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خبر ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: هزینه 
برق حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور که مصرف 
برق آنها پایین تر از میانگین الگوی مصرف هر خانوار 

است، رایگان می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهور در جلسه هیئت دولت که به صورت ویدئو 
کنفرانس در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 
تشکیل شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان 

رجایی و باهنر تاکید کرد که دولت تدبیر و امید 
همواره رهنمودهای مقام معظم رهبری را وجه 
همت خود برای رفع مشکالت و عمران و آبادانی 

کشور قرار داده است.
وی ادامه داد: هم اکنون پوشش شبکه برق رسانی 
در کشور تقریباً از 99 درصد عبور کرده و ۳2 هزار 
روستا از امکانات ارتباطی پهن باند برخوردار شده اند 
و در بخش سالمت و راه روستایی نیز خدمات 

چشمگیری ارائه شده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسه امروز دولت 

تصمیم گرفتیم برای حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت 
کشور که مصرف برق آنها پایین تر از میانگین الگوی 
مصرف خانوار است، هزینه برق رایگان محاسبه شده 
تا برای اولین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی برق 
مستضعفین و اقشار محروم کم مصرف رایگان شود.

دکتر روحانی با اشاره به تالش های دولت در زمینه 
استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی، 
تصریح کرد: امروز در زمینه بهره برداری از میادین 
مشترک گازی و نفتی و ساماندهی آب های مرزی 

گام های موفقی برداشته شده است.

وزیر نیرو با حضور در شبکه ویدئویی آپارات به 
سئواالت و مشکالت مردم پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
»رضا اردکانیان« بعدازظهر امروز چهارشنبه، 
هم زمان با چهارمین روز از هفته دولت، به مدت 
9۰ دقیقه از طریق شبکه ویدئویی آپارات به 

سئواالت مردم پاسخ داد.
بر اساس این گزارش، در این برنامه سئواالتی 
از جمله نحوه تعیین تعرفه های برق تجاری 
در هرمزگان، آبرسانی پایدار به روستاهای 

آذربایجان غربی، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی 
شرکت های آب منطقه ای، آب بهای کشاورزی در 
خوزستان، امریه سربازی در وزارت نیرو، انتقال 
بین شرکتی کارکنان آب و برق از استانی به استان 
دیگر و باال بودن میزان آب بهای نخیالت حاشیه 
رودخانه کارون در خرمشهر عنوان شد که وزیر 
نیرو پس از استماع سئوال هر هم وطن به آن 

پاسخ داد.
وضعیت استخدام کارکنان طرحی، رسیدگی 
به درخواست برق رسانی به چاه، درخواست برق 

در روستای خارج از بافت، بهره برداری انرژی 
خورشیدی در یزد و احیای دریاچه ارومیه از دیگر 

موارد مطرح شده از سوی مردم بود.
این گزارش حاکی است، در دیدار مجازی مردم 
با وزیر نیرو تعداد 79 پرسش دریافت شد که رضا 
اردکانیان وزیر نیرو به 2۰ سئوال به طور مستقیم 
پاسخ داد و به شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نیرو دستور داد تا به تمامی سئواالت و مشکالت 
مطرح شده رسیدگی کرده و پاسخ مناسب ارائه 

را به سوال کنندگان کنند.

رئیس جمهور در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی :

هزینهبرق۳0میلیـوننفررایگـانمیشـود
پوشش99درصدیشبکهبرقرسانیدرکشور

پاسخوزیرنیروبه79پرسشمردمـی
وزیر نیرو از طریق فضای مجازی با مردم گفت و گو کرد:

بهمناسبتهفتهدولت؛



حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
ازشکست شدن رکورد تولید برق در نیروگاه های حرارتی کشور 

خبر داد.
محسن طرزطلب گفت: از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه، میزان 
تولید برق نیروگاه های حرارتی با افزایش 11 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از مرز 127 میلیارد کیلووات ساعت 

گذشته است.
مدیرعامل شرکت با اشاره به سهم 92 درصدی نیروگاه های حرارتی 
در تولید برق کشور، ادامه داد:   از ابتدای سال تا نیمه مردادماه بیش 

از 14۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه های کشور تولید 
شده است که سهم نیروگاه های حرارتی از این رقم حدود 127 

میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
وی با اشاره به افزایش 11 درصدی تولید نیروگاه های حرارتی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود:  سال گذشته در این بازه 
زمانی حدود 114 میلیارد کیلووات ساعت در نیروگاه های حرارتی 
تولید شده بود که با تمهیدات صورت گرفته در این مدت شاهد 
افزایش 12 میلیارد کیلووات ساعتی تولید این واحدها در سال 

جهش تولید بوده ایم.
طرزطلب با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای برنامه ۰99 
)تابستان بدون خاموشی(، تاکید کرد:  افزایش یک هزار و 6۰۰ 
به موقع 9۳ هزار  انجام  نیروگاه های حرارتی،  مگاواتی ظرفیت 
مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی در کنار آمادگی کامل واحدهای 
تولید برق حرارتی موجب شده است تا نیروگاه های حرارتی کشور 
در تابستان امسال با تولید برق پایدار نقش مهمی را در تحقق 

برنامه عبور موفق از دوره اوج مصرف ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه 
سالیانه حدود یک میلیون مشترک جدید به صنعت برق ایران 

افزایش11درصدیتولیدنیروگاههای
حرارتیدرســالجهشتولیــد

هم  مجموعه  این  داد:  ادامه  می شود،  افزوده 
اکنون با 94 نیروگاه دولتی و خصوصی حدود 
را  کشور  سالیانه  نیاز  مورد  برق  درصد   92
تامین می کند و استمراربخشی به تولید پایدار 
در این مجموعه با توجه به نیاز روزافزون 
مشترکان جدید صنعت برق از برنامه های 
بوده  مادرتخصصی  مجموعه  این  جدی 

است.
وی دستیابی به راندمان ۳9 درصدی در 
یکی  را  حرارتی  نیروگاه های 
امسال  جدی  برنامه های  از 
برای  افزود:   و  کرد  عنوان 
برنامه  های  مهم  این  تحقق 

متعددی همچون بهره برداری از 9 واحد بخار سیکل 
ترکیبی به ظرفیت یک هزار و 454 مگاوات و افتتاح سه 
واحد گازی راندمان باال با ظرفیتی بالغ بر 921 مگاوات 

در دستور کار قرار گرفته است.
راندمان  افزایش  بر  موثر  عوامل  از  یکی  طرزطلب 
به  گازی  نیروگاه های  تبدیل  را  نیروگاه های حرارتی 
این مهم  اجرای  با  افزود:   و  برشمرد  ترکیبی  سیکل 
راندمان این واحدها از حدود ۳۳ درصد به 47 تا 5۰ 
ارتقا پیدا می کند و نقش به سزایی در بهینه  درصد 

کردن مصرف سوخت گاز نیروگاه ها خواهد داشت.
تاکید  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
ترکیبی  سیکل  به  تبدیل  قابل  فعلی  ظرفیت  کرد:  
حدود هفت هزار و 5۰۰ مگاوات است که این مهم 
در قالب قراردادهای بیع متقابل در دستور کار وزارت 
نیرو قرار دارد و با انجام این امر ساالنه 12 میلیارد مترمکعب در 
مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح 

حرارتی  نیروگاه های  راندمان 
از 42 درصد  بیش  به  کشور 
خواهد رسید و از انتشار حدود 
4۳ میلیون تن گاز گلخانه ای 
عمل  به  جلوگیری  سال  در 

می آید.
سال  در  شد:   یادآور  وی 
گذشته از حدود ۳12 میلیارد 
کیلووات ساعت برق تولیدی 
میلیارد  کشور حدود 79  در 
بدون  آن  ساعت  کیلووات 
فسیلی  سوخت  از  استفاده 
میزان  این  از  که  است  بوده 
کیلووات  میلیارد   42 حدود 
ساعت آن با تبدیل واحدهای 
گازی به سیکل ترکیبی تولید 

شده است؛ به تعبیری سال گذشته با این اقدام نزدیک به 11 
میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است.

گاز کشور  درصد  کرد:  ساالنه حدود ۳6  طرزطلب خاطرنشان 
توسط نیروگاه های حرارتی مصرف می شود، بنابراین هر چه بتوانیم 
با گاز موجود در اختیار و بدون افزایش مصرف سوخت نسبت به 
سال گذشته توان تولیدی نیروگاه ها را افزایش دهیم طبیعتا این 
اقدام به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و می توان با صادرات مازاد 
سوخت باقی مانده در این بخش برای کشور درآمدزایی ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: به منظور 
شتاب بخشی در این کار، ضرورت دارد مطابق قانون مربوطه، 
سوخت صرفه جویی شده حاصل از احداث بخش بخار نیروگاه های 
سیکل ترکیبی به سرمایه گذاران تحویل شود که در این زمینه به 

همکاری وزارت نفت نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه راندمان نیروگاه های کشور تا پایان امسال 
از مرز ۳9 درصد عبور خواهد کرد، گفت:  بر اساس برنامه ششم 
توسعه در تالشیم این رقم را در سال 14۰۰ به عدد 4۰ درصد 

برسانیم.
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عملکردکشوردربخشنیروگاههایبرقآبی
)بهمناسبتگرامیداشتهفتهدولت(

صنعت برق از جمله صنایع راهبردی است که نقشی محوری 
در تحقق برنامه های زیربنایی هر کشور ایفاء می کند، از این 
رو دولت ها همواره به این صنعت به عنوان یک صنعت پیشرو 
نگریسته اند. یکی از اجزاء اصلی بخش تولید انرژی برق در 
جهان و ایران، نیروگاه های برق آبی هستند. در حال حاضر 
انرژی برق آبی بزرگ ترین منبع تولید انرژی تجدید پذیر به شمار 
می رود و در حدود 2۰ درصد از برق مصرفی جهان از طریق 
این انرژی تأمین می گردد. مأموریت اصلی نیروگاه های برق آبی 
مشارکت در تأمین برق موردنیاز در زمان اوج مصرف )پیک( 
می باشد. این انرژی پاک عالوه بر تولید برق، دارای کاربردها و 
خدمات جانبی دیگری نظیر کنترل فرکانس، نوسان گیری بار، 
خدمات پایداری شبکه و پاسخ سریع به تغییرات توان مصرفی 
شبکه می باشد. از این منظر، نقش نیروگاه های برق آبی در 
ساختار صنعت برق کشور انکارناپذیر است. کشور ایران گرچه 
به لحاظ جغرافیایی در قریب به 7۰ درصد از محدوده سرزمینی 
خود دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، اما مورفولوژی و 
همچنین فراوانی آب در مناطق شمال، بخش هایی از شمال 
غرب، غرب و جنوب غربی کشور استعداد نسبی مناسبی را 
برای احداث سدهای نیروگاهی و امکان برخورداری هم زمان 
از منابع آب و برق در این مناطق ایجاد نموده است. هم اکنون 
ظرفیت نصب شده این نیروگاه ها حدود 15 درصد ظرفیت 

نصب شده کل نیروگاه های برق کشور است. 
استعداد  مگاوات   ۳۰۰۰۰ مجموع  از  کلی،  نگاه  یک  در 
واحد  حاضر 161  حال  در  کشور،  در  شده  برآورد  برق آبی 
نیروگاه برق آبی با مجموع ظرفیت 12187 مگاوات در دست 
بهره برداری قرار دارند که در شرایط آبی نرمال قادر به تولید 
ساالنه بالغ بر  277۰۰ گیگاوات ساعت انرژی می باشند. عالوه 
بر این،  ۳1۳8 مگاوات طرح نیروگاهی با انرژی قابل تولید 
74۰۰ گیگاوات ساعت در سال نیز در دست اجرا می باشند. 
در مقام مقایسه، نسبت به آغاز بکار دولت یازدهم شاهد نصب 
۳6 واحد نیروگاه برق آبی جدید به ظرفیت 14۰1 مگاوات 

بوده ایم که توان تولید انرژی ساالنه ای برابر با 295۰ گیگاوات 
ساعت را در پی داشته است. )این اعداد تا پایان برنامه ششم 
توسعه به ترتیب به 1611 مگاوات و 781۰ مگاوات ساعت در 
سال افزایش خواهد یافت(. این عملکرد عالوه بر این که رتبۀ 
کشور را از نظر ظرفیت نصب شدۀ برق آبی در جهان از ردۀ 19 
به ردۀ 18 ارتقاء بخشیده است، از منظر حفظ محیط زیست 
با رویکرد توسعه انرژی های پاک و تحقق تعهدات بین المللی 
داوطلبانۀ کشور در کاهش تولید گازهای گلخانه ای، موجب 
صنعت  در  دی اکسیدکربن  میلیون تن   91 انتشار  کاهش 
نیروگاهی کشور شده است. همچنین، این میزان از تولید 
انرژی برق آبی، ۳2/7 میلیارد مترمکعب صرفه جویی در مصرف 
گاز طبیعی در بخش نیروگاهی کشور را به همراه داشته باشد 
که از نظر ارزش اقتصادی بالغ بر 196۰۰ میلیاردریال می باشد.  
در سیاست گذاری های اخیر که با نگاه ویژه ای از سوی دولت  
از جمله کاهش  بدالیل مختلف  بوده است،  محترم همراه 
تصدی گری دولت، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
توزیع متناسب برق در مناطق دوردست و صعب العبور بدون 
نیاز به توسعه پرهزینه شبکه توزیع و افزایش ظرفیت تولید 
پراکنده برق، احداث نیروگاه های برق آبی کوچک )با ظرفیت 
کم تر از 1۰ مگاوات( بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
بر این اساس با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تضمین خرید 
برق از سوی وزارت نیرو، طی 7 سال گذشته جمعاً 11 واحد 

نیروگاه برق آبی کوچک با مجموع ظرفیت ۳۳.5 مگاوات 
و قابلیت تولید انرژی سالیانه 174.4 گیگاوات ساعت 

به بهره برداری رسیده است. همچنین، مطالعات بر 
روی بیش از 5۰ طرح نیروگاه کوچک به مجموع 
ظرفیت 1۳۰ مگاوات در حال انجام است و مجوز 
تخصیص گذر آب آن ها صادر گردیده است که 
با توجه به افزایش نرخ تضمینی خرید برق، در 
فرایند جذب سرمایه گذار برای این طرح ها شاهد 

تحرکات بیشتری هستیم. 

به عنوان یکی دیگر از رویکردهای مهم در صنعت برق آبی 
کشور، می توان به توجه به اصل درون نگری، انتقال دانش فنی 
و بومی سازی ساخت این فناوری در کشور اشاره نمود که در 
کنار بحث توسعه این نیروگاه ها همواره مد نظر بوده است. در 
حال حاضر چندین شرکت داخلی از توانمندی کافی برای 
مشارکت در زنجیره تأمین، ساخت و نصب بخش قابل توجهی 
از تجهیزات اصلی هیدرومکانیکال و الکتریکال این نیروگاه ها 
نیروگاه های  بهینه سازی  زمینه  در  همچنین  برخوردارند. 
اتکاء به توان داخلی، طی سال های اخیر  با  برق آبی بزرگ 
می توان  جمله  آن  از  که  شده  برداشته  مؤثری  گام های 
عباسپور  نیروگاه سد شهید  واحد 4  کامل  بهینه سازی  به 
واحد 4  بهینه سازی  و  مگاوات  به ظرفیت 25۰  خوزستان 
نیروگاه دز به ظرفیت 65 مگاوات اشاره نمود. در نیروگاه دز 
عالوه بر بهینه سازی، افزایش ظرفیت واحد ها به 9۰ مگاوات 

نیز در دستورکار قرار دارد.  
در امر تولید انرژی برق، برای نخستین بار در کشور رکورد 
برق  انرژی  انرژی ۳1۰۰۳ گیگاوات ساعت  تولید  بی سابقۀ 
رسید  ثبت  به  برق آبی  نیروگاه های  توسط  در سال 1۳98 
که نشان گر توان اجرایی باالی این صنعت است که به رغم 
چالش ها و محدودیت های  ناشی از تحریم ها، کمبود شدید 
کالن  شاخص های  انتظار  از  خارج  نوسانات  و  نقدینگی 
اقتصادی در کشور، صرفاً با استعانت از همت ملی و اتکاء به 
دانش فنی و سرمایه  انسانی خبره کشور محقق گردیده است. 
همچنین این نیروگاه ها در گذر از پیک مصرف تابستان سال 
جاری نیز ضمن تولید انرژی روزانه 1۰۰/۰۰۰ مگاوات ساعت 
در بازه زمانی نیمه خرداد تا 25 مرداد )یازده درصد بیش از 
برنامۀ تعهد شده( و نیز تولید هم زمان 1۰14۰ مگاوات در ۳1 

سال جاری، افتخارات دیگری را خردادماه 
در تاریخ عملکرد این 
صنعت به ثبت 

رساندند.

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد:
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399

یی  جرا ا ح  طر شش  ز  ا یر  ا بهره برد
به  یتخت  پا ق  بر زه  حــو ر  د بزرگ 

لـت و د هفته  سبت  منا
مدیرعامل 

شـرکت تـوزیع 
بـرق  نیــروی 

شش  از  رسمی  بهره برداری  آغاز  از  بزرگ،  تهران 
طرح بزرگ اجرایی این شرکت با ارزش بالغ بر 2800 

میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت خبر داد.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  صبوری،  حسین 
برق تهران بزرگ، ضمن بزرگداشت هفته دولت، از 
آغاز بهره برداری رسمی از شش طرح اجرایی این 
شرکت خبر داد و گفت: به منظور ارتقای خدمات 
به مشترکان و در راستای استفاده از تکنولوژی های 
روز در مدیریت و کنترل شبکه، طرح هوشمندسازی 
و اجرای اتوماسیون و کنترل از راه دور 110 دستگاه 
پست زمینی و 62 دستگاه کلید هوایی 20 کیلوولت 
به مرحله اجرا درآمده است و به این ترتیب تعداد 
به  تاریخ  این  تا  شرکت  این  اتوماسیون  کلیدهای 

رقمی بالغ بر 3600 دستگاه رسیده است.
هزار  از 85  بهره برداری  و  نصب  مهندس صبوری، 
و  هوشمندسازی  راستای  در  فهام  کنتور  دستگاه 
قرائت مکانیزه و از راه دور 40 درصد از انرژی مصرفی 
افتخاراتی  دیگر  از  را  پایتخت  برق  توزیع  شبکه 
دانست که به دست تالشگران این شرکت، محقق 
شده و گامی بزرگ در کنترل و مدیریت بار شبکه 

برق این کالن شهر محسوب می شود.
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
همچنین از تجهیز و راه اندازی 170 دستگاه پست 
توزیع برق با ظرفیت 115 مگاولت آمپر در راستای 
تامین برق متقاضیان جدید شامل 70 کیلومتر شبکه 
بیست کیلوولت تغذیه کننده و 120 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف خروجی خبر داد و افزود: با نوسازی 
و تعویض 30 کیلومتر از شبکه زمینی، 20 کیلوولت 
این  کیلوولت   20 زمینی  شبکه  مجموع  فرسوده، 
شرکت که طی سال های اخیر، نوسازی شده است، 
به 150 کیلومتر می رسد. که این مهم تاثیری قابل 
توجه در افزایش ضریب تاب آوری و قابلیت اطمینان 

شبکه برق پایتخت دارد.
وی، با اشاره به نوسازی و تعویض 50 کیلومتر شبکه 
هادی های  با  فرسوده  سیمی  20کیلوولت  هوایی 

دیگر  یکی  عنوان  به  روکشدار،  هوایی 
از طرح های این شرکت که در هفته دولت سال 
با  افزود:  است،  رسیده  بهره برداری  به  جاری 
بهره برداری از این طرح، در مجموع، 240 کیلومتر 
از شبکه 20 کیلوولت هوایی پایتخت طی چندسال 
بهسازی  و  تقویت  روکشدار،  هادی های  با  گذشته 

شده است.
تجهیزات  راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  صبوری 
فرماندهی  کانکس های  همچون  بحران  مدیریت 
عملیات با تجهیزات بروز و همچنین تأمین دیزل 
در  آمادگی  منظور  به  سیار  اضطراری  ژنراتورهای 
برابر حوادث غیرمترقبه نیز از دیگر طرح های شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ است که به مناسبت 
هفته دولت در سال جاری، مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
صبوری همچنین با اشاره یه این که شرکت توزیع 
دولت  اهداف  راستای  در  بزرگ  تهران  برق  نیروی 
رضایت  حداکثری  تامین  منظور  به  نیرو  وزارت  و 
و وقفه در  بروز خاموشی  از  ذی نفعان و جلوگیری 
تامین برق مشترکان پایتخت، برنامه های گسترده ای 
را برای گذر از دوران پیک فصول گرم سال 1399 
اجرایی کرده است، گفت: در سال جاری طی طرحی 
نوین، با بهره گیری از سامانه های پیشرفته مبتنی بر 
اینترنت اشیا، مصرف برق ادارات تهران که هدف این 
طرح بوده اند، رصد و دمای تنظیمی و نحوه عملکرد 
سامانه های سرمایشی این ادارات در ساعات پیک 
یا  و  کنترل  دور  راه  از  کارشناسان شرکت،  توسط 
حتی در صورت نیاز از مدار مصرف خارج شده است 
که این مهم، نقشی قابل توجه در کنترل پیک میان 

روز بخش اداری تهران داشته است.
از سوی دیگر به موازات این طرح، 200 گروه عملیاتی 
نیز وظیفه بررسی میدانی عملکرد ادارات پایتخت 
در کاهش مصرف برق را بر عهده داشته و همچنین 
با امضای حدود 22 هزار تفاهم نامه همکاری کاهش 
پیک و ورود مولدهای خودتامین مشترکان به ویژه 
در  ولتاژ  ضعف  از  صنعتی،  و  اداری  بخش های  در 
شبکه و یا قطع برق برنامه ریزی شده مشترکان در 

گرم ترین روزهای سال نیز جلوگیری شد.

وی افزود: در بخش فرهنگی نیز اقدامات متعددی 
برای جلب نظر و همراهی شهروندان فهیم پایتخت 
انجام شده است. به عنوان مثال امسال همزمان با 
بازآفرینی مجدد شخصیت بابابرقی برای تهرانی ها 
برنامه ای  در قالب پویانمایی های جذاب و سریالی، 
همکاری  با  باش«  جریان  »در  عنوان  با  تلویزیونی 
سازمان صداوسیما و با محوریت مدیریت مصرف برق 
با بخش های متنوع گزارش، استندآپ، پویا نمایی، 
مسابقه، مصاحبه با شخصیت های محبوب مردمی و 
معرفی و قدردانی از مشترک برتر به شکل هفتگی، 
تهیه و در 30 قسمت از شبکه شما، پخش شد که با 
اقبال عمومی و قابل توجهی از سوی مخاطبان رسانه 

ملی مواجه شد.
صبوری با تاکید بر تعامل موثر شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ با سایر دستگاه های خدماتی شهر 
تهران گفت: در سال جاری با هماهنگی های انجام 
ارائه دهنده  و  اجرایی  از 40 دستگاه  بیش  با  شده 
این  آموزشی  پیام های  پایتخت،  عمومی  خدمات 
با برق می  با محوریت شعار » نبض تهران  شرکت 
و  درآمده  نمایش  به  تهران  ادارات  سطح  در  زند« 
در 118 نقطه پرتردد شهر با نصب تبلیغات محیطی، 
شهروندان به همکاری در مدیریت بار شبکه برق، 

ترغیب شده اند.
سال  در  شرکت  این  نوین  اقدامات  از  دیگر  یکی 
1399، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و 
به کارگیری استارتاپ ها برای آگاه سازی مشترکان از 
میزان مصرف برق لحظه ای در نقاط مختلف پایتخت 
با ارسال پیامک بوده است، که این امر نیز در کنترل 
پیک بار و حفظ پایداری شبکه نقش قابل توجهی 

داشته است.
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
همچنین خاطرنشان کرد: به منظور اطمینان خاطر 
اصالح  و  بهسازی  شهروندان،  امنیت  و  سالمت  از 
انشعابات برق بیش از 60 مجتمع و سرای تجاری در 
بازار بزرگ تهران و خیابان های اطراف، انجام شده 
به  پایتخت  برق  نیز شبکه  مانوری یک روزه  و طی 
شکل کامل در سطح مناطق مناطق 22 گانه بررسی 

و ایمن سازی شد.
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افتتـاح1750میلیـاردریال
پـروژهتوسـطشـرکت
توزیعبـرقشیـراز

فـوق توزیع شـماره 
خطـوط  و  بیضـا   2
آن  خروجـی  و  ورودی 
بـا همـکاری شـرکت بـرق 
فـارس و شـرکت  منطقـه ای 
توزیع شـیراز، با سـرمایه ای بالغ 
بـر 4۰۰ میلیـارد ریـال اجرا شـد و 

بهره بـرداری رسـید. بـه 
اعتبـار  اینکـه  بیـان  بـا  زراعت پیشـه 
هزینه شـده در فاز اول فیدربندی ایستگاه 
یادشـده 7۰ میلیارد و در فـاز دوم5۰ میلیارد ریال بوده 
اسـت، گفت: با کامل شـدن بهره بـرداری از ایـن پروژه، 
امـکان تامین برق برای مشـترکان، خصوصا مشـترکان 

بخـش کشـاورزی، فراهم خواهد شـد.
او بـا یـادآوری اینکـه افـق طراحی و اجرای پسـت فوق 
توزیـع 6۳ کیلوولـت بیضاء بلند مدت اسـت، گفت: این 
اقـدام یـک زیرسـاخت مناسـب برای توسـعه پایـدار و 

کمـک به جهـش تولید به شـمار مـی رود.
او، ادامـه داد:  بخشـی ازپـروژه های افتتاحـی  با اعتبار 
87۰ میلیـارد ریال شـامل نیرورسـانی، افزایش قدرت، 
برقـراری 15هـزار  توسـعه فیـدر و روشـنایی معابـر، 
انشـعاب، نیرورسـانی بـه 2هـزار متقاضـی و افزایـش 
قـدرت 2۰۰ دسـتگاه ترانس، نگهداری شـبکه، مکانیزه 
نمـودن خدمات، رفـع اتفاقات، بازیابی شـبکه، توسـعه 

عملیـات خـط گرم اسـت.
زراعت پیشـه گفت:  بحمداهلل سـرمایه گذاری مناسـبی 
توسـط بخش خصوصـی در تولیـد برق صـورت گرفته  

کـه می تـوان بـه بهره بـرداری از نیـروگاه یـک مگاواتـی 
خورشـیدی بـا هزینـه کـرد 1۰۰میلیـارد ریـال، مولـد 
مقیـاس کوچـک  شـش مگاواتـی  بـا هزینـه کـرد 4۰۰ 
میلیـارد ریـال، مولـد مقیاس کوچـک یک و نیـم مگاواتی 
بـا هزینه کـرد 8۰ میلیـارد ریـال، مولد مقیـاس کوچک 
چهـار مگاواتـی با هزینه کـرد ۳۰۰ میلیارد ریـال از دیگر 

پروژه هـای آمـاده بهره بـرداری در هفتـه دولـت شـد.
زراعت پیشـه، بـا اشـاره بـه اجـرای طرح هـای منحصر به 
فـرد روشـنایی معابر، در شـیراز، گفـت: از ابتدای امسـال 
طرح هـای متعـدد روشـنایی معابـر اصلـی، بـه ویـژه در 
مسـیرهای گردشـگری، بـا همـکاری شـهرداری شـیراز 
مانند روشـنایی خیابان ارم، خیابـان آزادی، میدان آزادی 
تـا چهـار راه ادبیـات، بلوار تخت جمشـید و بلـوار طالییه 

اجرایی شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـیراز، اعتبـار 
هزینـه شـده بـرای طرح هـای روشـنایی معابـر را بالغ بر 
45میلیـارد ریـال اعالم و خاطرنشـان کـرد در محورهای 
گردشـگری سـتون و پایـه ها و چراغهای اسـتفاده شـده 
برای روشـنایی معابر متناسـب با بافت گردشـگری مسیر 

بوده اسـت.
 زراعت پیشـه با اشاره به درخواسـت های مکرر شهروندان 
در خصـوص اجرا، تکمیل یا به سـازی روشـنایی معابر در 
بخش هایـی از شـیراز، گفـت: یکـی از موارد مـورد تاکید 
شـهروندان، تامیـن و تکمیـل روشـنایی بلـوار طالئیـه و 
تخـت جمشـید از محورهـای پـر تردد شـیراز بـود که با  
مشـارکت شـهرداری شـیراز، به صورت فازبندی در حال 

اجراسـت و بخشـی از آن در هفتـه دولت افتتاح شـد.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق شـیراز گفـت: به 
مناسـبت هفتـه دولت، بالغ بر 175۰ میلیـارد ریال پروژه 
برقـی در محـدوده تحـت مدیریـت ایـن شـرکت آمـاده 

شـد. بهره برداری 
مهندس جالل زراعت پیشـه، ضمن تسـلیت به مناسـبت 
اباعبـداهلل  فرارسـیدن ایـام محـرم و شـهادت حضـرت 
الحسـین)ع( و گرامی داشـت هفتـه دولت، گفت: امسـال 
و بـه مناسـبت هفتـه دولـت، هفـت عنـوان پـروژه کالن 
توزیـع بـرق شـیراز بـا اعتبـاری بالـغ بـر 175۰ میلیارد 

ریـال، بـه بهره بـرداری رسـید.
آمـاده  پروژه هـای  مهم تریـن  گفـت:  زراعت پیشـه 
توزیـع  فـاز دوم فیدربنـدی پسـت فـوق  بهره بـرداری، 
شـماره 2 بیضـاء اسـت که با هدف فراهم شـدن شـرایط 
جـذب متقاضیان جدیـد کشـاورزی و صنعتی همچنین 
افزایـش قابلیـت اطمینان شـبکه به اجرا رسـیده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه فـاز اول فیدربنـدی ایـن پسـت دهه 
فجـر سـال گذشـته افتتـاح شـد، گفـت: فـاز اول پسـت 
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بهرهبرداریاز12۸طرحبرقرسانیهمزمانبا
هفتهدولتدرآذربایجانغربی

به  برق رسانی  برق چاه های کشاورزی،  تامین 
روستاهای فاقد برق، تامین روشنایی معابر و 
ظرفیت سازی شبکه برق شهرک های صنعتی 

استان است.
 14۰ طرح ها  این  اجرای  برای  افزود:  وی 
کیلومتر   22۰ متوسط،  فشار  کیلومترشبکه 
شبکه فشار ضعیف، 2.6 کیلومتر شبکه روشنایی 
احداث و تعداد ۳9۰ دستگاه پست هوایی نصب و 

راه اندازی شده است.
آذربایجان غربی  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
دولت  هفته  در  کلنگ زنی  آماده  طرح های  به  اشاره  با 
گفت: اصالح و بهینه سازی شبکه در راستای تقویت برق 
مشترکین و رفع ضعف ولتاژ در سطح استان به طول 16۰ 
کیلومتر، برق رسانی به 2 روستای بایزه مره و کانی اسپان 
بوغلمیش  و  نوروزلو  روستای   2 به  برق رسانی  سردشت، 
گاموس  و  کاروانقران  روستای  به 2  برق رسانی  شاهین دژ، 
ماکو، برق رسانی به روستای قزلجه علیا در مهاباد، برق رسانی 
به روستای قانی قیه در خوی و برق رسانی به روستای قزقاپان 

ترک در تکاب جزو این طرح هاست.
حسن بکلو ادامه داد: برای اجرای طرح های آماده کلنگ زنی 

282 میلیارد و 1۰1 میلیون ریال اعتبار برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: 
به مناسبت هفته دولت 128 طرح برق رسانی در این استان 
با 9۰5 میلیارد و 29۰ میلیون ریال هزینه به بهره برداری 

می رسد.
اکبر حسن بکلو اظهار داشت: این طرح ها شامل، رفع ضعف 
بهینه سازی شبکه در  و  و روستایی، اصالح  ولتاژ شهری 
راستای تقویت برق مشترکان و رفع ضعف ولتاژ، تامین برق 
باال بردن سطح قدرت  شهری و روستایی، توسعه فیدر و 
تولیدی،  و  صنعتی  مراکز  برق  تامین  توزیع،  شبکه  مانور 

ایـن اسـتان هدیـه کـرده اسـت هـم بـه سـادگی نمی تـوان 
گـذر کـرد. احداث شـبکه 2۰ کیلوولت، احداث شـبکه فشـار 
ضعیف، احداث پسـت هوایی، برق رسانی 
بـه روسـتاهای فاقـد بـرق، بهره بـرداری 
ارومیـه،  ایثـار  بـرق  اداری  از سـاختمان 
بـرق  اداری  از سـاختمان  بـرداری  بهـره 
ولیعصـر خـوی، احداث شـبکه روشـنایی 
معابـر و تامیـن بـرق مسـاکن مهر سـطح 
اسـتان آذربایجان غربـی از دسـتاوردهای 
و  تدبیـر  دولـت  ارزشـمند  و  چشـمگیر 
امیـد در بخش برق رسـانی اسـت و برای 
اجـرای این طرح هـا 2.2۰9.42۰ میلیون 

ریـال اعتبـار هزینه شـده اسـت.
در حـال حاضـر یک میلیـون و 28۰ هزار 
و 562 مشـترک بـرق در اسـتان وجـود 
توزیـع  مدیریـت   2۰ توسـط  کـه  دارد 
بـرق در سـطح اسـتان به این مشـترکین 

خدمـات رسـانی می شـود.

افتتاح5۳0طرحبرقرسانیهدیهدولتدوازدهمبه
مردمآذربایجانغربی

اسـتان مـرزی آذربایجان غربـی در شـمال غربـی تریـن نقطه 
کشـور بـوده و برخـورداری قابـل توجـه مـردم این اسـتان از 

را  حاضـر  زمـان  در  زیربنایـی  امکانـات 
می تـوان ارمغانـی از تـالش دولـت تدبیـر 
و امیـد در ایـن مناطـق بـه شـمار آورد و 
افتتـاح 5۳۰ طـرح بـرق رسـانی در جـای 
جـای این اسـتان گـواه بـر این ادعاسـت.

دولـت تدبیـر و امیـد در طـول سـال های 
گذشـته بـرکات بسـیاری را بـرای ملـت 
مرزنشـین  مـردم  خصـوص  بـه  ایـران 
کـه  آورده  ارمغـان  بـه  آذربایجان غربـی 
ایجاد تحول در توسـعه شـبکه برق رسـانی 
در آبادی هـا و شـهرهای کوچـک و بزرگ 
و دور و نزدیـک ایـن سـرزمین از جملـه 
آنهاسـت؛ شـبکه ای که زیربنای توسـعه و 
تامین کننـده رفـاه سـاکنان ایـن مناطـق 

. ست ا
بـدون تردید دسترسـی مناسـب و آسـان 

بـه انـرژی، موتـور توسـعه روسـتایی بـه شـمار مـی رود اما از 
کنـار آسـایش و آرامشـی کـه شـبکه توزیـع بـرق بـه مـردم 
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کاهش نرخ خاموشی در 
استــان کرمانشــاه

در جلسه تکریم و معارقه معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 

کرمانشاه عنوان شد:

کاهشنرخخاموشیدر
استــانکرمانشــاه

و  بهره برداری  معاون  معارفه  و  تکریم  در جلسه 
دیسپاچینگ که با حضورمعاونان و مدیران شرکت 
شد،  برگزار  کرمانشاه  استان  برق  نیروی  توزیع 
مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت، 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  اقدامات  اهم 

کرمانشاه در سال 98 را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه، مهندس امیدعلی مرآتی با بیان 
اینکه شرکت توزیع برق استان کرمانشاه همگام 
توانیر،  شرکت  زیرمجموعه  شرکت های  سایر  با 
به منویات مقام معظم رهبری  در راستای توجه 
دستاوردهای شایان توجهی داشته است، گفت: 
به عنوان نمونه شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه توانست تلفات برق درشبکه های توزیع 

را به رقم زیر سیزده درصد برساند.
وی گفت: این طرح هم راستا با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ابالغی از سوی معظم له با اقدامات موثر 
در زمینه توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز 

برق انجام شده است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برنامه  با  این طرح  کرمانشاه،خاطرنشان ساخت: 
ریزی و تالش جهادی صورت گرفته و هدف گذاری 
کرده ایم تا طی سال 1399 این شاخص را به 11/8 

درصد برسانیم.
میزان  این  از  حاصل  دستاوردهای  مهم ترین  از 
چندین  صرفه جویی  به  می توان  تلفات،  کاهش 
زیادی  آزادسازی مقدار  از  ناشی  تومانی  میلیارد 
مصرف  انتقال،  وشبکه های  نیروگاه ها  ظرفیت 
سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از انتشار گازهای 

آالینده زیستمحیطی نامبرد. 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه بیان کرد: نرخ خاموشی استان کرمانشاه 
درسال98 نسبت به سال قبل با کاهش چشمگیری 

به عدد 74صدم دقیقه در روز برای هر مشترک 
رسیده است در حالی که سال 97 نرخ خاموشی 
استان کرمانشاه 87صدم دقیقه در روز برای هر 
هدف گذاری   99 سال  برای  است.  بوده  مشترک 
63صدم  مشترک  هر  ازای  به  خاموشی  کاهش 

دقیقه را در برنامه داریم.
مهندس مرآتی با اشاره به اینکه اصالح و بهینه 
سازی خطوط و تاسیسات یکی از برنامه های اصلی 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه است، 
514کیلومتر  از  بیش   98 سال  در  کرد:  تشریح 
و  اصالح  و شبکه شامل:  بهینه خطوط  و  اصالح 
بهینه 355کیلومتر خط فشار ضعیف، 152کیلومتر 
خط فشار متوسط، هفت کیلومتر شبکه روشنایی 
معابر و 405 دستگاه پست توزیع برق انجام شده 

است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 162 از  بیش   98 سال  در  کرد:  بیان  کرمانشاه 
کیلومتر خط فشار متوسط بیست کیلوولت، 99 
کیلومتر خط فشار ضعیف و پانزده کیلومتر شبکه 
چراغ  دستگاه   3514 و  احداث  معابر  روشنایی 

معابرنصب شده است.
وی با اشاره به برق  رسانی به هفت روستای بدون 
گذشته  سال  در  کرمانشاه  استان  در سطح  برق 
گفت: سال 98 به بیش از 21هزار مشترک جدید 
در بخش های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعت و 

معابر، انشعاب برق واگذار شده است.
مهندس مرآتی در بخش دیگری از این گزارش به 
فعالیت های حوزه لوازم اندازه گیری اشاره کرد و 
تصریح کرد: در سال گذشته برای 840 مشترک در 
مجتمع های تجاری سطح استان پروژه کنتورهای 
هوشمند )AMI( اجرا و به بهره برداری رسیده است.
پروژه  کنتورهای  بهره برداری  و  اجرا  به  وی 
هوشمند جهت مشترکین دیماندی به تعداد 5400 
اشتراک اشاره کرد و افزود: اجرا و بهره برداری50 

اشتراک پروژه کنترل های اسمارت کالستر برای 
بازارچه های مرزی از دیگر خدمات شرکت توزیع 

نیروی برق استان کرمانشاه درسال98 است.
مهندس امیدعلی مراتی در پایان گفت: حال در 
این روزهای گرم سال و قرار گرفتن در اوج مصرف 
برق در تابستان 99 صنعت برقی که پیوسته و بی 
وقفه برای اعتالی این صنعت و خدمت رسانی به 
مردم عزیز در تالش و تکاپو بوده است از مردم 
عزیز فقط یک تقاضا دارد؛ همدلی و همراهی برای 
استفاده بهینه از نعمت برق تا همگان در سراسر 

ایران از آن بهره مند باشند.
در پایان این جلسه، از مهندس داریوش منصوری 
این  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  پیشین  معاون 
به  بیژن ملک پور  و  مهندس  تقدیر شد  شرکت 
عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی گردید.
مهندس  ازسوی  جداگانه ای  احکام  با  ادامه،  در 
برق  توزیع  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  مرآتی 
عنوان  به  منصوری  مهندس  کرمانشاه،  استان 
سرپرست قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی و 
مهندس محمد مرادی میانکوهی به عنوان مشاور 

مدیرعامل در حوزه بهره برداری منصوب شدند.
حفظ  ضمن  سیما  نیک  الهه  مهندس  همچنین 
پست سازمانی به عنوان سرپرست دفترآموزش 
و برنامه ریزی نیروی انسانی این شرکت منصوب 

شد.
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شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان کرمانشـاه 
در زمینه شـاخص هـای عمومی سـال 1398 در 
جشنواره شـهید رجایی اسـتان، حائز رتبه برتر 

. شد
به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیروی 
برق اسـتان کرمانشـاه؛ شـانزدهمین جشـنواره 
اسـتاندار  حضـور  بـا  اسـتان  رجایـی  شـهید 
کرمانشـاه و بـا معرفـی دسـتگاه هـای برتر در 
سرسرای شـهدای دولت اسـتانداری برگزار شد.
جشـنواره شـهید رجایی بر اسـاس شاخص های 
اختصاصـی و عمومـی در عملکرد دسـتگاه های 
کـه  شـود  مـی  ارزیابـی  اسـتان  اجرایـی 
شـاخص های اختصاصـی مربـوط بـه عملکـرد 
دسـتگاه اجرایی در اجـرای ماموریت های محوله 
بر اسـاس اسـناد توسـعه، سیاسـت های اقتصاد 

مقاومتـی و ... اسـت.

در مـورد شـاخص های عمومـی هم شـش محور 
از جملـه؛ توسـعه دولـت الکترونیـک، اصـالح 
سـاختار سـازمانی، مدیریت سـرمایه انسـانی، 
بهبود فضـای کسـب و کار، ارتقا سـالمت اداری 
و پاسـخگویی و اسـتقرار نظام مدیریت عملکرد 
بـرای ارزیابی عملکـرد دسـتگاه های اجرایی در 
نظـر گرفته شـده اسـت کـه در این جشـنواره 
مجموعا 65 دسـتگاه اجرایی بـرای حضور اعالم 

آمادگـی کـرده بودند.
شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان کرمانشـاه در 
ایـن جشـنواره در زمینه شـاخص هـای عمومی 
موفق شـد رتبه برتر رااز بین 65 شـرکت کسب 
نماید و مهندس بازوند اسـتاندار کرمانشـاه لوح 
تقدیـر و تندیس رتبه برتر شـاخص های عمومی 
را بـه مهنـدس  امیـد علـی مرآتی ریـس هیات 

مدیـره و مدیـر عامل این شـرکت اهـدا کرد.

شرکتتوزیعنیرویبرقاستـان
کرمانشـاهرتبهبرترراکسبکرد

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه:

شرکتتوزیعنیرویبرقاستـان
کرمانشـاهرتبهبرترراکسبکرد
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بهرهبرداریاز6۳پروژهیبـرقرسـانی
دراصفهانهمزمانباهفتهدولت

بهرهبرداریاز6۳پروژهیبـرقرسـانی
دراصفهانهمزمانباهفتهدولت

6۳ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد تومان 
همزمان با هفته مبارک دولت در مدار قرار می گیرد  و بهره 

برداری از آن آغاز خواهد شد .
برق رسانی به 4 مجموعه مسکن مهر بهارستان، بازسازی 
شبکه های خیابان احمدآباد به طول 12 کیلومتر، تقویت 
و بازسازی شبکه ی برق بلوار کشاورز به طول 2/5 کیلومتر، 
برق رسانی به مشاغل مکمل در شرق اصفهان با شبکه 
ای به طول ۳۰ کیلومتر، بازسازی روشنایی معابر بخشی 
با استفاده از 65۰ دستگاه  از خیابان های شمال اصفهان 
چراغ پربازده کم مصرف LED، بازسازی شبکه کوی امام 
نصب 4۳5  و  تجهیز  اصفهان،  شرق  جنوب  محدوده  در 
دستگاه کنتور هوشمند در بخش های کوهپایه، هرند و ورزنه 
و شهرک صنعتی سگزی و جی، بازسازی و اصالح شبکه ها 
در خیابان های توحید و بوستان سعدی، بخشی از پروژه های 
هفته دولِت شرکت توزیع برق اصفهان می باشد که در هفته 

جاری مورد بهره برداری قرار  خواهد گفت.
مهندس حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق 
اصفهان در این باره گفت: از سال گذشته تاکنون با همه 
چالش های پیش آمده از جمله محدودیت هایی که  شیوع 
ویروس کرونا ایجاد کرد؛  محدودیت نقدینگی و اعتبارات، 
16۳۳ پروژه بزرگ  و کوچک برق رسانی در سطح شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با هزینه ای بالغ بر 1188۰47 

میلیون ریال به بهره برداری رسید. 
وی تصریح کرد با اجرایی شدن این پروژه ها بخش زیادی از 
شبکه های فرسوده 5۰ ساله برق اصفهان بازسازی شد؛ به 
طوری که  نزدیک به 1۰۰ کیلومتر بازسازی و تقویت شبکه 
و فیدرگیری انجام گرفت و بیش از 1۳۰۰ دستگاه کنتور 

هوشمند  فهام در مدار قرار گرفت. 
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت سازی برای پذیرش انشعابات 
کل  در  و  بحرانی  مواقع  در  مانور  قدرت  افزایش  جدید، 
برق رسانی پایدار و مطمئن  شبکه ها  از اهدافی بوده است 

که در پروژه های برق رسانی مد نظر قرار گرفته است.
این مقام مسئول به دیگر اهداف این پروژه ها اشاره کرد 
کاهش حوادث  اطمینان شبکه،  قابلیت  افزایش  افزود:  و 
و خاموشی ها و کاهش انرژی توزیع نشده؛ بهبود شرایط 

اهداف  دیگر  از  شهری  مبلمان  زیبایی  و  سبز   مدیریت 
اجرایی این پروژه ها بوده است.

