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در طول این سه سال ظرفیت نیروگاهی کشور از 69 هزار 
مگاوات به 75 هزار و 199 مگاوات رسیده است.

وزیر نیــرو گفت: در هفته دولت 3 هــزار و 402 پروژه به 
بهره برداری می رسد و 167 پروژه کلنگ زنی خواهد شد.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو به مناسبت فرارسیدن هفته 
دولت با برشــمردن بخشــی از اقدام های وزارت نیرو در 
صنعت آب و برق اظهار داشــت: در هفته دولت دو سد در 
خراسان شمالی و اصفهان و سه شبکه زهکشی و آبیاری 
در سه استان لرستان، مازندران و اردبیل به بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: 212 مجتمع آب روســتایی در 872 روستا با 
پوشش جمعیتی بالغ بر 431 هزار نفر در 24 استان کشور 

به بهره برداری خواهد رسید.
وزیــر نیرو تصریح کــرد: همچنیــن دو تصفیه خانه آب 
“ویس” و “خوانسار” و 6 تصفیه خانه فاضالب در شهرهای 
رزن، نقده، ســریش آباد، میگون، التیمور مشهد و سده 

لنجان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: مجموع ســرمایه گذاری های انجام شــده 
در طرح های بخش آب که در ایــن هفته به بهره برداری 

خواهند رسید یک هزار و 366 میلیارد تومان است.
وزیر نیرو در ادامه با اشــاره به بخشــی از پروژه های قابل 
بهره برداری در صنعت برق، خاطرنشان کرد: در این هفته 
ســه نیروگاه گناوه، بهبهان و سیرجان با ظرفیتی بالغ بر 

یک هزار و 460 مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: همچنین در این هفته 7 پست 400 کیلووات، 
19 پست 23 کیلووات، 32 پســت 132 کیلووات و 33 

پست 63 کیلووات به بهره برداری خواهند رسید.
وی تصریح کرد: در حوزه انرژی های نو در این هفته جمعاً 
22 پروژه با ســرمایه گذاری بالغ بر 284 میلیارد ریال به 

بهره برداری خواهند رسید.
چیت چیان افزود: از جمله این طرح ها در حوزه انرژی های 
نو بهره برداری از 3 توربین بادی مجموعاً به ظرفیت 7/5 
مگاوات در کهک اســتان قزوین، پست انتقال برق بادی 
132.20 کیلوولت بینالود، احداث نیروگاه 228 کیلوواتی 

خورشیدی در قم و... است.
وی در مورد ارائه خدمات برق رسانی روستایی گفت: تعداد 
روستاهای برق دار شده سراسر کشور از ابتدای امسال تا 
هفته دولت 62 روستا با 760 خانوار روستایی بوده که در 

مجموًع 60 میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
وزیر نیرو تصریح کرد: با انجام این خدمات برق رسانی به 
روســتاها، هم اکنون تعداد کل روستاهای برق دار کشور 

به 56 هزار و 232 روستا رسیده است.

وی تأکید کرد: به روســتاییان زحمتکش کشــور قول 
می دهم تا پایان امسال تمامی روستاهایی که بیش از 10 

خانوار سکنه دارند، برق دار شوند.
وزیر نیرو افزود: براســاس آمارهای اعالم شده تعداد کل 

این روستاها 580 روستا است.
وی در ادامه با اشاره به ارزش کل سرمایه گذاری های انجام 
شده در پروژه های قابل بهره برداری در هفته دولت، گفت: 
تعداد کل پروژه های قابل بهره بــرداری در این هفته در 
صنعت آب و برق 3 هزار و 402 پروژه است که در مجموع 
بیش از 6 هــزار و 886 میلیارد تومان در آن ها ســرمایه 

گذاری شده است.
 

آغاز عملیات اجرایی 12 نیروگاه و 22 پروژه 
تصفیه خانه آب و فاضالب در کشور

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به شروع عملیات اجرایی بخشی 
از پروژه هــای در صنعت آب و برق گفــت: همچنین در 
این هفته عملیات اجرایی ســد “کانی سیب” پیرانشهر با 
ظرفیت مخزن 220 میلیون مترمکعب شروع خواهد شد.
وی افزود: عملیات اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی 
بیش از 2500 هکتار از زمین های کشاورزی آذربایجان 

غربی آغاز خواهد شد.
چیت چیان همچنین تصریح کــرد: عملیات اجرایی 22 
طــرح تصفیه خانه آب و فاضالب کشــور با حضور بخش 

خصوصی شروع می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در این هفتــه عملیات احداث 12 
نیروگاه با ظرفیتی بالغ بر 6 هزار و 84 مگاوات در 11 شهر 

کشور کلنگ زنی خواهد شد.
وزیر نیرو در ادامه مجمــوع کل پروژه هایی را که در این 

هفته عملیات اجرایی آن ها آغاز خواهد شد؛ 167 پروژه 
با بودجه ای بیش از 189 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

  
کارنامه سه ساله دولت در صنعت آب و برق

وزیر نیرو با اشــاره به کارنامه سه ســاله دولت در وزارت 
نیرو اظهار داشــت: در مدت سه ســال گذشته 38 واحد 
نیروگاهی با ظرفیت بیش از 6 هزار مگاوات به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: در طول این سه سال ظرفیت نیروگاهی کشور 
از 69 هزار مگاوات به 75 هزار و 199 مگاوات رسیده است.

همچنین وی تصریح کرد: در این سه سال یک هزار و 538 
روستای محروم کشور برق دار شده اند.

وزیر نیرو خاطر نشــان کرد: تلفات برق که پیش از این به 
بیش از 15 درصد بود، به 1.7 درصد رسیده است.

چیت چیان در ادامه با اشاره به بخشی از کارنامه سه ساله 
دولت در حوزه آب، اظهارداشت: در طول این سه سال، 19 
سد به بهره برداری رسیده که ظرفیت مخازن آن ها بیش 

از 4 میلیارد مترمکعب آب است.
وی افزود: این میزان از افزایش ظرفیت مخازن سدها، 20 

برابر حجم مخزن سد کرج است.
وزیر نیرو گفت: در طول این مدت بیش از 150 هزار هکتار 

به شبکه های آبیاری و زهکشی کشور اضافه شده است.
همچنین وی تصریح کرد: 3 هزار و 800 روستای کشور 
با جعیتی بیش از 2 میلیون نفر از شــبکه آب شرب سالم 

بهره مند شده اند.
چیت چیان در پایان اظهار داشت: 26 تصفیه خانه فاضالب 
در شهرهای مختلف کشور با پوشش جمعیتی بالغ بر 3.6 

میلیون نفر نیز در طی این مدت احداث شده است.

بـرداریوزير نيرو در آستانه هفته دولت: حصنعـتآبوبـرقبهـره ی167طـر آغـازاجـرا و ژه و ز3402پـر ا

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیخبر
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

یـــران بـــا  ا
متوســط بــارش 

ســاالنه 250 میلیمتر 
جزء مناطق خشــک و نیمه 

خشک دنیا محسوب می شود و از 
آن جا که آب تنها ماده طبیعی اســت 

درستی هیچ جانشینی ندارد، لذا باید از قطره آن به 
حفاظت نمود. بر اســاس آمار پیش بینی می گردد ایران 
در سال 2025 در وضعیت تنش آبی قرار گیرد. منابع آب 
شیرین ایران تحت فشار برداشت های غیرقابل تحملی قرار 
دارند و با نرخ کنونی مصرف بی رویه آب در ایران، 12 استان 
از 31 اســتان این کشور ظرف مدت 50 سال آینده ذخایر 
آبی خود را به پایان خواهند رساند. همانطور که در موافقت 
نامه های رودخانه های مرزی آمده است نباید اجازه دهیم 
که این ماده حیاطی از کشور خارج گردد و با برنامه ریزی 
فنی و مهندســی و رعایت اصول زیست محیطی، با ایجاد 
ســدها و مخازن نگهداری آب ها، در حفظ و حراست آن 
کوشــید. در آستانه قرن بیســت و یکم آب نه همان مقام 
اهمیتی را دارد که نفت در قرن بیستم داشت بلکه بر خالف 
نفت که پایان پذیر اســت، آب به صورت کاالیی باارزش 
درآمده است که ثروت ملت ها به ویژه در مناطق خشک و 
کم باران را تعیین و تامین می کند. اگر کشورهای جهان 
همچون آمریکا، کانادا، چین، روســیه، هند و ژاپن و ... هر 
یک بیش از هزاران ســد بزرگ احداث کردند و هم اکنون 
در حال سدسازی می باشند، این بدان علت نیست که این 
کشــورها کمبود بارندگی دارند و یا بارندگی ساالنه آن ها 
کمتر از بارندگی کشــور ماست و بدون احداث سد قادر به 
آبیاری اراضی کشــاورزی و تامیــن نیازهای غذایی خود 
نیستند بلکه آن ها سدها را مانند بانک ها به عنوان ذخیره 
کننده ثروت خود می دانند پس سدســازی فی نفسه کار 
اشتباهی نیست و اینکه عنوان می شود برای کاله سدسازی 
نمد تازه نبافید در واقع زیر سوال بردن این صنعت می باشد. 
افرادی که خود را حامیان محیط زیســت می خوانند و بر 
خالف صنعت سدسازی در تلویزیون و رسانه ا مصاحبه و 
مطلب غیرکارشناسی ارائه می دهند باید بدانند که به گفته 

معاون 
وزیرنیرو 

ن  ا منتقــد
ضعیت سدسازی در ایران  و

خاص ایران را طبیعــی و جغرافیایی 
بدون وجود ســد، در نظر نمــی گیرند. چرا که 

ممکن نیست. زیرا 47 تامین آب بستر شهرهای ایران 
درصد بارش های کشــور در فصل زمستان است اما پیک 

مصرف ما در تابستان قرار دارد. 
دوستداران محیط زیســت مطلع نیستند که در شرایطی 
که هــر روز بخش قابل توجهی از روان آب های کشــور از 
دسترس خارج شــده و به کشورهای همســایه یا به دریا 
می ریزند و بخش دیگر از این روان آب ها در مواقع سیالبی 
شــهرها را در خود غرق می ســازند و به تاسیسات شهری 
آســیب می رســانند و جان مردم بی گناه را می گیرند که 
نمونه های آن را چند ماه گذشته شاهد بوده ایم. با این وجود 
که ظرفیت سدسازی کشور جای بسیاری برای کار کردن 
دارد آن ها به دنبال تخریب سدها و توقف این صنعت پویای 
کشورند که به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی ایران یکی 
از کشورهای پیشرو در امر سدسازی و یکی از افتخارات ما 

در عرصه جهانی محسوب می شود. 
مدیران و کارشناسان حوزه آب از چهارده کشور جهان در 
همایش های برگزار شده در سال قبل در تهران بر این نکته 
تاکید داشتند که سدها با وجود جلوگیری از وقوع سیالب و 
خشکسالی ها، در تغذیه آب های زیرزمینی بسیار موثرند و 
در مناطقی از جهان سدها متعادل کننده شوری و شیرینی 

آب هــای 
سطحــــی و 
زیرزمینــی بودند. 
امــروزه متخصصــان 
و کارشناســان صنعت آب 
در جهــان بر اســاس کنفرانس 
تغییــرات اقلیمی که ســال قبل در 
شهر پاریس برگزار شد به این جمع بندی 
رسیده اند که در جهت کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای با کاســتن از مصرف ســوخت های فسیلی، 
استفاده از انرژی های پاک و نو که انرژی برقابی اصلی ترین 

و مهمترین بخش آن است را افزایش دهند. 
سيالب های اخير و سدها به عنوان ناجی

بارندگی های شــدیدی که اخیرا در مناطق غرب و جنوب 
غربی کشور به وقوع پیوست باعث شد رکورد بزرگ ترین 
سیالب های اخیر شکسته و باعث جریان های سیالبی در 
رودخانه های استان های ایالم، لرستان و خوزستان شود. 
اوج این بارش ها در حوضه کارون بزرگ و ســد دز بوده که 
باعث جاری شدن سیالبی با شدت 8 هزار مترمکعب شده 
است. در این راستا ســد دز وظیفه کنترل سیالب ها را به 
خوبی انجام داده و باعث شد در پایین دست رودخانه ها از 
بروز خسارت های مادی و انسانی جلوگیری به عمل آورد. 
سدهای ساخته شده در خوزستان عالوه بر مهار و تسکین 
سیالب حجم آب بســیار باالیی را در مخازن خود ذخیره 
کرده اند، حال اگر این ســدها ساخته نمی شدند، عالوه بر 
ایجاد خسارات فراوان، آب ها به دریا وارد می شد و در مواقع 

کم آبی این مناطق با تنش آبی مواجه می شدند.
مصاحبــه ها و نظــرات غیرکارشناســی و مافیا خواندن 
سدسازی به صالح صنعت آب کشور و مردم نبوده و نخواهد 
بودو تنها در ســایه تعامل و هم اندیشی بین کارشناسان 
حوزه آب و محیط زیست می توان شرایطی ایجاد کرد که 
ســدهایی با راندمان و کارایی باال با در نظر گرفتن مسائل 
زیســت محیطی احداث شــوند تا از آن هــا در هر یک از 
زمینه های تامین آب ) شرب، صنعتی، کشاورزی(،  برقابی، 
ایجاد مناطق گردشگری، کشتیرانی و در نهایت جلوگیری 

از خسارت سیل و با ترکیبی از آنها بهره برد.
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ســومین هفته دولت در عمر کابینه تدبیــر و امید در حالی آغاز 
می شود که شرکت تولید نیروی برق حرارتی از 15 مهر ماه سال 
گذشته با دو هدف، ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه 
تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق 
کشور و همچنین راهبری شرکت های زیرمجموعه و برنامه ریزی، 
مدیریت، توسعه و بهره برداری از نیروگاه های یادشده در چارچوب 
سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در 
تولید برق حرارتی آغاز به کار کرده است و در آستانه یک سالگی 

توانسته است  تا حدود زیادی خیال کشور را از تولید برق 
آســوده کرده و نگرانی های موجود در حوزه تولید برق را 

کاهش دهد.
در یازده ماهی که از عمر این شرکت می گذرد مهم ترین و 
بارزترین اتفاق رخ داده توجه ویژه به دو مقوله استراتژیک 
است، بحث اول، رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی در تمام 
فعالیت های شرکت و موضوع دوم استفاده هرچه بیشتر و 
بهتر از توانایی های بخش خصوصی است و شاید به جرات 
بتوان گفت تمام موفقیت های شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی در درجه اول مرهون ایــن دو امر و البته حاصل 
تالش بی شــائبه و همه جانبه زنجیره نیروی انســانی و 

متخصصین و کارگران بخش تولید برق حرارتی است.
امسال میزان آمادگی تولید نیروگاه های برق 99 درصد  در 

پیک بار مصرف بوده است که این عدد قابل مقایسه با نیروگاه های 
برق در کالس جهانی است. در حال حاضر 251 واحد نیروگاهی 
به ظرفیت 37 هزار و 508 مگاوات در سطح کشور فعال و در حال 
تولید برق هستند که از میزان 75 واحد به ظرفیت 11 هزار و 459 
مگاوات) 30.55 درصد ظرفیت برق کشــور( با ســرمایه گذاری 
غیردولتی و توسط شرکت های توانمند داخلی با نظارت شرکت 

احداث و راه اندازی شده است.
شرکت تولید نیروی برق حرارتی برای تحقق وظایف محول شده 

به شرکت، اهداف زیر  را  سرلوحه و نقشه راه قرار داده است:
برنامه ریزی و مدیریت ظرفیت های تولید برق حرارتی، ساماندهی 
و مدیریــت شــرکت های تولید کننــده برق حرارتی، توســعه 
ظرفیت های تولید برق حرارتی، انجام تمهیدات الزم برای جلب 
مشــارکت بخش غیردولتی برق در احداث نیروگاه های جدید، 
افزایش بهره وری عوامل تولید، اســتفاده بهینه از ســود حاصل 
از ســرمایه گذاری ها، توسعه و  بهینه ســازی تاسیسات و تامین 
تجهیزات و خدمات تولید برق، ارتقای بازده نیروگاه های حرارتی 
و انجام و حمایت از فعالیت های پژوهشــی، نوآوری و فن آوری در 

حوزه فعالیت شرکت از جمله این اهداف است.

نخستین اقدام شرکت پس از تاسیس، تشکیل 20 شرکت تولید 
نیروی بــرق حرارتی در مناطق مختلف کشــور جهت نظارت بر 
عملکرد نیروگاه های حرارتی و ســاماندهی عرصه تولید برق در 
مناطق مختلف کشور بود. گام بعدی چاره اندیشی جهت عبور از 
پیک برق سال 1395 و برنامه ریزی و برای مقابله با خاموشی در 

آستانه فصل تابستان بود.
از این رو این شرکت در اولین تابستان عمر خود برای عبور از پیک 
مصرف،دو راهبرد وارد کردن بیــش از پیش بخش خصوصي در 

حوزه تولید برق حرارتي و توسعه ظرفیت تولید و افزایش راندمان 
را در دســتور کار قرار داد، امسال هم با توجه به محدودیت منابع 
مالی برای احداث نیروگاه های جدید سعی شده برنامه تعمیرات 
به طور کامل صورت پذیرد؛ به طوریکه در حال حاضر تقریبا تمام 
واحدهای شبکه در حال بهره برداری هستند. همچنین افزایش 
ظرفیت تولید عملی تابســتانه از پیک تابســتان سال گذشته تا 
پیک تابستان امسال به میزان 1200 مگاوات حرارتی بوده است.

امسال عالوه بر افزایش ظرفیت فوق و اجرای برنامه های استاندارد 
تعمیرات، اقدامات ابتکاری دیگری صورت گرفته که حدود 620 
مگاوات به ظرفیت تولید واحدهای موجود با هزینه اندک و زمان 
بسیار کوتاه )در مقایســه با احداث نیروگاه های جدید( از طریق 
پیاده سازی طرح های ابتکاری مدیا و IGV+ اضافه شده است. با 
توجه به تنگناهــای مالی و عدم امکان احداث ظرفیت های کافی 
جدید، به کارگیری این روش ها برای افزایش ظرفیت مورد توجه 
قرار گرفت و پس از اتمام تابستان سال94، تا قبل از شروع تابستان 
95  تعداد قابل توجهی از این واحد به این سیستم تجهیز شدند. با 
اجرای این طرح در 18 واحد نیروگاهی )در نیروگاه های کرمان، 
شیروان، شــهید کاوه، شاهرود و شــهید رجایی( 260 مگاوات 

افزایش ظرفیت در تابستان ســال جاری نسبت به تابستان سال 
گذشته محقق شده است.

برنامه های عملیاتی زیر از جمله برنامه هایی است که  شرکت برق 
حرارتی در راستای اجرایی کردن دستور مقام معظم رهبری برای 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی  برای سال 95 برنامه نموده و درحال 

اجرای آنها است:
شــروع عملیات احداث 43 واحد بخش بخار سیکل ترکیبی به 
روش بیع متقابل، شروع بهره برداری از  بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند، شــروع عملیات احداث 6 بلوک ســیکل ترکیبی 
کالس F، شــروع عملیات احداث 2 بلوک سیکل ترکیبی کالس 
E، راه اندازی 13 واحد نیروگاه حرارتی مجموعاً به ظرفیت 2108 
مگاوات، برنامه ریــزی و اقدامات اولیه جهت بازتوانی 11 نیروگاه 
بخاری قدیمی و انعقاد قرارداد  پروژه، شروع عملیات احداث یک 
برج خشــک و برنامه ریزی جهت اســتفاده از پساب فاضالب در  
نیروگاه ها،  انعقاد قراردادهای احداث نیروگاه های حرارتی جدید 
با سرمایه غیردولتی به میزان 10 هزار مگاوات، تدوین چارچوب 
واگذاری سهام نیروگاه های حرارتی و سهام دولت در شرکت های 
تولید، تنوع بخشــی به روش های تامین مالی پروژه ها و احداث 
نیروگاه ها با سرمایه گذاری غیردولتی و 85 درصد ارتقاي ضریب 
آمادگی نیروگاه های حرارتی به میزان متوسط، از مهم ترین این 

برنامه هاست .
عالوه بر اقدامات عملیاتی فوق و بهره گیری از پتانســیل بخش 
خصوصی داخلی، در سال 95، مذاکره با شرکت های بین المللی 
برا ی  ســرمایه گذاری و احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی 
در 8 ســاختگاه )شهرهای خرم آباد، بوئین زهرا، همدان، 
اندیمشــک، تبریز، امیدیــه خوزســتان، بندرعباس و 

سلفچگان( صورت گرفته است.
 F این ســرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های کالس
و باالتر اســت، در حال حاضر تکنولوژی ساخت توربین  
این نیروگاه ها را که دارای راندمان 58 درصد به باال است 
در کشــور وجود ندارد، از این رو   تــالش برای ورود این 

تکنولوژی و بومی کردن درحال انجام است.
 همچنین بر اســاس تفاهم نامه صــورت گرفته، 5 هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان باال  نیز توسط شرکت 
مپنا تولید خواهد شد و شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
به نمایندگی از دولت خریدار آن خواهد شد، گام نخست 
این تفاهم نامه 13 تیر برداشــته شــد و  با تحویل اولین 
ســاختگاه نیروگاهی در منطقه بندرعباس به شرکت مپنا، روند 
احداث نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F در کشور آغاز 
شد؛ البته برای تحقق یکی دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی 
که انتقال تکنولوژی و ســاخت در داخل  است،قرار دادی از سوی 
شرکت مپنا با شــرکت زیمنس منعقد شده تا تکنولوژی ساخت 
کالس F در کشــور بومی شــود  و صنعت برق در ایــن زمینه به 

خودکفایی برسد.
عالوه بر این، در بخش فعالیت های مشترک با شرکت های خارجی  
در اردیبهشت ماه گذشته، همزمان با حضور رئیس جمهوری کره 
جنوبی و برپایی نشست تجاری ایران و کره جنوبی، توافق نامه های 
کلی احداث3 نیروگاه های سیکل ترکیبی در تهران به امضا رسید 
و توافق شد نیروگاه ســیکل ترکیبی زنجان 4 با سرمایه گذاری 
مشترک شرکت های کپکو و مهندسی هیوندای، نیروگاه سیکل 
ترکیبی نیزار قم با سرمایه گذاری مشترک شرکت کپکو و شرکت 
مهندسی و ساختمان هیوندای و نیروگاه سیکل ترکیبی بافق با 
سرمایه گذاری شرکت دایلم  انرژی کره جنوبی با راندمان حدود 
58 درصد در حالت سیکل ترکیبی در کشور احداث شود. از دیگر 
موفقیت های شــرکت برق حرارتی دراین زمینه، انعقاد قرارداد 

 شرکت
  تولید نیروی
  برق حرارتی؛
  سربلند در
 اولین سال فعالیت
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ساخت نیروگاه 1400 مگاواتی در بندرعباس با مشارکت شرکت 
تکنوپروم روسیه اســت که تفاهم نامه آن در جریان سفر رئیس 

جمهور روسیه به ایران به امضا رسیده بود.
در بخش احداث نیروگاه ها از ســال گذشته برنامه ریزي مفصلي 
صورت گرفته   تالش کرده ایم آنها را در سال جاري اجرایي کنیم از 
جمله قرارداد احداث نزدیک به 22 هزار مگاوات نیروگاه جدید در 
کشور که عملیات اجرایي بخشي از این نیروگاه ها آغاز شده است. 
به عنوان دیگر اقدام هاي صورت گرفته در یک سال اخیر، می توان 
افتتاح برج خنک کن شــهید مفتح همدان، بهره برداری از بخش 

گاز  نیروگاه ســیکل ترکیبی گنو در استان هرمزگان، بخش گاز  
نیروگاه سیکل ترکیبی تابان و نیروگاه گازی 100 مگاوتی اسالم 
آباد غرب را نام برد. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 8 واحد 
نیروگاهی تکمیل و به شبکه برق کشــور متصل شده اند که این 

میزان سنکرون نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده است.
اتنظار می رود تا پایان ســال جاری 3 واحــد نیروگاهی دیگر به 

ظرفیت کل 488 مگاوات به بهره برداری برسد.
یادآور می شود از آغاز دولت یازدهم تاکنون 31 واحد نیروگاهی 
به ظرفیت کل 4480 مگاوات در کشور راه اندازی شده است  که 

18 واحد با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.
این اقدامات نشــان از موفقیت شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
در انجام مسئولیت های محوله پس از جداسازی مسئولیت تولید 
از توزیع و انتقال است البته این شرکت در نظر دارد تا افق 1403 
حدود 40 هزار  مگاوات، نیروگاه حرارتی جدید با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مشــارکت شــرکت های بین المللی در کشور 
احداث نماید که عمده آنها با استفاده از تکنولوژی های جدید و با 
راندمان باال خواهد بود تا بتوان گام های بلندتری در جهت رسیدن 

به اهداف عالیه شرکت تولید نیروی برق حرارتی  برداشت.  

با راه اندازی سامانه های جديد خنک کننده نيروگاهی انجام شد؛

صرفه جويي 1325 ميليارد توماني در بخش نيروگاهي کشور
با راه اندازی ســامانه های خنک کننده هوای ورودی به 
توربين های نيروگاهی شــامل سامانه مديا و آی جی وی 
پالس )IGV+( در 105 واحــد نيروگاهی، 1325 ميليارد 

تومان در بخش نيروگاهی صرفه جويی شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شــرکت برق 
حرارتی، در سال جاری اين  شــرکت مادر تخصصی با 
انجام دو ابتکار IGV+ و مديا توانســت عالوه بر افزايش 
ظرفيت توليد برق کشــور و اجرای برنامه های تعميرات 
نيروگاهی، حدود 620 مگاوات به ظرفيت توليد واحدهای 
موجود با هزينه اندک و زمان بسيار کوتاه )در مقايسه با 

احداث نيروگاه های جديد( اضافه کند.
بر پايه ايــن گــزارش و براســاس ارزيابی 
کارشناسان شرکت مادرتخصصی نيروگاه های 
حرارتی، در زمان پيک مصــرف برق در هفته 
پايانی تير و هفته اول مردادماه ســال جاری و 
به دنبال افزايش بی سابقه تقاضای مصرف برق، 
اين شرکت با استفاده از دو سامانه  خنک کننده 
IGV+ و مديا و افزايش راندمان نيروگاه ها اجازه 
نداد مصــرف برق در زمان پيــک از توليد آن 

پيشی گرفته و کشور در خاموشی فرو رود.
همچنين اين گزارش می افزايد، هزينه تأمين 
و راه اندازی تجهيزات خنک کننده دو سامانه  
IGV+ و مديا در نيروگاه های کشور تقريبًا 75 

ميليارد تومان برآورد شده که در مقايسه با هزينه های 
1400 ميليارد تومانی سرمايه گذاری برای ساخت و تأمين 

620 مگاوات برق، بسيار پايين است.
+IGV  سامانه 

بر پايه اين گــزارش، يکی از طرح های مورد اســتفاده 
برای افزايش ظرفيت شــبکه برق کشور IGV+ است که 
باعث افزايش توان و راندمــان توربين های نيروگاهی 
به ويژه توربين های گازی، ارتقای تجهيزات در بخش های 
توربين، کمپرســور و ســامانه  کنتــرل در واحدهای 
نيروگاهی می شــود. اين گــزارش می افزايد، اين طرح 
ابتدا در نيروگاه ســيکل ترکيبی يزد )نيروگاه دولتی( و 
دو نيروگاه ســيکل ترکيبی پره سر و فردوسی )نيروگاه 

خصوصی( به صورت آزمايشی اجرا شد.
براساس اين گزارش، به دنبال اجرای موفقيت آميز طرح 
IGV+ در نيروگاه های يزد، پره سر و فردوسی بناست اين 
طرح به طور کلی در 28 واحد دولتی، 48 واحد خصوصی 

و 74 واحد شرکت مپنا اجرا شود.

بر پايه اعالم شــرکت مادرتخصصی نيروگاه های حراتی 
اين طرح در حال حاضر در 150 واحد در حال پياده سازی 
است.  گفتنی است، طرح IGV+ تاکنون در 28 نيروگاه 
دولتی اجرايی شده و قرار اســت در نيمه دوم سال در 

چهار واحد نيروگاه ماهشهر نيز اجرا شود.
گزارش ها حاکی از اين اســت، اين طــرح در 35 واحد 
شــرکت مپنا و 24 واحد بخش خصوصی به اجرا درآمده 
اســت.  بر پايه اين گزارش، در مجمــوع با اجرای طرح 
IGV+ در 87 واحد، تاکنــون 375 مگاوات، که بيش از 
قدرت عملی تابســتانه ســه واحد »94.2V« است، به 

قابليت شبکه برق کشور اضافه شده است.
اين گــزارش می افزايــد، با اجرای طــرح در 71 واحد 
باقيمانده که براســاس پيش بينی ها قرار است در نيمه 
دوم ســال به مرحله اجرا در آيد، جمعًا 250 مگاوات، که 
بيش از قدرت عملی تابستانه دو واحد 94.2V است، به 

ظرفيت توليد شبکه در تابستان 96 اضافه می شود.

گفتنی است، از مزايای اصلی اين طرح استفاده از دانش 
و فناوری صرفًا بومی، اجرای طــرح با هزينه ای کمتر از 
2 درصد هزينه خريد و احــداث واحدهای جديد بوده و 
دوره زمانی نصب و راه اندازی آن بسيار کوتاه تر از زمانی 
است که برای تدارک تجهيزات و توقف بسيار کوتاه هر 

واحد نيروگاهی صرف می شود.
  سامانه  مدیا

در روش »مديا« با احداث تجهيزات در ورودی کمپرسور 
توربين گازی و افشــاندن آب روی سطوح مديای مسير 
عبور هوا )همچون مکانيزم کولر آبی( دمای هوای ورودی 
به ميزان قابل توجهــی کاهش يافته و موجب 
افزايش قابليت توليــد حدود 10 درصد قدرت 
نامی واحد می شود. در روش مديا هرچه دمای 
محيط باالتر باشد تأثير اين سامانه  و بهره وری 
آن بيشتر است. براساس اين گزارش، با اجرای 
ســامانه  مديا در 18 واحــد نيروگاهی، 260 
مگاوات به ظرفيت شــبکه برق کشور افزوده 

می شود.
براســاس اعالم شــرکت مــادر تخصصی 
نيروگاه های حرارتی تا قبل از شروع تابستان 
95 تعــداد قابــل توجهی از ايــن واحدهای 
نيروگاهــی از جملــه نيروگاه هــای کرمان، 
شيروان، شهيد کاوه، شاهرود و شهيد رجايی 
به اين سامانه  تجهيز شدند.  همچنين بر پايه اين گزارش، 
بيش از 90 درصد تجهيزات مورد استفاده در طرح مديا 
ساخت داخل اســت.  قابليت توليد نيروگاه های گازی و 
ســيکل ترکيبی تا حد قابل توجهی متأثر از دمای هوای 
محيط اســت و تقريبًا به ازای هر 10 درجه افزايش دمای 
محيط، 6 درصد قابليــت توليد نامی اين واحدها کاهش 
می يابد و نيز اوج نياز مصرف به جهت مصارف سرمايشی 
در ساعات گرم فصل تابســتان محقق می شود، قابليت 
توليد اين نوع واحدها در شــرايط نياز مصرف به حداقل 
کاهش می يابد.  بر پايــه اين گزارش، هزينه اجرای طرح 
مديا به ازای ميزان افزايش توليد، حدود 10 درصد هزينه 

احداث نيروگاه جديد است.
همچنيــن از ديگر مزايــای اجرای اين طــرح تدارک 
تجهيزات مــورد نياز و نصب آن ها در چند روز اســت، 
حال آنکه احداث نيروگاه جديد گازی، نيازمند حداقل 
2 سال زمان است. تجهيزات تصفيه آب اين سامانه  قابل 

استفاده در فرآيند توليد واحدهای اصلی است.

  هزینه تأمین و راه اندازی تجهیزات
 خنک کننده دو سامانه  VGI+ و مدیا در
 نیروگاه های کشور تقریباً 75 میلیارد
 تومان برآورد شده که در مقایسه با
 هزینه های 1400 میلیارد تومانی

 سرمایه گذاری برای ساخت و تأمین 620
 مگاوات برق، بسیار پایین است
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محمد حاج رسولی ها مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایــران  در گفتگوی اختصاصی با برقاب 
ضمن  گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی ، باهنر و 
عباســپور، هفته دولت فرصت مغتنمی برای ارائه عملکرد 
شاخص وزارتخانه ها و سازمان های دولتی  دانست و گفت 
: خوشــبختانه با اهتمام ویژه دولت یازدهم به موضوع آب ، 
شرکت مدیریت منابع آب ایران دارای کارنامه درخشانی در 

زمینه فعالیت های غیر سازه ای  و سازه ای است.
وی گفت : تصویب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منبع 
آب زیرزمینی یکی از شــاخص ترین اقدامات  غیر سازه ای 

بخش آب محسوب می شود..
حاج رسولی ها در ادامه افزود: طرح احیا و تعادل بخشی آب 
های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدامات 
مشــترک وزارتخانه های کشور، جهاد کشــاورزی، راه و 
شهرســازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور را نیاز دارد که به همراه وزارت نیرو باید 

در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت : بر اساس 
این طرح ، سال گذشته به میزان 475 میلیون متر مکعب، 
در چهار سال آینده به میزان 11 میلیارد متر مکعب و پس از 

20 سال به میزان 110 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت 
از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.

وی گفت : نکته قابل توجه این اســت کــه  پیش از دولت 
یازدهم، متوسط ســالیانه انســداد چاه های غیرمجاز در 
راستای اجرایی شدن این طرح، دو هزار و 283 حلقه بود، اما 
در دولت یازدهم تعداد پنج هزار و 853 حلقه چاه غیرمجاز 

مسدود و مسلوب المنفعه شد.
وی افزود: همچنین متوسط سالیانه نصب کنتور بر روی چاه 
ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو هزار و 105 
دستگاه بود، اما در طول سه سال عملکرد دولت یازدهم، این 

رقم به 13 هزار و 918 دستگاه افزایش یافته است.
حاج رســولی ها در ادامه گفت : از سوی دیگر در حالی که 
متوسط سالیانه حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد 
چاه ها قبل از دولت یازدهــم تنها 152 میلیون مترمکعب 
بوده اســت، اما اینک این رقم بــه 304 میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است.  تشکیل گروه های گشت و بازرسی در 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی آب های زیرزمینی نیز 

عملکرد درخشان 98 درصدی داشته است.
الزم به ذکر است : تعداد 11 هزار و 921 حلقه چاه غیرمجاز 
در سه سال گذشــته مسدود شد که کنترل اضافه برداشت 
آب به میزان 844 میلیون و 300 هزار مترمکعب را به دنبال 
داشت.  وی درادامه تصریح کرد: طی این مدت، نصب جی. 
پی. اس بر روی دستگاه های حفاری از عملکرد 64 درصدی 

)مطابق برنامه( برخــوردار ، تعداد 15 هزار پرونده اصالح و 
تعدیل پروانه های برداشت آب تشکیل و 12 هزار و 405 متر 
چاه پیزومتری حفر شد.   مشــاور وزیر نیرو درادامه گفت : 
پیزومتر چاهی است به قطر 10 تا 20 سانتیمتر که در داخل 
آن جدار فلزی یا پالســتیکی به قطر 5 تا 15 سانتیمتر قرار 
داده شده اســت. حفر و تجهیز پیزومترها مشابه دیگر چاه 
هاست و از آنها به دلیل مخارج کمترشان بیشتر و در مرحله 
اکتشاف استفاده می شود.  وی در ادامه عملکرد و اقدامات 
شاخص شرکت مدیریت منابع آب ایران در سه سال فعالیت 

دولت یازدهم را به شرح ذیل عنوان کرد :

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

عملکرد طرح احيا و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی کشور در 
دولت يازدهم

عملکردواحدعناوين برنامه ها و پروژه هارديف

98درصدتشکیل گروه هاي گشت و بازرسي1

انسداد چاههاي غیر مجاز و کنترل اضافه 2
برداشت چاههاي مجاز

میلیون متر 
844/3مکعب

11921تعداد حلقه
15363دستگاهنصب کنتور حجمی روي چاهها3
64درصدنصب  GPS بر روي دستگاه هاي حفاري4
15000تعداد پروندهاصالح و تعدیل پروانه ها5
12405مترحفر چاههاي پیزومتري6
160دستگاهنصب ابزارهاي سنجش7
5/6درصدتهیه بیالن و بانک اطالعات8
62درصدتشکیل جلسات شوراي حفاظت منابع آب9
98درصدشوراي هماهنگي دشت10

متوسط ساالنه مجموع 
حجم صرفه جويی شده 

)م.م.م(

متوسط ساالنه حجم صرفه 
جويی شده ناشی از تقليل 

اضافه برداشت  )م.م.م(

متوسط ساالنه حجم 
صرفه جويی شده ناشی 

از انسداد )م.م.م(

متوسط ساالنه نصب 
کنتور بر روی چاهها 

)دستگاه(

متوسط ساالنه انسداد 
چاههای غير مجاز )حلقه(

رديف

322 170 152 2105 2283 قبل از دولت یازدهم
475 171 304 13918 5853 دولت یازدهم

اقدامات شاخص شرکت مدیریت منابع آب 
ایران در سه سال فعالیت دولت یازدهم

بخش آب 

عملکرد دولت يازدهم:
  فعال شدن شوراي عالي آب و برگزاري 24 جلسه از ابتداي دولت یازدهم و اتخاذ تصمیمات 

راهبردي در زمینه هاي؛ 
اســتقرار مدیریت حوضه هاي آبریز از جمله رسیدگي به مشکالت حوضه آبریز زاینده رود ، 
تأمین اعتبارات الزم براي اجراي طرح هاي مرزي و تقویت دیپلماسي آب ، ارتقاي بهره وري 
آب ، تنوع بخشــي به تأمین منابع مالــي موردنیازطرح های مربوط به سدها،شــبکه های 
آبیاری،نیروگاه های برق آبی و آب شــرب شهرها و روستاها ، احیاء و تعادل بخشي منابع آب 

زیرزمیني ،  احیاي رودخانه کارون ، تغییر اقلیم ، راهکارهاي عالج بخشي سد گتوند و ... 
  ارائه برنامه راهبردي و احکام بخش آب در برنامه ششــم توسعه و تدوین برنامه عملیاتي 
بخش آب در برنامه ششــم توسعه با رویکرد توجه به الزامات مدیریت بهم پیوسته منابع آب 
)توجه ویژه به ساماندهي و حفاظت از رودخانه ها و سواحل، بازسازي تأسیسات آبي، تحویل 
حجمي آب، مطالعات پایه منابع آب، مدیریت کیفي منابع آب و ...( وفق زمان بندي اعالمي 

از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
  ارائه برنامه احیاء و تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني مشتمل بر 15 پروژه که وزارت نیرو 
متولي اجراي 11 پروژه و وزارت جهاد کشاورزي و ســازمان زمین  شناسي مسئول اجراي 
4 پروژه آن مي باشــند )اهداف طرح: جبران 110 میلیارد مترمکعب کسري مخزن تجمعي 

آبخوان ها ظرف مدت 20 سال( در دولت یازدهم تاکنون تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني 
بالغ بر 1550 میلیون مترمکعب انجام شده )از طریق انسداد چاه هاي غیرمجاز و جلوگیري 
از اضافه برداشت چاه هاي مجاز(عملکرد  این شــاخص در سال 91 معادل  366.5 میلیون 
مترمکعب بوده است. در ضمن نصب بیش از 34000 فقره کنتور هوشمند بر روي چاه هاي 
کشــاورزي طي دولت یازدهم و رســیدن مجموع کنتورهاي نصب شده به بیش از 54000 

دستگاه است که عملکرد  این شاخص در سال 91، 3007 دستگاه بوده است.
    ایجاد تحول بزرگ در زمینه تأمین منابع مالي از محل صندوق توســعه ملي براي تسریع 
در تکمیل و بهره برداري از طرح هاي توسعه منابع آب مرزي )برنامه ریزي براي اتمام طرح ها 
ظرف مدت 4 ســال( و تشکیل مستمر جلســات کمیته راهبردي آب هاي مرزي، مدیریت 
پروژه هاي مــرزي و پیگیري تأمین اعتبارات موردنیاز از محــل اعتبارات تخصیص یافته از 

صندوق توسعه ملي
    تهیه، تنظیم و ابالغ تعرفه پیشنهادي آب صنعتي و تعرفه آب شهري توسط شوراي اقتصاد 

)که در تاریخ 12-10-94 به تصویب رسید.( 
    انعقاد 117 قرارداد با بخش غیردولتي با حجم ســرمایه گذاري بالغ بر 59988 میلیارد 
ریال در زمینه تأمین و تولید و انتقال آب و پســاب )قراردادهاي BOO، BOT و بیع متقابل( 

که برخي از آنها در مرحله بهره برداري هستند. 
 درابتدای دولت یازدهم)ســال 1391( عملکرد اعتبارات سایر منابع در بخش آب به ترتیب 

به شرح جدول زیر بوده است:
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

عملکرد سال عنوان
1391

عملکرد سال 
1392

عملکرد سال 
1393

برآورد سال 
1394

جمع کل

1521431722-100706438اوراق مشارکت
2587848213210006567فاینانس خارجی
4785417744122205فاینانس داخلی

17010180--سرمایه گذاری غیر دولتی
360758212310004241منابع داخلی و سایر

3766121288--اسناد خزانه
79076011694003119وام خارجی

15728615458-تسهیالت بانکی
14285950270301896349780جمع کل

دستگاه اجراييعنوان
آب قابل 

تنظيم ساالنه 
)م.م.م(

حجم مخزن 
)م.م.م(

ظرفيت 
اسمي نيروگاه 

)مگاوات(

زمان 
زمان افتتاحآبگيري

آب خراسان سد فرخي قائن
91/11/3092/06/04 49جنوبي

آب سیستان و سد ماشکید1 )علیا(
90/03/0492/10/05 467بلوچستان

96827/591/06/0693/03/01آب فارسسد رودبال داراب )بردنو(
سد شهربیجار

191/1104/636/392/09/2093/10/30آب گیالن )آیت ا... بهجت(

92/02/2393/11/09 11/59/2آب همدانسد سرابي تویسرکان
521201/792/03/0493/11/13آب لرستانسد مروک
92/03/0493/11/13 31/751آب لرستانسد ایوشان

آب چهارمحال و سد سورک )دهنو(
94/03/2694/03/26 2727بختیاري

92/01/2394/05/04 1717آب کردستانسد زیویه

آب خراسان سد سررود )قره تیکان(
94/02/1494/10/10 12/517/5رضوي

1000280048090/02/2994/12/20آب نیروسد سیمره )هیني میني(
95/01/3095/01/30 256/7آب کرمانشاهسد سراب گیالنغرب 

سد تنگ حمام
91/07/2695/01/30 43/767/1آب کرمانشاه )شهداي گمنام(

94/03/2195/02/14 25/531/2آب لرستانسد حوضیان

دستگاه اجراييعنوان
آب قابل 

تنظيم ساالنه 
)م.م.م(

حجم مخزن 
)م.م.م(

ظرفيت 
اسمي نيروگاه 

)مگاوات(

زمان 
زمان افتتاحآبگيري

شهریور 93/12/161395 181207آب تهرانسد کوچري
94/02/141396 10/8922آب خراسان رضويسد چهچهه

اسفند 94/05/041395 12/514آب کردستانسد عباس آباد کیله
بهمن 1240/233821094/09/041395آب نیروسد داریان 

94/12/201396 2719/06آب ایالمسد ایوان )کنگیر(

نيمه دوم سال مساحت )هکتار(
مجموعسال 1395سال 1394سال 13921393

4200109875*39925 2665139099شبکه آبیاری و زهکشی اصلی
220010360676919329شبکه آبیاری و زهکشی فرعی

* 6051 هکتار شبکه آبياری و زهکشی اصلی از نيمه مدرن به مدرن نيز در سال 1394 احداث شده است.

وضعيت در ابتدای واحدعنوان
دولت يازدهم

عملکرد دولت 
تاکنون

وضعيت 
تاکنون

تامین آب از طریق 
احداث سدهای مخزنی
 )از محل اعتبارات ملی(

14414158تعدادتعداد
47430340950839میلیون متر مکعبحجم مخزن

آب قابل تنظیم 
33184154134725میلیون متر مکعبساالنه

21231102233هزار هکتارشبکه آبیاری و زهکشی اصلی
39219411هزار هکتارشبکه آبیاری و زهکشی فرعی

1- رويکرد درون زا و توليد داخلي
وزارت نیــرو پس از انقالب اســالمي تالش نموده اســت 
نسبت به خودکفایي در تجهیزات و خدمات فني مهندسي 
مورد نیــاز آب نائل آید به گونه اي کــه در حال حاضر 95 
درصد این تجهیــزات و خدمات در بخش آب ق توســط 
شــرکت هاي داخلي تولید و عرضه مي گــردد. در همین 
راســتا دســتاوردهاي ذیل در دوره دولت یازدهم کسب 

گردیده است:
  طراحي و تولید توربینهاي آبي )توسط شرکت فرآب و 

کارفرمایي شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران(
  طراحي و تولید نیروگاه هاي آبي کوچک )توسط دانشگاه 
صنعتي شریف و موسسه تحقیقات آب و کارفرمایي شرکت 

توسعه منابع آب و نیروي ایران(
  طراحي و تولید گاورنر نیروگاه هاي آبي)توسط دانشگاه 
صنعتي شریف و کارفرمایي شــرکت توسعه آب و نیروي 

ایران(
  ســاخت سیســتم تحریک ژنراتور برای نیروگاه ارس 

)توسط شرکت پورپندار(
  طراحي و ساخت کنتورهاي حجمی هوشمند )توسط 

شرکت های سازنده داخلی(

2- فعال سازي کليه امکانات و منابع مالي
      انعقاد قرار داد های BOT و بیع متقابل برای طرح های 
انتقال و بهره برداری ازپساب به ارزش کل 1600 میلیارد  

ریال
  اجراي 7 طرح در زمینه آب و برق و فاضالب با استفاده 
از فاینانــس خارجي به میــزان 1058 میلیون یورو و اخذ 

مجوزهاي مورد نیاز 
  اختصاص6/1 میلیارددالر ازمنابع صندوق توسعه ملي 

به آب هاي مرزي 

3- رشد بهره وري
  کنترل و کاهش برداشــت هــاي غیرمجاز از منابع آب 
زیرزمیني به میزان 576 میلیون مترمکعب در سال 1394

4- حمايت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات
  کسب رتبه نخســت صادرات خدمات فني و مهندسي 

کشور طی سالهای 92 تا 94

  بیــش از 88 درصــد ارزش صادرات خدمــات فنی و 
مهندسی کشور در سال 93 توسط صنعت آب انجام گردید

  انعقاد قــرارداد 52 پــروژه صادرات خدمــات فنی و 
مهندســی صنعت آب و برق به مبلغ 4/3 میلیارد دالر طی 

سالهای 92 تا 94
  تعداد کل پــروژه های بــرون مرزی در دســت اجرای 
صنعــت آب و برق  101 پروژه و به مبلــغ 7 میلیارد دالر می 
باشد که توسط 36 شــرکت ایرانی در کشــورهای اوگاندا، 
اتیوپی، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، آفریقای جنوبی، 
افغانستان، پاکســتان، تاجیکستان، ترکمنستان، سریالنکا، 
سوریه، سودان، عراق و عمان پروژه های در حال اجرا می باشد.

