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افتتاح نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی  در ابهر 
 ۷ خورشیدی  برق  نیروگاه  اولین  کشور،  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه  راستای  در   

 مگاواتی استان زنجان در شهرستان ابهر با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری

 رسید. 

به گزارش ایرنا، این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار، با ۲۰ هزار و ۸۰۰ عدد پنل 

خورشدی پلی کریستال، با رسمایه گذاری بخش خصوصی و با هزینه ای بالغ بر ۶,۵ میلیون 

یورو در مدت زمان ۴ ماه احداث و به شبکه رسارسی برق کشور متصل شد.

با بهره برداری از این نیروگاه، استان زنجان بیست و هفتمین استان در کشور است که در 

آن نیروگاه خورشیدی مگاواتی احداث شده است. 

این نیروگاه با تولید بیش از ۱۱ گیگاوات ساعت انرژی بطور سالیانه، ضمن کمک به تامین 

تقاضا در ساعات پیک شبکه رسارسی، قادر است مرصف سوخت های فسیلی را به میزان 

۹۵/۳ میلیون مرتمکعب کاهش دهد همچنین موجب رصفه جویی ۳ میلیون لیرتی مرصف 

آب در سال، در فرآیند تولید برق کشور شده و مانع از انتشار ۹۵۹۸ تن گاز گلخانه ای 

می شود.

  میزان اشتغال ایجاد شده در زمان ساخت این نیروگاه ۱۰۰ نفر به طور مستقیم و ۵۰۰ 

نفر بصورت غیرمستقیم بوده و بیش از ۱۰ نفر نیز به هنگام بهره برداری در این نیروگاه 

مشغول به کار می شوند.

تنها ۱۰ روز تا زمانی که از سوی دولت برای حذف قبوض کاغذی تعیین شده باقی مانده و قرار است از اول مهرماه سال جاری، این قبوض به طور 

کلی حذف شوند، بنابراین به گفته مسئوالن چنانچه مشرتک به ثبت اطالعات خود برای دریافت قبض الکرتونیک اقدام نکند، اطالعات قبض را دریافت 

نخواهد کرد و بدهکار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، قبوض کاغذی برق باید تا اوایل مهرماه کوله بار خود را از خانه های مردم جمع 

کنند و پس از آن اطالعات قبض مشرتک توسط پیامک در اختیار وی قرار بگیرد. بنابراین مشرتکین باید تا اواسط شهریورماه نسبت به ثبت اطالعات 

خود در سامانه های معرفی شده اقدام کنند.

به گفته مسئوالن ساالنه ۱۲ هزار درخت برای تهیه قبوض کاغذی قطع می شود و قرار است از محل کاغذی که در این راستا رصفه جویی می شود، برای 

۱۰۰ هزار دانش آموز مناطق محروم وسائل آموزشی تامین  شود.

ثبت اطالعات ۸۰ درصد از مشرتکان

در این راستا، غالمعلی رخشانی مهر - معاون هامهنگی توزیع توانیر - با بیان این که طبق آخرین آمار حدود ۸۰ درصد از مشرتکین برق، یعنی ۳۰ میلیون مشرتک 

از ۳۶ میلیون مشرتک، اطالعات شناسه قبض و تلفن همراه خود را در سامانه  ثبت کرده اند، اظهار کرد: حدود ۶ میلیون مشرتک باقی مانده اند که هنوز اطالعاتی 

 از شامره تلفن همراه آن ها در اختیار ما نیست یا اگر هست راستی آزمایی خوب جواب نداده است. یعنی مطمنئ نیستیم شامره متعلق به آن مشرتک است یا 

خیر.

وی با تاکید بر این که شش میلیون عدد قابل توجهی است، گفت: این مشرتکان حدود ۱۰ تا ۱۵ روز برای ثبت اطالعات خود مهلت دارند. زیرا اگر 

اطالعات خود را تا ۱۵ شهریورماه ثبت کنند، ما هم تا روز اول مهر مهلت خواهیم داشت تا اطالعات را راستی آزمایی کنیم.

