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شیرآالت صنعتی شیرود

فکس :  77718954 -021
همراه :   09124026783    -    09124704369

www.shirood.ir

صنایع شیرآالت   شیرود

شیرآالت زبانه الستیکی از جنس چدن داکتیل از سایز 2 الی 12 اینچ با رنگ پودری الکترواستاتیک

شیرآالت زبانه فلزی از سایز 2 الی 16 اینچ

شیرآالت دارای 3 سال گارانتی و 10  سال خدمات پس از فروش
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در دهه فجر امســال،  21 پروژه آبرساني شهري، 22 پروژه 
فاضالب و 391 مجتمع آبرساني و پروژه تک روستایي در 

کشور به بهره برداري مي رسند.
به مناســبت ایام دهــه مبــارک فجر انقالب اســالمی، 
بهره برداری از 434 طرح آبرســانی شــهری و روستایی و 

پروژه فاضالب در کشور آغاز می شود.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، با آغاز 
طلیعه سی و نهمین بهار آزادی بهره برداری از 434 طرح 
آبرسانی شهری و روستایی و پروژه فاضالب در کشور آغاز 

می شود.
بر اســاس این گــزارش، در بخش پروژه های آبرســانی 
شــهری، 21 طرح با ظرفیت 4 هزارو 249 لیتر بر ثانیه با 
احداث 27.5 کیلومتر تونل و 457.3 کیلومتر خط انتقال 
به همــراه 140 حلقه چاه با ظرفیــت 140 لیتر بر ثانیه و 
424 میلیارد متر مکعب حجم مخزن با 6 دستگاه پمپاژ به 
بهره برداری می رسد. برای این 21 طرح که در استان های 
اصفهــان، قم، ســمنان، مرکزی، هرمــزگان، مازندران، 

کردستان، خوزستان، البرز، لرســتان،  یزد، چهار محال و 
بختیاری، مشهد، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی، 
گلســتان، کرمان و تهران به اجرا در آمده و با استفاده از 7 
هزارو 600 سامانه آب شیرین کن قادر است 36 هزارو 920 
متر مکعب آب را در شــبانه روز تصفیه کند، 8 هزارو 651 

میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی، اسناد 
خزانه اسالمی، ملی، استانی، عمرانی و داخلی هزینه شده 
است. همچنین در این ایام خجسته، در بخش مجتمع های 
آبرسانی و پروژه های تک روســتایی، با اجرای 391 طرح 
در 31 اســتان کشور، آبرسانی به یک هزارو 375 روستا به 
بهره برداری می رسد. اجرای 391 طرح مجتمع آبرسانی 
روستایی در اســتان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، چهارمحال 
و بختیاری، خراســان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان 
رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، قزوین، قم، کردستان، لرستان، کرمان، کرمانشاه، 
کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزی، 
هرمزگان، همــدان و یزد با هزینه ای بالغ بر 676 میلیاردو 
64 میلیون و 800 هزار تومان انجام شــده و یک میلیون و 
145 هزارو 983 نفر از جمعیت روســتایی کشور را از آب 

شرب سالم و بهداشتی بهره مند می کند.
بر همین اساس در ایام دهه مبارکه فجر امسال، در بخش 
طرح هــا و پروژه هــای فاضالب نیز،  22 طــرح با 108.3 
کیلومتــر طول خط انتقــال و یک هــزارو 469 کیلومتر 
شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی فاضالب با 154 هزارو 

2 انشعاب مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ایــن 22 طرح که قابلیت تصفیه فاضــالب به میزان 133 
هزارو 203 متر مکعب در شــبانه روز را دارا هســتند، در 
شهرهای اردبیل، مشهد، تبریز، بناب، بندرگز، سردشت، 
خوی، بجنورد، لرســتان، هرمزگان، ســمنان، گرمسار، 
تهــران، پردیس، پرند، شــیراز، رزن، دوگنبدان، کهنوج، 
نیاسر و استان مرکزی با هزینه 9 هزارو 910 میلیارد ریال 
برای خطوط انتقال و شبکه های جمع آوری فاضالب و یک 
هزارو 136 میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضالب از محل 

اعتبارات ملی، استانی، داخلی، فاینانس احداث شده اند.

ي برساني شهر ي از 434 طرح آ ز بهره بردار غا  آ
ر ستايي در کشو و و ر

شمــاره نهم/ بهمن 1395

تامين برق 31 روستاي کشور از انرژي هاي نو
برقدار شدن 525 روستا با بیش از 6400 خانوار جمعیت

بیشترین روســتاهاي برق دار شده در سال جاري در استان کرمان با 151 روستا بوده که مبلغي بالغ بر 172 هزار و 
677 میلیون ریال اعتبار را به خود اختصاص داده است. 

از مجموع روستاهاي برق دار شده در سال جاري، برق حدود 31 روستا از طریق انرژي هاي نو تأمین شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، گزرش هاي مربوط به آمار روستاهاي برق دار شده از ابتداي سال 

95 تا دهه فجر نشان مي دهد 525 روستا با مجموع 6411 خانوار در سال جاري برق دار شده اند.
بر اساس این گزارش، جمع کل اعتبار هزینه شده براي برق دار کردن 525 روستاهاي کشور برابر با 853 هزار و 131 
میلیون ریال بوده اســت.  همچنین از مجموع این 525 روستا، حدود 463 روستا زیر 20 خانوار و حدود 62 روستا 
باالي 20 خانوار جمعیت داشته اند.  بیشترین روستاهاي برق دار شده در سال جاري در استان کرمان با 151 روستا 
بوده که مبلغي بالغ بر 172 هزار و 677 میلیون ریال اعتبار را به خود اختصاص داده اســت. گفتني است، از مجموع 

روستاهاي برق دار شده در سال جاري، برق حدود 31 روستا از طریق انرژي هاي نو تأمین شده است.
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   عملکرد طرح احیا 
و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی کشور 
 در دولت یازدهم
 تا پایان دی ماه

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

عملکردواحدعناوین برنامه ها و پروژه هاردیف

98درصدتشکیل گروه هاي گشت و بازرسي1

انسداد چاههاي غیر مجاز و کنترل اضافه برداشت 2
چاههاي مجاز

2001میلیون متر مکعب

26658تعداد حلقه

28136دستگاهنصب کنتور حجمی روي چاهها3

64درصدنصب  GPS بر روي دستگاه هاي حفاري4

51980تعداد پروندهاصالح و تعدیل پروانه ها5

20001مترحفر چاههاي پیزومتري6

228دستگاهنصب ابزارهاي سنجش7

7/6درصدتهیه بیالن و بانك اطالعات8

313جلسهتشکیل جلسات شوراي حفاظت منابع آب9

100درصدشوراي هماهنگي دشت10

 متوسط ساالنه مجموع حجم صرفه
جویی شده )م.م.م(

 متوسط ساالنه حجم صرفه جویی شده ناشی
از تقلیل اضافه برداشت )م.م.م(

 متوسط ساالنه حجم صرفه جویی شده
ناشی از انسداد )م.م.م(

 متوسط ساالنه نصب کنتور بر
روی چاهها  )دستگاه(

 متوسط ساالنه انسداد چاههای
غیر مجاز )حلقه(

ردیف

322 170 152 2105 2283 قبل از دولت یازدهم

666 206 460 9378 8886 دولت یازدهم

محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

بهره برداری از 17 ســد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ساالنه 2970 میلیون متر مکعب و حجم مخزن 4014 
میلیون متر مکعب.

آبگیری از 4 سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ساالنه 50 میلیون متر مکعب و حجم مخزن 270 میلیون متر مکعب.

احداث 151711 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و 19129 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی

* 6051 هکتار از عملکرد سال 1394، تبدیل شبکه آبیاری و زهکشی اصلی از نیمه مدرن به مدرن می باشد.

 عملکرد دولت یازدهم در حوزه طرح و توسعه
 

میلیونمترمکعب  حجبممخبزن0772سدمخزنیباظرفیتحجمآبقابلتنظیمساالنه17برداریازبهره -
میلیونمترمکع .4214

آب قابل تنظيم  دستگاه اجرايي عنوان
 ساالنه )م.م.م(

حجم مخزن 
 )م.م.م(

ظرفيت اسمي 
 نيروگاه )مگاوات(

زمان 
 گيريآب

زمان 
 افتتاح

 34/30/99 03/11/91   9 4 آب خراسان جنوبي سد فرخي قائن
 30/13/99 34/30/93   06 4 آب سيستان و بلوچستان )عليا( 1سد ماشکيد

 31/30/90 30/30/91 0/6 29 90 آب فارس سد رودبال داراب )بردنو(
 03/13/90 93/39/99 0/0 00/134 1/191 آب گيالن سد شهربيجار )آيت ا... بهجت(

 39/11/90 90/39/99   9/9 0/11 آب همدان سد سرابي تويسرکان
 10/11/90 34/30/99 6/1 193 09 آب لرستان سد مروک
 10/11/90 34/30/99   01 6/01 آب لرستان سد ايوشان

 90/30/94 90/30/94   96 96 آب چهارمحال و بختياري سد سورک )دهنو(
 34/30/94 90/31/99   16 16 آب کردستان سد زيويه

 13/13/94 14/39/94   0/16 0/19 آب خراسان رضوي سد سررود )قره تيکان(
 93/19/94 99/39/93 423 9240 1333 آب نيرو سد سيمره )هيني ميني(

 03/31/90 03/31/90   0 90 آب کرمانشاه سد سراب گيالنغرب
 03/31/90 90/36/91   1/06 6/40 آب کرمانشاه سد تنگ حمام )شهداي گمنام(

 14/39/90 91/30/94   32/00 0/90 آب لرستان سد حوضيان
 96/34/90 34/39/94 913 002 9/1943 آب نيرو سد داريان 
 32/30/90 10/19/90   936 121 آب تهران سد کوچري

 10/36/90 10/36/90   2/10 00/6 آب خراسان شمالي سد سومبار )غالمان(
 

میلیونمترمکع .072میلیونمترمکع  حجممخزن02خزنیباظرفیتحجمآبقابلتنظیمساالنهسدم4آبگیریاز -
آب قابل تنظيم  دستگاه اجرايي عنوان

 ساالنه )م.م.م(
حجم مخزن 

 )م.م.م(
ظرفيت اسمي 

 نيروگاه )مگاوات(
زمان 

 زمان افتتاح آبگيري

 1090ن بهم 14/39/94   99 29/13 آب خراسان رضوي سد چهچهه
 1090اسفند  34/30/94   14 0/19 آب کردستان سد عباس آباد کيله
 1090 93/19/94   30/19 96 آب ايالم سد ايوان )کنگير(
 1090 90/30/90 403 6/914   آب نيرو سد رودبار لرستان
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 عملکرد دولت یازدهم در حوزه طرح و توسعه
 

میلیونمترمکعب  حجبممخبزن0772سدمخزنیباظرفیتحجمآبقابلتنظیمساالنه17برداریازبهره -
میلیونمترمکع .4214

آب قابل تنظيم  دستگاه اجرايي عنوان
 ساالنه )م.م.م(

حجم مخزن 
 )م.م.م(

ظرفيت اسمي 
 نيروگاه )مگاوات(

زمان 
 گيريآب

زمان 
 افتتاح

 34/30/99 03/11/91   9 4 آب خراسان جنوبي سد فرخي قائن
 30/13/99 34/30/93   06 4 آب سيستان و بلوچستان )عليا( 1سد ماشکيد
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 03/13/90 93/39/99 0/0 00/134 1/191 آب گيالن سد شهربيجار )آيت ا... بهجت(

 39/11/90 90/39/99   9/9 0/11 آب همدان سد سرابي تويسرکان
 10/11/90 34/30/99 6/1 193 09 آب لرستان سد مروک
 10/11/90 34/30/99   01 6/01 آب لرستان سد ايوشان

 90/30/94 90/30/94   96 96 آب چهارمحال و بختياري سد سورک )دهنو(
 34/30/94 90/31/99   16 16 آب کردستان سد زيويه

 13/13/94 14/39/94   0/16 0/19 آب خراسان رضوي سد سررود )قره تيکان(
 93/19/94 99/39/93 423 9240 1333 آب نيرو سد سيمره )هيني ميني(

 03/31/90 03/31/90   0 90 آب کرمانشاه سد سراب گيالنغرب
 03/31/90 90/36/91   1/06 6/40 آب کرمانشاه سد تنگ حمام )شهداي گمنام(

 14/39/90 91/30/94   32/00 0/90 آب لرستان سد حوضيان
 96/34/90 34/39/94 913 002 9/1943 آب نيرو سد داريان 
 32/30/90 10/19/90   936 121 آب تهران سد کوچري

 10/36/90 10/36/90   2/10 00/6 آب خراسان شمالي سد سومبار )غالمان(
 

میلیونمترمکع .072میلیونمترمکع  حجممخزن02خزنیباظرفیتحجمآبقابلتنظیمساالنهسدم4آبگیریاز -
آب قابل تنظيم  دستگاه اجرايي عنوان
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 )م.م.م(
ظرفيت اسمي 

 نيروگاه )مگاوات(
زمان 

 زمان افتتاح آبگيري
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يف
رد

 

نام طرح شبکه آبياري و 
 استان زهکشي

 شده )هکتار( مساحت شبکه آبياري و زهکشي اصلي احداث
 99سال 

 90سال  94سال  90سال  ماهه دوم( 0)
 جمع استان جمع طرح ماهه اول( 13)

 903 903 3 103 433 433 اصفهان رودشت جنوبي1
 سو و زرينگل قره0

 گلستان
033 1033 233 933 0333 

0933 
 933   933     9گلستان 9
 ارداک4

 خراسان
 رضوي 

1366 094 3 3 1061 
 1093 3 3 093 1333 دوستي ) سرخس( 0 0411

 193       193 بار 1
 کينه ورس ابهر 7

 زنجان
433       433 

233 
 433   933 933 3 گالبر8
 شيرين دره بجنورد7

 خراسان
 شمالي 

003       003 

1063 
 103       103 گلول12
 463 903 63 103   چندير11
 693 103 963 933 133 سومبار10

شبکه آبياري و زهکشي 19
  سورک

چهارمحال و 
 933 933   933      بختياري

 493 493   103 933 143 بوشهر دالکي و کلل14

 دشتهاي عباس،  10
 فکه عين خوش و

 ايالم
0333 1033 6046 0900 16413 

96303 
 1993 033 103 043 033 کنگير 11
 2003 0333 133 0003 1633 دويرج 17
 حوضيان18

 لرستان

3   033 103 403 

4993 
 623 103 103 033   ايوشان17
 033 133 133 033   مروک02
 1233 933 033 033 033 کمندان 01
 603     033 903 آبرساني به دشت جايدر00

 سيازاخ 09

 کردستان

233 223 1193   9233 

0939 

 033       033 چراغ ويس 04

 463     013 103 سنگ سياه00

 036   02 909 033 سورال 01

 601 903 430 90   زيويه07

 492   120 940   خورخوره08

 040   40   033 گاران 07

ردي نام طرح شبکه آبياري و  ف
 زهکشي

 شده )هکتار( مساحت شبکه آبياري و زهکشي اصلي احداث استان
زمکان92

كرمانشاه

2022122 922

13639 

022122122207224022زاگرس91
4201920 922122آزادی90
02242212212220022تنگحمام99
292228221122سلیمانشاه)سنقر(94
4227221122  جامیشان90
022   022قشالقعلیا91

كهگیلویهبویرامامزادهجعفر97
 902290220033   احمد

سفیدر د فومنات98
(0 1)درجه

گیالن
142212290910220491

094 02294 شفار د97 0993
002 02202 پلر د42
البرز)پاشاكال(41

مازندران

92221021220229702

14303 
1122922210220220822گلوردنکا40

9122 10221122 هراز49

1022 722102102چالوس سردابر د44
 474464  112914سمنانمغاندا40

سرابیتویسركان41

همدان

  42 42

102 102  نعمتآباد47 403

042 042  كالنمالیر48

ساماندهی الیر بی47
ر دخانهسیستان

سیستان 
 92220333 9222  بلوچستان

آسپاس نمدان02

فارس

844   844

0294 

1922 922022022تنگابفیر زآباد01

822  422422در دزن00

022 022  قیر)سلمانفارسی(09

022 022922 سیوند04

0002 1222822402كوار)میرزایشیرازی(00
خداآفرین01

97920022802217792 اردبیل
12946 

42 42  گیویخلخال07 ردي نام طرح شبکه آبياري و  ف
 زهکشي

 شده )هکتار( مساحت شبکه آبياري و زهکشي اصلي احداث استان
 966   66 933   سبالن08
 آيدوغموش07

 آذربايجان
 شرقي 

  233 933 133 1133 

0033 

 033 133 033     سهند12
 033 63 123 03   قلعه چاي11

 بهره برداري از ارس 10
 0033 9333 1033     )دشت گلفرج(

19
ساختمان سد خداآفرين و 

آبياري و   سي و شبکه قيزقلعه
  شيزهک

    033 033 1333 

 شهرچاي14

 آذربايجان
 غربي 

433 933 00   000 

9269 

 9900 1333 1300 933   آق چاي10
 033     3 033 زوال )سلماس(11
 0333 4333   1333   آباد( ارس )سد کرم17
 033     033   ديريک18
 429   100 90 903 رود  زرينه17
 106   63 26   حسنلو72
 019   033 19   شهيد قنبري71
 جره رامهرمز70

 خوزستان

03 443 133   033 

19009 

 1133 133 1333     جفير79
 003     003   کارون74
 1233 433 1333 433   آبادان70
 9933 933 1033 1933   خرمشهر71
 033 133 033     زهره و بنه باشت77
 19939   4230 0096 1333 رخهک78
 033 033   03 963   خراسان جنوبي دهانه رزه77

شبکه  آبياري و زهکشي  82
 مناطق گرمسيري 

توسعه منابع آب 
 0333 0333 0333       و نيروي ايران

 101،611 09،920 40،960 09،399 90،001 جمع
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موسسه تحقیقات آب وابســته به وزارت نیرو به عنوان یکي از 
فعاالن عرصه تحقیق و پژوهش در صنعت آب کشور، متشکل از 
دو پژوهشکده در تهران و چهار مرکز ملي مطالعاتيـ  تحقیقاتي 
در شهرهاي تهران،  ســاري، یزد و شــیراز  در تالش است تا با 
استفاده از کارشناســان و متخصصان بخش هاي مرتبط با این 
صنعت و قراردادن فضایي مناســب در اختیــار آنها به منظور 
اجرایي نمــودن آموخته هاي تئوري، انجــام پژوهش با زمینه 
تجاري سازي را در ســازمان ها و مؤسسات تحقیقاتي، نهادینه 
سازد. شاخص فعالیت هاي مراکز و پژوهشکده هاي موسسه در 

ذیل، ارائه گردیده است:
الف( پژوهشکده مهندسي هیدرولیك و محیط هاي آبي

1. پروژه پتانسیل یابی، شناخت بازار، بومی سازی و تجاری سازی 
نیروگاه های آبی میکرو، 2. مطالعات مدل هیدرولیکي سیستم 
تخلیه سیالب سد شــیرین آب، 3. مطالعات مدل هیدرولیکي 
سیســتم تخلیه ســیالب ســد چم شــیر، 4. مطالعات مدل 
هیدرولیکي سیستم تخلیه سیالب سد سردشت خوزستان، 5. 
مطالعات مدل هیدرولیکی آبگیر نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد، 6. 
مطالعات مدل هیدرولیکي سیستم تخلیه سیالب سد عمارت، 7. 
مطالعات مدل هیدرولیکی سرریز سد قیزقلعه سي، 8. مطالعات 
مدل هیدرولیکی سیستم کنارگذر نیروگاه سد خداآفرین، 9. 
مدل هیدرولیکی سرریز نیلوفری سد هراز، 10. مطالعات مدل 
هیدرولیکی ســرریز ســد خیرآباد، 11. مطالعات مدل عددي 
تخلیه عمقي ســد گلورد نکا، 12. پایش کمي و کیفي چشمه 
هاي پایین دست ســد و نیروگاه سیمره، 13. پروژه ساماندهی 
رودخانه مرزی آســتاراچای، 14. مطالعات بهینه سازي بخش 
دریایي سیستم خنک کاري نیروگاه نکا، 15. پروژه ساماندهی 
رودخانه قره سو، 16. ساماندهی رودخانه قزل اوزن در محدوده 

روســتای طغای، 17. مطالعات تکمیلی مرحله دوم 
ساماندهی رودخانه آستاراچای.

ب( پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب
1. انجام مطالعات پایش حوضه های آبریز با استفاده 
از داده هــای ماهواره ای، 2. انجــام مطالعات تدوین 
راهبردها و برنامه ملی ســازگاری با تغییر اقلیم در 
بخش آب، 3. انجام مطالعات ایجاد سامانه کشوري 
هشــدار ســیل، 4. انجام مطالعات پتانســیل یابي 

پهنه هاي مستعد آب هاي ژرف کشور.
پ( امور آزمایشگاه هاي موسسه تحقیقات آب

1. پروژه تهیه فرموالســیون عامل کاهنده تبخیر و 
بررسي آثار کمي وکیفي آن، 2. انجام کلیه آنالیزهاي 
پــروژه پایش کمي و کیفي رودخانه و چشــمههاي 
پاییندست ســد ســیمره، 3. پروژه ارزیابي پساب 
کارگاه هاي پرورش ماهــي رودخانه کبکیان و توان 
خودپاالیي آن، 4. پروژه پایش ســد ازگله و رودخانه 
امام حســن و تونل نوســود، 5. آنالیــز 253 نمونه 
آزمایشگاهي ارســالي از دانشــگاه ها، شرکت ها و 
دیگر مراکز 6. همــکاري با پروژه پایش دریاي خزر، 
7. حمایت و انجام آزمون هاي شــرکت دانش بنیان 

نــوآوران اوژن نیکســار، 8. انجام آزمایش هــاي تاییدي ثبت 
اختراع یک دستگاه کدورت سنج توسط دانشگاه صنعتي علم و 
صنعت، 9. انجام کالیبراسیون تجهیزات مربوط به ایستگاه هاي 
هواشناسی کشور، 10. انجام کالیبراسیون تجهیزات مربوط به 
شرکت های آب منطقه ای کشــور، 11.  اخذ گواهینامه تأیید 
صالحیت آزمایشــگاه همکار اداره استاندارد، 12. ارتقاء سطح 
کیفی گواهینامه ها و گزارشــات مطابق اســتاندارد17025 ، 
13. همکاری با شــرکت های خصوصی فعال در زمینه ساخت 

تجهیزات هیدرومتری و بارانسنجی. 
ت( مرکز تحقیقات آب و فاضالب

1. تهیه و تدوین چهارعنوان اســتاندارد برچســب مصرف آب 
لوازم خانگي )ماشین لباسشــویي، فالش تانک، ســردوش و 
شیرآالت بهداشتي(، 2. تدوین دوعنوان سند راهبردي و نقشه 
راه فناوري در حوزه هاي نمک زدایي و سیستم هاي نوین تصفیه 
فاضالب، 3. ارزیابي تاثیر پســاب کارگاه هاي تکثیر و پرورش 
ماهي بر پارامترهاي کیفي آب رودخانه کبکیان و بررسي توان 
خودپاالیي آن، 4. ارزیابي روش هــاي مختلف و متداول دفع و 
سوزاندن لجن و مقایســه آنها در داخل و خارج از کشور و ارائه 
دســتورالعمل هاي کاربردي مرتبط، 5. بررســي علل کاهش 
آبدهي تعداد محدودي از چاه هاي آب شرب شهر اردبیل و ارائه 
روش هاي اصالحي آنها، 6. بررسي و تحلیل آب بحساب نیامده 

در شهرک هایي که ویالسازي دارند.
ث( مرکز ملي تحقیقات و مطالعات باروري ابرها

1. تحقیق، آزمایش و طراحي و ساخت پیروپاترون هاي حاوي 
مواد بارورســاز ابر در داخل کشــور، 2. طراحي و ساخت پهپاد 
آزمایشي با هدف اســتفاده در پروژه های بارورسازی ابرها، 3. 
ابــداع روش جدید ارزیابی نتایج پروژه هــای افزایش بارش به 

روش مدلسازی عددی با دقت باال و مطلوب، 4. طراحی و ساخت 
محفظــه ابر برای نمایش  عملکرد بــاروری ابرها بر روی ابر، 5. 
طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دســتگاه مه زدایی، 6 . انجام 
بیش از بیست مرحله آزمایش تست سوزش و تشکیل آیروسل 
در محفظه آیروسل و دستیابي به ماده تثبیت کننده کریستال ها 
در محفظه ابر، 7. انعقاد قرارداد باروری ابرها در ســال آبی 96ـ  
95 جهت اجاره دو فروند هواپیمای تجهیز شده و اجرای پروژه 
بارورسازی ابرها از آبانماه سالجاری، 8 . پیگیری بروزآوري رادار 
روسي با استفاده از تکنولوژي بومي، 9. پیگیری  جهت خرید یک 

دستگاه رادار هواشناسی سیار.
ج( مرکز ملي مطالعات و تحقیقات سازندهاي سخت

1. انجام طرح های پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه ای شامل:
ـ رفتارسنجی چشمه های کارستی محدوده شیروانـ  اسفراین 
ـ بررسی پتانسیل منابع آب کارست در زون کارستی بیستون 

)شمال کرمانشاه( 
ـ سامانه اطالعات منابع آب کارست و سازند سخت حوضه آبریز 

دریاچه هاي طشکـ  بختگان و مهارلو 
2. انجام مطالعات و ارایه خدمات مشــاوره علمی و فنی شامل: 
نظارت بر مطالعات شناســایی کارست و ســازندهای سخت 
محــدوده مطالعاتی گنابــاد، مطالعات منابع آب کارســت و 

سازندهای سخت بخشی از استان آذربایجان شرقی 
3. تهیه الیه های اطالعاتی منابع آب کشــور )چاه، چشــمه، 
قنات( به تفکیک؛ آهک، ســازند سخت و آبرفت بر اساس آمار 
سال 1392 و نقشــه واحدهای هیدروژئولوژیکی سازندهای 

سخت ایران
4. محاسبه مســاحت و درصد مساحت محدوده های مطالعات 
شناســایی و نیمه تفصیلی کارست و سازند سخت کشور، تهیه 
کلیات پیشنهاد طرح پژوهشــی بررسي پتانسیل 
منابع آب زیرزمیني در ســازندهاي سخت حوضه 
هاي آبریــز اســتان اردبیل و تهیه نقشــه رقومی 

زمین شناسی نکا.
چ( مرکز ملي مطالعات و تحقیقات دریاي خزر
1. مطالعــه تــراز آب دریــای خــزر، 2. مطالعه 
مشــخصه های رسوبی ســواحل و بســتر دریا ، 3. 
مطالعه تغییرات خط ساحل و پروفیل های ساحلی، 
4. مطالعه کیفیت آب و رســوب مناطق ساحلی و 
مصب رودخانه ها، 5. تکمیل بانک اطالعات دریای 
خزر در پایگاه GIS، 6. بسترسازی و ارتقاء آگاهی ها 
پیرامون دریــای خزر، 7. برقــراری ارتباط مؤثر با 
مؤسسات پژوهشــی مرتبط در کشورهای حاشیه 
دریای خزر، 8. همکاری با دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزشی، 9. هماهنگی با شرکت های آب منطقه ای 
ساحلی به منظور شناخت مشکالت و نیازمندی های 
تخصصی و ارائه نقطه نظرات تخصصی در راســتای 
حل مشکالت مرتبط، 10. هماهنگی و همکاري با 
ارگان های دریایي در راســتای تشریک مساعی و 

بهره گیری از امکانات موجود.

