصرفوســایلسرمایشــی
درجامعهمابســیاربیرویهاســت.دربرخیاز
استانهابراساساظهاراتشهرونداناینمناطق
مردمتابســتانرازیرپتووزمستانرابدونپتو
میخوابند؛اینبهمعنیاستفادهبیرویهازوسایل
سرمایشیدرفصلتابستاناست.هوشمندسازی
مصرفبرقدراینوســایلمیتواندگاممهمی
درجهتبهینهســازیمصرفبرقباشد.حائری
درادامهباطرحاینپرسشکهچرابایدوسایل

سرماســازدربرخیازاداراتدولتی2۴ساعته
روشــنباشــد،گفت:بــابهکارگیریســامانه
هوشمندســازیمصرفبرقدروسایلسرماساز
وکولرهاازاینپسشرکتهایتوزیعمیتوانند
ازراهدوروبااســتفادهازنرمافزارمبتنیبروب،
برقاینوسایلدراداراتپرمصرفراقطعکنند.

اینموضوعدرحالبررســیوبرنامهریزیاست
ودرگامنخســتدرشرکتهایتوزیعاستانها
بهکارگرفتهمیشــود.معاونوزیرنیرودرامور
برقوانرژیبابیاناینکهدرگامنخســتتولید
۱00تــا۱۵0دســتگاههوشمندســازمصرف
بــرقبهکارخانــهتولیدســختافزارونرمافزار
هوشمندسازدرشیرازســفارشدادهمیشود،
گفت:پرهیزازاسرافبزرگترینوبهترینکاری
اســتکهمیتوانبرایبهینهسازیمصرفبرق
انجــامداد.حائریباتأکیدبــراینکهنرمافزارو
سختافزارهوشمندســازیمصرفبرقبایدبه
تولیدانبوهبرسد،گفت:ایندانشبایدبهعنوان
نقطهعطفیقلمدادشــودکهمیتواندتحولدر
صرفهجوییمصرفبرقایجادکند.مادرتولید
انرژیپاکبادوخورشیدمحدودیتهاییداریم
امادربهینهســازیمصرفبرقبااینســامانه

هوشمندسازمحدودیتینداریم.

بااینسامانهوبایکبرنامهریزیدقیقمیتوان
جلویاسرافدرمصرفبرقراگرفتوامیداست
بتوانیمتااوایلســالآیندهدرهمهشرکتهای
توزیعبرقکشوراینسامانهرافعالنماییم.وی
درپایانگفت:بایدازتالشهایخستگیناپذیرو
اقداماتخالقانهمدیرعاملشرکتتوزیعنیروی
برقاستانفارسدرپیشــبرداینپروژهونگاه
آیندهنگریکــهبرپایهبهرهبرداریدرســتاز
منابعانرژیوتکنولوژیهاینوینبنیانگذاری
شده،تشــکرکردواینامرســببشدهاست
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانفارسدرکشور

پیشتازباشد.
 امکان کنترل هوشمند توسط مشترکان
درادامهاینمراســممدیرعاملشــرکتتوزیع
نیرویبرقاســتانفارسنیزدرحاشــیهاین
مراســمبابرشمردنمزایایاســتفادهازسامانه
هوشمندسازیمصرفبرقدروسایلسرمایشی

گفت:نرمافزاروسختافزاراینسامانهبهسفارش
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانفارسازسوی
کارخانجاتمخابراتیایراندرشــیرازطراحیو

ساختهشدهاست.
احمدرضــاخســرویبابیاناینکــهاکنون۱۱
شرکتومؤسسهدراستانفارسازاینسامانه
استفادهمیکنند،افزود:همهمشترکانبرقدر
اداراتومؤسســاتوحتیمشــترکانخانگی
میتوانندازاینســامانهمبتنیبروباســتفاده
کنندوکنترلوســایلسرمایشیوگرمایشیرا
ازراهدوردردســتگیرندتاازهدررفتانرژی
جلوگیریشود.خسرویادامهداد:امکانکنترل
دســتگاههایسرماســازکولرهاواسپیلتهااز
هرمکانی،امکانتعریفزمانبندی2۴ســاعته
وفرمانپذیریســامانه،توانمندیکنترلدمای
محیــطازراهدور،امکانتعریفالگویعملکرد
برایاســپیلتهاوامکانتعریــفگروهیبرای
مجموعهایازدستگاههاازجملهقابلیتهایاین
سامانهاســتکهطراحیواجرایآندرشیراز

انجامشدهاست.
 تالش مهندسان ایرانی به ثمر نشست
مدیرپژوهششرکتکارخانجاتمخابراتایران
دراینآیینگفت:پروژهجامعهوشمندســازی
بارهــایکنترلپذیــربههمتکارشناســانو
مهندســانایرانیطراحیوتولیدشــدهاست.

مهنــدسبهرامــیبــااشــارهبــهتالشهای
شبانهروزیکارشناســانبرایتولیداینسامانه
هوشــمندخاطرنشانکرد:برایبسترسازیاین
سامانه6سالتالششبانهروزیصورتگرفتهو
اینامرسببشدکهجمعآوریدادههابهدلیل
مهیابودنزیرساختهایالزمبیشاز2ماهوقت
نگیرد.ویبابیاناینکهاینســامانهبراســاس
بسترآیاوتیپیادهسازیشده،خاطرنشانکرد:
بابهرهگیریازاینسیســتمهوشمندمیتوان
مصرفمشترکانرابهصورتلحظهایرصدکرد.
چنانچهمشترکدرساعاتاوجمصرفبیشاز
مقدارتعیینشدهمصرفانرژیداشتهباشد،در
ابتدااخطاردریافــتمیکندودرصورتتکرار
ازمــدارانــرژیبرایمدتزمانهــای20و۳0
دقیقهایکهقابلتنظیماســت،محرومخواهد
شد.مدیرپژوهششرکتکارخانجاتمخابرات
ایرانکارکرداصلیاینسامانهرابرایادارههایی
کهبیشازاندازهاستانداردودرساعاتغیراداری
مصرفکنندهبرقهســتند،ارزیابیکردوافزود:

ایندســتگاههوشــمندقابلنصبرویتمامی
کنتورهایبرقکنونیبودهوبهصورتاتوماتیک
ودســتیقابلمدیریتاســت.همچنینارسال
نوتیفیکیشــنهای بهصورت اخطــار پیامهای
رایگانرویگوشیهایهوشمندصورتمیگیرد

وازسیستمپیامکوتاهاستفادهنمیشود.

پروژه جامع هوشمندسازی بارهای کنترل پذیر در راستای طرح ملی برق امید
در بیست و هشتمین پویش # هرهفته_الف_ب_ایران با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، رونمایی شد
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دانشــگاه  اپیدمیولــوژی  گــروه  مدیــر 
علوم پزشکی شیراز: وضعیت کرونا در ادارات 

وحشتناک است

تهاجم کرونا 
با قتل عام 

هاله قائــم: قرنطینه نکنیــم کرونا قتل عام 
می کند؛ هزینه قرنطینه سبک تر از هزینه های 

صفحه 3درمانی بود 