اگر قبض خود را حذف نکنید، بدهکار می شوید

معاون هامهنگی توزیع توانیر ادامه داد: از اول مهرماه، مطلقا قبض کاغذی توزیع نخواهد شد. مگر در مناطق بسیار محدود کشور که احتامال نواحی 

مرزی باشند یا برخی روستاهایی که تلفن همراه آننت ندارد که این نقاط بسیار نادر هستند.

رخشانی مهر درباره مشرتکینی که اطالعات خود را ۱۵ شهریور ثبت نکنند، توضیح داد: توصیه این است مشرتکین اطالعات خود را ثبت کنند، در غیر 

این صورت منی توانند صورت حساب را دریافت کنند و ممکن است همکاران برای دریافت بدهی به منزل آن ها مراجعه کنند.

ترشیح چهار روش حذف قبوض برقی

اما چهار روش به منظور دریافت شامره تلفن همراه مشرتکان برای ارسال قبوض پیامکی در نظر گرفته شده است. در روش نخست، ماموران قرائت 

کنتور پس از مراجعه به منازل شامره تلفن همراه مشرتک را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.

در روش دوم نیز رسشامره ای اعالم شده است که مشرتکان با ارسال شامره شناسه اشرتاک خود، اطالعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد و پس از 

این قبوض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد. در واقع همه مشرتکان در سطح کشور می توانند با ارسال *۱* شناسه قبض # به رسشامره 

۲۰۰۰۱۵۲۱ نسبت به ثبت شامره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کنند.

این اقدام باید با شامره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت صورت حساب برق را برعهده دارد، یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری 

 که مسئولیت صورت حساب برق از سوی مالک به وی واگذار شده است. پس از آن راهنامیی الزم در قالب پیامک در اختیار مشرتک قرار خواهد 

گرفت.

در روش سوم نیز مشرتکان می توانند با مراجعه به سایت ۳۹ رشکت توزیع در رسارس کشور نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند. همچنین اپلیکیشنی 

در سایت های یاد شده قرار گرفته که مشرتکان می توانند با استفاده از آن عالوه بر دریافت قبوض الکرتونیکی، متامی خدمات پس از فروش را از طریق 

این اپلیکیشن دریافت کنند.

قبضبرقتانراحذفنکنید،بدهکارمیشوید!
 

رییس جمهور فرانسه از همتای آمریکایی خود خواست به تحریم 

فروش نفت ایران به هند خامته دهد.

صورت  در  هند،  تایمز  اکونومیک  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

موافقت واشنگنت با چنین اقدامی، تامین نفت دهلی نو افزایش 

کرد. خواهد  پیدا 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با همتای فرانسوی 

خود به مدت سه ساعت و نیم گفت و گو کرد. وی همچنین 

فرانسه  رییس جمهور  ماکرون،  امانوئل  با  بیاریتز  ترک  از  پیش 

گفت و گو کرد.

موضوع ایران در جلسه ماکرون و ترامپ مطرح شده بود و رییس 

جمهور فرانسه از همتای آمریکایی خود خواسته بود به تحریم 

فروش نفت ایران به هند و چین که دو خریدار بزرگ انرژی ایران 

هستند، پایان دهد.

واشنگنت در ماه مه حارض نشد معافیت شش ماهه برای خریداران 

ژاپن،  تایوان،  ایتالیا،  یونان،  ایران شامل هند، چین،  بزرگ نفت 

ترکیه و کره جنوبی را متدید کند. ایران ۱۰ درصد از نیازهای نفتی 

هند را تامین کرده است و شامری از پاالیشگاههای هندی برای 

فرآوری نفت ایران تجهیز شده اند.

بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران همچنین سایر پروژه های 

به  دسرتسی  دروازه  که  را  چابهار  بندر  شامل  ایران  در  هند 

کرد. آهسته  است،  اوراسیا  و  مرکزی  آسیای  افغانستان، 

وزیر امور خارجه هند در ژوییه به پارملان این کشور گفته بود 

روابط دوجانبه هند با ایران تحت تاثیر روابط با کشورهای ثالث 

قرار ندارد.

 رییس جمهور فرانسه از آمریکایی ها خواستار شد؛

ممنوعیت فروش نفت ایران به هند را 
خاتمه دهید