گزارش شاخص عملکرد مؤسسه 
تحقیقات آب در سال 1395
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  وزیر نیرو:

با تشکیل شرکت برق حرارتی روند احداث 
طرح های نیروگاهی تسریع شده است

  همزمان با سفر وزیر نیرو به استان بوشهر:

واحد160 مگاواتي نیروگاه سیکل ترکیبي   گناوه افتتاح شد

  معاون برنامه ریزی شرکت تولیدنیروی برق حرارتی خبرداد:

افزایش 1640 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور

وزیر نیرو با اهدای لوح از تالش مسئولین شرکت برق حرارتی و مپنا 
جهت راه اندازی بخش بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی گناوه تقدیر 
کرد. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی،حمید چیت چیان وزیر نیرو در جلسه شورای 
آب و برق استان بوشهر با بیان این مطلب اظهار داشت: وجود شرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مایه خیر و برکت در صنعت 
برق شده است.  وی افزود: شرکت برق حرارتی علیرغم محدودیت 
منابع مالی توانسته اســت روند احداث طرح های نیروگاهی را از 
طریق ایجاد ارتباطات وسیع و مذاکره با شرکتهای سرمایه گذاری، 
بهبود بخشد.  وزیر نیرو همچنین از خدمات شرکت مپنا در زمینه 

احداث نیروگاه در کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: این شرکت 
نقش حساس و بسیار کلیدی در زمینه صنعت برق کشور دارد . وی 
تصریح کرد:مپنا یکی از افتخارات صنعت برق کشور است و نقش 
بسیار مهمی در روند احداث و تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه 
داشته است.   چیت چیان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان 
کرد: برای پاســخگویی به نیازهای جدید صنایــع، تا پایان برنامه 
5 ســاله دوم باید 5000 مگاوات نیروگاه باید در کشــور احداث و 
مدیریت بار و مصرف برق باید کنترل و مدیریت شــود.  وی افزود: 
با تالش همکاران صنعت برق در بخش های توزیع، انتقال و تولید 
موفق شدیم در پیک مصرف سال جاری، 3000 مگاوات را کاهش 

و یا جا به جا کنیم تا کمبودی متوجه شــبکه برق کشور نگردد.  در 
پایان وزیر نیرو از مهدی خبازپیشــه، مجری طرح های نیروگاهی 
خصوصی، قدیر محمدنژاد،مدیر طرح نیروگاه های خصوصی یک، 
احمدرضا ثابتی،مدیرطرح نیروگاه گناوه و مهرداد امیرزاده، معاون 
برنامه ریزی و بازرگانی طرح های خصوصی   از مجموعه شرکت برق 
حرارتی با اهدای  تقدیر نمود. همچنین شاپور مظفری،مدیرعامل 
شرکت تولید برق گناوه مپنا، نماینده شرکت  توسعه و احداث پروژه 
های ویژه مپنا و نماینده شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا از سوی 

وزیر نیرو لوح  تقدیر دریافت کردند.

برای احداث این نیروگاه حدود 740 هزار نفر ســاعت مشــارکت 
داشته اند و بیش از 150 نفر در آن به صورت مستقیم اشتغال دارند. 
اعتبار مورد نیاز این نیروگاه بیش از300 میلیون یورو بوده که توسط 

شرکت مپنا تأمین اعتبار شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برق حرارتی 

همزمان با حضور  چیت چیان وزیر نیرو در اســتان بوشهر و توسط 
مهندس محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی و 
دکتر عباس علی آبادی، مدیرعامل مپنا افتتاح شد. علی آبادی در 
این مراسم، اظهار داشت: این نیروگاه با تکیه برتوان ساخت داخل 
در دوره تحریم های ظالمانه علیه کشور احداث گردیده و هم اکنون 
با توان کامل،آماده تامین برق منطقه و کشور است. وی خاطرنشان 
کرد: برای احداث این نیروگاه حدود 740 هزار نفر ساعت مشارکت 
داشته اند و بیش از 150 نفر در آن به صورت مستقیم اشتغال دارند. 
اعتبار مــورد نیاز این نیروگاه بیــش از 300 میلیون یورو بوده که 
توسط شرکت مپنا تأمین اعتبار شده است. مدیرعامل شرکت مپنا 
همچنین یاد و خاطره مرحوم مهنــدس مصلی، رئیس گروه برق 
مپنا را گرامی داشت. محسن طرزطلب نیز در این مراسم از تالش و 
همکاری شرکت مپنا جهت راه اندازی این نیروگاه قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد: با مشــارکت بخش خصوصی در زمینه تولید برق، 

صنعت برق بتواند جوابگوی تامین برق مورد نیاز  کشور بخصوص 
در زمینه صنایع باشد. وی درباره روند راه اندازی این نیروگاه گفت: 
واحد گازی نیروگاه گناوه به ظرفیت 324 مگاوات در سال 91 وارد 
مدار شده است و امروز نیز یک واحد بخار آن با ظرفیت 160 مگاوات 
به بهره برداری رســید. طرزطلب افزود: راندمان نیروگاه ســیکل 
ترکیبی گناوه حدود 49.5 درصد است و با احداث آن میزان ظرفیت 
برق تولیدی استان بوشهر به بیش از 3500 مگاوات رسیده است. 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در ادامه اظهار داشت: 
این نیروگاه  به درخواست وزارت نیرو و بدون استفاده از منابع مالی 
خارجی و یا صندوق ذخیره ارزی توســط شرکت مپنا تامین مالی 
و احداث شده است.   وی از وزیر نیرو درخواست کرد: تا مساعدتی 
برای افزایش دوره خرید برق از نیروگاه گناوه و سایر نیروگاه هایی 
که با درخواست وزارت نیرو  و با تامین منابع مالی توسط پیمانکار 

احداث می گردد، در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی شــرکت تولیدنیروی برق حرارتی گفت: در 
راستای اجرایی کردن پروژه های اقتصاد مقاومتی، تاکنون1640 
مگاوات به ظرفیت شــبکه برق کشــور افزوده شده است که این 
افزایــش ظرفیت در قالب راه اندازی 8 واحــد گاز و 2 واحد بخار 

سیکل ترکیبی بوده است.
بــه گــزارش دفتر روابــط عمومی و امــور بین الملل شــرکت 
مادرتخصصــی تولید نیروی برق حرارتــی، حمیدرضا عظیمی 
اعالم این خبر افزود: این پروژه ها شــامل بخش گاز نیروگاه های 
سیکل ترکیبی ماهشهر،بهبهان، سمنگان، گل گهر، سمنگان و 
بخش بخار نیروگاه های ســیکل ترکیبی چادرملو و شوباد بوده 
است که از هفته اول اردیبهشــت تا هفته سوم شهریورماه  سال 
جاری وارد مدار برق کشــور شده اند. وی خاطرنشان کرد: بخش 
گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی ماهشهر نیز بهمن ماه سال جاری به 

ظرفیت 162 مگاوات به شــبکه برق کشور سنکرون خواهد شد 
و به این ترتیب تکمیل و بهره بــرداری از 1800 مگاوات نیروگاه 
حرارتی در سال 1395 به طور کامل محقق خواهد شد . عظیمی 
درباره  ســایر پروژه های اولویت داراقتصاد مقاومتی  شرکت برق 

حرارتی اظهار داشت: در بخش شروع عملیات احداث بخش بخار 
نیروگاه های گازی به ظرفیــت 7000 مگاوات، تاکنون عملیات 
اجرایی 9 نیروگاه شامل نیروگاههای جهرم، پرند، سبالن، کاشان، 
فردوسی، ارومیه، عسلویه، روشــور و چابهار مجموعاً به ظرفیت 
3514 مگاوات آغاز گردیده است که از میان واحدهای نیروگاهی 
پرند و جهرم در سال اینده به بهره برداری میرسند . معاون برنامه 
ریزی شرکت برق حرارتی  تصریح کرد: در بخش شروع عملیات 
اجرایی احداث 10000 مگاوات نیروگاه جدید، هم اکنون عملیات 
اجرایی نیروگاه های ماکو، قشم، غرب مازندران، خرم آباد، داالهو، 
المرد، هریس و  بندرعبــاس مجموعاً به ظرفیت 4384 مگاوات  
آغاز شــده است . شایان ذکر است با ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، مسئولیت اجرای 4 پروژه در حوزه برق برعهده شرکت 

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قرار گرفته است

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

 شمــاره نهم
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگفتوگو

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

ن ا تهـر

 لطفا شــرکت بهره بــرداري نیروگاه طرشــت را براي 
خوانندگان نشــریه تخصصي برقــاب معرفي و هدف از 

تشکیل این شرکت را بیان کنید؟ 
نیروگاه طرشت قدیمی ترین نیروگاه کشور درمیان نیروگاه های 
مختلف اعم از حرارتی، آبی و غیره می باشد که احداث آن با هدف 
تأمین نیاز فزاینده انرژی الکتریکی تهران در سال 1334 آغاز شده 
و از ســال 1338 تا کنون تحت بهره برداری پیوسته قرار گرفته و 
نیاز منطقه و برخی مصارف حساس را تغذیه نموده است.  پي ریزي 
نیروگاه به حدود 6 دهه قبل برمي گردد. این نیروگاه داراي چهار 
واحد بخاري آلســتوم فرانسه با توان نامي 12.5مگاوات مي باشد  
که ظرفیت تولید آن در بدو احداث معادل بیش از 50% نیاز برق 
پایتخت بوده و به عنوان قدیمي ترین نیروگاه کشــور و نمادي از 
توانمندي صنعت برق کشــور در شصتمین ســال بهره برداري 

مستمر خود قرار دارد.
   شــرکت بهره برداری نیروگاه طرشــت پس از  تأسیس در سال 
1380 متولی مدیریت این نیروگاه شد و عالوه بر تصدی محورهای 
فعالیت »مرکز انحصاری آموزش سیموالتور نیروگاهی کشور »و 
حوزه خدمات ورزشی ، توســعه تولید پراکنده  ) DGPC(نیز به 

فعالیت های  مرکز افزون گردیده است. 
 این شرکت ضمن کســب رتبه برتر درارزیابی اخیر وزارت نیرو، 
موفقیت های دیگــری از قبیــل دریافت تقدیرنامه دو ســتاره 
تعالی ســازمانی، گواهینامه مدیریت تکنولوژی، تقدیرنامه نظام 
پیشنهادها ،گواهینامه التزام به مسئولیت پذیری اجتماعی و غیره 

را نیزکسب کرده است. 
ما در مجموعه نیروگاهی طرشت تقریبا 95% فعالیت ها از طراحی 
تا تولید و تعمیر را توسط نیروهای داخل مجموعه انجام می دهیم و 
بعضا کاری به خارج از مجموعه واگذار می شود .  عملکرد نیروگاه با 
تثبیت آمادگی بیش از 97% شایسته توجه بوده به طوریکه روند 
آن در مقایسه با میانگین شــاخص نیروگاههای بخار بسیار حائز 
اهمیت می باشد . با توجه به قدمت نسل فناوری، چالش راندمان 
مورد توجه قرار گرفته و طرح بازتوانی نیروگاه به این منظور تعریف 
شده و از طریق احداث واحد گازی در شرف اجرا می باشد. عالوه بر 
 )CCHP(این پروژه تحقیقاتی تولید همزمان برق و حرارت و سرما
به منظور تأمین سرمایش/گرمایش کاربری های تجاری، عمومی و 

مسکونی منطقه هم جوار در حال پیگیری قرار دارد. 
این نیــروگاه که مهد پرورش بســیاري از گردانندگان و نخبگان 

دکتر مجید فراهانی مدیر عامل نیروگاه طرشت در گفت وگو با خبرگزاری برقاب: 

95درصد فعالیت ها از طراحی تا تولید و تعمیر را توسط 
نیروهای داخل مجموعه انجام می دهیم

نیروگاه طرشت  )شهیدفیروزی (و سابقًا معروف 
به برق آلستوم  یکی از نیروگاه های ایران از نوع 
تولید پراکنده )DG( )مصــرف برق در محل 
تولید( با ظرفیت تولید 50 مگاوات اســت که 
شامل 4 واحد بخار، ساخت شرکت آلستوم، در 
زمینی به مساحت 17 هکتار است.  این نیروگاه 
در سال 1389 موفق به اخذ گواهینامه ایزو 14000 
شد و تا کنون چندین بار بهبود  یافته است که 
می توان به افزایش کیفیت پســاب نیروگاه و 
اســتفاده از آن برای آبیاری فضای سبز، نصب 
CHP یك مگاواتی ، تعویــض لوله های بویلر، 
گازسوز شدن نیروگاه و....اشاره نمود.  در اواخر 
ســال 1333 نیروگاه برق تهــران که زیر نظر 
شهرداری تهران فعالیت مي نمود جهت کمبود 
برق تهران قراردادي را با شــرکت فرانسوي 
آلســتوم جهت خرید نیروگاه طرشت به بهاي 
6.3 میلیون دالر با بازپرداخت 10 ساله و سود 55 
درصد منعقد کرد. در شهریور 1338 واحدهاي 
3 و 4 و در مهر همان سال واحدهاي 1 و 2 در مدار 
قرار گرفتند. در آن زمان، این نیروگاه قادر بود به 
تنهایي بیش از 50 درصد انرژي الکتریکي مورد 

نیاز تهران را تامین نماید.
در سال 1377 مدیریت سازمان توانیر برنامه اي 
جهت بازســازي نیروگاه طرشت تدوین کرد. 
در این برنامه پیش بیني شد که این نیروگاه در 
کنار دســتگاه شبیه ساز به  عنوان مجموعه اي 
براي تولید و آموزش در سطح کشور قرار گیرد. 
درهمین خصوص دکتر مجیــد فراهانی مدیر 
عامل نیروگاه طرشت گفت وگویی به مناسبت 
دهه فجر با خبرگزاری برقاب انجام داده است 

که در ادامه  آن را دنبال می کنید:
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گفتوگو ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

ن ا تهـر

پیشین و کنوني صنعت برق کشــور بود، در گذشته محل 
استقرار نخستین دیسپاچینگ شــبکه سراسري و برخي 
از دفاتر ســتادي و عملیاتي صنعت بــرق و همچنین مقر 
طرح هاي توســعه نیروگاه ها بوده اســت. هم اکنون نیز به 
اعتبار قرار داشتن در حوزه شهري تهران و برخي ویژگي ها، 
مطلوبترین مکان براي اجراي طرح هاي پایلوت نیروگاهي 
به منظور اشاعه به ســایر نیروگاه هاي کشور مي باشد . طي 
شــش ســال اخیر رویکردهاي نوین مدیریتي در نیروگاه 
طرشت مطرح شده اســت ، که اهم آنها عبارتند از : شرکت 
در جایزه تعالي ســازمانی و اخذ گواهینامه تعهد به تعالی ، 
تدوین اســتراتژي و برنامه ریزي راهبردي ، اخذ گواهینامه 
ممیزی مراقبتي سیستم یکپارچه مدیریت )IMS( ، انتشار 
کتاب آرمان مشترک ، تشکیل کمیته اتاق فکر و پرداختن 
به مقوله هایي از قبیل CRM و مدیریت تکنولوژي)کسب 
گواهینامه مدیریت تکنولوژی( و کسب جایزه تعالي در سطح 

تقدیرنامه دو ستاره.
 این نیروگاه از نظر اشتغالزایي چه تعداد نیرو را تحت 

پوشش خود قرار داده است؟ 
 تعداد 117 نفر به صورت نیروهای داخلی طرف قرار داد خود 
مجموعه و حدود 80نفر هم در قســمت های برون سپاری 

شده مشغول فعالیت هستند. 
این شرکت  دارای چه جایگاهی درکشور می باشدو 
ظرفیت تولید آن در بــدو امر به چه میزان بوده ودر 

حال حاضر چه میزان است؟
 نیروگاه طرشــت به عنوان اولین نیروگاه درتهران،فعالیت 

خودرا ازسال1338 آغاز نموده ودر حدود6 دهه فعالیت،همچنان 
باقدرت به فعالیت خود ادامه می دهد وبا استقرار4 واحدبخار12،5 
MW قادر به پوشــش دهی میزان مشخصی از نیاز مصرفی شهر 
تهران می باشــد.  طي ســالهاي طوالني بهره برداري ازنیروگاه، 
ضمن رویارویي با دشــواري هاي فني، با بهره گیري از ابتکارات 
و خالقیت هاي پرسنل بیشتر نارســایي ها رفع گردیده است. در 
مواردي نیز روش هایي که سالهاي طوالني معمول بوده اند، مورد 
بازنگري و اصالح قرار گرفت. این نیروگاه محل پرورش بسیاري از 
دست اندرکاران گذشته و کنوني صنعت برق در شاخه تولید بوده 
اســت که آموخته هاي خود را در زمینه بهره برداري، نگهداري و 
نصب و مدیریت به نیروگاه هاي بعدي منتقل نموده اند. این گونه 
بود که با احداث ســنگ بنایي اســتوار، میراثي ارزنده با پشتوانه 
تجربه و تالش برجاي ماند و دســت بدست گشت تا نیروگاه هاي 

بعدي احداث گردند و واحدهاي عظیم کنوني پدیدار شوند.
 در اواخر دهه 70 مدیریت سازمان توانیر برنامه اي جهت بازسازي 
نیروگاه طرشت )آلستوم( تدوین نمود. در این برنامه پیش بیني 

گردیــده که این نیروگاه در کنار دســتگاه شبیه ســاز به  عنوان 
مجموعه اي براي تولید و آموزش در ســطح کشــور قرار گرفته و 
همچنین نمادي از تاریخچه صنعت برق در کشــور باشد تا از این 
رهگذر فرصتی جهت آشــنایی نزدیک تمامي دست اندرکاران 
صنعت برق و افرادي که بعد از این با صنعت برق سروکار خواهند 
داشت با تحوالتي که در این صنعت صورت پذیرفته ،فراهم گردد. 
به همین دلیل در جهت بازسازي نیروگاه برنامه ریزي اولیه انجام 
پذیرفت و براي تحقق اهداف تعیین شــده از تمامي نیروگاه ها و 
شرکت هاي داخلي که در سطح کشور در زمینه ساخت و راه اندازي 
نیروگاه ها فعالیت داشته اند یاري طلبیده شده است. در این راستا 
به  واسطه تأمین بعضي از قطعات یدکي و اسنادي در صورت وجود 
امکان همکاری شــرکت محترم آلســتوم در این زمینه ها از این 
شرکت درخواســت یاري و همفکري مي نماییم تا ضمن پیشبرد 
دقیق تر عملیات بازســازي، از این رهگذر آن شرکت محترم نیز 
بتواند تاریخچه اي از صنایع برقي ساخت خویش را بازسازي نموده 
و به عنوان برگي از تاریخ ساخت نیروگاهي خود به آن افتخار نماید.

 این شــرکت چه هدفي را در دوران پسا تحریم مد 
نظر دارد ؟ 

  ایــن نیروگاه هم در زمان پســا تحریم ،بــا توجه به فضای 
بوجود آمده و با بهــره گیری از رفع محدودیت های تحریم، 
پیگیر تأمین برخی از تجهیزات از جمله BFP Pump شده 
که نقش کلیدی در تولید را دارا می باشــد و موفق به تهیه 
آن نیزشده ؛ در ضمن دستگاه »Echo-Teck«  مربوط به 
کمپرســور و نیز تأمین برخی کســری قطعات توربین گاز 

میسر شده است. 
 با توجه به ظرفیت باالي مهندســي در کشور آیا تا 
کنون صدور خدمات فني مهندســي به کشورهاي 
دیگرصورت گرفته اســت؟ در صــورت صدور این 

خدمات چه برنامه اي را مدنظر دارید ؟ 
با توجه به توانمندی بارز مرکز سیموالتور نیروگاهی و دارا 
بودن پتانســیل در این بخش ما قادر به ارائه مبانی آموزشی 
درمباحث مربوط به بخار و سیکل ترکیبی درهر دوره برای 
2شــیفت کاری به مدت 6هفته برای 6نفر هستیم و در این 
زمینه توانمندی صدور خدمات آموزش ســیموالتوری به 

کشورهای هم جوار را نیز داریم. 
  لطفا دیدگاه خود را در رابطه با آینده صنعتي)برق( 
در حوزه فعالیت خود و پیشرفت این صنعت با گذشت 

بیش از سه دهه از پیروزی انقالب  را بیان کنید. 
  تحقق اهداف عالیه و افق 1404 با عنایت به توانمندی های 
بالقوه تخصصی صنعت برق و در صورت شفاف سازی تعرفه 
انرژی با اعمال ساز و کار مناسب تطبیق هزینه تمام شده با 

نرخ تکلیفی، کاماًل قابل پیش بینی است. 
 دیدگاه خود را در رابطه با چشم انداز شرکت تشریح نمایید.

  علیرغم قدمت نیروگاه، به اعتبار دارا بودن نیروی جوان تحصیل 
کرده، موقعیت انحصاری تاریخی و طرح های سازنده نوین بر آمده 
از رویکردها و اســتقرار سیســتم های نوین مدیریتی، افق بسیار 

مساعدی متصور می باشد. 
با توجه به مطرح بودن رویکردهــاي نوین مدیریتي در 
نیروگاه طرشت این نیروگاه چه برنامه هاي را مد نظر دارد 

و تاکنون چه اقداماتي را دراین راستا انجام داده است ؟ 
در راستای پاســخگویی به انتظارات ذی نفعان کلیدی بر اساس 
دیدگاه ها و فعالیت استراتژی محور و سیستمی و نیز هموار ساختن 
مسیر تحکیم مبانی تعالی ســازمانی، ارتقاء فرهنگ سازمانی و 
توجه به مسئولیت های اجتماعی ؛ پیشبرد برنامه های بهبود و به 
طور اخص طرح های بازتوانی و chp و سایر پروژه های راهبردی 
در شــرف اجرا قرار دارد که به عنوان نمونه مرحله امکان سنجی 

پروژه بازتوانی را پشت سرگذاشته ایم . 



www.barghab. i r 122017
February

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ن ا تهـر

 اهداف کالن DG و وظایف شرکت 
بهره برداري نیروگاه طرشت

مجموعه اهداف تعریف شده در این ساختار هر یک داراي نقش مستقل 
و متمایزي بوده که ایفــای آن همانند قطعات یک منظومه یکدیگر را 
کامل و هم افزایي مثبتي را در راستاي اهداف سازماني ایجاد خواهند 

کرد. اهداف و ماموریت تعریف شده بدین شرح مي باشد:
1-کارشناســي فني و تخصصي صدور تاییدیه فني مولدهاي مقیاس 
کوچک  )با طرح CHP وبدون طرح CHP( ضمن مرور طراحي و انجام 
محاســبات الزم ، هماهنگي حضوري و کتبي بــا متقاضیان مربوطه ، 
مستند سازي و نگهداري ســوابق مرتبط ،تهیه و ارایه اطالعات و آمار 

مولدهای مقیاس کوچک .
2- ارایه خدمات در نمایشــگاه زنده مولد هاي مقیاس کوچک ؛ شامل: 
بررسي و پذیرش تقاضاهاي بازدید ، هماهنگي و برنامه ریزي و هدایت 
بازدیدکنندگان ، توجیه و ارایه اطالعات به متقاضیان و بازدید کنندگان.
3- خدمات تست کارآیي مولدهاي مقیاس کوچک ؛ شامل : هماهنگي 
و برنامه ریزي بازدید، تجهیز وسایل اندازه گیري ، اعزام تیم کارشناسي 
، انجام تست هاي Performance  در محل ساختگاه ، درج اطالعات در 
فرم هاي مربوطه ، بررسي و تحلیل اطالعات ، هماهنگي رفع مغایرت ها و 
ایرادها و نهایتاً صدور تاییدیه عملکردي یا لغو طرح  CHPو یا لغو مجوز 

بهره برداري از مولد .

مجموعه شــرکت بهره برداري نیروگاه طرشــت ، فعالیت خود را آغاز    دبیرخانه مرکز توســعه تولید پراکنده در نیمه دوم ســال 1388 در مختصري درباره تولید پراکنده 
اســتفاده قرار گرفته یا براي تولید آب گرم ، بخــار یا کاربردهاي دیگر مولد تولید همزمان مولدي اســت که اتالف حرارت آن مستقیما مورد از همه موارد می باشد.تولید همزمان ، تولید برق در کنار صور دیگر انرژي و استفاده همزمان ( که اختصار Combined Cold&Heat Power مي باشد . منظور از اختصار Combined Heat Power  و نیز برق ، سرما و حرارت )CCHP  تولید پراکنده به دو دســته تولید همزمان بــرق و حرارت ) CHP ( که این نقایص بوجودآمد.پراکنده در پی مشاهده افت جریان و ولتاژ در برخی نقاط ودر جهت رفع هســتند که ظرفیت حداکثري تولید آنها 25 مگاوات مي باشد . تولید مصرف تولید مي گردد . تولید پراکنــده نیروگاه هاي مقیاس کوچکي مواردي اطالق مي شود که برق در همان محل مصرف یا در نزدیکي محل تولید پراکنده یا DG  که اختصار Distributed Generation است به نموده است .

از 1/5 برابر بازده نیروگاه هاي حرارتي است .از مزایاي مهم تولید همزمان این است که بازده الکتریکي موثر آن بیش بازیافت مي شود .

مجموعه فعالیت هاي مطالعاتي و تحقیقاتي هر ســازمان مي تواند نقش موثر و 
بسزایي در تحول، رشــد و توسعه آن سازمان داشته و مسیر  یا دوره گذار  را براي 
رسیدن به یک ســازمان پویا و مترقي کوتاه و هموار نماید . شرکت بهره برداري 
نیروگاه طرشت ، مسئولیت هدایت کلي ساختار مرکز توسعه تولید پراکنده را به 
منظور پاسخگویي به نیازهاي شرکت توانیر در زمینه هاي ایجاد نمایشگاه مولد 
زنده و صدور تاییدیه هاي فني مرتبط با کیله مولد هاي مقیاس کوچک از قبیل 

GAS Engine   و  GAS Turbine را به عهده دارد . عالوه بر این مسئولیت فراهم 

کردن بسترهاي مناسب براي رشد و افزایش ظرفیت اتصال به شبکه توزیع را  به 
عنوان عنصر اصلي این صنعت عهده دار مي باشد ، بهره گیري از کارشناسان  زبده 
و موثر در برگزاري جلسات بازدید ، تست هاي عملکردي ، انتقال تجربه ، تشویق 
و ترغیب ســرمایه گذاران  به حضور در این صنعت و  نیازسنجي  سرمایه گذران ، 

محور اصلي فعالیت  سازماني این مرکز  تشکیل مي دهد .