5- رويکرد جهادي
  آبهاي مرزي : ایجاد تحول بزرگ در زمینه تأمین منابع 
مالي از محل صندوق توسعه ملي به میزان 6/1 میلیارد دالر 
براي تســریع در تکمیل و بهره برداري از طرح هاي توسعه 
منابع آبهاي مرزي با هدف استحصال 7 میلیارد متر مکعب 
آب و احداث 240 هزار هکتار شــبکه آبیاري و زهکشــي 

ظرف مدت 4 سال.

عملکرد دولت يازدهم در حوزه طرح و توسعه منابع آب

 بهره برداری از 14 سد مخزنی با ظرفيت حجم آب قابل تنظيم ساالنه 1541 ميليون متر مکعب
 و حجم مخزن 3409 ميليون متر مکعب 

آبگيری از 5 سد مخزنی با ظرفيت حجم آب قابل تنظيم ساالنه 1472 ميليون متر مکعب و 
حجم مخزن 600 ميليون متر مکعب

بهره برداری از  109875 هکتار شبکه آبياری و زهکشی اصلی و 19329 هکتار شبکه آبياری
 و زهکشی فرعی

 عملکرددولت يازدهم در حوزه طرح و توسعه منابع آب در مقايسه با سال پايه 91 
) ابتدای دولت يازدهم(

 اهم اقدامات در راستاي اقتصاد مقاومتي
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چکيده
ازجملــه زيرســاخت های اساســی موردنياز هر 
جامعه ای، ايجاد تأسيســات تأمين آب و جمع آوری 
و تصفيه بهداشــتی فاضالب می باشــد که به حجم 
باالی ســرمايه گذاری نيازمند می باشد. در اين راستا 
اســـــــتفاده از انواع روش های تأمين منابع مالی 
ازجمله مدل های مشارکتی، در تأمين بخشی از منابع 
مالی موردنياز پروژه ها موردتوجه بوده و ساليانی است 
که در صنعت آب و فاضالب در حال استفاده می باشد. 
از ســوی ديگر با توجه به اقليم و ويژگی های کشــور 
ايران که به ويژه در مناطق مرکزی، بخش های صنعت 
و حتی کشاورزی نيازمند منابع آبی قابل اتکا و مطمئن 
می باشند، استفاده از پســاب خروجی از تأسيسات 
جمع آوری و تصفيه فاضــالب می تواند به عنوان يک 
راه حل پايدار و مناســب برای اين بخش و در راستای 
اهداف توسعه ای مربوطه باشد. لزوم تأمين منابع آبی 
جديد موردنياز بخش صنعت از يک سو و رويکرد جذب 
مشارکت و ســرمايه گذاری بخش خصوصی در ايجاد 
تأسيسات فاضالب از سوی ديگر، بستری را فراهم آورده 
که سرمايه گذاری بخش خصوصی در ايجاد تأسيسات 
فاضالب به ازای تخصيص پساب خروجی از تأسيسات 
در دستور کار شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
قرارگرفته و با هدف گذاری انجام گرفته در اين بخش، 
قراردادهای متعددی از اين طريق در دست اجرا و يا در 
مراحــــل آماده سازی اوليه و مبادله می باشند. در 

اين مقاله به روند کلی اين روش سرمايه گذاری در کليه 
مراحل تعريف تا تنظيم قرارداد پرداخته شده است.

مقدمه
محدوديت منابع دولتي و ايجــاد تحول و جنبش در 
اقتصاد کشور، لزوم اســتفاده از ظرفيت های بخش 
خصوصي را نه تنها يک راه حــل بلکه در حال حاضر 
تبديل به يک ضرورت نموده تا بتوان از توان اقتصادي، 
مديريتي و اجرائي بخش خصوصي کشور استفاده نمود.

روش های تأمين منابع مالي پروژه ها مطابق شــکل 
شماره 1 شامل طيف وسيعي بوده که از اتکاي کامل به 
منابع مالي دولتي و بودجه های سنواتي تا برون سپاري 
کامل ســاخت، بهره برداری و نگهداري تأسيسات را 

شامل مي گردد. 
توسعه مشــارکت بخش غيردولتي با هدف استفاده از 

ظرفيت هاي بخش خصوصي شکل گرفته و سعي مي گردد 
تا اتکاي پروژه ها به منابع دولتي به حداقل و صفر برسد.

ازجمله روش هاي توسعه مشارکت بخش غيردولتي، 
استفاده از روش بيع متقابل به عنوان يکي از عملی ترين 
و در دسترس ترين گزينه های تأمين آب و استفاده از 
رويکرد بازچرخاني پســاب حاصل از تصفيه فاضالب 
می باشد. در اين راستا با تعريف مدل سرمايه گذاري با 
عنوان “بيع متقابل” از سال 1390 تاکنون، بخش صنعت 
اقدام به سرمايه گذاري کامل در تأسيسات جمع آوری و 
تصفيه فاضالب نموده و درازای آن پساب حاصله را در 
اختيار خواهد داشت. در اين روش کــــليه هزينه ها 
و اقدامــات اجرايي مربوط به ســاخت و بهره برداری 
از تأسيســات براي دوره های بلندمدت قراردادي به 

سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار خواهد شد. 

 سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات فاضالب 
به ازای   تخصیص پساب در قالب قراردادی بیع متقابل

شکل شماره-1: نمای کلی از انواع روش های تأمين منابع مالی نوين در پروژه های زيرساختی

1- بيان مسئله و ضرورت آن:
توسعه زيرســاخت ها و ازجمله ايجاد تأسيســات تأمين و توزيع آب و جمع آوری و 
تصفيه بهداشتی فاضالب ازجمله اصلی ترين زيرساخت های هر کشور بوده و توسعه 
اين تأسيسات به منظور ايجاد بستری جهت رشــد و بالندگی هر جامعه ای، ضروری 
می باشد. تأمين آب شرب و بهداشت مناطق جمعيتی شهری و روستايی کشور، آب 
موردنياز بخش های صنعت و کشاورزی، جمع آوری و تصفيه بهداشتی فاضالب، حفظ 
محيط زيست، ارتقاء بهداشت، استفاده مجدد از آب و بازچرخانی آب تبديل به فاضالب 
شده، در کنار ساير آثار غيرمستقيم، از عمده نتايج مستقيم ايجاد و توسعه طرح های 
بخش آب و فاضالب می باشد. سرمايه گذاری مناسب و به موقع در اين طرح ها، با توجه 
به اقليم کشور ايران و محدوديت منابع آبی در دســـترس، رشد جمعيت، افزايش 
نياز بخش صنعت و کشاورزی و اهـــداف برنامه ريزی شده در سند چشم انداز کشور، 
از اهميتی دوچندان برخوردار می گردد. احجام عملياتی تعريف شده در اين بخش با 
توجه به شاخص های برنامه ريزی شده، به حجم بااليی از منابع مالی نياز خواهد داشت. 
طی ساليان گذشــته، تنها منبع موردتوجه در اين بخش، استفاده از منابع دولتی و 
اعتبارات عمرانی کشور بوده، اين در حالی است که حجم باالی سرمايه گذاری موردنياز 
و محدوديت منابع مالی دولتی در اختيار، لزوم به کارگيری روش های نوين تأمين منابع 

مالی را گريزناپذير نموده است.
2- مشارکت بخش خصوصی به ازای تخصيص پساب )بيع متقابل(:

در اين مدل قراردادی ســرمايه گذار بخش خصوصی که برای ايجاد توسعه طرح های 
صنعتی و يا کشت و صنعت خود به منابع آبی نيازمند می باشد، با انجام سرمايه گذاری 
در تأسيســات فاضالب منطقه جمعيتی مشخص شده از پساب فاضالب تصفيه شده 
تأسيسات به عنوان يک منبع آبی در اختيار استفاده می نمايد. در اين نوع قراردادها 
کليه مراحل ســاخت، بهره برداری و نگهداری از تأسيسات شامل شبکه جمع آوری 
اصــــلی و فرعی، خطوط انتقال و تصفيه خانه، توسط بخش خصوصی به مرحله اجرا 
در خواهد آمد. به ازای اين سرمايه گذاری انجام گرفته برای يک دوره زمانی مشخص و نه 
نامحدود، پساب خروجی از تأسيسات در اختيار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. اين 
نوع قرارداد را می توان در زمره قراردادهای BOT و BOO  دسته بندی نمود ولی چون 
طی اين ســرمايه گذاری، محصول پروژه به طور مستقيم خريداری نگرديده و توسط 
سرمايه گذار برداشت می گردد، به عنوان قراردادهای “بيع متقابل” شناخته می شود. 

3- پساب خروجی از تأسيسات فاضالب به عنوان يک منبع آبی پايدار:
اقليم خشک و نيمه خشک ايران به ويژه در بخش مرکزی و در استان های کرمان، يزد، 
اصفهان، خراسانات، مرکزی، سمنان، قم و تهران از يک سو و نياز روزافزون اين مناطق 

 مليحه اسکندری- کارشناس دفتر تجهيز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش خصوصی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
Eskandary@nww.ir
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تحليل های انجام شده نشان می دهد که توجيه پذيری 
اســتفاده از منابع آبــی حاصل از پســاب خروجی 
از تأسيســات فاضالب در مقايســه با ساير روش های 
تأمين آب، از وضعيت مناســب تری برخوردار می باشد. 
تحليل های ارائه شده برای استفاده از منابع آبی حاصل از 
پساب تصفيه شده خروجی از تأسيسات فاضالب به اين 

شرح می باشد:
- پايداری منبع آبی: با وضعيــت منابع آبی زيرزمينی و 
سطحی کشور، استفاده از اين منابع آن چنان اطمينان بخش 
نمی باشند و با افت شديد سطح آب های زيرزمينی استفاده 
از اين منابع چه باکيفيت خوب و چه به صورت لب شــور، 
مطمئن نمی باشد. ولی استفاده از پساب فاضالب خروجی 
از تأسيسات هيچ وقت با مشکل کمبود روبرو نخواهد شد. 
مادامی که تأمين آب شــرب يک منطقه جمعيتی صورت 
می گيرد، تبديل اين آب مصرفی به فاضالب خام، استفاده 

از پساب تصفيه شده را ممکن خواهد نمود.
- هزينه تمام شده: اين روش در مقايسه با ساير روش های 
تأمين آب به ويژه شيرين ســازی و انتقال آب از دريا به 

مصرف کننده، هزينه پايين تری خواهد داشت.
- قابليت برنامه ريزی بلندمدت: با توجه به آنکه باوجود 
هرگونه کمبود منبع آبی در کشــور، تأمين آب شرب و 
بهداشت از اولويت برخوردار بوده و با صرف هر هزينه ای و 
با اولويت اول صورت خواهد پذيرفت، به اين ترتيب همواره 
فاضالب خروجی وجود داشته و به اين ترتيب برنامه ريزی 

بلندمدت برای استفاده از آن ممکن خواهد بود.
- اولويت اســتفاده برای آب شرب و بهداشت: در آينده 
و با ورود به مرحله بحران آبی و کمبود شديد منابع آبی، 
درصورتی که اولويت بندی استفاده منابع آبی بين شرب 
و بهداشت، صنعت و کشاورزی، الزم باشد، مسلمًا اولويت 
اول اســتفاده از منابع آبی محـــــــدود در اختيار، 
استفاده برای مصرف شــرب و بهداشت خواهد بود. ولی 
با توجه به آنکه پساب حاصل از تصفيه فاضالب از شرايط 
الزم برای اســتفاده برای شــرب و بهداشت برخوردار 

نمی باشد، در بين گزينه های موردتوجه برای اولويت بندی 
استفاده برای شرب و بهداشت قرار نخواهد گرفت.

4- روند آماده سازی قراردادهای بیع متقابل:
به طورمعمول روند آماده سازی قراردادهای بيع متقابل 

در کليه مراحل به شرح زير می باشد:
- پيدايش طرح:

پيدايش اين گونه طرح ها به دو صورت قابل انجام است. 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستايی مربوطه با 
توجه به نياز برای تأمين منابع مالی برای تکميل و يا توسعه 
تأسيسات فاضالب، استفاده از اين روش را در دستور کار 
قرار داده و يا آنکه بخش خصوصی که به منابع آبی جديد 
نيازمند می باشد عالقه مندی خود را برای سرمايه گذاری 
در تأسيســات به ازای تخصيص پساب به شرکت آب و 

فاضالب اعالم می دارد. 
- تهيه گزارش های توجيهی فنی- مالی:

به منظور انجام مراحل اوليه آماده سازی پروژه الزم است 
گزارش توجيهی فنی- مالی ســرمايه گذاری در طرح 
آماده و ارائه گردد. در اين گزارش و طی يک مدل مالی، 
ماتريسی از قيمت تمام شده پســاب به ازای سال های 
مختلف بهره برداری و با نرخ های مختلف بازگشت سرمايه 
و بر اساس روش ارزش حال سرمايه گذاری  ارائه گرديده و 
سپس با انجام مذاکره، مبانی قراردادی تعيين خواهد شد. 

درج فراخوان عمومی شناسايی سرمايه گذار:
چه پيشــنهاد اوليه ســرمايه گذاری در تأسيســات 
موردنظر به ازای تخصيص پساب، برای اولين بار از طرف 
سرمايه گذار مشخص ارائه گرديده باشد و يا از طريق خود 
شــرکت های آب و فاضالب مطرح گردد، درج فراخوان 

عمومی شناسايی سرمايه گذار ضرورت خواهد داشت. 
- مبادله تفاهم نامه اوليه سرمايه گذاری:     

پس از انجام مذاکرات قــراردادی بين بخش غيردولتی 
متقاضی سرمايه گذاری و شــرکت های آب و فاضالب 

به عنوان سرمايه پذير و تعيين مبانی قرارداد شامل:

   احجام عملياتی که بايد احداث گردند؛
   برنامه زمان بندی دوره احداث؛

   حجم پساب تضمين شده؛
   تعداد ســال های در اختيار گذاری پســاب به نفع 

سرمايه گذار و
   ساير شرايط اوليه حاکم بر قرارداد؛  

تفاهم نامه اوليه سرمايه گذاری تهيه و مبادله خواهد شد. 
تنظيم و مبادله قرارداد بيع متقابل:

پس از اتمام مذاکرات قرارداد و مبادله تفاهم نامه اوليه، 
تنظيم قرارداد بيع متقابل در دستور کار قرار می گيرد. 
تنظيم مناسب اين نوع قراردادها ازآن رو اهميت خواهد 
داشت که ضروری است تنظيم روابط فنی، حقوقی، مالی 
و قراردادی دو طرف برای مدت طوالنی انجام شود. اين 
مرحله به طورمعمول با انتخاب يک مشاور ذی صالح انجام 
خواهد شد. اين قراردادها شامل بخش های زير می باشد:

   تفاهم نامه اوليه سرمايه گذاری؛
   شرايط عمومی قرارداد؛

   شرايط خصوصی قرارداد؛
   مدل مالی ارزش گذاری پساب و

   پيوست ها
در اين راســتا  تاکنون بيش از 26 هــزار ميليارد ريال 
به منظور اجــراي 23 طرح بيع متقابل در کل کشــور 
سرمايه گذاري انجام شده است و تعداد زيادي از پروژه ها 
نيز در مرحله آماده سازي مي باشد که اميد است به زودی 

شاهد عقد قرارداد و اجرايي شدن اين پروژه ها باشيم.

نتيجه گيری:
 با استفاده از اين مدل قراردادی و با توجه به نياز روزافزون 
بخش غيردولتی به ويژه بخــش صنعت مناطق مرکزی 
کشور که سرشار از معادن مختلف بوده و اجرای طرح های 
توســعه ای اين صنايع نيازمند تأمين منابع آبی پايدار 
می باشد، ســرمايه گذاری به منظور به کارگيری پساب 
حاصل از تأسيســات فاضالب مناطــق جمعيتی اين 
محــدوده از توجيه پذيری بااليی برخــوردار بوده که 
به اين ترتيب، سياست اتخاذشــده و برنامه ريزی های 
صورت گرفته جهت تکميل و توسعه تأسيسات فاضالب 
مربوطه مدل های قراردادی بيع متقابل می باشد. حجم 
سرمايه گذاری مورد انتظار برای پروژه های تعريف شده، 
بالغ بر 100.000 ميليارد ريال می باشد. مسئله قابل توجه 
در اين مدل های قـــــراردادی، ارزش گذاری مناسب 
پساب به دست آمده خواهد بود تا مبانی قرارداد به درستی 
تنظيم گردد. تهيه قراردادها نيز ازجمله موارد ديگری 
است که بايد با دقت تنظيم گردد تا امکان موفقيت اين 

نوع سرمايه گذاری ها را تضمين نمايد. 

واژه های کليدی: بيع متقابل- آب و فاضالب- پساب- سرمايه گذار- سرمايه پذير- بخش خصوصي- مدل مالي

به منابع آبی پايدار و مناسب برای توسعه طرح های بخش صنعت، ايجاد مراکز کشت و 
صنعت و نيازهای شهرداری ها جهت توسعه فضای سبز و تأمين منابع آبی گردشگری 
و توريست، استفاده بهينه از منابع آبی در اختيار و بازچرخانی چندين نوبتی آب در 
اين مناطق را ضروری نموده است. در اين راســتا يکی از منابع آبی پايدار و مطمئن 
پساب حاصــــل از اجرای طرح های جمع آوری و تصفيه فاضالب می باشد. در جدول 

شماره-1، انواع روش های تأمين منابع آبی بخش های مختلف به غيراز بخش آب شرب 
و بهداشت، مقايسه گرديده اســت. همان طور که از جدول نشان داده شده استنباط 
می گردد، اســتفاده از منابع آبی حاصل از تصفيه فاضالب جمع آوری شــده مناطق 
جمعيتی کشور در مقايسه با ساير روش های تأمين آب برای بخش های صنعت، مصارف 

شهرداری ها و گردشگری و توريست، از توجيه پذيری باالتری برخوردار می باشد.

جدول شماره-1:  انواع روش های تأمين منابع آبی بخش های مختلف به غير از بخش آب شرب و بهداشت

شــــاخــــص
    روش تأمين آب                                

پايداری 
منبع آب

هزينه 
تمام شده

قابليت برنامه ريزی 
بلندمدت جهت استفاده

اولويت برای استفاده در 
مصارف شرب و بهداشت

استفــــاده از منابع آبی زيرزمينی و 
سطحـــی باکيفيت مطلوب

نسبتًا 
زيادنسبتًا مناسبنسبتًا زيادمناسب

استفاده از منابع آبی حاصل از آب های عمدتًا 
زيرزمينی باکيفيت نامناسب )عمدتًا لب شور(

نسبتًا 
متوسطنامناسبکممناسب

اســـتفاده از طرح های شيرين سازی و 
زيادمناسبزيادمناسبانتقـــــــال آب دريا

استفاده از منابع آبی حاصــــــل از پساب 
کممناسبنسبتًا زيادمناسبتصفيه شده خروجی از تأسيسات فاضالب
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این روزها مرتباً در خصوص از بین رفتن منابع آب، کاهش ســطح 
آب ســفره های زیرزمینی و بارش های ســالیانه و مشکالت تامین 
آب برای مصارف شــرب، صنعت و کشاورزی بحث می شود و اصوالً 
محفلی نیســت که بحث آب مطرح باشــد و نگرانی های حاضرین 
عیان نباشد. اما به نظر می رسد بحران به حدی جدی است که دوران 
نگرانی محض گذشــته، اینک باید به موضوع آب نه به عنوان یک 
معضل وزراتی و بخشی بلکه به عنوان مشکل ملی و حتی امنیتی 

پرداخته شود.
از بین رفتن منابع آب ســطحی و زیرزمینی تبعات جبران 
ناپذیری همچون کوچ های جمعی، خالی شدن روستاها و 
مناطق خشک و بروز مشکالت اشتغال در مناطق مهاجر پذیر 
و از بین رفتن فرصتهای شــغلی مناطق تخلیه شده در کنار 
نابودی زیست بوم های طبیعی و تهدید پتانسیل های حیات 

وحش در حال انقراض خواهد شد. 
الگوی مصرف آب در ایران نشان می دهد بخش زیادی از آب مصرفی 
در حوزه های کشاورزی بوده و تنها چند درصدی به عنوان آب شرب 

و صنعت مصرف می شود.
 در سالیان گذشته تبلیغات زیادی مبنی بر 

رعایت الگــوی مصرف و صرفه جویی 
در مصارف شــرب انجام گردیده 

و ســرمایه گذاری بســیاری 
برای بازیافت و تجدید پذیر 

کردن آن از طریق تصفیه 
فاضالب و مصرف مجدد 
در صنعت و کشاورزی 
انجــام پذیرفتــه، که 
در جای خود بســیار 
ضــروری و مطلــوب 
اســت و ضمن بازیافت 

بخش اعظم آب، بهبود 
شرایط زیست محیطی را 

نیز در پی دارد. اما باید توجه 
داشت که این سرمایه گذاری 

عظیم فقط برای بازیافت کمتر از 
ده درصد از مصارف انجام    می پذیرد 

در حالی که اصلی تریــن تهدید در بخش 
کشاورزی است که با وجود توجه های چند سال اخیر 

در خصوص اصالح روش های آبیاری، متاسفانه هنوز بطور جدی در 
این زمینه فکری نشده است. آبیاری به روش غرقابی و تولید محصول 
با بازدهی کمتر از میانگین جهانی هنوز در سطحی گسترده انجام می 
پذیرد و ضرورت دارد در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد و باید 
توجه داشت که هر گونه برنامه ریزی در این خصوص باید همه جانبه، 
فراگیر و با بکارگیری ســایر گروه ها و افراد تاثیرگذار انجام پذیرد تا 

اندک ذخیره باقی مانده در الگویی درست مصرف و بازیابی گردد.
فشار اقشار مختلف برای بهره گیری حداکثر از منابع بدون توجه به 

بیالن منفی اغلب دشــتها و پایین رفت سریع سطح سفره های آب 
زیرزمینی، خشکی رودخانه ها و از همه مهمتر فرونشست دشتها، 
همه و همه هشــداری اســت که توجه همه جانبه به موضوع آب را 
ضروری تر از هر زمان دیگر یادآور می شــود و مدیریت بخشی آب 
بدون توجه به الگوی طبیعی توزیع آب در کشور و نگاه حوزه ای بالیی 
به سر این مایع منشاء حیات آورده که اینک باید فقط به فکر کاستن 
از مصارف و توجه به توسعه منابع نمود و در این خصوص بکارگیری 
تمامی ارکان جامعه از دولت گرفته تا نهادهای مذهبی و گروه های 
مردم نهاد برای توجه همه جانبــه به »جنگ در پیش رو« ضروری 
می باشد و همه باید بدانند که تمدن هفت هزار ساله ای که همگان 

بدان مفتخریم در تهدید جدی قرار دارد لذا باید :
1- رســانه های جمعی همچون صدا و سیما، مطبوعات، سایت ها 
و نشــریات عمومی با تولید برنامه ها و نگارش مقاالت در حد بسیار 

گسترده، بطور جدی به موضوع آب بپردازند.
2- استفاده از ظرفیت نهادهای مذهبی همچون ائمه جماعات و تکایا 
و رهبران افکار عمومــی در جهت بیان بحران و تبعات آن به منظور 
عمومی کردن مخاطبین و توجه همگانی به مشکالت 

آبی پیش رو.
3- برگزاری جلســات ســخنرانی و 
کارگاههای آموزشــی در سطح 
مدارس روســتاها و شهرهای 
کوچــک بــا اســتفاده از 
کارشناســان منابع آب 
برای افزایــش آگاهی 

نسل جوان جامعه 
4- برگزاری جلسات 
برای اعضای شوراهای 
اســالمی، دهیاران و 

معتمدین محالت
5- طراحــی الگوهای 
اجباری کشت مناسب در 
هر منطقه و الزام کشاورزان 
برای رعایــت الگوها از طریق 

ایجاد تشکلهای مردمی
اگر چه بحران آب در طول چند سال 
گذشته در محافل علمی به عنوان بحث روز 
مطرح بوده ولی این معضل در ســطح عموم جوامع 
چندان نگران کننده مطرح نمی شود. به عبارت دیگر مثاًل برنامه های 
صدا و سیما به عنوان یک رسانه کثیر االنتشار و پرمخاطب هشداری 

را به مخاطب خود منتقل نمی نماید.
لذا به نظر می رسد در این خصوص باید روش های جدیدی را برای 
افزایش آگاهی مردم به کار بســت تا همگان بدانند که بحران آب از 

مرحله هشدار نیز گذشته و اکنون به مرحله خطر رسیده است.
»پس تا دیر نشده بیـدار شویم، منابع اندک آب در حال پایان یافتن 

هستند«

 الگوی
 مصرف آب در ایران

 نشان می دهد بخش زیادی از
 آب مصرفی در حوزه های کشاورزی
 بوده و تنها چند درصدی به عنوان

 آب شرب و صنعت مصرف
می شود

 نابودی منابع آب 
تهدید تمدن چند هزار ساله ایران است

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی مقاله

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

|محمد رنجبر، مدیرعامل شرکت مهندسین 

مشاور الر |
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سید محمد هاشــمی گفت : 11 پروژه با اعتباري بالغ بر هزار و 
740میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رســید 
که مهم ترین آنها می توان به پست های 20 کیلو ولت ، توسعه و 
بهینه شبکه فشارضعیف ، پیاده سازی سیستم ami ، توسعه و 

بهینه شبکه فشار متوسط و... اشاره کرد.
سید محمد هاشمی  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ  در گفتگوی اختصاصی با برقاب ضمن تبریک هفته دولت 
گفت : شرکت توزیع برق تهران از شرکت های بزرگ در نوع خود 
است که 4380 مشترک و 20 هزار گیگا وات ساعت فروش انرژی 
دارد و همچنین 12هزار پســت زمینی و 6 هزار کیلومتر شبکه 

زمینی 20 کیلو ولت دارد.
وی گفت : این شرکت 34 درصد از کشور را شامل می شود که در 
نوع خود بسیار مهم است چرا که تامین انرژی کالن شهر تهران 

را به عهده دارد.
سید محمد هاشمی در ادامه گفت :شــرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ در رابطه با اقتصاد مقاومتی در راستای بیانات مقام 
معظم رهبری از سال های قبل این کار را در تهران آغاز نموده که 

نمونه بارز آن کاهش تلفات از 14 درصد به 6/6  است .
وی گفت : ما توانســته ایم با هزینه های کمتــر و صرفه جویی 
مناســب تلفات انرژی را از ســال 92 تا کنون  از رقم 9/3 به 6/6 
برسانیم به طوری که تلفات ما نسبت به برخی کشورهای خارجی 
کمتر است البته ما باید تالش کنیم این رقم به زیر 5 درصد برسد .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در ادامه گفت: 
ازدیگــر اقدامات مهم در بخش اقتصــاد مقاومتی کاهش پیک 
مصرف است که سال گذشته 450 مگاوات وامسال 270 مگاوات 

کاهش داشته ایم که کاری بسیار بزرگ است .
وی افزود : در سال گذشته سه پروژه مهم با نصب 34 هزار کنتور 
هوشمند افتتاح شد که امسال نیز 55 هزار کنتور دیگر در برنامه 
قرار گرفته وهمچنین اتوماســیون نمودن پست های توزیع که 
اکنون بیش از 350 پست اتوماسیون شده ،توانسته ایم در کشور 

رتبه اول را به خود اختصاص دهیم .
ســیدمحمد هاشــمی گفت : در ادامه برنامه های این شرکت 
می توان به مانیتورینگ کردن 1200 فیدر 20 کیلوولت اشــاره 
کرده که باعث کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق شده است . 
وی افزود: 2600 مشترک اولیه داریم که از این تعداد برای 2000 
مشترک کنتور های هوشمند نصب شده که با نصب این کنتورها 
مشترکین اداری و هم ، ما نیز می توانیم به صورت آنالین مصرف 
برق را مدیریت کنیم.  وی گفت : برای  1200 مشترک کنتور سه 
تعرفه نصب کرده ایم و سال گذشته نیز در راستای توسعه ، احداث 
و بهینه ســازی 3000 میلیارد ریال هزینه شده و امسال نیز در 
هفته دولت هزار و 740 میلیارد ریال در 11 آیتم به بهره برداری 

خواهند رسید که از مهم ترین پروژه ها می توان به پست های 20 
کیلو وات ، شبکه فشارضعیف ، خازن های پیاده سازی سیستم 
ami  و... اشــاره کرد که امیدواریم با بهر ه برداری این پروژه ها 

بتوانیم سرویس دهی بهتر و مطلوب تری به مردم ارائه دهیم .
سید محمد هاشمی گفت : امسال با اجرایی شدن پروژه های سال 
گذشــته 30 درصد از تماس های مردمی  و 22درصد خاموشی 

کاهش یافته است .
وی ادامه داد : ما در سال 94 – 150 هزار مشترک جدید جذب 
کرده ایم و 50 هزار مشترک ظرفیت را افزایش داده ایم و سعی 
کرده ایم با تعامل با مردم و صنایع مختلف و تبلیغات در مدارس 

و رسانه ها در خصوص تغییر مصرف اقدام کنیم .
الزم به ذکر اســت : با توجه به اینکه از ســاعت 13 الی 16  عصر 
ساعت پیک مصرف است و در این زمان قیمت برق 2 برابرخواهد 
شد، اگر مردم تنها در این زمان از لوازم برقی کمتر استفاده کنند 

و بتوانند 500 مگاوات برق را کاهش دهند 15 هزار میلیارد ریال 
صرفه جویی می شود. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
گفت: نرم افزار های مختلفی از جمله : ســامانه 121 )فوریتهای 
برق( ، سامانه 85121)خدمات بازرسی و ارزیابی خدمات برق( 
و ســامانه 1521 )پرداخت غیرحضوری قبوض برق ( برای رفاه 

حال مشترکین طراحی شده است .
وی در پایان گفــت : اگر ما که جزیی ازدولت هســتیم بتوانیم 
وظایف خود را درقبــال مردم انجام دهیم و پروژه های مهمی را 
در هفته دولت به بهره برداری برسانیم توانسته ایم راه توسعه و 

بهینه سازی را افزایش دهیم.

 ميزان اعتبارات ارزی”
و ريالی پروژه

“) ميليون ريال ( 
اهداف اجرايی پروژه محل جغرافيايی نام پروژه ف

ردي

52.986 احداث و بهينه سازی 50 کيلومتر خط شبکه فشار متوسط”
) 36 کيلومتر توسعه و 14 کيلومتر بهينه (

 شرکت توزيع نيروی برق
تهران بزرگ توسعه و بهينه شبکه فشار متوسط 1

95.482 احداث و بهينه سازی 136کيلومتر خط شبکه فشار ضعيف”
“) 70 کيلومتر توسعه و 66 کيلومتر بهينه (

 شرکت توزيع نيروی برق
تهران بزرگ توسعه و بهينه شبکه فشار ضعيف 2

90.806 احداث و بهينه سازی 124دستگاه پست فشار متوسط”
“) 104 دستگاه توسعه و 10 دستگاه بهينه (

 شرکت توزيع نيروی برق
تهران بزرگ توسعه و بهينه پست فشار متوسط 3

519.371 برقراری 26410 انشعاب مشترکين  شرکت توزيع نيروی برق
تهران بزرگ برقراری انشعابات مشترکين 4

515.000   قرائت متمرکز کنتورهای ديماندی اوليه و ثانويه”
“بر اساس طرح فهام مناطق برق تهران بزرگ AMI 5 پياده سازی سيستم

9.000 کاهش تلفات و جبران توان راکتيو شهر تهران
 نصب 8000 دستگاه خازن فشار ضعيف”

  12/5 کيلووات
“در شبکه توزيع برق تهران بزرگ

6

32.000   نصب و بهره برداری از 210 دستگاه سکسيونر جديد”
“20 کيلوولت هوايی موتوردار با قابليت اتوماسيون

 در سطح شبکه 20
کيلوولت شرکت

 نصب و بهره برداری از 210 دستگاه”
  سکسيونر جديد

“20 کيلوولت هوايی
7

350.000

  نصب و بهره برداری از 370 دستگاه پست”
 اتوماسيون جديد با 1480 دستگاه کليد 20کيلوولت در

 راستای افزايش قابليت پايداری و مانور شبکه 20 کيلوولت
“تهران بزرگ

 در سطح شبکه 20
کيلوولت شرکت

 نصب و بهره برداری از 370 دستگاه”
  پست

 اتوماسيون جديد با 1480 دستگاه کليد
“20کيلوولت

8

14.000
اجرای مانيتورينگ پست های فوق توزيع تهران در”
  راستای ارتقای وضعيت کنترل و مديريت شبکه 20

” کيلوولت

 در سطح شبکه 20
کيلوولت شرکت

 اجرای مانيتورينگ پست های فوق”
توزيع تهران در

 راستای ارتقای وضعيت کنترل و
  مديريت شبکه 20

 کيلوولت و برنامه ريزی جهت تکميل اين
“مهم تا سال 1396

9

61.000 ارتقای خودروهای مانور و عيب يابی 20 کيلوولت”
“شرکت به لحاظ خودرويی و تجهيزات پيشرفته ذيربط

 در سطح شبکه 20
کيلوولت شرکت

 ارتقای خودروهای مانور و عيب يابی”
20 کيلوولت

 شرکت به لحاظ خودرويی و تجهيزات
“پيشرفته ذيربط

10

350 رصد آنالين وضعيت قطع و وصل روشنايی  شرکت توزيع نيروی برق
تهران بزرگ

 مانيتورينگ روشنايی بزرگراه های
چمران و مدرس 11

1.739.995 جمع

پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ در هفته دولت سال 1395

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ خبرداد:

بهره برداري از 11 پروژه در هفته دولت

گفت و گو ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

تهـران
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به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب روستایي استان تهران 21 طرح و پروژه 
آبرساني طي هفته دولت در سطح روستاهاي استان تهران به بهره برداري رسید.

 پور رجب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب روستایي استان تهران 
گفت : تعداد 21 طرح و پروژه آبرســاني در سطح شهرســتانهاي اسالمشهر ، بهارستان، 
پاکدشــت ، تهران، رباط کریم ، ری ، شــمیران ، فیروزکوه و مالرد همزمان با هفته دولت 

افتتاح شد. 
پور رجب گفت :  براي اعتبارات این پروژه ها مبلغ 37961 میلیون از محل اعتبارات استاني 
هزینه شده است که با بهره برداري از آنها ساکنین مشترکین این شرکت در شهرستانهاي 

سطح استان تهران از نعمت آب آشامیدني سالم بهره مند شدند.
وي افزود :  روســتاهاي  قاسم آباد خشکه،، فیروز بهرام ، حسن آباد خالصه ، امام زاده باقر، 
ارمبویه ، ابراهیم آباد ، حمامک ، صالح آباد غربــی ، چهلقز ، قلعه نو چمن ، جاده نظامی ، 
زرد بند ، امامه پایین ، کندعلیا، هرانده ، امیر آباد و ارغش آباد همزمان با هفته دولت شاهد 

افتتاح پروژه هاي آبرساني بودند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

اقدام و عمل ـ  دولت ، اميدوار و استوار

 افتتاح 21 پروژه آبرساني همزمان با هفته دولت
 در روستاهاي استان تهران

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

تهـران
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نام 
شهرستان

نام مجتمع 
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رو

د  پ
دا

اعتبار تع
هزينه شده 
) ميليون 

ريال(

محل تامين 
اعتبار

مشخصات اجرايی پروژه

توضيحات
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خز

م م
حج
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اح

 )و
پاژ

 پم
گاه

ست
اي

اسالمشهر

قاسم آباد 
خشکه، 

فيروز بهرام، 
حسن آباد 

خالصه

-300--1استانی33207
احداث مخزن بتنی زمينی 300 

متر مکعبی، حفر و تجهيز چاه آب 
آشاميدنی ، ديوار کشی مخزن آب

خط انتقال، تجهيز چاه، احداث ---2-استانی21043امامزاده باقربهارستان
ساختمان تأسيسات و فنس  کشی

پاکدشت
حمامک، 
ارمبويه، 

ابراهيم آباد
-2791300استانی513008

احداث مخزن بتنی زمينی 300 متر 
مکعبی ، لوله گذاری شبکه داخلی، 
حفاری چاه آب آشاميدنی، تجهيز 

چاه آب آشاميدنی ، شبکه توزيع

صالح آباد تهران
لوله گذاری و شبکه داخلی و نصب --6-1استانی12498غربی

انشعابات

حفاری چاه دستی----1استانی11140امامزاده باقررباط کريم

ری

چهل 
قز، قلعه 
نوچمن، 

جاده نظامی

-1300---استانی34870

احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی، 
احداث مخزن هوايی فلزی 100 

مترمکعبی و احداث مخزن هوايی 
فلزی 200 متر مکعبی

شميران
زردبند، 

امامه پايين، 
کندعليا

اجرای شبکه داخلی، تأمين برق چاه --1.7--استانی22262
آب آشامدينی

حفاری چاه دستی، تجهيز چاه، ----1استانی31245هراندهفيروزکوه
تأمين برق چاه

امير آباد و مالرد
اجرای خط انتقال---13-استانی18688ارغش آباد

2137961جمع 

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

طرح جمــع آوری، انتقال و دفــع و تصفیه فاضالب 
خانگی شهریار به منظور ارتقای سطح زیست محیطی، 
جلوگیــری از آلودگی منابع آب و تغذیه ســفره های 
آب زیرزمینی، توسعه بخش های کشاورزی، صنعت 
و اشــتغال توســط شــرکت آب و فاضالب شهرها و 

شهرکهای غرب استان تهران به اجرا درآمده است. 
خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب شهریار

محدوده تحت پوشــش طرح فاضالب شهریار از 15 
ناحیه جمع آوری فاضالب جمعا به مســاحت 3130 
هکتار تشکیل شده است. به لحاظ سختی اجرای پروژه 
در معابر پر رفت و آمد شهری امکان اجرای این خطوط 
به صورت ترانشه باز میسر نبود. از این رو خطوط لوله 
به روش نقبی اجرا شــده است. این طرح صرفا مربوط 

به جمع آوری و تصفیه فاضالب خانگی بوده و شــامل 
جمع آوری آب های سطحی نمی شود.

عمده خطوط فرعی مرحله اول طرح به طول 90هزار 
و 414 متر و کل خطوط اصلی به طول 11هزار و 529 
متر و 3هزار متر خطوط انتقــال در قطرهای 1400 
و 1600 میلی متــر به اجرا درآمــده و به بهره برداری 
می رسد.  در مرحله اول شــبکه جمع آوری فاضالب 
شهریار حدود 120هزار  و414 متر خطوط لوله فرعی 
و 11 هزار و 529 متر خطوط اصلی و در مجموع 131 
هزار و 943 متر لوله گذاری پلی اتیلن جهت جمع آوری 
فاضالب انجام می شــود. خط انتقال فاضالب شهریار 
حدود 3هزار متــر لوله پلی اتیلن به قطرهای 1400 و 
1600 میلیمتری است که به شکل نقبی اجرا می شود.         

این طرح شامل 3 مدول اســت و هر کدام به ظرفیت 
240 هزار نفر در افق برنامه ریزی شده ی سال 1415 
پاســخگوی نیازهای تقریبا 720 هــزار نفر خواهد 
بود. آبفای شــهرها و شهرکهای غرب، مدول اول این 
تصفیه خانه را از ســال 1390 در فاصله 4 کیلومتری 

جنوب شــرقی شهرســتان شــهریار و در زمینی به 
مســاحت 23 هکتار اجرا می کند. همچنین شــبکه 
جمع آوری فاضالب و خط انتقــال از محل اعتبارات 
عمومی کشــور و منابع داخلی شرکت آب و فاضالب 
شهرها و شــهرکهای غرب اجرا می شود.   در طراحی 

این تصفیه خانه شــرایط اعالم شــده توسط سازمان 
حفاظت محیط  زیســت از جمله تامین فضای ســبز 
مناسب، تاسیسات مورد نیاز جهت جلوگیری از انتشار 
بو و جمع آوری و انتقال پسماندهای تولیدی در نظر 

گرفته شده است.   

غرب استان تهران دربرگیرنده شهرها و شهرکهایی 
اســت که به دلیل رشــد روزافزون جمعیت و تراکم 
جمعیتی باال عموما با مشــکل تامین آب آشامیدنی 
روبرو هســتند. شــرکت آب و فاضالب شــهرها و 
شهرکهای غرب استان تهران همواره کوشیده است 
تا این مسئله را به بهترین صورت ممکن سامان دهد. 
عملکرد آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران نشان 
می دهد که کوشــش متخصصان و همکاران شرکت 
سبب شده اســت که خطوط انتقال، توسعه و اصالح 

شبکه رشــد قابل مالحظه ای داشته باشد و در سایر 
مولفه های حوزه فنی و توسعه مانند حفر و تجهیز چاه، 
احداث مخازن، ابنیه، حصارکشــی، محوطه سازی، 
بازســازی انشــعابات فرســوده، و .... نیز شرکت از 

پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. 
شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب تهران 
در سال 1372 با در اختیار گرفتن 11 شهرک کار خود 
را آغاز کرد و هم اکنون مدیریت تامین، توزیع، ذخیره 
آب و جمع آوری شــبکه های فاضالب ســاکنان 13 
شــهر و 43 شهرک را در مناطق تحت پوشش خود با 
جمعیتی معادل 289، 844، 1 نفر برعهده دارد. 496، 
954، 1 نفر تعداد کل مشترکان و 359، 238 اشتراک 

نیز تعداد کل انشعاب های شرکت است.
نگاهی به آمار آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران تا 
پایان اسفندماه 1394 نشان می دهد که این شرکت 
114 باب مخزن و 312 حلقه چاه داشــته است که 
از این تعــداد 287 حلقه در مــدار بهره برداری قرار 
داشته اند و تامین آب مشــترکان تحت پوشش این 
شــرکت را انجام می دهند. طول شــبکه توزیع این 

شرکت نیز 1979 کیلومتر بوده است.
یکی از کارهای بزرگ غرب استان تهران سر و سامان 

دادن به وضعیت فاضالب ها، پســاب های خانگی و 
صنعتی و بهداشــت آب های زیرزمینی اســت. این 
شرکت نیز با احداث تصفیه خانه های فاضالب قدس 
و شهریار و آغاز ساخت تصفیه خانه های فاضالب دیگر 
و توسعه شبکه انتقال خطوط فاضالب گام مهمی در 

این جهت برداشته است.   
همچنین بخشــی از وظایف شــرکت بر عهده دفتر 
روابط عمومی بوده اســت. این دفتر کوشیده است 
تا جدا از بازتــاب تمام فعالیت های پیدا و ناپیدای که 
در زیر مجموعه های شــرکت انجام می شود، نقش 
موثری در گسترش فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
و ترویج ضرورت های گســترش شبکه های فاضالب 
داشته باشد. چاپ و انتشار بنر، پوستر، کتاب، انتشار 
فصلنامه اینفوگرافیک برگاب، به روزرســانی پایگاه 
خبری برگاب به نشانی Bargab.ir و برگزاری ده ها 
سخنرانی و همایش و جلســه و امضای تفاهم نامه با 
آموزش و پرورش های غرب استان تهران برای آموزش 
دانش آموزان با مفاهیم صرفه جویی، مصرف بهینه، 
تصفیه فاضالب و محیط زیست بخشی از کوشش های 
شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان 

بوده است.     

آبفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران در یک نگاه

طرح فاضالب شهريار

طرح تصفيه خانه فاضالب شهريار
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فاز اول این طرح هم اکنون با مشخصات حدود120هزار متر خطوط لوله فرعی و 11هزار متر خطوط لوله اصلی در بخش شبکه جمع آوری فاضالب و 3 هزار متر خط 
انتقال و ســاخت تصفیه خانه با ظرفیت 240 هزار نفر با مدیریت طرح »شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد« و مشاوره شرکت »مهندسین مشاور پارس آب 

تدبیر« در حال اجراست.

پایگاه خبری برگاب به آدرس Bargab.ir از سال 
1392 فعالیت خود را در قالب نشــریه الکترونیک و 
اینفوگرافیک و به صورت ماهیانه آغاز کرد. این نشریه 
با رویکرد بازتاب اخبار تحلیلی آب و فاضالب شهرها و 
شهرکهای غرب تهران و پوشش خبری فعالیت های 
این شرکت در وهله نخست و پوشش خبرهای آب و 
فاضالب استان تهران و سپس ایران فعالیت می کرد.  

برگاب، همچنین  نشریه ای دو زبانه است که در هر 
شــماره اخبار و مقاله ها و گزارش هایی نیز به زبان 
انگلیسی منتشر می کند. از اسفندماه 1394، برگاب 
از شــکل نشــریه الکترونیک به قالب پایگاه خبری 
آبفای شهرها و شــهرکهای غرب درآمد و همزمان 
به صورت فصلنامه نیز در قالب نشــریه الکترونیک 
منتشــر می شــود. فصلنامه الکترونیک برگاب نیز 

به همان آدرس Bargab.ir قابل دسترسی است. 
برگاب، وابسته به روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
شهرها و شهرکهای غرب استان تهران، در لغت نام 
آبی اســت که هنگام ریزش بــاران جذب درختان 
و گیاهان می شــود اما در واقع ســایت و نشریه ای 
تحلیلی- خبری پیرامون آب و هر آنچه با آب پیوند 

دارد است. 

مدول اول تصفیه خانه فاضالب جهت تصفیه فاضالب 
منتقل شده و در کنار شبکه جمع آوری طراحی شده 

است.
 روش تصفیه فاضالب در ایــن تصفیه خانه، تصفیه 

بیولوژیکی به روش SBR به همراه هاضم بی هوازی 
لجن می باشد. این مدول و بخش مدیریت و تصفیه 
لجــن آن به صــورت یکپارچه بــا ظرفیتی معادل 

240هزار نفر ساخته می شود.

مجموع اعتبار صرف شــده برای خطوط جمع آوری 
فرعی، اصلی و انتقال بــه همراه فاز اول تصفیه خانه 
به میزان 38.5 میلیون یــورو )با در نظر گرفتن نرخ 
تبدیــل ارز به ریال در حال حاضــر( معادل 1347 

میلیارد ریال می باشد.
همچنین در راســتای انجــام برنامــه میان مدت 

طرح فاضالب شــهریار و انتخاب سرمایه گذار برای 
اجرای30 کیلومتــر خطوط اصلی، با اســتفاده از 

ظرفیت ماده 56 مناقصه در حال انجام می باشد.
تایید طرح به میزان 40 کیلومتر شبکه جمع آوری 
فاضالب به همراه 6هــزار فقره انشــعاب از طریق 

ظرفیت فاینانس جاری نیز در حال اجراست.  