مهندس پیر پیران  به یکی از شناخته شده ترین انرژی های 
پاک اشاره کرد و گفت: انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی 
پاک و سبز است که در کاهش میزان  تولید کربن در زندگی 
بشر موثر می باشد. به طوری که  سیاست های کالن انرژی 
اکثر کشورهای جهان داشتن انرژی پاک و حتی المقدور 
بدون کربن است که با کیفیت باال در اختیار ذی نفعان قرار 
می گیرد. با یک نگاه کلی به مدل اروپایی انرژی  در سال 
2۰۳۰  در می آبیم که در این سند به ابعاد مختلف در حوزه 
انرژی های پاک و بدون کربن  پرداخته شده و در حال حاضر 
نیز استراتژی و برنامه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در این حوزه بر فرایند توسعه پایدار و حفظ منافع تمامی 
ذی نفعان متمرکز است. همچنین توجه و اهتمام جدی به 
استفاده از این فرصت و پتانسیل موجود برای ایجاد درآمد 

پایدار برای اقشار و خانواده های کم درآمد نیز وجود دارد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر بالغ بر 21۳۳ کیلووات از 
برق شهرستان اصفهان توسط سامانه های برق خورشیدی 
با ظرفیت های متغیر یک تا 15۰ کیلوواتی تأمین می شود 
حال  در  و  نصب  مختلف  شرایط  و  طرح ها  قالب  در  که 
بهره برداری است. عالوه بر این، نیروگاه خورشیدی غدیر با 
ظرفیت تولیدی 1۰ مگاوات در مجاورت شهرک صنعتی 
جرقویه در سال های قبل  تأسیس و در حال بهره برداری 

است.
بهره برداری  حال  در  ظرفیت  کل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تولید برق خورشیدی در محدوده شهرستان اصفهان، بالغ 
بر 12.1۳۳ مگاوات است که با در نظر گرفتن سقف مجاز 
پیک 116۳ مگاواتی شرکت توزیع برق شهرستان، بیش از 
یک درصد بار مصرفی اصفهان از طریق انرژی های تجدید 

پذیر تأمین می شود.
ارتباطی،  مخابراتی،  زیر ساخت های  توسعه  ادامه  در  وی 
شاخصه های  مهمترین  از  را  افزاری  و سخت  افزاری  نرم 
برنامه های سال جاری عنوان کرد و گفت: سرآمدی شرکت 
در بومی سازی GIS و بهره گیری از تکنولوژی های نوین 
موجب ایجاد نرم افزارهای متعدد و کار آمد در شرکت شده 
است از جمله نرم افزار سپاد که توانسته  همزمان میزان 
مصرف برق در نقاط مختلف شهر را  محاسبه  و با استفاده 
از اطالعات دینامیکی موجود در شبکه و تحلیل آنها مناطق 
دچار مشکل را شناسایی و راه حل های مناسب را ارائه نماید. 
گرِم  تابستاِن  در  مصرف  مدیریت  به  مسئول  مقام  این 
امسال اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت استارتاپ ها 
با هیأت  توافق  در حوزه های خانگی و تجاری، مذاکره و 
و   اصفهان  صنایع  و  اصفهان  صنعتی  شهرک های  امنای 
انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان، استفاده از تمام 
ظرفیت های تبلیغاتی، تبیینی و ترویجی شهر اصفهان برای 

آموزش های همگانی از جمله اقدامات در این زمینه بوده 
است.

ظرفیت  از  مصرف  مدیریت  حوزه  در  داشت:  ابراز  وی 
پیشکسوتان صنعت برق به عنوان مروجین مدیریت مصرف 

نیز استفاده گردید .
وی به اهمیت رسانه های گروهی به منظور فرهنگ سازی 
مدیریت صحیح مصرف برق پرداخت و گفت: با تعامل و 
ارتباط های خوبی که با رسانه های مکتوب و دیجیتال در 
مخاطبان  گرفته  صورت  برق  مصرف  مدیریت  خصوص 

آگاهی های الزم را کسب نمودند. 
این  پروژه های  تمامی  نمود:  تصریح  پیران  پیر  مهندس 
راستای  در  امسال  و  گذشته  سال های  طول  در  شرکت 
اهدافی است که در استراتژی شرکت در 7 محور  تبیین 

و تدوین گردیده است. 
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رتبه اول در حوزه 
موشن گرافیک در دومین 
جشنواره نیرو و رسانه 

برای شرکت توزیع برق 
اصفهان

شرکت توزیع برق اصفهان در جشنواره ملی نیرو و رسانه موفق به کسب 
ویدئو  طریق  از  مجموعه  این  شد.  موشن گرافیک   رشته  در  اول  رتبه 
و  برق کشور  و  ارشد صنعت آب  نیرو و مدیران  کنفرانس در حضور وزیر 

اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت.

دومین جشنواره نیرو و رسانه با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی درباره تغییر اقلیم 
و سازگاری با این پدیده، با محوریت تأثیر آن بر صنعت آب و برق و همچنین بررسی 
تحوالت سرزمینی، الگو های رفتاری، اجتماعی و تغییرات تکنولوژیک در صنعت آب 

و برق و جلب مشارکت رسانه و شبکه های اجتماعی در برنامه های سازگاری با تغییر 
اقلیم برگزار شد.

یادداشت،  و  سرمقاله  و  مقاله  مصاحبه،  خبر،  و  تیتر  گزارش،  قالب  در  اثر   557
کاریکاتور و طنز مکتوب و رادیویی، عکس و اینفوگرافی و موشن گرافیک به دبیرخانه 

جشنواره رسید که این آثار در دو مرحله داوری شده اند.
در مرحله نخست داوری، 462 اثر و در مرحله دوم داوری 2۳9 اثر از سوی هیئت 
داوران شایسته ارزیابی تشخیص داده شده که از این میان 4۰ اثر حائز رتبه های 

نخست تا سوم شدند .

سالمت اداری صنعت برق در محک سنجش
شرکت توزیع برق اصفهان پایلوت سالمت اداری کشور شد 

طـرح  سـنجش میـزان سـالمت اداری و حقـوق شـهروندی در مجموعه 
وزارت نیـرو بـا نمونه سـازی طـرح  در شـرکت توزیع برق اصفهـان برای 
اولیـن بار در کشـور اجرایی شـد و نشسـت افتتاحیه این طرح در سـالن 

جلسـات میر برگزار شـد.
ایـن نشسـت کـه با حضـور مدیـر روابـط عمومـی شـرکت توزیـع برق 
اصفهـان و معـاون بازرسـی دفتر بازرسـی و مدیریـت  عملکـرد  وزارت 
نیـرو، پرسشـگران، مجری طـرح و کارشناسـان دفتر روابـط عمومی  به 

صـورت ویدئـو کنفرانس  برگزار شـد سـنجش سـالمت اداری بـه عنوان 
یـک طـرح پایه در شـرکت توزیع برق اصفهـان کلید خـورد و توضیحات 
اصلـی در مـورد نحـوه وزمان پرسشـگری و نقطـه نظرات در ایـن حوزه 

بـه بحـث و تبادل نظر گذاشـته شـد. 

مهنـدس اقبالـی معاون بازرسـی دفتر بازرسـی و مدیریت  عملکـرد  وزارت نیرو  با 
توجـه بـه اهمیـت این طرح گفـت: بـرای کسـب و کار و ارزیابی عملکرد سـازمانی 
بایـد بازخوردهـا و ارزیابی هـای اصولـی انجـام شـود و ایـن طـرح بـرای اولیـن بـار 
در کشـور بـا تالش هـا و حمایت هـای مدیـر عامـل و مدیـر روابـط عمومی شـرکت 
توزیـع بـرق اصفهـان در حـال انجـام اسـت کـه دقـت، توانمنـدی و تجربـه تیـم 
عمل کننـده و پرسشـگران می توانـد مسـیر روشـنی را در ارائـه خدمـات در اختیار 
مـا قـرار دهـد و خروجـی آن بـه عنوان یـک نتیجه نه تنهـا برای صنعت بـرق بلکه 

بـرای کل وزارت نیـرو قابل بررسـی می باشـد. 
وی در ادامـه تاکیـد کرد :از اسـفند ماه سـال گذشـته به علت شـیوع ویروس کرونا  
تـا کنـون نـه تنها در کشـور مـا بلکـه در کل دنیا و به صـورت بین المللـی  مباحث 
نظـر سـنجی و پایش هـا بـه صورت غیـر حضوری صـورت گرفته و به نظر می رسـد 
ایـن فراینـد به صـورت تلفنی خروجـی های قابل تعمیـم و اثر گـذاری را در اختیار 

وزارت نیـرو قرار دهد.
گفتنـی اسـت: در این نشسـت مدیـر روابط عمومی شـرکت توزیع بـرق اصفهان به 
معرفـی شـرکت و خدمـات قابـل ارائه بـه متقاضیان و مشـترکین پرداخـت و نحوه 

پرسـش و پاسـخ و سـنجش و پیمایش طـرح  را  به حضـار آموزش داد.   
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ســید محمــد موســوی زاده، مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــده در  ــرداری ش ــانی بهره ب ــی برق رس ــروژه عمران ــمنان از 73 پ س
ــروژه،  ــداد پ ــن تع ــاح ای ــرای افتت ــت: ب ــر داد و گف ــت خب ــه دول هفت
ــرمایه گذاری  ــار س ــال اعتب ــون ری ــارد و 916 میلی ــغ 276 میلی مبل

شــده اســت.
وی افــزود: ۳4 پــروژه توســعه و احــداث شــبکه و تاسیســات توزیــع بــرق بــرای 
ــا مبلــغ 166 میلیــارد و 659 میلیــون  ــد ب ــرای مشــترکان جدی ظرفیت ســازی ب

ــود. ــتان محســوب می ش ــای افتتاحــی در ســطح اس ــه پروژه ه ــال از جمل ری
موســوی زاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــش پــروژه روشــنایی معابــر بــا اعتبــار 14 
ــح  ــه هســتند، تصری ــن هفت ــاح در ای ــاده افتت ــال آم ــون ری ــارد و 96۳ میلی میلی
ــه  ــال ب ــا اعتبــار 18 میلیــارد و 584 میلیــون ری ــروژه ی روســتایی ب کــرد: 11 پ

ــد. ــمار می رون ــه ش ــاح ب ــل افتت ــای قاب ــوان پروژه ه عن
وی خاطرنشــان ســاخت: 22 پــروژه ی دیگــر در قالــب اصــالح و 
در  یــراق آالت،  و  تجهیــزات  و  برق رســانی  بهینه ســازی خطــوط 
راســتای افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و کاهــش تلفــات انــرژی 
ــه  ــال، در هفت ــون ری ــارد و 710 میلی ــغ 76 میلی ــا مبل ــی، ب الکتریک

ــد.  ــد ش ــاح خواهن ــاری افتت ــال ج ــت س دول
ــغ  ــون، مبل ــد تاکن ــر و امی ــت تدبی ــه کار دول ــاز ب ــان آغ ــه داد: از زم وی ادام
۳12 میلیــارد تومــان در حــوزه زیرســاخت های برق رســانی و تأسیســات و 

شــبکه های توزیــع بــرق اســتان ســمنان ســرمایه گذاری شــده اســت.
ــال  ــاه س ــت: از مردادم ــن گف ــتان همچنی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــف  ــبکه فشــار ضعی ــر ش ــزار مت ــداث 2۰7 ه ــات اح ــال، عملی ــه ح ــا ب 1۳98 ت
ــع  ــت های توزی ــتگاه پس ــب 24۰ دس ــی، نص ــی و زمین ــط هوای ــار متوس و فش
بــرق بــا ظرفیــت ۳7 مگاولــت آمپــر، برقــراری دوهــزار و 8۳ دســتگاه ســرچراغ 
ــا  ــرق 1۰7 انشــعاب چــاه آب کشــاورزی ب ــر و نصــب انشــعاب ب روشــنایی معاب

ــه انجــام رســیده اســت. ــال ب ــون ری ــارد و 6۳4 میلی ــار 5۳۰ میلی ــغ اعتب مبل
موســوی زاده گفــت: احــداث یــک هــزار و ۳۰5 کیلومتــر خطــوط هوایــی توزیــع 
بــرق، 156 هــزار متــر شــبکه زمینــی، بهره بــرداری از یــک هــزار و 7۳9 دســتگاه 
پســت های توزیــع بــرق بــا قــدرت 2۳4 مگاولــت آمپــر، برقــراری 66۳ انشــعاب 

بــرق چــاه آب کشــاورزی و نصــب 2۳ هزار و 958 دســتگاه ســرچراغ 
روشــنایی معابــر، از جملــه اقدامــات بــه عمــل آمــده از ابتــدای 

مــرداد مــاه ســال 92 تــا بــه حــال بــه شــمار مــی رود.

ــد  ــتراک جدی ــزار و 768 اش ــد، 64 ه ــر و امی ــت تدبی ــرد: در دول ــح ک وی تصری
ــه  ــرق اســتان اضافــه شــده و هم اینــک ایــن شــرکت ب ــه مجمــوع مشــترکان ب ب

ــد. ــات می ه ــرق خدم ــترک ب ــزار مش ــدود 4۰۰ ه ح
وی اعــالم کــرد: گــذر موفــق و بــدون خاموشــی برنامه ریــزی شــده در پیــک بــار 

ســال 1۳99، بــا همــکاری مشــترکان اســتان محقــق شــد.
ــی  ــاز واقع ــی نی ــه پیش بین ــن ک ــان ای ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــوی زاده در جم موس
پیــک بــار شــرکت توزیــع بــرق اســتان در صــورت رســیدن بــه دمــای 41 درجــه 
ــال  ــتان امس ــاخت: در تابس ــان س ــت خاطرنش ــگاوات اس ــراد، 52۰ م ــانتی گ س
پیــک بــار محقــق شــده 5۰۰ مــگاوات بــوده کــه بــه نســبت ســال گذشــته، 1.26 

درصــد رشــد را بــه همــراه داشــته اســت.
ــای  ــتان در برنامه ه ــترکان اس ــارکت مش ــور مش ــه منظ ــت: ب ــار داش وی اظه
ــا ایــن  ــار تابســتان، 997 اشــتراک بــرق، تفاهم نامــه همــکاری ب کاهــش پیــک ب
شــرکت منعقــد نمــوده و بــه مقــدار 55 مــگاوات همــکاری صــورت گرفتــه اســت.
موســوی زاده تصریــح کــرد: بــا تغییــر ســاعت کاری دســتگاه های اجرایــی از ۳1 
تیرمــاه تاکنــون، بــه میــزان دو مــگاوات کاهــش پیــک بــار و حــدود 2۰ درصــد 

اوج بــار ادارات کاهــش یافتــه اســت.
ــا توجــه بــه نیــاز مصــرف 2۰ مگاواتــی مشــترکان اســتان در  وی اضافــه کــرد: ب
پیــک بــار تابســتانی، بــا در نظــر گرفتــن حــدود 1۰ درصــد تلفــات شــبکه و 25 
ــی  ــت واقع ــگاوات ظرفی ــدود 27 م ــه ح ــاز ب ــروگاه، نی ــردان نی ــد ذخیره َگ درص
ــرای  ــی ب ــارد تومان ــرمایه گذاری 54۰ میلی ــه از س ــت، ک ــروگاه اس ــداث نی اح

ــت. ــده اس ــگیری گردی ــد پیش ــازی جدی ظرفیت س
موســوی زاده بــا عنــوان ایــن کــه بــا اجــرای رزمایــش مدیریــت مصــرف بــا قطــع 
ــزان  ــه می ــرق چاه هــای آب کشــاورزی اتصــال مســتقیم، ب از راه دور تابلوهــای ب
شــش مــگاوات کاهــش پیــک بــار محقــق گردیــد، یــادآور شــد: در راســتای طــرح 
ــزار و ۳۳  ــال 8 ه ــه ح ــا ب ــام، ت ــرژی فه ــت ان ــری و مدیری ــامانه اندازه گی فراس

دســتگاه از ایــن کنتورهــای هوشــمند در ســطح اســتان نصــب شــده اســت.
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مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروي بـرق اسـتان فـارس 
گفـت: ایـن شـرکت در هفتـه دولـت بیـش از5۰ پـروژه  
برق رسـانی با حجـم سـرمایه گذاری بیـش از5۰ میلیارد 
تومـان را افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـاند. احمدرضـا 
و  یـاد  و  خسـروی، ضمـن گرامیداشـت هفتـه دولـت 
خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر هـدف از افتتـاح ایـن 

افزایـش  پروژه هـا را تـالش درجهـت 
مشـترکین،  منـدي  رضایـت 

اسـتفاده بهینـه از امکانات 
و منابـع موجـود، تأمین 

برق پایـدار و مطمئن 
عنوان کـرد و افزود: 
این پروژه ها شـامل 
بـه  رسـانی  بـرق 
برق  6529متقاضی 
شـهری و روسـتایی

خسـروی،  می شـود. 
بـرای  اینکـه  بیـان  بـا 

طرح هـا،  ایـن  اجـرای 
بیـش از7۰کیلومتر شـبکه های 

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان فارس گفـت: نتایج 
اقدامـات صـورت گرفتـه از ابتـدای پیـک سـال جـاری تـا کنون 
سـبب شـده اسـت تا ایـن شـرکت بتوانـد در سـاعت های تعریف 
شـده ایـام پیـک روزانـه سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل حـدود 8 درصـد در انـرژی بـرق صرفه جویـی کـرده 
و موفـق شـود، حدود6۰۰مـگاوات مصـرف انـرژی راکاهش دهد. 
احمدرضا خسـروی خاطرنشـان کـرد: نصب کنتورهای هوشـمند 
فهـام، نظـارت وبازرسـی درایـام پیـک به صـورت روزانـه درکلیه 
شهرسـتان ها توسـط بازرسـین ویژه و محـدود سـازی کنتورهای 
اداری بـه میـزان 5۰% دیمانـد قـراردادی پـس از پایـان سـاعت 
کاری نیـز از اقدامـات صـورت پذیرفتـه در جهـت مدیریـت پیک 

بـار99 می باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری جهـت مسـاجد پرمصـرف 
مناطـق گرمسـیرکنتورهای هوشـمند فهـام نصب گردیده اسـت، 

)افزایـش مشـارکت  پـروژه تجمیع کننـده  اجـرای  اضافـه کـرد: 
مشـترکین خانگـی و تجـاری در مدیریـت بـار(، اجـرای پـروژه 

کنتـرل بار سرمایشـی در بسـتر IOT به صـورت پایلوت 
در مدیریت هـای تابعـه شـرکت و همچنیـن پایش 

میـزان کاهـش بار مشـترکین همـکار در طرح 
ذخیـره عملیاتـی و ارسـال پیامـک لحظه ای 

اعــالم نیـاز بـه همـکاری این مشـترکین 
درطـــــرح، از دیگــــــر بـرنــامه های 
صورت پذیرفته از سـوی این شــــرکت 
در راستای نیـــل بــــه اهـــداف پیک 

بار امسـال می باشــد. 
مدیــرعامـل شـــرکت توزیــع نیــروی 

سـخنان  ادامـه  در  فـارس،  اسـتان  بـرق 
در  رسـانه ها  بدیـل  بـی  نقـش  بـه  خـود 

و6۰  احـداث  وضعیـف  فشارمتوسـط 
شـده  نصـب  هوایـی  پسـت  دسـتگاه 

افزایـش  منظـور  بـه  همچنیـن  شـد:  یـادآور  اسـت، 
قابلیـت اطمینـان شـبکه و رفـع افـت ولتـاژ دربرخـی 
مناطـق، بـا صرف اعتبـاری درحـدود21 میلیـارد تومان، 
تعداد1۰دسـتگاه اتوترانـس و 2۳ دسـتگاه پسـت هوایی 
نصـب گردیـده و تقویـت 16۰ دسـتگاه پسـت هوایـی 
و اصـالح 5۰۰ پایـه فرسـوده صـورت گرفتـه 
اسـت. مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی 
بـرق اسـتان فـارس در بخـش دیگری 
از سـخنان خـود بـه پروژه هـای برق 
رسـانی بـه روسـتاهای بـدون بـرق 
نیـز اشـاره کـرد و گفـت: 7پـروژه 
بـرق رسـانی بـه روسـتاهای بدون 
بـا سـرمایه گـذاری  بـرق اسـتان 
2میلیـارد و4۰۰میلیـون تومـان در 
افتتـاح  هفتـه دولـت سـال جـاری 
شـده اسـت کـه بـا بهره بـرداری از این 
پروژه ها 56 خانوار سـاکن در این روسـتاها 
انـرژی بـرق برخـوردار گردیده انـد.  از نعمـت 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

بهرهبرداریاز50پروژهبرقرسانی
دراستانفارسهمزمانباهفتهدولت

کاهشپیکبار600مگاواتیدرتابستانسالجاری

وی افـزود: برای برق رسـانی به این روسـتاها 17 کیلومتر 
شـبکه فشـار متوسـط وبیـش از۳کیلومتر شـبکه فشـار 
ضعیف احداث و 8 دسـتگاه پسـت هوایی با ظرفیت 225 
کیلـو ولـت آمپر نصب شـده اسـت. این مقام مسـئول در 
بخـش دیگـری از سـخنان خـود از نصـب 2 هـزار کنتور 
هوشـمند فهام طی هفته دولت امسـال خبر داد و گفت: 
این تعداد کنتور فهام جهت مشـترکین بـزرگ دیماندی 
بـا صـرف اعتباری معـادل 6 میلیارد تومان نصـب و مورد 

بهره بـرداری قـرار گرفت. 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان فـارس در 
خاتمه با بیان اینکه خدمت رسـانی شـرکت توزیع نیروی 
بـرق اسـتان فـارس محـدود بـه زمـان خاصـی نیسـت، 
تصریـح کرد: پرسـنل خـدوم صنعت برق اسـتان با درک 
شـرایط کنونـی کشـور، ناشـی از شـیوع بیمـاری مهلک 
کرونـا، از روزهـای نخسـت درکنار مدافعان سـالمت بوده 
و در جهـت خدمات رسـانی مطلوب و تامیـن برق پایدار و 
مطمئن برای مشـترکین به صورت شـبانه روزی در حال 

فعالیت می باشـند.   

احمدرضا خسروی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان فارس 
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ارائه۸2خدمتشرکتتوزیعنیرویبرقاستانفارسبهصورتالکترونیک

مدیریـت  فرهنـگ  کـردن  نهادینـه 
مصـرف بـرق در میـان جامعـه و 
موفقیـت برنامه هـای پیـک بـار 
آگاهـی  و گفـت:  اشـاره کـرد 
شـهروندان در حـوزه مصـرف 
بـدون  آن  مدیریـت  و  بهینـه 
شـک با انجـام رسـالت جامعه 

خبـری شـکل گرفـت و در 
شـرکت  راسـتا  ایـن 

تـالش کرده اسـت 
بـا در نظـر گرفتـن 
و  بـــاال  ظـرفیـــت 
مکتـوب،  رسـانه های  جایـگاه 
سـایت های خبـری محلـی و کشـوری، 

فضـای مجـازی، صـدا و سـیمای مرکـز اسـتان در زمینـه 
مدیریـت مصـرف  فرهنـگ سـازی  و  تنویرافـکار عمومـی 
انـرژی گام هـای اساسـی بـردارد. مدیرعامل شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق اسـتان فـارس، در خاتمـه تاکیـد کـرد: بـی 
تردیـد کسـب موفقیـت در کاهش پیـک بـار 6۰۰ مگاواتی 
در تابسـتان سـال جـاری مرهـون حمایـت های مسـئوالن 
ارشـد اسـتان و شهرسـتان ها، مشـارکت کلیـه مشـترکین 
بـه ویژه مشـترکین بخـش کشـاورزی، همـت کارکنان 
سـخت  پیمانـکاران  همچنیـن  و  پرتـالش 
کـوش شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان 
فـارس اسـت کـه شایسـته تقدیربـوده و 
امیدواریـم ایـن حمایت ها، مشـارکت ها 
و تالش هـا همچنان به صورت مسـتمر 
و با جدیت بیشـتر ادامه داشـته باشـد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از ارائه 
خدمات غیرحضوری شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس در حوزه مشترکین و سایر حوزه ها خبرداد. 
حفظ  راستای  در  داشت:  بیان  خسروی،  احمدرضا 
سالمت شهروندان گرامی و پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا با توسعه و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی این 
شرکت به مشترکین و مراجعین، ضمن حذف مراجعه 
حضوری برای دریافت خدمت، افزایش دسترسی سریع 
و امکان ارائه اطالعات و خدمات نیز محقق شده است 
که این امر افزایش رضایت مشترکین را به دنبال دارد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با 
پیاده  و  احصا  پروژه شناسایی،  که  مطلب  این  بیان 
سازی خدمات الکترونیکی شرکت های توزیع نیروی 
برق به عنوان پایلوت صنعت توزیع برق کشور، دراین 

شــرکت میسـر 
اســت،  شـــده 
اظهـــار داشـت: 
در ایـن پـروژه با 
بررسـی و تحلیل 
الیـه کسب و کار 

شرکت های توزیع نیروی برق فهرست خدمات قابل 
خدمت،  هر  شناسنامه  الکترونیکی،  صورت  به  ارائه 
سامانه ها و وب سرویس های خدمات استخراج شده 
جهت تبادل اطالعات، مدون گردید. این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی مابین شرکت توانیر 
به عنوان ناظر عالی پروژه و سازمان اداری و استخدامی 
کشور برگزار و در نهایت از بین 28۰ خدمت احصا 
تایید و کددار گردید. الکترونیکی  شده 82 خدمت 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، 
و  احصا  ماموریت  که  ازآنجا  شد:  یادآور  درخاتمه 
صنعت  نیاز  مورد  الکترونیکی  خدمات  پیاده سازی 
توزیع برق کشور)54 خدمت درحوزه غیر مشترکین 
و 28 خدمت در حوزه مشترکین( به این شرکت ابالغ 
سیاست های شرکت  با  افزارمنطبق  نرم  است،  شده 
توانیـــــر و استانداردهــای 
و  الکترونیـکی  خدمـــات 
مصـوب  خدمـت  میــــز 
و  تهیه گردیده  نیز  دولت 

تاکنون  سال 98  از 

ضمن راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الکترونیکی 
از  خدمت  کشور،82  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
طریق میز خدمت الکترونیکی موجود در وب سایت 
آدرس  به  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
www.farsedc.ir قابل ارائه به مردم شریف استان 

می باشد.    
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به گزارش دفتر روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان، علیرضا علیزاده رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل این شرکت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایي و باهنر و بزرگداشت هفته دولت ، هدف 
از افتتاح این پروژه ها را تالش درجهت افزایش رضایت 
منابع  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  مشترکان،  مندي 
موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن عنوان کرد و افزود: 
به حول و قوه الهي 378 پروژه در کل استان در حال 
حاضر قابل بهره برداري و افتتاح مي باشند،  این پروژه 
ها با صرف مجموع اعتباري بالغ بر 247 میلیارد ریال به 

اتمام رسیده اند.

مهندس علیزاده درباره برق رساني به روستاهاي بدون 
برق خاطرنشان کرد:تامین برق روستاهاي کماجین  و 
امیر آباد در حوزه شهرستان ابهر با اعتبار 4.1 و 2.6 
میلیارد ریال و برق رساني روستاهاي مهدیلو و کشکنلو 
در حوزه شهرستان خدابنده با اعتبار 8.9 میلیارد ریال 
نیز به بهره برداري خواهدرسید، که در مجموع 4 پروژه 
برق رساني روستایي با اعتباري بالغ بر 15.6 میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت سال جاري افتتاح مي شوند 
که با بهره برداري از این پروژه ها 30  خانوار ساکن در 

این روستاها از نعمت انرژي برق برخوردار مي شوند.
وي تصریح کرد : از مجموع این تعداد پروژه ، 154پروژه 

49طرح  85میلیاردریال،تعداد  اعتبار  با  زنجان  در 
 ، ریال  اعتبار29میلیارد  صرف  با  ابهر  شهرستان  در 
100پروژه در شهرستان خدابنده با اعتبار 46میلیارد 
ریال ، 35 پروژه در شهرستان خرمدره با صرف هزینه 
اي بالغ بر 27 میلیارد ریال ، تعداد9 طرح در شهرستان 
سلطانیه با اعتبار 4 میلیارد ریال ، تعداد 24 پروژه در 
تعداد 4   ، ریال  اعتبار 52میلیارد  با  شهرستان طارم 
پروژه در شهرستان ماهنشان با صرف اعتبار 3 میلیارد 
ریال و تعداد3 پروژه در شهرستان ایجرود با اعتباري 
بیش از 1میلیارد ریال در بازه زماني هفته دولت افتتاح 

خواهدشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان در 
خاتمه با بیان اینکه خدمت رساني شرکت توزیع نیروي 
برق استان زنجان محدود به زمان خاصي نیست،تصریح 
کرد: پرسنل خدوم صنعت برق استان با درک شرایط 
کرونا،  مهلک  بیماري  شیوع  از  ناشي  کشور،  کنوني 
از روزهاي نخست درکنار مدافعان سالمت بوده و در 
و  پایدار  برق  تامین  و  مطلوب  رساني  جهت خدمات 
مطمئن براي مشترکان به صورت شبانه روزي در حال 

فعالیت هستند.
وي با قدرداني از تالش هاي تک تک همکاران شرکت 
 ، ها  پروژه  این  اجراي  در  استان  برق  نیروي  توزیع 
ابراز امیدواري کرد که انشاهلل با بهره برداري از آنها ، 
موجبات افزایش رضایت مندي هم استاني هاي عزیز از 
خدمت گزاران نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران بیش 

از پیش فراهم آید.

همزمان با هفته دولت

بهـرهبردارياز۳7۸پروژه
توزیـعبـرقاستانزنجان
بااعتابر247میلیـاردریال
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در نشست مدیران عامل شرکت هاي آب و برق 
و صنایع وابسته با مجمع نمایندگان مردم استان 
زنجان در مجلس شوراي اسالمي بر افتتاح 250 
پروژه با اعتباري بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان 

در 31 استان  اشاره شد که همزمان با دهه فجر امسال با 
حضور وزیر نیرو در قالب پویش هرهفته-الف-ب-ایران 
در استان زنجان نیز طرح هاي قابل بهره برداري  محقق 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع برق استان زنجان، 
مهندس علیرضا علیزاده رئیس شوراي هماهنگي صنعت 
آب و برق در این نشست صمیمي 3 ساعته بر لزوم تعامل 
نزدیک نمایندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسالمي 

با شرکت هاي آب و برق و صنایع وابسته تاکید کرد.
همچنین وي ظرفیت هاي توسعه زیرساخت هاي اقتصادي 
از جمله حمایت از بخش هاي زیر بنایي مانند آب و برق و 
صنایع تولید کننده انرژي و تجهیزات برق در استان زنجان 

را بسیار مستعد توصیف کرد.
وي با اشاره به اینکه استان زنجان طي دو دوره در پویش 
الف- ب- ایران مشارکت داشته و در مرحله نخست پروژه 
هایي بالغ بر 154 میلیارد تومان به بهره برداري رسیده 
است، تصریح کرد: در مرحله دوم مشارکت استان در این 
پویش، نیز دو پروژه با اعتباري بالغ بر 45 میلیارد تومان با 

حضور وزیر نیرو کلنگ زني شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان با بیان 
اینکه در زمینه پویش الف- ب- ایران در سال 99 حدود 
250 طرح بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان مد نظر قرار گرفته 
که در حوزه هاي سازو کارها و ساخت و سازها تعریف شده 
است و استان زنجان هم از این پروژه ها مستثني نخواهد 
بود، ادامه داد: استان زنجان در حوزه آب و برق، پروژه هاي 
خوبي را به وزارت نیرو معرفي کرده که تا پایان سال جاري 

به بهره برداري مي رسد.
وي یادآور شد: شرکت هاي توزیع برق پیشاني صنعت برق 
هستند و این شرکت  نیز در قالب 10 امور اجرایي و سه 
امور در سطح شهرستان زنجان در حال ارائه خدمت است.
علیزاده تعداد مشترکان شرکت توزیع برق استان زنجان 
را 462 هزار و 834 مشترک اعالم کرد و افزود: این تعداد 
311 هزار مشترک شهري 147 هزار مشترک روستایي را 

شامل مي شود.
وي میزان خاموشي هدف گذاري شده در سال 1400 را 140 
دقیقه به ازاي هر مشترک در سال عنوان کرد و گفت: در 

حال حاضر این شاخص در استان زیر 300 دقیقه است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه 
بیشترین مصرف برق استان در حوزه صنعت و کشاورزي 
است که بالغ بر 70 درصد مي شود، اظهار داشت: این رقم 
نشان مي دهد بیشتر مصرف انرژي استان صرف تولید و 

افزایش رفاه مي شود.
علیزاده با بیان اینکه زیرساخت هاي قوي در استان زنجان 
وجود داشته و مشکلي از نظر سرمایه گذاري در استان 
نداریم، گفت: امروز 250 نقطه از شبکه هاي توزیع برق 
استان داراي کلید هاي هوشمند و کنترل از راه دور است.

وي با اشاره به اینکه امسال با تعامل خوب با صنایع و حوزه 
کشاورزي، از پیک بار عبور کردیم، گفت: راه اندازي مرکز 
خدمات غیر حضوري 121 یکي از اقدامات صورت گرفته به 
شمار مي رود که همه خدمات به صورت غیر حضوري و با 

استفاده از تلفن ثابت وهمراه انجام مي گیرد.
بهره  بر  امسال عالوه  دولت  هفته  داشت: طي  بیان  وي 
برداري از 378پروژه با اعتبار 246میلیارد ریال از طرح 

هاي برجسته این شرکت نیز رونمایي خواهد شد.
در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت هاي آب منطقه 
اي، برق منطقه اي و آب و فاضالب استان زنجان ضمن ارائه 
گزارش از وضعیت شاخص هاي آماري هر شرکت و اشاره 
به افتخارات برجسته کسب شده در سطح کشور، برگزاري 
نشست با مجمع نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس 
شوراي اسالمي را آغاز تعامالت دوجانبه  در ارائه خدمات 

مطلوب به مردم استان زنجان دانستند.
مدیران شرکت هاي تولید کننده تجهیزات برق صنعتي، 
بهمراه  سوئیچ  پارس  و  ترانسفو  ایران  شرکت هاي 
مدیرعامل نیروگاه سلطانیه در این نشست، حمایت عملي 
و تسهیلگر از بخش هاي تولیدي را گامي بلند در رسیدن 
به شعار جهش تولید عنوان کردند و با بیان مشکالت پیش 

روي هر شرکت بر لزوم مساعدت نمایندگان 
تاکید  بر رفع موانع موجود  منتخب مردم 

کردند.
در ادامه این نشست، مرتضي خاتمي، رئیس 
مجمع نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس شوراي 
داشت:  اظهار  دولت،  هفته  گرامیداشت  ضمن  اسالمي 
به  توانمندترین هاي کشور  از  استان  برق  توزیع  شرکت 

شمار مي رود که براي ما مایه مباهات است.
وي با تاکید بر اینکه همیشه جاي ارتقا وجود داشته و 
نمایندگان استان همواره براي پیشرفت صنعت برق همراه 
مسئوالن خواهند بود، تصریح کرد: باید فکر عاجلي براي 

سدهاي استان داشت.
دکتر خاتمي با اشاره به کاهش مراجعات حضوري براي 
هم  اي  زمینه  باید  شد:  یادآور  برق،  خدمات  دریافت 
مشترکان  ویژه  به  مشترکان  رفع مشکالت  راستاي  در 

روستایي فراهم شود.
وي افزود: ادامه روند تعامل نزدیک دو جانبه تسهیل گر 
اجراي پروژه هاي بزرگ زیربنایي وزارت نیرو در منطقه و 

افزایش رضایتمندي مردم خواهد شد.
آب  شرکت  مشکالت  رفع  براي  تالش  به  وي  همچنین 
منطقه اي، آب و فاضالب، پارس سوئیچ، ایران ترانسفو و 
شرکت مدیریت شبکه برق اشاره کرد و گفت: در این راستا 

همکاري هاي الزم صورت مي گیرد.
دکتر طاهري نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي 
اسالمي اظهار داشت : توجه به نیروي انساني متخصص و 
تامین نیاز هاي اساسي این قشر موجب توسعه و پیشرفت 

حوزه انرژي و تجهیزات فني و مهندسي خواهد شد.
دکتر البرز حسیني نماینده مردم شهرستان خدابنده در 
مجلس شوراي اسالمي با تاکید بر لزوم رفع چالش هاي 
پیش روي حوزه انرژي و صنایع تولیدي استان ، ضرورت 
مدیریت بهینه در اجراي طرح هاي بزرگ و کوچک را مهم 

ارزیابي کرد.
در پایان نشست مجمع نمایندگان مردم استان زنجان با 
مدیران عامل صنعت آب و برق، دو طرف ادامه همکاري 
و تعامل نزدیک در رفع موانع موجود و پیشبرد اهداف 
مقدس جمهوري اسالمي ایران را در اولویت کاري خود 

قرار دادند.

علیزاده رئیس شوراي هماهنگي صنعت آب وبرق در نشست با مجمع نمایندگان مجلس شوراي اسالمي استان زنجان:

تعامل شرکت هاي صنعت آب وبرق با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي راهگشاي 
خدمات بهينه در حوزه انرژي است
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جدید به مشترکان شرکت توزیع برق استان اصفهان 
افزوده شد، ۳۰ دستگاه پست هوایی نصب ، بیش از 
11 هزار عدد کنتور معیوب تعویض و ۳5 دستگاه 

کلید قطع کننده برای کاهش خاموشی ها نصب شد.
عالقمندان تصریح کرد: براي نخستین بار در دولت 
دوازدهم و با ابتکار و نوآوري وزیر محترم نیرو، آقاي 
دکتر اردکانیان در سال 1۳98 توانستیم پروژه های 
خود را در قالب »پویش الف_ب_ایران« با الگوي جدید 
عرضه نماییم. اجراي هر هفته افتتاحیه ها باعث شد تا 
اذهان عمومي به حجم باالي پروژه های صنعت آب و 
برق واقف شوند و نظم دهي آن ها در مناطق مختلف 
متوازن  توسعه  و  محوري  عدالت  رویکرد  به گونه ای 
اقدامات را به همه نشان داد. این مهم منجر به شناخت 
بهتر مردم از این وزارتخانه و تالش شبانه روزی یکایک 

همکاران شد.
وی بیان کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان هم 
توانست در این پویش عظیم جایگاه خود را به عنوان 
بزرگ ترین شرکت توزیع برق در منطقه مرکزي کشور 
به نمایش بگذارد. در سال 1۳98 بالغ بر ده ها میلیارد 
تومان در قالب پروژه های احداث شبکه های جدید 
براي برق رسانی به بیش از ۳8 هزار مشترک جدید و 
همچنین اجراي بالغ  بر 5۰۰ کیلومتر تبدیل سیم به 
کابل در شبکه فشار ضعیف و باالخره پروژه مهم تبدیل 
به کنتورهاي  دیماندي  کلیه کنتورهاي مشترکین 
فهام توسط همکاران و پیمانکاران سخت کوش شرکت 

به انجام رسید و توسط وزیر محترم نیرو افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تأکید 
کرد: پروژه های مهم و تأثیرگذاری به مناسبت هفته 
دولت در شهرستان های مختلف استان، کلنگ زنی 
در  نمونه  برای  می گیرند،  قرار  بهره برداری  مورد  یا 
شهرستان آران و بیدگل پروژه های رفع ضعف ولت 
رفع  قرآن،  مهد  به  برق رسانی  رضا،  امام  خیابان 
ضعف ولت محمدآباد، روشنایی بلوار دکتر اسالمی، 

رفع ضعف ولت شهرک امام حسن، رفع ضعف ولت 
خیابان بیگانه و...؛ در شهرستان اردستان طرح های 
و  روشنایی  کیلومتر  چهار  نیروگاه های خورشیدی، 
بهینه سازی، نصب چهار دستگاه فیدر 2۰ کیلوولت 
و...؛ در شهرستان برخوار پروژه های نصب سه دستگاه 
سکسیونر گازي هوایي موتوردار مجهز به RTU  )کنترل 
از راه دور(، تبدیل حدود 21۰۰ متر شبکه سیمی به 
کابل خود نگهدار فشار ضعیف، احداث 12۰۰ متر 
کابل خود نگهدار فشار ضعیف به منظور برق رسانی 
به ۳۰ مشترک جدید برق و...؛ در شهرستان بویین-

میاندشت طرح های نصب سکسیونر روستای میرآباد، 
مغاندر،  روستای  و ضعیف  متوسط  شبکه  بهسازی 
بهسازی شبکه فشار ضعیف خیابان مصلی و مولوی 
حدود  تبدیل  کرون  و  تیران  شهرستان  در  و...؛ 
چهار کیلومتر سیم به کابل شبکه فشار ضعیف؛ در 
شهرستان چادگان پروژه های بازسازی و بهینه سازی 
و  متوسط  فشار  )تعمیرات  فرسوده  برق  شبکه های 
فشار ضعیف(، نصب کلید فشار قوی کنترل از راه دور 
)سکشناالیز( و برق رسانی به مشترکان جدید می توان 

اشاره کرد.
مناسبت  به  که  پروژه هایی  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرند می توان 
به برخی طرح های شهرستان لنجان شامل تجهیز 
پمپاژ  به  برق رسانی  فوالدشهر،  و 5  پست حوزه 4 
آب مسکن مهر فوالدشهر، نصب سکسیونر موتوردار 
فیدر 12 سامان ابتداي سرخط فتح آباد و...؛ طرح های 
به  سیم  شبکه  تبدیل  همچون  مبارکه  شهرستان 
کابل روستای حسن آباد، نصب ترانسفورماتور هوایی 
و احداث شبکه صفاییه محله دو، نصب ترانسفورماتور 
هوایی و احداث شبکه کالنتری ورودی شهر مجلسی 
و...؛ تعدادی از طرح های شهرستان نجف آباد شامل 
نصب و بهره برداری از کلیدهای قدرت، بهره برداری از 
ترانسفورماتورهای منصوبه محدوده شهرستان، تبدیل 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اعالم کرد:

بهمناسبتهفتهدولتدراستاناصفهانبهبهرهبرداریرسید 195پروژه

حمید عالقمندان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق استان 
منطقه  در  برق  توزیع  شرکت  بزرگ ترین  اصفهان 
مرکزی کشور است، عنوان کرد: این شرکت در بین 
۳9 شرکت توزیع برق کشور،  چهارمین شرکت با 
سرویس دهی به یک میلیون و 5۰8 هزار مشترک به 

شمار می رود.  
حمید عالقمندان ادامه داد: شرکت توزیع برق استان 
اصفهان همواره رتبه برتر در تعالی خدمت و نوآوری 
را به خود اختصاص داده و توانسته ایم تراز خدمت در 
استان را در کل کشور ارتقا دهیم و به جایگاه نخست 
استان  بین 2۳ شهرستان  و در  یابیم  کشور دست 
اصفهان هم شاخص ها را به یک میزان تثبیت کنیم 

که موفقیت بزرگی است.
وی افزود: شرکت توزیع برق استان اصفهان به میزان 
قابل قبولی از کاهش در شاخص های تلفات و میزان 
خاموشی به ازای هر مشترک رسیده است. وی ادامه 
داد: 8۰ درصد مشترکین خانگی، سه درصد عمومی، 
2/۳ درصد کشاورزی، 1/۳ درصد صنعتی و... هستند 
ولی بیش ترین مصرف در بخش های صنعت و تولید 

است.
وی در ادامه با اشاره به برخی فعالیت های این شرکت 
اظهار کرد: در سال جاری و هم زمان با هفته دولت، 
شرکت توزیع برق استان اصفهان 195 پروژه  را با 
اعتبار بالغ بر 4۳1 میلیارد ریال در 2۳ شهرستان 

استان آماده بهره برداری دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه داد: 
یک سوم پروژه های آماده بهره برداری شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در هفته دولت سال جاری، مربوط 
به تعمیرات و نگهداری تأسیسات است که می تواند 
نقش مهمی در کاهش خاموشی و تلفات داشته باشد.

ابتدای  تا   98 سال  بهمن ماه  پایان  از  گفت:  وی 
مشترک  هزار  از 2۰  بیش  جاری  سال  شهریورماه 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399

چراغ های پرمصرف به LED، بهینه سازی شبکه های 
خیابان فرخی، تبدیل شبکه های سیمی به کابل خود 
نگهدار و...؛ در شهرستان نائین به طرح برق رسانی به 
کاروانسرای تاریخی نوگنبد و در شهرستان نطنز به 
طرح تبدیل شبکه هوایی به کابل خود نگهدار شهر 

بادرود اشاره داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار 
کرد: پروژه های متعددی نیز به مناسبت هفته دولت 
در شهرستان کاشان به بهره برداری می رسند که از 
آن جمله می توان به رینگ فیدر بلوار الهیه، نصب 
ابتداي جاده درین جنب  فیدر 7 قمصر  سکسیونر 
نصب  کارگر،  خیابان  انتهاي  فیدر  رینگ  ورزشگاه، 
نظام  ساختمان  قدرت  افزایش  برزک،  سکسیونر 
رفع  نژاد،  مصلي  مدرسه  قدرت  افزایش  مهندسي، 
ضعف ولت خیابان شاداب و... اشاره کرد؛ پروژه های 
متعددی  پروژه های  از  تعدادی  تنها  شده  مطرح 
هستند که به مناسبت هفته دولت در سطح استان 

به بهره برداری می رسند.
وی گفت: شرکت توزیع برق استان اصفهان به مناسبت 
هفته دولت عالوه بر بهره برداری از پروژه های مختلف، 
طرح های متعددی در نقاط مختلف استان کلنگ زنی 
خواهد کرد که از آن جمله می توان به رینگ فیدر 
شهرک هالل شهرستان آران و بیدگل، برق رسانی به 
روستاي پازن شهرستان دهاقان، برق رسانی به دکل 
مخابرات زمان کهریز شهرستان سمیرم، کاهش تلفات 
-تبدیل سیم به کابل پست آموزش وپرورش شهرستان 
فریدونشهر، تبدیل سیم به کابل شجاع آباد شهرستان 
کاشان و تبدیل سیم به کابل روستایي در روستاي 

کچوییه شهرستان لنجان و... اشاره داشت.
عالقمندان افزود: کاهش خاموشی ها و دستیابی به 
هدف 198 دقیقه خاموشی در انتهای سال 1۳98؛ 
ارتقا سامانه فوریت های برق )مرکز تماس( و سیستم 
تهیه طرح  ناب؛  موبایل  سامانه  ایجاد  VOIP؛  تلفن 
جامع جدید مخابرات بی سیم؛ بررسی وضعیت کمی 
منابع انسانی در حوزه عملیات بهره برداری؛ مدیریت و 
کنترل بار )مکمل(؛ بررسی و تحلیل پروژه های قدرت 
سیستماتیک؛  روش  به  آن ها  اولویت بندی  و  مانور 
سیستم  راه اندازی  عملیات؛  کنترل  مرکز  راه اندازی 
بی سیم شرق  ارتباطات  برقراری  دیجیتال؛  بی سیم 
استان با اصفهان و افزایش سطح پوشش ارتباطی؛ 
راه اندازی  ضعیف؛  فشار   RTU دستگاه   11۰ نصب 
سیستم مخابرات رادیویی به منظور برقراری ارتباط 
و  جایابی  بازبینی،  اتوماسیون؛  تحت  کلیدهای 
تخصیص بهینه کلیدهای تحت اتوماسیون شبکه های 
اتفاقات )هما(؛  برق؛ هوشمندسازی مدیریت  توزیع 
نیرو  اپلیکیشن  و  رؤیت پذیری  مرکز  راه اندازی 
نگار؛ ارائه خدمات مشاوره ای مأمورین تشخیص به 
با  ادارات  برای  تجمیعی  قبوض  ایجاد  و  مشترکین 
انشعابات متعدد و راه اندازی دفاتر پیشخوان برای ارائه 
خدمات غیرحضوری به مشترکین از دیگر اقدامات این 

شرکت در طی یک سال اخیر محسوب می شود.

