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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیخبر
شمــاره هفتم/ خـرداد 1395

وزارت نیرو بــرای اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی امام خامنه ای ۴۷ برنامــه را در ۲ بخش آب و آبفا و 

برق در دستور کار خود قرار داده است.
تسنیم - دوشنبه دوم تیرماه در جلسه شورای عالی اقتصاد، 
برنامه وزارت نیرو برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مطرح 
شد. در این جلسه ایراداتی به این برنامه گرفته شد و قرار بر 
این شــد تا برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو دوباره مورد 

بازنگری قرار گیرد.
سیدعباس جعفری، مسئول برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در خصوص دلیل رد این طرح در جلســه دوم 
تیرماه شــورای عالی اقتصاد گفت:  ایرادی که شورای عالی 
اقتصاد به این طــرح وارد کرد، از نظر محتوایی نبود بلکه از 

نظر شکلی خواهان اصالحاتی در این طرح بودند.
وی گفت : طرح اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو پس از این، در 
جلساتی در وزارت نیرو مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی 
در آن اعمال شــد و دوباره در جلسه شــورای عالی اقتصاد 

کشور مورد طرح قرار گرفت.
اگرچه تا امروز طرح اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو به عنوان 
یک برنامه مورد تصویب شــورای عالی اقتصاد قرار نگرفته 
اســت اما متن آن نهایی شــده و به نظر می رسد در جلسه 
آتی شــورای عالی اقتصاد مورد تصویب نهایی قرار گرفته و 

ابالغ شود.
برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو بدین شرح است:

سیاســت	های	کلی	اقتصاد	مقاومتی	ابالغی	رهبر	
معظم	انقالب	متناظر	با	وظایف	وزارت	نیرو

بند 3 - محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت 
عوامل تولید، توانمند ســازی نیــروی کار، تقویت رقابت 
پذیری اقتصاد،  ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به 
کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای 

مناطق کشور.
بند 8 - مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی 
اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
بند 13 - مقابله با ضربه پذیــری درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گاز از طریق )انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع 
در روش های فروش، مشــارکت دادن بخش خصوصی در 
فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش 

صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده های نفتی(
بخش	آب	و	آبفا

محور	اصلی	:	اصالح	نظام	اقتصادی	و	بهبود	بهره	وری	
در	عرضه	و	تقاضای	آب		و	آبفا

اهداف :
1. اصــالح نظام اقتصــاد صنعت آب و آبفــا در قالب بنگاه 

اقتصادی.
۲. افزایش بهره وری آب و آبفا در کلیه مراحل زنجیره تولید 

تا مصرف.
3. پایداری و بهبود کیفیــت و کمیت خدمات آب و آبفا در 

بخشهای مختلف مصرف.
سیاستهای متناظر با اهداف بخش آب و آبفا:

1. مدیریت تقاضای آب
۲. اصالح ساختار تأمین منابع آب

3. اصالح الگوی مصارف آب
۴. توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب

برنامه	های	متناظر	با	سیاست	های	بخش	آب	و	آبفا:
سیاست	اول	(	مدیریت	تقاضای	آب

برنامه ها :
1. تجهیز نقاط تحویل آب به وســایل اندازه گیری حجمی 

در کلیه مصارف.
۲. نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها.

3. حمایت از طرح های کاهش مصرف آب شرب و بهداشتی.
۴. ایجاد سامانه های نوین تأمین و توزیع آب شرب.

5. متناســب نمودن طرحهای توسعه کشاورزی و صنعتی 
کشور بر اساس منابع آب در دسترس.

سیاست	دوم(	اصالح	ساختار	تأمین	منابع	آب
برنامه ها :

1. کاهش سهم منابع آب زیرزمینی در مجموعه منابع آب از 
طریق کاهش برداشت آب و جایگزینی نیازها از سایر منابع.
۲. توسعه بهره برداری از آبهای غیرمتعارف از قبیل پسابها، 
زه آبها، آبهای شور و لب شور به عنوان منابع آب جدید توسط 

جزئیات
 47 برنامه عملیاتی 
و 8 سیاست 
وزارت نیرو برای 
اقتصاد مقاومتی



www.barghab. i r5 2016
June

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

بخش غیردولتی.
3. تقویت آبخــوان از طریق طرحهــای تغذیه مصنوعی و 

پخش سیالب.
۴. اســتفاده از فناوری های جدید در زمینه باروری ابرها و 

جمع آوری باران در مناطق مستعد کشور.
5. بکارگیری مشوقها و تمهیدات الزم برای جذب سرمایه و 

مشارکت بخش غیردولتی در صنعت آب و آبفا.
6. حفاظــت از آبهای زیرزمینی و ســطحی و جلوگیری از 

برداشتهای غیرمجاز.
۷. اولویت بندی و تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام منابع 

آب.
سیاست	سوم	(	اصالح	الگوی	مصارف	آب

برنامه ها :
1. تعییــن ضوابــط و اســتاندارهای الگــوی مصرف در 

کاربری های مختلف.
۲. استفاده گسترده از فناوری های نوین و دانش به منظور 

کاهش مصرف آب در تولیدات صنعتی و کشاورزی.
3. کاهــش مصــرف ســرانه و هدررفــت آب خصوصاً در 

طراحی های جدید شهری.
۴. اصالح نظام تعرفه گذاری آب در مصارف مختلف با توجه 

به مالحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.
5. افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی.

سیاست	چهارم	(	توسعه	بازار	آب	و	ارتقای	بهره	وری	
آب

برنامه ها :
1. تقویت و ایجاد بازارهای محلی آب.

۲. توانمندسازی تشکل ها و واگذاری امور تصدی امور آب 
به تشکلها.

3. شفاف ســازی هزینه تمام شــده و تعییــن تکلیف مابه 
التفاوت هزینه تمام شده و تعرفه های فروش تکلیفی.

۴. استقرار نظام قیمت گذاری آب نظیر آب بها،  حق انشعاب 
و حق النظاره بر اساس هزینه تمام شده با رویکرد ارتقاء بهره 

وری و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری
5. ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی.

6. توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در 
زمینه تامین، انتقال و مصرف برق.

۷. حمایت از تولید وسایل کم آب بر و کاهنده مصرف آب.

بخش	برق
محور	اصلی	:	اصالح	نظام	اقتصادی	و	بهبود	بهره	وری	

در	عرضه	و	تقاضای	برق
اهداف :

1. اصالح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی.
۲. افزایش بهره وری بــرق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا 

مصرف.
3. توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق و تالش برای 
تأمین ملزومات تبدیل کشــور به قطب تامین و تبادل برق 

منطقه.
۴. پایــداری و بهبود کیفیــت و کمیت خدمــات برق در 

بخشهای مختلف مصرف.
سیاستهای	متناظر	با	اهداف	بخش	برق

1. افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع 
و بهینه سازی مصرف انرژی برق

۲. توسعه صادرات برق و مبادالت منطقه ای
3. اصالحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق

۴. افزایش ســهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر در ســبد 
انرژی کشور

برنامه های متناظر با سیاست های بخش برق
سیاســت	اول(	افزایش	راندمان	نیروگاه	ها،	کاهش	
تلفات	انتقال	و	توزیع	و	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	برق

برنامه ها :
1. تدوین و اعمال معیار کارایی مصرف انرژی در واحدهای 

نیروگاهی.
۲. الزام به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات و 

ساخت تجهیزات.
3. حمایت از تولید لوازم برقی بــا راندمان باال و حمایت از 

شرکتهای خدمات انرژی.
۴. توسعه فعالیتهای طراحی و مهندسی برای بهینه سازی 
انرژی در طراحی و بهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع.

5. بهره گیری از سیاست های قیمتی حاملهای انرژی جهت 
کنترل نرخ رشد مصرف.

6. ارتقاء بهره وری انرژی الکتریکی در بخشــهای مختلف 
مصرف از طریق بهینه سازی.

۷. افزایش راندمان نیروگاه هــا از طریق تبدیل واحدهای 
گازی به سیکل ترکیبی، اجرای طرحهای افزایش راندمان 

نیروگاه های بخار و تولید همزمان آب و برق.
سیاست	دوم(	توسعه	صادرات	برق	و	مبادالت	منطقه	ای

برنامه ها :
1. افزایش نقش کشور در بازارهای منطقه ای برق.

۲. تسهیل تجارت برق توسط بخش غیردولتی.
3. احداث زیرساخت های الزم جهت افزایش صادرات برق.
۴. افزایش صادرات بــرق ، کاال ، تجهیزات و خدمات فنی و 

مهندسی.
سیاست	سوم(	اصالحات	اقتصادی	و	مدیریتی	بخش	برق

برنامه ها :
1. شفاف سازی قیمت تمام شده و واقعی نمودن نرخ فروش 

برق.
۲. تعیین تکلیف مابه التفاوت قیمت تمام شــده و نرخ های 

فروش تکلیفی برق .
3. گسترش فضای رقابت در تولید و توزیع برق

۴. تقویت بورس انرژی و توانمندسازی و توسعة بازار انرژی 
برق در کشور.

5. حمایت و تشویق بخش غیردولتی )خصوصی و تعاونی( 
و بسترسازی جهت افزایش سرمایه گذاری در صنعت برق.

6. حمایت از ســرمایه گذاری بخش غیردولتی )خصوصی 
و تعاونــی( در زمینة انرژیهای تجدیدپذیر و بهینه ســازی 

مصرف انرژی.
۷. تأمین برق مشترکین و متقاضیان مگاواتی از طریق عقد 
قرارداد دو جانبه فی ما بین تولید کننده و مصرف کننده  برق

8. ایجاد بازار گواهی ظرفیت
سیاست	چهارم	(	افزایش	ســهم	انرژی	های	پاک	و	

تجدیدپذیر	در	سبد	انرژی	کشور
برنامه ها :

1. توســعه بازار انرژی هــای تجدیدپذیــر از طریق خرید 
تضمینی و بلندمدت برق.

۲. تأمین برق روستاهای دور از شــبکه با استفاده از منابع 
تجدیدپذیر انرژی.

3. ایجاد بسترهای الزم قانونی و اجرایی و حمایت فنی برای 
تشویق بخش خصوصی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر.
۴. تخصیص منابع مورد نیاز برای تأمین مابه التفاوت قیمت 
خرید انرژی های تجدیدپذیر از محل صرفه جویی حاصل از 

کاهش مصرف سوختهای فسیلی.

شمــاره هفتم/ خـرداد 1395
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مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی از تکلیف چهار برنامه به این شرکت برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی خبر داد که از جمله آنها ساخت 1۷ هزار 

مگاوات نیروگاه جدید است.
مهندس محســن طرزطلب در گفت وگوی اختصاصی با 
خبرگزاری برقاب اظهار داشــت: ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی برای تحقق شعار امسال 1۷ طرح را به وزارت نیرو 
محول و ابالغ کرده که چهار طرح آن بر عهده شرکت مادر 

تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.
به گفته این مقام مســئول، ســاخت 1۷ هــزار مگاوات 
نیروگاه از جمله برنامه های پیش بینی شده است که 10 
هزار مگاوات آن جدید بوده و باید توسط بخش خصوصی 

داخلی یا خارجی و با سرمایه های آنها احداث شود.
وی خاطر نشــان کرد: هفت هزار مــگاوات دیگر از این 
ظرفیت مربوط به نیروگاه های گازی موجود است که باید 
با ساخت بخش بخار آنها، تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.

طرزطلب افزود: وزارت نیرو امســال باید یک هزار و 800 
مگاوات نیروگاه جدید را در حوزه حرارتی به چرخه تولید 
برق کشــور وارد کند که دیگر برنامه در نظر گرفته شده 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی 
که توسط گروه مپنا در حال تکمیل است، دیگر پروژه ای 
است که امسال در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی به 

بهره برداری خواهد رسید.

نیروگاه گازی پرند نخستین نیروگاهی است که عملیات 
اجرایی تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی توسط بخش 
خصوصی آغاز شــد.  با اجرای این طرح، سه بلوک سیکل 
ترکیبی به این نیروگاه اضافه می شود و بازده نیروگاه را از 

 چهار برنامه شرکت نیروگاه های برق حرارتی 
برای تحقق  اقتصاد مقاومتی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگفت و گو

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395
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 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

33 به بیش از 50 درصد می رساند. 
گفتنی اســت ظرفیت کنونی نیروگاه پرند 95۴ مگاوات 
اســت که با احداث بخش بخار آن و تبدیل آن به سیکل 
ترکیبی، ۴80 مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه افزوده و 
ســاالنه یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب در مصرف 

سوخت گاز صرفه جویی می شود. 
 مشوق ها برای حضور بخش خصوصی 

در صنعت برق
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی با اشــاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای 
حضور هــر چه پر رنگ تر بخش خصوصی، یادآور شــد: 
براســاس قانون برنامه پنجســاله پنجم توسعه، خرید 
تضمینی برق از ســرمایه گذاران تعهد شــده که همین 
موضوع سبب استقبال خوبی از ســوی سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای مشارکت در طرح ها و پروژه های 

صنعت برق شده است.
وی ابراز امیدواری کرد ساخت بین پنج تا 6 هزار مگاوات 
از مجموع 10 هزار مگاوات ساخت نیروگاه که امسال در 
برنامه های اقتصاد مقاومتی تکلیف شده است را بتوان با 
همکاری بخش خصوصی و اســتفاده از منابع آنها و یا از 

محل منابع صندوق توسعه ملی آغاز کرد.
طرزطلب بیان داشت: ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور 
تا پایان سال گذشته ۷۴ هزار و 350 مگاوات بود که از این 
میزان، بیش از 85 درصد آن معــادل 60 هزار مگاوات از 

نیروگاه های حرارتی تامین می شود.
به گفته این مقام مســئول، بروز خشکسالی و محدودیت 

های موجود برای تولید انرژی از نیروگاه های تجدیدپذیر 
سبب شــد تا در ســال 139۴ افزون بر 9۲ درصد انرژی 

تولیدی کشور از نیروگاه های حرارتی تامین شود.
وی افزود: هم اینک میانگین بازده نیروگاه های حرارتی 
کشور 3۷ درصد اســت که در تالشیم در برنامه پنجساله 

ششم توسعه به ۴1 درصد افزایش یابد.
به گفته طرزطلب ۷0 نیروگاه حرارتی در کشور وجود دارد 
که 55 درصد تولیدی انرژی آنها در اختیار بخش خصوصی 
واقعی و همچنین نهادهایی اســت که بابت مطالبات رد 

دیونشان، نیروگاه به آنها واگذار شده است.
وی تصریح کرد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش 
خصوصی در تولید انرژی کشور در یک افق 10 ساله باید 

حداقل به 80 درصد برسد.
 مصرف 82 درصدی سوخت گاز

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی با اشــاره به مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی 
در سال گذشته، خاطرنشان کرد: 8۲ درصد سوخت این 
نیروگاه ها گاز و مابقی 18 درصــد آن گازوئیل و مازوت 
)نفت کوره( بوده که نسبت به سال پیش از آن 16 درصد 

مصرف گاز افزایش داشته است.
وی با تقدیر از تالش های وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز در تحقق این 
مهم، ابراز امیدواری کرد سهم گاز در سوخت مصرفی این 

نیروگاه ها امسال به بیش از 90 درصد برسد.
 لزوم کنترل مصرف برق در ساعت های اوج

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی تولیــد نیروی برق 

حرارتی با یادآوری اینکه در برنامه ششم ۲6 هزار مگاوات 
باید به ظرفیت نیروگاه های کشــور افزوده شود، افزود: 
نزدیک به 19 هزار مگاوات آن حرارتی است در حالی که 
برخی نیروگاه های کشور قدیمی بوده و نیاز به بازسازی 

دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ساخت هر نیروگاه حداقل 
به سه سال زمان و یک ســال نیز برای تامین سرمایه نیاز 
دارد، از اکنون نگــران کمبود برق در ســال های آینده 
هستیم؛ زیرا در صورت رشد اقتصادی، نیاز صنایع و سایر 
بخش ها بــه برق افزایش می یابد؛ براین اســاس کنترل 
مصرف برق در ســال جاری و سال آینده بویژه در ساعت 

های اوج مصرف ضروری است.
طرزطلب، با یادآوری تخصیص 19 درصدی بودجه سال 
گذشته این شرکت از محل طرح های تملک دارایی در سال 
گذشــته، ابراز امیدواری کرد که وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه با تخصیص بودجه های پیش بینی شده، 
به این شرکت در انجام وظیفه سنگین محول شده یاری 

برسانند.
به گفته وی، ســال گذشــته انتظار می رفت که حداقل 
۲ هزار و 500 مگاوات از محل نیــروگاه های حرارتی به 
ظرفیت برق کشــور اضافه شود که فقط 350 مگاوات آن 

وارد شبکه شد.
به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شــده نیروگاهی کشور تا 
پایان سال گذشــته ۷۴ هزار و 350 مگاوات بود که از این 
میزان، بیش از 85 درصد آن معــادل 60 هزار مگاوات از 

نیروگاه های حرارتی تامین می شود.
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مقاله

همانگونه که همگان مســتحضر هســتند سال 1395 به 
عنوان ســال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل توســط مقام 
معظم رهبری نامگذاری شــده اســت.در همین راستا در 
هر وزارتخانه ای اهداف متناســب با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تعریف و برای هر یک از این اهداف  شــاخصهایی 

تعریف گردید.
در مجموعه وزارت نیرو نیز یکی از اهداف با اهمیت و مورد 
توجه که در ایــن زمینه تعریف گردید پروژه اصالح الگوی 
مصرف آب می باشــد. بر اســاس آخرین آمار دریافتی از 
شــرکتهای آب و فاضالب شــهری  در حــدود ۲5 درصد 
واحدهای خانگی دارای مصرف بــاالی ۲0 مترمکعب در 
ماه می باشــند. بنابراین با فرض مصرف ۲0 مترمکعبی در 
ماه برای یک واحد با بعد خانوار 3.6)۴ نفر( به عنوان الگو، 
جهت اصالح الگوی مصرف باید تعداد واحدهای با مصرف 
باالی ۲0 مترمکعب در ماه در طول مدت زمانی مشــخص 

کاهش یابد.
برای این پروژه و بر اساس فرمت اســتاندارد ابالغی برای 
پروژه های اقتصاد مقاومتی  با پیشنهاد شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشــور منشــور پروژه تدوین و پس از تایید 
توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور جهت برنامه ریزی در زمینه دست یابی 
به اهداف آن در سطح شرکتهای آب و فاضالب شهری ابالغ 

گردیده است.
در این راستا کلیه شرکتهای آب و فاضالب شهری نیز باید 
در سال جاری براساس یک برنامه ریزی منسجم تالش خود 

را در راستای دستیابی به اهداف پروژه بکار گیرند.
در منشور پروژه اصالح الگوی مصرف آب شرب ۴ زیر پروژه 

اصلی به شرح زیر تعریف گردیده است:
1-  زیر پروژه فرهنگی و تبلیغاتی با نظارت و مســئولیت 

مدیران روابط عمومی کلیه شرکتها
۲-  زیر پروژه فنی و مهندســی )شــامل نصب تجهیزات 
کاهنده مصرف آب و مدیریت فشار( با مسئولیت معاونتهای 

بهره برداری کلیه شرکتها
3-  زیر پروژه تعرفه ای و قانونی با مسئولیت معاونت های 

امور مشترکین کلیه شرکتها
۴-  زیر پروژه حمایت از تولید کنندگان تجهیزات کاهنده 
مصرف آب شــرب با مســئولیت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و همکاری وزارت نیرو و سایر ارگانهای مرتبط
بر اساس شاخص تعریف شده جهت دستیابی به هدف این 
پروژه کلیه شرکتها به طور متوســط می بایست ساالنه با 

انحام فعالیت های مذکور حداقل به میزان 10 درصد تعداد 
واحدهای خانگی با مصرف باالی ۲0 مترمکعب در ماه )با 

بعد خانوار حداکثر۴ نفر ( را کاهش دهند.
در این زمینــه اولین گام شناســایی واحدهای با مصرف 
باالی ۲0 مترمکعب در ماه و برنامه ریزی جهت پیدا کردن 
موقعیــت جغرافیایی آنها و تمرکز بر ایــن واحدها جهت 
کاهش مصرف با اســتفاده از ابزارهای فرهنگی و تلیغاتی، 
فنی و مهندســی و نصب تجهیزات و تعرفــه ای و قانونی 

)اعمال جرائم و غیره( می باشد.
اگر چه اصالح الگوی مصرف آب یک فعالیت بسیار پیچیده 
و مشکل به دلیل وابســته بودن آن به عادتهای رفتاری 
مصرف کنندگان و چند متغیره بودن آن می باشــد امید 
است کلیه شرکتهای آب و فاضالب شــهری با توجه به 
شعار سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
حداکثر تالش خود را جهت دستیابی به اهداف این پروژه 
انجام دهند تا انشااهلل شــاهد مدیریت بهینه مصارف در 
بخش خانگی در سطح شرکتهای آب و فاضالب شهری 

باشیم.
علی	سیدزاده

مدیر	دفتر	مدیریت	مصرف	و	نظارت	بر	کاهش	آب	
بدون	درامد

شرکت	مهندسی	آب	و	فاضالب	کشور

اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی مصرف آب شرب
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تصاویــر	دلخراش	صدمات	جاني	و	مالي	ناشــي	از	
سیل	هاي	اخیر،	دل	هر	انسان	دلسوز	و	وطن	دوست	را	
به	درد	مي	آورد	و	نهیب	مي	زند	که	آیا	امکان	جلوگیري	

از	این	خسارت	هاي	جبران	ناپذیر	وجود	نداشت؟
با بررسي سیالب هاي اخیر منطقه ي جنوب کشور که بیش  
از 1۲ استان را درگیر خود کرده و بیشترین خسارات را در 
استان هاي لرستان، ایالم و خوزستان، به همراه داشته است، 

به نقش اساسي سدهایي که در چند سال اخیر در این 
منطقه از ســوي مغرضان مورد آسیب و همجمه 

قرار گرفته اند پي برده مي شــود، و این سوال 
پیــش مي اید که اگر این ســازه هاي مفید 

نبود این مصیبت چه ابعاد وســیعتري به 
خود مي گرفت؟

کنترل ســیالب 8000 متر مکعب در 
ثانیه توسط سد دز و کرخه، آیا همان 
عملیات نجات بخشي سد گتوند در 

سال پیش را تداعي نکرد؟
آیا عیدي سال گذشته ي سد گتوند 
به مردم شهرستان هاي اهواز، آبادان 

و .. را فراموش کرده ایم که در روزهایي 
ابتدایي سال گذشــته، این سازه ، جان 

هزاران فرد بي گنــاه منطقه را نجات داد 
و از زیر آب رفتن شهر اهواز جلوگیري کرد. 

یکي از فواید ساخت سد، همانگونه که از اهداف 
ساخت آن پیدا اســت، مدیریت به همراه کنترل 

آب اســت. پس به وضوح مي توان احتیاجات کشــور 
اسالمیمان را به ســدهاي بیشتر که در مسیر سیالب هاي 

احتمالي قرار خواهند گرفت متوجه شد.
ایران از لحاظ تراکم جمعیتي، رتبه ســوم منطقه را قبل از 
ترکیه دارا مي باشد و تامین آب شرب مورد نیاز، بدون برنامه 
ریزي بلند مدت ، دقیق و هدفمند امکان پذیر نخواهد بود. 
 از طرفي یکي از شروط اصلي و اساسي پیشرفت یک مملکت 

تامین آب براي توسعه ي پایدار و مداوم آن کشور مي باشد. 
با این توضیح به وضوح آشــکار مي گردد که آب یک کاالي 

استراتژیک و اقتصادي مي باشد. 
حاال با این توصیف، براي جمعیت آتي کشور چه باید کرد؟

از نظر میزان وقوع ســیل در قاره ي آسیا پس از کشورهاي 
چین، هند و آسیاي جنوب شــرقي، ایران رتبه ي بعدي را 
دارد بطوریکه فراواني تعداد وقوع ســیل در دهه هاي اخیر 
به دلیل تغییرات اقلیمي و همچنین تغییرات گســترده ي 

کاربري در عرصه هاي اراضي، افزایش یافته است. با بررسي 
راه هاي مقابله با این پدیده ي طبیعي به این نکته ي اساسي 
پي مي بریم که تعدد سد در کشورهایي که بیشترین سیل را 
دارند نشان از اهمیت این سازه در کنترل و مدیریت سیالب 
دارد، هر چند اغلب این ســدها هدف دیگري شبیه تولید 

برق و آبیاري نیز دارند 
به طور مثال، تعداد ســیل هاي کشور چین از کشور ایران 
بیشتر مي باشد، کشور چین قبل از سال 19۴9 کمتر از 
100 سد بزرگ داشت اما تا سال ۲000، این تعداد 
به ۲۲000 ســد بزرگ افزایش یافت که منجر 
به کاهش خسارات وقوع سیل در این کشور 

شده است.
از طرفي الزم اســت به این نکته توجه 
داشته باشــیم که از ۴3 بالي طبیعي 
موجود در دنیا، 33 مورد آن در ایران 
نیز به وقوع مي پیوندد که 19 درصد 
بالیــاي طبیعــي کشــور مربوط به 
سیالب مي باشد که خسارت هاي آن 
بعد از خشکسالي و زلزله در رتبه سوم 

در کشور قرار مي گیرد.
در ۲5 ســال گذشــته در حدود 980 
مورد سیل ثبت شده است که در مقایسه 
خسارت هاي وارده از محل سیل در دهه هاي 

30 تا 90 روند تصاعدي نشان مي دهد.
پس احداث ســدهاي متوالي در حوضه ي آبریز و 
سیالب خیز از ضرورت هاي موجود مي باشد و ساخت 
سد بختیاري و چند سد باال دست ســد دز و ... مي تواند از 
تمهیدات سازه اي براي کنترل سیالب هاي آتي منطقه ي 
خوزستان باشد. که امید است مسئوالن بلند پایه کشوري، 
پیرو ســند راهبردي توسعه دراز مدت منابع آبي کشور، به 
وظایف خود در خصوص ســاخت سدهاي مورد نیاز کشور 

اقدام اساسي انجام دهند.

رد
د ك

ه وا
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گير
ت سد     از خسارات  آتي سيالب ها  جلو

ساخ

|حميدرضا تنهايي |

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

مقاله



www.barghab. i r 102016
June

تهران، خیابان انقالب، خیابان استاد  نجات الهی )ویال(، کوچه مراغه، شماره 2 طبقه 5       تلفن: 331 89 )021(        واحد فروش: 59 08 92 88 )021(
w w w. c a p c o . c o . i r              i n f o @ c a p c o . c o . i r

افزودنی های شیمیائی بتن
مواد شیمیائی ساختمان
واتراستاپ های پی وی سی
نوار گسکت
اسپیسرهای پالستیکی

محصوالت جدید:
ژئو ممبران
پوشش های آب بندی پلی اوره

FA
 9

41
10

3

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

آگهی



www.barghab. i r11 2016
June

اکنون قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( بــا بیش از ربع قرن 
ســابقه در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و اجــرای پروژه های 
بزرگ، ملــی و راهبردی عمرانی و صنعتــی ضمن جذب و تربیت 
مهندســین نخبه بــه جدیدترین فنــاوری ها، ماشــین آالت و 
تجهیزات تخصصــی و باالترین اســتانداردهای فنــی و بهترین 
تجربیات اجرایی دست یافته اســت  و با سوابق درخشان خود در 
اجرای طرح های عظیم ملی قادر است هر پروژه عمرانی و صنعتی 
را در هرمقیاس و بــا هر پیچیدگی در هر منطقه کشــور از جمله 
در مناطق صعب العبــور و ناامن  در کوتاه تریــن زمان ممکن با 
رعایت کلیه استانداردها و مشخصات فنی با مناسب ترین روش ها 

طراحی و اجرا نماید.
ابنیه و سازه هاي ویژه «
بنادر و سازه های دریایی «
تونل و سازه های زیر زمینی «
راه و راه آهن «
سد و بند انحراف «
خطوط انتقال آب «
صنعت ،معدن و صنایع معدنی «
کانال و شبکه های آبیاری و زهکشی «
اهم	پروژه	های	اجرا	شده	و	در	دست	اجرا	در	زمینه	تونل:	«

قطعه 1و ۲ تونل انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران    
تونل انتقال آب گدارلندر   

تونل آب بر سد مخزنی رودبار  
اهم	پروژه	های	اجرا	شده	و	در	دست	اجرا	در	زمینه	سد	و	بند	

انحراف:
احداث بدنه و سرریز سد مخزني کرخه «
طرح سد و نیروگاه آبي گتوند علیا «
احداث سد مخزني هایقر «
احداث سد مخزنی بافت «

احداث سد مخزني دریک «
احداث سد مخزنی آغ چای «
احداث سد مخزني سردشت «
احداث سدمخزني سیلوه «
احداث سد مخزني نرماب «
احداث سد مخزني ایوشان «
احداث سد مخزني صفا «
سد رودبار «
احداث سد مخزنی گاران «
احداث سد مخزنی آزادی «

	اهم	پروژه	های	اجرا	شده	و	در	دست	اجرا	در	زمینه	خطوط	
انتقال	آب:

خط دوم انتقال آب زاهدان «
خط انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه دهگالن «
خط انتقال آب خرم آباد «
خط انتقال آب کرمان «
 طرح آبرسانی غدیر «
طرح آبرسانی یزد «

اهم	پروژه	های	اجرا	شده	و	در	دست	اجرا	در	زمینه	کانال	و	
شبکه	های	آبیاری	و	زهکشی:

کانال انتقال آب شهید چمران  «
شبکه آبیاری و زهکشی دویرج «
کانال انتقال آب چالوس «

قرارگاه ســازندگي خاتم االنبیاء )ص( ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی به پیروی از راه نوراني اســالم و اجراي دستورات الهي 
و پیامبــر بزرگ اســالم )ص( و ائمــه اطهــار )ع( و حضرت امام 
خمیني)ره( و مقام معظم رهبــري )مدظله العالي( و همچنین در 
راه رســیدن به اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمي و به جهت 
کســب خیر و برکت، اجراي طرح هاي محرومیت زدایي ، محروم 

نوازي ، مردم داري ، مردم یاري و مردم دوستي را دنبال مي نماید.
عرصه هاي  فعالیت محرومیت زدایي: «
عمرانی «

فرهنگی اجتماعی
کشاورزی: 

عرصه هاي فعالیت محرومیت زدایي در حوزه کشاورزی «
1-  1/۲00/000 هکتار از عرصه های معرفی شــده شناســایی 

ومورد استعداد سنجی قرار گرفته است
۲-  1000 هکتار به لحاظ شــاخص های فنی و اقتصادی مورد 

تایید و تملک قرار گرفته است
3-  1۲0 متر مکعب آب منابع ســطحی و زیــر زمینی  به پروژه 

های در دست اقدام تعاونی ها تخصیص یافته است
۴- 10۲ تعاونــی تولیدی تشــکیل  و بیــش از 50/000 نفربه 

صورت مستقیم وغیر مستقیم  اشتغال آنها فراهم گردیده است
5- از محــل اعتبارات طرح تا کنون  عملیــات اجرایی 3۷ پروژه 

پایان یافته و بیش از ۴0 پروژه در دست اجرا می باشد
6-  مطالعات فاز یک اراضی واگذار شده 10۷100 هکتار

۷-  مطالعات فاز دو اراضی واگذار شده 90۲۷1 هکتار
8-  اراضی در دست مطالعه جدید30/000 هکتار

9-  احداث ایستگاه پمپاژ آب ۲8 واحد
10- کانال انتقال آب ۴99کیلومتر و ۷۷8 متر

11- اراضی سطح زیر کشت ۴5۷6۴ هکتار
1۲- انبار محصوالت 50 باب

13- احداث خط انتقال برق ۴3۲ کیلومتر
1۴- ماشین آالت کشاورزی خریداری شده 130 دستگاه

15- خودرو سبک خریداری شده ۴3 دستگاه
16- حفر چاه 60۲ حلقه

1۷- تجهیز چاه 5۴8 حلقه
18- تسطیح اراضی596۴9 کیلومتر    

اهم پروژه های  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
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گفت و گو

بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه فاضالب 
خاور میانه در جنوب تهران

در کارنامه سال 93 شرکت فاضالب تهران

ن ا تهـر

شــرکت فاضالب تهران با احــداث و بهره برداری 
از بزرگترین تصفیه خانه فاضــالب خاور میانه در 
جنوب تهران جمعیتی معادل ۴ میلیون و ۲00 هزار 
نفر از مردم شــهر تهران را تحت پوشش قرار داده 
که پساب خروجی آن بمنظور  استفاده در آبیاری 
کشاورزي در باروري زمینهاي کشاورزي منطقه، 

تأثیر بسزایي خواهد گذاشت.
علی اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضالب استان 
تهران در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار برقاب 
با بیان مطالب فوق، با اشاره به عملکرد این شرکت 
در ســال9۴ گفت : در حال حاضر بــا توجه به بهره 
برداری 6 واحد تصفیه خانه، پســاب حاصل برای 
آبیاری حدود 90 هزار هکتار زمین کشاورزی مورد 
استفاده قرار می گیرد. از دیگر اثرات مفیدي اجرای 
این پروژه بر محصوالت کشاورزي تولید کود طبیعي 
به صورت کود آلي )لجن( تصفیه شده و استفاده از آن 
به جای کود شیمیایی می باشد که می تواند در 9هزار 

هکتار زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه به اجرای بزرگترین پروژه مکانیســم 
توسعه پاک CDM در بخش فاضالب جهان اشاره 
کردوگفت :شــرکت فاضالب تهران در راســتاي  
توســعة  فعالیت های نو آورانه و حفاظت از محیط 
زیســت از طریق کاهــش گازهــاي گلخانه اي و 
همچنین کسب درآمدهاي حاصل از فروش گواهي 
هاي کاهش نشــر، بهره گیــری از مزایای اجراي 
 ) CDM (بزرگترین پروژه مکانیســم توسعة پاک
در بخش فاضالب جهــان را در واحد های مختلف 
تصفیه خانه هــای فاضالب در دســتور کار خود 

قرارداده است
وی گفت : در گام نخســت اقدامــات الزم بمنظور 
اجرای پــروژه های مکانیســم توســعه پاک در 
واحد هــای 5 و 6 تصفیه خانــه فاضالب جنوب و 
واحد های 1و ۲ تصفیه خانــه غرب تهران صورت 
پذیرفته که منجر به ثبت ســند طراحی پروژه ها 
)PDD( در وب ســایت سازمان ملل )پس از تأیید 

سازمان محیط زیست( گردیده است.
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ریاضتی در ادامه گفت : با اجرای پروژه های مذکور 
از انتشار 150.000 تن دی اکسید کربن )برای هر 
پروژه ۷5000 تن( در فضا جلوگیری می شود که 
با توجه به پروژه های اجرا شده در صنعت فاضالب 
دنیا، پروژه ای در حجم پروژه CDM فاضالب تهران 
در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان 
ملل ثبــت نگردیده و این پــروژه بزرگترین پروژه 

CDM بخش فاضالب شهری جهان می باشد.
وی ادامه داد و گفت : با توجه به اینکه بیوگاز حاصل 
از فرآیند تصفیه حاوی متان است، بعنوان منبعی 
برای تولید انرژی مفید مورد استفاده قرار می گیرد. 
در حال حاضر با نصب واحد هاي تولید همزمان برق 
و حرارت در 6 واحــد تصفیه خانه فاضالب جنوب 
تهــران ، ســالیانه در حدود 60 گیــگاوات انرژی 
الکتریکــی و ۲00 تراژول انــرژی حرارتی تولید 
می گردد که این مقدار معادل تأمین برق مصرفی 

یک شهرک مسکونی 80000 نفری می باشد. 
وی تصریح کرد : بزرگترین نیروگاه بیوگاز کشــور 
80 درصد برق مصرفی و 100 درصد حرارت مورد 
نیاز بهره برداری از تأسیسات تصفیه خانه را تأمین 
و صرفه جویی انرژی فســیلی در حدود 150000 

بشــکه نفت خام  )۴00000 متر مکعب گاز( را به 
دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت فاضالب تهران در ادامه با اشاره 
به احداث بیش از 9 هزار کیلومتر شبکه جمع آوري، 
خط اصلي و تونل فاضالبرو )برابر کل محیط اروپا( 
گفت : شبکه خطوط جمع آوری فاضالب در تهران 
بیــش از 9،000 کیلومتر )برابر دور تا دور اروپا  و  3 
برابر فاصله تهران _وین  ( در منطقه ای به وســعت 
۷00 کیلومتــر مربع و برای ارائــه خدمات به 11 
میلیون نفر می باشــد که با تکمیل طرح فاضالب 
تهران دستاورد های عظیمی در حفاظت از محیط 

زیست خواهد داشت.
ریاضتــی در ادامه با اشــاره به تزریق پســآب به 
آبخوان هاي اطراف تهران براي تغذیه سفره آب هاي 
زیرزمیني گفت :یکی از مصارف پساب های تصفیه 
شده تصفیه خانه های فاضالب تهران،  استفاده از 
آن ها برای تغذیه سفره آب هاي زیرزمیني می باشد. 
استفاده از این پساب ها در سفره های آب زیر زمینی 
که دارای افت سطح آب زیرزمینی به علت برداشت 
های  بی رویــه این منابع می باشــند، از اهمیت و 

ضرورت زیادی برخوردار می باشد.

وی در ادامــه اقدامات متناســب جهــت افزایش 
کیفیت اجرای پروژه ها و توســعه پایدار طرح را به 
شــرح ذیل عنوان کردو گفت : تونل شرق با طول 
۲5.6 کیلومتر با بکارگیری روش های مختلف در 
اجرای پوشــش آن )ایجاد الیه محافظتی ضد آب 
و پوشش ورق HDPE( و اجرای همزمان عملیات 
الینینــگ و بتن اصلی و اجرای پوشــش داخلی با 
اســتفاده از ورق های پلی اتیلــن عالوه بر افزایش 
طول عمر تونل این طرح را در ردیف کم نظیر ترین 

تونل های فاضالبرو قرار داده است.
تدوین راهنما و دستورالعمل طراحی لرزه ای شبکه 
و خطوط فاضالبرو بر اساس اســتانداردها و آیین 
نامه های معتبر بین المللی و بومی سازی آنها توسط 
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 

زلزله ایران
اجرای طرح بای پس برای کلیه تونل ها که توسط 
سازمان مدیریت بحران کشــور در دست بررسی 

می باشد.
وی گفت : در بخش شبکه نیز می توان به :

1- بکارگیری آخرین استانداردهای معتبر در تولید 
و خرید لوله ها  

ن ا تهـر
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۲- استفاده از لوله های با کیفیت بسیار باال در بخش 
پایپ جکینگ

3- ویدئومتری کامل شبکه ۲ بار در سال  و تجزیه 
تحلیل آن در هنگام بهره برداری

۴- تهیه بانک اطالعاتی جامع) نقشه های ساخت، 
فیلم ویدئومتری و ... ( برای هر محور اشاره کرد .

مدیرعامل شــرکت فاضالب تهران در ادامه گفت : 
از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح عظیم 

به طور خالصه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
•  حفاظت محیط زیست از گسترش آلودگی ها

•  ارتقاي سطح بهداشت عمومي 
•  جلوگیــري از آلودگي منابــع آب زیر زمیني به 

عنوان بخشي از منابع تامین آب 
•  تبدیل هزینه هاي سنگین درمان به هزینه هاي 

اندک پیشگیري 
•  توسعه فضاي سبز و تلطیف هواي شهر

•  جلوگیري از مصرف خام فاضالب جهت آبیاري 
مزارع سبزي و صیفي جات 

•  تبدیــل آب از چرخه یکبار مصــرف و مخرب به 
چندبار مصرف و سازنده

•  تزریق پسآب به آبخوان هاي اطراف تهران براي 
تغذیه سفره آب هاي زیرزمیني 

ریاضتی در ادامه گفت :متوســط پیشــرفت طرح 
فاضالب تهران تا پایان شهریور سال 1393  حدود 
5۴ درصد بــوده و جمعیتي معــادل ۴ میلیون و 
600 هزار نفر تحت پوشــش خدمات فاضالب قرار 

گرفته اند.
وی گفت : در اجرای این طرح  عظیم، نوآوری ها و 
اقدامات برجســته ای اجرا و پیش بینی شده است 
که از مهمترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره 

ن ا تهـر
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داشت:
1-  احداث و بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه 

فاضالب خاور میانه
۲-  تولید ۲00 گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی و 
۷00 تراژول انرژی حرارتی در سال از استحصال و 

جمع آوری بیوگاز حاصل از تصفیه فاضالب
3-  ثبت بزرگترین پروژه  مکانیســم توسعه پاک 

بخش  فاضالب در جهان 
۴-  احداث بــزرگ ترین تونل خط انتقال فاضالب 
کشور به طول ۲۷ کیلومتر و اجرای سازه ورتکس 

فاضالب به عمق حدود 3۷ متر برای نخســتین بار 
در کشــور و به عنوان بزرگترین ورتکس فاضالب 

خاورمیانه
 وی ادامه افزود: طرح فاضالب تهران از سال 13۷۴ 
در گستره اي به مساحت ۷0 هزار هکتار در مناطق 
۲۲ گانــه تهران و براي پوشــش 11 میلیون نفر از 
جمعیت این شهر آغاز به کار کرد.  احداث بیش از 9 
هزار کیلومتر شبکه جمع آوري، خط اصلي و تونل 
فاضالبــرو و ۲0 واحد تصفیه خانه و واگذاری بیش 
از  900 هزارانشعاب به مشترکین این شهر در سال 

افق طرح )1۴10( پیش بینی شده است. 
  ریاضتی در ادامه گفت : در راستاي این برنامه ریزي 
و در سایه همت و تخصص تالشــگران صنعت آب 
و فاضــالب، تا به امروز بهره بــرداري از 6 واحد  از 8 
واحد تصفیه خانه جنوب تهران و تولید بیش از ۲۴6 
میلیون متر مکعب فاضالب در سال، بهره برداری از 
تونل فاضالبروي شرق تهران  به طول ۲5/6 کیلومتر،  
بهره برداری از  از خط انتقال غرب تهران به طول  ۴0 
کیلومتر  انجام و  در حال حاضر اجرای بیش از 5 هزار 

و 800 کیلومتر از شبکه طراحی شده،. 

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو
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پروژه فاضالب تهران 
 برنده جایزه 2015

 بنیاد جهانی انرژی شد
در	کارنامه	سال	94	شرکت	فاضالب	تهران

مدیر	عامل	شــرکت	فاضالب	تهران	در	ادامه	با	
اشاره	به	دریافت	جایزه	بنیاد	جهانی	انرژی	2015	
توسط	این	شرکت	گفت	:	پروژه	فاضالب	تهران	در	
مسیر	کسب	دستاوردهای	ملی	به	عنوان	طرح	
برتر	در	ســال	2015	جایزه	جهانی	انرژی	بنیاد	
جهانی	انرژی	را	به	خود	اختصاص	داد�	انتخاب	
یک	طرح	از	ایران	بعنوان	یکی	از	15	طرح	برتر	
جهان	از	کشــورهای		آمریکا،	انگلیس،	کانادا،	
چین،	اســترالیا	و	���	به	منظور	دریافت	جایزه	
جهانی	انرژی	)Award	World(	رویدادی	است	

که		نخستین	بار	صورت	می	گیرد�
وی	گفت	:	بنیاد	جهانی	انرژی	پروژه	ها	و	طرح	ها	
را	برای	حضور	در	فرآیند	این	جایزه	در	پنج	گروه	
موضوعی	طبقه	بندی	می	کند	که	این	بخش	ها	
عبارتند	از	آب،	زمین،	انرژی،	هوا	و	جوانان	بوده	

که	پروژه	فاضالب	تهران،	در	شانزدهمین	دوره	
جایزه	جهانی	انرژی	با	حضور	نمایندگانی	از177	
کشور	دنیا،	در	بخش	آب	به	صورت	مشترک	با	
طرح	تامین	آب	شرب	کشور	تانزانیا	این	جایزه	
بین	المللــی	را	دریافت	کرد�	دیگر	رقیب	ایران	
پروژه	جمع	آوری	آب	هــای	باران	از	چین	بوده	

است�
وی	گفــت	:	همچنین	طرح	فاضــالب	تهران	
موفق	شد	در	بین	بیش	از	11	هزار	طرح	در	حوزه	
نوآوری	های	زیســت	محیطی	ارسالی	به	بنیاد	
جهانی	انرژی،	عنوان	نخســت	و	جایزه	جهانی	

انرژی	را	به	دست	آورد�
ریاضتی	در	ادامــه	گفت	:	طرح	ها	و	پروژه	هایی	
از	اتیوپی،	استرالیا	و	دانمارک	در	بخش	زمین،	
انگلستان،	آمریکا	و	فیلیپین	در	بخش	انرژی،	
ایزان،	چیــن	و	تانزانیا	در	بخــش	آب،	کانادا،	
سویس	و	جمهوری	چک	در	بخش	هوا	و	نیجریه	و	
نپال	در	بخش	جوانان	،	نامزدهای	دریافت	جایزه	

جهانی	انرژی	بودند�
وی	گفت	در		خصوص	انتخاب	طرح	ها	ولفگانگ	
نیومن؛	رئیس	بنیاد	جهانی	انــرژی		گفت	:	ما	

5	معیار	اساســي	براي	انتخــاب	پروژه	ها	در	
نظر	گرفته	ایم�	نخســتین	مورد	نوآوري	است	
و	دومین	معیار	که	بــراي	ما	اهمیت	دارد	میزان	
ســرمایه	گذاري	و	در	مقابل	میزان	موفقیت	و	
تاثیربخشي	آن	پروژه	اســت�«	قابلیت	اجرا	
و	تکثیر	پروژه	در	ســایر	نقاط	جهان	از	دیگر	
معیارهایي	است	که	رییس	بنیاد	جهاني	انرژي	

براي	ارزیابي	پروژه	ها	به	آن	اشاره	کرد�
	او	در	ادامه	اضهار	داشت	:	»در	نهایت	آنچه	براي	
ما	بیشــترین	اهمیت	را	دارد،	این	است	که	این	
پروژه	تا	چه	اندازه	مي	تواند	از	خروجي	گازهاي	
گلخانه	یي	جلوگیري	کند�«بر	اساس	اطالعاتي	
که	نیومن	ارائه	داده،	تمام	پروژه	ها	توسط	یک	
هیات	کارشناســي	30	نفره	بررسي	مي	شوند	و	

سپس	به	هیات	داوري	انتقال	داده	مي	شوند�
ریاضتی	در	ادامه	گفــت	:	طرح	فاضالب	تهران	
به	دلیل	دارا	بودن	شــاخص	های	توسعۀ	پایدار	
و	حفاظت	از	محیط	زیســت		موفق	به	دریافت	
جایزه	جهانی	انرژی	از	سوی	بنیاد	جهانی	انرژی	
)Energy Globe Foundation(		به	عنوان	
بزرگترین	مرجع	ارزیابــی	و	حمایت	کننده	از	

ن ا تهـر
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طرح	های	محیط	زیســتی	به	ویژه	انرژی	شده	
است�

مدیر	عامل	شــرکت	فاضالب	تهران		در	رابطه	
با	بنیاد	جهاني	انرژي	گفــت:	این	بنیاد	یکي	از	
مراکز	مهم	و	معتبري	است	که	از	طرف	سازمان	
ملل	متحد	پروژه	هاي	بزرگ	زیست	محیطي	به	
این	نهاد	واگذار	مي	شود	و	حدود	30	سال	پیش	
ثبت	شده	و	170	کشور	در	دنیا	عضو	آن	هستند	
بنابراین	بنیــاد	جهاني	انرژي،	بنیادي	معتبری	
است	که	هم	طرح	هاي	پیشــنهادي	را	ارزیابي	
مي	کند	و	هم	حمایت	کننده	خوبي	است�	این	بنیاد	
نماینده	هایي	در	سراسر	دنیا	دارد	که	طرح	هاي	
زیســت	محیطي	را	ارزیابی	می	کنند�	در	سال	
2015	نماینده	بنیــاد	جهاني	انرژي	این	طرح	را	

طرح	ویژه	اي	تشخیص	داد�
وی	گفت	:	شــاخص	هایي	که	بنیــاد	جهاني	به	
این	طرح	اعالم	کرده،	همه	جانبه	اســت	یعني	
ویژگی	های	طرح	مثل	جلوگیــری	از	آلودگي	
منابــع	آب	زیرزمیني،	تخریب	آب	و	انتشــار	
گازهاي	گلخانه	اي	را	مدنظر	قرار	داده	اســت�	
عالوه	بر	این	مي	تواند	انرژی	پاک	تولید	کند	که	

نیاز	به	مصرف	سوخت	هاي	فسیلي	نباشد�	بنیاد	
جهاني	انرژي	به	این	نکته	توجه	دارد	که	تهران	
با	توجه	به	مشــکالتي	که	در	سطح	بین	المللي	
داشته،	می	توانست	به	مسائل	مهم	تر	از	مسائل	
زیست	محیطي	و	توسعه	پایدار	بپردازد،	ولي	در	
کنار	مشکالت	،تحریم	ها	و���	به	توسعه	پایدار	و	

مسائل	زیست	محیطي	توجه	کرده	اند�
ریاضتی	گفت	:	بی	تردیــد،	این	افتخار	ملی	در	
سایه	ی	تدبیر	و	امید	دولتمردان	ایران	اسالمی،		
همت	کارگران	پر	تالش	و	مهندسان	سخت	کوش	
و	متعهد	در	صنعت	آب	و	فاضالب		محقق	شده	
و	به	یاری	خدای	متعال	استمرار	خواهد	داشت�	
وی	در	ادامه	با	اشــاره	بــه	چگونگی	انتخاب	
پروژه	های	سبز	و	ارزیابی	آنها	گفت:	پس	از	معرفی	
طرح	ها	و	پروژه	های	سبز	از	سوی	سازمان	های	
کشورهای	مختلف	،	طرح	ها	در	سه	مرحله	مورد	
ارزیابی	قرار	گرفته	و	پس	از	تایید	اولیه،	بعنوان	
طرح	های	پذیرفته	شده	از	سوی	بنیاد	جهانی	
انرژی	و	جامعه	مدیریت	سبز	اروپا	مورد	قدردانی	

قرار	می	گیرد	�	مراحل	ارزیابی	عبارتند	از	:
مرحله	1:	ارزیابی	اولیه	توسط	نماینده	منطقه	ای	

)در	ایران	انجمن	مدیریت	سبز	ایران	(	بمنظور	
دارا	بودن	شرایط	احراز	برای	ارزیابی	ثانویه

مرحله	2:	ارسال	طرح	به	زبان	انگلیسی	بر	اساس	
فرمت	تعیین	شده	به	بنیاد	جهانی	انرژی	توسط	
نماینده	منطقه	برای	ارزیابی	مرحله	دوم	بمنظور	
تعیین	سطح	کیفی	طرح	مطابق	موارد	اظهار	شده	

از	سوی	سازمان	یا	فرد	متقاضی

مرحله	3:	ارسال	طرح	برای	تعیین	زمان	ارزیابی	
و	بازدید	میدانی	توســط	ارزیابان	تایید	شده	

جامعه	مدیریت	سبز	اروپا	
بنابرایــن	طرح	هــا	و	پروژه	های	ارســالی	
در	مراحل	ســه	گانه	ارزیابی	،	در	چهار	محور	
محیط	زیســت	)ENVIRONMENT(،	مالی	
)ACCOUNTING(،اجتماعی	)SOCIAL(	و	
فن	آوری	)TECHNOLOGY(	مورد	بررسی	و	
ارزیابی	می	شوند	و	پس	از	آن	در	صورت	کسب	
نمرات	الزم،	گواهینامه	و	تندیس	از	سوی	بنیاد	
جهانی	انــرژی	و	جامعه	مدیریت	ســبز	اروپا	

دریافت	می	کنند�

ن ا تهـر
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

ن ا تهـر

مدیرعامل	آب	و	فاضالب	روستایي	استان	تهران	خبرداد:

 اختصاص 500 میلیون دالر اعتبارجهت تكمیل 
مجتمع هاي آبرسانی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران 
گفت : سال 95 برای شــرکتهای آب و فاضالب روستایی 
سراسر کشور سال خوبی است چرا که دولت500 میلیون 
دالر از محل صندوق توســعه ملی بند 5 تبصره 5 قانون 
بودجه جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی به وزارتخانه 
پرداخت کرده که با تکمیل این مجتمع ها اثربخشــی آن 
را در آبادانی روســتاها و اســتفاده مردم از آب با کیفیت  

بهداشتی می توان احساس کرد.
رضا پور رجب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برقاب 
گفت : آب وفاضالب روستایی استان تهران در زمینه های 
اســتحصال ، تولید آب و توزیع بهداشــتی آب در سطح 

روستاها در حال فعالیت است  .
وی گفت : در حال حاضر حدود ۴00 روستا تحت پوشش 
آب روستایی استان تهران قرار دارد که خدمات آبرسانی 
، جمع آوری فاضالب و تصفیه آن و اســتفاده از پساب ها 
برای زمین های کشاورزی و گلخانه ها دربخش خصوصی 

انجام می دهد .
وی در ادامه گفت :۷۷ درصد جمعیت روســتایی استان 
تهران تحت پوشش آب بهداشتی می باشند که تعدادی 
دیگر از روستاهایی تحت پوشــش دهیاری ها و شوراها 
قرار دارند که هرســاله با هماهنگی فرمانداری تعدادی از 

روستاها تحت پوشش شرکت قرار میگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تامین آب روستاهای تهران 
بیشــتر از آبهای زیر زمینی است گفت : صددرصد تولید 
آب روستاهای اســتان تهران از منابع زیر زمینی از 360 
حلقه چاه تامین و بعد از ذخیره در مخازن به شبکه توزیع 

منتقل می شود.
پوررجب در ادامه افزود: درحال حاضر 1۴۴ هزار انشعاب 
با کاربریهــای مختلف از جمله خانگی ، صنعتی و اداری و 

اماکن مذهبی را پوشش می دهیم .
وی گفت : هر ســاله با برنامه ریزی و مطالعات و تخصیص 
اعتبارات ملی استانی درصدد تکمیل و افزایش 30 مجتمع 
آبرســانی که 35 درصد از روســتا های را تحت پوشش 
قرارمی دهند هستیم ، اما مشکلی که در این راستا وجود 
دارد تک روستا ها هستند که با مطالعات و هماهنگی های 
انجام شده این روستاها نیز به مجتمع های آبرسانی وصل 

خواهند شد.
پوررجب در ادامه گفت : مشکل بیشتر روستاهای تهران 
همین تک روستایی بودن است که حدود ۲6 روستا به این 
صورت وجــود دارد که با هماهنگی فرمانداری ها با توجه 
به اعتبارات مصوب شده هر ساله تعدادی از این روستا ها 

به مجتمع های آبرسان وصل خواهند شد .