ساختار مرکز توسعه تولید پراکنده
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   پایه یک تخصص تولید نیرو و تکرار
   پایه دو تخصص تولید نیرو و تکرار

   پایه یک تخصص انتقال نیرو و تکرار
   پایه سه تخصص انرژی تجدید پذیر

   پایه یک تخصص توزیع نیرو
   پایه یک تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

    پایه یک تخصص سدسازی
   پایه دو تخصص آبیاری و زهکشی

   پایه دو تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
   پایه سه تخصص راهسازی

   پایه سه تخصص بهینه سازی انرژی
   پایه سه تخصص پدافند غیرعامل

   پایه سه تخصص محیط زیست
   پایه سه تخصص آب و فاضالب

   پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

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

رضا پوررجب، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی تهران خبر داد:

افتتاح   و بهره برداری
 از پروژه های
 آبفار تهران
 همزمان با
 دهه فجر95

پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر 95

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ن ا تهـر

عنوان قراردادمحل پروژهشهرستانردیف
احداث منبع بتنی زمینی 300 متر مکعبیقاسم آباد خشکهاسالمشهر1
حفر و تجهیز چاه آب اشامیدنیفیروز بهراماسالمشهر2
دیوارکشی مخزن آبحسن آباد خالصهاسالمشهر3
خط انتقال-تجهیز چاه - احداث ساختمان تاسیسات و فنس کشیامامزاده باقربهارستان4
تامین برق چاه آب آشامیدنیامامزاده باقربهارستان5
احداث منبع بتنی زمینی 300 مترمکعبی و لوله گذاری شبکه داخلیحمامکپاکدشت6
حفاری چاه آب آشامیدنیارمبویهپاکدشت7
تجهیز چاه آب آشامیدنیارمبویهپاکدشت8
مجتمع ابراهیم آبادابراهیم ابادپاکدشت9
شبکه داخلیحمامکپاکدشت10
لوله گذاری و شبکه داخلی و نصب انشعابصالح آباد غربیتهران11
حفاری چاه دستیامامزاده باقررباط کریم12
احداث مخزن بتنی 1000 مترمکعبیچهل قزری13
خرید یک دستگاه مخزن فلزی هوایی 100 متر مکعبیقلعه نوچمنری14
خرید یک دستگاه مخزن فلزی هوایی 200 متر مکعبیجاده نظامیری15
تامین برق چاه آب آشامیدنیزردبندشمیران16
امامه پایین - شمیران17

کندعلیا
شبکه داخلی

حفاری چاه دستیهراندهفیروزکوه18
تجهیز چاههراندهفیروزکوه19
تامین برق چاههراندهفیروزکوه20
خط انتقال آب آشامیدنیامیرآباد و ارغش ابادمالرد21
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

پروژه های آماده بهره برداری و افتتاح
) مجتمع های آبرسانی  از محل اعتبارات صندوق توسعه ( 

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ن ا تهـر

روستاهای سطح 1جمعیتحجم عملیاتنام مجتمعردیف

قشالق1
احداث مخزن زمینی 1000 متــر مکعبی- احداث مخزن 1000 متر مکعبی - 140 متر دیوار کشــی - 600 متر مربع 
محوطه ســازی - ساختمان تأسیست 12 متر مربع- 200 متر خط انتقال - 2/2 شبکه توزیع - 63 فقره انشعاب - تأمین 

برق به قدرت kv50-  احداث فنداسیون مخزن هوایی - حفر و تجهیز یک حلقه چاه
115886

ابراهیم آباد2
مخزن 1000 متر مکعبی - 113 متر دیوارکشی- km  7خط انتقال -km 1شبکه توزیع- 70 فقره انشعاب- ساختمان 
تأسیسات 6 مترمربعی - ساختمان سرایداری 64 مترمربعی - ساختمان تأسیسات 12 متر مربعی - تأمین برق به قدرت  

100kv-   مخزن هوایی1000 مترمکعبی - حفر و تجهیز یک حلقه چاه
69717

جامکاران3

احداث مخزن زمینی 1000 متر مکعبی- 181 متر دیوار کشــی - 600 متر مربع محوطه ســازی - احداث فنداسیون 
مخزن هوایی - احداث مخزن 1000 مترمکعبی - ساختمان تأسیسات 12 مترمربعی -6/2 کیلومتر خط انتقال - تأمین 
برق به قدرت kv 1000   جلیل آباد- حفر و تجهیز یک حلقه چاه - اتاقک ســرچاهی - تأمین برق روستای حیدر آباد به 

250kv قدرت

1229813

76645حفرو تجهیز دو حلقه چاه - ساختمان تأسیسات 12 متر مربعی - برق kv100مطهری4

کوثر5

1500 متر مکعب مخــزن زمینی یقه رباط کریم- 2500متر مکعبی مخزن زمینــی قلعه فرامرز مالرد - 500 متر خط 
انتقال چدن داکتیل- 1000 مترمکعبی مخزن زمینی اصیل آباد شهریار- 2500 متر خط انتقال - 100 مترمکعب مخزن 
هوایی یقه رباط کریم- 100 مترمکعب مخزن هوایی بیدگند-حفرو تجهیز چاه روستاهای زیبا دست ، مهرآذین ، امیرآباد 
، قلعه فرامرز ، خوشــنام ، مهرچین شهرستان مالرد- حفرو تجهیز چاه روستاهای رامین ، ابراهیم آباد ، قجرآباد ، کرد زار 
شهرســتان شهریار- حفرو تجهیز چاه روستای یقه شهرســتان رباط کریم - 1000 متر شبکه و 90 فقره انشعاب-250 
متر دیوارکشــی و 3 باب ساختمان تأسیسات روســتاهای رامین ، ابراهیم آباد ، قجرآباد- 170 متر دیوار کشی و 20 باب 

ساختمان تأسیسات روستای قلعه فرامرز

240265

حفرو تجهیز چاه روستای عبدل آباد و وصل به شبکه آبرسانی - حفرو تجهیز چاه روستای مرتضی گرد و خط انتقال 1700 صنیع خانی6
137501متر-  1000 متر شبکه صالح آباد و 70 انشعاب

77104حفر و تجهیز دو حلقه چاهآلوئک7

8400741                                      جمع

عملکرد اداره خدمات و مشترکین 
خرید تعداد 5212 دستگاه کنتور ½  اینچ جهت نصب رایگان برای مشترکین دارای کنتور خراب 

تعویض تعداد 15088 کنتور خراب مشترکین در سطح استان
فروش انشعاب 2015 در 8 ماهه سال 1395

برنامه ریزی و تحویل 10 روستا از دهیاری شهرستان تهران 
شناسایی 982  فقره انشعاب غیرمجاز 9 ماهه اول سال 1395 

راه اندازی سیستم هوشمند سازی قرائت کنتور در 3  شهرستان ) اسالمشهرـ  ریـ  پیشوا(
و همچنین :

ارائه خدمات آنالین  در روستاهای استان  طرح قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول آنی آب بها با سیستم های هوشمند
که خالصه ای از مزایای طرح  بشرح  زیر می باشد

   عدم مراجعه مامورین به شهرستان ها جهت دریافت دستگاهها، فایل های قرائت و برنامه زمانبندی قرائت 
  کاهش هزینه چاپ قبوض که در روش قبلی هزینه هر برگ قبض خام 350 ریال بود که در روش جاری 80 ریال می باشد.

   کاهش هزینه نگهداری کامپیوتر های واسط و چاپگرهای قبوض که طبق برآورد در هر دوره دو ماهه مبلغ هفتاد میلیون ریال صرفه می گردد.
   کاهش هزینه توزیع قبوض که در روش قبلی مامور مجبور به مراجعه مجدد جهت توزیع قبوض بود.

  تهیه برنامه زمانبندی شده قرائت و ارسال آن الین به دستگاه قرائت مامور 
   امکان دریافت آنی مبلغ آب بها از طریق دستگاههای POS سیار

   کنترل و حذف مراجعه مشترکین محترم جهت پیگیری اصالحات
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همزمان با فرارسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ایران، پروژه های شاخص 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعتباری بالغ 
بر سیصدو چهل میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .

مهندس حســین صبوری، مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق تهــران بزرگ ضمن تبریک فرارســیدن  
دهه مبارک فجر و  گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای  
انقالب اســالمی ، اظهار داشت: این شــرکت  با هدف  

احداث  و بهینه ســازی 42 کیلومتر خط فشار متوسط 
، 496کیلومتر خط شــبکه فشــار ضعیف و همچنین  
130 دستگاه پست فشار متوســط  در راستای اجرای  
طرح های  توســعه و بهینه ســازی شــبکه  های فشار 
متوسط، فشار ضعیف  و همچنین  پست فشار متوسط   

اقدام می کند .
 به گفته مدیرعامل شرکت  توزیع برق تهران بزرگ  در 
این ایام  همچنین  مانیتورینگ پارامترهای الکتریکی   

فیدرهای 56 دستگاه پست فوق توزیع ،  سامانه قرائت 
از راه دور مشــترکان ولتاژ اولیه با نصــب 2 هزار مودم 
هوشمند قرائت از راه دور و تهیه نرم افزار مربوطه  ازدیگر 

طرح هایی است که  به بهره برداری می رسد.
 مهندس حســین  صبوری افــزود : نصب 32 کیلووات 
ساعت ســامانه انرژی خورشیدی با هدف افزایش بهره 
وری و حفظ محیط زیست ،تجهیز 7 دستگاه عیب یاب 
فشار متوسط و فشار ضعیف و 24 دستگاه از خودروهای 

مانور شرکت از  دیگر طرح ها در این زمینه خواهد بود.

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ن ا تهـر

 بیش از
  98 درصد

 از قبوض برق 
مشترکان تهرانی 
غیر حضوری 
پرداخت 
می شود 

بهره برداری از 
طرح های شاخص 

شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ 

در ایام مبارک 
دهه فجر 
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طی مراســمی با حضور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران،ســامانه هوشمند 
مانیتورینگ ) ویدیووال( امور بهره برداری و دیسپاچینگ شمالشرق نصب وراه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  مدیر امور بهره برداری 
و دیسپاچینگ  معاونت شمالشرق در گفت وگو با خبرنگار ما با اعالم این خبر گفت: این 
سامانه برای اولین بار در سطح  کشور  و با مختصات ویژه ای به بهره برداری رسیده است  
که با توجه به قابلیت های این سامانه، مشــکالت بهره برداری همزمان از سایر سامانه 
های  این امور مرتفع خواهد شــد.  مهندس ترنــگان  گفت: این پروژه به صورت پایلو ت 
دراین امور راه ندازی شده و  و با توجه به وجود چهارورودی در این سیستم،چهار  اپراتور 
مختلف می توانند همزمان روی این سیســتم عملیات مانور را  انجام   واز نرم افزارهای 
مختلف آن استفاده کنند.  به گفته وی با فعال شــدن این سیستم وبهره برداری از نرم 
افزارهای جامع بهره برداری  و نرم افزار هوشمند مانورفشار متوسط؛ این سامانه در دیگر 
امورهای دیسپاچینگ  شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز نصب وراه اندازی خواهد شد. 
مدیر امور بهره برداری دیسپاچینگ معاونت شمالشرق همچنین  نرم افزار های حوادث 
)Enix- Webenox( سیستم های  اتوماسیون وکنترل از راه دور پستهای توزیع – 

GIS و AVL- اسکادای فوق توزیع جهت مشاهده بار فیدرهای خروجی پست های فوق 
توزیع  ونقشه تک خطی مانور  را ازجمله  سامانه های  این امور عنوان کرد که هم اکنون 

جهت کنترل و پایش شبکه فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرند.
 به گفته وی دیسپاچینگ شمال شرق تهران بزرگ دارای  6 دستگاه نمایشگر 55 اینچ با 
شدت روشنایی 800 کاندال و در ابعاد نهایی 3.66 متر و به عرض 1.40 متر با کنترلر ویدئو 
وال Cinemassive است که که کلیه اطالعات نمایشی را از سرور مرکزی دریافت و با 
کیفیت K6  پردازش می کند.  مدیر امور بهره برداری و دیسپاچینگ معاونت شمالشرق 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مزایا ی این مرکز را استفاده از نمایشگرهای با 
طول عمر مفید 60.000 ساعت ،استفاده از کنترلر ویدئو وال Cinemassive ،استفاده 
از کنترلر ویدئو وال جهت افزایش کیفیت تصویر نمایشی در ویدئو وال به منظور کاهش 
خطای اپراتوری در خواندن اطالعات پست های برق، امکان نمایش نرم افزارها و تصاویر 
متعدد با چیدمان دلخواه اپراتور در زمان انجام مانورها  و  همچنین استفاده از نمایشگر 
با شدت روشنایی 800 کاندال  که باعث نمایش شفاف در روشنایی نور آفتاب  می شود؛ 
عنوان کرد. به گفته مهندس ترنگان راه اندازی کلیه نرم افزارهای مرکز دیســپاچینگ 
بــر روی کنترلرویدئو وال که باالترین کیفیت نمایش را ایجاد  میکند و همچنین امکان 
اپراتوری راحت و آسان و مدیریت تصاویر در زمان مانور و شرایط بحرانی از دیگر مزایای 

این دیسپاچینگ است.    

 »1521«
)سامانه پرداخت تلفنی قبوض برق مشترکان (

وی افزود : سامانه پرداخت تلفنی “1521” یکی از درگاه های 
مربوط به این موضوع می باشــد که مشترکین  می توانند با 
شماره گیری عدد 1521 از طریق تلفن ثابت از مبلغ بدهی 
بهای برق خود آگاه شده و نســبت به پرداخت آن از طریق 

کارت های بانکی عضو شتاب اقدام کنند.
وی گفت : مشترکان  کافی است با ثبت شناسه قبض که بر 
روی قبوض بهای برق مصرفی درج شده ضمن شنیدن مبلغ 
بدهی با وارد کردن شــماره کارت و رمز دوم بدهی خود را 
پرداخت کنند . وی همچنین تصریح کرد : مشترکان پس از 
یک بار تماس )بدون تغییر شماره تلفن ( در دفعات بعدی نیاز 
به وارد کردن شناسه قبض نداشته و  به عنوان عضو دائم این 
طرح شناخته می شوند . معاون  فروش و خدمات مشترکین 
شــرکت توزیع نیروی  برق تهران بزرگ در بخش دیگری 
از سخنانش اظهار داشــت : آمارهای موجود نشان دهنده 
توســعه فرهنگ خدمات الکترونیکی دربین شــهروندان 
 ،ATM تهرانی با استفاده ازروشــهای غیرحضوری ازجمله

موبایل،تلفنبانک،وب کیوسک،POS ونیز اینترنت وسایت 
شرکت)www.tbtb.ir ( می باشد.

وی خاطر نشــان کرد : اجرای طرح اعــالم بدهی از طریق 
پیام کوتاه به شــماره “10001521” بــه منظور دریافت 
صورت حساب و نیز ارســال پیامک پس از مهلت پرداخت 
و پیش از صــدور اطالعیه قطع برق به عنوان  دیگر خدمات 
ارائه شده از سوی این شرکت درحوزه خدمات الکترونیک 
می باشــد.  حمیدرضا ملکی وش در پایــان ضمن تقدیر  از 
تمامی مشــترکین خوش حســاب؛تصریح کرد:بر اساس 
آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق تمامی مشــترکین برق 
موظفند در زمان مهلت پرداخت قید شده در صورت حساب 
دوره ای هزینه مصرفی برق خــود را پرداخت کرده  در غیر 
این صورت پس از ارسال اطالعیه  قطع برق مطابق مقررات 

اقدام  خواهد شد.
یاد آورمی شــود  از ابتدای سال جاری بیش از 14 میلیون و 
390  هزار قبض برق مشترکان تهران بصورت غیر حضوری 
و حــدود 237 هزار قبض برق بصــورت حضوری پرداخت 

شده است .

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ن ا تهـر

سامانه هوشمند
 مانیتورینگ 

 دیسپاچینگ شمالشرق
 نصب و  راه اندازی شد 

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع 
تهران بزرگ گفت : بیش از 98 درصد از قبوض برق 
مشترکان پایتخت غیر حضوری پرداخت می شود .

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بــزرگ حمیدرضا ملکی وش در گفتگو 
با خبرنگار ما با اشــاره به اینکــه پرداخت های غیر 
حضوری ســرعت و ســهولت در پرداخت، کاهش 
مراجعات به بانک هــا و اتالف وقت، افزایش ضریب 
اطمینان و قابلیت رهگیری پرداخت مشــترکان 
را فراهم می ســازد ؛اظهار داشــت: اطالع رسانی و 
تبلیغات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به 
منظور ترویج فرهنگ پرداخت غیرحضوری برق در 
بین شــهروندان تهرانی از طریق رسانه ها و قبوض 
برق موجب استقبال مشــترکان برق شده است به 
گونه ای که از ابتدای سال جاری کمتراز   2 درصداز  
مشــترکان با مراجعه به شــعب بانک و به صورت 
حضوری نســبت به پرداخت قبوض برق مصرفی 

خود اقدام کرده اند. 
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2931ده ماهه  2931 2939 2931 شرح اقالم ردیف  جمع 
 121 151 131 113 515 (KMتوسعه شبکه آب ) 1
 118 112 111 78 399 (KMاصالح شبکه آب ) 2
 188671 31416 45133 48111 64111 واگذاری انشعاب آب )فقزه( 3
 111772 29257 31517 21162 21946 تعویض کنتور )فقزه( 4
 48 14 1991 798 8899 (KMخط انتقال ) 5
 51 3 22 21 4 حفز چاه )حلقه( 6
 62 8 35 8 11 تجهیز چاه )حلقه( 7
 112 145 229 141 627 (KMتوسعه شبکه فاضالب ) 8
 166713 41819 41697 36437 48771 واگذاری انشعاب فاضالب )فقزه( 9

 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

نگاهی گذرا به عملکرد شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی

شــرکت آب و فاضــالب شــهری 
استان آذربایجان شرقی که افتخار 
خدمتگزاری در جهت تامین و توزیع 
آب شرب ســالم و بهداشتی مورد 
نیاز شــهروندان گرامی و از طرفی 
جمع آوری دفع و تصفیه بهداشــتی 
فاضالبهای خانگــی را بر عهده دارد 
و با کوشــش شــبانه روزی پرسنل 
خدوم همواره ســعی کرده اســت 
درجهت خدمت رســانی مطلوب به 
مشــترکین عزیز گامهای موثری را 
بردارد.این شرکت با نگرش مسئوالنه 
و متعهدانه ، همــت و تالش مضاعف 
کارکنان توانسته است اقدامات مهم 
و موثری را در جهــت اجرای پروژه 
های احداث تاسیسات آب و فاضالب 
و بهره برداری از تاسیسات موجود در 
سطح استان به انجام برساند و همسو با 
عملیات اجرایی اقداماتی در خصوص 
خدمت رسانی مطلوب و جلب رضایت 

علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیشهروندان گرامی بعمل آورد .

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از سال 1392 الی پایان 10 ماهه سال 1395 اقداماتی در خصوص توسعه و اصالح و واگذاری انشعاب آب و فاضالب 
در سطح استان به شرح ذیل انجام داده است :

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان 
شرقی دو هدف مهم را دنبال می کند یکی 
بحث سالمت و بهداشت عمومی شهروندان 
و دیگری حفظ محیط زیست  و بازچرخانی 
آب و استحصال دوباره آن به چرخه طبیعت     

می باشد .
حفظ سالمت جوامع انســاني و صیانت از 
محیط زیســت و منابع آب ایجاب مي کند 
تا فاضالبهاي حاصل از فعالیت هاي مختلف 
شــهري جمع آوري ، تصفیه و دفع شــود. 
تصفیه خانه هــاي فاضالب در فرایند جمع 
آوري و دفع بهداشتي فاضالب نقش مهمي 
دارند. گندزدایي و بازگرداندن آبهاي آلوده 
حاصل از پساب شــهري به صورت تصفیه 
شده و بهداشتي و استفاده مجدد از این آبها 
در بخش های کشــاورزي و صنعت از علل 

ایجاد تصفیه خانه های فاضالب محســوب 
مي شود . در این راستا شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شــرقي اهمیت ویژه اي 
براي اتمام و بهره برداري از پروژه هاي نیمه 

تمام اقدام نموده بطوریکه در حال حاضر در 
9 تصفیه خانه فاضالب در ســطح استان  از 
جمله در شهرهای تبریز ، مراغه مدول دوم، 
مرند ، میانه، عجب شیر ، جلفا ، اهر ، سراب 
و بستان آباد با روش هاي نوین در حال بهره 
برداري می باشد که ســاالنه در حدود 90 
میلیون مترمکعب فاضالب در سطح استان 
توسط تصفیه خانه های موجود تصفیه مي 
شود.  همچنین 7 تصفیه خانه فاضالب در 
شــهرهاي بناب،  ملکان، هریس ، آذرشهر ، 
هشترود ، ســهند و مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کالنشــهر تبریــز در حال احداث 
بوده و تصفیه خانه ها فاضالب شهري بناب 
با پیشــرفت فیزیکي  100 درصد به اتمام 
رسیده و در دهه مبارک فجر امسال به بهره 

برداري مي رسد. 

اهمیت احداث تصفیه خانه هاي فاضالب : 

همچنین شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی از ســال 1392 الی 
پایان 10 ماهه ســال 1395 اقداماتی 
نیز در خصوص توســعه شبکه فاضالب 
در سطح استان به شرح ذیل انجام داده 

است :

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش
آذربايجان شرقی

همچنین در دهه فجر انقالب اسالمی سال 1395 از 
16 پروژه آبرسانی و فاضالب در شهرهای استان با 
هزینه 489 میلیارد ریال بهره برداری خواهد شد .
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مساحت استان: 5095 کیلومتر مربع 
جمعیت اســتان:2412513 )سرشــماری سال 

1390( چهارمین استان پرجمعیت کشور 
نرخ رشد در سطح اســتان البرز:  3.04 درصد 
)میانگین کشــوری 1.29درصد(،دومین اســتان دارای 
باالترین نرخ رشــد و60 درصد جمعیت اســتان به علت 

مهاجرت 
تراکم نسبی جمعیت:  471 نفر در کیلومتر مربع 

)کشور 46 نفر در کیلومتر مربع(
تعــداد محدوده های مطالعاتی اســتان: 5 )4 

محدوده مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی(. 
تعداد منبع آبی: 19000 منبع آبی)حدود 12000 

حلقه چاه غیرمجاز( 
رودخانه های مهم استان: 5 رودخانه با طول حدود 

1165 کیلومتر می باشد

استقرار شرکت آب منطقه ای البرز
شــرکت آب منطقه ای البرز با همت و تالش مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران و سایر بخشها و معاونتها 

و کوشش مسئولین محترم استانی در سال 1391 پس از 
انتصاب مدیرعامل و رییس هیات مدیره آغاز به کار نمود.
این مهم در حالی اتفاق افتاد که این شرکت مانند گذشته 
با   2 امور منابع آب کرج و هشتگرد و بدون داشتن حداقل 
فضای اداری و حداقل نیروی انســانی ســتاد، گام در این 

عرصه گذاشت. 

اهم اقدامات شرکت 
جذب نیروهــای متخصص و متعهــد از حداقل 15 

شرکت آب منطقه ای
 اختصاص فضای اداری نسبتاً مناسب ولی کوچک برای 
مرکز شرکت)بخشی از مهمانسرای مرکز آموزش مهرشهر 

که بازسازی شد(
تعمیر و بازسازی ساختمان اداری امور آب کرج

احداث و راه اندازی و خرید ساختمان اداری امور آب 
طالقان

احداث و راه اندازی ساختمان امور آب نظرآباد
تدوین برنامه ششم توسعه بخش آب استان 

جمع آوری مطالعات انجام شده در استان البرز و تحلیل 

آن جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای متعدد
تدوین سند توســعه بخش آب با مشارکت ذینفعان 
بخش آب)اولین سند در بین دستگاههای اجرایی استان(
آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال پساب از تصفیه خانه 
کرج به اشتهارد از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی با 

19 درصد پیشرفت فیزیکی
آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه به تعداد 177 

مورد از سال 92 تا پایان سال 94 
انســداد 1372 حلقه چاه غیرمجــاز و توقیف 400 

دستگاه حفاری غیرمجاز از سال 91 تا کنون
تامین آب صنایع اســتان از طریق استفاده از ظرفیت 

دستورالعمل ماده 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب 
تشــکیل و فعال سازی شــورای حفاظت منابع آب و 
برگزاری 17 جلسه و 131 مصوبه جهت مصرف بهینه آب 

در بخشهای مختلف مصرف
فرهنگ سازی و اطالع رسانی با راه اندازی غرفه های 

نجات آب نجات زندگی
اجرای نمودن طرح ملی دانش آموزی داناب 

نصب تابلوهای هشدار در مسیر رودخانه های استان

معـرفی
 استـان البـرز

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

با پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 و خروج بسیاری 
از شــرکتهای خارجی که مسئولیت ارایه خدمات فنی و 
مهندسی را در سطوح مختلف صنعت بر عهده داشتند، 
نیروهای خودجوش بر اساس احساس مسئولیت از یک 
سو و نیاز فوری بخشــی از صنایع برای تداوم فعالیت از 
ســوی دیگر همگان را بر آن داشــت که با تکیه بر توان 
داخلی و با هدف خودکفایی کارهــای بر زمین مانده را 

در دست بگیرند.
شرکت مهندسین مشاور الر یکی از شرکتهایی بود که در 
ســطح وزارت نیرو برای جایگزینی شرکتهای خارجی و 
تداوم فعالیت پروژه های مهندسی تشکیل گردید و اینک 
پس از گذشت سه دهه به یکی از شرکتهای بنام و مطرح 

در حوزه آب و فاضالب تبدیل شده است.
در طول این مدت شــرکت مهندسین مشاور الر بیش از 
500 پروژه بزرگ را مشاوره و نظارت نموده است و با تکیه 
بر دانش روز و توان نیروهای متخصص در سایر حوزه ها 

نیز فعال گردیده است.
یکی از وظایف ذاتی شرکت مهندسین مشار الر در طول 
حیات خود، انجام مطالعات مســتمر برای شناســایی 

منابع و طراحی شــبکه تامین و توزیع آب در شهر تهران 
بوده که در این باره با احداث سدهای جدید بروی منابع 
سطحی و اجرای شبکه های انتقال طویل، آب مورد نیاز 
برای مصارف شرب تهران و شهرکهای اطراف را در دستور 
کار خود قــرار داده و در حال حاضر نیز پروژه طرح جامع 
آب تهران شامل طرحهای انتقال از سد ماملو و قمر بنی 
هاشــم)ع( بعنوان بزرگترین پروژه آبرسانی شهری در 
سطح خاورمیانه را در دست مطالعه و اجرا دارد و با اتمام 
آنها تامین آب در افق 1410 به شیوه مطمئن و بهداشتی 
برای شهروندان تهران و شهرهای اطراف تامین می گردد.
یکی دیگر از توانمندی های شــرکت مهندسین مشاور 
الر، طراحی و مشــاوره اجرای پروژه های انتقال آب بین 
حوزه ایست که با توجه به عدم توزیع یکنواخت منابع آبی 
در مناطق مختلف کشور از چندی پیش مورد توجه قرار 

گرفته است.
 انتقال آب بین حوزه ای استان تهران، اراک و کرمانشاه از 
جمله پروژه های کالن و زیربنایی هستند که زمینه تداوم 
تامین آب مطمئن برای اهداف شرب، صنعت و کشاورزی 

را مهیا می کند.

از جمله موارد دیگر فعالیت شــرکت مهندسین مشاور 
الر طراحی و اجرای پروژه های تونل تاسیســات شهری 
می باشد که با توجه به روند توسعه مناطق شهری و نیاز به 
استفاده از شبکه تاسیسات شهری مطمئن با حفظ زیبایی 
و مبلمان شهری از چندی پیش در دنیا و اخیراً در کشور 
ایران به اجراء در آمده است. تاسیسات برقی بزرگراه صدر 
که زمینه اجرای پل طبقاتی صــدر را فراهم می نمود و 
همچنین تونلهای تاسیسات الکتریکی محدوده نیروگاه 
طرشت و حد فاصل سیستم های شیخ بهایی و مصلی از 

جمله پروژه هایی از این نوع می باشد.
مهندسین مشــاور الر در آســتانه ورود به دهه چهارم 
فعالیت خود با برخــورداری از نیروهای با تجربه در کنار 
جوانان مســتعد و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر 
ایران و جهان و برخورداری از دانش فنی طراحی بیش از 
500 پروژه، پتانسیل ورود به تمام عرصه های مهندسی 
را داشته و به ســوی تکمیل و تنوع بخشی به رتبه های 
اخذ شده خود از سازمان برنامه و بودجه می رود تا عالوه 
بر ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز سهمی 

مناسب و در خور را داشته باشد. 