استان  برق  توزیع  شرکت  اهداف  تبیین  در  وی 
اصفهان عنوان کرد: در برنامه راهبردی این شرکت 
در افق 14۰5، دستیابی به اهدافی همچون کاهش 
تلفات شبکه به پنج درصد، به صفر رساندن مراجعات 
حضوری، کاهش سرانه خاموشی به 4۰ دقیقه، ثبت 
14۰5 روز بدون حادثه و کسب جایگاه نخست نیروی 
تالش  با  به طورقطع  که  گرفته  قرار  مدنظر  انسانی 
کارشناسان و متخصصان به این اهداف دست پیدا 

خواهیم کرد.
عالقمندان کسب رتبه اول در سطح استان اصفهان 
را  متوالی  سال  دو  برای  رجایی  شهید  ارزیابی  در 
نتیجه تالش خالصانه همکاران دانست و افزود : در 
هفته گذشته نیز در سطح ادارات و سازمانهای استان 
اصفهان توانستیم رتبه روابط عمومی خالق را در 9 

محور این جشنواره کسب نماییم و برای دومین سال 
متوالی در تمامی شاخص ها برتر شویم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در پایان 
گفت: باور داریم که هدف نهایی همه ما رسیدن به 
شرکت  همکاران  یکایک  پس  است،  انسان  تعالی 
تالش  خداپسندانه  رفتاری  و  اخالق  به  اعتقاد  با 
می نمایند تا صداقت و انصاف، نزاکت و ادب و نظم 
و آراستگی را اساس کار خویش قرار داده و رضایت 
خداوند را در رضایت داشتن مردم از خدمات خود 
می دانیم و هر روز در اندیشه ارتقای خود و جامعه 
خود با کاری نو و خالقیت به همراه مشارکت بیشتر 
با هم و با دیگر سازمان ها در راستای اعتالی نظام 

اسالمی مان هستیم.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: 
در هفته دولت 67 طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر 147 

میلیارد تومان در سراسر استان به بهره برداری می رسد.
مهندس هاجر عبدی افزود: این طرح ها شامل 85 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی، ۳۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
زمینی، 1۳1 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی،21 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط زمینی،52۳ دستگاه پست هوایی 98 

دستگاه پست زمینی و 8925 چراغ روشنایی معابر است.
مهندس عبدی اظهار داشت: برای احداث این طرح ها از 
آخرین دانش به کار رفته در شبکه های توزیع مطابق با شرایط 
اقلیمی استان استفاده شده که حاصل آن افزایش پایداری 
و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق بوده است.  وی اضافه 
کرد: استفاده از کابل های خودنگهدار، سیم های روکشدار، 
دال های بتنی در زمین های سست و زمینی نمودن شبکه و 
بهره گیری از تاسیسات مقاوم در برابر فرسودگی از مهم ترین 

مزایای پروژه های احداث شده در هفته دولت است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه گفت: از 
ابتدای امسال تا کنون 1۰ هزارو 498 مشترک جدید به 
مشترکین استان اضافه شده که مجموع مشترکین استان 

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اعالم کرد: 

 بهره برداری از 67 پروژه برق رسانی در هفته دولت

به 712 هزار مشترک افزایش یافته است. مهندس عبدی 
تصریح کرد: این شرکت در حال حاضر بهره برداری از 9 هزار 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف،  15 هزار کیلومتر شبکه فشار 
متوسط و 26 هزارو 766 دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 

4 هزارو 7۳6 مگاولت آمپر را برعهده دارد.
مهندس عبدی بیان داشت: تابستان امسال علیرغم افزایش 
مصرف برق و قرار گرفتن در وضعیت قرمز با کم ترین چالش 
و عدم اعمال خاموشی توانستیم از روزهای گرم تابستان 

عبور کنیم.
اوج مصرف شبکه توزیع برق در 15 مرداد امسال به میزان 2 
هزارو ۳45 مگاوات به ثبت رسید، که نسبت به اوج مصرف 

سال گذشته 12۳مگاوات افزایش داشته است.
با وجود اینکه پیک بار امسال از میزان مشخص شده برای 

با  شدیم  موفق  اما  رفت،  فراتر  استفاده استان 
مدیریتی،  راه کارهای  از 

مشترکین  همکاری 
در  مشارکت کننده 

کاهش  طرح های 

پیک و مردم استان، پایداری شبکه را حفظ کنیم.
به گفته وی، امسال چهار روستای جدید برق دار شد و تعداد 

روستاهای برق دار به یک هزارو 755 روستا افزایش یافت.
مهندس عبدی تصریح کرد: امسال باتوجه به شیوع ویروس 
توزیع  مردم، شرکت  راستای حفظ سالمتی  در  و  کرونا 
نیروی برق خدمات غیرحضوری خود را گسترش داد، به 
گونه ای که متقاضیان انشعاب برق و مشترکین می توانند 
بدون مراجعه به ادارات برق از طریق میز خدمت الکترونیکی 

درخواست های خود را ثبت و پیگیری کنند.
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مهندس سعید بهادیوند چگینی ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری 
اباعبدا... الحسین )ع (  و یاران باوفای ایشان و  سید و ساالر شهیدان حضرت 
گرامیداشت  یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت،  به پروژه های 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت 
تعداد 2۳7 طرح  شرکت توزیع برق با هزینه ای بالغ بر227 میلیارد و 29۰ میلیون 
ریال در شهرستان های )قزوین، آوج، البرز، تاکستان، بوئین زهرا و آبیک و شهر 
محمدیه(  درقالب توسعه واحداث، نیرو رسانی، اصالح وبهینه سازی، روشنایی 
معابر، رفع ضعف ولتاژ و جابجایی شبکه در بخش توزیع  و7 پروژه نیروگاهی با 
اعتباری بالغ بر 854 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال به بهره برداری می رسد  که 
تعداد 11۰  پروژه در شهرستان قزوین،  توزیع   از مجموع پروژه های  شرکت 
تاکستان 46، آبیک 11، آوج 16، البرز 14، بوئین زهرا 21، محمدیه 19  پروژه  به 
بهره برداری خواهد رسید ؛ مشخصات کامل  پروژه های مذکور در سایت اینترنتی 

این شرکت به نشانی www.qazvin-ed.co.ir در دسترس عالقمندان است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، اقدامات یک ساله اخیر در 
سطح استان را اینگونه  برشمردند : نصب ۳۳۰۰ دستگاه کنتور طرح فهام که 
15۰۰دستگاه آن در بخش کشاورزی و بقیه در بخش های صنعتی، عمومی و 
سایر مصارف. احداث ۳25 پست 2۰کیلوولت و 49 کیلومترشبکه فشار ضعیف، 
82 کیلومتر شبکه 2۰ کیلوولت، تجهیز 1769 دستگاه روشنایی معابر  و افزایش 

11596 مشترک به مشترکین استان و رسیدن تعداد مشترکین استان به عدد 
توزیع برق  اقدامات و تمهیدات شرکت  از جمله مهمترین  615۰54 مشترک؛ 
استان در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان گرامی و تسهیل در ارائه خدمات 
به آنها می باشد. مهندس بهادیوند چگینی با اشاره به ارزیابی های انجام شده از 
عملکرد این شرکت در سطح ملی و استانی افزود:  همکاران شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین  به صورت شبانه روزی  مشغول ارائه خدمات  به  مشترکین 
ارباب  تکریم  راستای جلب رضایتمندی،  و در  بوده  استان  و مردم شریف  برق 
رجوع و صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش تالش می کنند و این شرکت 
در ارزیابی های سطح ملی و استانی همواره در زمره دستگاه های موفق  بوده است 
که می توان به کسب رتبه نخست استان در زمینه حقوق شهروندی و نیز رتبه 
شایسته تقدیر ویژه درترویج وتوسعه فرهنگ اقامه نماز و رتبه دوم کشوری  بازار 
برق در پیش بینی نیاز مصرف خریداران در سال 98 در بین کلیه شرکت های 
توزیع کشورشده است، اشاره نمود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین در خاتمه اظهار داشتند: الزم است از  همه همکاران عزیز، خدوم و کوشا  
شرکت توزیع برق که در تمام نقاط استان  شبانه روز برای تداوم جریان  برق 
مطمئن و پایدار  تالش می کنند و از مردم گرانقدر و شهید پرور استان قزوین که 
با مدیریت در مصرف برق همکاری الزم  را همواره با این شرکت داشته اند به ویژه 

در ایام پیک بار تابستان سال جاری تقدیر و تشکر  نمایم. 

بهرهبرداریاز2۳7طرحشرکتتوزیعنیرویبرقاستانقزوینو7پروژه
نیروگاهیهمزمانباهفتهدولت 
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توزیع  شرکت  مدیرعامل 
آغاز  از  مرکزي  استان  برق  نیروي 

از  بهره برداري  و  پروژه  زنی 47  و کلنگ  اجرایي  عملیات 
118 پروژه توزیع برق با اعتباري بالغ بر79۰ میلیارد ریال 

در استان خبر داد.
در  رساني  برق   27پروژه   گفت:  داد  اله  محمد  مهندس 
شهرستان اراک، 7 پروژه در کمیجان، 8 پروژه در ساوه، 11 
پروژه در غرق آباد، 17 پروژه در زرندیه ، ۳4 پروژه در خمین، 

4 پروژه در محالت، 
5 پروژه در دلیجـان، 
16 پــروژه در تفـرش، 
 19 آشتیان،  در  پروژه   6
در  پروژه   4 فراهان،  در  پروژه 
شازند و 7پروژه در خنداب، در مناطق 

مختلف استان به بهره برداري مي رسد.
وی با بیان اینکه به آغاز بهره برداری از پروژه برق رسانی 
برای 485 نفر شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد شده است، 
افزود: اشتغالزایی در حوزه زیربناها معموال سخت است لذا 
باید سرمایه و اشتغال را به این سمت سوق بدهیم تا هم 
اشتغال گسترده تر شود و هم از منابع متنوع سرمایه انسانی 

بهره برداری شود.
افزایش  را  طرح ها  این  افتتاح  از  هدف  داد  اله  مهندس 

رضایت مندي مشترکان، استفاده بهینه از امکانات و منابع 
موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن و بهره وري اقتصادي 

عنوان کرد.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي، تامین 
برق متقاضیان، اصالح شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل 
خودنگهدار، احداث و بهینه سازی شبکه و تامین روشنایی 
معابر را از پروژه هاي قابل بهره برداري و کلنگ زنی در هفته 

دولت برشمرد.
فشار  مداره  دو  شبکه  احداث  اجرایی  عملیات  آغاز  وی 
متوسط به طول ۳9 کیلومتر با مبلغی بالغ بر 11۰میلیارد 
ریال با هدف اصالح ولتاژ منطقه گزل دره،احداث کانال پست 
اراک 5 و اصالح 15دستگاه پست زمینی شهرستان ساوه را 
از دیگر پروژه هاي قابل بهره برداري و آغاز عملیات اجرایي در 

هفته دولت عنوان کرد.

بازگشت112میلیاردریالیبهخزانهدولتازکشفماینرهای
غیرمجازدراستانمرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  از کشف 5۰۰۰ ماینر 
غیر مجاز در استان و دریافت 112میلیارد ریال هزینه انرژی از این مصرف 

کنندگان و بازگشت به خزانه دولت  طی سال جاری خبرداد.
مهندس محمد اله داد با اشاره به اینکه وزارت نیرو با مزارع غیرمجاز ارز 
دیجیتال برخورد قضایی خواهد کرد، افزود: مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال 
از طریق اطالع رسانی مردمی، از طریق نظارت مراکز پایش صنعت برق و 
از طریق  کنتورهای هوشمند و همچنین رصد دستگاه قضایی و انتظامی 

شناسایی می شوند.
وی بیان کرد:برای استخراج بیت کوین دستگاه های استخراج شبانه روزی 

باید روشن باشد، بنابراین مقدار برق مصرفی و میزان تحمیل آن به شبکه 
بیش از حد بوده و فشار زیادی را به شبکه توزیع برق وارد می کند.

مهندس محمد اله داد خاطرنشان کرد: رویکرد جدید وزارت نیرو در 
اعطای امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شکلی است که قرار شده بعد از 
اینکه صاحبان مزارع پروانه کسب و کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ارائه کردند تامین برق این مزارع قانونی در اولویت قرار گیرد.
گفتنی است ،بیت کوین یک پول یا ارز دیجیتالی است که به صورت 
الکترونیکی توزیع و استفاده می شود و شبکه این ارز دیجیتال به صورت 

غیر متمرکز و کاربر به کاربر است.

آغـازعملیـاتاجــرایيو
بهـرهبردارياز165پروژه
توزیعبرقاستـانمرکـزی
همـزمـانباهفتـهدولت
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افتتاحوکلنگزنی102پروژهبرقطی
هفتهدولتدرهمدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از افتتاح 
 851 و  میلیارد   576 اعتبار  با  برق  پروژه   102 کلنگ زنی  و 

میلیون ریال طی هفته دولت در همدان خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان، 
شــیرزاد جمشــیدی بــا تســلیت فــرا رســیدن مــاه محــرم و ایــام ســوگواری 
ــی  ــاد و خاطــره شــهیدان رجای ــت و ی ــه دول حســینی و گرامیداشــت هفت
ــار  ــه اظه ــن هفت ــاح در ای ــاده افتت ــای آم ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــر ب و باهن
داشــت: امســال 6۰ پــروژه بــا اعتبــار 4۳9 میلیــارد و 2۳1 میلیــون ریــال 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــدان ب ــتان هم در اس

وی افــزود: از ایــن تعــداد پــروژه، 11 پــروژه بــا اعتبــار ۳7 میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون 
ریــال در شهرســتان همــدان، هفــت پــروژه بــا اعتبــار 46 میلیــارد و 7۰۰ میلیــون 
ریــال در اســدآباد، هفــت پــروژه بــا اعتبــار ۳۰ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریــال در 
فامنیــن و 12 پــروژه بــا اعتبــار 146 میلیــارد و ۳24 میلیــون ریــال در شهرســتان 

ــد افتتــاح می شــود. نهاون

ــح  ــدان تصری ــتان هم ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
کــرد: هفــت پــروژه نیــز بــا اعتبــار 22 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال 
در شهرســتان های رزن و درگزیــن، پنــج پــروژه بــا 24 میلیــارد و 830 
میلیــون ریــال در کبودراهنــگ، ســه پــروژه بــا 89 میلیــارد ریــال در 
ــا اعتبــار 33 میلیــارد و 900 میلیــون ریــال در  مالیــر و پنــج پــروژه ب

ــت. ــرداری اس ــاده بهره ب ــار آم ــتان به شهرس

وی افــزود: ایــن پروژه هــا در قالــب 9 محــور شــامل اصــالح و بهینه ســازی 
شــبکه های شــهری و روســتایی، توســعه فیدرهــای جدیــد، تأمیــن بــرق 
ــود سیســتم های روشــنای  ــات، توســعه و بهب مشــترکین، طرح هــای کاهــش تلف
ــت  ــای GIS و ICT شــرکت، مدیری ــعه در پروژه ه ــرمایه گذاری و توس ــر، س معاب

ــف شــده اســت. ــور تعری ــدرت مان مصــرف و ایجــاد ق
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان عنــوان کــرد: در راســتای 
تأمیــن بــرق مســتمر و افزایــش ضریــب پایــداری شــبکه 111 کیلومتــر  اصــالح و 
ــل  ــه کاب ــل شــبکه مســی ب بهینه ســازی شــبکه های شــهری و روســتایی و تبدی
ــال  ــون ری ــارد و 221 میلی ــار 1۰5 میلی ــا اعتب ــتان ب ــطح اس ــدر در س خودنگه

انجــام شــد.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای تأمیــن بــرق متقاضیــان جدیــد تعــداد 8۳ پســت هوایی 
و زمینــی بــه ظرفیــت 4 هــزار و 925 کیلوولــت آمپــر نصــب شــده اســت، گفــت: 
ــار 1۰7  ــا اعتب ــد 22.7 کیلومتــر شــبکه ب ــرق دار شــدن مشــترکین جدی ــرای ب ب

میلیــارد و 555 میلیــون ریــال احــداث شــده اســت.
ــن  ــی و همچنی ــاه اجتماع ــطح رف ــش س ــتای افزای ــزود: در راس ــیدی اف جمش
ــتم های  ــود سیس ــعه و بهب ــر توس ــتان 9 کیلومت ــترکین اس ــدی مش رضایت من
ــا هزینه کــرد 6 میلیــارد و 991  ــر در ســطح شــهرها و روســتاها ب روشــنایی معاب

ــه اســت. ــال صــورت گرفت ــون ری میلی
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ــداری  ــان و همچنیــن پای ــرق متقاضی ــرای تأمیــن ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
شــبکه مشــترکین 11.2 کیلومتــر فیدرگیــری جدیــد بــا اعتبــار 24 
ــال انجــام شــده اســت، اظهــار داشــت: طــرح  میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ری
کاهــش تلفــات بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت انــرژی از 1۰.18 درصــد 
ــی و  ــش فن ــاری در دو بخ ــال ج ــرای س ــد ب ــه 9.7 درص ــال 98 ب در س

ــت. ــرا اس ــال اج ــده و در ح ــزی ش ــی برنامه ری غیرفن
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــه داد: در  ــوب مشــترکین ادام ــری معی ــوازم اندازه گی ــض ل بازرســی و تعوی
ایــن راســتا تعــداد 48 هــزار کنتــور طــی ســال جــاری بازرســی و 7 هــزار 

ــد ه اند. ــض ش ــز تعوی ــوب نی ــای معی ــتگاه از کنتوره دس
ــغ 166  ــت مبل ــه دول ــه هفت ــای افتتاحی ــه در پروژ ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــش تلف ــرح کاه ــای ط ــرای پروژه ه ــال ب ــون ری ــارد و ۳14 میلی میلی
هزینــه شــده اســت، اضافــه کــرد: عــالوه بــر تعویــض کنتورهــای معیــوب، 
حــدود 25.5 کیلومتــر از شــبکه های مســی بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل 

شــده اســت.
ــور 5  ــدرت مان ــور ق ــن در مح ــت: همچنی ــان داش ــیدی بی جمش
ــرمایه گذاری در  ــور س ــال و در مح ــون ری ــارد و 150 میلی میلی
GIS و ICT 700 میلیــون ریــال پــروژه طــی هفتــه دولــت افتتــاح 

می شــود.
وی یــادآور شــد: یــک هــزار و 65 کیلــووات نیروگاه هــای خورشــیدی نیــز 
ــارد و 95۰  ــار 244 میلی ــا اعتب ــتان ب ــطح اس ــعاب در س ــت انش ــه ظرفی ب

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــون ری میلی
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
پروژه هــای آمــاده کلنگ زنــی عنــوان کــرد: در هفتــه دولــت امســال 
ــون  ــارد و 62۰ میلی ــار 1۳7 میلی ــا اعتب ــروژه ب ــی 42 پ ــات اجرای عملی

تومــان در اســتان آغــاز می شــود.
وی تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد پــروژه 14 پــروژه بــا اعتبــار ۳6 میلیــارد 
ــارد و  ــا 74 میلی ــروژه ب ــال در شهرســتان همــدان، 6 پ ــون ری و 27۰ میلی
ــارد و ۳65  ــار ۳ میلی ــا اعتب ــروژه ب ــج پ ــر، پن ــال در مالی ــون ری 5۰۰ میلی
میلیــون ریــال در نهاونــد، چهــار پــروژه بــا 4 میلیــارد و 5۰۰ میلیــارد در 
نهاونــد، هفــت پــروژه بــا 8 میلیــارد و 85 میلیــون ریــال در کبودراهنــگ، 
چهــار پــروژه بــا ۳ میلیــارد و 7۰۰ میلیــون ریــال در رزن و دو پــروژه بــا 7 
ــود. ــی می ش ــن کلنگ زن ــار در فامنی ــال اعتب ــون ری ــارد و 2۰۰ میلی میلی

ــوان  ــای عن ــی طرح ه ــان داشــت: هــدف از اجــرا و کلنگ زن جمشــیدی بی
شــده، رســیدن بــه شــاخصه های مــورد نظــر در بخش هــای کاهــش 
ــار و  ــت ب ــان شــبکه و مدیری ــاب آوری و قابلیــت اطمین ــش ت ــات، افزای تلف

مصــرف اســتان اســت.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال با تالش همکاران و مشارکت خوب مردم 
توانستیم پیک سال 99 را بدون خاموشی سپری کنیم، گفت: پیک بار استان 
به پیک سال  این میزان نسبت  به 7۳1 مگاوات در سال جاری رسید، که 

گذشته که 694 مگاوات بود 5.۳ درصد افزایش داشت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان افــزود: در راســتای 
کاهــش و کنتــرل پیــک طرح هــای مصــوب شــرکت توانیــر شــامل طــرح 
ذخیــره عملیاتــی صنایــع، طــرح جابجایــی روز تعطیــل هفتــه، طــرح ویــژه 
چاه هــای کشــاورزی و صنایــع وابســته، بکارگیــری مولدهــای خودتامیــن، 
ــترکین  ــای )CNG(، مش ــرده جایگاه ه ــتگاه های گاز فش ــژه ایس ــرح وی ط

اداری، عمومــی، تجــاری و تعرفــه ســایر مصــارف، ســاعات کار برنامه ریــزی 
شــده صنایــع و طــرح کاهــش مصــرف در ســاعات اوج بــار و 24 ســاعته در 

اســتان اجرایــی و عملیاتــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای کنتــرل پیــک بــار 
ــای  ــب طرح ه ــکاری در قال ــه هم ــزار و 571 تفاهمنام ــت: امســال 8 ه گف
ــه  ــد ک ــد ش ــف منعق ــای مختل ــترکین در تعرفه ه ــا مش ــر ب ــرکت توانی ش

ــود. ــرژی ب نتیجــه آن کاهــش 7۰ مــگاوات مدیریــت ان
جمشــیدی یــادآور شــد: از اقدامــات خوبــی کــه در ایــن زمینــه هــر ســال 
ــرف در  ــت مص ــویقی مدیری ــای تش ــود طرح ه ــی می ش ــری و اجرای پیگی
ــاورز  ــزار و 854 کش ــا 7 ه ــز ب ــال نی ــه امس ــت ک ــاورزی اس ــش کش بخ
تفاهمنامــه همــکاری امضــا شــد کــه بــر اســاس آن در زمــان اوج بــار، بــرق 

ــد. مصرفــی خــود را کاهــش دادن
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  عملکردشرکتتوزیعنیروی
برقاســتانلرستاندر
راستایفرهنگسازیو

خدماتدهی

شرکت  مدیرعامل  از  خرم آباد  نماینده  تقدیر 
توزیع نیروی برق استان لرستان

دکتر ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مراسم رونمایی از 
افتتاح فاز دوم روشنایی مسکن  مهر خرم اباد گفت: مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اولین مدیری بود که به وعده خود در حل یکی از مشکالت مردم منطقه 

مسکن مهر خرم آباد عمل کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان، در دومین روز از هفته دولت در 
لرستان، دکتر مهرداد ویسکرمی نماینده مردم شریف خرم آباد و چگنی در حاشیه 
بازدید از مسکن مهر خرم آباد گفت: حدود سه هفته پیش مردم مسکن مهر کمالوند 
به ما اطالع دادند که مشکالتی در بحث روشنایی این منطقه وجود دارد که موضوع 

را به مهندس خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق اطالع دادیم.
 وی با قدردانی از مهندس خودنیا به دلیل آنکه به گفته وی، از مدیرانی است که 
با مدیرعامل  از صحبت  ادامه داد: بعد  از شبانه روز در دسترس است،  هر ساعتی 
شرکت توزیع برق، وی با توجه به اینکه برای حل این مشکل نیازمند خرید برخی 
تجهیزات فنی بود، قول دادند تا سه هفته آینده مشکل حل می شود و امروز دیدیم 

که در پایان سه  هفته مشکل روشنایی این منطقه حل شده است.
دکتر مهرداد ویسکرمی به دیگر مشکالت مسکن مهر منطقه کمالوند نیز اشاراتی 
داشتند و افزودند: البته مشکالت دیگری نیز وجود دارد. اما اولین کسی که در حل 
یکی از مشکالت مسکن مهر اقدام کردند مدیریت برق استان بود که از ایشان و 

تمامی پرسنل زحمتکش این شرکت تشکر می کنم.
مهندس خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان نیز ضمن تبریک فرارسیدن 
نماینده محترم  امروز در خدمت دکتر ویسکرمی  هفته دولت گفت: شبکه ای که 
استان از آن بازدید شد، شبکه معابر فاز دوم مسکن مهر خرم اباد است. که برای این 
منطقه درحدود 48۰۰ متر شبکه معابر احداث کردیم. 24۰ چراغ 15۰ وات و 7۰ 

وات با اعتبار حدود 6۰۰ میلیون تومان نصب و راه اندازی کردیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در ادامه ضمن تشکر از پیگیری های نماینده 
مردم شریف خرم آباد و چگنی افزود: قطعا پیگیری های دکتر ویسکرمی باعث شد 
تا پیگیری های همکاران ما بیشتر شود و پروژه ای که 25درصد پیشرفت فیزیکی 
داشت تکمیل و راه اندازی شد. و قطعا با حمایت های دکتر ویسکرمی شرکت توزیع 
شریف  مردم  برای  را  بهتر  خدمات رسانی  با  بهتر  پروژه هایی  می تواند  استان  برق 

استان عملیاتی کند.

فریدون خودنیا - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
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طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی تنظیم کننده ولتاژ حالت جامد

 مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق لرستان و رئیس پارک علم و فناوری استان 
لرستان از مراحل پیشرفت پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
تنظیم کننده ولتاژ حالت جامد برای جبران افت ولتاژ انتهای فیدرهای فشار ضعیف 

با قابلیت نصب بر روی پایه بازدید کردند.
 به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اظهار داشت: حدود 6۰۰ نقطه در روستاهای دور دست از شبکه 
توزیع برق استان وجود دارد. که مشکل افت ولتاژ در انتهای خطوط دارد. که باعث 
ایجاد مشکالتی برای مشترکین این مناطق شده و با توجه به اینکه  احداث شبکه 
2۰  کیلوولت برای این مناطق بار مالی زیادی برای شرکت دربر دارد موضوع به 

عنوان پروژه تحقیقاتی به دانشگاه لرستان پیشنهاد شد.
مهندس خودنیا افزود: در مناطق یاد شده به دلیل مشکالت زمین و شرایط محلی 
برخی از ساختمان ها با فاصله بیش از 5۰۰ متر از بافت اصلی روستا احداث شده، 
که برق رسانی به شیوه مرسوم با شبکه فشار ضعیف منجر به ضعف ولتاژ در انتهای 

فیدرهای فشار ضعیف شده است .
وی گفت: پیشنهاد پروژه تحقیقاتی دکتر اسماعیل رکرک و همکاران ایشان برای 
رفع مشکل ضعف ولتاژ در جلسه تحقیقات با عنوان ))  طراحی و ساخت نمونه نیمه 
صنعتی تنظیم کننده ولتاژ حالت جامد برای جبران افت ولتاژ انتهای فیدرهای فشار 
ضعیف با قابلیت نصب روی پایه (( از طرف دانشگاه لرستان مطرح و مورد بررسی 

و تایید قرار گرفت.
با توجه به روند پیشرفت پروژه بتوانیم  ابراز امیدواری کردند که  مهندس خودنیا 
در آینده ای نزدیک نسبت به حل این مشکل گام های موثر و اساسی برداریم که 

موجبات رضایت مندی مشترکین روستاهای دارای مشکل فراهم شود.
در ادامه مهندس شریفی پور مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان لرستان 
با اشاره به اینکه پس از تایید پروژه اقدام به عقد قرارداد نمودیم، اظهار داشت: با 
فناوری  علم  پارک  رئیس  برق،  توزیع  شرکت  تحقیقات  دفتر  کارشناسان  حضور 
لرستان دکتر محمودرضا شاکرمی و محققین پروژه به سرپرستی دکتر اسماعیل 
رکرک از روند اجرا و انجام کار و گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه تحقیقاتی دانشگاه 
لرستان که در مجموعه پارک علم و فناوری لرستان بخش شرکت های دانش بنیان 

مستقر است، بازدید بعمل آمد .
وی با بیان اینکه کار ساخت نمونه آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفت، 

ابراز داشت: کارساخت نمونه نیمه صنعتی تنظیم کننده ولتاژ 
یکی  به نصب، در  اقدام  آن  از ساخت  شروع شده که پس 

است، از مناطق روستایی استان که دارای ضعف ولتاژ 
خواهد شد.

مراسم افتتاح کتابخانه شرکت توزیع برق استان لرستان

 به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان، کتابخانه 25۰۰ جلدی 
خانم  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  فتایی  آقای  حضور  با  شرکت  این 
طهماسبی مدیرکل کتابخانه های استان، مهندس خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع 

برق لرستان و جمعی از معاونین و مدیران شرکت توزیع برق استان افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در این خصوص اظهار داشت: تا کنون حدود 
۳۰۰ میلیون تومان برای احداث این کتابخانه هزینه شده است و بیش از 25۰۰ 

جلد کتاب نیز تامین شده است.
مهندس فریدون خودنیا با اشاره به اهمیت ترویج کتاب خوانی در جامعه ابراز داشت: 

در دیگر ساختمان های شرکت توزیع نیز چنین فعالیت های فرهنگی داریم.
امیدواریم  تاکید کرد:  لرستان،  اهالی رسانه در  به  تبریک روز خبرنگار  وی ضمن 
با حضور اهالی رسانه و استفاده از ظرفیت کتابخانه این شرکت بتوانند در ترویج 
فرهنگ کتابخوانی که امروزه از ضروریات یک جامعه توسعه یافته است به مسیر 

روبه رشد استان در توسعه همه جانبه کمک کنند.
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  لرستان  برق  و دینی  فرهنگی  دبیر شورای  ادامه  در 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی ریشه در عدم مطالعه کافی دارد: ابراز داشت: هدف از 
احداث این کتابخانه و دیگر کتابخانه های تاسیس شده در ساختمان های شرکت 
این  با  بتوانیم  امیدواریم  به منابع است، که  توزیع برق دسترسی راحت همکاران 

اقدام گامی هر چند کوچک در ارتقای فرهنگ کتاب خوانی برداریم.
مهندس مهدی حیدری زاد با بیان اینکه رسالت اصلی شرکت توزیع برق استان 
ابراز داشت:  است،  به هم استانی های عزیز  نحو شایسته  به  لرستان خدمات رسانی 
توان در راستای رشد آگاهی های  در شورای فرهنگی و دینی سعی شده در حد 

اجتماعی و کاهش آسیب ها و ناهنجاری ها گام برداریم.
  همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان دراین آیین افتتاحیه، گفت: 
همواره  فرهنگی  امور  در  خودنیا  مهندس  مدیریت  با  لرستان  برق  توزیع  شرکت 

پیش گام بوده است.
و  کتاب  داشت:  اظهار  خبرنگار،  روز  فرارسیدن  به  اشاره  با  فتایی  حسین  احمد 

بیشتری کتاب خوانی  امر مهم توجه  این  به  باید  و  توسعه است  پیش زمینه 
داشته باشیم.

توزیع  شرکت  در  کتاب خانه  افتتاح  داد:  ادامه  وی، 
و  خوب  فرهنگی  کار  یک  لرستان  برق  نیروی 

ارزشمند است.
محترم  مدیرکل  طهماسبی  خانم  همچنین 
تقدیر  ضمن  لرستان  استان  کتابخانه های 
در  لرستان  برق  شایسته  اقدام  از 
این  کتابخانه  تجهیز  و  احداث 
این  ابراز داشت: نظیر  شرکت، 
کتابخانه در شرکت ها و ادارات دیگر 
استان کمتر وجود دارد و امیدواریم این 
اقدام نقطه ای آغازی جهت کارهای فرهنگی 

از این قبیل در استان باشد.

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانلرستان
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چابک ســازی در اولویــت بــوده، همچنیــن 
الکترونیکــی  فرایندهــا  پــروژه  ایــن  در 
شــده اند کــه ایــن مهــم کمــک شــایانی 
ــر  ــای غی ــذف فراینده ــازی و ح ــه چابک س ب

ــرد. ــد ک ــروری خواه ض
ــه شناســایی  ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
شــرکت  حــوزه ی  در  آســیب پذیر  نقــاط 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان، گفــت: بــا 
آسیب شناســی های صورت گرفتــه، نقشــه ی  
ــر روی  ــر را ب ــال های اخی ــه س ــیل و زلزل س
ــازی  ــود پیاده س ــی خ ــات مکان ــه ی اطالع نقش
ــر  ــر اســاس آن نقــاط آســیب پذی ــم و ب نمودی
انجــام شــده  مقاوم ســازی ها  و  شناســایی 
ســبب  مقاوم ســازی ها  ایــن  کــه  اســت. 
ــته  ــال گذش ــدید س ــای ش ــد در بارندگی ه ش
میــزان خســارت بــه شــبکه های بــرق نســبت 
ــوار،  ــتان های هم ج ــایر اس ــه س ب

کم تــر باشــد.

ــه گــزارش  ب
ــط عمومی  رواب

توزیــع  شــرکت 
نیــروی بــرق جنــوب 

ــت  ــن نشس ــان، ای ــتان کرم اس
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت،قائم مقــام 

ــرق شهرســتان ها،  ــر عامــل در مدیریــت ب مدی
معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین، معــاون 
ــران و  ــی از مدی ــی، برخ ــزی و مهندس برنامه ری
مدیــران 16 شهرســتان تحــت حــوزه عملیاتــی 
شــرکت، بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس و 
ــانه در  ــاب رس ــرم اصح ــور گ ــن حض همچنی
محــل ســالن کنفرانــس شــرکت، بــه مناســبت 
آغــاز هفتــه دولــت، دوم مرداد مــاه ســال 

ــد. ــزار ش ــاری، برگ ج
عبدالوحیــد مهدوی نیــا، مدیــر عامــل شــرکت 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
ــی  ــه گزارش ــه ارائ ــت ب ــن نشس ــدای ای در ابت
ــرکت  ــده ی ش ــام ش ــات انج ــه اقدام از مجموع
پرداخــت و گفــت: ایــن شــرکت وظیفــه 
برق رســانی بــه 16 شهرســتان از 23 شهرســتان 
ــداد  ــار 1201، تع ــک ب ــا پی ــان را ب ــتان کرم اس

584 مشــترک بــا  34585 کیلومتــر  
طــول شــبکه های 

توزیع، 

برعهده دارد.
ــاره  ــرکت اش ــتراتژیک ش ــه اس ــه برنام وی ب
بــا  اســتراتژیک  برنامــه  گفــت:  و  نمــود 
ــع  ــرژی توزی ــش ان ــد کاه ــی مانن رویکردهای
نشــده ی بــار، وصــول مطالبــات، کاهــش تلفات 
و کاهــش مراجعــه ی حضــوری طرح ریــزي 
شــده اســت. بــه گونــه اي کــه شــرکت 
ــات خــود  ــد تلف ــا ســال 1404 بتوان بایســتي ت
ــر  ــه ازاي ه ــي ب ــد، خاموش ــت درص ــه هش را ب
مشــترک در ســال 28 دقیقــه و میــزان مراجعــه 

ــاند. ــر برس ــه صف ــوري را ب حض
وی راه انــدازی پــروژه BPMS را مهم تریــن 
ــروژه  ــت: در پ ــت و گف ــرکت دانس ــدام ش اق
ــی  ــورد بازیاب ــرکت، م ــای ش BPMS فراینده
ــن  ــه در ای ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــرار گرفت ق
و  ساده ســازی  زمــان،  بحــث  فرایندهــا 

عبدالوحید مهدوی نیا - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  جنوب استان کرمان 

کنفرانسمطبوعـاتیمدیرعامل
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ثبت بیش از ۱۰۰۰ پیشنهاد در دبیرخانه نظام پیشنهادات 
شرکـت توزیــع نیـروی بـرق جنـوب استـان کـرمان

آیین بهره برداری از ۴۶۴ پروژه ی برق رسانی به مناسبت 
هفته دولت در حـوزه ی بـرق جنوب استـان کـرمان

نیروگاه های  از  بهره برداری  و  ریال  میلیارد   272 با 
خورشیدی بخش خصوصی با اعتبار 7۰ میلیارد ریال از 

پروژه های قابل افتتاح در هفته ی دولت است.
شایان ذکر است هم زمان با نشست مطبوعاتی مدیر 
عامل با اصحاب رسانه، آئین بهره برداری از پروژه های 
ویدئو  صورت  به  جیرفت  شهرستان  در  برق رسانی 

کنفرانسی صورت گرفت.

عبدالوحید مهدوی نیا با اشاره به بهره برداری از 464 
کرد:  بیان  دولت،  هفته ی  در  برق رسانی  پروژه ی 
به  ریال  میلیارد  سرمایه گذاری 6۰2  با  پروژه ها  این 

بهره برداری می رسد.
وی همچنین افزود: برقرسانی به 28 روستای فاقد برق 
با اعتبار 114 میلیارد ریال، تامین برق متقاضیان با 
شبکه ها  بهینه سازی  و  اصالح  ریال،  میلیارد   215

و ارتباطات دریافت شد. که از این تعداد، با بررسی84 
درصدی، تعداد 95 پیشنهاد در 16 جلسه مورد پذیرش 

قرار گرفته و 85 درصد آنها نیز اجرایی شد.
وی به موثر واقع شدن دبیرخانه نظام پیشنهادات، اشاره 
نمود و گفت: تشکیل دبیر خانه نظام پیشنهادات در 
این شرکت با پذیرش هزاران پیشنهاد طی سال های 
متمادی، باعث کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات و تلفات، 
بهبود فرآیند کار، ارج نهادن به شأن و منزلت انسانی 
آنان در محیط کار، تقویت  توانمندی های  کارکنان و 
حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در به کارگیری نیروی 
ابداع و ابتکار کارکنان و شکوفایی استعدادها شده است.

نظام  برترین های  از  تقدیر  برای  است  ذکر  به  الزم 
پیشنهادها همه ساله سمینار تحقیقاتی - پیشنهادی 
برگزار می شود و در حوزه های مختلف از جمله برترین 
پیشنهاد، برترین پیشنهاددهنده، کارشناس و کمیته و 

مدیر حامی برتر، تقدیر به عمل می آید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
کارشناس  مقدم  امیری  امیر  استان کرمان،  جنوب 
ارشد دفتر تحقیقات در خصوص نحوه ی اجرای نظام 
پیشنهادات که از سال 1۳8۳ در شرکت تدوین شد، 

مطالبی را ارائه نمود.
وی بیان نمود: این شرکت در راستای افزایش فرهنگ 
مشارکت کارکنان در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی، 
بهبود کیفیت خدمات، بهبود شرایط کار و تجهیزات 
و همچنین هم سو نمودن مسیر فعالیت های شرکت 
با سیاست های وزارت نیرو، اقدام به تشکیل دبیرخانه 

نظام پیش نهادها و تدوین این آیین نامه نموده است.
از  بیش  سال 1۳98  در  کرد:  تاکید  مقدم،  امیری 
پیمانکاران  مشترکین،  کارکنان،  از  1۰۰۰پیشنهاد 
اداری  امور  فنی،  حوزه های  در  ذی نفعان  کلیه  و 
خدمات  به  مربوط  امور  مالی،  مباحث  فرهنگی،  و 
اطالعات  فناوری  با  مرتبط  و موضوعات  مشترکین 
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان یکــی دیگــر از اقدامات 
ــه  ــی ها ب ــانی خاموش ــده را اطالع رس ــام ش انج
ــت  ــه داد: برداش ــرد و ادام ــان ک ــترکین بی مش
اطالعــات مشــترکین تــا ســطح مشــترک انجام 
ــی  ــال خاموش ــورت احتم ــت و در ص ــده اس ش
بــه مشــترکین از طریــق پیامــک اطــالع 
رســانی خواهدشــد و همچنیــن کمپیــن تمــاس 
ــانی  ــرای اطالع رس ــاس ب ــترکین حس ــا مش ب
ــالوه  ــا ع ــده ت ــدازی ش ــز راه ان ــی ها نی خاموش
بــر ارســال پیامــک، اطالع رســانی صوتــی نیــز 

ــود. ــام  ش انج
ــرکت  ــات ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــا ب مهدوی نی
بــرق جنــوب کرمــان از ســال 92 تاکنــون، گفت: 
در ایــن مــدت 160 هــزار مشــترک اضافه شــده 
6245 واحــد مســکن مهــر بــرق دار شــده، بــرق 
ــده و  ــن ش ــرق تامی ــد ب ــتای فاق 487 روس
ــرق دار  ســه هزار و 168 پمــپ کشــاورزی نیــز ب
شــده اســت. ســرجمع ســرمایه گذاری های 
ــال  ــد س ــتان در چن ــوب اس ــرق جن ــرکت ب ش

اخیــر 680 میلیــارد تومــان اســت.
ــرژی  ــق ان ــتا از طری ــرق 33 روس ــن ب وی تامی
خورشــیدی را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
بیــان کــرد و افــزود: در حــال حاضــر 70 
مــگاوات بــرق از طریــق انــرژی خورشــیدی در 

ــود. ــد می ش ــتان تولی ــطح اس س
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــه برق رس ــاره ب ــا اش وی ب
فاقــد بــرق، بیــان کــرد: در ایــن مــدت موفــق 
شــدیم 925 روســتا را بــرق دار و 15 هــزار 
و 448 مشــترک روســتایی را بــه شــبکه ی 
ــان  ــا پای ــن ت ــم و همچنی ــل کنی ــع وص توزی
ســال همــه ی روســتاهای بــاالی 10 خانــوار کــه 
ــرق دار می کنیــم . حــدود 40 روســتا اســت را ب
مدیــر عامــل شــرکت بــرق جنــوب کرمــان در 
خصــوص بیمــه تمامــی مشــترکین تحــت حوزه 
ــارت  ــران خس ــرای جب ــرکت ب ــی ش عملیات
ــرق، اظهــار کــرد: از  ــه تجهیــزات ب ــی ب احتمال
ــی  ــه، مبلغ ــترکین ماهیان ــه ی مش ــوض هم قب
ــی  ــزات برق ــی تجهی ــود. و تمام ــر می ش کس

ــوند. ــه می ش ــترکین بیم ــزل مش من
ــرای  ــه، ب ــته بیم ــال گذش ــرد: س ــان ک وی بی
مــوارد فوتــی  460 میلیــون تومــان، بــرای لوازم 
ــان،  ــون توم ــا 12 میلی ــی ت ــزات برق و تجهی
آتش ســوزی و انفجــار تــا 400 میلیــون تومــان، 
هزینه هــای پزشــکی حــدود 300 میلیــون 
ــدود 300  ــو ح ــص عض ــت نق ــان و غرام توم

ــرد. ــت می ک ــان پرداخ ــون توم میلی
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ساختاپلیکیشنباعنوان»پویشمردمیکاهشپیک«
برایمشترکینخانگی

استان  جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف در خصوص ساخت 
اپلیکیشن« پویش مردمی کاهش پیک« بیان نمود: پیرو ضوابط اجرایی، 
هر ساله طرح های متفاوتی از سوی شرکت مادر تخصصی توانیر برای 
کاهش پیک بار حول محور مشترکین کشاورزی، صنعتی و اداری اجرا 
می شد. در حالی که مشترکین خانگی بیشترین سهم مصرف برق در 
کشور را دارند و در حوزه ی شرکت توزیع جنوب استان کرمان نیز 
بعد از مشترکین کشاورزی، بیشترین سهم از مصرف برق، متعلق به 
مشترکین خانگی است. بنابراین نبود مشوق های مناسب برای ترغیب 
مشترکین خانگی و تجاری به مشارکت در طرح های پاسخگویی بار و 

کاهش پیک بار کامال محسوس بود.
وی افزود: در طرحی که تابستان امسال با عنوان »مدیریت بار توسط 
نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار« از سوی وزارت نیرو ابالغ شده 
است، با به کارگیری قابلیت های شرکت مشاور مربوطه درصدد هستیم 
تا مشارکت حداکثری مشترکین خانگی و تجاری را در کاهش پیک بار 

جلب کنیم.

ثمره در ادامه سخنان خود تصریح نمود: در این شرکت، اپلیکیشنی 
با عنوان »پویش مردمی کاهش پیک« یا »PeakApp« طراحی شده 
gami�« بازی گونه سازی« یا«  است. ایده این طرح، مبتنی بر روش

بین مشترکین،  رقابتی  ایجاد یک فضای  با  دارد،  قرار   »fication
آنها را به کاهش هرچه بیشتر مصرف برق در ساعات اوج مصرف 
تشویق می کند. مشترکین خانگی و تجاری بر اساس میزان کاهش 
مصرف، امتیاز خود را افزایش داده و می توانند از تخفیف های متنوع 

فروشگاه ها و جوایز ارزنده پایانی طرح، بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، عالوه بر جلب مشارکت مشترکین 
در کاهش پیک بار، از کسب و کارهای محلی استان نیز با در نظر 
حمایت  تولید«  جهش  »سال  عنوان  با  امسال  نام گذاری  گرفتن 
در  کرونا  ویروس  همه گیری  اقتضائات شرایط  به  توجه  با  می شود. 
کشور، تمرکز طرح در این حوزه بر حمایت از کسب و کارهای آنالین 

قرار گرفته است.
مشترکین عزیز برای دانلود و شرکت در طرح »پویش مردمی کاهش 

پیک« به آدرس  sked.co.ir/peakapp.apk  مراجعه نمایید.

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل گفت :
با مجموع اقدامات صورت پذیرفته در خصوص سیستمی 
ریال  میلیارد   28۳ از  بیش  کنون  تا  فرایندها  نمودن 
صرفه جویی اقتصادی صورت پذیرفته و 61۰ اصله درخت، 

نجات یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، نیک پور مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل 
در خصوص میزان صرفه جویی کاغذ با استفاده از سیستمی 
نمودن فرایندها در سال 98 بیان نمود: یکی از چشم اندازهای 
شرکت در سال 14۰4 عدم مراجعه حضوری مشترکین به 
شرکت، است به این معنا که با فراهم نمودن زیر ساخت های 
الزم بتوانیم میزان مراجعه ی حضوری مشترکین به شرکت 

را به صفر برسانیم.
وی افزود: از اوایل سال 98 این شرکت جزء شرکت های 
پیش گامی بود که با اجرای پروژه قبض سبز که از سوی 
شرکت مادرتخصصی توانیر ابالغ شده بود برای حذف قبوض 
کاغذی برق، بیش از 551 هزار مشترک اقدام نمود و با 
اجرای آن، بیش از 2۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی و 

پیشگیری از قطع 15۳ اصله درخت در سال شد.
نیک پور خاطرنشان کرد: شرکت برق جنوب استان کرمان 
برای تحقق این هدف با تهیه نقشه ی استراتژیک و تدوین 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین 

با بررسی مجدد فرایندهای شرکت ضمن الکترونیکی نمودن 
باعث کاهش هزینه های  و حذف فرم های اضافه کاغذی 

شرکت شد.
وی افزود: این شرکت وظیفه خدمات رسانی به 16 شهرستان 
استان را برعهده دارد که مسافت بعضی از آنها از مرکز استان 
بیش از 4۰۰ کیلومتر است؛ بنابراین با پیاده سازی سیستم 
اتوماسیون اداری برای تبادل الکترونیکی نامه ها که 5۳2 
کاربر از آن استفاده می کنند بیش از یک میلیون و 748 
هزار فرم یا برگ کاغذی کم شده و مبلغ 159 میلیارد ریال 
صرفه جویی اقتصادی صورت گرفته است و مانع قطع شدن 

۳18 اصله درخت شده است. 
وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: سیستم اتوماسیون 
اداری عالوه بر صرفه جویی اقتصادی و زیستی باعث کاهش 
زمان تبادل اطالعات شده که این مهم ضمن تسریع در 
انجام فرایندها، رضایت ارباب رجوع را نیز در بر داشته است.