عملکرد شبکه وخطوط انتقال طرح فاضالب شهريار

جمع کل
1600 1400-400 315-200

انشعابات )فقره( وضعيت
خط انتقال)متر( شبکه فرعی )متر( شبکه اصلی)متر(

319.280 3.062 60.292 255.926 60.000 نواحی موجود

132.899 0 4.661 128.238 25.000 نواحی توسعه

88.910 3.062 14.549 71.299 4.304 کل عملکرد تا کنون

فاز اول ساخت تصفيه خانه فاضالب

پايگـاه خبـری برگـاب

مدول اول تصفيه خانه فاضالب

وضعيت مالی طرح تصفيه خانه فاضالب 
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  سعید بهادیوند چگینی با تبریک هفته دولت به خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان رجایی و باهنر ابتداء به پروژه های شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین اشاره کرد و گفت :همزمان 
با هفته دولت ودر ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 170 
طرح  شــرکت توزیع بــرق  و 5 پروژه نیروگاهی دراســتان 
قزوین با هزینه ای بالغ بر871 میلیارد و 73 میلیون ریال در 
شهرستان های )قزوین، محمدیه، آوج، البرز، تاکستان، بوئین 
زهرا و آبیک( در قالب توسعه و احداث، نیرو رسانی، اصالح و 
بهینه سازی، روشــنایی معابر، رفع ضعف ولتاژ   مسکن مهر،  

به بهره برداری رسید . 
وی در ادامه افزود : از مجموعه پروژه های مذکور در شهرستان 
قزوین 53 طرح ، محمدیه 30، دربوئین زهرا و آبیک هر کدام 
15،تاکستان 31، البرز 21 و آوج  نیز 5 پروژه به بهره برداری 

رسید. 
   بهاديوند چگينــی در خصوص پروژه های نيروگاهی  
قابل افتتاح  افــزود : در هفته دولــت همچنین 5 پروژه 
نیروگاهی شامل نیروگاه بادی مپنا با 10 مگا وات در تاکستان، 
شــرکت نســاجی میهن مهر با 15  مگاوات در البرز،شرکت 
الماس پود ایران با 3 مگاوات در آبیک، شــرکت توسعه نوین 
البرز با 10 مگاوات و شرکت سبز برق مینودر با 4 مگا وات در 
بوئین زهرا با هزینه ای بالغ بر 780 ملیارد ریال بهره برداری 

شد. 
 مدير عامل شــرکت توزيع نيروی برق استان قزوين 

با ارائه گزارش عملکرداين شرکت  در دولت تدبير و 
اميد افزود: دردولت تدبیر و امید در این شرکت فعالیتهای 
زیادی انجام شده که اّهم آنها عبارتند از  : کاهش انرژی توزیع 
توزیع نشده )0/86  در صد(،کاهش مدت زمان خاموشی هر 
مشــترک )1/23دقیقه در روز(،انجام پــروژه هاي مدیریت 
مصرف و کاهش پیک بار به میزان 125/9 مگاوات )به میزان 
242 درصد برنامه (،کاهش تلفات شبکه توزیع به 8/9 در صد، 
فعال سازي اکیپهاي خط گرم در جهت کاهش خاموشي ها، 
اندازه گیري و مانیتورینگ اطالعات فیدرهاي فشار متوسط 
از راه دور،برقراری سامانه 1521 جهت پرداخت تلفنی قبوض 
برق، برقراری سیســتم بایگانی مکانیزه و آرشیو الکترونیکی 
بصورت پایلوت انتخابی شرکتهای توزیع، نصب  1500 کنتور  
هوشمند آب و برق برای کلیه چاههای کشاورزی، واگذاری 
خدمات به مشترکین و متقاضیان در دفاتر پیشخوان استان، 
راه اندازی سیستم کنترل از راه دور قرائت مشترکین دیماندی 
 ،web تحت وب، راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری تحت
استقرار سیســتم GIS در شــبکه توزیع، ظرفیت سازي و 
برقرساني به 25000 واحد مسکن مهر در سطح استان، تجهیز 
و راه اندازي سایت آموزشــهاي تخصصي توزیع ، راه اندازی 
پورتال جدید شــرکت توزیع . صدور 195 فقره موافقتنامه 
تولید پراکنده با قــدرت 4345/88 مگاوات، صدور 47 فقره 
پروانه احداث با قــدرت 330/75 مگاوات، بهــره برداري از 
95/5 مگاوات تولید پراکنده بادي و گازي هماهنگي براي 90 
مگاوات تولید آماده به کارمولد های دیزلی براي استفاده در 

شرایط اضطراري و پیک بار .
 وی در پايان  با اشــاره به ارزيابی های انجام شده از 
عملکرد اين شرکت در ســطح ملی و استانی افزود:  
همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  24 ساعته  
مشغول ارائه خدمات  به  مشترکین  برق و مردم شریف استان 
بوده و در راستای جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع بیش 
از پیش تالش می کنند واین شــرکت در ارزیابی های سطح 
ملی و اســتانی همواره سرآمد بوده اســت از جمله بر اساس  
ارزیابی ساالنه جایگاههای الکترونیکی  شرکتهای صنعت آب 
و برق در سال 1395  که  توسط وزارت نیروی  انجام شد رتبه 
برتر در بهينه سازی خدمات  » وب«  به مشترکين را در 
سه موضوع   اطالع رسانی ، تعاملی و تراکنشی  در سطح 
کشور  کسب کرد همچنین با توجه  نتایج حاصله از ارزیابی 
ستاد صیانت استان قزوین در اجرای برنامه های ابالغی ستاد 
مرکزی صیانت در سال 94 که توسط استانداری قزوین انجام 
شده،اين شرکت  عنوان دستگاه برتر استانی را در گروه 
دستگاههای زيربنايی در حوزه عفاف و حجاب و حقوق 
شهروندی  در سطح استان بدست آورد و وظیفــه خود 
می دانم 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 شــهید 
پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکاری الزم  
را بااین شــرکت دردر برنامه های پیک بار در  فصل تابستان 

دارند تقدیر و تشکر می نمایم .

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

اقدام و عمل، ملت - دولت ؛ اميد وار و استوار

 درهفته دولت 175 پروژه
 صنعت برق به بهره برداری رسید 

   اّهم عملکرد شرکت توزيع نيروی برق استان قزوين 
دردولت تدبير و اميد 

مشترکین محترم برق :
همه ما در مدیریت مصرف برق مسئول و سهیم هستیم حتی با        خاموش کردن یک وسیله برقی کم مصرف در ساعات اوج بار

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان قزوين

 شمــاره هشتم
قزوینشهریور 1395
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

بهره برداری از 9 پروژه برق رسانی  در رودان

شرکت توزيع برق هرمزگان دستگاه برتر جشنواره شهيدرجايی

با حضور اســتاندار هرمزگان  9 پروژه  برق رسانی در شهرستان رودان به بهره 
برداری رسید.

این پروژه ها شامل 17 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،یک هزارو 
600 متر شبکه فشار ضعیف زمینی، 21 کیلومتر شبکه فشار 

متوســط هوایی، یک کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، 
83 دستگاه پســت هوایی، 3 دستگاه پست زمینی، 833 
دستگاه چراغ روشــنایی معابر و برق رسانی به روستای 
ایل کهوری و تامین برق شهرک های مسکونی روستایی 

افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
در حاشــیه افتتاح این پروژه ها گفت: در سه 
سال گذشــته رشدی که در شرکت توزیع برق 
هرمزگان داشتیم دو برابر 5 سال گذشته بوده 

است.
وی افــزود: در هفتــه دولــت امســال 98 پروژه 

برق رســانی با اعتباری بالغ بر 719 میلیارد ریال به 
بهره برداری رسیده که این طرح ها در راستای محورهای 

اقتصاد مقاومتی است.
ارجمند در تشریح این پروژه ها گفت: بهره برداری از 96 کیلومتر 

شبکه فشــار ضعیف هوایی، 19 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 188 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 22 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، 105 دستگاه 
پست زمینی، 760 دستگاه پســت هوایی و 4 هزارو 312 دســتگاه چراغ روشنایی معابر از 
پروژه های افتتاح شــده در هفته دولت است. وی ادامه داد: 3 پروژه برق رسانی به روستاها در 
شهرستانهای بندرعباس، رودان و بشاگرد، برق رسانی به 5 پروژه مسکن مهر و 7 پروژه برق 

رسانی به شهرکهای روستایی و اصالح شبکه های روستایی افتتاح و 
به بهره برداری رسیده.

اســتاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به فعالیت مطلوب و 
مناسب شــرکت توزیع برق هرمزگان اظهار داشت: 
فعالیت این شرکت در سه سال گذشته بسیار خوب و 
مناسب بوده است که از زحمات مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان و همه کارکنان  این 

مجموعه تشکر و قدر دانی می شود.
جاســم جادری با بیــان اینکه هرمــزگان از 
محرومیت تاریخی رنج مــی برد و کمتر مورد 
توجه واقع شده است، افزود: در اثر تالش فرزندان 
این استان امروز ادعا می کنیم که حتی یک روستاي بدون 
برق در هرمزگان وجود ندارد و امیدواریم روزی فرا برسد 
که بگوییم تمام روستاهاي استان دارای آب و راه دسترسی 

مناسب هستند.
جادري اضافه کرد: در دولت تدبیــر و امید بیش از 100 هزار 
مشــترک برق در هرمزگان افزایش یافته و تابستان امسال نیز با 
وجود شــرجي و گرماي باال و مصرف زیاد برق در استان، برق رساني به 

شکل مناسبي انجام شد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه کسی که مسئولیت می پذیرد باید 
به مردم وعده درست بدهد، اظهار داشــت: باید به دنبال حاکمیت قانون باشیم و یک حاکم 

خوب کسی است که به دنبال اجرای قانون و اصالح ساختار اداری باشد.
جادری گفت: وظیفه دولت خدمت رســانی و اطالع رسانی این خدمات به مردم است و باید 

مردم مطلع شوند که دولت یازدهم چه اقداماتی انجام داده است.

شرکت توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان در نوزدهمین جشنواره شهیدرجایی به 
عنوان دستگاه برتر معرفی و از سوی استاندار هرمزگان مورد تجلیل قرار گرفت.
مراسم تجلیل از دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در ارزیابی عملکرد 
ســال 1394 با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
برگزار شد و دســتگاه های اجرایی برتر در ارزیابی های عمومی و 

اختصاصی معرفی شدند.
در این مراسم شــرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در 
دو بخش خدمت رســانی به مردم و خدمت رسانی به خانواده 
شهدا و ایثارگران به عنوان دستگاه برتر معرفی شد و از سوی 

جادری استاندار هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفت.
اســتاندار هرمزگان در این آیین با بیان اینکه ارزیابی ها نشان 
می دهد وظایف اداری به نحو مطلوبی در هرمزگان در حال اجرا است 
اظهار داشت: در مدت سه سال اخیر فعالیت های خوب و در شان مردم 
صورت گرفته است. وی با بیان اینکه باید برای قرار گرفتن در این سطح 
به خود بالید، تصریح کرد: معتقدیم با زحمات و تالش های صورت گرفته 
توسط دســتگاه های اجرایی، برگ زرینی در تاریخ افتخارات هرمرگان رقم 
خورده است. جادری با اشاره به سیره و مبانی رفتاری و اخالقی شهیدان رجایی 
و باهنر اظهارداشت: این دو شهید بزرگ نام نیک از خود به یادگار گذاشته اند که در 
این دولت نیز فرصت نصیب دولتمردان و کارکنان دولت شده است که بخواهند در مسیر 

این شهدا گام بردارند.

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

هرمزگان
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از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در هفته دولت؛

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

در هجدهمین جشــنواره شــهید 
رجایی و اعالم دســتگاه های برتر 
در زمینه هــای مختلف عملکردی 
در بحــث شــاخص های عمومی و 
اختصاصی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان بوشــهر به عنوان 
دســتگاه برگزیده معرفی و تجلیل 
شد. بر اساس گزارش روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
اســتان بوشــهر به پاس تالش و 
خدمات شرکت آبفار استان بوشهر 

در جهت رشد و بالندگی اهداف سازمانی و ارتقای عملکرد این شرکت موفق 
به کسب عنوان دســتگاه برگزیده استانی از منظر شــاخص های عمومی و 
اختصاصی معرفی و مورد تجلیل اســتاندار بوشهر شد.  بر پایه این گزارش در 
مراسم تقدیر از برگزیدگان دســتگاه های برتر هجدهمین جشنواره شهید 
رجایی استان بوشهر که با حضور دکتر مصطفی ساالری استاندار بوشهر برگزار 
شد شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان بوشهر با مدنظر گرفتن مولفه ها 
وشاخص های انتخابی موفق به کسب رتبه سوم در بین دستگاه های اجرایی 
استان بوشهر گردید و مورد تجلیل اســتاندار قرار گرفت. در این مراسم لوح 
سپاس و تندیس جشنواره شــهید رجایی توسط استاندار بوشهر به مهندس 
طاهریان پور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر اهدا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر از 
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 9 پروژه آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در هفته  دولت خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان بوشــهر، روح اهلل طاهریان پور افزود: در هفته دولت 
امســال دو پروژه آبرســانی روســتایی در شهرستانهای 
دشتســتان و تنگســتان مورد بهره برداری قــرار گرفته و 
همچنین عملیات اجرایی 7پروژه در شهرستان های دشتی 
، تنگســتان ، دشتستان و دشتی آغاز شــد.  وی در ادامه به 
پرژوه های کلنگ زنی شده در هفته دولت اشاره کرد و گفت: 
عملیات اجرایی  دو پروژه اجرای شبکه توزیع  روستای چارک 

و بابمنیر در شهرستان دشتی ، سه پروژه اجرای شبکه توزیع  
روستای شورکی و روســتاهای باغک جنوبی و شمالی  در 
شهرستان تنگســتان و همچنین شبکه توزیع مجتمع 16 
روستای حوزه شمالی شهرستان دشتستان و شبکه توزیع 

روستای محمد صالحی در شهرستان گناوه آغاز شد. 
طاهریان پور  با بیان این که اعتباری بالغ بر80میلیاردریال 
جهت اجرای این پروژه های در نظر گرفته شده است، گفت: 
در صورت تامین اعتبــار و تخصیص به موقع اعتبارات  امید 
می رود این پروژه ها تا ســال آینده  به بهره برداری برســد.   
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان بوشهر  
اضافه کرد: در جریان اجرای این پروژه ها بیش از 70 کیلومتر 
شــبکه توزیع  از نــوع لوله پلی اتیلن به قطــر 63 الی 200 

میلیمتر انجام خواهد شــد.  وی به پروژه هایی بهره برداری 
شده این  شرکت اشاره کرد و گفت: خرید و اجرای خط انتقال 
روستای گناوکان در شهرســتان دشتستان و تکمیل خط 
انتقال مســیر قباگلکی تا بنه گز در شهرستان تنگستان  با 
اعتباری بالغ بر 22میلیارد ریال با حضور مسئوالن استانی به 
بهره برداری رسید.  طاهریان پور با اشاره به عزم جدی دولت 
یازدهم جهت توسعه آبرسانی به روستاها از طریق اعتبارات 
صندوق توسعه ملی، یادآور شد: تخصیص ردیف اعتبارات 
صندوق توســعه ملی برای تکمیل مجتمع  های آبرســانی 
روستایی کشــور در دولت یازدهم صورت گرفته است که 
این نشــان دهنده توجه دولت به روستاها به ویژه در بخش 

آبرسانی روستایی می باشد. 

همزمان با گرامیداشــت هفته دولت عملیات اجرایی 
خط انتقال 33 کیلو ولت برق پروژه آبرســانی سیراف 
به جم به طول 34 کیلومتر با حضور اســتاندار بوشهر 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی 
استان بوشهر، استاندار بوشهر در آیین افتتاح  این طرح  
هفته دولت در جم گفت: خط انتقال آب از ســیراف به 
جم یکی از پروژه های مهم شهرستان جم است و همه 
مســؤوالن برای اتمام این پروژه که با همکاری وزارت 

نفت و نیرو است اهتمام ویژه ای دارند. 
 مصطفی ســاالری با بیان اینکه با تکمیل خط انتقال 
آب ســیراف به جم یکی از اصلی ترین مشــکالت این 
شهرستان حل خواهد شــد، افزود: تفاهم نامه ای بین 
وزرات نفت و نیرو امضا شده و اقدامات الزم برای تکمیل 

این طرح انجام می شود.
ساالری گفت: در راستای هر چه سریع تر انجام شدن 
این پروژه، آغاز عملیات اجرایی پست برق خط انتقال 
آب سیراف به جم انجام می شود.  وی ابراز داشت: برای 
احداث پست برق این پروژه 130 میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شده است.  استاندار بوشهر بیان داشت: 
در سال های گذشته یکی از مشکالت اصلی شهرستان 

جم در حوزه آب بوده است که در سال جاری مشکالت 
آب این شهرستان کاهش یافته است.

در ادامه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان بوشــهر گفت: امید می رود با اجرای این خط 
انتقال برق و تکمیل مابقی اجرای طرح درسال آینده 
شاهد بهره برداری ازپروژه باشیم. روح اله طاهریان پور 
افزود: ایجاد آب شــیرین کن این پروژه به ظرفیت 28 
هزار مترمکعب درحال برگزاری تشریفات مناقصه است 

وعملیات اجرایی آن بزودی آغاز می گردد.
 وی گفت : با اجرای این طرح مشکل آب آشامیدنی جم، 
روستاهای بخش مرکزی وشهرک های مسکونی نفت 
برطرف خواهد شــد.عملیات اجرا شده تاکنون شامل 
احداث خط انتقال ومخازن ذخیره وســاختمان های 
تاسیســات پمپاژوتله متری است وعملیات باقیمانده 
کل طرح خط انتقال برق وپست برق وآبشیرین کن می 
باشد. طاهریان پور با بیان اینکه جهت اجرای این پروژه 
اعتباری بالغ بر 130 میلیارد نیاز در نظر گرفته شــده 
است، افزود: با اجرای این طرح و همچنین پشتیبانی و 
حمایت مدیریت ارشد استان امید می رود این پروژه در 
موعد مقرر به بهره برداری رسیده و شاهد بهره مندی 

مردم شهرستان جم از این خط آبرسانی باشیم. 

وستایی فاضالبر معرفیشرکتآبو
برگزیده بهعنواندستگاه استانبوشهر

رجایی شهید ره جشنوا

نتقالبرق33کیلوولت ییخطا جرا عملیاتا
برسانیجنوباستانباحضور آ وژه برزگترینپر

غازشد آ بوشهر ر استاندا

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 9  پروژه آبفا ر استان بوشهر

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

استان خوزستان با برخورداری از  4 هزار و 15 روستا و جمعیتی بالغ 
بر 1 میلیون و 300 هزار نفر یکی از استان های پر جمعیت روستایی 
کشور اســت. تعداد باالی روستاها و پراکندگی و بعضا سخت گذر 
بودن آنها سختی کار  شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان را 

برای آبرسانی دوچندان کرده است.
یکی از نمادهای بارز خدمت رسانی به روستا آبرسانی به آنهاست. در 
این راه مشکالت عمده ای وجود دارد که مهمترین آن تامین اعتبار 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه های آبرسانی است. در همین زمینه 
دولت تدبیر و امید طی اقدامی اساسی مبنی بر تامین اعتبار مورد 
نیاز برای تکمیل پروژه های آبرســانی روستایی از محل صندوق 
توسعه ملی گامی مهم برداشته اســت که با موافقت مقام معظم 
رهبری و مجلس شورای اســالمی روند پیشرفت پروژه ها شتاب 
قابل توجهی گرفته بطوریکه با بهره برداری از پروژه های آبرسانی 
شاهد تحول اساسی در تامین آب شرب روستاهای استان طی 2 

سال آینده خواهیم بود.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
خوزستان در ارتباط با پروژه های آبرسانی روستایی در حال تکمیل 
که از محل صندوق توســعه ملی تامین اعتبار شــده اند عملکرد 
شرکت آبفار خوزستان از سال 92 لغایت شهریور 95 و پروژه های 

قابل افتتاح در هفته دولت را به شرح ذیل اعالم کرد:
تکميل30پروژه آبرسانی به روستاهای خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان 
درویشعلی کریمی گفت: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید تکمیل 
پــروژه های نیمــه تمام در دســتور کار شــرکت آب و فاضالب 
روستایی خوزستان قرار گرفت از این رو طی سال های 1392 الی 
شهریور ماه 1395 تعداد 30 پروژه آبرسانی به روستاهای استان 
خوزستان تکمیل شد و به بهره برداری رسید.  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی خوزستان ادامه داد: با بهره برداری از این 
30 پروژه 48 هزار و 579 خانوار در غالب 385 روستا از نعمت آب 
آشامیدنی پایدار و بهداشتی برخوردار شدند.  وی با اشاره به مراحل 
عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستایی اظهار کرد: در راستای 
آبرسانی به این تعداد خانوار روستایی 340 کیلومتر خط انتقال و 
399 کیلومتر شبکه توزیع کار گزاری شده  و برای پایداری شبکه 
آب شرب این روستاها 38 دســتگاه مخزن هوایی فلزی و زمینی 

بتنی با ظرفیت 17 هزار و 355 متر مکعب احداث شده است.
درویشــعلی  کریمی با اشــاره به اینکه شاخص کیفیت آب شرب 
روســتاییان به 97/9 درصــد افزایش یافته،  یادآور شــد: یکی از 
اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امیــد توجه جدی به بهبود کیفیت 
آب شرب روستاهای استان خوزستان است، در این راستا شاخص 
مطلوبیت نتایج آزمون های میکروبی در شــبکه توزیع آب شرب 

روستاهای استان تا شهریورماه سال 95 به 97/9 درصد مطلوبیت 
و نتایج آزمون های کلرسنجی به 94/2 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: اقداماتی همچون تجهیز و راه اندازی 4 آزمایشــگاه آب 
شرب روســتایی با اعتباری افزون بر 350 میلیون تومان، نصب و 
راه اندازی 40 دستگاه کلریناتور، آزمایش و بررسی مکرر وضعیت 
کیفی آب شرب روستاهای خوزستان توسط کارکنان خدوم شرکت 
آبفاروستایی استان خوزستان در راستای بهبود کیفیت آب شرب از 

جمله اقدامات انجام  شده است.
مدیرعامل شرکت آبفار خوزستان اظهار 
کرد: این شــرکت طی 3ســال گذشته 
در راســتای مدیریت شــرایط ناشی از 
خشکســالی اقدام به اصالح، توســعه و 
بازسازی 45کیلومتر خط انتقال و 170 
کیلومتر شبکه توزیع کرده است اما یکی 
از مهمترین اقدامات انجام شده استفاده 
از سیستم Drive و جمع آوری مخازن 

هوایی فرسوده بوده است.
کریمی ادامه داد: تبدیل سیســتمهای 
پمپاژ ســری کــه دارای هزینــه های 
استهالکی باالیی بودند به سیستم پمپاژ 
شناور در برخی تاسیسات آبرسانی بوده 
اســت که صرفه جویی بیش از 4 میلیارد 
تومان را در پی داشته و باعث کاهش هدر 
رفت آب آشامیدنی به میزان 1/6 میلیون 

متر مکعب در سال شده است.
اختصاص 64 ميليارد تومان به مجتمع های آبرسانی و 

تک روستاها از صندوق توسعه ملی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصیص اعتبارات 
صندوق توســعه ملی به پروژه های آبرسانی روستایی خوزستان 
گفت: از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مجتمع های آبرسانی 
64 میلیارد تومان و پروژه های آبرسانی به تک روستاها 7 میلیارد 

تومان مصوب شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان با بیان این 
مطلب افزود: با توجه به نیاز استان برای رسیدگی به تک روستاها 
مقرر شد سهم مجتمع های آبرسانی به 62 میلیارد کاهش پیدا کند 
و 2 میلیارد دیگر به پروژه های تک روستایی اختصاص داده شود.

کریمی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اتمام مجتمع های آبرسانی 
393 میلیارد و برای تک روستاها 20 میلیارد تومان است که باید 

عالوه بر مبلغ فوق در سال های آتی تامین شود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعدادی از این پروژه ها به بهره 
برداری خواهند رسید، گفت: آبرســانی به 32 روستا با جمعیتی 
بالغ بر 23 هزار و 373 نفر در قالب  مجتمع آبرسانی به روستاهای 
شمیط و ملچ شهرستان اهواز، مجتمع آبرسانی شهیون و مجتمع 
آبرســانی توت علیا و ســفلی و چنبره شهرستان دزفول، مجتمع 
آبرسانی جنگیه شهرستان کارون و مجتمع آبرسانی به روستاهای 
عقیلی گتوند و همچنین پروژه های تامین آب شــرب 4 روستای 

احمد آباد برکه شهرستان اللی، روســتاهای بیدبلند بهبهان، 6 
روستای صادقی های اندیکا و ابوشانک آبادان با جمعیتی بالغ بر 2 
هزار و 142 نفر تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

کریمی همچنین از تعریف 44 مجتمع آبرسانی در سیستم ستاپ 
خبر داد و گفت: از این تعداد تا کنون 14 مجتمع آبرســانی تامین 
اعتبار شده که با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز مبرم به تکمیل 
ایــن مجتمع ها برای گذر از بحران آب باید تامین اعتبار مورد نیاز 

در سال های آتی در مد نظر قرار گیرد.
 کریمی توضیح داد: همچنین پروژه های 
آبرســانی به 10 روســتای حاشــیه دز، 
روســتاهای طاهریه و رگیه شهرســتان 
اهواز، 21 روســتای تشــان شهرستان 
بهبهان، روستاهای شاوه های شهرستان 
رامشــیر، روســتاهای منطقــه جفال 
شهرستان شادگان،مجتمع های روستایی 
بیت موزان و میان آب شهرستان شوش، 
روســتاهای مســیر رغیوه و سید حسن 
شهرســتان هفتکل و روستاهای غیزانیه 
اهواز پــروژه های دیگری هســتند که از 
محل بند )ح( تبصره 5 قانون بودجه از محل 
صندوق توسعه ملی تامین اعتبار می شوند.  
مدیرعامل شرکت آبفاروستایی خوزستان 
اظهار کرد: با اجرای تمامی این پروژه های 
آبرســانی 25 هزار و 515 نفر از آب شرب 
پایدار سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

9 پروژه ای که در هفته دولت افتتاح شدند
مدیرعامل  شرکت آبفار خوزستان با اشاره به 9 پروژه آماده افتتاح در 
هفته دولت در سالجاری گفت: با بهره برداری از این پروژه ها کیفیت 

و کمیت آب شرب اهالی روستاهای تحت پوشش بهبود یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان 
درویشعلی کریمی ادامه داد: این 9 پروژه آبرسانی شامل 5 روستای 
پرچستان شهرستان ایذه با 2 هزار و 762 نفر جمعیت، بهره برداری 
از چاه کمتوله رامهرمز با 18 روستا و 1762 نفر جمعیت، حفاری 
چاه 4روســتای حاج چراغ رامهرمز با 600 نفر جمعیت، احداث و 
توسعه و بازســازی چاه عمیق، لوله گذاری و مخازن فلزی هوایی 
3 روســتای جنت مکان با 8 هزار و 400 نفر جمعیت، تامین آب 
شرب 7 روستای غریبی های شهرستان ایذه با 1523 نفر جمعیت، 
تجهیز چاه عمیق 5 روســتای برد بران شهرستان ایذه با 2 هزار و 
370 نفر جمعیت، فاز ســوم پروژه آبرسانی به 4 روستای رامسه و 
طراح شهرســتان حمیدیه با 900 نفر جمعیت، پروژه آبرسانی به 
11 روستای صادقی ها و سرپر با 2000 نفر جمعیت و آبرسانی به 
5 روستای مسیر دین راک شالل اندیکا با 368 نفر جمعیت است.

وی بیان کرد: با افتتاح این 9 پروژه 62 روستا با جمعیتی بالغ بر 20 
هزار و 785 نفر از آب شرب پایدار سالم و بهداشتی برخوردار شدند..
کریمی گفت:: در مجموع 7 میلیــارد و 572 میلیون تومان برای 

بهربرداری از این پروژه ها هزینه شده است.

مرد کهنه کار صنعت آب از 3سال تالش در آبفا ر خوزستان می گويد:

گذری بر عملکرد تالشگران آبفار خوزستان 
طی 3 سالی که گذشت
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 به مناســبت 17 مــرداد روز خبرنگار، مراســم تجلیل از 
خبرنگاران رســانه های جمعی با حضور بیــش از 90 نفر از 
خبرنگاران در سالن ورزشی شهید عباسپور شرکت  سهامي  

برق  منطقه اي  گیالن برگزار شد.
    بلبل  آبادي  مدیر  عامل  شــرکت  ســهامي  برق  منطقه اي  
گیالن در این مراسم بیان داشــت: خبرنگاران طالیه داران 
جبهه آگاهی و چشــم بینــا و زبان گویای مردم هســتند. 
نام و رســم »خبرنگاری« همواره شایســته تقدیر و تشکر و 
»خبرنگار«، همیشه روشــنی بخش جامعه است. خبرنگار 
کسی است که با اتکا به خداوند منان و با قلم و بیان خویش به 
بررسی مسایل، مشکل ها و نارسایی های جامعه می پردازد تا 
زمینه احقاق حقوق قشرهای مختلف جامعه فراهم شود. کم 
نبودند خبرنگاران و تصویربردارانی که در طول هشت سال 

دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل حضور یافتند و با انعکاس خبرها 
و افشــای حقایق، جان خویش را فدای 
آرمان های واالی انقالب شــکوهمند 

اسالمی کردند.
وی افزود: خبر نگار مهم است و کارش 
مهمتر و شــان، مرتبه، اعتبار و ارزش 
خبرنــگار و کار خبری و رســالت خبر 
نگاری همیشــه و در همه جا باید حفظ 
شــود. خبر نگار تنها فردی اســت در 
جامعه که عالوه بر دغدغه خود اضطراب،  
دغدغه و مشــکالت جامعه را به عنوان 
حافظ حقوق جامعــه و مردم به همراه 

دارد.خبرنگاران با ایفای نقش صحیح خود می توانند جامعه 
را به سوی پیشرفت سوق دهند.

مدیر  عامل  شرکت  سهامي  برق  منطقه اي  گیالن در ادامه 
ضمن بیان وظایف صنعت برق گیالن و بطور اخص تر وظایف 
شــرکت  ســهامي  برق  منطقه اي  گیــالن و بیان توضیح 
مختصری در خصــوص مدیریت مصرف انرژی و اهمیت آن 
در دنیای امروز و مقایســه میزان مصرف انــرژی در ایران با 
سایر کشورها از بهره برداری 4 پروژه در هفته دولت امسال با 

اعتباری حدود 23 میلیارد تومان خبر داد.
بلبل آبادی پروژه نصب پست 230/63 کیلو ولت سیار هشتپر 
را از پروژه های حیاتی و ضروری در منطقه غرب گیالن عنوان 
کرد و افزود:     پروژه نصب پســت 230/63 کیلو ولت ســیار 
هشــتپر که عملیات اجرایی آن از اسفند ماه سال 94 شروع 
شده بود  با هدف تامین برق مطمئن و پایدار در منطقه غرب 
گیالن و جلوگیری از افت شدید ولتاژ فوق توزیع در پیک بار، 

در هفته دولت سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.
   پیمانــکار عملیات دمونتاژ، مونتاژ، تســت و راه اندازی این 
پروژه : شرکت نیرو گشت گیل، پیمانکار خرید، نصب، تست و 
راه اندازی تجهیزات مخابراتی این پروژه: شرکت هونام ارتباط 

ایرانیان،  پیمانکار عملیات حمل تجهیزات پســت از پست 
نیروگاهی لوشان به هشــتپر: شرکت حمل و نقل خادمین، 
پیمانکار آماده سازی زمین جهت استقرار تجهیزات پست: 
شرکت پیمانکاری نادر راسخ و شرکت هشتپر بتن و  پیمانکار 
برقراری اتصاالت 230 و 63 کیلو ولت پروژه:  شــرکت آریا 

گستر مارلیک می باشند.
 ،GIS این پســت دارای یک فیدر ترانــس 230 کیلوولت  
یکدستگاه ترانسفورماتور قدرت 40MVA  ، یک فیدر ترانس 
 PASS  ABB 63 کیلوولت و دو فیــدر 63 کیلوولت خروجی
می باشد.  گفتنی اســت که کلیه تجهیزات و تاسیسات این 

پست سیار بر روی ارابه و بوژی نصب می باشد.
اعتبار این پروژه بالغ بر 130 میلیارد ریال )در بخش طراحی 
و خرید پست ســیار به میزان 120 میلیارد ریال و در بخش 

آماده سازی زمین، حمل ، خرید تجهیزات مخابراتی،دمونتاژ،  
نصب ، تســت و راه اندازی پست به میزان 10 میلیارد ریال( 

می باشد.
مدیر  عامل  شــرکت  سهامي  برق  منطقه اي  گیالن با اشاره 
به پروژه احداث فیدر ترانس پست شهر صنعتی صومعه سرا 
بیان داشــت:  پروژه احداث فیدر ترانس پست شهر صنعتی 
صومعه ســرا که عملیات اجرایی آن از اردیبهشت سال 95 
شروع شــده بود با هدف افزایش قدرت پست از 15 مگاولت 
آمپر به 30 مگاولت آمپر و آزاد شــدن یک ترانس سیار برای 
زمانهــای بحرانی، در هفته دولت ســال 95 به بهره برداری 
خواهد رســید. توان این پست30*1 مگاولت آمپر بوده  که 
دارای 3 فیدر خروجی می باشــد. پیمانکار نصب، تست و راه 
اندازی این پروژه شرکت مهندسین گیالن زمین و مشاور و 
مجری این پروژه نیز معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق 

منطقه ای گیالن می باشد.
گفتنی است که کلیه تجهیزات مورد نیاز این پروژه از وسایل 
موجود در انبار شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن و معاونت 
بهره برداری شرکت تامین شده است. اعتبار این پروژه بالغ بر 

25/200  )میلیون ریال( می باشد.

  بلبل  آبادي  با مهم دانســتن پروژه خط 63 کیلو ولت تغذیه 
کننده پست شــهرک صنعتی سپیدرود، بیان داشت: پروژه 
خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پســت شــهرک 
صنعتی سپیدرود متشکل از 42 دستگاه برج مشبک دومداره 
به طول 10500 متر و 2 دســتگاه برج تلسکوپي چهارمداره 
به طول 800 متر که با هدف تغذیه پســت 63/20 کیلوولت 
شهرک صنعتی ســپیدرود از طریق پســت  الکان و تأمین 
انرژی الکتریکی مطمئن و با کیفیت برای مشترکین موجود 
و متقاضیان آتی مستقر در شهرک مذکور و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه، از ابتدای سال 89 آغاز شده بودکه در هفته 

دولت سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.
تأمین برج پروژه از طریق شــرکت فراگستربیستون، تولید 
ســیم هادی و محافظ توسط شــرکت آلومتک، مقره-های 
پروژه توسط شرکت پارس مقره و یراق 
آالت نیز از طریق شــرکت مهندســی 
صنعت پژوهان برق پارس )مصپا( تأمین 
گردیده اســت. پیمانکار ســاختمانی 
پروژه شــرکت گراف بــوده، نصب برج 
و ســیم کشی نیز توســط شرکت برق 
آسای لوشان انجام شده است. شرکت 
مهندسین مشاور قدس نیرو نیز خدمات 
مهندســی و نظارت کارگاهی پروژه را 
عهده دار بوده اســت.و اعتبار این پروژه 
بالــغ بر 67/317 ) میلیــون ریال( می 

باشد.
وی درخصوص پروژه اتصاالت 230 و 63 
کیلو ولت پست 230/63 کیلوولت سیار تالش بیان داشت: 
پروژه برقراری اتصاالت 230 و 63 کیلوولت پست 230/63 
کیلوولت سیار تالش که عملیات اجرایی آن از تابستان سال 
95 و با هدف افزایش پایداری شــبکه فــوق توزیع، تقویت 
ولتاژ پستهای فوق توزیع منطقه غرب گیالن و تأمین انرژی 
الکتریکی مطمئــن و با کیفیت برای مشــترکین موجود و 
متقاضیان آتی آغاز شده بود، با صرف اعتباری بالغ بر 1500 
میلیون ریال در هفته دولت سال 95 به بهره برداری خواهد 
رســید.   پروژه موصوف شــامل اتصال خط 230 کیلوولت 
پونل- آســتارا در پســت 230/63 کیلوولت سیار تالش به 
صــورت T-OFF و ورود و خروج خط 63 کیلوولت تک مداره 
آستارا- هشتپر در پســت مذکور می باشد. ساخت تیرهای 
مورد نیاز پروژه از طریق شرکت سازه های بتنی نوین تبریز  
انجام شده است و پیمانکار اجرایی این پروژه نیز شرکت آریا 

گستر مارلیک می باشد.
گفتنی است که در خاتمه این مراسم آقای مهندس سلیمانی 
مدیر دفتر  تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات در خصوص 
مدیریــت بهینه اســتفاده از انرژی برق به ارائه ســخنرانی 

پرداخت.

مهندسبلبلآبادي:

بهرهبرداریاز4پروژهدرهفتهدولتامسال
اعتباریحدود23میلیاردتومان با

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

 شمــاره هشتم
گیـالنشهریور 1395
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

شــرکت توزیع نیروی برق مدیــر عامل 
هفته دولت 395  پروژه شــهری و گیالن گفت : در 

بالغ بر 197 میلیارد ریال افتتاح شد .روستایی با اعتباری 
دولت تدبیــر و امید  دولــت همدل مــردم ، مبنی بر در راســتای تحقق شعار 

محرومیــت زدایی و ارائه خدمات به مناطق محروم ؛ 4 روســتای مژده علی ، کوهســتان ، 
کوهستان حویق، مظلم کم از توابع شهرستان تالش  که در مناطق صعب العبور و کوهستانی  
قرار دارد، با حضور مهندس فتح اللهی  فرماندار تالش ، بخشدار مرکزی  شهرستان  و همچنین 
مهندس طالبی مدیرعامل ، مهندس میری نرگســی قئم مقام اجرایی در امور شهرستانها و 
جمعی از مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بهمراه  مدیر امور توزیع برق 

تالش و رئیس اداره توزیع برق کرگانرود برق رسانی شد.
طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با بیان مطالب فوق گفت : با تالش 
، پیگیری و همدلی مدیران ارشد ســتادی، اجرایی و کارکنان دست اندرکار شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان گیالن تعداد  391 پروژه شهری و روستایی در خصوص احداث و اصالح 
شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی ، شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و ترانسفورماتورهای 
هوایی و  زمینی، جمعا  به مبلغ   183 میلیارد ریال و 4 پروژه برق رســانی روستایی به مبلغ 

14  میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گیالن با بیان اینکه یک  میلیون 
و 300 هزار مشترک برق در استان داریم، تصریح کرد: مشترکان مذکور از طریق 27 هزار و 

600 کیلومتر به شبکه توزیع برق متصل هستند
مهندس طالبی تامین برق مشترکان گیالن را از طریق 350 فیدر  20 کیلوولت و 17 هزار و 
700 پست یا ترانس برق خواند و اضافه کرد: 9 هزار و  300 مشترک دیماندی در استان داریم 
که از برق 30 کیلووات به باال استفاده می کنند و جزء مشترکان مصارف سنگین ما هستند.

وی به وجود 2 هزار و 540 روستای برق دار در گیالن اشاره کرد و افزود : تمام روستاهای باالی 
10 خانوار استان که مشکل منابع طبیعی و محیط زیست نداشته باشند برق دار می شوند. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن با اشاره به اینکه برای تامین برق روستاهای دارای 
کد روستایی مشــکلی نداریم، خاطرنشان کرد: برق رسانی به روستاهای باالی 10 خانوار با 

مجوز دستگاه های مربوطه انجام می شود.
مهندس طالبی دو مشکل عمده شرکت توزیع برق در استان گیالن را پراکندگی مشترکین و 

رطوبت 
بــاالی هوا  

اعــالم کــرد و 
افــزود: طبــق آمار 

اعالم شده از صنعت برق 
کشور، استان گیالن پراکنده 

د و ترین مشــترکین برق را در کشور  ر ا د
به مشترکین خود این عامل کار ما را در برق رســانی 

وجــود رطوبت نسبت به سایر استان ها سخت تر و همچنین 
مناطق دیگــر کمتر باالی هوا عمــر مفید تجهیزات ما را نســبت به 

مسئولین استانی به صنعت کرده اســت و این دو عامل باعث می شــود که نگاه 
به مشــترکین محترم اســتان برق گیالن نگاه متفاوت تری باشد و ما را درخدمت رسانی 

همراهی کنند.  
وی افزود:4 روســتای مژده علی ، کوهســتان ، کوهســتان حویق، مظلم کم از روستاهای 
کوهســتانی استان هستند که به دلیل عدم امکان احداث شــبکه های برق ، بوسیله انرژی 
خورشیدی و با استفاده از سیستم های پیشرفته فتوولتاییک از نعمت برق و روشنایی بهره 
مند شــدند.با انجام این پروژه برق رسانی روستایی مجموعا 96 خانوار ساکن در روستاهای 

مذکور برق دارشدند.
 شایان ذکر است : هم اکنون تمامی روســتاهای باالی 20 خانوار استان و روستاهای باالی 
ده خانواری که  داری کد روســتایی و فاقد مشکالت سازمان منابع طبیعی برای برق رسانی 
هستند از نعمت روشنایی برق بهرمندند و با برق رسانی به این چهار روستا ، تعداد روستاهای 

برق دار استان به 2544 روستا رسید .

 395  پروژه 
 برق رسانی شهری

  و روستایی
  استان گیالن 

درهفته دولت افتتاح شد

گیـالن
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کاظم لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن از اجرای 48 پروژه با اعتباری بالغ بر 319 میلیارد 
ریال خبرداد واظهار داشت این پروژه ها همزمان با گرامیداشت 

هفته دولت با حضور مسئولین استان افتتاح و بهره برداری شد.
در راســتای اعتبارات تخصیصی ملی و استانی به منظوراجرای 
پروژه ها ، شرکت آبفای گیالن 48 پروژه آب و فاضالب را در سطح 

استان همزمان با هفته دولت بهره برداری نمود.
 افتتاح تلمبه خانه اصلی فاضالب ناحیه غربی شــهر رشــت از 
مهمترین این پروژه هــا بود که با ظرفیــت 1400 لیتر بر ثانیه 
وارد مدار بهره برداری شــد و همچنین بخشی از شبکه فاضالب 
احمدگــوراب و نخودچر به همــراه خط انتقــال مربوطه که از 

اعتبارات ملی برخوردار بوده است به بهره برداری رسید.
حفر و تجهیز یک حلقه چاه در املش ، اجرای ایستگاه پمپاژ و نصب 
پکیج فاضالب مسکن مهر 900 واحدی آستارا، هوشمندسازی 
شبکه و تأسیسات آب و فاضالب رضوانشهر و آبرسانی به شهرهای 
سیاهکل، دیلمان، اطاقور، تالش و جیرنده از دیگر پروژه های قابل 

بهره برداری آبفای گیالن در هفته دولت بود.
23 پروژه اصالح و بازسازی و توسعه شبکه آب در سطح استان به 
بهره برداری رسید و همچنین تجهیز و راه اندازی مرکز کنترل و 
مانیتورینگ شهرستان رشــت و معاونت بهره برداری و سیستم 

تله متری آب رودسر نیز در این ایام افتتاح شد.
 افتتاح ســاختمان اداری امور آب و فاضالب لنگرود، ساختمان 
بهره برداری و اداری منطقه 2 رشت ، آزمایشگاه ستاد مرکزی و 
ساختمان اداری معاونت بهره برداری آبفای گیالن نیز در هفته 

دولت بود که از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار گردید.
مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای این پروژه ها 319785 
میلیــون ریال بوده اســت که 254487 میلیــون ریال از محل 
اعتبارات ملی و 31668 میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی 
تأمین گردید و ضمن اشتغال موقت 173 نفر ، زمینه اشتغال دائم 

5 نفر نیز فراهم گردید. 
در اولین روز از هفته دولت با حضور استاندار گیالن افتتاح شد: 

بهره برداری از تأسیســات فاضالب و ایستگاه پمپاژ ناحیه غربی 
رشــت در اولین روز از هفتــه دولت با حضور اســتاندار گیالن ، 
فرماندار رشت ، اعضاء شورای اســالمی شهر رشت ، مدیرعامل 
آبفای گیالن ،NGO ها و جمعی از مســئولین و مدیران استانی 
تلمبه خانه فاضالب PSW )ناحیه اصلی غربی رشت( و قسمتی 

از خط انتقال فاضالب آن به بهره برداری رسید.
درادامه، نجفی اســتاندار گیالن به اهمیت حفظ محیط زیست 
اشاره داشت و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضالب ناحیه غربی 
رشــت را به منظور احیــاء رودخانه ها و حفظ تــاالب عینک در 
راستای رعایت اصول زیست محیطی دانست که باید اهمیت آن 

برای مردم تشریح گردد .
برشــمردن رهاوردهای بزرگ دولت یازدهــم از دیگر مباحث 
مطروحه از ســوی اســتاندار گیالن بود که آن را نشأت گرفته از 
اندیشــه بلند و دیپلماسی خارجی دانست که با توجه به عملکرد 
روشن دولت ، برای اولین بار در سال 94 صادرات کشور بر واردات 
آن فزونی یافت.  در ادامه مراسم کاظم لطفی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آبفای گیالن ، حساسیت مسئولین به مسائل 
زیست محیطی را عامل حضور فعال و پرثمر در بهره برداری از این 
پروژه دانســت و گفت: افتتاح و بهره برداری حالوت خاصی دارد 

خصوصاً در مسائل محیط زیست که شعار محوری دولت تدبیر و 
امید اســت. مدیرعامل آبفای گیالن گفت: اعتبارات تخصیصی 
دولت یازدهم برای طرحهای آب و فاضالب 308 میلیارد تومان 
بود که 140 میلیارد تومان در قالب طرحهای ملی و 168 میلیارد 

تومان در قالب خرید تضمینی و مشارکتی انجام شد.
پروژه عظیم آبرسانی غرب رشت با هزینه کرد 240 میلیارد تومان 
طی ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید و مجوز عقد قراردادهای 
EPC و فاینانس خارجی نیز اخذ گردید که ورود سرمایه گذاران 
خارجی به استان ، نشــانگر نگاه ویژه دولت به بحث آب خصوصاً 

استان سرسبز گیالن می باشد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن این شرکت را یک 
دانشگاه علمی کاربردی دانست و گفت: نگاه مسئولین کشوری 
ما را به سمتی سوق داد که همپای مردم و در راستای خواسته به 
حق آنان مشارکت داشته و با بهره برداری از این پروژه زندگی را 

به تاالب عینک برگردانیم.
مدیرعامل آبفای گیالن در ادامه افزود: هر سال یک زون از شش 

زون طرح فاضالب شهر رشت وارد مدار بهره برداری خواهد شد و 
این پروژه که از طرحهای مهم سفر ریاست جمهوری بوده است با 
هزینه کرد 220 میلیارد ریال 100درصد انجام و پروژه فاضالب 

انزلی 75درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
اجزاء این طرح شــامل اجرای خط انتقال اصلی فاضالب ناحیه 
غربی شهر رشــت به طول تقریبی 8400 متر، اجرای قسمتی از 
شبکه فاضالب ناحیه غربی به طول 19 کیلومتر و احداث تلمبه 
خانه اصلی منطقه غربی با ظرفیت 1400 لیتر بر ثانیه می باشد.