آغازدهه چهارم فعالیت شرکت مهندسین مشاور الر
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

مهندس حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان، ضمن تشریح دستاوردها و 
خدمات دو ساله شرکت گفت : این فعالیت ها حاصل 
تالش شبانه روزی همکاران ما بوده است که قطع به 
یقین، همکاری همسران و دیگر اعضای خانواده ها را 
نیز به همراه داشته و از آن ها سپاسگزاریم. وی توسعه 
زیرســاخت های مخابراتی، ارتباطاتی، نرم افزاری و 
ســخت افزاری را از مهمترین شــاخصه های برنامه 
های سال های 94 و 95 اعالم کرد و افزود : سرآمدی 
شرکت در بومی سازی ســامانه GIS و به کارگیری 
مدیریت نظارت میدانــی روی بخش های مختلف، 
افزایش 10 درصدی رضایتمندی مردم را در ســال 
95 نسبت به سال های قبل به همراه داشته است که 
این فرآیند عالوه بر مدیریت میدانی از لحاظ ابزاری 
نیز با بهره مندی از تکنولوژی های نوین امکان پذیر 
شده که این حاصل تالش همکاران عزیزمان در ستاد 
و امورهای اجرایی است. وی تصریح کرد : در سال 94 
مطالعات هوشمندسازی شبکه در قالب اتوماسیون، 
طراحی سامانه پردازش اطالعات دینامیک شبکه و 
راه اندازی سامانه مدیریت ناوگان، بهره برداری و آغاز 
شــده که اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان را به خود 

اختصاص می دهد. 
پیرپیران اضافه نمود : فازهای پروژه های یاد شده تا 
پایان سال 95 به بهره برداری خواهد رسید. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه سخنان 
خود گفت : با هوشمندســازی شــبکه، خاموشی ها 
و انرژی توزیع نشــده، کاهــش و رضایتمندی مردم 
افزایش می یابد که کاهش انرژی توزیع نشده به میزان 
30 درصد، بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه، 
راه اندازی شبکه جامع مخابرات، توسعه  فرآیندهای 
نظارتی و آموزش ایمنی ویژه کارکنان، پیمانکاران، 
اصناف، هیئت های مذهبی، دهیاران و اعضای شورای 
شهر و روستا، آموزش استانداردها و دستورالعمل های 
فنی و ایمنی ویژه مشاورین، آموزش چگونگی استفاده 
از دوربین های ترموویژن یا گرمانگاری، راه اندازی 14 
گروه عملیات خط گرم از راه دور و 10 گروه عملیات 
خط گرم از راه نزدیک، از دیگر اقدامات شاخص شرکت 
توزیع برق اصفهان در حوزه فنی و بهره برداری است 
و با بکارگیری گروه های عملیاتی فوق تخصصی خط 
گرم، تعمیرات و بازســازی شــبکه، بدون قطع برق 

مشــترکین صورت می پذیرد که همه این اقدامات 
توســط همکاران ما در این شرکت تحقق یافته است 
و همین جا از کلیه همکاران و دســت اندرکاران این 

پروژه سپاسگزارم.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق اصفهان در 
خصوص ارائه خدمات غیر حضــوری، فعالیت های 
شــرکت گفت : تکمیل و بازسازی ساختمان سمیع 
)سامانه ارائه خدمات غیر حضوری شرکت (، راه اندازی 
مرکز بصیر که فرآیندهای ارائه خدمات به مشترکین و 
متقاضیان را دیدبانی و مدیریت می کند، قرائت کنتور 
به وسیله تبلت که خطاهای انسانی و دیداری را به صفر 
نزدیک نموده، حذف کاغذ از فرآیند انواع گزارشــات 
مامورین قرائت و مسئولین تست و نصب کنتور، توسعه 
فعالیت های خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق، نصب 
و راه اندازی 500 کیلووات تجهیزات و پانل های انرژی 
خورشیدی، راه اندازی سامانه های نظرسنجی، تکریم 
ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست های مردمی و 
ارائه کامل خدمات الکترونیک بر روی سایت شرکت، 
راه انــدازی تابلوهای اطالع رســانی الکترونیک در 
کلیه امور اجرایی، بخش دیگری از اقدامات شــرکت 
توزیع برق اصفهان در ســال 94 بوده است که همه 

این فعالیت ها کاهــش مراجعات مردمی را به میزان 
80 درصد به همراه داشــته اســت و ما می کوشیم 
مراجعات حضوری مردم به صفر نزدیک گردد. نتایج 
این اقدامات که نتیجه همکاری همســران و پدران 
شماست، توزیع برق اصفهان را به یک شرکت سرآمد 

و برتر ارتقاء داده است. 
مهندس پیرپیران ســرمایه اصلی شرکت را نیروی 
انسانی و پیمانکاران و کارشناسان متخصص توصیف 
کرد و افزود: افزایش کارایی و توجه به درخواست های 
کارکنان نیز در سال 94 و 95 بیش از سال های گذشته 
مدنظر قرار گرفت و در این راستا با استفاده از ظرفیت 
های منابع بانکی به منظور ارائه وام و دیگر تسهیالت، 
ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، رفاهی و آموزشی به 
کارکنان و پرسنل شــرکت های پیمانکاری، توسعه 
خدمات بیمه تکمیلی، بیمه عمر و ذخیره ســنوات 
حتی برای پرســنل شــرکت های پیمانکار به انجام 
رسیده است. همچنین توسعه ساختارهای مشارکت 
پذیری کارکنــان ) کانون بازنشســتگان، برگزاری 
همایش های مختلف (، بازنگری و تدوین دستورالعمل 
ها در ســامانهLMS ، توســعه و برگزاری مسابقات 
مهارت شــغلی و بهره گیری از ســامانه جامع منابع 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :

سرآمدی شرکت توزیع برق در بومی سازی نرم افزارها 
سامانه ها و مدیریت میدانی
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

انسانی جهت پرسنل رسمی و پیمانکاری از شاخص 
ترین اقدامات شــرکت در حوزه منابع انسانی است و 
ارتقاء این شــاخص ها نشان می دهد که ما به انتقال 
تجربیات از نسل های گذشته به همکاران امروز توجه 
داشته ایم و همه مجموعه های یاد شده را سرمایه های 
اصلی شرکت می دانیم و تالش کرده ایم تا پیوندهای 
بین نسلی را استوار سازیم و باور داریم آنچه که امروز 
در آینه تمام نمای شرکت مشاهده می کنیم، نتیجه 
تالش همکاران در گذشته اســت. به همین دلیل از 
پیشکسوتان و بازنشســتگان در این جشن تجلیل 
خواهد شــد. وی تاکید کرد : در حــوزه تحقیقات، 
ارتباط گسترده با دانشگاه های سطح استان، استفاده 
از اساتید مجرب در پروژه های تحقیقاتی، آموزش و 
مشــاوره ارائه ده ها مقاله توسط کارشناسان شرکت 
در سطح ملی و استانی، اعالم 42 اولویت تحقیقاتی 
به شرکت مادر تخصصی توانیر و تصویب 27 اولویت 
تحقیقاتی توســط ســتاد صنعت برق که عملیات 
اجرایی شــماری از این پروژه ها در حال حاضر آغاز 
شــده که در این مدت تعداد 500 پیشنهاد از طرف 
همکاران و مردم ارائه و مورد استفاده قرار گرفت. وی 
گفت : در حوزه تحقیقات عالوه بر موارد یاد شــده، 9 

دستگاه برتر شرکت نیز به انجمن صنفی کارفرمایان 
شــرکت های توزیع برق ارائه شــده که داوری های 
مقدماتی نشان می دهد چندین دستاورد شرکت در 
سطح ملی و در جشــنواره نوآوری های شرکت های 
توزیع پذیرفته خواهد شــد که این بخش از عملکرد 
ما نشانگر فعالیت های شرکت در حوزه تحقیقاتی و 
دانشگاهی اســت و باید از تالش ها و توجهات علمی 

کارشناسان و مدیران قدردانی کنیم. 
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود با توجه به اینکه فعالیت های اجرایی، 
مشاوره ای ، مهندسی و خدماتی شرکت برون سپاری 
شده اســت نرم افزار مدیریت و نظارت فعالیت های 
برون سپاری شده در سال 94 تکمیل و بر روی پرتال 
شرکت بارگذاری شــده و در راستای کوچک سازی 
ساختار اداری، باقیمانده فعالیت های قابل واگذاری 

به بخش خصوصی باتجربه واگذار شد.
مهندس پیرپیران فعالیت های اجرایی شــرکت را 
تشــریح کرد و اظهار داشــت : در سال گذشته 670 
کیلومتر کابل و شــبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 
به منظور بازسازی و توسعه شبکه و پذیرش 36500 
انشعاب جدید و ایجاد 8 شبکه اصلی یا فیدر به منظور 

پایداری بیشتر شبکه و 238 دستگاه ترانسفورماتور 
به زیرساخت های برق اصفهان افزوده شده و 28000 
انواع چراغ پربازده کم مصرف نیز در مدار قرار گرفت 
که مهمترین آن روشــنایی بازار اصفهان می باشد و 
امســال نیز در دهه فجر 730 پروژه بزرگ و کوچک 
با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان در مدار قرار می 
گیرد این گزارش حاکی ست ؛ فعالیت های مدیریت 
مصرف برق در سال 94 چشمگیر بوده، به گونه ای که 
رشد زیاد مصرف برق در سال 95 نیز کنترل گردید و 
خانه فرهنگ مدیریــت مصرف برق اصفهان که تنها 
قرارگاه فرهنگی مدیریت مصرف برق کشــور است 
برای کلیه مخاطبین و مشــترکین اصفهانی برنامه 

ریزی و مدیریت مصرف برق داشته است.
گفتنی است : شرکت توزیع برق اصفهان در سال 94 
به عنوان شــرکت قابل تقدیر در ارزیابی وزارت نیرو 
و در جشــنواره های روابط عمومی های برتر استان، 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران و کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران، برتر شــناخته شده 
است و در ســال 94 و 95 در جشنواره شهید رجایی 
استان و در شاخص های اختصاصی به عنوان شرکت 

برتر معرفی گردید.

در دهه فجر امسال 730 پروژه بزرگ و کوچك برق رسانی با اعتباری بالغ بر 60 
میلیارد تومان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افتتاح و بهره برداری 
از آن آغاز خواهد شد. برکناری کابل های فرسوده روغنی 50 ساله در گوشه و 
کنار شهر، نصب و تجهیز فن آوری های نوین ویژه مدیریت هوشمند شبکه، 
استفاده ی گسترده از کابل های خودنگه دار و تامین برق پروژه های جدید 
با فن آوری های روز، بهینه سازی شبکه های روستایی شرق اصفهان، تامین 
روشنایی ورودی 30 روستا، برق رسانی به مجتمع های بزرگ مانند شهرک 
سالمت، ایجاد روشنایی با المپ های ال ای دی در محموده غرب اصفهان، 
بازسازی و بهینه سازی شبکه های هوایی، تامین برق مسکن مهر بهارستان 

از جمله ی پروژه های مهم در دهه فجر امسال می باشد.
مهندس حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان با اعالم این گزارش افزود : با اجرای پروژه های یاد شده، اتوماسیون 
و هوشمندسازی شبکه به نقطه مطلوب خود نزدیك شده و خاموشی های 
خواسته و ناخواسته بســیار کاهش یافته و عالوه بر حفظ و افزایش زیبایی 
مبلمان شــهری، ضریب ایمنی، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه افزایش 
می یابد. گفتنی است : برای اجرای پروژه های یاد شده 122 دستگاه پست 
زمینی، کمپکت و ترانسفورماتور هوایی تجهیز و 203 کیلومتر انواع کابل و 
شبکه ی فشار متوسط و ضعیف زمینی و هوایی احداث و 3500 تعداد چراغ 

پر بازده کم مصرف و ال ای دی نصب و روشن می گردد.

 دهه فجر امسال با 730 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی
 با اعتباری بالغ بر 60 ميليارد تومان
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان پیرامون پروژه های 
قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر گفت: در دهه مبارک 
فجر شرکت آبفا اســتان اصفهان 16 پروژه در بخش آب و 
فاضالب با اعتباری بیــش از یک هزار و 30 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
مهندس هاشم امینی به افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضالب 
سده   و ورنامخواست اشــاره کرد و گفت: عملیات احداث 
این تصفیه خانه در تیرماه سال 92 آغاز شد اجرای عملیات 
احداث تصفیه خانه فاضالب ســده لنجان و ورنامخواست 
براساس انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان 
اصفهان با مجتمع فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت به 
طوریکه مقرر گردید با سرمایه گذاری بخش خصوصی این 
پروژه در بازه زمانی 3 ســاله عملیاتی شود که خوشبختانه 
ایــن امر محقق گردید در حالی که اگر قــرار بود این پروژه 
با تخصیص اعتبارات دولتی اجرایی شــود حداقل 20 سال 
زمــان می برد دلیل آن هم تزریق قطــره چکانی اعتبارات 

دولتی بود.
وی افزود: تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و ورنامخواست 
در مســاحتی به وسعت 32 هزارمتر مربع احداث شد که به 
روش لجن فعال و هوادهی گســترده با دبی خروجی 189 
لیتر در ثانیه و دبی ورودی 4 هزار و 680 مترمکعب در روز 
است که پیش بینی شده با بهره برداری از فاز اول این تصفیه 
خانه جمعیتی بالغ بر 38 هزار نفر تحت پوشــش خدمات 

شبکه فاضالب قرار گیرند.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با 
اشاره به افتتاح فیلتر شنی )تصفیه فیزیکی( آب فریدونشهر 
گفت: فیلتر شنی آب فریدونشهر در حالی عملیاتی شد که به 

دلیل شرایط آب و هوایی این شهرستان که در غرب استان 
قرار دارند و نیز وجود چشــمه لنگان که یکی از سرشــاخه 
زاینده رود است در این منطقه قرار دارد که اصوالً در هنگام 
بارندگی با سیالبی شدن رودخانه چشمه لنگان کدورت آب 
حدود تا NTU 40 افزایش می یافت که این امر مشکالتی 
برای تأمین آب شرب منطقه ایجاد می کرد که خوشبختانه 
با اجرایی شدن آن که مجهز به 4 فیلتر شنی است کدورت 
آب به زیر یک NTU می رسد. بر این اساس می توان گفت 
عملیاتی شــدن این پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار می 

باشد.
وی در خصوص بهره برداری از تبدیل هواده سطحی فاز 2 
تصفیه خانه شمال به هوادهی عمقی و تبدیل هواده سطحی 
فاز 2 تصفیه خانه فاضالب جنوب به هوادهی عمقی گفت: 
با تبدیل شدن هواده ســطحی فاز 2 تصفیه خانه فاضالب 
شمال و جنوب به هوادهی عمقی راندمان فرایند تصفیه در 
این تصفیه خانه افزایش می یابد به طوریکه تأثیر بسیاری 
در افزایش کیفیت پساب خروجی در این تصفیه خانه های 

فاضالب دارد و نیز بازسازی حوض های ته نشینی اولیه فاز 
3 تصفیه خانه جنوب هم به پایان رســید و در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد این درحالیست که از سال 62 تاکنون 
ســرریز حوضچه ها تعویض نشده بود و به علت فرسودگی 
و تأثیر ســویی در فرایند تصفیه داشــت که خوشبختانه با 

بازسازی آن فرایند تصفیه بسیار ارتقا یافته است.
مهندس امینی گفت: یکی از پروژه هایی که در دهه مبارک 
فجر به بهره برداری می رســد نصــب و راه اندازی آنالیزور 
مولتی پارامتر تصفیه خانه های بهارســتان و جنوب است 
که با اجرایی شدن این پروژه پارامترهای آلودگی پساب به 
صورت آنالین اندازه گیری می شود و نیز نتایج کیفی پساب 
به صورت آنالین قابل مشاهده و بررسی است این درحالیست 
که عالوه بر تصفیه خانه فاضالب بهارستان و جنوب، شرکت 
آبفا استان و اداره محیط زیست می توانند به صورت آنالین 
کیفی بودن پســاب خروجی این تصفیه خانــه ها را مورد 
بررســی قرار دهند در حالیکه تا قبل از اجرایی شــدن این 
پروژه واحدهای نظارتی تنها به صورت موردی می توانستند 
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کیفیت پساب را ارزیابی کنند در حالی که هم اکنون این امر آنالین و در هر 
لحظه شدنی است که این فرایند مؤثر در افزایش کیفیت پساب خروجی از 

این تصفیه خانه است.
مهندس امینی پیرامون اجرای عملیات کلکتور فاضالب خیابان میردامادی 
جهت حذف ایســتگاه پمپاژ فاضالب دستگرد و اجرای عملیات انتقال آب 
و ایســتگاه های پمپاژ فاضالب شــماره 1 و 2 شــهرک برق و الکترونیک 
خاطرنشــان ســاخت: با اجرای یک و نیم کیلومتر کلکتور فاضالب به قطر 
1200 میلی متر در خیابان میردامادی و ساخت 2 حوضچه مخصوص بخشی 
از فاضالب شهرســتان خمینی شهر که از طریق ایستگاه پمپاژ دستگرد به 
تصفیه خانه فاضالب شــاهین شهر انتقال می یافت یا حذف ایستگاه پمپاژ 
دســتگرد تنها از طریق خط انتقال 1200 میلی متر به تصفیه خانه شمال 
اصفهان منتقل می شــود که در حقیقت با حذف ایستگاه پمپاژ دستگرد نه 
تنها باعث حذف بو در منطقه می شود بلکه کاهش هزینه ها را نیز دربرداشته 
است. همچنین با عملیاتی شدن خط انتقال آب به شهرک برق و الکترونیک 
بسیاری از کارگاهها و کارخانجات مستقر در این واحد صنعتی نیاز آبی آنها 

برطرف می شود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان درخصوص 
احداث شیرخانه ورودی به فلمن، احداث شیرخانه خروجی از فلمن، احداث 
شیرخانه ارغوانیه، احداث شیرخانه دینان، احداث شیرخانه زازران گفت: در 
سالهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان به جهت کمبود منابع آبی یکی از 
اولویت های آن تأمین و توزیع عادالنه آب در تمام روزهای سال بوده است بر 
این اساس احداث شیرخانه های مختلف در نقاطی که نیاز بیشتری احساس 
می شــد همچون ورودی به فلمن، خروجی از فلمن، ارغوانیه، دینان، قلعه 
میر و زازران در دستور کار قرار گرفت به طوریکه درحال حاضر با اجرای این 
پروژه ها در هنگام وقوع حوادث مهار و کنترل حوادث بهتر انجام می شــود 
ساختار فنی خطوط انتقال آب اصالح شــد که در نهایت با کنترل به موقع 
حوادث و اصالح خطوط انتقالی نه تنها از هدررفت آب جلوگیری می شود 
بلکه احداث شــیرخانه در نقاط پرحادثه و اصالح خطــوط انتقال و توزیع 

عادالنه آب محقق می شود.
مهندس امینی اعالم کــرد: در دهه مبارک فجــر از 190 کیلومتر اجرای 
شــبکه فاضالب و 136 کیلومتر اجرای شبکه آب در سطح استان اصفهان 
بهره برداری می شود این درحالیست که مردم در جای جای استان همچنان 
خواهان بهره مندی از خدمات شــرکت آبفا هستند و بر این اساس اجرای 

شبکه آب و فاضالب بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته است.
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دکتر ابراهیمی درباره هدف کلی تشــکیل بازار آب می گوید: در 
بازار آب هدف حفظ منابع آبی موجود و سوق آن به سمت مصرف 
بهینه است. بازار یک نهاد برای مبادله است و بازار آب نهادی برای 
مبادله حق بهره برداری آب خواهد بود. از آنجا که این موضوع در 
کشــور بجز برخی مناطق محدود، موضوع جدیدی است وزارت 
نیرو در چارچوب طرح تعادل بخشی، چهار منطقه مطالعاتی را به 
عنوان پایلوت مطالعات و اســتقرار بازار آب محلی در سطح کشور 
در دســتور کار خود قرار داده اســت. مناطق پایلوت این طرح در 
اســتانهای تهران، البرز، قزوین و اصفهان )دشت برخوار( در نظر 
گرفته شــده اســت. اگر نگاهی به وضعیت مدیریت منابع آب در 
کشور داشته باشــیم می توان مدیریت منابع آب در کشور را به 4 
دوره اصلی؛ فراوانی نســبی آب، دوره مدیریت عرضه که با احداث 
شبکه های آبیاری و سدها همراه بود، دوره مدیریت تقاضا و دوره 
بازتخصیص آب رده بندی کرد. استقرار بازارهای محلی آب اساس 
ورود به دوره بازتخصیص منابع آب محســوب می گردد. محدود 
بودن منابع آب و روند رو به رشد تقاضاها یکی دیگر از ویژگی های 
دوره باز تخصیص محسوب می گردد. در دوره ی بازتخصیص آب، 
منابع آب برای مصارفی که بازدهی بیشتری دارند، مورد تخصیص 
مجدد قرار میگیرند. بدیهی اســت که در وضعیت فعلی بهره وری 
آب به خصوص در بخش کشاورزی بسیار پائین بوده و ضروری است 
از طریق مکانیزم بازار، آب را به ســمت مصرف بهینه و بهره وری 
بیشتر سوق داد. در حقیقت این وظیفه بازار است که مشخص کند 
آب به کدام پروژه یا طرح اختصاص یابد. البته اســتقرار بازار آب 
بدون چالش نیست و ورود به دوره باز تخصیص حتما با چالش های 
حقوقی، تشدید رقابت های اجتماعی و حتی زیست محیطی همراه 
خواهد بود که می بایست در مطالعات پایلوت این موارد به خوبی 
مورد بررســی قرار گیرد. دکتر ابراهیمی از وضعیت بازتخصیص 
آب که در حال حاضر در برخی مناطق به صورت غیر رسمی و غیر 
قانونی در حال جریان است می گوید: با توجه به محدودیت منابع 
آب در حوضه زاینده رود و عدم امکان بارگذاری بیشتر بر این منابع، 
عمال امــکان تخصیص جدید آب برای مصارف جدید وجود ندارد 
و حتی امکان تامین آب برای تخصیص های گذشــته نیز با توجه 
به خشکسالی های اخیر، توسعه نامتوازن مصارف آب در حوضه و 
تغییر اقلیم وجود ندارد.  از طرفی چون بازار رسمی و قانونی برای 

مبادله حق بهره برداری آب وجود ندارد، خرید و فروش آب )بدون 
تغییــر نوع تخصیص و بر خالف قوانین موجود( در ســطح برخی 
مناطق در جریان است که البته در بیشتر این مبادالت فروش آب 
از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت صورت میگیرد. همانطور 
که گفته شد نکته منفی مبادالت آبی موجود عدم توجه به قانون، بی 
توجه به وضعیت منابع آب و حتی فروش آب از محل برداشتهای غیر 
مجاز )از طریق چاههای فاقد پروانه و حتی اضافه برداشت چاههای 
دارای پروانه بهره برداری( است و لذا اهمیت تشکیل نهادی برای 
ساماندهی وضعیت موجود با عنوان بازار آب را دو چندان می کند. 
در نهاد بازار آب هــدف اصلی ایجاد زیربنای قانونی جهت خرید و 
فروش حق بهره برداری آب در چارچوب ضوابط و قوانین تضمین 

کننده حفظ منابع آب، حفظ محیط زیست 
و افزایش بهره وری آب اســت. مدیر دفتر 
برنامه ریزی آب و بررســی های اقتصادی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهــان تأکید 
می کند که ما در ایــران حق مالکیت آب 
نداریــم و در بازارهای محلی آب تنها حق 
آبه ها و پروانه های بهره برداری آب پس از 
تغییر نــوع تخصیص و اصالحات ضروری 
در چارچوب نظام تعریف شــده در هیات 
مرکزی تنظیم مقررات بازار آب قابل خرید 

و فروش خواهد بود. هیات مرکزی تنظیم مقررات بازار آب نهادی 
خواهد بود که در وزارت نیرو شکل خواهد گرفت و وظیفه آن تعیین 
مقررات و تنظیم ضوابط حاکم بر بازار با هدف قانونی ساختن مبادله 
حق بهره برداری آب خواهد بود این نهاد وظیفه بررســی حقوقی 
اسناد باال دستی و در صورت ضرورت پیشنهاد تغییر قوانین را در 
چارچوب ضوابط زیست محیطی، طرح تعادل بخشی، ایجاد بستر 
مناسب جهت مبادله آسان آب و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار 
آب را به عهده خواهد داشت. در راستای استقرار بازارهای محلی 
آب، مدیریت های منطقه ای در ســطح استان ها یا مناطق کشور 
سازماندهی شده و در ســطح محدوده های مطالعاتی، بازارهای 

محلی آب شکل خواهد گرفت. 
البته مباحث مهم دیگری که در محدوده های پایلوت مد نظر قرار 
داده ایم واکنش های اجتماعی و اقتصادی نسبت به تشکیل بازار 

آب است و بررسی این نکته که در چه مناطقی بازار های آب مورد 
استقبال قرار خواهند گرفت و البته تبعات اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی تشــکیل بازار های آب در مناطق مختلف چگونه 
خواهد بود. یکی دیگر از چالش های پیش رو تشکیل بازار های آب 
شفاف نبودن ســند های حق آبه بری است. بهر حال بازار آب نیز 
مثل هر بازار دیگری نیاز به اســناد حقوقی و قانونی دارد که بتوان 
بر اســاس آنها مالکیت افراد از نظر حق بهره برداری را احراز نمود 
و بتوان از آنها به عنوان پایه ای برای داد و ســتد استفاده کرد. وی 
تشکیل بازار آب و موفقیت در آن را به صورت جزئی از کل می داند 
که همه زنجیره ها به طور پیوسته به هم متصل اند و باید همه چیز 
در آن به صورت یکپارچه دیده شود. دکتر ابراهیمی می افزاید: در 
این بازار هرکسی باید سند حق بهره برداری 
داشته باشــد، همین طور باید پروانه ها بر 
اساس ضوابط جدید اصالح و تعدیل شوند 
و مهم تر از همه چاههای متقاضیان باید به 
کنتور هوشمند تجهیز شوند. البته با تغییر 
نوع مصرف در صورت خرید و فروش میزان 

مصرف پروانه هم اصالح می شود. 
با استقرار بازارهای آب امید آن می رود که 
نقش نظام سنتی تعرفه و قیمت گذاری کم 
رنگ شده و قیمت های واقعی آب بر اساس 
ضوابط بازار تعیین و منتهی بــه ارزش گذاری واقعی آب منطبق 
بر مصرف بهینه گــردد. دکتر ابراهیمی از تجربه ایران در بازار آب 
می گوید: بازار آب شــکل گرفته در مجن در استان سمنان نمونه 
موفقی از بازار محلی در ابعاد کوچک است. در دنیا هم در آمریکا، 
استرالیا، مکزیک ، شیلی و ... بازارهای محلی آب تشکیل شده اند 
که در برخی موفقیت آمیز و در برخی هم با شکست مواجه بوده اند. 
در این کشورها تشکل های مردمی به همراهی رسانه های جمعی، 
افراد مطلع و حاکمیت قانون زیرساختهای قوی برای امکان مبادله 
حق بهره برداری آب بر پایه اعتماد بوده اند. مدیر دفتر برنامه ریزی 
آب و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای اصفهان در پایان 
می گوید: در صورت پیشــرفت تمامی جوانب بازار آب در ایران و 
کارکرد درست تمامی اجزا، می توان به شیوه کارآمدی رسید که 

مدیریت مصرف منابع آب کشور را سامان دهد. 
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   بازار آب  پاسخی
  به چالشهای این روزهای
 آب کشور

 در دنیا هم در آمریکا،
 استرالیا، مکزیک ، شیلی و ...
 بازارهای محلی آب تشکیل

 شده اند که در برخی موفقیت
 آمیز و در برخی هم با شکست

مواجه بوده اند

در پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا عنوان شد که پس از سال 
2050 میالدی، ایران به یکی از کشورهای تشنه دنیا مبدل خواهد شد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان ، در ایران به طور متوسط 86 درصد 
از آب تجدید پذیر کشور استفاده می شــود و البته بر اساس اطالعات موجود در 
حوضه زاینده رود قریب به  تمامی منابع آب تجدید پذیر سالیانه استفاده می شود.  
شواهدی مانند خشك شدن رودخانه زاینده رود، حجم بی سابقه کم آبی در سد 
زاینده رود و تاالب های خشك حوضه موید این نظر می باشد. مقدمه های تکراری 
از خشکی ایران و دالیل این روزهای وضعیت مدیریت منابع آب کشور را کنار می 
گذاریم تا درباره چه باید کرد بیشتر بگوییم. با مدیر دفتر برنامه ریزی آب و بررسی 
های اقتصادی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دکتر بابك ابراهیمی، درباره یکی از 

راههای امتحان شده در دنیا با نام بازار آب گفت وگو می کنیم. 
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

باتوجه به وضعیت نامساعد منابع آب زیرزمینی دربسیاری 
از استانهای کشور و از جمله اصفهان ، در سال 1393 طرح 
ملی ” احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی کشــور“ 
در شــورای عالی آب تصویب گردید که در آن وزارت نیرو 
با همکاری ســایر ارگانهای ذی ربط)بــه خصوص جهاد 
کشــاورزی(موظف به  احیــاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی کشــور طی برنامه ای 20 ســاله گردیده است 
.این طرح که نشــان از رویکردغیرسازه ای وزارت نیرو دارد 
و درحال حاضر وســالهای پیش رو از مهمترین برنامه های 
وزارت نیرو خواهد بود ، مشــتمل بر 15 پروژه می باشد که 

در زیر تیتر وار آمده اند.
1- حفر و تکمیل شــبکه چاههای مشــاهده ای سطح آب 

زیرزمینی)شبکه  پیزومتری ( در دشت های کشور

2-  نصب تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی )On line( بر 
روی ایستگاهها و منابع آب  انتخابی

3- تهیه بیالن و بانک اطالعاتی منابع آب در دشتها به صورت 
به روز

4- پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین 
در محدوده مطالعاتی

5-  ایجاد و اســتقرار  بازار محلی آب در محدوده مطالعاتی 
)مستمر(

6-  ایجاد تشــکل های آب بران و انجــام حمایت های مالی 
و فنی از آنها در محدوده )توسط وزارت جهاد کشاورزی(

7- به روز نمودن سند ملی آب در  محدوده مطالعاتی  )توسط 
وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه پروانه بهره برداری بهینه(

8- خرید و انسداد چاه های کم بازده کشاورزی

9- ســاماندهی شــرکت های حفار و نصب   GPS بر روی 
دستگاه های حفاری موجود در استان

10- جایگزینی  پساب تصفیه خانه های فاضالب با چاه های 
کشاورزی در دشت  های ممنوعه و بحرانی

11-  تقویت و استقرار گروه گشت و بازرسی دشتها و منابع 
آب

12-  نصب دســتگاه کنتور حجمی و هوشــمند آب و برق  
کنترل برداشت از چاهها

13- کنترل،  نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد 
پروانه مضر به مصالح عمومی

14-  اجرای پــروژه تغذیه مصنوعی و پخش ســیالب در 
دشت های ممنوعه ومطالعه و اجرای پروژه های آبخیزداری

15- آموزش ، اطالع رسانی و فرهنگسازی

 تقویت گروههای گشــت وبازرســی منابع آب درسطح 
دشــتهای اســتان به تعداد50 اکیپ ) تحقق 87 درصدی 
برنامه ها( که منجر به گزارش به موقع و جلوگیری از بسیاری 

از تخلفات آبی شده است.
 