آن مقام مسئول بیان نمود: با پیاده سازی سیستم جامع مالی 
و اداری و حذف بیش از 11۰ هزار فرم یا برگ کاغذی عالوه 
بر صرفه جویی ده میلیارد ریالی باعث نجات 21 اصله درخت 

در سال شده است.
نیکپور اظهار کرد: با پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون 
عدم  امکان  فرایندها،  نمودن  الکترونیکی  دلیل  به  اداری 
مراجعه حضوری پیمانکاران برای پیگیری صورت وضعیت و 

سایر موارد مرتبط در سطح شرکت، فراهم شده است.
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، بیان نمود: در 
حوزه فروش و خدمات مشترکین نیز با تکمیل و توسعه 
واگذاری   همچنین  و  مشترکین  خدمات  جامع  سیستم 
برخی خدمات به دفاتر پیشخوان بیش از 9۰6 هزار برگ 
فرم معادل 82میلیارد ریال صرفه  جویی اقتصادی شده و  9۳ 

اصله درخت به چرخه طبیعت باز گشتند. 
وی همچنین تصریح کرد: در حوزه فنی و مهندسی نیز بیش 
از 1۳۳ هزار برگ فرم معادل 12 میلیارد ریال صرفه جویی 
اقتصادی صورت گرفته و از قطع 25 اصله درخت در سال 

جلوگیری شده است.
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در پایان سخنان 
خود تاکید کرد: با مجموع اقدامات صورت پذیرفته تا کنون 
بیش از 28۳ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی صورت 
گرفته و ساالنه 61۰  اصله درخت را حفظ نمودیم. امیدواریم 
با ادامه روند بازنگری و الکترونیکی نمودن فرایندهای شرکت، 
بتوانیم در راستای ماموریت شرکت برای رسیدن به » تامین 
برق مطمئن، پایدار و اقتصادی؛ فراگیر و سازگار با محیط 
زیست به منظور ارتقای رفاه عمومی و توسعه پایدار« گامی 

موثر برداریم.

شایان ذکر است آمار مذکور مربوط به سال 98 است.

نجات ۶۱۰ اصله درخت با استفاده از سیستمی نمودن فرایندها در شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399
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به گزارش روابط عمومی شرکت 
البرز  استان  برق  نیروی  توزیع 
شرکت  مدیرعامل  بیات  بهنام 
به  البرز گفت:  برق  نیروی  توزیع 
مناسبت هفته دولت، بالغ بر 755 
میلیارد ریال پروژه برقی شامل تامین 
بهینه سازی  و  توسعه  مهر،  مسکن  برق 
خورشیدی،  نیروگاه  احداث  توزیع،  شبکه 
الکترونیک،  دولت  و  اطالعات  فن آوری  پروژه های 
بهینه سازی شبکه،  ربات شستشویی چراغ های روشنایی معابر،  آغاز عملیات ساخت 
هوشمندسازی سیستم های سرمایشی )IOT( و استفاده از استارت آپ ها، خروجی پست 

نگارستان در محدوده شهرستان ساوجبالغ، فردیس، طالقان آماده بهره برداری شد.
بهنام بیات ضمن گرامی داشت ایام هفته دولت و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 
گفت: امسال به مناسبت هفته دولت، هشت پروژه توزیع برق البرز در سال جهش تولید با 

اعتباری بالغ بر 755 میلیارد ریال، به بهره برداری رسید.
مدیرعامل برق البرز اظهار داشت: مهمترین پروژه های بهره برداری شده پروژه 
و مردآباد  توزیع مهستان، ماهدشت، کردان، جهانشهر  خروجی پست فوق 
است. که به علت افزایش امکان تامین برق مشترکین با لحاظ نمودن پارامترهای 
الکتریکی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده از اهمیت باالیی برخوردار است 
و در مناطق مختلف توزیع برق استان با اعتباری بالغ بر 95 میلیارد ریال به 

بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه تامین برق مسکن مهر هشتگرد و ابریشم از منابع داخلی و ملی تامین 
شده است افزود: این پروژه در راستای ارائه خدمات به اقشار کم درآمد جامعه بوده که 
توسط شرکت توزیع برق استان البرز با همکاری شرکت عمران شهرجدید با سرمایه ای 

بالغ بر 87 میلیارد ریال اجرا شده و به بهره برداری رسید.

افتتاح755 میلیارد ریال
 به مناسبت هفته دولت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز پروژه های توسعه و احداث سیستم های 
روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد ریال اعالم و خاطرنشان کرد، این پروژه ها در 
راستای افزایش امنیت و جلب رضایت شهروندان، زیباسازی شهر، کاهش موانع داخل 
شهری و سرقت های صورت گرفته در داخل شهر در راستای پاسخ به مطالبات بوده است.

او با یادآوری اینکه هزینه توسعه و نوسازی شبکه های توزیع برق در سطح استان با 
اعتباری بالغ بر 17۳ میلیارد ریال بوده گفت: این اقدام یک زیرساخت مناسب برای توسعه 
پایدار و کمک به جهش تولید به شمار می رود که در راستای جلب رضایت مشترکین، 
تقویت و ارتقاء شبکه برق رسانی و افزایش سطح خدمات ارائه شده از سوی شرکت، حفظ 

و نگه داشت منابع داخلی و کاهش تلفات صورت گرفته است.
اوادامه داد: پروژه های اصالح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی در راستای ارتقاء 
مبلمان شهری با اعتباری بالغ بر 4۰ میلیارد ریال در سطح استان انجام شده است که این 

پروژه ها جایگزین کابل های خودنگهدار با شبکه سیمی فرسوده بوده است.
بیات با بیان اینکه سرمایه گذاری مناسبی در بخش GIS و ICT انجام شده گفت: برای 
سیستماتیک کردن فعالیت های صورت گرفته و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت ها در 
راستای اهداف دولت الکترونیک و افزایش توان زیرساخت دیتای شرکت با اعتباری بالغ 

بر 41 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی تصریح کرد: هوشمندسازی لوازم اندازه گیری )تعویض کنتور( با اعتباری بالغ بر 5۰ 
میلیارد ریال یکی دیگر از خدمات ارائه شده به مشترکین محترم استان البرز است که 12 
هزار انشعاب دیماندی استان در طرح موسوم به فهام تبدیل به نوع هوشمند )قرائت از راه 
دور( شده، همچنین بیش از 5 هزار انشعاب سه فاز پر مصرف تبدیل به کنتور هوشمند 
ونیز ۳5۰۰۰مشترک غیر دیماندی شده است که تعداد کنتورهای هوشمند برق البرز را 
به 17 هزار انشعاب رسانده این در حالی است که این طرح باعث کاهش تلفات انرژی و 

کاهش هزینه های قرائت و بازرسی انشعاب ها شده است.

شـرکت توزیع بـرق استان البـرز
»پویش#هرهفته–الف–ب–ایران

» پروژه های ساخت و ساز در بخش توزیع از اسفند ماه 1398 تا شهریور 1399«
شرکت ردیف

توزیع 
نیروی برق

محل تأمین محور
اعتبار

سرمایه گذاری پروژه
میلیون ریال(

استان/ 
شهرستان

زمان 
افتتاح/
هفته

تعداد 
پروژه

5شهریور البرز95000خروجی های پست مهستان- کردان-ماهدشت-جهانشهر- مردآبادداخلیتوسعه فیدرهای جدیداستان البرز1

2شهریور البرز87360تأمین برق مسکن مهر هشتگرد و مسکن مهر ابریشمداخلی-ملیتامین برق مساکن مهراستان البرز2

توسعه و احداث سیستم های استان البرز3
روشنایی معابر

توسعه و احداث روشنایی معابر بلوار آزادگان-بی بی سکینه-مسکن مهر ساوجبالغ-داخلی
مسکن مهر ابریشم-ماهدشت-بلوار پیام نور -بلوار خوارزمی-روشنایی روستایی

8شهریور البرز29380

هوشمند سازی لوازم اندازه استان البرز4
گیری)تعویض کنتور(

35000 مشترک AMRداخلی
17000 مشترک فهام

)26000(  تبدیل مکانیکی به دیجیتال

5شهریور البرز278000

3شهریور البرز10340هوشمند سازی سیستم های سرمایشی )IOT( و استفاده از استارت آپ هاداخلیمدیریت مصرف و کاهش پیکاستان البرز5

5شهریور البرز41430احداث فیبرنوری - تکمیل GIS  شبکه LV-MV- سامانه مکانیزه نظارت-)AVL(داخلیسرمایه گذاری در GIS و ICTاستان البرز6

توسعه و نوسازی شبکه های برق استان در راستای تأمین برق پایدار مشترکین داخلیتوسعه و تأمین برقاستان البرز7
استان

100شهریور البرز173480

اصالح و بهینه سازی شبکه های استان البرز8
شهری و روستایی

داخلی - 
استانی

تعویض سیم های فرسوده بدون روکش با کابل های خود 
) km 30( نگه دار

80شهریور البرز40400

755390208جمع
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بارگیري،  ظرفیت  افزایش  هدف  با 
اصالح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، دو 

پروژه در هفته دولت امسال، افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.
بهمن داراب زاده  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اعالم این خبر افزود: این 
پروژه ها در راستای شناسایی، امکان سنجی و ارائه الگو به  منظور جابجایی تجهیزات در 

جهت بهره وری اقتصادی افتتاح و به بهره برداری می رسند.
وی افزود: در اجرای پروژه افزایش ظرفیت پست 6۳.2۰ آستانه، با جایگزینی دو دستگاه 
ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپر با دو دستگاه ترانسفورماتور4۰ مگاولت آمپر در محل 
پست آستانه و با استفاده از امکانات موجود شرکت برق منطقه ای گیالن، ظرفیت توان 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن خبر داد:

افتتاحوبهرهبرداریدوپروژه
درهفتهدولت

الکتریکی در این پست به میزان ۳۳  درصد افزایش خواهد یافت.
داراب زاده در خصوص دومین پروژه افتتاحی هفته دولت گفت: در اجرای پروژه 
افزایش ظرفیت پست رشت شمالی، با جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور 4۰ 
مگاولت آمپر با یک دستگاه ترانسفورماتور۳۰ مگاولت آمپر در محل پست و با استفاده 
از امکانات موجود شرکت برق منطقه ای گیالن، ظرفیت توان الکتریکی در این پست به 

میزان ۳۳  درصد افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که این طرح ها با اعتباری حدود 2۰6 میلیارد ریال و با استفاده صد 

درصدي از تجهیزات ساخت داخل انجام خواهد شد.
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با هزینه ای بالغ بر76۰ میلیارد تومان و همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای واالمقام رجایی و باهنر و شهدای دولت آغاز عملیات اجرای 4پروژه 
و بهره برداری از  12طرح زیربنایی شرکت  برق منطقه ای اصفهان انجام می گردد.
به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان مهندس رسول موسی رضایی 
مدیرعامل این شرکت از بهره برداری12 پروژه زیربنایی این شرکت با هدف کمک 
به پایداري شبکه، جبران افت ولتاژ، تأمین برق مشترکین، افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و افزایش کیفیت توان و نو سازی شبکه انتقال پست با هزینه ای بالغ بر646 

میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد.  
مهندس موسی رضایی با اعالم این خبر گفت:  این طرح ها شامل  احداث پست های 
4۰۰ به 6۳ کیلو ولت هسنیجه، 2۳۰ به 6۳ کیلوولت  لنجان،  سیار 6۳ کیلوولت 
شهر گز، سیار 6۳ کیلوولت شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، تعویض ترانسفورماتور  
فیدر خانه پست 6۳کیلوولت  توسعه  پست های 6۳کیلوولت کهندژو کاشان 2، 

امیرکبیر کاشان، توسعه ۳ فیدر در پست 2۳۰کیلوولت اردستان می باشد.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان اضافه کرد: احداث پست 6۳ کیلوولت مسکن 
مهر فوالد شهر، ورود و خروج خط 4۰۰ کیلوولت شهید منتظری به گلپایگان در 
پست 4۰۰ کیلوولت هسنیجه، احداث خط ورود و خروج خط 6۳کیلوولت در 
پست 2۳۰ کیلوولت لنجان و احداث خط کابلی دو مداره 6۳ کیلوولت از پست 
6۳ کیلوولت حکیم الهی به پست 2۳۰کیلوولت شهرضا  از مهم ترین پروژه های 

آماده افتتاح به مناسبت هفته دولت است.
مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان افزود: همچنین خط 4 مداره 6۳کیلوولت جهت 
تغذیه پست 6۳ کیلوولت ویگل در منطقه صنعتی آران و بیدگل، احداث پست 
ثابت 6۳ کیلوولت ناجی آباد در کاشان، احداث پست سیار جالل آباد در نجف آباد 
و همچنین احداث خط کابلی 6۳کیلوولت شهید چمران به پست 6۳ کیلوولت 
شهدا به طول سه کیلومتر در مرکز شهر اصفهان با اعتباری بالغ بر 115میلیارد 
تومان از دیگر طرح های این شرکت است که آغاز عملیات اجرایی در این ایام 

شکوهمند آغاز خواهد شد.
مهندس موسی رضایی در پایان گفت: شرکت برق منطقه ای اصفهان شامل 2 
استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، ایجاد و توسعه زیرساخت تامین انرژی 

برق مورد نیاز منطقه و ایجاد ارتباط و پایداری شبکه برق را بر عهده دارد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان  اعالم کرد:

آغازعملیاتاجراییوافتتاح16پروژهزیربنایی
شرکتبرقمنطقهایاصفهـاندرهفتـهدولت
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دستاوردهایشرکتبرقمنطقهایاستانیزد
بهمناسبتهفتهدولت

درصد رشدسال 1399سال 1398پیک بار استان یزد

166818058.2مقدار پیک بار )مگاوات(

تاریخ وقوع
98/4/1999/5/8

ساعت 13:55ساعت 11:52

درصد افزایشسال 98سال 97واحدشرح

95901065511.1میلیون کیلووات ساعتمصرف انرژی استان

153816688.4مگاواتپیک نیاز مصرف استان

273827801.5مگاواتقدرت نصب شده نیروگاهی استان

دولتی/بخش خصوصیاعتبار       )میلیون ریال(محل اجرا نام پروژهردیف

دولتی،بخش خصوصی300.000اشکذراحداث پست63/ 230  کیلوولت خضرآباد*1

دولتی36.000اشکذرورود و خروج خط 230 کیلوولت یزد2- اردکان در پست خضرآباد2

دولتی100.000اردکانخط 63 کیلوولت سرو - امامزاده3

دولتی80.000مهریزخط63 دومداره تغذیه پست سریزد و پست سیار مربوطه4

دولتی75.000مهریزخطوط 63 کیلوولت اتصال به پست مهرگان )یزدمهر-مهرگان(5

دولتی96.000اردکانتوسعه دو بی خط 63 در پست امام زاده و تکمیل دو بی ورودی موجود6

دولتی75.000اردکانتوسعه 2 بی خط 63 در پست 400 سرو)دوبی اتصال به پست امامزاده(7

دولتی، بخش خصوصی200.000اردکاناحداث پست 63/20 کیلوولت سرو )30×1 مگاولت آمپر(*8

بخش خصوصی70.000اردکانتوسعه 2 بی خط 63 در پست 400 سرو)دوبی گندله سازی(*9

دولتی7.300یزد  و  مهریزفیبرنوری یزد1-مهرگان10

خصوصی45.00یزدنیروگاه مقیاس کوچک طراح بهینه کیان11

خصوصی55.00تفتنیروگاه مقیاس کوچک تدبیر نیرو12

ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد به تشریح دستاوردهای 
این شرکت پرداخت.

 رتبه برتر استان یزد در کشور برای احداث نیروگاه های خورشیدی در 
حال بهره برداری

 7 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 58/5 مگاوات در مدار بهره برداری هستند 
و پیش بینی می شود تا پایان سال 99 ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان 

به 7۰ مگاوات برسد.
 از سال 1۳91 تا 4 ماهه اول سال 99 تعداد 19 نیروگاه مقیاس کوچک 
)تولید پراکنده( با مجموع 167 مگاوات توسط بخش خصوصی احداث 

گردیده است.
 درصد مصرف انرژی الکتریکی استان در بخش صنعت : 75 درصد

 درصد مشترکین صنایع بزرگ کشور )دیماند باالی 7 مگاوات( تحت 
پوشش صنعت برق استان یزد: 7.7 درصد

پـروژههــای
بهــرهبرداری
شدهبرایپیـک
بـارســال99
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به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
حسین سلیمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 
از ساخت پر های توربین بخار ردیف شش واحد۳ این نیروگاه 
با استفاده از دانش و تخصص پرسنل نیروگاه بندر عباس و 
توان فنی شرکت های داخلي در این نیروگاه خبرداد و گفت: به 
فضل پروردگار متعال و  همت بلنِد بزرگ مردان صنعت برق 
کشور، با تالش دلسوزانه و همراهی صادقانه کارکنان متعهد 

نیروگاه، این پروژه عظیم  میسر گردید.
حسین سلیمی گفت: نیروگاه بندرعباس یکی از مهمترین 
نیروگاه های برق کشور و بزرگترین نیروگاه جنوب و جنوب 
شرق کشور است و  در حال حاضر نقش بسیار مهمی در 
زمینه تولید انرژي  برق در این منطقه  استراتژیک  ایفا مي کند.

از 4۰  با گذشت بیش  افزود:  نیروگاه بندرعباس  مدیرعامل 
سال از راه اندازی واحدهاي بخار نیروگاه بندرعباس و به پایان 
رسیدن عمر برخی قطعات، خرابی یکی از قطعات فرسوده 
توربین مي تواند باعث آسیب رسیدن به دیگر تجهیزات این 
بخش شود که عالوه بر خروج واحد برای مدت زمان طوالنی، 
منجر به تحمیل هزینه فراوان جهت خرید قطعات و انجام 

تعمیرات مورد نیاز می باشد.

به  با توجه  این رابطه گفت: در سال های اخیر  سلیمی در 
تهیه  زمینه  در  فراوان  هزینه های  و  ناعادالنه  تحریم های 
قطعات، شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان اقدام به ساخت 
شرکت های  توان  از  استفاده  با  واحدها،  نیاز  مورد  قطعات 
داخلی نموده است و گام های موثری در زمینه خودکفایی و 
رفع نیاز این قطعات برداشته است. در همین راستا و با همت 
کارکنان تالشگر نیروگاه بندرعباس، 19۰ پروژه ساخت داخل 

در این شرکت بومی سازی و اجرا شده است .
سلیمی با اشاره به ساخت داخل پره های توربین بخار ردیف 

شش واحد۳بخار نیروگاه  افزود:
به دنبال انجام تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه  در نیمه 
دوم سال گذشته که با هدف آمادگی 1۰۰ درصدی  برای 
تولید انرژی در زمان پیک مصرف سال جاري در کشور انجام 
شد، مسئولین و کارشناسان این نیروگاه موفق شدند برای 
نخستین بار پره های توربین بخار ردیف شش واحد ۳ این 
نیروگاه راکه تا پیش از این از کشورهای خارجی خریداری 
می شد با دانش، تخصص و توانمندی کشورمان در داخل، 
این  در  بار  نخستین  امر  این  نمایند.  تهیه  و  سازی  مدل 
نیروگاه با مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مدت 6 ماه 

پروژه های  اجرای  حامی  بندرعباس  نیروگاه 
ساخت داخل و بومي سـازي قطعات نیروگاهي

اجرای190پروژهساختداخلدر
عظیم بس افتخاری تحریمها اوج

برایصنعتبـرقکشور

بومی سازی و تولید شد، که در حال حاضر در مرحله تست و 
تأیید نهایی قرار دارد.

 سلیمی با تأکید بر این که ساخت این پره ها در داخل کشور 
با دانش متخصصان و مهندسان کشورمان، عالوه بر تأمین 
نیاز نیروگاه های بخار مشابه از خروج ارز به خارج از کشور نیز 
جلوگیری می کند، صرفه جویی ارزی قابل توجهی را نیز برای 

کشور و همچنین صنعت برق به همراه خواهد داشت.
سلیمی در ادامه با اشاره به حرکت سازنده نیروگاه بندرعباس 
در زمینه خودکفایی در تولید قطعات مورد نیاز واحد های 
بخار در  توربین های  اینکه  به  باتوجه  بخار در کشور گفت: 
اهمیتی  پر  پتروشیمی کاربرد وسیع و  نیروگاهی و  صنایع 
دارند، و همچنین محرک اصلی ژنراتورهای تولید برق هستند، 
اهمیت کارکرد صحیح و بدون وقفه این توربین ها بر همگان 
روشن است و در همین راستا نیروگاه بندرعباس در جهت 
بومی سازی تمام  نیازمندی خود در این بخش بر پایه دانش 
فنی در کشور حرکت رو به رشدی را آغاز نموده است. جای 
بسی خرسندی است که شرکت های دانش بنیان در داخل 
کشور پیرو بیانات مقام معظم رهبری درخصوص شعار سال 
)جهش تولید( توانسته اند به فناوری های پایه درساخت پره 
ردیف ششم توربی LP، که شامل مهندسی محصول و تدوین 
شناسنامه فنی پره توربین، مدل سازی و طراحی فرایندهای 

ساخت، طراحی و ساخت مدل، دانش فنی 
عملیات حرارتی و... می باشد دست یابند 
و شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با 
حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از 
توان داخلی شعار اصلی خودکفایی، تولید 

ملی و جهش تولید را تحقق بخشید.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

تاریخچه شرکت

در سال 1355 نصب 44 واحد توربین گازی با ظرفیت اسمی 1371 مگاوات در 
دو تیپ جنرال الکتریک )GE( و وستینگهاوس )WH( شامل شش واحد 32 
مگاواتی آسک، 18 واحد 25 مگاواتی هیتاچی، ده واحد 25 مگاواتی آاگ، هفت 
واحد 32 مگاواتی فیات و سه واحد 85 مگاواتی میتسوبیشی شروع شد، و در 

پایان سال 1356 نصب آنها به پایان رسید.
بین سال های 1360تا 1388 تعداد شانزده واحد شامل ده واحد آاگ و شش 
واحد هیتاچی بنا به ضرورت هایی به شهرهای دیگر انتقال یافت. همچنین یک 
واحد هیتاچی به دلیل حادثه ای از مدار خارج شد. در سال 1396 تعداد چهار 
واحد فیات به دلیل فرسودگی از رده خارج شد و در حال حاضر 23 واحد توربین 

گازی با ظرفیت اسمی 818 مگاوات در حال بهره برداری است.
با توجه به تنوع و تعداد توربین های نصب شده، این نیروگاه یکی از متنوع ترین 
نیروگاه های گازی جهان است و تولید بخشی از برق شبکه سراسری را بر عهده 

دارد.

توانمندی های این مجموعه در قالب اجرا، مشاوره و نظارت 
در سه بخش ارائه می شود که اهم آن به شرح ذیل است:

 بخش مکانیک
 بخش الکتریک

 بخش ابزار دقیق

بخش مکانیک
 تعمیرات اساسی توربین و کمپرسور

 تعمیرات اساسی گیربکس های اصلی و فرعی
 االیمنت توربین و ژنراتور

 سرویس و تست والوهای سوخت
 باالنس در محل انواع روتورها

 تعمیر و سرویس ترک کنورتور
 تعمیر و سرویس راچت و ترنینگیر

 فالشینگ و تصفیه فیزیکی روغن توربین 
 انجام عملیات بوروسکوپی 

 رنگ آمیزی تجهیزات توربین

توانمندی های شرکت مدیریت تولید برق ری
و  از شرکت های برجسته  برق ری یکی  تولید  شرکت مدیریت 
پیشرو در زمینه ی ارائه ی خدمات مهندسی، بهره برداری، تعمیرات 
با  است. ساختاراین شرکت  گازی  توربین های  انواع  نگهداری  و 
توجه به تعداد، تنوع و عمر باالی توربین های تحت بهره برداری در 
سالیان متمادی شکل گرفته، که از آن به عنوان دانشگاه توربین 
گاز در صنعت یاد می شود. این شرکت با بهره مندی ازدانش، تجربه 
و تخصص باالی پرسنل خود و همچنین امکانات، تجهیزات و 
دستگاه های مخصوص کارگاهی و آزمایشگاهی توانسته است، طی 
حدود چهل سال از زمان نصب این نیروگاه، فعالیت  های مربوط به 
بهره برداری، تعمیرات نگهداری روزانه ی حدود 4۰ واحد توربین 
گاز در پنج تایپ متفاوت را اجرا و همچنین بیش از 1۰۰۰ فقره 
تعمیرات دوره ای شامل تعمیرات اساسی، بازدید قسمت های داغ و 
بازدید اتاق های احتراق را نیزانجام دهد که در نوع خود در داخل 
کشور و حتی در بین تمامی کشورهای دنیا بی نظیر است. یکی 
دیگر از تجربیات ارزشمند این شرکت، اجرای پروژه ی دمونتاژ، 
انتقال و نصب بیش از ده دستگاه  توربین های گاز است. خدمات و 

محل احداث
نیروگاه ری در زمینی به مساحت 525،۰۰۰ متر مربع در جاده 
قدیم قم- باقرشهر در نزدیکی پاالیشگاه تهران و در هفت کیلومتری 

شهرری واقع شده است.
سوخت مصرفی

نیروگاه  گاز  است.  گازوئیل  و  گاز  نیروگاه  این  مصرفی  سوخت 
ری از طریق خطوط لوله گاز سراسری شرکت گاز و از طریق 
ایستگاه های شماره یک و دو و سه نصب شده و در محوطه نیروگاه، 
 psi که ظرفیت هر یک 11۰،۰۰۰ متر مکعب در ساعت و با فشار
25۰ می باشند،تامین می گردد. گازوئیل از طریق لوله ارتباطی با 
پاالیشگاه تهران در هفت مخزن ذخیره می شود.  سه مخزن هر 
یک با ظرفیت هشت میلیون لیتر و سه مخزن هر یک با ظرفیت 
پانزده میلیون لیتر و یک مخزن با ظرفیت ۳5 میلیون لیتر که 
واحدهای آسک، هیتاچی، فیات و میتسوبیشی را تغذیه می کنند و 

کلیه واحدها قابلیت تولید برق با هر دو نوع سوخت را دارند.

پست و خطوط انتقال
برق تولیدی نیروگاه از طریق شش خط انتقال انرژی 2۳۰ کیلو 
ولت و دو خط 6۳ کیلو ولت به شبکه سراسری متصل می گردد که 

خطوط 2۳۰ کیلو ولت عبارتند از:
خط 1: اسالمشهر 1
خط2: اسالمشهر 2

خط۳: بعثت
خط4: فرودگاه امام خمینی )ره(

خط5: ری شمالی 1
خط6: ری شمالی 

دو خط 6۳ کیلو ولت از دو دستگاه ترانس 2۳۰/6۳ کیلو ولت با 
ظرقیت 18۰ مگا ولت آمپر به پست برق منطقه ای تهران متصل 

می گردد.

شرکت مدیریت تولید برق ری 
در سال 1۳71 در راستای خصوصی سازی، شرکت مدیریت تولید 
برق ری تاسیس گردید و بهره برداری از نیروگاه را به عهده دارد 
و در حال حاضر کلیه تعمیرات اساسی توسط این شرکت انجام 

می شود.
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 نظارت بر انجام تست های ژنراتور، ترانسفورماتور و الکتروموتور
PMG تعمیرات و سرویس 

 تعمیر، سرویس و تست انواع بریکر
 سرویس و تست برق گیر و خازن

CT و  PT تست ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان 
MCC سرویس و تست تابلوهای 
 سرویس و تست کلیه کنتاکتورها
 تست و تنظیم رله های حفاظتی

 تست و بازدید از ترانسفورمرهای قدرت
 تست، تصفیه فیزیکی و خشک کردن روغن ترانسفورماتور

 تعمیرات و سیم پیچی انواع الکتروموتورهاي واحد
 تست High pot  کابل های فشار قوی

 تعمیر، سرویس و تست جرقه زن و شعله بین
 سرویس و تنظیم سیستم AVR و تعمیر کارت های سیستم تحریک

 تعمیر و تست باتری شارژر و اینورتر
 نگهداری، تعمیر، سرویس و تست باتری ها

پروژه های اخیر بخش الکتریک
 نظارت بر بازسازی ژنراتور نیروگاه زاهدان
 تعمیر استارتر دیزل نیروگاه بندر عباس

 تعمیر قطعات بریکرنیروگاه سرخس
 تعمیر جرقه زن  نیروگاه های قم و کاشان

 تعمیر و سیم پیچی الکتروموتورهای نیروگاه امیر آباد

بخش ابزار دقیق
 تعمیر، نگهداری و رفع اشکال از انواع  سیستم کنترل شامل نسل های قدیمی پنوماتیک، رله ای، 

DCS و PLC الکترونیکی و نسل های جدید
 تست و کالیبراسیون کلیه ی تجهیزات ابزار دقیق

 تست و کالیبره کردن کارت های الکترونیکی سیستم کنترل به خصوص سیستم اسپید ترونیک، 
MELSEC و MEGAC

 تست و سرویس کلیه والوهای ابزار دقیق
 تعمیرات انواع کارت های الکترونیکی کنترل و سیستم تحریک

 ساخت انواع کارت های الکترونیکی سیستم های کنترل 
 نظارت واجرای انواع پروژه های بهینه سازی

 پیاده سازی و اجرای سیستم سوخت دوم )گاز یا گازوئیل(
 مشاوره، نظارت و همکاری در تعویض و به روز رسانی سیستم های کنترل ،حفاظت و مونیتورینگ

 راه اندازی و کامیشنینگ

پروژه های اخیر بخش ابزار دقیق
 ساخت حدود سی کارت کنترل الکترونیکی برای نیروگاه زاهدان

 اجرای پروژه گاز سوز کردن هشت واحد نیروگاه زاهدان
 تعویض و به روز رسانی سیستم های کنترل و حفاظت توربین های آسک، هیتاچی و میتسوبیشی 

)جمعاً چهار توربین(

سایر:
  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی فعالیت های ذکر شده

IMS مشاوره و نظارت بر اجرای پیاده سازی سیستم های مدیریت  
  نظارت بر ساخت و بازسازی قطعات داغ توربین

 عایقکاری پوسته های توربین
)TG2۰.MHI.W251.F9.F6.F5( تعمیر، سرویس و تست انواع نازل های سوخت و قطعات آن 

F5واحدهای فیات، آسکو )flow divider( تعمیر،سرویس و تست انواع مقسم های سوخت 
 تعمیر، سرویس و تست انواع پمپ های سوخت ازنوع شیماتزو و روپر

 بازسازی و تراشکاری سیل های روغن )ژنراتور - توربین(
 جوشکاری و بازسازی اگزوز واحدها از جمله جوشکاری دیفیوزر، جوشکاری داخل اگزوز و 

سایلنسرها
 اجرای انواع پروژه های بهینه سازی

 نظارت و مشاوره در زمینه ی بازسازی و ساخت کلیه قطعات نیروگاهی
 نظارت و مشاوره در زمینه ی بازدیدهای دوره ای، مسیر داغ و اساسی )مکانیک ،الکتریک،ابزاردقیق(

 دمونتاژ، انتقال و مونتاژ توربین های گاز

پروژه های اخیر بخش مکانیک
 تعمیر و نگهداری نیروگاه گازی بندرعباس به مدت دوسال
 دوگانه سوز کردن هشت واحد توربین گاز نیروگاه زاهدان

 بازدید قسمت های داغ پاالیشگاه تهران
 انجام تعمیرات اساسی نیروگاه بندرعباس

 بازدید قسمت های داغ نیروگاه ایالم
 انجام تعمیرات اساسی نیروگاه مس سرچشمه

 نظارت برتعمیرات اساسی دو واحد نیروگاه کنارک
 نظارت بر نصب واحدهای نیروگاه فارس

 تعمیرات موردی نیروگاهای سرخس، اسالم آباد، ایالم، زاهدان، امیر آباد، جهرم، بندرعباس
 آنالیز و باالنس نیروگاه های زنجان، اسالم آباد، مس سرچشمه، پاالیشگاه تهران، سرخس، جهرم

 سرویس و تست بیش از 5۰۰ نازل سوخت برای نیروگاه قم، نیروگاه کاشان، پتروشیمی ایالم، 
پژوهشگاه نیرو، اطلس توربین، نیرو اندیشه ری، قطعات توربین شهریار

 بازسازی سیل های روغن 
 تصفیه فیزیکی روغن توربین پاالیشگاه تهران، شرکت بهینه سازی نیرو، ماه تاب گستر

 ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی به نیروگاه های زاهدان، اسالم آباد، کنارک، پاالیشگاه تهران، 
پاالیشگاه ایالم 

 ارائه خدمات کارشناسی به شرکت های تعمیرات نیرو اصفهان، مه نیرو، سمع اندیش، نیرو اندیشه

بخش الکتریک
 دمونتاژو مونتاژ ژنراتور

 نظارت بر تعمیرات و سرویس روتور و استاتور ژنراتور

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399

www.barghab. i r45 2020
August



هدف از تاسیس شرکت

از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال 1۳81 نسبت به صدور 
مجوز تاسیس شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایداری و استمرار تولید انرژی برق آبی استان، از مجموعه 
فنی مهندسی این شرکت برای پرورش منابع انسانی حرفه ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت آب و برق 

بهره مند گردد .
این شرکت با پشتوانه نزدیک به 5۰ سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی ، در سال 1۳82 بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از سهامداران دولتی 
و خصوصی تاسیس و توانست عالوه بر تاسیسات آب و برق استان خوزستان حوزه فعالیت خود را در سطح کشور نیز گسترش دهد و در آبا ن ماه سال 1۳88 با 

موافقت سهامداران اولیه نسبت به واگذاری سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  44 قانون اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

 زمینه های فعالیت شرکت

 نصب و راه اندازی نیروگاه ها
   بهینه سازی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها

  کارهای ساختمانی و تاسیساتی سد و نیروگاه
 بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

 انجـام پایـش وضعیـت تجهیـزات نیروگاهـی بـا اسـتفاده از 
تکنیک هـای ارتعـاش  سـنجی، ترموگرافـی، صداسـنجی و 

آنالیـز روغـن بـه منظـور نگهداشـت پیشـگویانه
   احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

 احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانـه های آب
 عملیات نصـب و راه انـدازی و اجـرای خطوط  لوله تأسیسـات 

آب و فاضـالب
 تعمیر و نگهـداری تأسیسـات و تجهیزات نیروگاهی، پسـت و 

شـبکه، آب و فاضالب، نفـت و گاز 
  عملیات ژئوتکنیک، حفاری و احیای زهکش ها
   ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و صنعتی

 تعمیـر ، نگهـداری ، تعمیـرات اساسـی و بهینـه سـازی دیزل 
ژنراتورهـای بـرق اضطـراری بـا تـوان باال

ــفند،                     ــان اس ــوار فروردین،خیاب ــتان، بل ــواز، گلس آدرس: اه
ــتی: 6135954651  ــد پس ــماره 175               ک ــهریور،  ش ــش ش نب
ــن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046 تـلـفـ

www.khp imc . com

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان
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 مدارک اخذ شده
 گواهینــامه صالحیت پیمانکاری رتبــه یک نیــرو ، رتبه سـه آب ، رتبــه پنــج  

تاسیسـات و  تجهیـزات و   رتبـه  پنـج نفـت و گاز
  گواهینامه صالحیت بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی

BSOHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001 : 2015   , ISO 9001 : 2015  گواهینامه 
HSE – MS گواهینامه 

 عضویت در سندیکای صنعت برق ایران 
  گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش

 عضویت در پارک علم و  فناوری  استان خوزستان
 گواهینامه صالحیت بهره برداری ، نگهداری وکنترل ایمنی سدها

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: سید مهران اسدی

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

اهماقدامـاتانجامشدهتوسطشـرکتنصب،
تعمیرونگهدارینیروگاههایبرقابیخوزستان شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 

نیروگاه های برق آبی خوزستان

 بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه دز 
از 65  به 95 مگاوات

  انجام تعمیرات )Condition Monitoring )CM شامل 
ارتعاش سنجی،  صوت سنجی، گرمانگاری و آنالیز روغن 
تجهیزات اصلی نیروگاه های برق آبی کشور شامل کرخه، دز، 

شهیدعباسپور، کارون3 مسجدسلیمان و مارون 

    تعمیر و بازسازی سیم پیچ و هسته ژنراتور 250 مگاواتی 
واحد یک و 3 نیروگاه سد شهید عباسپور 

 بهینه سازی تجهیزات توربین ژنراتور واحد شماره 3 
نیروگاه سد شهید عباسپور 

 2 شماره  واحد  استاتور  پیچ  سیم  تعمیر   
نیروگاه کوهرنگ

 تعمیرات اساسی و تعویض 280 عدد شینه آسیب 
دیده از ژنراتور واحد 250 مگاواتی شماره 2 نیروگاه سد 

مسجدسلیمان

 اجرای طرح اصالحی تعمیراتی توربین واحد شماره 7 
نیروگاه سد شهید عباسپور بدون دمونتاژ واحد برای اولین 
بار در سطح نیروگاه های برق آبی کشور با لیفت هدکاور در 

جهت کاهش ریسک حمل روتور و زمان تعمیراتی 

  بازسازی سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد 250 
مگاواتی  شماره 4 نیروگاه مسجد سلیمان 

  ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابزار 
دقیق مربوط به نیروگاه های مسجدسلیمان، عباسپور، 

کرخه و دز و صنایع نفت و گاز
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

 ارائه کلیه خدمات تعمیراتی و بهینه سازی پمپ ها و 
شیرآالت صنعتی نیروگاهی و آبرسانی 

 آغاز عملیات نوسازی شیرهای تخلیه کننده تحتانی 
سد و نیروگاه دز

 تعمیر و بازسازی تعداد 140 عدد کارت های الکترونیکی 
سیستم PLC و تجهیزات الکترونیکی نیروگاهی

 طراحی، تهیه ، نصب، راه اندازی، تعمیرات اساسی ، 
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری صنعت 

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

مانیتورینـگ  و  حفاظـت  سیسـتم  اصـالح   
ترانسـفورماتورهای قدرت در نیروگاه اول سـد شـهید 

ر سـپو عبا

سقفی  جرثقیل های  انواع  اساسی  تعمیرات  انجام   
دروازه ای ،  موبایل و غیره 

 تعمیر و ترمیم هسته سیم پیچ استاتور واحد شماره 8 
نیروگاه سد دز
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طرح »توسعه فناوری های کنترل انتشار آالینده های هوا و گازهای 
گلخانه ای از نیروگاه های حرارتی کشور »زیر مجموعه معاونت فناوری 
ایجاد شبکه متخصصین  به منظور  دارد  نظر  نیرو در  پژوهشگاه 
مدیریت کیفیت هوا، نسبت به شناسایی متخصصین این حوزه و  
شرکت های دانش بنیان فعال  در زمینه مدیریت کیفیت هوا با 

تاکید بر نیروگاه های حرارتی و حوزه انرژی اقدام نماید. 
عالقمندان جهت شرکت در این فراخوان رزومه کاری خود را با 

فرمت PDF به آدرس environ@nri.ac.ir ایمیل نمایند. 
همچنین متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می 
توانند با شماره تلفن 88۰79446- ۰21 آقای مهندس سهرابی 

تماس حاصل نمایند. 

تالش های پژوهشگران در راستای افزایش 
تولید  واحدهای  اقتصادی  و  فنی  توانایی 
پراکنده و بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت 

توان تولیدی توسط این منابع، منجر به پیدایش مفهوم جدیدی به نام 
ریزشبکه ها شده است. ریزشبکه ها راه حل مناسبی برای افزایش سهم 
انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه توزیع برق هستند و مدیریت کنترل 
ریزشبکه ها به منظور فراهم آوردن شرایط کاری کارآمد و پایدار، از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، محققان پژوهشگاه نیرو موفق 
به طراحی مفهومی سامانه بومی کنترل ریزشبکه ها شدند که پس از 
انجام گام های بعدی طراحی و اتمام این پروژه، در نهایت امکان مدیریت 

کنترل ریز شبکه ها فراهم خواهد شد.
لیال ظفری مدیر پروژه طراحی مفهومی سامانه های بومی کنترل و 
مدیریت ریزشبکه ها در پژوهشگاه نیرو گفت: هدف از انجام این پروژه 
در پژوهشگاه نیرو این است که با توجه به شرایط کشور، زیرساخت ها، 
امکانات موجود و قوانین حاکم بر بخش های مختلف صنعت برق، در 
درجه اول، یک طرح مفهومی و بومی مناسب برای مدیریت و کنترل 

ریزشبکه تهیه شود.
وی ادامه داد: در دهه های اخیر، مفهوم ریزشبکه مورد توجه طیف وسیعی 
از پژوهشگران و صنعتگران واقع شده است. علت این امر را می توان در 
توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، پیشرفت فن آوری و سیاست دولتها 
برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و بهبود شرایط زیست محیطی 
خالصه نمود. مسائلی مانند افزایش آلودگی های زیست محیطی، گرمایش 
جهانی کره زمین و رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی همگی 
باعث شده اند تا استفاده از واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر انرژی های 
تجدیدپذیر موضوع پژوهش و فعالیت پژوهشگران و صنعتگران قرار گیرد. 
وی افزود: هر چند این منابع به دلیل نزدیکی به مصرف کننده مزایایی 
مانند کاهش توسعه خطوط انتقال، کاهش تلفات توان و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه قدرت را دارند؛ اما از دیگر سو، استفاده از واحدهای تولید 
پراکنده چالش های جدیدی را در بهره برداری، کنترل، حفاظت و امنیت 

شبکه قدرت به دنبال خواهند داشت.
معاون گروه پژوهشی سامانه های هوشمند پژوهشگاه نیرو ادامه داد: 
به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن رفتار واحدهای تولید پراکنده مانند 
توربین های بادی، سلول های فتوولتائیک و پیل های سوختی، فرکانس 
و توان تولیدی توسط این واحدها متغیر بوده و در نتیجه، این واحدها 
قابلیت اتصال به شبکه به صورت مستقیم را ندارند. به همین دلیل، 
از مبدل های الکترونیک قدرت برای اتصال این واحدها به شبکه برق 
استفاده می شود. این مبدل ها قادر هستند که ولتاژ DC یا AC با 
فرکانس متغیر را به ولتاژ AC با کیفیت مطلوب تبدیل کنند. با وجود 
این، به منظور دستیابی به قابلیت اطمینان و کیفیت هرچه باالتر توان 

فراخوانشناساییمتخصصینمدیریتکیفیتهواباتاکیدبرنیروگاههاوحوزهانرژی

تولیدی این واحدها، راه حل های مختلفی برای بهره برداری و کنترل آن ها 
پیشنهاد شده است. 

اقتصادی  و  فنی  توانایی  افزایش  راستای  در  پژوهشگران  تالش های 
واحدهای تولید پراکنده و بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت توان تولیدی 
توسط این منابع، منجر به پیدایش مفهوم جدیدی به نام ریزشبکه ها 

شده است.  
پراکنده،  تولید  واحدهای  از  اجتماعی  ریزشبکه،  یک  گفت:  ظفری 
واحدهای ذخیره انرژی پراکنده، بارهای حساس و غیرحساس و سیستم 
زیرسیستم  یک  صورت  به  که  غیرمتمرکزاست  یا  متمرکز  کنترلی 
کنترل پذیر از شبکه برق عمل کرده و می تواند در دو حالت متصل به 
شبکه و جزیرهای )جدا از شبکه( عمل کند. ریزشبکه ها جهت تولید 
توان در سطح ولتاژ توزیع از ژنراتورها یا منابع کوچک تولید انرژی، که 

عمدتاً از نوع تجدیدپذیر هستند، استفاده می کنند. 
ظفری تصریح کرد: ریزشبکه ها منافع زیادی هم برای مصرف کننده و 
هم برای شرکت های تولید برق خواهند داشت. از دید مصرف کننده، 
ریزشبکه قابلیت فراهم ساختن همزمان برق و حرارت، افزایش قابلیت 

اطمینان، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود کیفیت را دارد.
از دید شرکت های برق، به کار گیری ریزشبکه ها منجر به کاهش   
تقاضا و بنابراین کاهش تسهیالت توسعه خطوط انتقال و عالوه بر آن 
منجر به حذف نقاط اوج مصرف خواهد شد. در واقع میتوان گفت که 
ریزشبکه ها راه حل مناسبی برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در 
شبکه توزیع برق هستند. از طرف دیگر، ریزشبکه قادر است که بارهای 

محلی و حساس را تغذیه کند. این 
ویژگی به همراه قابلیت بهره برداری از 
ریزشبکه در دو مد عملیاتی جزیره ای 
و متصل به شبکه، منجر به افزایش 
دید  از  برق  اطمینان شبکه  قابلیت 
همین  به  شد  خواهد  مصرفکننده 
جهت، مدیریت کنترل ریزشبکه ها از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
فراهم  منظور  به  ریزشبکه  کنترل 
آوردن شرایط کاری کارآمد و پایدار 

انجام می شود. 
ظفری گفت: یکی از چالش های مهم 
در به کار گیری ریزشبکه ها مسأله 
یک  کنترل  در  است.  آنها  کنترل 
ریزشبکه، پارامترهای اصلی که باید 

کنترل شوند عبارت از ولتاژ، فرکانس 
در  راکتیو هستند.  و  اکتیو  توان  و 
نتیجه، سیستم کنترلی ریزشبکه باید 
بتواند تحت شرایط عملیاتی مختلف به تنظیم ولتاژ و فرکانس پرداخته 
و در هر دو مد جزیره ای و متصل به شبکه به کنترل توان اکتیو و راکتیو 

بپردازد.
ظفری افزود: از جمله مهم ترین اهداف کنترل ریزشبکه میتوان به گذار 
نرم )Seamless Transition( ریزشبکه از مد متصل به شبکه به 
جزیرهای )و بالعکس( اشاره نمود. منظور از گذار نرم بین دو مد عملیاتی 
اجتناب از شرایط نامطلوب گذرا در زمان گذار بین دو مد عملیاتی است. 
این شرایط نامطلوب مانند اضافه جریان گذرا و یا نوسانات توان می توانند 

ایمنی تجهیزات و پایداری ریزشبکه را تهدید کنند.
وی تصریح کرد: مشارکت در بازار برق، تغذیه بدون وقفه بارهای حساس 
و تبادل بهینه توان با شبکه برق از دیگر اهداف سیستم کنترلی ریزشبکه 
به شمار میروند. برای دستیابی به این اهداف کار تحقیقاتی مربوط به 
و  انجام  ریزشبکه ها در دست  بومی کنترل  طراحی مفهومی سامانه 
نهایی شدن است که با اجرایی شدن این سامانه، امکان مدیریت کنترل 
ریزشبکه ها فراهم خواهد شد. در این صورت می توان سامانه ای برای 
مدیریت بخش هایی که منطبق بر تعریف ریزشبکه ها هستند، داشت 
که این سامانه در صنعت برق و در بخش هایی که با تعریف ریزشبکه 

هم خوانی دارند قابل استفاده خواهد بود.
ظفری در پایان تاکید کرد در صورت انجام موفق دو فاز بعدی طراحی، 
این پروژه قابلیت تجاری سازی دارد و با توجه به اینکه موضوع روز و 
کارآمدی محسوب می شود؛ اگر بتوانیم همگام با کشورهای دیگر این 
کار را جلو ببریم می تواند منافع زیادی را عاید صنعت برق کشور نماید.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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کاهش مصرف آب  کولرهای آبی در آب وفاضالب کاشان اجرایی شد

درراستایتحققمدیریتمصرفو
سـازگاریبـاکـمآبـی

کولرهای آبی به عنوان اصلی ترین وسیله خنک کننده هوا در فصول گرم در 
شهرهای گرم و خشک، از جمله منطقه کاشان مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا 

در همه منازل شهروندان از یک تا چند دستگاه کولر آبی وجود دارد. 
هر دستگاه کولر به طور متوسط 22۳ لیتر آب در هر شبانه روز مصرف می نماید 
که با توجه به تعداد باالی کولرها مورد استفاده آن هم در ماه های گرم سال، 
تامین آب مورد نیاز در این زمان ها را با چالش جدی مواجه می سازد. ضمن 
اینکه بخش قابل توجهی از آن تبخیر می گردد. تبخیر آب به مرور زمان موجب 
تشکیل رسوبات در کولر آبی می شود که کامال طبیعی است. حتی گاهی روی 
پوشال ها هم با رسوب انباشته می شود و الزم است تا تعویض پوشال کولر زودتر 

انجام شود. 
جلوگیری از رسوبات کولر آبی باعث دوام و طول عمر بیشتر کولر شده، از طرفی 
موجب افزایش قدرت خنک کنندگی کولر می شود زیرا پوشال هایی پر از رسوب 
نمی توانند آب را به خوبی جذب کنند. همین امر سبب گردیده تا هم عمر کولر 
کم شود و هم سرویس و تمیزکاری آن بسیار سخت و مشکل شود، ضمن اینکه 
در کیفیت کار کولر نیز تاثیر منفی داشته، باعث هدر رفت مقادیر زیادی آب 

می گردد.
شرکت آب و فاضالب کاشان در پی تحقیقات گسترده برای صرفه جویی در 
مصرف آب کولرهای آبی و باال بردن بازدهی و کیفیت کار و همچنین عمر مفید 
آن، با همکاری گروه صنعتی و بازرگانی توسعه تجارت طالیی اقدام به طراحی 
و اجرای پوشش ترکیبی شامل رنگ نانو و فیلتر نموده که در پی تایید و مجوز 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به صورت پایلوت به زودی و به صورت 

کامال رایگان در منطقه مسکونی شهرک 22 بهمن کاشان اجرا می شود.