وی گفت : ســال 95 برای آب وفاضالب روستایی سراسر 
کشور سال خوبی اســت چرا که دولت500 میلیون دالر 
از محل صندوق توسعه ملی بند 5 تبصره 5 قانون بودجه 

جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی به وزارتخانه پرداخت 
کرده که با تکمیل این مجتمع ها اثربخشی آن را در آبادانی 
روستاها و اســتفاده مردم از آب با کیفیت  بهداشتی می 
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توان احساس کرد.
وی در ادامه گفت : امسال مرحله اول اعتبارات از صندوق 
توســعه تخصیص و با این اعتبارات کار را شروع کرده ایم 
البته با جذب مابقــی اعتبارات درصــدد تکمیل و بهره 
برداری 13 مجتمع آبرسانی از جمله مجتمع کوثر، صنیع 
خانی ، شهید تهراني ري ، قشــالق ،ابراهیم آباد ، آلوئک 
کهریزک  پاکدشــت ،جامکاران پیشــواـ تهیه مطهری 

ورامین هستیم.
وی گفت : با تکمیل این مجتمع های آبرســانی انشــااله 
۴9 روستا بالغ بر 110 هزار نفر از سطح ۲ به سطح یک از 
نظر کیفیت و کمیت ارتقاء پیدا خواهند کرد و به ســطح 

استانداردWHO خواهند رسید.
وي در ادامه با اشاره به عملکرد سال گذشته شرکت آب 
و فاضالب روســتایي اســتان تهران گفت :سال گذشته 
در کل اســتان تهــران 58 کیلومتر اصالح و بازســازي 
شبکه فرسوده در سطح ۴00 روستا انجام و 3566 فقره 
انشــعابات فرسوده مشترکین اســتاندارد سازي شده و 
همچنین 9900 مترمکعب مخزن بتوني و هوایي احداث 

شده است .
وي گفت : از جمله اقداماتي که انجام شــده و ثمره آن را 
امسال دیده ایم رامي توان به حفرچاه که حدود 500 لیتر 

در ثانیه به ظرفیت تولید روستا ها اضافه شد.

وي گفت : از سیاســت هاي شرکت آب و فاضالب استان 
تهران انتقال خدمات بــا هماهنگي فرمانداري ودهیاري 
در سطح روستاها است به اصالح خدمات در درب منازل 
روستاها که از جمله این خدمات مي توان به نصب انشعاب 
آب ، تعویــض کنتورهاي خــراب ، جوابدهي به تقاضای 
قبوض آب و اصالح آن اشاره کرد که رضایت مندي مردم 

را نیز به همراه داشت .
وي در ادامه از دیگر اقدامات این شــرکت را حذف قرائت 

کنتور و اســتفاده از سیستم هوشمند دانست و گفت : در 
حال حاضر در روســتا هاي اسالمشهر با استفاده از بخش 
خصوصی در محل درب منزل کنتورقرائت و همان جا نیز 
قبض صادر و در صورت تمایل مشترکین از طریق دستگاه 

POS مبلغ آب بهاء  پرداخت می گردد.
وي گفت : با این کار واســطه ها واستفاده از کاغذ و دیگر 
هزینه ها حذف شده و بزودي بحث سنتي در سراسر استان 
تهران به پایان خواهد رســید و به صورت آنالین پرداخت 

ها صورت مي گیرد.
وي در ادامه وجود انشعابات غیر مجاز را یکي از مشکالت 
این شرکت دانست و گفت : در حال حاضر حدود ۲5 هزار 
انشعابات غیر مجاز در سطح روستاهاي استان تهران وجود 
دارد و به همیــن دلیل با قطعي آب  در زمان پیک مصرف 
مواجعه می شویم و همچنین حقوق مشترکین قانونی ما 
پایمال مي شود که در این راستا با هماهنگي فرمانداران 

و دهیاران در حال جمع آوري این انشعابات می باشیم.
وي تصریح کرد : در سال گذشته حدود 9هزار انشعاب غیر 

مجاز جمع آوري شده و تعدادی از آنها مجاز گشته اند.
وي افزود: تمام تالش ما این اســت کــه آب با کیفیت را 
در اختیار مردم قرار دهیم و افــرادي که مجددا اقدام به 
نصب انشــعاب غیر مجاز مي کنند از طریق قانون با آنها 

برخوردخواهد شد .

پوررجب گفت : از دیگر اقدامات صورت گرفته این شرکت 
در راستای مصوبه شــورای امنیت ملی ) حفظ آب شرب 
تهران(  انجام مطالعات آب و فاضالب روستاهاي باالدست 
سد ماملو و سدلتیان آغاز شده و تاکنون ۲3 روستاي باال 
دست سد ماملو در فاز اول مطالعات آنها انجام شده و ۴6 

روستاي دیگر سد لتیان نیز مطالعه شده اند .
وي گفت : امیدواریم بتوانیم در ســال جاري سه تصفیه 
خانه پردیس سعید آباد ، شــمیران  نیکنامده و امامزاده 

داود تهران  به روش mbbr که بــرای اولین بار در ایران 
احداث گردد تا بتوانیم بخشي از آلودگي این رودخانه ها 

را کم کنیم .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران 
در ادامه گفت : با مصوب شــدن اعتبار در ســال 95و 96 
حدود 10 روستاي پرجمعیت که به سدهای ماملو و لتیان 

نزدیک هستند در اولویت کار قرار داده ایم.
وي  در خاتمــه گفــت : از خیرین درخواســت دارم در 
روستاهایی که از نعمت آب برخوردار نیستند واعتبارات 
دولتي نیز کفاف پروژه ها را نمي دهد وارد عمل شــوند تا 
بتوانیم مجتمع ها را تکمیل وبا نام خیرین به بهره برداري 

برسانیم . 
و ادامه داد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
) مدظله العالی ( در سال 95 که توسط مقام له به عنوان 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است 
پروژه های آب و فاضالب روستایی استان تهران در زمینه 
ارتقاء بهــره وری ) نصب کنتورهای هوشــمند به روی 
منابع تولید آب ، هوشــمند سازی شبکه توزیع  و اصالح 
الگوی مصرف آب ( و همچنین در راستای برنامه عدالت 
بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی نسبت به 
 تامین آب شــرب و تکمیل مجتمع های آبرسانی اقدام 

خواهد شد. 

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

ن ا تهـر
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

عنوان پروژه  عنوان طرح ملی عنوان برنامه ملی ردیف
 استانی

شرح اهداف  
 هدف کمی پروژه کلی

واحد  
اندازه  
گیری 
 پروژه

 عملکرد گذشته
 افق چشم انداز برنامه ششم

 برنامه کوتاه مدت
96 97 98 99 1404 

92 93 94 95 

  1جدول شماره   
 چارچوب تدوین پروژه 

1 
عدالت بنیان کردن  

اقتصاد و توسعه  
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب  
  2000بیش از 

روستا با جمعیتی بالغ  
 میلیون نفر 2.1بر 

تأمین آب  
 شرب روستاها  

تکمیل مجتمع  
 آبرسانی

افزایش جمعیت  
برخوردار از آب سالم  

 و بهداشتی
 119 30 24 21 24 32 7     روستا

 ارتقاء بهره وری   2

نصب کنتورهای  
هوشمند بر روی چاه  
ها و نصب ابزارهای  
اندازه گیری مناسب  
در منابع آب های  

 سطحی  

تأمین و تجهیز  
تأسیسات آب  
با دستگاه های  

 هوشمند  

تجهیز نقاط  
تحویل و توزیع آب  

با وسایل اندازه  
 گیری هوشمند  

تهیه و نصب  
کنتورهای حجمی  

هوشمند در خروجی  
روستا   300مخازن 

 در سطح استان  

     روستا  

  68خرید 
دستگاه  
کنتور  

حجمی  
مکانیکی  

  66برای 
 روستا  

دستگاه   68نصب   
کنتورحجمی  

  66هوشمند در
 روستا  

تهیه و نصب  
کنتورهای حجمی  

هوشمند در خروجی  
روستا در   58مخازن 

 سطح استان  

تهیه و نصب  
کنتورهای حجمی  

هوشمند در  
خروجی مخازن  

روستا در   50
 سطح استان  

تهیه و نصب  
کنتورهای حجمی  

هوشمند در خروجی  
روستا در   80مخازن 

 سطح استان  

تهیه و نصب  
کنتورهای حجمی  

هوشمند در خروجی  
روستا در   46مخازن 

 سطح استان  

تجهیز کلیه منابع 
تأمین و توزیع آب  

روستاها با کنتورهای  
حجمی هوشمند و  

کنترل میزان  
برداشت و مصرف  

 آب  

3 
عدالت بنیان کردن  

اقتصاد و توسعه  
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب  
  2000بیش از 

روستا با جمعیتی بالغ  
 میلیون نفر 2.1بر 

تأمین آب  
 حفر و تجهیز چاه شرب روستاها  

افزایش جمعیت  
برخوردار از آب سالم  

 و بهداشتی
 حلقه چا ه

 17 21 30 32 35 31 25 25 305 

اصالح الگوی مصرف   ارتقاء بهره وری   4
 آب در بخش شرب    

تجهیز  
تأسیسات  

تأمین و توزیع  
آب با سیستم 
 های کنترلی  

حمایت و اجرای  
برنامه های کاهش  
مصرف آب شرب  

در راستای  
 مدیریت مصرف  

  120تهیه و نصب 
عدد  

 –روستا  100فلوتردر
تهیه و نصب ساالنه  

دستگاه   42000
تهیه   –کنتور خانگی 

  1500و نصب 
دستگاه شیرآالت  
کنترلی در شبکه  

 318توزیع آب در 
 روستا  

     روستا  

تهیه و نصب  
  50فلوتر در 
 –روستا 

تهیه و نصب 
ساالنه 
10000  

کنتور خانگی 
تهیه و  –

نصب 
شیرآالت  
کنترلی در 

شبکه توزیع 
  40آب در 

 روستا 

تهیه و نصب  
روستا   27فلوتردر 

تهیه و نصب   –
 10000ساالنه 

  –کنتور خانگی 
تهیه و نصب  

شیرآالت کنترلی  
در شبکه توزیع  

 روستا   235آب 

تهیه و نصب  فلوتر  
تهیه و   –روستا 23در

  8000نصب ساالنه 
تهیه   –کنتور خانگی 

و نصب  شیرآالت  
کنترلی در شبکه  

 30توزیع آب در 
 روستا  

تهیه و نصب فلوتر  
  –روستا  30در 

تهیه و نصب  
 8000ساالنه 

 –کنتور خانگی 
تهیه و نصب    

شیرآالت کنترلی  
در شبکه توزیع  

 روستا  17آب در 

تهیه و نصب  فلوتر در  
تهیه و   –روستا  10

  8000نصب ساالنه 
تهیه و   –کنتور خانگی 

نصب  شیرآالت  
کنترلی در شبکه  

 20توزیع آب در 
 روستا  

تهیه و نصب فلوتر  
تهیه   –روستا  10در 

و نصب ساالنه  
کنتور خانگی   8000

تهیه و نصب      –
شیرآالت کنترلی در  
شبکه توزیع آب در  

 روستا  16

رسیدن به میزان آب  
بدون درآمد  
استاندارد در  

تأسیسات تأمین و  
توزیع آب  

 (درصد30)

5 
عدالت بنیان کردن  

اقتصاد و توسعه  
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب  
  2000بیش از 

روستا با جمعیتی بالغ  
 میلیون نفر 2.1بر 

تأمین آب  
 شرب روستاها  

اجرای خط انتقال  
 و شبکه توزیع

افزایش جمعیت  
برخوردار از آب سالم  

 و بهداشتی
 309 67 62 63 66 64 65 58 61 کیلومتر

6 
عدالت بنیان کردن  

اقتصاد و توسعه  
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب  
  2000بیش از 

روستا با جمعیتی بالغ  
 میلیون نفر 2.1بر 

تأمین آب  
 شرب روستاها  

احداث مخزن  
 ذخیره

افزایش جمعیت  
برخوردار از آب سالم  

 و بهداشتی
متر  

 72500 13500 13000 13000 12000 11000 11800 8000 7000 مکعب
عنوان پروژه  عنوان طرح ملی عنوان برنامه ملی ردیف

 استانی
شرح اهداف  

 هدف کمی پروژه کلی
واحد  
اندازه  
گیری 
 پروژه

 عملکرد گذشته
 افق چشم انداز برنامه ششم

 برنامه کوتاه مدت
96 97 98 99 1404 

92 93 94 95 

  1جدول شماره   
 چارچوب تدوین پروژه 

7 
عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه 
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب 
 2000بیش از 

روستا با جمعیتی 
 201بالغ بر 

 میلیون نفر 

تأمین آب 
بهداشتی 
سالم در 
سطح 

روستاهای 
 استان  

ایجاد سامانه 
های نوین تأمین  

و توزیع آب 
 بهداشتی 

تهیه و نصب  
دستگاه 30

الکترولیز نمک 
تهیه و   -طعام 
دستگاه  8نصب 

در سطح تصفیه آب 
 استان  

 روستا 
تهیه و 

  1نصب 
 دستگاه 

تهیه و 
 1نصب 

دستگاه 
الکترولیز 

نمک 
 طعام   

تهیه و 
 2نصب 

دستگاه 
الکترولیز 

نمک 
 طعام  

تهیه و نصب  
دستگاه 5

الکترولیز نمک 
تهیه و   -طعام 
دستگاه  2نصب 

 تصفیه آب

تهیه و نصب  
دستگاه الکترولیز 6

تهیه   -نمک طعام 
دستگاه  2و نصب

 تصفیه آب

تهیه و نصب  
دستگاه 7

الکترولیز نمک 
تهیه و   -طعام 
دستگاه  2نصب

 تصفیه آب

تهیه و نصب  
دستگاه الکترولیز 6

تهیه -نمک طعام 
دستگاه  1و نصب

 تصفیه آب

تهیه و نصب  
دستگاه 6

الکترولیز نمک 
تهیه و  -طعام 
دستگاه  1نصب

 تصفیه آب

رسیدن به 
استانداردهای آب 

 WHOشرب 

8 
عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه 
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب 
 2000بیش از 

روستا با جمعیتی 
میلیون  2.1بالغ بر 

 نفر

تأمین آب 
شرب 

 روستاها 

احداث شبکه و 
خط انتقال  

 فاضالب

افزایش جمعیت 
برخوردار از آب 
 سالم و بهداشتی

 10 15 15 15 11.5 6 0 0 10.7 کیلومتر

9 
عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه 
 عدالت اجتماعی

تأمین آب شرب 
 2000بیش از 

روستا با جمعیتی 
میلیون  2.1بالغ بر 

 نفر

تأمین آب 
شرب 

 روستاها 
احداث تصفیه 
 خانه فاضالب

افزایش جمعیت 
برخوردار از آب 
 سالم و بهداشتی

 400 400 400 600 400 600 0 750 113 مترمکعب

   ارتقاء بهره وری  10

مهندسی 
مجدد 

تأسیسات 
تأمین و 

توزیع آب 
شرب 

روستاهای 
 استان  

مهندسی مجدد 
و زون بندی 
شبکه ها به 

منظور کاهش 
اتفاقات و  زمان  
و تعداد حوادث و 

پایین آوردن  
هزینه های بهره 

 برداری 

زون بندی شبکه 
های روستایی و 
مهندسی مجدد 

تأسیسات پمپاژ و  
تهیه و نصب  

شیرهای فشار  
 117شکن در 

 روستا

     روستا 

بازسازی 
و 

مهندسی 
مجدد 

تأسیسات 
آبرسانی 

25 
 روستا 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 
تأسیسات چاه و 

پمپاژ و زون 
بندی شبکه های 

توزیع آب 
 روستا  20شرب

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 
تأسیسات چاه و 

پمپاژ و زون بندی 
شبکه های توزیع  

 30آب شرب
 روستا 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 
تأسیسات چاه و 

پمپاژ و زون 
بندی شبکه های 

توزیع آب 
 روستا  20شرب

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 
تأسیسات چاه و 

پمپاژ و زون بندی 
شبکه های توزیع  

 22آب شرب
 روستا 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 
تأسیسات چاه و 

پمپاژ و زون بندی 
شبکه های توزیع  

 25آب شرب
 روستا 

مهندسی مجدد و 
زون بندی شبکه ها 

ی توزیع در 
راستای کاهش 

اتفاقات و  زمان و 
تعداد حوادث و 

پایین آوردن هزینه 
های بهره برداری و 
 کاهش تلفات آب 

ن ا تهـر

جدول شماره 1
چارچوب تدوین پروژه
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 :عنوان پروژه

 هدف کمی فعالیت عنوان فعالیت ردیف
واحد 
اندازه 
گیری  
 فعالیت

 برنامه زمانبندی انجام فعالیت بر اساس هدف کمی
منابع مورد 

نیاز 
میلیون )

 (ریال

 (میلیون ریال0نحوه تأمین مالی 

مدیر اجرایی  
پیش نیازها، الزامات و  ذینفعان پروژه پروژه

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول مفروضات پروژه
تسهیال بودجه عمومی

ت 
 بانکی

مشارکت 
بخش 
  -عمومی

 خصوصی

سرمایه 
گذاری 
بخش 

 خارجی

فاینانس 
 خارجی

   استانی ملی 

1 

تجهیز نقاط تحویل و 
توزیع آب با وسایل اندازه  

 گیری هوشمند 

 68تهیه و نصب 
دستگاه 

کنتورحجمی 
 66هوشمند در 

روستا در سطح 
 استان

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ √ - 2800 26 21 15 4 روستا 
معاونت  

نظارت بر 
 بهره برداری 

مدیریت  
شهرستان 

 مربوطه  
 تهیه کنتور حجمی 

2 

حمایت و اجرای برنامه 
های کاهش مصرف آب 

شرب در راستای مدیریت  
 مصرف 

 30تهیه و نصب 
 27عدد فلوتردر 

تهیه و  –روستا  
نصب کنتور خانگی  

  10000برای 
انشعاب در سطح  

تهیه و  –استان 
دستگاه   300نصب 

شیرآالت کنترلی در 
شبکه توزیع آب در 

 روستا   235

 روستا 

 8تهیه و نصب 
عدد 

 6فلوتردرمخازن
تهیه و نصب   –روستا 

کنتور خانگی برای 
تهیه  –انشعاب  2000

و نصب شیرآالت  
کنترلی در شبکه توزیع 

 روستا   48آب 

 7تهیه و نصب 
عدد 

 6فلوتردرمخازن
تهیه و نصب   –روستا 

کنتور خانگی برای 
تهیه  –انشعاب  2500

و نصب شیرآالت  
کنترلی در شبکه توزیع 

 روستا   63آب

 8تهیه و نصب 
عدد فلوتر در 

 –روستا  8مخازن
تهیه و نصب  کنتور 

  3000خانگی برای 
تهیه و  –انشعاب  

نصب شیرآالت کنترلی 
 49در شبکه توزیع آب 

 روستا  

 7تهیه و نصب 
عدد فلوتر در 

 –روستا  7مخازن
تهیه و نصب  کنتور 

  2500خانگی برای 
تهیه و  –انشعاب  

نصب شیرآالت کنترلی 
 75در شبکه توزیع آب 

 روستا  

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ √ - 20000
معاونت  

نظارت بر 
 بهره برداری 

مدیریت  
شهرستان 

 مربوطه  

تأمین اعتبار مورد 
نیاز جهت تهیه و 
نصب ملزومات 

 مورد نظر

3 

ایجاد سامانه های نوین  
تأمین و توزیع آب 

 بهداشتی 

 5تهیه و نصب 
دستگاه 

الکترولیز نمک 
طعام و 

دستگاه تصفیه 2
 آب 

   روستا 
 2تهیه و نصب 

دستگاه الکترولیز 
 1نمک طعام و 

 دستگاه تصفیه آب 

 1تهیه و نصب 
دستگاه الکترولیز 

 1نمک طعام و 
 دستگاه تصفیه آب 

 2تهیه و نصب 
دستگاه الکترولیز 

 نمک طعام  
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ √ - 17500

معاونت  
نظارت بر 

 بهره برداری 

مدیریت  
شهرستان 

 مربوطه  

تأمین اعتبار مورد 
نیاز جهت تهیه و 
نصب ملزومات 

 مورد نظر

4 

مهندسی مجدد و زون  
بندی شبکه ها به منظور 
کاهش اتفاقات و  زمان و 

تعداد حوادث و پایین  
آوردن هزینه های بهره 

 برداری 

زون بندی شبکه 
های روستایی و 
مهندسی مجدد 
تأسیسات پمپاژ 
و  تهیه و نصب  
شیرهای فشار  

 20شکن  در 
 روستا 

 روستا 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 

تأسیسات آبرسانی 
از تولید تا مصرف 

 روستا  5برای 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 

تأسیسات آبرسانی 
از تولید تا مصرف 

 روستا  6برای 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 

تأسیسات آبرسانی 
از تولید تا مصرف 

 روستا  5برای 

انجام مطالعات 
مهندسی مجدد 

تأسیسات آبرسانی 
از تولید تا مصرف 

 روستا  4برای 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ √ - 30000
معاونت  

نظارت بر 
 بهره برداری 

مدیریت  
شهرستان 

 مربوطه  

تأمین اعتبار مورد 
نیاز جهت اقدامات  

 مربوطه  

  2جدول شماره   
* 1395سال  –شرح تفضیلی پروژه   

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

ن ا تهـر

جدول شماره 2
شرح تفضیلی پروژه- سال 1395
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

استان سیستان و بلوچستان با مساحت 18۷50۲ کیلومتر 
مربع معادل 11/۴ درصد مســاحت کل کشور، به عنوان 
پهناورترین استان محسوب می گردد. جمعیت کل استان 
معادل ۲53۴3۲۷ نفر می باشد . که از این جمعیت تعداد 
1۲88160 نفر معــادل 51 درصد در روســتاها زندگی 

می کنند .
در حال حاضر از تعداد 6553 روستا، ۲۷0۷ روستا دارای 
شبکه آبرسانی و تعداد 38۴6 روستا فاقد شبکه می باشد. 
درصد بهره مندی از آب آشــامیدنی ســالم معادل 6۲/۲ 

درصد در مقابل ۷۴ درصد کشوری می باشد .
شرایط ویژه اســتان ایجاب می نماید که جهت تامین آب 
شرب شهرها و روستا به دنبال منابع تامین آب پایدار بوده و 
به همین جهت شرکت طی چند سال اخیر احداث مجتمع 
های آبرسانی را در برنامه کاری خود قرار داده است که این 
امکان را بوجود می آورد تا با اجرای خطوط انتقال، آب شرب 

پایداری برای جوامع روستایی ایجاد کند .
مجتمع های آبرسانی بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه : 
از تعداد 1۲ مجتمع آبرســانی بزرگ در حال اجرا توسط 
شرکت که شامل 1۷5۲ روستا می باشد، تعداد 9 مجتمع 

آبرســانی با اعتباری معادل 1۴10 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه در ســال 9۴ بهره مند گردیده 
اند که شــامل تلنگ چابهار، غرب و شرق بمپورایرانشهر، 
بازنگری طرح سیستان، بندینی کنارک، سیب و سوران، 
دشــت آبخوان خاش، گلوگاه زاهدان، زیرمجموعه ســد 
پیشین چابهار و دشت سراوان می باشند . این مجتمع ها 
1688 روستا با جمعیت تحت پوشــش 539۷۷6 نفر را 

شامل می شود .
جهت تکمیل 1۲ مجتمع بزرگ آبرســانی استان نیاز به 

اعتباری معادل ۷53۴ میلیارد ریال می باشد .
با بهره برداری از طرح های فوق در فاز اول افتتاح تعداد 30۷ 
روستا با جمعیت 1365۲۷ نفر تا 31 تیر 96 از نعمت آب 
آشامیدنی ســالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد . الزم 
به توضیح است با افتتاح طرح های فوق در فاز اول افتتاح 
شاخص برخورداری از آب شــرب استان ۷/5 درصد ارتقا 
پیدا می کند و با بهره برداری کل مجتمع های فوق شاخص 

استان 15 درصد رشد می کند .
روستاهای	بهره	مند	از	اعتبارات	صندوق	توسعه	:

تعداد 13 طرح در قالب اعتبارات تک روســتایی صندوق 

توسعه برای استان با اعتباری معادل 150میلیلرد ریال در 
نظر گرفته شده است که شامل تعداد 81 روستا با جمعیت 

33۲53 نفر می باشد .
جهت تکمیل طرح های فوق نیاز به اعتباری ۲۲0 میلیارد 

ریال است .
در فاز اول بهره برداری از طرح های فوق تعداد ۲8 روستا 
با جمعیت ۷189 نفر از نعمت آب شرب برخوردار خواهند 
شد و شاخص اســتان 0/6 درصد ارتقا می یابد . در صورت 
اتمام طرح های فوق شاخص بهره مندی از آب شرب استان 

1/۷ درصد ارتقا می یابد .
در مجمــوع در صورت تکمیــل طرح های بهــره مند از 
اعتبارات صندوق توسعه ملی شاخص بهره مندی از نعمت 

آب شرب استان 16/۷ درصد ارتقا می یابد .

استان  سيستان و بلوچستان

مهندس	محمدرضا	نارویی،	مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	سیستان	و	بلوچستان	:	

تحولی عظیم در برخورداری 
روستاهای کشور از آب شرب سالم و 
بهداشتی تدبیر نیک، دولت تدبیر و 
امید با حمایت صندوق توسعه ملی
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مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان کرمان گفت: با تخصیص 
اعتبارات صندوق توســعه ملی از محل بندح تبصره 5 قانون 
بودجه سال 9۴بیش از80مجتمع آب رسانی در استان کرمان 
که 6۲ مورد از آنها در راســتای تحقق مفاد اقتصاد مقاومتی 

میباشد تعریف شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان ،علی رشیدی با 
بیان اینکه این 80مجتمع روستایی در سراسر استان و عمدتا 
در شــرق وجنوب کرمان واقع شــده اند، افزود: اعتباری بالغ 
بر100میلیاردتومــان از محل صندوق توســعه ملی به آبفار 

اختصاص یافت .
وی با تاکید براینکه در شــرایط فعلی که مسائل مالی یکی از 
مهم ترین دغدغه های شــرکت آبفار در سطح کشور واستان 
می باشــد افزود: با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی وسیاست 
های ۲۴گانه آن دراین پروژه ها نیز ســعی شده با تکیه براین 
مفهوم جلو برویم.  رئیس هیئت مدیره شــرکت آبفار استان با 
اشاره به اینکه 3۴مجتمع ازمجموع این تعداد با 391روستا به 

شکل کامل تا پایان سال به بهره برداری می رسد،اظهار کرد: 
همچنین فاز اول ۲8پروژه شامل 101 روستا نیز تاپایان 

سال به بهره برداری می رســد.  رشیدی تصریح کرد: 
۴9۲روســتا با جمعیت 165هزار و166نفر در سال 
95 درقالب افتتاح کامل پروژه  ویا فاز اول از نعمت 

آب شرب سالم بهره مند می شوند .
مدیرعامل شرکت آبفار اســتان با اشاره به اینکه 
۴9پروژه تک روســتایی نیز برای اســتفاده از 
اعتبــارات صندوق توســعه ملی تعریف شــده 
است،گفت: از این تعداد، ۲1روستا که جمعیتی 
بالغ بر۲1هزار نفر را تحت پوشش دارد نیز در سال 
جاری به آب شرب سالم دست می یابند.  رشیدی 

افزود: مناقصه تمام پــروژه های اقتصاد مقاومتی 
این شــرکت  در قالب 1۴ پیمانکار به اتمام رسیده 

وعملیات اجرایی بعضی از آنها آغاز شده است.
وی بیــان کرد: شهرســتان هــای جنوبی عنبرآبــاد، قلعه 
گنج،منوجان ورودبار جنوب بیشــترین حجم کاری وتعداد 

باالتر پروژه ها را دارند.
رشیدی با بیان اینکه ۴شهرستان شرقی استان نیز با 11پروژه 
بزرگ در این طرح برنامه ریزی شده اند گفت: ۲5میلیاردتومان 
بودجه برای آب رســانی به این ۴شهرستان شرقی اختصاص 
یافته است.  وی یکی از بزرگ ترین پروژه های شرق استان را 

دراین طرح پروژه آب رســانی به مجتمع مرکزی 
فهرج ذکــر کرد واظهار کرد: 

یــن پــروژه  در ا
ز  ۷روستا ا

مجموع 6۷روستای تحت پوشش در فاز اول به آب شرب سالم 
دسترسی پیدا می کنند.  مدیرعامل شرکت آبفار استان با تاکید 
براینکه جمعیت باالی تحت پوشــش این پروژه اهمیت آن را 
زیاد کرده تصریــح کرد: از جمعیت ۲۲هزار نفری این منطقه 
در فاز اول 11هزارو300نفر به آب شرب سالم دسترسی پیدا 
می کنند .  وی همچنین با اشــاره به اینکه در جنوب اســتان 
نیز33پروژه جهت اســتفاده از اعتبار بنــدح تبصره 5 قانون 
بودجه سال 9۴برنامه ریزی شــده اند تاکید کرد: در جنوب 
اســتان کرمان درقالب این 33پروژه 338هزار میلیون ریال 
اعتبار از صندوق توســعه ملی تخصیص یافته است.  رشیدی 
با تاکیــد براینکه اجرای این پروژه ها انقالبی درآب رســانی 
روستایی در سطح استان ایجاد می کند اظهار کرد: 36طرح 
نیز در حوزه شمال استان وشهرستان هایی چون بافت، ارزوئیه 

ورابر درمیانه جنوبی استان تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت آبفار استان با تشکر از پرسنل وپیمانکاران 
آبفار استان گفت: بی شــک اگر حجم زیادی از این پروژه ها 
تاپایان سال به بهره برداری می رسد نتیجه تالش شبانه روزی 
همکاران ما در آبفار وهمکاری و مساعدت پیمانکاران توانمند 
در این پروژه ها است.  وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها عمدتا 
در مجتمع های روســتایی که شامل چندین روستا می شود 
تعریف شده اســت وعالوه براین در پروژه های تک روستایی 
نیز که ۴9روستا را شامل می شود ۲1روستا در 
ایام اهلل دهه فجر آماده بهره برداری 
از پــروژه آب رســانی خود 

خواهند بود.

انقالب آبی درراستای اقتصاد مقاومتی در روستاهای کرمان

آب رسانی
 به 249روستای استان کرمان

 با دستور رئیس جمهور آغاز شد
همزمان با دستور رئیس جمهور به شــکل ویدئو کنفرانس وبا حضور قائم مقام  وزیرنیرو و مدیرعامل شرکت آبفار کشور، 

آب رسانی به ۲۴9 روستای بدون آب استان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان ،مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان  درحاشیه  این مراسم درخصوص 

پروژه های افتتاح شده ،گفت: این پروژه ها درقالب ۲5مجتمع  آب رسانی در ۲3شهرستان استان تعریف شده اند. علی رشیدی افزود: 
آب رســانی به ۲5مجتمع روستایی شامل ۲۴9روستا تحت پوشش ویا ســطح دو در این پروژه تعریف شده است که خوشبختانه پروژه 
ها همگی باالی ۷0درصد پیشــرفت فیزیکی دارند. وی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها حفر وتجهیز30حلقه چاه ولوله گذاری خط 
انتقال به طول 1100کیلومتر و نیز احداث مخزن به حجم ۲5هزار متر مکعب باید انجام شود که تا این لحظه ۲۲حلقه چاه حفر شده، لوله 
گذاری به طول 615کیلومتر محقق شــده ونیز مخزن به حجم 1۴هزار و۲00متر مکعب احداث شده است. مدیرعامل آبفار استان کرمان 
تصریــح کرد:باتوجه به فازبندی بودن برخی از طرح ها حفر وتجهیز 8حلقه چاه ونیز لوله گذاری ۴85کیلومتری باقی مانده اســت که به 
زودی انجام می شــود وفازهای بعدی برخی پروژه ها تاپایان سال به بهره برداری می رسد. رشیدی ابراز کرد:اعتبار1۲6میلیاردتومانی 

این پروژه ها از محل صندوق توسعه، ماده 180ویژه مناطق  محروم، ردیف اجرایی و ماده 10 و1۲قانون تامین شده است.  
این پروژه ها در شهرستان های انار، جیرفت، قلعه گنج،ریگان و...واغلب در مناطق بدون آب ومحروم استان واقع شده اند.

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

 استان كرمان
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 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

	مصاحبه	اختصاصی	خبرگزاری	برقاب	با	مهندس	سید	هادی	حسینی	بیدار	
مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	شهری	استان	همدان	:

 26 تصفیه خانه وزارت نیرو در سال 95 جهت کمک به محیط 
زیست و سالمت مردم افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد

وضعیت	شــرکت	آب	و	فاضالب	در	استان	همدان	
چگونه	است	؟

اســتان همدان  به دلیل خشکسالی ، وضعیت آبی خوبی در 
1۴ساله اخیر نداشته است . قرار بود کارهای خوبی انجام شود 
از جمله انتقال آب از سد تالوار که متاسفانه به دلیل کمبود 
اعتبارات فاصله ی زیادی تا اتمام دارد . اگرچه همدان دچار 
تنش آبی بود  واز طرف وزارت نیرو جزو استانهایی که وضعیت 
قرمز داشتند مشخص شده بود ولی در طی سالهای گذشته با 
توجه به توانائی و دلسوزی کارکنان و اجرای طرحهای کوتاه 
مدت و میان مدت به طور مثال اســتفاده از آب رودخانه ها 

در فصول غیر زراعی اقدامات خوبی برای مقابله با این تنش 
صورت گرفت .

در این برنامه کارشناســان اداره آب و فاضالب توانســتند 
با برنامه ریــزی معین و هدفدار و مهار و اســتفاده بهینه از 
ظرفیتهای آبی استان آبهای مورد نظر را هدایت و با استفاده 
از طرحهــای ارزان قیمت آبها را به تصفیه خانه های شــهر 
همدان هدایت کرده و مورد استفاده قرار دهند. با این برنامه 
هدفدار توانستیم در طی این ســالها از قطعی آب درسطح 

شهر جلوگیری کنیم .
یکی از کارهای مهمی که انجام شد اجرای پروژه بند انحرافی 

خاکــو بر روی روخانه ی خاکو بود کــه آب این رودخانه در 
فصول غیر زراعی به ســمت تصفیه خانه ی شهید بهشتی 
همدان هدایت شــد  و نیز استفاده  از آب رودخانه ی عباس 
آباد در فصول غیر زراعــی تا میزان ۲50 لیتر در ثانیه که در 
تصفیه خانه ی عباس آباد تصفیه و وارد شــبکه ی آبرسانی 
شهر همدان شــد . در بخش دیگری از کارهای انجام  شده 
هوشمند سازی سیستم توزیع آب بود که با کمترین قیمت 
تمام شده توانستیم توزیع آب در همدان را هوشمند سازی 
کنیم . با نصب این کنترلگرهای فشــار بروی ۴0دســتگاه 
شیر فشار شــکن از طریق مدیریت فشار در شبکه و توزیع 
عادالنه آب و جلوگیری از نشــت آب در شبکه توزیع موفق 
شدیم نسبت به سال 86 تولید آب را از1960لیتر در ثانیه  با 
مهندسی مجدد ، تله متری ، نصب سیستم جی آی اس  ، به 
حداقل رساندن حوادث شبکه و باال بردن سرعت در تعمیرات 
و اصالح شــبکه آب در 1395 به 1560لیتر در ثانیه تقلیل 
دهیم همچنین بایستی اشاره کنم در طی این سالها  مساکن 
تازه احداث شده طرح مسکن مهر ونیز فروش سالیانه تا ده 

هزارانشعاب جدید نیز به وقوع پیوسته است .
با	توجه	به	نامگذاری	ســال	1395به	نام	سال	اقتصاد	
مقاومتی		و	اقدام	وعمل	چه	کارهای	را	در	تحققق	این	

شعار	انجام	داده	اید�	
با توجه به کارشناســان متخصص و فنی موجود در شرکت 
آب و فاضالب استان همدان و تالش و پیگیری های خالصانه 
و دلســوزانه این عزیزان ، ما در طی این مدت توانســتیم با 
اقداماتی که کمترین هزینه را داشته و با توجه به اصل اقتصاد 
مقاومتی و اقدام و عمل در مدیریت آب استان اقدامات خوبی 

ا ن همد

جناب آقای مهندس سيدهادی حسينی بيدار رئيس هيئت مديره  ومديرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان
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را انجام دهیم که امیدواریم این اقدامات در شــان و لیاقت 
مردم خوب استان بوده باشد و وظیفه خدمتگزاری و سقایی 

را در حد انتظار ایشان انجام داده باشیم .
الحمداهلل به لطف پروردگار متعال و به همت تمامی کارکنان 
شرکت و پیمانکارن داخل استان توانسته ایم تمام پروژه ها 
را فعال و در حال اجرا نگهداریم هر چند در بحث اعتبارات با 
کمبود اعتبارات مالی مواجه هستیم . شرکت آب و فاضالب 
استان از یک میلیون و صد و سه هزار جمعیت شهری استان 
افتخار دارد که در حدود یک میلیون و صد ویک هزار نفر را 
تحت پوشش خدمات آب قرار دهد. پوشش خدمات آب در 
9شهرستان و ۲9شــهر در حال اجرا می باشد.این جمعیت 
99/85% جمعیت استان می باشد ، در خدمات جمع و دفع 
بهداشتی فاضالب نیزدر صورتی که این رقم در کل کشور به 
۴5% بیشتر نمی رسد آمار تحت پوشش استان ما 6۴% می 
باشد .  با توجه به اقتصاد مقاومتی که در وزارت نیرو تعریف 
شــده مقرر شــده که ۲6 تصفیه خانه فاضالب در سال 95 
جهت کمک به محیط زیست و سالمت مردم و باز چرخانی 
آب افتتاح و مورد بهر برداری قرار گیرد. ما افتخار این را داریم 
که پروژه تاسیســات شهرستان رزن در مجموعه طرح های 

پروژه های اقتصــاد مقاومتی بوده که با 100%پیشــرفت 
فیزیکی و تکمیل و تمام شده اســت . این پروژه با اعتباری 
بالغ بر8میلیارد تومان بعد از ماه مبارک رمضان به دســت 
مقام عالی وزارت و اســتاندار همدان افتتاح خواهد شــد و 
امیدواریم هدیه خوبی را به مردم شــریف و غیرتمند استان 

پیش کش کنیم .
اقتصاد	مقاومتــی	در	صنعــت	آب	را	چطور	معنی	

می	کنید؟
یکی از اصولی که ما پیش رو داشته ایم و در حرکت های آب و 
فاضالب مورد توجه خاص بوده حمایت از تولید ملی و توجه 
به نخبگان و استفاده از فناوری نوین می باشد. همچنین توجه 
به اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیتهای پیمانکاران 
بومــی و فعال نمودن نظام پیشــنهادات شــرکت و تعریف 
مشوق های الزم و مناسب به نوآوری و اصالح فرآیند و بهبود 
مستمر و اصالح الگوی مصرف ،اطالع رسانی و استفاده از بخش 
خصوصی و ایجاد تشــویق های تازه از مدل روشهای جدید 
مالی برای سرمایه گذاری ،توسعه ارائه خدمات الکترونیکی 
به مشترکین ،بکا رگیری از ظرفیت های خالی در بخش های 
فاضالب و تحت پوشــش قرار دادن مشترک به طبع افزایش 
رفاه عمومی و بهداشــتی و کمک به حفاظت محیط زیست 

از دیگر مصادیق اقتصاد مقاومتی در صنعت آب می باشد. 
رویکرد		اقدامات	شما	در	راستای	برنامه	های		وزارت	

نیرو	چگونه	محقق	می	گردد�	

بنا به دستور مقام عظمای والیت در سال جدید و رویکرد هائی 
که مقام عالی وزارت نیرو برای اقتصاد مقاومتی از جمله:1-

دانش بنیان بودن توســعه ۲-توجه به مردمی بودن اقتصاد 
3-مصرف بهینه آب و برق ۴-درون زا بودن صنعت آب و برق 
و برون گرا بودن اقتصاد صنعت آب و برق- اعالم نموده است 
وبا توجه به مطالب و سرفصل های تبیین شده در این حوزه 
بدون تردید اجرائی شدن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی به 
نیازهای صنعت آب و فاضالب کشــور پاســخ خواهد داد و 
شرکت آب و فاضالب استان همدان از تمام ظرفیتهای خود 
برای ورود به عرصــه اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی که عدالت 
محور و مردم بنیاد است با توجه به توان و تدبیر خود بهره مند 

خواهد شد . 

ا ن همد
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مدیرعامل	شــرکت	آبفار	همدان	از	هدررفت	7�27	
درصدی	آب	در	روســتاهای	همــدان	خبر	داد	و	
گفت:پیش	بینی	می	شــود		233	روستای	همدان	با	

تنش	آبی	مواجه	شوند�
به	گــزارش	روابط	عمومی	شــرکت	آب	
وفاضالب	روستایی	اســتان،	آقای	سید	
مصطفی	هاشمی	مدیر	عامل	شرکت		گفت	
:	یک	میلیون	و	757	هزار	نفر	در	اســتان	
همدان	سکونت	دارند،	که	از	این	تعداد	716	

هزار	نفر	در	روستا	ها	ساکن	هستند�
وی	با	بیان	اینکه	این	جمعیت	روستایی	در	
هزار	و	71	روستا	ساکن	است،	عنوان	کرد:	از	
این	تعداد	775	روستا	تحت	پوشش	شبکه	
آب	و	فاضالب	روســتایی	استان	همدان	

قراردارد�
مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	
استان	همدان	با	بیان	اینکه	نسبت	جمعیت	

روستایی	به	شهری	در	کشور	29	درصد	و	در	استان	
همدان	42	درصد	اســت،	گفت:	همدان	اســتانی	
روســتایی	بوده	و	به	نوعی	زندگی	در	روستاهای	آن	

آسان	است�
در	4	شهرستان	استان	همدان	جمعیت	روستایی	بر	

شهری	غالب	است
وی	با	بیان	اینکه	در	6	شهرســتان	اســتان	همدان	
جمعیت	روستایی	با	جمعیت	شهری	برابر	و	یا	جمعیت	
روستایی	بر	شهری	غالب	است،	گفت:	در	شهرستان	
های	بهــار،	رزن،	کبودراهنــگ	و	فامنین	جمعیت	

روستایی	بر	شهری	غالب	است�
کل	منابع	آبی	استان	همدان	از	منابع	زیرزمینی	تامین	
می	شود	و	تاکنون	از	سدها	بی	بهره	بودیم	ولی	به	دنبال	
این	هستیم	که	آب	تعدادی	از	روستاها	از	آب	پشت	

سدها	تامین	شود�
وی	با	اشاره	به	اینکه	890	منبع	تامین	آب	روستاها	در	
سطح	استان	همدان	وجود	دارد،	افزود:	از	397	منبع	
چاه	عمیق،	143	چشــمه،	20	رشته	قنات	و	320	چاه	
دستی	برای	تامین	آب	روستاها	استفاده	می	شود	که	
مدیریت	این	منابع	در	سطح	استان	همدان	بویژه	در	

فصول	پیک	و	گرم	کار	دشواری	است�
هاشمی	با	بیان	اینکه	چاه	های	دستی	و	چشمه	ها	از	
آبهای	سطحی	تغذیه	می	شود	و	با	کمترین	اتفاقات	در	
بارش	ساالنه	این	چاه	ها	نیز	دچار	مشکل		می	شوند،	

عنوان	کرد:	450	روستا	از	محل	آبهای	سطحی	تامین	
آب	می	شوند	که	باید	مراقبت	بیشتری	از	آنها	کرده	و	

برنامه	های	پایدارتری	برای	آنها	تدوین	شود�
وی	با	اعالم	اینکه	به	ســبب	بارش	مناسب	امسال	

چشمه	ها	مشکلی	نداشــتند،	گفت:	در	روستاهای	
اســتان	همدان	106	هزار	مترمکعب	مخزن	ذخیره	
آب،	هزار	و	900	کیلومتــر	خطوط	انتقال	آب	و	چهار	

هزار	کیلومتر	خطوط	توزیع	وجود	دارد�
مدیرعامل	شرکت	آبفار	اســتان	همدان	با	اشاره	به	
اینکه	در97	تا	98	درصد	از	روستاهای	استان	همدان	
تاسیسات	آبرسانی	ایحاد	شده	است،	گفت:	قرار	است	
تا	پایان	برنامه	ششــم	میزان	بهره	مندی	روستاها	از	
خدمات	شرکت	به	88	درصد	برسد،	که	در	حال	حاضر	
میزان	بهره	مندی	روستاها	از	آب	68.5	درصد	است�
میزان	بهره	مندی	روستاهای	استان	همدان	از	آب	

5�68	درصد	است
وی	با	اشاره	به	اینکه	تا	پایان	برنامه	ششم	باید	میزان	
بهره	مندی	به	84	درصد	برسد،	گفت:	در	حال	حاضر	
میزان	بهره	مندی	روســتاهای	استان	همدان	از	آب	
5�68	درصد	است	که	در	این	راستا	برش	های	سالیانه	

انجام	شده	و	برنامه	مشخص	است�
تخصیص	بیش	از	41	میلیارد	تومان	از	محل	سفر	

ریاست	جمهوری
هاشمی	با	اشاره	به	سفر	ریاست	جمهوری	به	استان	
همدان	عنوان	کرد:	در	این	ســفر	قرار	شــد	در	طی	
ســالهای	94	و	95،	40	میلیارد	تومــان	در	بخش	
مجتمع	های	آبرســانی	اولویت	دار	اعتبار	تخصیص	
یابد	که	سال	گذشــته	مبلغ	پنج	میلیارد	تومان	از	

محل	ردیف	اعتباری	ملی	و	36	میلیارد	و	600	میلیون	
تومان	از	محل	صندوق	توسعه	ارزی	برای	این	منظور	

تخصیص	یافت�
وی	اظهار	داشت:	سال	گذشته	یک	میلیارد	تومان	از	
منابع	استانی،	یک	میلیارد	و	100	میلیون	
تومان	از	محل	مــاده	10و12	و	یک	میلیارد	
تومان	از	محل	بند	»ه«	تبصره	9	به	شرکت	

آبفار	همدان	تخصیص	یافت�
هاشــمی	افزود:	از	محل	اعتبارات	سفر	
ریاست	جمهوری	تعهد	داریم	در	19	مجتمع	
آبرسانی	و	88	پروژه	تک	روستایی		هزینه	
کنیم	که	در	اوایل	امسال	نیز	بخشی	از	این	
اعتبارات	به	حساب	شرکت	آبفار	همدان	

تخصیص	یافت�
وی	با	بیان	اینکه	براســاس	سیاستهای	
اقتصاد	مقاومتی	تکالیفی	برای	شــرکت	
تعیین	شــد،	گفت:	تکمیــل	9	مجتمع	
آبرسانی	و	اجرای	پروژه	تک	روستایی	در	34	روستا	
تا	پایان	سال	مالی	95	در	دستور	کار	قرار	گرفته	است	
که	با	تکمیل	این	پروژه	ها	160	هزار	نفر	از	آب	ســالم	

برخوردار	می	شوند�
مدیرعامل	شــرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	استان	
همدان	درباره	فاضالب	روســتایی	نیز	بیان	کرد:	در	
بخش	روســتایی	کل	کشور	در	زمینه	فاضالب	اقدام	
قابل	توجهی	صورت	نگرفته	به	این	دلیل	که	در	گذشته	
در	روستاها	آب	نبوده	تا		کاری	در	زمینه	فاضالب	انجام	

شود�
وی	افزود:	حجم	تولید	فاضالب	در	ســطح	روستاها	
پایین	بــوده	و	از	نظر	فنــی	تصفیه	خانه	دچار	تنش	
می	شود	و	همین	امر	سبب	شده	تا	فاضالب	روستاها	

برای	تصفیه	وارد	مدار	تصفیه	خانه	نشود�	
هاشمی	با	اشــاره	به	اینکه	80	تا	90	درصد	فاضالب	
خانوارهای	روستایی	استان	همدان	در	چاه	جذبی،	
جذب	می	شــود،	گفت:	هیچ	فاضالبی	از	روســتای	
ابرو	به	سد	اکباتان	نمی	رسد	و	اگر	همه	فاضالب	این	
روستا	جمع	آوری	شود	سه	ماه	زمان	نیاز	دارد	تا	به	سد	

اکباتان	برسد�
20صدم	درصد	از	جمعیت	روســتایی	همدان	تحت	

پوشش	شبکه	فاضالب	می	باشند�
وی	با	اعالم	اینکه	تا	پایــان	برنامه،	2.88	درصد	از	
جمعیت	روستایی	اســتان	همدان	به	تصفیه	خانه	

223روستای	همدان	با	تنش	آبی	مواجه	هستند

هدررفت 27/7 درصدی آب در  روستاهای  همدان
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

ا ن همد

فاضالب	مجهز	شوند،	تصریح	کرد:	در	حال	حاضر	20	
صدم	درصد	از	جمعیت	روستایی	استان	همدان	تحت	

پوشش	شبکه	فاضالب	قرار	دارند�
هاشمی	بیان	کرد:	برای	روســتاهای	ابرو،	سیمین،	
یلفان	و	ارزانفود	شــبکه	های	جمع	آوری	فاضالب	
ایجاد	شده	ولی	اجازه	ورود	فاضالب	به	این	شبکه	داده	
نمی	شود	چون	حجم	قابل	توجهی	نیست،	انشعابات	
مربوط	به	روستای	ارزانفود	در	دست	اجراست	که	با	
ورود	فاضالب	تصفیه	خانه	این	روستا	نیز	فعالیت	خود	