یکی از موفقیت های اجرای این طرح ، تحویل سالم تاالب عینک 
 PSK به محیط زیست بوده است و با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ
در دهه فجر، مجموع 60درصد فاضالب شــهری به تصفیه خانه 
فاضالب فخب هدایت خواهد شد . برای اجرای پروژه های فاضالب 
در کنار اعتبارات دولتی باید مشارکت مردمی هم باشد و باید به 
دولت در اجرای طرحها کمک نمود و امید است با یاری مسئولین 
استانی و کشوری طی 5 سال آتی شاهد اتمام طرحهای فاضالب 

و جمع آوری آن از بستر کالنشهر رشت باشیم.
از دیگر پروژه هاي شرکت آب و فاضالب استان گیالن ساختمان 
اداری آبفای لنگرود است که همزمان با آخرین روز از هفته دولت 

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
کاظم لطفی رئیس هیأت و مدیرعامل شــرکت آبفای گیالن در 
مراسم افتتاح ســاختمان اداری آبفای لنگرود اظهار داشت: طی 
دو ســال آتی  3000 لیتر در ثانیه و در مجموع 6 میلیون لیتر در 

سال به ظرفیت تولید آب گیالن افزوده خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بزرگتریــن تصفیه خانه آب گیالن در 

منطقه ســنگر با پیشرفت فیزیکی 35 درصدی در دست احداث 
است که با بهره برداری از آن 70درصد آب شرب مورد نیاز استان 
تأمین خواهد شد. مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه طی 3 ماه 
آینده تصفیه خانه لنگرود به مناقصه گذاشته می شود افزود: پس 
از آن عملیات اجرایی شروع خواهد شد که شهرستانهای رودسر، 
ســیاهکل، فومن ، تالش ، آستارا ، صومعه سرا و بخشی از رشت و 

انزلی نیز از آن بهره مند خواهند شد.
وی هزینــه اجرای این پروژه را بالغ بر 600 میلیارد تومان برآورد 
نمود و گفت: پروژه هایی به مبلــغ 168 میلیارد تومان از طریق 
فاینانس و مشارکت ســرمایه گذار در سطح استان اجرا می شود 
که حاکی از نگاه دولت یازدهم به استان گیالن و نگاه فقرزدایی آن 
است. لطفی در ادامه خاطرنشان کرد: در دهه فجر سالجاری پروژه 
آبرسانی به شهر اطاقور به بهره برداری می رسد و بخشی از طرح 
فاضالب شــهر لنگرود نیز تا سال 1398 اجرا خواهد شد. سپس 
ســیدضیاء علوی مدیر امور آبفای لنگرودنیز با اشاره به احداث 
ساختمان اداری آبفاي لنگرودبه مساحت 1040 مترمربع افزود: 

این پروژه با هزینه ای بالغ بــر 14 میلیارد ریال همزمان با هفته 
دولت به بهره برداری رســید و اصالح خطوط انتقال آب ، اصالح، 
بازسازی و توسعه شبکه با هزینه کرد 17700 میلیون ریال از دیگر 

پروژه های این امور می باشد.
در ادامه جوادپور فرماندار لنگرود نیز با تأکید بر اینکه طی دو سال 
گذشته مردم شــهرهای کومله و اطاقور و همچنین بخش هایی 
از شــهر لنگرود دغدغه آب شرب داشتند افزود: باعث خرسندی 
اســت که در ماه های اخیر مشکل آب شرب شهرهای یاد شده به 

بخشهایی از لنگرود مرتفع شد.
وی با اشاره به کمبود آب 140 لیتر در ثانیه در استان گیالن ابراز 
امیدواری کرد که با احداث چاه فلمن در حاشیه سنگر، سفیدرود  
و همچنین سد شهر بیجار مشکل کمبود آب در استان حل شود.
فرماندار لنگرود در ادامه به فرسودگی 30درصد از شبکه توزیع 
آب این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به قدمت شبکه توزیع 
آب شهرستان لنگرود ، اصالح و بازسازی آن در کیفیت آب تأثیر 

بسزایی خواهد داشت.
حجت االســالم صدیق امام جمعه شهرســتان لنگرود از دیگر 
ســخنرانان این مراســم بود که ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه 
آبفای گیالن اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب یکی از شرکتها 
و ادارات دولتی اســت که به دلیل حســاس بودن فعالیت آن و 
مراجعات مردمی ، مدیران این مجموعه دغدغه بیشتری در حوزه 
فعالیتشــان دارند. وی با تأکید بر اهمیت صرفه جویی با توجه به 
آموزه های دینی و دعوت مردم به مدیریت مصرف خواستار اصالح 

و بازسازی شبکه توزیع آب شهر لنگرود شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

بهره برداری 48 پروژه آبفای گیالن درهفته دولت
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شرکت آب و فاضالب گیالن/ پروژه های افتتاحی هفته دولت

ف
محل اجراعنوان پروژه / طرحدستگاه اجرايیردي

توضيحاتاشتغال )نفر(اعتبار هزينه شده »ميليون ريال «
دائم موقت جمع کل ساير استانی ملی 

شرکت آب و فاضالب شهری 1
گيالن

تلمبه خانه اصلی فاضالب ناحيه غربی شهر رشت PSW به ظرفيت 1400 ليتر 
بر ثانيه و قسمتی از شبکه فاضالب احمدگوراب و نخودچربه همراه خط انتقال 

مربوطه )از طرح ايجاد تاسيسات فاضالب رشت 40901001(   
ماهيت افتتاح توسط مسئولين کشوری 22000000220000154رشت

شرکت آب و فاضالب شهری 2
350035005املشحفر و تجهيز يک حلقه چاه گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 3
5000500051آستارااجرای ايستگاه پمپاژ و نصب پکيج فاضالب مسکن مهر 900 واحدی آستاراگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 4
افتتاح فاز اول پروژه_06603600426011رضوانشهرهوشمندسازی شبکه و تأسيسات آب و فاضالب رضوانشهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 5
-26870026878فومنشبکه جمع آوری فاضالب کوی امام رضا)ع( -بسيجيانگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 6
110001100010لنگرودساختمان اداری امور آب و فاضالب لنگرودگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 7
800080008رشت ساختمان بهره برداری و اداری منطقه 2 رشت گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 8
8001رشت تجهيز و راه اندازی مزکز کنترل و مانيتورينگ شهرستان رشت گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 9
20003رشت تجهيز و راه اندازی مزکز کنترل و مانيتورينگ معاونت بهره برداری گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 10
50004رشت آزمايشگاه ستاد مرکزی آب و فاضالب گيالن  گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 11
80006رشت ساختمان اداری  معاونت بهره برداری آب و فاضالب گيالن  گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 12
بهره برداری 4274272آستارابازسازی و اصالح تاسيسات شبکه آب شرب شهری شهرستان آستاراگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 13
بهره برداری 4004002آستارااصالح و بازسازی تاسيسات تصفيه خانه شهرستان آستاراگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 14
بهره برداری 6266262آستانه اشرفيه اصالح شبکه شهري آب آشاميدنی آستانه اشرفيه گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 15
بهره برداری 1001002آستانه اشرفيه اصالح شبکه شهري آب آشاميدنی بندر کياشهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 16
بهره برداری 5295292آستانه اشرفيه اصالح و بازسازي ايستگاه پمپاژ اصلي شهر آستانه گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 17
بهره برداری 1461462آستانه اشرفيه توسعه شبکه شهری آب آشاميدنی آستانه اشرفيهگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 18
بهره برداری 35352آستانه اشرفيه توسعه شبکه شهری آب آشاميدنی بندر کياشهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 19
بهره برداری 1271272املشاصالح شبکه توزيع ّآب شهري  املش گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 20
بهره برداری 2082082املشبازسازي ايستگاههاي پمپاژ شهرستان املشگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 21
بهره برداری 5005002بندرانزلیبازسازی و اصالح شبکه آب شرب شهری گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 22
بهره برداری 233723373تالشاصالح و توسعه شبکه آب آشاميدنی شهر تالشگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 23
بهره برداری 491549152تالشآبرسانی به شهرستان تالشگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 24
بهره برداری - جهت افزايش توليد آبدهی01600016005رشتحفر يک حلقه چاه در محل تصفيه خانه اضطراری شهر رشتگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 25
بهره برداری  - فخب، کارسرشت، سياه اسطلخ و ...770077005رشت5500 متر توسعه و اصالح شبکه آب آشاميدنی شهر رشت در نقاط مختلف شهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 26
بهره برداری - خانجانی، پاره بيجار، باقرالعلوم و ...9904.930592010رشت3000 متر توسعه و اصالح شبکه فاضالب شهر رشت در نقاط مختلف شهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 27
بهره برداری  - 860متر اصالح شبکه آب در شهر 6006003خشکبيجاراصالح شبکه آب آشاميدنی شهر خشکبيجارگيالن

خشکبيجار جهت افزايش دبی و بهبود کيفی آب
شرکت آب و فاضالب شهری 28

بهره برداری -بهسازی جهت افزايش توليد آبدهی8008003رشتبهسازی چاههای امام زاده هاشمگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 29
800080005رشتاجرايی رينگ دور شهر از برج 3 تا ميدان يخ سازی گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 30
بهره برداری 2502502رضوانشهراصالح شبکه شهري آب آشاميدني شهرستان رضوانشهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 31
بهره برداری 4004002رضوانشهرتوسعه شبکه شهری آب آشاميدنی شهرستان رضوانشهرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 32
بهره برداری 128912893رودباراصالح شبکه شهري آب آشاميدنی رودبار گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 33
بهره برداری 331133112رودبارآبرسانی به جيرندهگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 34
بهره برداری 1521522رودسراصالح و بازسازي ايستگاه پمپاژ و منابع توليد شهرستان رودسرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 35
بهره برداری 48481رودسراجرای سيستم تله متري آب شهرستان رودسرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 36
بهره برداری 6476472رودسراصالح و توسعه شبکه شهری آب آشاميدنی شهرستان رودسرگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 37
بهره برداری 1321322سياهکلبازسازی و اصالح شبکه آب شهري شهرستان سياهکل گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 38
بهره برداری 4454452سياهکلاصالح شبکه آب آشاميدنی ديلمانگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 39
گيالن

آبرسانی به سياهکل و ديلمان)اجرای دوپروزه بازسازی تاسيسات و اتاقک چاه 
بهره برداری 177617764سياهکلشماره 5 و 7 سياهکل (

شرکت آب و فاضالب شهری 40
بهره برداری 2972972شفتبازسازی و اصالح تاسيسات شبکه آب شرب شهري شهرستان شفت گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 41
بهره برداری 162116212صومعه سرابازسازی و اصالح شبکه های آب شرب شهرهای شهرستان صومعه سراگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 42
بهره برداری 113311332فومناصالح شبکه شهري آب آشاميدنی  شهرستان فومنگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 43
بهره برداری 2932932الهيجاناصالح شبکه شهري آب آشاميدنی شهرستان الهيجان گيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 44
بهره برداری 1541542الهيجانتکميل تاسيسات تامين آب آشاميدني شهر رودبنهگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 45
بهره برداری 2002002الهيجانتوسعه شبکه شهری آب آشاميدنی شهرستان الهيجانگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 46
بهره برداری 6996992لنگروداصالح و توسعه شبکه آب  شهری شهرستان لنگرودگيالن

شرکت آب و فاضالب شهری 47
گيالن

آبرسانی به  اطاقور) پروژه اجرای خط انتقال آب 250 ميلی متری از چاه مريدان 
بهره برداری 119911993لنگرودبه اطاقور -بخش دوم(

شرکت آب و فاضالب شهری 48
بهره برداری 5225222ماسال توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی شهری شهرستان ماسالگيالن
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مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان گیالن گفت : در حال حاضر 1500 
مترمکعب در روز شیرین سازی آب دریا به منظور آبرسانی روستایی انجام می شود.

به گزارش برقاب ، محمدعلی فرامینی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گیالن در بازدید خبرنگاران ار تاسیسات آبی روستایی این استان در نشستی خبری با اشاره 
به اهمیت اقتصاد مقاومتی و تاثیر تجلی آن در روســتا، گفت: با توجه به این که روستا قطب 

تولید معرفی شده بدون شک جایگاه ظهور اقتصاد مقاومتی ایران است.
وی گفت : ایجاد زیرســاخت یکی از راهکارهای تولید برای تجلــی اقتصاد مقاومتی تلقی 
می شود به همین دلیل اگر ما بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز در روستا را فراهم کنیم بدون 

شک تولید ارتقاء و اقتصاد مقاومتی نیز ظهور بیشتری در کشور پیدا می کند.
فرامینی در خصوص عملکرد مقایســه ای دولت تدبیر و امید در حوزه آب شرب روستاهای 
اســتان گیالن در هفته دولت ســال 1394 و 1395، اظهار کرد: در سال 1394 تعداد کل 
روستاهایی که آبرسانی شدند 110 و در ســال 1395 تعداد کل روستاهای آبرسانی شده 

171 روستا بوده است.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان گیالن این موضوع به این معنا 
است که در سال 1395، معادل 149 هزار و  549 نفر از آب شرب بهره مند شدند. همچنین 

تعداد حفر چاه در سال 1394، چهار حلقه و در سال 1395 به 13 حلقه افزایش یافت.
وی با بیان این که در سال 1394 لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع 473 کیلومتر بوده، 
گفت: این در حالی است که در سال 1395، معادل 1015 کیلومتر لوله گذاری 21 مخزن با 
حجم 4920 مترمکعب و 39 باب ایستگاه پمپاژ  ایجاد شده که در مجموع 776408 ریال 

اعتبار هزینه شده  برای انجام این کارها بوده است.
فرامینی با بیان این که جمعیت روستایی استان گیالن بالغ بر 3.4 درصد جمعیت روستایی 
کشور اســت، ادامه داد: 39.65 درصد جمعیت استان در روستاهای استان گیالن سکونت 
دارند همچنین تراکم جمعیت استان 177 در واحد سطح است در حالی که میانگین تراکم 

مديرعامل آبفار گيالن خبر داد :

شیرین سازی و انتقال 
 1500 مترمکعب آب دریا

 به روستاهای گیالن

جمعیتی 47 نفر می باشد.
وی با اشــاره به مشخصات کلی تاسیسات شبکه آبرسانی روستاهای استان گیالن، تصریح 
کرد: 2592 روستا با جمعیت 983758 نفر در استان گیالن وجود دارد که تعداد روستاهای 

باالی 20 خانوار، 2001 روســتا با جمعیت 968045 اســت که 1762 روستا با جمعیت، 
824092 نفر از آب شرب برخوردار هستند و شاخص بهره مندی 73.92درصد می باشد.

فرامینی با اشــاره به تعداد منابع آب در روستاهای اســتان گیالن، افزود: 453 چاه و 814 
چشمه در روستاهای اســتان گیالن وجود دارد که ظرفیت تامین آب آن 57.93 میلیون 
مترمکعب اســت. همچنین طول شبکه توزیع تاسیسات شبکه آبرسانی روستاهای استان 

گیالن 16168 کیلومتر و طول خطوط انتقال 3604 کیلومتر ثبت شده است.
وی در خصوص مقایسه میانگین شاخص آب روستایی به میانگین شاخص کشوری، تصریح 
کرد: میانگین شاخص بهره مندی اســتان تا پایان هفته دولت سال 1395،معادل 73.92 
درصد و میانگین شاخص بهره مندی کشور تا پایان 1393، معادل 74 درصد ثبت شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن با اشــاره به پروژه های آبرسانی 
روستایی این شــرکت، گفت: سه پروژه برای این مهم تبیین شده است که می توان به طرح 
جامع تامین آب شــرب 1000 روســتای جلگه ای گیالن، پروژه های مهندسی و توسعه 
که شــامل مجتمع های خارج از محدوده طرح جامع و پروژه های تک روستایی می شود و 

همچنین پروژه های بهره برداری اشاره کرد.
فرامینی در خصوص ســیمای کلی طرح جامع آبرســانی، افزود: حفر و تجهیز چاه عمیق، 
نیمه عمیق و فلمن 80 حلقه چاه، ایستگاه های پمپاژ 87 واحد، مخازن ذخیره و تامین فشار 
98415 مترمکعب، شبکه های توزیع آب 8306 کیلومتر، خطوط انتقال آب 2113 کیلومتر 
برای 1042 روســتا با جمعیت 1059160 نفر با دبی مورد نیاز 2074 لیتر در ثانیه در افق 

طرح پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به پروژه معاونت مهندسی و توسعه، گفت: 1550 روستا با جمعیت 395136 
نفر جزو عملیات خارج از طرح جامع محسوب می شوند که تاکنون 1002 روستا با جمعیت 
332916 نفر از آب شــرب برخوردار و 116 روســتا با جمعیت 10726 نفر در دست اقدام 

برای بهره مندی از آب شرب هستند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن با بیان این که تعداد 1762 روستا 
با جمعیت 824092 نفر برخوردار از آب شرب هستند، تصریح کرد: 236 مجتمع آبرسانی، 
1456 روستا را با جمعیت 628471 نفر تحت پوشش خود قرار داده اند. عالوه بر این تعداد 
306 روســتا با جمعیت 195621 نفر به صورت تک روســتا از نعمت آب شرب برخوردار 

شده اند.
فرامینی با اشاره به هزینه آبرسانی به روستاهای استان گیالن، ادامه داد: هزینه این امر در 
اســتان گیالن 2.5 الی 3 برابر هزینه تمام شده کشوری است. بدین معنا که برای هر خانوار 
روستایی 6.5 میلیون تومان برای بهره مندی از آب شرب هزینه می شود، درحالی که در کشور 
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به طور میانگین هزینه انجام این کار دو میلیون و 400 هزار تومان است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن در خصوص وضعیت کیفیت آب 
روستاهای اســتان گیالن، افزود: به طور قطع می توان گفت که کیفیت آب در این حوزه در 

حد استاندارد و از اطمینان کامل برخوردار است.
فرامینی با بیان این که آبرسانی روســتاهای استان گیالن از سال 1377 به طورجدی آغاز 
شد، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که در طول برنامه ششم 
توسعه کل روستاهای گیالن آبرسانی شود که پیش بینی می شود 950 میلیارد تومان برای 

خدمات رسانی روستایی منبع مالی الزم باشد.
به گفتــه وی 77 میلیارد و 600 میلیون تومان برای 171 روســتا کــه در هفته دولت به 
بهره برداری رسید هزینه شد و باید گفت که در حال حاضر از 1042 روستایی جلگه ای 770 

روستا دارای خدمات آبی هستند.

گفت و گوویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن با بیان این که در سال 1394 به دلیل 
وجود مشکالت بین المللی 22 درصد اعتبارات مصوب در استان گیالن تخصیص یافت که 
حدود 9 میلیارد تومان بود، اضافه کرد: از صندوق توسعه ملی و ردیف اعتباری بالغ بر 103 
میلیارد تومان در سال 1394 اعتبار داشتیم که حدود 53 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا 
کرد، اما با توجه به این که باید صندوق توســعه ملی به طور 100 درصد تخصیص یابد قرار 

است که مابقی این مبلغ تا پاییزسال جاری تخصیص پیدا کند.
فرامینی ادامه داد: طبق مذاکرات صورت گرفته قرار اســت حدود 500 میلیون دالر برای 
آبرسانی روستایی در سال 1395 و 1396 اختصاص یابد که سهم استان گیالن از صندوق 

توسعه ملی حدود شش درصد است.
وی درخصوص وضعیت فاضالب روستایی اســتان گیالن، گفت: سه تصفیه خانه فاضالب 
در الهیجان، آستارا و تالش فعالیت می کند و با توجه به این که اولویت گذاری فاضالب برای 
روستاهای باالی 100 خانوار تدوین شــده باید گفت که 920 روستا باالی 100 خانوار در 

استان گیالن وجود دارد که 75 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان گیالن با بیان این که بحث فاضالب 
روستایی در وزارت نیرو یک کار جدید است، ادامه داد: 75 روستا در سطح کشور به صورت 
ملی برای اجرای طرح فاضالب انتخاب شده اند که سه روستا متعلق به استان گیالن است.

فرامینی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان سال 1396 
معادل هشت روستا دارای تصفیه خانه فاضالب شوند و برهمین اساس شاخص برخورداری 

فاضالب در طول برنامه ششم توسعه در روستاهای گیالن به سه درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به طرح فاضالب با مشارکت جایکا، ادامه داد:ایده این طرح توسط یک  شرکت 
دانش بنیان داده شده و قرار اســت این طرح در یک روستا با تعداد 144 خانوار و اعتبار 15 
میلیارد ریال اجرایی شود و بر اســاس آن چاه های جذبی سنتی  به چاه های مدرن تبدیل 

می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن در خصوص شیرین سازی آب دریا، 
افزود: در حال حاضر 1500 مترمکعب در روز شیرین ســازی آب دریا به منظور آبرســانی 

روستایی انجام می شود.

فرامینی ضمن انتقاد از بهای خدمات آب برای مناطق روستایی، تصریح کرد: بهای خدمات 
آب حداکثر 50 درصد بهای خدمات آبرســانی شهری است و این در حالی است که هزینه 
تمام شــده هر مترمکعب آب روســتایی 840 تومان تخمین زده شده و تنها 170 تومان از 

مشترکین دریافت می شود.
وی با بیان این که یک مترمکعب آب بسته بندی یک میلیون تومان به فروش می رسد و آب 
باکیفیت روستایی تنها 170 تومان عرضه می شــود، گفت: هزینه انتشار هر قبض 3000 
تومان تخمین زده شــده و با توجه به این اعداد و ارقام باید گفــت که وضعیت اقتصاد آب 

روستایی اصال مناسب نیست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن طلب شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان گیالن را حدود سه میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: علی رغم وجود این شرایط هدف 

خود را بر این نهاده ایم که در ارائه ی خدمات از هیچ کاری فرو نگذاریم.
الزم به ذکر است : از پروژه های آبرسانی روستایی استان گیالن، پروژه آبرسانی مجتمع شهید 
امالکی لنگرود، پروژه آبرسانی نواحی رودســر – املش، پروژه آبرسانی به نواحی پنجگانه 
میانی آستانه اشرفیه )سایت آبرسانی شهید خوش سیرت( و تصفیه خانه بزرگ گیالن در 

20 کیلومتری جنوب شرقی رشت بازدید به عمل آمد.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

     مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی گفت: شــرکت آب و فاضالب شهری 
استان آذربایجان شرقی که افتخار خدمتگزاری 
در جهت تامین و توزیع آب شــرب ســالم و 
بهداشــتی مورد نیاز شــهروندان گرامی و از 
طرفی جمــع آوری دفع و تصفیه بهداشــتی 
فاضالبهای خانگی را بر عهده دارد و با کوشش 
شــبانه روزی پرســنل خدوم همواره سعی 
کرده است درجهت خدمت رسانی مطلوب به 
مشترکین عزیز گامهای موثری را بردارد.این 
شرکت با نگرش مسئوالنه و متعهدانه ، همت و 
تالش مضاعف کارکنان توانسته است اقدامات 
مهم و موثری را در جهــت اجرای پروژه های 
احداث تاسیسات آب و فاضالب و بهره برداری 
از تاسیســات موجود در سطح استان به انجام 
برساند و همسو با عملیات اجرایی اقداماتی در 
خصوص تحقیقات و فرهنگ ســازی مصرف 
صحیح آب در مســیر مقدس خدمت رسانی 
مطلوب و جلب رضایت شــهروندان گرامی را 

بعمل آورد .
 بخش آب: 

این شرکت در حال حاضر )پایان سال 1394 
( خدمات خــود را در زمینه تامین و توزیع آب 
شرب بهداشتی در قالب 1 میلیون 122 هزار 

فقره انشعاب آب به جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 
927 هزار نفر )100 درصد جمعیت شهری ( 

در 59 شهر استان ارائه می نماید.
در زمینه اصالح ، بازســازی و توسعه شبکه ها 
اقدامات اساسی صورت گرفته بطوریکه در سال 
1394 حدود 251 کیلومتر نســبت به توسعه 
و اصالح شــبکه و اجرای خطوط انتقال اقدام 
نموده و تعداد بیش از 45هزار فقره انشعاب آب 
واگذار نماید. از طرفی نظر به اهمیت کنترل آب 
شرب از لحاظ بهداشتی، این شرکت با افزایش 
تعداد آزمایشــگاههای آب در استان و نمونه 
برداری و آزمایشهای متعدد بر روی آب شرب 
توزیعی بصورت شبانه روزی بر سالم بودن آن 
نظارت مستمر دارند.بطوریکه در حال حاضر 
درصد مطلوبیت آب آشــامیدنی در استان به 
100 درصد رسیده است. ضمنا آزمایشگاه آب 
استان توانسته است برای استقرار ایزو 17025 
و اخذ گواهینامه از شرکت DAKKS  آلمان را 
اقدام نماید. و گواهینامه آزمایشــگاه معتمد 
استانی را نیز از ســازمان محیط زیست برای 
آزمایشگاه های مرکزی و تصفیه خانه فاضالب 
تبریز اخذ نماید. همچنین با اقدامات صورت 
گرفته میانگین درصد هدر رفت آب در استان 

به حدود 18.4 درصد کاهش یافته است.

اجرای طرح های آبرسانی
بدنبال افزایش جمعیت آب شهری و گسترش صنایع در استان لزوم بازنگری 
و مطالعه جهت شناســایی منابع جدید آب شــرب بهداشتی برای مصارف 
مختلف را اجتناب ناپذیر کرده اســت. بطوریکه این شرکت در سال 1394 
چندین طرح تامین آب را در مناطق و شــهرهای مختلف استان اجرا نموده 
اســت  همچنین در ســال 1395 طرح های مختلفی آبرسانی نیز در دست 
اجرا دارد که از جمله این طرحها می توان به طرح آبرسانی ذیل اشاره نمود.

1( تصفیه خانه آب شهر بخشایش
2(  آبرسانی به منطقه آزاد ارس

3(  تکمیل مخزن 10000 متر مکعبی آب شمال تبریز
4( تکمیل مخزن 7500 متر مکعبی اندیشه تبریز

5( آبرسانی به شهر بناب
6(آبرسانی به شهر ملکان

7( آبرسانی  به شهر نظرکهریزی     
8 ( اصالح و توسعه شبکه توزیع آب آشامیدنی مناطق استان بطول 267 کی

لومتر                                    

همزمان با گراميداشت هفته دولت :

 عملکرد شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی 

اقالم پايه آب
2927200نفرجمعيت تحت پوشش آب شهري

1122000فقرهتعداد انشعابات آب

382حلقه تعداد چاه هاي آب – قنات – چشمه

9واحدتعداد تصفيه خانه هاي آب در مدار

8862کيلومترطول شبکه اصلي توزيع آب

59شهرتعداد شهرهای تحت پوشش

100درصددرصد جمعيت تحت پوشش

139213931394سال

226261.6232اصالح و توسعه شبکه آب) کيلومتر (
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

139213931394سال

112145229توسعه شبکه فاضالب) کيلومتر(

اقالم پايه فاضالب
1679000نفرجمعيت تحت پوشش فاضالب

درصد جمعيت تحت پوشش 
57.4درصدفاضالب

626000فقرهتعداد انشعابات فاضالب

طول شبکه فاضالب )در 17 
3100کيلومترشهر(

تصفيه خانه هاي فاضالب در 
9واحدمدار بهره برداري

7واحدتصفيه خانه های در حال ساخت

24واحدتعداد آزمايشگاه های فاضالب

9( حفر و تجهیز 35 حلقه چاه در ســطح اســتان برای 
افزایش منابع استحصال آب  

10(   تکمیل طرح آبرسانی به شهر عجبشیر

بخش فاضالب:
امروزه ایجاد تاسیســات جمع آوری و تصفیه خانه های 
فاضالب یکي از ضروري ترین تاسیسات مورد نیاز جوامع 
بشري جهت رعایت بهداشت عمومي محسوب مي گردد 
براین اســاس شــرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقي 
بــا نگاهي کالن و با صرف هزینه هاي ســنگین و تحمل 
مشکالت اجرایي پروژه ، اقدام به احداث شبکه فاضالب 
خانگي مبتني بر اســتانداردهاي زیست محیطي جهان 
نموده و با تالش مستمر در ارتقاء سطح بهداشت عمومي 

اقدامات مهمی انجام داده است .
اجراي طرح هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب با 
هدف سالم سازي محیط زیست ، افزایش سطح بهداشت 

عمومي، ممانعت از آلودگي آبهاي زیرزمیني همواره مورد 
تاکید شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقي 
مي باشــد بطوریکه در حال حاضر در 17 شهر استان و 
همچنین در مسکن مهر کالنشــهر تبریز) شهر جدید 
سهند( لوله گذاري خط انتقال و شبکه فاضالب و به تبع 
آن واگذاري انشــعابات فاضالب اجرا مي گردد وتاکنون 
بیش از 3100 کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان 
احداث شده است که 229 کیلومتر آن در سال 94 احداث 

شده است . 
در حال حاضر 57.5 درصد از جمعیت شهري استان و 64 
درصد از جمعیت کالنشهرتبریز تحت پوشش تاسیسات 
جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب قرار دارد که بیش از 
میانگین کشوری می باشد و خوشبختانه با روي کارآمدن 
دولت جدید و تصمیماتي که استانداري و مدیریت ارشد 
شهري اتخاذ شده مقرر گردیده تا چند سال آینده شبکه 

فاضالب تبریز به اتمام برسد. 

شایان ذکر اســت در سال های گذشته ساالنه حدود 40 
کیلومتر شــبکه فاضالب در تبریز احداث مي شد که با 
تدابیر اتخاذ شده هم اکنون در نقاط مختلف شهر تبریز 
از جمله محالت قدیمي شــهر تبریز احداث شبکه های 
فاضالب با جدیت در حال اجرا می باشد بطوریکه در سال 
94 بیش از 90 کیلومتر در کالنشــهر تبریز احداث شده 
است و براي اتمام باقیمانده شبکه فاضالب تبریز در حدود 

500 میلیارد تومان در بازه 5 ساله مورد نیاز باشد.
ضمناً در حال حاضر در 9 بــاب تصفیه خانه فاضالب در 
سطح اســتان  از جمله در شــهرهای تبریز ، مراغه )دو 
مدول(، مرند ، میانه ، عجب شــیر ، جلفا ، اهر ، ســراب و 
بســتان آباد با روش هاي نوین در حال بهره برداري می 
باشد که ساالنه در حدود 90 میلیون مترمکعب فاضالب 
در سطح اســتان توسط تصفیه خانه های موجود تصفیه 
مي شــود و در 7 باب تصفیه خانه فاضــالب نیز در حال 

احداث می باشد.

توسعه شبکه فاضالب )کیلومتر(
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عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 
تبریز با حضور چیت چیان مقام عالی وزارت نیرو و استاندار 
آذربایجان شــرقی در خرداد ماه ســالجاری آغاز گردیده 

است .

اهداف کلی طرح 
 یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالنشــهر تبریز استفاده از پســاب تولیدی بعنوان تامین 
کننده عمده آب مــورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که 
بالغ بر 75 میلیون متر مکعب در ســال پساب تصفیه شده 

اش به دریاچه ارومیه انتقال می یابد .
جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب ، ارتقاء سطح 
بهداشت عمومی و محیطی منطقه و سطح زندگی مردم ، 
جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و محیط زیست از محل 
فاضالب های شهری ، استفاده از کود آلی استاندارد تولید 
شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال 
بخش عمده فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبریز از 
دیگر اهداف ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 

تبریز می باشد .

فرایند تصفیه طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز :
فرایند تصفیه فاضالب مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز از نــوع STEP FEED بوده که ایــن فرایند از نوع 
فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده 
و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد 
بیولوژیکی ، یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای 

بروز تصفیه فاضالب شهری می باشد .
جمعیت تحت پوشــش این طرح 960000 نفر و ظرفیت 
تصفیه خانه نیز 207000 متر مکعب در شبانه روز خواهد 

بود.
هزينه ها و محل اعتبارات طرح :

هزینه اجرای طرح 2000 میلیارد ریال و از محل اعتبارات 
تخصیص یافته برای احیای دریاچــه ارومیه ، درآمدهای 
عمومی و منابع داخلی شرکت بوده و امیدواریم در صورت 
تامین منابع مالی در سال 1398 در مدار بهره برداری قرار 

بگیرد .
طرح احداث عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب آذرشهر
عملیات اجرایی طرح احداث تصفیه خانه فاضالب آذرشهر با 
حضور جبارزاده استاندار استان آذربایجان شرقی، کالنتری 

دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه با هزینه ای بالغ بر300 
میلیارد ریال )در اواخر سال 94( آغاز گردیده است.

اهداف طرح: 
هدف از ایجاد تصفیه خانه فاضالب آذرشــهر جمع آوری 
و تصفیه و دفع بهداشــتی فاضالب، جلوگیری از آلودگی و 
تخریب محیط زیست از محل فاضالب های شهری، بهبود 
بهداشت عمومی منطقه و سطح زندگی مردم، استفاده از 
پساب تولیدی به عنوان تامین آب مورد نیاز جهت احیای 
دریاچه ارومیه، اســتفاده از کودهای شیمیایی استاندارد 
تولید شده در کشاورزی و ایجاد اشتغال متناسب بصورت 
مستقیم و غیر مستقیم می باشد. مشخصات تصفیه خانه 
  SBR فاضالب آذرشــهر؛ نوع فرآیند تصفیــه خانه از نوع
خواهد بود و جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه در حدود 
72000 نفر بوده و در حدود 12362 مترمکعب در شبانه 
روز فاضالب ورودی به تصفیه خانه را تصفیه خواهد نمود. 
اجرای تصفیه خانه فاضالب آذرشــهر با هزینه ای بالغ بر 
300 میلیــارد ریال از محل اعتبارات تخصیص یافته برای 
احیای دریاچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی 

طرح احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضالب تبريز :
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139213931394شرح اقالمرديف
1)KM( 121150131توسعه شبکه آب

2)KM( 108112101اصالح شبکه آب

640104811145133واگذاری انشعاب آب )فقره(3

219462006230507تعويض کنتور )فقره(4

5)KM( 481419.1خط انتقال

42122حفر چاه )حلقه(6

11835تجهيز چاه )حلقه(7

8)KM( 112145229توسعه شبکه فاضالب

487703643740697واگذاری انشعاب فاضالب )فقره(9

عملکرد توسعه و اصالح شبکه و واگذاری انشعاب آب و فاضالب

شرکت اجرا خواهد شد.
اقدامات شــرکت آب و فاضالب استان آذربايجان 

شرقي در راستاي احياي درياچه اروميه :
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي با اقداماتي 
که در 3 ســال آینده در راســتاي احیاي دریاچه ارومیه 
انجام خواهد داد ، ســاالنه بیش از 150 میلیون مترمکعب 

 فاضــالب تصفیه شــده به دریاچــه ارومیه انتقــال داده 
مي شود. 

این شــرکت در این مدت اقداماتي از جمله احداث مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز با ظرفیت اسمي 
2/5 مترمکعب در ثانیه ، اجراي خط انتقال فاضالب تبریز 
به طول 11 کیلومتر ، اجراي بخشي از شبکه فاضالب تبریز 

بطول 300 کیلومتر ، احداث تصفیه خانه فاضالب آذرشهر 
و تکمیــل و بهره برداری از تصفیه خانــه فاضالب بناب را 

انجام خواهد داد.
الزم به ذکر است براي اجراي اقدامات مذکور براي 3 سال 
آینده 3800 میلیارد ریال از محل احیاي دریاچه ارومیه و 

سایر منابع پیش بینی شده است .
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 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

همزمان با هفته دولت ، ســامانه فاضالب نقده با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال با حضور 
مقام عالی وزارت نیرو به بهره برداری رسید.

در آئین افتتاحیه ســامانه جمع آوری و دفع فاضالب شهر نقده ، همزمان با چهارمین روز 
از هفته دولت با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو ، دکتر قربانعلی ســعادت اســتاندار 
آذربایجان غربی ، مهندس حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور ، امام جمعه و نماینده شهرستان نقده و جمعی دیگر از مسئولین عالی رتبه استانی 
و شهرستانی حضور داشتند برگزار شد، سامانه فاضالب شهر نقده ، مشتمل بر شبکه جمع 
آوری و خط انتقال فاضالب و همین طور تصفیه خانه فاضالب این شــهر به بهره برداری 

رسید.
وزیر نیرو ضمن تبریک هفته دولت ، با اشــاره به اینکه یکی از مسائل نگران کننده در مجامع 
جمعیتی و شــهری ، ورود فاضالب های شــهری و صنعتی به محیط زیست و آلودگی منابع 
زیرزمینی است، گفت : در این راستا اگر فاضالب تولیدی به شیوه اصولی تصفیه یا دفع نشوند، 

مشکالت زیادی متوجه بهداشت و سالمت مردم خواهد شد.
چیت چیان ، با بیان اینکه تصفیه خانه فاضالب نقده یکی از طرح های بسیار مهم افتتاحی 
در بخش فاضالب اســت گفت : این تصفیه خانه از ظرفیت تصفیه قابل توجهی برخوردار 
است که پســاب تولیدی آن نیز ، نقشی مهم 
در  پروژه احیای دریاچه ارومیه خواهد 

داشت.  
وزیر نیرو با اشــاره به آغاز 
ســه طرح مهم در 
بخش آب و 

فاضالب استان اذربایجان غربی همزمان با هفته دولت ، گفت : احداث شبکه آبیاری و زهکشی 
دشت پیرانشهر ، طرح اجرای سد کانی سیب و شروع حفاری تونل از محل سد به سمت ورودی 

دریاچه ارومیه از این جمله اند.  
چیت چیان ، یکی از مسائل مهم برای دولت تدبیر و امید را احیای ارومیه برشمرد و با بیان اینکه 
در حال حاضر طرح های متعددی برای احیای دریاچه ارومیه انجام یافته ، ارتقای بهره وری 
آب در بخش کشاورزی را جزو ضروری ترین اقدامات در این زمینه دانست. وی با بیان اینکه 
در نتیجه افزایش 350 هزار هکتاری ســطح اراضی کشاورزی در استان ، شاهد افزایش 3.5 
میلیارد متر مکعب آب مصرف شده در بخش کشاورزی بودیم ، گفت: اگر این سطح از آب صرف 

شده در بخش کشاورزی به دریاچه ارومیه می رفت شاید شاهد چنین بحرانی نمی بودیم.
وزیــر نیرو ، افزودن منابع آبی جدید را یکی از برنامه هــای وزارت نیرو به منظور جبران حق 
آبه دریاچه ارومیه برشمرد و اظهار امیدواری نمود تا با افزایش منابع آبی ، آب تولیدی صرف 
مصارف جدید کشاورزی نشده و به دریچه ارومیه انتقال یابد. وی با تاکید بر این نکته که احیای 
دریاچه ارومیه نیازمند مشــارکت مردم در مصرف بهینه آب و از همه مهمتر کشاورزان است 
گفت: تمامی این طرح ها با مشــارکت دولت و مردم و کشاورزان میسر است و در شهرستان 
نقده نیز ، نیازمند همکاری کشاورزان در زمینه اصالح روش های آبیاری و کشت محصوالتی 

متناسب با نیاز آبی منطقه می باشیم.
چیت چیان با اظهار این نکته که برنامه دولت در دو ســال آغازین ، معطوف به تثبت تراز آبی 
دریاچه ارومیه بود ، گفت : دولت در دو سال اول ، سیاستهای احیای دریاچه ارومیه را متوجه 
تثبیت تراز آبی دریاچه نمود که این سیاستهای از سال سوم ، معطوف به بهبود وضعیت آبی 

دریاچه شده است و در حال حاضر شاهد تحقق این برنامه هستیم .
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بحث اجرای پروژه های صنعت با محدودیت مالی مواجهیم ، بر 

ضرورت توجه مدیران به این امر تاکید نمود.
درادامه قربانعلی ســعادت ، استاندار آذربایجان غربی نیز ، از مشارکت مطلوب مردم نقده در 
امر احیای دریاچه خبر داده و گفت : در حال حاضر طرح های کشاورزی پایدار در این منطقه 
در حال اجراســت و مردم به خوبی در زمینه صرفه جویی همکاری می کنند . وی با بیان این 
نکته که از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه طرح های مرتبط را در شــهرهای همجوار 
این دریاچه آغار کرده ایم ، گفت : خوشبختانه فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در منطقه 

جا افتاده است.
سعادت با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در حوزه های آب و برق دچار عقب ماندگی 

است، عدم سرمایه گذاری به ویژه در حوزه در آب روستایی را از جمله عوامل 
این امر برشمرد.

فرامرزی، فرماندار نقده نیز با اشاره به پروژه های افتتاحی در هفته 
دولت در نقده گفت : در هفته دولت 21 پروژه با اعتبار 710 

میلیارد ریال در نقده افتتاح و به بهره برداری 
می رسد که تصفیه خانه فاضالب 

نقده با اعتباری بالغ بر 

همزمان با چهارمين روز از هفته دولت :

افتتاح سامانه فاضالب شهر نقده با 
اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال 

با حضور وزیر نیرو

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

آذربایجانغربی
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

300 میلیارد ریال از جمله مهمترین این پروژه ها بوده که حاصل تالش فعالین 
این عرصه است.

اکبری مدیر عامل شرکت آبفای آذربایجان غربی نیز اشاره به اینکه احداث و بهره 
برداری از سامانه های فاضالب ، نشان دهنده توجه دولت تدبیر و امید به بهداشت 
عمومی و محیط زیســت و حفاظت از آبخوانها و آب های زیر زمینی و آب شرب 
سالم است گفت : 60 درصد از ســامانه فاضالب نقده در طول 15 سال گذشته 
اجرا شده و 40 درصد باقیمانده آن  در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. وی 
افزود: در حال حاضر  35 طرح در قالب 110 پروژه با اعتبار 7500 میلیارد ریال 
در بخش آب و فاضالب در سطح اســتان آذربایجان غربی در حال اجراست که 
شــامل تصفیه خانه های آب و فاضالب ، خطوط انتقال و اصالح شبکه است و به 

طور متوسط از 73 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.
اکبری درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
در استان آذربایجان را  62.5 درصد عنوان کرد و اظهار امیدوراری نمودن با بهره 

برداری از پروژه های در دست انجام، این میزان به 73 درصد برسد.
مدیر عامل آبفای آذربایجان غربی ، توجه به اقتصاد آب را ضروری برشــمرده و 
گفت : توجه به شاخص هایی چون توانمند سازی و چابک سازی نیروی انسانی، 
توجه به کیفیت آب ، افزایش شــاخص بهره مندی ، افزایش سطح بهره مندی 
فاضالب، اتمام طرح های نیمه تمام ، استفاده از منابع داخلی و استفاده از توان 
بخش خصوصی از جمله سیاســتهای دولت تدبیر و امید در راستای اقتصاد آب 

و تحقق اقتصاد مقاومتی است.  
اکبری در خالل ارائه گزارشی از رونداحداث ســامانه فاضالب نقده، با اشاره به 
ضرورت های احداث سامانه فاضالب نقده گفت: شهر نقده، به دلیل سطح باالی 
تراز آبهای زیرزمینی و عدم جوابگویی دفع فاضالب به روش چاه جاذب، از گذشته 
دارای شبکه فاضالب ســنتی بوده که عموماً به صورت کانال و نهر روباز از معابر 
عمومی شــهر عبور می نمود و فاضالب این شــبکه، به دلیل به جا نهادن اثرات 
سوء زیست محیطی و ایجاد آلودگی در معابر و آبهای زیرزمینی، که منبع اصلی 
تامین آب شرب این شــهر نیز بودند، در چندین نقطه متعدد به رودخانه گدار 
که از میانه شــهر عبور می کند ، وارد شده و مسائل زیست محیطی و بهداشتی 
متعددی را ایجاد می نمود که همه این عوامل منجر به این شــد تا شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربی ، احداث ســامانه فاضالب این شهر را در اولویت های 

کاری خود قرار دهد .
اکبری با بیان اینکه در سال 1371، مطالعات طرح سامانه جمع آوری و تصفیه 
فاضالب نقده آغاز شد گفت: در این میان ، عملیات  اجرایی احداث شبکه و خط 
انتقال فاضالب از سال 1375 شروع و تاکنون  ادامه داشته است که در این مدت  
4/92 کیلومتر خط انتقال با سایز 1200 میلیمتر و 156 کیلومتر شبکه  اصلی و 

فرعی با سایز 200 الی 1000 میلی متر اجرا شده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان غربی، در 
خصوص احداث تصفیه خانه فاضالب نقده گفت: در سال 1384، عملیات احداث 
تصفیه خانه شهر نقده خانه با فرآیند تصفیه SBR ، برای جمعیتی معادل 123 

هزار نفر و سال مقصد 1415 آغاز گردید.
مهندس اکبری با اشاره به نقش شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی 
در موضوع احیای دریاچه ارومیه افزود: ســامانه فاضالب نقده با صرف اعتباری 
بالــغ بر 300 میلیارد ریال، در حال حاضر آماده بهره برداری بوده و قادر اســت 
23 هزار و 370 مترمکعب فاضالب ورودی در هر شــبانه روز را تصفیه نموده و 
پساب خروجی تصفیه شده را با دبی ای برابر 270 لیتر بر ثانیه به بستر دریاچه 

ارومیه وارد نماید.
گفتنی است شهر نقده در حال حاضر دارای  23 هزار 500 فقره انشعاب مدرن 
فاضالب دارد که حدود 90 درصد از کل جمعیت شهر را تحت پوشش خود قرار 
داده است و دو واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 120 لیتر در ثانیه ، آشغالگیر، دانه 
گیر، پارشال فلوم ورودی، ایستگاه های پمپاژ، الگن های SBR، سیستم کلرزنی، 
پارشــال فلوم خروجی و ساختمانهای بهره برداری از جمله بخش های مختلف 
تصفیه خانه این شهر است که به همت متخصصان داخلی احداث و ایجاد شده اند.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در مجموع شاخص های عمومی هجدهمین جشنواره 
شهید رجائی رتبه سوم را در بین دستگاه های اجرایی استان به خود اختصاص داد.

در هفتمین جلسه شورای اداری استان ، از مهندس اکبری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان غربی به سبب کســب مقام سوم جشنواره شــهید رجائی در بین دستگاه های اجرایی 
استان ، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 1394 ، تجلیل 

بعمل آمد .  
سعادت استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری استان که در مورخه11 شهریور در محل 
سالن شهید عطائی استانداری با حضور مدیران دســتگاه های اجرایی انجام یافت با بیان اینکه در 
عصر کنونی رشــد و بالندگی هر جامعه ای در گرو توســعه پایدار میسر میگردد افزود: اصالح نظام 
اداری و استقرار مطلوب و مدیریت عملکرد سهم بسزایی در توسعه و پیشرفت جامعه و ارتقاءعملکرد 

دستگاه های اجرایی دارد .

رســول اکبری مدیر عامل شــرکت آبفای آذربایجان غربی در آئین افتتاح سامانه فاضالب نقده، با 
اشاره به اینکه احداث و بهره برداری از ســامانه های فاضالب ، نشاندهنده توجه دولت تدبیر و امید 
به بهداشت عمومی و محیط زیست و منابع آبی زیر زمینی است گفت : 60 درصد از سامانه فاضالب 
نقده در طول 15 سال گذشته اجرا شده و مابقی 40 درصد در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.

رســول اکبری مدیر عامل شــرکت آبفای آذربایجان غربی در آئین افتتاح سامانه فاضالب نقده، با 
اشــاره به اینکه احداث و بهره برداری از سامانه های فاضالب ، نشان دهنده توجه دولت تدبیر و امید 
به بهداشت عمومی و محیط زیست و منابع آبی زیر زمینی است گفت : 60 درصد از سامانه فاضالب 
نقده در طول 15 سال گذشته اجرا شده و مابقی 40 درصد در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.