اجرای این طرح شامل دو مرحله است
و  ترکیبات  با  نانو  عایق حرارتی  رنگ  از  استفاده  با  کولر  پوشش سطح   -1

فرموالسیون ویژه
با استفاده از این پوشش نور خورشید و حرارت آن تا باالی 7۰ درصد بر سطح 
کولر بازتابش گردیده و هیچگونه گرمایی به داخل کولر منتقل نمی شود. بدین 
اینکه  ترتیب شما شاهد کیفیت بهتر در هوادهی کولر خواهید بود، ضمن 

استحکام و عمر مفید کولر نیز تا چند برابر افزایش می یابد.
2- نصب فیلتر نانو بر روی دریچه های کولر با طراحی خاص

این فیلترها اثرات بسیار مطلوبی بر عملکرد کولر داشته و بازدهی کولر را تا دو 
برابر افزایش می دهد.

جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل کولر و به تبع آن داخل ملک، افزایش 
عمر موتور کولر و کاهش برق مصرفی آن و کاهش تبخیر آب روی دریچه های 

مشبک تا 5۰ درصد، بخشی از تاثیرات فیلتر نانو می باشد.

مجموعه عملیات فوق، تاثیرات زیر را به همراه خواهد داشت:
1- کاهش مصرف آب کولر تا 5۰ درصد

2- بازتابش نور خورشید بر سطوح کولر و خنک نمودن آن تا 7۰ درصد
۳- جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل کولر و داخل ملک تا حدود 1۰۰ 

درصد
4- جلوگیری از رسوب امالح بر روی دریچه ها و پوشال و افزایش عمر مفید 

کولر و پوشال ها
5- تلطیف و خنکی بیشتر هوای خروجی کولر

شرکت آب و فاضالب کاشان آمادگی خود را برای اجرای طرح در کلیه مناطق 
و شهرهای کشور به اطالع کلیه نهادها، سازمان ها و ارگان ها به ویژه همکاران و 
مدیران عامل محترم شرکت های آب و فاضالب می رساند تا با اجرای این طرح 

گام ارزنده ای در تحقق مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی برداشته شود.

محمدرضا اسدی- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کاشان

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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آیین بهره برداری از طرح آب رسانی به شهر پیشوا 
از تصفیه خانه هفتم آب تهران و کلنگ زنی ساخت 
فازهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران و 
مخزن 20هزار مترمکعبی محمودآباد خورین با حضور 
نیرو و استاندار تهران در هفته دولت  وزیر محترم 

انجام  شد.
 تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران دارای هشت فاز است و 
فازهای 7 و 8 هر یک با ظرفیت متوسط 2۳۰هزار مترمکعب 
در شبانه روز برای جمعیت کل یک میلیون و 2۰۰هزار نفر 

در نظر گرفته شده است.
 این تصفیه خانه در جنوب تهران در پایین دست بزرگراه 
شهید آوینی، غرب شهرری و شرق جاده قدیم قم واقع شده 
و فازهای 7 و 8 این تصفیه خانه به مساحت حدود 15 هکتار، 

در غرب این سایت قرار دارد.

رفعمشکلکمبودآبپیشوا
بااجرایطرحآبرسانیاز
تصفیهخانههفتـمآبتهران

 این تصفیه خانه در فرایند تصفیه فاضالب از روش لجن 
فعال پیشرفته با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر استفاده 

می کند.
 طرح دیگری که در هفته دولت به بهره برداری رسید، طرح 

آب رسانی به شهر پیشوا از تصفیه خانه هفتم آب تهران بود 
که از سد ماملو تامین می شود و مشکل کمبود آب این شهر 

برطرف می گردد.
 برای این طرح هشت کیلومتر خط انتقال 6۰۰ میلی متری 
چدن داکتیل از مخزن سعیدآباد ورامین تامخزن 2۰۰۰ 

مترمکعبی شهر پیشوا اجرا شده است.
 در ادامه این آیین، پروژه ساخت مخزن 2۰هزار مترمکعبی 

محمودآباد خورین با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی  شد.
از  آب رسانی  مطالعات  طرح  در  مخزن  این   

تصفیه خانه هفتم آب تهران تعریف شده و در حال 

حاضر مهم ترین مخزن در این طرح به حساب می آید.
 این مخزن با سه هدف ساخته می شود و عالوه بر تعدیل 
فشار خط آب رسانی از تصفیه خانه هفتم آب تهران، نقش 
خط جمع آوری آب چاه های منطقه را نیز دارد و برای تامین 

و توزیع آب در مناطق باقرآباد و خیرآباد عمل خواهد کرد.
 مجموع اعتبارات این سه پروژه، افزون بر 656 میلیارد 

تومان است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در نشست خبری، اعالم کرد:

بهرهبرداریوکلنگزنی25پروژه
آبوفاضالبشهریوروستاییدر

هفتهدولت

مدیـر عامل شـرکت 
آب و فاضالب اسـتان 

بـا بیان اینکـه برای طرح هـای فاضالب 8۰ میلیـارد ریال 
هزینـه شـده اسـت، اظهار داشـت: بـرای طرح هـای اجرا 
شـده بـرای آب رسـانی بـه 19 روسـتا 1۰5 میلیـارد ریال 

هزینه شـده اسـت.
فاضـالب  و  اب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
آذربایجـان شـرقی، مهنـدس ایمانلـو مدیر عامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان، ضمن گرامی داشـت یـاد و خاطره 
شـهیدان رجایی و باهنردر تشـریح فعالیت ها و پروژه های 
هفتـه دولـت از بهره برداری و یا کلنـگ زنی چندین پروژه 

آب رسـانی و فاضالب در شـهرهای اسـتان خبـر داد. 
مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان در نشسـت خبـری بـا خبرگزاری هـا به مناسـبت 
فـرا رسـیدن هفتـه مبـارک دولـت گفـت: شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان با جمعیت تحت پوشـش شـهری حدود 
سـه میلیون نفر و در روسـتاها 85۰ هزار نفر اسـت که در 
کل نزدیـک بـه چهار میلیون نفـر ارائه خدمـات می دهد.  
وی در ادامـه بـه کیفیـت آب شـرب اسـتان اشـاره کرد و 
گفـت: بزرگتریـن آزمایشـگاه آب شـمال غرب کشـور که 
روزانـه ۳5۰۰ نمونه بـر داری انجـام می دهد درکالن شـهر 

تبریز اسـت.
 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی با 
اعـالم اینکـه 86درصد جمعیت کالن شـهر تبریـز، تحت 
پوشـش خدمـات فاضالب قـرار دارند و رتبـه دوم در بین 
کالن شـهرهای کشور اسـت، گفت: در 14 شهر استان نیز 
شـبکه فاضـالب وجـود دارد و پنـج تصفیه خانـه فاضالب 
اسـکو  خسروشـهر و فـاز 4 شـهر جدیـد سـهند و مدول 

دوم کالن شـهر تبریز در دسـت اجرا اسـت.
وی بیـان کـرد در حـال حاضـر مـدول اول تصفیه خانـه 
بـزرگ فاضـالب در تبریـز در مـدار بهره بـرداری بـوده و 
مـدول دوم آن بـرای جمعیتـی بالـغ بـر یک میلیـون نفر 
بـا جدیـت در حال احداث اسـت و بـا بهره بـرداری از آنها  
بـاالی 1۰۰ میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه شـده و به 

صـورت پسـاب به طبیعـت بر می گـردد.
وی در خصـوص بهره بـرداری و کلنـگ زنـی از طرح هـای 

فاضـالب در هفتـه مبـارک دولـت افـزود : احداث شـبکه 
جمـع آوری فاضـالب  منطقه قراملـک با اعتبـاری بالغ بر 
1۰هـزار میلیـون ریـال، احـداث شـبکه فاضـالب منطقه 
شـهرک ارم، بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۰ هزار میلیـون ریال، 
احـداث شـبکه فاضـالب خیابـان 42 متـری انقـالب، بـا 
اعتبـار۳5۰۰۰ میلیـون ریـال، احـداث شـبکه فاضـالب 
خیابـان طالقانـی، با اعتبـار7۰۰۰ میلیـون ریـال، احداث 
بـا  انقـالب،  خـط اصلـی فاضـالب خیابـان 42 متـری 
اعتبـاری بالـغ بـر 15۰۰۰ میلیـون ریـال و کلنـگ زنـی 
شـبکه فاضـالب تبریـز زون D 98 بـا اعتبـاری بالـغ بـر 
98۰۰۰ میلیـون ریـال از جملـه پروژه هایـی اسـت که در 
هفتـه دولـت کلنـگ زنی شـد و یا بـه بهره برداری رسـید
مهنـدس ایمانلـو از بهره بـرداری چندین طرح آب رسـانی 
در شـهرها و روستاهای مختلف اسـتان خبر داد و افزود: با 

تالش پرسنل زحمتکش شـرکت آب وفاضالب آذربایجان 
شـرقی در هفتـه دولت در 19 روسـتای اسـتان طرح های 
آب رسـانی از جملـه در روسـتاهای ایری، چلـه خانه علیا، 
سـیدلر سـفلی، کلیـان، سـرخه ریز، سـوین، سـاری قیه، 
چاپـان، بصیرآباد، انبـاق جواد، انباق علیا، انباق سـر خای، 
سـامبران، دمیرچـی، محمـود آباد هـوای، آغـداش، آغاج 
اوقلـی بمنظورافزایـش ذخیـره آب بـا اعتبار بالـغ بر 1۰5 

ملیارد ریـال بهره برداری شـد .
در ادامـه مهندس خانـی معاون بهره برداری و توسـعه آب 
اسـتان آذربایجان شـرقی بـا بیـان اینکـه آب تولیـدی 14 
شـهر اسـتان در حالت سربه سـری قـرار دارد، گفت: تبریز 
در تیرمـاه تـراز منفـی داشـت کـه بـا تدابیـر انجام شـده 

هم اکنـون در نقطـه سربه سـری قـرار گرفته اسـت.
مهنـدس خانـی بـا بیـان اینکـه شـرکت آب و فاضـالب 
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آذربایجان شـرقی برای 65 شـهر و 14۰۰ روسـتا خدمات 
می دهد، افزود:  شـرکت آب و فاضالب اسـتان در راسـتای 
طـرح ملی مسـکن مهـر پرونده هـای آب و فاضـالب را در 
۳8 شـهر اسـتان با تعداد 85 پروژه شـروع و در سـه سـال 
اول زمان اجرای مسـکن مهر حدود 9۰ درصد تاسیسـات 
زیربنایـی و نصـب انشـعابات را به اتمـام رسـانده و مابقی 
عملیـات بـه دلیل مسـائل حقوقـی متولیان مسـکن مهر 
زمان بـر بـوده اسـت، که در نهایـت تا پایان سـال 1۳98 با 
واگـذاری 99 درصد انشـعابات آب و فاضالب مسـکن مهر 

کـه حـدود 1۰1 هـزار واحد مسـکونی در قالـب تعاونی و 
انبوه سـازان و خـود مالکیتـی بود، بـه طور کامل بـه اتمام 

رسـیده و هـم اکنون بـه بهره برداری می رسـد.
معـاون بهره برداری فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی نیز 
در این نشسـت گفت: فاضالب شـهری بیش از دو میلیون 
نفـر را زیـر پوشـش دارد و امسـال نیـز 117 کیلومتـر از 
شـبکه جمع آوری فاضالب شـهری در استان تکمیل می 
شـود. و تا پایان سـال تعداد 5۰۰۰ فقره انشـعاب فاضالب 

جدیـد واگذار خواهد شـد. 

مهنـدس عباسـی بـا اعـالم اینکـه بخـش مایـع مـدول 
دوم تصفیه خانـه فاضـالب تبریـز تـا پایـان امسـال بـه  
بهره بـرداری مـی رسـد، گفـت: اعتبـار مـورد نیـاز بـرای 
تکمیـل ایـن بخـش حـدود 7۰۰ میلیـون ریـال و بـرای 
تکمیـل کل تصفیه خانـه فاضـالب بیـش از 2۰۰۰ ملیارد 

ریـال مـورد نیـاز اسـت.
وی اضافـه کـرد: 11 کیلومتـر شـبکه فاضـالب محـالت 
تبریز شـامل قراملـک، طالقانی، ارم و 42 متـری نیز آماده 

بهره بـرداری اسـت.

به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی و عملیات اجرائی فاز دوم 
شبکه جمع آوری فاضالب شیشوان و بهره برداری از عملیات 
اجرایی اصالح و نوسازی شبکه توزیع آب شرب روستای 

محمود آباد بخش قلعه چای عجب شیر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، در 
اولین  روز هفته دولت مراسم کلنگ زنی عملیات اجرائی فاز 
دوم شبکه جمع آوری فاضالب شیشوان با حضور فرماندار، 
بهره برداری  معاونین  و  عجب شیر  شهرستان  جمعه  امام 
آب و بهره برداری فاضالب استان و تعدادی از مسئولین 
شهرستانی از طرح های آب و فاضالب روستاهای عجب شیر 

بهره برداری و کلنگ زنی شد. الزم به ذکر است عملیات 
اجرایی طرح فاضالب فاز دوم شیشوان با اجرای خط انتقال 
فاضالب به طول یک کیلومتر و با اعتبار داخلی و تبصره ۳ 

و6 به مبلغ 22 میلیارد ریال انجام خواهد شد .
همچنین عملیات اجرایی اصالح و نوسازی شبکه توزیع آب 
شرب روستای محمود آباد بخش قلعه چای عجب شیر نیز 
با اعتبار مصوب چهار میلیارد ریال به طول ۳/7 کیلومتر به 

بهره برداری رسید .

روابط  گزارش  به 
آب  شرکت  عمومی 
استان  وفاضالب 
در  شرقی،  آذربایجان 
طرح  دو  دولت  هفته 
بخش  در  آب رسانی 
شهرستان  مرکزی 
حضور  با  هریس 
هریس  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در 
پروژه  شامل:  ریال  میلیارد   5 بر  اعتباربالغ  با  و  اسالمی 
آب رسانی به روستای برازین با حفر چاه نیمه عمیق به عمق 
۳7 متر و تجهیز آن با اعتبار یک میلیارد ریال  و پروژه 
کیلومتر خط  اجرای سه  با  باروق  روستای  به  آب رسانی 
انتقال، دو کیلومتر نیرورسانی، حفر و تجهیز چاه با اعتبار 

چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسید .

به مناسبت هفته دولت انجام گرفت :
آغاز عمليات اجرايی فاز دوم طرح فاضالب شيشوان و مرمت و 
نوسـازی شبکـه توزيع آب شـرب روستايـی در عجب شيـــر
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بهرهبرداریاز17طرح
اصفهـان، استان آبفاي
همزمـانباهفتـهدولت

گفت:  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
همزمان با هفته دولت 17 طرح بزرگ شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با هزینه 7 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان به 

بهره برداري رسید.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
اصفهان، هاشم امیني با اشاره به این مطلب اظهار داشت: این 
طرح ها شامل 16 طرح در بخش تامین، انتقال و توزیع آب 
و یک طرح در بخش فاضالب است. که با صرف هزینه اي 
افزون بر 77 میلیارد ریال به بهره برداري رسیده است. وي 
از اصالح خطوط آب رسانی در سطح شهر اصفهان با هزینه 
17 میلیارد ریال، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در محدوده 
شهرضا با هزینه یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال و آب رسانی 
به مخازن بخش کوهپایه با هزینه 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال به عنوان تعدادي از طرح هاي شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان در بخش تامین، انتقال و توزیع آب نام برد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: یکي از 
طرح هاي مهم که در هفته دولت سال جاري به بهره برداري 
رسید، طرح انتقال آب به شهر جندق از چاه جدید است 
که 2 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال هزینه در برداشته و با 

این  از آن مردم  طعم بهره برداري  کویري  شهر 
را  شیرین  آشامیدني  خواهند چشید.آب 

وي ادامه داد: در بخش فاضالب نیز طرح شبکه جمع آوري 
فاضالب محله سعادت آباد شهر فالورجان با هزینه 4 میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریال به بهره برداري رسید. امیني افزود: در 
این طرح 5 هزار و 654 متر لوله پلي اتیلن با قطرهاي 25۰، 
بخش  در  امیني  است.  اجرا شده  میلي متر  و 4۰۰   ۳۰۰
دیگري از سخنانش به اجراي طرح تله متري و کنترل از راه 
دور سامانه آب رسانی شهرهاي فریدون شهر و داران اشاره 
کرد و گفت: این طرح ها با هدف جلوگیري از هدررفت آب 
به دلیل سرریز مخازن، پیشگیري از وارد آمدن خسارت به 
مشترکان، مدیریت بر خطوط انتقال و مخازن آب، حضور به 
موقع و رفع حوادث با هزینه اي افزون بر یک میلیارد و 75۰ 

میلیون ریال اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در هفته 
دولت از 14 پروژه در بخش آب و دو پروژه در بخش فاضالب 
در شهرهای اصفهان، نایین، چادگان، نطنز،کوهپایه، دامنه، 
نجف آباد و فریدون شهر با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و 5۰ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مهندس هاشم امینی به برخی از پروژه هایی که در بخش 

بهره برداری رسید اشاره کرد آب در هفته دولت به 
از و خاطرنشان  بهره برداری  ساخت:  

خطوط  کیلومتر   191
توزیع  شبکه  و  آب رسانی 
استان  در  روستا   11۰
تجهیز  و  حفر  اصفهان، 
انتقال  خط  اجرای  و  چاه 
 6.5 راه اندازی  نطنز،  آب 
اضطراری  خط  کیلومتر 
شیرخانه  آب رسانی 
نجف آباد به زازران، نصب 
16هزار فقره انشعاب آب 
راه اندازی  اصفهان،  در 
سیستم تله متری مخزن 
ذخیره آب شهر گلدشت، 
 118 از  بهره برداری 
و  انتقال  خطوط  کیلومتر 
شهری  آب  توزیع  شبکه 

اصفهان، در دستور کار قرار می گیرد. وی ضمن اشاره به 
احداث مخزن 4۰۰ مترمکعبی و اجرای لوله گذاری خط 
انتقال آب در شهرستان چادگان  بیان داشت: احداث مخزن 
هزار مترمکعبی آب در فریدن، احداث ساختمان آزمایشگاه 
اضطراری  برق  راه اندازی  استان،  غرب  کیفیت  کنترل 
ایستگاه های پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره 2 
فریدون شهر، خرید و نصب مخازن پیش ساخته 5۰ و1۰۰ 
مترمکعبی شهر کوهپایه و دیوارکشی مخازن نایین از دیگر 
پروژه های قابل بهره برداری در بخش آب است. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به پروژه هایی که در بخش 
فاضالب در هفته دولت به بهره برداری رسیده تصریح نمود:  
1۰5 کیلومتر از خطوط انتقال و جمع آوری شبکه فاضالب 
در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت و به دنبال 
اجرای این پروژه 19 هزارو 8۰۰ فقره انشعاب فاضالب به 

مشترکین در استان اصفهان واگذار می شود. 
شرکت آبفا استان اصفهان در دومین جشنواره نیرو و رسانه 

موفق به کسب رتبه دوم در رشته موشن گرافیک شد. 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان 
اصفهان اعالم کرد: این جشنواره با شعار محوری »سازگاری 
با تغییر اقلیم« برگزار شد و هدف از برگزاری آن توسعه 
اصالح شیوه  راستای  در  نیرو  وزارت  و  مشارکت رسانه ها 

مصرف بود.
سید اکبر بنی طبا ضمن تقدیر از همکاری اصحاب رسانه با 
آبفای استان اصفهان در فرهنگ سازی مدیریت مصرف عنوان 
کرد: بخش بزرگی از اعتماد مردم به آبفای استان اصفهان 
نتیجه ی اطالع رسانی صحیح و به موقع رسانه ها بوده است 
و این امر نشان می دهد که رسانه ها به مسئولیت اجتماعی 
خود در قبال مساله ی حیاتی مانند آب، به درستی عمل 
کرده اند.  وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص تداوم این 
جشنواره تصریح کرد: از میان 557 اثر رسیده به جشنواره، 
طی دو مرحله 4۰ اثر نهایی حائز رتبه های اول تا سوم در 
محورهای مختلف شدند و آبفای استان اصفهان نیز موفق 

شد رتبه دوم در رشته موشن گرافیک را کسب کند. 
گفتنی است نخستین جشنواره نیرو و رسانه سال گذشته با 
شعار محوری “مدیریت مصرف و تقاضا” مقارن با روز جهانی 

آب در دوم فروردین ماه برگزار شد. 
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گــام بزرگ آبفـای استــان 
اصفهان برای خدمت رسانی 

بـه  روستاييــان

تمام  دسترسی  از  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
مشترکین روستایی این شرکت به سامانه 1522 برای دریافت 

خدمات 2۳ گانه خبر داد. 
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: با اجرای طرح یکپارچه سازی 
ابتدای سال  از  شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
جاری، موضوع ارائه خدمات مشابه و یکسان به مشترکین ساکن 
در شهرها و روستاهای تحت پوشش در دستور کار قرارگرفت که 
حاصل آن جایگزین کردن سامانه خدمات غیرحضوری 1522 به 

جای سامانه قبلی 152۳ است. 
تمام 2۳4 هزار  ماه سال جاری  ابتدای شهریور  از  وی گفت: 
مشترک ساکن در روستاهای تحت پوشش می توانند با گرفتن 
شماره تلفن چهار رقمی 1522 نسبت به درخواست و دریافت 
خدمات 2۳ گانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اقدام کنند. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان گفت: روستاییان تحت پوشش 
این شرکت از این پس می توانند خدماتی همچون درخواست 
انشعاب، صدور و پرداخت صورت حساب، تفکیک واحد، تغییر 
مشخصات، تغییر کاربری و درخواست تعویض کنتور را به صورت 

غیرحضوری از طریق سامانه 1522 دریافت کنند. 
وی افزود: با توجه به حذف قبوض کاغذی آب بها و ارسال پیامکی 
صورت حساب، مشترکین ساکن در روستاها باید در اسرع وقت 
نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه 1522 اقدام 
کنند.  مهندس امینی گفت: کسانی که هنوز شماره تلفن همراه 
خود را در بانک اطالعات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ثبت نکرده اند می توانند با استفاده از روش های چهارگانه تماس 
با سامانه 1522 و استفاده از کلید شماره 9، مراجعه به پرتال 

آبفای استان اصفهان به نشانی  www.abfaesfahan.ir و 
انتخاب گزینه درخواست ثبت شماره تلفن همراه، نصب کارافزار 
دستوری   کد  از  استفاده  و  اصفهان  آبفای  همراه  )اپلیکیشن( 
#151522*6655* نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود 

اقدام کنند. 
وی افزود: در ادامه ارائه خدمات یکسان به مشترکین این شرکت، 
از این پس شهروندان و روستاییان ساکن در 9۳ شهر و 951 
روستای تحت پوشش می توانند هر گونه حوادث رخ داده در 
شبکه های آب و فاضالب را با سامانه امداد و حوادث 122 در 

میان بگذارند.
 مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در مراسم  بهره برداری 
از پروژه ی آب رسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور شهرستان 
نجف آباد، که با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
نجف آباد برگزار شد اعالم کرد: با اتصال شبکه توزیع آب این 
روستاها به طرح آب رسانی اصفهان بزرگ، آب شرب ساکنان این 

منطقه به صورت پایدار تأمین شد.
هاشم امینی با بیان اینکه این اقدام از آثار مثبت یکپارچه سازی 
آب و فاضالب شهری و روستایی است، افزود: با تحت پوشش 
قرارگرفتن روستاهای رحمت آباد و فیلور در طرح آب رسانی 
اصفهان بزرگ، آب شرب جمعیتی بالغ بر  ۳ هزار و 8۰۰ نفر از 

اهالی این روستاها از نظر کمی و کیفی به طور قابل 
مالحظه ای ارتقا می یابد.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای این 
پروژه آب این دو روستا از طریق دو 

حلقه چاه با دبی 17 لیتر بر ثانیه تامین می شد، عنوان کرد: 
آب شرب مورد نیاز این منطقه 47 لیتر در ثانیه بوده است، که 
با اجرای این پروژه مشکل افت فشار و گه گاه قطعی آب شرب 

ساکنان این دو روستا مرتفع شد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان افزود: با بهره بردری از 
طرح آب رسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور بیش از 115۰  
مشترک از آب با کیفیت بهره مند می شوند. وی گفت: طول 
شبکه توزیع آب این روستاها بیش از 1۳ کیلومتر است که با 
رقمی معادل 5 میلیارد ریال اتصاالت این شبکه توزیع به طرح 

آب رسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت.
فاضالب در  اجرای شبکه  امینی در خصوص  مهندس هاشم 
با  فیلور اعالم کرد: درصدد هستیم  آباد و  روستاهای رحمت 
مشارکت دهیاران و بخشداران، اجرای شبکه فاضالب برخی از 
روستاها که در مجاورت شهرها قرار دارند را در دستور کار قرار 
دهیم. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: 17 پروژه 
عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳18 میلیارد تومان، با بیش از 4۰۰ 
کیلومتر لوله گذاری آب و فاضالب در 9۳ شهر و بیش از 9۰۰ 

روستا در سطح استان به بهره برداری رسید.
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اجرای آزمايشی طرح  QR CODE  )کيـو آر کد( در آبفای استان اصفهان
ــا  ــان ب ــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه مدیرعام
ــه منظــور دسترســی ســریع  ــر گفــت: ب ــن خب اعــالم ای
ــه  ــازی ارائ ــه مج ــه صفح ــرکت ب ــن ش ــترکین ای مش
خدمــات، طــرح QR CODE  )کیــو آر کــد( از ابتــدای 
شــهریورماه امســال در شــهرهای تحــت پوشــش مناطــق 
خودگــردان شــهرضا و برخــوار و همچنیــن منطقــه خانــه 
اصفهــان در آبفــای منطقــه 5 شــهر اصفهــان بــه اجــرا در 

می آیــد.
مهنــدس هاشــم امینــی افــزود: در اجــرای ایــن طــرح یک 
پــالک یــا برچســب کــه نقــش رمزینــه )کــد( بــر روی آن 
حــک شــده اســت در اختیــار مشــترک قــرار می گیــرد تــا 

در محلــی مناســب کــه بــه راحتــی قابــل رویــت باشــد، 
داخــل منــزل نصــب کنــد. وی گفــت: مشــترکین دارای 
گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند می تواننــد پــس از اتصال 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــب، ب ــن برچس ــکن ای ــت و اس ــه اینترن ب
وارد کــردن نشــانی اینترنتــی، وارد صفحــه مجــازی ارائــه 
خدمــات پرتــال شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
شــده و هرکــدام از خدمــات 2۳ گانــه مــورد نیــاز خــود را 
ثبــت و دریافــت کننــد. مدیرعامل آبفــای اســتان اصفهان 
افــزود: اســتفاده از QR CODE  )کیــو آر کــد( یکــی از 
روش هــای نویــن و کاربــردی ارائــه خدمــات در دنیــا بــه 
شــمار مــی رود کــه در عیــن حــال می توانــد در خدمــت 

آمــوزش و اطالع رســانی بــه شــهروندان نیــز قــرار گیــرد. 
وی ابــراز امیــدواری کــرد پــس از اســتخراج و جمع بنــدی 
اجــرای طــرح QR CODE )کیــو آر کــد( در شــهرهای 
تحــت پوشــش مناطــق خودگــردان شــهرضا و برخــوار و 
ــه اصفهــان در آبفــای منطقــه 5  همچنیــن منطقــه خان
شــهر اصفهــان، بتــوان ایــن طــرح را در تمــام شــهرها و 

روســتاهای تحــت پوشــش ایــن شــرکت اجــرا کــرد.
اضافــه مــی شــود در حــال حاضــر یــک میلیــون و 16۰ 
ــترک در  ــزار مش ــهر و 2۳4 ه ــترک در 9۳ ش ــزار مش ه
951 روســتا تحــت پوشــش خدمــات شــرکت آب و 

ــان هســتند. ــتان اصفه فاضــالب اس
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی اعالم کرد: 11 
طرح آب رسانی شهری و روستایی، همزمان با هفته دولت در 

استان به بهره برداری رسید.
علیرضا رضوی با بیان اینکه از این تعداد طرح، هشت طرح در 
حوزه آب رسانی به روستاهای استان است، اظهار داشت: برای اجرا 
و آماده بهره برداری شدن این طرح ها، 15 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی، صندوق 

توسعه ملی و مشارکت بنیاد علوی هزینه شده است.
سفلی،  و  علیا  محلملوی  روستاهای  به  آب رسانی  گفت:  وی 
امامقلی کندی علیا و سفلی و تامین آب شرب روستاهای جغال 
و قیزیل سوری در شهرستان چالدران و تامین آب شرب روستای 
جان عزیز ماکو و مجتمع قره قشالق سلماس، طرح های آماده 

بهره برداری در حوزه آب رسانی روستایی را شامل می شوند.
وی با اعالم اینکه در این طرح ها، 9 هزار و ۳5۰ متر خط انتقال 
آب و 7 هزار و 8۰۰ متر شبکه توزیع آب، اجرا و سه باب مخزن 
ذخیره آب به ظرفیت 9۰ متر مکعب احداث شده است، افزود: با 
بهره برداری از این طرح ها، 4۳۳ خانوار روستایی با یکهزارو 496 

نفر جمعیت از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده اند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی، آب رسانی به 
مناطق جنوب شرقی شهر ارومیه را از دیگر طرح های بهره برداری 
شده در هفته دولت اعالم و اظهار کرد: در این طرح، چهار کیلومتر 
خط انتقال آب رسانی به مخزن توحید 1 مابین بلوار صد متری 
خدادوست تا انتهای خیابان انعام، منشعب از خط انتقال 8۰۰ 

میلی متری موجود، اجرا شده است.
رضوی، تأمین آب مسکن مهر گلشهر و احداث ایستگاه پمپاژ 
ریحان آباد شهر ارومیه را از دیگر طرح های بهره برداری شده در 
هفته دولت اعالم کرد و افزود: برای اجرا 

و آماده بهره برداری شدن این طرح ها، در مجموع 
116 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی 

داخلی  شرکت آب و فاضالب آذربایجان و 
غربی هزینه شده است.

دولت،  هفته  از  روز  اولین  در 
طرح های  از  بهره برداری 
شش  به  آب رسانی 
شهرستان  روستای 
چالدران آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت و با حضور 
امام جمعه و فرماندار چالدران، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت 
و چالدران در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان بنیاد علوی 
برگزار شد، طرح های آب رسانی به روستاهای محلملوی علیا و 
سفلی، قزل سوری، جغال، امامقلی کندی علیا و سفلی، افتتاح و 

بهره برداری از آنها آغاز شد.
برای آماده بهره برداری شدن این طرح ها که با مشارکت مالی بنیاد 
علوی اجرا شده اند، ده میلیارد ریال هزینه شده، 4.5 کیلومتر خط 
انتقال آب و پنج کیلومتر شبکه آب رسانی داخلی اجرا و یکباب 

مخزن ذخیره آب 6۰ متر مکعبی نیز احداث شده است.

همزمان با هفته دولت، بهره برداری از پروژه تامین آب شرب 
شد.در  آغاز  سردشت  شهرستان  راهی»ژاژوکه«  سه  منطقه 
مراسمی که به همین مناسبت و با حضور معاون امور اقتصادی 
استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
مجلس شورای اسالمی، فرماندار سردشت و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان غربی برگزارشد، مشکل افت فشار و 
قطعی آب شرب 25۰ خانوار منطقه مرتفع شد. خاطرنشان می 
سازد؛ سه راهی »ژاژوکه« سردشت، از مناطق مرتفع شهر بوده و 
با عنایت به بهره برداری از مخزن یک هزار مترمکعبی مسکن مهر 
در سال گذشته که باالتر از مخازن موجود بود، امور آب و فاضالب 
اقدام به طراحی و مدل سازی شبکه توزیع برای تامین آب شرب 

منطقه نمود.
برای آماده بهره برداری شدن این پروژه با صرف شش میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار، یکهزارو 5۰۰ متر خط انتقال 25۰ 
میلی متری، اصالح ۳۰۰ متر شبکه توزیع آب و سه فقره حوضچه 

شیرآالت و شیرفشارشکن، اجرا شده است.
اهالی  از  نمایندگی  به  نفر  از سه  مراسم،  این  پایان  در 

با  پروژه  این  اجرای  در  که  منطقه 
همکاری  فاضالب  و  آب  امور 

داشتند، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان غربی در بازدید از 
مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه، روند اجرای این طرح را 
مورد بررسی قرار داد. علیرضا رضوی در این بازدید، ضمن بررسی 
اجرای بخش های مختلف این تصفیه خانه، بر رعایت استانداردهای 
الزم و تسریع در اجرای آن تاکید کرد. مدول سوم تصفیه خانه 
فاضالب ارومیه با ظرفیت 6۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، برای 
تحت پوشش قرار دادن ۳۰۰ هزار نفر جمعیت طراحی شده است.

اجرای این طرح تاثیر چشمگیری در احیای دریاچه ارومیه خواهد 
داشت، به طوری که با بهره برداری از آن، مجموع پساب قابل 
انتقال از محل این تصفیه خانه به دریاچه ارومیه به 51.1 میلیون 
مترمکعب در سال و مقدار پساب تجمیعی استان نیز به 111 

میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.  
روش تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه با سیستم SBR بوده 

و تاکنون 4۰۰ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.
برای اتمام مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه 25۰ میلیارد 
ریال دیگر مورد نیاز است و پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن 

تا آذرماه سال جاری تمام شود.
با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی، روند 
اجرای عملیات حفاری چاه های منطقه »سوغانلو« شهرستان 
پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت. علیرضا رضوی در این بازدیدها، 
با حضور در محل های حفاری این چاه ها، ضمن بررسی عملیات 
انجام شده، بر افتتاح و راه اندازی این طرح ها طی هفته دولت سال 

جاری تاکید کرد.
شایان ذکر است؛ بدنبال احداث سد در منطقه و زیر آب رفتن 
چاه های تامین آب شرب بخشی از شهر پیرانشهر، شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربی اقدام به حفر پنج حلقه چاه در منطقه » 
سوغانلو« نمود که با پایان عملیات اجرایی این طرح ها، همزمان با 

هفته دولت بهره برداری از آنها آغاز شده است.
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی برای حفر این چاه ها، چهار 
میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار، هزینه نموده و برای انتقال آب 
شرب به شبکه آب رسانی، 114 متر خط انتقال نیز اجرا کرده 

است.
طرح توسعه 895 متر شبکه آب شرب و یک هزار و 111 متر 
شبکه فاضالب، از دیگر طرح های آماده بهره برداری در پیرانشهر 
است که همزمان با هفته دولت، بهره برداری از آنها آغاز شده 
است. برای اجرای این طرح ها، 9 میلیارد و 25۳ 

میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

گزارشعملکردشرکتآبوفاضالب
آذربایجانغـربیدرهفتـهدولت
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استاندار  حضور  با  و  مناسبت  همین  به  که  مراسمی  در 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده  غربی،  آذربایجان 
اسالمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی و 
مسئولین محلی برگزار شد، بهره برداری از سه طرح آب رسانی 
شامل فاز اول پروژه خط انتقال آب به زمین های توحید در 
پمپاژ جدیداالحداث  ایستگاه  ارومیه،  ارتفاعات جنوب شرق 
ریحان آباد و ایستگاه پمپاژ گلشهر و آب رسانی به هشت روستا 

در شهرستان های چالدران، ماکو و سلماس آغاز شد.
برای اجرا و آماده ی بهره برداری شدن این طرح ها، بالغ بر 1۳1 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
آیین  در  غربی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
از نحوه ی اجرای  ارائه گزارش  با  این طرح ها،  از  بهره برداری 
طرح های آب رسانی اظهار داشت: با اجرای فاز اول پروژه خط 
انتقال آب به زمین های توحید به طول چهار هزار و ۳2۰ متر 
و آب گیری مخزن پنج هزار متر مکعبی، آب شرب پنج هزار و 

بهـرهبرداریازطرحهای
در آبرســــــانی
غـربی آذربایجـــان
همزمـانباهفتـهدولت

65۰ مشترک با 27 هزارو 56۰ نفر جمعیت تامین و مشکل 
افت فشار و کمبود آب در این منطقه مرتفع گردید.

وی در خصوص ایستگاه پمپاژ جدیداالحداث ریحان آباد نیز 
با شش دستگاه پمپ  ایستگاه پمپاژ  این  با راه اندازی  گفت: 
1۳2 کیلو وات، خروجی آب از ۳۰۰ لیتر در ثانیه به 5۰۰ لیتر 

در ثانیه افزایش یافت.
فشار  افت  مشکل  ایستگاه،  این  از  بهره برداری  با  افزود:  وی 
آب در مناطق ولی عصر)عج(، ابوذر، مجاهد یک، شهید آیت 
اهلل مدنی ۳، شهید باباساعی، نور، خرمشهر، عالمه مجلسی و 

کمربندی خاتم االنبیا )ص( بطور کامل مرتفع شد.
اظهار داشت:  نیز  پمپاژ گلشهر  ایستگاه  رضوی در خصوص 
این ایستگاه دارای شش دستگاه پمپ 75 کیلو وات است که 
راه اندازی آن موجب افزایش انتقال آب به بیش از 1۰۰ لیتر 
در ثانیه به مخازن 1۰هزار مترمکعبی ولی عصر)عج(، دو هزار 
متر مکعبی کارگران و دوهزار متر مکعبی ایثار و رفع افت فشار 

از جمله شهرک های  ارومیه  شهر  غربی  قسمت های  در  آب 
اندیشه، زیباشهر و شهریار خواهد  کارگران، ولی عصر)عج(، 

شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در خصوص 
مالی  مشارکت  با  گفت:  نیز  استان  روستاهای  به  آب رسانی 
بنیاد علوی، اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضالب و اعتبارات 
به روستاهای محلملوی  فاقد دهیاری، آب رسانی  روستاهای 
علیا و سفلی، قیزیل سوری، امامقلی کندی علیا و سفلی و 
جغال در شهرستان چالدران، جان عزیز شهرستان ماکو  و 
آنها، 4۳۳ خانوار  از  بهره برداری  با  و  اجرا  پکاجوک سلماس 
و  از آب شرب سالم  نفر جمعیت  یکهزارو 496  با  روستایی 

بهداشتی برخوردار شدند.
وی افزود: در این طرح ها، 9 هزار و ۳5۰ متر خط انتقال آب و 
هفت هزار و 8۰۰ متر شبکه توزیع آب، اجرا و سه باب مخزن 

ذخیره آب به ظرفیت 9۰ متر مکعب احداث شده است.
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اعتبارات این بخش تامین شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان در زمینه طرح آب رسانی 
اضطراری از دشت حرمک به شهر زاهدان اعالم کرد: برای رفع مشکالت کمبود آب شهر 
زاهدان، عالوه بر اجرای فاز چهارم آب شیرین کن 15 هزار متر مکعبی مقرر گردید 
نسبت به حفر و تجهیز  ده حلقه چاه در دشت حرمک و اجرای خطوط جمع آوری و 
انتقال آب به ایستگاه شماره 2 خط اول انتقال آب از چاه نیمه های زابل به زاهدان به 
منظور تامین حداقل 15۰ لیتر بر ثانیه آب شهر ، پس از تامین اعتبار اولیه توسط شرکت 

آبفا استان و آب منطقه ای پیگیری و اجرا گردد . 
فاز چهارم آب شیرین کن 15 هزار متر مکعبی در مراحل پایانی است 

و بزودی وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
همچنین خرید پمپ های فشار قوی و الکترو موتورهای مورد نیاز در دستور کار قرار 
دارد که می بایست توسط شرکت توزیع آب و نیرو خریداری و نصب شود. برآورد کلیه 
طرح حدود 55۰ میلیارد ریال است که می بایست از اعتبار تنش شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور و قسمتی از آن از مجموعه استانی تخصیص یابد. با انجام اقدامات یاد 

شده، امکان افزایش اتصال آب از ایستگاه شماره دو خط انتقال به میزان 25۰ لیتر برثانیه 
فراهم می شود.

هم اکنون در مناطق غرب زاهدان، لوله گذاری شبکه توزیع آب شهرک الغدیر، مسکن 
مهر و خط انتقال مسکن مهر انجام شده است. شبکه توزیع فاز اول شهرک جهاد و 
بخشی از فاز دوم شهرک مذکور اجرا شده و بخش های دیگر آن و شهرک برق و خط 
انتقال آب در اراضی جهاد و برق در حال احداث است. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح 

مهندس علیرضا قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان 
اعالم کرد: متاسفانه استان سیستان و بلوچستان از لحاظ منابع آبی فقیر است و این 
منابع تقریبا نصف متوسط کشوری است. به طوری که هزینه های باالی پمپاژ وانتقال آب 
موجب شده آب این استان باالترین بهای تمام شده را در سطح کشور داشته باشد. چرا 
که آب از مسافت های دور به شهرهای این استان منتقل می شود. از عوامل دیگر در باال 
رفتن بهای تمام شده می توان به تنوع بخشی در نوع تامین آب و استفاده از ظرفیت های 
آب دریا برای شیرین سازی آب های لب شور نام برد، بنابر این مباحث بازچرخانی آب با 

توجه به کمبود منابع آبی و توجه به مقوله هدررفت آب بسیار مهم است.
مهندس علیرضا قاسمی گفت: شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان در 
دولت های یازدهم و دوازهم توانسته ضمن توسعه، اصالح و نوسازی 55۰ کیلومتر از 
شبکه آبی استان، طرح های فاضالب را نیز در پنج شهر استان در دست اجرا داشته 
باشد. این طرح ها در شهرهای زابل، زهک و زاهدان در شمال استان و چابهار و کنارک 
در جنوب استان که  دارای خطوط انتقال گسترده و باالترین بهای تمام شده را دارد در 

حال اجرا و بهره برداری است.