را	آغاز	می	کند�
مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	همدان	
تصریح	کرد:	آلودگی	ای	از	طریق	فاضالب	روستاها	
برای	منابع	آبی	سطحی	ایجاد	نمی	شود	و	مناطقی	که	
مشــکل	دارند	نیز	برنامه	ریزی	الزم	برای	جلوگیری	
از	آلودگی	انجام	شده	شــده	که	افتتاح	تصفیه	خانه	
روستای	ارزانفود	در	صورت	داشتن	فاضالب	از	جمله	

این	برنامه	هاست�
وی	با	بیان	اینکه	روستاهای	یلفان	و	سیمین	در	اولویت	
بعدی	برای	اجرای	تصفیه	خانه	هستند،	گفت:	اولویت	
نخست	برای	اجرای	تاسیسات	فاضالب	روستاهای	

نزدیک	به	شهرهاست�
وی	اظهار	داشت:	در	سطح	استان	همدان	58	مجتمع	
آبرسانی	طراحی	شده	که	تعداد	اجرایی	شده	و	تعدادی	
در	دست	اجراست	و	اولویت	در	اجرای	مجتمع	ها	این	
است	که	تعداد	روستای	بیشــتری	را	تحت	پوشش	

قرار	گیرد�
هاشمی	با	اشاره	به	اینکه	در	زمینه	اجرای	مجتمع	های	
آبرسانی	مشکالت	متعددی	وجود	دارد،	تصریح	کرد:	
بیشتر	مشکالت	مسائل	اجتماعی	و	تنشهای	موجود	
بین	روستاهاســت	چراکه	در	بحث	آب	روستاییان	
احساس	مالکیت	دارند	و	با	انتقال	آب	به	مناطق	دیگر	
موافق	نیســتند	ولی	تاکنون	مشکالت	با	همکاری	
فرمانداریها	برطرف	شده	به	غیر	از	برخی	موارد	که	از	

طریق	مراجع	قضایی	وارد	عمل	شده	ایم	�
وی	با	اعالم	اینکه	در	سالهای	گذشته	17	تا	20	میلیارد	
تومان	زیان	انباشته	برای	شرکت	وجود	داشت	گفت:	
دولت	از	طریق	کمک	زیــان	اعتباراتی	را	در	اختیار	
شرکت	قرار	می	دهد	که	پاسخگوی	نیاز	استان	نیست�

افزایش	آب	بهای	روستایی	ابالغ	نشده	است
مدیرعامل	شرکت	آبفار	اســتان	همدان	بیان	کرد:	
امسال	هیچ	افزایشی	در	زمینه	آب	بها	نداشتیم	و	این	
افزایش	توسط	مجلس	شورای	اسالمی	مورد	تصویب	

قرار	گرفته	و	به	شرکت	مهندسی	ابالغ	می	شود�
وی	با	اشــاره	به	اینکه	از	ابتدای	سال	95	تمام	امور	
نگهداری	به	بخش	خصوصی	واگذار	شده	است،	اظهار	
داشت:	این	شرکتها	هویت	حقوقی	داشته	و	براساس	

قانون	عمل	می	کننــد	و	در	مقابل	برای	جلوگیری	از	
ضایع	شدن	حقوق	آب	داران	تعاونی	هایی	نیز	در	این	

زمینه	تشکیل	شده	است�
هاشمی	با	اعالم	اینکه	بیش	از	12	هزار	مورد	کار	تعمیر	
و	رفع	نشتی	سال	گذشته	برای	مخازن	آب	روستایی	
انجام	شد،	تصریح	کرد:	در	بخش	مشترکان	به	شدت	
دنبال	این	هســتیم	که	کنتورهای	خراب	مشترکان	
تعویض	شود	که	در	سه	ماهه	امسال	هزار	و	100	دستگاه	

کنتور	خراب	در	روستاهای	همدان	تعویض	شد�
آبرسانی	سیار	به	22	روستای	همدان

وی	با	اشــاره	به	اینکه	عمده	هدررفت	آب	در	بخش	
انشــعابات	غیرمجاز	بوده	که	بیشتر	برای	مصارف	
غیرشــرب	اســت	گفت:	در	حال	حاضر	22	مورد	از	
روستاهای	استان	همدان	با	تانکرهای	آبرسانی	انجام	
می	شود	که	عمده	روستاها	با	جمعیت	پایین	هستند	

و	بیشتر	در	شهرستان	فامنین	است�
مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	همدان	
بیان	کرد:	سه	میلیارد	و	300	میلیون	تومان	مطالبات	
شرکت	آبفار	از	مشــترکان	بوده	که	با	برخی	از	این	

مشترکان	برخورد	قضایی	نیز	صورت	گرفته	است�
وی	ارســال	اخطاریه	برای	مشترکان	بدهکار،	قطع	
انشعابات،	معرفی	به	مراجع	قضایی	و	ارسال	اکیپهای	
وصول	به	درب	منازل	روستاییان	را	از	راه	های	وصول	

مطالبات	شرکت	آبفار	همدان	برشمرد�
هدررفت	27.7	درصدی	آب	روستایی

وی	میزان	پرت	آب	در	حوزه	آب	روســتایی	استان	
همــدان	را	27.7	درصد	اعالم	کــرد	و	گفت:	باید	
کنتورهای	حجمی	در	سطح	مخازن	روستاها	نصب	

شود	که	بتوان	به	طور	دقیق	میزان	هدررفت	را	اعالم	
کرد�

هاشمی	با	اعالم	اینکه	در	بخش	مجتمع	های	آبرسانی	
بدهی	به	پیمانکاران	صفر	شــد،	گفــت:	در	بخش	
پروژه	های	تک	روســتایی	هفت	میلیارد	تومان،	در	
بخش	تجهیزات	و	تعمیرات	پمپ	600	میلیون	تومان	
و	در	بخش	نگهداری	یک	میلیارد	و	500	میلیون	تومان	

به	آب	داران	بدهکار	هستیم�
وی	اظهار	داشت:	سال	گذشته	23	حلقه	چاه	جدید	که	
حفاری	شده	بود	تجهیز	شدند	و	جایگزین	چاه	هایی	
شدند	که	خشک	شــده	یا	امکان	بهره	برداری	از	آنها	

وجود	نداشت�
مدیرعامل	شــرکت	آب	و	فاضالب	استان	همدان	با	
اشــاره	به	اینکه	به	ازای	هر	مترمکعب	بیش	از	10000	
تومان	آبرسانی	سیار	باید	هزینه	شود،	تصریح	کرد:	در	
سالهای	گذشته	با	مشکالت	مالی	مواجه	بودیم	و	اینکه	
انتظار	داشته	باشیم	به	تنهایی	این	مشکالت	توسط	
شــرکت	آبفار	در	مدت	زمان	کوتاه	حل	شود،	ممکن	
نیست�	وی	گفت:	برای	رفع	مشکل	این	روستاها	83	
میلیارد	تومان	اعتبار،	حفر	99	حلقه	چاه،	تجهیز	139	
حلقه	چاه،	بهسازی	29	دهنه	چشمه	و	قنات	و	اجرای	

349	کیلومتر	شبکه	نیاز	است�
مدیرعامل	شــرکت	آب	و	فاضالب	روستایی	استان	
همدان	با	اشاره	به	اینکه	سال	گذشته	چهار	هزار	و	86	
مورد	انشعاب	غیرمجاز	شناسایی	شده	که	هزار	و	271	
مورد	از	این	تعداد	مجاز	شدند،	گفت:	388	انشعاب	
غیرمجاز	امسال	شناسایی	شده	که	201	مورد	از	این	

تعداد	به	انشعابات	مجاز	تبدیل	شده	است�
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به سرمایه گذاری 16 میلیون دالری برای احداث دو نیروگاه 
خورشیدی هفت مگاواتی در همدان گفت: طی مذاکراتی که 
با سرمایه گذار آلمانی انجام شده این دو نیروگاه خورشیدی 

تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، حاجی رضا تیموری با اشاره به شعار امسال با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« تصریح کرد: مســئولین و 
مردم باید دســت در دست یکدیگر برای تحقق شعار امسال 

همت کنند.
وی با بیــان اینکه اقتصاد مقاومتی ریشــه قرآنــی دارد و 
برنامه ریزی صحیح و اصولی برای آینده و خنثی سازیتوطئه 
دشمنان است، گفت: هدف از اقتصاد مقاومتی رونق تولید و 
اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه جامعه و استحکام بخشیدن به 

کشور در برابر دشمنان است. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به سیاست وزارت نیرو در راســتای اقتصاد مقاومتی عنوان 
کرد: سیاست وزارت نیرو بر این اســت تا با افزایش راندمان 
نیروگاه ها که در حال حاضر حدود 38 درصد اســت در این 

زمینه اقدام عملی داشته باشد.
وی افزود: کاهش تلفــات انرژی انتقال و توزیع نیروی برق و 
بهینه سازی مصرف انرژی که مورد تأکید مقام معظم رهبری 

است از دیگر برنامه های وزارت نیرو و شرکت توزیع است.
	کاهش	تلفات	انرژی	برق	استان	به	11.5	درصد	

تیمــوری با بیان اینکه یکی از موفقیت های شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان بحث کاهش تلفات بوده است، 
گفت: با اقدامات انجام شده طی چند سال گذشته توانسته ایم 
تلفات انرژی را در شــبکه های برق استان از ۲۲.5 درصد به 
11.5 درصد کاهش دهیم که به معنای حفظ ســرمایه ملی 

است.
وی ابراز داشت: چنانچه در کشــور یک درصد تلفات انرژی 
برق کاهش یابد بدون احتساب سوخت معادل ۲50 میلیارد 

تومان صرفه جویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه به همت شرکت توانیر و شرکت های توزیع 
نیروی برق سراسر کشور در سال آینده تلفات انرژی برق در 
کشور تک رقمی و به کمتر از 10 درصد کاهش می یابد، گفت: 

تلفات انرژی شــبکه برق استان همدان نیز در افق 1۴0۴ به 
پنج درصد کاهش خواهد یافت.

تیموری افــزود: اگر امروز با افتخــار می گوییم 100 درصد 
جمعیت شهری و روستایی اســتان از نعمت برق برخوردار 
هستند، نشان از همت و غیرت مسئولین و کارکنان تالشگر 

شرکت برق دارد.
	تأمین	برق	و	خدمات	دهی	مناسب	همکاری	و	

همراهی	مردم	را	می	طلبد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان 
اینکه گردش مالی شرکت برق درآمد هزینه ای است، تصریح 
کرد: این شــرکت حــدود 83 میلیارد تومان از مشــترکان 
طلب دارد به همین دلیل نمی توانیم متناســب با نیاز آنان 

زیرساخت های شبکه ای برق و نیروگاه احداث کنیم.
وی ابراز داشــت: قدرت نصب شــده در نیروگاه های کشور 
حدود ۷۴ هزار و 300 مگاوات است ولی چون اکثر نیروگاه ها 
قدیمی، حرارتی و آبی هستند، نمی توانند با راندمان باال کار 
کنند و راندمان نیروگاه های کشور در حال حاضر 38 درصد 
بوده و جزو تعهدات وزارت نیرو این است که این میزان را به 

۴5 درصد افزایش دهد.
وی گفت: با توجه به راندمان پایین نیروگاه ها حدود 50 هزار 
مگاوات انرژی را می توانند تأمیــن کنند و چنانچه تقاضای 
مصرف برق بیشــتر شــود موازنه بین تولید و مصرف را بهم 

می زند.
وی با بیان اینکه بیشــترین مصرف برق در تابســتان سال 
گذشته 50 هزار و 1۷۷ مگاوات بوده است، گفت: پیش بینی 

می شود امسال این میزان به 5۲ هزار مگاوات برسد.
تیموری بیان اینکه قرار است ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید 
وارد مدارشــود، افزود: برای تأمین مصــرف باالی 50 هزار 

مگاوات باید 3 هزار مگاوات صرفه جویی داشته باشیم.
	استان	همدان	ظرفیت	سرمایه	گذاری	را	دارد

وی با اشــاره به اینکه استان همدان ظرفیت سرمایه گذاری 
را دارد و هر ســرمایه گذاری می تواند در تولید برق فعالیت 
کند، گفت: اگــر بتوانیم با توجه به این ظرفیت از انرژی های 
تجدیدپذیر و نو مانند خورشیدی و بادی استفاده کنیم، این 

هنر است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار 

داشــت: طی مذاکراتی که با سرمایه گذار آلمانی انجام شده 
در استان دو نیروگاه خورشیدی هر کدام به قدرت ۷ مگاوات 

احداث و تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
وی با اشاره به ســرمایه گذاری حدود 16 میلیون دالر برای 
احداث دو نیروگاه گفت: برای عبور از تابستان امسال نیز نیاز 
اســت مردم نیز همراهی و تعامل داشــته باشند تا مشکلی 

نداشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور 
شد: اگر در کشور هر مشــترک فقط یک المپ 100 واتی را 
خاموش کند میزان کمبود تولید نیروگاه ها جبران می شود 

و در تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت.
وی گفت: اگر صرفه جویی نکنیم باید نیروگاه و تأسیســات 
احداث کنیم که این امر زمان بر بوده و نیاز به سرمایه گذاری 

باالیی دارد.
رشد	مصرف	برق	در	کشور	2.5	برابراستاندارد	جهاني

تیموری با بیان اینکه متوســط رشــد مصرف برق در کشور 
حدود ۲.5 برابراستاندارد جهاني است، گفت: به طور متوسط 
ســاختمان های ایرانی 3 تا ۴ برابر متوسط ساختمان های 

جهانی انرژی مصرف می کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی حدود نیم تا 
1.5 درجه  تابستان امسال نسبت به میانگین گرم تر خواهد 
شد، ابراز داشت: امسال نیز تابستان گرمی در پیش رو داریم 
و عبور از پیک بار تابستان 95 نیازمند یاری شما مردم استان 

است.
تیموری خاطرنشان کرد: افزایش یک درجه گرما در کشور 
می تواند بیش از 500 مــگاوات به مصرف انرژی برق و پیک 

بار کشور اضافه کند.
وی در پاسخ به این ســوال که با وجود کمبود برق چرا آن را 
صادر می کنیم، گفت: ما در تابســتان از کشورهای همسایه 
انرژی وارد می   کنیم و در ســایر فصول به دلیل کم شدن بار 
مصرفی به قیمت تمام شده به کشورهای همسایه برق را صادر 

می کنیم که برای کشور درآمدزایی دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: 
پیش بینی شده در سال جاری 10 میلیارد کیلووات ساعت 
صادرات داشته باشــیم که با این میزان صادرات یک هزار و 

500 میلیارد تومان عاید کشور می شود.

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

سرمایه گذاری 
16میلیون دالری برای 

احداث دو نیروگاه 
خورشیدی در همدان

	مدیرعامل	شرکت	توزیع	نیروی	برق
	استان	همدان	خبر	داد

ا ن همد
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گزارش

مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق مازندران در نشســت با 
معاونین، مدیران و کارشناسان کمیته و اعضا کاهش تلفات 
این شــرکت گفت : افزایش بهره وری ، مدیریت مصرف و 

کاهش تلفات از مصادیق بارز اقتصادمقاومتی است . 
مهندس قاسم شهابی تالش مجریان کاهش پیک ، مدیریت 
مصرف و کاهش تلفــات برای عدم هدررفت انرژی و حفظ 
حقوق بیت المال و عدم سرمایه گذاری سنگین غیرضرور 
برای برقراری تاسیســات و تالشهای مضاعف برای عبور از 
پیک تابستان را ســتود و بر روند ادامه این فعالیتها تاکید 

کرد . 
وی نصب ترانس ها در مرکز ثقل بار ، اصالح و ســاماندهی 
انشــعابات ، مقابله با برقهای غیرمجاز ، توســعه شبکه ها، 
صحت و دقت در قرائت و آموزش و افزایش دانش مامورین 
قرائت  و ارتقا جایگاه انها ، رســیدگی به درخواســت های 
شــماره برداران مبنی بر معیوب یا دســتکاری کنتورها ، 
ســنجش پذیری کردن مصرفی برای کلیه مصارف بدون 
کنتور مثل روشنایی معابر ، تابلوهای تبلیغاتی ، چراغهای 
عالئم راهنمایی و رانندگی ، مصــرف کنندگان در حریم 
شــبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال ، مصرف کنندگان 
برق در اراضی فاقد کاربری و ... از جمله راهکارهایی دانست 
که مــی تواند درصد قابل مالحظــه ای از تلفات در بخش 

غیرفنی شبکه های توزیع را کاهش دهد . 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به آثار و نتایج مثبت 
تالش جمعی پرداخــت و برنامه ریزی ، هــدف گذاری و 
پیگیری جدی برای اجرا و به سرانجام رساندن کارها مورد 

تاکید قرار داد.
شــهابی  تحول مهندســی ، کاهش یا حذف شعاع تغذیه، 
ارتقاء کیفیت شــبکه های توزیع ، استاندارد سازی لوازم 
و تجهیــزات و نظارت دقیق و کامل جهت بکارگیری آنها و 
هوشمند سازی شــبکه های توزیع را از جمله راهکارهای 

بخش فنی کاهش تلفات بیان کرد . 
وی مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی را 
یکی از اهداف مهم شــرکت توزیع برق مازندران  دانست و 
خاطرنشان کرد :مدیریت مصرف و استفاده درست و بهنگام 
از انرژی الکتریکی نقش موثــر و مفیدی در کاهش تلفات 
دارد و بــا یک برنامه ریزی دقیــق و حرکت جهادی پیش 
خواهیم رفت تا اهداف وزارت نیرو در جهت کاهش تلفات 

محقق گردد . 
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق مازندران 
نیز در این نشســت بابیان اینکه کاهــش تلفات را  یکی از 

مهمترین اهداف استراتژیک  این شرکت دانست .
مهندس محمد رضا سماکوش گفت : روشنایی معابر یکی از 
مباحث مهم کاهش تلفات است و چراغ شماری مناسبترین 

راهکار برای استاندارد سازی مدیریت روشنایی است . 
وی خاطرنشان کرد : جمع اوری ریسه های  سطح شهر در 
کاهش تلفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حدود 8 
سال است موضوع جمع اوری ریسه ها در دستور کار شرکت 
قرار گرفته زیرا یکی از عوامل مهم کاهش تلفات می باشد 

و در حال حاضر 155 میلیون کیلووات 
ساعت انرژی در مصرف روشنایی معابر 
به ثبت رسیده ولی قطعا« کمتر از ۲00 

میلیون  کیلووات ساعت نیست . 
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت 
توزیــع برق مازندران کاهش شــعاع 
تغذیه فشار ضعیف افزایش شبکه فشار 
متوســط را در کاهش تلفات ضروری 

دانست . 
معاون فروش و خدمات مشــترکین 

شــرکت وزیع برق مازندران نیز از تست و بازرسی بیش از 
۲10 هزار مشترک با هدف کاهش برق غیرمجاز در استان 
خبر داد و گفت : طی یک ســال گذشــته بیش از ۴1 هزار 
دستگاه کنتور معیوب با هداف اندازه گیری دقیق در حوزه 

توزیع برق مازندران تعویض شده است . 
مهدس شــجاع محمودی عالمی افــزود : برگزاری پایش 
روزانه شــبکه فشــار ضعیف و جمع اوری بیش از 6600 
انشعاب غیرمجاز مستقیم از شــبکه و واگذاری انشعاب با 
رعایت مقررات جامــع ، نصب بیش از 1۴00 کنتور جهت 

سنجش انرژی روشنایی معابر به منظور امدازه گیری انرژی 
روشنایی معابر و سازماندهی و بهینه سازی انرژی از جمله 
مهمترین اقدامات سال گذشته معاونت فروش و خدمات 
مشترکین شــرکت توزیع برق مازندران در جهت کاهش 

تلفات بوده است 
وی خاطر نشان کرد : به همین منظور 
بیش از ۴0 مانورمقابله با برق های غیر 
مجاز در سطح امورهای توزیع بر گزار 
و نزدیک به 6500 انشعاب غیر مجاز 

کشف شده است.
معاون فروش و خدمات مشــترکین 
شرکت توزیع برق مازندران تشکیل 
کمیته های تخصصی مقابله با تلفات 
غیر فنــی و هدف گــذاری کاهش 
تلفات، برنامــه ریزی مدون و تعیین 
پروژه های متعدد جهت رســیدن به نقطه تعیین شــده 
از منظر کاهش تلفات ابالغ شــده از توانیــر ، برگزاری 
۲5 جلســه با حضور مدیران امورها و ۲0 جلسه در سطح 
کمتیه عالی کاهش تلفات  در شرکت ، برگزاری همایش 
های مختلف آموزشی از جمله  همایش شماره برداران ، 
همایش آموزش کنترل توان راکتیو ، همایش صنایع و.... 
به منظور تبیین فرهنگ کاهش تلفات از جمله  اقدامات 
موثر و مفید این شرکت برای تحقق اهداف وزارت نیرو در 

کاهش تلفات بر شمرد. 

مدیرعامل	شرکت	توزیع	برق	مازندران	:

مدیریت مصرف و کاهش تلفات از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتی است

 طی يک سال گذشته بيش
 از 41 هزار دستگاه کنتور

 معيوب با هداف اندازه
 گيری دقيق در حوزه توزيع

 برق مازندران تعويض
شده است

استان مازندران
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1�	مقدمه
 دالیل زیر را می توان به عنوان ضرورت اجرای تاسیسات 

فاضالب شهری برشمرد:
1- رفع آلودگی ها و معضالت زیست محیطی 

۲- ارتقاء سطح بهداشت عمومی
3- تامین آب شرب سالم از طریق جایگزیني پساب براي 

مصارف کشاورزي
۴-کاهش آلودگی سفره های آب زیر زمینی شهر مشهد

5- ایجاد تاسیســات زیربنایی و توســعه زیرساختهای 
شهری و نهایتاً نیل به اهداف توسعه پایدار شهری

2�		تاریخچه	طرح	فاضالب	شهر	مشهد
در سال 13۷3 مطالعات مرحله دوم آغاز و همزمان با آن 
عملیات اجرایی با اجرای شــبکه و تصفیه خانه فاضالب 
پرکندآباد یک شروع شد. در سال 1385 مطالعات مرحله 
دوم طرح فاضالب مشهد مورد بازنگری قرار گرفت و اخیراً 
نیز بر اساس مطالعات جمعیتی انجام شده بازنگری طرح 

فاضالب مشهد مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.
3�		روند	اجــرای	پروژه	های	شــبکه	جمع	آوری	

فاضالب	شهر	مشهد	
فاز اول طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب مشهد ) داخل 

صدمتــری کمربندی ( شــامل 305۲ کیلومتر شــبکه 
فاضالب پیش بینی شــده می باشــد، که تا کنون ۲560 
کیلومتر آن اجرا شده است و از سال ۷3 تا کنون 58 درصد 
جمعیت شــهر مشهد تحت پوشش شــبکه جمع آوری 

فاضالب قرار گرفته اند. 
4�		روند	اجرای	پروژه	هــای	تصفیه	خانه	فاضالب	

مشهد
دو پروژه تصفیه خانه های فاضالب خین عرب با ظرفیت 
83 هزار مترمکعب و روش تصفیه پیشــرفته )SBR( و 
التیمور  با ظرفیت 80 هــزار مترمکعب و به روش تصفیه 

سیمای طرح فاضالب شهر مشهد

مشهـد

خط	انتقال	تصفیه	خانه	فاضالب	خین		عرب خط	انتقال	تصفیه	خانه	فاضالب	خین		عرب

اجرای	پروژه	فاضالب	مشهد	خط	انتقال	تصفیه	خانه	فاضالب	خین		عرب

شرکت	آب	و	فاضالب	مشهد:
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لجن فعال )MLE( نیز از محل تســهیالت بانک توسعه 
اسالمی از سال 88 در دســتور کار شرکت آب و فاضالب 
مشهد قرار گرفت و پس از شروع عملیات از ابتدای سال 90 
در حال حاضر علیرغم مشکالت فراوان بین المللی و تحریم 
های بانکی که مشکالت فراوانی جهت ورود تجهیزات به 
کشــور ایجاد گردید در مرحله راه اندازی و بهره برداری 
قرار ضمناهم اکنون سه تصفیه خانه فاضالب پرکند آباد 
1، ۲ و اولنگ با ظرفیت کل 100 هزار متر مکعب در شبانه 

روز در مدار بهره برداری قرار دارند
	5�		فاینانس	داخلی

با توجه به روند پایین تخصیص اعتبارات و در نتیجه کندی 
اجرای پروژه ها، ایده اجرای پروژه های شبکه فاضالب از 
طریق فاینانس داخلی و اجرای توأم شــبکه و انشعاب با 
وصول درآمد ناشی از فروش انشعابات آب و فاضالب آن به 
صورت همزمان شکل گرفت و از سال 1389 اجرای شبکه 
های جمع آوری فاضــالب از طریق فاینانس داخلی طی 
پنج دوره تعریف پروژه های فاینانس انجام شده است که 
مجموعاً از این طریق تاکنــون حدود ۴۷0 کیلومتر خط 
انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب اجرا و 5۲.000 فقره 
انشعاب نصب گردیده اســت ودرمرحله پنجم واگذاری 
اجرای شبکه و نصب انشعاب فاضالب نیز در حاشیه شهر به 
متراژ 195 کیلومتر و 36000 انشعاب در مرحله برگزاری 

مناقصه می باشد. 
طرح	تصفیه	خانه	فاضالب	التیمور	)	شماره	4	مشهد(

تصفیه خانه فاضالب التیمور مشــهد در جنوب شــرقي 
شهر مشهد در اراضي اولنگ واقع در حاشـــیه رودخانه 
کشــف رود، و فاصله آن از محدوده شهر مشهد در حدود 

۲5 کیلومتر است
مدول اول تصفیه خانه با ظرفیت حدود ۲5.000 مترمکعب 
در روز با فرآیند برکه تثبیت احداث شده و در مدار سرویس 
مي باشد. در حال حاضر، مدول دوم تصفیه خانه با ظرفیت 

حدود 80 هزار مترمکعب در روز و با پوشش جمعیتي در 
حدود ۴۷0 هزار نفر در مدار بهره برداری قرار گرفته که با 
توسعه آتي طرح و احداث مدول بعدي به ظرفیت 98000 
متر مکعب در شــبانه روز  براي افق طرح )سال 1۴۲0( 

تکمیل خواهد شد.
اعتبار تخصیص یافته به طرح طــي تفاهم نامه فیمابین 
شرکت آب و فاضالب مشهد و بانک توسعه اسالمي  و نوع 
وام استصناع و روش خرید آن از نوع ICB/MC یا مناقصه 
عمومي بین المللي محدود شده به کشورهاي عضو بانک 
توسعه اسالمي بوده است. و قرارداد فی مابین با پیمانکار 

از نوع  EPC می باشد .
شــرح پروژه:  انجام مهندســي پایه و تفصیلي، سفارش 

گذاري، خرید و حمل تجهیزات و مصالح، اجراي عملیات 
ساختماني و نصب تجهیزات، تســت و راه اندازي اولیه، 

آموزش و راه اندازي نهایي.
طرح داراي 1۲ ماه ضمانت عملکردي است همچنین دوره 
ضمانت طرح ۴ سال دیگر به صورت خدمات پس از فروش 
ادامه دارد. بدین معني که ۴8 ماه پس از اتمام یکسال اول 

ضمانت عملکردي مي باشد
خط	انتقال	ورودي	تصفیه	خانه

خط انتقال ورودي فاضالب به تصفیه خانه به قطر ۲000 
   2m3/s میلیمتر و طول حدود 19 کیلومتر و با دبي طراحي
احـداث شـده اسـت. خـط انتقـال فاضالب را به صورت 

ثقلي وارد تصفیه خانه مي کند.

فرایند	تصفیه	و	مشخصات	واحدهاي	فرایندي
فرآیند مصوب احداث تصفیه خانه فاضالب التیمور فرآیند 
MLE است که یکي از متداولترین فرآیندهاي موثر در از 
بین بردن آلودگي هاي فاضالب اســت. در این روش واحد 
هوادهي مشــتمل بر دو بخش هوازي و آنوکسیک است. 

نیترات زدایي بیولوژیکي در بخش آنوکسیک رخ مي دهد. 
در بخش هوازي BOD گرفته شده و همزمان نیترات زایي 
صورت مي گیرد. در این سیســتم خط برگشــت داخلي 
فاضالب از تانک هوادهي به واحد آنوکسیک وجود دارد که 

موجب افزایش نیترات زدایي مي گردد.

این سیســتم به ســادگي با سیســتم لجن فعال متعارف 
سازگاري داشته و به استاندارد غلظت کل نیتروژن در پساب 
خروجي دست خواهد یافت. شماي کلي از فرایند مزبور در 
شکل زیر قابل مشاهده مي باشد. سایت پالن کلي تصفیه 

خانه در شکل ذیل مشاهده مي شود.
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فاضالب خام ورودي بعد از عبور از مقسم، ابتدا وارد آشغالگیر دهانه ریز مي شود. پس از 
اینکه آشغالها از فاضالب ورودي گرفته شده، فاضالب به منظور حذف دانه ها وارد حوض 

دانه گیر با هوادهي مي شود.
 ســپس فاضالب وارد ۴ تانک ته نشیني اولیه شــده که در این واحد معموالً ذرات معلق 
نسبتاً درشت که غالباً منشاء آلي دارند ته نشین مي شوند. لجن ته نشین شده از این واحد 

به سمت تغلیظ ثقلي لجن هدایت مي شــود. فاضالب خروجي از این واحد براي تصفیه 
بیولوژیکي وارد تانکهاي هوادهي و انوکسیک مي شود. فاضالب در این قسمت هوادهي 
شده و به سمت حوضهاي ته نشین ثانویه وارد مي شود. در تانکهاي ته نشیني ثانویه جدا 
ســازي فاز لجن و پساب صورت مي گیرد. پساب خروجي از این واحد براي گندزدایي به 

سمت حوضچه هاي کلر هدایت می شود.

واحدهاي	فرایندي	بخش	لجن
در این بخش دو نوع لجن خروجي از واحدهاي ته نشیني اولیه به عنوان لجن اولیه و لجن 
خروجي از ته نشیني ثانویه با عنوان لجن مازاد وجود دارد. لجن اولیه وارد تانکهاي تغلیظ 
ثقلي شده و پس از تغلیظ به سمت هاضم هوازي هدایت مي شود. لجن ثانویه وارد دستگاه 
هاي تغلیظ مکانیکي لجن )GBT( شده و سپس به سمت هاضم هوازي هدایت مي شود. در 
بخش هاضم هوازي تثبیت لجن و کاهش مواد جامد فرار صورت مي پذیرد. لجن خروجي 
از این واحد به منظور آبگیري وارد دســتگاه هاي آبگیري لجن )BFP( شده و لجن پس 

از آبگیري به سمت محل ذخیره طوالني مدت لجن )long term storage( مي شود.
 مشخصات	پساب	خروجي	و	لجن	تولیدي

طراحي فرآیندي تصفیه خانه فاضالب التیمور )شماره ۴( به منظور دست یابي به پسابي 

با کیفیت مناســب مطابق ضوابط سازمان محیط زیست ایران با مشخصات ذیل صورت 
گرفته است: 

شماي	کلي	از	از	فرایند	بخش	مایع

BOD5	لیترغلظت	در	گرم	میلي	30

TSS	لیترغلظت	در	گرم	میلي	40

TN	لیترغلظت	در	گرم	میلي	16

TP	لیترغلظت	در	گرم	میلي	6

MPN	400در	هر	100	میلي	لیترتعداد	کلیفرم	مدفوعي

تصفیه	خانه	فاضالب	اولنگتصفیه	خانه	فاضالب	التیمور	
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220000	مترمکعبعملیات	خاکي

3000	تنآرماتوربندي

50000	متر	مربعقالب	بندي

30000	مترمکعببتن	ریزي

با استفاده از این حجم پساب تصفیه شده حدود ۲000 هکتار از زمینهاي کشاورزي دشت 
مشهد قابل آبیاري خواهد بود.

لجن خروجي تصفیه خانه مطابق الزامات ، استاندارد US-EPA  مي باشد که قابلیت 
استفاده در مزارع کشاورزي و جنگلداري را داراست

	هزینه	اجراي	طرح	
معادل 5۴۴/961/096/5۲۷ ریال + 5/301/9۲0 یورو مي باشد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

احجام	عملیات	اجرایي
احجام عملیات اجرایي صورت پذیرفته به شرح جدول ذیل مي باشد.

تصفیه	خانه	فاضالب	التیمور	

تصفیه	خانه	فاضالب	التیمور	

تصفیه	خانه	فاضالب	التیمور	

تصفیه	خانه	فاضالب	پرکند	آباد	
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 شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان رضوي که با هدف 
تأمین آب شرب سالم و بهداشــتي در سطح روستاهاي 
استان تأسیس شده، در حال حاضر با دارا بودن تشکیالت 
اجرایي در ۲8 مرکز شهرستان، مسئولیت آبرسانی و ارائه 

خدمات مطلوب به روستاییان استان را بر عهده دارد. 
 از جمله فعالیت های این شــرکت می توان به نگهداري 
و بهره برداري از تاسیســات آب شرب روستایي، توسعه 
و بازسازي شبکه های آب شــرب،  احداث تأسیسات آب 
آشامیدني و دفع بهداشتي فاضالب و همچنین آبرساني 

سیار به روستاهاي فاقد آب شرب با کیفیت اشاره کرد.

 شرکت آب و فاضالب روســتایي استان خراسان رضوي 
در حال حاضر با دارا بودن نزدیک به 8 هزار کیلومتر خط 
انتقال و بیش از 1۲ هزار کیلومتر شــبکه توزیع، بیش از 
یک میلیــون و 5۷0 هزار نفر جمعیت را در قالب افزون بر 
56۷ هزار مشترک در ۲ هزار و ۴۴5 روستای استان، تحت 
پوشــش خدمات خود دارد که از این نظر، رتبه اول را در 
بین شــرکت هاي آب و فاضالب روستایي سراسر کشور 

داراست.
 آب شرب مردم روستاهای استان خراسان رضوی از 1399 
مورد منبع آبی تأمین می شــود که از این تعداد، 111۴ 

مورد منابع آبي زیر زمیني )چاه هاي عمیق و دســتي( و 
۲85 مورد نیز منابع آبي سطحي)چشمه و قنات( است.

متوسط کیفیت و بهداشت آب شرب روستاهاي استان در 
بخش پایش عوامل شــیمیایي در حال حاضر، 99 درصد 
و مطلوبیت میکروبي، 98 درصد است که این شاخص ها 

بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه مي باشد. 
طبق آمار،  ۲8 درصد جمعیت استان خراسان رضوی در 
روستاها سکونت دارند که جمعیت روستایی این استان 
از مجموع جمعیت شهری و روستایی برخی استان ها نیز 
بیشــتر است و اگر جمعیت شهرســتان مشهد را در نظر 

اقدامات شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان رضوي 
در راستای اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

خراسان 
رضوی
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نگیریم، حدود ۴۷.۴ درصد جمعیت اســتان در روستاها 
ساکن هستند که در تعدادی از شهرستان ها این میزان به 

بیش از 8۲ درصد می رسد.
در سال گذشــته در راســتای رفع کمبود آب در برخی 
روســتاهای اســتان ۷3 حلقه چاه مورد حفر، تجهیز و 
بهسازی قرار گرفته و ۲35 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه 

توزیع نیز اصالح و بازسازی شده است.
از آنجایی که کیفیت آب شــرب تحویلی به مردم همواره 
خط قرمز وزارت نیرو و این شــرکت اســت، با استفاده از 
۲۴ آزمایشگاه کنترل کیفیت آب در قالب 1۷ آزمایشگاه 
باکتریولوژی، یک آزمایشــگاه بیولوژی، دو آزمایشــگاه 
فیزیکو شیمیایی، یک آزمایشگاه ریزآالینده های معدنی، 
یک آزمایشــگاه ریزآالینده های آلی، یک آزمایشــگاه 
آالینده های کربنی و یک آزمایشگاه فاضالب، تعداد 105 
پارامتر آب شرب اندازه گیری می شود و کیفیت آب شرب 
مردم روستاهای اســتان به طور مستمر مورد پایش قرار 

می گیرد.
اجرای پروژه های مجتمع های آبرسانی روستایی از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملی کــه عملیات اجرایی این 
پروژه ها با حضور اســتاندار خراسان رضوی آغاز گردید، 
مصداق عینی اقدام و عمل این شرکت در راستای اقتصاد 
مقاومتی بوده که در این راســتا یک هزار و 160 میلیارد 
ریال از اعتبارات صندوق توســعه ملی برای ســاخت و 
تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی استان اختصاص 

یافته است.
  این اعتبارات که برای اولین بار در دولت یازدهم به مجتمع 
های آبرسانی روستایی تخصیص داده شده، برای ساخت و 
تکمیل ۴3 مجتمع آب رسانی روستایی استان تخصیص 
داده شده که اتمام این پروژه ها، در مجموع بیش از 506 
هزار نفر در ۷3۴ روستای خراسان رضوی را از مزایای آن 

بهره مند می سازد.
اتمام و تکمیــل عملیات اجرایی 13 مجتمع آبرســانی 

روستایی در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل که حدود 
180 هزار نفر در ۲19 روستا را به جمعیت روستایی بهره 
مند از آب شرب سالم و بهداشتی با بهترین استاندارد کمی 
و کیفی می افزاید از دیگر نتایج اجرای این پروژه هاســت 
که شاخص برخورداری مردم روستاهای استان خراسان 
رضوی از این نعمــت الهی را به میزان حــدود 3 درصد 

افزایش می دهد.
همچنین با اصالح شــبکه فرسوده آب شرب 38 روستا با 
حدود 30 هزار نفر جمعیت، کاهش هدررفت آب در این 

روستاها را نیز شاهد خواهیم بود.
کاهش 100 روســتا از روســتاهایی که با تانکر ســیار 
آبرسانی می شوند، تا پایان سال جاری را می توان از دیگر 

دستاوردهای اجرای این پروژه ها برشمرد.
اعتبار اجرای این پروژه ها از محل صندوق توسعه ی ملی 
و در راستای مصوبات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

در وزارت نیرو تامین شده است.
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مقاله

پیامدهاي اجتماعي  بحران آب و ضرورت سدسازي
در فرهنگ ایراني آب سرآغاز زندگي و با آبادي و آباداني عجین 
شده اســت. ایرانیان در طول تاریخ، به اقتضاي زیستن در این 
ســرزمین کم آب، با تمام وجود آب را اساس زندگي یافته اند. 
بحران آب درگذشــته به علت کمي جمعیت به اندازه امروزه 
محسوس نبود، اما امروز با افزایش روز افزون جمعیت، گسترش 
شهرنشیني و تغییر ســبک زندگي از یک سو و کاهش مداوم 
منابع آب همراه با سوء مدیریت  آن در سال هاي اخیر از سوي 
دیگر و در کنار ضرورت تامین امنیــت غذایي پایدار، بیش از 
گذشته مشهود بوده به نحوي که کم آبي به بحراني جدي بدل 
شده است. بحران مورد اشــاره تا بدان حد است که تهدیدي 
جدي براي پایداري حیات اجتماعي – اقتصادي بســیاري از 
مناطق شهري و روستایي کشور بشــمار مي آید. پیش بیني 
جنگهاي آینده جهان بر سر منابع آب نیز در همیت راستا است. 
در شرایطي که بیش از ۷0 درصد سطح کره زمین را آب تشکیل 
مي دهد تنها دو درصد آب هاي جهان شیرین هستند. در این 
راستا ذخیره ســازي آب از طریق احداث سدهاي مخزني در 
کنار راهکارهاي مدیریت تقاضاي آب مي تواند راهگشا باشد .

بحث:		براي درک ابعاد جامعه شناختي بحران آب و ضرورت 
ذخیره ســازي آب از طریق مخازن سدها الزم است با استناد 
به شــاخص ها و مدل هاي مورد تائید در خصــوص ارزیابي 
وضعیــت منابع آب در ســطح بین المللي از جمله شــاخص 
هاي  فالکن مارک، شــاخص ســازمان ملل ،شاخص موسسه 
بین المللي مدیریت آب اشــاره گردد. مقایسه میزان بارندگي 
کشــور بعنوان مهمترین شــاخص تامین منابــع به میزان 
حدودي ۲۴9  میلیمتر در مقایسه با متوسط بارندگي جهاني 
که حدود800 میلیمتراســت، یک ســوم میباشد. با توجه به 
میزان منابع آب و ســرانه مصرف، ایران از جمله کشــورهایي 
است که در گروه کشورهاي مواجه با کمبود فیزیکي آب قرار 
دارد. شاخص ســرانه منابع آب در کشور در سال 1393 کمتر 
از 1500 مترمکعب بوده است که نســبت به سالهاي قبل، با 
توجه به افزایش جمعیت کاهش چشــمگیري داشته است. 
متوسط جهاني این شاخص حدود ۷600 مترمکعب میباشد، 
درنتیجه شاخص ســرانه آب کشور حدود یک پنجم متوسط 
جهاني بوده و کشور وارد تنش آبي شده است. سرانه منابع آب 
کشور از 5555 در سال 13۴۲ تا 1500 در سال 1393 تغییر 
کرده است. نتایج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که 
طي یک دوره 90 ســاله میزان شهرنشیني در کشور ما بیش 
از دو برابر شده اســت و از ۲8 درصد در سال 1300 به بیش از 
۷0 درصد در ســال 1390 رسیده است )نتایج سرشماریهاي 
مختلف( و تعداد شــهرهاي کشور از ۲01 در 1335 به 1331 
شهر در 1390 افزایش یافته است و در نتیجه ترکیب جمعیت 
کشور از یک وضعیت غالباً روستائي و عشایري به یک ترکیب 

“اکثریت شهرنشین” بدل شده است. چنیین وضعیتي تامین 
آب پایدار با اهداف مختلف را ضروري ساخته است.  با استناد 
به نتایج بررسي هاي صورت گرفته مهاجرت و حاشیه نشیني 
یکي از آثار و پیامدهاي کم آبي و به تبع آن افزایش آســیبهاي 
اجتماعي از جمله قاچاق موادمخدر، ســرقت، فساد و ناامني 
است. براساس آمار منتشره، ۲6 هزار روستا در کشور در شرایط 
کنوني خالي از سکنه شــده اند که بدون شک بخشي از آنها با 
موضوع آب مرتبط بوده و به نحوي در حاشیه شهرهاي بزرگ 
اسکان غیر رسمي یافته و خود نوعي تهدید براي نظم اجتماعي 
کشور بشمار مي آیند. دسترسي مردم به آب سالم و بهداشتي 
که نقش مهمي در سالمت پایدار شهروندان ایفا مي نماید در 
اثر بحران آب با چالشــهاي جدي مواجه و به تبع آن تعارضات 
اجتماعي بروز خواهد نمود. نمود مشکالت ناشي از بحران آب 
در قالب تهدیدامنیت غذایي و به تبع آن تهدید امنیت ملي یکي 
دیگر از موارد مهم محسوب مي شود. چرا که بخش کشاورزي 
با اختصاص حدود 90 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، 
تنها در حدود 66 درصد نیــاز غذایي ۷9 میلیون نفر جمعیت 
ایران را تولید مي کند. وقــوع درگیري هاي قومي و دعواهاي 
محلي به دلیل کمبود منابع آبي از پیامدهاي کم آبي است که 
علیرغم تاریخي بودن موضوع، امروز در مناطق مختلف کشور 
در حال شکل گیري اســت.  با توجه با توضیحات باال مدیریت 
تومان عرضه و تقاضاي آب در این سرزمین با ویژگي هاي خاص 
اقلیمي و جغرافیایي، ضرورتي اجتناب ناپذیر است اما به جهت 
صعوبت مدیریت تقاضا و بلند مدت و هزینه بر بودن آن از منظر 
اجتماعي، تامین و ذخیره سازي آب از طریق سدهاي مخزني 
و توزیع آن توانسته قســمتي از نیاز بخشهاي مختلف مصرف 
را مرتفع و به تبع آن مشــکالت اجتماعي فراروي نظام حاکم 
را تقلیل دهد. براي ورود به موضوع ضرورت احداث ســدهاي 
مخزني در ایران و مقایسه جغرافیاي بیروني الزم است به روند 
آن نظري داشته باشیم. واقعیت آنست که سدسازي در غرب 
در دهه ۷0 میالدي به اوج خود رســید و سپس روند نزولي به 
خود گرفت. شاید محتمل ترین دلیل شکل گیري روند نزولي، 
نه فقط به دلیل آثار و پیامدهاي محیط زیست و اجتماعي بلکه 
نبود و یا محدودیت ســاختگاههاي بکر و یا با حداقل تبعات از 
یک سو و دستیابي به مرحله اي از توسعه یافتگي و عقالنیت در 
بهره برداري از منابع طبیعي از ســوي دیگر بوده است. الزم به 
ذکر است حدود3۲ درصد از سدهاي ساخته شده در آمریکاي 

شمالي)کشور آمریکا داراي بزرگ ترین سد برقابي در جهان 
بوده و بیش از 3800 ســد در این کشور ساخته شده است( و 
حدود 19 درصد)به طوري که کشــور ایتالیا ۲0درصد انرژي 
مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه هاي برقابي تامین مي کند. 
همچنین بیشــترین تعداد ســدها در جهان با بیش از 8 هزار 
ســد متعلق به چین مي باشد( آنها در اروپا واقع شده اند. بدین 
ترتیب این کشورها از چندین دهه قبل فعالیت هاي خود را آغاز 
و حجم مورد نیاز منابع سطحي را در چارچوب اهداف توسعه 
اي ذخیره کرده اند. بنابراین جغرافیاي طبیعي ایران به جهت 
تفاوت قابل مالحظه نسبت به کشورهاي اروپایي و امریکایي 
از شرایط بســیار حساســي از منظر ضرورت کنترل، ذخیره 
سازي و توزیع آب در زمان مناسب و مورد نیاز است. با توجه به 
توضیحات مباحث تئوریک، نوسازي، رشد روزافزون جمعیت، 
جابجایي جمعیت در مناطق مختلف کشور در سطحي بسیار 
وسیع، صنعتي شدن، شهرگرایي، تغییر سبک زندگي و افزایش 
انتظارات مردم در تامین آب شرب و بهداشتي سالم و....یکي از 
عوامل توسعه سدسازي بوده است. آنچه مسلم است اینکه در 
شــرایط کنوني مسئولیت تامین آب شرب حدود 50درصد از 
جمعیت مناطق مختلف شــهري و روستایي توسط منابع آب 
ذخیره شده در پشت ســدها تامین مي گردد. به عنوان نمونه 
در تهران با جمعیت متغیر حدود 13میلیون نفر اگر سدهاي 
کرج، لتیان، الر و طالقان احداث نمي شــدند تامین آب شرب 
با مشکالت متعددي مواجه بود. در این راستا سدسازي در هر 
منطقه و کشوري بایستي متناسب با شرایط جغرافیایي مورد 
بررسي و ارزیابي قرار گیرد. طبیعي است در کشورهاي اروپایي 
که داراي بیش از دو هزار میلیمتــر بارندگي و 300 روز باراني 
اســت نیازي سدسازي وجود نداشته باشــد اما ما در کشوري 
زندگي مي کنیم که در طول ســال در جنوب آن تنها چهار بار 
بارش مطلوب اتفاق مــي افتد و در صورتي که این باران گرفته 
نشود از دسترس خارج شده و وارد حوزه خلیج فارس خواهد شد. 
بنابراین مقایسه شرایط ایران با دیگر کشورهاي بویژه کشورهاي 
اروپایــي و امریکایي قضاوتي تک بعدي، تک ســاحتي و غیر 
کارشناسي است. طبیعي است که مقایسه کشور ما با ۲0درصد 
رطوبت با کشــورهایي که داراي 80 تــا 90 درصد رطوبت در 
شرایط اشــباعي قرار دارند مقایســه اي منطقي نخواهد بود. 
ضمن اینکه نبود مخازن ذخیره اي مي تواند به دلیل بارشهاي 
رگباري هزینه و خسارات اجتماعي و اقتصادي قابل مالحظه 
اي بر جامعه تحمیل نماید. موضوعي که در بهار سال139۴ و 
بویژه در فروردین 1395 نمایــان گردید که به ابعاد اجتماعي 

آن در مجالي دیگر و در مقاله اي مستقل پرداخته خواهد شد.
علي	نوري	ثاني	
دانش	آموخته	جامعه	شناسي	اقتصادي	و	توسعه



www.barghab. i r39 2016
June

تصفیه غیر متمرکز فاضالب ) پكیج(   
		مرور	تجربیات	بین	المللی

نشســت تخصصی مدیریــت منابع آبــی به صورت 
غیرمتمرکز به میزبانی شرکت توسعه انرژی و آب مانا 
روز یکشــنبه تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری، در محل 
جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد؛ در این نشست 
تخصصی که با حضور مدیران و کارشناسانی از وزارت 
نیرو و شــرکت های مهندسی مشــاور و شرکت های 
پیمانکاری برگزار شد، در خصوص راهکارهای تجربه 

شده جهانی در این خصوص تبادل نظر شد.
در بخش نخست، ضرورت توجه به مدیریت غیرمتمرکز 
با ذکــر تجربیاتی از طرح جامــع تصفیه فاضالب در 
شــهرهایی همچون تهران، رشت و شیراز مورد بحث 
قرار گرفت و به زمینه هــا و ضرورت های تغییر نگاه از 
مدیریت متمرکز به مدیریت غیرمتمرکز اشــاره شد. 
عالقه مندی به بازچرخانی فاضــالب در محل تولید 
بدلیل شرایط بحرانی منابع آبی به عنوان یکی از عوامل 

اصلی این تغییر مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه بخش نخســت، سامانه های پاک شرکت مانا 
با تمرکز بر ســامانه مه پاک ) فرایند MBBR( معرفی 
شد. سامانه های پاک شرکت مانا با مهندسی و طراحی 
از پیش انجام شــده و قابلیت تولید و تحویل سریع به 

مشتریان ارائه می شــود. همچنین سامانه های پاک 
شرکت مانا شامل ســامانه های زیر به صورت اجمالی 

معرفی شد:
) MBBR سامانه مه پاک ) فرایند  -

)SBR سامانه فرپاک )فرایند  -
-  سامانه دی پاک )فرایند هوادهی گسترده(

)MBR سامانه به پاک )فرایند  -
در این قسمت کارکردهای ویژه هر کدام از این سامانه ها 
و مزایا و معایب هر سیســتم نســبت به سیستم های 

مشابه مورد بحث قرار گرفت.
در بخش دوم ســمینار، ابتدا آقای آتیال شان نماینده 
شــرکت RIKUTEC آلمان، به معرفی سامانه های 
تصفیه فاضالب به روش SBR این شرکت پرداخت و از 
برنامه این شرکت برای حضور در بازار ایران با همکاری 
شرکت مانا خبر داد. این شــرکت با بیش از ۷5000 
سامانه تصفیه فاضالب اجرا شده یکی از شرکت های 

پیشرو در این زمینه به حساب می آید.