اکبری با اشاره به نقش شرکت آب و فاضالب شــهری آذربایجان غربی در موضوع احیای دریاچه 
ارومیه افزود: سامانه فاضالب نقده با صرف اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال، در حال حاضر آماده 
بهره برداری بوده و قادر است 23 هزار و 370 مترمکعب فاضالب ورودی در هر شبانه روز را تصفیه 
نموده و پساب خروجی تصفیه شده را با دبی ای برابر 270 لیتر بر ثانیه به بستر دریاچه ارومیه وارد 

نماید.
مدیر عامل شرکت آبفای آذربایجان غربی ، با بیان اینکه در حال حاضر  35 طرح در قالب 110 پروژه با 
اعتبار 7500 میلیارد ریال در بخش آب و فاضالب در سطح استان آذربایجان غربی در حال اجراست 
گفت : این طرح ها شامل تصفیه خانه های آب و فاضالب ، خطوط انتقال و اصالح شبکه است که به 

طور متوسط از 73 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

کسب رتبه برتر 
ارزيابی جشنواره

 شهيد رجايی 
توسط آبفای

 آذربايجان غربی

 احداث
 سامانه های فاضالب 
 نشانگر عزم دولت
  در حفاظت از
 محيط زيست است

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

آذربایجانغربی



www.barghab. i r 382016
September

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضالب روستایی اســتان اردبیل طی مراسمی 
با حضور محســن قنبری مدیر عامل شــرکت ، اقبال 
عباسی معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری 
اردبیل و جمعی از مسئولین استانی و محلی آبرسانی 

به روستاهای مجتمع خروسلو به بهره برداری رسید.
 محسن قنبری در این مراســم اعالم نمودند که برای 
آبرسانی به روستاهای بخش خروسلو از توابع شهرستان 
بیله سوار مجتمع آبرسانی خروسلو در سه فاز متفاوت 
مطالعه و اجرا  شده است که امروز شاهد به بهره برداری 

رسیدن فاز اول آن هستیم.
 قنبری افزود با به بهره برداری رسیدن این پروژه تعداد 
22 روستا با جمعیت 3500 نفر از شهرستان بیله سوار 
از نعمت آب شرب ســالم و بهداشتی بصورت پایدار و 

شبانه روزی برخوردار خواهند شد.
 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
اردبیل اعتبار هزینه شــده به این پروژه را 57 میلیارد 

ریال اعالم نمود و افزود که برای این پروژه 17 کیلومتر 
خط انتقال و یک ایستگاه پمپاژ آب طراحی و اجرا شده 
است.   محسن قنبری ابراز امیدواری کرد که در صورت 
اختصاص و تخصیص اعتبار الزم بقیه فاز های این پروژه 

در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
 اقبال عباسی نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل 
و پیمانکاران پروژه مجتمع آبرســانی خروسلو افزود 
که این پروژه یکی از عظیم ترین پروژه های آبرســانی 
استان می باشد که امروز شاهد به بهره برداری رسیدن 

آن هستیم.
 معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری اردبیل 
خواستار صرفه جویی و مدیریت مصرف از این نعمت 
خدادادی شــدند و افزودند که برای احداث و به بهره 
برداری رســیدن این مجتمع در این منطقه خشــک 
استان زحمات و هزینه زیادی صرف شده است که باید 

قدر این نعمت را بدانیم.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اردبیل طی مراسمی با حضور مدیر 
امور شهرستان، امام جمعه شهرستان ، فرماندار ، بخشدار، و 
جمعی از مسئولین محلی پروژه آب رسانی به روستای اوجور 

از بخش شهرستان سرعین به بهره برداری رسید.
  شهروز کامل مدیر امور آبفار شهرستان در این مراسم ضمن 
تبریک هفته دولت بر دولتمردان دولت تدبیر و امید و اهالی 

محترم اعالم کرد که برای آب رسانی به این روستا بیش از 
250 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر امور آبفار شهرستان سرعین افزود برای این پروژه خط 
انتقال به طول 6 کیلومتر، بهسازی چشمه 1 دهنه و انشعاب 

واگذار شده  130 عدد است.  
شهروز کامل افزود با آب رســانی به این روستا 435 نفر از 
اهالی محترم تحت پوشش قرار گرفتند.  در ادامه امام جمعه 

شهرستان نیز ضمن تقدیر و تشکراز زحمات شرکت آب و 
فاضالب روستایی در امر آب رسانی به روستاهای استان، با 
اشاره به اینکه آب شرب نیز یک نعمت الهی است افزود اهالی 
محترم روســتاها باید در مصرف آب این نعمت خدادادی 
صرفه جویی کرده و نباید با فراموش کردن احکام موجود 
در آب ، از آب شــرب برای آبیاری باغــات و زمینهای خود 

استفاده کنند.

به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب روستایی اســتان اردبیل طی مراســمی با حضور 
فرماندار شهرســتان ، مدیر امور آبفار و جمعی از مسئولین 
محلی آبرســانی به روســتای ناصر آباد از توابع شهرســتان 
مشگین شهر به بهره برداری رسید.  فرهاد دسینه مدیر آبفار 
آمور شهرســتان در این مراســم ضمن تبریک هفته دولت 
اعالم نمود که برای آبرسانی به این روستا خط انتقال به طول 
2 کیلومتر، منبع ذخیر آب 40 مترمکعبی یک مورد، داخل 
شبکه 2.5 کیلومتر و انشعاب واگذار شده 28 مورد می باشد.  

مدیر امور آبفار مشگین مبلغ هزینه شده برای این پروژه 130 
میلیون تومن اعالم نمود و از اهالی محترم روستا درخواست 
نمود که در مصرف آب این نعمت الهی صرفه جویی نموده و 
فقط جهت آب شرب و مصارف بهداشتی از آن استفاده کنند.  
در ادامه فرماندار شهرستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از خدمات 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل اعالم نمود که 
آب شــرب یک نعمت الهی است و برای رساندن آب شرب به 
روستاها زحمات زیادی کشــیده می شود و خواستار صرفه 

جویی و مدیریت مصرف در این مورد را شدند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

  بهره برداری از پروژه های آبرسانی به روستاهای
 استان اردبیل

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

استاناردبیل
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

معاون بهره برداری و توســعه شرکت 
آب و فاضالب شهرستان ساوه از تجهيز 
دستگاه  های  عرضه آب شيرين ساوه به 

سامانه جديد خبر داد.
تاجيک گفت : در طرح تعويض کارت های آب 
قديم به جديد دستگاه های توزيع آب شيرين 
شهری ساوه 150 دستگاه عرضه آب شيرين در شهر 
ساوه به سامانه جديد کارت شهروندی مجهز شدند.

وی با اشــاره به هدف از اجرای اين طرح گفت:  کاهش 
هدر رفت آب و اتالف وقت، تنظيــم خودکار دما برای 
جلوگيری از يخ زدگی، خروجی دقيق آب و قابليت شارژ 
 مجدد کارت ها به مبلغ دلخواه بخشی از مزايای اين سامانه 

است.
وی از فعال بودن 150 دستگاه برداشت آب شيرين و 95 نمايندگی 
عرضه آب در اين شــهر به منظور تامين آب بــا کيفيت مورد نياز 
شهروندان خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و استفاده 

از کارت های قديمی چند دســتگاه توزيع آب شيرين در نقاط مختلف 
کماکان با کارت های قديمی فعال است.

وی طول شبکه آب شيرين در شهر ســاوه را 84 هزار و 667 متر اعالم 
کرد و افزود: 252 انشعاب آب شيرين برای رفاه حال شهروندان به اماکن 
 عمومی نظير مدارس، مســاجد، محيط های آموزشی و اصناف واگذار 

شده است.
به گفته اين مسئول در آبفای ســاوه پروژه ايجاد شبکه های توزيع آب 
شيرين در ســاوه به منظور ترويج فرهنگ صرفه جويی وارائه خدمت 
رسانی بهينه به شهروندان، از سال 86 آغاز وبا 15 کيلومتر شبکه توزيع 
و30 ايستگاه برداشت آب به بهره برداری رسيد که با استقبال شهروندان 

ساوجی اين ميزان افزايش يافت.
تاجيک در پايان از شهروندان خواست تا ضمن صرفه جويی در مصرف 
آب چنانچه درحين برداشــت آب شيرين شاهد بروز هرگونه خرابی در 
دستگاه و اختالل در توزيع آب شيرين شدند مراتب را از طريق شرکت 
آب و فاضالب ساوه و با تماس شماره سه رقمی 122 و يا 42219298اطالع 

دهند.

اصالح سه کیلومتر شبکه 
فرسوده آب شهری ساوه

معاون بهره برداری و توســعه شرکت آب و فاضالب ساوه از 
اصالح سه کيلومتر شبکه فرسوده آب شهری در پنج ماهه 

نخست سال جاری خبر داد.
داود تاجيک در گفت وگو با روابط عمومی آبفای ســاوه 
گفت: با تاکيد بر اينکه تهيه و استحصال آب شرب سالم 
و بهداشــتی و عرضه آن به شهروندان از وظايف ذاتی 
شرکت آب و فاضالب است، اصالح شبکه فرسوده ضمن 
اينکه مانع از هدر رفت آب خواهد شــد، در راستای 
افزايش کيفيت آب آشاميدنی و رعايت مسائل ايمنی 

و سالمت صورت می گيرد.
وی کاهش قابل مالحظه پرت آب را از جمله نتايج 
اجرای طرح اصالح شبکه های فرسوده آب دانست 
و تصريح کرد: به منظــور جلوگيري از هدر روي 
آب به دليل قدمت و فرسودگي شبکه هر ساله 
بخشي از شبکه آب رساني شهر ساوه با توجه 

به تامين اعتبارات  اصالح و بازسازي مي شود.
معاون بهره برداری و توســعه شرکت آب و 
فاضالب ساوه در ادامه از اصالح 305 مورد 
از انشــعابات در اين مدت نيز خبر داد و 
افزود: ايــن گونه اقدام هــا ضمن اينکه 
از پرت آب جلوگيــری مينمايد باعث 

جلوگيری از ايجــاد حادثه در ملک 
مشترکين و خســارت به آسفات 

و پوشــش معابر می گردد . وی از 
شهروندان خواست تا در صورت 

مشاهده هرگونه شکستگی 
و افت فشار در انشعابات و 

همچنين نصب انشعابات 
غير مجاز مراتب را از 

طريق سامانه 122 
به شــرکت آب و 

فاضالب شهری 
ساوه اطالع 

دهند.

 تجهیـز
 دستگاه های توزیع آب شیرین ساوه 
به سامانـه جدیـد

 شمــاره هشتم
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

خاموشی های 

بدون برنامه در امور 

برق جنوب غرب کاهش یافت 

در آستانه هفته مبارک دولت 

امور برق جنوب غرب حلقه خدمت 

ی را با 30 پروژه عظیم  
رسان

تکمیل نمود

تفاده از 
ر امور برق جنوب غرب گفت : اس

ی فرد مدی
محسن معتمد

ر کنار توجه به 
تجهیزات جدید و همگام شدن با روش های نوین د

د و در این 
ه ساز پیشرفت و کمال انسان باش

طبیعت می تواند زمین

ی خود نگهدار 
ده از کابل ها

وده تا با استفا
ور ســعی نم

راستا این ام

1 نفر از مشترکین را ایجاد نماید و افزون 
رضایتمندی بیش از 300

دار را جایگزین شبکه های سیمی 
ی خود نگه

ومتر کابل ها
از 3 کیل

ش خاموشی ها را 
نماید که به طور قطع کاهش قطع درختان و کاه

به دنبال داشته است .

وی تاکید کرد :32 دستگاه چراغ روشنایی باهزینه ا ی بالغ بر 476 

ی، رودکی و 
 در خیابان های دقیق

میلیون ریال روشنایی مناسبی را

شهرک ولی عصر به مردم اهدا نموده است .

ن امور برق رســانی پایدار و 
رد : از مهمترین اهداف ای

ی تاکیــد ک
و

ی بوده 
 زیبا سازی مبلمان شهر

شــهروندان و همچنین
مطمئن به 

شار متوسط و فشار 
ومتر شبکه ف

ی 6 کیل
نیز با کابل کش

که این امر 

هار راه حکیم 
 در خیابان های ســه راه توحیــد تا چ

ضعیف زمینی

سر خیابان قزل باش-محقق گردید .
نظامی سه راه حکیم نظامي تا 

ه فاز از 
ک فاز و س

1کنتورت
د ابراز داشــت : نصب  200

معتمدی فر

4کیلووات برق دیماند 
ش از 80

ل تاکنون و  واگذاری بی
ابتدای سا

مور از دیگر اقدامات صورت 
زیز در محدوده این ا

شــهریان ع
به هم

گرفته بوده است.

70 پروژه  برق رسانی 

گشایش و 112میلیون تومان 

هزینه شد

امور برق جنوب شرق پیشگام

 
 در تکمیل پروژه های شهری

 70پروژه برق رسانی ،بازسازی شبکه های برق و ايجاد شبکه های روشنايی با تجهيزات 

پربازده کم مصرف در امور برق جنوب شرق همزمان با هفته مبارک دولت با اعتباری بالغ112 

ميليون تومان  به بهره برداری می رسد 

ايرج شمس مدير امور برق جنوب شرق با اعالم اين خبر گفت :50 کيلومتر کابل و شبکه فشار 

متوسط و فشار ضعيف زمينی و هوايی به مناسبت اين روزهای بزرگ در مدار قرار می گيرد.   

وی با اشاره به اينکه سهم مهمی از اين پروژه ها مربوط به روشنايی معابر بوده است تاکيد 

کرد :ايمنی شهروندان و امنيت آنها و در کنار آن افزايش بهره وری در احداث روشنايی 

معابر يکی از مهمترين اهداف اين امور بوده است که آسايش  ديداری و آرامش زيست 

محيطی  را برای مردم به ارمغان آورده است. 

وی تصريح کرد :289 اصله پايه فلزی به طول 12 کيلومتر توزيع روشنايی مساوی 

و استاندارد را در پروژه های  قابل بهره برداری در هفته دولت ايجاد نموده است 

که به طور قطع رضايتمندی مشترکين و متقاضيان را به همراه خواهد داشت .

شــمس اظهار داشت : در راستای تحقق  شعار امســال که اقتصاد مقاومتی 

اقدام و عمل عنوان شــد تنگناهای مالی نيز نتوانست مانع از تکريم ارباب 

رجوع و رضايتمندی مردم شود به طوری که 5/5 کيلومتر شبکه روشنايی 

تنها برای خانه های مسکن مهر بهارستان احداث گرديد و بيش از 6119 

مشــترک و متقاضی جديد در محدوده امور برق جنوب شرق از نعمت 

برق بهره مند شدند .

کنتورهای هوشمند 

مقدمه ای بر مدیریت مصرف برق

ی در هفته 
62 پروژه برق رسان

مبارک دولت در شمال اصفهان افتتاح می شود

  به طور قطع اســتفاده از فن آوری های روز دنيا در تسهيل فرايندهای کاری و رضايتمندی 

مشترکين بسيار موثر است ودر اين راستا مديريت امور برق شمال شرکت توزيع برق اصفهان 

با نصب کنتورهای هوشمند در رفاه حال همشهريان اصفهانی محدوده امور گام های بلندی 

را برداشته است.   سيد عليرضا عريضی مدير امور برق شمال شرکت توزيع برق اصفهان پس 

از تبريک هفته دولت خبر از افتتاح 62 پروژه برق رسانی با هزينه ای بالغ بر 40 مليارد ريال در 

اين روزهای مبارک داد .  وی اذعان داشت :به کارگيری تجهيزات و امکانات جديد مزيت های 

فراوانی را هم برای سازمان و هم برای مشترکين داشته به طوری که فرايندهای سازمان را 

آسان و تکريم مشترکين را ايجاد می کند . وی درادامه افزود :نصب کنتورهای هوشمند و 

پياده سازی آن می تواند عالوه بر جريمه مشترکان پرمصرف نه تنها در تحقق مديريت 

مصرف کمک نمايد  بلکه دستکاری کنتورها را نيز مانع می شود  و به طور کلی مديريت 

بيشتری را بر ميزان و هزينه های مصرف برق ايجاد می کند .  عريضی خاطر نشان کرد 

: حذف خطای انسانی در فرآيند قرائت تا صدور قبض برای مشترکان از ديگر مزايای 

کنتورهای هوشمند می باشد و  نصب کنتورهای هوشمند تلفات غيرفنی همچون 

خطاهای اندازه گيری را کاهش داده و اســتفاده های غيرمجاز را نيز تشخيص 

می دهد. وی به ديگر پروژه های قابل بهره برداری در اين هفته  اشــاره کرد و 

گفت :احداث 21 کيلومتر کابل و شبکه فشار متوسط و فشار ضعيف به همراه 

4 کيلومتر روشنايی معابر از ديگر اقدامات اين امور بوده است.  وی در پايان 

گفت:22دستگاه ترانس و پست زمينی و هوايی به منظور افزايش کيفت 

توان وپايداری شبکه عملياتی و در مدار قرار می گيرد. 

بازسازی و نوسازی شبکه های برق روستایی :

هیچ روستایی
 
 بدون برق نداریم

ده امور برق نواحی 
ص در هفته مبارک دولت در محدو

پروژه شاخ
 40

شهر اصفهان گشایش می یابد .

ن باره گفت : به همان 
ر امور برق نواحی در ای

حمید رضا سلطانی مدی

ن حائز اهمیت است 
میزان که توجه به ساختارهای شهری اصفها

ت ویژه 
ی نیز از اهمی

ختار روستای
ی در سا

زیر سازی های برق رسان

خوردار است. 
ای بر

ت زیار ،توسعه شبکه های 
ح کرد :فیدر گیری از پس

ی در ادامه تصری
و

ستر ،تعویض پایه های فرسوده 
شار متوسط شهرک سگزی نصب بو

ف

و جاده دستجا ،نصب 
در محدوده بخش کراج ،اشکاوند ،زردنجان 

ی امور برق 
پروژه ها

ابر از مهمترین 
یونر و ایجاد روشنایی مع

سکس

نواحی می باشد.

ی وزمینی 
س هوای

ت و تران
وی خاطر نشان کرد :14 دستگاه پســ

ه ســازی 
ی وبهین

ل در بازســاز
یارد ریا

با هزینه ای بالغ بر 36 میل

ش از 5200 
 بوده ورضایتمندی بی

یار موثر
شــبکه های برق بســ

د : هر روستایی به 
ک را موجب شده است .  سلطانی تاکید کر

مشتر

ن و آبادانی رسیده از بســیاری از معضالت اجتماعی ازجمله 
عمرا

 بود وبر همین اساس 
مهاجرت، بیکاری، خانه به دوشی مصون خواهد

ی دارد و 
م  در مناطق شهر

ا تأثیر مستقی
ن و آبادانی روست

عمرا

به چرخش چرخه های توســعه یک استان کمک 

شایان  می نماید .

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

اصفهان
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

200 پروژه بزرگ وکوچک 

در امور برق شمال غرب

 کلید زنی  شد 

ی با تامین 
چرخ صنایع و کشاورز

برق پایدار همیشه می چرخد 

ــتا  در آستانه هفته دولت بیش از 
امور برق شمال غرب در این راس

ی را کلید زنی شد .
روژه  بزرگ و کوچک برق رسان

200 پ

ر امور برق شمال غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
ایرج مصیب مدی

د مقاومتی ،اقدام 
ت در سالی که با نام اقتصا

ن باره گف
اصفهان : در ای

د زیر ساخت ها ی جدید برای توسعه 
وعمل نام گرفته اســت ، ایجا

ت و در این راستا 
ت جزء وظایف شرکت های خدمت رسان اس

تولیدا

امور برق شمال غرب با توجه به اینکه  یکی از مهم ترین شهرک های 

ا در اولویت 
ی داده است: برق رسانی مطمئن ر

 خود جا
صنعتی را در

رار داده است .
ی خود ق

برنامه ها

ومتر کابل 
ه افزود: به همین مناســبت نزدیک به 60 کیل

ی در ادام
و

ه  بهره 
ی و هوایی ب

شار متوسط و فشار ضعیف زمین
کشی و شبکه ف

برداری خواهد رسید و خدمت رســانی به مردم این منطقه با 8/5 

ی معابر تکمیل گردید .
ومتر شبکه روشنای

کیل

رد :از مهمترین طرح های اجرایی تجهیز پســت 
وی تصریــح کــ

 
کوچه صفا ،اصالح و جابجا یی تاسیســات میدان استقالل ،تجیهز 

پست تعاونی مسکن فالورجان ،اصالح و جابجایی 2 دستگاه ترانس 

شهریور 
ه و خیابان 17 

ی بلوار اندیش
ق آباد ، تاسیس روشنای

در عاش

ر و خیابان های شهری 
ن کرد : روشنایی معاب

می باشد.  وی خاطر نشا

ن را نادیده 
خورد ه اســت که نمی توان آ

رفاه مردم گره 
با امنیت و 

ه کارگیری المپ 
ی روز با ب

تفاده از تکنولوژ
گرفت  که در این میان اس

ه بر زیبایی و روشنایی ،تجهیزات کم 
ر بازده کم مصرف عالو

های پ

رار داده است .
گاه مردم ق

ز در آیینه ن
مصرف را نی

کنتورهای هوشمند 

مقدمه ای بر مدیریت مصرف برق

ی در هفته 
62 پروژه برق رسان

مبارک دولت در شمال اصفهان افتتاح می شود

  به طور قطع اســتفاده از فن آوری های روز دنيا در تسهيل فرايندهای کاری و رضايتمندی 

مشترکين بسيار موثر است ودر اين راستا مديريت امور برق شمال شرکت توزيع برق اصفهان 

با نصب کنتورهای هوشمند در رفاه حال همشهريان اصفهانی محدوده امور گام های بلندی 

را برداشته است.   سيد عليرضا عريضی مدير امور برق شمال شرکت توزيع برق اصفهان پس 

از تبريک هفته دولت خبر از افتتاح 62 پروژه برق رسانی با هزينه ای بالغ بر 40 مليارد ريال در 

اين روزهای مبارک داد .  وی اذعان داشت :به کارگيری تجهيزات و امکانات جديد مزيت های 

فراوانی را هم برای سازمان و هم برای مشترکين داشته به طوری که فرايندهای سازمان را 

آسان و تکريم مشترکين را ايجاد می کند . وی درادامه افزود :نصب کنتورهای هوشمند و 

پياده سازی آن می تواند عالوه بر جريمه مشترکان پرمصرف نه تنها در تحقق مديريت 

مصرف کمک نمايد  بلکه دستکاری کنتورها را نيز مانع می شود  و به طور کلی مديريت 

بيشتری را بر ميزان و هزينه های مصرف برق ايجاد می کند .  عريضی خاطر نشان کرد 

: حذف خطای انسانی در فرآيند قرائت تا صدور قبض برای مشترکان از ديگر مزايای 

کنتورهای هوشمند می باشد و  نصب کنتورهای هوشمند تلفات غيرفنی همچون 

خطاهای اندازه گيری را کاهش داده و اســتفاده های غيرمجاز را نيز تشخيص 

می دهد. وی به ديگر پروژه های قابل بهره برداری در اين هفته  اشــاره کرد و 

گفت :احداث 21 کيلومتر کابل و شبکه فشار متوسط و فشار ضعيف به همراه 

4 کيلومتر روشنايی معابر از ديگر اقدامات اين امور بوده است.  وی در پايان 

گفت:22دستگاه ترانس و پست زمينی و هوايی به منظور افزايش کيفت 

توان وپايداری شبکه عملياتی و در مدار قرار می گيرد. 

مهندسی برق در کنار دانش روز

10 پروژه برق رسانی در شرق 

اصفهان افتتاح می شود

ر اموربرق شرق شــرکت توزیع برق اصفهان 
ش باروتی مدی

داریو

 امور دراجرایی 
ت :از مهمترین اهداف ایــن

بر گفــ
با اعالم این خ

ش قابلیت 
پروژه های هفته دولت برق رسانی مطمئن ،افزای

نموده 

و  در نهایت 
ع حریــم 

ش کیفیت توان، رف
اطمینان شــبکه، افزای

ن بوده است.
رضایتمندی مشترکی

مور بهینه 
ی شــاخص این ا

پروژه ها
رد: از مهمترین 

وی تصریح ک

 در خیابان جی شرقی 
شار متوســط

وتوســعه شبکه های هوایی ف

ن بود و همچنین احداث 
ی و خیابان فرسا

اد شیراز
،اتوبان شهید صی

پروژه های مهم این 
آباد از دیگر 

در خیابان مهر 
شبکه فشار ضعیف 

امور می باشد .

شتر شبکه های برق 
وی اظهار داشــت به منظور پایداری هر چه بی

س هوایی به مناسبت این روزهای مبارک در مدار 
5 دســتگاه تران

ی گیرد.
قرار م

 ویژه پایه های روشنایی در 
وی تاکید کرد :سیســتم اتصال زمین

روژه مهندسی برای پایه های روشنایی 
سطح بسیار باالیی دریک پ

ش حوادث و 
ق شــرق اصفهان اجرایی شــده که درکاهــ

امور بر

وکیفیــت برق تحویلی به 
ذاربوده 

یار اثر گ
ی ناگوار بســ

رخدادها

مشترکین افزایش چشمگیری می یابد .

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

اصفهان



www.barghab. i r 442016
September

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

35 پروژه بزرگ و کوچک در امور برق غرب رونمایی  می گردد 

بزرگترین روشنایی اصفهان

 
 درامور برق غرب درخشید 

ب با هزینه ای بالغ بر 14 
ر امور برق غر

 پروژه برق رســانی د
در آســتانه دهه مبارک فجر  35

ره برداری می باشد .
 آماده به

لیارد ریال گشایش و
می

ت و ظرفیت سازی 
 سبز ،توسعه محیط زیس

ر امور برق غرب حفظ فضای
علیرضا فاتحی مدی

ش خاموشی های 
برای مشترکین جدید ،کاهش تلفات برق و کاهش انرژی توزیع نشده ،کاه

ت مانور)جابجایی( 
ور ، قابلی

ی شــبکه ،افزایش قدرت مان
بدون برنامه ، افزایش ضریب پایدار

ش ضریب ایمنی ،کاهش مشکالت 
ه ها ،افزای

ی بار     شبک
ق ،متعادل ساز

ی در شبکه های بر
انرژ

کرد و گفت : تا 
کور عنوان 

 پروژه های مذ
ه  را از مهمترین اهداف اجرای

ی از حریم شــبک
ناشــ

کنون باالی 90 درصد از اهداف تحقق یافته است.

ل خود نگهدار در اجرای 4 
5متر کاب

کرد و گفت : 200
روژه ها اشاره 

وی به جزئیات برخی از پ

 قرار گرفت  .
گ در غرب شهرستان اصفهان در مدار

پروژه برق رسانی بزر

ی و شریف شرقی  رهنان ،خیابان 
  :پروژه اصالح شبکه خیابان شریف غرب

فاتحی اظهار داشت

روژه هایی اســت که شبکه های هوایی آنها 
ی از خیابان آتشگاه از پ

خ فایز رباط و قســمت
شی

ت و در این راستا کلیه پایه 
رار  گرفته اس

داررا جایگزین آن قبلی ق
ل خود نگه

جمع آوری و کاب

 مورد توجه و اقدام بوده است .
ده  و بهینه سازی و رفع حریم شبکه نیز

های فرسوده اصالح ش

ظور افزایش قدرت 
شار متوسط زمینی به طول 3200متر به من

 کرد :کابل کشی ف
وی تصریح

ور بوده است 
پروژه های این ام

 و نیرو رسانی به متقاضیان و مشترکین از دیگر 
پایداری شبکه

غاز گردیده است .
ره برداری از آن آ

که به انجام رسیده  و به

 از پروژه های مربوط 
ب شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان همچنین

ر امور برق غر
مدی

ی امور برق 
پروژه روشنایی میدان استقالل با همکار

 برد و گفت: 
ی معابر نام

به روشــنای

بر پروژه های اصفهان است. همچنین برای تقاطع 
شمال غرب با نصب 276 پایه یکی از ا

غیر هم سطح 25 آبان 40 پایه روشنایی نصب خواهد شد.

ت با طول مسیر 
( و خیابان بهش

م جواد)ع
ی خیابان اما

ه داد: برای روشنای
فاتحی ادام

هره برداری رسیده 
 نیز در مجموع 28 پایه نصب شــده و به ب

 هزار و 100 متر
یک

6 متر طول مسیر 
اد با نزدیک به 00

ی نهر شمس آب
 پروژه روشنای

است. همچنین

به زودی شروع خواهد شد.

ـاره شــده نصب یک دســتگاه 
پروژه های اشـ

کــرد : عالوه بر 
ی تاکیــد 

و

در خیابان شهیدان 
ت آمپر 

2 کیلوول
ورماتورهوایی به قدرت 50

ترانســف

ل بار ترانسهای مجاور انجام شده 
ظور تعاد

غربی کوچه منیرخانی به من

 پروژه های اجرایی می توان به افزایش قدرت ترانس از 
ت و از دیگر

اســ

ت آمپربه  منظور فیدرگیری و 
کیلوولــ

ت آمپر به 315 
1 کیلوول

00

 در خیابان بهشت 
افزایش قدرت دیماند  مشترکین کشاورزی واقع

 در خیابان جدید 
 در خیابان فروغی

و همچنیــن جابجایی ترانس

 کرد و همچنین علمیات 
ث  شــهید عالقمندان اشــاره

االحدا

احداث روشنایی تقاطع غیر همسطح 25 آبان با  اجرای کابلی 

1 متر  و نصب 40 چراغ 150 وات بخار سدیم بر 
به طول 200

ت  و هزینه ای  
غاز گردیده اس

روی پایه های فلزی آ

5 میلیون 
یارد و 70

بالغ  بر یک میل

ر دارد . 
ریال در ب

477 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی درشرکت توزیع برق اصفهان

ی معابر، 
روژه بزرگ و کوچک برق رســانی، روشــنای

در آغازین روزهای هفته دولت 477 پ

ارد تومان 
 با اعتباری بالغ بر 33 میلی

هره گیری از فن آوری های نوین
ی شــبکه ها، ب

بازساز

 قرار گرفت 
ش و در مدار

گشای

ه افزود: 
ا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در این بار

حمید رض

 در شرکت می باشد 
پروژه های صورت گرفته نشــان از تالش و همت همکاران

شمار

ط شــهری و روستایی 
ن  را نیز می توان به واقع در تمام نقا

و ظهور آ
ی  بروز 

به عبارت

به خوبی دید. 

تر شــبکه و کابل فشار 
2 کیلوم

وژه از  10
دار شــدن 477 پر

فزود :برای برق
وی ا

اده شــده و 241 دســتگاه پست و 
متوســط و ضعیف زمینی وهوایی اســتف

رار گرفته است .
یز و در مدار ق

د و هوایی تجه
تور زمینی، پد مانت

سفورما
تران

ت :در حال حاضر شمار 
یره شرکت توزیع برق اصفهان گف

رییس هیات مد

ی شــبکه های توزیع برق، نصب شده 
زیادی از تجهیزات هوشمند ساز

وتعداد نقاطی که تا کنون هوشمند شده است افزون بر 50 نقطه می باشد.  

رد : راه اندازی طرح جامع مخابرات شرکت، بخشها، 
وی خاطر نشان ک

ل جزیره ای خارج و به یک مدیریت واحد 
ت را از حا

تاد شرک
امورها وس

ارکرده 
ه ها را بایکدیگر برقر

ت و ارتباط تمام سامان
تبدیل نموده اس

وژه از مهم ترین طرح های شرکت می باشد. 
است که این پر

ت : ظرفیت 
ل شــرکت توزیع برق اصفهان اذعان داش

مدیر عام

ب معابر، 
سازی برای پذیرش مشترکین جدید، روشنایی مطلو

ه کنتورهای AMI قرائت 
ب کنتورهای هوشمند وتوسع

نص

غییر آرایش شبکه ها 
ور با شــمار 1000 انشعاب، ت

از راه د

دار و کابل های زمینی که 
ل خود نگه

ده از کاب
با اســتفا

 و عبور 
ت و ساز

فضای ایمنی را برای مشترکین و ساخ

خدمت رسانی به مردم رکن اصلی  

اقدامات امور برق مرکز

9 میلیارد ریال  
30 پروژه با 

عتبار هدیه امور برق مرکز
ا

 
 به مردم و همشهریان  

اصفهانی

ک و بزرگ برق رســانی با 
روژه کوچ

در هفته دولت امســال 30پ

 شــهر اصفهان 
ده مرکز

لیارد ریال در  محدو
غ بر 9 می

هزینــه ای بال

ی شود.
افتتاح م

کز شرکت توزیع برق اصفهان در این باره 
ر امور برق مر

مهران نصر  مدی

ی و تامین 
ت ها ،افزایش شبکه های زمین

ه زیر ساخ
ت : در راستای توسع

گف

ی و بهینه سازی شبکه ها  به مناسبت  هفته 
برق پایدار مشترکین، بازساز

ی گیرد.
دار قرار م

دولت  در م

ی شــبکه های فرسوده 
ه ســاز

ی در ادامه گفت :به منظور بازســازی و بهی
و

ی مرکزی شهرف اقدامات زیادی صورت گرفته است که به طور قطع با 
محله ها

ده و تعامل همه جانبه با دیگر دستگاهها و 
ط ســازن

ق و ارتبا
برنامه ریزی های دقی

ده بوده است .
سازمانهای اداری این محدو

ی خیابان کمال )کوی حکیما(،کابل کشی میدان امام 
 کرد :کابل کشــ

نصر تصریح

حســین ،)ع(حد فاصل پست جهان نما تا پســت باب الرحمه و از باب الرحمه تا پست 

ی جهاد کشاورزی (،کابل کشی 
جو )تعاون

ن چهارباغ خوا
ی خیابا

عصر طالیی ،کابل کش

ی خیابان 
ن طالقانی (کابل کش

خیابان عبدالرزاق ،کابل کشــی میدان امام حسین )خیابا

ح در هفته 
 پروژه های قابل افتتا

 در خیابان عبدالرزاق از مهمترین
 بازار بزرگ

شریف واقفی و

مبارک دولت می باشد. 

2 کیلوولت 
ن امور می توان به تعویض کابل 0

 پروژه های قابل اهمیت ای
رد :از دیگر

وی تاکید ک

 شهرداری منطقه یک محقق گردید .
ه نیز با همکاری

ره کرد که این پروژ
در خیابان کاشانی اشا

ف نیز اقدامات 
شــنهادات مدیریت مصر

 با تاکیــد بر اینکه در ارائه راهکارها و پی
ی در پایان

و

ر کنار خدمت 
ن کرد : تمام همکاران من تالش نموده اند که د

خوبی صورت گرفته خاطر نشــا

ز دراولویت های 
گ ســازی در خصوص مدیریت مصرف  برق را نی

رسانی فنی به مردم ،فرهن

ود قرار دهند .
کاری خ

 شمــاره هشتم
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

477 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی درشرکت توزیع برق اصفهان

ی معابر، 
روژه بزرگ و کوچک برق رســانی، روشــنای

در آغازین روزهای هفته دولت 477 پ

ارد تومان 
 با اعتباری بالغ بر 33 میلی

هره گیری از فن آوری های نوین
ی شــبکه ها، ب

بازساز

 قرار گرفت 
ش و در مدار

گشای

ه افزود: 
ا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در این بار

حمید رض

 در شرکت می باشد 
پروژه های صورت گرفته نشــان از تالش و همت همکاران

شمار

ط شــهری و روستایی 
ن  را نیز می توان به واقع در تمام نقا

و ظهور آ
ی  بروز 

به عبارت

به خوبی دید. 

تر شــبکه و کابل فشار 
2 کیلوم

وژه از  10
دار شــدن 477 پر

فزود :برای برق
وی ا

اده شــده و 241 دســتگاه پست و 
متوســط و ضعیف زمینی وهوایی اســتف

رار گرفته است .
یز و در مدار ق

د و هوایی تجه
تور زمینی، پد مانت

سفورما
تران

ت :در حال حاضر شمار 
یره شرکت توزیع برق اصفهان گف

رییس هیات مد

ی شــبکه های توزیع برق، نصب شده 
زیادی از تجهیزات هوشمند ساز

وتعداد نقاطی که تا کنون هوشمند شده است افزون بر 50 نقطه می باشد.  

رد : راه اندازی طرح جامع مخابرات شرکت، بخشها، 
وی خاطر نشان ک

ل جزیره ای خارج و به یک مدیریت واحد 
ت را از حا

تاد شرک
امورها وس

ارکرده 
ه ها را بایکدیگر برقر

ت و ارتباط تمام سامان
تبدیل نموده اس

وژه از مهم ترین طرح های شرکت می باشد. 
است که این پر

ت : ظرفیت 
ل شــرکت توزیع برق اصفهان اذعان داش

مدیر عام

ب معابر، 
سازی برای پذیرش مشترکین جدید، روشنایی مطلو

ه کنتورهای AMI قرائت 
ب کنتورهای هوشمند وتوسع

نص

غییر آرایش شبکه ها 
ور با شــمار 1000 انشعاب، ت

از راه د

دار و کابل های زمینی که 
ل خود نگه

ده از کاب
با اســتفا

 و عبور 
ت و ساز

فضای ایمنی را برای مشترکین و ساخ

ی در هفته 
پروژه های برق رسان

ی از نتایج اجرایی شدن 
ش از پیش می کند بخش دیگر

رور را بی
و م

دولت می باشد .

 یاد شــده این است که با توجه به اینکه افزایش 
پروژه های

 کرد :مهم ترین نتایج 
پیرپیران تصریح

سیار کاهش یافته و برای مشترکین 
ه،  خاموشی ناخواسته ب

ف در تابســتان امسال ایجاد شد
مصر

محسوس نیست .

ی و سامانه های 
پروژه های مدیریت

ه طور کلی در 
ل در ادامه تاکید کرد :هدف ما ب

این مقام مســئو

ت اما برای شماری از مشترکین که به شرکت مراجعه 
الکترونیکی کاهش مراجعات حضوری اســ

ر امور برق جنوب غرب راه اندازی شد 
ظر گرفته شد و این طرح  ابتدا د

ناور در ن
ز میز ش

می کنند نی

ی شود و به این ترتیب هیچ مشترک به 
و این مدل تا پایان ســال در تمام امورهای اجرایی انجام م

 در شرکت معطل نخواهد شد .
هنگام حضور

ل شــرکت توزیع برق اصفهان در خصوص توســعه توانمندی های نیروی انسانی نیز به 
مدیر عام

ی کاربردی 
کرد و گفت :از اقداماتی که در ارائه آموزش ها

ش شرکت اشاره 
ی ســایت آموز

راه انداز

ه با برنامه ریزی های 
گاه آموزشی، اختصاصی است ک

صورت گرفته است، راه اندازی یک سایت و ایست

 و در نهایت انجام مسابقات مهارت شغلی 
و کارگروهی

ک، کارگاهی 
جدید، آموزش های کالســی

قابل ارائه است. 

ط گرم 
فاده از خ

ن ابراز داشت : یکی از روش های نوین درتکریم ارباب رجوع است
ی در پایا

و

 شیوه،عملکرد های 
در بخش بازسازی و تعمیرات شبکه می باشد  در این

رو یا بازسازی خاموشی های 
ی هر تعمی

سنتی قبلی که برا

سترده ای اعمال می شــد از بین رفت و این 
گ

فرایند رضایتمندی مشترکین را 

ش داد. 
افزای

خدمت رسانی به مردم رکن اصلی  

اقدامات امور برق مرکز

9 میلیارد ریال  
30 پروژه با 

عتبار هدیه امور برق مرکز
ا

 
 به مردم و همشهریان  

اصفهانی

ک و بزرگ برق رســانی با 
روژه کوچ

در هفته دولت امســال 30پ

 شــهر اصفهان 
ده مرکز

لیارد ریال در  محدو
غ بر 9 می

هزینــه ای بال

ی شود.
افتتاح م

کز شرکت توزیع برق اصفهان در این باره 
ر امور برق مر

مهران نصر  مدی

ی و تامین 
ت ها ،افزایش شبکه های زمین

ه زیر ساخ
ت : در راستای توسع

گف

ی و بهینه سازی شبکه ها  به مناسبت  هفته 
برق پایدار مشترکین، بازساز

ی گیرد.
دار قرار م

دولت  در م

ی شــبکه های فرسوده 
ه ســاز

ی در ادامه گفت :به منظور بازســازی و بهی
و

ی مرکزی شهرف اقدامات زیادی صورت گرفته است که به طور قطع با 
محله ها

ده و تعامل همه جانبه با دیگر دستگاهها و 
ط ســازن

ق و ارتبا
برنامه ریزی های دقی

ده بوده است .
سازمانهای اداری این محدو

ی خیابان کمال )کوی حکیما(،کابل کشی میدان امام 
 کرد :کابل کشــ

نصر تصریح

حســین ،)ع(حد فاصل پست جهان نما تا پســت باب الرحمه و از باب الرحمه تا پست 

ی جهاد کشاورزی (،کابل کشی 
جو )تعاون

ن چهارباغ خوا
ی خیابا

عصر طالیی ،کابل کش

ی خیابان 
ن طالقانی (کابل کش

خیابان عبدالرزاق ،کابل کشــی میدان امام حسین )خیابا

ح در هفته 
 پروژه های قابل افتتا

 در خیابان عبدالرزاق از مهمترین
 بازار بزرگ

شریف واقفی و

مبارک دولت می باشد. 

2 کیلوولت 
ن امور می توان به تعویض کابل 0

 پروژه های قابل اهمیت ای
رد :از دیگر

وی تاکید ک

 شهرداری منطقه یک محقق گردید .
ه نیز با همکاری

ره کرد که این پروژ
در خیابان کاشانی اشا

ف نیز اقدامات 
شــنهادات مدیریت مصر

 با تاکیــد بر اینکه در ارائه راهکارها و پی
ی در پایان

و

ر کنار خدمت 
ن کرد : تمام همکاران من تالش نموده اند که د

خوبی صورت گرفته خاطر نشــا

ز دراولویت های 
گ ســازی در خصوص مدیریت مصرف  برق را نی

رسانی فنی به مردم ،فرهن

ود قرار دهند .
کاری خ
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دستاوردی ديگر از شرکت توزيع برق استان اصفهان :

 راه اندازی سامانه پاسخگویی غیرحضوری به مشترکین
 و متقاضیان برق

خدمات قابل ارائه در مرکز سمیع و در راستای رفاه حال متقاضیان و مشترکین گرامی
 شامل 22 خدمت به شرح ذیل مي باشد:

  درخواست واگذاری اشتراک جديد برق
 درخواست نصب مجدد اشتراک برق
 درخواست ادغام اشتراک هاي برق

درخواست تفکيک اشتراک برق
 درخواست آزمايش کنتور برق

درخواست اصالح مشخصات اشتراک برق
 درخواست تعمير انشعاب برق

درخواست انتقال در داخل لوازم اندازه گيری
 درخواست تغيير تعرفه 

درخواست اعمال کد خانوار
 درخواست تغيير نام انشعاب برق

درخواست پاسخ به استعالم ارگانهای دولتی  و غيردولتی 
 درخواست قطع موقت اشتراک برق

درخواست جمع آوری موقت انشعاب جهت تعميرات و ...
 درخواست جمع آوری دائم اشتراک برق 

درخواست تغيير گزينه )تعرفه های صنعتی ديماندی(
 درخواست کاهش موقت قدرت )انشعابات صنعتی ديماندی( 

درخواست وصل اشتراک برق )فعال نمودن(

 درخواست افزايش قدرت اشتراک برق 
درخواست کاهش قدرت اشتراک برق

 درخواست استعالم وضعيت بدهی و صدور صورتحساب 
درخواست صدور قبض المثنی يا ميان دوره

مرکز سميع 37121 
)مکالمه به جاي مراجعه(

موضوع خدمات رســانی مطلوب به مردم که در 
راستای تکریم ارباب رجوع می باشد از موضوعات 
مهمی است که همواره در نظام جمهوری اسالمی 

مورد تاکید قرار گرفته است .
بدین جهت شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
به منظور ارتقای ســطح رضایت مردم و با هدف 
یکنواخت ســازی در نحوه پذیرش درخواست 
متقاضیان انشــعاب برق و ارائــه خدمات پس از 
فروش به مشترکین ، » سامانه پذیرش و پیگیری 
انشــعاب برق به روش غیرحضوری« را در برق 
منطقه مرکزی راه اندازی نموده است تا 22 نوع 
خدمت را به ســاده ترین روش و مطابق با آیین 

نامه تکمیلی تعرفه های برق و مقررات شــرکت 
ارائه نماید . به عبارت دیگــر با بردن خدمات به 
منزل متقاضیان و مشترکین و جلوگیری از ورود 
ایشان به محیط پرازدحام شــهری ومراکزارائه 
خدمات ، گام مهمی در مدیریت ترددها ، کاهش 
آلودگی هوا و جلوگیری ازسردرگمی متقاضیان 
درواحدهای اداری و اتالف وقت و .... برداشــته 

شده است.
این مرکــز در مکانی کاماًل مســتقل از خدمات 
مشــترکین برق شهرســتانها قرار داشته و سه 
شهرستان شاهین شــهر و میمه ، خمینی شهر 
و برخوار را تحت پوشــش ارائه خدمات قرار داده 
است . خدمات قابل ارائه در این مرکزدر دو بخش 
اجرایــی )ارائه خدمات فــروش و پس از فروش 

برق به همراه انواع مشــاوره های فنی( و نظارتی 
)پیگیری درخواست های ثبت شده و هماهنگی 
جهت انجام بازدید محل، تست، نصب انشعاب و 

...(  می باشد . 
این مرکزبا بهره گیري از کارشناســان مسلط به 
فعالیتهای خدمات مشترکین ، روزهای شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 7/30  الي 18 و در روزهای 
پنج شــنبه از ســاعت 7/30  الي 12/30 ، آماده 
پاسخگویی به متقاضیان و مشترکین و پذیرش 

درخواست های ایشان مي باشد.
همچنین جهت ســهولت ارتباط بــا این مرکز، 
شــماره 5 رقمي 37121 جهــت تماس هاي 
مردمي تعیین گردیده کــه می تواند 30 تماس 

همزمان را پشتیبانی نماید.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش
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به مناسبت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقــدر رجایی و باهنــر 15 طرح مهــم و زیربنایی برق 
منطقه ای اصفهان با هزینه ای بالغ بر 2050 میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای اصفهان  

رسول موســی رضایی  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان گفت : این طرح ها در شهرهای اصفهان، لردگان، 
زرین شهر، کاشــان، مبارکه و نجف آباد با اهداف افزایش 
پایداری شبکه ، تامین دیماند مصرفی مشترکین صنعتی، 
خانگی و تامین برق زیر ساخت های توسعه به بهره برداری 

رسید.
  موســی رضایــی  افزود : با بهــره بــرداری از این طرح ها 
1010  مگاولت آمپــر به ظرفیت پســتها، و 32 کیلومتر 
 مدار به خطوط فــوق توزیع و انتقال این شــرکت افزوده

 می شود.