  مطالعات الزامات پیاده ســازی بــازار محلی آب )تبادل 
حقابه ها( در دشــت پایلوت اصفهان-برخوار )پیشرفت 30 

درصد( بااســتفاده از خدمات دانشگاه صنعتی اصفهان)به 
عنوان دانشــگاه معین شــرکت آب منطقه ای اصفهان در 

طرح تعادل بخشی(
  پیاده ســازی مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی یا تشکل 
آببران در 5 دشــت پایلوت بااولویت دشت اردستان نطنز با 

پیشرفت 30 درصد
   اطالع رســانی و آگاهی بخشی و فرهنگسازی 7گروه 
عمده اثرگذار  شــامل کشــاورزان، مقامــات اجرایی، 
دانش آموزان، بانوان، روحانیون، سمن ها،قضات و نیروی 
انتظامی، رسانه ها با اســتفاده از خدمات مشاور در سطح 

استان

     انعقاد قرارداد جهت نصب حدود 1200 کنتورهوشمندآب 
و برق روی چاهها و پمپاژهای حریمی زاینده رود 

 

  پیاده ســازی نــرم افزارجامــع بانک اطالعــات منابع 
آب)ساماب( در سطح استان با پیشرفت 50 درصد

  اصالح و تعدیل دبی پروانــه چاهها مطابق قانون مصرف 
بهینه و معقول آب کشــاورزی و نیــز آب قابل برنامه ریزی 

دشتها
 انجام مطالعات تعیین عمق ســقف کف شکنی چاه ها در 

5 دشت پایلوت 
 مطالعات تعیین حریم کیفی منابع آب در محدوده های 

مطالعاتی باالدست زاینده رود 
  تکمیل شبکه چاه های مشاهده ای اندازه گیری سطح آب 
زیرزمینی در5 دشت پایلوت به میزان 2300 متر درسالهای 

94 و 95
  خرید 15 دســتگاه دیتاالگــر درون چاهی و نصب روی 

چاه های مشاهده ای

معرفی طرح احیا و تعادل بخشی  منابع آب زیرزمینی:

 عملکرد شرکت آب منطقه ای اصفهان مربوط به برخی از پروژه های طرح احیاوتعادل بخشی در طی سالهای 92 تا دی 95 

نصب کنتور هوشمند روی 
چاهها

تعدادسال
13921428
13930
13941278
1395205
2911جمع

کنترل منصوبات
)جلوگیری از اضافه برداشت(

تعدادسال
1392221
139316
139445
1395518
800جمع

توقیف دستگاهها و ادوات 
غیرمجاز حفاری

تعدادسال
1392258
1393446
1394355
1395280
1339جمع

انسداد چاههای غیرمجاز
حجم صرفه تعدادسال

)MCM(جویی
13922426.55
139331217.67
139474030.11
139562929.63
192383.96جمع
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

 افتتاح و بهره برداری از 28 پروژه آبرسانی به روستاهای
 استان اصفهان توسط شرکت آب و فاضالب روستایی این استان
 بهره مندی 65000 نفر از آب شرب سالم و پایدار همزمان با  سی و هشتمين فجر انقالب

سيستم تصفيه آب به روش حذف انتخابی یون 
نيترات )تبادل یونی( در روستای داشکسن

در طی 50 سال گذشته  چرخه نیتروژن به دلیل تجمع دائم نیترات در آبهای سطحی 
و زیرزمینی شدیدا تغییر کرده است.

امروزه منشا انسانی نیتروژن )که کودهای نیتروژنه بزرگترین آنها هستند( تثبیت آن 
را از طریق فرآیند طبیعی تا 30 درصد افزایش داده است. 

کودهای نیتراته مهمترین ماده شیمیایی بوده که به طور وسیع در کشاورزی استفاده 
می شوند و باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شود.  حداکثر نیترات در آب آشامیدنی 
50 میلی گرم بر لیتر بر حسب یون نیترات می باشد. برای کاهش نیترات در منابع آب 

آشامیدنی دو روش وجود دارد:
1. اصالح فعالیتهای کشاورزی )پیشگیری(

2. روشهای تصفیه که شامل جایگزینی، رقیق سازی، ذخیره سازی و تصفیه می باشد
با توجه به اینکه میزان یون نیترات در منابع آب غرب استان اصفهان در حال افزایش 
است و به دلیل اینکه رسالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان تامین آب 
بهداشتی و سالم می باشــد، برای اولین بار در سطح کشور سیستم تصفیه آب حذف 
انتخابــی یون نیترات )رزینهای تبادل یون( طراحی، خریداری و نصب شــد.  در این 
سیستم  از رزینهایی استفاده می شود که یونهای نیترات را با کلرید جایگزین می کند.
سیســتم تصفیه حذف انتخابی یون نیترات در روستای داشکسن با هزینه ای بالغ بر 
540 متر مکعب در شبانه روز طی یکسال طراحی و ساخته شد که مشخصات پروژه 

به شرح ذیل می باشد:
1. خرید امتیاز برق سه فاز

2. اجرای شبکه برق سه فاز و نصب ترانس
3. اجرای ساختمان پیش ساخته به مساحت 80 متر مربع

4. آزادسازی زمین و اجرای فنس کشی به طول 140 متر مربع
5. نصب دستگاه نیترات زدا )رزینهای تبادل یون(

6. خرید و نصب کلریناتور
7. اجرای سپتیک به منظور ذخیره سازی پساب و دفع آن به حجم 30 متر مکعب

8. خرید و نصب مخازن پیش ساخته به حجم 100 متر مکعب
9. اجرای شیراالت و تاسیسات مربوطه

10. خرید و نصب پمپ سانتریفوژ

تعداد شهرستاننام پروژه
روستا

جمعیت بهره بردار/ 
نفر

اعتبار هزینه شده
میلیون ریال

231522852اردستانآبرسانی به مجتمع اونج ظفرقند

123116550اردستانآبرسانی به مجتمع اسالم آباد

32619419اردستانآبرسانی به مجتمع ریگستان

113972450اردستانآبرسانی به روستای تلک آباد

23522500اردستانآبرسانی به روستای جنبه ومکان

11280249814اصفهانآبرسانی به مجتمع 11 روستای ورتون - یک لنگی

126761300اصفهانآبرسانی به روستای رامشه

تیران آبرساني به مجتمع 41 روستا
45883108221وکرون

1212019743دهاقانآبرساني به روستاهاي پوده وقهه

1336790دهاقانآبرسانی به روستای علی آباد گچی

117633670دهاقاناصالح و توسعه شبکه آب قمبوان و گنج قباد

113524150دهاقانآبرسانی به روستای همگین

262670083سمیرمآبرسانی به مجتمع 21 روستای پادنا

1461694سمیرمآبرسانی به روستای گل افشان

شاهین آبرسانی و اصالح شبکه به روستای سه
12812500شهرو میمه

112741500شهرضاتامین آب آشامیدنی روستای مهیار

113292000فریدناصالح شبکه توزیع آب روستاي ازونبالغ

7239537635فریدونشهرآبرسانی به مجتمع قلعه سرخ

114106950فریدونشهرآبرسانی به روستای خویگان

2255633488فالورجانآبرسانی به مجتمع 15روستایی پالرت

129230180کاشانتکمیل مجتمع آب آشامیدني دره

266316650کاشانآبرساني به مجتمع جوینان و قهرود

169824306کاشانآبرسانی مجتمع آذران

5715017219لنجانآبرساني به مجتمع 5 روستاي لنجان

222416547955مبارکهآبرساني به مجتمع 22 روستاي فخرآباد

994634501نایینتامین آب شرب بخش مرکزی نایین )الی سیاه(

218712188نایینآبرسانی به مجتمع کوهستان وبهارستان نایین

182022931نجف اباداصالح و توسعه شبکه هاي آب اشن گلدره

288864506610739 پروژهجمع کل

افتخارات کسب شده در سال 95 
  رتبه برتر روابط عمومی  و آموزش همگانی در میان شرکتهای آب و فاضالب روستایی کشور
  رتبه برتر در زمینه “پایش بهینه منابع آب” در بین شرکتهای آب و فاضالب روستایی کشور

  رتبه برتر در میان وبگاههای اینترنتی شرکتهای آب و فاضالب کشور
  رتبه برتر در زمینه کاهش آب بدون درآمد  در میان شرکتهای آب و فاضالب روستایی کشور
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

ف
نام پروژهردی

مبلغ اعتبار محل اجرای پروژه
مورد نیاز

استانیروستاشهرستان

 علی عرب-ده کلبعلی- چادگانآبرسانی به مجتمع ده کلبعلی و  علی عرب1
10000قرقر -انالوجه-معروف آباد

 آبرسانی به مجتمع  22 روستایی 2
12000خشکرود وارجنکخوانسارویست  -فاز سوم 

6000نیستانک-مهر ادراننایینآبرسانی به مجتمع کوهستان بهارستان 3
415000 روستاسمیرممجتمع  حاجی آباد4
7000اونج وظفر قنداردستانآبرسانی به مجتمع اونج  وظفر قند  5
5000قائم آباد بویین میاندشتاصالح و بازسازی شبکه روستای قائم اباد 6
5000بلطاقبویین میاندشتاصالح و بازسازی شبکه روستای بلطاق7

 اصالح شبکه توزیع آب روستای8
6500اصفهانکشهرستان اصفهان اصفهانک - فاز 3

اصالح  شبکه های توزیع آب روستاهای 9
چشمه احمد رضا وحسن تیران وکرونچشمه احمد رضا وحسن آباد علیا

8000آباد علیا

 اصالح شبکه توزیع آب روستای پوده 10
6000روستای پودهدهاقانو قهه- فاز 2

3500اردیبخور وبیابانکآبرسانی به روستای اردیب 11
2000مرق  وسادیانکاشانآبرسانی به روستاهای مرق  وسادیان12
12000بازرگاه -امیر آباد - رهیزسمیرمآبرسانی به مجتمع21 روستای پادنا13

آبرسانی به  مجتمع  41 روستای تیران و 14
3500نسیم آباد -افجان -سواران تیران وکرونکرون

6400روستای ننادگان فریدناصالح و بازسازی شبکه روستای ننادگان 15
5500باغ ملکمبارکهاصالح و بازسازی شبکه روستای باغملک16

 جزالن -حاجی آباد-نایینآبرسان به مجتمع الی سیاه نایین17
6000کوشکویه

آبرسانی به مجتمع 11 روستای ورتون و 18
9000ورتون یک لنگی-زفرهشهرستان اصفهانیک لنگی

 اصالح و بازسازی شبکه روستای19
5000نهر خلج فریدن نهر خلج - فاز2

133400جمع کل )ارقام به میلیون ریال(

پروژه های عمرانی  کلنگ زني شده در هفته دولت سال 1395
شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان

واحد عنوان عملیاتردیف
سنجش

عملکرد 
سال 92

عملکرد 
سال 93

عملکرد 
سال 94

عملکرد
 3 ساله

364547.128کیلومتراحداث و توسعه شبکه توزیع1
164210179553کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع2
94158167419کیلومترخطوط انتقال و آبرسانی3
20235886220310112متر مکعباحداث مخازن هوایی و زمینی4
1724546حلقهحفر چاه5
17172559حلقهتجهیز چاه6
83335125614419602عددتعداد انشعاب آب واگذار شده7

عملکرد واحد سنجشعنوان عملیاتردیف
سال 92

عملکرد 
سال 93

عملکرد 
سال 94

عملکرد
 3 ساله

24988202642485573612سرویستعداد سرویس تانکر سیار1
622129عددتعداد تانکر ثابت جدید2
262372212774260978736124مترمکعبحجم آب توزیع شده3
-970238452389858نفرجمعیت بهره برداری4
4043964161216روستاتعداد روستاهای بهره بردار5

ب - عملکرد ناوگان  آبرسانی سیار

ج - عملکرد توسعه تاسیسات فاضالب 

 الف- عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

واحد عنوان عملیاتردیف
سنجش

عملکرد 
سال 92

عملکرد 
سال 93

عملکرد 
سال 94

عملکرد 3 
ساله

6/8-6/8-کیلومتراحداث و توسعه شبکه جمع آوری1
64111کیلومتراجرای خطوط انتقال 2

خالصه فعاليت های اجرایی در دوره 3 ساله دولت تدبير و اميد

 دریافت گواهينامه استاندارد
  بين المللی ISO/IEC17025  از سوی شرکت 

آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
استاندارد بین الملی ISO/IEC17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و 
کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که سیستم کیفیت به کار گرفته 
شده در آن از نظر فنی صالحیت الزم را داشته و نتایج آن معتبر است. این استاندارد بسیار 
سختگیرانه بوده و سیستم کنترل کیفیت،اقدامات پیشگیرانه، ممیزیهای داخلی، شرایط 
محیط کار، تجهیزات و امکانات و نمونه برداری از الزامات آن است. مجموعه آزمایشگاههای 
آب و فاضالب شرکت آبفار استان با دستگاهها و تجهیزات پیشرفته و کارشناسان باتجربه و 
توانمند خود، آب شرب مصرفی همه روستاهای تحت پوشش را به صورت روزانه پایش میکند 
و سالمت آنها را از نظر شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین مورد بررسی دقیق قرار میدهد. به 
منظور استقرار این استاندارد در آزمایشگاه فیزیکی وشیمیایی و میکروبیولوژی مرکز آبفار 
استان ، تیرماه سال 93 قراردادی با شرکت مشاور منعقد شده و  با ساخت آزمایشگاه جدید 
و خرید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته شرایط برای پیاده سازی استاندارد 
مذکور مهیا گردید. کارشناسان متخصص و باتجربه آزمایشگاههای این شرکت، با دو سال 
کار مداوم توانستند کلیه مستندات آن را تهیه و الزامات این استاندارد را اجرا و   21 پارامتر 
فیزیکی وشیمیایی و میکروبی را در SCOP آزمایشگاه اجرا کنند. ممیزی نهایی مجموعه 
آزمایشگاههای استان توسط مرجع اعتبار دهنده بین المللی شرکت TURKAK ترکیه در 
روزهای 27 و 28 تیرماه انجام شد و شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان توانست 
با دریافت گواهینامه استاندارد بین الملی ISO/IEC17025 برتری خود را در بین شرکتهای 

آب و فاضالب روستایی کشور در زمینه کنترل کیفیت آب شرب حفظ کند.

پروژه های عمرانی بهره برداري شده در هفته دولت سال 1395
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

ف
نام پروژهردی

مبلغ اعتبار هزینه شدهمحل اجرای پروژه

ملی یا ملی روستاشهرستان
استانی شده

استانی

31503850زمان آبادلنجان اصالح و بازسازی شبکه داخلی زمان آباد1

3800-نهر خلجفریدن اصالح و بازسازی شبکه روستای نهر خلج2
2850-بلطاقبوئین و میاندشتاصالح شبکه روستای  بلطاق3
آبرسانی به مجتمع 11 روستایی ورتون 4

و یک لنگی
112900057200 روستااصفهان

8500-هنجننطنزاصالح شبکه روستای هنجن5
250011500پروانهبر خوارآبرسانی به مجتمع آبرسانی علی آبادچی و پروانه6

5000-قلعه سرخفریدونشهرآبرسانی به مجتمع آبرسانی قلعه سرخ7
-5000زرنجانگلپایگانآبرسانی به مجتمع آبرسانی زرنجان8
70001500پودهدهاقاناصالح و بازسازی شبکه روستاهای پوده و قهه9
30006800تیمیارتاصفهاناصالح شبکه روستای تیمیارت10
20003800عروسان گلستانخوروبیابانکآبرسانی به روستای عروسان گلستان11
200013450مرغ و دنبیبرخوارآبرسانی به مجتمع آبرسانی مرغ و دنبی12
30002600کبوتر آباداصفهاناصالح شبکه روستای کبوتر آباد13

56650120850جمع کل )ارقام به میلیون ریال(
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

برنامه راهبردي شرکت توزیع برق استان اصفهان
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهــان به منظــور افزایش 
رضایتمندی مشــترکین و متقاضیــان و افزایش بهره وری 
شرکت،تدوین و اجرای برنامه اســتراتژیک را به عنوان یک 

ضرورت سرلوحه برنامه های خود قرارداده است.
از این رو در خردادماه 1393، برنامه راهبردی شرکت با توجه 
به اسناد راهبردی وزارت نیرو  و شرکت توانیر با چشم انداز سال 
1398 جهت کاهش تلفات شــبکه به 8 درصد ،افزایش ارائه 
خدمات غیرحضوری به 98 درصد،تامین برق مطمئن و پایدار 
و کســب جایگاه اول در شرکتهای توزیع برق تدوین گردید.

پیرو آن،نقشه استراتژی شرکت جهت تعیین برنامه واحدهای 
مختلف و نقش ایشان در تحقق چشم انداز،  ابالغ گردید.

درجهت اجرایی شدن برنامه استراتژی نیز،پیشرفت عملکرد 
برنامه های واحدهای ستادی و شهرستانی در بازه سه ماهه 
پایش و کنترل مــی گردد.درهمین راســتا اولین گزارش 
پیشرفت برنامه استراتژی در ســه ماه اول سال 1395 تهیه 
و منتشر شده است.همچنین توجه مدیران ارشد شرکت به 
ایجاد ارتباط میان بودجه ریزی و برنامه اســتراتژی شرکت 
معطوف گردیده اســت.هدف از این ارتباط،اختصاص منابع 
محدود مالی شرکت به پروژه هایی است که در راستای تحقق 

برنامه استراتژی باشد.
در راستای تحقق چشم انداز 1398 شرکت توزیع برق استان 
اصفهان ،اهم اقدامات انجام شده در سال جاری به شرح ذیل 

می باشد:
1-  راه اندازي سامانه پاسخگویي غیرحضوري به مشترکین 

و متقاضیان برق ) سامانه سمیع(
2- راه انــدازي  ســامانه مدیریت و ســنجش تلفات انرژي 

)مستند(
3-  سامانه اتوماسیون شبکه

4- راه اندازي سیستم مانیتورینگ سامانه هاي خورشیدي
5- ســامانه مانیتورینگ شــاخص هاي عملکردي شرکت 

)پایش(

راه اندازي سامانه پاسخگویي غیرحضوري به 
مشترکین و متقاضیان برق )سامانه سمیع(

موضوع خدمات رســانی مطلوب به مردم در راستای تکریم 
ارباب رجوع از موضوعات مهمی اســت کــه همواره در نظام 

جمهوری اسالمی مورد تاکید قرار گرفته است  .
بدین جهت  شرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور ارتقای 
سطح رضایت مردم و با هدف یکنواخت سازی در نحوه پذیرش 
در خواســت متقاضیان انشــعاب برق و ارائه خدمات پس از 
فروش  به مشترکین »سامانه پذیرش و پیگیری انشعاب برق 
به روش غیر حضوری )سمیع(«را در برق منطقه مرکزی راه 
اندازی نموده است تا 22 نوع خدمت را به ساده ترین روش و 
مطابق با آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و مقررات شرکت 
ارائه نماید. با ارائه خدمات در منزل متقاضیان و مشترکین و 
جلوگیری از ورود ایشان به محیط پر ازدحام شهری و مراکز 

ارائه خدمات ،گام مهمی در مدیریت ترددها، کاهش آلودگی 
هوا و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان در واحد های اداری 
و اتالف وقت و... برداشته شده اســت . خدمات قابل ارائه در 
این مرکــز در دو بخش اجرایی )ارائه خدمات فروش و پس از 
فروش به همراه انواع مشــاوره های فنی( و نظارتی )پیگیری 
درخواست های ثبت شــده و هماهنگی جهت انجام بازدید 

محل، تست، نصب انشعاب و ...( می باشد.
جهت ســهولت ارتباط با این مرکز ،شماره 5 رقمی  37121 
جهت تماس های مردمی تعیین گردیــده که می تواند 30 

تماس همزمان را پشتیبانی نماید. 

راه اندازي  سامانه مدیریت و سنجش تلفات 
انرژي )مستند(

از آنجا که ســنجش تلفات به طور دقیــق ، پیش نیاز اجرای 
پروژه های کاهش تلفات می باشد از ابتدای سال 93 سنجش 
دقیق تلفــات انرژی در اولویت کمیتــه عالی کاهش تلفات 
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان قرار گرفت. بدین منظور 
و با اخذ مجوزات الزم ،ســامانه های قرائت از راه دور بر روی 
مبادی ورودی انرژی شرکت )کنتورهای ابتدای فیدرهای 20 
کیلوولت وDG ها( نصب گردید، همچنین به منظور تفکیک 
تلفات 23 شهرستان،کلیه نقاط تبادل دائم انرژی در سطح 
استان شناســایی و به لوازم اندازه گیری و سامانه قرائت از راه 
دور مجهز گردید و در نهایت با برقراری ارتباطات نرم افزاری ، 
این اطالعات به نرم افزار بازار برق و داشبورد مدیریتی شرکت 

)پایش( منتقل گردید.
هدف اصلی از راه اندازی این ســامانه ، مانیتورینگ و کسب 
اطمینان از صحت عملکرد ســامانه های قرائت از راه دور از 
مبدا )کنتور( تا مقصد )نرم افزار بازار برق( می باشد به نحوی 

که هرگونه اشــکال در کنتور ، اشکال در CT و ضریب CT در 
پســت های فوق توزیع،خرابی MOF های منصوبه در نقاط 
تبادل انرژی،خرابی مــودم و DCU ، قطع ارتباطی کنتور با  
DCU، قطع ارتباط DCU با نــرم افزار قرائت از راه دور ، قطع 
ارتباط با نرم افزار بازار برق و هرگونه اشکال دیگر که در مسیر 
انتقال اطالعات انرژی به وجود آید در مدت کمتر از 24 ساعت 
در سامانه مستند قابل رؤیت و پیگیری می باشد. طبق برنامه 
ریزی صورت گرفته حدود 600 فیدر در 80 پست فوق توزیع 
، 25 نقطــه تبادل انرژی و کلیه مولدهای مقیاس کوچک در 
سطح شرکت از طریق این سامانه کنترل خواهد شد. شرکت 
توزیع برق استان اصفهان با میزان تلفات انرژی 8.1 درصد در 
سال 94 جزء شرکت های توزیع برق پیشرو در زمینه کاهش 

تلفات در سطح کشور می باشد.

سامانه اتوماسیون شبکه
در راستای اهداف کالن شرکت توزیع برق استان اصفهان، امور 
دیسپاچینگ و فوریتهای برق این شرکت برنامه ریزی،طراحی 
و تهیه سامانه اتوماسیون شبکه توزیع با محوریت استفاده از 
توان و امکانات داخل کشــور را در دستورکار خود قرار داد و 
با بهره گیری از متخصصان و کارشناســان داخلی سیستم 
اتوماسیون کاماًل بومی را تحت عنوان »سیستم اتوماسیون 
شبکه توزیع،گلدیس« به صنعت برق ارائه نموده است. در این 
سیستم تهیه زیرساختهای مورد نیاز جهت شبکه اتوماسیون 
با بهره گیری از بانک اطالعات  GISو سا یررسانه های شرکت 
به صورت گسترده و کالن مانند امکان  کنترل و مانیتورینگ 
کلیه عناصر شبکه مانند پستهای فوق توزیع ، اتوریکلوزرها، 
سکسیونرها ، سکشناالیزرها ، پســتهای توزیع و همچنین 
نیروگاههای تولید پراکنده و مشترکین فشار ضعیف با نگاه 

    مهندس حمید عالقمندان، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

اصفهان

راه اندازي سیستم مانیتورینگ سامانه هاي 
خورشیدي

تمامي سامانه هاي خورشیدي نصب شده در سطح استان 
با نصب مــودم ، قابلیت قرائــت از راه دور را پیدا نموده اند. 
بیش از 100 ساختمان در استان اصفهان مجهز به نیروگاه 
خورشیدي با ظرفیت 1 کیلووات تا 20 کیلووات مي باشند 
که این نقاط شــامل منازل مســکوني ، ادارات ، مساجد و 

مدارس هستند.
 سیستم مذکور ، پارامترهایي از قبیل توان لحظه اي ، توان کل 
، انرژي تولید شده ، وضعیت اتصال به شبکه و سایر پارامترها 
را براي ساختمان هاي مذکور  نمایش مي دهد ، همچنین 
خطاهاي ایجاد شــده در هر نقطه بصورت آالرم در صفحه 
اصلي نمایش داده شده و داده ها هر 15 دقیقه به روزرساني 

مي گردند.

سامانه مانیتورینگ شاخص هاي عملکردي 
شرکت )پایش(

در دنیای رقابتی امروز،کلید ماندگاری و موفقیت سازمانها 
دسترسی به هنگام ، هوشمندانه و دقیق به اطالعات آماری و 
تحلیلی کسب و کار به منظور مدیریت روند حرکت سازمان، 
شناسایی انحرافات از اهداف تعیین شده و اخذ تصمیمات 

بهینه اصالحی می باشد.
داشبورد پایش با هدف ارائه آمارهای کالن و شاخص های 
عملکردی شرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور مانیتور 
سیر حرکت شرکت جهت دستیابی به اهداف تعیین شده 

در برنامه استراتژیک 5 ســاله ، عملیاتی و در حال توسعه و 
تکمیل می باشد.