همچنین در ادامه آقای نیهات مدیر فروش شــرکت 
AQUAFLEX ترکیه به معرفــی مدیای معلق این 
شــرکت پرداخت و با مثال هایــی کیفیت فاضالب 
خروجی با استفاده از مدیای معلق این شرکت را برای 
جاری شدن در بستر آبهای ســطحی توضیح دادند. 
همچنین نمایشگاه کوچکی از دیفیوزرها و نازل های 
متنوع این شرکت در محل نشست تخصصی به نمایش 

گذاشته شده بود.
در بخش پایانی ســمینار محورهای اصلی تجربیات 
شــرکت مانا در طراحی و تحویل ســامانه های پاک 
در ظرفیت های مختلــف و در موقعیت های اقلیمی 
متفاوت اشاره شد؛ سامانه تصفیه فاضالب بهره برداری 
سد شفارود، ســامانه تصفیه فاضالب بیمارستان امام 
ایالم، ســامانه تصفیه فاضالب فرودگاه پیام از جمله 
پروژه هایی بودند که در این ســمینار تخصصی مورد 
اشاره قرار گرفتند و بخشی از تجربیات این پروژه ها با 

حاضرین به اشتراک گذاشته شد.
همچنین نظر به استقبال عالقه مندان از استان های 
مختلف کشور، مقرر شــد تا این نشست ها به صورت 

استانی نیز ادامه یابد.
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مدیر	عامل	شرکت	توزیع	نیروی	برق	استان	کردستان:

اقتصاد مقاومتی محور اجرای برنامه های شرکت قرار گیرد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
در اولین نشست کمیته اقتصاد مقاومتی شرکت بر لزوم 
قرار گرفتن رویکرد اقتصاد مقاومتی در اجرای برنامه ها 

و پروژه های سالیانه شرکت تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان محمد مصطفی نجفیان گفت: راهبرد اقتصاد 
مقاومتی که در سال های اخیر مورد توجه مقام معظم 
رهبری قرار گرفته می تواند در راستای پیشرفت اقتصاد 
کشور بسیار راهگشا باشد و الزم است کلیه دستگاه ها 

با محوریت اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.
وی افزود: بــا توجه به ابالغ وزارت نیرو در جهت اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی کمیته راهبردی و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی در شرکت با حضور مدیران ارشد جهت 
همسو نمودن سیاست ها و اولویت ها با مصوبات ابالغی 

اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
نجفیان افزود: تعیین نحوه اجرای اهداف و پروژه های 
اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور 
کار این کمیته قرار گرفته و برنامه های سالیانه شرکت 

نیز بر اساس آن تدوین می شود.
وی تاکید کرد: براســاس برنامه هــای وزارت نیرو در 
موضوع اقتصاد مقاومتی در صنعت برق به کاهش تلفات 
به 10 درصد مورد تاکید قرار گرفته است و در این راستا 

برنامه ریزی شرکت رســیدن به رقم 9 درصد در پایان 
سال 95 می باشد که برنامه ریزی جهت  رسیدن به این 

رقم در حال تدوین می باشد.
وی با بیان اینکه اجرای سیستم AMI شروع هوشمند 
ســازی برق جز طرح های اولویــت دار وزارت نیرو در 
برنامه های اقتصاد مقاومتی می باشــد در این راســتا 
نصب بیش از  ۴ هزار فقره کنتور هوشــمند برای کلیه 
مشترکین دیماندی باالی 30 کیلو وات در دستور کار 

شرکت قرار گرفته است.
نجفیان در ادامه فرهنگ ســازی در خصوص مدیریت 
مصرف برق را یکی از مصادیق مهــم اقتصاد مقاومتی 
دانست و بر اجرای به موقع برنامه های مدیریت مصرف 

به ویژه در فصل تابستان پیش رو تاکید کرد. 
وی ضمن تشریح ســایر برنامه های شرکت در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی اظهــار امیدواری کرد   با اتخاذ 
رویکرد  این رویکرد شــاهد شــکوفایی هر چه بیشتر 
اقتصاد ملی و تحقق اهداف مورد نظــر وزارت نیرو در 

سطح کشور باشیم. 
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مدیر	توزیع	برق	شهرستان	مریوان	از	تأمین	برق	بازار	روز	مریوان	با	روشي	جدید	
و	ابتکاري	خبر	داد�

به	گزارش	روابط	عمومي	شرکت	توزیع	نیروي	برق	استان	کردستان	محمد	آزاد	
حسیني	گفت:	با	توجه	به	اینکه	بازار	روز	مریوان	با	طراحي	سنتي	و	قدیمي	ساخته	
شده	،	در	راستاي	حفظ	ابنیه	تاریخي	قدیمي	و	به	منظور	عدم	تخریب	و	لطمه	به	این	
بافت،	از	روش	جدید	به	نام	»باس	داکت«	جهت	تأمین	برق	آن	استفاده	شده	است�
وي	با	اشاره	به	اینکه	با	صرف	2	میلیارد	و	500	میلیون	ریال،	420	متر	باکس	داکت	
جهت	تامین	برق	220	واحد	تجاري	در	بازار	روز	مریوان	اجرا	شده	است،	افزود:	جهت	
تأمین	روشــنایي	این	بازار	نیز	از	همین	سیستم	استفاده	شده	که	جلوه	و	زیبایي	

خاصي	به	آن	بخشیده	است�
حسیني	در	توضیح	سیستم	باس	داکت	گفت:	این	سیستم	نیاز	به	تخریب	سازه	و	
ابنیه	محل	ندارد	و	از	نگهدارنده	هایي	که	روي	دیوار	نصب	شده،	استفاده	مي	شود	
و	انشعابات	برق	مورد	نیاز	از	طریق	جعبه	تقسیم	هایي	که	داراي	سیستم	حفاظتي	

مي	باشد	تأمین	مي	گردد�
وي	هدف	از	اجراي	این	سیســتم	در	محل	مورد	اشاره	را	حفظ	زیبایي	معماري	و	
بافت	سنتي	آن	اعالم	کرد	و	گفت:	خوشبختانه	تجار	و	صاحبان	مغازه	هاي	بازار	نیز	

همکاري	خوبي	در	جهت	تأمین	منابع	مالي	مورد	نیاز	آن	داشته	اند�
وي	در	توضیح	مزایاي	اســتفاده	از	این	سیستم	جدید	گفت:	سیستم	باس	داکت	
علیرغم	هزینه	اولیه	باال،	نیازي	به	هزینه	نگهداري	ندارد	و	به	علت	صرفه	جویي	
چشــمگیر	در	فضاي	اجرا،	به	زیبایي	محل	مورد	نظر	لطمه	وارد	نمي	کند	و	جاذبه	
بصري	زیبایي	نیز	دارد	و	از	همه	مهم	تر	احتمال	وقوع	آتش	سوزي	در	این	سیستم	

به	صفر	مي	رسد�

وي	کاهش	چشمگیر	خاموشي،	طراحي	ساده	و	سریع،	سرعت	و	سهولت	در	نصب،	
ایمني	باال	و	حفظ	محیط	زیســت،	ایجاد	بستر	براي	اتوماسیون	شبکه،	مقاومت	
مکانیکي	باالتر	و	قابلیت	بازیافت،	امکان	جابه	جایي	و	انعطاف	پذیري	را	از	جمله	

مزایاي	این	سیستم	برشمرد�
وي	با	بیان	اینکه	این	سیستم	براي	اولین	بار	در	استان	اجرا	شده	است،	افزود:	در	
سطح	کشور	نیز	تنها	در	ساختمانهاي	مسکوني	و	مجتع	هاي	تجاري	اجرا	شده	و	

در	بازار	هاي	سنتي	براي	اولین	بار	است	که	در	کشور	اجرا	مي	شود�
وي	در	پایان	با	اشاره	به	اینکه	در	اجراي	این	سیستم	از	دانش	و	تخصص	مهندسان	
در	شرکت	توزیع	برق	استان	شده	است،	از	همکاري	تجار	و	کاسبان	بازار	در	اجراي	

این	پروژه	تقدیر	و	تشکر	کرد�	

مدیر	توزیع	برق	مریوان	خبر	داد:

تأمین برق بازار روز مریوان با سیستم »باس داکت«

استان  كردستان
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مدیر	امور	برق	شمال	سنندج	خبر	داد:

اهتمام ویژه مدیریت توزیع برق سنندج    در کاهش تلفات
 مدیر امور توزیع برق شمال سنندج گفت: از سال گذشته 
طرح جهادی کاهش تلفات در دســتور کار توزیع برق 
سنندج قرار گرفته و در این راستا اقدامات مهمی انجام 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان کردستان هیوا خرم افزود: در نتیجه این اقدامات 
تلفاتت بــرق شهرســتان در این مــدت از 1۲/01 به 

11/68درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع طرح جهادی کاهش 
تلفات که از سوی وزارت نیرو به کلیه شرکتهای توزیع 
ابالغ شــده، کلیه پروزه ها با در نظر گرفتن این موضوع 
انجام شــده و در مجموع بیــش از ۲1 میلیارد و ۴85 

میلیون ریال در این جهت هزینه شده است.
خرم در توضیح اقدامات انجام شــده در موضوع کاش 
تلفات تاکید کرد: درسال 9۴بیش از۲6پروژه مختلف 
طرح جهادي کاهش تلفات درقالب 91دستورکارشامل 
)توســعه وبهینه سازي شــبکه هاي توزیع وطرحهاي 

تامین برق وروشنایي (به بهره برداري رسید.

مدیرتوزیع برق شمال سنندج بااشاره به به راهکارهاي 
انجام گرفته درراســتاي طرح جهــادي کاهش تلفات 
وبهینه سازي شــبکه توزیع برق درســال 9۴تصریح 
کرد:بانصب 15دستگاه پست هوایي کم تلفات ،احداث 
وبهینه ســازي 5 هزار و 600 متر شبکه فشارمتوسط 
هوایي وراه اندازي واصالح 10 هزار و 3۴3 متر شــبکه 
فشارضعیف هوایي وهمچنین احداث ۷۷9مترشبکه 
فشارمتوسط زمیني و۲308 و ۲ هزار و 308 مترکابل 
کشــي زمیني به جهت فیدرگیري،افت ولتاژ بسیاري 
ازمناطق برطرف وســهم این مدیریت نسبت به اجراي 

برنامه تدویني کاهش تلفات به سرانجام رسید
وي تأکید کرد: با به بهره برداري از این پروزه ها وضعیت 
شبکه هاي توزیع درسطح شهرستان ارتقاء یافته ومردم 

ازنعمت برق باکیفیت مطلوب بهره مند هستند.
وي درپایان گفت :اجراي برنامه جامع پیک سایي،کاهش 
تلفات ومدیریت مصرف درسال 95درراس برنامه کاري 
این امورقراردارد و امیدواریم بابکارگیري همه ظرفیت ها 

وپتانسیل هاي موجوددراین راستاگام برداریم.

مدیر	توزیع	برق	شهرستان	سنندج	از	جمع	آوري	4	هزار	و	724	انشعاب	غیر	مجاز	
در	سال	94	خبر	داد�

به	گزارش	روابط	عمومي	شرکت	توزیع	نیروي	برق	استان	کردستان	محمد	رسول	
ملکي	گفت:درسال	گذشته	با	برقراري	گشت	هاي	شبانه	روزي	در	مجموع	4	هزار	و	
724	انشعاب	غیر	مجاز	در	نواحي	منفصل	شهري	و	حاشیه	شهر	سنندج	شناسایي	
جمع	آوري	شده	است	و	با	توجه	اینکه	رویکرد	شرکت	در	خصوص	انشعابات	غیر	
مجاز،	تبدیل	آنها	به	انشعابات	مجاز	و	قانوني	مي	باشد،	از	این	تعداد	3132مورد	به	

انشعابات	قانوني	تبدیل	شده	است�
ملکي	با	بیان	اینکه	تعداد	انشعابات	جمع	آوري	شده	در	سال	94	در	مجموع	3.7	
درصد	از	سال	93	بیشتر	اســت،	تاکید	کرد:	دراین	مدت	حدودیک	هزار	و	944	

کیلوگرم	کابل	ازانواع	مختلف	از	خاطیان	جمع	آوري	شده	است�
وي	افزود:	بر	اســاس	قانون	مجازات	اسالمي	استفاده	غیر	مجاز	و	بدون	پرداخت	
حق	انشعاب	و	اخذ	انشعاب	از	شــبکه	آب	و	برق	و	تلفن	از	مصادیق	جرم	به	شمار	
مي	رود	و	در	این	راســتا	در	مدت	یاد	شده	146	نفر	خاطي	به	دفتر	حقوقي	شرکت	
معرفي	و	در	مجموع	حدود295میلیون	ریال	از	این	افراد	جریمه	اخذ	گردیده	است�
ملکي	با	توضیح	اینکه	گرفتن	کابل	مستقیم	از	شبکه	و	تابلوهاي	برق،	اخذ	کابل	
مستقیم	قبل	از	کنتور	و	دستکاري	یا	دخالت	در	عدم	کارکرد	صحیح	لوازم	اندازه	
گیري	از	مصادیق	انشعاب	غیر	مجاز	شمرده	مي	شود،	افزود:	شرکت	توزیع	نیروي	
برق	استان	کردستان	در	راســتاي	تحقق	اهداف	طرح	جهادي	کاهش	تلفات	و	
جمع	آوري	برق	هاي	غیرمجاز	و	کاهش	خسارات	وارده	به	شبکه	ناشي	از	استفاده	

غیر	مجاز	اقدامات	ویژه	اي	در	دستور	کار	قرار	داده	است�	
وي	در	ادامه	با	یادآوري	این	موضوع	که	استفاده	از	انشعابات	غیر	مجاز	از	مصادیق	

تضییع	حقوق	عمومي	به	شمار	مي	رود	و	مي	تواند	موجب	وارد	آمدن	خسارت	به	
لوازم	الکتریکي	شهروندان	شــود،	اظهار	امیدواري	کرد:	شهروندان	شهرستان	
سنندج	در	صورت	مشاهده	هرگونه	انشــعاب	غیر	مجاز	از	طریق	شماره	121	به	
واحد	عملیات	و	اتفاقات	برق	اطالع	دهند	تا	در	اسرع	وقت	نسبت	به	جمع	آوري	

آن	اقدام	گردد�

مدیر	توزیع	برق	شهرستان	سنندج	خبر	داد:

جمع آوري 4724       انشعاب   غیر مجاز در سال 94 

استان  كردستان
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در راستای سیاست های وزارت نیرو و رویکرد شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور طرح آبرسانی شــهر سنندج شامل خط 
انتقال آب خام ، تصفیه خانه شماره ۲ ، 60 هزار متر خط انتقال 
، 81 هــزار متر مکعب مخزن ذخیره و 6 ایســتگاه پمپاژ برای 
تامین آب شرب شهر سنندج در افق 1۴10 تعریف شده است . 
یکی از ویژگیهای مهم این پروژه ثقلی بودن آن است بطوریکه 
مسافت ۲0 کیلومتر آب را بصورت ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ به 

انتهای شهر منتقل می نماید. 

اهداف طرح :
تامین آب شرب شهر ســنندج تا افق ســال 1۴10 به میزان 
تقریبی ۲ متر مکعب در ثانیه ) 63  میلیون متر مکعب در سال (

انتقال ثقلی از دریاچه سد قشالق به تصفیه خانه های 1 و ۲
کاهش انرژی مصرفــی و مواد شــیمیایی مصرفی در تصفیه 

خانه ها 
	تونل	انتقال	:

طول تونل : ۲6۴0 متر
قطر تونل : ۲/۲ متر 

	کانال	انتقال:	
طول کانال : ۲6۴0 متر

ابعاد کانال : ۲ مستطیلی ۲/1 * ۲/5 متر مربع 

ف
واحدعنوان	ردی

تا	پایان	اردیبهشت	ماه	
1395

داخلیسطح	استان	

10595451059545نفرجمعیت	کل	شهري1

1058437980843”جمعیت	تحت	پوشش	2

99/991/26درصددرصد	جمعیت	تحت	پوشش	3

319007290099فقرهتعداد	انشعاب	4

2518شهر	تعداد	شهرهاي	تحت	پوشش5

49501737کیلومترطول	خطوط	انتقال	و	شبکه	6

178واحدتعداد	آزمایشگاه	ها7

8
تعداد	تصفیه	خانه

در	حال	بهره	برداری	/	در	حال	
ساخت

”44

حداکثر	ظرفیت	تامین	آب9
میلیون	متر	
مکعب	در	

سال
122---

تعداد	شهر	های	که	در	آن	طرح	10
13----شهرفاضالب	در	حال	اجرا	می	باشد

شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان

طرح آبرسانی به شهر سنندج

شرکت	آب	و	فاضالب	شهري	استان	کردستان	در	سال	1371	با	هدف	ایجاد	و	بهره	برداري	از	
تأسیسات	مربوط	به	تصفیه،	انتقال	،	ذخیره	و	توزیع	آب	همچنین	جمع	آوري	،	انتقال	و	تصفیه	
بهداشتي	فاضالب	در	محدوده	قانوني	شهرهاي	استان	به	مرکزیت	سنندج	تأسیس	گردید�	در	
حال	حاضر	جمعیتي	بالغ	بر	1059545	نفر	در25	شهر	استان	)شامل	شهرهاي	سنندج	،	سقز،	
قروه	،	مریوان	،	بانه	،	بیجار	،	کامیاران	،	دیواندره	،	دهگالن	،	ســریش	آباد	،	سروآباد	،	دلبران	،	
دزج،	بوئین،	کاني	سور	،	آرمرده	،	صاحب	،	شویشه	،	زرینه	اوباتو	،	حسن	آباد	یاسوکند	و	موچش،	
قوخ	،	کانی	دینار	و	بابارشانی(	از	خدمات	شرکت	بهره	مند	مي	باشند�		در	این	راستا	شرکت	آب	
و	فاضالب	شهري	استان	کردستان	طي	چند	سال	اخیر	با	پرداختن	به	امور	زیربنایي	توانسته	
است	گام	هاي	مؤثري	را	در	جهت	ارائه	خدمات	مطلوب	به	شهروندان	بردارد	و	با	تحول	شگرفي	
که	در	شاخه	هاي	مختلف	به	منظور	تحقق	اهداف	سازماني	ایجاد	کرده	است	به	جرأت	مي	توان	
اذعان	نمود	که	این	شرکت	با	اقدامات	انجام	گرفته	در	میان	شرکتهاي	آب	و	فاضالب	کشور	از	

جایگاه	ویژه	اي	برخوردار	است�

مهندس	علیرضا	
تخت	شاهی	

رئیس	هیئت	مدیره	
و	مدیر	عامل	شرکت	

آبفا	کردستان

ت
ی مهم شرک

ص ها
شاخ

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

مشخصات	طرح	:
سیستم تصفیه : لجن فعال با هوادهي سطحي

جمعیت افق طرح : ۴65000 نفر
ظرفیت کل تصفیه خانه : 99360 متر مکعب در شبانه روز

مساحت تصفیه خانه : ۲۴ هکتار
BOD ورودي به تصفیه خانه : 18۷ میلي گرم در لیتر
BOD خروجي از تصفیه خانه : ۲0 میلي گرم  در لیتر

TSS ورودي : ۲3۴ میلي گرم در لیتر 
TSS خروجي : ۴0 میلي گرم در لیتر

حداکثر فاضالب ورودي : ۲/5 متر مکعب در ثانیه
این طرح با خط انتقالی به طول 18/1 و کلکتور ۴3/9 کیلومتری 
و دو مدول تصفیه خانه فاضالب بطور متوسط قادر به انتقال و 
تصفیه بیش از 99360 متر مکعب فاضالب در شبانه روز بوده 
و جمعیت ۴65000 نفری شــهر سنندج را تحت پوشش قرار 

می دهد . 

فرآیند	تصفیه	:
فرآیند تصفیه خانه فاضالب ســنندج در بخش مایع سیستم 

لجن فعال متعارف می باشــد که در این روش فاضالب پس از 
عبور از واحدهای پیش رسوبگیر، آشغالگیر، دانه گیر و ایستگاه 
پمپاژ )به منظور تامین هد هیدرولیکی مورد نیاز( به ته نشینی 
اولیه انتقال می یابد در این فرآینــد آالینده های معلق و قابل 
ته نشینی آن حذف می گردند، ســپس  وارد واحد تانک های 
هوادهی یا واحد بیولوژیک می گــردد که در آن پس از تامین 
اکسیژن مورد نیاز آالینده های آلی محلول و کلوئیدی به توده 
بیولوژیکــی )biomass( تبدیل می گــردد و پس از ورود به  
حوضهای زالل ساز نهایی، جامدات بیولوژیکی ته نشین شده و 
پساب حاصل به واحد UV جهت گندزدایی وازبین بردن میکرو 
ارگانیسم های بیماری زا  توسط اشعه ماوراء بنفش منتقل می 
گردد این فرآیند با حذف بیش از 90درصد از آالینده های آلی 
فاضالب و 100درصد  میکرو ارگانیســم های بیماریزا پسابی 
منطبق بر اســتانداردهای محیط زیست را به رودخانه قشالق 

وارد می نماید.
جامدات بیولوژیک و آلی ته نشین شده بخش مایع جهت تثبیت 
به بخش لجن منتقل می گردد در ایــن بخش ، لجن با فرآیند 
هضم بی هوازی تثبیت می گردد، عملیات  تجزیه موادآلی در 

واحد دایجستر و با حضور میکروارگانیسم ها بی هوازی موجود 
در این واحد

 صــورت می پذیرد. این فرآیند منجر بــه تولید بایو گاز و لجن 
کالس A  شــده که لجن حاصله در بخــش فیلتر پرس جهت 

استفاده 
بعنوان کود کشاورزی آبگیری می گردد و بخشی از گاز تولیدی  
در تصفیه خانه مصرف و مازاد آن با اقدامات در دســت اجرا به 

تولید 1/3 مگاوات ساعت برق اختصاص داده خواهد شد.

استحصال	و	شیرین	سازی	و	مصرف	گاز	در	موارد	پیش	
گفته	منجر	به	:

• کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مخرب الیه ازن
• رشد اقتصادي و تضمین منبع انرژي 

• اســتفاده بهینه از بایوگاز به عنوان یک منبع انرژي محلي و 
تجدید شونده جهت تصفیه خانه

• کاهش هزینه های مصرف انرژی و افزایش بازخورد اقتصادی 
تصفیه خانه

• بهبود وضعیت کیفیت هوا و کاهش بوهاي نامطبوع خواهد بود 

تصفیه خانه فاضالب شهر سنندج

تصفیه خانه آب شماره 2 سنندج
سیستم	تصفیه	:	فیلتراسیون مستقیم

عرصه	: 10 هکتار 
ظرفیت	تصفیه	: 1100 لیتر بر ثانیه

واحدهای هیدرولیکی و ساختمانها : ماکرو استرینر ، مخزن آب خام 
به همراه حوضچه های ورودی و خروجی ، ساختمانهای شیمیایی ، 
کلرزنی ، فالکوالتور ، فالش میکسر ، ساختمان تولید ازن و ازن زنی 
اولیه ، فیلتراسیون ، مخزن آب تصفیه شده به همراه حوضچه ورودی 
و خروجی ، ایستگاه پمپاژ ، کلرزنی ، الگونهای ته نشینی مواد ، انبار ، 

پست پاساژ، ساختمانهای کارمندی و کارگری و نگهبانی

     خط انتقال آب خام 
 نوع	لوله	: فوالدی جوشی 
قطر	لوله	: 1۴00 میلیمتر

طول	لوله	:	۲650 متر
حوضچه	:	۷ عدد

رنگ زدائی ، رنگ آمیزی ، لفاف پیچی ، تست های غیر مخرب 
پیشرفت	فیزیکی	و	ریالی	: 100 درصد

 مشخصات	خطوط	انتقال	آب	تصفیه	شده
لوله	گذاری	:

لوله	: GRP ، فوالدی ، چدنی 

قطر	: 500 تا 1000 میلیمتر
طول	: 60 کیلومتر

 مخازن	:
نوع	مخازن	: بتنی

حجم	مخازن	: 81000 متر مکعب

 ایستگاههای	پمپاژ	:
تعداد	:	6 عدد

هد	پمپاژ	:	۴0 تا ۷0 متر

استان  كردستان
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ســیدعلی کهفی قانــع ،  رئیس محتــرم انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران درگفت وگو با خبرنگار 
برقــاب گفت: این انجمن متشــکل از 160 عضو، یکي از 
صنایع اشباع کشور بوده و به یمن تالش بي وقفه شاغلین 
و مدیران این صنعت رشــد قابل توجهي را در سال هاي 
بعد از انقالب تجربه کرده اســت و تعــدادي از اعضا این 
انجمن، محصوالت خود را در باالترین سطح جهاني تولید 
می کنند و با توجه به قراردادهاي لیسانس و یا مهندسي 
که داشته اندو با اخذ تایپ تست از آزمایشگاه هاي معتبر 
جهاني به لحاظ فني آمادگي تامین تابلوهاي برق بازار 600 
میلیوني داخل و کشورهاي حاشیه ، همسایه ایران را دارند 
و با توجه به ظرفیت ایجاد شده نیاز شدیدي به حضور در 
بازارهاي فوق احساس مي گردد. امروزه پروژه هاي زیادي 
درکشورهاي اطراف تعریف و به اجرا گذاشته مي شود، از 
جمله عراق، ترکمنستان، قزاقستان، کویت و قطر و اخیرا 
کشور عمان که مي توانند بازار خوبي براي اعضاي توانمند 
تابلوساز ایران باشند،که متاسفانه به دالیل زیادي نه تنها 
این بازارها قابل دسترســي براي اعضاي ما نیست، حتي 
قسمتي از بازار داخل با بی کفایتی  در اختیار شرکت هاي 
خارجي قرار مي گیرد. بطوریکه در ســال 93، حدود 50 
میلیون دالر تابلو برق از مبادي رسمي وارد کشور گردیده 
است. و در آمار۲ماهه سال9۴ واردات تابلو 5۷درصد رشد 
داشته است،  که نشان از بي تدبیري در برنامه ریزي هاي 
صنعتي و تجاري بــوده اگر نخواهیم نــام آنرا خیانت به 
آرمان هاي انقالب و ملت بزرگ ایران بدانیم . تابلوهاي برق 
به عنوان قلب تپنده صنعت، تجارت ،  بازرگاني و معیشت 
خانواده و جامعه نقش به ســزایي در تامین رفاه و آسایش 
همگان  دارد و وابستگي آن به خارج از کشور مي تواند تاثیر 

منفي بر امر فوق به وجود آورد.
صنعت تولید تابلو برق خوشــبختانه در سال هاي بعد از 
انقالب و به همت دســت اندرکاران و پیشکســوتان این 
صنعت رشد قابل توجهي داشــته و شاید به جرات بتوان 
اعالم کــرد که این صنعت از آن چنان رشــدي برخوردار 
بوده اســت که مي تواند تمامي نیازهاي داخل کشــور را 
جوابگو باشد. در چنین شرایطي واردات تابلو برق از خارج 
،هیچگونه توجیهي نخواهد داشــت و امري است مخالف 

رونداقتصادي کشــور و با توجه به پایین نگه داشتن نرخ 
ارز  از طرف دولت هاي ایران و باال بودن ســود تسهیالت 
دریافتي و عدم ارتباط سیاسي سالم با کشورهاي اطراف با 
بي برنامگي و فساد اداري حاکم و بلوکه شدن سرمایه هاي 
درگیر در صنعــت برق در نزد وزارت نیــرو و دیگر ارگان 
هاي داخلي امکان رقابت سالم با وارد کنندگان تابلوهاي 
برق براي تولیدات داخلي وجود نداشته و در داخل کشور 
و مناطــق آزاد   قیمت گران تولید داخــل، توان رقابت با 
تولیــدات خارجي را از تولیدکننده داخلــي میگیرد و به 
دلیل مذکورتامین تابلوهاي پروژه هاي مناطق آزاد از منابع 

خارجي رواج دارد.  
خاطر نشان مي سازد که اصوال بازار و تداوم فروش نقش به 
سزایي در پایداري هرتولید صنعتي ایفاد مي کند. امروزه 
با توجه به کیفیت تولیدات و توان و کمیت تولید تابلو برق 
نیاز به وارد شــدن در بازارهاي حاشیه کشور حیاتي است 
در صورتي که تا حداکثر یکســال آینده نتوانیم سهم قابل 
توجهي را کســب کنیم، رکود موجــود موجب تعطیلي 
بســیاري از واحدها و به دنبال آن تعطیلــي و هدر رفت 
سرمایه هاي مادي و معنوي گردآوري شده را درپي خواهد 
داشت .دراین راستا عالقه مندم به استحضار برسانم که در 
صورتیکه در سطوح عالي مدیریتي و اجرایي ارشد کشور 
بتوانیم متصدي و مسئولي دلســوز براي صادرات داشته 
باشــیم، با رعایت مفاد و خواســته هاي اقتصاد مقاومتي 
آینده اي درخشــان را براي صنعت فوق متصور هســتم. 
در ذیل، نظرات جناب آقای مهنــدس محمودیان، یکی 
از مدیران پیشکســوت این صنعــت در خصوص اقتصاد 
مقاومتی، به عنوان چاره جویي براي حل مشــکل تولید 

کنندگان تابلو برق تقدیم می گردد.
 »نقشه راه ، اعتالی توان ملی است نه بهانه ای دیگر برای 

تشدید اختالفات«

1- ســابقه بکارگیری اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها : 
)آمریکا در مقابل انگلیس بعد از جنگ استقالل ، اروپا ، ژاپن 

بعد از جنگ و چین بعد از ورود به بازار جهانی(
۲- سابقه اقتصاد مقاومتی در ایران )جنبش تنباکو تا ملی 

کردن صنعت نفت در دوران دولت ملی مرحوم مصدق(
3- نیاز مبرم راهکار اقتصاد مقاومتی در شــرایط حال در 

ایران
»	مفاهیم	کلی	و	عمومی	اقتصاد	مقاومتی«	

1-   اشــاره و اســتفاده از واژه هایی برگرفته از فرهنگ و 
اصطالحات نظامی ، مبارزاتی و رزمی در تجارت و اقتصاد 
در جهان شناخته شــده و رایج است و به هیچ وجه جنبه 

ایجاد چالش سیاسی با جهان را ندارد.
۲-  کاربرد واژه مقاومت نشان دهنده و برگرفته از ضرورتی 
ناشی از بحرانی است که در سالهای اخیر گریبانگیر کشور 

شده است.
3-  داشتن اقتصادی سالم، مشروع ترین اسلحه کارا و مؤثر، 
در عرصه مبارزات ملی جهت تأمین امنیت و سربلندی ملی 

کشور در دنیای امروز است.
۴- پســوند اقدام و عمل ، نشــان دهنده فوریت و نیاز به 

تعجیل این امر در همین سال جاری است.
نارسائی	ها:	)برداشــتهای متفاوت و گاه غلط از اقتصاد 
مقاومتی و بروز اختالفات نظری در     جناح های مختلف(

1- اقتصاد مقاومتی به معنای رفاه کمتر در کوتاه مدت با 
هدف ساخت آینده ای بهتر است .

۲-  اقتصاد مقاومتی بمعنای تداوم برنامه ها و اقتصاد جاری 
در گذشته، حال و فقط تعجیل در کارها نیست .

3-  اقتصاد مقاومتی مخالف اسراف ، تجمل گرایی ، وام دار 
کردن ملت و نســلهای آینده برای رفاه کوتاه مدت امروز 

نیست .
۴-  اقتصاد مقاومتی بدون اصالح قوانین و دستورالعمل های 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگفت و گو

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

جناب آقای مهندس سيدعلی کهفی قانع، رئيس هيئت 
مديره انجمن صنفی  توليدکنندگان تابلوهای برق ايران

		رئیس	انجمن	صنفی	تولیدکنندگان	تابلوهای	برق	ایران:

  با اقتصاد مقاومتی آینده ای درخشان 
در صنعت برق کشور خواهیم داشت
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مناسب و تجدید نظر در برنامه ها بی نتیجه می ماند .
5-   با بنگاه های اقتصادی دولتی و شــبه دولتی نمیتوان 
به اهداف ایده ال اقتصاد مقاومتی )رقابت واقعی و بهره ور 

محور( دست یافت.
6-   بدون مقاوم سازی و توانمند نمودن نهادهای صنعتی 
و اقتصادی کشور، اخذ فاینانس خارجی یا سرمایه گذاری 
خارجی ، نتیجه ای جز ورشکستگی اقتصاد و انهدام توان 

ملی را در بر ندارد.
۷-   اقتصاد مقاومتی برعکس آنچه بیگانگان می خواهند 
القاء کنند، نشانه  تضادها و اهداف متفاوت سران حکومت 
و نمود تضاد و اختالفات در رأس نظام حاکم نیست ، بلکه 
نقشه راه سرفرازی آینده است که در هیچ کشوری بدون 

بروز چالش نمی توان آنرا طراحی کرد.
بزرگترین	مانع	در	راه	برنامه	ریزی	و	عمل	به	اقتصاد	

مقاومتی:
عادات غلط ناشی از 50 ســال رونق کاذب ، حاصل از اوج 
درآمدهای مالی ناشــی با اســتفاده از منابع زیرزمینی 
خدادادی نفت، گاز و معادن نهایتاً موجب اشــاعه پایدار 
شده و عادات بد ِ اسراف، اشرافی گری ، تنبلی ، مادی گری 
را در آحاد دولتی و ملی شده است و این بزرگترین مانع از 
درک نیاز و یا درک غلط از اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای 

آن در نسلهای زنده این سالها است.
نتایج	عینی	مــورد	انتظار	از	اجرای	صحیح	اقتصاد	

مقاومتی:
   توسعه صادرات و کاهش واردات 

   توسعه تولید بیشتِر داخلی 
   افزایش کیفیت تولید داخلی

   افزایش اشتغال
   افزایش چشمگیر و واقعی بهره وری 

   افزایش تولید ناخالص ملی، ناشــی از کار و نه ناشی از 
فروش دارائی های نسلهای بعدی

   تأمین کل بودجه جاری کشــور از محــل مالیاتها و نه 
فروش دارائی های زیرزمینی کشور

   بدهکار نکردن طویل المدت کشور به دول بیگانه
   اقدامــات الزم 

برای به کاهش رســاندِن معیارهای شناســایی ریسک 
تجارت و سرمایه گذاری در ایران.

چه	باید	کرد؟
   تعریــف و توضیح واقــع بینانه و فرهنــگ عملی و نه 

شعارگونه اقتصاد مقاومتی توسط رسانه ها
   تبلیــغ و تأیید اصــول اقتصاد مقاومتی توســط کلیه 
گروه ها، مستقل از انواع وابستگی سیاسی و اجتماعی آنها، 
ولی مقابله به کســانی که بدلیل منافع شخصی با اقتصاد 

مقاومتی مشکل دارند، از هر گروه و قشری که باشند.
   تشویق سرمایه گذاری در کشور توسط سرمایه گذاران 
ایرانی ، حداقل با ارائه همان شــرایط و تضامینی که برای 

سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.
   اعمــال و الزام ارائــه اظهارنامه مالیاتی توســط آحاد 
اشــخاص حقیقی و نه تنها محدود کردن آن به اشخاص 

حقوقی و حقوق بگیران.
   اخذ مالیات قانونی از تمامی نهادها و آحاد مردم و صرف 

نظرکردن از دریافت مالیاتهای غیرقانونی.
   افزایــش مالیــات از 
درآمدهای سهل الوصول 
تر ناشــی از فعالیتهای 

صرفاً تجاری.
   اصالح نارســائی های 
 )VAT( مالیات بر مصرف

و باال بردن نرخ آن.

   افزایش نرخ تبدیــل ارز خارجی و بهره گرفتن از نتایج 
اقتصادی و اجتمائی آن توســط دولت و صنایع داخلی    

تک نرخی کردن ارز 
   دو مورد اخیر، موجب کاهش بهره بانکی و نزول میشود.

   برخورد و مقابله شدید، عریان و شفاف با هرگونه فساد 
اقتصادی توسط هر مقامی که باشد.

   خودداری از اعالم و تبلیغ نیازمندی کشور به » سرمایه 
گذاری خارجی » و اعطای امتیازات بدون حد بیگانگان با 
بســتن کمربندها ، بهمراه جلب اعتماد و تشویق سرمایه 
گذاران ایرانی. اول بایســتی تمهیدی دید که سرمایه ها 
فرار نکنند و سرمایه گذاران منافع خود را در تولید و کار در 
ایران ببینند، سپس بیگانگان خود التماس خواهند کرد  که 
سرمایه های آنها را هم بپذیریم و نه برعکس، آنها بایستی 

تقاضا کننده و خواهش کننده باشند.
   کم کردن نگرانی ها از افزایشِ تورمِ هدفمند موقت که 
با توســعه تولید داخلی و اشتغال معنی دار، نهایتاً تورم رو 
به کاهش خواهد رفت، رونق واقعی و تورم منطقی، همزاد 

هستند.
   کاهش انواع رانتهای دولتی به مصرف کنندگاِن انرژی، 

سوخت و مواد غذایی و ...
   حذف همه یارانه های غیر هدفمنِد گدا پرور.

   افزایــش حقوقهای کارمندان و کارگران متناســب با 
افزایش نــرخ ارز خارجی در جهت حفــظ قدرت خرید 
و کاهش و حــذف جمعیت زیر خط فقری کــه واقعاً کار 

می کنند.

آدرس:	تهران،	خیابان	ولیعصر)عج(،	باالتر	از	تقاطع	شهید	بهشتی،	خیابان	شهید	
اکبری)مستوفی(،	ضلع	شمالی	پله	سوم)آسانسور(،	پالک	59،	واحد	5
کد	پستی:	1433898415
تلفن:	2-88705071					-				78و88705076			-			88102505
فکس:	88701032
Electricalpaneliepma@gmail�com
WWW�Electricalpanel�ir
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: اگر مشترکین 
در ساعات پیک مصرف در تابســتان در مصرف آب صرفه 
جویی 15 تا ۲0 درصدی داشته باشند قول می دهم جیره 
بندی و یا قطع آب نداشــته باشیم. این درحالی است که تا 
زمانیکه ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به شبکه آب 

استان در حوزه شرب وارد نشود همچنان مشکل داریم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که به 
مناســبت 1 تا ۷ تیر هفته صرفه جویــی در مصرف آب به 
اتفاق معاونین خود در تاالر اندیشــه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان پذیرای بیش از 80 خبرنگار بود با بیان این 
مطلب گفت: ما اعتقاد داریم آبرسانی به اصفهان بزرگ با یک 
تصفیه خانه تهدید بوده و باید سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ راه اندازی شود.
مهندس هاشــم امینی با قدردانی از فعالیت رســانه ها و 
صداوســیما در انعکاس فعالیتهای شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان درطول سال افزود: چون آینده روشنی برای 
آب ترسیم نیست از رسانه ها انتظار می رود بیش از گذشته 
به موضوع آب و فرهنگ سازی آن در جامعه بپردازند حتی 
افراد و دســتگاههای متولی مختلف را نقد کرده و ما نیز از 

این نقدها استفاده می کنیم.
رئیس هیأت مدیره شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بحــران و کمبــود آب را غیرقابل انکار دانســت و گفت: 
خشکسالی و تغییر اقلیم در استان اصفهان موجب شده تا 
ما به عینه خشکسالی و کم آبی را لمس کنیم که شاخص این 

کمبود آب و خشکسالی در اصفهان، چگونگی روند جاری 
بودن زاینده رود اســت که از رودخانه دایمی به رودخانه 
فصلی تبدیل شده و این مسئله بی آبی بر بخشهای شرب، 

کشاورزی و صنعت تأثیر گذاشته است.
مهندس امینی با بیان اینکه اخیراً فوالدمبارکه بدلیل کم 
آبی دچار مشکل شــد گفت: وظیفه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تأمین آب شــرب و بهداشتی بوده و ما در 
تابستان شوک و تنش هایی را به مشترکین به جهت کمبود 

آب وارد نمی کنیم.
وی ادامه داد: کارشناسان حوزه آب، مدیریت منابع آبهای 
سطحی و زیرزمینی همچنین مدیریت مصرف آب را تنها 
راه چاره مشکالت آب می دانند چرا که باید در درازمدت با 
اســتفاده از منابع آبی موجود بتوانیم حداکثر بهره وری را 

داشته باشیم.
رئیس هیأت مدیره شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
می گوید: به رغم اینکه محل درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از میزان آب بهای مشترکین است طریق 
کنتور آب در منازل است ولی ما امروز به جهت مسئولیت 
ملی و اجتماعی به این نتیجه رســیدیم که خودمان مروج 
کاهش مصرف آب بوده که این با اهداف سازمان هم مغایرت 
دارد. ولی ما برای فرهنگ بهینه مصرف حساسیت خاصی 
داریم که رســانه ها هم می توانند در بخش های رفتاری و 
ابزاری فرهنگسازی در مدیریت مصرف آب را ترویج دهند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 

ماتنها استانی هستیم که در طول سال در سطح کشور در 
مورد مدیریت مصرف بطور مســتمر اطالع رسانی و تالش 
می کنیم و اقدامات ما در ســطح کشور هم مورد توجه قرار 
گرفته است. این درحالی است که در سال 9۴، ۲100 دقیقه 
برنامه از صدا و ۲۲5 دقیقه از ســیما و بیش از 5 هزار خبر 
در مطبوعات ملی و استانی از شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان منعکس شد و در ســال جاری نیز مجموع ۷ هزار 
و 39۴ دقیقه برنامه از صداوســیمای مرکز شبکه استانی 
اصفهان و شبکه ۲ درخصوص مدیریت مصرف پخش می 
شــود.  همچنین در حوزه فرهنگی هم جشنواره ملی فیلم 
و عکس جلوه های آب را ســال گذشته با موضوع مدیریت 

مصرف در اصفهان برگزار کردیم.
وی از تأســیس خانه فرهنگ آب برای اولین بار در کشور 
در سال گذشــته در اصفهان خبرداد و گفت: تأسیس خانه 
فرهنگ آب با هدف نگاه علمی و هدفمند به موضوع مدیریت 
مصرف در بخشهای مختلف جامعه فعالیت خود را آغاز کرد 
تا استان اصفهان در فرهنگسازی مدیریت مصرف آب، در 

کشور سرآمد باشد.
مهنــدس امینی می گویــد: مدیریت مصــرف آب صرفاً 
درموضوعات فرهنگی نبوده بلکه بخشــی از اقدامات ما در 
حوزه فنی و مهندســی بوده که شامل اصالح شبکه در سه 
سال گذشــته، راه اندازی اکیپ نشــت گیری، راه اندازی 
سامانه مدیریت فشار در شهر اصفهان، راه اندازی و تکمیل 

سامانه تله متری و ... از آن جمله بوده است.

دغدغه	خبرنگاران	استان،	پیرامون	آب	با	حضور	حداکثری	در	نشست	خبری	مدیرعامل	شرکت	آبفای	استان	اصفهان

 انعقاد حدود 500 میلیارد تومان در قالب قرارداد فاینانس 
بخش خصوصی با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اصفهان
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وی ادامه داد: در سه سال گذشــته بیش از ۲65 کیلومتر 
شــبکه اصالح شــد و برای اولین بار در کشور نشت های 
مشهود در شبکه با راه اندازی اکیپی مجهز و بهره گیری از 
تکنولوژی نوین شناســایی و در چهارسال اخیر ۷00 لیتر 
برثانیه نشت یابی صورت گرفته و این آب به چرخه توزیع 

بازگشت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، راه 
اندازی سامانه مدیریت فشار در شــهر اصفهان را از دیگر 
اقدامات برشمرد و گفت: این سامانه در آینده نزدیک نیز در 
شهرستانهای استان راه اندازی خواهدشد البته در گذشته 
برای اندازه گیری فشــار، مانومتر به درون منازل و یا مغازه 
ها نصب و فشار را انجام می دهیم ولی امروز خوشبختانه با 
راه اندازی سامانه مدیریت فشار قادریم هرلحظه فشار آب 
در 13۲ نقطه اصفهان را رصد و توزیع آب را بر این اساس به 
شبکه انتقال دهیم. همچنین سامانه تله متری و تله کنترل 
نیز در 56 نقطه اصفهان راه اندازی و این همپوشــانی برای 

مدیریت فشار است.
امینی از برخورد با مشترکین غیرمجاز و پرمصرف خبرداد 
و گفت: با اقداماتی که انجام شــد توانســتیم میزان تولید 
آب شرب را که در ســال 89، 3۷۲ میلیون مترمکعب بود 
)علیرغم افزایش ۴50 هزار مشترک در ۷ سال گذشته( در 

9۴ به 3۷3 میلیون مترمکعب برسانیم.
وی افزود: در سال 89 پرت آب یا آب بدون درآمد ۲5درصد 
بود که این میزان در سال 9۴ به 1۷/6 درصد رسید و ما اولین 

استان در کاهش آب بدون درآمد در سطح کشور بودیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
سرانه مصرف آب دربخش مسکونی در سال86، 189 لیتر 
در روز به ازای هر نفر بود که این میزان در سال 9۴ به 151 
لیتر در روز رســید که در بخش مسکونی رکود محسوب 

می شود.
امینی از تدوین و تصویب ســند جامــع مدیریت تأمین، 
توزیــع و مصرف آب در مدیریت بحران اســتان خبرداد و 
گفت: باتصویب این ســند، قرار است اقداماتی درخصوص 
آب در استان انجام شود و جالب اینکه این سند باعث شد تا 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سطح ملی بعنوان 

پایلوت شناخته شود.
همچنین در این ســند به ادارات، هتلها، بیمارستانها و ... 
تکلیف شده حتماً مخازن استراتژیک برای ذخیره سازی 
۲۴ ساعته آب را نصب کنند که متأســفانه تاکنون کمتر 

ادارات و ... همکاری داشته اند.
وی بــا گله مندی از برخی شــهروندان هم گفت: برخی از 
شهروندان بر روی انشعاب آب، پمپ نصب کرده که حقوق 
همسایگان ضایع شده و برای آنان مشکل ایجاد می کند با 
این مشــترکین که بصورت غیرقانونی پمپ بر روی شبکه 

نصب می کنند برخورد خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان بار دیگر 
از رســانه ها خواست تا در طول ســال همیار شرکت آب و 
فاضالب استان بوده و مدیریت مصرف بهینه آب را بعنوان 

یک وظیفه ملی و اجتماعی در این خصوص مدنظر داشته 
باشند.

مهندس امینی در بیان اقدامات انجام شده گفت: در سال 
9۴، ۲58 کیلومتــر لوله گذاری آب، 355 کیلومتر اجرای 
شــبکه های فاضالب برای افزایش بهداشــت و سالمت، 
واگذاری حدود ۲0هزار انشــعاب آب جدید به مشترکین، 
نصب ۲۲هزار انشعاب فاضالب برای مشترکین و ... بخشی 

از اقدامات انجام شده می باشد.
وی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان را یکی از 
دســتگاههای برتر در جذب ســرمایه گذاریهای داخلی و 
خارجی دانست و گفت: حدود 500 میلیارد تومان در قالب 
قرارداد فاینانس بخش خصوصی سرمایه گذاری با شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان منعقد شده که از این میزان 
1۷0 میلیارد تومان فاینانس خارجی برای بازسازی شبکه 
فاضالب اســتان به روش نوین می باشد که طی سه سال 
اجرایی خواهد شد. این درحالی است که فاینانس داخلی 
هم در نجف آبــاد، زواره و تیران انجام و پروژه فاضالب آنها 

آغاز شده و به بهره برداری خواهد رسید.
مهنــدس امینی ادامه داد: ما با شــرکت فوالد مبارکه هم 
قرارداد بیع متقابل داریم تا شبکه فاضالب لنجان و مبارکه 

را اجرا کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان براساس مصوبات 
ســتاد اقتصاد مقاومتی کشــور پروژه هایی تعریف و ۲6 
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تصفیه خانه فاضالب قرار اســت در کشور احداث شود که 
دو فقره آن در خوانسار و سده ورنامخواست اجرا می گردد 
و حدود 155 میلیارد تومان بیع متقابل نیز شبکه فاضالب 

در برخوار و ... احداث می شود.
مهندس امینی استان اصفهان را در قراردادهای بیع متقابل 
پیشــرو خواند و گفت: شــرکت فوالدمبارکه برای اجرای 
تأسیســات فاضالب شــهرهای لنجان و مبارکه سرمایه 
گذاری کرده و ما نیز قرار است در مقابل آن، سی سال پساب 

در اختیار فوالدمبارکه قرار دهیم.
وی از پروژه های شــاخص شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان که درآینده نزدیک به بهره برداری می رسند سخن 
گفت و اینکه با استفاده از خط انتقال از سرچشمه دز، آب 
به شهر خوانســار منتقل خواهد شد. پروژه احداث تصفیه 
خانه شهر گلپایگان به بهره برداری خواهد رسید. در شهر 
گز با برقراری خط انتقــال آب با اعتبار 13 میلیارد تومان، 
کمبود آب تا یکماه آینده در گز برطرف خواهد شــد و در 
بخش فاضالب نیز، تصفیه خانه فاضالب شهر ورنامخواست 

و سده در دوماه آینده به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می گوید: 
خطوط تأسیسات در حوزه آب و فاضالب در اجرای پروژه 

میدان استقالل که شهرداری اصفهان انجام می دهد بسیار 
حساس بوده و ما بدون قطع آب این خطوط را جابجا و هفته 

آینده تحویل شهرداری اصفهان می دهیم.
وی افزود: سامانه 15۲۲ به منظور کاهش مراجعات، کاهش 

تردد و ... راه اندازی و اثرات مطلوبی تاکنون داشته است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه جلساتی 
در زمینه پسابرجام داشتیم از تمایل سهیم شدن و سرمایه 
گذاری آلمان در پروژه های آب و فاضالب استان اصفهان 
و مذاکراتی با شــرکت های آلمانی برای بازســازی شبکه 
فاضالب، فاینانس آبرسانی، آب بدون درآمد و ... خبرداد و 
گفت: حضور شــرکت های ژاپنی برای سرمایه گذاری در 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تبیین شد.
وی تزریق قطره چکانی منابع مالی از سوی دولت را موجب 
کند شــدن اجرای فاضالب برشمرد و گفت: یکی از اهداف 
ما احداث شبکه فاضالب در همه مناطق شهر بوده و درحال 

حاضر در محله های محروم، مشغول فعالیت هستیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، کیفیت 
آب اصفهان را عالــی توصیف کرد و گفت: خوشــبختانه 
کیفیت آب تصفیه خانه باباشــیخعلی که برای 56 شهرو 
300 روستا آب شــرب چهارمیلیون نفر را تأمین می کند 

با کیفیت و مطلوب اســت و ما همواره به دنبال تحویل آب 
با کیفیت و خوب به مردم بوده و اگر مرکز بهداشــت در هر 
نقطه ای از استان تذکر دهد آب شرب مناسب نیست ما در 

شبکه قرار نخواهیم داد.
وی درخصوص نمره به اقدامات انجام شده در شرکت آب 
و فاضالب اســتان اینگونه پاسخ داد که در طی شش سال 
گذشــته علیرغم اینکه بدترین شرایط تجربه شد هرسال 
رودخانه زاینده رود با خشــکی مواجه بود. مســکن مهر 
بار عظیمی به لحاظ مشــترکین برای ما داشت، چاه های 
فلمن خشک شد و ... اما بحمدهلل به لطف خدا و تالش همه 
همکاران در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و علیرغم 
اینکه همه مسئوالن وضعیت این شرکت را قرمز اعالم کرده 
بودند ما هیچگونه جیره بندی آب نداشــتیم و توانستیم 
بدهی پیمانکاران را پرداخت و حتی در ســه سال گذشته 
1۲00 کیلومتر شبکه آب و فاضالب ایجاد کردیم. بنابراین 
قضاوت و نمره دهی به عملکردمان را به رسانه ها که انصاف 

دارند وا می گذاریم.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان نیز در این نشســت گفت: شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در حال حاضر یک میلیون و 9۲ 

اصفهان
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هزار انشعاب با آحاد یک میلیون و 9۴6 هزار نفر را تا پایان 
سال گذشته تحت پوشش داشته که 8۷/8 درصد خانگی 

و 1۲/۲ درصد غیرخانگی در کل استان است.
رضا رضایی افزود: ۷9/۴ درصد مصارف خانگی و ۲0/6درصد 

مصارف غیرخانگی است .
وی با بیان اینکه شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
زمره شرکت های خط قرمز در بحران آب بود گفت: در این 
راستا مشترکین به استفاده بهینه از آب ترغیب شدند ، این 
درحالی است که قیمت تمام شده آب هزارتومان بوده که 

ما آن را مترمکعبی 3۷0 تومان می فروشیم.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از شناســایی مشــترکین پرمصرف در 
بخشهای خانگی و غیرخانگی خبرداد و گفت: در سال 93، 
355 هزار اخطار و در ســال 9۴، ۲9۴900 اخطار همراه 
قبوض آب به مشترکین پرمصرف داده شد و از مردادماه سال 
جاری هم با ارســال پیامک به مشترکین پرمصرف اخطار 

خواهد شد و حتی آب آنان قطع خواهد شد.
رضایــی ادامه داد: در ســال 93، 30۲ میلیون مترمکعب 
فروش داشتیم و در ســال 9۴ نیز این میزان با کاهش 1/5 

درصدی به ۲9۷ میلیون مترمکعب رسید.