محل جغرافيايیپروژهرديف

استان چهارمحال و بختياری - احداث پست 400/63  کيلوولت لردگان1
لردگان

اصفهاناحداث پست 63/20  کيلوولت اجالس سران2

احداث پست 63/20  کيلوولت شهدای 3
اصفهانبابوکان و خط کابلی مربوطه

احداث خط 63  کيلوولت از زرين شهر تا شهر 4
زرين شهرفوالد

احداث خط 63  کيلوولت جهت حذف تياف 5
کاشانکاشان 1 و 2 و اتصاالت راوندکاشان

احداث بانکهای خازنی در پستهای مبارکه، 6
اصفهان- مبارکه- شهرضاشهرضا، آبشار

افزايش ظرفيت پست 400/63  کيلوولت 7
اصفهانشهيد محمد منتظری

کاشانافزايش ظرفيت پست 63/20 کيلوولت کاشان 83

افزايش ظرفيت پست 63/20  کيلوولت نجف 9
تجف آبادآباد يک

کاشانافزايش ظرفيت پست 63/20  کيلوولت کاشان 104

اصفهانتوسعه 2  بی در پست 63/20  کيلوولت صائب11

اصفهانتوسعه 2  بی در پست 63/20  کيلوولت مشتاق12

اصفهانتوسعه 2 بی در پست  63/20 کيلو ولت حافظ13

اصفهانبهينه سازی پست 63/20  کيلوولت غرب14

ورود و خروج خط 63  کيلوولت نقش جهان- 15
مبارکهمهيار در پست سه راهی مبارکه

 بهره برداری از 15 طرح مهم و زیر بنایی
 برق منطقه ای اصفهان

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در هفته دولت 15 پروژه 
در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.
هاشم امینی با اشاره به پروژه های هفته دولت گفت: پروژه آبرسانی 
به شهرستان گلپایگان، آبرسانی به خوانسار، آبرسانی به شهرک های 
صنعتی و ساخت مخازن مبارکه، آبرســانی به شهر گز، آبرسانی به 
محور غرب و مرکز اصفهان)شهید فهمیده(، راه اندازی آب شیرین 
کن شــهر فرخی، پروژه جابجایی تأسیســات آب و فاضالب میدان 
اســتقالل و 8 پروژه دیگر در بخــش آب و فاضــالب از مهمترین 
پروژه های آبفا اســتان اصفهان می باشند که در هفته دولت به بهره 

برداری قرار رسیدند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه 
گفت: از دیگر پروژه های هفته دولت می توان به: آبرســانی به شهر 
تودشک، اجرای خط آبرسانی گلشهر گلپایگان، آبرسانی به شهرک 
برق و الکترونیک خمینی شــهر، ساخت مخزن 2 هزار مترمکعبی و 
ایستگاه پمپاژ آب اردستان، حفر و تجهیز چاههای آب نصرآباد، سین 
و خورزوق اشاره کرد که این پروژه ها  با اعتباری بالغ بر 182 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیدند.
امینی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به گلپایگان با اجرای 49 کیلومتر 
لوله گذاری، احداث تصفیه خانه، ایســتگاه پمپاژ و مخزن ذخیره با 
اعتباری بالغ بر 249 میلیارد ریال صورت گرفته، افزود: پروژه انتقال 
آب به محور غرب و مرکز اصفهان)شــهید فهمیده( با اجرای بیش 
از 11 کیلومتــر لوله گذاری با هزینه ای بالغ بر 167 میلیارد ریال در 
دســتور کار قرار گرفت. این پروژه  با هدف رفع مشکل افت فشار آب 
ساکنین محور غرب و شــمال غرب اصفهان و منطقه خمینی شهر 

عملیاتی گردید.
وی با اشاره به طرح آبرسانی خوانســار اعالم کرد: طرح آبرسانی به 
خوانسار با اجرای 37 کیلومتر خطوط لوله گذاری ساخت 2 ایستگاه 
پمپاژ و تصفیه خانه آب همچنین احداث مخزن ذخیره آب 5000 

 بهره برداری 
 پروژه های آبفا اصفهان
  در هفته دولت با اعتباری
 بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

مترمکعبی با اعتباری بالغ بر 202 میلیارد انجام گرفت.
امینی هدف از اجرای پروژه آبرســانی به شــهر گز را رفع مشــکل 
کاهش فشــار آب همچنین رفع کمبود آب در این شــهر در فصل 
تابستان برشــمرد و تصریح کرد: پروژه آبرسانی به شهر گز با اجرای 
11/7 کیلومتــر لوله گذاری و هزینه ای بالغ بر 156 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان آبرســانی به شهرک های 
صنعتی را بســیار حائز اهمیت خواند و اعالم کــرد: در هفته دولت 
آبرسانی به شهرک های صنعتی مبارکه و دهسرخ افتتاح می شود. این 
درحالیست که با اجرای این پروژه تمامی واحدهای صنعتی مستقر 
در این شهرکهای صنعتی از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می 
شوند. این پروژه با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال عملیاتی گردید 
همچنین مخازن 1000 مترمکعبی و نیز 2 مخزن 2 هزار مترمکعبی 
در شهرهای مبارکه ، طالخونچه و دیزیچه به همراه فیلتر پرس تصفیه 
خانه فاضالب صفائیه جمعــاً با هزینه ای بیش از 123 میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.
امینی به اهمیت اجرای پروژه میدان اســتقالل اشاره کرد و عنوان 
کرد: از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده  در هفته دولت، پروژه 
میدان استقالل اســت که به منظور آماده سازی، احداث و بهسازی 
میدان استقالل در ورودی شمال غرب اصفهان با بیش از 6 کیلومتر 
بهسازی، نوســازی و جابجایی خطوط انتقال اصلی آب و فاضالب با 

هزینه 140 میلیارد ریال انجام گرفت.
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اولین تصفیه خانه جهان در سه هزار سال قبل در منطقه شوش 
و در کنار زیگورات چغازنبیل ساخته شد.

در این تصفیه خانه با اســتفـاده از قـانـون فیـزیـکـــي ظـروف 
مرتبـــطه و مصالحي مناســب شــــامل قیر، آجر و ســطوح 
شــــیب دار که هم اینک نـیـــز در تصفیه خانــه هاي جهان 
اســــتفاده مي شــوند، آبي را که از رودخانه ي کرخه که در50 
کیلومتري آن کشــــیده بودند، تصفیه مي کرد. محاســبات 
دقیقي کــه در تأسیســات آب رســاني چغازنبیل به کار رفتــه، 
آن چنان هوشــــمندانه است که مهندسان امروز را به حیرت 
انداخته است. به طور کلي، همه ي شــیوه هاي آب رســاني که 
در ایران به کار مي رفــت از دانش ریاضــي باالیي برخوردار بود، 

اما اســنادي از محاسبات آنان در دست نیست.
رمان گیرشــــمن، باستان شناس فرانسوي، این تصفیه خانه را 
کشــف کرد. این دســــتگاه که به گونه ای اتفاقی پیدا شــده، 
آب آشــــامیدنی شــــهر زنگه ) زنبیل = زنگه ویــل( را فراهم 

مي کرده اســت. از آن جا که 
انبارهاي آب زیرزمینــي 100 
متر در ژرفاي زمیــن بودنــد 
و بــرآوردن آب از چاه یک صد 
متري کار آســاني نیســت، 
کارگران و مهندســــان آن 
دوران با کنــدن نهر یا کانالی 
بــــه درازاي 50 کیلومتــر، 

آب رود کرخه را که همیشــــه گل آلود اســــت، به این بخش 
رســــانده بودند. آب پس از گذشــــتن از ایــن راه طوالنی در 
اســتخري به پهناي 7/25 متــر، درازاي 10/70 متر و ژرفاي5 
متر مي ریخت. در شــکل، دیواره ی اســتخر در شکل در جهت 
روبه روی کانال نشان داده شده که از پایین آن 9 دهنه ی کوچک 
به پهنای 15 ســانتیمتر بنا شده اند باالی تمام این دهنه ها را یک 
سنگ محکم پوشانده است. کف استخر با آجرها فرش شــــده و 
با گچي که اســــتحکام ویژه اي داشت، به هم متصل شــده اند. 
گیرشمن حدود 40 سال پیش، از این آجرها عکس برداري کرده 
بود؛ اما امروزه دیگر اثري از این آجرها دیده نمي شــــود. از کف 
استخر تا این سنگ، همه ی مالت ها قیراندود اســت. این دهانه ها 
با آب راهه هایی که در شــکل دیده می شوند به آبگیر)حوض( 
کوچکی می پیوندند که ژرفای آن 60 ســانتی 
متر و پهنای آن یک متر اســت 
و همه ي مالت این 

بخش از سیمان و قیر است.این اســتخر بزرگ با الیه هاي ماسه 
و ریگ و زغال انباشته شــــده بود تا آب کرخه پس از ریختن به 
درون آن، هنگام گذر از الیه ها، پالوده شــود. آب پاالیش یافته در 
کف استخر از 9 دهانه که در پایین یکي از دیواره ها کار گذاشــته 
شــــده بودند به درون آبگیر کوچکي مي رفــت و برابر با)قانون 
ظروف مرتبط( از آن باال می آمد. این آبگیر چهارگوش، پهنــاي 1 
متر و ژرفاي 60 سانتي متر داشت. در پي فشار آب استخر، چشمه 
ي پاک و بزرگي از آبگیر مي جوشــید که در جویباري آجرفرش 

روانه مي شد و به آب راهه هاي شهر مي پیوست.
نکته ي بحث انگیز در این شــــیوه ي آب رســــاني آن است 
که انتظــار مي رود آب با آن فشــــاري که وارد مي شــده، از 
حوضچه ســرزیر کند. اما طبق شــواهد موجود، این تأسیسات 
طوري تنظیم شــده بودند که آب ســرریز نداشته باشــد و در 
یک سطح بماند یــــا از زیر آن به جایي برود. گیرشــمن میان 
ایــن حصار بیروني و حصــــار دوم، تعدادي حمــام هم پیدا 

کرده بــود. اما نمي دانیم شــــیوه ي آب رســاني به حمام ها 
چگونه بوده اســت. شاید نوعي سیستم لوله کشي وجود داشته، 

اما ثابت نشده است.
مسأله ي دیگر ساخته شــدن کانال ها درست زیر دیوار باروي 
شهر یا ســاخته شدن دیوار روي کانال هاســت. چرا درست زیر 
حصار، در حالي که آن همه فضا داشــتند؟ این امر شــاید ناشي 
از مســائل امنیتي بوده است تا اگر دشــمني شهر را محاصره و 
کانال ها را خشــک کرد، نتواند از راه کانال ها وارد شــهر شــود.

کانال ها بســیار باریک و با ارتفاعي تا کمر یک انســان با قامت 
متوســط ساخته شده بود. کوروش بزرگ به همین صورت موفق 
شد از راه کانال خشک شده شهر بابل را تسخیر کند. بــه هر حال، 
کانال ها آخرین مرحله ي تصفیه ي آب بوده اند. شــاید در ایــن 
کانال ها شــبکه اي از چوب یا پارچــه به صورت فیلترهایي براي 
تصفیه وجود داشته که به مرور زمان از بین رفته است. شاید هم 
ماســه هاي تمیزي زیر حوضچه قرار داشته اند که حکم فیلتر را 
داشتند و آب از زیر ماســه بیرون مي آمده و تصفیه ي فیزیکي 

انجام مي شده است.
از طرفي، چنین تأسیســــاتي نیازمند مالت 
خاصي بوده تا به مرور زمان آب 
آن را از بین نبرد. 

مالت مورد اســــتفاده، آجر یک تکه و گچ ســفت براي اتصال 
آجرها بوده اســت، اما نهایتا از قیربراي عایق بندي استفاده مي 
کردند. امروز هم اثر قیر را مي توانیم روي آجرهــــا ببینیم. بــا 
توجه به این کــه آن منطقه، منطقه اي نفت خیــز بوده، این امر 

نشــان مي دهد که نفــت و قیر را در آن دوره مي شناخته اند.
آن چه در تأسیســــات چغازنبیل بیش از همه باعث شــگفتي 
است چرا شهري چون چغازنبیل با معبدي چنان شــکوهمند 
در منطقه اي بي آب بنا شــــده بوده تا مردم این شــــهر ناچار 
شوند براي تأمین آب مصرفي خود کانالي به درازاي 50کیلومتــر 
حفــر کنند و آب رودخانه ي کرخه را به این شــهر برســانند؟ 
احتمال مي دهند که این منطقه ابتدا آب داشــته و بعد آب آن 
خشک شده و ناچار شده اند از 50 کیلومتري آب بیاورند. گر چه 
این احتمال هم هســــت ،اما احتمال بیشــتر آن است که این 

منطقه براي مردم جنبه ي تقدس داشــته اســت .
مشــخص شــده اســت که در اطراف زیگورات انواع و اقســام 
معابد وجود داشته است. امــا 
در همان زمان که آب را به این 
منطقه منتقل کرده اند، شکل 
طرح جامع شــهر را هم انجام 
داده اند .چون اگر شهر کامال 
شکل گرفته بود ،ســــاختن 
این تأسیســــات زیر حصار 
عظیم شهر بسیار دشوار مي 
شده است.به هر حال ،به درســتي نمي دانیم چرا بــراي انتقال 
آب این همه هزینه کرده بودند و هنوز این مسأله نیازمند بررسي 

است.
در یک برآورد فراگیر در مي یابیم که:ازقانون مایعات در ظروف 
مرتبط »چند هزار ســال پیش از پاســکال در ایران شناخته شده 
بوده و کاربرد آن هم ،نه در چند لوله ي آزمایشگاهي بلکه در اندازه 
اي بسیار گسترده بوده است. ایرانیــــان شــیوه ي پاالیــش 
آب در چشــــمه ها و الیه گوناگون زمین را مي شــناختند و از 
نیــروي کشــش زمین در این دســتگاه ســود برده اند. در این 
تصفیه خانه سه گونه مالت به کار رفته است: مالت گچــي ویژه 
در اســتخر و آبگیــر، قیر در دهانــه ي آب راهه ها و سیمان و 

قیر در آب راهه.
شــــیب زمین دشــــت و کوه ها را مي توانســتند بسنجند؛ 
به طــــوري کــه آب را از رود کرخه جدا و آن را به دســــتگاه 
پاالیش ســرازیر کرده اند. این دســتگاه، بي گمان پیامد صد ها 
آزمایش و پژوهش بوده و گونه هاي دیگري نیز داشــته تا به این 
پایه از پیشــرفت در چهار هزار سال پیش رسیده است. پاالیش 
با گذراندن آب از الیه های ماســــه، ریگ، ذغــال و.... هنوز در 
خوزســتان در جاهایی که آب لوله کشــی نیست به طور محدود 
کاربرد دارد. چغازنبیل یکي از چهار سازه ي تاریخي کشورمان 
است که در فهرســت یادمان هاي جهاني بشریت در یونسکو به 
ثبت رسیده اســت. این مجموعه ي تاریخي بین ســال هاي 
1275 تا 1240 پیش از میالد ســاخته شده 

است.
ماچهچیزیبهیادگارمیگذاریم

شرکت مهندسی برين پاالد 
تلفن : 44870168-021              تلفن مستقيم : 09121833667

www. barinpalad.com

3 هزار سال گذشت!

مهندسی برین پاالد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی مقاله

 شمــاره هشتم
شهریور 1395



www.barghab. i r51 2016
September

آگهیویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

موضوع تامین آب آشامیدنی روستاها یکی از 

موضوعات مهم روزهای اخیر کشور به حساب 

می آید، اهمیت این موضــوع را می توان در 

تخصیص 500 میلیون دالر از منابع صندوق 

توســعه ملی برای حل مشــکل بی آبی در 

روســتاها در سال گذشته مشــاهده نمود. 

با تخصیص اعتبار یادشــده و وصول منابع 

از ســوی وزارت نیرو، طی چند ماه گذشته 

شاهد یک حرکت جدی برای حل این مشکل 

بوده ایم، طبق برنامه ریزی های انجام شده 

تعداد زیادی از طرح های آبی یادشــده تا 

بهمن ســال جاری به بهره برداری خواهند 
رسید.

سامانه های پاالب شــرکت مانا، به عنوان سامانه های 

پیش ساخته آب شیرین کن با استفاده از دانش مهندسی 

داخلی و تعامل با شرکت های صاحب فناوری بین المللی، 
به عنوان یکی از راه حل های داخلی به کارفرمایان معرفی 

شد، همزمان شرکت توسعه انرژی و آب مانا برنامه-ریزی 

مناســبی برای حضور در مناقصــات و پروژه های داخلی 

در این حوزه داشــته اســت. تیر ماه سال 

جاری نخســتین قرارداد ســاخت و تامین 

سه دستگاه ســامانه پاالب برای تامین آب 

جمعیت روستایی شهرستان ارسنجان بین 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس 

و شرکت توسعه انرژی و آب مانا به امضا رسید 

و نخستین سامانه طی ماه جاری در روستای 
شوراب به بهره برداری رسید.

به گفته مهنــدس اســماعیلی، مدیر عامل 

شرکت مانا، در این سامانه ها نوآوری جدیدی 

در خصوص بهینه ســازی مصــرف انرژی و 

همچنین سهولت بهره برداری این سیستم ها 

صورت گرفته است. همچنین وی از کارفرمایان 

و مشاوران محترم برای بازدید از نوآوری های شرکت توسعه 

انرژی و آب مانا همزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت آب 
در سال 38B دعوت نمود.

سامانه های پاالب شرکت مانا در روستاهای استان فارس

استفاده از دانش مهندسی داخلی در زمینه تولید دستگاه های 

آب شیرین کن در راستای حل مشکل بی آبی روستاهای کشور

جشنـوارهفنـاوریهـایآب
 سامانه های پیش ساخته آب و فاضالب – شرکت WPE انگلستان
 سامانه های آشغالگیری و فیلتراسیون – شرکت SISMAT ترکیه

 سامانه های بیوگاز و هاضم لجن – شرکت ENNOX اطریش
 سامانه های هوادهی سطحی و عمقی – شرکت AEROFLEX آلمان

سالن B  38  - شرکت توسعه انرژی و آب مانا
آدرس : اميرآباد، روبروی بيمارستان قلب، خيابان شکراله، پالک 116، واحد 3
تلفن : 88229632 – 88229563- 021                                                             نمابر : 88229714
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همزمان با هفته دولت امســال  5 طرح آبرسانی روستایی با 
رویکرد  اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان مورد 

افتتاح و بهره برداری قرار گرفت .
به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی سیستان و بلوچســتان مهندس محّمد 
رضا نارویی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی اســتان درگفتگو با برقاب گفت : همزمان 

با هفته دولت امســال  5 طرح آبرسانی روستایی با 33  روستا 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اســتان سیستان و بلوچستان 
مورد بهره بــرداری قرار گرفت و جمعیتــی معادل 12126 
نفر از روستائیان عزیز اســتان ازنعمت آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی بهره مند شدند.
نارویی افزود : جهت اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر 156 
میلیارد ریال هزینه شــده اســت. مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب روستایی استان گفت عملیات اجرایی طرح های فوق 
شــامل : اجرای 88 کیلومتر  خط انتقال ، اجرای 90 کیلومتر 
شبکه توزیع ، احداث 3300  متر مکعب مخزن ذخیره ، حفر و 
تجهیز 4 حلقه چاه می باشد . ناروی اشاره کرد: با بهره برداری 
از پروژه های فوق الذکر شــاخص بهره مندی ازآب شــرب 
روستایی در شهرســتان کنارک 5 درصد و در کل استان نیم 

درصد رشد پیدا کرده است .

افتتاح و بهره برداری از  5 طرح آبرسانی روستایی با 
رویکرد  اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان

همزمـانبـا

هفتـهدولت

پروژه های افتتاحیه هفته دولت در سال 1395

ت
لوی

نام مجتمع های او
آبرسانی 

تعداد روستاها و جمعیت 
تحت پوشش مجتمع

اعتبارات ) میلیون ریال (

94
ل 

 سا
بار

 اعت
کل

تعداد روستاها و جمعیت تحت پوشش 
وضعیت اجرا مجتمع که افتتاح می گردد

اعتبار مصوب سال 
1394 از محل ردیف 

  )40902237(

اعتبار مصوب از 
محل صندوق 

توسعه ملی

اعتبار 
هزینه 
شده 

اعتبارات مورد نیاز 
جهت اتمام پروژه مطابق 

فهرست بهای 1394
پیشرفت جمعیت )نفر(تعداد روستا  

فیزیکی

احجام فیزیکی 
تاثیر در شاخص 
پروژه افتتاحیه 

)km( خطوط انتقال)km( شبکه توزیع)m2( منابع مخازن ذخیره
تامین آب   قابلیتکل جمعیت )نفر(تعداد روستا  

 قابلیتکل  بهره برداری 
 قابلیتکل  بهره برداری 

 بهره برداری 
5چاه27753120.00050.000100.000100.00013000094.29065120564623.51775بندینی1
ارتقا سطح 2به 1چاه1002836423.00090.00057.000410.00026800055.000301901540023103002000سیب و سوران2
2چاه31363520.00033.00015.00040.00071000142.2306545147628.51200700گلوگاه3
0.1چاه16.2332.000200044621004410.510.5500500__4462دودر 4
0.01چاه5.0002.000250011441001144100100__1144ناگ پهن 5

16340.13663.000173.000193.233554.0004735003312.12636090536.589.51387533000.5جمع استان 

  مجتمع آبرسانی بندينی در ســال 1385 عمليات اجرايی آن آغاز و 
تاکنون طی فازهای1و2و3  54 کيلومتر خط انتقال، 20 کيلومتر شبکه 
توزيع و 500 مترمکعب مخزن اجرا گرديده و تعداد 9 روستا با جمعيت 
1750 نفر از نعمت آب شــرب برخوردار شده اند. فاز 5 اجرايی طرح در 

آينده نزديک به پيمان خواهد رفت. 
  مجتمع  سيب و سوران شامل 190 کيلومتر خط انتقال، 400 کيلومتر 
شبکه توزيع، 10300 مترمکعب مخزن ذخيره، 6 حلقه چاه و ساختمان 
های جنبی می باشد که تاکنون 40 کيلومتر از خطوط انتقال، 23 کيلومتر 
شبکه توزيع، 5000 مترمکعب مخزن ذخيره و حفر 4 حلقه چاه انجام شده 
است. پيش بينی گرديده آبرســانی به تعداد 11 روستای ديگر تا هفته 

دولت سال آينده صورت پذيرد.
  مجتمع گلوگاه از سال 1389 آغاز شده، تعداد روستاهای تحت پوشش 
طرح 31 روستا با جمعيت 3635 نفر می باشد. ميزان آب مورد نياز طرح 
20 ليتر در ثانيه برآورد گرديده، حجم کل عمليات اجرايی طرح شامل 
45 کيلومتر خط انتقال، 76 کيلومتر شبکه توزيع، 1200 مترمکعب مخزن 
ذخيره، حفر و تجهيزچاه و احداث ساختمان های سرچاهی می باشد. 
پيش بينی می گردد با بهره برداری از فاز 2 طرح که در دهه مبارک فجر 

انجام خواهد شد شاخص شهرستان 4 درصد ارتقاء يابد.
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 به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزيع نيروي 
برق استان زنجان،  همزمان با بزرگداشت ياد و خاطره 
شهيدان باهنر و رجائی و هفته دولت آئين افتتاح 155 
پروژه اين شــرکت  با اعتبار بيش از 80 ميليارد ريال 
در حوزه تامين برق بخش های صنعتی، کشــاورزی، 
زيرساختی و مراکز آموزشــی و ادارای و بهداشتی و 
درمانی ، با حضور معاون عمراني استانداري، فرماندار، 
شهرداران ، فرماندهان سپاه پاسداران و مديران کل 

دستگاه هاي اجرايي استان زنجان برگزار شد.
عادل کاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شرکت 
توزيع نيروي برق اســتان زنجان با گراميداشت هفته 
دولت ، گفــت : از ابتداي ســال 1395 تاکنون بالغ بر 
407 ميليارد ريال پروژه سرمايه گذاري در زمينه هاي 
توسعه واحداث شبکه هاي توزيع ، اصالح و بهينه سازي 
شبکه هاي توزيع ، اجراي بند هـ قانون بودجه ، کاهش 
تلفات انرژي ، روشــنايي معابر ، نيرورساني در سطح 
استان تعريف ودر حال اجرا مي باشد .  وي خاطرنشان 
کرد: از اين حجم پروژه 119ميليارد ريال طرح خاتمه 
يافته داريم وبه مناسبت هفته بزرگداشت دولت از اين 
ميزان بالغ بر 80 ميليارد ريال پروژه ي قابل افتتاح در 
فاصله زماني سالروز آزادسازي خرمشهر ) سوم خرداد( 

تا هفته دولت مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي خاطرنشــان کرد: 66 پروژه از 155 پروژه ياد شده 

مربوط به شهرســتان زنجان با صرف اعتباری بيش از 
65 ميليارد ريال، 17 پروژه مربوط به شهرستان ابهر 
با اعتبار بيش از 2 ميليــارد ريال ، 22 پروژه مربوط به 
شهرستان خدابنده با اعتبار بيش از 2 ميليارد و 800 
ميليون ريال، 14 پروژه مربوط به شهرستان خرمدره 
با اعتبــار بيش از 2 ميليــارد و 380 ميليون ريال، 10 
پروژه مربوط به شهرســتان ماهنشان با اعتبار بيش 
از 2 ميليارد و 380 ميليــون ريال، 13 پروژه مربوط به 
شهرســتان طارم با اعتبار بيش از 3 ميليارد ريال، 5 
پروژه مربوط به شهرستان ايجرود با اعتبار بيش از يک 
ميليارد ريال و 8 پروژه مربوط به شهرستان سلطانيه 
با اعتبار نزديک به يک ميليارد ريال اســت که در اين 

هفته افتتاح شد.
جواد رحمتي معاون هماهنگي وعمراني اســتانداري 
زنجان نيز ضمن قدرداني از تالش هاي شــبانه روزي 
پرسنل شــرکت توزيع نيروي برق استان  در حوزه ي 
ارائه خدمات شايسته به مردم ، گفت : با وجود مشکالت، 
شرکت توزيع نيروی برق استان توانست با انجام برنامه 
ريزی های الزم گام های مهمی را در توسعه استان در 
اين بخش بردارد.انجام پروژه های برق نظم و انضباط 
خاص خود را دارد و جذب سرمايه گذاری های داخلی 
و خارجی در اين حوزه نيازمند زيرساخت های الزم آن 
است که اين روند در استان وضعيت بسيار خوبی دارد.

الزم به ذکر اســت : از يکصد و پنجاه و پنج پروژه ي 
قابل افتتاح شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان 
در هفته دولت که  شــامل طرح هاي تامين برق مراکز 
بهداشتي و درماني، مجتمع هاي مسکوني و پروژه هاي  
زيرساختي اعم از تامين انرژي برق واحدهاي صنعتي 
وکشــاورزي و همچنين برق رساني به روستاهاي زير 
10 خانوار مي باشــد،  با حضور مسئولين ارشد استاني 
و شهرستاني  همزمان با هفته دولت در سال جاري به 

بهره برداري رسيد.
 گفتني اســت : از اين تعدادطرح شصت وشش پروژه 
مربوط به شهرســتان زنجان با صرف اعتباري بيش از 
65ميلياردريال ، هفده پروژه مربوط به شهرستان ابهر 
با اعتبار ي بيش از2 ميليارد ريال ،  بيســت و دو پروژه 
شهرستان خدابنده با صرف اعتباري بالغ بر2 ميليارد 
و800ميليون ريال ،  چهارده پروژه شهرستان خرمدره 
با اعتباري بيــش از 2 ميلياردو380ميليون ريال ،  ده 
پروژه مربوط به شهرســتان ماه نشان با اعتباري بالغ 
بر 2ميليارد 380مييون ريال ، سيزده پروژه مربوط به 
شهرستان طارم با صرف اعتباري بيش از3 ميليارد ريال 
، پنج پروژه مربوط به شهرستان ايجرود با اعتباري بالغ 
بر يک ميليارد ريال و هشت پروژه  مربوط به  شهرستان 
سلطانيه با اختصاص اعتباري قريب به يک ميليارد ريال 

مي باشد که در هفته دولت افتتاح شد.

رحمتي معاون عمراني استانداري زنجان:

 پروژه هاي شرکت توزیع برق تأثیر زیرساختي و زیربنایي
 در توسعه استان زنجان دارند
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به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزيع نيروي برق اســتان زنجان، عملکرد 
96درصدي دستگاه هاي استان در شــاخص هاي اختصاصي نوزدهمين جشنواره 
شهيد رجايي از طريق ســنجش اهداف و ماموريت هاي هر دستگاه و ميزان تحقق 
اهداف برنامه جامع اصالح نظام اداري ارزيابي شــد و بدين ترتيب اين شرکت موفق 
شد به عنوان نخستين دستگاه برگزيده در استقرار نظام آراستگي در سطح استان 

زنجان معرفي شود.
فرآيند ارزيابي عملکرد سال 1394 دستگاه ها در راستاي اجراي مواد 81 و 82 قانون 
مديريت خدمات کشــوري صورت پذيرفت. اين ارزيابي ها در حوزه هاي عملکرد 
سازمان، مديريت و کارمندان برنامه هاي ســنجش و ارزيابي عملکرد در واحدها و 
دردوبخش عمومي واختصاصي انجام گرفت که در نهايت شــرکت توزيع نيرويبرق 
استان زنجان موفق به کســب عنوان دستگاه برگزيده درشــاخص استقرار نظام 

آراستگي شد.
گفتني اســت در نوزدهمين جشنواره شهيد رجايي ســال جاري کارمندان نمونه 
دستگاه هاي اجرايي نيز  معرفي شدند که از اين شرکت علي زرگري کارشناس سنجش 
افکاروارتباطات مردمي از حوزه ي روابط عمومي به عنوان کارمند نمونه شناخته شد.
شايان ذکراست: به همين مناسبت اســداهلل درويش اميري استاندار ورئيس ستاد 
جشنواره شهيد رجايي استان زنجان با اهداء لوح سپاسي از مهندس عادل کاظمي 
رئيس هيات مديره ومديرعامل شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان قدرداني 
کرد. دربخشــي از اين لوح آمده اســت: خدمات ارزشــمند وهمکاري صميمانه 
مديران وکارکنان محترم آن دســتگاه اجرايي در جهت رشــد و بالندگي و ارتقاء 
عملکردسازماني، آن مجموعه مفتخر به کسب عنوان » دستگاه برگزيده دراستقرار 
نظام آراســتگي« درارزيابي عملکرد سال1395دستگاه هاي اجرايي استان نموده 

است. به پاس اين شايستگي لوح تقدير اعطاء مي گردد .

در جشنواره استاني شهيد رجايي مشخص شد :

شرکت توزیع برق استان زنجان دستگاه 
برگزیده    در استقرارنظام آراستگي
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همزمان با نخستین روز از هفته دولت عملیات آبرسانی 
وتامین آب شرب  شهر زنجان و عملیات کلنگ زنی اجرای 
شــبکه فاضالب شــهر زنجان با حضور عصفوری معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری و 

هیئت همراه شروع شد.
علیرضا جزء قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهر 
زنجان در این مراســم با تبریک فرا رسیدن هفته دولت ، 
گفت : شــروع عملیات اجرای پروژه و نصب و راه اندازی 
تجهیزات مکانیکی و برقی و تکمیل مخازن 3 شرقی و 3 
غربی و ایستگاه های پمپاژ 3 شرقی و 2 غربی شهر زنجان 

اجرایی خواهد شد . 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه تصریح 
کرد : هدف از اجــرای این طرح تکمیل ایســتگاه های 
پمپاژ به ظرفیــت یک هزار و 650 لیتر در ثانیه و افزایش 
مخازن ذخیره آب شرب شــهر زنجان به میزان 15 هزار 

متر مکعب است .
جزء قاســمی اعتبار بــرآورد اولیه جهــت اجرای طرح 

آبرسانی به شهر زنجان را 52 میلیارد ریال عنوان کرد .
وی به طرح تامین آب شرب شهر زنجان هم اشاره کرد و 
گفت  : حفر و تجهیز 2 حلقه چاه در شــهر زنجان با هدف 
افزایش ظرفیت تامین آب شرب شهر به میزان 199 لیتر 
در ثانیه با صرف 14 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات 

عمرانی بهره برداری خواهد شد . 
وی در ادامه  ضمن اشــاره به اجــرای عملیات فاضالب 
شــهر زنجان خاطرنشــان کرد  : اجرای بخشی از شبکه 
جمع آوری فاضالب مناطق پونک ، الهیه و مســاکن مهر 
و انفصالهای شــبکه جمع آوری فاضالب موجود به طول 
14 کیلومتر و ایجاد پتانسیل جمع آوری و دفع فاضالب 
10هزار مشــترک، یکی از طرحهای اجرایی شرکت در 

هفته دولت است  . 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان در ادامه افزود : 
برآورد اولیه پروژه شبکه جمع آوری فاضالب 33 میلیارد 

ریال از محل اعتبارات عمرانی محقق خواهد شد .

همزمان با نخستين روز هفته دولت :

شروع عملیات و کلنگ زنی  3 طرح در شرکت آب و فاضالب شهری 
مدير امور آبفای آببر خبر داد :استان زنجان

بهره برداری سه طرح در حوزه آبفای شهری طارم
همزمان با هفته دولت ســه طــرح در حوزه 
آب و فاضالب شــهری در شهرستان طارم به 

بهره برداری رسيد.
علی قاســمی مديرامورآبفای طــارم گفت: 
افتتاح پروژه اصالح شبکه و استانداردسازی 
انشعابات شــهر آببر، پروژه اصالح و بهسازی 
شيرآالت فشار شکن و حوضچه های آرامش 
خط انتقــال چشــمه کوثر و پــروژه ايجاد 
ســازه های حفاظتی و بهســازی خط انتقال 

کوثــر آببر همزمــان با هفته 
دولــت افتتاح شــد . وی به 
و  اصالح  پروژه  اجرای  اهداف 
بهسازی شيرآالت فشارشکن 
و حوضچه هــای آرامش خط 
انتقال کوثر شــهر آببر اشاره 
کرد و گفت : هــدف از اجرای 
اين طرح بهسازی خط انتقال، 
کنترل فشار شــبکه، افزايش 
راندمان خط و تاسيسات است.

وی افزود : در اجرای اين طرح، 
تعويض سه دستگاه شيرآالت فشار شکن چدن 
داکتيل و شــيرآالت قطع و وصل 6 دستگاه، 
شيرصافی 3 دستگاه و تعمير 3 عدد ازحوضچه 

ها عملياتی شده است.
مدير امور آبفای طارم اعتبار اين پروژه را 750 

ميليون ريال اعالم کرد.
قاســمی به پروژه اصالح شــبکه و استاندارد 
سازی انشعابات شهر آببرکه دومين طرح بود، 
اشاره کرد و افزود: در اين پروژه لوله گذاری با 
لوله های پلی اتيلن سايز 160 به طول 540 متر، 

لوله 110 به طــول 100 متر، لوله 63 به طول 650 
متر، دريچه و شيرفلکه هر کدام 20 عدد انجام 

شده است.
وی هدف از اجرای ايــن طرح را اصالح و تعمير 
شبکه آبرسانی، کاهش هدر رفت آب و کاهش 
ميزان حوادث و شکســتگی هــا و در نهايت 
رضايت مشترکان عنوان کرد و افزود :برای اين 
پروژه  2 ميليــارد و 87 ميليون ريال اعتبار از 

محل اعتبارات استانی هزينه شده است.

مدير آبفای شهرســتان طارم گفــت: تعداد 
بهره برداران از اين پروژه اصالح شــبکه 251 
مشترک است. قاســمی، به طرح ايجاد سازه 
های حفاظتی و بهسازی خط انتقال کوثر آببر 
با هدف بهســازی خط انتقال جاده دسترسی، 
جلوگيری از ريزش و رانش جاده انجام شــده 
است اشــاره وتصريح کرد : گابيون بندی نقاط 
حادثه خيز بــه طول 570 متــر مکعب با يک 
ميليارد و 100 ميليون ريــال از محل اعتبارات 

بحران از مشخصات فنی پروژه است . 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

استانزنجان



www.barghab. i r57 2016
September

همزمان با هفته دولت؛

فاز یک مجتمع آبرسانی زاغج افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان  همزمان با هفته 
دولت با حضور بیگدلی نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسالمی، 
عصفوری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انسانی استانداری ، فتحی 
فرماندار شهرستان خدابنده، مهانفر مدیر عامل شرکت آبفار زنجان ، سهرابی مدیر امور 
آبفار شهرستان خدابنده و جمعی ازمسئولین فاز اول پروژه آبرسانی مجتمع زاغج به 
بهره برداری رسید . محمدحسین مهانفر گفت: با اتمام فاز اول طرح آبرسانی مجتمع 
زاغج ، با جمعیت 9هزار و 823 نفر در قالب 8 روســتای شرور ، توزلو، پیرمرزبان ، پنبه 
زبان ، قجور ، محمدخلج ، زاغج و بزین از نعمت آب آشــامیدنی سالم بهره مند شدند 
.  وی در ادامه اظهار داشــت : با اتمام کامل مجتمع زاغج 8 روستای دیگر شهرستان 
خدابنده از نعمت آب شرب سالم بهره مند خواهند شد .  وی در ادامه تصریح کرد : این 
با اعتباری بالغ بر بر44 میلیارد و 787میلیون ریال به بهره برداری رسید و     همچنین 
در ادامه احداث 8 باب مخزن مجتمع زاغج و حفر یک حلقه چاه عمیق روســتای حی 
کلنگ زنی شــد.   در ادامه افتتاح های امور آبفار شهرســتان خدابنده در هفته دولت 
تامین و انتقال آب شرب روستای داش تپه با 70 خانوار و اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و 408 میلیون ریال انجام گردید .

در آخرین روز از هفته دولت ؛

 بزرگترین پروژه تله متری مجتمع آبرسانی
 شمالغرب کشور افتتاح شد

به گــزارش روابط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان زنجان بزرگترین پروژه تله متری 
مجتمع آبرسانی شــمالغرب کشــور با حضور بیات 
فرماندار شهرستان ایجرود  ، مهانفر مدیر عامل شرکت 
آبفار استان زنجان ، حجت االسالم والمسلمین مقدمی 
امام جمعه شهرســتان ایجرود ، محمدی معاون بهره 
برداری شــرکت آبفار استان ، محرمی مدیر امور آبفار 

شهرستان ایجرود و جمعی ازمسئولین افتتاح شد . 
مدیر عامل شــرکت آبفار اســتان زنجان  با اشاره به 
اینکه این پروژه جهت مدیریت مصرف آب در مجتمع 
آالچمن که از بزرگترین مجتمع های آبرسانی دارای 
تله متری شــمال غرب کشور اســت، گفت : با اجرای 
این طرح کنترل شــیرآالت ، پارامتر های الکتریکی و 
کیفی  به طول 63 کیلومتر خط انتقال مجتمع آالچمن 
توســط هوش مصنوعی و تله متری انجام می شــود .  
محمدحسین مهانفر تصریح کرد : با راه اندازی سیستم 
فوق از هدر رفت آب به میزان قابل توجهی جلوگیری 
می گردد و در نتیجه رضایتمندی اهالی روســتاهای 
تحت پوشش به دلیل پایدار شدن آب موجود در مخازن 
روستای آنها فراهم می شــود . وی افزود: در راستای 

اقتصاد مقاومتی و حمایــت از تولید داخلی در اجرای این 
پروژه از توان شــرکت های داخلی و دانش بنیان استفاده 
شده است.   وی در ادامه خاطر نشان ساخت : در طرح مذکور 
جهت تامین برق مورد نیاز شــیرهای نصب شده از انرژی 
های نو استفاده گردیده است که عالوه بر کاهش آلودگی 

محیط زیست در مصرف برق نیز صرفه جویی می شود.
مهانفر در ادامه تصریح کرد:  این  طرح با اعتباری بالغ بر8 

میلیارد و 900 میلیون به بهره برداری رسیده است.
الزم به ذکر اســت : با اجرای  این طرح  آبرســانی به  27 
روســتای تحت پوشش شــرکت آب و فاضالب روستایی 

استان زنجان انجام می شود .

همزمان با پنجمین روز هفته دولت :

مجتمع آبرسانی خراسانلو به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان زنجان ، در هفته دولت مجتمع آبرسانی خراسانلو 
از توابع شهرســتان ابهر با حضور ایمانی فرماندار شهرســتان ابهر ، 
عصفوری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی 

اســتانداری زنجان ، نصیری مقدم معاون مهندســی و توســعه ، 
خانمحمدی مدیر امور آبفار شهرســتان ابهر ، وجمعی ازمسئولین 
شهرســتان و اهالی روســتا به بهره برداری رسید.  معاون مهندسی 
و توسعه آبفار استان با اشــاره به اینکه با بهره برداری کامل مجتمع 
خراسانلو 3 روستای کوه زین ، خراسانلو و مهستان از آب شرب سالم 
بهره مند خواهند شد ، خاطر نشان ساخت : احداث 13کیلومتر خط 
انتقال ، 8کیلومتر شــبکه توزیع ،احداث 5باب مخزن آب ، حفر یک 
حلقه چاه عمیق و یک واحد ایستگاه پمپاژ و ... از عملیات انجام شده در 
این مجتمع بوده است .  رحیم نصیری مقدم تعداد خانوار روستاهای 
کوه زین و خراســانلو را 255خانوار اعالم کرد و افزود : اعتبار هزینه 
شــده در این پروژه رقمی بالغ بر 9میلیارد و 122 میلیون ریال بوده 
اســت.  وی تصریح کرد : با اتمام کامل مجتمع خراســانلو روستای 

مهستان با 107 خانوار در آینده ی نزدیک آبرسانی خواهد شد . 

پروژه آبرسانی شهرک حلب 
شهرستان ماهنشان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان بــا حضور صفری فرماندار شهرســتان ماهنشــان ، حجت 
االسالم حســینی نصب امام جمعه و محمدی بخشدار شهرستان 
ماهنشــان ، لطفی مدیر امور آبفار شهرستان ماهنشان و جمعی از 
مسئولین شهرستانی پروژه آبرسانی شهرک حلب از توابع شهرستان 
ماهنشــان مصادف با هفته دولت به بهره برداری رسید .  مدیر امور 
آبفار  ماهنشان با بیان مطالب فوق افزود: با اجرای این طرح یک هزار 
و 260 نفر در قالب 253 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند 
شدند .   محمدرضا لطفی افزود : برای اجرای طرح آبرسانی به شهرک 
حلب اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارات 
عمرانی استانی هزینه شده است .  وی تصریح کرد: احداث یک رشته 
قنات ، احداث 3هزار و 600 متر خط انتقال ، یک باب ایستگاه پمپاژ 
، محوطه سازی و حصارکشــی به طول 400مترمربع ، احداث یک 
باب مخزن و شــبکه توزیع به طول 4هزار و 500 متر و اشتغال زایی 
پایدار برای یک نفر و ... جزء عملیات اجرایی پروژه مذکور بوده است . 

همزمان با اولین روز هفته دولت :

پروژه آبرسانی مجتمع گمش آباد به بهره برداری رسید 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روســتایی استان زنجان ، در هفته دولت پروژه آبرسانی مجتمع گمش آباد از توابع شهرستان 
زنجان با حضور فرخی فرماندار زنجان ، مسعود باقری مدیر امور آبفار شهرستان زنجان وجمعی از مسئولین به بهره برداری رسید .  مدیر امور آب 
و فاضالب روستایی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه با محدودیت و نبود اعتبار مواجه هستیم ، خاطر نشان ساخت : احداث 11کیلومتر خط 
انتقال ، یک باب ایستگاه پمپاژ ، تاسیسات سرچاهی ، خرید انشعاب برق و ... از عملیات اجرایی پروژه مذکور بوده است . باقری جمعیت بهره مند 
از آب این مجتمع را 2هزار و 245 نفر اعالم کرد و افزود : اعتبار هزینه شده در این پروژه رقمی بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است . 

افتتاح و بهره برداری ازچندین پروژه توسط شرکت آبفا روستایی زنجان همزمان با هفته دولت

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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هاشــم فاطمی کارشــناس حفاظت و بهره برداری 
آب منطقه ای چهارمحــال و بختیاری در خصوص 
چالش های آبی در سطح کشور اظهار داشت: حجم 
آب تجدیدپذیر ساالنه کشــور در 30 سال گذشته 
حدود 140 میلیارد متر مکعــب بوده و تقریبا به هر 
ایرانی در سال حدود 3هزار تا 3هزار 500 مترمکعب 
ســهمیه آب تعلق می گرفت. ولی در حال حاضر با 
توجــه به تغییر اقلیم و گرم شــدن هوا، کم شــدن 
بارش برف، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت ســهم 
هر ایرانی در طول سال به کمتر از 1300 مترمکعب 

کاهش یافته است. 
وی گفــت: متاســفانه این روند کاهشــی اســت و 
کشوری که سرانه آب تجدیدپذیر آن کمتر از 1300 
مترمکعب برســد وارد مرحله آبی به نام بحران کم 

آبی می شود.
فاطمی افزود: کشــور ما در مرحله ی بحران کم آبی 
قرارگرفته است که در سال های اخیر خشک شدن 
دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریاچه پریشــان، 
خشک شدن ســفره های زیرزمینی و ... نشانگر این 

موضوع می باشد.
فاطمی در ادامه افزود: منابــع آب زیرزمینی تامین 
کننده حدود 70 درصد از آب شرب مصرفی کشور می 
باشد. در بعضی از استان ها مانند کرمان، یزد، سمنان و 
... وابستگی به آب زیرزمینی بیش از 90 تا 95 درصد 
است و کاهش شدید این منابع زنگ خطر بحران آب 

شرب را به صدا درآورده است.
فاطمی مساله کمبود آب را تهدید جدی برای حیات و 
تمدن هر ایرانی دانسته و این سوال را مطرح می نماید 
که با این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید کماکان دست 
روی دست گذاشت و فنا و نابودی را پذیرفت. یا اینکه 
به فکر اقدامات پیشگیرانه و استفاده صحیح و اصولی 
از منابع آبی افتاد که بی شــک عقل سلیم راه دوم را 

برمی گزیند.
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وی در ادامــه به مشــکالت و چالش هــای کم آبی 
پرداخت و گفت: در کشور ما حدود 90 درصد از آب 
مصرفی در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که بر 
اساس اعالم فائو ) سازمان خوار و بار جهانی ( راندمان 
آبیاری در کشور ما کمتر از 35 درصد است به عبارت 
دیگر حدود 65 درصــد از آب مصرفی در این بخش 

به هدر می رود.
وی گفت: متوسط ســرانه مصرف روزانه آب شرب و 
بهداشــت در جهان 120 لیتر در روز است حال آنکه 
در کشور ما این عدد بین 250 تا 300 لیتر می باشد.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد تقریبا 30 درصد 
از تولیدات کشاورزی از مزرعه تا مصرف در خانه ها به 
هدر می رود که با درنظر گرفتن آب مصرفی در بخش 
کشــاورزی ) حدود 90 میلیارد مترمکعب در سال ( 
نابــودی این میزان تولید یعنی حــدود 30 میلیارد 
مترمکعب آب دیگر را نیز هدر می دهیم و این مقدار 
آب یعنی برابر با 20 رودخانه زاینده رود در طول سال.