مهندس قاسمی افزود: تصفیه خانه مجموعه شهرهای سیستان و تصفیه خانه زاهدان 
کیفیت و تکنولوژی روز دنیا را دارند. به طوری که در این دو  تصفیه خانه هیچ گونه هدر 

رفتی ندارد. چرا که باید از قطره قطره آب در این استان استفاده کنیم. 
همچنین دو تصفیه  خانه چابهار، )با پیشرفت فیزیکی 6۰ درصد( و خاش که تازه شروع 
شده است )با پیشرفت فیزیکی 7 درصد( در دست اجراست، که امیدواریم با تنوع بخشی 
به جذب اعتبارات، چه از نگاه سرمایه گذاری و چه اعتبارات پیوست قانون و بودجه، 

گزارشعملکردشرکتآبو
فاضالبسیستانوبلوچستان

دردولتتدبیروامید
و  سیستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  قاسمی  علیرضا  مهندس 
بلوچستان در مصاحبه ای به مناسبت هفته دولت اهم برنامه ها و اقدامات 

این شرکت را در دو حوزه مهم خدمات شهری، آب و فاضالب برشمرد.
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آب رسانی به شهرک های غرب شهر زاهدان 15۰،۰۰۰ میلیون ریال است .
مطالعات انجام شده نشان می دهد تنها منبع تأمین آب قابل اطمینان برای شهرها و 
روستاهای منطقه سیستان دریاچه های چاه نیمه است. آب رودخانه سیستان در فصول 
سیالبی به چهار گودال طبیعی که به نام های دریاچه های چاه نیمه  شماره 1 تا 4 

نام گذاری شده اند، هدایت می شوند .
افق طرح با در نظر گرفتن امکان توسعه سال 1415 در نظر گرفته شده که جمعیتی بالغ 
بر ۳71 هزار نفر و دبی کل 2۰5۰ لیتر بر ثانیه را شامل می شود. این طرح عظیم شامل 

آب گیر، تصفیه  خانه، خطوط انتقال، مخازن و ایستگاه های پمپاژ است.    
برآورد ریالی اولیه طرح حدود 245۰ میلیارد ریال بوده که تقریبا 2۳8۰ میلیارد ریال 
هرینه شده  و 1۰۰ میلیارد ریال دیگر)بدلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات( تا پایان 
پروژه برای اتمام طرح مورد نیازاست. اعتبار طرح در سال 98،  174میلیارد ریال بوده 

که منجر به پیشرفت فیزیکی 9۳ درصدی شده است.
از جمله طرح های مهم در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان در شهرستان تفتان 
طرح آب رسانی به نوک آباد و مناطق تابعه است. که شامل اسکل آباد، دهپابید و کهنوک 
می شود و با در نظرگیری جمعیت هدف برای افق طرح  1415 برابر با  179.5 هزار نفر 
است که قرار است نیاز آبی مناطق مذکور را در سال افق طرح، برابر با  88/67 لیتر بر 
ثانیه، تامین نماید. این طرح که در سال 94 آغاز شده است. شامل دو فاز بوده که فاز اول 
آب رسانی به نوک آباد از گوهرکوه با پیشرفت فیزیکی 1۰۰ درصدی به اتمام رسیده و 
در فاز دوم آن که آب رسانی به اسکل آباد، دهپابید و کهنوک است. عملیات لوله گذاری 
فاز دوم آن با طول 14.1 کیلومتر دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی بوده، در صورت 
تخصیص اعتبارات الزم برای خرید لوله و اتصاالت باقی مانده مورد نیاز، این بخش از 

پروژه نیز به بهره برداری می رسد.
مهندس قاسمی در بخش تامین آب شرب روستاهای استان افزود: استان سیستان 
و بلوچستان با توجه به واقع شدن در منطقه خشک با کمبود شدید آب مواجه است 
و درشرایط فعلي تأمین آب مورد نیاز روستاها نیز با مشکل مواجه است لذا اجراي 
طرح هاي تأمین، انتقال و آب رساني به روستاها و شهرهاي این استان بسیار حیاتي 
است. تعداد زیادی از روستاهای این استان دارای سامانه های آب رسانی است، اما آب 
کافی در اختیار ندارند لذا کمبود آب و نبود آب آشامیدني و خوراکي باعث شده 
روستاهاي این استان در شرایط بحراني قرار گیرند. وی افزود: با توجه به پراکندگي 

روستاها و انتقال آب از طریق خط لوله، هزینه هاي بسیار باالیي دارد. بنابراین در 
مقطع کنونی آب رسانی به 1۳۰۰ روستا از 21 شهرستان استان، به صورت سیار و با 

تانکر انجام می شود.
مهندس قاسمی در زمینه اقدامات انجام شده برای رفع بحران کم بود آب در روستاهای 

حوزه سیستان اعالم کرد:
با وارد مدار شدن خط دوم سامانه آب رسانی روستایی حد فاصل شهرستان زهک تا 

شهرستان هیرمند به طول ۳8 کیلومتر برای تامین آب شهر هیرمند، قرقری، شندول 
و ۳1۰ روستای دارای تنش آبی با جمعیت بالغ بر 5۰ هزار نفر از این نعمت گران قدر 
بهره مند شدند. وی با اشاره به نصب الکتروپمپ کمکی برای افزایش ظرفیت تأمین 
آب از شبکه شهری به خطوط روستایی در محل روستای صفدر میربیک  به میزان 
۳۰ لیتر در ثانیه افزود: از اقدامات شاخص شرکت آب و فاضالب استان در منطقه 
الکتروپمپ شناور  به نصب  برای رفع مشکالت روستایان محترم می توان  سیستان 
در محل مخزن محمدآباد برای تقویت فشار و افزایش ظرفیت تأمین آب روستاهای 
منطقه هامون به میزان 7۰ لیتر در ثانیه، شروع عملیات اجرای خط انتقال به طول 
۳۰۰ متر با لوله سایز ۳15 میلیمتر و اتصال خط انتقال  12۰۰ میلی مترتصفیه  خانه 
سیستان به خط انتقال لوتک، انجام عملیات لوله گذاری به طول 16۰۰ متر به عنوان 
خط انتقال کمکی به دو روستای حسین باقر و آخوند غالمی که در مرحله ارسال لوله 
به شهرستان برای اجرا، نصب الکتروپمپ در محل تصفیه  خانه زهک و ارتقای فشار در 
خط انتقال به روستاهای منطقه محمدآباد شهرستان هامون، اجرای شبکه آب شرب 

روستای بریچی که فاقد شبکه آب شرب بوده است، اشاره کرد.
روستاهای  در  آب  بود  کم  بحران  رفع  برای  انجام شده  اقدامات  وی 
حوزه بلوچستان بعد از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب را 

به شرح زیر اعالم نمود
1_ تزریق دو حلقه چاه از چاه های شهر خاش به ظرفیت ۳۰ لیتر در ثانیه مرمت و 
بازسازی یک حلقه به ظرفیت 25 لیتر و به مجتمع سامانه آب رسانی 8۳ روستایی شهید 
خیابانیان و حل مشکل آب 25 روستا در حاشیه شهر خاش که سالیان متمادی با  مشکل 

کمبود آب مواجه بودند .
2-عملیات لوله گذاری به طول 16۰ کیلومتر و تزریق یک حلقه چاه در خط سامانه آب رسانی 

مجتمع ۳1 روستایی دشت سراوان و برطرف نمودن مشکل آب شهر آسپیچ محمدی.
۳-وارد مدار نمودن دو حلقه چاه، واقع در دشت کناری سوران و بهره گیری از مجتمع 
آب رسانی روستایی برای بر طرف نمودن مشکل آب شهر سوران  با ظرفیت ۳۰ لیتر در 
ثانیه ، شایان ذکر است تجهیز تعداد پنج حلقه چاه دیگر با ظرفیت 7۰ لیتر در ثانیه نیز 
در دستور کار است که در آینده ای نزدیک به سامانه مذکور تزریق خواهد شد. همچنین 
با اجرای این طرح مشکل آب روستای سیب نیز مرتفع شده که باعث شور و نشاط زیادی 

دربین مردم شده است.

4-بهره برداری از پکیچ تصفیه آب مجتمع آب رسانی روستایی تلنگ، پالن و پیر سهراب 
به ظرفیت 2۰۰ لیتر در ثانیه و بهره مندی 185 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و 
بهداشتی با جمعیتی بالغ بر 45 هزار نفر و ارتقاء شاخص بهره مندی شهرستان چابهار از 

27 به 48.8درصد .
5-تزریق یک حلقه چاه از چاه های منطقه کهیر شهر کنارک با اجرای یک کیلومتر 
لوله گذاری و اتصال به مخزن حیدر آباد و حل مشکل مجتمع هفت روستایی حیدر آباد.
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6-احیاء و بازسازی یک حلقه چاه در مجتمع نکمبکان شهرستان کنارک  و حل مشکل 
کمبود آب سه روستا 

7-استفاده از ظرفیت سامانه آب شهری و تزریق به ایستگاه پمپاژ سامانه روستاها و حل 
مشکل روستای پزم تیاب و پزم مچان  

8-حل مشکل تنش آبی مجتمع 28 روستایی بندینی شهرستان کنارک با تجهیز یک حلقه 
چاه جدید با آب دهی  ۳۰ لیتر در ثانیه 

9-آب رسانی به شهر چگردک شهرستان دلگان . 
1۰ – ارائه گزارش کارشناسی به سازمان برنامه وبودجه کشور وموافقت با اصالح مجوز ماده 
56 طرح آب رسانی به مجتمع زیر مجموعه سد پیشین با رویکرد تامین آب کلیه روستاها از 
مبدا تامین )سد پیشین( که تا کنون مطالعات احداث آبگیر وتصفیه  خانه در شرکت مهندسی 

آبفای کشور تصویب وگزارش ماده 56 طرح توسط مهندسین مشاور
مدیر عامل آبفای استان در زمینه وضعیت قراردادهای مجتمع های آب رسانی بهره مند از 

صندوق توسعه، اظهار داشت:
از مجموع 81 قرارداد جاری شرکت در بحث اجرای تاسیسات آب آشامیدنی تعداد ۳6 قرارداد 
فعال است و 9 قرارداد در حال فعال سازی، تعداد 2۰ قرارداد در مراحل پایانی کار است و در آینده 
نزدیک تحویل موقت خواهند شد و یک قرارداد نیاز به تعیین تکلیف دارد. پانزده قرارداد مشکل 
دارد که از این تعداد مقررگردیده ده فقره قرارداد مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه 

داده شود. همچنین پنج مورد مقرر شده پیمانکار شروع به کار نماید.
تعدادی از پروژه هایی که فعال شده اند  نیاز به تامین لوله از جانب کارفرما دارند که با توجه 
به مناقصات مربوط به خرید لوله های پلی اتیلن در آینده ای نزدیک لوله های مورد نیاز آنها 

تامین خواهد شد.
وی اقدامات انجام شده برای حل مشکالت آب شرب روستاها را به شرح زیر بیان کرد: 
1. بهره برداری از خط دوم سامانه آب رسانی روستایی حدفاصل شهرستان زهک تا شهرستان 
هیرمند به طول ۳8 کیلو متر برای تأمین آب شهر هیرمند، قرقری، شندول و ۳1۰ روستای 

دارای تنش آبی با جمعیت بالغ بر 5۰ هزار نفر
2. اجرای طرح پدافند )اتصال در پنج نقطه( برای بهره گیری از سامانه شهری و روستایی 
منطقه سیستان در راستای رفع مشکل تنش آبی روستاهای انتهای سامانه ) 4۰۰ لیتر در 

ثانیه( که در حال حاضر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

۳. نصب الکتروپمپ کمکی جهت افزایش ظرفیت تأمین آب از شبکه شهری به خطوط 
روستایی در محل روستای صفدر میربیک  به میزان ۳۰ لیتر در ثانیه.

4. نصب الکتروپمپ شناور در محل مخزن محمدآباد برای تقویت فشار و افزایش ظرفیت 
تأمین آب روستاهای منطقه هامون به میزان 7۰ لیتر در ثانیه.

*در حال حاضر 1۰۰ لیتر درثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب در روستاهای شهرستان هامون 
اضافه شده است.

5. شروع عملیات اجرای خط انتقال به طول ۳۰۰ متر با لوله سایز ۳15میلیمتر و اتصال خط 
انتقال  12۰۰ میلی متر تصفیه  خانه سیستان به خط انتقال لوتک که پیش بینی می شود تا 

یک ماه آینده 5۰ لیتر در ثانیه در شبکه روستایی افزایش ظرفیت داشته باشیم. 
6. انجام عملیات لوله گذاری به طول 16۰۰ متر به عنوان خط انتقال کمکی به دو روستای 

حسین باقر و آخوندغالمی که در مرحله ارسال لوله  به شهرستان برای اجرا است.
7. نصب الکتروپمپ در محل تصفیه  خانه زهک و ارتقای فشار در خط انتقال به روستاهای 

منطقه محمدآباد شهرستان هامون 
8.اجرای شبکه آب شرب روستای بریچی که فاقد شبکه آب شرب بوده است، شبکه توزیع به 
طول 12۰۰ متر اجرا و خط انتقال به طول 28۰۰ متر در حال اجرا است و روزانه بر اساس 

درخواست اهالی محترم روستا آب رسانی سیار انجام می شود.
وی در پایان مشکالت و چالش ها در راه توسعه طرح های اجرایی را به شرح 

زیر اعالم کرد:
1-    عدم تحقق تخصیص کامل اعتبارات ابالغی

2-    وسعت و پراکندگی پروژه ها
۳-    کمبود و فقر منابع تامین آب پایدار در سطح استان

4-    ابالغ اعتبارات استان به صورت اسناد خزانه اسالمی با پرداخت چند ساله که با توجه 
به بضاعت مالی کم پیمانکاران سطح استان، پروژه های اجرایی را دچار مشکل نموده است.

5-    وجود انشعابات متعدد غیر مجاز در سطح روستاها
6-    وجود معارضین مردمی و دولتی در روند اجرایی پروژه ها 

ضرورت اجرای طرح های فاضالب در استان سیستان و بلوچستان
به دلیل نفوذ پذیري خاک ، خطر آلودگي آب هاي زیرزمیني بسیار زیاد است. و از آنجا که 
همین آب هاي زیر زمیني برای تامین آب آشامیدني و کشاورزي مورد استفاده قرار مي گیرد، 
خطرات بهداشتي زیادي ساکنین منطقه را تهدید مي کند. فاضالب دفع شده در چاه هاي 
جاذب با عبور از الیه هاي خاک، تصفیه شده و زائدات آن توسط خاک گرفته مي شود. عمل 

تصفیه توسط الیه هاي خاک تا مدتي ادامه مي یابد ولي پس از اینکه خاک اشباع شد، این 
عمل کاهش یافته و نهایتا متوقف مي شود. بدین ترتیب فاضالب به آب هاي زیرزمیني رسیده 
و باعث آلودگي و عدم کاربرد این آب ها مي شود و آلودگي زیر زمیني یا سطحي و استفاده 
از این آب ها ، منجر به وقوع اپیدمي هاي خطرناکي در منطقه خواهد شد که جبران خسارات 

ناشي از آن بسیار مشکل و بعضا غیر ممکن است.
با اجراي سیستم فاضالب شهري مي توان از آلودگي آب هاي سطحي و مخصوصا زیرزمیني 
و از بین رفتنن کارایي این آب ها جلوگیري نمود . از طرفی در بعضی از شهرها به دلیل 
بافت خاک نامناسب و نفوذ ناپذیری خاک امکان دفع فاضالب در خاک وجود ندارد و 
ناچار فاضالب ها در سطح معابر جاری می شود. )شهرهای زابل و کنارک( در سال های اخیر 
ایجاد شبکه های جمع آوری فاضالب و ساخت تصفیه خانه های فاضالب در سطح کشور رشد 
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فراوانی پیدا کرده و میزان قابل توجهی از فاضالب های شهری جمع آوری و تصفیه  می شود. 
توجه به حجم باالی فاضالب تصفیه شده و راندمان قابل توجه حذف مواد آالینده در 
فاضالب ها و وجود بحران منابع آب در اکثر دشت های کشور ضرورت استفاده از این منبع آب 
را در سطح کشور یادآوری می نماید. از این رو با توجه به اهمیت بهره گیری و استفاده مجدد 
از پساب ها، فاضالب ها و آب های برگشتی حاصل از مصارف مختلف، به عنوان منابع جدید 
آب، از جمله سیاست های مورد تاکید وزارت نیرو در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار گرفته 

و طبق بخشنامه های مختلف این موارد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. 
از سوی دیگر کالن شهر زاهدان در سال هاي اخیر، با مشکل تأمین آب شرب براي ساکنان 
خود روبه رو بوده است و منابع آب این شهرستان دیگر قادر نیستند تا آب شرب ساکنان شهر 
را با کیفیت قابل قبول تأمین کنند. ازاینرو لزوم استفاده از پساب در مصارف غیر شرب و 
تغذیه مصنوعی دشت زاهدان به عنوان یکی از مهمترین طرح های آبی در سطح شهرستان 
به شمار می آید. سایر شهرهای استان نیز ضرورت اجرای فاضالب برای جلوگیری از آلودگی 
آب های سطحی و غیرسطحی و نیز در شهری مثل زابل به دلیل باال بودن زه آب و ایجاد بو 

و تعفن در فضای شهر ضرورت اجرای این طرح را دوچندان نمود.
طرح ایجاد تاسیسات فاضالب زاهدان

 این طرح شامل احداث تصفیه  خانه فاضالب برای جمعیت 6۰۰ هزار نفر و با ظرفیت 
9۰ هزارمتر مکعب در شبانه روز و اجرای 7۰1 کیلومتر شبکه فرعی و 111 کیلومتر 
خطوط اصلی  1.۳ کیلومتر خط انتقال و دو باب ایستگاه پمپاژ است. تاکنون تملک 
زمین ، ساخت مدول اول تصفیه  خانه به ظرفیت 476۰۰ مترمکعب ، ایستگاه پمپاژ 
شیراباد و اجرای شبکه اصلی به طول 88 کیلومتر ، شبکه فرعی به طول 2۳4 کیلومتر 
، خط انتقال به طول 1.۳  کیلومتر و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ نصب تعداد ۳۳882 

فقره انشعابات فاضالب صورت پذیرفته است.
اعتبار  با  فاضالب  شبکه های جمع آوری  اجرای  پیمانکار  پنج  نمودن  فعال  منظور  به 
تقریبی 22۰ میلیارد ریال نسبت به خرید ۳۰ میلیارد ریال لوله و اتصاالت اقدام شده 

است . با توجه به تغییرات شدید قیمت، اکثر تولید کنندگان تعهدات خود را انجام 
نمی دادند، که با پیگیری های انجام شده تهیه لوله و اتصاالت به مرور انجام می شود . 
مناقصات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و ترمیم آسفالت برگزار و پیمانکاران تعیین 
نصب  امکان  انجام شده  برنامه ریزی  مطابق  شبکه های جمع آوری  اجرای  با  که  شده 

حداقل 9۰۰۰ فقره انشعاب فراهم خواهدشد.
طرح  ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق جدید شهر زابل

احداث تصفیه  خانه فاضالب شهر زابل در افق سال 1415 با جمعیت 2۰۰هزار نفر با ظرفیت 
۳۰هزار متر مکعب در شبانه روز و اجرای 88 کیلومتر خط فرعی و 24 کیلومتر خط اصلی 
شبکه جمع آوری فاضالب و 6 کیلومتر خط انتقال و 5 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب است . با 
اعتبار هزینه شده 54۰ میلیارد ریال پیشرفت فیزیکی 52 درصدی را داریم که شامل: ارتقاء 

تصفیه  خانه فاضالب زابل از ظرفیت 12۰هزار نفر به 2۰۰هزار نفر با پیشرفت 68 ٪ و تملک 
زمین دو ایستگاه پمپاژ، اجرای شبکه ی جمع آوری فاضالب به طول 6۳ کیلومتر و واگذاری 

تعداد 29594  فقره انشعابات فاضالب. 
باتوجه به پیگیری انجام شده اصالح شبکه فرسوده زابل در موافقت نامه سال 1۳99 افزایش 

احجام به مبلغ ۳828 میلیارد ریال صورت خواهد گرفت.
آخرین اقدامات انجام شده در شبکه فاضالب زابل عبارت است از: برگزاری مناقصه خیابان 
آیت اهلل بختیاری و تکمیل خط باقری جنوبی و اتصال آن به ایستگاه پمپاژ میدان رستم و 

برخی خطوط دیگر سطح شهر با مبلغ برآورد 9۰۰۰۰ میلیون ریال 
طرح ایجاد تاسیسات فاضالب زهک

احداث تصفیه  خانه فاضالب شهر زهک در افق سال 142۳ با جمعیت ۳۰هزار نفر با ظرفیت 
4هزارو44۰ متر مکعب در شبانه روز شامل اجرای ۳8 کیلومتر خط فرعی و 6 کیلومتر خط 
اصلی شبکه جمع آوری فاضالب و 2 کیلومتر خط انتقال و 4 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب 
است. اقدامات صورت گرفته در این خصوص شامل: تملک زمین تصفیه  خانه و ایستگاه 
پمپاژ اصلی و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول 21 کیلومتر است. تا کنون برای 
ساخت تصفیه  خانه فاضالب زهک در قالب تسهیالت ماده 56 و استفاده از بخش خصوصی 
چند مرتبه مناقصه برگزار شده ولی سرمایه گذاران برای اجرای پروژه انتخاب نشده است. 
اعتبارات هزینه شده تاکنون 125 میلیارد ریال بوده که نتیجه آن اجرای حدود 5۰ درصد 
از شبکه جمع آوری فاضالب است. ساخت تصفیه  خانه و ایستگاه پمپاژ اصلی و خط انتقال 
برای انجام اهداف طرح صیانت از چاه نیمه ها و رودخانه ها که یکی از منابع مهم تامین 
آب شهرهای شمال استان است ، دارای اولویت باالیی است که امیدواریم با پیگیری های 
صورت پذیرفته هرچه سریع تر موانع مرتفع گردد. با توجه به شرایط اضطراری که در این 
حوزه داریم احداث تصفیه  خانه فاضالب اضطراری )پکیج( در دستور کار است و همچنین 
قرارداد اجرای بخش از شبکه اصلی در خیابانهای امام خمینی و مطهری در مرحله انعقاد 

به مبلغ 9۰ میلیارد ریال است.

از جمله اجزای مهم در فاز دوم طرح، احداث مخازن ذخیره و بین راهی به ظرفیت مجموع 
6۰۰۰ مترمکعب به همراه ساخت 2 ایستگاه پمپاژ آب بوده که در دست برنامه و اجرای 
شرکت آب و فاضالب استان است و عملیاتی نموده آنها نیازمند  اعتباری به میزان 171 
میلیارد ریال است و در صورت تخصیص به موقع و مکفی اعتبارات مورد نیاز این بخش از 
پروژه تا پایان سال 99 قابل بهره برداری است. با انجام این مهم تامین آب مناطق نوک آباد 

و اسکل آباد انجام خواهد گرفت. 
طرح ایجاد تاسیسات فاضالب چابهار

احداث تصفیه  خانه فاضالب شهر چابهار در افق سال 14۰5 با جمعیت 64 هزار نفر با 
ظرفیت 12 هزار متر مکعب در شبانه روز، شامل اجرای 116 کیلومتر خط فرعی ، 44 

کیلومتر خط اصلی و انتقال فاضالب و سه باب ایستگاه پمپاژ فاضالب است. 
 در حال حاضر با هزینه مبلغ 4۳4 میلیارد ریال، تصفیه  خانه فاضالب 9۰ پیشرفت داشته 
و همچنین شبکه جمع آوری فاضالب به طول 11۰ کیلومتر احداث و نسبت به واگذاری 
25۳2 فقره انشعاب فاضالب اقدام شده است. جهت اتمام و تکمیل طرح مبلغ 2۰۰۰ 

میلیارد ریال مورد نیاز است.
طرح ایجاد تاسیسات فاضالب کنارک

احداث تصفیه  خانه فاضالب شهر کنارک در افق سال  14۰5 با جمعیت ۳۰ هزار نفر با 
ظرفیت 45۰۰ متر مکعب در شبانه روز شامل: اجرای 46/۳ کیلومتر خط فرعی و 17/7 
کیلومتر خط اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و ۳ باب ایستگاه پمپاژ فاضالب است 
که تاکنون با اعتبار هزینه شده 228 میلیارد ریال، موفق به اجرای تصفیه  خانه فاضالب با 
پیشرفت 4۰ ٪ و احداث صد درصدی ایستگاه پمپاژ اصلی و ۳7 کیلومتر شبکه جمع آوری 

فاضالب شده ایم که نتیجه آن واگذاری 471 فقره انشعابات فاضالب بوده است.
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احداثوبهرهبرداریازتصفیهخانهجدید
فاضالبشهرگلبهار

بــا ظرفیــت 30 هــزار مترمکعــب در شــبانه روز طــي دو 
ــا  ــي( و ب ــد تضمین ــه روش BOT )خری ــال و ب س

ســرمایه گذاري بخــش خصوصــي بــه مبلــغ روز 
دو هــزار و500میلیــارد ریــال براي جمــع آوري 

و تصفیــه فاضــالب 200 هزارنفرجمعیــت 
ــن واحــد کــه در  آینــده شــهر گلبهــار، ای
فهرســت 40پــروژه مهــم وزارت نیــرو قــرار 
داشــت، اولیــن تصفیه خانــه ســاخته شــده 
ــي در  ــش خصوص ــرمایه گذاري بخ ــا س ب

ــود. ــوب مي ش ــور محس ــرق کش ش

با توجه به اهمیت پایش گسترده؛ دقیق و در عین حال 
سریع آب شرب در شرایط بحراني، آزمایشگاه تخصصي 
با صرف  تخصصي  فوق  آزمون  اجراي  قابلیت  با   PCR
هزینه اي بالغ بر ده میلیارد ریال برای اولین بار در بین 
شرکت های آب و فاضالب کشور در این شرکت به عنوان 

یکی از مهم ترین دستاوردها تجهیز و راه اندازي شد.
با تالش های انجام شده در دولت تدبیر و امید بیش از 884۰ 
میلیارد ریال منابع مالی بخش خصوصی )1۳25۰میلیارد 
ریال در زمان حاضر( برای تکمیل و بهره بردرای از طرح های 

فاضالب استان جذب شده است.
در ادامه این تالش ها تکمیل تاسیسات فاضالب سه شهر 
تصفیه خانه  و  جمع آوری  شامل  خواف  و  تایباد  سبزوار، 
فاضالب به ارزش 962۰ میلیاردریال در مرحله ابالغ قرارداد 

به سرمایه گذار است.
برای اولین بار در سطح کشور در دولت تدبیر وامید طرح 
خوداظهاری اعالم شماره کنتور آب توسط مشترکین ابتدا 
به صورت پایلوت در شهر فریمان اجرا و به تدریج در کلیه 

شهرستان های استان خراسان رضوی عملیاتی شد.
در اجرای این طرح که نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر 

به مشترکین و تکریم شهروندان دارد ضمن فراهم آمدن 
شرایط پرداخت آب بها توسط مشترکان، حضور قاریان در 

محل نیز به حداقل رسید.
از مزیت های فوق العاده سامانه جامعه خدمات مشترکین 
شد  اندازی  راه  شهروندی  حقوق  از  صیانت  راستای  که 
استفاده از نرم افزار اندرویدی قرائت کنتور است. که با نصب 
بر روی دستگاه های pos امکان مشاهده و قرائت کنتور و 
صدور صورت حساب و پرداخت از طریق کارت بانکی به 

صورت آنالین را در همان لحظه و در محل ممکن 
می سازد.

از دستگاه های آب  بهره برد اری  و  احداث 
شهروندان  برای  بار  اولین  شیرین کن  
شهر بجستان که به دلیل عدم وجود 
منابع کیفی آب با مشکل مواجه بودند. 
آب  2۰مترمکعب  روزانه  طرح  این 
آب  برداشت  ایستگاه  از 18  را  شرب 

به صورت کارت الکترونیکی  در سطح 
این شهردر اختیار مصرف کنندگان قرار 

می دهد در زمینه استفاده از دستگاه های آب 

شیرین کن به روش کارتی پروژه آب شیرین کن شهرجنگل 
فاضالب  و  آب  تاسیسات  راهبری  پایش  مرکز  سامانه  و 

شهرهای جنگل و رشتخواردر خردادماه 95 افتتاح شد.
در اجرای این پروژه ها 9 میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
از اعتبارات عمرانی شرکت هزینه شد و تا ۳۰متر مکعب 
در شبانه روز کیفیت آب شرب تضمین و ارتقا یافت این 

سیستم هم اکنون در شهر باجگیران نیز دایر شده است.

بخشیازاقداماتشاخصشرکتآبوفاضالب
خراسانرضویدردولتتدبیروامید
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در چهارچوب قانون تشکیل شرکت های آب وفاضالب در تاریخ 1371/12/17 به ثبت رسیده و با هدف ایجاد و بهره 
برداری از تاسیسات تامین، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد وبهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب 
در حوزه فعالیت )شهرهای استان بجز شهر مشهد( ارائه خدمات مینماید. در حال حاضر بعد از یکپارچه سازی خدمات در سطح شرکت های آب و فاضالب 
کشور، این شرکت با تحت پوشش قراردادن 72 شهر و 2262 روستا با جمعیتی بالغ بر 3074386 نفر و تعداد 1300000فقره انشعاب آب )شهری و روستایی( و 

220000 فقره انشعاب فاضالب در قالب 3 شرکت تبصره 2 و همچنین 26 امور آب و فاضالب شهری مشغول به فعالیت می باشد.

معرفیشرکت

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399

www.barghab. i r67 2020
August



همزمانباهفتـهدولت،7پروژهآبو
فاضالبدرمشهدبهبهرهبرداریرسیـد
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مهنــدس حســین اســماعیلیان مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــالب مشــهد، از افتتــاح 7 پــروژه آب و فاضــالب 
و آغــاز عملیــات اجرایــی پنــج پــروژه در هفتــه دولــت 
ــر151۰  ــغ ب ــا اعتبــاری بال در شــهر مقــدس مشــهد ب

میلیــارد ریــال خبــر داد.

ــالب  ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مشــهد، مهنــدس حســین اســماعیلیان بــا بیــان اینکــه 
ــی از  ــش اعظم ــا بخ ــن طرح ه ــرداری از ای ــا بهره ب ب
ــهر  ــالب ش ــع آوری فاض ــن آب و جم ــکالت تامی مش
مشــهد مرتفــع مــی گــردد، افــزود: در بخــش فاضــالب 
اقدامــات بســیار مهمــی درســال جــاری انجــام شــده، 
ــرداری از قطعــه یــک کلکتــور  ــه بهره ب ــوان ب کــه می ت
ــی  شــبکه جمــع آوری فاضــالب شــهرک شــهید رجای
ــهرک های  ــالب ش ــای فاض ــرداری از کلکتوره و بهره ب

حجــت، شــافعی، امــام علــی)ع(، نویــد، کشــاورز و 
همچنیــن تکمیــل شــبکه فاضــالب شــهرک ابوذر 
ــطح  ــده در س ــالب پراکن ــبکه های فاض و سایرش
ــرای  ــزود: ب ــود. وی اف ــاره نم ــهد اش ــهر مش ش
اجــرای پروژه هــای مذکــور تاکنــون ۳94 میلیــارد 
ــرکت  ــل ش ــت. مدیرعام ــده اس ــه ش ــال هزین ری
ــی  ــگ زن ــه از کلن ــهد در ادام ــالب مش آب و فاض
ــر ۳۰6  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــالب ب ــروژه فاض دو پ
میلیــارد ریــال خبــرداد و گفــت: عملیــات اجــرای 
شــبکه فاضــالب در مناطــق محــروم وحاشــیه ای 
ــبکه  ــور ش ــرای کلکت ــامل اج ــهد ش ــهر مش ش
جمــع آوری فاضــالب محــدوده طبرســی شــمالی 
ــالب  ــع آوری فاض ــبکه جم ــور ش ــرای کلکت و اج
ــه  ــی در هفت ــار شــهرک شــهید رجای ــه چه قطع

ــود. ــاز می ش ــاری آغ ــال ج ــت س دول

ــه  ــه ب ــماعیلیان در ادام ــین اس ــدس حس مهن
ــرب  ــش آب ش ــاح در بخ ــل افتت ــای قاب پروژه ه
اشــاره کــرده و گفــت : مخــزن ســد ارداک، 
ــه  ــار حلق ــرداری چه ــز و بهره ب ــاری، تجهی حف
خــط  و  هزارمترمکعبــی   4۰ مخــزن  چــاه، 
انتقــال 1۰۰۰ میلــی متــری پهنــه L  از جملــه 
پروژه هایــی اســت کــه جمعــاً بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 7۰۰ میلیــارد ریــال افتتــاح شــد. مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضــالب مشــهد در ادامــه افــزود: 
در هفتــه دولــت همچنیــن شــاهد آغــاز عملیــات 
ــری  ــال آب  1۰۰۰ میلیمت ــط انتق ــی خ اجرای
خروجــی پهنــه K، اجــرای شــبکه توزیــع پهنــه 
K  و اجــرای خطــوط جمــع آوری چاه هــای 
ــر 11۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه S ب آب شــرب پهن

ــود.  ــم ب ــال خواهی ــارد ری میلی
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ظرفیت اسمی تصفیه خانه فاضالب در مدار

شاخص برخورداری ازسیستم جمع آوری 
ودفع فاضالب شهری

تعداد تصفیه خانه های فاضالب 
در مدار بهره برداری

100000
مکعب درشبانه روز م�ت

3
واحد

1599746  نفر
414776 خانوار

56
درصد

263000
مکعب درشبانه روز م�ت

5
واحد

2535772 نفر
905471 خانوار

80
درصد

جمعیت تحت پوشش و برخوردار از شبکه 
جمع آوری و دفع بهداشتـی فاضالب

طول شبکه جمع آوری فاضالب شهری 2256
کیلوم�ت

3400
کیلوم�ت

ظرفیت اسمی تصفیه خانه آب در مدار

حجم مخازن آب

طول شبکه توزیع و انتقال آب شهری

ـرب سالم  شاخص برخورداری از آب ش
و بهداشتـی شهری )مشهد(

جمعیت تحت پوشش و برخوردار از 
ـرب بهداشتـی آب ش

710000
مکعب درشبانه روز م�ت

525000
مکعب م�ت

5249
کیلوم�ت

2856691 نفر
907535 خانوار

99/8
درصد

758400
مکعب درشبانه روز م�ت

708000
مکعب م�ت

5800
کیلوم�ت

3472611 نفر
1243006 خانوار

100
درصد

ـرکت آب وفاضالب مشهد ش

ـر و امید مهم ترین خدمات واقدامات انجام شده در دولت تدبی

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399
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دستاوردهایشرکت
آبوفاضالباستان
خراسـانشمـالی

درهفتـهدولت
و  یاد  گرامی داشت  با  شمالی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  دولت مردان  الگوی  و  اسوه  دو  بعنوان  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطر 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گفت: در سال جاری و همزمان با هفته 
دولت، 22 پروژه بخش آب و فاضالب استان با اعتباری حدود 785 میلیارد 

ریال افتتاح شد.
غالمحسین ساقی در این باره اظهار داشت: به این مناسبت شش پروژه در شهرستان 
پروژه،  چهار  هرکدام  اسفراین  و  شیروان  شهرستان های  در  و  شد  افتتاح  بجنورد 
فاروج و مانه و سملقان هر کدام سه پروژه و در شهرستان های جاجرم و رازوجرگالن 

هرکدام یک پروژه به بهره برداری رسید.
وی افزود: این پروژه ها شامل ساخت مخازن ذخیره آب، حفر و تجهیز چاه های آب، 
اجرای خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب، نصب انشعاب آب و فاضالب، اجرای 

خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی گفت: همزمان با هفته دولت، هفت 

پروژه با 542 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار نیز در استان کلنگ زنی می شود.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی استان را 
هزار و ۳27 میلیارد و 422 میلیون ریال عنوان کرد.

ساقی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها حدود 5۰ هزار نفر از جمعیت روستایی 
و بیش از 45 هزار نفر از جمعیت شهری استان از مزایای آن بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا و محدودیت های 
اعالم شده و لزوم حفظ سالمت مردم مقرر شد تا تمامی برنامه های نمادین این 
هفته اعم از برنامه های افتتاح و یا آغاز عملیات ساخت پروژه ها به صورت محدود 

و به شیوه ویدئو کنفرانس برگزار شود.
به  آب رسانی  پروژه  دولت،  هفته  آغاز  از  روز  اولین  در  کرد:  خاطرنشان  ساقی 
روستاهای بویاخلی، توتلی علیا، توتلی سفلی و قاولقا از مجتمع آب رسانی پرسه 
سو در شهرستان رازوجرگالن به صورت ویدئو کنفرانس با استاندار به بهره برداری 
رسید و همچنین آئین آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب خیابان 
نمادین  به صورت  دولت  هفته  از  روز  سومین  در  نیز  بجنورد  شهر  الهیه  و  حر 

کلنگ زنی شد.

مراســم افتتـاح پـروژه آبرسـانـی مجتمـع
روستایی پرسه سو در شهرستان راز و جرگالن

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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افتتاحوآغازعملیاتاجرایی۸طرح
آبرسانیاستانزنجاندرهفتهدولت

در شرکت آب و فاضالب استان زنجان انجام شد.

افتتاح49طرحآبرسانیدرسال99

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: امسال در هفته دولت، 8 طرح 
آبرسانی در شهرها و روستاهای استان زنجان به بهره برداری می سد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: برای بهره برداری از این طرح ها، در مجموع اعتباری بالغ 
بر 21 میلیارد و 661 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تامین و انتقال آب آشامیدنی روستای دوالناب گفت: برای 
اجرای این طرح یک حلقه چاه با دبی ۳.2 لیتر بر ثانیه و اعتباری افزون بر ۳ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: طرح تامین آب آشامیدنی روستای 
باغلوجه آقا نیز با احداث بیش از ۳ کیلومتر خط انتقال و حفر و تجهیز یک حلقه چاه با دبی 

۳.2 لیتر بر ثانیه و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ به بهره برداری می رسد.
جزء قاسمی اصالح شبکه توزیع آب شرب در خرمدره را نیز یادآور شده و گفت: این طرح 

به طول 1.۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

علیرضا جزء قاسمی گفت: در سال جاری 49 طرح آبرسانی شهری و روستایی استان زنجان 
در قالب پویش #هرهفته-الف-ب-ایران، با اعتباری افزون بر 56 میلیارد تومان افتتاح خواهد 

شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان افزود: پروژه های آبرسانی قابل افتتاح شامل 
۳9 طرح تک روستایی، یک مجتمع آبرسانی روستایی و نه پروژه شاخص شهری است که 
با بهره برداری از این طرح های آبرسانی، گام بزرگی در راستای تامین آب آشامیدنی سالم و 
پایدار برای مردم استان زنجان در تمامی شهرها و روستاهای تحت پوشش برداشته خواهد 

شد. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری 
و روستایی خدمات رسانی به روستائیان عزیز شتاب خوبی گرفته است، اظهار دشت: اعتبار 
هزینه شده 49 پروژه آبرسانی رقمی بالغ بر 56 میلیارد تومان است که سهم پروژه های 
شهری 18 میلیارد و 68۰ میلیون تومان و حوزه روستایی ۳7 میلیارد و 279 میلیون تومان 

وی به آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن 5۰۰ متر مکعبی روستای گالبر نیز اشاره کرده و 
افزود: این طرح با 5 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی اجرا می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان اجرای خط انتقال منطقه حسین آباد و 
اجرای شبکه توزیع آب شرب منطقه حیدرآبادشریف آباد در شهر ابهر را نیز جزو طرح های 

قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری برشمرد.
جزء قاسمی خاطرنشان کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، توسعه خدمات در بخش روستایی مورد تاکید بوده است که در این راستا اجرای 
شبکه توزیع آب شرب در روستای حصار قاجار نیز امسال در هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
این مسئول با اشاره به افتتاح طرح تامین آب آشامیدنی روستای تک آغاج نیز گفت: این 
طرح شامل 2.6 کیلومتر خط انتقال، یک باب ایستگاه پمپاژ و یک حلقه چاه با دبی 2.6 

لیتر بر ثانیه می باشد که برای اجرای آن بیش از 4 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

است. جزء قاسمی اجرای هشت کیلومتر خط انتقال آب شرب، حفر و تجهیز سه حلقه چاه، 
احداث یک باب ایستگاه پمپاژ، احداث مخزن آب پانصد مترمکعبی در شهرهای زنجان، 
خرمدره، صایین قلعه، نوربهار و طرح تامین آب شرب شهر ارمغان  خانه را از طرح های قابل 

افتتاح پویش #هر-هفته-الف-ب-ایران درحوزه شهری عنوان کرد.
همچنین از فعالیت های انجام گرفته در پروژه های آبرسانی روستایی که در سال جاری به 
بهره برداری خواهد رسید می توان به احداث 25 باب مخزن آب، 12۰ کیلومتر خط انتقال، 
احداث و اصالح 1۰۰ کیلومتر شبکه توزیع، 14 حلقه چاه و ... اشاره نمود. وی با بیان اینکه 
با پیاده سازی چارت سازمانی جدید از ابتدای سال جاری، شرکت یکپارچه آب و فاضالب 
استان زنجان با هدف توسعه خدمات به روستائیان و سرعت بخشیدن به طرح  های آبرسانی 
روستایی شروع به کار نموده است، خاطر نشان کرد: این شرکت جزو نخستین شرکت های 
یکپارچه سازی شده است که با کمترین تنش و در کوتاه ترین زمان، اقدامات یکپارچه سازی 

را انجام داده است.
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اجرایعملیاتآبرسانیبه9روستایاستانزنجان

اجرای44پروژهمشارکتیآبوفاضالبدراستانزنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: پس از اجرای طرح یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی از ابتدای سال جاری، عملیات آبرسانی به 
نه روستا در استان زنجان به طور کامل اجرا شده و اهالی این روستاها از آب شرب سالم، 

بهداشتی و پایدار بهره مند شدند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: در این روستاها  بیش از ۳.5 کیلومتر خط انتقال اجرا شده، 

پنج باب ایستگاه پمپاژ تجهیز و صد متر مکعب مخزن ذخیره آب احداث شده است.
وی افزود: برای اجرای عملیات آبرسانی به این نه روستا اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: در حال حاضر آبرسانی به 611 روستای 
تحت پوشش شرکت در این استان از طریق پنج مجتمع آبرسانی و مابقی به صورت تک 

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: این تعداد پروژه شامل حفر و تجهیز سه 
حلقه چاه، حفر و الیروبی دو حلقه قنات، دو مورد بهسازی چشمه تامین آب 

شرب و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ است.
وی افزود: اجرای ۳6 کیلومتر خط انتقال، احداث یکهزار و 47۰ متر مکعب 
مخزن ذخیره سازی آب، اجرای بیش از 98 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب، 
خرید بیش از ده میلیارد ریال تجهیزات و اختصاص پنج میلیارد ریال برای 
نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ از دیگر پروژه هایی است که طی سال گذشته 

به صورت مشارکتی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان تصریح 
بر چهل  بالغ  اعتباری  پروژه،  میزان  این  از  کرد: 

میلیارد ریال توسط 
آب  شرکت 

روستایی انجام می گیرد.
وی همچنین به اجرای یکصد طرح آبرسانی در استان زنجان به صورت تک روستایی 
نیز اشاره کرده و افزود: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 55۰ میلیارد ریال هزینه 

می شود.
جزء قاسمی خاطر نشان کرد: این پروژه های آبرسانی به روستاها در قالب پروژه های ملی، 
استانی و روستاهای فاقد دهیاری انجام شده و گام بزرگی در راستای خدمت رسانی به جامعه 

روستایی استان زنجان محسوب می شود.
این مسئول همچنین به اجرای هشت پروژه آبرسانی روستایی به صورت مشارکتی نیز اشاره 
کرد و افزود: بسیج سازندگی، دهیاری ها، قرار پیشرفت و آبادانی و اهالی روستاها در اجرای 

این هشت طرح مشارکت داشته اند.