وی گفت: در مصرف خانگی آب، مصارف صفر تا ۲0 حرکت 
در راستای الگوی مصرف و رعایت آن است که با اقداماتی از 
۴۷/۴ درصد در سال 8۷، به 68/۲ درصد در سال 9۴ رسید. 
مشــترکین ۲0 تا ۴0 مترمکعب که باید مصرف را کاهش 
دهند و ۴0 مترمکعب به باال که به آنها که پرمصرف هستند 

اخطار خواهد شد.
رضایی می گوید: در حال حاضر 8۴ درصد مشترکین صفر 
تا ۲0 مترمکعب، حــدود 1۴ درصد ۲0 مترمکعب به باال و 
۷دهم درصد مشترکین از ۴0 مترمکعب به باال آب مصرف 

می کنند.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم 
گفت: امید است مسئوالن شهرداری در مباحث حریمها، 

توصیه بیشتری داشته تا مشکالت نداشته باشیم.
حســن غالمی می گوید: ما 11 حلقه چاه فلمن داریم که 
متأســفانه هم اکنون دو چاه در مدار بوده و خشکی زاینده 

رود به ما آسیب زده است.
وی بهداشت آب را خط قرمز خواند و گفت: ما حاضر نیستیم 
آب غیربهداشتی به مردم عرضه کنیم و آب همواره توسط 
کارشناســان ذیربط تست می شــود و به همه شهروندان 
اطمینان می دهم آب سالم و بهداشتی استفاده می کنند.

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان هم از رسانه ها خواست تا در مورد کیفیت مطلوب 
آب به مردم اطالع رســانی کنند و گفت: اصوالً کیفیت آب 
در چهار مرحله عالی، خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی می 
شود که آب اصفهان در سطح کشور، عالی ارزیابی شد و از 

بهترین آبهاست.
سید محسن صالح مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفا 
استان اصفهان هم گفت: در سال 86، مقدار آب بدون درآمد 
استان اصفهان 31 درصد بود که این میزان در سال 9۴ به 

1۷/6 درصد کاهش یافت.
وی افزود: از سال 86 تا سال 9۴، 63 میلیون مترمکعب از 
سوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان صرفه جویی 
شد و 56 میلیون مترمکعب نیز مردم صرفه جویی کردند 

که بسیار خوب بود.
صالح می گوید: از ۲85 اداره که در استان در نصب مخزن 
آب رصد شدند 150 اداره در سند جامع، دستگاه کاهنده 

آب نصب کرده اند.
در پایان این نشست صمیمانه، به سؤاالت متعدد خبرنگاران 
از سوی مسئوالن شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

پاسخ داده شد.
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در ســال 9۲ مبحث اقتصــاد مقاومتی 
مطرح شد و بر اساس بند یک اصل 110 
قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تعیین شد در 
ســال 95 شــکل و قالب اصلی عملکرد 
ســازمانها با نامگذاری اقتصاد مقاومتی، 
اقدام وعمل از سوی مقامم معظم رهبری  
تکلیف  تمام ارگانها ، سازمانها و دستگاهها 
را مشخص نمود و گویای این پیام بود که 
باید از  شــعارزدگی  دوری  کرد و اقدام  و 

عمل را به طور جدی دنبال نمود .
حمید رضا پیرپیــران مدیر عامل توزیع 
نیروی برق شهرســتان اصفهان با بیان 
مطالب فــوق گفت : بنا بــه بیانات رهبر 
معظم انقالب که فرمودند : ایران اسالمی 
با استعدادهای سرشــار معنوی و مادی 

وذخایر غنی و متنوع و زیر ســاخت های گســترده و مهم 
تراز همه برخــورداری از نیروی انســانی متعهد و کارآمد 
و دارای عزم راسخ برای پیشــرفت اگر از الگوهای اقتصاد 
بومــی و علمی بر آمــده از فرهنگ انقالبی و اســالمی که 
همان اقتصاد مقاومتی اســت ،پیروی کند نه تنها بر همه 

مشــکالت اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل 
یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف 
آرایی کرده ،به شکســت و عقب نشــینی وا می دارد بلکه 
خواهد توانســت در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی 
های ناشــی از تحوالت خارج از اختیار،مانند بحران های 

مالی، اقتصادی، سیاســی و  ...در آن رو 
به افزایش اســت، با حفظ دستاوردهای 
کشــور در زمینه های مختلــف و تداوم 
پیشــرفت و تحقق آرمانها  و اصول قانون 
اساسی و ســند چشم اندازبیست ساله، 
اقتصاد متکی به دانش و فناوری،عدالت 
بنیان ، درون زا و برون گرا ،پویا و پیشــرو 
را محقق ســازد و الگویی الهام بخش از 
نظام اقتصادی اســالم را عینیت بخشد 
.به طــور قطع  مهمترین شــاخص های 
اقتصاد مقاومتی در صنعت برق افزایش 
بهــره وری، مدیریت مصــرف، کاهش 
تلفات، خود کفایی در تجهیزات و ساخت 
تاسیسات و سیستم های وابسته، صادرات 

برق می باشد .
پیرپیران گفــت : اقتصاد مقاومتی برق 
موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده که می توان 
به طور خالصه به فراخوانــی نیروهای متخصص داخلی 
برای تکمیل پروژه های برق رسانی، ایجاد زیر ساختهای 
نیروگاهی ،توسعه شــبکه های انتقال و توزیع برق اشاره 
کرد به عبارت بهتر شرکت ها و کارشناسان داخلی فراوانی 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اقدام و عمل
 را به هم آمیخت

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش
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هستند که بدون اســتفاده از امکانات خارجی طرح ها و 
پروژه های این صنعت را ایجاد و تکمیل و بهره برداری از 

آن را آغار و مدیریت می کند .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
در ادامه گفت : بحث دوم ما در این حوزه تامین تجهیزات 
با استفاده از صنایع داخلی است در اجرای مناقصه ها ی 
خرید تجهیزات انتقال و تولید وتوزیع برق اگر قرار است 
فرمول های اقتصاد مقاومتی اجرا گــردد، ابتدا مناقصه 
را نبایــد به صورت golobl و یا جهانــی اعالم کرد بلکه 
فراخوان ها و مناقصات داخلی بوده و حتی برای تشویق و 
ایجاد پایداری بهتر در صنایع داخلی امتیازات فنی آنها را 
هم تراز سازندگان خارجی در نظر گرفت تا شرکت های 

داخلی بتوانند میدان دار اصلی باشند.
وی افزود: می توان با پرداخت پیش پرداخت به سازندگان 
داخلی و گرفتن تضمین های الزم روند تولید و توســعه 
تجهیــزات را از طریق ســازندگان داخلی بــا اطمینان 
بیشتری دنبال کرد شــاید گاهی الزم باشد که عالوه بر 
امتیازات فنی ،امتیازی را به عنوان اقتصاد مقاومتی برای 

یک صنعت بومی در نظر بگیریم .
 وی ادامه داد و گفــت : بخش دیگری از اقتصاد مقاومتی 
تنظیم قراردادها و تفاهم نامه هایی اســت که با شرکت 
های دانش بنیان است که از این طریق شرکت های مذکور 
می توانند قطعات و تجهیزات صنعت برق را در داخل بومی 

سازی کرده و دانش آن را به صنعت برق منتقل نمایند.
وی گفت : در حوزه یارانه هــا آن گونه که به صنعت برق 
مربوط می شود دولت باید تکلیف کند یارانه های احتمالی 
که در این صنعت تزریق می شــود در بخش هایی هزینه 
شود که خود کفایی صنعت را تضمین و حتما حسابرسان 

داخلی و بیرونی شرکت موظف باشند که ارقام دریافتی از 
طریق یارانه ها  دقیقا در بخش هایی هزینه شود که خود 

کفایی صنعت را دنبال می کند .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
گفت : در بحث الگوی مصرف چندین پیشنهاد مشخص 
می تواند این قفل بسته را برای همیشه باز کند،  در انعقاد 
قرارداد تامین برق با مشــترکین کشــاورزی و صنعتی 
مشــترکینی در اولویت قــرار گیرند که تمــام ضوابط 
کاهندگی مصرف را دنبال کرده باشــند ، یعنی  مصرف 
کنندگان آنها  با اســتانداردهای  جهانی نزدیک باشد که 
البته این ممکن است با تامین تجهیزات  از طریق صنایع 
داخلی مغایرت داشــته باشــد در آن صورت صنعتی در 
اولویت تامین برق قرار مــی گیرد که تجهیزات برقی آن 
از صنایع داخلی آن تامین شــده باشد.در حوزه مدیریت 
مصرف صنایعی در اولویت قرار می گیرند که بتوانند خارج 

از ماهها و ساعات پیک بار خود را تنظیم کنند.
پیرپیران گفــت : در هر صورت با عملیاتی نمودن اقتصاد 
مقاومتی در حوزه صنعت برق به طور قطع شاهد توسعه 
انرژی های تجدید ناپذیر و کاهش هزینه ها و به طور کلی 
نزدیک شدن به خودکفایی را شاهد خواهیم بود و در این 
راستا شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با به کارگیری 
برنامه های مدون توانسته الگوی مناسبی در بسیاری از 
شاخص های کلیدی برای دیگر شرکت های توزیع باشد 
که این گفته بســیاری از بازدید کنندگان شــرکت های 
توزیع از خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق،سامانه سمیع   
381۲1 و سامانه حوادث و اتفاقات1۲1 بوده است که این 
ارزیابی ها و بررسی ها  ، مسئولیت کارکنان این شرکت را 
دوچندان نموده و این بزرگواران تمام تالش خویش را برای  

عملکرد بهتر به کار گرفته اند به طوری که این شرکت جزء 
سه شرکت پیشرو در زمینه کاهش تلفات بوده و توانسته 
این میزان را به زیر ۷ درصد نگه دارد و در این راستا  اقدامات 
زیر را به انجام رســانده اســت نصب لوازم اندازه گیری و 
تجهیزات مرتبط در محل تبادلی انرژی  ورودی شرکت 
،نصب لوازم اندازه گیری و تجهیزات مرتبط در محل تبادل 
انرژی بین امورهای اجرایی به منظور تعیین دقیق  انرژی 
ورودی هر یک از امورهای اجرایی شــرکت ،نصب لوازم 
اندازه گیری وتجهیزات مرتبط درپســت های توزیع به 
منظور تعیین دقیق تلفات هر یک از پســت ها ی توزیع و 
فیدرهای فشار متوسط ،تعویض کنتورهای مکانیکی 5 و 
10 آمپری شــرکت به منظور افزایش دقت اندازه گیری، 
تعویــض کنتورهای مکانیکی مشــترکین پر مصرف به 
دیجیتــال به منظور افزایش دقت انــدازه گیری ،اصالح 
کابل های معیوب مشــترکین به منظور کاهش احتمال 
دسترسی نا متعارف به تاسیسات، بهینه سازی تابلوهای 
اندازه گیری غیر دیماند فرسوده و تبدیل کنتورهای تک 
تعرفه به چند تعرفه ، تعویض و اصــالح  تابلوهای اندازه 
گیری دیماند فرسوده ،تعویض کنتورهای معیوب ،تهیه 
داشبوردهای مدیریتی رصد تلفات و اصالح رویه قرائت 
مشترکین در جهت شفافیت بیشتر تلفات بوده  و  یکی از  
چشم اندازهای  این شرکت در کاهش تلفات جایگزینی 
کابل های خود نگهدار به جای فشار ضعیف می باشد که 

در دستور کار شرکت قرارگرفته است .
 D.G     .( Distributed    وی گفت :  استفاده   و توسعه از
Generation   ( )تولید برق از منابع کوچک انرژی( بوده 
است که شرکت توزیع برق اصفهان با راهبردهای اصلی 
توانســته قدم های موثری را بردارد که شــامل برگزاری 
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نشست های تخصصی به منظور تشویق مدیران شهری  
برای استفاده از این نوع فن آوری ،اطالع رسانی عمومی 
با حجم گسترده و بررسی و ارزیابی جلسات  برگزار شده 

با مدیران شهری بوده است 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در 
ادامه گفت : با توجه به دومین سیاســت کلی مقام معظم 
رهبری که در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن 
تاکید شده پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان بوده است که 
 AMI   Automatic Meter) استفاده از سیســتم
که شرکت توزیع برق اصفهان  5 هزار کنتور  را به صورت 
هوشمند راه اندازی و پیاده سازی نموده است که شامل 
تمام شهرک های صنعتی و کنتورهای دیماندی می شود 

و برای فاز دوم ۴500 کنتور دیگر را در دســتور کار خود 
قرارداده اســت.اهمیت این پروژه به این علت اســت که 
توسط نخبگان و جوانان ما طراحی شده است و با حمایت 
های این شرکت ارتقا دانش سخت افزاری و نرم افزاری آن 
صورت گرفته و به صورت بومی در دسترس همشهریان 

ما قرار گرفته است. 
وی افزود: در راســتای سیاســت اصالحات اقتصادی و 
مدیریتی بخش برق نیز شــرکت توزیع برق اصفهان نیر 
قابلیت اطمینان شبکه را افزایش داده و اقدامات موثری 
نیز در این زمینه انجام داده است از جمله : افزایش سطح 
مقطع شبکه و تبدیل شبکه های فشار ضعیف به کابل های 
خود نگهدار ،تبدیل پست های سلولی به کوبیکل کمپکت، 

استفاده از قطع کننده ها ی مجهز به سیستم اتوماسیون، 
تبدیل شبکه های هوایی به کابل های فاصله دار می باشد .
وی گفت : اســتفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود 
که در راستای سیاست اصالح نظام اقتصاد صنعت برق در 
قالب بنگاه اقتصادی از اهداف راهبردی وزارت نیرو بوده 
است در چارچوبه  این شرکت به صورت بازسازی اجناس 
انبار و لوازم اداری و استفاده مجدد از آنها ،مدیریت مصرف 
انرژی در سطح شرکت از قبیل آب ،برق و گاز و سوخت و 
اســتفاده حداکثری از ملزومات اداری و حمایت از تولید 

کنند گان داخلی به منظور تولید کاالهای مور نیاز .
وی ادامه داد و گفت : محور قراردادن رشــد بهره وری در 
اقتصاد با تویت عوامل تولید ،توانمند ســازی نیرو ی کار 
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و تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بســتر رقابت بین 
مناطق و اســتانها با به کارگیری ظرفیت و قابلیت های 
متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشــور از دیگر 
سیاستهای کلی اقتصادی مقام معظم رهبری بوده است 
که شــرکت به منظور باال بردن کیفیت کار اجرایی اقدام 
به توانمند ســازی پیمانکاران پیمانکاران طرح و توسعه 
در راســتای کاهش تصدی گری ،واگذاری اختیارات و 
مسئولیتهای بیشــتر به پیمانکاران و واگذاری کارها به 
صورت کلید در دســت به بخش خصوصی و شرکت های 
فنی و مهندســی غیر دولتی ،ارتقا چرخه تامین و کنترل 
کاالهای ورودی به شکبه برق ،ارتقا و بهبود زیر ساختهای 
شبکه های ارتباطی شــرکت و ارتقا و بهبود فرایند عالیه 

ســتادی در حوزه توانمند سازی نیروی کار که از اشارات 
مهم مقام معظم رهبری بوده اســت شرکت راهبردیهای 
ویژه ای را به کار گرفته اســت از جملــه توجه ویژه به امر 
آموزش و توسعه شــغلی پرسنل و نظامند نمودن فرایند 
آموزش ،ساخت و توســعه پارک علمی ،فن آوری که در 
راستای آموزش فنی و تخصصی پرسنل راه اندازی شده 

است .
پیرپیران افزود: در تبین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان 
ســازی به ویژه در محیط های علمی دفتر روابط عمومی 
یک سلســله نشســت های علمی و تخصصی  در سطوخ 
مختلف ویژه مدیران و کارشناســان و عموم همکاران را 
برگزار نمود ودر بخش اطالع رســانی و گفتمان ســازی 

اقتصاد مقاومتی بســترهای خبر و رسانه های داخلی و 
کلیه شبکه های ارتباطی شرکت  را تبدیل به گفتمان غالب 
همکاران نمود در بخش اطالع رسانی به عموم  و شهروندان 
اصفهانی فعالیت ها و موفقیت های اجرای اقتصاد مقاومتی 
را تشریح نمود .توجه ویژه به مبحث تکریم ارباب رجوع و 
استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی در تامین نیازها و 
درخواست های متقاضیان و مشترکین برق یکی دیگر از 

رسالت های این مجموعه اطالع رسان بوده است 
پیرپیران در پایان گفت : در ادامه در بخش مدیریت مصرف 
نیز این شرکت گام های ارزنده ای برداشته است و شرایط 
مســاعدی را برای برگزاری همایش ها و نشســت ها ی 

خبری و ایجاد مشاوره و راهنمایی به مردم نموده است .
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گزارش عملكرد توزیع نیروی برق استان اصفهان
بیش از 71 میلیارد ریال اعتبار جهت اصالح و نوسازی شبکه برق شهرستان برخوار

 مدیرعامل توزیع نیروی برق شهرستان برخوار  گفت: طي سال139۴ 
بیش از ۷1 میلیارد ریال اعتبار جهت اصالح و نوسازي شبکه هاي برق 

در سطح شهرستان برخوار  هزینه شد . 
آقاي مهنــدس مصطفي بهروز نــژاد مدیریت توزیــع نیروی برق 
شهرســتان برخوار با بیان مطالب فوق اهم فعالیتهاي یکساله این 

امور را به شرح زیر اعالم نمودند : 
1-احداث بیش از33 کیلومتر شبکه فشارمتوسط.
۲-احداث بیش از38 کیلومتر شبکه فشارضعیف.

3-بهینه سازي 55 کیلومتر شبکه هاي فشارضعیف وفشار متوسط.
۴-نصب و احداث ۷9 دســتگاه پست هوایي جهت ظرفیت سازي و 

رفع افت ولتاژ.
5-تعویض1305 اصله تیر فرسوده جهت بهینه سازي شبکه هاي 

شهرستان.
6-نصب 16۲8 دســتگاه انواع چراغ الک پشتي و ال اي دي بیست 

وات درسطح شهرستان.
۷-تعمیر 1۴8کیلومتر از شبکه هاي فشار متوسط به روش خط گرم.

8- تعویض 3۷۷1 عدد المپ معیوب در سطح شهرستان. 

9-جذب ۲3۷۴مشــترک عادي و دیماندي ) تعداد کل مشترکین 
شهرستان 5۷۲91 مي باشد(.

10-تعویض 1۲9۴کنتورسه فاز وتکفاز عادي ودیماندي معیوب.
11-نصب 1 دستگاه ریکلوزر و 8 دستکاه سکسیونر جهت افزایش 

قابلیت اطمینان و کاهش انرژي توزیع نشده.
1۲-احداث۲000 متر شبکه هاي سرقتي و ۴دستگاه ترانس سرقتي.

13-بهینه سازي 1۷ دستگاه تابلو توزیع واندازه گیري.
1۴-نصب 100 دستگاه تابلو اندازه گیري جدید.

15-نصب و اصالح 5۷0 دستگاه اتصال زمین.
16-بهینه سازي و تقویت ۲3 دستگاه پست هوایي و زمیني.

1۷-کاهش ۴1درصد تعداد قطعي فیدرهاي  ۲0کیلو ولت نســبت 
به مشابه سال قبل.

عملکرد واحدهاي مختلف امور برق شهرستان فریدن

فیدر گیري)۴فیدر( از پســت دامنه با احداث 6305متر شبکه فشار 
متوسط هوایي دو مداره ،۲9۴مترشبکه فشار متوسط زمیني و بهسازي 
و اصالح شبکه ف.م و ف.ض دامنه به منظور بارگیري ازفیدرهاي جدید 
با صرف اعتباري بالغ بر5۲80میلیون ریال، احداث ۴1۴3متر شبکه 
فشار متوســط هوایي به منظور برقراري ارتباط فیدرهاي پست فوق 
توزیع داران و دامنه با صرف اعتباري بالغ بر1۴33میلیون ریال، نصب 
تجهیزات حفاظتي از قبیل سکســیونر،ریکلوزر و... با صرف اعتباري 
بالغ بر 1۲98 میلیون ریال و اصالح شبکه هاي عرضي روستاي کمیتک 
با صرف اعتباري بالــغ بر۴00میلیون ریال،نوســازي۲۲کیلومتر از 

شبکه هاي فشــار متوسط، 5کیلومتر  ازشــبکه فشار ضعیف هوایي 
،سرویسو تعمیر حدود ۲00دستگاه پســت هوایي با صرف اعتباري 
بالغ بر13۴۲0میلیون ریال، تبدیل 11868متر)حدود 1۲ کیلومتر( 
شبکه فشار ضعیف ســیمي به کابل خودنگهداربا هدف بهینه سازي 
شبکه ها و پیشگیري از سرقت  با صرف اعتباري بالغ بر3000میلیون 
ریال ،نوسازي شبکه فشــارضعیف روستاهاي عادگان ،قوهک و خلج 
به طور کامل و نوســازي و جابجایي پست روســتاي خلج و غرغن با 
صرف اعتباري بالغ بر ۲680میلیون ریال،بهینه ســازي شــبکه برق 
روســتاهاي چهلخانه، بادجان، گنجه، نهرخلــج، ازونبالغ، نماگرد، 
ســفتجان،ننادگان وخویگان باصرف اعتباري بالغ بر36000میلیون 
ریال،تبدیل ۲50عــدد المپ1۲5وات به چراغled،تبدیل5۲5عدد 
چراغ۲50وات به 150و۴80عــدد چراغ1۲5وات به50وات با صرف 
1۷6۴میلیــون ریال اعتبــار ، احداث۷۴88متر)بیش از ۷ کیلومتر( 
شبکه فشار ضعیف کابل خودنگهدار در قالب طرح هاي برق رساني به 
مشترکین جدید شهري و روســتایي با درمدار قرار گرفتن ۲ دستگاه 
پســت هوایي و تعویض 3۴ دســتگاه پست به ســرقت رفته با صرف 

اعتباري بالغ بر6۷95میلیون ریال،نصب 500 دستگاه تابلو هوشمند 
با صرف16000 میلیون ریال،ســرویس بیش از 1۷0 دستگاه پست 
هوایي با صرف اعتباري بالغ بر 6۷0 میلیون ریال،سرویس و تعمیرات 
بیش از 1۲0 کیلومتر از شــبکه هاي ۲0 کیلو ولت فیدر هاي داران و 
بوئین با صرف اعتباري بالغ بر ۲983 میلیون ریال، بهســازي شبکه 
فشــار ضعیف و جابجایي پایه هاي فرسوده واقع در کوچه هاي فرعي 
خیابان ابوریحان)حدفاصل سپاه تا پمپ بنزین(با صرف اعتباري بالغ 
بر 1000 میلیون ریال،بهسازي شبکه برق خیابان فرمانداري با صرف 
اعتباري بالغ بر 500 میلیون ریال،بهینه ســازي شبکه هاي فرسوده 
در سطح شهر با صرف اعتباري بالغ بر ۲000 میلیون ریال،سرویس و 
،تعمیر 30 کیلومتر از شبکه هاي روشنایي معابر در سطح شهرستان با 
صرف اعتباري بالغ بر1100 میلیون ریال، سرویس و تعمیر 15 کیلومتر 
از شــبکه ها به روش خط گرم)بدون قطع برق( با صرف اعتباري بالغ 
بر 1185 میلیون ریال،تعمیر 15 کیلومتر از شبکه هاي فشار ضعیف 
همراه با نصب اسپیســر با صرف اعتباري بالغ بر 1۲۲0 میلیون ریال، 
تست ۲900 مورد تابلوهاي اندازه گیري دیماندي صورت گرفته است.

درخصوص عملکرد برق شهرستان چادگان در سال94
به گزارش مدیرعامل برق شهرستان چادگان اقدامات صورت گرفته در 

سال 9۴ به شرح ذیل می باشد:
واحد	مهندسي:	1( این امــور در سر فصل توسعه شهري و روستایي 
اقدام به احداث شــبکه فشــار ضعیف ، تک تیري و نصب ارت به مبلغ 
3836 میلیون ریال نموده اســت و همچنین مبلغ 8۴0 میلیون ریال 
بابت ســرقت هاي انجام شده در سطح شهرســتان از سرفصل مذکور 

تامین اعتبار شده است.
۲( در ســال 9۴ ،این امور اقدام به تعمیرات در سرفصل بهینه به مبلغ 
۲۴۲0 میلیون ریال در سطح شهرستان نموده است که از آن جمله مي 
توان به تعمیرات فیدرهاي  1۲ ، 5 ، 3و 8  ، همچنین تعمیرات روشنایي 

معابر 1 ،۲ و3  و تعمیرات خط گرم و شاخه بري درختان اشاره نمود.
3( در سرفصل بهسازي شهري این امور مبلغ 308۷  میلیون ریال تامین 
اعتبار گردیــد که از آن مي توان به تامین اعتبار کارتي حوادثي1 ،۲،3  
تعویض ترانس هاي معیوب ،اصالح پایه هاي در معبر1 و پایه فرسوده و 
همچنین کنتورهاي حوادثي، اصالح کابل هاي مشترکین و ..... سطح 

شهرستان اشاره نمود.

۴( در ســرفصل کاهش تلفات روستایي مبلغ 9۲5  میلیون ریال بابت 
سیم به کابل خیابان مخابرات چادگان ، روستاي ده کلبعلي ، روستاي 
خرســانک خشتي و پشــت درمانگاه طي 1۲ ماهه ســال 9۴ صورت 

گرفته است. 
5(همچنین این امور اقدام به برقرســاني به روســتاي دره گاو از توابع 
بخشداري چنارود با مبلغ ۷80 میلیون ریال و همچنین روشنایي سایت 
اداري به مبلغ 38۲ میلیون ریال )اعتبارات تملک دارایي( نموده است .
6(و همچنین این امور ، در ســرفصل قدرت مانور اقدام به اجراي نصب 
5 دستگاه سکسیونر موتور دار و دو مداره کردن خط شهرک صنعتي تا 
روســتاي ده کلبعلي و نصب MOF را با اعتباري بالغ بر ۲130 میلیون 

ریال نموده است . 
۷( الزم به ذکر است این امور مبلغ ۴585 میلیون ریال پروژه اهدایي 1۲ 
ماهه سال 9۴ اجرایي نموده که از آن جمله مي توان به پروژه هاي خرید 

انشعاب باراني ،چاه هاي کشاورزي ، افزایش قدرت و ...  اشاره نمود. 
خدمات	مشترکین:	1( انشعاب جدید عادي، ۴00   مورد

۲( انشعاب دیماندي ،1۴  مورد

3(آموزش نرم افزار جدید دفاتر پیشخوان به مسئولین دفاتر ۲ مورد
۴(تهیه دســتگاه پوز جهت ســهولت در پرداخت هزینه هاي انشعاب 

۲ دستگاه
5(واگذاري برق موقت، ۲90  مورد

6( ثبت درخواست تلفني مشترکین 
ایمني	و	آموزش:	1(تشکیل جلسات ایمني و آموزش )1۲ جلسه براي 

پیمانکاران و پرسنل بهره برداري-11  جلسه کمیته حفاظت فني(
۲( اندازه گیري ارت شبکه هاي جدید110 مورد

 و ...

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

عملکرد 12 ماه سال 1394 برق کاشان 

 عملکرد امور برق شهرستان نجف آباد در سال 94

 طي دوازده ماه گذشته سال 139۴ ظرفیت سازي و احداث شبکه 
هاي فشار ضعیف و متوســط در حدود ۴3کیلومتر با اعتباري بالغ 
بر 16000میلیون ریال در سطح شهرستان کاشان انجام پذیرفت. 
بــه گفته آقاي مهندس عــرب بیگي در این مــدت نصب و احداث 
65دستگاه ترانس جدید جهت ظرفیت سازي ، تقویت شبکه و ولتاژ 
با اعتباري بالغ بر 13500میلیون ریال اضافه و در مدار قرار گرفت.

مدیر امور برق شهرستان کاشان افزود بهینه سازي شبکه هاي فشار 
ضعیف در حدود 33کیلومتر و شــبکه هاي فشار متوسط در حدود 
۲0کیلومتر با اعتباري بالغ بر 10000میلیون ریال انجام پذیرفت.  
مهندس عرب بیگي در ادامه یادآور شــد تبدیل شبکه هاي سیمي 
فرســوده به شــبکه هاي کابلي در حدود ۲5کیلومتر و با اعتباري 
بالغ بر ۷000 میلیون ریال و اصالح و تعمیرات شــبکه ها )ضعیف 

 و متوســط( با اعتباري بالغ بر 5500  میلیون ریــال انجام گرفت.
 وي در ادامه دیگر خدمات و فعالیت هاي انجام شده را اینگونه بیان نمود:
 توسعه و بهینه سازي روشنایي معابر با اعتباري بالغ بر ۲000 میلیون ریال

تعویض 530 اصله پایه فرسوده فشار ضعیف و متوسط جهت بهینه 
ســازي شــبکه ها با اعتباري بالغ بر ۷300 میلیون ریال تعمیر 38 
کیلومتر از شبکه هاي فشار متوســط به روش خط گرم با اعتباري 
بالغ بر 9۲00 میلیون ریال نصب و سرویس 180 پست فشار ضعیف 
هوایي و زمیني با اعتباري بالغ بر 560 میلیون ریال  نصب 1 دستگاه 
ریکلوزر و 3 دستگاه سکسیونر موتوردارو 1 دستگاه اتوبوستر جهت 
 افزایش قابلیت اطمینان و بهبود مانور فیدرهاي فشــار متوســط
 تعویض و تبدیل بیش از ۴800 عدد المپ سوخته در معابر شهرستان

 نصب ۲50 دستگاه ال اي دي بسیت وات در روستاهاي اطراف کاشان 

نصب 950 دستگاه اسپیسر فشار ضعیف جهت جلوگیري از برخورد 
شبکه هاي فشار ضعیف در سطح شهرســتان تقویت ولتاژ بیش از 
۴۲00 مشترک با احداث شــبکه و 1۴50 مشترک با اصالح کابل 
و شبکه جذب 53۲9 مشترک با انشــعاب تکفاز و ۷۲9 مشترک با 

انشعاب سه فاز و ۴۲ مشترک دیماندي

       مجید مشفقي، مدیر امور برق شهرستان نجف آباد با اعالم اینکه این 
شهرستان داراي بیش از 130 هزار مشترک مي باشد،  اهم فعالیتها و 

اقدامات امور برق شهرستان نجف آباد را به شرح زیر اعالم کرد:
 - اجراي فیدرگیري از پست فشار قوي نجف آباد1 به صورت دومداره 
در کمربنــدي جنوبي نجف آبــاد بطول 6 کیلومتــر باهزینه 3650 

میلیون ریال
 - بهینه سازي و رفع حریم شبکه هاي فرسوده خیابان ولي عصر قلعه 
سفید محله باال بطول حدود 3.5 کیلومتر با هزینه  30۷0میلیون ریال

 - اجراي طرح روشنائي معابر وســط بلوار سردار صالحي با مشارکت 
شهرداري نجف آباد بطول حدود 5 کیلومتر 33۷۷ میلیون ریال

- بهینه سازي شبکه ها و  تبدیل سیم به کابل خیابان شیخ بهایي مرکزي 
و فردوسي مرکزي و کوچه شهید بهرامي با هزینه 1۲۲0میلیون ریال

- بهینه سازي شبکه و تبدیل شبکه هوائي به زمیني در رابطه با تعریض 
خیابان شریعتي حد فاصل چهار راه مجاهد تا 15 خرداد با اعتباري در 

حدود 968 میلیون ریال
  - نصب و تعویض حدود 9۲00 کنتور تک فاز 

  -تقویت ترانس و بهینه سازي 9 دستگاه پست هوائي به منظور تعدیل 
بار و رفع ضعف ولتاژ مشترکین با هزینه 161۷ میلیون ریال 

 - احداث حدود 9.۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت برق رساني به 
مشترکین با هزینه اي بالغ بر 6۴30 میلیون ریال

 - بهینه ســازي و تبدیل شبکه هاي فرسوده فشــار ضعیف به کابل 
خودنگهدار در مناطق مختلف شهرستان مانند خ معرفت ودلنواز در 

مجموع به طول 39 کیلومتر با هزینه 3083 میلیون ریال

 - بهینه سازي شبکه هاي فرسوده در روستاهاي تاریخي اشن، دماب 
و گلدره در بخش مهردشت با هزینه اي بالغ بر ۲593 میلیون ریال

 - احداث شبکه روشنائي روستاي جالل آباد قسمت میانکوه و امیرآباد 
خ عطار به طول ۲350 متر با اعتبار 559 میلیون ریال

 - احداث شبکه و نصب ترانس برق رساني به مرکز فرهنگي و مذهبي 
حسینیه اعظم نجف آباد و خیریه حضرت ابوالفضل )ع( دهق با اعتبار 

۴99 میلیون ریال
ـ  احداث شبکه جدید و بهسازي شــبکه موجود جهت فیدرگیري از 

پست63/۲0 جالل اباد با اعتباري در حدود 5۴5 میلیون ریال
 - احداث  یک کیلومتر شبکه روشنائي وسط بلوار شیخ بهائي جنوبي و 

اسرافیلیان نجف آباد با  اعتباري بالغ بر  5۷۷ میلیون ریال
  - احداث شبکه ف ض جهت برقرساني به شهرک جدید در روستاهاي 

گلدره و حسین آباد با اعتباري در حدود ۷8۴ میلیون ریال
  ایشان با اشاره به اهمیت کاهش تلفات در شبکه ، اقداماتي که درجهت 

کاهش تلفات در شبکه ها انجام شده را به شرح زیر اعالم کرد:
 - تبدیل چراغهاي فرســوده و پر مصــرف ۲50 وات به 150 وات در 
سطح شهرستان به تعداد 1۷00 دستگاه با هزینه 59۲0 میلیون ریال
 - نصب 500 دســتگاه چراغ LED با توان ۲0 وات در ســطح شهر با 

اعتبار 9۲5 میلیون ریال
 - احداث شــبکه جهت طرحهاي سرقتي در حدود 190محل شامل 
احداث شبکه و نصب ترانس سرقت شده با اعتبار 1۲۴5میلیون ریال

   مدیر امور برق نجف آباد در ادامه در بخش تعمیرات و نگهداري شبکه 
ها گفت :» در ســال جاري با توجه به فرسودگي چراغهاي موجود در 

سطح شهرستان حدود ۲300 پایه چراغ با اعتباري بالغ بر ۴5۴ میلیون 
ریال رنگ آمیزي شد« 

ایشان در ادامه به شــرح زیر به تشــریح عملکرد تعمیرات شبکه ها 
پرداخت :

- تعویض حدود ۲90 تیر فرسوده و خطرناک در سطح شهر با اعتباري 
در حدود ۲0۲۴ میلیون ریال 

 - نصب ۲000 اسپیسر و ریگالژ  حدود ۲600 اسپان شبکه در سطح 
شهرستان با اعتبار 608 میلیون ریال

 - اجراي شاخه بري در سطح شهرستان به تعداد 11 هزار اصله درخت 
به جهت باال بردن قابلیت اطمینان شبکه ها با اعتباري در حدود 800 

میلیون ریال
  -  بازدید از شبکه ها و تعمیرات شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعیف 

به طول حدود 63۴ کیلومتر و با اعتبار 1۲۴9 میلیون ریال 
  وی در پایان مجموع اعتبارات صرف شده در کلیه سر فصل هاي بودجه 
در سال 9۴ را بالغ بر۷5000 میلیون ریال و در قسمت اجراي طرحهاي 

همیاري حدود 6۴000 میلیون ریال اعالم کرد.

مدیر امور برق نایین مطرح کرد: جذب اعتبار 17573 میلیون ریال درسال 94 

 معمار مقدم ، مدیر امور برق نایین اهم فعالیتهاي انجام شــده طي 
دوازده ماه ســال 139۴ را با جذب اعتبــار 1۷5۷3 میلیون ریال به 

شرح ذیل تشریح کرد. 
احداث 3۲ دستگاه پست هوایي با ظرفیت ۲۷۴0 کاوا جهت برق رساني 
به مشترکین جدید عادي و دیماندي و تقویت ولتاژ شبکه خیابانهاي 
حافظ و فردوسي نایین،روســتاهاي هندچوب و نیستانک  ،احداث 

بیش از 1۲.8 کیلومتر شبکه فشار متوســط)کلوت محمدیه،پارک 
کوه کلیزه نایین و ...(، احداث بیش از 5 کیلومتر شــبکه فشار ضعیف 
جهت برقرساني به مشترکین جدید و تبدیل بیش از 13.5 کیلومتر از 
شبکه هاي فشار ضعیف مسي به کابل خودنگهدار واقع در روستاهاي 
پاکوه والي ســیاه وبهارســتان وبنویدو مناطق شهري شامل قطب 
کارگاهي و صنعتي ،محلــه پنجاهه،کلوان،چهل دختران،بلوار جواد 
االئمــه و خیابانهاي امام موســي کاظم  و بهزیســتي بافران  با هدف 
بهینه سازي انجام شده است. در بخش خدمات مشترکین تعداد ۷۲5 
مشــترک جدید در امور برق نایین پذیرفته شده است.  معمار مقدم 
افزود: در خصوص ترویج فرهنگ مدیریت مصرف با توزیع المپ هاي 
کم مصرف، توزیع بروشــور، نصب بنر در سطح شهر، برگزاري جشن 
مدیریت مصرف و برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع مدیریت مصرف در 
مدارس، اجراي طرح هاي تشویقي جهت صنایع و کشاورزان با پرداخت 

پاداش درقبال همکاري کاهش مصرف در ساعات اوج بار و .... در سطح 
شهرستان انجام شده است.  مدیر امور برق شهرستان نایین همچنین 
اعالم کرد تعداد 158 دســتگاه چراغ الکپشتي 50 وات و تعداد 300 
عدد چراغ ۲0 وات ال اي دي وات در سطح شهرستان نصب و در راستاي 
کاهش تلفات شــبکه تعداد 9۷1 مورد چراغ 1۲5 و ۲50 وات تبدیل 
بــه چراغهاي 50 و 150 وات گردید. و همچنین با صرف اعتباري بالغ 
بــر ۲۴00 میلیون ریال و به جهت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه و 
قدرت مانور نسبت به احداث حدود 3 کیلو متر شبکه  فشار متوسط و 
یک دستگاه ریکلوزر، سه دستگاه سکسیونر موتوردار و 15 مجموعه 
کت اوت در شــبکه هاي فشار متوســط امور نصب گردید. و از ابتداي 
سال حدود 5668 میلیون ریال طرح به صورت همیاري اجرا و تحویل 
این امور گردیده اســت و در سر فصل تعمیرات جاري نیز مبلغ 1180 

میلیون ریال جهت تعمیرات شبکه ها اختصاص داده شد.
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81 میلیارد ریال اعتبار جهت خدمات رسانی به شهرستان خمینی شهر صورت گرفت

عملکرد سال 94 امور برق شهرستان نطنز

»امور برق شهرســتان خمیني شهر طي ســال 9۴ با صدور 16۲۴ 
دســتورکار و با هزینه اي بالغ بر 81 میلیارد ریال )مشــتمل بر ۷0 
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلي و 11 میلیارد ریال از اعتبارات 
تبصره توانیر( و همچنین حدود ۲0 میلیارد ریال از منابع طرحهاي 
اهدایي نســبت به خدمات رساني در شهرستان خمیني شهر اقدام 

نمود.
 استکي مدیر برق شهرستان خمیني شهر در این باره افزود طي مدت 
یاد شــده بالغ بر 33 میلیارد ریال در بخش توسعه و احداث، 31/۲ 

میلیارد ریال در بخش بهسازي و اصالح و 5/6 میلیارد ریال در بخش 
توســعه و بهینه روشنایي معابر از محل اعتبارات سرمایه اي داخلي 
شرکت و همچنین مبلغ ۲/3 میلیارد ریال تعمیرات خطوط هوایي، 
بالغ بر 1 میلیارد ریال تعمیرات پســت هوایي و مبلغ ۲/16 میلیارد 
ریال تعمیرات بصورت خط گرم از محل اعتبارات جاري جذب اعتبار 

صورت گرفته است.
 ایشــان خاطر نشان ســاخت مبلغ 11 میلیارد ریال از بودجه هاي 

مصوب تبصره توانیر به شرح ذیل هزینه گردیده است:
 	* در بخش توســعه شبکه هاي روشــنایي معابر و بلوارهاي اصلي 

شهرستان مبلغ 9/۲ میلیارد ریال از جمله :
تامین روشــنایي بلوار شــهید فهمیده، خیابان گاز اصغرآباد، بلوار 
پروفسور میردامادي، خیابان زاینده رود درچه، چهارراه فاطمیه تا 
آیدا درچه، بلوار عماد سیادت، خیابان شهیدان موسوي مجموعا به 

طول بالغ بر 15 کیلومتر 
  ** بخش بهینه ســازي و جابجایي پایه هــاي در معبر مبلغ 1/8 

میلیارد ریال از جمله :
جابجایي پایه هاي در معبر خیابان سفیر امید،بهینه سازي و تبدیل 
سیم به کابل خیابانهاي امام شمالي و جنوبي و رفع حریم تعدادي از 

گذرهاي عزاداري سطح شهرستان 
 اســتکي اهم اقدامات انجام گرفته در سال 9۴ را به شرح ذیل اعالم 

نمود:
1( احداث بالغ بر 15 کیلومتر شبکه فشارضعیف هوایي، 1۷ کیلومتر 

شبکه فشارمتوسط هوایي و نصب تعداد 56 دستگاه پست هوایي
۲( تعمیرات 165 کیلومتر خطوط هوایي فشار متوسط، ۲5 کیلومتر 
خطوط هوایي فشار ضعیف و۲۲3 دستگاه  پست هاي هوایي و زمیني
3( برداشت و ورود اطالعات مکاني )GIS( کل شبکه فشار ضعیف و 

مشترکین تحت پوشش امور برق شهرستان خمیني شهر
۴( فروش ۴91۴ انشعاب جدید )۴033 تکفاز و 881 سه فاز(، 1313 
مورد تغییر نام مشــترک، ۲0۷3 مورد تعویض کنتور، 108۲ مورد 

تغییر تعرفه و ۲59۲0 مورد صدور قبض المثني«

	خدمات	مشترکین:
1-درخواستهاي فروش انشعاب توسط دفاتر پیشخوان    631 مورد

۲-درخواست انشعاب دیماندي   3۲ مورد
3-انشعابات نصب شده عادي   ۷91 مورد

۴-خدمات پس از فروش ،روزانه بالغ بر ۲0 مورد 
	لوازم	اندازه	گیري:

1-تعداد کنتور تکفاز تعویض شده    618 مورد  
۲-تعداد کنتور سه فاز تعویض شده   9۲ مورد

3-تعداد کنتور دیماندي تعویض شده    30 مورد
۴-میزان کاهش تلفات ناشي از تعویض کنتورهاي معیوب در 9 ماهه 
سال )با احتساب میزان تقریبي 1300کیلووات ساعت سالیانه براي 

هر کنتور(   96۲000  

MOF-5 نصب شــده بین فیدر ۴ و 10 شجاع آباد ،رابط با اردستان    
۲ مورد

	ایمني	و	آموزش:
 ریاست و کارکنان خدوم هالل احمر شهرستان در طول 15 روز وبه 
مدت 35 ساعت اصول و اهداف امداد و کمکهاي اولیه ، اصول ایمني، 
روش برخورد با مصدوم ، احیاء قلبي-ریوي ،   شوک ، تشنج ، زخم و 
خونریزي ، سوختگیها ،آسیبهاي ناشي از سرما و گرما ، نجات مصدوم 
در حوادث جــاده اي و مباحثي پیرامون بــرق گرفتگي و چگونگي 
برخورد با حادثه دیده ونجات مصدوم به طور کامل و جامع تشــریح 

نمودند.
	مدیریت	مصرف:

1-بازدید از مغازه هاي تجاري پر مصرف    10 مورد
۲-شرکت در راهپیمایي ۲۲ بهمن و توزیع بروشور به تعداد  ۲00 عدد

	مهندسي	و	نظارت:
کل بودجه اختصاصي و مبلغ جذب شده:  38،500،000،000  ریال

1-احداث شبکه روشنایي به طول 13 کیلومتر و مبلغ ۴00 میلیون 
تومان

۲-احداث شــبکه ۲ کیلوولــت به طول 11 کیلومتــر با مبلغ 350 
میلیون تومان

3-نصــب ترانــس جهت رفع ضعــف ولتاژ بــه تعداد ۷ دســتگاه 
ترانسفورماتور با هزینه 109 میلیون تومان

۴-برقرســاني به روســتاي گودرزن به طول 5 کیلومتر شبکه فشار 
متوسط و ۲ کیلومتر فشار ضعیف 

5-بهســازي شبکه فشــار ضعیف به طول 5 کیلومتر با هزینه ۲۲0 
میلیون تومان 

6-تبدیل سیم به کابل جهت جلوگیري از سرقت به طول 9 کیلومتر 
با مبلغ 180 میلیون تومان 

۷-نصب چراغ LED به تعداد ۲5۴ عدد با هزینه 91 میلیون تومان
8-تعداد 153چراغ تعدیل شــده با اعتبار ۲۲ میلیون تومان جهت 

کاهش پیک و مدیریت مصرف
9-۲ دستگاه MOF نصب شده با هزینه ۲8 میلیون تومان

	بهره	برداري:
 کل مبلغ بهینه تعمیرات ۴،۴6۲،000،000 ریال

1-تعمیرات شبکه به روش خط گرم که شامل تعویض جمپر،نصب 
کاور،تعویض مقره هاي معیوب ، شکسته و......

۲-شاخه بري به روش عملیات خط گرم      ۴00 اصله
3-انجام عملیات ترموگرافي جهت رفع اتصاالت سست

۴-اندازه گیري و تنظیم بار پستهاي توزیع

 عملکرد امور برق شهرستان سمیرم در سال 1394
  1( احداث بیش از 1۴ کیلومتر شبکه فشارضعیف هوائي با هزینه اي 

بالغ بر 3 میلیارد ریال 
۲( احداث بیش از ۲0 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوائي با هزینه اي 

بالغ بر 8/5 میلیارد ریال 
3( احداث  روشنائي معابر بلوار ورودي روستاي فتح آباد بطول 800 
متر و هزینه اي بالغ بر 5۷0 میلیون ریال با مشارکت دهیاري محترم 

روستا
۴( احداث  شبکه سیم به کابل روستاي کره دان به طول 3 کیلومتر و 

هزینه اي بالغ بر 650 میلیون ریال 
5( نصب یک دستگاه اتوبوستر و یک دســتگاه اتو ترانسفورماتو  و ۴ 
دستگاه سکسیونر موتوردار گازي با هزینه اي بالغ بر ۴/5 میلیارد ریال
6( نصب 6۴5 دســتگاه انواع چراغ الک پشتي ۲0 ؛ 50 و 150 وات با 

هزینه اي بالغ بر ۲ میلیارد و 600 میلیون ریال 
۷( نصب 500 دستگاه چراغ الک پشتي ۲0 وات از نوع LED  با هزینه 
اي بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال در روستاهاي شهید ، 

کره دان ، ولدخاني ، رهیز و پهلوشکن از توابع بخش دناکوه 
8( تبدیل بیش از 6۴00 متر شبکه هاي فشار ضعیف فرسوده به کابل 

خودنگهدار با هزینه اي بالغ بر یک میلیار و ۷00 میلیون ریال
9( بهسازي شبکه فشارضعیف روســتاي کره دان از توابع بخش دنا 
کوه و تبدیل کل شبکه روستا به کابل خودنگهدار با هزینه اي بالغ بر 

650 میلیون ریال
10( تعویض بیش از 800 دستگاه انواع کنتور معیوب با هزینه اي بالغ 

بر یک میلیارد و ۲/300 میلیون ریال 
11( انجام تعمیرات شــبکه هاي فشارمتوسط ؛ فشارضعیف و پست 

هوائي با هزینه اي بالغ بر 3 میلیارد و ۲00 میلیون ریال 
1۲( جذب 586 مشترک در ســال 139۴ از عملکرد برق شهرستان 

میباشد.
13( از دیگر فعالیتهاي این امور تهیه و نصب سلولهاي خورشیدي به 
منظور تامین انرژي برق مصرفي ساختمان اداري برق شهرستان به 

قدرت 5 کیلووات و هزینه ۴00 میلیون ریال میباشد.

1۴( همچنین در سال جاري ســاختمان اداري امور برق شهرستان 
در زمیني به مســاحت ۲۷00 متر و زیر بناي 1059 متر در سه طبقه 
و هزینه اي بالغ بر 15 میلیارد ریال به دســت استاندار محترم افتتاح 

گردید.
15( نظارت بر اجراي بیش از ۴5 کیلومتر شبکه فشارمتوسط و نصب 
50 دستگاه ترانسفورماتور هوایي با هزینه اي بالغ بر ۲3 میلیارد ریال 
از محل مشارکتهاي مردمي و پروژه هاي اهدایي به منظور برق رساني 

به چاهها و پمپاژهاي آب در سطح شهرستان سمیرم بوده است.

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش
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 عملکرد برق شهرستان شاهین شهر ومیمه در سال 1384 اعالم گردید

احداث  1050متر شبکه فشار ضعیف در  شهرستان تیران و کرون

 مهندس حسین شــکرالهي اقدامات انجام شده در سال 139۴ برق 
شهرستان شاهین شهر ومیمه را بدین شرح اعالم نمودند : 

در قسمت خدمات مشــرکین : فروش 5895 انشعاب جدید  عادي 
و دیماندي ، انجام خدمات پس از فروش شــامل تغییر نام وتعویض 
کنتور ، تغییر تعرفه ، جابجایي ، تغییر نام ، تغییر قدرت ، درخواست 
تســت کنتور ، صدور فیش المثني و ارائه تسویه حساب بیش از ده 
هزار مورد و کل فروش انرژي فروخته شــده بالغ بر 1156081۷۲0 

کیلو وات ساعت مي باشد . 
در مورد رفع خطرشــبکه هاي توزیع  از مشــترکین واقع در خیابان 
شــهید شــریفي و خیابان قنبري زیاد آباد مبلغ 950 میلیون ریال 
هزینه گردیده است . در ضمن تعداد ۲5 مورد کالس آموزشي ایمني 
جهت آموزش پرســنل بهره برداري و پیمانــکاران برگزار گردیده 
است.  همچنین تشکیل کالس امداد و نجات براي 100 نفر از پرسنل 
و پیمانکاران  ، مانور زلزله در ســاختمان اداري این برق شهرستان 

توسط پرسنل برگزار گردید .   
با توجه به افزایش ســاخت وســاز هادر سطح شهرســتان و  جهت 
رضایت مندي مشترکین و همچنین مشترکین جدید اقدام به  نصب 
هشت دســتگاه  پست  هوایي  بیســت کیلو ولت با هزینه اي بالغ بر 
۲303میلیون ریال  نصب گردید . همچنین به منطورظرفیت سازي 
در منطقه صنعتــي مورچه خورت که باتعــداد 5۲۷ واحد صنعتي 
فعال در ۲3 کیلو متري شــهر شاهین شهر واقع گردیده است پست 
63به ۲0 کیلو ولت آزادگان باظرفیت دو ترانسفورماتور ۴0 مگا واتي 
و با تعداد1۴ فیدر خروجي برقدار گردیــد .هزینه هاي فیدر گیري 

و  شبکه فشار متوسط هوایي احداث شــده بالغ بر 1۴880 میلیون 
ریال مي باشد .