این سامانه ، خروجی های حاصل از فرآیندهای عملیاتی را 
به اطالعاتی قابل درک برای مدیران و کارشناسان شرکت 
تبدیل نموده و زمینه مشــترکی جهت بحث و تشــریک 
مساعی برای حل مشــکالت بخش های مختلف شرکت 
فراهم آورده است. داشبورد پایش به واسطه مصورسازی 
آمارهای کالن و قابلیت اندازه گیری شاخص های کلیدی 
عملکرد هر واحد ، میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و 
عملیاتی تعیین شده برای آن واحد را فراهم و امکان اصالح 

سریعتر انحرافات را میسر ســاخته است. داشبورد پایش 
ابزاری غنی از شــاخص ها،گزارش ها و نمودارها است. با 
شــروع طرح جهادی کاهش تلفات برق ، داشبورد پایش 
ابزاری کارآمد برای نمایش بصری آخرین تالشها و اقدامات 
عملیاتی در جهت کاهش تلفات شــبکه شــد و با مانیتور 
گزارشــات تعبیه شــده ای همانند روند تلفات انرژی کل 
شــرکت ، تلفات انرژی امورهای 23 گانه و میزان تحویل و 
فروش انرژی به صورت ماهیانه، مشکالت شبکه شناسایی 
و با ارائه راهکارهای مناسب از طرف مدیران و کارشناسان 

خبره شرکت ، برطرف شده اند.

ایجاد بستر اولیه و پیش نیازی برای ایجاد شبکه های هوشمند 
در نظر گرفته شده است.

با بهره جستن از این سیستم وضعیت تمامی تجهیزات موجود 

در شــبکه می تواند برای مرکز توزیع برق پائین دســت و یا 
واحدهای کوچکتر )امور برق شهرستان ها( به صورت لحظه ای 
ارسال گردد. چنین سیســتمی در تصمیم گیریهای کلی و 

جزئی مرتبط با شبکه های توزیع ، تحلیل حوادث و اتفاقات، 
مطالعات دینامیک شبکه و محاسبات پخش بار کمک بسیار 

خوب و مؤثري می باشد.  
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی آگهی

 شمــاره نهم
بهمن 1395
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این شرکت مفتخر است به عنوان یکی از اولین سازندگان 
و وارد کنندگان مخازن فــوالدی پیچ و مهره ای در ایران، 
محصوالت خود را به کلیــه زیرمجموعه های وزارت نیرو 
و شرکت های آب و فاضالب سرتاســر ایران ارائه نماید. 
به استحضار می رســاند مخازن فوالدی پیچ و مهره ای با 
پوشش شیشــه و تیتانیوم  برای نگهداری آب و فاضالب 
از حجم 50 تا 30.000مترمکعب به صورت تکی و تا  50.000 

متر مکعب به صورت دوتایی قابل ساخت می باشد. 

از مزایای این مخازن :
1- بهداشتی بودن 

2- قابلیت جابجایی و افزایش حجم
3- عمر طوالنی

4- عدم نیاز به نگهداری 
5- قیمت مناسب 

6- مدوالر و نصب و راه اندازی سریع 

به استحضار میرساند این شــرکت آماده همکاری و ارائه 
پیشنهاد های قابل بررسی در پروژه های در دست بررسی 

و اقدام شما درقالب مهندسی ارزش با توجه به :
  کاهش هزینه اولیه )سرمایه گذاري(

  کاهش هزینه هاي عملیاتي )هزینه هاي بهره برداري (
  افزایش سهولت بهره برداري

  افزایش قابلیت اطمینان
  بهبود موارد زیست محیطي

  بهبود عملکرد ســازمان )بهبود برنامــه زمان بندي 
طرح ها(

  افزایش قابلیت هاي توسعه و ارتقاء طرح در آینده
  با قیمت بســیار مناســب تر از مخازن بتنی پیشنهاد 

همکاری دارد.
الزم به ذکر است که این شرکت تا کنون بیش از 35 دستگاه 
از این گونه مخازن را در سرتا سر ایران برای شرکت های آب 

و فاضالب و بخش خصوصی ساخته و تحویل داده است .
درحال حاضر این شرکت اقدام به مشارکت با شرکت فوالد 
مبارکه تحت عنوان نام جدید »شرکت تولیدی و مهندسی 

کاویان سازه توسکا)سهامی خاص(« نموده است.

 شرکت مهندسی 
 برجیس بهینه ايده 

)سهامی خاص(
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مدیرعامل شــرکت توزیع برق کردستان گفت: با توجه به 
اقدامات وســیع صورت گرفته در بخش کاهش تلفات  برق 
، تلفات انرژی برق اســتان از حدود 13 درصد  به عدد تک 

رقمی 9.75  درصد رسیده است .
محمــد مصطفی نجفیــان در گفت وگــوی اختصاصی با 
خبرنگار برقاب گفت: شرکت توزیع برق کردستان همانند 
دیگر شرکت های توزیع برق وظیفه فروش و توزیع انرژی 
الکتریکی  و خدمات پس از فروش به مشترکین را بر عهده 

دارد.
نجفیان درادامه افزود: در حال حاضر شــرکت توزیع برق 
کردستان به 600 هزار مشترک ، که 85 درصد آن در بخش 

خانگی هستند  خدمات قابل توجهی ارائه می دهد .
وی تأکید کــرد:  50 درصد فروش انرژی  این شــرکت در 
بخش خانگی می باشــد و  بــه دلیل نبــود صنعت و عدم 
وضعیت مناسب در این بخش تنها 10 درصد فروش انرژی 
در بخش  صنعت انجام می شــود  که نشان دهنده وضعیت 
صنعت استان می باشد و موجب کاهش درآمد از این لحاظ 

می باشد . 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق کردستان درادامه گفت: در 

شرکت توزیع برق کردستان و ادارات برق آن کلکسیونی از 
انرژی های تجدید پذیر از جمله نیروگاه توربین باد، نیروگاه 
خورشیدی ، آبگرمکن های خورشیدی نصب و در معرض 
دید مردم قرار گرفته است و همچنین بخشی از نیاز شرکت 

را نیز تامین می کند.
وی با اشاره به اســتقبال مناســب ادارات و دستگاههای 
عمومــی  از فراخــوان نصب انرژی خورشــیدی افزود: در 
نتیجه این فراخوان 200  کیلو وات سلول های فتوولتائیک 
در تعدادی از  ادارات  و15 مدرسه هر کدام با قدرت 5 کیلو 

وات نیرو گاه خورشیدی نصب شده است.
نجفیان درادامه گفت: بــا توجه به ظرفیت های خاص این 
استان درزمینه انرژی های تجدید پذیر ، چند سالی  است 
که مطالعات خود را با همکاری سانا در این خصوص شروع  
و در سه منطقه استان دکل باد سنجی نصب نموده ایم . در 
حال حاضر نیز در منطقه زرینه  مطالعات انجام شده نتایج 
امیدوار کننده و قابل قبول بوده است و آماده پذیرش سرمایه 

گذار و نصب توربین های بادی هستیم. 
وی در ادامه افــزود: عالوه بر ایــن مطالعاتی هم در بخش 
سرمایه گذاری خارجی انجام و زمینه ایجاد دو نیروگاه 10 

مگاواتی خورشیدی فراهم شده است .
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با 
تأکید بر  هماهنگی الزم با ســایر دستگاه ذیربط استان در 
خصوص مشارکت در توســعه انرژی های نو افزود: از سال 
گذشته هیأت هایی از سوی شــرکت های معتبر اروپایی 
به ویژه از کشــور آلمان در خصوص احــداث نیروگاه های 
خورشیدی به اســتان وارد شــده اند و مذاکرات اولیه در 
خصوص امکان ســنجی نصب این نیروگاه ها دراســتان از 
لحاظ فنی و زیر ساختی انجام شده است و در صورت تأمین 
شرایط الزم در استان به زودی شاهد احداث این نیروگاهها 

در استان خواهیم بود.
وی افزود: دهه فجر امســال در حدود 29 پروژه در ســطح 
اســتان به مناسبت بزرگداشــت دهه فجر به بهره برداری 
می رســد و جهت اجرای این پروژه ها در حدود 85 میلیارد 

ریال بودجه هزینه شده است. 
نجفیان درادامه گفت: از شــاخص ترین پــروژه های قابل 
افتتاح شرکت در دهه فجر امسال می توان به تغییر سیستم 
تامین برق بازار اصلی سنندج )با حفظ محیط سنتی آن ( از 
طریق ایجاد کابل کشی زمینی، پروژه های تامین روشنایی 

مدیر عامل شرکت توزیع برق کردستان 
اعالم کرد:

کاهش تلفات برق
در کردستان
 تک رقمی شد

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان  کردستان



www.barghab. i r37 2017
February
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 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان  کردستان

معابر، اصالح و بهینه ســازی خطوط روســتایی و شهری ، 
جذب اعتبارات ناشی از تبصره های »ه« و »ز« قانون بودجه 

و پروژه های کاهش تلفات اشاره کرد.
نجفیــان با بیان اینکه صنعت برق در اســتان کردســتان 
عملکرد بسیارخوبی در سالهای پس از انقالب داشته است، 

تأکیدکرد: طول خطوط فشار متوسط 
اســتان از 90 کیلومتر در سال57 به 
بیــش از 10 هزار کیلومتر درســال 
جاری و طول خطوط فشــارضعیف 
از 350 کیلومتر بــه 5600 کیلومتر  
رسیده اســت. این درحالی است که 
تعداد 173 فیدر 20 کیلو ولت در این 

مدت در استان احداث شده است.
وی درادامه با اشاره به  برق دار بودن 

کلیه روستاهای کردســتان گفت: خوشبختانه چند سالی 
است که تمام روستاهای این استان از نعمت برق برخوردار و 
روستاهای صعب العبور نیز از طریق انرژی های خورشیدی 

برق دار شده اند.
 نجفیان درادامه با اشــاره به تفکیــک واحدهای عملیات و 

اتفاقات شمال و جنوب ســنندج گفت: هدف از اجرای این 
طرح افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشترکین است .

وی درادامه گفت: یکی از عوامل افزایش زمان خاموشی برق 
بعد مسافت بین اتفاقات شبکه  و اکیپ های مستقر شرکت 
توزیع می باشد که این موضوع به ویژه در زمان ساعات پیک 
ترافیک بیشتر نمایان می شود که با 
تفکیک این دو واحد سرعت و کیفیت 
خدمت رسانی به مشترکین افزایش 

می یابد.
نجفیــان افزود: حساســیت شــهر 
ســنندج به لحاظ مرکز استان بودن 
و افزایش تراکم جمعیت و توســعه  
شهری نیازمند برنامه ریزی و تالش 
بیشــتر همکاران در راستای کاهش 
زمان خاموشــی می باشد و از این رو توسعه واحد عملیات و 
اتفاقات در دستور کار قرار گرفت و با بهره برداری از واحدهای 
عملیات و اتفاقات شــمال و جنوب سنندج در آینده شاهد 
افزایش رضایتمندی مشترکین این شهرستان خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان ادامه داد: با اجرای 

این طرح تعداد اکیپ های مســتقر از 4 به 6 اکیپ افزایش 
یافته است و 12 نفر نیروی جدید به همکاران سیمبان افزوده 
شده است که 3 اکیپ در شمال و 3 اکیپ در جنوب عالوه بر 
رفع خاموشی در زمینه تعمیرات ضروری شبکه و نیز تأمین 

روشنایی معابر مشغول فعالیت خواهند بود.
رئیس شــورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان در 
ادامه با بیان اینکه خدمت رسانی به مشترکین روستایی نیز 
همواره از اهداف مهم شــرکت توزیع برق استان بوده است، 
تصریح کرد: در حال حاضر 33 مرکز خدمات روســتایی در 
روستاهای بزرگ  اســتان مستقر می باشند و به روستاهای 
اطــراف خود در جهت رفع خاموشــی ها خدمت رســانی 

می کنند.
نجفیان در ادامه به موفقیت شرکت در عبور از فصل پیک در 
تابستان تأکید کرد: خوشبختانه با مجموعه اقدامات انجام 
شده در خصوص کاهش پیک در بخش های فنی و فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف، فصل تابستان بدون اعمال خاموشی 
ناشی از کمبود نیرو سپری شدو با وجو سهمیه در نظر گرفته 
شده 437 مگاواتی از سوی توانیر برای تابستان مصرف انرژی 

در بیشترین میزان خود به 421 مگاوات رسید.

 طول خطوط فشار متوسط استان
 از 90 کیلومتر در سال57

 به بیش از 10هزار کیلومتر
 درسال جاری و طول خطوط

 فشارضعیف از 350 کیلومتر به
5600 کیلومتر  رسیده است
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  یازدهمین دوره همایش بین المللی مدیریت سبز دی 
ماه سالجاری در هتل المپیك تهران برگزار شد ، در این 
همایش پروژه تصفیه خانه فاضالب شــهر سنندج که 
از ســوی جامعه مدیریت سبز اروپا بعنوان پروژه سبز 
مورد ارزیابی قرار گرفته بود توانست در رقابت با سایر 
پروژه های مورد ارزیابی قرار گرفته بعنوان پروژه برتر 
این انجمن انتخاب و تندیس ایــن همایش را به خود 

اختصاص دهد
 با این انتخاب تندیس ویــژه این بنیاد نیز به مهندس 

محمدحسین محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری استان کردستان اعطا شد.

گفتنی است شرکت آب و فاضالب شهری کردستان با 
ایجاد رویکرد یکپارچه بین مسئولیت های اجتماعی و 
زیست محیطی خود با منافع اقتصادی با اجرای پروژه 
تصفیه خانه فاضالب شهر سنندج به منافعی همسو با 

منافع ذینفعان دست یافته است.
  بنیاد جهانی انرژی منافع ســبز حاصل از این پروژه را 
شامل : جلوگیری از آلودگی رودخانه قشالق ، تصفیه 

روزانه صدهزار متر مکعب پساب ، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای ، تولید محصول لجن تثبیت شده و بیوگاز ، 
طرح احداث نیروگاه تولید بر ق و حرارت بطور همزمان 
، استفاده از گاز تولیدی تصفیه خانه برای تولید برق 1.3 
مگاوات ساعت ، استحصال 8 هزار متر مکعب گاز متان 

با خلوص 66 درصد دانست .
  الزم بذکر است منافع اجتماعی و زیست محیطی این 
پروژه شرکت آبفا کردستان را مفتخر به دریافت جایزه 
بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا گرداند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه 
این مجموعه از ســال 1371 کار را آغاز کرد، 
گفت: خوشبختانه تا امروز نیز توانسته ایم 

عملکرد مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: هدف از تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب ایجاد انسجام بیشتر و خدمات رسانی 

شایسته تر به شهروندان بوده است.
مدیرعامل شــرکت آبفا کردستان تصریح 
کرد: ســه وظیفه عمده برای شرکت های 
آب و فاضالب شهری تعریف شده است که 
شامل ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط 
به توزیع آب شــهری، جمع آوری و انتقال و 
تصفیه فاضالب در محدوده قانونی شهرها و 
همچنین بهره برداری از تأسیسات آب شرب 
اعم از تصفیه خانــه ها، خطوط انتقال منابع 

آب، سیستم های کنترل و .. است.          
مهندس محمدی خاطرنشــان کرد: ایجاد 
تأسیســات از قبیل خطوط انتقال و تصفیه 

خانه ها رســالت شــرکت های آب منطقه ای است و 
بهره برداری از این تأسیســات وظیفه آبفا است و از 

گذشــته نیز چند تصفیه خانه به این شیوه در استان 
احداث و در مدار بهره برداری قرار گرفته اند. وی افزود: 

اما در نقاطی که شــرکت های آب و فاضالب 
توانایی الزم را دارند این اختیار به صالحدید 
وزارت نیرو به شرکت های آبفا داده شده است 
تا بخشی از وظایف شرکت های آب منطقه ای 

را عهده دار شوند.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه 
در این رابطه مجری چند طرح بوده ایم، گفت: 
از جمله این پروژه ها، طرح آبرســانی شهر 
مریوان بود که در سال 1388 به بهره برداری 

رسید.
مهندس محمدی یادآور شد: طرح آبرسانی 
شهر سنندج نیز از ســال 1380 آغاز شد و 
در راســتای اجرای آن تصفیه خانه شماره 
2 سنندج افتتاح شــد که یکی از بهترین 
تصفیه خانه های کشور به لحاظ کیفیت آب 
و تجهیزات مورد استفاده به شمار می رود. 
وی در پایان گفت: حوزه دیگری که در آن با 
شرکت آب منطقه ای همکاری داریم، تأمین 
آب در شهرهای کوچك است که در عمده این شهرها 

کار را عهده دار شده ایم.

 تصفیه خانه فاضالب سنندج به عنوان پروژه برتر بنیاد جهانی انرژی 
و انجمن مدیریت سبز اروپا انتخاب شد
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 در سالگرد تشکیل شرکتهای آب و فاضالب عنوان شد:

عملکرد مناسب آبفا کردستان در بیست و چهارمین سال فعالیت

استان  کردستان
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 اجرای سامانه هوشمند قرائت کنتور 
در شرکت توزیع برق کرمانشاه

سیستم های شبکه های الکتریکی می توانند در بخش های 
مختلفی از جمله اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف کننده 
ها شامل قرائت از راه دور کنتورها، برنامه ریزی کنتورهای 
چند تعرفه و کنترل بارهای خاص مصرف کنندگان به کار 
روند. طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون مبتنی 
بر ارتباطات بی سیم همواره یک موضوع با اهمیت و مورد 

عالقه بسیاری از محققان بوده است.
 با این حال حضور گسترده نیروهای انسانی به لحاظ قرائت 
کنتورهای برق دارای هزینه بســیار زیاد و گاهاً معضالت 
اجتماعی می باشد که جمیع این مسائل باعث شد تا ایده  

ساخت دستگاهای قرائت کنتور  از راه دور شکل گیرد. 
در این میان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه یکی 
از پیشروترین شرکت های کارآمد در این زمینه است که 
مدتها است کار قرائت کنتور از راه دور را در استان کرمانشاه 
راه اندازی کرده است. برای چند و چون و بررسی این قضیه، 
مصاحبه ای داشته ایم با امیدعلی مرآتی، سرپرست معاونت 
فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق استان 

کرمانشاه تا توضیحات تکمیلی را در این مورد ارائه دهد.
چه معایب و چه نیازهایی باعث شــدند تا توزیع برق 

کرمانشاه به سمت قرائت هوشمند قدم بردارد؟
قبل از اجرای ســامانه هوشــمند قرائت کنتور، مامورین 
قرائــت با اســتفاده از دســتگاه هــای PDL کنتورهای 
مشترکین را قرائت می کردند که دارای معایبی از جمله: 
به روز نبودن تکنولوژی شبکه و وابستگی سخت افزار آن 
به یک شرکت خاص بودند. عالوه بر باال بودن میزان قیمت 
این دستگاه ها امکانات محدود، مدت زمان طوالنی برای 
تعمیر، حافظه محدود، وزن باال، ابعاد بزرگ نیز از مشکالت 
دیگر این دستگاه ها بود.     همچنین دستگاه های PDL فقط 
کار قرائت را انجام می دادند و مشکالتی را برای مأمورین 
قرائت به وجود می آوردند. ازجمله اینکه نیاز به مدت زمان 

بیشتری جهت تخلیه و بارگیری اطالعات قرائت بود.
 )PDL( باتوجــه به معایبی کــه برای دســتگاهای
برشمردید قرائت کنتور توســط موبایل چه مزایای 

خاصی دارد که می تواند جایگزین شود؟
نظر به اینکه در حال حاضر دستگاه های مأمور قرائت تقریبا 
به صورت انحصاری است. تعمیر و پشتیبانی نرم افزاری این 
دستگاه ها فقط در اختیار خود این شرکت ها می باشد که 
هزینه زیادی صرف خرید، تعمیر و پشتیبانی این دستگاه 
ها می شود. خرید یک دستگاه تلفن همراه، قیمتی بسیار 

کمتر از دستگاه های مأمور قرائت دارند.
امکانات بیشتر، خدمات پس از فروش، کاهش زمان تعمیر 
و امکان اضافه کردن هر نوع خدماتــی در نرم افزار مأمور 
قرائت از ویژگی هایی اســت که به ما امــکان می دهد تا 

سرعت و صحت بیشتری در ارائه اطالعات داشته باشیم.
امکان صدور صورتحســاب در محل کــه می تواند هزینه 
توزیــع قبوض را حذف کند، عــدم محدودیت حافظه در 

بارگذاری و امکان مدیریــت تمامی کارهای قرائت از یک 
مرکز نیز از دیگر مزایای قرائت کنتور با موبایل است.

سامانه قرائت کنتور هوشمند از چه زمانی در استان 
کرمانشاه شروع شد؟ 

این ســامانه در تاریخ 5 مرداد 94 به صورت آزمایشی در 
شهرستان کرمانشاه شروع به کار کرد 
و از ابتدای سال 95 در تمامی امورهای 
مرکز استان و شهرستان جوانرود آغاز 

به کار کرده است.
سامانه قرائت کنتور از راه دور دارای 
چه ویژگی هایی و به تفکیك بیان 
کنید که دارای چه قســمت هایی 

است؟
 شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
کرمانشاه از شــرکتهای پیشرو در  امر 

قرائت هوشمند کنتور می باشد. سامانه قرائت کنتورهای 
برق با دستگاه های هوشمند متشکل از سه ماژول قرائت   

GiS . و وصول مطالبات، راه اندازی شده است .
اجزاء این سامانه عبارتند از:

پورت نوری بلوتوثی؛ این سخت افزار اطالعات قرائت را  از 
کنتورهای دیجیتالی به صورت بی سیم به دستگاه قرائت 
)موبایل( ارســال می کند . ویژگی بسیار مهم این دستگاه 
ارتباط بلوتوث جهت انتقال اطالعــات قرائت از کنتور به 

نرم افزار قرائت کنتور می باشد.
بخش دیگــر نرم افزار بانک اطالعاتی اســت که یک الیه 
ارتباطی بین نرم افزار جامع خدمات مشترکین و دستگاه 
قرائت کنتور است . وظیفه این نرم افزار ارسال لیست قرائت 
به نرم افزار قرائت کنتور و یا دریافت نتایج و ثبت سیستم 

جامع خدمـات مشتـرکیـن می باشد.
امکان ثبت گزارشات وضعیت انشعاب توسط مأمور قرائت 
و ثبت موقعیت جغرافیایی مشترک مبنی بر GIS یکی از 
ویژگی های این سامانه است که به منظور ارتقاء بهره وری 

عملیات قرائت، امکان ارائه گزارش عملکرد به مامور قرائت 
را آســان نموده اســت. همچنین عالوه بر ثبت اطالعات 
قرائت، اطالعات مورد نیاز شــرکت نیز ثبت می شود تا در 
مواقع لزوم مورد اســتفاده قرار گیرد. به طور مثال یکی از 
ویژگی های خاص این ســامانه که اقدام موثری در جهت 
کنترل ولتاژ مشترکین و کاهش تلفات است، امکان ثبت 

هوشمند ولتاژجریان مشترکین است. 
عدم وابستگی به سخت افزار خاص و تحت اندروید بودن 
این سامانه نیز باعث می شــود تا امکان محاسبه و صدور 
صورتحســاب در محل صورت بگیرد و برخی از مغایرتها 
در محل توسط مامور قرائت اصالح شود. همچنین امکان 
تبادل اطالعات از طریق Wi-Fi و مانیتورینگ مامورین از 
دیگر ویژگی های این سامانه است. بنابر نیاز شرکت توزیع، 
نرم افزار برداشت اطالعات مشترک با هدف تکمیل نمودن 
بانک اطالعاتی مشترکین و  GIS طراحی شده است. این 
نرم افزار بر اســاس موقعیت مکانی و شماره پرونده توسط 
مامورین قرائــت ، تمامی اطالعات مورد نیاز که شــامل 
)ســطح مقطع کابل- طول کابل- نوع کنتــور – آمپراژ 
فیوز- شــماره ســریال کنتور- نوع مصرف کنتور- تعداد 
انشــعاب موجود در محل – محل 
نصب کنتور- تصویربرداری از لوازم 
اندازه گیــری و نوع فعالیــت و ...( 

برداشت می شود . 
 عمومــا ، قطــع و وصــل برق 
مشــترکین بدهــکار به روش 
سنتی و  از لیســتهای   کاغذی  
در شــرکتهای توزیع استفاده 
می گردد . شــرکت توزیع برق 
کرمانشاه درجهت تغییر روش 
سنتی وصول مطالبات چه اقداماتی انجام داده است؟

این شــرکت  نرم افزار وصول و مطالبات تحت اندروید با 
موبایــل را راه اندازی نمود و این امر موجب شــده،  عالوه 
بر حذف لیست های کاغذی ، بزرگترین مشکل پیگیری 
وصول و مطالبات که همان پیدا کردن آدرس مشترکین 
بدهکار می باشــد را  نیز حل نماید. از طریق این ماژول و با 
استفاده از کدهای x و Y )موقعیت مکانی( هر مشترک که 
قبال توســط واحد GiS جمع آوری گردیده ، امکان مسیر 
یابی بصورت کامال دقیق بر اســاس شماره پرونده و کابل 

سرویس مشترک وجود دارد .
 سخن آخر...

درپایــان الزم می دانم از زحمات، پشــتیبانی و پیگیری 
جدی مدیریت محترم عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه، جناب آقای مهندس مرادی مجدتشکر 
نمایم که همواره به پرسنل یادآوری می نماید که به سمت 
کارهای نو حرکت نمایند تا بتوانند خدمات بیشــتری به 

مشترکین ارائه دهند.

 یکی از ویژگی های خاص این
 سامانه که اقدام موثری در
 جهت کنترل ولتاژ مشترکین
 و کاهش تلفات است، امکان
 ثبت هوشمند ولتاژجریان

مشترکین است
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کرمانشاه

درمصاحبه با سرپرست معاونت 
فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع برق استان کرمانشاه:
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در آســتانه دهه مبارک فجر آیین بهره برداری از ایستگاه 
230 کیلوولت شــهید رحمتی پلدختر و 10 پروژه انتقال 
و فــوق توزیع و آغاز عملیات اجرایی ایســتگاههای 230 
کیلولت بروجرد و کوهدشت با حضور مهندس چیت چیان 
وزیر نیرو، استاندار استان لرستان ، نماینده مردم پلدختر 
در مجلس شورای اســالمی و جمعی از مسئولین کشور و 
محلی استان لرستان با ارزشــی بالغ بر 765 میلیارد ریال 

برگزار شد.
مهندس چیت چیان با ابراز خرسندی از حضور در استان 
لرستان در آستانه دهه مبارک فجر بیان داشت : وزارت نیرو 
در استان لرستان در ســه بخش انتقال ، تولید و توزیع در 
دوران خدمت دولت یازدهم سرمایه گذاری های اساسی 
و زیر بنایی نموده که پست 230 کیلوولت شهید رحمتی 

پلدختر یکی از این پروژه ها می باشد.
وی افزود: در بخش انتقــال برق 11 طرح در دوره خدمت 
دولت یازدهم بــه ارزش 766 میلیارد ریال هزینه شــده 
و عالوه بر ایــن موارد دو پســت 230 کیلوولت بروجرد و 
کوهدشت نیز عملیات اجرایی آنها با ارزشی بالغ بر 1180 

میلیارد ریال آغاز می شود.
وی ارزش فعالیت هــای وزارت نیــرو در بخش توزیع برق 
در استان لرستان در دوره خدمت دولت یازدهم را 3700 
میلیارد ریال ذکر نمــود و اضافه نمود :  در بخش تولید نیز 
عملیــات اجرایی یک نیروگاه 890 مگاواتی در خرم آباد با 
ســرمایه گذاری در حدود  20 هزار میلیارد ریال آغاز می 
شــود. وی افزود: تمام واحد های نیــروگاه 890 مگاواتی 

خرم آباد به زودی وارد مدار خواهد 
شد که این یک زمینه بسیار اساسی در 

ایجاد توسعه و رونق اقتصادی استان لرستان 
است. مهندس چیت چیان در پایان افزود: تمام 

طرح های وزارت نیرو در بخش برق اعم از تولید، انتقال 
و توزیع با تالش کارکنان برق منطقه ای باختر ، شــرکت 
توزیع نیروی برق استان لرســتان و مدیریت تولید انجام 
گرفته و امیدوارم موجب توسعه و رونق همه جانبه استان 

شهید پرور لرستان باشد.
مهندس فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
باختر با اشــاره به ظرفیتهای ایجاد شده در استان لرستان 
اظهار داشت : کل ظرفیت منصوبه استان لرستان در خطوط 
انتقال طی سالهای 94 و 95 از 8/8 درصد رشد برخوردار 
بوده است و خطوط فوق توزیع این استان از هشت درصد 

رشد طی سالهای مذکور برخوردار بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : ظرفیت منصوبه 
پستهای انتقال و فوق توزیع استان لرستان از 19/8 درصد 
رشــد برخوردار بوده است که این پیشــرفتها با همدلی و 
همکاری همه کارکنان صنعت برق باختر حاصل شده است. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به تاسیسات صنعت برق 
در دو حوزه انتقال و فوق توزیع در اســتان لرستان اشاره 
کرد و افزود: ظرفیت منصوبه استان لرستان 4987 مگاولت 
آمپر است که از این میان 2920 مگاولت آمپر سهم حوزه 
انتقال و 2067 مگاولت آمپر سهم حوزه فوق توزیع است.