و فاضالب، 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری ها، ده میلیارد ریال از 
محل خودیاری مردم، هفت میلیارد ریال توسط خیرین، یک میلیارد و 25۰ 
میلیون ریال توسط قرارگاه بسیج سازندگی و 94۰ میلیون ریال نیز توسط 

بسیج سازندگی استان تامین شده است.
وی هدف از اجرای طرح های مشارکتی را رفع کمبود اعتبارات عمرانی، 
مشارکت دادن مردم در امر تامین، انتقال و توزیع آب شرب و همچنین ایجاد 
رابطه همدالنه بین مجموعه شرکت آب و فاضالب و مردم عنوان کرد تا از 
این طریق مشترکین قدر نعمت الهی آب را بیش از پیش بدانند و در مصرف 
بهینه آن بکوشند. جزء قاسمی گفت: امسال نیز شش پروژه مشارکتی در 
سطح استان در دست اجرا است که این طرح ها در زمینه اجرای خط انتقال 

شبکه توزیع آب شرب و احداث مخازن ذخیره آب روستایی می باشد.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این شش پروژه عالوه بر اعتبارات 
اعتبارات  محل  از  نیز  ریال  میلیارد  ده  فاضالب،  و  آب  شرکت 
سازندگی  بسیج  و  خیرین  مردمی،  مشارکت های  دهیاری ها، 

تامین خواهد شد.
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مدیرعـاملآبوفاضالبهرمزگان
ازافتتـاحوبهرهبرداري17پروژه
آبرسانیهمـزمانباهفتهدولت

خبرداد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، امین قصمی با بیان اینکه پروژه های 
مذکور با اعتباری بالغ بر 6 هزار و 721 میلیارد ریال مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 
94 هزار نفر از آب آشامیدنی سالم بهره مند و وضعیت آب 

۳5۰ هزار نفر بهبود می یابد.
وی با بیان اینکه فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس و طرح 
آب رسانی به سردشت بشاگرد، ماه گذشته به عنوان دو 
پروژه بزرگ حوزه آب به دستور رئیس جمهور از طریق 
ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید، افزود: با افتتاح این 
پروژه بخشی از جمعیت شهرستان های بشاگرد، بندرعباس 
و شهرستان خمیر از آب شرب بهره مند شدند. و وضعیت 

آب رسانی به این مناطق بهبود یافت.
مدیرعامل آب و فاضالب در ادامه به دیگر پروژه های قابل 
افتتاح آبفا در هفته دولت اشاره کرد و افزود: توسعه و اصالح 
شبکه آب سطح شهر بندرعباس به طول 1۰ کیلومتر، اجرای 
1.2کیلومتر خط انتقال دزک، بهبود وضعیت تامین آب 
روستاهای بالولی و سرریگ به طول دو کیلومتر، آب رسانی 
به روستای آغاسین پایین سیاهو، شامل حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه، خط انتقال آب به طول سه کیلومتر، احداث 

ایستگاه پمپاژ، دو باب مخزن و توسعه شبکه آب به 
طول پنج کیلومتر، سایت نمک زدایی مهدی آباد فین، 

به ظرفیت 15۰ مترمکعب در روز و احداث ایستگاه پمپاژ 
و اجرای خط انتقال آب آن به طول چهار کیلومتر، اصالح، 
بازسازی و توسعه شبکه آب مجتمع شمیل به طول 12 
کیلومتر، بهره برداری از پروژه اصالح شبکه آب و انشعابات 
روستاهای طبل، چاهو و گوران قشم به طول هشت کیلومتر 
و بازسازی ایستگاه پمپاژ آب شیرین کن مپنا درگهان طی 

روزهای آینده به بهره برداری می رسد.
به گفته قصمی با بهره برداری از این پروژه ها، وضعیت آب 
نسبی  بهبود  هرمزگان  استان  مرکزی  حوزه  مشترکین 
خواهد یافت. مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در ادامه 
به بهره برداری از چند پروژه در شرق هرمزگان اشاره کرد 
و افزود: در این هفته پروژه های آب رسانی به روستاهای 
دشت صفا و پشته گیش شامل حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه، اجرای سه کیلومتر خط انتقال و چهار کیلومتر شبکه 
داخلی، آب رسانی به مجتمع برنطین به طول 65 کیلومتر 
شامل توسعه و اصالح شبکه آب و استاندارد سازی یک هزار 
روستای  انتقال  خط  اصالح  آب،  انشعاب  فقره   9۰۰ و 
لیمویی بخش رودخانه به طول سه کیلومتر، تامین آب 
روستای جغین شمالی، شامل حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه و اجرای 5۰۰ متر خط انتقال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
بهره برداری سه  از  وی همچنین 
هرمزگان  غرب  در  پروژه 
افزود:  و  کرد  اشاره 
هفته  با  همزمان 

سایت  دولت 
نمک زدایی کوخرد 
و چاله گریند به ظرفیت 

متر  انتقال 75۰  خط  شبانه روز،  در  مکعب 
آب شیرین کن کوخرد و چاله گربند به طول چهار و نیم 
کیلومتر در شهرستان بستک و تامین آب روستای بستانه 
شامل احداث یک باب مخزن به ظرفیت 5۰۰ متر مکعب 
و اجرای چهار کیلومتر شبکه توزیع آب در بندرلنگه به 

بهره برداری می رسد.
قصمي ابراز امیدواری کرد، با بهره برداری از این پروژه ها 
شاهد تحول چشمگیری در وضعیت آب رسانی به شهرها و 

روستاهای استان هرمزگان باشیم. 
به دستور استاندار هرمزگان در سومین روز از هفته دولت؛ 
با  مجموع  در  بستک  شهرستان  آب رساني  پروژه  چهار 
اعتبار 271 میلیارد ریال بهره برداری شد. مدیرعامل آبفای 
هرمزگان در خصوص جزییات این پروژه ها گفت: پروژه 
با ظرفیت  گریند  و چاله  آب شیرین کن مجتمع کوخرد 
به طول  انتقال آب  75۰ متر مکعب در شبانه روز، خط 
اعتبار  با  4.5 کیلومتر و مخزن هزار مترمکعبی کوخرد 

124میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت. 
امین قصمی افزود: همچنین پروژه خط انتقال چاه های الور 
میستان و خط انتقال کوهیج نهند در مجموع به طول نه 
کیلومتر با اعتبار 9۰ میلیارد ریال، مخزن دو هزار مترمکعبی 
کمشک با اعتبار 5۰ میلیارد ریال و پروژه احداث مخزن 
2۰۰ مترمکعبی مغدان با اعتبار هفت میلیارد ریال از دیگر 

پروژه های بود که به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل آبفای استان هدف از اجرای این پروژه ها، تامین و 
ایجاد منابع آبی پایدار و بهبود روند آب رسانی به شهرستان 

بستک بیان کرد.
امین قصمی در نشست مشترک با نماینده مردم شرق 
شورای  مجلس  در  هرمزگان 
اینکه؛  بیان  با  اسالمی 
در  خوبي  آبي  آینده 
برنامه هاي  قالب 
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کوتاه مدت و بلند مدت براي شرق هرمزگان پیش بیني 
کرده ایم، به تشریح اقدامات انجام شده در شهرستان هاي 

میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد پرداخت.
قصمي در این دیدار با بیان اینکه جمعیت شرق هرمزگان 
عمدتا روستایي هستند، و افزایش حجم خدمت رساني آبفا 
را مي طلبد، اظهار داشت: در این رابطه، طرح یکپارچه سازي 
شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي با هدف ارائه 
خدمات بیشتر و کاهش تنش هاي آبي در مناطق روستایي 

اجرا شده است. 
وي افزود: همچنین در راستاي خدمت رساني مطلوب تر به 
روستاها، آبفا ساختارهاي شهرستاني خود را ارتقا داده است. 
به طوري که در هر شهرستان چند ناحیه آب و فاضالب 

راه اندازي شده است.
مدیرعامل آبفای استان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام 
شده در شرق هرمزگان، گفت: از سال 94 تاکنون نه پروژه 
آب و فاضالب در مجموع  با اعتباري بالغ بر 4 هزار و 979 
میلیارد ریال در این مناطق اجرا شده است. که بهره برداري 
از فاز نخست طرح ملي جگین- جاسک، آب شیرین کن سه 
هزار مترمکعبي بونجي، طرح تامین آب شهرهاي زیارتعلي 
و بیکا، فاز اول مجتمع هاي آب رساني نازدشت و خیرآباد 

رودان از جمله این پروژه ها است.
قصمي همچنین سد جگین را به عنوان یک ظرفیت بزرگ 
در تامین آب شرق استان بیان کرد و گفت: بنا داریم با 
استفاده از این ظرفیت  به بي آبي در شهرهاي جاسک و 

بشاگرد پایان دهیم.
وي افزود: با بهره برداري از فاز اول 
طرح ملي جگین - جاسک در سال 
94 )با اعتباري بالغ بر چهارهزار 
بالغ  جمعیتي  ریال(،  میلیارد 
شامل؛   نفر  هزار   14۳ بر 
روستاي   1۰5 بندرجاسک،  
)ناوگان  نظامي  ناحیه  و  مسیر 
شرب  آب  از  جنوب(  دریایي 
بهره مند  پایداري  و  کیفیت  با 
شدند. همچنین در ادامه این 
پروژه، آب رساني از سد جگین 
گسترش  مبارک  کوه  تا 
روستاهاي  که  مي یابد 
بیشتري در این مسیر از آب 

خواهند  بهره مند  شرب 

شد.
آماده  پروژه هاي  به  اشاره  با  استان  آبفای  مدیرعامل 
بهره برداري در سال جاري، گفت: تعداد نه پروژه آب رساني 
در مجموع با اعتباري برابر یک هزار و ۳۰9 میلیارد ریال در 
حال اجراست. که با بهره برداري از این پروژه ها جمعیتي 

بالغ بر ۳5 هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند مي شوند.
گابریک  کرتي  مجتمع  از  بهره برداري  کرد:  اضافه  وي 
سندرک،  گرو  شهر  به  آب  انتقال  جاسک،  کمبکي  و 
آب رساني به مجتمع شهوار-جانشیني میناب و آب رساني 
این  از جمله  بندزرک  و  برنطین، آذیني  به مجتمع هاي 

پروژه هاست.
قصمي همچنین به بهره برداري از فاز نخست طرح ملي 
آب رساني از سد جگین به شهر سردشت در تیرماه امسال 
توسط رئیس جمهوراشاره کرد و گفت: این پروژه به ظرفیت 
۳۰ لیتر بر ثانیه ، نیاز آبي شهر سردشت و هشت روستاي 
مسیر شامل وي، چخون، رازکا، جکدان، علي آباد، اَهِون، 
َگروغ و ِدِهنِدر با جمعیتي برابر نه هزار نفر را تامین مي کند. 
از  فاضالب هرمزگان همچنین  و  مدیرعامل شرکت آب 
اجراي فاز اول طرح آب رساني از سد سهران به شهر گوهران 
خبر داد و گفت: با تکمیل و بهره برداري از این طرح در نیمه 
دوم امسال، عالوه بر شهر گوهران، 12 روستاي مسیر نیز از 

آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.
این خط، آب شرب 54  ادامه تکمیل  ادامه داد، در  وي 
روستاي دیگر نیز از سد سهران تامین خواهد شد. که با 
تامین اعتبار مورد نیاز خطوط فرعي بیشتري ایجاد می شود. 
و تعداد روستاهاي بهره مند از این خط انتقال افزایش مي یابد. 
و  زیارت  پروژه آب شیرین کن  دو  امسال  اضافه کرد:  وي 
کرگان در مجموع با ظرفیت شش هزار مترمکعب در 
شبانه روز و اعتباري برابر 45۰ میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصي اجرا شد و 

آماده بهره برداري است.

به  فاز دوم آب رساني  پروژه شامل  به گفته قصمي؛ سه 
روستاهاي مجتمع سهران، مجتمع آب رساني به جاسک از 
سد جگین و مجتمع امام توکهور در مجموع با اعتبار یک 
هزار و 865 میلیارد ریال از جمله پروژه هاي در حال اجرای 

آبفا در شرق استان است.
وي همچنین به طرح هاي آب رساني به شهرها و روستاهاي 
شهرستان میناب اشاره کرد و افزود: از جمله پروژه هاي 
مهمي که براي این شهرستان تعریف شده است، آب رساني 
از سد سرني به میناب است که بزودي کلنگ زني خواهد 
شد. قصمي افزود: با تکمیل این پروژه، ظرفیت برداشت آب 
از دشت میناب کاهش چشمگیري خواهد داشت و این 

ظرفیت در مواقع اضطرار مورد استفاده قرار مي گیرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ابراز امیدواري 
کرد، با مجموع اقداماتي که در امورآبفاي میناب در حال 
انجام است، مشکل آب شهرها و روستاهاي این شهرستان 

نیز به حداقل ممکن برسد.
در ادامه این نشست »حسین رئیسي« نماینده مردم شرق 
هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي از آب به عنوان نیاز 
حیاتي مردم یاد کرد و گفت: با توجه به اهمیت این دغدغه 

مهم،  انتظار مردم در برآورده شدن این نیاز باالست.
پس  کیفي خدمت رساني  و  کمي  ارتقای  همچنین  وي 
و  شهري  فاضالب  و  آب  شرکت هاي  یکپارچه سازي  از 
روستایي را یک ضرورت دانست. و ابراز امیدواري کرد، با 
ظرفیت سازي که از سوي آبفا انجام مي شود، بخش عمده 
این انتظارات محقق شود. وي همچنین به مصوبه دولت 
اشاره  آب شیرین کن ها  از  ساحلي  شهرهاي  استفاده  در 
کرد و گفت: باید با استفاده از این ظرفیت نیاز آبي شهرها 
و روستاهاي شرق استان را تامین کرد. وي در پایان بر 
این  از  استفاده  و  استان  شرق  صنایع  همکاری  ضرورت 
ظرفیت در تامین اعتبارات طرح های آب رساني به منطقه، 

تاکید کرد.
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محمد طاهری ابراز داشت: 54 طرح آب رسانی و خدمات دفع فاضالب با 773 
بهره برداری  به  سمنان  استان  در  امسال  دولت  هفته  در  اعتبار  ریال  میلیارد 

رسید.
وی تصریح کرد: اصالح شبکه آب، احداث مخازن ذخیره آب آشامیدنی، توسعه شبکه 
احداث  و  آب  شبکه  توسعه  آشامیدنی،  آب  چاه  تجهیز  و  حفر  فاضالب،  جمع آوری 

تصفیه خانه فاضالب از جمله طرح های آماده بهره برداری در هفته دولت امسال است.
وی اضافه کرد: 21 هزار و 2۰۰ متر اصالح شبکه آب با اعتبار بالغ بر 56 میلیون ریال، 

مکعب  متر   7۰۰ و  هزار  چهار  ظرفیت  با  فاضالب  تصفیه خانه  احداث 
آب  ذخیره  مخازن  احداث  ریال،  میلیارد   2۳۰ اعتبار  با  شبانه روز  در 
آشامیدنی با حجم هشت هزار و 66۰ متر مکعب از جمله طرح های آماده 

افتتاح این شرکت در هفته دولت امسال است.
طاهری بیان کرد: نصب سه هزار و 266 انشعاب آب، حفر و تجهیز چهار 
حلقه چاه، نصب دوهزار و 26۰ انشعاب فاضالب، تامین آب آشامیدنی 
برای 19 روستا و تعویض یک هزار و ۳۰۰ دستگاه کنتورهای خراب از 

دیگر طرح های آماده ی بهره برداری در هفته دولت سال جاری است.
بازسازی ده شبکه و  و  انشعاب آب  فقره  استانداردسازی 74۰  ابراز داشت:  وی 
از دیگر طرح هایی است که در هفته  تاسیسات آب رسانی  و  انتقال آب  خطوط 

دولت به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان استان سمنان بیان کرد: پنج طرح آب و 
فاضالب  با 9۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای سال جاری در هفته دولت 

امسال در این استان کلنگ زنی شد.
طاهری خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در روستای کهن آباد 
شهرستان آرادان، اصالح و توسعه شبکه و اجرای خط انتقال و تاسیسات آب و احداث 
مخزن ذخیره آب از جمله طرح هایی است که عملیات اجرایی آن هفته دولت آغاز  شد.

در چهارمین روز از هفته دولت انجام شد ؛

آغازعملیاتطرحهای
آبرسانیبهشهرستانآرادان
 به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، در چهارمین روز از هفته دولت، طرح های 
آب رسانی به شهرستان آرادان با حضور فرماندار شهرستان آرادان و جمعی از مسئوالن 
استانی و شهرستانی آغاز شد . 

افتتاحوکلنگزنی59طرحآب
وفاضالباستانسمناندرهفته
دولت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان گفت: 59 طرح آب و فاضالب در هفته دولت 

امسال با اعتبار 863 میلیارد ریال در این استان افتتاح و کلنگ زنی  شد. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان  با اعالم این خبر گفت: یک حلقه حفر 
و تجهیز چاه آب شرب روستای کهن آباد شهرستان آرادان با اعتبار 9000 میلون ریال و 
اصالح شبکه و خط انتقال و تاسیسات و احداث مخزن روستای ده نمک با اعتباری بالغ بر 

30000 میلون ریال کلنگ زنی شد. 
طاهری با بیان اینکه در هفته دولت سه پروژه آب رسانی به شهرستان آرادان افتتاح شد، افزود: آب رسانی به 
چهار روستای مجتمع آب رسانی 75 روستایی با اعتبار هفت هزار و هفتصد میلیون ریال،  2۰۰ متر اصالح 
و بازسازی شبکه توزیع آب شرب با اعتبار 5۰۰ میلون ریال و 2۰۰ متر توسعه شبکه آب با اعتبار 5۰۰ 
میلیون ریال هزینه شده و به بهره برداری رسیده است. در هفته دولت امسال 54 پروژه آب و فاضالب استان 
سمنان با اعتبار 77۳ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی 5 طرح با اعتبار 9۰ میلیارد ریال نیز آغاز شد . 
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بهرهبرداریپروژهآبرسانی
بهروستاهایمجتمعجزن
شهرستاندامغان
در پنجمین روز از هفته دولت پروژه آب رسانی مجتمع جزن با حضور امام جمعه 
شهرستان، فرماندار شهرستان دامغان، مدیر عامل آبفای استان سمنان و جمعی از 
مدیران شهرستانی افتتاح و مشکل کم آبی های روستاهای فوق با اجرای این پروژه 
مرتفع شد.
آبفای  شرکت  مدیرعامل  طاهری  محمد  سمنان،  آبفای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سمنان با اعالم این خبر افزود: پروژه مجتمع جزن در ابتدای سال 98 آغاز و در تیرماه 99 

به بهره برداری رسید. 
وی افزود: این مجتمع شامل روستاهای جزن، حاجی آباد بستجان، طاق، ابوالبق، حسین آباد 

با  شهرستان  مرکزی  بخش  در  علینقی  حاج 
اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال است.

طاهری تصریح کرد: موارد عمرانی پروژه شامل 
متر،  به عمق 2۰۰  عمیق  چاه  حلقه  یک  حفر 
اجرای 65۰ متر خط پمپاژ با لوله پلی اتیلن سایز 
16۰، اجرای 65۰ متر خط انتقال برق به همراه 
نصب ترانش و انشعاب برق، ساخت مخزن 1۰۰ 
به  پمپاژ  ایستگاه  باب  دو  ساخت  مترمکعبی، 
پمپ  دستگاه  دو  نصب  و  ده مترمکعب  ظرفیت 

متعلقات  همراه  به  شناور 
نصب  و  تهیه  درایو،  تابلو  و 
تابلو  کانکس  دستگاه  یک 
برق و کلرزنی، نصب سیستم 
نصب  ژاول،  آب  کلرزنی 
سیستم کنترل رادیویی سطح 
مخزن، اجرای کلیه متعلقات 
و  شیرآالت  و  مکانیــکال 
ساختـه  پیـش  دیوارکشــی 

اطراف چاه جدید است.

w افتتاحوکلنگزنیطرحهایمهم
آبرسانیشهرستانشاهرود
8 طرح امور آب و فاضالب شهرستان شاهرود با اعتبار 87 میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی 
یک طرح با اعتبار یک میلیارد ریال با حضور علیرضا آشناگر استاندار سمنان، معاونین استاندار، 
فرماندار شهرستان شاهرود، مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان و جمعی از مسووالن استانی 
و شهرستانی به صورت ویدئوکنفرانس آغاز شد.

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
برای  اینکه  بیان  با  سمنان  استان 
در  چاه  حلقه   2 تجهیز  و  حفر 
میلیارد   18 دهمال   و  شاهرود 
ریال هزینه شد ، تاکید کرد: برای 
،خطوط  شبکه  اصالح  و  بازسازی 
ریال  میلیارد   40 توسعه  و  انتقال 

هزینه شد.
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مخزن  احداث  و  ریال  12میلیارد  با  در  فاضالب  شبکه  کیلومتری  دو  توسعه  وی 
300مترمکعبی خارتوران را از دیگر طرح های اجرا شده برشمرد.

 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان سمنان گفت: همچنین در اجرای پویش » 
الف- ب-ایران« به 19 روستا آب رسانی شد، که تعداد نه روستا، مربوط به منطقه 

خارتوران است و ده میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
تابستان  تامین آب،  منابع  افزایش  نیز  و  با مدیریت مصرف  محمد طاهری گفت: 

امسال در تهیه آب آشامیدنی مردم شهرها و روستاها مشکلی وجود ندارد .
شاهرود  در  آب  مصرف  اوج  زمان  و  تابستان  در  گذشته  سال های  وی  گفته  به 
با حمایت و پیگیری های مسووالن استان  این  تنش های آبی داشتیم که امسال 

مشکل مرتفع شد.
مدیرعامل آب و فاضالب استان سمنان ادامه داد: حفر چاه با عنوان چاه باغداران 
و احداث مخزن 50مترمکعبی روستای رباط زنگ شهرستان شاهرود در این هفته 

با اعتبار یک میلیارد ریال آغاز شد.
طاهری تاکید کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا در پنج ماه گذشته تقریبا 17 درصد 

به مصرف آب اضافه شد. که تنش خاصی در تامین آب شرب استان وجود نداشت.
گفتنی است: در هفته دولت امسال، 54 طرح آب و فاضالب استان سمنان با اعتبار 
773 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی پنج طرح با اعتبار 90 

میلیارد ریال نیز آغاز شد.

مدیر عامل شرکت آبفای سمنان گفت: طرح آب رسانی به روستاهای کهک و سنرد 
شهرستان گرمسار تجهیز یک حلقه چاه و اجرای 2400 متر خط انتقال با اعتباری بالغ 

بر 11 میلیارد ریال انجام شد . 
محمد طاهری افزود : در هفته دولت امسال 5 طرح با اعتباری بالغ بر حدود 4۰میلیارد ریال 

بصورت همزمان و ویدئو کنفرانسی با دستور استاندار سمنان افتتاح و به بهره برداری رسید. 
طاهری با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت گفت : آب رسانی به 5 روستای مجتمع 
75 روستای، حصارکشی اطراف تاسیسات روستای ریکان، احداث مخزن 5۰ متر مکعبی هوایی 
روستای قاطول و اصالح و بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شرب از دیگر پروژه های افتتاحی در 

هفته دولت امسال در شهرستان گرمسار است . 
وی یاد آور شد: در هفته دولت امسال 54 پروژه آب و فاضالب استان سمنان با اعتبار77۳ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی پنج طرح با اعتبار 9۰ میلیارد ریال نیز آغاز شد. 
کلنگ زنی محل تصفیه خانه و مخزن مجتمع کالپوش شهرستان میامی

کلنگ زنی پروژه احداث مخزن 15۰۰ متر مکعبی مجتمع کالپوش با حضور فرماندار شهرستان 
میامی، مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان، امام جمعه و بخشدار بخش کالپوش و جمعی از 

مسئولین محلی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای سمنان: مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان با بیان مشخصات 
فنی پروژه از حل مشکالت قبلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در صورت مساعد بودن شرایط 

جوی اجرای مخزن مذکور مطابق برنامه زمان بندی چهارماهه به اتمام برد.
وی افزود: در این فاز، مخزن مذکور برای آب رسانی به شهرک جدید و 
روستای حسین آباد تعبیه شده و ان شااهلل در گام های بعدی شاهد انجام 
فازهای پیش بینی شده برای آب رسانی به سایر روستاهای افق طرح باشیم.
گفتنی است: فرماندار شهرستان میامی نیز با تقدیر از مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب استان از اجرای این پروژه ابراز خرسندی کرد.
روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان سمنان

w آغازعملیاتتجهیزچاهو
اجرایخطانتقالروستای
کهکوسنردشهرستانگرمسار
به گزارش روابط عمومی آبفای سمنان، در چهارمین روز از هفته دولت طرح های آب رسانی 
شهرستان گرمسار با حضور امام جمعه شهرستان گرمسار،  فرماندار شهرستان گرمسار و جمعی 
از مسئوالن استانی و شهرستانی آغاز شد. 
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عنوانردیف
آخرین وضعیت اقالم پایه پایان تیرماه 99

جمعشهریروستایی

تعداد کل روستاها و شهرهای 1
80426830شهرستان

89.510097.6درصد جمعیت تحت پوشش آب2
124091408275532366تعداد کل آحاد مشترکین آب )فقره(3
66.0666.06____درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب4

تعداد کل آحاد مشترکین فاضالب 5
)فقره(

____266835266835

شاخص بهره مندي  از آب آشامیدني 6
____86.08100سالم )درصد(

تعداد منابع تامین آب آشامیدنی )چاه، 7
8042011005چشمه و قنات(

تعداد کل مخازن آب آشامیدنی )هوایي 8
66276738و زمیني(

طول خطوط انتقال آب آشامیدنی 9
17682832051)کیلومتر(

طول شبکه توزیع آب آشامیدنی 10
258719374524)کیلومتر(

واحدعنوانردیف
عملکرد مقایسه ای شاخص های جمعیتی شهری

 از تاسیس تا ابتدای
آخرین وضعیت در سال99سال 92

 تعداد کل مشترکین3
243.809311.434فقرهآب

 تعداد کل مشترکین4
124.360194.421فقرهفاضالب

واحدعنوانردیف
عملکرد مقایسه ای شاخص های جمعیتی روستایی

 از تاسیس تا ابتدای
سال 92

 آخرین وضعیت در
سال99

 روستاهای تحت 1
464509تعداد پوشش

 شاخص جمعیت تحت3
87/6189/5درصدپوشش آب

 شاخص بهره مندي  از4
78/1486/08درصدآب آشامیدني سالم

 تعداد کل مشترکین5
96.728119.784فقرهآب

برگزرینیازخدمترسانی:

تامینآبآشامیدنیمردمشریفشهرهاو
روستاهایاستانقزوین

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در راستای عمل به وظیفه سازمانی و ذاتی خود که همانا تولید، 
انتقال و توزیع آب آشامیدنی برای مردم شریف استان است، تاکنون منشاء خدمات و محرومیت 
زدایی های بسیاری بوده که نمود آن در قالب سیمای آب آشامیدنی استان قزوین قابل مشاهده 

است:

در همین زمینه قابل ذکر است که هم اکنون 1۰۰ درصد جمعیت شهری و در حدود 9۰ درصد 
جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان قرار دارد که باالتر از 

میانگین کشوری و نمودار خدمت رسانی بی منت به مردم عزیزمان است.
گفتنی است که با هدایت های دولت محترم تدبیر و امید، خدمات شایسته ای ارائه شده و هیچگاه 

تحریم و دشمنی معاندان انقالب نتوانسته، قطار خدمت رسانی انقالبی را متوقف کند.

در عرصه خدمت رسانی در مناطق محروم روستایی عالوه بر خدمت رسانی معمول، در سال 1۳9۳ 
با تدبیر و مساعدت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در قالب یک طرح عظیم ملی، مجتمع های 
تامین آب آشامیدنی روستایی در سطح کشور ایجاد شد که سهم استان قزوین 4۳ مجتمع بود که از 
این تعداد 25 مجتمع به بهره برداری رسیده و مابقی پروژه های مربوطه با پیشرفت فیزیکی مطلوبی 
در حال اجرا می باشد. یادآور می شود که هدف از تعریف مجتمع های آبرسانی روستایی، تامین آب 

آشامیدنی پایدار در سطح روستاها می باشد.
در همین زمینه و بر مبنای استمرار خدمت دولت به مردم شهرها و روستاهای استان قزوین 18 
طرح آبرسانی، شامل پنج پروژه در حوزه شهری و 12 پروژه در سطح روستاها با هزینه ای بالغ بر 
96 میلیارد ریال در هفته دولت 1۳99 مورد بهره برداری رسمی می گیرد که با افتتاح این طرح ها 
عالوه بر کاهش مخاطرات مربوط به کم آبی در فصول گرم سال، امکان ارتقای بهداشت عمومی و 

مقابله موثر با بیماری کرونا برای همگان فراهم می شود.
گفتنی است استان قزوین به جهت اقلیم در منطقه نیمه گرم و خشک کشور واقع شده و مسائلی 
چون تغییر اقلیم، تغییر سبک زندگی به سمت مصرف گرایی، افزایش جمعیت، افزایش فعالیت های 
صنعتی و کشاورزی و ... موجب تهدید منابع آب شیرین آن شده به نحوی که در سال های اخیر 
کم آبی برای مردم استان نمود بیشتری پیدا کرده است. از آنجایی که امکان افزایش منابع تامین 
وجود ندارد، لذا مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی تنها راه تامین آب برای همه با امکان حفظ و 
رشد مقوله ی توسعه استان در کنار حفظ این منابع محدود برای نسل های آینده بوده و لذا از مردم 

عزیزمان انتظار داریم همکار و همراه ما برای تحقق این هدف ارزشمند باشند.

داراب بیرنوندی - شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
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 شمـــــاره بیستـم
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مروری بر عملکرد شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در دولت تدبیر و امید

ازشتاباجرایطرحهایفاضالبدرشهرها
تااجرایمجتمعهایآبرسانیدرروستاها

مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در تشریح عملکرد 
این شرکت در دولت تدبیر و امید بیان نمود: این شرکت از ابتدای دولت یازدهم تا کنون با برنامه 
ریزی و حمایت دولت و تالش و کوشش دلسوزانه کارکنان خود توانست فصل جدیدی در ارایه 

خدمت به مردم قدرشناس استان مرکزی آغاز نماید.
وی در ادامه افزود: در سایه حمایت و توجه ویژه دولت های یازدهم و دوازدهم، اجراي طرح هاي 
فاضالب در شهرهای استان شتاب بیشتري گرفت و در مجموع شش طرح بزرگ فاضالب 
شامل ساخت تصفیه خانه فاضالب در شهرهای اراک، ساوه، تفرش، خمین، آشتیان و شازند به 
اجرا درآمد که تا کنون سه تصفیه  خانه به بهره برداری رسیده و امید است تا پایان دولت هم یک 

تصفیه خانه دیگر، به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ادامه داد: عالوه بر این ، ۳58 کیلومتر خطوط 
اصلی و فرعی فاضالب در سطح شهرها اجرا شده و بالغ بر چهار هزار و 8۰۰ فقره انشعاب 

فاضالب نیز نصب شده است. 
وی  با اشاره به اجرا و بهره برداری از طرح های بزرگ آبرسانی به شهرهای استان مرکزی طی 
سال های 92 تا 98  از جمله طرح آبرسانی به شهر ساوه از سد الغدیر، آبرسانی به شهر دلیجان 

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399

از سد کوچری و ساخت تصفیه خانه آب شهر محالت افزود: همچنین در این راستا 
بیست پروژه آبرسانی دیگر در شهرهای استان طی این مدت اجرا و مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
وی از اصالح و بازسازی 157 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر های استان و حفر و تجهیز 
92 حلقه چاه آب برای تامین آب مورد نیاز شهرها یاد نمود و افزود: توسعه 242 کیلومتر 
شبکه توزیع و خطوط انتقال و ساخت ده باب مخزن ذخیره آب به حجم مجموعاً 16.1۰۰ 

متر مکعب از دیگر اقدامات این شرکت طی دولت تدبیر و امید بوده است.
مهندس  عرفانی نسب به جهش خوب آبرسانی به روستاها با تدبیر دولت های یازدهم و دوازدهم 
اشاره نمود و اظهار داشت: با اختصاص اعتبار الزم از محل صندوق توسعه ملی در قالب پروژه های 
اقتصاد مقاومتی شانزده مجتمع بزرگ آبرسانی در سطح روستاهای استان مرکزی به اجرا در 
آمد و با بهره برداری از این مجتمع های آبرسانی، جهش خوبی در تامین آب شرب مردم روستاها 

داشته ایم. و بسیاری از مشکالت آبرسانی به روستاها برطرف شده است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  ادامه داد: با اتمام این مجتمع ها و سایر 
پروژه های دیگر مجموعا 86 روستا به جمع روستاهای تحت پوشش این شرکت افزوده شد و 

جمع روستاهای دریافت کننده خدمات را در سطح استان مرکزی به 85۳ روستا رساند.
وی درصد بهره مندی از آب شرب در روستاهای استان مرکزی  را 85.26 درصد اعالم کرد و 

بیان نمود که این رقم از میانگین کشوری باالتر است.
مهندس عرفانی نسب در ادامه اظهار داشت: عالوه بر این، طی سال های 92 تاپایان 98 در 
مجموع یک هزارو 192 کیلومتر خطوط انتقال آب و شبکه توزیع در سطح روستاهای استان 

توسعه پیدا نمود و 947 کیلومتر خطوط انتقال آب و شبکه توزیع فرسوده تعویض شد..
وی دیگر اقدامات انجام شده برای تامین آب شرب مردم روستاهای استان را  حفر 2۳1 حلقه 
چاه جدید و احداث 19۳ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۳9 هزارو 96۰ مترمکعب عنوان نمود.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

برنامه و بودجه، سازمان هواشناسی کشور، استانداران سه 
استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد و همچنین دو 
صاحب نظر دانشگاهی، اعضای کارگروه احیای زاینده رود 
می تواند به انضباط آبی منتج شود. چرا که آب یک مسئله 
چند وجهی است و یک ارگان نمی تواند به تنهایی متولی آن 
باشد. وی افزود: در حال حاضر مدیریت آب در وزارت نیرو 

به سمت مدیریت حوضه های آب ریز در حال تغییر است.
در ادامه این جلسه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به حجم ۳67 میلیون متر 
مکعبی مخزن سد زاینده رود، گفت: هم اکنون ورودی به سد 
زاینده رود حدود  16 مترمکعب و خروجی آن 84 مترمکعب 
بر ثانیه است. وی افزود: میزان بارش ها تا به امروز یک هزار و 
176 میلیمتر بوده است، که در سال گذشته دو هزار و 124 
میلیمتر و متوسط بلند مدت یک هزار و ۳55 میلیمتر بوده 
است و به ترتیب نسبت به سال گذشته و متوسط بلند مدت 

45 درصد و 1۳ درصد کاهش داشته است .
مهندس ساسانی تصریح کرد: سال گذشته در چنین روزی 
حجم مخزن سد زاینده رود 7۰1 میلیون متر مکعب بوده 
است و به علت این کاهش حجم محسوس هر هفته پایش 
حجم مخزن آب سد در استانداری اصفهان انجام می شود .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اعالم این که در شهریور ماه آب خروجی سد زاینده رود  
کاهش خواهد یافت ، گفت : ذخیره 2۰۰ میلیون متر مکعب 
آب در مخرن سد زاینده رود خط قرمز آب شرب استان 

محسوب می شود. 
در بخش دیگر این جلسه، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
این که حق آبه زیست محیطی رودخانه  بیان  با  اصفهان 
زاینده رود و تاالب بین المللی گاو خونی در سال آبی نرمال 
176 میلیون متر مکعب در شورای عالی آب مصوب شده 
است، افزود: احیای تاالب همان احیای زاینده رود است و 
پس از آب شرب تأمین حق آبه زیست محیطی در الویت 
است و امسال 52 میلیون متر مکعب برای تاالب بین المللی 

گاوخونی آب از سد رودشتین رهاسازی شده است.
میرمحمد صادقی از پر و مسدود کردن شش هزار و 6۰۰  
حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال 84 خبر داد و افزود: در 
همین راستا  حدود 214 میلیون متر مکعب از برداشت غیر 

مجاز آب جلوگیری شده است .
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که 
حدود ۳5۰ میلیون متر مکعب از چاه های غیر مجاز آب در 
استان تخلیه می شود، اضافه کرد: مردم می توانند در سراسر 
استان از طریق تماس با سامانه ۳848 در تمام طول شبانه 
روز گزارش تخلفات از قبیل حفاری، الیروبی و کف شکنی 
غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه های فاقد پروانه برداشت 
پساب از فاضالب شهری، برداشت غیر مجاز از کانال ها و 
شبکه  های آبیاری، تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم 
و بستر رودخانه ها و ساخت، نگهداری، حمل و تردد انواع 

دستگاه های حفاری غیر مجاز از را مطرح کنند.
در پایان این نشست که با حضور مدیران، معاونان و اصحاب 
رسانه فعال در حوزه آب استان برگزار شد از سامانه ۳848 

بازدید به عمل آمد .

محل تبصره ۳ شورای شهر در حال انجام 
است و با بهره برداری از این طرح کمبود نیاز 
آبی استان را تا سال 141۰ مرتفع می کند .

دکتر میر محمد صادقی درباره سد و تونل 
سوم کوهرنگ هم چنین توضیح داد: سد 
کوهرنگ سه 46درصد پیشرفت فیزیکی 
کامل شده  کوهرنگ  تونل سوم  و  داشته 
به  و  اجرایی  کارهای  انجام  با  که  است. 
موازت آن خرید اراضی این طرح تا دو سال 

آینده به بهره برداری می رسد. 
تخریبی  ساختمان های  خصوص  در  وی 
ویال  ها  ساختمان  این  گفت:  کوهرنگ، 
نبوده و تنها برای اسکان کارکنانی بودند 
که در رابطه با سد کوهرنگ کار می کردند 
و در اختیار مشاور و پیمانکاران این طرح 
طی    در  که  ساختمان ها  این  اراضی  بود. 
دهه7۰ و  8۰ برای کارگاه طرح کوهرنگ 
استمالک شده بود، اخیرا در پی اختالف 
نظر با جهاد کشاورزی استان چهارمحال 
دعوای  اقامه  سبب 
و  شد  باالدست  استان 
ارایه  مدارک  وجود  با 
همکاران  توسط  شده 
مبنی بر واگذاری اراضی 
کارگاه،  تجهیز  برای 
متاسفانه توسط دادگاه 
که در استان چهارمحال 
و بختیاری بود، حکم تخریب این ساختمان ها داده شد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، افزود: حتی اگر 
این حکم گرفته نمی شد به طور قطع طی دو سال آینده 
و بعد از اتمام کار پیمانکاران شرکت آب منطقه ای اصفهان 
این ساختمان ها را در اختیار استان باالدست برای هرگونه 

بهره برداری قرار می دادند.
میرمحمد صادقی با اشاره به این که طرح بهشت آباد برای 
تأمین آب استان اصفهان به میزان 25۰ میلیون متر مکعب 
بازنگری شده است، افزود: در طرح اولیه سه استان اصفهان، 
یزد و کرمان از این طرح منتفع می شدند، که در بازنگری 
تنها استان اصفهان از آن منتفع و تأمین نیاز آبی دو استان 

دیگر از سد خرسان خواهد بود .
رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این 
که نقشه راه مدیریت حوضه آب ریز زاینده رود در پنج فاز 
تدوین شده است، افزود: اولین فاز، شناخت وضعیت موجود 

حوضه است که به نوعی مهم ترین فاز این نقشه است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر این 
راهبردها،  ارائه  و  استراتژی  ترتیب  به  بعدی  فازهای  که 
برنامه ریزی و سازماندهی راهبردها، اقدامات اجرایی و کنترل 
و ارزیابی است، خاطر نشان کرد: تدوین سیاست گذاری های 
وزارت  نمایندگان  تعامل  و  حوضه ای  مدیریت  در  اصلی 
نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت معدن 
و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان 

اصفهان،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  به گزارش 
دکتر مسعود میر محمد صادقی  در نشست خبری بیست 
و ششم مرداد ماه با اصحاب رسانه ضمن تبریک سال روز 
بازگشت آزادگان به کشور، اظهار داشت: حدود 5۰ درصد 
از خط اضطراری تأمین آب اصفهان تکمیل شده است، و 
پیش بینی می شود، با راه اندازی این طرح در سال آینده 
بتوان حدود  ۳.2 متر مکعب بر ثانیه کمبود آب شرب استان 
را جبران کرد. رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان این که هم اکنون از طریق تصفیه خانه 
باباشیخعلی حدود 1۰.5  متر مکعب بر ثانیه آب به اولین 
ایستگاه آبی اصفهان واقع در اشترجان پمپاژ می شود، افزود: 
مصرف آب شرب استان تا 15.5 متر مکعب بر ثانیه در 
تابستان افزایش پیدا می کند که حدود چهار تا پنج متر 
مکعب بر ثانیه کسری آب اصفهان در سال های گذشته از 
طریق چاه های فلمن، کاهش فشار آب در برخی از مناطق 
و ... تأمین می شد و با توجه به کاهش شدید آب دهی این 
چاه ها بهره برداری از سامانه دوم آب رسانی یک ضرورت در 
استان اصفهان است. وی با اشاره به این که با بهره برداری 
از این سامانه ظرفیت انتقال آب تا حدود 1۰ متر مکعب بر 
ثانیه افزایش می یابد، تصریح کرد: 27 کیلومتر تونل برای این 
سامانه احداث شده که آماده بهره  برداری است اما به دلیل 
محدودیت منابع مالی ادامه اجرای این طرح از منابع داخلی 
شرکت آب منطقه ای و با کمک شرکت آب و فاضالب از 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

خطاضطراریتأمینآبشرباصفهان
تاسـالآیندهبهبهرهبرداریمیرسد
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موزهعکسسدزایندهرودگامیدر
جهتاطالعرسانیوآگاهیبخشی

هویتآباصفهاناست
حوزه هـا بـا اهمیـت بـوده و آب بـه عنـوان مایـه حیـات 
زندگـی بشـر بیشـک از مـواردی اسـت کـه حفـظ آن از 
جایـگاه واالیـی برخوردار اسـت و با ایـن رویکرد فرهنگی 
تأثیرگـذار و مانـدگار در افـکار عمومی و  با هدف توسـعه 
ارتقـای آگاهی هـای عمومـی ایـن موزه دایر شـده اسـت.

مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
خاطر  نشـان کـرد: ایـن مـوزه در سـد زاینـده رود واقع در 
چـادگان، کیلومتـر 11۰ جنـوب غربـی اسـتان اصفهـان 

قـرار دارد.
وی بـا بیـان ایـن کـه کلیـه شـهروندان می تواننـد بـرای 
بازدیـد از ایـن مـوزه اقـدام کننـد، تصریح کـرد: بازدید از 
مـوزه همـه روزه از سـاعت 1۰ الـی 12 صبـح و 17 الـی 
19 بعـد از ظهـر مقـدور اسـت و تنهـا بـه گرفتـن مجوز 
بازدیـد از روابـط عمومی شـرکت آب منطقـه ای اصفهان 

نیـاز دارد . 

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

مدیـر روابـط عمومـی آب منطقـه ای اصفهـان بـا تأکید 
بـر ایـن که مـوزه عکس سـد زاینـده رود گامـی در جهت 
اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی هویت آب اسـت ، گفت : 
بازدید از این موزه برای عموم آزاد اسـت . بهگزارشـروابط 
عمومی شـرکت آب منطقه ای اصفهـان، مهندس محمد 
شـفائی با گرامی داشـت هفته دولت اظهار کرد: مجموعه 
عکـس ارزشـمندی از احداث سـد و نیم قـرن فعالیت های 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهان در فضایـی بالغ بر 75متر 
و در محـدوده تـاج سـد زاینـده رود بـا 8۰ قطعـه عکـس 
در پنجاهمیـن سـال بهره  بـرداری از سـد زاینـده رود دایر 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه مجموعـه عکس هـای بـه نمایـش 
درآمـده در مـوزه دائمـی عکـس سـد زاینـده رود از زمان 
احـداث سـد بـر روی دره زاینـده رود را شـامل می شـود، 
افزود:  مجموعه عکسـی از سـال های 1۳46 تا 1۳49 که 
احـداث سـد زاینـده رود بـه اتمام رسـید و نیـز پروژه های 
شـرکت آب منطقه ای برای نخسـتین بـار در معرض دید 

عمـوم قـرار می گیرد.

شـفائی بـه بازدیـد سـاالنه از سـد زاینـده رود اشـاره کرد 
و گفـت:  سـاالنه بالـغ بـر 15هـزار نفر از سـد زاینـده رود 
بازدیـد می کننـد کـه بـا ایـن اقـدام فرهنگـی در صـدد 
افزایـش اطالعـات و آگاهـی کامل تـر بازدیدکننـدگان از 
سـد و پروژه های شـرکت آب منطقه ای اصفهان هسـتیم.

وی بـا اشـاره بـه مباحـث مدیریـت مصـرف آب و انرژی، 
اقتصـاد و حقوق شـهروندی اظهار کـرد:  با توجه به نقش 
مـوزه بـه عنـوان یـک واحـد فرهنگـی - آموزشـی، موزه 
عکـس آب در محـل تاج سـد زاینده رود تأسـیس شـده 
اسـت تا بتوان نسـبت به معرفی آثار و سـوابق ارزشـمند 
تاریخـی- فنی مهندسـی آب ایـن سـد و نیـز معرفـی 
پیشـرفت های شـگرف در شـاخه های مختلف مهندسـی 
آب و سـایر سـدهای سـاخته شـده استان بیشـتر از قبل 

تأثیرگـذار بود.
شـفائی بـا بیـان اینکـه ایـن مـوزه در خودبـاوری نسـل 
حاضـر و آینـده تأثیـر بسـزایی خواهـد داشـت، گفـت:  
نمایـش، حفـظ و احیـای میـراث گذشـتگان در همـه 
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خالصهعملکردشـرکتآبمنطقهای
خراسانرضویدردولتتدبیروامید

الف( طرح های توسعه منابع آب:
تامین 68  با ظرفیت  مخزنی  از چهار سد  بهره برداری   -1
میلیون مترمکعب آب مورد نیاز بخش کشاورزی، شرب و 

صنعت
2- احداث بیش از 15۰۰ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی 

پایاب سدها
۳- آغاز عملیات اجرایی سه طرح تامین و انتقال آب به ارزش 

۳4۰۰ میلیارد ریال
4- بهره برداری از مخزن یک میلیون مترمکعبی انتقال آب از 
سد دوستی و اجرای خط آب رسانی از سد ارداک به مشهد با 

ظرفیت انتقال 15 میلیون مترمکعب در سال
5- آغاز طرح انتقال پساب تصفیه خانه خین عرب و جایگزینی 

با حق آبه کشاورزان کارده 
اعتبار طرح های ملی و استانی جمعا به ارزش 9000 

میلیارد ریال

ب( مدیریت رودخانه ها و پهنه های سیالبی:
1- بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها 

به مساحت ۳251 هکتار
 412 طول  به  استان  رودخانه های  الیروبی   -2
کیلومتر و کاهش چشمگیر خسارت های ناشی از 

وقوع سیالب

بند   4 از  بهره برداری   -۳
با  انتقال آب  انحرافی و کانال 

هزینه 216 میلیارد ریال
4- مطالعه و اجرای طرح های تغذیه 
گناباد،  شهرستان های  در  مصنوعی 

تربت حیدریه و بردسکن

ج( مدیریت منابع آب زیرزمینی:
طرح  پیاده سازی  و  تعریف   -1
با  یا همیاران آب خراسان رضوی که  با کم آبی  سازگاری 
مشارکت تشکل های مردمی، دانشگاه و سایر نهادهای ذی ربط 
منجر به کاهش برداشت از آب خوان ها به میزان 588 میلیون 

مترمکعب شده است. 
2- حفاطت از منابع آب زیرزمینی از طریق پر و مسلوب 
از  المنفعه شدن 12244 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری 

برداشت 164 میلیون مترمکعب
نصب 8522  با  دشت ها  آب خوان  از  برداشت  مدیریت   -۳

کنتور هوشمند آب در چاه های کشاورزی، صنعت و شرب
4- پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب و تبادل تفاهم 
مشهد،  در 11 دشت  کشاورزان  قانونی  تشکل های  با  نامه 
چناران، تایباد، کرات، سرخس، مه والت، ازغند، زوزن، خواف، 

کاشمر و خلیل آباد

د( مدیریت منابع انسانی:
انتخاب مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از طریق 

فراخوان از سال 1۳97 تاکنون

به مناسبت هفته دولت
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  های  اقدام  ترین  مهم 

رضوی تشریح شد
منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   

خراسان رضوی، محمد عالیی ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه 
محرم، و با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
و آغاز هفته دولت، اظهارکرد: باتوجه به تحریم های موجود از 
سال 92 تا کنون در دولت تدبیر و امید اقداماتی انجام شده 
که شرکت آب منطقه ای در این زمینه کارنامه درخشانی دارد.
وی افزود: در بحث طرح های توسعه منابع آب، مهار آب ها، 
طرح های به هم پیوسته توسعه آب اقدامات موثری توسط 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شده همچنین با 
رعایت دقیق پروتکل های مرزی 1۰ طرح عمرانی با اعتباری 

بالغ بر 1۰ هزار میلیارد ریال اجرا شد.
عالیی ادامه داد: طرح انتقال پساب از خین عرب به ایستگاه 
توسط یک  که  بود  مهمترین طرح ها  از  یکی  کارده  پمپاژ 
ایستگاه  کوچک  بسیار  فضای  یک  در  دانش بنیان  شرکت 
پمپاژی طراحی با هزینه کم و کارایی باال اختراع و انجام شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان کرد: در 
اجرای این طرح، تامین منابع مالی به شیوه بیع متقابل بود و 

از منابع دولتی مبلغی دریافت نشد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت رودخانه ها و پهنای سیالب 
موضوع بسیار حائز اهمیتی است، گفت: به دلیل بی توجهی 
که به رودخانه ها و مسیل ها در استان در سال های گذشته 
شده است شرایط به دو جهت تصرف رودخانه ها و بروز رخداد 
طبیعی مطلوب نیست که بخشی از آن پیامدهای موثر گرم 

شدن زمین و تغییر آب و هوایی است.
عالیی افزود: بارندگی های زیاد سبب شده توان سیل خیزی 
استان افزایش و دور برگشت سیل های خطرناک کم شود 
جانی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های  آسیب  میزان  همچنین 
سیالب روند رو به رشد داشته باشد و تنها راه حل این مسئله 
بازگشایی و توجه به رودخانه ها است که در این بخش شرکت 
کارهای بزرگی انجام داده و اطالع رسانی خوبی به مدیریت 

ارشد استان ها و شهرستان ها کرده است.
کرد:  تصریح  وی 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش
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آزادسازی سه هزار و 251 هکتار مساحت  در سال گذشته 
رودخانه ها، انجام و 412 کیلومتر طول رودخانه الیروبی شده 
که این دو عامل در سیالب های سال گذشته در کالت، طرقبه، 
زیادی  اقتصادی  نیشابور و مشهد آسیب های  درگز، قوچان، 
داشته اما امسال با وجود بارندگی های زیاد این آسیب ها به 

حداقل رسید.
عالیی با اشاره به طرح موفق تغذیه مصنوعی در راستای مهار 
سیالب که در شهرهای شاندیز و نیشابور اجرا شد، گفت: در 
این طرح عالوه بر مهار سیالب ها، تغذیه قابل توجهی آب های 

زیرزمینی نیز داشتند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: طبق 
این طرح در شهر شاندیز از اواخر آذر تا اردیبهشت ماه سال 
گذشته آب سطحی وروردی به طرح داشتیم اما خروجی آب 

صفر بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در نیشابور 17 الی 2۰ متر مکعب در 
ثانیه، آب داشتیم، که از رودخانه ها وارد تغذیه مصنوعی کردیم 
و این کار کاهش چشمگیری در مدیریت و مهار سیالب داشت.
عالیی با اشاره به اینکه در دو شهر درگز و کالت نادری به لحاظ 
منابع آبی غیر ممنوع هستیم، اظهارکرد: داوطلبانی که در این 
گونه مناطق سدی در راستای مهار آب تاسیس کنند در بخش 
تخصیص آب به آن ها مشکلی نخواهیم داشت و نهاد های دیگر 

نیز در واگذاری زمین کمک خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه 
در شرق استان دشت ها همه بحرانی و ممنوعه است، باید با 
تامل بیشتری کار انجام شود، گفت: در حوزه مدیریت مصرف 
طرح سازگاری با کم آبی یا همیاران آب کلید خورد که دو گام 

اساسی دارد.
وی ادامه داد: میزان آبی که در استان از آب خوان های 

زیر زمینی برداشت می شود بسیار باال است. به بیان دیگر 92 
از آب خوان های زیرزمینی و هشت  تامین آب استان  درصد 

درصد از آب های سطحی است.
عالیی تصریح کرد: آب خوان های زیرزمینی در استان وضعیت 
بحرانی دارد که از ۳7 محدوده مطالعاتی ۳4 مورد به شدت 
بحرانی است و بدون هیچ آینده نگری آینده استان به خطر می 
افتد که با نصب کنتورهای هوشمند به مصرف کمتر آب کمک 
خواهیم کرد که استان در این زمینه رتبه اول را کسب کرده 

است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: در بحث 
مدیریت آب مشارکت مردم باید جدی باشد و کشاورزان در 

قالب این طرح همیاران آب چند دشت را مدیریت می کنند.
عالیی تصریح کرد: با مدیریت مشارکتی در هفت سال گذشته 
12 هزار و 244 حلقه چاه غیر مجاز پر شد و 164 میلیون 
متر مکعب آب صرفه جویی شد  و همچنین نصب کنتورهای 

هوشمند هشت هزار و 522 کنتور نصب شده است.
وی با اشاره به اینکه در 11 دشت در استان سند همکاری با 
تشکل های قانونی کشاورزی انجام و تفاهم نامه توسط شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی امضا شده است، بیان کرد: ما 
سومین شرکت در کشور بودیم که سند سازگاری با کم آبی 
تصویب کردیم اما اولین استانی بودیم که سند از کیفیت باالیی 

برخوردار بود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: برای 
با مدیریت  توسط تشکل های کشاورزی  بار در کشور  اولین 
شرکت آب منطقه ای اخطار مشترک به کشاورزان متخلف صادر 

کردیم که این اقدام تاثیر بسیار زیادی  

برای اجرای پیوست های اجرایی و حاکمیتی کارآمد آب 
داشته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 589 میلیون متر مکعب 
آب که از پروانه اولیه اضافه برداشت می شد که با کمک 
کشاورزان و مردم این رقم کاهش داشت. کشاورزان 4۰1 
میلیون مترمکعب از چاه هایی که اضافه برداشت داشتند 
کمتر برداشت کردند همچنین دو هزار و 48 حلقه چاه 
غیر مجاز پر شد که جمعا 46۳.5 میلیون متر مکعب آبی 

که صرفه جویی شد.
کشاورزان  مثبت صرفه جویی  پیامدهای  کرد:  بیان  وی 
در مصرف آب و بارندگی خوبی که داشتیم سبب شد تا 
روند افت سطح آب زیرزمینی در دشت های منفی استان 
و  درگز  گناباد،  دشت های  وضعیت  و  کند  پیدا  کاهش 

رشتخوار امیدوار کننده شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: 
در شهرستان رشتخوار در سال 96-97 18۳ سانتی متر 
کاهش سطح آب زیرزمنی داشتیم که در سال 98-97 
این رقم به 82 میلی متر رسید؛ تقریبا یک متر کمتر 
سطح آب کاهش پیدا کرد. در این راستا کشاورزان کمتر 
به تغییر محل و کف شکنی نیاز داشتند و طی یک سال 
91 میلیون تومان برق مصرفی کشاورزان کاهش پیدا کرد.
کمتر  ضمن  مردم  با  تعامل  با  کرد:  خاطرنشان  عالیی 
آب  شرکت  اختالفات  و  شکایت  میزان  آب،  برداشت 
منطقه ای خراسان رضوی با مردم 5۰ درصد کاهش یافت. 
اگر به پیوست اجتماعی و مدیریت افکار عمومی توجه 
کنیم و با ارائه همکاری مطلوب، مردم را قانع کنیم می 

توانیم با بحران آب مقابله کنیم.
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الف- طرح آبرسانی از سد طالقان به 
شهرها و روستاهای استان

تامین آب شرب 14 شهر و 194 روستای 
استان به میزان 6۰ میلیون متر مکعب در 
سال از محل سد طالقان و تحت پوشش 
از  استان  جمعیت  درصد   8۰ قراردادن 
حیاتی  و  مهم  طرح  این  اصلی  اهداف 
پروژه  دو  دارای  طرح  این  است.  استان 

ظرفیت  با  شرب  آب  تصفیه خانه  شامل 
کیلومتر   ۳15 و  ثانیه  بر  مکعب  متر  سه 

انتقال آب و تاسیسات وابسته است و  خط 
بالغ بر 17۰۰۰ میلیارد  با هزینه اجرایی 
بخش  و  دولت  مشارکت  طریق  از  ریال 

خصوصی در دست احداث است.