در قسمت بهســازي ، شــبکه هاي  گرگاب و میمه و حاجي آباد به 
طول ۴۲00 متر با اعتبار 159۲ میلیون ریال و در قسمت تعمیرات،  
شبکه فشــار متوســط به طول 156 کیلومتر و همچنین تعمیرات 
روشنایي معابرشامل تعویض المپ و تعمیر چراغ الک پشتي و رنگ 
آمیزي پایه هاي تلســکوپي  و سرویس پست هاي هوایي و روشنایي 
و تعویض پایه هاي بتوني فرســوده و ریگالژ شبکه هاي توزیع برق 
جمعا با اعتبار 1136۴ میلیون ریال انجام گریده است . ضمنا جهت 
کاهش تلفات در شبکه و جلو گیري از سرقت تعداد 19 مورد تبدیل 
سیم به کابل شــبکه هاي فشار ضعیف به طول 1۷000 متر بااعتبار 
خالص 3۲00 میلیون ریال  تبدیل شــد . در قسمت حوادث  95۷3 
مورد درخواستي از طرف مشترکین که  شامل تعمیرات روشنایي ، 
رفع ضعف برق ، رفع نواقص انشعابات ، نوسان ولتاژ و رفع کجي پایه 

بوده است انجام گردید . 
 در مورد توسعه روشنایي معابر ، بهینه سازي  روشنایي بلوار معلم به 
طول 11۷00 متر  ، روشنایي شهرک فن آوران به طول3300 متر و 
احداث روشنایي بختیار دشت   و روشنایي حاجي آباد به طول 350 
متر با اعتبار کل 68۲۴ میلیون ریال انجام  و به بهره برداري رســید . 
جهت اصالح لوازم اندازه گیري مشترکین تعداد ۲8500 مورد تست 

کنتور عادي ،  سه فاز و کنتور دیماندي انجام گردیده است . 
در مورد مدیریت مصرف ، تعداد 65 مورد صنایع و کشاورزان همکار 
در طرح کاهش مصرف در تابستان، برگزاري کالس آموزشي در ۴0 

دبســتان و انتخاب برخي از دانش آموزان به عنوان همیارانرژي در 
مدرسه  و ارزیابي مدیریت مصرف ادارات بیش از 30 مورد ، نصب بنر ، 
درج آگهي در روزنامه ها ، ارسال پیامک به مشترکین پر مصرف ، توزیع 
بروشوردر مراســمهاي مختلف، حضور چهره به چهره با مشترکین 
پرمصــرف تجاري وجایگزین کردن المپهــاي پرمصرف  ، برگزاري 
جشن مدیریت مصرف براي کودکان و نوجوانان در شهر شاهین شهر 
و همچنین طرح نصب پنل خورشیدي براي تعدادي از مشترکین و 
برگزاري جلسه آموزشي جهت گروه صنعتي گیتي پسند   از اقدامات 

انجام شده در این واحد بوده است .  
در مورد پدافند غیر عامل ، تشــکیل کار گروه انرژي تا حضور ادارات 
برق و گاز و پخش فرآورده هاي نفتي ، شناسایي مشترکین حساس ، 
تهیه کتاب وسخنراني و برگزاري مسابقه  در مورد  پدافند غیر عامل 
جهت همکاران ، برگزاري صبحگاه پدافند غیر عامل با حضور پرسنل 
بهره بــرداري و پیمانکاران و همچنین برگــزاري دومانور عملیاتي 
جهت ســنجش نیروهاي پیمانکار جهت مواقع ضروري و زلزله در 

شهر میمه انجام گردید .  

مهندس محمد رضا معیني ، مدیر امور برق شهرستان تیران و کرون، 
اهم فعالیتهاي انجام شــده طي دوازده ماه ســال 9۴ را به شرح ذیل 

اعالم نمود:  
جابجایي پایه هاي فرســوده و واقــع در معبر روســتاهاي دره بید ، 
ورپشــت، محمدیه و تیران با احداث  1050متر شبکه فشار ضعیف و 
صرف اعتباري بالغ بر 1083 میلیون ریال . انجام طرح هاي تک تیري 
با هدف برقرســاني به متقاضیان جدید در محدوده شهرستان با صرف 
اعتباري بالغ بر ۲۷00 میلیارد ریال . تعداد ۷ فقره رفع حریم در محلهاي 
عزیز آباد ،بودان ، میر آباد ، حســن آباد وسطي و تیران با اعتباري بالغ 
بر1396میلیون ریال و احداث  186۴ متر شبکه فشار ضعیف ، افزایش 
قدرت ترانس ورزشگاه نهضت آباد با هدف کاهش افت ولتاژ و ظرفیت 
ســازي در حوزه ترانس مذکور با اعتباري بالــغ بر ۲50 میلیون ریال . 

نصب ۷ دستگاه ترانس جدید و کاهش قدرت دو دستگاه ترانس ۲50 
به 100 و 160 کاوا با هدف کاهش تلفات شبکه و بهبود افت ولتاژ، رفع 
ضعف برق روستاهاي ورپشت ، مهدي آباد ، حسن آباد وسطي ، آبگرم ، 
کرد سفلي ، عزیز آباد ، بودان و شهر تیران با اعتباري حدود ۲۷۴ میلیون 
1۲5w 150 به تعداد ۴5۴ و تبدیل چراغw ۲50 بهw ریال، تبدیل چراغ

به 50w ، نصب چراغ LED به تعداد 100 دستگاه و نصب چراغ جدید و 
تعمیرات روشنایي ۲88 دستگاه . همچنین ایشان افزودند تعداد 11۴۲ 
نفر به مشــترکین عادي ، تعداد ۷0 نفر به مشترکین دیماندي اضافه 
گردید ، ضمنا تعداد۲5 حلقه چاه به چاههاي برق دار شده  و پمپاژ هاي 
آب در سال 9۴ نیز اضافه شده است.الزم به ذکر است فعالیتهاي صورت 
گرفته در حوزه مدیریت مصرف نیز به شــرح ذیل مي باشد:حضور در 
هیئت هاي مذهبي با آموزش بــه تعداد ۲185 نفر ، حضور در مدارس 

سطح شهرستان و آموزش به تعداد حدود ۲۲۷۷ نفر ، توزیع بروشورهاي 
خانگي ، تجاري ، مدارس ، اداري جمعا به تعداد ۲913 نفر ، نصب سلول 
خورشیدي جهت 3 مشترک ، تعویض تعداد حدود 100 المپ پر مصرف 
تجاري با المپهاي کم مصرف، کاهش حدود ۲mw مصرف برق در بخش 

صنایع نیز از عملکردهاي شاخص این امور بوده است. 

 عملکرد سال 94  امور برق اردستان اعالم شد 

به گزارش روابط عمومي ، مدیر امور برق اردستان ، مهندس مسعود 
زائري اهم فعالیت ســال 9۴ را اعالم کرد و گفت در بخش توســعه 
واحداث شهري وروستائي مبلغ 58۷0میلیون ریال جذب شده که  
در  قالب 36 طرح که مهمترین پروژه هاي ان شــامل :  نصب پست 
هوائي شهرک مدرس اردستان و روســتاي ماربین ،میدان ورودي 
شهر زواره  ،شهرک کاوه اردستان و اجراي شبکه فشار ضعیف و فشار 
متوسط وبه منظور رفع ضعف ولتاژ و تامین برق سالم به مشترکین 

مي باشد .مسعود زائري گفت در بخش اصالح وبهینه سازي شبکه 
ها در سال گذشــته مبلغ 1۲۲۷5 میلیون ریال در بیش از ۴0 طرح 
هزینه شــده که مهمترین پروژه هاي ان باز سازي پستهاي هوائي 
وتبدیل سیم به کابل و تعمیرات با برنامه برخي فدر هاي ۲0کیلوولت 

پستهاي اردستان ومهاباد در قالب خط گرم و سرد بوده است .
مهندس زائري اشاره اي هم به اعتبار خاص داشت وگفت بودجه هائي 
که خارج از بودجه هاي برنامه ریزي شــده ســاالنه شهرســتان به 
اعتبارات امور اضافه شــد در سال 9۴  مبلغ 5500 میلیون ریال   در 
قالب 10 طرح بوده اســت .در بخش برق رساني روستائي مدیر امور 
برق اردســتان گفت :با اعتبار معــادل ۲۲00 میلیون ریال از محل 
اعتبارات شــرکت توانیر و بودجه هاي تملک دارائي شهرســتان، 
روستاي رودخانه از بخش مرکزي برق دار و30خانوار از نعمت برق 

برخوردار شدند .
وي افزود : بنابر این با توجه به مطالبي که بیان شــد در مجموع امور 

برق اردستان در سال گذشته مبلغ ۲۷90۷ میلیون ریال در بخشهاي 
بهسازي ،توســعه و احداث ،روشنائي و برق رساني روستائي در برق 
اردستان جذب و هزینه شده است .زائري ادامه داد در بخش مدیریت 
مصرف نیز جلب همکاري مشترکین برق کشاورزي بوده که در این 
ارتباط تعداد 110 مشترک کشاورزي دیماندي با امور برق اردستان 
قرار داد منعقد کرده اند .همچنین در زمینه ترویج فرهنگ استفاده 
صحیح از برق مهم تر از ان  جلسات زیادي در مدارس و با دانش اموزان 
و مربیان بر گزار شد که حدودا یک هزار دانش اموزان تحت اموزش 
قرار گرفتند . زائري گفت: در بخش خدمات مشــترکین در ســال 
گذشته 1000 مشترک عادي و ۲۴ مشترک دیماندي به مشترکین 
برق شهرستان اردستان اضافه شده است .ایشان براي صحه گزاري 
لوازم انــدازه گیري تمام کنتورهاي دیماندي برق اردســتان مورد 
تست و بازرسي و حدود ۴000 مشترک عادي مورد تست و بازرسي 

قرار گرفته است. 

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

اصفهان
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مدیر امور برق شهرستان شهرضا مطرح کرد: جذب بیش ازدو هزار مشترك در سال 94

عملکرد یکساله امور برق شهرستان دهاقان

 این مطلب را مجتبي باقي ، مدیر امور برق شهرستان شهرضا ، اعالم 
داشــت و گفت : جذب اعتبارات یکســاله این اداره ، بالغ بر چهل و 
دو میلیارد ریال اســت که در جهت بهســازي و توسعه شبکه هاي 
برق شهري و روستایي و روشنایي شــبکه هاي شهري و روستایي 

اختصاص یافته است.
برق	در	شهرضا	68	ساله	است

باقي ، تاریخچه برق شهرضا را به 68 سال قبل دانست و گفت : اولین 
دیزل ژنراتور  با قدرت 380 اســب بخار در سال 13۲6 راه اندازي و 
جهت تامین برق ۲00 مشترک مورد بهره برداري قرار گرفت و بعد 

از ســه ســال به دلیل تقاضاي زیاد و کمبود انرژي دومین ژنراتور با 
قدرت 3۲0 اسب بخار وارد مدار شد.

وی هم اکنون ، تعداد کل مشترکین این اداره را ۷6850 عدد اعالم 
داشــت که از این تعداد ۷10۲0 مشترک شهری و 5830 مشترک 
روستایی هستند که تعداد 6۷159 مشترک  تکفاز و ۷685 مشترک 

سه فاز و ۲006 دیماندی هستند.
وی در ادامه تعداد مشترکین خانکی را ۷1 درصد ، عمومی 1 درصد، 
کشــاورزی 6 درصد ، صنعتی ۷ درصد و سایر مصارف را 15 درصد 
نسبت به کل مشترکین اعالم داشــت . وی در ادامه افزود توسعه و 
احداث شــبکه های فشار ضعیف و متوســط 18 کیلومتر ، نصب و 
احداث ترانس جدید جهت تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ 6 دستگاه، 
بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط ۲۲ کیلومتر ، تبدیل 
شبکه های سیمی فرســوده به کابلی 1۲ کیلومتر ، توسعه و بهینه 
سازی روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر 3000 میلیون ریال ، تعویض 
پایه های فرسوده فشار ضعیف و متوسط 3۲ اصله، تعمیر شبکه های 
فشار متوســط به روش خط گرم ۲0 کیلومتر و سرویس پست فشار 

ضعیف هوایی و زمینی ۲۲0 دستگاه از پروژه های شاخص امور برق 
طی سال گذشته  می باشــد.  باقی ، از دیگر فعالیت های انجام شده 
به نصب ۲ دستگاه ریکلوزر و 5 دستگاه سکسیونر موتور دار ، جهت 
افزایش قابلیت اطمینان و بهبود مانور فیدرهای فشــار متوســط ، 
تعویض و تبدیل بیش از 5500 عدد المپ ســوخته در سطح معابر 
شهرســتان ، نصب ۴00 دســتگاه ال ای دی در محالت جرم افشار 
و منوچهر آباد ، نصب 1۷۲0 دســتگاه اسپیسرفشار ضعیف جهت 
جلوگیری از برخورد شبکه های فشار ضعیف در شهرستان ، اصالح 
ضعف ولتاژ بیش از ۲00 مشترک با احداث شبکه و 300 مشترک با 
اصالح کابل و شبکه ، نصب و راه اندازی سلول های خورشیدی در 3 

هنرستان و مسجد صدیقه طاهره اشاره کرد.
	خدمات	پس	از	فروش	در	شهرضا	ارائه	می	شود

مدیر برق شهرضا ارئه خدمات پس از فروش به مشترکان را از جمله 
خدمــات این امور ذکر کــرد و گفت خدمات پــس از فروش اعم از 
جابجایی کنتور ، تغییر نام و تغییر تعرفه 910 مورد ، انجام آ مایشات 

و تست 158۲6 کنتور تکفاز و سه فاز و دیماندی انجام شده است.

آقاي مهندس اکبر ترابي مدیر برق شهرســتان دهاقان در مصاحبه 
با خبرنگاران مهمترین اقدامات انجام شــده این امور در سال 9۴ را 

به شرح زیر اعالم نمود : 
برقرســاني به به مجتمع 96 واحدي مســکن مهر گلشن ؛ بهسازي 
۴۲00 متر شــبکه فشارضعیف و متوسط در روستاهاي دولت اباد - 
علي آباد - همگین - قمبوان و الریچه ؛ احداث 16۴50 متر شــبکه 
فشــارضعیف و متوسط  به همراه نصب 1۴ دستگاه ترانس در حومه 

شهرستان - شهر گلشن - منطقه برآفتاب - ایستگاههاي مخابراتي 
برواده و بودجان و تعویض ۲0 اصله پایه فرسوده ؛ در بخش تعمیرات 
: نصب تعداد 1۲8 دســتگاه چراغ الک پشــتي  -تعمیر و سرویس 
1۴۴دستگاه پســت هوایي و زمیني - تعمیرات 89کیلومتر شبکه 
فشارمتوسط و فشارضعیف ، همچنین در بخش خط گرم مي توان 
به 3۲ مورد برقــدار کردن ترانس و ســرکابل - 35 مورد تعوبض و 
اصــالح  برقگیر ، کت اوت و جمپر ، همچنین ۷3 مورد شــاخه بري 
اشاره نمود . در بخش روشــنایي نیز ضمن بررسي درخواست هاي 
مردمي و بازدیدهاي انجام گرفته از معابر سطح شهرستان  1۲8 عدد 
پایه چراغ نصب شده - جمع اوري 1۴ اصله پایه چراغ فرسوده و 59 
مورد اصالح ارایش نصب پایه چراغ ؛ اقدامات انجام شــده در زمینه 
کاهش پیک و مدیریت مصرف : دیدار با مدیران صنایع و مشترکین 
صنعتي - برگزاري کالسهاي اموزشي در 15 مدرسه سطح شهرستان 
-تبلیغ و جذب همکاري جهت طرح تعطیالت تابســتاني و ذخیره 

عملیاتي صنایع در تابستان 9۴ - توزیع انواع بروشورهاي مدیریت 
مصرف و برگزاري مسابقه ؛ در بخش لوازم اندازه گیري : ۴۲13 عدد 
تست و ۲6۴ عدد تعویض کنتورهاي تکفاز - 3 فاز - دیماندي و معابر 
؛ در قسمت خدمات مشترکین : جذب 3۴8 مشترک جدید و ۲3۲ 
مورد خدمات پس از فروش انجام شــده است . همچنین ساختمان 
بهره برداري و نگهباني امور با اعتباري بالغ بر 1،۲50،000،000 ریال 
احداث و توســط مدیریت محترم عامل شرکت توزیع برق اصفهان 

افتتاح و  مورد بهره برداري قرارگرفت.
این مقام مســئول در ادامه ضمن اشــاره به جــذب 100 درصدي 
بودجه اختصاصي به شهرســتان  ، افزودند پروژه هاي فوق الذکر در 
مجموع با اعتباري بالغ بر ۲3000 میلیون ریال بمنظوربرق رساني 
به مشترکین جدید ، بهبود روشنایي ، رفع ضعف ولت ، کاهش تلفات، 
رفع حریم ،  همچنین باالبردن قابلیت اطمینان شــبکه  طي سال 

139۴ انجام گردیده است .

مدیر	برق	شهرستان	گلپایگان	خبرداد:	

جذب 30میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای 28 طرح برق رسانی
  مدیر امور بــرق گلپایگان، از جذب بیــش از 30 میلیارد ریال از 
ردیف اعتبارات شهرســتان و شــرکت توزیع برق استان اصفهان در 
سال139۴ برای اجرای ۲8 طرح برقرسانی و بهینه سازی شبکه برق 

گلپایگان خبر داد.
»شــاپورحدادی پور« افزود طرحهاي احداث شــبکه و نصب پست 
جهــت متقاضیان جدیــد، جابجایي پایــه و رفع نقاط خطرســاز، 
تعویض کنتورهاي معیوب، بهینه ســازي شبکه و تعمیرات )جاري 

و سرمایه اي(،
  حوادث و اتفاقات، روشنایي مســکن مهر، نصب ترانس و احداث 
شــبکه بلوک 6۲ مســکن مهر، نصب یکدســتگاه ریکلوزر فیدر 5 
کنجدجان، تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار شهرک الونداز طرح های 
اجرا شــده در این مدت است.وی بهینه سازي روشنایي معابر، بهینه 
ســازي و رفع حریم شبکه و پست وداغ محله خوشاب، احداث شبکه 
و نصب ترانس رباط سرخ، تبدیل شــبکه به کابل بنیاد گوگد، بهینه 
سازي و جابجایي شبکه محله مهرآباد، نصب ترانس گلشهر جنب شعبه 
برق، احداث شبکه ، نصب ترانس و بهینه سازي فشار ضعیف روستاي 
کلوچان، بهینه ســازي شبکه هاي فشار ضعیف ورزنه کوچه دماوند، 

خ فروردین ک19 و دم آسمان، احداث شبکه و نصب ترانس شهرک 
الوند، تبدیل شــبکه به کابل خودنگهدار، بهینه سازي شبکه و پست 
محله رباط پیر علي، نصب ترانس و کابلکشي مصلي، احداث شبکه ۲0 
کیلوولت جهت رینگ و افزایش قابلیت اطمینان، نصب سکسیونرهاي 
موتور دار،۲5% هزینه اجراي روشــنایي در بلوار امام رضا)ع(، %۲5 
هزینه اجراي روشنایي در بلوار شــهید مطهري، روشنایي ابتداي خ 
سید السادات، نصب یکدستگاه ریکلوزر فیدر 3 گلپایگان، نصب چراغ 

محدوده برق شهرستان،را از دیگر طرح ها عنوان کرد.
مدیر امور برق گلپایگان همچنین از جذب مبلغ69۴0میلیون ریال 
جهت تعمیرات وپروژه هاي اجرایــي در واحد بهره برداري این امور 
خبر داد که مبلغ فوق جهت تعمیرات ســاختمانهاي پست،پستهاي 
زمیني،تعمیرات خطوط هوایــي تعمیرات خطوط زمیني تعمیرات 
پست هوایي ،شاخه بري درختان به روش خط گرم،و....هزینه گردیده 
است ،همچنین اداره بهره برداري در سال139۴ جهت مصرف بهینه 
انرژي ومدیریت مصرف برق  اقدام به جایگزیني تعداد۲0۷مورد چراغ 
ال اي دي 50 وات با چراغهاي 1۲5وات و همچنین تعویض تعداد ۴55 
دستگاه چراغ ۲50 با چراغ 150وات گازي نموده است. حدادي پور 

همچنین خالصه اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف برق را 
در سال139۴ برگزاري همایش مدیریت مصرف ویژه بانوان شهرستان  
گلپایگان  در اســفند ماه ، درجهت مصرف بهینه، در ساعات اوج بار، 
ارسال بروشورهاي ارائه دهنده راهکارهاي بهینه سازي مصرف در خانه 
جهت توزیع در میز خدمات مشترکین ، نمایشگاهها ، راهپیمایي ها 
و مراکز تجمعــات مردمي،جمع آوري المپ هاي پرمصرف ) گازي و 
قلمي و سري ها( موجود در فضاي باز مغازه ها و تحویل 3 عدد المپ کم 
مصرف جایگزین و رایگان ، کنترل تعداد المپ هاي کم مصرف،اطالع 
رســاني و جلب همکاري مشــترکین صنعتي در طــرح تعطیالت و 
تعمیرات تابستاني از طریق نصب بنر در مناطق صنعتي و چاپ آگهي 

در مطبوعات محلي و نامه به هیئت امنا صنعتي  عنوان نمود.
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از اواسط دهه 80 با توجه به شرایط نامساعد حاکم بر منابع 
آب زیرزمینی و آبخوانهای کشور ، پروژه های 10 گانه طرح 
»تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی » در شرکت مدیریت 
منابع آب ایران تعریف و با توجه به تداوم وضعیت نامساعد 
آبخوانها و تصمیم شــورای عالی آب کشــور در ســال 95 
تعداد پروژه های مذکور به  15 و نام طرح به » احیا و تعادل 
بخشــی منابع آب » ارتقا یافت. در این طرح وزارت نیرو به 
همراه وزارتخانه های جهاد کشــاورزی ، صنایع و معادن و 
کشور موظف به عالج بخشــی منابع آب زیرزمینی کشور 
طی یک برنامه ۲0 ســاله شده اند. مهمترین این پروژه ها و 
دستورالعمل های اجرایی آنها که طی نامه رسمی وزیرنیرو 

در تیرماه 9۴ به سراسراستانها ابالغ شده است عبارتند از:
-تشــکیل گروههای گشت و بازرســی منابع آب در کلیه 

دشتهای کشور
-انسداد چاههای فاقدپروانه مضر به مصالح عموم و تعدیل 
دبی پروانه چاههای موجود با توجه به آب قابل برنامه ریزی

-نصب کنتور هوشمندآب و برق برروی کلیه چاهها
-ساماندهی و ردیابی شرکتها و دستگاههای حفاری

- ایجاد تشکل های اببران آب زیرزمینی)مدیریت مشارکتی 
آبهای زیرزمینی(

...  -
وظیفه پیگیری و اجرای پروژه ها در اســتان با » شــورای 
حفاظت منابع آب استان » به ریاست شخص استاندار و در 
شهرستانها با » شــورای حفاظت منابع آب شهرستان » به 

ریاست فرمانداران می باشد.
شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز از سالهای قبل و باسرعت 
خیلی بیشتر طی دوسه سال اخیر همسو با سایرشرکتهای 
آب منطقه ای کشــور ، اقداماتی  را به شرح زیر انجام داده 

است:
الف : تشکیل 50 گروه گشت و بازرسی و کشیک منابع آب 
در سرتاسردشتهای اســتان : در اثر این اقدامات امار تردد 

دســتگاههای حفاری غیرمجاز ، حفر چاههای غیرمجاز ، 
تجاوز به حریم و بســتر ، ابفروشی و مصرف غیر ، استفاده از 
پسابهای آلوده و سایر تخلفات آبی کاهش جشمگیری داشته 
است. ماحصل فعالیت این گروهها توقیف حدود 600 ادوات 

حفاری سبک و سنگین از ابتدا تاکنون بوده است.
ب: انســداد چاههــای فاقدپروانه : با توجه به مشــکالت 
اجتماعی و حقوقی ، در این خصوص شرکت آب منطقه ای 
اصفهان طی سالهای 89 تا 93 موفق به انسداد حدود 13۷0 
حلقه چاه گردیده است. مع الوصف درسال 139۴ با توجه 
به هماهنگی بهتر سایر ارگانها حدود  ۷۴0 حلقه چاه فاقد 
پروانه مسلوب المنفعه و  پرگردید که خوشبختانه منجر به 
صرفه جویی 31 میلیون مترمکعب آب شده است. تکلیف 
شــرکت آب منطقه ای برای سال 95 انسداد 3000 حلقه 
چاه می باشد که درنوع خود جهشــی اساسی در راستای 
صیانت از منابع آب اســتان و تحقــق اقتصاد مقاومتی در 

عمل می باشد.
ج-نصب کنتور هوشــمندآب و برق بــرروی کلیه چاهها: 
براســاس ماده 1۲ قانون توزیع عادالنــه آب کلیه چاهها 
می بایســتی مجهز به کنتور جهت اندازه گیری حجم بهره 
برداری باشــند. طی سالهای اخیر اســتفاده از کنتورهای 
هوشــمند آب و برق که قابلیت کارت شــارژ دارند اجرایی 

گردیده است)شکل زیر(

براســاس آخرین تقسیم بندی صورت گرفته توسط  شــرکت مدیریت منابع آب ایران ، استان 
اصفهان با مساحت 10۷030 کیلومترمربع  منطبق بر 35 محدوده مطالعاتی یا دشت می باشد 
. درحال حاضر ۲۲ دشــت اســتان از نظر وضعیت منابع آب زیرزمینی حالت ممنوعه و بحرانی 
دارند. بیالن منفی )یا کسر مخزن( آبخوانهای استان ساالنه رقمی حدود ۲90 میلیون مترمکعب 
می باشد و از این نظر استان اصفهان به همراه استانهای فارس ، کرمان و خراسان رضوی وضعیت 

نامساعدی دارند.

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در خصوص نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه ها جزو پیشگامان بوده است 
به طوریکه تا کنون حدود ۴000 حلقه چاه مجهز به کنتور شــده است. در برخی دشتهای استان مانند بادرود-نطنزبا 
تجهیز تمام چاههای کشــاورزی به کنتور ،  کنترل برداشــتها و تعدیل دبی محقق شده و با آثار مثبت کاهش نرخ افت 
ســطح آب زیرزمینی و حتی کاهش برق مصرفی چاهها مواجهیم . تکلیف شرکت آب منطقه ای برای سال 95 بتنهایی 
نصب  5000 کنتور می باشــد که درنوع خود جهشــی اساسی در راســتای صیانت از منابع آب استان و تحقق اقتصاد 

مقاومتی در عمل می باشد.
د: ســاماندهی شرکتها و ردیابی دســتگاههای حفاری : درحال حاضر حدود ۲00 دستگاه حفاری درغالب ۴3 شرکت  
در استان اصفهان مشــغول فعالیت و تردد هســتند که همگی مجهز به ردیاب GPS بوده و تحت پوشش برنامه های 
صنف فعالیت  دارند و از این منظر نیز شرکت آب منطقه ای  اصفهان رتبه اول  را داراست.  اطالع رسانی ، آگاهی بخشی ، 
فرهنگسازی و درنهایت مشارکت تمامی ذی مدخالن و ذی نفوذان  بخش آب کشور بخصوص بهره برداران ،  کمک شایانی 
به تحقق اهداف طرح خواهد کرد.بدون شک تحقق اهداف طرح احیا و  تعدل بخشی منابع آب  نقش اساسی در حفاظت 
و صیانت از منابع آب برای نسلهای آینده ، دستیابی به توسعه پایدار و گامی عملی در راستای اقتصادمقاومتی می باشد. 
	دفترحفاظت	و	بهره	برداری	منابع	آب	شرکت	آب	منطقه	ای	اصفهان
نعمتی	-دری

تعداد چاه های اســتان براساس آخرین 
آماربرداری حدود 50000 حلقه با تخلیه 
حدود ۲/5 میلیلردمترمکعب درســال 
می باشــد.  در اثر تداوم خشکسالی دهه 
اخیر و فشار به منابع آب زیرزمینی توسط  

چاه های موتوری با نزول زیادازحد عمق آب زیرزمینی در بیشــتر دشــتهای استان مواجه هســتیم که اثرات سوء آن شامل 
فرونشست زمین و شور شدن آب زیرزمینی در برخی دشتهای استان مانند کاشان)شکل زیر( ، اردستان ، گلپایگان ، دامنه داران، 

مهیارجرقویه شهرضا و برخوار نمایان شده است.

بررسی آثار طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در استان اصفهان

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395
 شمــاره هفتم
خـرداد 1395
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شرکت آب و فاضالب استان گیالن )ســهامی خاص( به عنوان سازمانی بالنده بر آن است 
تا با بهره گیري از توانمندي هاي فنی و تخصصی منابع انســانی، توسعه تحقیقات علمی- 
کاربردي، به کارگیري فناوریهاي پیشرفته و ساختاري اداري منعطف و مدیریت اثربخش و 
در راستاي چشم انداز وزارت نیرو به گونه اي عمل کند تا مشترکان در حد استانداردهاي ملّی 
به آب ُشرب کافی، سالم و بهداشتی دسترسی داشته و از امکانات جمع آوري، انتقال، تصفیه 
و دفع بهداشتی فاضالب بهره مند باشــند؛ و همچنین شرکت تالش می نماید در راستاي 
حفاظت از منابع آبی و محیط زیست، رعایت بهداشت عمومی و ارتقاي سطح رضایت مندي 

مشترکان، در سطح کشور در زمره ي شرکتهاي برتر قرار گیرد.

گيـال ن

عملکرد	دوسال	گذشته	آب	و	فاضالب	گیالن	به	روایت	تصویر

آشنایی با شرکت آب و فاضالب گیالن 

محل انشعاب به لوله  
موجود

مخزن زميني  
تازه آباد  

جنگاه

	pswرشت	شهر	غربی	ناحیه	پمپاژ	ایستگاه	برداری	بهره	و	احداث	-	3

1	-	تکمیل	تصفیه	خانه	فاضالب	طالب	آباد	انزلی	با	پیشرفت85

6	-حفر	و	تجهیز	سه	حلقه	چاه	فلمن	در	بستر	سفیدرود	با	ظرفیت	750	لیتر	جهت	تامین	آب	شرق	گیالن5	-	افتتاح	پکیج	تصفیه	فاضالب	مسکن	مهر	رشت

4	-	بهر	برداری	از	مخزن	2000	متر	مکعبی	و	تاسیسات	جانبی	کومله

8	-		اجرای	سیستم	تله	متری	و	تله	کنترل	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	گیالن
7	-	تکمیل	تاسیسات	آبرسانی	ناحیه	غرب	شهر	رشت	شامل	مخزن	40000	متر	مکعبی	زمینی	و		

مخزن	هوایی	بتنی2500		و	ایستگاه	پمپاژ	و	تاسیسات	جانبی	غرب	شهر	رشت

2	-شروع	عملیات	اجرایی	فاز	2	تصفیه	خانه	بزرگ	آب	گیالن	)بهینه	سازی	مدول	اول	و	ساخت	
مدول	دوم(

) سهامی خاص(
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16- پیگیری مصوبات ســفر ریاســت جمهوری )1۲میلیارد تومان( جهت احیای رودخانه های زرجوب و 
گوهر رود

17- ســفر گروهــی از همکاران به مشــهد ، قم،جمگران، حرم امام و مناطق عملیاتی هشــت ســال دفاع 
مقدس)خوزستان(

18-  تفویض اختیار مدیران مناطق جهت خود گردان کردن مناطق
19-  راه اندازی بخش الکترونیکی قبوض در سایت شرکت آب وفاضالب استان گیالن

20-  بروز رسانی و یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی در سطح شرکت
21-  اجرای ۷/9 کیلومتر شبکه فاضالب در 11 شهر اجرایی استان

22-  بروز رسانی و یکپارچه سازی خدمات الکترونیک در سطح کل شرکت
23-  فراهم سازی سرویس های الزم برای ارتباط با مشــتریان )CRM( اطالع رسانی پیامکی و رهگیری 

خدمات پیشخوان دولت
24-  یکپارچه سازی مدیریت کاربران در ســامانه های مالی و اداری ، نظام پیشنهادات ، Accounting و 

مدیریت فناوری اطالعات
25-  افزایش قابلیت های ارتباطی و تعاملی اتوماسیون اداری با استانداری و شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور با رویکرد دولت الکترونیک 
26-  ادامه استقرار سیستم جامع مالی و اداری یکپارچه استان با راه اندازی سیستم انبار و اموال و حضور و غیاب

27-  توسعه سیستم جامع مشترکین در راستای بایگانی الکترونیکی اسناد
28-  518۴ نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارکنان

29-  کسب رتبه رشد موثر در نظام پیشنهادات کشور
30-  ارتقاء امتیاز مکتسبه شرکت در ارزیابی همایش مدیران ارشد شرکت های آب و فاضالب کشور

31-  کسب رتبه خوب در ارزیابی شهید رجایی
32-   ارائه چهار کتاب و ۴0 مقاله علمی همکاران چاپ شــده در مجالت معتبر و ارائه شده در کنفرانس ها و 

سمینارهای معتبر علمی 
33-  اخذ غرفه برتر در نمایشگاه پژوهش و تحقیقات کشور سال 1393

34-  اخذ رتبه برتر در جشنواره هفته پژوهش استان گیالن سال 1393 
35-  پروژه های تحقیقاتی منعقد شده ازسال 1393 :               6 پروژه  

36-  ۲- پروژه های تحقیقاتی به اتمام رسیده از سال 1393:          ۴ پروژه

37-  3- پروژه های تحقیقاتی منجر به تولید دستگاه )جدید و بومی سازی( از سال 1393:        3 پروژه
35-  ادامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه گیالن براساس تفاهم نامه ۴ ساله

36-  نشست با 16 سرمایه گذار جهت استفاده از ظرفیت EPCF و بررسی راهکارهای عملی جهت اجرای 
پروژه های آب و فاضالب 

37-  اجرایی شدن تبصره 3 در 5 شهر های آستارا، تالش، سیاهکل، صومعه سرا و لنگرود.
38-  اخذ مصوبه شرکت مهندسی آب فاضالب کشورجهت تبصره 3 برای 3۲ شهر

39-   تهیه مستندات الزم برای بانک توسعه اسالمی و بانک اکو برای اجرای تاسیسات فاضالب نه شهر استان
40-  تامین منابع مالی غیر دولتی طرح های در دست اقدام

41-  اخذ کرسی ثابت در دفتر مرکز سرمایه گذاری خارجی استان مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارائی 
گیالن

42-  پیگیری و فراهم نمودن زمینه الزم جهت اســتقرار دفتر جایکا در شرکت آب و فاضالب شهری گیالن 
بمنظور بهره گیری و استفاده از ظرفیت های علمی و اقتصادی در پروژه های زیست محیطی مشترک

43-  تهیه مســتندات الزم جهت اســتفاده از ظرفیت های قانونی ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب برای ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای رشت و بندر انزلی

44-  اخذ مجوز های مورد نیاز از شــرکت مهندسی و انتخاب سرمایه گذار برای تعویض  3000 رشته کنتور 
EPCF خراب در سطح شهر های استان به روش

45-		افزایش پرداخت های غیر حضوری قبوض آب بها در طی سال 139۴ بطوریکه از کل قبوض پرداختی در 
طی سال جاری،  99 درصد قبوض به صورت الکترونیکی و غیر حضوری توسط مشترکین محترم پرداخت گردید. 
46-  به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و جلب رضایتمندی بیشتر مشترکین، شرکت آب و فاضالب 
شهری استان گیالن با برنامه ریزی مناســب به منظورترویج و توسعه فرهنگ پرداختهای الکترونیکی و غیر 
حضوری مشترکین تلفن 15۲۲ را برای دریافت آخرین اطالعات صورتحساب و پرداخت قبوض فعال نموده 

است .
47- راه اندازي بخش پرداخت الکترونیکي قبوض در سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن.

48-  نوسازي و باز سازي: انشعابات3۲60رشته، شبکه توزیع ۲6.563کیلومتر 
48-	استاندارد سازی و تعویض انشعابات فرسوده: ۲880 رشته

48-	ویدیومتری شبکه فاضالب به میزان 3۲ کیلومتر
49-	تهیه دستورالعمل PM )تصفیه خانه های فاضالب  رشت و الهیجان(

گيـال ن

14	-تکمیل	ساختمان	آبفای	مرکزی	استان

10	-	راه	اندازی	و	تجهیز	آزمایشگاه	مرکزی	شرکت	آب	و	فاضالب	گیالن 9	-	راه	اندازی	دستگاه	بسته	بندی	آب	در	تصفیه	خانه	شماره	یک

12	-		افتتاح	پروژه	آبرسانی	به	شهرهای	فومن	و	صومعه	سرا 11	-		افتتاح	ساختمان	بهره	برداری		منطقه	3	رشت

13	-	بهره	برداری	از	ساختمان	مدیریت	بحران	و	پافند	غیر	عامل	استان

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی گیالن گفت: 
تصویب 105 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توســعه ی 
ملی و ردیف ملی برای آبرســانی به روستاهای گیالن، گام 
بلند دولت تدبیر و امید در حوزه ی آب شرب روستایی این 

استان است. 
محمدعلی فّرامینی، با اشــاره به اینکــه تخصیص ردیف 
اعتبارات صندوق توسعه ی ملی برای تکمیل مجتمع های 
آبرسانی روستایی کشــور در دولت یازدهم صورت گرفته 
است، افزود: در سال گذشته 105 میلیارد تومان اعتبار از 
این صندوق و ردیف ملی برای حوزه ی آب شرب روستایی 

گیالن مصوب شد. 
وی خاطرنشــان کرد: در ســال قبل ۲3 میلیارد تومان از 
این اعتبار به شرکت آب و فاضالب روستایی استان جهت 

ساخت و تکمیل مجتمع های آبرسانی اختصاص یافت.
وی اظهار داشــت: با تخصیص کامــل اعتبارات صندوق 
توســعه ی ملی به 85 هزار نفر در 165 روســتای گیالن 

آبرسانی می شود. 
فّرامینی گفت: امسال نیز پیشــنهاد اعتباری بالغ بر 1۴0 
میلیارد تومان از محل صندوق توســعه ی ملی برای حوزه 

ی آب شرب روستایی گیالن را داریم. 
وی افزود: پیش بینی می شــود در سال جاری با تخصیص 
اعتبارات صندوق و اجرای پروژه های آبرسانی مختلف در 
روستاهای استان، شاخص بهره مندی روستاییان گیالن از 

نعمت آب شرب 5.۷ درصد افزایش یابد. 

وی، با بیان اینکه در این چارچوب برای ُکل کشــور 1500 
میلیارد تومان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: با این 
اعتبار آب آشــامیدنی مناسب و بهداشتی ۲ هزار روستای 
کشــور در قالب احداث 3۲۴ مجتمع آبرسانی تامین می 

شود. 
وی تصریح کرد: هم اکنون یک هزار و ۷۴6 روستای گیالن 
با جمعیتی بیش از 8۲1 هزار نفر از آب آشامیدنی مناسب 

و سالم برخوردارند. 
فّرامینی گفت: آب شــرب این تعداد روستا از طریق ۴53 

حلقه چاه و 81۴ دهنه چشمه در حال تامین است. 
دولت	تدبیر	و	امید	با	اتکاء	به	منویات	مقام	معظم	
رهبری،	آبرسانی	به	روستاها	را	شتاب	بخشید

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی گیالن گفت: 
دولت تدبیر و امید با اتکاء به منویات مقام معظم رهبری و 
نصب العین قرار دادن فرمایشات ایشان، در سه سال گذشته 
آبرسانی به روستاها را با شتاب چشمگیری انجام داده است. 
محمدعلی فّرامینی با بیان این مطلــب افزود: با روی کار 
آمدن دولت جناب آقای دکتــر روحانی، تحول خوبی در 

حوزه ی آب شرب روستایی گیالن نیز صورت گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: در 36 ماه فعالیت دولت یازدهم بیش 
از ۲ هــزار و 3۲0 کیلومتر لوله گذاری شــبکه ی توزیع و 

خطوط انتقال اجرا و ۴6 حلقه چاه حفر شد. 
وی، با اشاره به بهسازی 11۴ دهنه چشمه، راه اندازی 55 
باب ایســتگاه پمپاژ و احداث 1۴ هــزار و ۷۴5 مترمکعب 

مخزن ذخیره و تعدیل فشــار، گفت: در این مدت سه ساله 
۲36 میلیارد و ۷66 میلیون تومان اعتبار به بخش آب شرب 

روستایی گیالن اختصاص یافت. 
فّرامینی تصریح کرد: با تخصیص این میزان اعتبار در دولت 
یازدهم، حدود 9 درصد به شاخص بهره مندی روستاهای 
این استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی افزوده شد و 
هم اکنون این رقم در گیالن برابر با ۷۲.۷8 درصد می باشد. 
وی گفت: در این مدت زمانی ۴35 روســتای گیالن از آب 
آشــامیدنی مطلوب، ســالم و با کمّیت و کیفیت مناسب 
برخوردار شــدند که بطور میانگین ســاالنه معادل 1۴5 

روستا می باشد. 
مدیریت	مصرف،	موجب	حصول	امنیت	در	تامین	

آب	شرب	است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن با 
گرامیداشت هفته ی صرفه جویی در مصرف آب گفت: بنا 
به فرمایش مقام معظم رهبری، مدیریت مصرف یک مسئله 

مهم در اقتصاد مقاومتی است. 
محمدعلی فّرامینی افزود: بخش قابل توجهی از منابع آب 
در دسترس در بخش شرب و سایر حوزه ها بدون مدیریت 

مصرف و به شیوه ی غیراقتصادی استفاده می شود. 
وی، با بیان اینکه برای حصول امنیت در تامین آب شرب، 
مدیریت مصرف امری اجتناب ناپذیر اســت، تصریح کرد: 
به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از اســراف، فرهنگ 

سازی و اقدام عملی نیاز است. 

مدیرعامل	شرکت	آبفارگیالن:

 اعتبارات صندوق توسعه ملی، گام بلند دولت یازدهم 
برای آبرسانی به روستاهاست

گيـال ن
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وی گفت: این امور باید با استفاده از ابزارهای جمعی مانند 
رسانه ها، ارتباط مستمر با مردم، افزایش سطح آگاهی های 
عمومی و همچنین اقدامات سخت افزاری در صنعت آب و 

فاضالب اجرایی شود. 
فّرامینــی، تکیه بر مــردم را یکی دیگــر از ارکان اقتصاد 
مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقالب ذکر و خاطرنشــان 
کرد: موفقیت هرگونه سیاست کاری در شرکت های آب و 
فاضالب روستایی بعنوان زیرمجموعه ی وزارت نیرو، متکی 

به پذیرش و مشارکت مردم می باشد. 
وی اظهارداشت: روند رو به رشد شرکت های آبفار مرهون 
اتخاذ سیاســت های صحیح و همچنیــن کمک گرفتن و 
مشارکت دادن ذینفعان که همان مردم عزیزمان هستند، 

می باشد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی گیالن اضافه 
کرد: اتکاء به مردم و تشویق آنان به مدیریت مصرف، موجب 

کاهش آسیب پذیری شرکت های آبفار می شود. 
فّرامینــی، به حمایــت از تولید ملی در راســتای اقتصاد 
مقاومتی اشــاره و تصریح کرد: ساالنه واحدهای کوچک و 
بزرگ صنعتی در اجرای پروژه های صنعت آب و فاضالب 
فعالیت می کننــد که گردش مالی قابــل توجهی در این 

بخش وجود دارد. 
وی افزود: می توان با توسعه ی تحقیقات و همکاری مشترک 
با واحدهای صنعتی هــم نیازهای صنعت آب و فاضالب را 
تامین نمود و هم زمینه ی گســترش این صنایع را فراهم 

آورد. 
وی، با اشاره به اینکه مدیریت تقاضای آب، اصالح ساختار 
تامین منابع آب، اصالح الگوی مصارف آب، توسعه ی بازار 
آب و ارتقاء بهره وری بعنوان سیاســت های وزارت نیرو در 
راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می باشد، خاطرنشان 
کرد: در شرکت آبفار گیالن نیز حوزه های عملیاتی اقتصاد 

مقاومتی مشخص شده است. 
وی گفت: تمام تالش ما در این شرکت بر آن است تا در سال 
جاری بیش از گذشته با رویکرد اقتصاد مقاومتی، به اهداف 

مورد نظر دست یابیم. 
فّرامینی اظهار داشــت: مدیریت مطلــوب منابع آب در 
دسترس، مدیریت تولید و مصرف آب، افزایش بهره وری، 
برون سپاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی، 
بهره مندی از دســتگاه های جدید بــه منظور نگهداری و 
تعمیرات پیشــگیرانه، شناسایی و ســاماندهی انشعابات 
غیرمجاز، عرضــه ی خدمات الکترونیک به مشــترکین، 
مدیریــت مصرف انرژی و بهره منــدی از تولیدات داخلی 
از جمله اقداماتی است که در راستای اقتصاد مقاومتی در 
شرکت آبفار گیالن اجرا شده و با جدیّت بیشتری نیز ادامه 

خواهد داشت. 
وی افزود: خوشــبختانه روحیه و فرهنگ جهادی در این 
شرکت حاکم اســت و مدیران، کارمندان، کارشناسان و 
کارگران جهادی با تمام توان برای آبرسانی به روستاهای 

استان تالش می کنند. 

اشاعه	ی	فرهنگ	صرفه	جویی	در	مصرف	آب	با	
مشارکت	همگانی	امکان	پذیر	است

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی گیالن گفت: 
نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب مستلزم 

مشارکت همگانی است. 
محمدعلی فّرامینی با بیان اینکه در کشــورمان، یکم الی 
هفتم تیرماه به عنوان هفته ی صرفه جویی در مصرف آب 
نامیده شده است، افزود: مصرف درست ماده ی حیات بخش 

آب در همه ی زمان ها الزم است. 
وی تصریــح کرد: در حال حاضر که زنگ بحران کم آبی در 
کشورمان به صدا درآمده است، مشارکت همگانی به منظور 

ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب ضروریست. 
وی اظهــار کرد: اهتمــام مردم به رعایــت الگوی صحیح 
مصرف می تواند در تامین پایدار آب شــرب و حفظ منابع 

آبی تاثیرگذار باشد. 
فّرامینی، با اشاره به اینکه کمترین میزان صرفه جویی از 
سوی مشترکین، تنش آبی را کاهش می دهد، خاطرنشان 
کرد: در راســتای فرهنگ ســازی و آموزش استفاده ی 
بهینه از آب شــرب، همه ی دســتگاه های فرهنگی باید 

بسیج شوند. 
وی، با تاکید بر اینکه آب، یکی از مولفه های مهم توســعه 
یافتگی بشــمار می رود، تصریح کرد: خانواده ها، آموزش 
مصرف بهینه ی آب را از همان ســنین ابتدایی به کودکان 

خود آغاز کنند و جلوه ی عینی آن را به آنان نشان دهند.

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش
گيـال ن
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استفاده از ترانسفور ماتورکم صدا براي اولین 
بار در ســطح کشور از سوی شرکت سهامي 

برق منطقه اي  گیالن  مطرح  شده است. 
جزئیات		بیشتر		از	ترانفسورماتور

 مهنــدس  عظیم  بلبل آبــادي  مدیر عامل  
شــرکت  ســهامي  برق منطقــه اي گیالن  
ضمن اعــالم مطلب فــوق اظهار داشــت: 
ترانسفورماتور و فن هاي بزرگ خنک کننده 
روغن ترانســفورماتور باعث  ایجاد  صدا مي 
شود  که میزان  مجاز  تولید صدا از ۷ صبح  الي 
10  شب حسب واحد  اندازه گیري صدا )55 
د سي  بل(  است و از ساعت  10 شب  تا ۷ صبح  
میزان  مجاز  تولید  صدا )۴5 د سي بل ( است. 
	ترانسفور	ماتور		ساخت	داخل	کشور	

 مدیر عامل  شرکت  سهامي  برق منطقه اي  
گیــالن با اشــاره به تــالش هــاي ارزنده براي ســاخت   
ترانســفورماتور داخلي توســط متخصصان داخل کشور، 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادي و محدودیت هاي  مالي 
و وارداتي، در مجموع  واردکردن  ترانســفورماتور خارجي 
با میزان  تولید  صدای  مجاز ۴5 دســي بل مقرون  به صرفه 
و بــه صالح و مصلحت صنعت  برق کشــور  نبود و از طرفي  
باید از این ترانسفورماتورها در پست هاي مجاورت مناطق 
مســکوني بهره مي گرفتیم. درنتیجه براي حل مشکل در 
اولین اقدام از تنها سازنده داخلي استعالم  شده  و خواستار  
طراحي ، ساخت  و تولید  ترانســفورماتور  ایراني  با میزان  

تولید  صداي  مجاز شدیم . 
جلسات		کاري		سرنوشت	ساز	

 مهندس بلبل آبادي افزود: خوشــبختانه شرکت سازنده  
ترانســفورماتور ایراني پاســخ   مثبت داد و براي طراحي و 
ساخت  ترانسفورماتور  مورد سفارش  شرکت  سهامي  برق 

منطقه اي  گیالن اعالم  آمادگي کرد. 
وي افزود: به منظور سرعت بخشــیدن  به نحوه  انجام  کار 
و اخذ نتایج  الزم  در دهم آبان ماه ســال  گذشته  با حضور  
شرکت سازنده  ترانسفورماتور داخلي ، معاونت  برنامه ریزي  
و توسعه  شبکه شرکت توانیر، مشاورین و شرکت  سهامي 
برق منطقه اي  گیالن  جلسه اي  منعقد  شد و ضمن  بررسي  
مســایل  مطروحه  مقرر شــد  در طي  3 ماه یک  دستگاه  
ترانســفورماتور  ایراني  کم صدا  پس از  طراحي  و ســاخت  
و تســت با میزان  تولید  صداي  مجاز  ۴5  دسي بل  تحویل 

شرکت  سهامي  برق منطقه اي گیالن شود.
	انعقاد		قرار	داد	ساخت	

 وي اضافه کــرد : در پي برگزاري جلســه مذکور مقدمات 
کار  انعقاد قرار داد  فراهم  شــد و در نتیجه در پانزدهم  دي 

ماه سال 9۴ با شرکت ایران ترانسفورماتور قرار داد ساخت 
ترانســفورماتور کم صداي ایراني  در  بازه  زماني سه ماهه  
منعقد  شد و در حقیقت براي اولین بار در کشور  براي ساخت  

ترانسفورماتور کم صداي ایراني  اقدام شد. 
		پست		توحید		گلسار		و	ترانسفورماتور		کم	صدا	

 مهندس بلبل آبادي  مدیر  عامل شــرکت  ســهامي برق  
منطقه اي گیالن  به تولید  اولین ترانســفورماتور  کم صدا 
در داخل  کشور  اشاره کرده و افزود: خوشبختانه  در نیمه 
اول اردیبشــهت امســال تالش ها  به بار نشست  و اولین  
ترانســفورماتور کم صدای تولید داخل کشور در شرکت 
ایران ترانســفورماتور به سفارش شــرکت  سهامي  برق 
منطقه اي  گیالن  تولید و تســت شد. این ترانسفورماتور 
عالوه بــر کم صدا بودن کم تلفات بــوده و دارای راندمان 

بیشتری است.
 وي افزود: این ترانسفورماتور کم صدا  در 
پست توحید گلسار رشت  بکار گرفته مي 
شود تا صداي ترانسفورماتور مشکلي براي 
اهالي و ســاکنین همجوار پست  مذکور 
ایجاد نکند و مشترکین بدون هیچ مشکلي 
حســن  همجواري  با  ترانســفورماتور را 

تجربه کنند .
نیاز		به	4	دستگاه		ترانسفورماتور	

کم	صدا	
  مدیر عامل شــرکت  سهامي برق  منطقه 
اي  گیالن  در مورد  نیازهاي  استان گیالن  
به ترانســفورماتور  هاي کم صدا گفت: در 
شرایط حاضر استان گیالن به ۴ دستگاه 
ترانســفورماتور کم صدا نیاز دارد که یک  
دستگاه  آماده  تحویل  اســت  و نسبت به  ثبت  سفارش  3  

دستگاه  دیگر  اقدام  خواهد شد .
وي افزود: از ۴  دستگاه  ترانسفورماتور کم صداي  مورد  نیاز 
، ۲ دستگاه در پست  توحید گلســار رشت و ۲ دستگاه  در 
پست  سلیمانداراب  رشــت  نصب  خواهند شد تا مردم  در 
این  مناطق  بــدون  دغدغه  از نعمت  برق  مطمئن  و پایدار 
بهره  مند شوند . این دو دستگاه  ترانسفورماتورهای پست 
توحید گلســار تا پایان خردادماه سال 1396  نصب و مورد 
بهره برداری قرار خواهند گرفت. دو دستگاه  ترانسفورماتور 
دیگر نیز پس از انعقاد قرارداد در مدت 18 ماه نصب و مورد 

بهره برداری قرار خواهند گرفت.
شایان ذکر است که قیمت هر یک از ترانسفورماتورهای کم 

صدا ۲میلیارد و ۴00میلیون تومان می باشد.