وی طول خطوط استان لرســتان را 3043 کیلومتر مدار 

: طــول خطوط انتقال اســتان دانست و در ادامه گفت 
لرستان 1281 کیلومتر مدار و طول خطوط فوق توزیع آن 

1763 کیلومتر مدار است.
وی در ادامه با اشاره به مشــخصات فنی پروژه های مورد 
افتتاح به معرفی آنها پرداخت و گفت : امروز از پروژه هاي 
ایستگاه و خط 230/63 کیلوولت شهید رحمتي پلدختر، 
ایســتگاه 63/20 کیلوولت شهید کائیدي پلدختر ، پست 
سیار خرم آباد 6، پســت63 کیلوولت کمپکت رومشگان، 
افزایــش ظرفیت پســت 230 کیلوولت البــن ، افزایش 
ظرفیت پســت 63 کیلوولت خرم آباد 3 ، افزایش ظرفیت 
پســت 63 کیلوولت نور آباد 1 ،افزایش ظرفیت پست 63 
کیلوولت خرم آباد 4، افزایش ظرفیت پست 63 کیلوولت 
چاالنچوالن و خط تغذیه کننده پست 63 کیلوولت خرم 

آباد 6 بهره برداري مي شود.

بهره برداری  از
765 میلیارد ریال

 پروژه های فوق توزیع و
 انتقال برق در استان لرستان

بهره برداری  از
765 میلیارد ریال

 پروژه های فوق توزیع و
 انتقال برق در استان لرستان

با حضور وزیر نیرو انجام شد

لرستان
استان  مرکزی

ا ن همد
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لرستان
استان  مرکزی

ا ن همد

پروژه های به بهره برداری رسیده شرکت برق منطقه ای    در سال 95

استان های 

لرستان، مرکزی 

همدان



www.barghab. i r43 2017
February

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

لرستان
استان  مرکزی

ا ن همد

به منظور ارائه خدمات برق رســانی هرچه مناسب تر به مشترکین و افزایش 
پایداری و قابلیت اطمینان شــبکه انتقال و توزیع و تأمین انرژی الکتریکی 
مورد نیاز متقاضیان ایســتگاه های برق 220ولت شهید رحمتی پل دختر و 

230ولت گرین و 63کیلوولت شهید کائیدی پل دختر در دستورکار شرکت برق 
منطقه ای باختر قرار گرفت که با حمایت مسئولین صنعت برق کشور و با همت 

مدیران و کارکنان برق باختر ایستگاه های مذکور به بهره برداری رسیدند.
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بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه 
فاضالب   )ASBR( کشور در مشهد آغاز شد

با حضور ریاست جمهوری اسالمی ایران

 ASBR بزرگترین تصفیه خانه فاضالب کشــور با سیستم
) تصفیه پیشــرفته ( طی مراسمی با حضور ریاست جمهوری 
اسالمی ایران و جمعی از  مقامات و مسئولین کشوری و استانی 
به بهره برداری رسید . به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب مشهد ، دکتر روحانی در مراسم افتتاح این پروژه 
عظیم اظهار داشت : تصفیه خانه فاضالب خین عرب در مشهد 

با ظرفیت تصفیه 30 میلیون متر مکعب فاضالب در سال ، آب 
مورد نیاز برای زمین های زراعی را تامین می کند. وی با تاکید 
بر همکاری تمام مردم برای عبور از مشکالت جامعه گفت : یکی 
از مشکالت کشــور ، حاشیه نشینی است که در دولت کنونی 
اقدامات گسترده ای صورت گرفته اســت که از جمله آن در 
زمینه های آب ، برق، گاز و بهداشت و درمان بوده است . دکتر 

روحانی سپس ادامه داد : مشکالت محیط زیست و آب از دیگر 
مشکالت کشور است که با بهره برداری از تصفیه خانه ها بخشی 
از آن قابل حل می باشد ، لذا تصفیه فاضالب می تواند عالوه بر 
کاهش آلودگی ها ، ّآب مورد نیاز  در بخش کشاورزی را تامین 
کند که این موضوع خود منجر به هدایت ّآب شــرب به سمت 
شهرها می شــود . رئیس جمهور همچنین با اشاره به بودجه 
سال 96 گفـــت : در بودجه سال آینده 4 اولویت مهم در نظر 

گرفته شده است ؛ آب ، فاضالب ، محیط زیست و ریـل که برای 
این 4 اولویت افزون بر اعتبارات جاری ، 10 هزار میلیارد تومان 
اعتبار ویژه اختصاص مــی یابد . دکتر روحانی در بخش دیگر 
ســخنان خود از تمام دست اندرکاران دخیل در اجرای پروژه 
تصفیه خانه فاضالب شماره 5 مشهد تقدیر کرد. در ادامه مراسم 
وزیر نیرو  به اهمیت وجود تصفیه خانه در کمک به زیر ساخت 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

ب مشهدشرکت آب و  فاضال
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های آب و محیط زیست اشاره کرد. مهندس حمید چیت 
چیان گفت : ظرفیت تصفیه خانه فاضالب خین عرب 83 
هزار متر مکعب در شبانه روز و 30 میلیون مترمکعب در 
سال می باشد . وی ســپس ادامه داد : پروژه های تصفیه 
خانه های فاضالب مهمترین پروژه های زیست محیطی در 
کشور است که این امر منجر به ایجاد پساب خوبی می شود 
که می توانیم آن را در طبیعت جاری کنیم، این امر منجر 
به حفظ کیفیت منابع آب می شود . وزیر نیرو سپس اظهار 
داشت : در صورت عدم تصفیـه فاضالب منبع عظیمی از 
منابع آبی را از دست خواهیم داد ، لذا به دلیل محدودیت 
منابع آب ، پساب حاصل از تصفیه خانه ها می تواند جهت 
کشاورزی استفاده شــود تا آب شرب دیگر در این زمینه 

استفاده نشــود و در مصارف شهری استفاده گردد. 
 در ابتدای مراســم افتتاح تصفیه خانــه فاضالب خین 
عرب نیز ، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد طی 
ســخنانی گفت : این تصفیه خانه با ظرفیت اسمی 211 
هزار متر مکعب در شــبانه روز طراحی شــده که بخش 
میانی محدوده شــهر مشهد را زیر پوشــش دارد . سّید 
علیرضا طباطبایــی در ادامه افزود: مــدول اول تصفیه 
خانه با ظرفیت 83 هزار متر مکعب در شــبانه روز امروز 
وارد مدار بهره برداری می شــود و حدود 530 هزار نفر از 
جمعیت این کالنشهر را پوشــش می دهد . طباطبایی 

با بیان اینکه پســاب تصفیه خانه خیــن عرب مطابق با 
باالترین اســتانداردهای زیست محیطی است ، افزود: با 
استفاده از حجم پســاب تصفیه شده توسط این تصفیه 
خانه حدود 2200 هکتار از زمین های کشاورزی دشت 
مشــهد آبیاری می شــود . وی کاهش برداشت از سفره 
های آب زیرزمینی با جایگزین کردن پساب تصفیه شده 
فاضالب برای آبیاری زمین های کشاورزی و کسب منافع 
اقتصادی از طریق فروش کود و پساب را از مزیت های این 
تصفیه خانه برشمرد و هزینه اجرای پروژه و خط انتقال 
آن را 1240 میلیارد ریال ذکر کرد. مهندس طباطبایی 
سپس اظهار داشت : 730 هزار مشترک و حدود 63 درصد 
جمعیت مشهد تحت پوشــش شبکه فاضالب هستند و 
تاکنون دو هزار و 700 کیلومتر شــبکه فاضالب در این 
کالن شهر اجرا شده است .  در حاشیه بهره برداری از این 
پروژه که با حضور رئیس جمهوری انجام شد، نمایشگاه 
دستاوردهای دســتگاه های اجرایی خراسان رضوی در 
حاشیه شهر مشهد نیز گشایش یافت . در این نمایشگاه 
دستاوردهای 12 دســتگاه اجرایی استان در حوزه های 
گاز، آب و فاضالب، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بسیج 
سازندگی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، کار، تعاون 
و رفاه اجتماعــی، آب منطقه ای، اســتانداری و میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه شد.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی
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استان خراســان رضوی با مســاحت 118854 کیلومترمربع، 
چهارمین استان پهناور کشور است. این استان که در شمال شرق 
ایران واقع شده است متشکل از 28 شهرستان، 70 بخش و 164 
دهستان است که مشهدالرضا مرکز این استان و پایتخت معنوی 
کشور بوده و پس از تهران دومین شهر پهناور و پرجمعیت کشور 

محسوب می شود.
جمعیت این استان طبق آخرین سرشماری رسمی در سال 1390 
برابر 5994402 نفر است که از این رو دومین استان پرجمعیت 

کشور به شمار می آید.
متوسط ســاالنه بارش نزوالت جوی در استان خراسان رضوی 
حدود 224 میلی متر است که این عدد کمتر از یک سوم میانگین 
جهانی بوده و آب و هوایی خشک و نیمه خشک را برای استان ما 
رقم زده اســت. با توجه به کم بودن میانگین بارندگی در استان، 
ذخیره سازی نزوالت جوی از طریق سدها و استفاده از آن ها در 
مواقع نیــاز و همچنین حفاظت از منابع آب زیرزمینی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. پتانسیل منابع آب تجدید شونده در استان 
خراسان رضوی حدود 6830 میلیون مترمکعب می باشد که 22 
درصد از این مقدار مربوط به منابع آب های ســطحی و الباقی در 

منابع آب زیرزمینی تجمع یافته است.
از ابتدای پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی تاکنون در سطح 
استان 30سد مخزنی با حجم کل ذخیره 1555 میلیون مترمکعب 
به دست مهندسان ایرانی ســاخته شده و به بهره برداری رسیده 
است. سد مخزنی سررود یا قره تیکان، از نوع خاکی سنگریزه ای با 
هسته رسی بوده و قابلیت ذخیره سازی 17/5 میلیون مترمکعب 
آب را در شــرایط نرمال دارا می باشد. این ســد در فاصله 115 
کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد و در حوزه شهرستان کالت 
نادر واقع شده است. بخشی از آب های استان از طریق سد سررود 
مهار و ذخیره ســازی می شود و عالوه بر آن امکان آبیاری بالغ بر 
822 هکتار اراضی کشاورزی و تامین امنیت و اشتغال در استان 

را فراهم می نماید.

سیمای کلی طرح :  
طرح “ ســاختمان سد ســررود ) قره تیکان ( و شــبکه آبیاری و 
زهکشی “ در 115 کیلومتری شمال شرق شهر مشهد در موقعیت 
تالقی دو آبراهه اصلی “طرقطیـ  قلعه نو” رودخانه قره-تیکان به 
نام “دوآبی” با مساحت حوضه آبریز 476/1 کیلومتر مربع و آورد 

ساالنه حداکثر 16/7 میلیون متر مکعب با هدف:
1- اســتفاده بهینه از جریانات دایم و فصلی سیالبی رودخانه، از 
طریق مهار، ذخیره ســازی و تنظیم جریانات جهت آبیاری 822 

هکتار از اراضی پایاب
2- جلوگیری از خروج رواناب حوضه آبریز از استان

3-ایجاد اشــتغال و جلوگیری از مهاجرت روســتائیان و حفظ 
جمعیت استان

4- توسعه تفرجگاهای آبی و امکان ایجاد فرصت سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در گردشگری و امکان توسعه پرورش آبزیان     

با بیش از 98/9 درصد پیشرفت فیزیکی اجرا گردیده است. طرح 
مذکور از نوع سد خاکی با هسته رسیـ  سنگریزه ای  با ارتفاع 57 
و 49 متر از پی و بســتر رودخانه، طول و عرض تاج 347/5 و 10 
متر، ظرفیت ذخیره سازی حداکثر 17/5 و 20 میلیون متر مکعب 
از رواناب رودخانه را در ارقام ارتفاعی مختلف داراست. حجم آب 
قابل تنظیم سالیانه 11/92 میلیون مترمکعب بوده و آب مازاد بر 
ظرفیت مخزن از طریق سرریز اوجی استاندارد به عرض 23 متر 
با ســه دریچه قطاعی با دبی حداکثر  376 متر مکعب در ثانیه به 
طول مطمئن به پایاب منتقل خواهد شــد. آب مورد نیاز اراضی 
کشاورزی پایین دســت از طریق خط انتقال آب به طول 21/3 
کیلومتر با لوله فایبرگالس در اقطار 700-200 میلیمتر به پایاب 
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منتقل می گردد. اعتبار هزینه شــده در این طرح تا پایان 
ســال 1394 بالغ بر 841565 میلیون ریال بوده و اعتبار 
مصوب طرح سال 1395 از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی، 100 )یکصد( میلیارد ریال است.
ســد مخزنی چهچهه در فاصله 110 کیلومتری شــمال 
شرقی مشهد و در حوزه شهرســتان کالت نادر و بر روی 
رودخانه ای به همین نام احداث شده است. ساختمان این 
ســد از نوع خاکی با هسته رسی بوده و ظرفیت ذخیره 19 
میلیون مترمکعب آب در شــرایط نرمال را دارا می باشد. 
سد چهچهه یکی دیگر از سدهای استان است که با دستان 
پرتوان مهندسان ایرانی ساخته شده و آبیاری 729 هکتار 
از اراضی زراعی و باغی پایاب شــامل 598 هکتار آبیاری 
کم فشار و 131 هکتار آبیاری قطره ای را نیز بر عهده دارد.

اهداف طرح :
  مهار، کنترل، ذخیره و تنظیــم جریانات دائم و فصلی 

رودخانه چهچهه
   برنامه ریزی صحیح بر رواناب های خروجی استان

   تأمین نیاز آبی 729 هکتار از اراضی زراعی و باغی پایاب
  ایجاد اشــتغال پایــدار در بخش کشــاورزی منطقه و 

جلوگیری از مهاجرت روستائیان
   توسعه تفرجگاههای آبی و امکان ایجاد فرصت سرمایه 

گذاری بخش خصوصی در گردشگری منطقه

عملیات اجرا شده:
   خاکریزی کامل بدنه و انجام کامل عملیات سیویل

   اجرای بیــش از 90 درصد از تأسیســات هیدرولیکی 
)هیدرومکانیکال(

   اجرای کامل ابزار دقیق
   آبگیری ســد تا تراز 577/8 به حجــم تقریبی 13/5 

میلیون متر مکعب
   اجرای کامل شبکه درجه 1 و 2 آبیاری کشاورزی

عملیات باقیمانده :
   جزئیات تاج سد

   تکمیل ســاختمان های بهره بــرداری، مانیتورینگ و 
نگهبانی

   اتصال سد به شبکه بعد از احداث حدود 900 متر خط 
انتقال

   محوطه ســازی محدوده ســاختمان بهــره برداری و 
مانیتورینگ

   تکمیل بقیه تأسیسات هیدرومکانیکال

سد ابیورد در فاصله 31 کیلومتری از جنوب شرقی درگز 
قرار گرفته و از طریق ذخیره سازی 43 میلیون مترمکعب 
قادر اســت بخشــی از نیاز آب شــرب درگز و همچنین 
کشاورزی منطقه به وسعت 1770 هکتار را تامین نموده 

و از هدررفت آب جلوگیری نماید.
سد ارداک در شمال مشهد واقع شده و دارای 30 میلیون 
مترمکعب ظرفیت ذخیره می باشد. این سد تامین کننده 
حدود 15 میلیون مترمکعب ســاالنه نیاز آب شرب شهر 
مشــهد خواهد بود. خط انتقال آب این ســد به طول 55 
کیلومتــر تا محل تصفیه خانه و به ظرفیت 1 مترمکعب بر 

ثانیه طراحی شده است. 
عالوه بر مهار آب های ســطحی حفاظت از حریم و بستر 
رودخانه های استان نیز یکی از وظایف شرکت آب منطقه 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش
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خراسان 
رضوی

ای خراســان رضوی می باشد. طرح عظیم آزادسازی و بازگشایی 
رودخانه کشــف رود و مســیل های فرعی آن یــک نمونه از این 

اقدامات است. 

اجرای این پروژه در چند مرحله صورت گرفته است:
  آزادسازی و بازگشایی حریم و بستر قانونی رودخانه به طول 60 

کیلومتر و به مساحت بالغ بر 1100 هکتار
   احداث جاده های دسترســی موقت و دائم در طرفین رودخانه 

مجموعا به طول 120 کیلومتر
  احداث و تجهیز ایستگاه مشترک حفاظتی و نگهبانی 

  تشکیل و فعالیت گروه های گشت و نظارت رودخانه
  تحویل بخشــی از اراضی به ســازمان پارک ها و فضای ســبز 

شهرداری جهت احداث رودپارک و فضای سبز
  آزادسازی و بازگشایی مســیل های فرعی منتهی به رودخانه 

کشف رود
بیش از 78 درصد پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر استان مربوط به 
آب های زیرزمینی است. از این رو مدیریت و حفاظت از این منابع 

گران قدر از اهمیت زیادی برخوردار است. 
طرح ملی احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، یکی از مهم 
ترین پروژه های جامع و اساسی در حوزه حفاظت و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی به شمار می آید. 
این طرح شــامل 15 پروژه می باشد که با همکاری سه وزارتخانه 

مختلف در سطح کشور به اجرا درمی آید.
عناوین طرح های 15 گانه طرح احیا و تعادل بخشی عبارت 

است از:

1(  حفر چاه های پیزومتری 
2(  تجهیز چاه های پیزومتری به ابزار سنجش 
3(  تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی 

4(  به هنگام سازی بانک اطالعاتی محدوده های مطالعاتی
5(  ساماندهی شرکت های حفاری 
6(  مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب 

7(  اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
8(  تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه ها

9(  جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه
10(  ایجاد تشکل های آب بران و توانمند سازی جوامع محلی 

11(  کنترل و نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های آب فاقد 
پروانه

12(  اطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی
13(  خرید و انسداد چاه های کشاورزی کم بازده

14(  مطالعه و اجرای طرح های آبخیز داری 
15(  به روز کردن سند ملی آب 

اضافه برداشت چاه های دارای پروانه بهره برداری و همچنین حفر 
و بهره برداری چاه های غیــر مجاز از جمله مهم ترین عوامل بروز 
کســری در مخازن آب زیرزمینی استان خراسان رضوی است. بر 
این اساس و در راســتای طرح ملی احیا و تعادل بخشی در 2 سال 
اخیر با توجه به آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد 
پروانه، تمامی چاه های برقی کشاورزی استان به کنتور هوشمند 
مجهز شده اند؛ که این شرکت یکی از پیشگامان تجهیز چاه های 
برقی به کنتور هوشــمند است. همچنین انســداد تمام چاه های 
غیر مجاز موجود در سطح استان در طول اجرای طرح ملی احیا و 

تعادل بخشی با جدیت تمام و بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته 
و پیشرفت های چشمگیری نیز حاصل شده است؛ در این راستا تا 
پایان دی ماه سال 95 تعداد 2700 حلقه چاه غیرمجاز مسدود و به 
میزان 65 میلیون متر مکعب از برداشت غیر مجاز جلوگیری شده 
و تعداد 9615 کنتور هوشــمند بر روی چاه های برقی نصب شده 
است؛ که نتیجه آن ذخیره آب و جلوگیری از افت مستمر سطح آب 
در بسیاری از دشت های اســتان تاثیر به سزایی در مدیریت بهره 

برداری خواهد داشت.
برگزاری نشست ها ی اطالع رسانی در زمینه تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی در سطح شهرستان های استان به ویژه در محدوده 
هفت حوزه آبریز طرح ملی حیای تعادل بخشــی با حضور اعضای 
شوراهای شــهر و روستا جزو برنامه های آموزشی این شرکت می 

باشد.
همچنین در سال تحصیلی 95ـ94 ، تعداد250/000 هزار دانش 
آموز مقطع متوسطه اول در 2700 دبیرستان و 1500 هنرجوی 
کشاورزی در 14 هنرستان کشاورزی و یک هنرستان غیرکشاوری 

در اجرای طرح نجات آب مشارکت داشته اند. 
منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی ساالنه با 1.2 میلیارد 
مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه است که از طریق 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی، زمینه به تعادل رسیدن بیالن 

آبخوان ها و نجات منابع آب استان فراهم خواهد شد.
شرکت آب منطقه ای خراســان رضوی با بهره مندی از توان فنی 
کارشناسان و مهندسان مجرب، با تمام قوا برای تامین آب مورد نیاز 
ساکنان این خطه مقدس کوشش کرده و از هر گونه خدمت گزاری 

به زائران و مجاوران مشهد الرضا فروگذار نخواهد کرد.
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در حالی به سی 
و هشتمین بهار انقالب 

اســالمی می رســیم که شرکت 
آب و فاضالب روستایي خراسان رضوي با انجام 
اقدامات جهادی، طی این مدت توانسته با تحت 
پوشــش قرار دادن بیش از 92 درصد جمعیت 
روستایی استان، کام آنان را با آب گوارای سالم 

و بهداشتی شیرین کند.
این شرکت، سقایت روستاییان را افتخار خود 
دانسته و با خدمت بی منت به آنها، همواره ارائه 
آب شــرب باکیفیت به مردم عزیز روستاهای 

استان را مهمترین اولویت خود می داند.
در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی و در سال 
“اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل”، مختصری 
از خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی در 
راستای تأمین آب شــرب سالم و بهداشتی 
برای مردم روســتاهای اســتان خراسان 

رضوی به شرح ذیل ارائه می شود:
استان خراســان رضوی با دارا بودن بیش 
از یــک میلیون و 680 هــزار نفر جمعیت 
روســتایی، که بالغ بــر 8 درصد جمعیت 
روستایی کشور می شود، بیشترین تعداد 
جمعیت ساکن در روستاهای کشور را در 

خود جای داده است.
درحال حاضر افزون بر یک میلیون و 550 
هزار نفر جمعیت در قالب بیش از 570 
هزار مشــترک در 2 هزار و 445 روستا 
که 92 درصد جمعیت روستایی استان 

را شامل می شود، از 
خدمات این شــرکت بهره مند 
هستند. آب شرب مردم روستاهای استان از 
1274 منبع آبی شامل 1002 حلقه چاه، 207 
دهنه چشــمه و 65 رشته قنات و با استفاده از 
بیش از 8 هزار کیلومتر خط انتقال و بالغ بر 12 
هزار کیلومتر شبکه توزیع و 1899 باب مخزن 
ذخیره با حجم افزون بر 260 هزار مترمکعب 

تأمین می شود.
طبق آمار، 28 درصد جمعیت استان خراسان 
رضوی در روستاها سکونت دارند که جمعیت 
روســتایی این اســتان از مجمــوع جمعیت 
شهری و روستایی در 15 استان کشور بیشتر 
است و اگر جمعیت شهرستان مشهد را در نظر 
نگیریم، حدود 47.4 درصد جمعیت اســتان 
در روستاها ساکن هســتند که در تعدادی از 
شهرســتان ها این میزان به بیش از 86 درصد 
می رســد. با توجه به اینکه کیفیت آب شرب 
تحویلی به مردم همواره خط قرمز وزارت نیرو 
و این شرکت است، با استفاده از 24 آزمایشگاه 
کنترل کیفیت آب، تعــداد 105 پارامتر آب 
شرب روستایی اندازه گیری می شود و کیفیت 
آب شــرب مردم روستاهای اســتان به طور 

مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
اقدامات در راستای »اقتصاد مقاومتی. 

اقدام و عمل«
در راستای مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی وزارت نیرو برای شــرکت های آب و 
فاضالب روستایی مبنی بر اجرای مجتمع های 

نی  ســا بر آ
روستایی از منابع 

صنــدوق توســعه ملــی، 
عملیات اجرایی 43 مجتمع آبرسانی 

اولویتدار با 724 روســتا و بیش از 526 هزار نفر جمعیت 
تحت پوشش، در استان در حال اجراست. 

با بهره گیری از ایــن اعتبارات که برای اولین بار در دولت 
یازدهم به مجتمع های آبرســانی روســتایی تخصیص 
داده شــده، ضمن اتمام و تکمیل عملیات اجرایی 13 
مجتمع آبرسانی روســتایی تا خرداد ماه سال آینده، 
حدود 180 هزار نفر در 219 روستای استان از نعمت 
آب شرب سالم و بهداشتی با بهترین استاندارد کمی 
و کیفی برخوردار شده و مجموع این اقدامات منجر 
به افزایش شاخص برخورداری روستاهای خراسان 
رضوی از این نعمت الهی بــه میزان حدود 3 درصد 
خواهد گردید.  از تأثیرات اجرای پروژه های اقتصاد 
مقاومتی بر شاخص های اقتصاد کالن روستایی استان 
می توان به جلوگیری از مهاجرت و هجوم روستاییان به 
شهرها و به ویژه حاشیه کالن شهرها و پرهیز از معضالت 
گســترده حاشیه نشــینی، ایجاد عدالت اجتماعی در 
برخورداری روستاها از منابع و سرمایه های ملی، ارتقای 
سطح معیشت روستاییان استان و افزایش رضایتمندی 
آنها، افزایش سطح ســالمت روستاییان با توجه به نقش 
کلیدی آب شرب در بهداشت، ایجاد زمینه رفاه حداقلی 
برای روســتاییان به عنوان جمعیت مولد، بهبود شرایط 
زندگی در روستاها به منظور کمک به رونق بخش اقتصاد 
در راستای سیاســت های اقتصاد مقاومتی و کاهش میزان 
هدررفت آب و اســتفاده بهینه از منابع و پتانسیل های آبی 

موجود اشاره کرد.

یت  سقـا 
تدبیـر

و 
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همچنین در دهه مبارک فجر ســال جاری تعداد 31 پروژه آبرســانی روستایی در سطح 
شهرستان های استان به بهره برداری می رسد و بیش از 50 هزار نفر در 80  روستای استان 

از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
بــراي انجام این پروژه ها در مجموع، بیش از 163 کیلومتر عملیات لوله گذاری خط انتقال 
و 152 کیلومتر شبکه توزیع اجرا شــده، 11 باب مخزن ذخیره با حجم 9200 مترمکعب 

احداث گردیده و 11 حلقه چاه مورد حفر و تجهیز  قرار گرفته است. برای اجرای این پروژه 
ها در مجموع بالغ بر 257 میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین شــرکت آب و فاضالب روستایی خراســان رضوی در ارزیابی عملکرد سال 94 
شــرکت های آبفار سراسر کشــور با کسب رتبه دوم، برای پنجمین ســال متوالی در بین 

رتبه های برتر قرار گرفته است.