فاطمی گفت: بــا در نظر گرفتن همین ســه مورد 
می بینیم که اگر در کشور ما یک عزم ملی و همگانی 
برای مصرف بهینــه آب و 50 درصد در مصرف آب 
صرفــه جویی کنیم و این یعنی حــدود 45 میلیارد 

مترمکعب آب در شرایط بی آبی کنونی کشور.
وی در ادامه با اشــاره به راه های صرفه جویی گفت: 
امروزه در جهان از روش هایی برای آبیاری استفاده 
می گــردد که راندمان آبیاری را حــدود 85 الی 90 
درصد افزایش می دهد و ضمن اینکه راندمان تولید 
در سطح را بین 40 تا 50 درصد باال می برد. به عبارت 
بهتر می تــوان با مصرف نیمی از آب کنونی در بخش 
کشاورزی میزان تولید را نزدیک به دو برابر افزایش 
داد و این موضوع در مزارع استان چهارمحال  بختیاری 
با اســتفاده از روش آبیاری نواری قطره ای به اثبات 
رسیده است کشاورزان توانسته اند با مصرف 6300 
مترمکعب آب در هکتار حــدود 85 تن ذرت تولید 
نماید ) حال آنکه در روش آبیاری ســنتی میزان آب 
مصرفی در هکتار 13500 مترمکعب و میزان تولید 

حدود 55 تن در هکتار بوده است( 
فاطمی گفت: روش آبیاری تیپی برای کشــت های 
غیر ردیفی همانند گندم و جو نیز قابل اجرا است که با 
استفاده از این روش صرفه جویی 50 درصدی در آب، 
افزایش تولید به میزان 35 تا 40 درصد و کاهش بذر 
مصرفی به میزان 30 درصد، کاهش مصرف کود و سم 
در مزرعه، عدم نیاز به تصحیح اراضی و امکان استفاده 
در اراضی شــیب دار، و همچنین جلوگیری از سله 
بستن و شسته شدن خاک و در آخر کاهش چشمگیر 

علف هرز در مزرعه از مزایای این روش است.
پس با همین یک راهــکار میتوان تقریبا حداقل 30 
درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد که نیاز است 
تصمیم گیران کشــور و متولیان کشاورزی، کشاورز 
را در زمینه اجرای این سیســتم ها یاری دهند و این 
کار ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت گذر از بحران آب 

می باشد.
وی گفت: مهمترین نکته در اســتفاده از روش های 
آبیاری تحت فشار و قطره ای این است که میزان آب 
صرفه جویی شــده صرف افزایش ســطح زیرکشت 

نگردد.
مهندس فاطمی تصریح کــرد : بیش از 30 درصد از 

تولیدات کشاورزی به دالیل زیر از بین می رود.
1. عدم  ارائه برنامه کشت به کشاورزان جهت کاشت 

محصوالت متناسب با نیاز کشور
2. بخشی از تولیدات کشــاورزی در سیکل توزیع از 
مزرعــه تا منزل از بین می رونــد و این به دلیل عدم 
بســته بندی مناســب تولید بیش از نیــاز به دلیل 
نداشتن برنامه کشت، عدم اطالع رسانی کافی مصرف 

کنندگان می باشد.
فاطمی در پایان عنوان نمود آلودگی منابع آبی توسط 
پسماندهای کشاورزی، خانگی و صنعتی نیز موجب 
می گردد که بخشــی از آب ناچیز در اختیار انسان و 
سایر موجودات به آب غیرقابل مصرف تبدیل گردد و 
در بیان اهمیت این موضوع همین بس که حدود 80 
درصد از بیماری ها با کیفیت آب در ارتباط می باشند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

درکشــت ذرت به روش ســنتی )غرقابی(، بايد به ميزان باالی علف هرز، 
آبشستگی زمين، سله بستن خاک و... توجه شود

چهارمحالوبختیاری
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عملکرد طرح و توسعه
 1- اتمام ســد مروک و افتتاح آن در دهــه فجر 93 با حجم 

مخزن  110 میلیون متر مکعب آب در سال 
2- اتمام ســد ایوشــان و افتتاح آن در دهه فجر 93 با حجم 

مخزن 52 میلیون متر مکعب آب در سال 
3- اتمام سد حوضیان و افتتاح آن در اردیبهشت 95 با حجم 

مخزن 31/2 میلیون متر مکعب آب در سال 
4- اتمام ساخت شــبکه آبیاری خان آباد شامل 6 ایستگاه 
پمپاژ و 1600 هکتار شبکه آبیاری درجه 1و2 اصلی که اکنون 

آماده افتتاح     می باشد. 
5- ایستگاه پمپاژ فیض آباد با پیشرفت فیزیکی 85 درصد که 
به میزان هزار هکتار آن با حضور دکتر شریعتمداری معاون 

اجرایی ریاست جمهوری افتتاح گردید .
6- پیشــرفت فیزیکی 20درصدی در تامین و انتقال آب به 
دشت جایدر که اکنون ساختمان ایستگاه پمپاژ مرکزی ، خط 
انتقال فوالدی دوخطه بطــول 1850 متر ، کانالهای انتقال 
بطول 9700 متر و شبکه اصلی و فرعی به میزان 800 هکتار 

ساخته شده اند . 
7- پیشرفت فیزیکی 40 درصدی در طرح تکمیلی آبرسانی 
به شهر ازنال که در حال حاضر 21 کیلومتر خط انتقال احداث 
گردیده ، پکیج موقت تصفیه آب به ظرفیت 80 لیتر برثانیه 
ساخته شده ، مخزن 5000 متر مکعبی بتنی احداث گردیده 
و تصفیه خانه دائم بظرفیــت 260 لیتر در ثانیه با 85 درصد 

پیشرفت آماده می باشد .
8- پیشرفت فیزیکی 60 درصدی در طرح آبرسانی به شهر 

بروجرد چاه های محفوره ، خط انتقال آب چاهها به ایستگاه 
پمپاژ چشــمه غازی و خط انتقال آب بــه مخازن ذخیره به 
منظــور تامین 26 میلیون متر مکعب آب اســت هم چنین 
احــداث 2مخزن 10 و 2 هزار متر مکعبی ذخیره آب احداث 

گردیده است . 
9- پیشــرفت فیزیکی 90 درصدی در شــبکه آبیاری سد 
حوضیان وسعت کل شبکه 3000 هکتار بوده که تماماً تحت 
فشــار و با لوله های GRP  از قطر 500 الی 1500 و لوله های 

پلی اتیلن از قطر 90 تا 450 میلی متر می باشد . 
10- پیشــرفت فیزیکی حدود 90 درصدی در شبکه اصلی 

آبیاری کمندان 
11- پیشرفت فیزیکی حدود 40 درصدی در شبکه آبیاری 

ایوشان 
12- پیشرفت فیزیکی حدود 60 درصدی در شبکه آبیاری 

مروک 
عملکرد طرح احياء و تعادل بخشــی شــرکت آب 

منطقه ای لرستان 
1 ( نصب تعداد 416 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق روی 

چاههای کشاورزی استان
2 ( پر و مســلوب ســازی 305 حلقــه چاه غیــر مجاز در 

شهرستان های استان 
3 ( هزینه کرد 30 میلیارد ریــال از محل اعتبارات طرح در 

قابل پروژه های زیر مجموعه طرح 
4 ( راه اندازی و تجهیز و اســتقرار 18 گروه گشت و بازرسی 
در سطح دشتهای استان جهت کنترل و برخورد با تخلفات 

5 ( تشکیل 850 فقره پرونده جهت متخلفان به حریم منابع آبی 
6 ( اخذ 300 حکم قضایی در خصوص انسداد چاهها و موتور 

تلمبه های غیر مجاز 

7 ( انعــاد قرارداد با 30 مشــاور و 15 پیمانکار جهت اجرای 
پروژه های طرح احیاء 

8 ( مطالعه و راه اندازی 3 تعاونی آب بران در شهرســتانهای 
کوهدشت اشترینان و ازنا با 2500 هکتار اراضی تحت پوشش 
9 ( تشکیل ستاد اجرای الگوی کشت و تعیین سقف برداشت 

آب زیر زمینی از دشت های استان  
اقدامات انجام شده دفتر مهندسی رودخانه : 

- ساماندهی حدود 10 کیلومتر از طول رودخانه های استان 
لرستان 

- صدور مجوز برداشت مصالح رودخانه ای بالغ بر یک میلیون 
و 200 هزار متر مکعب شن و ماسه رودخانه ای 

- اجاره 26 هکتار از اراضی بستر غیر فعال مجاری آبی جهت 
توسعه و فعالیت مزارع پرورش ماهی در سطح استان 

- در بحث مبارزه با زمین خواری و آزادســازی حریم و بستر 
رودخانــه ها ، بالغ بــر 40 هکتار از اراضی تصرف شــده در 

محدوده بستر و حریم رودخانه ها آزاد گردید . 
- تعیین حد بســتر و حریم رودخانه های اســتان به صورت 

موردی 2100 مورد 
-مطالعات سراسری حد بســتر و حریم رودخانه ها ، مرحله 

اول ساماندهی حدود 40 کیلومتر 
عملکرد دفتر بهره برداری از تاسيسات آبی شرکت :

- مرمت و بازسازی تاسیسات آبی اعم از سدها و شبکه های 
آبیاری ، ایشستگاه های پمپاژ و نیروگاههای برق آبی به مبلغ 

بیش از 2000 میلیون ریال 
-بهره برداری از شــبکه های جدیداالحداث مروک ، فیض 
آباد ، خان آباد ، ســراب چنگایی و ... با سطح زیر کشت بیش 

از 1500 هکتار 
- تولید بیش از 10 هزار مگاوات ســاعت انرژی برق آبی در 

نیروگاههای دره تخت ازنا و تحویل به شبکه سراسری 
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت آب منطقه ای 
لرستان :  علی اميد سيفی

عملکرد
 شرکت آب منطقه ای استان  لرستان در دولت 

تدبیر و  امید

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی
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بهره برداري از8طرح عمده توزیع برق سنندج درهفته دولت

مديريت توزيع نيروي برق شهرستان بيجار از افتتاح 12 پروژه در هفته دولت 
خبر داد .

به گزارش روابط عمومي برق اســتان کردستان  محسن ابراهيمي مديريت 
توزيع نيروي برق شهرســتان بيجار اعالم کرد که مبلغ 9586 ميليون ريال 
در بخش توسعه و اصالح و بهينه سازي شبکه برق روستايي با هدف افزايش 
پايداري شبکه برق و کاهش تلفات و رفع ضعف ولتاژ و بهبود وضعيت روشنايي 
معابر روستايي و مبلغ 1621 ميليون ريال نيز در بخش اصالح شبکه شهري 

با هدف کاهش تلفات و رفع ضعف ولتاژ شبکه توزيع اختصاص يافته است . 
محسن ابراهيمي در افتتاح فيدرهاي قجور و طغامين و اصالح شبکه روستاي 
بيانلو که به نمايندگي از اين دوازده پروژه افتتاح گرديد عنوان کرد : فيدرهاي 
قجور و طغامين مسيرهاي روستايي را از شهر حسن آباد ياسوکند جدا کرده 

و باعث کمتر شدن خاموشي هاي شهر حسن آباد و روستاهاي تابعه آن مي 
گردد و افزايش قابليت اطمينان شــبکه و پايداري انرژي الکتريکي براي 
مشــترکين اين منطقه را در بر دارد و در نهايت سبب افزايش رضايتمندي 

مشترکين مي گردد . 
وي با اشاره به آماده شدن بســتر سرمايه گذاري و استفاده بيشتر از نيروي 
برق گفت : با توجه به ايجاد فيدرهاي قجور و طغامين از پســت 63/20 کيلو 
ولت حسن آباد ياسوکند ، در حال حاضر تعداد فيدرهاي عمومي اين پست از 
يک فيدر به سه فيدر افزايش خواهد يافت که مي توان با اطمينان بيشتري از 
سرمايه گذاري در اين شهر و روستاهاي اطراف سخن گفت و بستر الزم براي 

تأمين برق متقاضيان جديد با ديماند باال فراهم شده است . 
وی اضافه کرد: افتتاح خط 680 متر فشار متوسط روستای صلوات آباد با اعتبار 

به مناسبت هفته دولت؛

12 پروژه توزیع برق در بیجار به بهره برداری رسید

درپنجمین روز از هفتــه دولت تعداد8پروژه توزیع برق 
با اعتباري قریب به  23 میلیارد ریال  با حضور فرماندار و 
جمعي از مسئولین ادارات به طورهمزمان درسنندج به 

بهره برداري رسید.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردســتان مدیر امور توزیع برق جنوب سنندج در این 
مراســم  ضمن تبریک هفته دولت گزارشــي ازعملکرد 

شرکت  را در راستاي راه اندازي این پروژه ها ارائه کرد.
وي  با اشــاره به اهمیت پروژه احــداث ده فیدرجدید و 
بارگیري ازپست فوق توزیع ســنندج 5 واقع در میدان 
قبا افزود:بابهره برداري ازاین پست عالوه برکوتاه نمودن 
مســیرفیدرهاي تغذیه فشارمتوسط و افزایش راندمان 
شهري در رویارویي باشــرایط بحران مشکلي در تامین 

برق مســکن هاي مهربهاران و ویالشهر وجود نخواهد 
داشت.  حسیني بابیان اینکه اقدامات شاخصي درگستره 
توزیع برق ســنندج صورت گرفتــه تصریح کرد:نصب 
یک دستگاه رکلوزربرروي فیدرمریوان واحداث 3 هزار 
و 600 مترشــبکه فشارمتوســط هوایي در روستاهاي 
دوویســه وکلکان باهدف ایجاد قــدرت مانور و افزایش 
پایداري شبکه باصرف اعتباري بالغ بر  3 میلیاردو 102 
میلیون  ریال بخشي ازاین اقدامات است. مدیر توزیع امور 
برق جنوب ســنندج همچنین اجراي شبکه برق رساني 
به تعاوني هاي مســکن ثبت اسنادوکمیته امدادباهدف 
تامین برق متقاضیان را ازدیگرپروژه هاي موردنظرعنوان 
کردکه باصرف یــک میلیارد و 585 پریال از محل منابع 
داخلي وهمزمان با آغازهفته دولت به اتمام رســید.  وي 

درادامه بابیان ضرورت احداث شــبکه هاي روشــنایي 
معابرواهتمام گســترده درتامیــن وتخصیص اعتباربه 
ایــن امرگفت: با اختصاص مبلغی بالغ بر 2 میلیارد  و 85 
میلیون ریال اعتبار و باهدف تامین امنیت شــهروندان 
وجلوگیري ازوقــوع تصادفات وحــوادث ناگوار،پروژه 
احداث یک هزار و 225 مترشــبکه روشــنایي معابرپل 
بهاران به بهره برداري رســید.  زارعي فرماندارسنندج 
درپایان این مراســم ضمن تبریک ایام مناســبت هفته 
دولت وتشکراززحمتکشان صنعت برق ،اجراي پروژه هاي 
زیربنایي راضروري دانست واظهارداشت طرحهاي توزیع 
برق یکي اززیرساختهاي مهم توسعه شهري وروستایي 
است. الزم به توضیح است  پست جدیداالحداث سنندج 
5 بیش از200هزارمشترک را تحت پوشش قرارمي دهد. 
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5   پروژه برق رسانی در شهرستان بانه به بهره برداری رسید

 - همزمان با هفته دولت 5 پروژه برق رسانی با اعتبار 9 
میلیارد و 500 میلیون ریال  در شهرســتان بانه به بهره 

برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردســتان مدیر توزیع برق شهرستان بانه  در حاشیه 
مراسم گفت: پروژه های برق رسانی در این شهرستان با 
هدف تامین نیروی برق مورد نیاز و رفع ضعف ولتاژ در 

برخی محالت انجام شده است.
ارســالن محمدی گفت: پــروژه برق رســانی محله 
کمربندی 2 شــامل احداث 272 متر شــبکه فشــار 
متوسط هوایی، احداث و راه اندازی یک دستگاه پست 
هوایی به ظرفیت 125 کیلو ولت آمپر، احداث 47 متر 
کابل کشی فشار ضعیف زمینی و اصالح 584 متر شبکه 

فشار هوایی است.
وی به اعتبارات هزینه شــده برای این پروژه ها اشــاره 
کرد و اظهار داشــت: اعتبارات هزینه شــده برای این 
پروژه یک میلیــارد 100 میلیون ریال بوده که از محل 
 اعتبارات شــرکت توزیع برق شهرســتان تامین شده

 است.
محمدی به دیگر پروژه های برق رسانی در شهرستان 
بانه اشــاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل احدث 420 
متر روشــنایی بلوار مهارت، احــداث 324 متر ولتاژ 
متوسط هوایی و پست هوایی به ظرفیت 125 کیلو ولت 

آمپر در محله حمزه آباد است.
وی افزود: پروژه برق رســانی به مجتمع های مسکونی 
672 واحدی مسکن مهر در میدان گاز و برق رسانی به 

شهرک ›کوخ شیخ االسالم‹ از دیگر پروژه هایی است که 
امروز به بهره برداری رسیدند.

محمدی اضافه کرد: اعتبارات هزینه شده برای این دو 
پروژه هم در مجموع بیش از هشت میلیارد و 40 میلیون 

ریال بوده است.
وی اظهار کرد: عالوه بر این پروژه ها، چند طرح دیگر نیز 
توسط شرکت توزیع برق این شهرستان در دست اجرا 
اســت که در آینده نزدیک و پس از تکمیل آنها، به بهره 

برداری می رسد.
از دوم تا هشتم شــهریور به نام هفته بزرگداشت دولت 
نامگذاری شــده و در طول این هفته 352 طرح و پروژه 
با اعتبار 251 میلیارد تومان در استان کردستان افتتاح 

می شود.

بيش از پنج ميليارد ريال، اصالح خط فشار متوسط روستای بيانلو با اعتبار 
بيش از يک ميليارد ريال و اصالح سه هزار و 600 متر خط فشار ضعيف روستای 

بيانلو با اعتبار بيش از يک ميليارد ريال به بهره برداری رسيد.
مدير توزيع برق شهرســتان بيجار با اشاره به اجرای طرح کابل خود نگهدار 

در سطح شهر بيجار افزود: اعتبار الزم برای تکميل روشنايی منطقه تازه آباد 
مصوب شده است و تا پايان نيمه اول امسال عمليات آن اجرايی خواهد شد.

شهرستان بيجار در 145کيلومتری سنندج مرکز استان کردستان واقع شده 
است و دارای 33 هزار مشترک می باشد. 
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به گزارش روابط عمومی شــرکت آب وفاضالب روستایی 
استان همدان ، مهندس ســید مصطفی هاشمی  گفت : با 
تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی در روستاهای همدان  
بالغ بر صد هزار نفر از آب ســالم بهره مند می شوند.  مدیر 
عامل شرکت آبفار استان، از آغاز عملیات اجرایی حفر چاه 
روستای قادرآباد شهرستان اســدآباد به عمق 200متر از 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد .
وی با بیان اینکه روســتای قادرآباد جزء مجتمع آبرسانی 
روستایی چنارعلیا است، گفت: مجتمع چنارعلیا شامل 13 
روستای آقاجان بالغی، امین آباد، پیرملو، چارق، چنارعلیا، 
حســن آباد امام، دوبراله، ســمیران، قادرآباد، محمدآباد ، 

نعمت آباد، سیاه کمر، و نعمت آباد است.
هاشمی افزود: قرار است عملیات اجرایی این پروژه تا پایان 

سال جاری به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه هزینه ســاخت این مجتمع از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملی در نظر گرفته شده است،  
تصریح کرد: اجرای شبکه توزیع روســتاهای چنارعلیا و 
آقبالغ و اجرای خط انتقال از محل چاه روستای قادرآباد به 

حسن آباد امام نیز در دستور کار قرار دارد.
هاشمی گفت: با اتمام عملیات ساخت این مجتمع آبرسانی، 
5هزار و 522 نفر در قالب یک هزار و 465 خانوار از نعمت آب 

شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
در ادامه با اشاره به تکمیل 9 مجتمع آبرسانی و اجرای پروژه 
در32 روستای اســتان تا پایان سال مالی 95، این موضوع 

را از تعهدات شرکت در سال اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
هاشمی با بیان اینکه با تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی، 
بالغ بر صد هزار نفر از آب سالم بهره مند می شوند، از تالش 
برای تکمیل به موقع این پروژه ها در سطح استان خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
بــا بیان اینکه مجتمع آبرســانی روســتایی خورونده در 
شهرستان رزن در حال حاضر 89 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، از ساخت مخزن 500 متر مکعبی روستای قینرجه از 

با تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی بالغ بر صد هزارنفر 
در روستاهای همدان از آب سالم  بهره مند می شوند

سيد مصطفی هاشمی، مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی استان همدان:
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توابع شهرستان رزن خبر داد و اظهار کرد: روستای قینرجه 
دارای 2 هزار و 194 نفر جمعیت در قالب 578 خانوار است   

که امید است در هفته دولت به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه آب مورد نیاز این جمعیت از طریق مجتمع  
آبرسانی خورونده تامین می شود، گفت: مجتمع خورونده 
شامل 15 روستا است که آب شــرب مورد نیاز 18 هزار و 
822 نفر از جمعیت روســتایی ساکن شــهر ستان رزن را 

تأمین می کند.
در نشست دیگری به مناسبت شروع هفته دولت مدیر عامل 
شرکت آب وفاضالب روســتایی همدان از افتتاح چندین 
پروژه آبرسانی در روستاهای شهر همدان خبر داد که موارد 
ذکر شــده در میان آنان به چشم می خورد. سید مصطفی 
هاشمی در نشست خبری  با خبرنگاران گفت: همزمان با 
شــروع هفته دولت افتتاح پروژه های آبرسانی به چندین 
مجتمع  و تک روستاهای همدان صورت خواهد گرفت که 
با تکمیل این پروژه ها اثربخشی آن را در آبادانی روستاها و 
استفاده مردم از آب با کیفیت بهداشتی می توان احساس 
کرد.   از طرفی با شروع هفته دولت  مطابق قول های داده 
شــده پروژه های آبرسانی به روســتاهای استان همدان 

افتتاح گردیــد که از جمله این پروژه هــا افتتاح مجتمع 
آبرسانی در شهرســتان رزن بود. اهم فعالیت های انجام 
شده در شهرستان رزن عبارتند از:افتتاح  مجتمع آبرسانی 
خورونده، اصالح شبکه داخلی روستای خورونده، ساخت 
مخزن بتونی 500 متر مکعبی با فنس کشــی و محوطه 
ســازی روســتای قینرجه و اجرای خط انتقال روستای 
جعفــر آباد  به طــول 4100 متر و تامین آب شــرب این 
روستا، اجرای خط پمپاژ روستای قره بالغ به طول 2300 
متر، ساخت مخزن بتونی 50 متر مکعبی و محوطه سازی 
و اجرای فنس کشــی در روســتای قره بالغ، نصب فلوتر 
مکانیکی پیلوت دار در مخازن به تعداد 5 دســتگاه جهت 
جلوگیری از سرریز مخازن روستاها. افتتاح مجتمع نیینج 
این شهرســتان با اجرای خط انتقال به طول 17 کیلومتر 
جهت تامین آب روستاهای چالبقا ، قرایلر، ویر، قوزلیجه، 
پیله جین، چایان، حفر چاه مکانیکی و تجهیز و راه اندازی  و 
اجرای خط برق به طول 920 متر صورت گرفت؛ همچنین 
کلنگ زنی به مجتمع تخت با آغاز هفته دولت در شهرستان 

رزن انجام شد.
الزم به ذکر است:  در این شهرســتان اقداماتی چون رفع 

نشتی و شکستگی بیش از 1900 مورد، کف شکنی و حفر 
گالری در روستاهای تکیه، کاروانه، والشجرد، دولجردین، 
سلیلک، هریان و... اصالح قســمتی از خط پمپاژ و شبکه 
آب شرب روستاهای وسمق ، شاهنجرین، هریان ، حکان ، 
عمان و ... به طول بیش از 8 کیلومتر، پیمایش انشعابات غیر 
مجاز ،کنتور خراب ، پر مصرف، و جمع آوری و پیگیری آنها 
از طریق مجاری قانونی بیش از 1800 مورد صورت گرفت.
همزمان با شروع هفته دولت افتتاح پروژه آبرسانی مجتمع 
کوزره شهرستان همدان نیز انجام شد. از دیگر پروژه های 
افتتاح شــده این شهرســتان می توان به پروژه روستای 
خماجین، قشالق علیا، قشالق سفلی، دولت آباد و ورکش 

نام برد.
در مالیر نیز پروژه های آبرســانی به روستاهای کهکدان، 
دشت آباد، کریم آباد، علیجوق، بور بور، حاجی آباد، کرتیل 
آباد، اســالم آباد و آورزمان افتتاح شــد. همچنین در این 

شهرستان 13 پروژه در حال اجرا می باشد.
 درشهرســتان فامنین نیز مجتمع آبرسانی روستای رضا 
باغی افتتاح و پروژه های فیض آباد، قزل آباد و تاوه ســناج 

این شهرستان به بهره برداری رسید.
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مدیرعامل شرکت آبفا همدان گفت: در دولت تدبیر و امید 
49 هزار و 883 فقره انشعابات آب در استان همدان نصب 

شده است.
سیدهادی حســینی بیدار، مدیرعامل شرکت آبفا همدان 
گفت: هفته دولت یادآور دولتمردان و خدمتگزارانی است 
که با تمام وجود در راه کسب رضایت الهی و خدمت به مردم 

تالش کردند. 
وی با بیان اینکه خدمات رسانی به مردم جزء وظایف ذاتی 
شرکت آبفای اســتان همدان بوده و همواره در رأس امور 
است، افزود: شــرکت آبفای همدان در دولت تدبیر و امید 

اقدامات شایسته ی برای هم استانی ها انجام داده است.
وی  با تأکید بر فرهنگســازی مصرف بهینه آب در استان 
همدان، اظهار داشــت: مردم با درک مشکالت این حوزه و 
به حداقل رساندن آن ها، شرکت آب و فاضالب را در تأمین 

و توزیع آب کمک کنند.
حسینی بیدار با بیان اینکه از سال 92 تاکنون 49 کیلومتر 
توسعه شبکه آبرســانی با اعتبار 7/3میلیارد تومان و 65 
کیلومتر اصالح شــبکه ی آبرســانی با اعتبار 9/7 میلیارد 
تومان در اســتان همدان را داشــته ایم، خاطرنشان کرد: 
همچنین 20 کیلومتر اصالح شــبکه فاضالب با اعتبار 5 
میلیارد تومان و 120 کیلومتر توســعه شــبکه فاضالب با 
اعتبار 30 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید انجام شده 

است.
مدیرعامل شرکت آبفا همدان ابراز کرد: در دولت یازدهم 
جمعیت تحت پوشــش فاضالب تا 67 درصد افزایش پیدا 

کرده است و 52 حلقه چاه تجهیز و حفر شده است.
وی، از اجرا و نصب 2 مورد تله متری و هوشمند سازی، نصب 
33 فشار شکن و 60 کنترل گر فشار، تعویض 30 هزار فقره 
کنتورهای معیوب، نشت یابی هزار کیلومتر شبکه آبرسانی 

در سه سال اخیر خبرداد.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید 49 هزار و 883 فقره 
انشعابات آب نصب شده است، تصریح کرد: همچنین در 
این مدت 53 هزار و 530 فقره انشــعابات فاضالب نصب  
و 1000 کیلومتر از شــبکه توزیع آب نشت یابی گردیده 

است.
حسینی بیدار با اشــاره به اقدامات شاخص شرکت آبفا در 
طی سه سال گذشته، افزود: در سه سال گذشته با مدیریت 
فشار در شبکه آبرسانی موفق شدیم که از قطعی آب در شهر 
همدان جلوگیری کنیم به طوری که آب تولیدی در سال 
95 نسبت به سال 86، 300 لیتر در ثانیه کاهش داشته که 
بــا توجه به اینکه برای تولید هر لیتر آب پایدار نیاز به 300 
میلیون تومان ســرمایه گذاری است که این رقم هنگفت 
صرفه جویی شــده و اقدام بسیار مهمی در راستای اقتصاد 

مقاومتی می باشد.
وی افزود: شرکت آبفا در بخش تصفیه خانه های فاضالب 
تالش وافری انجام داده اســت و در بازچرخانی آب تالش 

کردیم.
وی بــه تولید 500 لیتــر در ثانیه پســاب در تصفیه خانه 
فاضالب همدان اشــاره کرد و گفت:  پسابی که در اختیار 
نیروگاه مفتح قرار می گرفت باید کیفیت باالیی داشت که 
این مورد با تالش های همکاران آبفا با شاخص” BOD “ زیر 
پنج و آمونیاک زیر یک در اختیار نیروگاه قرار گرفته است.

مدیرعامل شــرکت آبفــای همدان تصریح کرد: پســاب 
تولیدی منتقل شــده به نیروگاه شــهید مفتح معادل آب 
تولیدی 50 حلقه چاه بوده که عالوه بر بازچرخانی پساب 
در طبیعت ساالنه 15 میلیون متر مکعب آب به سفره های 

زیرزمینی دشت فامنین کمک خواهد کرد.
وی از پیشــرفت 95 درصدی تصفیــه خانه فاضالب رزن 

خبرداد و اظهار داشــت: ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 
رزن پنج هزار مترمکعب در شبانه روز را دارا  است.

حسینی بیدار با بیان اینکه این تصفیه خانه برای جمعیت 
24 هزار نفری شهرســتان رزن طراحی شده است، گفت: 
همچنین 55 درصد مردم این شهرستان از شبکه فاضالب 

برخوردارند.
وی از ساخت و بهره برداری بندخاکو خبرداد و گفت: اجرای 

این بند موجب ذخیره شدن آب سد اکباتان شده است.
وی تصریح کرد: با اجرای بند خاکو امکان برداشت آب در 
فصول غر زراعی از رودخانه ی خاکو و هدایت آن به تصفیه 
خانه آب شهید بهشتی فراهم شــده است که بدون هیچ 
هزینه ای انرژی و به صورت ثقلی آب مازاد به تصفیه خانه 
انتقال داده شــده است و پس از تصفیه آب به مصرف شهر 

همدان می رسد.
مدیرعامل شرکت آبفا همدان اظهار داشت: ساختمان های 
اداری شرکت آب و فضالب در سطح استان همدان که در 
حال احداث می باشند با زیربنای 7 هزار و 500 متر مربع و 
با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان از منابع جاری معادل 
1/5برابر کل ساختمان های موجود شرکت در استان است.

مديرعامل شرکت آبفا همدان :

49 هزار و 883  فقره انشعابات آب در استان همدان 
نصب شده است
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پایه 3 در رشته آب
  پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات

 پایه 5 در رشته نفت و گاز

  عضویت ها:
- انجمن صنفی شرکت های آب و فاضالب

 - انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و
      پتروشیمی

   

HSE,ISO9001  :گواهینامه های اخذ شده  
   موضوع فعالیت شرکت  )طبق اساسنامه(:

 - مشاوره، طراحی و احداث تصفیه خانه های
     آب و فاضالب، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب 

 - ارائه خدمات مهندسی ، اجرایی و تأمین تجهیزات 
     در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 R.O طراحی، تهیه و ساخت پکیج های -
- تأمین تجهیزات الکترومکانیکال  و ابزار دقیق

- بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه ها
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امروزه نقش صنعت برق در روند توســعه اقتصادي بر کســي 
پوشیده نیست. صنعتي زیربنایي و استراتژیک که میزان بهره مند 
بودن از آن به عنوان یک شــاخص مهــم در ارزیابي توانمندي و 

پویایي کشورها قلمداد مي شود.
تصور دنیایي عاري از انرژي برق به کابوسي مي ماند که از درجه 
وابستگي جوامع بشري به این متاع ارزشمند و گرانقدر حکایت 
دارد، اما این صنعت در کشورمان با فراز و فرودهایي مواجه بوده 

است.
خروج متخصصین و شــرکت هاي بزرگ خارجي پس از وقوع 
انقالب اسالمي و پشت سر گذاشــتن هشت سال دوران جنگ 
تحمیلي صنعت برق را آنچنان آبدیده ســاخت کــه با افتخار 
مي توان گفت اینــک از مرز 95 درصد خودکفایي گذر کرده و با 
74000 مگاوات ظرفیت نصب شــده، رتبه نخست در منطقه و 
چهاردهم در دنیا را به خود اختصاص داده است و با صدور کاال و 
خدمات به بیش از چهل کشور دنیا، به صنعتي پیشرو و تاثیرگذار 
در توســعه اقتصادي کشــور مبدل گردیده که بالطبع مرهون 
ایستادگي و پشــتکار مدیران، متخصصین و کارگران فعال در 

این حوزه است.
ســهم 5/14 درصد صنعت برق از ارزش افــزوده کل صنعت، 
بهره مندي تمام شــهرها و بالغ بر 99 درصد روستاهاي کشور از 
انرژي برق و عهده دار بودن 10 درصد اشتغال کل صنعت، تنها 
گوشه اي از جایگاه تاثیرگذار صنعت برق را نمایان مي سازد لیکن 
علي رغم تمام دستاوردهاي برشمرده، اقتصاد رنجور و آسیب پذیر 
برق به گلوگاهي جدي در این صنعت بدل شــده اســت و آثار و 
تبعات نامطلوب آن، فعالیت هاي کلیدي این صنعت را آنچنان 
تحت الشــعاع قرار داده که امروز بدهي 30 هزار میلیارد توماني 
وزارت نیرو به نظام بانکي و بنگاه هاي اقتصادي را شاهد هستیم.

بدهي که از مابه التفاوت قیمت تمام شــده و قیمت تکلیفي برق 
ناشي مي شــود، بدین معني که درحال حاضر قیمت تمام شده 
هر کیلووات ساعت برق بدون احتســاب خوراک گاز در حدود 
85 تومان است درصورتي که عایدي وزارت نیرو از محل فروش 
برق به طور متوسط 60 تومان اســت که 10 تومان از این مبلغ 
نیز به هدفمندي یارانه ها تعلق مي گیرد. به عبارتي بیش از 40 
درصد قیمت تمام شده برق به وزارت نیرو باز نمي گردد. لذا تراز 
مالي این وزارتخانه همواره در حال منفي شدن است و به همین 
دلیل منابع مالي الزم جهــت پرداخت بدهي هاي معوقه و ایضا 
سرمایه گذاري هاي متناسب با تقاضاي موجود را در اختیار ندارد. 
 صنعت برق با رشــد میانگین 60 درصد تقاضاي سالیانه مواجه 
است و براي پوشش این تقاضا مي بایست 5000 مگاوات نیروگاه 
جدید احداث و وارد مدار شود. این امر مستلزم حداقل 5 میلیارد 

دالر سرمایه گذاري سالیانه در بخش تولید است.
همچنین مبلغ 5 هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاري نیز در 
بخش هاي انتقــال و توزیع به آن اضافه مي شــود که این مبالغ 
حاکي از حداقل حجم ســرمایه گذاري مورد نیاز آن هم تنها در 

بخش هاي تولید، انتقال و توزیع است.
از ســوي دیگر حوزه هاي دیگر این صنعت از جمله انرژي هاي 
تجدیدپذیــر، کاهش تلفــات، ارتقــاء بهــره وري و راندمان، 
هوشمند سازي شــبکه، ترمیم و تعویض تجهیزات مستعمل و 
امثالهم نیز نیازمند سرمایه گذاري هستند. به عنوان نمونه ایران 
نیز همچون بسیاري کشورهاي دیگر که از سوخت فسیلي براي 
تولید انرژي برق استفاده می کنند، نسبت به کاهش استفاده از 
این نوع ســوخت به جامعه جهاني متعهد شده است. لذا وزارت 

نیرو تولید 8000 مگاوات انرژي از منابع تجدیدپذیر را تا ده سال 
آینده در دستور کار خود قرار داده که مستلزم حداقل 12 میلیارد 
دالر سرمایه گذاري اســت. تبدیل نیروگاه هاي گازي به سیکل 
ترکیبــي، ارتقاء راندمان تولید نیروگاه هاي کشــور که درحال 
حاضر به طور متوسط 37 درصد است از طریق جایگزین کردن 
توربین هــاي موجود با توربین هــاي کالس باالتر و همین طور 
تک رقمي شدن تلفات در شبکه که 11 درصد در سال 94 اعالم 
شده، همگي مستلزم سرمایه گذاري هســتند. حال آنکه عدم 
تکافوي منابع درآمدي وزارت نیرو و تنگناهاي مالي ناشــي از 
آن، چنانچه پیش تر نیز اشــاره شد این وزارتخانه را در پرداخت 
بدهي هاي معوقه و انجام سرمایه گذاري هاي ضروري با مشکل 
اساسي و در نتیجه رکود عمیق در این صنعت مواجه کرده است.

قدر مسلم مهمترین و موثرترین راهکار جهت فائق آمدن به این 
معضل، اصالح قیمت فروش برق است.

 آثار ناشــي از کم  توجهي به افزایش قیمت برق به ویژه در دوره 
رونق درآمدهاي نفتي که مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفي 
را پوشــش مي داد اکنون گریبان گیر این صنعت شده است. لذا 
در این برهه از زمان که قیمت جهاني نفت در پایین ترین سطح 
خود در ســال هاي اخیر قرار دارد، فرصت طالیي براي واقعي 
کردن قیمت حامل هــاي انرژي به ویژه قیمت برق به دســت 
آمده که مي توان تمهیدات الزم را براي تحقق این امر به صورت 

تدریجي و در طول برنامه ششــم توسعه در نظر گرفت تا به تبع 
آن، ضرب آهنگ توســعه سرعت پیدا کند و چرخ اقتصاد کشور 
با توان بیشــتري به حرکت درآید و ضمن واقعي شدن اقتصاد 
انرژي، فشار ناشي از تحمیل پرداخت یارانه ها نیز از دوش دولت 

برداشته شود.
 در همین راستا نباید از ظرفیت هاي قانوني موجود غافل شدکه 
شاخص ترین آن، ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق است که در 
آذر ماه سال گذشته ابالغ شد. طبق این ماده قانوني، قانون گذار 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشــور را موظف کرده تا اعتبار 
الزم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفي و تمام شده برق 
را پس از تایید سازمان حسابرسي کل کشور در بودجه سنواتي 
پیش بیني کند تا در فواصل سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت شود. 
حتي قانون گذار به همین میزان بســنده نکرده و در تبصره ذیل 
این ماده، سازمان مدیریت و برنامه ریزي را موظف به محاسبه این 
مابه التفاوت از سال 1388 تا سال 1393 بر اساس صورت هاي 
مالي مورد تایید سازمان حسابرسي کشور و پیش بیني پرداخت 
آن به وزارت نیرو در لوایح بودجه ســنواتي کرده است تا از این 
طریــق، توان مالي الزم بــراي تادیه بدهي هــاي معوقه و ایضا 

سرمایه گذاري در حوزه صنعت برق ایجاد شود .
لیکن متاسفانه نه تنها  اثري از این ماده قانوني در بودجه 1395 
مشــاهده نمي شــود ، بلکه با حذف تبصره 20 از بودجه، امکان 
برخورداري از مزایاي بازار بدهي موضوع مواد یک و دو قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالي کشور که زمینه تهاتر 
بدهي دولت و در عین حال وزارت نیرو را از طریق انتشــار اوراق 

خزانه و صکوک فراهم مي آورد را عمال بالاثر مي کند.
به موازات اصالح ساختاري اقتصاد برق، جذب سرمایه مستقیم 
خارجي یا FDI نیز راهکار بعدي تامین منابع مالي در صنعت برق 
به شمار مي رود چراکه این روش جذب سرمایه به لحاظ ایجاد 
روابط اقتصادي بلند مدت و التزام به حفظ منافع پایدار طرفین، 

بیش از روش سرمایه گذاري غیر مستقیم به نفع کشور است.
ثبات فرآیند ســرمایه گذاري در روش سرمایه گذاري مستقیم 
منجر به چسبندگي بیشتر ســرمایه گذار به سیستم اقتصادي 
کشورمان شــده و در نتیجه خروج ســرمایه گذار در مواجهه با 
تکانه هاي اقتصادي، میســر نمي شود، مگر با صعوبت و تحمیل 

هزینه هاي سنگین. 
در عین حال، جذابیت هاي معتنابه و ظرفیت هاي جالب توجه 
موجود در صنعت برق ایران، نظر ســرمایه گذاران و هیات هاي 
خارجي را در پسابرجام به سمت خود معطوف کرده که به خودي 
خود موقعیت مناســبي را در اختیار وزارت نیرو قرار مي دهد تا 
از یک طرف بخشــي از منابع مالي مورد نیاز خود را تامین کند 
و از طرف دیگر عواید و منافع ســرمایه گذاري مستقیم از جمله 
انتقال دانش فني و تکنولوژي، تولید محصول مشترک با کیفیت 
اســتاندارد، اتمام طرح هاي نیمه کاره و اشتغال زایي مستقیم، 
انتقال دانش مدیریتي روزآمد، گســترش بازار عرضه و گردش 
مالي بنگاه هاي اقتصادي فعال در این صنعت، کاهش قیمت تمام 
شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، توسعه صادرات کاال و خدمات و 
النهایه رونق اقتصادي را نصیب صنعت برق کشورمان کند، منتها 
باید توجه داشــت که ترغیب سرمایه گذاران مستقیم، مستلزم 
بهبود مولفه هاي اقتصادي، سیاسي و حقوقي و همچنین بهبود 

فضاي کسب و کار است.
 اکنون که فصل جدیدي در اقتصاد کشــور در حال رقم خوردن 
است انتظار مي رود مسئولین و نهادهاي ذیربط ضمن الگوبرداري 
از سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي، با تکیه بر توانمندي ها 
و استعدادهاي متعدد و بي شمار داخلي، حمایت از تولید ملي را 
در دستور کار خود قرار داده و با به کارگیري ظرفیت هاي موجود، 

زمینه را براي توسعه اقتصاد کشور فراهم آورند.

پيام باقری، رييس کميته توسعه صادرات سنديکای صنعت برق ايران

اقتصاد رنجور صنعت برق
 و راهکارهاي برون رفت از آن 
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ان آقای قانــع از عملکرد 
مجموعــه انجمــن برنامه ها، 

چالشــها، انتظارات ،مجموعه بیان کنید و اینکه 
از نظر یک ناظر خارجی عملکرد انجمن را چگونه 

می بینید. 
انجمن در واقع وظیفه برقراری ارتباط بین دولت 
و بخش خصوصی را انجام می دهد.  یکی از ارکان 
اساسی این وظیفه انتقال خواسته های فی ما بین 
است بدین معنا که آنچه بخش خصوصی از دولت 
توقع دارد را به دولــت و در مقابل آنچه دولت از 
بخش خصوصــی مطالبه می کنــد را به بخش 
خصوصی منتقل کند .  در ظرفیت کالن انجمن 
تابلو برق در صدد ظرفیت سازی و بستر سازی 
برای ارتباط بین اعضا از یک ســو با همدیگر  و 
ارتباط بین اعضا و دولت از سوی دیگر می باشد. 
سیاست انجمن در راستای تشکیل مجموعه ای 
است که بتواند مسئولیت پروژه های سنگین 
داخلــی و خارجی را عهدار گردد.  در ســالی 
که ســال اقتصاد مقاومتی نامیده شده یکی 
از اصول این اقتصاد ، کــم کردن هزینه ها و 
از طرف دیگر افزودن تــوان مالی، مدیریتی 

و مجریگری در حد کالن ملی را می باشد. 
اگر از نظر یــک ناظر خارجی به این موضوع 
یعنی عملکرد انجمن تابلو برق نگاه کنیم، 
می تــوان به جــرات گفت که: نســبت به 
انتظارات در بازه  زمان خوب عمل کرده ایم.  
اگر فعالیت در بخش صنعت در کشــور را 
مورد بحث قرار دهیــم یکی از بزرگترین 
بخش ها کــه به صورت مســتقیم و غیر 

مستقیم تحت تاثیر روند 
پیشرفت صنعت کشورقرار دارد خود 
صنعت برق اســت .  و به اذعان همه ،بخش اعظم 
حرکت صنعتی جامعه متکی به حرکت بخش برق 
می باشــد که این صنعت در این مســیر هم باعث 
حرکت در بخش صادرات محصوالت هم در بخش 
فنی گردیــده و هم در باال بردن نرخ اشــتغالزائی 

داخلی توانسته  نقش موثری داشته باشد . 
ما از یک نقطه ای شروع کردیم که با توجه زمان به 
رشد کیفی خوبی داشــته ایم .  قابل ذکر است که 
بگوییم که در چند ساله اخیر بدلیل هماهنگی های 
انجام شــده در داخل هیئت مدیره توانسته ایم به 
رشد قابل قبولی دست پیدا کنیم . انجمن در همه 
زمینه های فعالیتی خود دارای عملکرد خوب و قابل 
دفاعی است . در بخش های مرتبط با ادارات طرف 
مراوده مثل دارایی ، اتاق اصناف ،فدراسیون انرژی 
نقش خوبی را ایفا کرده اســت. انجمن توانسته در 
تصمیم ســازی به ادارات یاد شده نظر کارشناسی 
بدهد و در مواردی هم که به اعضا انجمن فشــاری 

آمده از حقوق آنها دفاع کرده است .  
فعالیت های صنفی در ایران جای کار زیادی دارد 
متاسفانه بدلیل رفتارهای اجتماعی نادرست مثال 
عدم اتحاد منسجم قانونمند، نتوانسته ایم شرکتهای 
متحدد یکپارچه تشکیل دهیم و به دلیل عدم این 
همکاری مشترک نیروها و پتانسیلها موجود به جای 
انسجام از بین می روند.  در کشورهای که توانسته 
اند بازارهای جهانی را فتح کنند این انسجام تعریف 
شده و هدفمند است که با در نظر گرفتن توان همه 
اعضا حرکت بزرگی انجام شــده است ، ولی ما در 
اینجا این هماهنگی را نداریم ، که البته امیدواریم 
با همت دوستانمان در روابط عمومی این مهم هم 

اتفاق بیفتد. 
انجمــن در راســتای 

حمایــت از اعضــا توانســته 
تغییراتی در قوانین وضع شــده انجام دهد و در یک بازه 
زمانی فشــار وارده به اعضا را کاهش دهد و یا به حداقل 

برساند . 
امروزه جامعه تعامل بین ســازمانی را میطلبد و ما نیز 
در همین راستا تالش میکنیم تا بتوانیم سهم خود را 
از بازار داخلی و هم در راستای گسترش فضای داد و 
ستد در گســتره فضای خارجی بدست آوریم و این 
مهم حادث نخواهد شد جز در سایه همبستگی و 

اتحاد درون سازمانی. 
در این راســتا ما ســعی داریم با ایجاد بسترهای 
مناسب  به سمت تشکیل شرکتهای کنسرسیوم 
برویم و به یک توانمندی جمعی و مضاعفی دست 
پیدا کنیم که هم به یک هم افزای داخلی برسیم، 
هم توان چانه زنی بیشتری پیدا کنیم و هم بتوانیم 

به بازارهای بزرگ راه پیدا کنیم.  
همه این موارد در یک بســتر امــن برای همه اعضا 
ممکن خواهد بود در یک رقابت البته رقابتی سالم.  

در حدود چهار سال قبل فدراسیون صادرات انرژی 
راه اندازی شــد که ما از ابتدا عضو تاپیر گذار در این 
مجموعه بودیــم و در هیئت مدیــره دارای جایگاه 
هســتیم.  با همین توانمندی ها توانسته ایم در بخش 
خارجی بتوانیم با توان بیشــتر حاضر شویم .  مثال در 
سالجاری با رایزنی های که انجام شده مطلع شدیم که 
یک فضــای کار در یکی از کشــورهای امریکای التین 
فراهم شــده که با همــکاری معاون بخــش امریکا ی 
التین وزارت امورخارجه توانســتیم در انجا مذاکراتی 
 را انجام دهیم و به دنبال فراهم کردن شرایط حضور هم 

هستیم .  