در	راستای	اقتصاد	مقاومتی	صورت	گرفت:

ساخت اولین ترانسفورماتور کم صدا به سفارش 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش
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   پايه سه تخصص راهسازی

   پايه سه تخصص بهينه سازی انرژی
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 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گفت و گو

شرکت	مهندسین	مشاور	الر	بعد	از	پیروزي	انقالب	
اسالمي	و	با	خروج	شرکت	هاي	خارجي	که	در	حوزه	
آب	تهران	فعالیت	مي	کردند	شروع	به	کار	کرد	و	
دفتر	مهندسین	مشاور	الر	در	آب	منطقه	اي	تهران	
براي	پروژه	هاي	نیمه	تمام	که	توســط	شرکتهاي	

خارجي	انجام	مي	شود	تشکیل	گردید�
از	جمله	اهداف	اصلي	شــرکت	را	مي	توان		انجام	
پروژه	هاي	نیمه	تمام،	عالج	بخشي	سد	الر	که	به	
یک	معظل	فني	تبدیل	مي	شد	و	انجام	سایر	خدمات	
مهندسي	در	حوزه	آبرســاني	شهري	به	تهران	و	
خدمات	مهندسي	در	رسته	آب	در	حوزه	آب	منطقه	
ای	تهران	بیان	کرد،	که	درآن	زمان		چند	اســتان	
)قزوین،	تهران،	البرز،	قم،	مرکزي	و	سمنان(	را	در	
بر	مي	گرفت	و	جزء	حوزه	استحفاظي	آب	منطقه	

اي	تهران	بود�	در	ادامه	به	منظور	ارائه	خدمات	مهندســي	
در	صنعت	آب	کشور	بصورت	یک	شرکت	مستقل	در	سال	
1365	تحت	عنوان	شرکت	مهندسین	مشاور	الر	در	اداره	
ثبت	شــرکت	ها	و	مالکیت	صنعتی	به	ثبت	رسید	و	تا	کنون	
بالغ	بر500	پروژه	فني	در	رسته	آب	را	به	اتمام	رسانده	است�
محمد	توده	رنجبر	مدیر	عامل	شــرکت	مهندسین	مشاور	
الر	در	گفتگویــي	اختصاصي	با	خبرنــگار	برقاب	با	بیان	
مطالب	فوق	گفت:	این	شــرکت	در	ســطح	کشور	از	جمله	
استانهاي	آذربایجان	غربي	و	شــرقي،	اردبیل،	کرمانشاه،	
مازندران،	گرگان،	فارس،	هرمزگان،	کرمان	و	خراســان	

جنوبی	فعالیت	هاي	مستمري	داشته	و	پروژه	هاي	مهمي	را	
اجرا	نموده	و	یا	در	حال	اجرا	دارد	و	در	برخی	از	استانها	دارای	

دفتر	منطقه	ای	مستقل	نیز	می	باشد�
	مدیر	عامل	شرکت	مهندسین	مشــاور	الر	در	ادامه	گفت:	
عظیم	ترین	پروژه	اي	کــه	در	حال	حاضر	در	حال	طراحي	و	
همزمان	اجرا	است،	طرح	جامع	آبرسانی	به	شهر	تهران	است	
که	براي	یک	دوره	طوالنی	شهر	تهران	از	آن	بهره	مند	خواهد	
بود	و	استمرار	ساخت	آن	چندین	سال	به	فراخور	نیاز	آبی	و	

رشد	جمعیت	به	طول	خواهد	انجامید�
وي	گفت:	طرح	جامع	آبهاي	تهران	را	به	عنوان	پروژه	بزرگ	

در	حوزه	آبرسانی	شهری	که	مرکب	از	چندین	زیر	
پروژه	می	باشــد	و	برای	افق	1410طراحی	شده	را	
در	دست	اجرا	داریم	و	درجهت	باز	طراحي	و	اجرا	
مجدداً	شبکه	اصلي	تهران	را	که	بیش	از	4	دهه	از	
عمر	آن	مي	گذرد	و	براي		افق	جمعیتي	11	میلیون	

نفري	اجرا	خواهیم	کرد�
رنجبر	در	ادامه	افزود:	در	این	راستا	مطالعه	براي	
جمع	آوري	آب	در	خارج	از	شــهر،	انتقال	آنها	به	
داخل	شهر	و	توزیع	در	داخل	شهر	براي	تمرکزهاي	
جمعیتي	براي	تهران	و	شــهر	هاي	اطراف	در	نظر	

گرفته	شده	است	�
وي	گفت:	این	طرح	متشکل	از	دو	پروژه	بزرگ	به	
نام	طرح	آبرساني	از	ســد	ماملو	به	شهر	تهران	و	
طرح	حضرت	قمربني	هاشم	)ع(	در	شهر	تهران	در	
حال	انجام	هستند	که	مشابه	این	پروژه	در	خاورمیانه	با	این	

عظمت	وجود	ندارد	�
وي	در	ادامه	با	اشاره	به	شعار	امسال	»اقتصاد	مقاومتي،	اقدام	
و	عمل«	گفت:	اقتصاد	مقاومتي	یک	ایده	درون	زا	در	کشور	
است،	یعني	رجوع	به	داشته	های	خود	و	رسمیت	شناختن،	

تقویت	و	بهره	گیري	مناسب	از	آنها	است�
رنجبرتصریح	کرد:	هر	توسعه	بشري	مبتني	بر	توسعه	آب	
است	و	ما	در	راســتاي	انجام	تئوري	اقتصاد	مقاومتي	بحث	
توسعه	آب	را	به	عنوان	شاخص	توسعه	مد	نظرداریم	و	نگاه	و	
اهداف	ما	بهره	گیري	مفید	از	آب	به	عنوان	یک	منبع	محدود	

مدیرعامل	شرکت	مهندسین	مشاور	الرمطرح	کرد:

طرح جامع آبرسانی به شهر تهران عظیم ترین پروژه آبرسانی 
شهری در سطح کشور است 

اجراي	بیش	از	500	پروژه	فني	توسط	شرکت	مهندسین	مشاور	الر
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اســت	چرا	که	زمان	مصرف	بي	رویه	آن	گذشته	و	منابع	و	
نزوالت	جوي	نیز	روبه	کاهش	و	تقاضا	براي	آب		بسیار	زیاد	
اســت�	وي	گفت:	رعایت	اقتصاد	آب	به	عنوان	اقتصاد	پایه	
توسعه	یکي	از	بحث	هایي	است	که	در	هر	صنعتي	باید	مورد	
توجه	قرار	گیرد	و	ما	به	عنوان	مشاورین	تخصصي	رسته	آب	
اعتقاد	داریم	که	بایستي	با	یک	نگاه	جدید	به	بهره	برداري	

از	آب	در	راســتاي	اقتصاد	مقاومتي	اقدام	نمود	و	چگونگي	
مصرف	نیز	مورد	بازنگــري	قرار	گیرد	و	از	همه	اینها	مهم	تر	
چگونگي	بازگشت	آب	مصرف	شــده	به	چرخه	طبیعت	از	
طریق	تصفیه		آن	و	برگشت	به	مصارف	پایین	دستي	است�

وي	در	ادامه	با	اشــاره	به	لغو	تحریم	ها	و	حضور	کشور	هاي	
خارجي	در	کشور	گفت:	حضور	کشــورهاي	خارجي	یک	
فرصت	طالیي	براي	کشور	ما	مي	باشد	و	با	توجه	به	اینکه	یک	
دوره	طوالني	بدون	حضور	آنها	سپري	کرده	ایم	و	در	بعضي	

جا	ها	از	دانش	و	تکنولوژي	روز	فاصله	گرفته	ایم�
رنجبر	افزود:	حضور	این	کشــورها	اعم	از	مشــاورین،	
سازندگان	و	سرمایه	گذاران	مي	تواند	در	جهت	ارتقاء	کیفي	
دانش	فني	و	تکنولوژي	مورد	اســتفاده،	یک	فرصت	باشد	
که	باید	از	آن	بهره	برداري	کنیــم	و	در	حوزه	تخصصي	ما	
تعامل	با	شرکت	هاي	تراز	اول	مي	تواند	باعث	ارتقاء	دانش	

کارشناسان	باشد�
وي	گفت:	ما	اگر	بخواهیم	پیشــرفت	کنیم	بایستي	جهاني	
بیندیشیم	و	این	کار	جز	با	تعامل	با	دنیا	ممکن	نیست،	ما	در	
داخل	کشور	سازنده	هاي	بسیار	خوبي	داریم	که	به	مرحله	
بلوغ	رسیده	اند	اما	اگر	در	کنار	تکنولوژي	روز	دنیا	قرار	گیرند	
واز	دانش	فني	برخوردار	شوند	قطعا	مي	توانند	جایگاه	خوبي	

در	جهان	داشته	باشند	و	این	به	نفع	صنعت	ما	است	�
وي	درادامه	گفت:	شــرکت	مهندسین	مشاور	الر	در	طول	
سالیان	پس	از	تاسیس	با	شــرکت	هاي	مختلفي	از	جمله	
شرکت	هاي	خارجي	همکاري	داشته	است،	هدف	ما	تعامل	
در	جهت	توسعه	و	ارتقاء	شرکت	است	و	با	ورود	دانش	فني	
امکان	حضور	در	مناقصات	بزرگ	تر	و	کسب	امتیاز	فني	باالتر	

میسر	مي	شود�
وي	درادامه	با	دادن	نمره	18	در	کشور	به	شرکت	الر	گفت:	الر	
روند	توسعه	خود	را	از	چند	سال	گذسته	شروع	کرده	و	این	
روند	ادامه	پیدا	خواهــد	کرد	چرا	که	نگاه	ما	بهبود	وضعیت	

فني	شرکت	از	لحاظ	آموزش	توسعه	نیروي	انساني	است	و	
عملکرد	شرکت	را	با	شاخصه	هاي	ارزیابي	سالیانه	به	صورت	

روند	توسعه	پایدار	خواهیم	داشت�
رنجبر	گفت:	شــرکت	هایي	از	جنس	ما	که	تعداد	محدودي	
هستند	به	بلوغ	فني	رسیده	اند	و	هیچ	مشکلي	در	تعامل	با	
شرکت	هاي	تراز	اول	ندارند	و	شرکت	ما	با	توجه	به	تواني	که	
دارد	در	هر	حوزه	اي	که	وارد	شود	مي	تواند	موفق	عمل	کرده	
و	در	سطح	عالي	با	شرکت	هاي	تراز	اول	دنیا	مقایسه	شده	و	
عرض	اندام	کند�		وي	گفت:	احیاء	سازمان	مدیریت	و	برنامه	
ریزي		اتفاقي	خوبي	بود	که	در	دولت	تدبیر	و	امید	افتاد	چرا	
که	با	وجود	سازمان	برنامه	ریزي	در	کشور	به	نوعي	راه	براي	

اجراي	پروژه	ها	با	یک	برنامه	هدفمند	میسر	مي	شود�
مدیرعامل	شرکت	مهندسین	مشاور	الر	در	ادامه	گفت:	در	
چند	سال	گذشته	شرکتهای	مهندسی	مشاور	مظلوم	واقع	
شــدند	با	توجه	به	اینکه	80	درصد	هزینه	های	شرکتهای	
مشاور	حقوق	و	دســتمرد	کارشناسان		می	باشد	تاخیر	در	
پرداخت	مطالبات	فشــار	مضاعفی	را	به	این	شرکتها	وارد	
نموده	و	از	طرفی	نیز	موجب	از	دست	دادن	برخی	از	نیروهای	
ماهر	خود	به	دلیل	مهاجرت	شدند	و	در	خصوص	ارجاع	کار	به	
مشاورین،	نیز	با	عنایت	به	شیوه	ارجاع	کار	به	کمترین	قیمت،	
شرایط	رقابت	ناصحیح	بین	مشــاوران	فراهم	شده	که	به	
کیفیت	مطالعات	لطمه	زده	است	و	ارجاع	کار	به	شیوه	تعرفه	
ای	و	یا	ارزیابی	بر	اساس	امتیاز	فنی	و	مالی	برای	مشاورین	

مطلوبتر		می	باشد�
رنجبر	در	پایان	گفت:	یکي	از	بهترین	خاطرات	من	در	طول	
سالهای	اخیر	آبگیری	کامل	دریاچه	و	سرریز	شدن	سد	کمال	
صالح	بعد	از	چندسال	کار	مستمر	با	هدف	آبرساني	به	شهر	
اراک،	شازند	و	صنایع	وابســته	بود	که	با	بارش	هاي	امسال	
یک	منبع	آبي	مطمئن	براي	شــهر	اراک	و	صنایع	وابسته	

فراهم	شد�		
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جلسه بهینه سازی مصرف 
بــرق باحضــور نمایندگان 
انــرژی ادارات و بــا هدف 
همراه کردن آنها با موضوع 
مدیریــت مصــرف برق در 
راستای تحقق کاهش پیک 
مصرفی تابستان در شرکت 

توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

کرمانشاه، در این جلسه که با حضور مدیرعامل شرکت 
توزیع نیــروی برق و نمایندگان انرژی ادارات اســتان 
کرمانشاه برگزار شد. مهندس مرادی مجد، با اشاره به 
این که دســتگاه های اجرائی بایستی در زمینه اصالح 
رفتار در مصرف انرژی برق الگو و نمونه باشــند، گفت: 
میزان برق مصرفــی ادارات اســتان دو برابر میانگین 
کشوری است و این موضوع باعث می شود تا با همکاری 
و همفکری یکدیگر، راهکارهــا و گام های عملی برای 

کاهش این میزان از مصرف انرژی برداریم.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق کرمانشاه آمار 
مشترکین شرکت را دقیق ترین آمار در بین سایر استان 
ها اعالم نمود و با مقایسه سرانه مصرف استان با میانگین 
کشور اظهار کرد: با چشم اندازی که از تقاضای مصرف 

برق داریم، با رشد 8 درصدی که در این زمینه وجود دارد؛ باید 
هر 9 سال یک بار تمامی شبکه های برق ۲ برابر شوند.

مهندس مرادی مجد با مقایســه میزان و نحوه تولید برق سایر 
کشــورها اضافه کرد: در تولید برق، 93 درصد از سوخت های 

فسیلی استفاده می شود که در این میان مصرف بیشتری نسبت 
به میانگین جهانی  داریم.

وی با اشاره به این موضوع که هر یک کیلو وات ساعت تولید برق 
با سوخت فسیلی، ۷00  گرم گازهای آالینده وارد محیط زیست 
می کند، نگرانی خود را در زمینه اثرات زیست محیطی و افزایش 
دمای زمین ناشــی از اثرات گلخانه ای اعالم کرد و به حاضرین 
پیشنهاد داد قبض برق خانه و یا اداره خودرا نگاه و محاسبه کنند 

که چقدر در آلودگی محیط زیست نقش منفی دارند.
مهندس مرادی مجد با اعالم تکلیف ابالغ شــده ازسوی مقام 

معظم رهبری »مدظله العالی« در بند ۷ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی درخصوص اصالح الگوی مصرف که باید به دو ســوم 
در برنامه پنجم توسعه ویک ششم در پایان برنامه ششم توسعه 
برسد، بر راهکارهای رسیدن به دستورات رهبری تاکید کرد. 

وی افزایش بهره وری تولید، سهم تولید پاک و افزایش بهره وری 
در مصرف انرژی را از راهکارهای رسیدن به این برنامه خواند و 
تاکید کرد: باید سهم اســتفاده از انرژی آب، باد و نیروگاه های 

خورشیدی بیشتر شود. 
مهندس مرادی مجد با بیان اینکه 10درصد صرفه جویی مصرف 
برق باعث می شود تا از ایجاد نیروگاه های جدید جلوگیری شود، 
گفت: ارزان بودن )یارانه ای (بودن قیمت انواع حامل های انرژی، 
بکارگیری فناوری های قدیمی ، عدم استفاده از ظرفیت کامل 
صنایع و عدم رضایت و اطالع مصرف کنندگان انرژی از دالیل 

پایین بودن بهره وری انرژی در ایران است.
وی با نگاه جامع نگر به مدیریت مصرف انرژی، آموزش 
و آگاهی مردم را یکی از مهمترین موضوعات در زمینه 
کاهش مصرف انرژی و بهره وری دانست و ازنمایندگان 
انرژی ادارات خواست تا مروج و حافظ منابع ومنافع ملی 
کشور باشــند.  در ادامه  جلسه، مهندس حاتمی مدیر 
بخش مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع برق استان 
کرمانشاه با ارائه دستورالعمل همکاری ادارات درجهت 
مدیریت مصرف در ســاعات اوج بارشبکه برق، ضوابط 
اجرایی مربوطه را اعالم  و نتایج نظر سنجی مشترکین 
اداری را ارائــه داد.  وی با تاکید بر لزوم همکاری ادارات 
دولتی در ساعات اوج بار شبکه، ادارات موفق به کاهش 
انرژی در ســال9۴ را معرفی و بــا همراهی مدیرعامل 

شرکت توزیع برق به سواالت حاضرین در جلسه پاسخ دادند.
در پایان مراســم، نمایندگان انرژی ادارات استان کرمانشاه از 
سلول های خورشیدی نصب شده در بام حوزه ستادی شرکت 

توزیع برق استان کرمانشاه بازدید نمودند.

دومین نشست کمیته فنی کارگروه دفاع سایبری پدافند غیر 
عامل استان کرمانشاه با حضور نمایندگان فناوری اطالعات 
ادارات کل استان در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق 

کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه،  باقری معاون برنامه ریزی و ی شرکت توزیع برق 
استان کرمانشاه، با تاکید بر ایجاد امنیت و دسترسی کاربران 

به شبکه، خدمات غیر حضوری شرکت را معرفی کردند.
 در ادامه،  ملکی مدیر دفتــر انفورماتیک، گزارش کاملی از 
وضعیت موجود، خدمات شرکت توزیع برق و اقدامات انجام 

شده در خصوص فناوری اطالعات و امنیت ارائه نمودند .
همچنین  رزاقی کارشناس توســعه شبکه شرکت پاالیش 
نفت کرمانشــاه، نسخه جدید چک لیست بازدید از وضعیت 
ســایبری دســتگاهها را ارائه و حاضرین در جلسه نظرات و 
پیشنهادات خود را در این زمینه عنوان کردند. سپس  خاکی 

پور کارشناس انفورماتیک مدیریت شعب بانک ملی استان 
کرمانشــاه در خصوص وضعیت فعلی مستندسازی و ضعف 
های آن در ادارات و خط مشی اصلی آن توضیحاتی را ارائه و 

بر موضوع مستندسازی تاکیدکردند.

در پایــان، اعضای کمیته فنــاوری اطالعــات ادارات کل 
اســتان از وضعیت اتاق مرکز داده )data center( و امور 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان بازدید بعمل 

آوردند .

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

در	شرکت	توزیع	برق	استان	کرمانشاه	برگزار	شد:

برگزاری دومین نشست کمیته فنی کارگروه دفاع سایبری پدافند غیر عامل

مدیر	عامل	شرکت	توزیع	برق	کرمانشاه	در	جلسه	نمایندگان	انرژی	ادارات:

ادارات حافظ منافع و منابع ملی کشور باشند

كرمانشاه



www.barghab. i r69 2016
June

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

مراسم اهداء جوائز برندگان پیک نوروزی 
ســال 1395 با حضور  مرادی مجد مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشــاه ، باالگبــری معــاون ابتدایی 
آموزش و پرورش اســتان کرمانشــاه و 
جمعــی از مدیران شــرکت و خانواده ی 

دانش آموزان برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه در ابتدای این 
مراسم  مرادی مجد ضمن خوش آمد گویی 
به حاضرین در جلســه ،گزارشی از فرایند 
تولید ، انتقال و توزیع برق را تشریح نمود  
و گفت : علیرغم اینکه اعالم می گردد که 
انرژی برق انرژی پاکی است لیکن به دلیل 
استفاده از سوخت های فسیلی ، آالیندگی 
مربوط به انرژی برق در بخش تولید ایجاد 

می گردد .
وی با اشــاره به تولیــد ۷00 گرم گاز دی 
اکســید کربن به ازای تولیــد هر کیلوات 
ســاعت بــرق گفت : بــه هر میــزان که 
مصرف انرژی برق افزایش یابد نیاز اســت 
نیروگاههای کشور نسبت به تامین انرژی 
مورد نیاز اقــدام نمایند لذا مشــترکین 
پرمصرف سهم بیشتری در ایجاد آالیندگی 

های  محیط زیستی خواهند داشت .
مرادی مجد بــا تاکید بــر رعایت الگوی 
مصرف بهینه برق گفت : مدیریت مصرف 
انرژی یکی از بندهای  مهم سیاســتهای 
اقتصــاد مقاومتی ابالغی از ســوی مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی ( بوده که نیاز 
اســت جهت تحقق این مهم همه ی ما در 
جهت مدیریت مصرف انرژی کوشا باشیم  .
در ادامه وی با تقدیــر از خانواده ی دانش 
آموزان حاضر در جلســه ، ســوالتی را در 

خصــوص اســتفاده از المپ هــای      کم 
مصــرف و ال ای دی ، توجه به برچســب 
انرژی ، ساعت پیک مصرف را جهت دانش 
آموزان  مطرح و پاسخ های مرتبط از سوی 

مخاطبین ارائه گردید .
 پس از گزارش مدیر عامل توزیع برق استان 
کرمانشاه ، خانم باالگبری معاون ابتدایی 
آموزش و پروش استان کرمانشاه به ایراد 
سخنرانی پرداخت و گفت : همه آموزش ها 
از نهاد مقدس خانواده  آغاز می  گردد و در 

مدرسه ادامه پیدا می کند .
وی بازوی توانمند مدارس کشور را انجمن 
های اولیاء مدارس اعــالم نمود و از پدر و 
مادران دانش آموزان تقاضــا نمود که در 
زمینه صرفه جویی بــه خصوص در حوزه 
انرژی نکات الزم را به فرزندان خود آموزش 

دهند .
باالگبری با اشاره به اهمیت بروز خالقیت 
در دانش آموزان خواســتار ایجاد شرایط 
مناســب جهت بارور نمودن  این مهم در 

فرزندان شد .
در پایان این مراسم به 1۲ نفر از برندگان 
پیک نوروزی به اسامی : فردین جوشنی ، 
نرگش خسروی ، مهدی سلیمانی ، محمد 
امین جمهوری خواه ، نسترن امیری ، وانیا 
روزرخ ، امیر میری ، فرهاد اســدی ، رویا 
فردی ، هژیر قادری نیــا ، میدیا نوبخت و 
هانیه شــاه آبادی با اهداء جوائزی نفیس 

تقدیر گردید .
گفتنی است ســوالت مربوط به مدیریت 
مصرف انرژی برق در 16۷000 نســخه 
پیک نوروزی ســال 1395 چــاپ و بین 
دانش اموزان مقطع ابتدائی توزیع گردیده 

است .  

سامانه 1421، راهنمای 
ق در  ی مصرف بر بهينه ساز

استان كرمانشاه راه اندازی شد
به	گزارش	روابط	عمومی	شرکت	توزیع	نیروی	برق	استان	کرمانشاه،	
مرادی	مجد	رئیس	هیات	مدیره	و	مدیر	عامل	شــرکت	از	راه	اندازی	
سامانه	1421	،	راهنمای	بهینه	سازی	مصرف	برق	در	استان	کرمانشاه	

خبر	داد�
وی	گفت:	با	هدف	اشــاعه	فرهنگ	بهینه	سازی	مصرف	انرژی	برق	در	

بخش	های		مختلف	مصرف	این	سامانه			راه	اندازی	گردیده	است	�
مرادی	مجد	با	تاکید	بر	رعایت	مدیریت	مصرف	برق	توسط	مشترکین	
اعالم	نمود	مشترکین	برق	در	بخش	های	مختلف	نظیر	خانگی	،	تجاری،	
کشــاورزی،	صنعتی	و	عمومی	می	توانند	با	برقراری	تماس	با	سامانه	،	
با	راهکارهای	بهینه	سازی	مصرف	برق	و	چگونگی	کاهش	هزینه	های	

برق	مصرفی	آشنا	شوند�

 مراسم اهداء جوایز برندگان
 پیک نوروزی سال 1395 در محل 
توزیع برق کرمانشاه برگزار گردید

كرمانشاه



www.barghab. i r 702016
June

	مقدمـه	:	 ایجاد تصفیه خانه هاي فاضالب شهري اغلب با 
سرمایه گذاري هاي قابل توجه وهزینه هاي بهره برداري 
چشمگیر همراه است بنابراین راهبري درست از این تصفیه 
خانه هادر بازده سرمایه گذاري هاي انجام شده از اهمیت 
ویژه اي برخوردار مي باشد. پساب تصفیه خانه هاي فاضالب 
شهري معموال مطابق ضوابط ویژه مربوط به وضعیت زیست 
محیطي آبهاي پذیرنده وبا توجه به موازین حفظ توســعه 
پایدار تعیین مي شود .این کیفیت در ارتباط با عواملي چون 
خصوصیات منابع آب ؛ برنامه آمایش سرزمین ؛ ویژگي هاي 
زیست محیطي وسرانجام حفظ کیفیت مطلوب زندگـي 
تغییر مي کند واز نظر اقتصادي توجیه پذیر است در کشور 
ما نیز در حال حاضر سه اســتاندارد براي حداقل کیفیت 
پساب تخلیه شده به آبهاي سطحي وکاربرد در کشاورزي 
تعریف شده که الزم االجرا تلقي شده ودر این راستا هرگونه 
پیشــنهاد منطقي واجرائي جهت ارتقا کیفي وحتي کمي 

پســاب حاصل از فرآیند تصفیه فاضــالب مطمئنا موثر 
وبازخورهاي مثبتي دربرخواهد داشت . 

هدف	:
 با افزایش جمعیت شــهري ومتعاقبا الزام تصفیه فاضالب 
بــا مقادیردبي در حال افزایش وحفظ بهداشــت همگاني 
ورعایت ضوابط واســتانداردها ایجاب مي نماید با کاهش 
مواد معلق ورودي به منابــع پذیرنده خصوصا رودخانه ها 
باترفندهائي عمل نمود براي نیل به این هدف ارزشمند مي 
 Rapid  Sand (  توان از تاسیســات ویژه اي تحت عنوان
Gravity Filter( اســتفاده نمود.زیرا افزایش میزان مواد 
معلق TSS آب خام رودخانه ها یکي از عمده ترین عوامل 
تخریب محیط زیســت در دنیاســت که متاسفانه داراي 

روندي صعودي است .
فاضالبي کــه از کلریفایرهاي ته نشــیني ثانویه یا الگون 
هاي اختیــاري یا تکمیلي به طرف اســتخرهاي کلر زني 

جریان مي یابدبا توجه به سودمندي واحد ته نشیني هنوز 
ذرات معلقي بهمراه دارد لذا پسابي که از تصفیه خانه هاي 
فاضالب با شیوه هاي مختلف فرآیندي مستحصل واجبارا به 
منـــابع پذیرنده ) رودخانه یااراضي کشاورزي( متصل مي 
شود بخشي از آن ذرات معلقي است که عموما جزو آالینده 
هابوده وبدلیل اینکه باکتري ها وتخم انگل ها از گروه مواد 
معلق اند؛یا به  سطح ذرات معلق دیگرمي چسبند  ؛ اساسا 
براي مصارف کشــاورزري ویا اتصال به محیط  اکوسیستم 
پائین دست مناسب نیســتند لذا ضروري به نظر مي رسد 
به کمک فرآیند فیلتراسیون مرحله دیگري از تصفیه رابه 

عنوان یک پروسه کمکي طي نماید.
   Backwashing   OF( در واقــع بــا ایجاد یــک واحــد
Wastewater   Filters  ( به عنوان تاسیســات پي آیند 
کیفیت پساب ارتقایافته ولذا دســتیابي به اهداف ارزنده 

کوتاه مدت وبلند مدت آسانتر خواهد شد.

تحـلیل	موضـوع:		         به تجربه ثابت شده است که فاضالب هنگام عبور از بستري متخلخل 
یا ماســه اي مواد معلق وریز خود را تا حدودي از دست مي دهد از اینرو صاف کردن معموال 
فرآیندي براي جدا سازي مواد معلق وذرات کلوئیدي است در این فرآیند جدا شدن تحت 
تاثیر جذب ناشي از حرکات وانـدر والـــس واینــرسي قرار گرفته وفرآیند ته نشیني ساده 

تا حدي نیز انعقاد ناشي از اثرات آنزیم باکتري ها است .
)پس در واقع  صاف کردن صرفایک فرآیند غربالي وبراي به دام انداختن) captured(مواد 

معلق غیر قابل ته نشیني نیست (
معمـوال ذرات ریز وسنگین در جریان نفوذ در عمق صافي رسوب ودر نتیجه افزایش ظرفیت 
ذره گیري صافي مدت کار آن را افزایش داده وبه مرور الیه هاي ســطحي صافي مســدود) 
BREAK THROUGH( ونیاز به شستشــوي مجدد آنهااجتناب ناپذیرخواهدبود..براي 
بهبود فرایند فیلتراسیون توصیه شده اســت قبل از صافي ها مواد شیمیائي اضافه شود تا 

بصورت ذرات ریز وسنگین در اعماق صافي نفوذ ورسوب نمایند .
 بعلت قدرت گذر پائین صافي هاي ماسه اي کند براي دستیابي به راندمان باال براي تمامي 
 Rapid Sand Gravity ( تصفیه خانه هاي فاضالب شهري سیســتم فیلتر ماسه اي تند

Filter ( توصیه  مي شــود .
نتیجـــه	گیري	و	پیشنهاد	:	با ایجادوکاربرد فیلترهاي ماســه اي تندبه عنوان آخرین 
تاسیسات تصفیه فاضالب ) تصفیه ثانویه (مي توان خصوصا   TSSومواد کلوئیدي وبخش 
اعظمي از آالینده ها را بعد از سیستم کلرزني جذب ودفع نمود حتي BOD5وCOD  واغلب 
پارامترهاي تعیین کننده در پســاب را تا حدي کاهش داد وپســاب را به منظور استفاده 
کشــاورزي وپرورش آبزیان وگاها کاربرد در کارگاه هاي صنعتي مورد استفاده قرار داد.با 
کاربــرد صافي هاي تند ماســه اي ) Rapid Sand Filter (  در واقع بدون اجراي کارهاي 

بتني حجیم مي توان ظرفیت تصفیـه خانـه ها را ۲ تا ۴ بـرابر ظرفیت سـازي نمود وبه نظر 
مي رسد این پیشنهاد ازنظر  ) اقتصادي ، اجتماعي، فني، زیست محیطي (توجیه کافي دارد.
)شرکت آب وفاضالب استان کرمانشــاه بررسي موضوع را در دستور کار قرارداده ونتایج را 

انشا...در آتي منعکس خواهــد نمود .(
	پیشــنهاد	:	 به منظور دســتیابي به راندمان باالتر تصفیه خانه هــاي فاضالب با هرنوع 
فرآیندپیشنهاد مي شــود متخصصین محترم وکارشناسان فني استفاده از این تاسیسات 
رابه عنولن یکي از ســاده ترین تاسیســات پي آیندســامانه هاي مورد نظر مورد بررسي 
 Straining of( قرارداده ونیز همچنین  به منظور تکمیل عملکرد  این صافي ها فــــرآیند
wastewater( با کاربــــرد میکـرو توري ها )Micro Straining (  با مارک هاي مختلف 
) صفــر وIوII( رابراي حذف انواع پالنگتون ها وجلبک ها ومواد معلق وتخم انگلها وباکتریها 

مدنظر قراردهند.
) powerpoint ارائه بانمایش اسالید هاي کاربردي مربوطه بوسیله   نرم افزار( 

	:	)	Sources	(مـراجــع
 • Culp, Russell L et al. Handbook of Advanced Wastewater Treatment, New York. Van
 Nostrand Reinhold Company. 1978.
 • Finlay, W. S. «Rapid Filtration» Water Treatment Technology. London. Her Majesy›s
 Stationary Office. Crown copyright 1979.
 • American Water Works Association.Introduction to Water Treatment, 1984. Denver.

• Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants Man ual of Practice , New York 1990

-   کتاب کاربـرد فرآینـدهاي متعارف تصفیه آب، دکتر ناصر رازقي  )استادیار دانشگاه تهران (
-  تجارب بدست آمده ازعملکرد سیستم صافي هاي تندتصفیه خانه آب شهید نظري شهرکرمانشاه 

»Rapid Filtration« Water Treatment)احداث توسط شرکت دگرومونت فرانسه سال 13۴۷ (

مکان	استقرار	فیلترهاي	ماسه	اي	تند	مجهز	به		سیستم		Backwash			در	تمامي	تصفیه	خانه	هاي	فاضالب

Wastewate r after  secondary 
treatment

 ( Chlorination  Tank )

River
(Conventional rapid sand filter)

Backwashing   OF   Wastewater   Filters
Use of partical counting for wastewater treatment plant optimization

 By :(Asadollah  Sadeghi – Mansoor Kiavar)

ن) شستشوي مجدد ( پساب تصفيه خانه هاي فاضالب فيلتراسيو
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

مقاله
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ENGINEERED TO WORK

کاهش هزینه ها
بهینه سازی فرآیند ها

 راه حلهای بلند مدت، موثر و مناسب بهمراه طیف وسیعی از مشخصه ها و

Vogelsang Rotary Lobe pump خصوصیات برجسته با استفاده از  

•  پمپاژ به طریق جابجایی با طراحی کامپکت 
• خودمکندگی و با دوام در رشایط کارکرد خشک 
• مناسب جهت مایعات با غلظت باال و حاوی مواد جامد 
• ظرفیت 1000-1 مرتمکعب در ساعت 
• تعمیر و نگهداری آسان بدون نیاز به دمونتاژ 

   کیفیت، دوام و رصفه جویی اقتصادی بهمراه کاربردهای متنوع در صنایع نفت، گاز،

 پرتوشیمی، آب و فاضالب، کشاورزی و سایر صنایع با پمپ های دورانی

Vogelsang پمپ های دورانی 
محصولی با کیفیت و کارآمد از کشور آملان بهمراه مزایای بسیار زیاد از قبیل:

RailwayBiogasWaste waterIndustry Agriculture

خالقیت در طراحی پمپ های با جابجایی مثبت

Vogelsang

متاس با ما: 
رشکت فوگلزانگ پارسیان )سهامی خاص(

آدرس: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ارغوان 
غربی، مجتمع تجاری الله، واحد 24

تلفن: 22088333 021 / 22088334 021 
منابر: 22075050 021 

همراه: 4729226 0919 
 motifarr@gmail.com :ایمیل

 www.vogelsang.info :سایت اینرتنت

OilAndGas-SR-3010.indd   1 30.10.14   14:02
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فناوری
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گفت و گو

استان  مركزی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
گفت: نهادینه ســازی فرهنگ مدیریــت مصرف و 
آموزش اســتفاده صحیح از بــرق در تحقق اقتصاد 

مقاومتی راهگشاست.
مهندس محمد اله داد، درگفت وگو با خبرنگار برقاب 
گفت:  توسعه فرهنگ مدیریت مصرف تاثیر بسزایی 
در کنترل مصرف برق به خصوص در ساعات اوج بار در 

استان مرکزی داشته است.
اله داد، مشارکت شــهروندان در اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف برق را موثر دانست و افزود:اشاعه تفکر 
حساسیت نسبت به مصرف انرژی ،سرمایه گذاری در 
دیگر طرح های کالن صنعت برق را محقق می سازد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
به لزوم صرفه جویــی در مصرف برق به ویژه در فصل 
تابستان اشــاره کرد و افزود:ساعات پیک مصرف برق 
در تابستان و روزهای گرم سال ساعات11تا 15 است.

 وی وضعیت کنونی مصرف برق در شبکه سراسری را 
نگران کننده عنوان کرد و افزود:مصرف برق در ایران بیش 

از اندازه و استانداردهای جهانی است.
مهندس اله داد گفت:برنامه های آموزشی با محتوای صرفه 
جویی در مصرف برق و انرژی و ارائــه راهکارها با رویکرد 
جدید و طرح های مشوق و بخشــودگی مدیریت مصرف 
ویژه صاحبان صنایع و کشاورزان در سال جاری در راستای 

کاهش پیک مصرف در استان مرکزی درحال اجراست.
وی با تاکیــد بر اهمیت برق به عنوان یک ســرمایه ملی و 
صنعت زیربنایی افزود: مدیریــت مصرف برق راهی برای 

دستیابی به توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

برنامه های توزيع برق مرکزی درحوزه اقتصاد 
مقاومتی باجديت پيگيری می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 
برنامه های این شرکت درحوزه اقتصاد مقاومتی باجدیت 

پیگیری می شود.
مهندس محمد اله داد با اشاره به برنامه های این شرکت در 
راستای شعارسال ،گفت: بیش از ۷0درصد از مصرف انرژی 
در اســتان در حوزه های مولد صنعتی و کشــاورزی است 
بنابراین اجرای اقدامــات عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی 
در این بخش ها موجبات افزایش بهره وری و ارتقای توان 
تولید ملی را مهیا می سازد. وی افزود:شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی دارای سه برنامه ملی اعم از برنامه های 
ارتقای بهــره وری ، ارتقای توان تولید ملی و برنامه عدالت 

بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه 
داد:ســه پروژه اولویت دار اســتانی کاهش تلفات شبکه 
توزیع برق به کمتر از 10درصد وتک رقمی شدن آن برای 

اولین بار در سطح کشور و استان مرکزی،اجرای سیستم 
AMI)زیرســاخت اندازه گیری هوشــمند( و شــروع 
هوشمند سازی شــبکه با نصب 1۲000کنتور هوشمند 
)طرح فهام(بــا اولویت مشــترکین دیماندی،صنعتی و 
کشاورزی در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته  است.
 مهندس اله داد افزود: در حال حاضر کلیه روستاهای باالی 

10خانوار در این استان از نعمت برق بهره مند می باشند.
وی بابیــان اینکه اقدامات این شــرکت در مدیریت پیک 
و مدیریت مصرف در ســال 9۴ شامل همکاری صنایع در 
طرح های تعطیالت وتعمیرات ، ذخیره عملیاتی ،کشاورزی 
واجرای سیاست های پیش بینی شده در بخشهای اداری 
وتجاری ونیز برنامه ها وفعالیتهای فرهنگی انجام شــده 
باعث کاهش60مگاوات صرفه جویی در پیک مصرف شده 
است ،افزود: کسب رتبه دوم کاهش پیک بار سال 9۴ توسط 
شرکت توزیع برق استان مرکزی در بین شرکت های توزیع 
برق کشور نشانگر تالش همکاران این شرکت  ومشترکین 
عزیز خصوصا مدیران صنایع و کشــاورزان عزیز در زمینه 

پیک سایی است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای شعار 
سال “ اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل “ افزود:هدف گذاری 
در خصوص مدیریت پیک و مدیریت مصرف را به دو برابر 
افزایش داده ایم که در این راســتا تالش و همت بیشــتر 
همــکاران بخش توزیع و صاحبان صنایع و کشــاورزان را 

می طلبد.
وی  اصالح شــبکه های فرســوده، تعویــض کنتورهای 
فرسوده،اصالح و بهینه سازی شــبکه بازار تاریخی اراک 
و ایجاد زیر ساخت توسعه شــبکه در محدوده شهرکهای 
صنعتی را از جمله برنامه های بهره وری انرژی درسال 95 

عنوان کرد.
  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
رسالت شــرکت های توزیع برق در کشور را خدمت 
رســانی به مردم دانســت و افزود: امید است در این 
راه همــواره گام هــای بزرگی در راســتای اعتالی 
خدمت رسانی، پیشرفت و آبادانی کشور برداشته شود.

ضرورت مشارکت صنايع در تامين برق 
پايدار در تابستان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بر 
ضرورت صرفه جویی برق توســط صنایع در پایتخت 

صنعتی کشورتاکید کرد.
مهندس محمد اله داد بابیان اینکه اســتان مرکزی 
پایتخت صنعت کشــور اســت برلزوم ارزیابی دقیق 
اجرای الگوی مصرف برق و شناسایی و تشویق صنایعی 
که در این زمینه برای بهینه سازی مصرف برق تالش 

می کنند، تأکید کرد.
  وی بااشــاره به اینکه برنامه های تشویقی برای استقبال 
صنایع و همکاری آنها در کاهش مصرف در زمان اوج مصرف 
برق در تابســتان پیش بینی شده اســت، افزود: با اجرای 
راهکارهای مدیریت مصرف تاثیر قابل توجهی در کاهش 
نیاز مصرف برق کشور حاصل می شود و تا مین برق انرژی 

صنایع با خللی مواجه نخواهد شد.
مهنــدس اله داد با تاکید بــر صرفه جویی  مصارف برق در 
صنایع گفت: صنایع می توانند بــا همکاری از طریق یکی 
از 5 روش شــامل: انتقال شیفت کاری از اوج بار به ساعات 
کم باری ، اعمال زمان تعطیالت و تعمیرات ساالنه دربازه 
15خردادتا15 شــهریور ، جابجایی تعطیلی روز جمعه با 
یکی از روزهای هفته،بکارگیری مولدویا مشارکت درطرح 
ذخیــره عملیاتی از تســهیالت و پاداش هــای همکاری 

بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه 
داد: صنایع اســتان مرکزی پتانسیل های بسیار زیادی در 
بخش مدیریت مصــرف دارند که بایــد از این ظرفیت ها 

استفاده کرد.
 مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان مرکزی 
گفت: مشــارکت صنایع در تامین برق پایدار در تابستان 

95ضروری است.
مهندس اله داد افزود:به کار بســتن تعدادی از روش های 
کم هزینــه، مردم می توانند ضمن پشــت سرگذاشــتن 
تابستانی بدون خاموشــی 10 درصد درهزینه های خود 
صرفه جویی به عمل آورند. مهندس محمد اله داد بیان کرد: 
اجرای اقدامات عملی در بخش صنایع در راســتای بهینه 
ســازی انرژی  وکاهش پیک مصرف بسیار تعیین کننده و 

کلیدی است.

 نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق
 در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد
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شهرســتان ســاوه بعلت مجاورت با کویر و ارتفاع کم از 
ســطح دریا دارای آب و هوای گرم و نیمه خشــک بوده 
و میانگیــن بارندگی ســالیانه در این شهرســتان کمتر 
از ۲00میلیمتر درســال بوده که از متوسط بارندگی در  
سطح استان کمترمی باشــد. وضعیت جغرافیایی ساوه از 
یک سو و افزایش رشد جمعیت و کاهش نزوالت آسمانی 

در سالهای اخیر از سوی دیگر، شــرکت آبفای ساوه را با 
بحران جدی کمبود آب مواجه نموده است .این شرکت با 
دارا بودن بیش از 56500 مشترک و تعداد آحاد 81۲50 
واحد انشــعاب همواره در تالش برای بــرون رفت از این 

بحران بوده است.
از آنجائی که بــرای حل هر بحرانی نیاز به یک ســری از 
راهکارها و برنامه ریزی دقیق میباشــد ، شــرکت آبفای 
شهرستان ســاوه نیز در ســالهای اخیر با هدف گذاری و 
برنامه ریزی مدون و مناســب توانسته است جهت مقابله 
با بحران آب، عملیــات و واقدامات و پروژه های راهبردی 
وموثری را در این شهرســتان اجرا و عملیاتی نمایدکه به 

اهم این فعالیت ها اشاره میگردد.
1-اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه آب و اجرای مخازن 
و خطوط انتقال آب در قالب طرح آبرسانی، یکی از اهداف 

بــه  شــرکت 
منظــور افزایــش 

منابع تامیــن آب بوده و 
موجب افزایش سطح کیفی و کمی آب گردیده است.

۲-اصالح بیش از 1550متر شــبکه در سطح شهرستان 
در ســال جاری نمایانگر توجه شــرکت به هدر رفت آب 
بوده و توانسته است سالیانه یک درصد از پرت آب در این 

شهرستان را کاهش دهد.
3-تعویض بیش از 8500 فقره کنتور خراب در ســنوات 
گذشته به منظور کاهش آب بحســاب نیامده و واقعی تر 
شدن مصارف مشترکین از دیگر برنامه شرکت در سالهای 

گذشته بوده است.
۴- شناسائی ، قطع و یا مجاز ســازی حدود 5500 فقره 
انشــعاب غیر مجاز توسط شــرکت، عالوه بر تحقق     در 
آمد قانونی شرکت باعث ســاماندهی انشعابات غیر مجاز 
و جلوگیری از مصرف بی رویه اینگونه انشعابات گردیده 

است.
5-توسعه شبکه های آب شیرین و افزایش ایستگاه های 
برداشــت آب از دیگر برنامه های شرکت برای دسترسی 
سریعتر و آســان شهروندان به آب ســالم و شیرین بوده 
و موجب کاهش استفاده شــهروندان از دستگاه های آب 
تصفیه کــن خانگی گردیده که این دســتگاهها عالوه بر 
مشکالت بهداشــتی موجب هدر رفت آب و انتقال آن به 

شبکه فاضالب می گردند. 
6-راه انــدازی تصفیــه خانــه فاضالب و اجــرای پروژه 
واگــذاری انشــعاب فاضالب بــه مشــترکین ، موجب 
جلوگیــری از آلودگی منابع آبی و حفظ محیط زیســت 
گردیده و منابع آب جدیدی را بــرای مصارف صنعتی و 

کشاورزی فراهم نموده است.
۷- توجه به مقوله فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف 
بویژه دانش آموزان در راســتای توجه به صرفه جوئی در 
مصرف آب همواره در دســتور کار شــرکت قرارداشته و 

توانســته از این ابزار فرهنگــی به نحو 
مطلوب استفاده نماید.

علی رغم اقدامات انجام شــده از سوی شرکت 
، ، مشــترکین و شــهروندان محترم نقش مهم و 

موثری در صرفــه جویی در مصرف آب دارند که می 
توانند با استفاده درست و بهینه از آب مسئوالنه و دل 

سوزانه عمل کنندتا افراد بیشــتری بتوانند از  این نعمت 
الهی بهره مند گردند. جلوگیری از هدر رفت آب از جمله 
مواردی است که به صورت احساســی مشترک در همه 
انســانها وجود دارد . اما اغلب خود را درگیر این مســئله 
نمی کنند و حاضر نیســتند تا تغییری در زندگی روزمره 
خود ایجاد کنند. در هر حال ما موظف هستیم هیچ قطره 
آبی را در هیچ گوشه ای از این کشــور هدر ندهیم ، زیرا 
کسانی که با دشواری های کمبود آب مواجه هستند می 
دانند که اگر هر مشــترک بتواند نقش هر چند اندک در 
صرفه جوئی آب ایفا کند با توجه به تعداد زیاد مشترکان 

در نهایت مقدار زیادی آب صرفه جوئی خواهد شد.
ســاالنه حدود 16 میلیون کودک زیر 5 ســال به سبب 
کمبود آب آشامیدنی سالم جان خود را از دست میدهند 
. بازی کردن کــودکان در منازل در ســاعات متمادی از 
طریق رها کردن آب ، نوعی بــی اعتنایی به آینده همین 
کودکان میباشــد.  باشــد تا این میراث عزیز و گرانبها را 
برای نســلهای بعد از خود حفظ کنیم زیرا دیگران آب را 

“گل نکردند” ما نیز” گل نکنیم”. 

سید	محمد	خادمی،	مدیرعامل	شرکت	آب	و	فاضالب	ساوه	خبر	داد	:

 کاهش یک درصدی پرت آب 
با اصالح بیش از 1500مترشبكه در سال جاری

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

استان  مركزی
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 آقای مهندس علیرضا علیزاده مدیر عامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان اردبیل، برنامه های اقتصاد مقاومتی 
شرکت توزیع برق را حســب االمر  مقام معظم رهبری در 
ســالی که  به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری 

شده است به شرح ذیل بیان نمودند:
برنامه های عملیاتی وزارت نیرو در جلسه شورای اقتصاد 
در مورخه93/۴/9به اســتناد ماده 3 قانون برنامه و بودجه 
و در راستای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
رهبر معظم انقالب به تاریخ 9۲/11/۲9 در خصوص برنامه 
اجرایی اقتصــاد مقاومتی، مبانی و مســتندات اهداف و 

سیاست ها تصویب و ابالغ شده است .
بندهــای 3 و 8 و9 و19 ابالغیه رهبر معظم شــامل محور 
قرار دادن رشــد بهره وری در اقتصــاد و مدیریت مصرف 
و اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی و شــفاف سازی و 
سالم ســازی اقتصاد به عنوان مبانی و مستندات برنامه ها 

مدنظر قرار گرفت.
 در این خصوص اهداف وزارت نیرو شامل:

1-اصالح نظام اقتصاد صنعــت برق در قالب بنگاه 
اقتصادی 

۲-افزایــش بهره وری بــرق  در کلیه مراحل 
زنجیره تولید و مصرف 

3-توسعه زیر ســاختها ی تولید و انتقال 
برق 

۴-پایــداری و بهبود کیفیــت و کمیت 
خدمات برق 

جهت تحقق اهداف فوق سیاستهای اجرایی 
به شرح ذیل تدوین شده است :

1- افزایش راندمان نیــروگاه ها، کاهش تلفات و 
بهینه سازی مصرف 

۲-توسعه صادرات برق 
3-اصالح اقتصادی و مدیریتی بخش برق 

۴-افزایش ســهم  انرژی پاک و تجدید پذیر در سبد انرژی 
کشور 

وی در ادامه گفت: با عنایت به تدوین اهداف و سیاست ها 
شــرکت توزیع برق در خصوص استفاده از ظرفیت  بخش 
خصوصی به منظور مشــارکت در تولید انــرژی از منابع 
تجدیــد پذیر، اقدام به نصب و بهره بــرداری 50 کیلووات 
انرژی خورشیدی در ستاد و برق اردبیل و امورهای پارس 

آباد و مشگین شهر وگرمی نموده است، همچنین پنج پنل 
یک کیلوواتی خورشیدی جهت استفاده پنج مشترک برق 

خانگی نیز نصب و راه اندازی شده است.
علیزاده در ادامه افزود: با توجه به ابالغ سیاســتهای خرید 
تضمینی برق تولیدی ســرمایه گــذاران تمایل زیادی به 
نصب و راه اندازی و فروش انرژی تولیدی به شبکه داشته 
و اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شد به طوری که 
تقاضای نصب فتوولتائیک تا ظرفیت 11 مگاوات در نقاط 

مختلف استان اخذ و6 مگاوات آن درسه راهی رضی 
مراحل اولیه خود را نیز طی نموده است .

وی گفت:جهت استفاده از پتانسیل بخش خصوصی حسب 
نیاز و بــا هماهنگی و حمایت همه جانبه شــرکت توزیع و 

   CHP  اســتانداری محترم 5/6 مگاوات انرژی به روش
در بخش انگوت در حال راه اندازی می باشد .

همچنین پتانسیل سنجش  نصب مولدهای بادی 
نیــز در مناطق فندقلو و خلخــال انجام یافته و 

موافقــت اولیه جهت نصب نیــرگاه بادی به 
قدرت 1 مگاوات در منطقه آبی بیگلو نیز 

اخذ شده است .

همچنین در جهت تامین برق  عشــایر 
غیور منطقه در مناطــق ییالقی اقدام به 

ساخت پرتابل به تعداد ۲96 خانوار شده است 
که مراحل ساخت و مناقصه انجام که در آینده 

نزدیک تحویل داده خواهد شد .
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه 

گفت:در خصوص تشــویق صنایع به شرکت در بحث  

یــت مصرف  از محــل اجرای سیاســتهای مدیر
میلیون ریال به صورت تشویقی به تشویقی 10۷3۷ 

به دلیل مشــارکت در کاهش  پیک صاحبان صنایع 
است .تعلــق گرفته 

در جهت رشد شــرکتهای دانش همچنیــن 
بنیان بومی این شرکت اقدام به 
تهیه و ساخت دستگاههای 
بهینه ســاز تــوان و 
فازیــاب نموده 

است .