ب- سد مخزنی نهب
سد مخزنی نهب با حجم مخزن 12۰ میلیون 
ارتفاع  و  متر   2156 تاج  طول  مکعب،  متر 

48/5 متر از پی به عنوان بزرگترین سد 
با  است.  اجرا  دست  در  استان  مخزنی 
احداث این سد ضمن کنترل سیالب های 
فصلی، ساالنه 11۰ میلیون متر مکعب 

اراضی  هکتار  مصارف ۳68۰۰  برای  آب 
مصنوعی  تغذیه  دست،  پایین  کشاورزی 

آبخوان و نیاز زیست محیطی تنظیم می گردد. 

طرح های عمرانی حـوزه 
معاونت طـرح و توسعـه

اقداماتصورتگرفتهدردردولتتدبیروامید

در شرکت آب منطقه ای استان قزوین

دولت تدبیر و 
امید

تعداد دستگاه ها و ادوات 
حفاري غیرمجاز توقیف شده

عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز
اجرای آئین نامه مصرف بهینه 

مجموع  صرفه جوییآب کشاورزی انسداد و پلمب چاه هاي 
غیرمجاز

جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه های مجاز

حجم صرفه جویی تعدادتعداد
mcmحجم صرفه جویی تعداد

mcmحجم صرفه جویی تعداد
mcmحجم صرفه جویی تعداد

mcm

3272957414.6935962.4283072.334146549.44

نصب و راه اندازی حدود 2909 دستگاه کنتور هوشمند برروی چاه ها 
الیروبی و بازگشایی مسیر رودخانه ها: 45.5 کیلومتر

آزادسازی و رفع تصرفات از اراضی رودخانه ای به میزان 80 هکتار

حجم آب انتقال یافته از سد طالقان به دشت قزوین به میزان 1.7 میلیارد متر مکعب
تغذیه مصنوعی جهت تقویت آبخوان دشت قزوین: 273 میلیون متر مکعب

این سد که نقش بسیار مهمی 
پایدار استان  در رونق و توسعه 
از  خواهد داشت در حال حاضر 

در  درصد   96 فیزیکی  پیشرفت 
درصد   87 کل  پیشرفت  و  بدنه  بخش 

برخوردار است و آبگیری و افتتاح آن 
در دولت تدبیر و امید از برنامه های 
منطقه ای  آب  شرکت  عملیاتی 

استان است.

ج- شبکه آبیاری سد نهب
اراضی  در  آبیاری  مدرن  شبکه  احداث 

برای  نهب  سد  پایاب  کشاورزی 
میلیون  از 8۰  بهینه  بهره برداری 
این  تنظیمی  آب  از  مکعب  متر 
سد به منظور تامین نیاز ۳68۰۰ 

تلفیقی  کشاورزی  اراضی  هکتار 
جمله  از  آب  از  استفاده  راندمان  ارتقاء  و 

اجرای  با  است.  این شبکه  مهم  اهداف 
متر  میلیون  معادل 9۰  شبکه  این 
مکعب در مصرف آب در شرایط 
الگوی  رعایت  و  کشاورزی  بهبود 
کشت مصوب صرفه جویی خواهد 

شد و در حال حاضر عملیات اجرایی 
کانال اصلی شبکه به طول 25 کیلومتر و با 

ظرفیت 7/2 متر مکعب بر ثانیه از پیشرفت فیزیکی 

45 درصد برخوردار است و آغاز عملیات 
طول  به  یک  درجه  کانال های  اجرایی 
سال  برنامه های  از  کیلومتر   45 حدود 

جاری است.

د- طرح سد باالخانلو
با  باالخانلو  عملیات اجرایی سد مخزنی 
حجم مخزن ۳8/5 میلیون متر مکعب، 
طول تاج ۳7۰ متر و ارتفاع 84 متر از پی 
با هدف تامین بخشي از نیاز آب شرب پنج 
شهر و ۳6 روستای منطقه بویین زهرا، بهبود 
آبیاری42۰۰ هکتار اراضی تلفیقی موجود، 
تغذیه مصنوعی آبخوان منطقه و کنترل 
سال  از  محیطزیست  و حفظ  سیالب ها 
1۳92 آغاز و در حال حاضر از پیشرفت 
فیزیکی حدود 65 درصد برخوردار است. 
آبگیری این سد که نقش مهمی در تامین آب 
شرب با کیفیت مطلوب مناطق تحت پوشش 
خواهد داشت در دولت دوازدهم در اولویت 
برنامه های عملیاتی شرکت آب منطقه ای 
اعتبار  حداقل  تامین  صورت  در  قزوین 
مورد نیاز قرار دارد. شروع عملیات اجرایی 
سامانه آبرسانی پایین دست سد باالخانلو 
شامل تصفیه خانه آب شرب و خطوط انتقال 

آب از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

طرحهایعمرانیحـوزه
معاونتطـرحوتوسعـه

یداهلل ملکی - مدیرعامل شرکت آب منطقه استان قزوین
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منطقـه ای  آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  یـاد  گرامی داشـت  ضمـن  افشـاری  زنجان،مهنـدس 
خاطره  شـهیدان رجایی و باهنر اظهار داشـت: سـدهای 
در دسـت بهره بـرداری شـرکت، سـه سـد تهـم، گالبـر و 
کینـه ورس اسـت. و در حـال حاضـر احـداث چهار سـد 
بـزرگ مشـمپا، مراش،بلوبیـن و تالوار نیز در دسـتور کار 
شـرکت، قرار دارد که این سـدها ضمن تامین آب شـرب 
شـهرها و روسـتاهای مسیر، امکان تأمین بخشـی از نیاز 
آبـی صنایـع مسـتقر در منطقـه و کنتـرل سـیالب های 

رودخانه هـای محلـی را فراهـم خواهنـد سـاخت.
وی بـا اشـاره به پویش الـف – ب - ایران، ساخت و سـازها 
و سـازوکارها گفت: سـد تالوار در راسـتای اهـداف وزارت 
نیـرو  و در قالـب این پویش در بهمن ماه سـال جاری به 

بهره برداری خواهد رسـید.
دبیـر شـورای حفاظـت اسـتان، بـه چاه هـای موجـود 
در اسـتان اشـاره کـرد و تصریـح کـرد: در سـال 98 از 
۳5۰حلقـه چـاه فاقد پــروانه تعداد 18۰ حلقــه پــر، و 

گزارشعملکردیکسالهشرکتآبمنطقهایزنجان
توسـطمهنـدساسماعیلافشـاریعنـوانشـد
مسـلوب المنفعـه شـده اسـت.  مدیرعامـل 
شـرکت آب منطقـه ای زنجـان، در ادامـه بـا 
بیان اینکه در سـال 98 نصب 15۰ دسـتگاه 
کنتـور حجمـی و هوشـمند بـر روی چاه ها 
پیش بینـی شـده بـود، اظهارداشـت: ایـن 
شـرکت توانسـت ۳۰9 دسـتگاه کنتـور بـر 

روی چاه هـا  نصـب نمایـد کـه ایـن بیـش از 
برنامـه پیش بینـی شـده در سـال 98 اسـت.

بخش هـای  آب  تخصیـص  افشـاری  مهنـدس 
شـرب، خدمات و صنعت را درسـال 98 از محل آب 

زیرزمینـی 9۳4.118 مترمکعـب، از محل آب سـطحی 
میـزان  بـه  پسـاب  محـل  از  و  مترمکعـب   294.۰۰۰

7.۳۰۰.۰۰۰ مترمکعـب اعـالم نمـود.
ایـن مقام مسـئول، طـول رودخانه های اسـتان را 14۰۰ 
کیلومتـر دانسـت و تصریح کرد: مطالعـات صورت گرفته 
بـرای تعییـن حـد حریـم و بسـتر و پهنـه بندی سـیل 
تاکنـون 81۰ کیلومتـر بـوده و محدوده سـاماندهی این 

رودخانه هـا نیـز تاکنـون 42 کیلومتر اسـت.
افشـاری، ادامـه داد: از آبگیری طرح های تغذیه مصنوعی 
نیـز تـا به امـروز حـدود ۳21 میلیون متر مکعـب آب در 

آب خوان های اسـتان زنجان ذخیره شـده اسـت.
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اتمامساماندهیوالیروبیحدود19کیلومتراز
رودخانههایپرخطرهرمزگاندرهفتـهدولت

و کلنــگ ســه پــروژه دیگــر بــا اعتبــار 585 
ــه زمیــن زده شــد. ــز ب ــال نی ــارد ری میلی

ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
هرمــزگان بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه پروژه هــا 
ــش از 390  ــتغال بی ــه اش ــوع زمین در مجم
ــرد:  ــوان ک ــرد، عن ــد ک ــم خواه ــر را فراه نف
شهرســتان های  در  رودخانــه  ســاماندهی 
بندرعبــاس، حاجی آبــاد، مینــاب، بندرلنگــه، 

ــد. ــام ش ــیان انج رودان و پارس

ــن  ــذار ای ــه قانون گ ــان اینک ــا بی ــی ب مالی
ــه  ــت ک ــرو داده اس ــه وزارت نی ــازه را ب اج

ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
دولــت  هفتــه  در  گفــت:  هرمــزگان 
ــی 19  ــاماندهی و الیروب ــام س ــال جاری اتم س
ــتان  ــر اس ــر خط ــای پ ــر از رودخانه ه کیلومت

ــد. ــالم ش ــزگان اع هرم

ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
منطقــه ای اســتان هرمــزگان، دکتر هوشــنگ 
ــام  ــیدن ای ــرا رس ــلیت ف ــن تس ــی ضم مالی
ــا  ــیعیان اب ــاالر ش ــرور و س ــوگواری س س
عبــداهلل الحســین )ع(، اظهــار کــرد: در هفتــه 
ــارد و  ــار 40 میلی ــا اعتب ــروژه ب ــت ده پ دول
675 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری رســید 
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در صــورت کمبــود اعتبــار، بــرای الیروبــی و 
ــح  ــت مصال ــا از ظرفی ــاماندهی رودخانه ه س
درون خــود رودخانه هــا اســتفاده کنــد، 
تصریح کــرد: کلنــگ دو پــروژه ســاماندهی و 
ــاش و  ــای جام ــیالب در رودخانه ه ــرل س کنت
جالبــی از طریــق اســتفاده از بنــد »و« تبصره 
هشــت قانــون بودجــه ســال 99 بــا اعتبــاری 
ــن زده  ــه زمی ــال ب ــارد ری ــر 500 میلی ــغ ب بال

شــد.

ــر از  ــزار کیلومت ــج ه ــرد: پن ــریح ک وی تش
ــزگان در نزدیکــی  رودخانه هــای اســتان هرم
مراکــز حســاس جمعیتــی قــرار دارند کــه دو 

هــزار و پانصــد کیلومتــر از آن هــا در اولویــت 
ســاماندهی قــرار دارنــد.

 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــال  ــی دو س ــرد: ط ــریح ک ــزگان تش هرم
ــر از  ــزار و 500 کیلومت ــات ه ــته مطالع گذش
ــه اتمــام رســیده  ــن رودخانه هــای مهــم ب ای
ــزار  ــات 2 ه ــام مطالع ــرار داد انج ــت و ق اس
و 600  هکتــار دیگــر نیــز منعقــد شــده 
ــال  ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ک
1400 مطالعــات تمــام رودخانه هــای مهــم 
ــه  و نزدیــک مراکــز جمعیتــی هرمــزگان را ب

ــانیم. ــام برس اتم
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اتصالطرحغدیربهرودخانهدزدرگروتأمین
اعتبار2هزارمیلیاردریالی
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بیشــترین طــرح هــای آبرســانی خوزســتان بــا کمتریــن منابــع 
مالــی انجــام مــی شــود

فرهــاد ایزدجــو - مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان در نشســت خبــری 
ــا  ــتان ب ــانی در خوزس ــای آبرس ــرح ه ــترین ط ــت : بیش ــانه گف ــاب رس ــا اصح ب

ــی انجــام مــی شــود. ــع مال کمتریــن مناب
ــرق خوزســتان، فرهــاد ایزدجــو در  ــه گــزارش شــبکه خبــری ســازمان آب و ب ب
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه بمناســبت روز خبرنــگار، چهارشــنبه در 
ــن کــه ســازمان  ــان ای ــا بی ســالن جلســات هتــل بوســتان اهــواز برگــزار شــد ب
ــی  ــش مهم ــه نق ــت ک ــتان اس ــم اس ــازمان های مه ــتان از س ــرق خوزس آب و ب
را در زمینــه هــای مختلــف توســعه خوزســتان عهــده دار اســت افــزود: در یــک 
ســال اخیــر بــه دلیــل تحریم هــا بــا محدودیت هــای مالــی زیــادی روبــرو بودیــم 
ــازی و  ــای بهینه س ــاز و کاره ــر روی س ــژه ای ب ــای وی ــن رو برنامه ریزی ه از ای

کاربــرد منابــع مالــی صــورت گرفتــه اســت.
ــازهای  ــاخت و س ــوص س بــرق وی در خص و  آب  ســازمان 

از  یکــی  گفــت:  ــر خوزســتان  ــات اخی ــن اقدام مهتری
طــرح  توســعه  ام ســازمان،  موقعیــت  در  غدیــر 

اســت  بــوده  افزایــش الدبــس  باعــث  شــد.کــه  خواهــد  هــدف  هــای  شهرســتان  شــرب  آب  تأمیــن  پایــداری 
 ایزدجــو بــا بیــان ایــن کــه: طــرح نهایــی تأمیــن آب غدیــر از ســد دز می باشــد 
ــر از  ــرای تأمیــن آب غدی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر برنامــه میــان مدتــی ب
ــه کرخــه تهیــه و تــدارک دیــده شــده  ــا رودخان ــه دز در محــل تالقــی ب رودخان

تأمیــن اعتبــار ایــن پــروژه اســت کــه خوشــبختانه اقدامــات ابتدایــی بــرای 
زودی منابــع مالــی الزم در برنامــه و بودجــه در حــال انجــام اســت و بــه 

تخصیص داده خواهد شد.
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ــر علیــدادی«  ــرق خوزســتان، »صاب ــه گــزارش شــبکه خبــری ســازمان آب و ب ب
ــن طــرح انجــام شــده و  ــار ای ــرای تخصیــص اعتب ــه ب ــات اولی ــان کــرد: اقدام بی
ــع طــرح  ــک ســال، منب ــدت ی ــم در م ــع می توانی ــه موق در صــورت تخصیــص ب

ــم. ــر دهی ــه دز تغیی ــه رودخان ــه کرخــه ب ــر را از رودخان آبرســانی غدی
ــه دز،  ــه رودخان ــر ب ــال غدی ــرح اتص ــرای ط ــواری های اج ــه دش ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: طبــق بــرآورد ســه مشــاور، اجــرای ایــن طــرح 2.5 ســال زمــان نیــاز دارد 
امــا بــر اســاس بازطراحی هــا و بــا افزایــش تــوان تیــم اجرایــی، می تــوان بــا ثبــت 
یــک رکــورد مهندســی آن را در یــک ســال بــه بهره بــرداری رســاند مشــروط بــه 

اینکــه اعتبــار مورنیــاز بــه موقــع تأمیــن شــود.
علیــدادی بــا بیــان اینکــه بــا تغییــر منبــع طــرح غدیــر بــه رودخانــه دز، کیفیــت 
ــه  آب افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت، گفــت: متوســط شــوری آب رودخان
کرخــه )EC( یــک هــزار و 1۰۰ میکرومــوس اســت کــه بــا اجــرای طــرح بــه 447 

ــد. میکرومــوس کاهــش می یاب
ــه کرخــه  ــر از رودخان ــع طــرح غدی ــر منب ــن گــزارش، طــرح تغیی ــر اســاس ای ب
ــه دز( یــک طــرح میــان مــدت، شــامل  ــه رودخان ــر ب ــه دز )اتصــال طــرح غدی ب
ــه آب  ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــه 1۰ مت ــت ک ــال اس ــط انتق ــر خ ــداث 76 کیلومت اح
ــال  ــه »اســپیل کرخــه« )کان ــال موســوم ب ــه دز و از محــل کان ــع رودخان از مناب

ارتباطــی رودخانه هــای دز و کرخــه( تأمیــن می شــود.
ــار را  ــدن اعتب ــن نش ــن تأمی ــتان همچنی ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــاون س  مع
ــه در  ــود ک ــرر شــده ب ــت: مق ــرد و گف ــان ک ــر بی ــن مشــکل طــرح غدی مهمتری
ســه ســال گذشــته 67 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــه ایــن طــرح تخصیــص داده 
شــود ایــن در حالیســت کــه متوســط تخصیــص اعتبــار در ایــن مــدت 2۳ درصــد 

بــوده اســت.
وی افــزود: پیــش بینــی شــده بــود کــه از ســال 96 ســاالنه 1۰ هــزار میلیــارد ریــال 
بــه ایــن طــرح اختصــاص یابــد، تــا بتــوان در مــدت پنــج تــا 6 ســال همــه آن را بــه 
بهره بــرداری رســاند، امــا بــه دلیــل کمبــود بودجــه بــا تاخیــر روبــه رو شــده کــه در 

صــورت ادامــه رونــد کاهــش اعتبــار، بــرآورد هزینــه آن باالتر مــی رود.
علیــدادی اضافــه کــرد: طــرح غدیــر اکنــون 45 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، 
ــن  ــه ای ــا بیــش از 85 درصــد از آب مناطــق هــدف را تأمیــن کــرده اســت، ب ام
معنــی کــه آب شــرب شهرســتان های آبــادان، خرمشــهر، دشــت آزادگان، هویــزه، 

اهــواز، کارون، بــاوی و حمیدیــه را تأمیــن کــرده اســت.

ــرای کشــت تابســتانه 99 خبــر داد  ایزدجــو از فراهــم شــدن بســتری مناســب ب
ــار کشــت  ــزار هکت ــدودا 2۳۰ ه ــی ح ــرداری هوای ــاس نقشــه ب ــر اس ــت: ب و گف
ــود 1۳۰ هــزار  شــلتوک در خوزســتان صــورت گرفتــه کــه طبــق برنامــه قــرار ب
هکتــار ســطح زیــر کشــت باشــد کــه ایــن رقــم نشــان دهنــده مدیریــت خــوب 

ــد. ــی باش ــا م رودخانه ه
 وی تصریــح کــرد: نکتــه مهــم اینجاســت کــه عــالوه بــر کشــت وســیع تابســتانه، 
آب بــه اراضــی پاییــن دســت و نخیــالت شــادگان نیــز بــه خوبــی رســیده اســت.

 رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا اشــاره بــه تولیــد بــرق 
در نیــروگاه هــای برقابــی اظهــار کــرد: بــا اســتفاده از روش هــای نویــن بــا حداقــل 
هزینــه در کنــار فقــدان منابــع مالــی بــرای تعمیــر ژنراتورهــا، اقدامــات مطلوبــی 
ــدار  ــه صــورت پای ــرق از نیــروگاه هــا ب ــه طــوری کــه تولیــد ب صــورت گرفــت ب

انجــام مــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر از نیــروگاه هــای بــرق آبــی 77۰ مــگاوات 
تولیــد بــرق داریــم و نیــروگاه کارون 4 در دســت آبنیــرو اســت، افــزود: ســد گتوند 
بــه دلیــل تداخــل وظیفــه کمــاکان توســط شــرکت آبنیــرو در حــال بهره بــرداری 
ــن  ــه ای ــه کارون ب ــد رودخان ــت واح ــل مدیری ــه دلی ــت ب ــه می بایس ــت ک اس

ســازمان واگــذار شــود.
ــم  ــی نداری ــرای مســئولیت های اجتماع ــه داد: بودجــه مشــخصی ب  ایزدجــو ادام
ــی در مناطــق محــروم  ــای اجتماع ــی در حمایت ه ــی در حــال حاضــر اقدامات ول
در قالــب بندهــای پراکنــده صــورت می گیــرد امــا اگــر ردیــف بودجــه تفکیــک 
شــده ای در ایــن خصــوص تهیــه و تدویــن شــود بــه طبــع دســت ســازمان بــرای 

ــود. ــر خواهــد ب ــه مســئولیت های اجتماعــی بازت ــوط ب انجــام وظایــف مرب
 ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــا لــزوم مستندســازی ســیالب ســال 98 اظهــار 
کــرد: شــرایط بســیار ســختی را در دوران ســیالب گذراندیــم و نقطــه بــه نقطــه 
ســیالب توســط کارشناســان ســازمان دنبــال می شــد تــا بــه محــل امنــی برســد. 
در ایــن زمینــه بایســتی کانال هــای ســیالب بـَـر، بــرای آینــده خصوصــا در کانــال 
خســرج اجــرا شــود و همچنیــن بــرای مقابلــه بــا ســیالب مکاتباتــی بــا مجموعــه 

نفــت بــرای اصــالح هورالعظیــم صــورت گرفتــه اســت.
 وی تصریــح کــرد: تمــام نیروهــای گشــت بازرســی و حریــم بانــی مــا بــه دلیــل 
اهمیــت آبرســانی بــه نخیــالت شــادگان در تمــام طــول مســیر مســتقر بودنــد و 
ده روز بــه صــورت آبیــاری موجــی 2۰ متــری و 8۰ متــری آزادســازی آب صــورت 
گرفتــه اســت تــا نخیــالت و گشــت های فصلــی شــادگان از آب بهره منــد شــوند.

 ایزدجــو در خصــوص طرح هــای انتقــال آب بیــِن بخشــی گفــت: مرجــع 
تصمیم گیــری انتقــال آب از کارون خــارج از مجموعــه ســازمان آب و بــرق 
ــاب  ــن ت ــر گرفت ــا در نظ ــتی ب ــال آب بایس ــی انتق ــر فن ــت. از نظ ــتان اس خوزس
آوری رودخانه هــا صــورت بگیــرد امــا در حــال حاضــر مــا در مــرز کیفیــت بــد و 
خــوب آب شــرب قــرار داریــم. بنابرایــن بایــد شــرایط بحرانــی در بحــث انتقــال 

ــود. ــه ش ــر گرفت آب در نظ
مدیرعامـل سـازمان آب و بـرق خوزسـتان بـا بیـان این کـه طرح هـای اجرایی این 
سـازمان بـه دلیـل محدودیت هـای مالـی بـا مشـکالت متعـددی مواجـه شـده اند 
گفـت: زمانـی که منابع مالـی کم می شـوند مجبوریم به مدیریـت ارزش و مدیریت 
ریسـک روی آوریم. به این جهت شـرایط انجام پروژه ها در اسـتان شـرایط خاصی 
اسـت. در حـال حاضـر بخش هایـی از غدیـر و طـرح 55۰ هـزار هکتـاری دارای 
بودجـه هسـتند ولـی مابقی طرح ها از جمله طرح آبرسـانی شـمال شـرق از منابع 
مالـی الزم برخـوردار نیسـتند. رئیس هیئـت مدیره و مدیرعامل سـازمان آب و برق 
خوزسـتان بـه مـردم اطمینان خاطـر داد که با کمتریـن بودجه بیشـترین اقدامات 

در ایـن سـازمان در حال انجام اسـت.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان 
مهمترین مشکل طرح آبرسانی »غدیر« را 

اختصاص بودجه دانست و گفت: طرح اتصال 
طرح آبرسانی غدیر به رودخانه دز، در 

صورت تأمین ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار تا 
یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیستـم
شهریور ماه 1399
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تاالببینالمللیهورالعظیم
مشکلکمآبیندارد

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
میزان آب ورودی به تاالب بین المللی هورالعظیم در 
شرایط فعلی کامالً نرمال و حتی تا حدودی بیش  از 

شرایط نرمال است.
خالــی می باشــد، بنابرایــن بیــش از 9۰ درصــد ســطح تــاالب آبــدار می باشــد کــه ایــن 
وضعیــت در ایــن فصــل بی ســابقه بــوده و ناشــی از برنامــه ریــزی دقیــق خروجی ســد 
ــه باعــث  ــاه میباشــد ک ــدای امســال در اســفند و فروردین م در ســال   گذشــته و ابت
آبگیــری کامــل تــاالب هورالعظیــم شــده اســت،  بنابرایــن مــا بــه هیــچ عنــوان بحــث 

ــم. ــود آب را نمی پذیری کمب
وی تصریــح کــرد: در ایــن بازدیــد تیــم کارشناســی اثــری از اجســاد و بقایــای ماهیــان 
تلفــات شــده، بدســت نیاوردنــد کــه احتمــال مــی رود تصاویــری که مربــوط بــه ده روز 

گذشــته بــوده، ارتباطــی بــه بحــث کمــی آب در ایــن تاالب نداشــته اســت.
معــاون مطالعــات جامــع منابــع آب ســازمان آب و بــرق خوزســتان اذعــان داشــت: 
ــرق و  ــا درایــت اســتانداری خوزســتان و همــکاری بین بخشــی در ســازمان آب و ب ب
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خوشــبختانه ســطح زیــادی کشــت شــلتوک در 
منطقــه صــورت گرفتــه، در حوضــه آبریــز کرخــه و در پاییــن دســت حمیدیــه کــه 
بخشــی از آن در ورودی تــاالب هورالعظیــم نیــز هســت، ولــی متناســب بــا آن، حجــم 
آب قابــل توجهــی بــرای ایــن مســئله تأمیــن شده اســت، بیــش از25۰ مترمکعــب در 
ثانیــه خروجــی مــا از ســد کرخــه اســت کــه ایــن عــدد در ســالیان گذشــته دو برابــر 

ســال های معمــول بــوده کــه اکنــون در حــال رهاســازی آن هســتیم.
وی مطــرح کــرد: بیــش از 15۰ مترمکعــب بــر ثانیــه آب گــذری در مقطــع حمیدیــه 
وجــود دارد کــه ایــن عــدد، ارقــام بســیار باالیــی اســت و نســبت به ســال های گذشــته 
بی ســابقه بــوده، ممنوعیــت کشــت برنــج برداشــته نشــده بلکــه براســاس برنامه ریــزی 

اجــازه کشــت داده شــد کــه کشــت برنــج صــورت پذیــرد.
فــراز رابعــی بــا تشــریح وضعیــت حوضــه کرخــه، خاطــر نشــان شــد: مقاطــع رودخانه 
عبدالخــان 172 متــر مکعــب برثانیــه، شــاخه نیســان6۰ مترمکعــب بــر ثانیه، شــاخه 
هوفــل 7۳ مترمکعــب بــر ثانیــه آبــدار هســتند، ایــن ارقــام مربــوط بــه ایســتگاه های 
ــر،  ــر، بســتان۳1 مت ــی اســت، ســابله 16 مت ــدد بســیار باالی ــه ع ــی اســت ک انتهای

غســیله 41 متــر، یزده نــون 9 متــر و هویــزه 1۳ متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت.

فــراز رابعــی در گفتگــو بــا شــبکه خبــری ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا تشــریح 
ــد  ــی از س ــزان خروج ــت: می ــار داش ــم؛ اظه ــی هورالعظی ــاالب بین الملل ــت ت وضعی
کرخــه در چنــد روز گذشــته، مطابــق برنامه ریــزی کــه در اوائــل خردادمــاه ابــالغ شــد، 

تنظیــم شــده اســت و بیــش از شــرایط نرمــال میباشــد.
وی افــزود: بــا انعــکاس اخبــاری مبنــی بــر وجــود مشــکل کمــی در تــاالب بین المللــی 
هورالعظیــم توســط اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و گــزارش مرگ ومیــر 
آبزیــان، اینجانــب پیشــنهاد تشــکیل تیــم کارشناســی از مجموعــه ســازمان آب و برق 
خوزســتان و اداره کل محیــط زیســت اســتان جهــت بازدیــد از منطقــه را مطــرح کردم 
کــه مشــترکا در منطقــه حضــور یابنــد و ادعــای مطــرح شــده را مــورد بررســی قــرار 

. هند د
معــاون مطالعــات جامــع منابــع آب ســازمان آب و بــرق خوزســتان بیــان کــرد: روز 
ــا همراهــی کارشناســان اداره کل  یکشــنبه توســط تیــم کارشناســی ایــن ســازمان ب
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــی ب ــار منته ــده انه ــتان، عم ــت اس ــت محیط زیس حفاظ
هورالعظیــم مــورد بازدیــد قــرار گرفــت . بــر اســاس ایــن بازدیــد، حــدود 1۳ آبراهــه 
ــه  ــاال، دبی ــه ب ــاوی، دبی ــبعیه، عبی ــد اس ــان، مانن ــل و نیس ــاخه های هوف ــی ش فرع
پاییــن، ســاهندی، ســعیدیه، رفیــع و ... کــه در انتهــای کرخــه بــه هورالعظیــم منتهــی 
ــدار بــوده و جریــان آب مناســبی بــه ســمت هــور برقــرار بــوده اســت. می شــوند، آب

وی ادامــه داد: میــزان ورودی تــاالب بیــن المللــی هورالعظیــم در شــرایط فعلــی کامــاًل 
نرمــال و حتــی تــا حــدودی بیــش از شــرایط نرمــال اســت، بطوریکــه ســطح کلیــه 
مخــازن شــماره 1، 2، ۳، 4 و 5  آبــدار بــوده و تصاویــر ماهــوره ای نیــز همیــن موضــوع 

ــد. ــان می کن را نمای
بــر اســاس تحلیــل تصاویــر ماهــواره ای بالــغ بــر 929.۳ کیلومترمربــع معــادل 66.4 
ــد  ــادل 24.4 درص ــع مع ــیده از آب ، ۳41.7 کیلومترمرب ــاالب پوش ــطح ت ــد س درص
پوشــیده از گیــاه و تنهــا 128.7 کیلومترمربــع معــادل 9.2 درصــد پوشــیده از خــاک و 

بــه گفتــه وی، بــر اســاس بــرآورد فعلــی طــرح غدیــر بــرای تکمیــل 1۰۰ هــزار 
میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه تاکنــون 25 هــزار میلیــارد ریــال بــرای آن 

هزینــه شــده اســت.
وی افــق طــرح غدیــر را تأمیــن 24 مترمکعــب بــر ثانیــه برای شــهرها و روســتاهایی 
ــه در شــهرهای هــدف از جملــه  هــدف بیــان کــرد و گفــت: ســاخت تصفیــه خان
ــی از  ــرای خطــوط نهای ــادگان و دشــت آزادگان، اج ــواز، ش ــادان، خرمشــهر، اه آب
ایســتگاه »ام الدبــس« بــه مخــزن دز، ســاخت پیــش تصفیــه و آبگیــر جــزو مراحــل 

بعــدی طــرح اســت کــه بایــد اجــرا شــود.
علیــدادی بــا اشــاره بــه اولویت بنــدی تنــش آبــی در اجــرای ایــن طــرح، افــزود: در 
طــرح غدیــر مراحــل مطالعــه، اجــرا و بهره بــرداری بــه صورتــی اســت کــه حداکثــر 
ــه طــوری کــه هیــچ نقطــه ای از طــرح  ــات و بودجــه می شــود ب اســتفاده از امکان

غدیــر نیســت کــه مطالعــه و اجــرا شــده امــا بــه بهرهبــرداری نرســیده باشــد.
وی اضافــه کــرد: در یــک ســال اخیــر بــا بهــره بــرداری خــط انتقــال دارخویــن 
بــه شــادگان، ایــن شهرســتان بعــد از ۳۰ ســال دارای 2 خــط انتقــال و ظرفیــت 
آب انتقالــی آن 2 برابــر شــد کــه بــا تأمیــن زیرســاخت بــرای افــق 1425 ، امیــد 

بــه زندگــی را در شــادگان افزایــش داده اســت.
علیــدادی ادامــه داد: امســال بــا وجــود محدودیــت  بودجــه ای، روی اجــرای طــرح 

افزایــش ظرفیــت آب در منبــع تأمیــن »ام الدبــس« تمرکــز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای ایــن طــرح ۳۰۰ میلیــارد ریــال هزینــه شــده، 
افــزود: در ایــن طــرح الگــون )حوضچــه( ۳6 هــزار مترمعکبــی، یــک آشــغالگیر 
مکانیــزه جدیــد و پمــپ شــماره 6 بهــره بــرداری شــده و پمــپ شــماره هفــت نیــز 
نصــب شــده، و خــط انتقــال پنــج کیلومتــری 2۰۰۰ از ایســتگاه پمپــاژ ام الدبــس 

بــه ســمت مخــازن نیــز نهایــی شــده اســت.
علیــدادی افزایــش پایــداری و ضریــب ایمنــی آب را از اهــداف ایــن طــرح دانســت 
و اضافــه کــرد: هــم اکنــون طــرح آبرســانی غدیــر از رودخانــه کرخــه از کانال هــای 
موســوم بــه » MC1« و »پــای پــل« 1۰ مترمکعــب بــرای شــهرهای هــدف تأمیــن 

می کنــد امــا تــا رســیدن بــه ظرفیــت نهایــی فاصلــه دارد.
ــهرهای  ــرای ش ــرب ب ــدار آب ش ــن پای ــدف تأمی ــا ه ــر ب ــانی غدی ــرح آبرس  ط
ــزار و 6۰8  ــک ه ــهر و ی ــامل 26 ش ــتان )ش ــی خوزس ــی و غرب ــزی، جنوب مرک
ــت. ــده اس ــی ش ــدند، طراح ــن می ش ــن از کارون تأمی ــش از ای ــه پی ــتا( ک روس
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اتمام الیروبی 2۰۰ 
کیلومتر از رودخانه های گلستان تا پایان شهریورماه سال جاری 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از اعتبارات حوادثی بنا شد نسبت به الیروبی 2۰۰ کیلومتر از 

رودخانه ها در نقاط پر خطر اقدام شود که تا کنون 85 درصد از این الیروبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان  ادامه داد: پانزده درصد از این کار باقی مانده است 

که تا پایان شهریور ماه امسال الیروبی خواهد شد.
مهندس حسینی متذکر شد: در صورت وجود اعتبارات نقدی، ۳۰۰ کیلومتر رودخانه  الیروبی 
اینکه اعتبارات از طریق اسناد خزانه تأمین شده، این میزان به 2۰۰  با توجه به  می شد ولی 

کیلومتررسیده است.
وی با بیان اینکه بیش از 1۰۰ کیلومتر از رودخانه ها در حین سیل الیروبی شده، افزود: بعد از 
فروکش کردن سیل در انتهای اردیبهشت سال 98، با استفاده از ظرفیت سایر موافقت نامه ها و 
همکاری نیروهای مسلح و پیمانکاران خیر توانستیم 2۰۰ کیلومتر دیگر از رودخانه های استان را 

الیروبی کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان یاد آوری کرد: براساس موافقت  نامه با سازمان برنامه 
و بودجه مقرر شد از ابتدای دی 1۳98،  2۰۰ کیلومتر دیگر از رودخانه های استان الیروبی شود 
که تا کنون 14۰ کیلومتر آن به پایان رسیده است و 6۰ کیلومتر دیگر تا پایان شهریورماه اجرا 

خواهد شد. 
مهندس حسینی بیان کرد: پس از جاری شدن سیالب در 26 تیرماه در شهرستان آزادشهر نیز در 

پنج نقطه به طول پنج کیلومتر نسبت به الیروبی رودخانه ها اقدام شد.
وی افزود: انتظار داریم از محل ماده 1۰ و 12 حوادثی سال 99 نسبت به تأمین اعتبار برای اجرای 
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الیروبی بازه های پر خطر رودخانه های استان اهتمام شود.
افتتاح 1۳ پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان درهفته دولت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از افتتاح 1۳ پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان در هفته 
دولت سال جاری خبر داد. 

مهندس حسینی با اعالم این خبر گفت: این پروژه ها در قالب تامین و عرضه آب و بهبود بهره برداری 
و حفاظت منابع آب به بهره برداری می رسد.  

وی افزود: یازده پروژه در بخش تامین و عرضه آب و دو پروژه نیز در بخش بهبود بهره برداری و 
حفاظت منابع آب قرار دارد.

توسعه گردشگری آبی در 25 نقطه از سدها و تاسیسات آبی گلستان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: درراستای توسعه گردشگری آبی، 25 نقطه 
شامل سدهای بزرگ و کوچک متعلق به شرکت آب منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت و پس از 
تصویب در کمیته مشترک آب و گردشگری، در کار گروه اقتصادی استان گلستان نیز تصویب شد 
و برای این موارد فراخوان عمومی داده می شود و سرمایه گذار طرح اولیه را ارائه می کند و پس از 

بررسی، اخذ مجوز و انعقاد قرارداد کار آغاز می شود.
مهندس حسینی افزود: در صدد هستیم تمامی این 25 نقطه در سال 99 فراخوان شود و به طور 
قطع با تحقق این مهم و توسعه گردشگری آبی، انتقال ثروت به گلستان اتفاق می افتد و به تدریج 

تولید ثروت نیز آغاز می شود.
وی در ادامه بیان کرد: هوشمندسازی و تسلط الکترونیکی جهت پایش چاه های مطالعاتی، چاه های 
بهره  برداری، ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های هیدرومتری، سدها، تاسیسات آبی از منبع تا 
مصرف و نقاط گلوگاهی مرتبط با سیل، تکمیل بانک های اطالعاتی مختلف و ایجاد بانک های جدید، 
تعامل بیشتر با صنعت برق جهت برقی کردن چاه ها و کنترل برداشت ها با ابزارهای نوین، تطبیق 
پروانه های بهره برداری با آب قابل برنامه ریزی، تصفیه پساب ها؛ توسعه کشت های گلخانه ای با آب 
موجود، خشکه کاری برنج و استفاده از آب دریای خزر از جمله موضوعاتی است که تالش داریم 

ظرف این دو سال با جدیت پیگیری نمائیم.
مهندس حسینی، تکمیل مطالعه و تهیه مدل های بارش - روان آب در کلیه حوضه ها، اجرای برنامه 
جامع سیل است انکه ۳۰  دستگاه در آن دخیل هستند و ایجاد مرکز مطالعات و تحقیقات سیل 
در استان، افزایش نسبت نیروهای عملیاتی درشرکت به نسبت نیروهای پشتیبانی، کاهش هزینه ها، 
کوتاه کردن مراحل و اصالح روندها، بهره برداری همزمان و توامان از منابع آب، چندین استفاده 
از یک منبع مانند پرورش ماهی و ماکیان در سدها وگردشگری آبی را از دیگر برنامه های شرکت 

عنوان نمود.
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شركت آريس پااليه نزديک به يک دهه سابقه در زمينه خدمات مهندسی و مشاوره و طراحی فرآيندها و 
فن آوری های نوين پااليش آب و ساخت و توليد سيستم های تصفيه و ضدعفونی آب و فاضالب با بهره گيری از 

دانش نوين و توانمندی های نيروی متخصص مي باشد

خدمات شركت:
 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کلیه سیستم های آب و فاضالب صنعتی و نیمه صنعتی، تصفیه آب خانگی،سختی گیر، 

فیلترهای شنی و کربنی و سیستم های گندزدایی
 تامین مواد شیمیایی صنعتی: مواد ضد رسوب و خورندگی دیگ های بخار برج های خنک کننده، چیلرها و کولینگ تاورها

 ماده ضد رسوب دستگاه تصفیه آب
 انواع رزین های آنیونی و کاتیونی و سایر مواد شامل: کربن، کلر سیلیس در دانه بندی مختلف، سولفات آلومینیوم،سدیم تری 

فسفات،هیدرازین،اسیدکلریدریک، اسیدسیتریک،پلی الکترولیت و غیره
 تهیه و تامین تجهیرات و قطعات صنعت آب و فاضالب از قبیل انواع ممبرین،پرشروسل،فیلترکارتریج، دوزینگ پمپ و غیره
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دستـگاه تسـت کنتـور آب
ABBAN - HA1

مجموعــه آب بــان صنعتگــران در راســتای ماموریت ســازمانی خــود و با محوریت بخشــیدن به 
رضایت مشــتری و همچنین به منظور ایجاد تحولی اساســی در راســتای الزامــات قانونی ملی و 
بیــن المللی در زمینه انجام تســت کنتورهای آب، با اســتفاده از نیروهای جوان، پرتوان، کوشــا و 
آموزش دیده در واحد R & D نســبت به طراحی و ســاخت دستگاه های تســت تمام اتوماتیک 
اقدام نموده اســت. واحــد R & D این مجموعه بــا هدف ایجاد فناوری و کشــف دانش جدید در 
خصوص محصــوالت، فرایندها و خدمات و اســتفاده از این دانش در جهــت تولید محصوالت 
جدید و بهبود یافته، توانســته است بســیاری از نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور را برطرف 
ساخته و در این راستا نســبت به طراحی و ساخت دستگاه تست مدل ABBAN HA1 مطابق 

با الزامات بین المللی اقدام نماید.
هــم اکنون شــرکت آب بان صنعتگران بــه لحاظ کیفیت بــاالی محصوالت و نیز ابتــکار و نوآوری 
در طراحــی و ســاخت دســتگاه های تســت همــواره مــورد تاییــد مراجــع ذیربــط، متخصصان و 
مصرف کنندگان بوده و ضمن تایید تطابق نتایج حاصل از تســت های انجام شــده با نمونه های 
انجام پذیرفته توســط آزمایشــگاه های مرجع بین المللــی در اروپا، موفق به دریافــت گواهینامه 

 ISO 9001: 2015در زمینــه طراحــی و تولیــد 
دســتگاه های تســت از شــرکت BRS امریــکا نیــز 

شده است.
دســتگاه تســت کنتــور آب مــدل ABBAN HA1 بــرای 

انجــام تســت دقــت، تســت فشــار و تســت افــت فشــار کلــی 
کنتورهای خانگی با ظرفیت تســت 10 دســتگاه کنتور آب با قطر 1/2 اینچ )DN15 (، 8 دســتگاه 
 )DN20( و ظرفیت تست 6 دستگاه کنتور آب با قطر 1 اینچ ) DN20( کنتور آب با قطر 3/4 اینچ

طراحی و ساخته شده است.
دســتگاه ABBAN HA1 به صورت اتوماتیک عملیات تست، قرائت و محاسبات را انجام داده 
و نتایج حاصل از آن در مانیتور دســتگاه نمایش داده می شود و همچنین قابلیت ذخیره سازی 
و چــاپ اطالعات مربوطه را دارا می باشــد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این دســتگاه مجهز 
بــودن به نرم افــزار بومــی ) ربان فارســی ( جهت ســهولت امکان کنتــرل و پایــش اتوماتیک کلیه 

فرآیندهای تست می باشد.
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