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395



www.barghab. i r 682016
September

همزمان با هفته دولت :

افتتاح و بهره برداری از 12 پروژه آبرسانی روستایی در مازندران

طی سه سال گذشته :

179 روستا در مازندران از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

همزمان با گرامیداشت هفته دولت 12پروژه آبرسانی روستایی با 
صرف اعتباری بالغ بر 179659 میلیون ریال و بهره مندی بالغ بر 
8281 خانوار روستایی در سراسر استان مازندران به بهره برداری 

رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
مازندران؛ مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آبفار استان با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت 
12پروژه آبرسانی روستایی به صورت مجتمعی  و تک روستایی در 
شهرهای آمل، نور، فریدونکنار، سوادکوه، بابل، قائمشهر ساری، 
نکاء و بهشهر با تحت پوشش قراردادن 47 روستا و 8281 خانوار 

روستایی  افتتاح و بهره برداری شد.
وی افــزود: ایــن مجتمع ها شــامل مجتمع اوکســر کریم کال 
فریدونکنار،مجتمع رشــکال و طوله کال آمل،مجتمع شــهدا و 
مجتمع مرداب در نور، مجتمع مته کال-لوالک سوادکوه، مجتمع 

منصورکنده)فیضــه(در بابــل، مجتمع شــهرود کال و مجتمع 
جنید-الکپل در قائمشهر، مجتمع فاز 2 معلم کال ساری ،مجتمع 
کنت)شهدای پی رجه( نکاء و مجتمع بیشه بنه در بهشهر می باشد 
که 10 روستا در نور، فریدونکنار 8 روستا، ساری 7 روستا، 6 روستا 
در قائمشهر ، بهشهر 5 روستا، بابل 4 روستا ، سوادکوه 3 روستا ، 3 
روستا در آمل و 1 روستا در نکاء از مزایای آب شرب سالم برخوردار 
می شــوند. عبدالهی با اشاره به مشخصات فیزیکی مجتمع های 
بهره برداری شده در هفته دولت گفت: برای بهره برداری از این 12 
مجتمع آبرسانی روستایی 2/86 کیلومتر خطوط انتقال،7/177 
کیلومتر شــبکه توزیع، 28 باب  مخازن زمینی و هوایی به حجم 
6540 متر مکعب ،17 واحد ایســتگاه پمپاژ همچنین بهسازی 
دو دهنه چشمه،حفر و تجهیز 5 حلقه چاه عمیق ،تهیه و نصب 5 
دستگاه دیزل ژنراتور،تهیه و نصب یک دستگاه پکیج حذف آهن 
و .... اجرا شده اســت.  وی در ادامه با اشاره به کلنگ زنی مجتمع 

آبرسانی فاز 2 خط انتقال تصفیه خانه کالردشت با برآورد اعتباری 
به مبلغ 32936 میلیون ریال با لوله گذاری خط انتقالی به طول 
16 کیلومتر و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانــه به 200 لیتر در ثانیه 
گفت: با بهره برداری از این پروژه 2110 خانوار 22 روستا از نعمت 
آب آشامیدنی ســالم بهره مند خواهند شد. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی مازندران در پایان ضمن ابراز خرسندی 
از بهره مندی بیش از 8281 هزار خانوار روستایی سراسر استان 
از نعمت آب شــرب در گرامیداشــت هفته دولت امسال، اعتبار 
این پروژه ها را از مجموع اعتبارت ملی و اســتانی عنوان کرد و با 
دعوت از مشترکین به رعایت الگوی مصرف آب و صرفه جویی در 
استفاده از این نعمت بی بدیل الهی به تمامی روستاییان گرامی 
سراسر اســتان این اطمینان را داد که در صورت تحقق اعتبارات 
الزم تالش می کنیم تا همه روســتاییان عزیز از آب آشــامیدنی 

سالم بهره مند شوند.

67 پروژه آبرسانی روستایی در مازندران با صرف اعتباری قریب 
بر 390 میلیارد ریال و بهره مندی اهالی 179 روستا طی سه سال 

اخیر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
مازندران؛ مجید عبدالهی مدیر عامل شــرکت آبفار اســتان در 
نشستی پیرامون بررســی عملکرد سه ســال اخیر با اعالم این 
خبر اظهار داشت: از مجموع 67 پروژه افتتاحی 7 پروژه در سال 

92، 30پروژه در سال 93 و 30 پروژه دیگر نیز در سال گذشته به 
بهره برداری رســید.  وی اعتبار تخصیص یافته برای پروژه های 
آبرسانی روستایی در ســه سال اخیر را 960 میلیارد ریال عنوان 
کرد و گفت: طی این ســالها 700 کیلومتر لوله گذاری،بهسازی 
54 دهنه چشمه،حفر 38 حلقه چاه،احداث 12000متر مکعب 

مخازن ذخیره و 57 واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.
گفتنی است در گرامیداشت هفته دولت سالجاری نیز 12 پروژه 

آبرسانی روســتایی به صورت مجتمعی  و تک روستایی با صرف 
اعتباری بالغ بر 179659 میلیون ریال در شــهرهای آمل، نور، 
فریدونکنار، سوادکوه ، بابل،  قائمشهر،ســاری،  نکاء و بهشهر با 
تحت پوشش قراردادن 47 روستا و 8281 خانوار روستایی  مورد 
بهره بــرداری قرار گرفت که در مجموع 226 روســتا با 47756 
خانوار با اعتباری بالغ بر 570 میلیارد ریال از سال 92 تاکنون از 

نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:  افتتاح و 
کلنگ زنی40پروژه با اعتباری بالغ بر 254میلیارد ریال 

به مناسبت هفته دولت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
گلســتان؛ علی نظری با اعالم ایــن خبر گفت؛ با 
اعتباری بالغ بر 254 میلیارد ریال تعداد 38 پروژه افتتاح و 2 پروژه  در هفته دولت کلنگ زنی 
شده است.  وی افزود: این پروژه ها در قالب طرح های تامین و عرضه آب، مهندسی رودخانه ها و 
شبکه سنجش منابع آب از محل اعتبارات ملی و استانی افتتاح و کلنگ زنی صورت گرفته است.   
نظری تصریح کــرد: تجهیز و بهره برداری 3 حلقه چاه خطوط جمــع آوری و انتقال از محور 

سالیکنده، شبکه اصلی آبیاری و زهکشی قره سو- زرینگل، شبکه آبیاری و زهکشی گلستان2، 
احداث سد کوچک مخزنی فاضل آباد آزادشــهر، دیواره سازی، تثبیت بستر و ساماندهی گز 
غربی وگز شرقی ، دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره سو در شهرستان بندرترکمن و احداث 
کف بند در رودخانه قره چای رامیان را از جمله پروژه های افتتاح شــده این شرکت می باشد.  
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان در ادامه گفت: احداث مخزن ذخیره 5 هزار متر 
مکعبی کردکوی و ســد تنظیمی محمدآباد از جمله پروژه های کلنگ زنی شــده این شرکت 
در هفته دولت است.  گفتنی است این پروژه ها در محدوده 13شهرستان شامل آزادشهر، آق 
قال، بندرگز، ترکمن، رامیان، علی آباد کتول، کردکوی، کالله، گرگان، گمیشان، گنبد، مراوه 

تپه و مینودشت می باشد.

 افتتاح و کلنگ زنی 40 پروژه عمرانی
 شرکت آب منطقه ای گلستان در هفته دولت

 شمــاره هشتم
شهریور 1395 گلستان
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محمد حسین جعفری مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: با توجه به استمرار بیش از 
15 سال خشکسالی پیاپی در کشور و همچنین تشدید برداشت 
از منابع آب زیرزمینی طی یک دهه اخیر، دولت تدبیر و امید در 
پانزدهمین جلسه شورای عالی آب در تاریخ 25 شهریور 93، 
کلیات طرح ملی احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی را 
به تصویب رساند و مقرر شد در نتیجه اجرای این طرح توسط 
وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی، طی مدت 
6 ســال بیالن منفی کلیه دشــت های ممنوعه کشور به صفر 
رسیده و در یک چشــم انداز 20 ساله، کسری مخازن تجمعی 

حوضه های آبریز جبران شود.
عناوين پروژه های 15 گانه طرح احيا و تعادل بخشــی 

عبارت است از:
1- حفر چاه های پیزومتری

2- تجهیز چاههای پیزومتری به ابزار سنجش
3- تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسـی

4- به هنگام سازی بانک اطالعاتی محدوده های مطالعاتی
5- ساماندهی شرکت های حفاری
6- مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب

7- اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
8- تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه ها

9- جایگزینی پســاب با چاه های کشــاورزی در دشت های 
ممنوعه

10- ایجاد تشکل های آب بران و توانمند سازی جوامع محلی
11- مطالعات فرونشست در دشت های کشور

12- اطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی
13- خرید و انسداد چاه های کشاورزی کم بازده 

14- مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری
15- به روز نمودن سند ملی آب

اضافه برداشت از چاه های دارای پروانه بهره برداری و همچنین 
حفــر و بهره برداری از چاه های غیرمجــاز از جمله مهم ترین 
عوامل بروز کســری در مخازن آب زیرزمینی استان خراسان 
رضوی است. بر این اساس و در راستای طرح ملی احیا و تعادل 
بخشی در 2 سال اخیر با توجه به آیین نامه اجرایی قانون تعیین 
تکلیف چاه های فاقد پروانه، کلیه چاه های برقی کشــاورزی 
استان به کنتور هوشمند مجهز شده اند که این شرکت یکی از 
پیشــگامان تجهیز چاه های برقی به کنتورهای هوشمند می 
باشد. همچنین انسداد تمام چاه های غیرمجاز موجود در سطح 
اســتان در طی اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی با جدیت 
تمام و بدون وقفه در دســتور کار قرار گرفته و پیشرفت های 
چشمگیری نیز حاصل شده اســت که نتیجه آن ذخیره آب و 
جلوگیری از افت مستمر ســطح آب در بسیاری از دشت های 

استان خواهد بود.
سدها: از ابتدای پیــروزی انقالب شکوهمند اسالمی تاکنون 
در سطح اســتان 27 ســد مخزنی با حجم کل ذخیره 1555 
میلیون مترمکعب به دست مهندسان ایرانی ساخته شده و به 
بهره برداری رسیده است. عالوه بر این تعدادی سد دیگر نیز در 

دست ساخت و بهره برداری می باشد.
سد مخزنی ســررود یا قره تیکان، از نوع خاکی سنگریزه ای با 
هسته رسی بوده و قابلیت ذخیره سازی 17 میلیون مترمکعب 

آب را در شرایط نرمال دارا می باشــد. این سد در فاصله 115 
کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد و در حوزه شهرستان کالت 
نادر واقع شده است. بخشی از آبهای استان از طریق سد سررود 
مهار و ذخیره ســازی می شود و عالوه بر آن امکان آبیاری بالغ 
بر 882 هکتار اراضی کشــاورزی و تامین امنیت و اشتغال در 

مناطق مرزی استان را فراهم می نماید.
ســد مخزنی چهچهه در فاصله 110 کیلومتری شمال شرقی 
مشهد و در حوزه شهرستان کالت نادر و بر روی رودخانه ای به 
همین نام احداث شده است. ساختمان این سد از نوع خاکی با 
هسته رسی بوده و ظرفیت ذخیره 19 میلیون مترمکعب آب در 
شرایط نرمال را دارا می باشد. سد چهچهه یکی دیگر از سدهای 
بزرگ استان است که با دستان پرتوان مهندسان ایرانی ساخته 
شده و آبیاری 729 هکتار از اراضی زراعی و باغی پایاب شامل 
598 هکتار آبیاری کم فشــار و 131 هکتار آبیاری قطره ای را 

نیز بر عهده دارد.
سد ابیورد یکی دیگر از سدهای استان خراسان رضوی به شمار 
می آید که در فاصله 31 کیلومتری از جنوب شرقی درگز قرار 
گرفته و از طریق ذخیره سازی 43 میلیون مترمکعب قادر است 
بخشی از نیاز آب شرب درگز و همچنین کشاورزی منطقه به 
وسعت 1770 هکتار را تامین نموده و از هدررفت آبهای مرزی 

جلوگیری نماید.
کشف رود:  عالوه بر مهــار آبهای سطحی حفاظت از حریم و 
بستر رودخانه های استان نیز یکی از وظایف شرکت آب منطقه 
ای خراسان رضوی می باشد. طرح عظیم آزادسازی و بازگشایی 
رودخانه کشف رود و مســیل های فرعی آن یک نمونه از این 

اقدامات است. 
اجرای اين پروژه در چند مرحله صورت گرفته است:

آزادسازی و بازگشایی حریم و بستر قانونی رودخانه به طول 60 
کیلومتر و به مساحت بالغ بر 1100 هکتار

احداث جاده های دسترسی موقت و دائم در طرفین رودخانه 
مجموعا به طول 120 کیلومتر

احداث و تجهیز ایستگاه مشترک حفاظتی و نگهبانی 
تشکیل و فعالیت گروه های گشت و نظارت رودخانه

تحویل بخشــی از اراضی به ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری جهت احداث رودپارک و فضای سبز

آزادسازی و بازگشایی مســیل های فرعی منتهی به رودخانه 
کشف رود

نجات منابع آب در گرو 
 اجرای طرح احیا

  و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش
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محمد دانشــگر، رئیس هئت مدیره و مدیرعامل شرکت  آبفار 
خراسان رضوی گفت: شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 
رضوي با هدف تأمین آب شــرب ســالم و بهداشــتي در سطح 
روستاهاي اســتان تأسیس شــده و نگهداري و بهره برداري از 
تاسیسات آب شرب روستایي، توسعه و بازسازي شبکه های آب 
شرب،  احداث تأسیسات آب آشامیدني و دفع بهداشتي فاضالب 
و همچنین آبرساني سیار به روستاهاي فاقد آب شرب با کیفیت 

از جمله وظایف این شرکت  است.
درحال حاضــر افزون بر یک میلیون و 506 هزار نفر جمعیت در 
قالب بیش از 567 هزار مشترک در 2 هزار و 445 روستا که 89.5 
درصد جمعیت روستایی استان را شــامل می شود، از خدمات 
این شرکت بهره مند هستند.  آب شرب مردم روستاهای استان 
از 1299 مورد منبع آبی - که 80 درصد آن منابع آبی زیرزمینی 
است - و با اســتفاده از بیش از 8 هزار کیلومتر خط انتقال و بالغ 
بر 12 هزار کیلومتر شــبکه توزیع و 1917 باب مخزن ذخیره با 

حجم 267 هزار مترمکعب تأمین می شود.
طبق آمار،  28 درصد جمعیت استان خراسان رضوی در روستاها 
سکونت دارند که جمعیت روستایی این استان از مجموع جمعیت 
شهری و روستایی برخی استان ها نیز بیشتر است و اگر جمعیت 
شهرستان مشهد را در نظر نگیریم، حدود 47.4 درصد جمعیت 
استان در روستاها ساکن هستند که در تعدادی از شهرستان ها 

این میزان به بیش از 82 درصد می رسد.
با توجه به اینکه کیفیت آب شرب تحویلی به مردم همواره خط 
قرمز وزارت نیرو و این شرکت است، با استفاده از 24 آزمایشگاه 
کنترل کیفیت آب، تعداد 105 پارامتر آب شرب روستایی اندازه 
گیری می شود و کیفیت آب شــرب مردم روستاهای استان به 

طور مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
اقدامات دولت تدبير و اميد در راستای تأمين آب شرب 

مردم روستاهای خراسان رضوی
برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید، این شرکت در راستای 
استفاده بیش از پیش از توان بخش خصوصی، احیا، بهره برداري 
و انتقال )R.O.T( تأسیسات آبرسانی سه پروژه را در قالب خرید 
تضمیني آب براساس بند “الف” ماده )142( قانون برنامه پنجم 
توسعه، از طریق انجام مناقصه عمومي در دست اقدام دارد که در 
مجموع 105 روستا با جمعیتی افزون بر 160 هزار نفر و اعتباری 

بالغ بر 335 میلیارد ریال را شامل می شود.
همچنین از ابتدای دولــت تدبیر و امید تاکنــون، 229 پروژه 
آبرسانی روســتایی با هزینه 135 میلیارد و 700 میلیون تومان 
در خراســان رضوی اجرا شده که با بهره گیری موثر از اعتبارات 
مذکور منجر به  برخورداری و ارتقاء سطح کمی و کیفی آب شرب 

در  بیش از 395 هزار نفر در 515 روستای استان گردیده است.
از دیگر اقدامات انجام شــده در دولت یازدهم می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
   لوله گذاری 1615 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال

   افزایش نزدیک به 46 هزار مترمکعب به حجم مخازن ذخیره

   اتمــام و تکمیــل 30 درصــد مجتمع های آبرســانی نیمه 
تمام)شــامل 15 مجتمع آبرســانی مشــتمل بر 226 روستا با 
جمعیت 151000 نفر( و افزایش 11 درصدی پیشرفت فیزیکی 

در سایر پروژه های نیمه تمام 
    افزایش 4.1 درصدی شاخص برخورداری روستاهای استان 

از آب شرب و بهداشتی 

   اتمام تعداد ســه پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
روستایی

   افزایش 148 روســتا با نزدیک به 90 هزار نفر به روستاهای 
تحت پوشش 

   افزایش شــاخص بهره مندی روســتاهای استان از خدمات 
شرکت به میزان 5.3 درصد

   کاهش آبرسانی سیار به روستاها از 1000 روستا به 485 روستا
   راه انــدازی و نصب تعداد 24 دســتگاه آب شــیرین کن در 

روستاهای دارای مشکل کیفیت آب

همچنین با توجه به مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
برای شــرکت های آب و فاضالب روستایی، در ارتباط با اجرای 
پروژه های مجتمع های آبرســانی روســتایی از محل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی، عملیات اجرایی مجتمع های آبرســانی 
اولویتدار مجموعاً شامل 43 پروژه با جمعیت معادل 506 هزار نفر 
طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی در خرداد ماه سال 
جاری آغاز شــد که در این راستا یک هزار و 160 میلیارد ریال از 
اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تکمیل عملیات مجتمع های 

مذکور اختصاص یافته است.
شایان ذکر است با بهره گیری از این اعتبارات که برای اولین بار در 
دولت یازدهم به مجتمع های آبرسانی روستایی تخصیص داده 

شده، ضمن اتمام و تکمیل عملیات اجرایی 13 مجتمع آبرسانی 
روستایی تا پایان سال جاری، حدود 180 هزار نفر در 219 روستا 
از نعمت  آب شرب ســالم و بهداشتی با بهترین استاندارد کمی 
و کیفی برخوردار شــده و مجموع این اقدامات منجر به افزایش 
شاخص برخورداری روستاهای اســتان خراسان رضوی از این 

نعمت الهی به میزان حدود 3 درصد خواهد گردید.
همچنین با اصالح شــبکه فرسوده آب شرب 38 روستا با حدود 
30 هزار نفر جمعیت، هدررفت آب در این روستاها کاهش یافته، 
ضمن اینکه با اجرای این پروژه ها تا پایان سال، تعداد 100روستا 
از روستاهایی که با تانکر سیار آبرسانی می شوند کاسته می شوند.
بهره برداري از  77 پروژه آبرسانی به روستاهای خراسان رضوی 

در هفته دولت
الزم به ذکر اســت در هفته دولت ســال جاری با افتتاح و بهره 
برداری از 77 پروژه در ســطح شهرســتان های استان، حدود 
178 هزار نفر در 178روستای استان از نعمت آب شرب سالم و 

بهداشتی بهره مند می شوند.
 براي انجام این پروژه ها در مجموع، 146 کیلومتر خط انتقال و 
137 کیلومتر شــبکه توزیع اجرا شده و 30 باب مخزن ذخیره با 

حجم 7010 مترمکعب احداث شده است.
حفر و تجهیز 39 حلقه چاه، احداث 242 حوضچه شــیرآالت، 
نصب 50 دستگاه پمپ و ســاخت 22 ایستگاه پمپاژ، احداث 8 
باب موتورخانه و 11 بــاب اطاقک کلریناتور و همچنین نصب و 

اصالح 4249 فقره انشعاب از دیگر اقدامات انجام شده در راستای 
اجرای این پروژه هاست که با هزینه نزدیک به 255 میلیارد ریال 

به انجام رسیده است.

 مديرعامل شرکت  آبفار خراسان رضوی:

سقایت روستاییان، افتخار ماست

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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 عملیات موفقیت آمیز انحراف آب در سد    پوهولپوال 
در کشور سریالنکا توسط مهندسان ایراني

طرح چند منظــوره اوما اویا بزرگتریــن طرح برق آبی 
کشور سریالنکا می باشد. مشخصات این طرح شامل 2 
سد بتني غلطکي به نام های پوهولپوال به ارتفاع 35متر  و 
دایرابا به ارتفاع 50 متر، تونل ارتباطي بین دو سد، تونل 
بلند انتقال آب به نیروگاه، شفت قائم و نیروگاه زیرزمیني 

و تونل پایاب مي باشد.
هدف از اجراي این طرح انتقــال آب از مناطق پر باران 
و کوهســتانی به مناطق کم باران و جلگه اي به میزان 
متوســط ســاالنه 145 میلیون مترمکعب و همچنین  
تولید انــرژی برقآبي به میزان ســاالنه  290 گیگاوات 

ساعت می باشد.  
فرآیند این طرح بگونه اي اســت که آب از مخزن ســد 
پوهولپوال از طریق یک تونــل ارتباطي به طول 3700 
متربه مخزن ســد دایرابا منتقل شــده و از آنجا جریان 
انتقال آب بــا دبي 19.5 مترمکعــب در ثانیه از طریق 
تونل ســرآب به طول  15500 متر پس از گذر از مخزن 

تعادل و سازه سنگ گیر و شفت قائم به ارتفاع 630 متر، 
به نیروگاه زیر زمینی منتقل می شــود. نیروگاه شامل 
دو واحد 60 مگاواتي اســت و جریــان آب  پس از تولید 
انرژی از طریق یک تونل به طول 3500 متر به رودخانه 
کریندی اویا می ریزد.  طراحی فاز 1 و 2 و تهیه نقشه های 

اجرایی و نظارت بر عملیات اجرایی این طرح بزرگ توسط 
متخصصین شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس انجام 

گرفته است.
شکل زیر بصورت شــماتیک اجزاي این طرح را نشان 

مي دهد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

طرح شماتیک پروژه اوما اویا

|مهدي صابري،  کارشناس سد سازي |

عملیات اجرایي این طرح از سال 1390 با تجهیز کارگاه و اجراي راههاي دسترسي آغاز شده است و 
پیشــرفت کل طرح تا کنون 65% مي باشد.عملیات اجرایي سد دایرابا در حال اتمام بوده و در حدود 
50%  از تونلها حفاري شده اند . مغار نیروگاه و ترانسها حفاري شده و همزمان نصب تجهیزات نیروگاه 

و بتن سازه اي ساختمان نیروگاه در دست اجراست.
در تاریخ 10 شــهریور ماه 1395 عملیات انحراف رودخانه اوما اویا در محل سد پوهولپوال به کالورت 
انحراف انجام شــد. سیستم انحراف سد پوهولپوال با ظرفیت عبور سیالب با ظرفیت242   مترمکعب 
بر ثانیه طراحي شده اســت . کالورت انحراف در جناح راست سد جانمایي شده و حجم عملیات بتن 
ریزي آن حدود 3000 مترمکعب بوده است  و تا ســاخت کامل سد و سازه هاي وابسته ، جریان آب 
رودخانه از این مجرا عبور خواهد کرد.پس از انحراف رودخانه عملیات احداث فرازبند آغاز خواهد شد 

که کارکرد محافظت از محل اجراي سد در مقابل سیالب را دارد. 
 شــرکت مهندســي مشــاور مهاب قدس با حدود نیم قرن تجربه در امر طراحي و نظارت بر ســد و 
نیروگاههاي بزرگ برقآبي در داخل کشور ،هم اکنون بارویکرد صدور خدمات مهندسي اهداف خود 
را جهت دستیابي به بازارهاي خارجي گسترش داده و حضور موثري در صدور خدمات مهندسي دارد. 

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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 37 پروژه برق رساني در شمال استان کرمان
در هفته دولت سالجاري به بهره برداري رسید

 بــه گــزارش روابط عمومي شــرکت 
توزیع نیروي برق شمال استان کرمان، 
37 پــروژه برق رســاني در هفته دولت 
ســالجاري افتتاح و عملیات اجرایي7 

پروژه آغاز شد.
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق 
شمال اســتان کرمان، 37 پروژه افتتاح 
شده را شــامل: رفع افت ولتاژ و حریم، 
تعویــض و تقویت پایه هاي فرســوده، 
تامین برق متقاضیان فاقد برق، مساکن 
مهر و روســتاهاي فاقد برق دانســت و 
گفــت: پروژه هــاي فــوق در محدوده 
شهرهاي شــمالي اســتان کرمان و با 
اعتباري بالغ بر 67 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلي و استاني به بهره برداري 

مي رسند. 
عملکرد شرکت توزيع نيروي برق 

شمال استان کرمان در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي است 

محمود شهبا با تاکید بر ابالغ سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتــي از جانب وزیر نیرو گفــت: فعالیت هاي 
صورت گرفته در جهت توسعه زیرساخت هاي تامین 
برق مناسب و در راستاي اقتصاد مقاومتي و زمینه 
ساز توسعه اقتصادي و اجتماعي استان کرمان است و 
خوشبختانه تمامي اقدامات با تکیه بر توان مهندسي 

داخلي استان صورت گرفته است.
وي یکي از سیاســت هــاي اقتصــاد مقاومتي در 
بخش توزیع را اتمام عملیات برق رساني به تمامي 
روستاهاي داراي 10 تا 20 خانوار تا پایان سال 95 
دانست و از برق دارشدن تمامي روستاهاي باالي 20 
خانوار در ابتداي سال 94 ابراز خرسندي کرد و گفت: 
در نظر است تا پایان ســال 95، تمامي روستاهاي 
باالي 10 خانوار در محدوده شمال استان کرمان از 
نعمت برق برخوردار شوند. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق شمال استان کرمان از برق دار شدن 33 
روستا با 301 خانوار روستایي در سال گذشته خبر 
داد وگفت: مجموعا 1313 روستا در محدوده شمال 
استان کرمان برقدارند و تا پایان سال 95، تعداد 63 
روستاي دیگر نیز به مجموع روستاهاي برقدار شده، 

اضافه خواهد شد.
 محمود شــهبا، یکي دیگر از سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتــي را کاهش تلفات توزیع بــرق به کمتر از 
10 درصد دانســت و گفت: طــرح جهادي کاهش 

تلفات توزیع از آبان ماه ســال 93 آغاز شد. تلفات 
این شرکت در ابتدا 14.04درصد  بود و با مطالعات 
و برنامه ریزي هاي کاربردي صــورت گرفته، آمار 

کنوني وضعیت تلفات شبکه هاي 
توزیع بــرق در محدوده شــمال 
اســتان کرمان تا پایان سال 94 به 
10.96درصد رسیده و امیدواریم 
با تالش و همت همــکاران خود و 
حمایت و همکاري مردم این رقم 
تا پایان سال 95 به 10درصد  برسد. 
وي پیاده سازي شیوه نامه نظارت 
بر اجراي اســتاندارد تاسیســات 
الکتریکــي اماکــن و مقابلــه با 
برقهاي غیرمجــاز را دو اقدام مهم 
براي کم کردن تلفات شبکه هاي 
برق دانســت و از مردم خواست با 
همکاري خود، شرکت توزیع برق 
شمال کرمان را در کم کردن تلفات 

و تامین برق مطمئن و پایدار یاري رسانند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان، اجراي سیســتم AMI و شــروع هوشمند 
سازي شــبکه را یکي دیگر از سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي دانســت و گفت: منظــور از کنتورهاي 
هوشــمند AMI کنتورهایي اســت که هم قابلیت 

قرائــت و هم قابلیت قطــع و وصل برق 
مشــترک از راه دور را دارد و امیدواریم 
با فراهم شدن زیرساخت هاي مناسب 
مخابراتي تعهدات خود را تا پایان سال 

95 به اتمام رسانیم. 
عزم جدي توزيع برق شمال 

کرمان در استفاده از انرژي هاي 
پاک و تجديد پذير 

محمود شهبا یکي از اهداف اصلي وزارت 
نیرو در برنامه ششم توسعه را استفاده از 
انرژي هاي تجدیدپذیر نام برد و گفت: 
در راستاي اجرایي شــدن مصوبه وزیر 
نیرو مبنــي بر خرید تضمینــي برق از 
نیروگاه هاي تجدید پذیر و پاک، شرکت 
توزیع نیروي برق شمال استان کرمان 
مصمم است با انعقاد قراردادهاي خرید 
تضمیني برق از نیروگاه هاي خورشیدي 
و بادي مشــترکین تا 20 سال، انرژي 
الکتریکي تولید شده را خریداري نماید.

 وي ضمن برشمردن مزایاي طرح خرید تضمیني 
برق از مشــترکین گفت: اســتان کرمان موقعیت 
بسیار مناسبي براي دریافت انرژي خورشیدي در 
دنیــا دارد، بــه عبارتي، کرمان 
در ذوذنقــه طالیــي دریافت 
انرژي خورشــیدي دنیــا قرار 
دارد و ما تا کنــون از این انرژي 
خدادادي به درســتي استفاده 
نکردیم. از ســوي دیگر با نصب 
سامانه هاي خورشیدي و تولید 
انرژي الکتریکي توســط مردم، 
عــالوه برآنکه در حفــظ منابع 
ملي و سوخت هاي فسیلي گام 
مهمي برداشــته ایــم، از تولید 
آالینده هاي زیست محیطي نیز 

جلوگیري خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق شــمال اســتان کرمان در 
ادامه گفت: متقاضیان طــرح خرید تضمیني برق 
از نیروگاه هاي تجدید پذیر مي توانند با مراجعه به 
شرکت هاي توزیع، انعقاد قرارداد با سازمان انرژي 
هاي نو ایران و نصب پنلهاي خورشیدي در پشت بام 
یا حیاط منزل مسکوني خود، به صورت تضمیني تا 
20 سال انرژي تولید شده را به وزارت نیرو بفروشند . 

 در راستاي اجرایي شدن
 مصوبه وزیر نیرو مبني بر خرید

 تضمیني برق از نیروگاه هاي
 تجدید پذیر و پاک، شرکت

 توزیع نیروي برق شمال استان
 کرمان مصمم است با انعقاد
 قراردادهاي خرید تضمیني

 برق از نیروگاه هاي خورشیدي
 و بادي مشترکین تا 20 سال،

 انرژي الکتریکي تولید شده را
خریداري نماید
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 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد از بهره 
برداري 53 پروژه برق همزمان با هفته دولت در این استان 

خبر داد . 
به گزارش دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق 
اســتان یزد محمدرضا صحتي در آستانه هفته دولت سال 
اقتصــاد مقاومتی ، اقدام و عمل اظهار داشــت: طرح های 
حوزه برق اســتان در پنج محور برق رساني مناطق شهري 
و روستایي ،  مسکن مهر شهري، توسعه و احداث،  اصالح و 
بهینه سازي شــبکه هاي برق و  تامین روشنایي درمناطق 
شهری و روستایی با اعتباري بالغ بر 115 میلیارد و ششصد 

و هشتاد و دو میلیون ریال اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بهره برداری از طرح های یادشــده نقش 
مهمی در پایداری شــبکه و توســعه خدمات رســانی به 
مشترکین برق دارد ، عنوان کرد: با اجراي 20 طرح توسعه 
و احداث شهري و روســتایي افزون بر 18 هزار متر شبکه 
فشار متوسط  و 786 دســتگاه چراغ پر بازده به تجهیزات 

شبکه استان یزد افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعالم کرد: 
در حوزه روشنایي، 10 پروژه با احداث 13 هزار متر شبکه 
فشار متوسط و فشار ضعیف با هزینه ای بالغ بر یازده میلیارد 

و 384میلیون ریال به بهره برداري مي رسد.
صحتي برق رساني به مســکن اجتماعی را از اولویت هاي 
وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید برشمرد و خاطرنشان کرد: 
در این راستا دو هزار و 723 متر شبکه فشار متوسط احداث 
می شود و پنج مسکن  اجتماعی استان برق دار می شود  که 
عمده آن مربوط به برق رســاني به پروژه مسکن اجتماعي 
شهید احمدی روشن  ، سایت فاطمیه و مسکن اجتماعی 

اکرم آباد در شهرستان یزد خواهد بود.
وي با بیان اینکه 83 دســتگاه پســت هوایــي به ظرفیت 
پنج  هزارکیلوولت آمپر به تاسیســات موجود افزوده شده 
است اذعان کرد: شرکت توزیع نیروي برق در این پروژه ها 
بر اســاس رویکرد وزارت نیرو ، بســتر ســازی الزم برای  

اتوماسیون شدن شــبکه ها و کاهش تلفات برق را لحاظ 
کرده است.  

مهندس صحتي توســعه روشنایی سه شهرستان اشکذر،  
اردکان و میبــد   را از مهمتریــن پروژه های روشــنایی 
شهرستان یزد برشــمرد و گفت: در مجموع در پروژه های 
روشنایی قابل افتتاح بالغ بر 664 دستگاه چراغ روشنایی با 

توان مصرفی 70 و 150 وات به کار رفته است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان یزد با بیان اینکه 
تعداد مشترکین برق استان یزد از 600 هزار مشترک فراتر 
رفته است تاکید کرد: استفاده از شیوه هاي نوین مدیریت 
شــبکه براي اســتمرار انرژي الکتریکي و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه ، فرهنگ ســازي و اصالح الگوي مصرف 
مشترکین، گسترش و توسعه خدمات الکترونیک از برنامه 

هاي استراتژیک این شرکت محسوب مي شود.

 افتتاح 53 پروژه
  در حوزه برق
  استان یزد
 در هفته دولت

مديريت دانش مبتنی بر نقشه را پياده سازی کرد
مرحله نخست پروژه طراحی و استقرار مديريت 
دانش مبتنی بر نقشه در سال جاری توسط دفتر 
تحقيقات شرکت توزيع نيروی برق استان يزد 

اجرايی شد. 
به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزيع 
نيروی برق اســتان يزد مهندس فريده بهداد 
در سخنانی ، دانش را به عنوان مهمترين منبع 
استراتژيک در ســازمان های پويا عنوان کرد و 
گفت : دفتر تحقيقات با اجرای مرحله نخســت 
پروژه طراحی و استقرار مديريت دانش مبتنی 
بر نقشه در ســال جاری ، گامی موثر در بررسی 
و تحليل زير ساخت های الزم  در اجرای فرايند 

مديريت دانش در سازمان برداشته است.
وی افزايش بهره وری و سود دهی، بروز و رشد 
خالقيت، تسهيل اشتراک اطالعات بين کارکنان، 
تســريع در جريان انتقال دانش از توليد کننده 
به دريافت کننده و گــردآوری و ذخيره دانش 
کارکنان پيش از ترک احتمالی ســازمان را از 
مزايای پياده سازی سيســتم مديريت  دانش 

برشمرد.
بهداد افزود: آموزش، تدوين استراتژی دانشی، 
شناســايی بسته های آموزشــی در سازمان، 
استخراج بسته های دانشی و اعتبار سنجی آن 
به همراه  اســتقرار نرم افزار مديريت دانش ، از 
مراحل مدون آتی جهت استقرار اين سيستم در 

شرکت خواهند بود.
وی گستردگی، پراکندگی و حجم باالی پروژه ها، 
فعاليتها و وظايف در شرکت توزيع نيروی برق 
استان يزد را مورد اشاره قرار داد و  تاکيد کرد: به 
دليل باال بودن تعداد پرسنل و تنوع تخصص های 
موجود در سازمان ، پياده سازی سيستم مديريت 
دانش مبتنی بر نقشه و تدوين استراتژی دانشی 

ضرورتی اجتناب ناپذير است.
مدير دفتر تحقيقات شرکت توزيع نيروی برق 
اســتان يزد بکارگيری دانش را مهمترين ابزار 
رقابت در بازارهای فعلی و آينده و عامل حيات 
ســازمان ها خواند و گفت :  اهميت پياده سازی 
سيستم های مديريت دانش در افزايش کارايی 

و اثر بخشی سازمان ها غير قابل انکار است.

شرکت توزيع برق استان يزد ، مرحله نخست
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با توجه به مشــخص بودن زمــان چاپ و ماهیــت موضوعی 

نشریه می توانید با برنامه ریزی مشخص و تعیین شده قبل 

از چاپ در رزرو به موقع صفحه خود پیشگام بوده و سهمی 

در بهتر و حرفه ای تر انجام شدن نشریه داشته باشید.

کارفرمایان، پیمانکاران، مهندســین مشاور و تولیدکنندگان ارجمند؛ شــما می توانید باثبت اطالعات، 

مجموعه خود را به صورت رایگان در ســایت خبرگزاری برقــاب )WWW.BARGHAB.IR( به مخاطبین صنعت 

آب و برق معرفی نمایید.

معرفی خدمات خبرگزاری برقاب

021 -44719920
021 -44719828
021 -44722050

 گــزارش بهــره بــرداری و آغــاز  پــروژه هــای عمرانــی

 در دهه فجر

ویژه نامه دهه فجر بهمن

1395

                      ســايت ) دوزبانــه ( : درج روزانــه اخبار صنايع 
آب، فاضــالب، برق و جهاد کشــاورزی، بخش گزارش 
تصويری، معرفی دست اندرکاران صنايع مرتبط، بخش 
وندورليست، نشريه الکترونيک. شما هم با ارسال اخبار 
خود، ســهمی در چرخه اطالع رسانی صحيح و اقتصاد 

داخلی کشور داشته باشيد 

                      ارســال پيامک موبايلــی تيتر اخبار مهم صنعت 
آب، برق و جهادکشــاورزی برای تمامی مديران ارشد 
صنايع مرتبط. ما می توانيم اخبار شــما را برای تمامی 
مديران ارسال نماييم. شما با ارسال شماره موبايل خود و 
صنعتگران مرتبط می توانيد ضمن مطلع نمودن مديران 

از عملکرد خود در جريان اخبار نيز قراربگيريد .

                ارسال ايميل گروهی
 

به کانال تلگرام خبرگزاری برقاب بپيونديد 
)telegram.me/barghabnewsagency(
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لطفا شرکت آبان بسپار توسعه را براي خوانندگان 
نشريه تخصصي برقاب معرفي کنيد.

شرکت آبان بسپار توسعه با هدف تامین نیاز امور زیربنایی 
و آماده ســازی بیش از 84 هزار هکتــار از اراضی بخش 
کشــاورزی توسعه نیشــکر در استان خوزســتان در دو 
موقعیت جغرافیایی و متشــکل از چندیــن کارخانه در 
سال 1372 تاسیس و شــروع به فعالیت نموده و از تولید 

کنندگان بنام کشور می باشد . 
این مجتمع هم اکنون با برخــورداری از کادری مجرب و 
توانا و مجهز بودن به بخش کنترل کیفیت و آزمایشــگاه 
فراگیر)آزمایشگاه همکار اداره استاندارد(، ضمن توانایی 
تولید محصوالت زیر امکان ارایه مشــاوره، خدمات پس 
از فروش و خدمات فنی و مهندســی نظیر  جوشــکاری، 
نصب و کارگذاری را دارا بوده همچنین در راستای ارتقای 
کیفی محصوالت و خدمات فنی و مهندســی جهت جلب 
رضایت مشتریان، ضمن کسب گواهینامه کاربرد عالمت 
استاندارد ملی ایران ) برای محصوالت بتنی، پلی اتیلنی، 
پی وی ســی و فیلتر مصنوعی و کیسه های پلی پروپیلنی 
 ،)IMS( گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه )
اســتانداردهای رضایت مشتری، رســیدگی به شکایت 
مشــتری و آموزش همچنیــن گواهینامه بیــن المللی 
استاندارد محصول اروپا   CE  از TUV-ICB  را  نیز دریافت 
نموده و در سال 92 به عنوان واحد صنعتی نمونه استان و 
در سال 94 به عنوان واحد صنعتی نمونه استاندارد استان 

انتخاب شده است.
محصوالت تولیدی این شــرکت، نقــش مهمی در بهبود 
فرآیندهای آبرسانی، انتقال فاضالب، زهکشی زمین های 
شور )نمک زدایی(، هدایت و کنترل آب در مزارع )لوله های 

نازک دریچه دار( را دارا می باشد.
اين شــرکت چه محصوالتي و خدماتــي را ارايه 
مي دهد و جايگاه آن در ميان ساير توليدکنندگان 

اين حوزه چگونه است؟
- اولین و بزرگترین تولیدکننده لوله پلی اتیلن ســنگین 
کاروگیت دار )بــا ظرفیت تولید ســالیانه 3000 تن در 
قطرهــای 400 تــا 1200میلیمتر( و کرتیــوب دار تک 
جداره و دوجداره )با ظرفیت تولید ســالیانه1000 تن در 
قطرهای300 تا 1600میلیمتر( در ســری های 4 و 5  و 
دارای کام و زبانه و ســیم الکتروفیوژن و یا واشر همچنین 
اولین دریافت کننده نشان استاندارد ملی 9116 در سطح 

کشور.
- بزرگترین تولیدکننده لوله زهکشی پی وی سی همراه 
با پوشــش فیلتر مصنوعی و بدون آن )بــا ظرفیت تولید 
ســالیانه 5200 تن در چهار قطر100، 125 ، 160 و200 
میلیمتر( درسطح کشور، دارای نشان استاندارد ملی 7669 
جهت لوله های زهکش و گواهینامه خود اظهاری بر اساس 
 SGS و گواهی کیفیت محصول از  NEN 7090استاندارد

جهت لوله های زهکش با فیلتر مصنوعی 
- اولین ســازنده خط پوشــش زنی لوله زهکش با فیلتر 

مصنوعی به روش مهندسی معکوس در ایران
- از بزرگتریــن تولید کنندگان لوله ) بــا قطر های400 
تا 1200 میلیمتر( و انواع ســازه هــای بتنی و بتن آماده 
)کارخانه مجهز به سیســتم بخار می باشد ( دارای نشان 
استاندارد ملی6044 )با ظرفیت تولید سالیانه 30،000 

تن(
- بزرگتریــن تولید کننده لوله پلی اتیلن ســبک آبیاری 
تاشو) با ظرفیت تولید ســالیانه 1600 تن در قطرهای 8 

تا 30 اینچ ( به همراه رابط پلی اتیلنی لوله ها و شــیرهای 
پالستیکی آن ها. 

- تولید کننده لوله پلی اتیلنی صاف فشــار قوی به شکل 
اسپیرال)با ظرفیت تولید ســالیانه 1000 تن با قطرهای 

300 تا 1600 میلیمتر( 
- تولید کننده کیسه های پالســتیکی پلی پروپیلنی در 

اندازه های متفاوت )با ظرفیت تولید سالیانه 1900 تن(
از مسئولين کشوري جهت حمايت و پيشبرد اهداف 

شرکت چه انتظارتي داريد؟
هم اکنــون، کارخانجات پایین تــر از ظرفیت خود تولید 
می کننــد و همین امر لزوم بازاریابــی خارجی و صادرات 
محصول را دیکته می کند. همین لوله های تولیدی ما، در 
ترکیه تولید و با قیمت پایین تر عرضه می شــود و جالب 
اینکــه ترکیه  مواد خام اولیه یعنی مواد پتروشــیمی را از 
ایران می خرد! اما مواد اولیه ای که به ترکیه صادر می کنیم 
مشمول مشــوق های صادراتی اســت بنابراین برای آنها 
ارزان تر تمام می شــود. این موضوع بــا لحاظ قریب به دو 
هزار کیلومتر هزینه حمل اضافه جهت رساندن این مواد 
به ترکیه و محصــول از آنجا به عراق، اتفــاق می افتد! اما 
کارخانجات داخلی همین مواد را از طریق بورس و مطابق 
قیمت های جهانی خریداری  می کنند. از ســویی هر گاه 
مشتریان خارجی از ما می خواهند که قیمت ها را کاهش 
دهیم به آن ها گفته می شــود که کیفیت پایین می آید و 
آن ها هم نمی پذیرند و این نشان دهنده باال بودن قیمت 
تمام شده محصوالت ماست. بنابراین باید دولت مشوق ها 
را برای محصوالت و فــراورده های نهایی صادراتی اعمال 
نماید، نه بر مواد خام. اگر چنین سیاستی اعمال شود ارزش 
افزوده بیشــتری نصیب کشور خواهد شد و چنین اتفاقی 

نوید بخش صادرات پایدار خواهد بود.
اين شرکت در راستاي بيانات مقام معظم رهبري 
در خصوص اقتصاد مقاومتي چه اقداماتي را انجام 

داده است؟
ما ســعی نموده ایم اقتصاد مقاومتــی را  به صورت واقعی 
در این شرکت تحقق بخشــیم که از آن جمله می توان به 
قعالیت هایی نظیر افزایش ظرفیت خطوط تولید، راه اندازی 
خطوط جدید توسط متخصصان داخلی به روش مهندسی 
معکوس، افزایش ظرفیت اســتخدام نیروی انســانی، به 
کارگیــری نیروی هــای بومی، بروزرســانی تجهیزات و 
سیستم های خطوط تولید توســط کارشناسان داخلی، 
تاکید بر خرید ملزومات شــرکت از تولیدکنندگان ایرانی 

و...  اشاره نمود.
در پايان اگر صحبت خاصي بــراي خوانندگان ما 

داريد بيان بفرماييد ؟
به امید اینکه اقتصاد مقاومتی به صورت کامل در کشور ما 
پیاده شده و شاهد روزی باشیم که حتی یک کارگر ایرانی 

بیکار نباشد. ان شااهلل.

مهرزاد فاطمی نيا، مديرعامل شرکت آبان بسپار توسعه:

مشوق های صادراتی نویدبخش صادرات پایدار است

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گفت و گو

 شمــاره هشتم
شهریور 1395



www.barghab. i r81 2016
September

آگهیویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هشتم
شهریور 1395

شرکتدریـاپتـروسـازه

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان 21، پالک 6، واحد 3
تلفن: 88559206    - 88556351      نمابر: 88557158

www.daryapetrosazeh.com

  مديريت پروژه
  مديريت قراردادها
  مهندسی مفهومی

  مهندسی پايه
  مهندسی تفصيلی

  مهندسی خريد
  خريد و حمل

  مديريت ساخت و نصب
  اجرای عمليات ساختمانی
  نظارت و مشاوره در نصب

  راه اندازی 
  بهره برداری

  مهندسی ارزش 
  کاليبراسيون

  انجام تست های کارخانه ای
  آموزش
  راهبری

آب / فاضالب
دريا پتروســازه در جهت اجرای پروژه های آب و فاضالب  بصورت مهندســی،تامين و اجرا آماده 
و تجهيز گرديده اســت. پرســنل ما با دارا بودن سال ها تجربه وتســلط به آخرين دستاوردهای 
تکنولوژيک در زمينه آب و فاضالب در خدمت صنعت کشور بوده و آماده اراِئه راهکارهای نوآورانه 
می باشند. قابليت استفاده از توان باالی پرسنل، همراه با تجربه حضور فعال در پروژه های داخلی و 

بين المللی قابليت منحصر به فرد شرکت درياپتروسازه ميباشد.
درياپتروسازه همواره راهکارهای يشرفته  مهندسی و تکنولوژيک  در صنايع شيميائی ارائه کرده 
است. با آگاهی و دانش  گســترده در مهندسی درياپتروسازه انتخاب مناسب شرکت هايی است که 

بدنبال راه کارهای نوين می باشند.

نیروگاه و تجهیزات جانبی
درياپتروســازه ارايه دهنده انواع راه کارها در تاسيســات جانبی صنعت نيروگاهی با اســتفاده 
ازتکنولوژی های نوين می باشد. درياپتروسازه در ارائه راه حلهای مهندسی با شرکت های صاجب نام 

بين المللی همکاری مستقيم داشته و زمينه استفاده از دانش روز را در اين صنعت مهيا نموده است.

صنایع گاز و پتروشیمی
با توجه به گسترش روزافزون صنعت نفت و گاز و پتروشيمی و نياز بروز سازی اين صنعت و همچنين 
مسايل جدی زيست محيطی ناشی از احداث و بهره برداری واحدهای مرتبط،شرکت درياپتروسازه 
با همکاری شرکت های پيشرو در صنعت تصفيه  و محيط زيســت، پتانسيل و دانش باالی پرسنل 

مهندسی و اجرايی شرکت آماده ارائه روش های نوين تصفيه آب و فاضالب اين صنايع می باشد.

)EPC ( مهندسی،تامین و ساخت
درياپتروســازه تامين کننده و ارائه دهنده انواع خدمات مهندســی و اجرايی به کارفرمايان خود 
می باشــد. اين خدمات بر پايه دانش،مهارت،توان،تجربيات و نيز تعهــد در ارائه راهکارها با معيار 
بين المللی می باشند. خدمات EPC  شامل موارد زير بوده که بصورت يکجا و يا به انتخاب کارفرمايان 

محترم قابل ارائه می باشند:
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