برنامه عملیاتی  شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل در سال اقتصاد مقـاومتی 

اقدام و عمل

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

 شمــاره هفتم
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تبلور اقتصاد مقاومتی در اجرای پروژه های 
شرکت آب منطقه ای گلستان

موضوع آب امروز یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های 
کشور و به تبع آن در استان گلستان است و ورود باالترین 
مقام اجرایی کشــور به این حوزه نشان از اهمیت باالی 
این مســئله دارد. همچنین باید به این مساله نیز توجه 
کرد که حفاظت از آب یک موضوع مقطعی نیســت؛ لذا 
مسئله آب در سه بخش تأمین، مهار و استحصال آب های 
موجود، مدیریت مصرف در تمام بخش های کشاورزی، 
صنعتی و شرب با استفاده از تکنولوژی و تجهیزاتی که 
کمترین مصرف را داشته باشد، کیفیت و سالمت آب با 
همکاری تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
امسال ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری 
شــده اســت و یکی از زیربناها و اصول مهم توسعه در 
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،توجه به مدیریت 

منابع آب است.
مهندس علی نظری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
گلســتان  با توجه بــه نامگذاری امســال بنام اقتصاد 
مقاومتی، اقــدام و عمل ، به تشــریح برنامه های این 
شرکت پرداخت و افزود: در ســال اقتصاد مقاومتی با 
تاسی از سیاست های کالن کشور، یکی از برنامه های 
ما مدیریت تقاضای آب اســت و در این راستا، تجهیز 
نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری حجمی، نصب 

کنتورهای هوشــمند، حمایت از طــرح های کاهش 
مصرف آب و ایجاد سامانه های نوین تامین و توزیع آب 

شرب از جمله برنامه های ما است. 
وی با بیان این که یکی دیگر از برنامه های ما در راستای 
اقتصاد مقاومتی اصالح ساختارتامین منابع آب است، 
که کاهش سهم استفاده ازمنابع آب زیرزمینی  نیز یکی 
از مصادیق آن اســت، تصریح کرد: سیاست گذاری ما 
درحال حاضر به استفاده بیشتر از آب های سطحی و آب 

سدها برای شرب به جای آب زیرزمینی است.
مهندس نظری در ادامه استفاده از آب های نامتعارف، 
استفاده از پساب ها و آب دریا، تغذیه مصنوعی، استفاده 
از فناوری های جدید برای مصرف بهینه آب و استفاده از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
بخش آب را بخشی دیگر از برنامه های شرکت در راستای 

اقتصاد مقاومتی در سال جاری اعالم کردند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، اصالح الگوی 
مصرف و ضوابط و اســتانداردهای الگــوی مصرف در 
کاربری های مختلف، اســتفاده از سیستم های آبیاری 
قطــره ای و بارانی در بخش کشــاورزی و اصالح نظام 
تعرفه ای بخش آب از دیگر راهکارهای موثر در کاهش 

مصرف آب و در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. 
مهندس نظری در ادامه تصریح کرد: باید بتوانیم اطالع 
رســانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم چرا که 
اگر بتوانیم همدلی و همزبانی را در بین خود و مردم ایجاد 

کنیم می توانیم به نتیجه برسیم.
مدیر عامل شرکت ّآب منطقه ای استان ارتقاء بهره وری 
آب را از جمله برنامه های دیگر شرکت در راستای اقتصاد 

مقاومتی عنوان کردوافــزود: مادامی که آب بی قیمت 
شود، هدررفت در بخش آب هم باال می رود و با استقرار 
نظام قیمت گــذاری جدید در تعرفه ها و نظارت امیدوار 

هستیم هدر رفت آب کاهش یابد.
مهندس نظری با اشــاره به 5 شاخص اقتصاد مقاومتی 
تصریح کــرد: اقتصاد مقاومتی باید درونــزا، برون گرا، 
دانش بنیان، عدالت محور وهمراه با مشــارکت مردمی 

باشد. 
وی تصریح کرد: امســال نیز اجرای برنامه های احیا و 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی،تداوم گروه های گشت 
و بازرسی، انسداد چاههای غیر مجاز وبه روز رسانی بانک 
اطالعاتی در اولویت برنامه های آب منطقه ای اســتان 

قرار دارد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به 
طرح ها و پروژه های عمرانی بخــش آب در حال اجرا 
این شرکت خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات 
عمومی طرح ها و شرایط مالی دولت مهم ترین برنامه 
ایــن معاونت تامین منابع مالــی از روش های مختلف 
ســرمایه گذاری اســت که  در این خصــوص میتوان 
پروژه های ســد آقدکــش، تصفیه خانه گرگان، ســد 
نرماب، عملیات اجرایی آبرسانی از رودخانه محمدآباد 
به گرگان،طرح آبرسانی به شهرهای شرق استان و نوار 

مرزی را نام برد. 
  مهندس نظری درپایان گفت: تبلور اقتصاد مقاومتی را  
می توان  در اجرای سد نرماب دید زیرا یکی از طرح های 
فاینانــس داخلی در حوزه آب کشــور می باشــد که با 

پیشرفت فیزیکی 60 در صد در حال انجام است.

گلستان
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آدرس	دفتر	مرکزی	:	تهران-	کیلومتر	16	جاده	مخصوص	کرج،		5کیلومتر	داخل	جاده	اندیشه،	بعد	از	پل	دوم،	دست	راست		پالک	10
www�colorab�com	:سایت	وب
contact@colorab�com	:ایمیل
موبایل:	09121244522-	09121111458	
تلفن	:			021-46077352
فکس:					021-46072277

ســرزمین	ایران	با	افزایش	جمعیت	و	رشد	و	
توسعه	صنایع	کشــور	از	یک	طرف	و	رشد	و	
آگاهي	مردم	نسبت	به	بهداشت	فردي،	جمعي	
و	زیست	محیطي	از	طرف	دیگر	شاهد	روند	رو	
به	تزاید	آمار	مصرف	آب،	و	بازگشــت	پساب	
حاصله	به	چرخه	اکوسیستم	بخصوص	در	چند	

دهه	اخیر	بوده	است�	
		در	این	راستا	موسسین	شرکت	کلرآب	که	خود	از	دست	اندرکاران	صنعت	آب	بوده	و	مي	باشند	
لذا	از	ســال	1350	پایه	هاي	اصلي	را	بنا	نهاده	و	در	سال	1364	نیز	شرکت	کلرآب	رسمًا	شروع	
به	فعالیت	نمود�	شــرکت	کلرآب	از	همان	ابتدا	موفق	به	اخــذ	گواهینامه	فعالیت	صنعتي،	
گواهینامه	اســتاندارد	،دارای	گرید	5	تجهیزات	تاسیساتي	آب	و	فاضالب	از	وزارت	صنایع،	
گواهینامه	شرکت	تعاوني	شرکتهاي	آب	و	فاضالب	،	گواهینامه	سندیکاي	شرکتهاي	تصفیه	
آب	و	فاضالب	و	عضو	اتاق	بازرگاني	صنایع	و	معادن	ایران	)داراي	کارت	بازرگاني(	شد	و	در	سال	
1380	گواهینامه	موسسه	بین	المللي	شاخه	ایران	را	اخذ	نمود�	و	اینک	گامي	دیگر	در	عرصه	
صنعت	آب	و	)ACI(	بتن	فاضالب	برداشته	و	بعنوان	اولین	شرکت	خصوصي	)در	سال	1382(	
موفق	به	اخذ	گواهینامه	آزمایشگاه	معتمد	از	سازمان	حفاظت	محیط	زیست	گردید	که	امید	
است	با	اتکا	به	خداوند	بتواند	مدارج	پیشرفت	را	در	این	صنعت	بهمراه	دیگر	همکاران	جهت	
اداي	وظیفه	به	جامعه	و	بي	نیازي	از	صنایع	خارجي	طي	نماید�به	صورت	کلی	شرکت	کلرآب	در	
زمینه	مشاوره	و	طراحی	پروژه	های	آب	و	فاضالب	،	ساخت	تجهیزات	آب	و	فاضالب	،مخازن	

صنعتی،سیتستم	های	PLC	و	پایش	آنالین	فعالیت	دارد�
شــرکت	کلرآب	ســازنده	تمامی	تجهیزات	تصفیه	آب	در	ظرفیت	های	مختلف	شــامل	
ســختي	گیرها،	دســتگاههای	فیلتراسیون	شــامل	فیلتر	شــنی	،	فیلتر	کربنی	و	فیلتر	
میکرونی،سیکلون،	دی	اریتور،	میکسر	و	کلرزنی	و	RO	،در	زمینه	تجهیزات	تصفیه	فاضالب	
از	جمله	آشغالگیر،کالریفایر،	دریچه	های	پناستاک،	ایستگاهای	پمپاژة،	تجهیزات	هوادهی	
شامل	هوادهی	سطحی	و	عمقی،	لجن	روب	،	چربی	گیرها	شامل	API.CPI.DAF،	انبار	لجن	
سیستم	های	کلرزنی	فیلتر	پرس	و��	فعالیت	دارد�	این	شرکت	همچنین	دارای	کارگاه	ساخت	
مجزا	در	زمینه	ساخت	مخازن	صنعتی	و	مخازن	اسنتلس	استیل	میباشد�با	توجه	به	کمبود	فضا	
در	صنایع	مختلف	جهت	سیستم	های	تصفیه	این	شرکت	توانایی	ساخت	پکیج	های	تصفیه	
آب	و	فاضالب	با	ظرفیت	5متر	مکعب	در	روز	تا	500	متر	مکعب	در	روزرا	دارا	میباشدو	فعالیت	

گسترده	ای	در	این	زمینه	داشته	است�
شرکت	کلرآب	با	90	درصد	صنایع	مختلف	کشــور	از	جمله	صنایع	دارویی،	صنایع	آرایشی	
وبهداشتی،	صنایع	غذایی	وفراورده	های	لبنی،	صنایع	خودروسازی	وتولید	قطعات	خودرو،	
صنایع	نساجی	و	سنگ	شویی،	گشتارگاه	های	صنعتی	ودامداری،	صنایع	کاغذسازی	وپشم	
وشیشه،	صنایع	آبکاری	وشــیمیایی،	صنایع	فوالد	ومس،صنعت	نفت	و	پتروشیمی،	صنایع	

الکترودسازی،	صنایع	الکل	سازی،	بیمارستان	ها	و	رستوران	ها	فعالیت	داشته	است�

کلرآب
 در یک نگاه

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

مهندس	عادل	کاظمي
رئیس	هیات	مدیره	ومدیرعامل

با	تالش	پرسنل	خدوم	این	شرکت	ســعي	نموده	ایم	در	عرصه	هاي	مختلف	فعالیت	بابرنامه	ریزي	و	حرکت	هوشمندانه	
مسیر	رشد	وتعالي	را	طي	نموده	و	توفیقاتي	در	این	عرصه	کسب	نماییم	�	

احداث	بیش	از	260کیلومترشــبکه	توزیع	برق،افزایش	10500مشترک	جدید،	برق	رســاني	به	چاه	هاي	کشاورزي	و	
واحدهاي	صنعتي	که	بخش	مولد	ومصرف	عمده	برق	استان	را	به	خود	اختصاص	داده	است	،	استفاده	از	فناوري	هاي	برتر	
بومي	،توسعه	فضاهاي	اداري	عملیاتي،	بروز	رساني	اطالعات	شبکه	20کیلوولت	دربستر	GIS،	اجراي	پروژه	هاي	تامین	
زیرساخت	هاي	شبکه	هاي	توزیع	،	اجراي	پروژه	هاي	کاهش	تلفات	انرژي	در	راستاي	ساسیت	هاي	دولت		و	وزارت	نیرو	

از	جمله	اقدام	هاي	سال	گذشته	بود�

امسال	نیز	در	راستاي	تبعیت	از	منویات	مقام	معظم	رهبري	)مدظله	العالي(	و	شعار	اقتصاد	
مقاومتي	اقدام	وعمل	،	اهداف	وبرنامه	هاي	عملیاتي	مدوني	طرح	ریزي	شده	است:

			اجراي	پروژه	هاي	ســرمایه	اي	شامل)توســعه	و	احداث،	اصالح	و	بهینه	سازي،	
روشنایي	معابر،	نیرورساني	و	پروژه	هاي	روستایي	از	محل	عوارض	برق(	با	اعتباري	

بالغ	بر	400	میلیارد	ریال
		نصب	120دستگاه	سکسیونر	کنترل	از	راه	دور	روي	شبکه	و	نصب	دژنکتور	کنترل	از	

راه	دور	در	پستهاي	زمیني	به	منظور	هوشمندسازي	شبکه	هاي	توزیع	برق	استان	زنجان
		برداشت	اطالعات	شبکه	فشار	ضعیف	50	هزار	مشترک

		طرح	کاهش	پیک	بار	تابستان	95	)سهمیه	پیک	بار	523	مگاوات(
		تامین	برق	پروژه	ي	1957واحد	مسکن	مهر:	192	واحدي	نانوایان640	واحدي	میالد	
)گلشهر(115	واحدي	آرمان	)گلشهر(250	واحدي	آسمان	آبي	)پونک(360	واحدي	

پرنیان128	واحدي	ابهر	و	272	واحدي	)شرکت	شن	پل(

استان  زنجان

وضعيت منصوبات خورشيدی

نرژی در سال 1394 سهم تعرفه های مختلف فروش ا

تشریح اهداف کمي وکیفي پروژه هاي اقتصادمقاومتي 
اقدام وعمل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

هموطنان عزيز:
 با مصرف صحيح انرژي برق، 

حبران افزايش پيك بار تابستان 
گرم  امسال را بدون خاموشي 
برق پشت سرخواهيم گذاشت.
کميته مديريت مصرف و روابط عمومي 
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان

کانال	ارتباطي	سامانه	جامع	رسیدگي	به	شکایات	مردم	از	طریق	وب	سایت	شرکت	مادرتخصصي	
http://www�tavanir�org�ir/complaints	توانیر

دریافت	نظرات	وشکایات	مردمي	از	طریق	وب	سایت	شــرکت	توزیع	نیروي	برق	استان	زنجان	به	
http://www�zedc�ir	:	آدرس

شماره	تماس	با	شرکت	:	33157333	و	33440011-13	)	024(
پرداخت	آسان	قبوض	برق	با	شماره	1521	

ارتباط	با	حوادث	و	فوریت	هاي	برق	با	شماره	ي	121
روابط	عمومي:136و	33157235	)024(	

Zanjanbargh�Ravabetomomi@Gmail�com	:	عمومي	روابط	ایمیل

	 کاهش درصد تلفات انرژي الکتریکي
	 تقلیل نرخ انرژي توزیع نشده

	 کاهش متوسط زمان خاموشي مشترکان
	 تامین برق مستمر مشترکان به ویژه مشترکین صنعتي و کشاورزي جهت

افزایش وارتقاء تولیدات داخلي
	 سرعت در اجراي پروژه ها

	 تسریع در ارائه خدمات
	 بهبود بهره بروري

	 تقویت روحیه خدمت وبرخورد صادقانه با مردم وداشتن سعه صدر 
درامر پاسخگویي و خدمات دهي

	 نهادینه سازي مدیریت مصرف واصالح الگوي مصرف برق در تعرفه هاي
مختلف

	 تداوم رزمایش هاي خدمت متعالي در راستاي بهینه سازي شبکه ها و 

تاسیسات برق رساني
فرهنگ سازي واطالع رساني در راســتاي کاهش رشدمصرف برق در بخش هاي خانگي و غیرمولد 

واداري
	  توسعه شبکه ها وتاسیسات برق رساني به منظور تشویق سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري در 

بخش هاي مولد واشتغالزایي
		 بهره گیري از یراق آالت وتجهیزات ساخت داخل در خطوط وتاسیسات

		 خرید کاالي ایراني جهت مصارف اداري
		 توسعه وارتقاي برنامه ها وفعالیت هاي فرهنگي دربین کارکنان وخانواده  هاي همکاران

		 توجه به مدیریت مشارکتي در جهت ارتقاء نوآوري ها وتوسعه فرهنگ خالقیت
		 توسعه امر تحقیقات وپژوهش ومهندسي مجدد تجهیزات برقي

		 عملیاتي نمودن مدیریت استراتژیک
		 توســعه آموزش به ویژه آموزش هاي حین کار جهت بهره وري بیشــترنیروي انســاني وارتقاء 

خدمت رساني به مردم.

اهداف	کمي	پروژه	هاي	اقتصاد	مقاومتي	شرکت	توزیع	نیروي	برق	استان	زنجان	در	سال	1395

شهرستانسهم	)درصد(استانکشور	واحد	شاخص	هدف	کميعنوان	پروژهشماره	مصوبهردیف

17894
کاهش	تلفات	شبکه	توزیع	برق	به	کمتر	از	10درصد	و	تک	

در	سطح	استان---9.888.5درصددرصد	تلفاترقمي	شدن	آن	براي	اولین	بار	در	صنعت	برق	کشور

27894
نصب	کنتورهاي	هوشمند	بر	روي	چاه	ها	)50000	دستگاه	
کنتور	فهام	و	7000	دستگاه	کنتور	حجمي	مکمل	آن(	و	

نصب	ابزارهاي	اندازه	گیري	مناسب	در	منابع	آبهاي	سطحي	
بر	روي	1000	ایستگاه

این	پروژه	جزیي	از	پروژه	ردیف	3	میباشد

37894
اجراي	سیستم	AMI	و	شروع	هوشمندسازي	شبکه	با	

نصب	400	هزار	کنتور	هوشمند	)طرح	فهام(	در	سال	1395	
)با	الویت	مشترکین	دیماندي،	صنعتي	و	کشاورزي(

در	سطح	استان40071971.80	هزاردستگاهتعداد	کنتور

47894
اتمام	عملیات	برق	رساني	به	کلیه	روستاهاي	داراي	ده	تا	

در	سطح	استان58000تعدادتعداد	روستابیست	خانوار

سایر اقدام هاي صورت گرفته درراستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي واقدام وعمل در حوزه ماموریت و وظایف صنعت توزیع برق استان زنجان

استان  زنجان
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش

استان  زنجان

	سند	برنامه	عملیاتی	اقتصاد	مقاومتی	در	شرکت	
آب	و	فاضالب	شــهری	اســتان	زنجان	در	جهت	
اجرای	اقتصاد	مقاومتــی،		اقدام	و	عمل	که	عنوان	
ســال	95	از	جانب	مقام	معظم	رهبری	نامگذاری	

شده	بود	تدوین	شد�
			مهندس	علیرضا	جزء	قاسمی	مدیر	عامل	شرکت	
آب	و	فاضالب	شهری	استان	زنجان:		تدوین	سند	
برنامه	عملیاتــی	اقتصاد	مقاومتی		در	راســتای	
اجرای	فرمایشــات	مقام	معظم	رهبری	است	که	
صرفه	جویی	در	منابع	از	مهم	ترین	راهکار	تحقق	

عنوان	سال	است�
وی	به	اهداف	اجرای	سند	اقتصاد	مقاومتی	اشاره	
کرد	و	افزود	:		هدف	از	تدویــن	برنامه،		عملیاتی		
نمودن	کلیه	فعالیتهای	شرکت	است	به	طوری	که		
در	منابع	موجود	صرفه	جویی	الزم	صورت	گیرد	و	
به	نحو	احسن	وظایف	محوله	شرکت	آبفای	استان	

اجرایی	شود�
مدیر	عامل	شــرکت	آب	و	فاضالب	شهری	استان	
از	جمله	فعالیتهای	مدون	شــده	بــرای	اجرا	در	
راســتای	اقتصاد	مقاومتی	در	این	شرکت	را	تعمیر	
کنتور	های	خراب	مشــترکین	در	صورت	امکان	
به	جای	تعویض	آن،ســاخت	حوضچه	های	کنتور	
توسط	مشــترک	قبل	از	نصب	انشعاب	به	منظور	
حفاظت	بیشــتر،دقت	الزم	در	انتخاب	پیمانکار	
اصلح	با	هدف	کاهش	زمان	اجــرا	پروژه،	تکمیل	
پروژه	های	نــا	تمام،	واگذاری	پــروژه	های	آب	و	
		،bot،	boo	روش	بــه	خصوصی	بخش	به	فاضالب
بیع	متقابل	و	تهیه	تجهیزات	مورد	نیاز	از	تولیدات	
داخلی،	فروش	قســمتی	از	امــوال	غیر	منقول	و	
منقول	مازاد،اســتفاده	بهینــه	ازتمام	تجهیزات	
اداری،	استفاده	ازقابلیت	های	تله	متری		در	حوزه	
درآمد،معاونت	 و	 معاونت	های	خدمات	مشترکین	
مهندسی	و	توســعه	و	معاونت	مالی	و	پشتیبانی	
عنوان	کرد�		شایان	ذکر	است	ستاد	کمیته	اجرایی	
سیاســتهای	کلی	اقتصاد	مقاومتی	شرکت	آب	و	
فاضالب	شهری	استان	زنجان	تشکیل	شد	که	حکم	
آن	به	اعضا	ابالغ	شد	و	آقای	مسعود	حسنلوفرد	به	

عنوان	دبیر	ستاد	کمیته	منصوب	شد�

مدیر	عامل	شرکت	آب	و	فاضالب	زنجان	خبر	داد	:

 تدوین سند برنامه عملیاتی
  اقتصاد مقاومتی در شرکت

 آب و فاضالب شهری استان زنجان
مدیر	عامل	شرکت	آبفای	استان	زنجان	عنوان	کرد		:

هدف گذاری شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی

فعالیتها	و	پروژه	های	شرکت	آب	و	فاضالب	شهری	اســتان	زنجان	در	راستای	تحقق	اقتصاد	
مقاومتی	در	این	شرکت	هدف	گذاری	شد�

	مهندس	علیرضا	جزء	قاسمی	مدیر	عامل	شــرکت	آب	و	فاضالب	شهری	استان	زنجان	با	بیان	
		،BOT	روش	به	شهرزنجان	فاضالب	خانه	تصفیه	احداث	و	اول	مدول	ارتقاء	:	گفت	فوق	مطلب
سرمایه	گذاری	و	تولید	برق	از	خط	انتقال	آب	سد	کینه	ورس	به	تصفیه	خانه	آب	شهرهای	ابهر	
و	خرمدره،		تهیه	و	نصب	سیســتم	قرائت	از	راه	دور	بر	روی	400	دستگاه	کنتور	باالی	یک	اینچ،		
تعویض	شیرآالت	پر	مصرف	با	کم	مصرف	در	سطح	استان	و	کاهش	هدر	رفت	آب	تا	میزان	22/5	

درصد	از	جمله	پروژه	های	تحقق	اقتصاد	مقاومتی	شرکت	است�	
وی	به	اهداف	طرح	ارتقاء	مدول	اول	و	احداث	تصفیه	خانه	فاضالب	شــهر	زنجان	اشاره	کرد	و	
افزود	:	ارتقاء	مدول		اول	و	احداث	تصفیه	خانه	فاضالب	شهر	زنجان	به	روش			BOT		جهت	تحت	
پوشــش	قرار	دادن	410	هزار	نفر	به	ظرفیت	75	هزار	متر	مکعب	در	شبانه	روز	از	اهداف	اجرای	

این	طرح	است�
مدیر	عامل	شرکت	آب	و	فاضالب	اســتان	در	ادامه	تصریح	کرد	:	کاهش	هدر	رفت	آب	تا	میزان	
22/5	درصد	با	تعویض	کنتورهای	خراب	و	مســتعمل،		استانداردسازی	انشعاب	مشترکین	و	
اصالح	شــبکه	توزیع	خطوط	انتقال	آب	در	سطح	اســتان	از	هدفهای	اجرای	پروژه	در	شرکت	

آبفای	استان	عنوان	کرد�	
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شرکت مهندسی برين پاالد

کاهش 50 درصدی استهالک با تغییر روش بهره برداری

www.barinpalad.com
021-44870168
0912183 3667

بازديد ، جمع آوری اطالعات ، پردازش و آناليز ، عيب يابی و ارائه راهکار بهينه ، آموزش

تجربه   تجربه   تجربه بهترین پیشنهاد
ئه دهيم !؟ را ا هکار بهتری ا شاید ما ر

عيب یابی یا تعميرات مداوم



www.barghab. i r 882016
June

شرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد جهت تحقق منویات مقام 
معظم رهبری در ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فعالیتها و 
برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است  که این 
اقدامــات در حوزه های مختلفی از جملــه مدیریت مصرف برق، 
کاهش تلفات در زمینه ارتقای بهره وری، توسعه انرژی های تجدید 
پذیر، بهره گیری از دانش بومی ، توســعه منابع تولید پراکنده در 
راستای درونزایی اقتصاد و برقرسانی به روستاها در حوزه گسترش 

عدالت اجتماعی انجام شده است.
- مدیریت مصرف برق یکی از ارکان اساسی اجرایی کردن و تحقق 
اقتصاد مقاومتی است. کاهش مصرف برق و صرفه جویی حاصل 
از آن که با مصرف بهینه و اصالح الگوی مصرف محقق می شــود 
موجب هدایت منابع مادی به ســایر حوزه های مورد نیاز کشور 

و کمک به توسعه زیرساخت ها و  رشد اقتصاد ملی خواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اقدامات و برنامه های متنوعی 
را جهت تحقق  این مهم انجام داد اســت در که اهم این فعالیتها  و 

برنامه ها  عبارتند از :
   برگزاري گردهمایي با حضور مدیران و کارشناســان صنایع 
مختلف و اجراي پروژه ممیزي تفصیلي انرژي صنایع مهم استان 

و تجلیل از صنایع همکار و برگزیده
   آموزش و ترغیب مشترکین خانگی از طریق همایش تجلیل از 
بانوان برگزیده مدیریت مصرف، برگزاری مسابقات مختلف، تولید 

برنامه های تلویزیونی و رادیویی
   برگزاري دومین کنفرانس آلودگي نوري در بهمن ماه ســال 

 139۴
 ESCO(energy برگزاري همایش معرفي شــرکتهای   
(service company  باهمکاری سازمان بهره وري انرژي 

ایران 
   تبادل تفاهم نامه چهارجانبه بین استانداري یزد،خانه صنعت 
و معدن استان یزد، سازمان بهره وري انرژي ایران ) سابا( و شرکت 
توزیع نیروي برق استان یزد با هدف همکاري چهار نهاد در زمینه 
مطالعات ، تحقیقات و فعالیت هاي مرتبط با بهینه سازي ، افزایش 

بهره وري و اصالح الگوي مصرف انرژي 
   برگزاری اولین کنفرانس تجارب برتر مدیران انرژي 

   برگزاری سمینارهای آموزشی جهت کارکنان ادارات و تجلیل 
از ادارات برتر در ارزیابي وضعیت مدیریت انرژي ســاختمانهاي 

اداري استان 
  استفاده از راهکارها و برنامه های متنوع با هدف فرهنگسازی 
مدیریت مصرف بین کودکان ودانش آموزان از طریق شخصیت 
نمادین عمو برقی جهت آمــوزش در مدراس و مهدهای کودک 
برگزاري کارگاههای آموزشــي ویژه مربیان و رابطین مدیریت 

مصرف مدارس ابتدایي
  برگزاري گردهمایي مدیران دفاتر مدیریت مصرف صنعت برق 
کشور)شــرکت هاي توزیع برق و برق منطقه اي( با هدف ایجاد 

آمادگي بمنظور عبور از پیک بار تابستان سال 1395
محور دیگری که در برنامه های ابالغی وزارت نیرو در حوزه اقتصاد 
مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است محور کاهش تلفات شبکه 
های برق می باشــد که این شرکت با تکیه بر برنامه ریزی و دانش 
فنی و تشکیل ساختار مناســب در سطح شرکت نسبت به انجام 

اقداماتی در جهت کاهش تلفات بشرح ذیل نموده است:
- تشــکیل کمیته کاهش تلفات با برگزاری 13 جلسه در سال و 

180 بند مصوبه و ۷0۲ نفر ساعت کار کارشناسی 
- تشکیل ساختار کارگروههای تخصصی کاهش تلفات در راستای 
بررســی و ره گیری فعالیتهای تخصصی امورها و شهرستانها در 

هر یک از حوزه ها
- تعیین مجری کاهش تلفات و تشکیل ساختار کارگروه کاهش 

تلفات درهریک از شهرستانها و امورها
- تهیه داشــبورد مدیریتی کاهــش تلفات بــه تفکیک امورها 

وشهرستانها 
- تهیه خبرنامه طرح مهندسی- حرکت جهادی کاهش تلفات

- برگزاری ســمینارو دوره های آموزشــی کاهش تلفات جهت 
مجریان کاهش تلفات و همکاران طرح و مهندسی

- هدفگذاری تلفات در هریک از شهرستانها 
) با و بدون صنایع سنگین( و پیگیری تحقق 

هدف
- تعیین مولفه ها و شــاخصهای فنی موثر 
بر تلفات بــه تفکیک هریــک از امورها و 

شهرستانها
-هدفگذاری شاخصهای فنی موثر بر تلفات 

در سطح شرکت و امورها و شهرستانها
- پیش بینی پستهای فوق توزیع و پستهای 
طرح  مــورد نیاز و تهیه گزارشــات فنی- 
توجیهــی مربوطه بهمراه مکان ســنجی 
مناسب پست و فیدرهای خروجی آنها و اثر 

گذاری بر شبکه موجود و آتی
- انجام محاسبات فنی- تلفاتی کلیه طرحهای توسعه ای 

- اعمال محدودیت در احداث و توسعه شبکه های فشار ضعیف
- اصالح ساختار واگذاری انشعاب به مشترکین

- امضای میثاق نامه کاهش تلفات توســط مدیــران و معاونین 
شرکت و تعهد به آن

بــا توجه به اینکه درونزایــی اقتصاد و تقویت تــوان ملی یکی از 
برنامه های اصلی در سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت این 
شــرکت به منظور تحقق این مهم و  راستای  بهره گیری از دانش 
و فناوری بومی اقدام به اســتقرار دیســپاچینگ نوین و سیستم 
مانیتورینگ آنالین فیدرهای فشــار متوســط در سطح استان و 
راه اندازی نرم افزار بومی اتوماسیون شبکه نموده است و بررسی 

مقایسه ای حاکی از صرفه جویی 1۷ میلیارد ریالی در مقایسه با 
انواع مشــابه خارجی است همچنین مانیتورینگ ۲00 مجموعه 
آشکارســاز خطا با تبدیل نوع قدیمی به جدید با فناوری نوین  از 

شاخص ترین اقدامات دراین زمینه است.
در خصوص توســعه انرژی های تجدید پذیر با توجه به پتانسیل 
مناسب انرژی خورشیدی در سطح استان ، فعالیتهایی در زمینه 

بهره گیری از این ظرفیت به شرح ذیل انجام شده است:
-امضای تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش اســتان و نصب 
سامانه های 5 کیلو واتی در ۴۲ واحد آموزشی جمعا ۲10 کیلو وات 
-امضای تفاهم نامه با سازمان اوقاف استان و نصب سامانه های 5 

کیلو واتی در 10 باب مسجد و زیارتگاه جمعا 50 کیلو وات
-نصب سامانه های خانگی 1.5 کیلو واتی 
برای 8۲ مشترک خانگی در سطح استان 

جمعا 1۲3 کیلو وات
-نصــب ۴ واحــد 5 کیلو واتی ســامانه 
خورشــیدی به همــراه مانیتورینگ در 

امور های برق شهرستان یزد و ستاد
-راه اندازی سیســتم قرائــت از راه دور 
کنتورهــای AMI منصوبــه جهــت 
سامانه های خورشــیدی به منظور پایش 
عملکرد ســامانه های مذکور برای 1۴0 

واحد خورشیدی منصوبه
-تعریــف پروژهای تحقیقاتــی  بومی در 
زمینه انرژیهــای تجدید پذیر به منظور شناســایی ویژگیهای و 

مزایای استان
همچینین شایان ذکر اســت با توجه به اینکه یکی از سیاستهای 
ابالغی اقتصاد مقاومتی  برخورداری 99.6 روســتاهای استان از 
نعمت برق و برقرسانی به تمام روستاهای دارای جمعیت باالی 10 
خانوار در راستای عدالت بنیان کردن اقتصاد و عدالت اجتماعی 
بر اساس بند ۴ سیاســتهای ابالغی نیز در ســالهای اخیر انجام 

گردیده است
روند صعودی میزان رضایت مندی مشــترکین برق از خدمات و 
صرفه جویی میلیاردها ریال هزینه ، بیانگر اثربخش فعالیت های 
اجرایی شــرکت توزیع نیروی برق استان یزد در عملیاتی کردن 

اقتصاد مقاومتی است.

رضایت مندی مشترکین برق از خدمات و صرفه جویی میلیاردها ریال هزینه  
بیانگر اثربخش فعالیت های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 روند صعودی ميزان
 رضايت مندی مشترکين برق

 از خدمات و صرفه جويی
 ميلياردها ريال هزينه ، بيانگر
 اثربخش فعاليت های اجرايی

 شرکت توزيع نيروی برق استان
 يزد در عملياتی کردن اقتصاد

مقاومتی است

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

 شمــاره هفتم
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ي پویش تبليغاتي  راه انداز
مصرف بهينه آب در یزد

به	مناسبت	فرارسیدن	هفته	ي	صرفه	جویي	در	مصرف	آب)یکم	
تا	هفتم	تیرماه(،	شرکت	آبفا	با	همکاري	استانداري	،	براي	اولین	
بار	در	استان	پویش	تبلیغاتي	مصرف	بهینه	آب	را	در	بین	ادرات	

یزد	راه	اندازي	کرد	�
مدیر	روابط	عمومي	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	یزد	گفت	:	با	توجه	
به	وضعیت	خشکسالي	در	استان	و	اهمیت	صرفه	جویي	به	ویژه	
در	فصل	تابســتان	،	طرحي	با	موضوع	مدیریت	مصرف	طراحي	و	
از	طریق	استانداري	به	ادارات	و	سازمان	ها	ارسال	تا	با	چاپ	طرح	
مذکور	به	صورت	پوستر	و	بنر	آن	را	در	محل	ورودي	سازمان	خود	

نصب	کنند	�
شرعیاتي	اظهارداشت	:	هدف	از	این	پویش	تبلیغاتي	مشارکت	
همگاني	نهادها	،	ادارات	و	دستگاه	هاي	اجرایي	سطح	استان	در	
راستاي	اطالع	رساني	به	شهروندان	در	خصوص	ضرورت	صرفه	

جویي	در	مصرف	آب	مي	باشد	�
وي	خاطرنشان	کرد	:	خوشبختانه	اکثر	ادارات	استان	ما	را	در	اجراي	
این	طرح	یاري	نمودند	که	این	نشــان	دهنده	توجه	مسئولین	به	

وضعیت	بحران	موجود	و	توجه	به	این	امر	مهم	مي	باشد	�

روابط	عمومی	و	آموزش	همگانی
شرکت	آب	و	فاضالب	استان	یزد

آب آینده کودکان ماست
آن را به باد ندهیم ...!!!

1 الی 7 تیرماه
هفته صرفه جویی در مصرف آب

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

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

گزارش
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 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

مقاله

1-  RCM: Reliability Centered Maintenance
2-  PM: Preventive Maintenance
3-  CM: Corrective
4-  FMEA: Failure Modes and Effects Analysis

جهت اجراء و توسعه RCM در یک کارخانه سه مرحله وجود دارد. موفقیت در هر مرحله، 
موفقیت در مراحل بعدی را به دنبال خواهد داشت. این مراحل عبارتند از:

1-	مرحله	شروع	کار،	آموزش	و	کسب	موفقیت	های	اولیه:
معموال ســال اول اجرای RCMبه عنوان سال بررســی و آزمایش مفاهیم تلقی می شود. 
عموما این برنامه در کارخانه ای که فقط دارای برنامه RCM و PM با موفقیت نسبی است، 
شــروع می شــود. اولین قدم در اجرای موفق RCM    ایجاد دو گروه کاری اصلی »برنامه 
ریزی نت« و »بهبود قابلیت اطمینان« است. گروه »برنامه ریزی نت« می تواند همان گروه 
»نت پیشــگیرانه« باشد ولی هدف اصلی آن باید از صدور دستور کار محض به برنامه ریزی 
همه جانبه )فراگیر( نت تغییر یابد. گروه »بهبود قابلیت اطمینان« ابتدا به اجرای برنامه نت 
پیش نگر کارخانه تمرکز کرده و سپس به تدریج با افزایش تجربه افراد گروه، به سوی برنامه 

نت پیش گستر حرکت می کند.
2-	مرحله	اجرا	و	توسعه	نت	پیش	نگر	و	شروع	نت	پیش	گستر:

معموال در سال های دوم و سوم اجرای برنامه، روش های جدید CM  و نت پیش نگر افزوده 
می شود. در این مرحله اطالعات مربوط به شرایط کاری ماشین آالت به صورت کامل با نت 
پیشگیرانه و نت پیش گستر از جمله هم محور نمودن دقیق، باالنس کردن و تجزیه و تحلیل 
علل اصلی خرابی ها ادغام می شود. در مرالح پیشرفته اجرای  RCM ، کارخانه منحصرا به 
حذف توقف های بی برنامه بهره برداری )تولید(، حذف دائمی اشــکاالت مربوط به ماشین 

آالت، باال بردن کیفیت بهره برداری و رسیدن به حداکثر بهره وری تمایل دارد.
3-	مرحله	ارزیابی	مراحل	RCM	اجرا	شده:

 RCM  به منظور حفظ پشــتیبانی مدیریت از اجرای این برنامه الزم است که نتایج برنامه
مورد ارزیابی واقع شــده و به صورت مکتوب ثبت شود. شاخص های مهم ارزیابی عملکرد 

RCM  عبارتند از:
هزینه بخش نت در هر ماه، هزینه نت بر واحد مســافت طی شــده یا انرژی تولیدی، مقدار 
مسافت طی شده بدون مشکل در هر ماه، تعداد خرابی ها و توقفات در هر ماه، درصد خرابی 
و توقفات بازای دستور کارهای انجام شده یا مقدار ساعات نت اضطراری در مقایسه با تعداد 

کل ساعات نت، درصد زمان توقف ماشین آالت به دلیل فعالیت های تعمیراتی در مقایسه 
با کل زمان آماده به کار بودن آن ها، درصد زمان به کارگیری تجهیزات از کل زمان آماده به 
کار بودن آن ها، تعداد عیوب کشــف شده توسط برنامه RCM در هر ماه، تعداد اصالحات 
پیشنهاد شده توسط برنامه RCM در هر ماه، کل سود حاصل از اجرای روش های نت پیش 

نگر، درصد ماشین آالت کارخانه که تحت پوشش نت پیش نگر قرار گرفته است.
نتیجه	گیری:

استراتژی و سیاست  RCM  باال بردن ایمنی، قابلیت دسترسی ماشین آالت و بهینه کردن 
هزینه ها می باشد و آن را می توان در راستای سیاست ها و خط مشی کلی سازمان به مورد 
اجرا گذاشــت. با اجرای RCM کلیه اطالعات کارخانه شامل مشخصات فنی و آموزشی 
پرسنل نت، نحوه و کیفیت نت و بهره برداری، برنامه ریزی در ابعاد گوناگون و هزینه ها، قابل 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل می باشد. در این استراتژی روش های مختلف CM  و نت پیش نگر 
نقش محوری ایفا نموده و تعادل مورد نیاز بین نت پیشگیرانه و پیش گستر را برقرار می کند.

بسته به نوع المان و اهمیت آن، هزینه CM می تواند بیش از هزینه PM باشد و این با باور 
عمومی »پیشگیری بهتر از درمان است« مطابقت دارد.

9-قدرداني	:
درپایــان ،  اینجانــب برخودوظیفه می دانم درکســوت شــاگردی، اززحمات وخدمات 

ارزشمنداستادان  گرانقدر آقایان :
دکتررضادشتی و دکتروحیدامیرتقدیروتشکرنمایم.

6-	مراجع:
]1[ فتوحی فیروزآباد، محمود،دانشــکده مهندســی برق ، دانشــگاه صنعتی شــریف  ، 

خرداد1390، 
 ]۲[دشتی، رضا، مدیریت دارایی در توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب ، بوشهر، 1393

[3] Deakin, S. N., “An introduction to Reliability-CentredMaintenance(RCM)”, 
Design,Reliability,and
Maintenance for RailwatsImechE Seminar, 4, London, 1996..

تعمیرونگهداری مبتنی برقابلیت اطمینان
)Reliability. Centered. Maintenance(

علی	شعاعی،	رضادشتی	،	وحیدامیر
1-دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت،دانشکده برق- دانشگاه آزاداسالمی واحدجاسب – ایران

۲-دکتری برق قدرت، استادراهنما - دانشکده برق – دانشگاه علم وصنعت تهران – ایران
3-دکتری برق قدرت ، استادمشاور- دانشکده برق – دانشگاه آزاداسالمی واحدکاشان - ایران  
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:RCM	اجرای	نحوه

	چکیده
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان   RCM ،فرآیندی است که نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت را ،در شرایط کاری تعیین می کند ،تا هر یک از این تجهیزات 
به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. بدون وجود  RCM   قابلیت اطمینان نت و بهره برداری کاهش پیدا می کند. این فرآیند با شناســایی ماشــین آالت بحرانی، تجزیه و تحلیل 
عوامل موثر در قابلیت اطمینان، تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و آثار آن FMEA و تجزیه و تحلیل اثرات خرابی یک ماشــین بر کل کارخانه، انجام می گیرد.  RCM  بیشترین نقش اساسی 

و مهم در این فرآیند و استراتژی بعهده دارد.
در این مقاله تاریخچه، اجزاء، بخش ها، طرز به کارگیری و روش اجرا، موانع اصلی و مزایای روش RCM مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه	های	کلیدی:	نگهداری	و	تعمیرات	مبتنی	بر	قابلیت	اطمینان	RCM(1(	،	نت	پیشگیرانه	2)PM(	،	مراقبت	وضعیت	3)CM(	،	نت	پیش	نگر	)PdM(،	نت	پیش	گستر	)PaM(،	تجزیه	
	)FMEA(	4آن	آثار	و	خرابی	حاالت	تحلیل	و
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 گــزارش بهــره بــرداری و آغــاز  پــروژه هــای عمرانــی

 در دهه فجر

گزارش عملکرد پروژه های در حال اجرای ســازمان های  

دولتی ، نیمه دولتی و  بخش خصوصی

بــا توجه بــه مشــخص بــودن زمان چــاپ و 

ماهیــت موضوعــی نشــریه مــی توانید با 

برنامه ریزی مشــخص 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.

ویژه نامه دهه فجر

ویژه نامه هفته دولت

021 -44719920

021 -44719828

021 -44722050

شهریور

1395

بهمن
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کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین مشاور و تولیدکنندگان ارجمند؛ 

شــما می توانید باثبت اطالعات، مجموعه خــود را به صورت رایگان در 

سایت خبرگزاری برقاب )WWW.BARGHAB.IR( به مخاطبین صنعت آب 

و برق معرفی نمایید.

                      ســایت	)	دوزبانــه	(	:	درج	روزانــه	اخبار	صنایع	
آب،	فاضــالب،	برق	و	جهاد	کشــاورزی،	بخش	گزارش	
تصویری،	معرفی	دست	اندرکاران	صنایع	مرتبط،	بخش	
وندورلیست،	نشریه	الکترونیک�	شما	هم	با	ارسال	اخبار	
خود،	ســهمی	در	چرخه	اطالع	رسانی	صحیح	و	اقتصاد	

داخلی	کشور	داشته	باشید	

												          ارســال	پیامک	موبایلــی	تیتر	اخبار	مهم	صنعت	
آب،	برق	و	جهادکشــاورزی	برای	تمامی	مدیران	ارشد	
صنایع	مرتبط�	ما	می	توانیم	اخبار	شــما	را	برای	تمامی	
مدیران	ارسال	نماییم�	شما	با	ارسال	شماره	موبایل	خود	و	
صنعتگران	مرتبط	می	توانید	ضمن	مطلع	نمودن	مدیران	

از	عملکرد	خود	در	جریان	اخبار	نیز	قراربگیرید	�

                ارسال	ایمیل	گروهی
	

به	کانال	تلگرام	خبرگزاری	برقاب	بپیوندید	
)telegram.me/barghabnewsagency(

معرفی خدمات خبرگزاری برقاب
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مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان بوشهر گفت: 
دولت جهت آبرســانی به شهرستان جم 168 میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داده است. 
روح اله طاهریان پور افزود: طرح آبرسانی به شهرستان 
جم با مشــارکت وزارت نفت در حال اجراســت و طی 
توافق نامه بین وزارت نفت و نیرو مقرر شده وزارت نفت 
مبلــغ 108 میلیارد تومان جهــت تکمیل اجرای این 

پروژه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
وی اضافه کرد: همچنین 60 میلیارد تومان جهت ایجاد 
فاز یک تاسیسات آب شیرین کن این پروژه توسط بخش 
خصوصی  ســرمایه گذاری می گردد که در اجرای این 
طرح با احداث آب شیرین کن دریایی و شیرین سازی 
آب دریا با ظرفیت ۲8هزار مترمکعب در شبانه روز سعی 
خواهد شد زمینه تامین آب شهرها و روستاهای تحت 

پوشش این طرح فراهم شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
بوشهر  با بیان اینکه امید می رود این طرح با تخصیصی 
اعتبارات مورد نیاز از سوی وزارت نفت طی 18 ماه آینده 
و در نیمه نخست  سال 96 به بهره برداری برسد، گفت: 
پیشرفت فیزیکی طرح هم اکنون 60 درصد می باشد.

طاهریان پور گفت: هدف از اجرای این طرح، تامین آب 
شرب شهر جم و ۴۷ روســتا  با جمعیتی بیش از 1۲0 

هزار نفر در افق طرح می باشد. 
وی به حجم عملیات اجراء شــده این طرح اشاره کرد 
و گفت: در اجرای این طرح تــا کنون عملیات اجرایی 
لوله گذاری بــه قطر 900 و 800 میلــی متر به طول 
۲۲ کیلومتر ،  احداث مخــازن بتنی به حجم 55 هزار 
مترمکعب ، نصب سوله ایســتگاههای شماره یک تا 3 
و خرید 85 درصد از شــیرآالت و اتصاالت خط انتقال 

انجام شده است.
مدیرعامل آب و فاضالب شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان بوشهر اضافه کرد : همچنین  ساختمانهای بهره 
برداری ، کلرزنی ، پست برق ، دیزل ژنراتور  و نگهبانی 

سایت های یک تا 6 این طرح پایان یافته است .
طاهریان پور بــا تاکید بر تســریع در روند اجرای این 
پروژه گفت: طبق بررسی های صورت گرفته این پروژه 
نیازمند اجرای خط انتقال به قطــر 600 میلی متر به 
طول 6 کیلومتر و  خط انتقال 900 میلی متری به طول 

دو کیلومتر  می باشد.
طاهریان پور ،راه اندازی ســامانه تله متری و حفاظت 
کاتدی و احداث پســت برق و خط انتقال برق رسانی، 

بوشهر

اختصاص
 168 میلیارد تومان 

اعتبار جهت آبرسانی 
به شهرستان جم
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گزارش

بوشهر

اجرای شبکه توزیع روستاهای محدوده طرح و تکمیل 
کارهای ابنیه و تجهیزات پمپاژ را از دیگر نیازهای این 

پروژه عنوان کرد.
وی به ســیمای آبرسانی شهرســتان جم اشاره کرد و 
اظهار داشت:  در حال حاضر 81 روستای دارای سکنه 
با جمعیتی حدود 30 هزارنفر در شهرستان جم تحت 

پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.
طاهریان پور افزود: منبع تامین آب روســتاهای تحت 
پوشش این شهرســتان منابع آبهای زیرزمینی و ۲5 
حلقه چاه تحت مالکیت  و 1۴ چاه اجاره ای کشاورزی 
اســت که حجم برداشــت آب از منابع زیرزمینی ۲/8 

میلیون مترمکعب در سال می باشد.
	اجرای	21	پروژه	آبرسانی	روستایی	در	استان	
بوشهر	از	محل	اعتبارات	صندوق	توسعه	ملی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
بوشهر در ادامه گفت: در حال حاضر ۲1 پروژه آبرسانی 
روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان 

بوشهر در حال اجراء می باشد. 
روح اله طاهریان پور افزود: از این شمار پروژه، 10 پروژه 
در قالب آبرســانی به تک روســتا و 11 پروژه در قالب  
مجتمع های آبرسانی روستایی در حال اجراء می باشد. 
وی یادآور شــد: در قالــب پروژه های آبرســانی تک 
روستایی شش پروژه در شهرستان دشتستان  ،سه پروژه 
در شهرستان جم و یک پروژه در شهرستان عسلویه در 

حال اجراء می باشد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
افزود: همچنین یازده مجتمع آبرســانی روستایی در 
شهرستانهای بوشــهر ، دشتســتان ، گناوه ، دشتی ، 

تنگستان و دیر در حال اجرا است.
طاهریان پور با بیان اینکه برخی از پروژه های در دست 
اجرا از پیشــرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند، 
اظهار داشــت: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز 
امید می رود 3 پروژه آبرسانی روستایی استان در هفته 

دولت و دهه فجر امسال به بهره برداری برسد. 
وی یادآور شــد: با بهره بــرداری از تمامی پروژه های 
یاد شده 15۲ روســتا با جمعیتی بیش از 65 هزار نفر 
از نعمت آب آشــامیدنی ســالم و بهداشتی برخوردار 

خواهند شد. 
طاهریان پور با اشاره به عزم جدی دولت یازدهم جهت 
توسعه آبرسانی به روستاها از طریق اعتبارات صندوق 
توســعه ملی، یادآور شــد: تخصیص ردیف اعتبارات 
صندوق توسعه ملی برای تکمیل مجتمع  های آبرسانی 
روستایی کشــور در دولت یازدهم صورت گرفته است 
که این نشان دهنده توجه دولت به روستاها به ویژه در 

بخش آبرسانی روستایی می باشد. 
مدیرعامل آب و فاضالب روســتایی استان بوشهر به 
اعتبارات آبرسانی روستایی استان طی سه سال اخیر 
اشاره کرد و گفت: دولت در سال 9۲ حدود 1۲ میلیارد 
تومان ، در ســال 93 حدود 35 میلیارد و در ســال 9۴ 
حدود ۴۲ میلیــارد تومان اعتبار جهت آبرســانی به 

روستاهای استان اختصاص داده است. 
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KIAN KARA PARSA
شـرکت کیـان کارای پارسـا از سـال 1383 ه.ش )2004.م( فعالیـت 
خـود را به عنـوان یـک شـرکت بازرگانی و مهندسـی آغـاز کرد و 
هم اکنـون بااسـتقرار سیسـتم مدیریـت کیفیت و مشـتری مداری، 
گردیـده   ISO 9001 موفـق بـه دریافـت گواهینامـه بین المللـی
اسـت. این شـرکت به تازگی موفق شـده اسـت نمایندگـی فروش 

محصـوالت شـرکت Qin ایتالیـا  در ایـران را کسـب نماید.
شـرکت Qin بـا بیـش از 50 سـال سـابقه، تولید کننـده ی رینگ 
پیسـتون موتورهای چهـار زمانه بـرای مصارف دریایـی، صنعتی و 

تولیـد برق می باشـد.
در حـال حاضر اهداف اصلی این شـرکت در 4 بخـش تأمین قطعات، 

تعمیرات و طراحی و سـاخت خالصه می شـود. 

تأمین قطعات 
تأمین قطعات به سـه شـکل OEM، GENUINE و ORIGINAL اسـت و شامل پنج 

طیـف اصلی زیر می شـود.  
1. تأمیـن قطعات یدکـی موتورهای دیزلی و گازسـوز، تجهیـزات مکانیکی، الکتریکی 

و الکترونیکی شناورها
2. تأمیـن تجهیـزات، ماشـین آالت و قطعات صنایـع نفت، گاز، پتروشـیمی، نیروگاه ها 

و کارخانـه جات
3. تأمین انواع سنسورها، ترانسمیتر ها، ترانسدیوسرها و سنسورهای دما، فشار

4. تأمین انواع بردهای کنترلPLC و تجهیزات ناوبری
5. تأمین سیل وتیوپ، شفت پروانه ی شناورها

تعمیرات 
در بخش تعمیرات، شـرکت کیان کارای پارسـا، با استفاده از توانمندی های تیم مجرب 

و کارآمـد مهندسـی، عمده ترین فعالیت هـای خـود را در بخش های زیر 
متمرکز کرده اسـت:

1. تعمیرات دیزل ژنراتور و موتورهای دیزلی و گازسوز
2. تعمیر برد و کیت های الکترونیکی

طراحی و ساخت
*طراحـی، سـاخت و نصب تابلو های کنتـرل از عمده ترین فعالیت های 

شـرکت کیان کارای پارسـا درزمینه ی طراحی و ساخت است.
شـرکت کیـان کارای پارسـا بـه عنـوان نماینـده ی انحصاری شـرکت 
OMC2 DIESEL S.P.A ایتالیـا تولیـد کننـده ی پمـپ، انژکتـور و 
قطعـات مرتبط زمینه فـروش و خدمات پس از فـروش محصوالت این 

شـرکت را درکشـور فراهم سـاخته اسـت.

دفتر مرکزی: تهران- خیابان میرداماد- میدان مادر - خیابان رازان شمالی- کوچه چهارم شرقي - پالک 10- واحد 16 
 تلفن: 3 2291026 - 22910334    فاکس: 22915023

info@kiankara.net      www.kiankara.net 
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گفت و گو