کل عملکرد قبل از دولت عنوانردیف
تدبیر و امید

 عملکرد در دولت 
درصد رشد عملکرددولت وضعیت موجودتدبیر و امید

تدبیر و امید به کل عملکرد

70791226830515لوله گذاری خط انتقال )کیلومتر(1

11671808124796لوله گذاری شبکه توزیع)کیلومتر(2

3249523377114حداکثر ظرفیت تأمین منابع آبی )لیتر برثانیه(3

2060826074526682723احداث مخزن ذخیره آب )مترمکعب(4

خراسان 
رضوی

اقدامات دولت تدبیر و امید
 در راستای تأمین آب شرب مردم 

روستاهای خراسان رضوی
از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از 214 میلیارد 
تومان در بخش آب شرب روستایی خراسان رضوی هزینه 
شده است که از نتایج آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- افزایش 4.1 درصدی شاخص برخورداری روستاهای 

استان از آب شرب سالم و بهداشتی 

- اتمام و تکمیل عملیات اجرایی 
در 15 مجتمع آبرسانی مشتمل بر تعداد 226 

روستا با جمعیت 151 هزار نفر 
- افزایش 11 درصدی پیشرفت فیزیکی در سایر پروژه های 

نیمه تمام
- افزوده شدن تعداد 233 روستا با بیش از 200 هزار نفر به 

روستاهای برخوردار از نعمت آب شرب
- افزایش 148 روستا به روستاهای تحت پوشش با نزدیک 

به 90 هزار نفر جمعیت

از دیگر اقدامات انجام 
شــده در دولت یازدهم می 
توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اتمام تعداد سه پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
روستایی

- کاهش آبرســانی سیار به روســتاها از 1000 روستا به 
485 روستا

- راه اندازی و نصب تعداد 24 دستگاه آب شیرین کن در 
روستاهای دارای مشکل کیفیت آب

بهره برداري از  31  پروژه آبرسانی به روستاهای خراسان رضوی در دهه فجر
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: یکی 
از برنامه هــای مهــم ما واگــذاری مدیریت منابــع آب به 
بهره برداران اســت که در این راســتا با نصب کنتورهای هوشمند 

اقدامات خوب و موثری انجام شده است.
حسین امامی در سومین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان 
قاینات که با حضور فرماندار و سایر اعضای شورای حفاظت منابع 
آب این شهرستان برگزار شــد اظهار داشت: در شهرستان قاینات 
در بخش های مختلف چشم اندازهای بسیار خوبی پیش رو داریم و 
شاهد زیرساخت ها و زیربناهای خوبی در این شهرستان هستیم. 
وی گفت: یکی از مهم ترین عوامل ایجاد توسعه مسئله آب است و اگر 
امکانات دیگر از جمله نیروی انسانی و سایر امکانات  موجود باشد، 
اما آب نباشد قطعا با مشکالت فراوانی روبه رو می شویم. مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از برنامه های 
مهم ما واگذاری مدیریت منابع آب به بهره برداران است که در این 
راه با نصب کنتورهای هوشمند اقدامات خوب و موثری انجام شده 
است. امامی با بیان اینکه یکی از برنامه های کالن استان حمایت از 

فوالد قاینات است، اظهار داشت: تالش می کنیم با برنامه هایی که 
برای این موضوع داریم، با کمترین دغدغه در جهت تامین آب آن 
اقدام کنیم که امیدواریم با افتتاح و راه اندازی این کارخانه، شیرینی 
و حالوت را برلبان مردم قاینات و نیمبلوک وخضری شاهد باشیم. 
فرماندار شهرستان قاینات در این نشست با اشاره به خشکسالی های 
18 ساله وکاهش منابع آبی این شهرستان اظهار داشت: در سطح 
شهرستان قاینات با تنش های آبی مواجه هستیم و مهم ترین دغدغه 
ما موضوع آب اســت . بهمن کهن ترابی گفــت:   به دلیل ماندگاری 
روستائیان در روستاها و به دلیل اینکه دچار تهدیدات نشویم مقوله 
آب در اولویت است و در بحث اعتبارات نیز موضوع آب و کشاورزی 
را در اولویت قرار داده ایم .  وی افزود: در این شــرایط باید به دلیل 
اجرا کردن کشت های جایگزین، استفاده از روش های نوین آبیاری 
و اســتفاده بهینه از منابع آبی موجود توسط دستگاه های ذی ربط 
با هدایت و نظارت دولت مردان و فرهنگ سازی و آشنا کردن عامه 
کشاورزان با همکاری رســانه ها، تدابیر الزم اتخاذ شود. فرماندار 
قاین توجه به مزیــت اقتصادی یا همان مزیــت طبیعی در حوزه 

کشــاورزی برای حفظ منابع آبی راضروری دانست و  گفت: دیگر 
نباید به سمت محصوالت آب بر، برویم. کهن ترابی خاطرنشان کرد: 
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و کشورهایی که از منابع آبی 
بسیار خوبی برخوردار هستند؛ آب شــرب و آبی که برای مصارف 
بهداشتی در منازل استفاده می شود از هم تفکیک شده است.  وی 
افزود: متأسفانه در شهرســتان قاین هنوز آب شرب و فضای سبز 
یکی اســت که در این راستا شهرداران باید در خصوص جدا سازی 
آب فضای سبز از آب شرب در طول سال جاری اقدامات الزم را انجام 
دهند. وی در خصوص حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از آب های 
موجود ،یادآور شد: شرکت های سهامی زراعی نقش بسیار مهمی در 
فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان در خصوص تغییر و اصالح کشت 
و نیز کشت های جایگزین به عنوان الگوی این حوزه بر عهده دارند.

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

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی:

 مدیریت منابع آب در خراسان جنوبی
 به بهره برداران واگذار می شود

 شمــاره نهم
بهمن 1395

 فرماندار شهرستان سرایان:
تغییردرنوع نگرش 

کشاورزی نوین ،نیازمند 
فرهنگ سازی است

فرماندار شهرستان سرایان در جلسه شورای 
حفاظت این شهرســتان گفت: تغییردرنوع 
نگرش کشــاورزان و ورود به کشاورزی نوین 

نیازمند فرهنگ سازی است .  
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای خراســان جنوبی،محمد کریمی با اشاره 
به اهمیت ویژه تعیین الگوی کشــت، اظهار 
داشت: هدایت کشــاورز بایستی کارشناسی 
شده صورت گیرد ودر این خصوص همکاری 
واحدهای دانشــگاهی وخصوصا دانشــکده 

کشاورزی ضروری است.
 وی گفت: چاه هایی که فاقد توجیه اقتصادی 
هستند باید شناسایی شــده و در جلسه آتی 
معرفی گردد تا در صورت اعتبار تعیین تکلیف 
و در جهت کمک به تعادل بخشــی دشــت 
خریداری و پلمپ شوند. رئیس اداره منابع آب 
شهرستان ســرایان نیز در این نشست خاطر 
نشان کرد: دشت سرایان دشت محصور و تمام 
عوامل تغذیه دشــت به بارش نزوالت جوی 
وابسته است. سید هاشم حجتی ،به سیر نزولی 
بارش طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: 
با توجه به کاهش بارندگی امسال بطور قطع 
تشدید کسری مخزن را در پی خواهیم داشت. 
وی با بیان تغییر اقلیم و سرمازدگی درختان 
این شهرستان، خواستار تغییر الگوی کشت و 
رفتن به سمت کاشت محصوالت کم آب بر و 

مقاوم به سرمازدگی شد.

گزارش

سد مخزنی سیاهو شهرستان 
سربیشه

 سد مخزني سیاهو در فاصله 67 کیلومتري جنوب 
شرقي شهرستان سربیشه  برروي رودخانه سیاهو  
با مساحت حوضه آبریز 3028 کیلومتر مربع و آورد 
ســالیانه  حدود 10/2 میلیون متر مکعب  با هدف  
جلوگیري  از خروج  آب از کشور ،کنترل سیالبهاي 
فصلي، ذخیره ســازي و تنظیم  حدود 4.6 میلیون 
متر مکعب روان آب  جهت  مشروب نمودن  حدود 
450 هکتار از اراضي پایاب مطالعه و در دست اجرا 
اســت. این سد از نوع  خاکی با هسته رسی  با ارتفاع 
39  و 32  متر از پي و بســتر رودخانه وطول و عرض 
تــاج  352 و 9 متر و حجم  مخــزن 17/5 میلیون 
متر مکعب بوده که حجم آب مازاد بر ظرفیت ســد 
از طریق مجاري آبگیــر )لوله فوالدي به قطر 900 
میلیمتر از ورودی تا پالک و 800 میلیمتراز پالک تا 
خروجی(و تخلیه تحتاني )1000 میلیمتر( وسرریز  
شــوت آزاد  با عرض 25 متر وسیالب عبوري 523  
متر مکعب  بــر ثانیه  بطور  مطمئن به پایاب منتقل  
مي گردد.سیســتم انحراف گالري انحراف با مقطع 
نعل اســبي به عرض 4متر وفراز بنــد به ارتفاع 13 
متر وظرفیت 96 متر مکعب بر ثانیه مي باشــد. این 
پروژه در سال 1383 شروع و در حال حاضر دارای 
پیشرفت فیزیکی حدود 92 درصد می باشد که در 
صورت تخصیص اعتبارات الزم تا پایان سال 1396 
به پایان خواهد رسید. اعتبار هزینه شده در پروزه تا 
کنون بیش از 300میلیارد ریال می باشد که جهت 
اتمام پروژه به بیش از 140 میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز می باشد. هدف از اجرای طرح:کنترل سیالب و 
مهار آبهای سطحی جهت تامین بخشی از آب شرب، 

کشاورزی و و زیست محیطی منطقه می باشد.

 عملکرد شرکت آب منطقه ای
 خراسان جنوبی

نشست هم اندیشی 
 مدیریت مصرف 

در نهبندان برگزارشد
نشست هم اندیشــی مدیریت مصرف 
منابع آب با حضور رئیــس اداره منابع 
آب شهرســتان نهبنــدان و تعدادی از 
نخبگان کشــاورزی محدوده مطالعاتی 

دهنو،میغان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای خراســان جنوبــی، در این 
نشست رئیس اداره منابع آب شهرستان 
نهبندان، با بیان توضیحاتی در خصوص 
نحــوه مدیریت منابع آب دشــت های 
نهبندان گفت : مقایســه نحوه مدیریت 
منابع آب در کشــور با اســتانداردهای 
جهانی نشان می دهد که مدیریت منابع 
آب کشور که کاالیی اســتراتژیک می 
باشد، مطلوب نیست. محمد علی شهابی 
با اشــاره به اجرای طرح احیاء و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی و پروژه های 
پانزده گانه این طرح ، اظهار داشــت: در 
اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی، چهار 
محور اساسی شــامل؛ نصب کنتورهای 
حجمی هوشــمند، انســداد چاه های 
غیرمجاز، فعالیت های اطالع رســانی 
آگاهی بخشــی و جلوگیــری از اضافه 
برداشــت چاه های مجــاز ،در اولویت 
کاری اداره منابع آب شهرستان نهبندان 

می باشد.

خراسان جنوبی

آبرسانی به شهر بیرجند
با توجه به نیاز آبی شهر بیرجند تا افق 1410 به میزان 940 
لیتر بر ثانیه و جهت تامین این مقدار و باال بردن شاخص 
های کیفی آب بنابراین طرح آبرســانی به شهر بیرجند 

شامل 4 پروژه به شرح زیر تعریف شده است:
1-  خط انتقال آب از سربیشه به بیرجند

2-  تصفیه خانه شهر بیرجند
3-  خطوط ارتباطی تصفیه خانه شهر بیرجند

4-  خط انتقال آب از دشــت های محمدشهر و مختاران 
به شهر بیرجند

 بــه طوریکه پروژه هــای خط انتقال آب از سربیشــه به 
بیرجند، تصفیه خانه شــهر بیرجنــد و خطوط ارتباطی 
تصفیه خانه شهر بیرجند با اعتباری حدود650 میایارد 
ریال به پایان رسیده اســت. و در حال حاضر پروژه  خط 
انتقال آب از دشت های محمدشــهر و مختاران به شهر 
بیرجند در حال انجام می باشــد که شــرح پروژه در زیر 

آمده است.
 انتقال آب از دشتهای مختاران و محمد شهر به بیرجند

 هدف طرح : به منظور تامین کســري آب شــرب شهر 
بیرجند به میزان 300 لیتر بر ثانیه از طریق حفر و تجهیز 
ســیزده حلقه چاه بعنوان منابع تامیــن آب، این پروژه 
اجرایی گردیده است. مشخصات این پروژه عبارت است 
از: خطوط جمع آوري از نوع فایبرگالس به اقطار 200 تا 
500 میلیمتر و طول 18 کیلومتــر، خط انتقال به طول 
تقریبي 75 کیلومتر شــامل لوله چدن داکتیل و فوالدي 
در اقطار 500 و 600 میلیمتر، دو عدد مخزن جمع آوری 
به احجــام 1000 و 2000 مترمکعب و ایســتگاه پمپاژ.  
این پروژه در سال 1395 شــروع و در حال حاضر دارای 
پیشرفت فیزیکی حدود 9 درصد می باشد. اعتبار هزینه 
شده در پروزه تا کنون بیش از 75میلیارد ریال می باشد 
که جهت اتمام پروژه به بیش از 850میلیارد ریال اعتبار 

مورد نیاز می باشد.
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در یک سال گذشــته بیش از 3000 کیلومتر انواع لوله های 
بتنی، زهکشــی، آبیاری، انتقال آب و فاضالب توسط شرکت 

آبان بسپار توسعه تولید شد. 
مهندس فاطمی نیا گفت: شرکت آبان بسپار توسعه از معدود 
شرکت هایی است که توانایی تولید انواع مختلف لوله از جنس 
پی وی سی، پلی اتیلن و بتنی را دارا می باشد. در سال گذشته 
نیز باتوجه به سفارشــات دریافت شــده، انواع لوله ها شامل 
لوله های آبیاری تاشــو )هیدروفلوم(، زهکشــی پی وی سی 
)ســاده و با فیلتر مصنوعی(، پلی اتیلنی سنگین )کاروگیت 
دار و کورتیوب دار( و لوله های بتنی در کارخانه های مختلف 

این شرکت تولید شد.
مدیرعامل شرکت آبان بسپار توســعه در خصوص جزییات 
میزان تولید در یک سال گذشــته و مشخصات هر محصول 
افزود: سهم لوله های آبیاری تاشو )هیدروفلوم( در تولیدات 
شرکت 1580کیلومتر بوده اســت. این لوله ها برای آبیاری 
مزارع و باغ ها مورد اســتفاده قرار می گیرنــد که از مواد پلی 
اتیلن سبک به همراه مواد افزودنی )جهت محافظت در برابر 
نور خورشــید( تولید شــده و در قطرهای 8 تا 20 اینچ بنا به 
سفارش مشتری با ضخامت کمتر از یک میلی متر و به صورت 
کالف های صد متری، پنجاه متری و ... )متناسب با درخواست 

مشتری( تولید می شوند.
ایشان ادامه داد: همچنین 1681کیلومتر لوله های زهکشی 
پی وی سی ساده تولید گردیده که از این میزان 1347کیلومتر 
در خط تولید فیلتر مصنوعی، فیلترگذاری شده است. کارخانه 
تولید لوله های زهکشی این شرکت با بیش از 20 سال سابقه 
تولیــد، یکی از معتبرتریــن و بزرگ تریــن تولید کنندگان 

لوله های زهکشــی از نوع کاروگیت دار و از جنس پلی وینیل 
کلراید)pvc(، در ایران می باشــد. ماشین آالت این کارخانه 
از نــوع تمام خودکار بوده که با فــن آوری جدید، توان تولید 
لوله های زهکشــی بــا قطرهــای 100، 125، 160 و 200 
میلی متر در دو نوع مشبک و غیرمشبک مطابق با استاندارد 

ملی 7669 را دارا می باشد.
وی درباره مشخصات لوله های پلی اتیلنی دوجداره تولیدی 
شرکت آبان بسپار توسعه اشــاره داشت: این شرکت یکی از 
شــاخص ترین تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلنی در 
ابعاد بزرگ و با سابقه بیش از 15 سال می باشد و با بهره گیری 
از فناوری جدید، قادر به تولید لولــه  های دو و چند جداره با 
ســاختار مقطعی نوعK و S و انواع اتصاالت با قطرهای 300 
تا 1600میلی متر در نوع کرتیوب دار، مطابق با اســتاندارد 
 ISO13476 و DIN16961 ملی 9116، استاندارد خارجی
می باشــد. مهندس فاطمی نیا در ادامه ی توضیح لوله های 
دوجداره شرکت آبان بسپار توسعه افزود: لوله های کاروگیت 
دار لوله هایــی هســتند دارای یک الیه بیرونــی با ظاهری 
کنگره ای و یــا به عبارتی حلقه حلقه و دارای اســتحکام باال 
در برابر فشــارهای سطحی و غیر سطحی و یک الیه درونی با 
ســطحی صاف جهت عبور فاضالب و پساب های صنعتی با 
ماهیت اســیدی و بازی، و به طور کلی یک جوی زیر زمینی 
برای انتقال ســیاالت مایع اســت. این نوع لوله ها نیز تا قطر 

1200 میلی متر قابل عرضه می باشند.
مدیرعامل شــرکت آبان بسپار توســعه درباره میزان تولید 
لوله های دوجداره در یک سال گذشته بیان داشت: لوله های 
پلی اتیلنی ســنگین در دو نوع کاروگیت دار و کورتیوب دار 

به میزان 33 کیلومتر تولید شده است که از این میزان سهم 
لوله های دوجداره کاروگیت دار 22 کیلومتر و کرتیوب دار 11 
کیلومتر می باشد.  مهندس فاطمی نیا در خصوص کارخانه 
تولید لوله و ســازه های بتنی شرکت آبان بسپار توسعه اشاره 
داشت: این کارخانه با بیش از 20 سال سابقه در امر تولید انواع 
لوله و ســازه های بتنی، دارای تولیدات متنوعی می باشد که 
کاربردهای زیادی در بخش کشاورزی، صنعت و امور شهری 
به خصوص در زمینه آبرسانی مزارع و باغ ها، زهکشی خاک، 
فاضالب خانگی و صنعتی، محوطه ســازی و مبلمان شهری 
دارند. میــزان تولید لوله های بتنی به طور مجزا طی ســال 
گذشــته در قطرهای مختلف 9 کیلومتر )11684 تن( بوده 
است.   ایشــان در پایان خاطر نشان کرد: این میزان تولید در 
یک سال گذشته تنها 50درصد از ظرفیت خطوط ما می باشد 
که درصورت ســفارش لوله، قادر به تولید دو برابر این مقدار 

خواهیم بود. 

در یك سال گذشته انجام گرفت:

 تولید بیش از 3000 کیلومتر انواع لوله توسط 
شرکت آبان بسپار توسعه

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

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

 شمــاره هشتم
شهریور 1395
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Pole Mounting 
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Load Break Switch
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Remote Terminal Unit

SCADA System
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وی افزود: 65 پروژه در ارتباط با احداث و بهینه ســازی 
88 هزار و 161 متر شبکه های توزیع برق جهت ظرفیت 
سازی برای مشترکین با مبلغ 40 میلیارد و 545 میلیون 
ریال، 10پروژه ی بهســازی و تامین روشــنائی معابر با 
اعتبار 4 میلیــارد و 363 میلیون ریــال، اصالح و نصب 
ایســتگاه های هوائی و تاسیســات و تجهیزات توزیع به 
منظور تامین برق مشــترکان به تعداد 18پروژه با مبلغ 
11 میلیارد و 201 میلیون ریال، برق رسانی به روستای 
َسنرد شهرستان گرمسار با اعتبار 610 میلیون ریال ، 11 
پروژه در راســتای احداث و تبدیل 19 هزار و 925 متر 
شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار با مبلغ 5 
میلیارد و 171 میلیون ریال و نصب 3 هزار و 500 کنتور 
هوشــمند برق در هشت شهرستان استان در قالب طرح 
فراسامانه هوشمند اندازه گیری در سی و هشتمین سالروز 

انقالب اسالمی ایران به بهره برداری می رسند.
مهندس موســوی زاده اضافه کرد: از مجموع این تعداد 
پروژه، 23پروژه در روستاهای اســتان سمنان به انجام 
رسیده و اعتباری به مبلغ 10 میلیارد و 858 میلیون ریال 

مرتبط با این پروژه ها می باشد.
وی با اشــاره به بهره برداری از اولین نیــروگاه مقیاس 
کوچک در استان ، خاطر نشان ساخت : این نیروگاه یک 
مگاواتی از نوع CHP و توسط سرمایه گذار بخش خصوصی 
در محل شهرک صنعتی سمنان با مبلغ 20 میلیارد ریال 
آماده گردیده و برق تولیدی آن به شبکه توزیع برق متصل 
شــده و این نیروگاه عالوه بر تولید برق ، حرارت مربوطه 
توسط شرکت سرمایه گذار در بخش تولید داخلی  مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی یادآور شــد: احداث 141 کیلومتر خط هوائی و 22 
کیلومتر شبکه زمینی، نصب191 ایستگاه هوائی توزیع 
برق با ظرفیت 20 هزار کیلوولــت آمپر، جذب 7 هزار و 
873 مشــترک جدید، برقراری 2هزار و 884 دســتگاه 
سرچراغ روشــنائی معابر و نصب 63 انشعاب برق جهت 
چاه آب کشاورزی با صرف اعتباری به مبلغ 200 میلیارد 
ریال، از جمله فعالیت های این شرکت از دهه فجر سال 

قبل تا کنون به شمار می رود .
وی تصریح کرد: احداث 675 هزار متر شبکه فشار ضعیف 
و فشار متوسط هوائی و زمینی ، دایر نمودن 673 ایستگاه 
هوائی توزیع برق با قدرت 78 هزار کیلوولت آمپر، جذب 

35 هزار و 42 مشترک برق جدید، برق رسانی به دو روستا 
و برقراری 15 هزار و 601 دســتگاه ســرچراغ روشنائی 
معابر با ســرمایه گذاری به مبلــغ 910 میلیارد ریال، به 
عنوان عملکرد صنعت توزیع برق استان از زمان شروع به 

کاردولت یازدهم تا کنون محسوب می شود .
مهنــدس موســوی زاده با عنــوان این کــه 94 درصد 
تاسیسات توزیع برق در اســتان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی احداث شده گفت: احداث 9 هزار و 564 کیلومتر 
شبکه هوائی ، 1 هزار و 5 کیلومتر شبکه زمینی، نصب 6 
هزار و 969 دستگاه پست های توزیع برق، افزایش 1 هزار 
و 209 مگاولت آمپر ظرفیت پست های برق ، جذب 316 
هزار و 519 مشترک ، برق رسانی به 414 روستای استان، 
نصب 2 هزار و 273 انشعاب برق چاه های آب کشاورزی 
و دایر نمودن 108 هزار و 305 دستگاه سرچراغ روشنائی 

معابر،ظرف 37 سال گذشته به انجام رسیده است .
وی افزود: با برق رســانی به روســتای قالیباف در سال 
1388، عملیات برق رســانی به روستاهای استان اتمام 
یافته و ضریب نفوذ برق در اســتان سمنان،100 درصد 
است و کلیه خانوار های ساکن شهری و روستائی از نعمت 

برق برخوردار می باشند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
سمنان اظهار داشت: اجرای رزمایش های خدمت متعالی، 
یکی از اقدامات مهم این شرکت در جهت اقدام و عمل و 
هم راستا با اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال می باشد.

وی بیان داشــت: به منظور اصالح و بهینه سازی شبکه 
های قدیمی، فرســوده و عارضه دار، با تجمیع امکانات و 
نیروی انســانی و با حضور نیروهای عملیاتی، پشتیبانی 
و پیمانــکاران و ناظرین، و در برخــی مواقع بهره گیری 
از ظرفیت اســتان های معین، در سطح بعضی شهرها و 
روستاهای اســتان ، این طرح جهادی   ضربت عملیاتی 

می شود.
وی اضافه کرد: از زمان آغاز بــه کار دولت تدبیر و امید و 
از مرداد ســال 92 تا کنون،39 رزمایش خدمت متعالی 
با اســتعداد 2 هزار و 424 نفر ســاعت با هدف اصالح و 
بازسازی شــبکه و تاسیسات توزیع برق به اجرا درآمده و 
632 هزار کیلووات ساعت در زمینه انرژی تامین نشده و 
تحمیلی به شبکه با مبلغ 1 میلیارد و 582 میلیون ریال 

صرفه جوئی حاصل شده است . 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

به مناسبت دهه فجر امسال

 113 پروژه 
در حوزه صنعت 
 توزیع برق

 استان سمنان 
افتتاح می شوند
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در 
گفت و گو با خبرگزاری برقاب بیان داشــت: به مناســبت 
دهه فجر امسال، 113 پروژه ی عمرانی برق رسانی افتتاح 

می شوند.
مهندس سیدمحمد موسوی زاده گفت: برای این تعداد پروژه 
در حوزه صنعت توزیع برق استان ، مبلغ 96 میلیارد و 890 

میلیون ریال اعتبار صرف شده است .
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آبفای گیالن به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، مدیر 
عامل این شرکت با اعالم 26 پروژه قابل افتتاح و بهره 
برداری در دهه مبارک فجر، هزینه کرد این پروژه ها 

را بالغ بر 90951 میلیون ریال عنوان کرد.
سید محسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل شرکت آبفای گیالن ضمن تشریح پروژه های 
قابل افتتاح و آماده بهره برداری در ایام مبارک دهه 
فجر اظهار داشــت: 26 پروژه در سطح استان اعم از 
آبرسانی، اصالح و توسعه شبکه آب، اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب و سیســتم تله متری از محل 

اعتبارات ملی، استانی و داخلی اجرا گردید.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های ملی تصریح کرد: اجرای 
فاضالب مسکن مهر 76 واحدی سیاهکل با هزینه کرد 473 
میلیون ریال و خط انتقال و راه اندازی مخزن زمینی سنگر با 
اعتبار بیش از 1450 میلیون ریال که 1110 میلیون ریال از 
اعتبارات ملی و 340 میلیون ریال نیز از منابع داخلی تأمین 

شده، تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده است. 
مهندس حســینی با تأکید بر اهمیت اجــرای پروژه های 
آبرســانی افــزود: 

بهره برداری از پروژه آبرســانی به مســکن مهــر املش با 
اعتباری بالغ بر 5000 میلیون ریال، آبرسانی به شهر اطاقور 
با اعتبار 20000 میلیون ریال ، اصالح خط اتتقال آب شهر 
منجیل با اعتبار  20000 میلیون ریال و خطوط آبرسانی به 
شهر حویق با اعتبار 4170 میلیون ریال از مهمترین پروژه 
های افتتاحی در دهه مبارک فجر می باشد و همچنین اصالح 
و توسعه شبکه آب، خطوط انتقال و انشعابات در شهرهای 
رشت، رودبار، آستانه اشرفیه، سیاهکل ، لنگرود و تالش نیز 

که از محل اعتبارات اســتانی و داخلی اجرا شده در 
این ایام به بهره برداری خواهند رسید.

وی در ادامه افزود: بهره برداری از سیستم تله متری 
و کنترل از راه دور تأسیســات آبرسانی الهیجان و 
سیســتم نظارت تصویری و حفاظت الکترونیکی 
تأسیسات شکاکم واقع در شهر الهیجان به همراه 
سیســتم انتقال تصاویر بصورت اینترنتی از دیگر 
پروژه های قابل افتتاح این شــرکت در ایام مبارک 

دهه فجر می باشد.
مدیرعامل آبفای گیالن پروژه های هوشمندسازی 
شبکه و تأسیسات آب و فاضالب رضوانشهر، حفر دو 
حلقه چاه در رشت و سیاهکل و همچنین تجهیز و 
بهره برداری از چاه جدید سیاهکل را نیز از موارد قابل افتتاح 
در این ایام برشمرد. مهندس حسینی در پایان یادآورد شد: 
افتتاح و بهره برداری از 26 پروژه استان در ایام مبارک دهه 
فجر با هزینه کرد 90951 میلیون ریال، 11583 میلیون 
ریال از محل اعتبارات ملی، 45465 میلیون ریال از اعتبارات 
استانی و 33903 میلیون ریال از منابع داخلی تأمین شده 
است و اجرای این پروژه ها اشتغال موقت 101 نفر را نیز در 

پی داشت.

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

آبفای گیالن با 26 پروژه قابل افتتاح با اعتباری بالغ بر 
90000 میلیون ریال به استقبال دهه فجر می رود

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده
»میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

473--473سیاهکلاجرای فاضالب مسکن مهر 76 واحدی سیاهکل )زیر ساخت (1

1140-1140- سیاهکلحفریك حلقه چاه عمیق در شهر سیاهکل2

1390-1390- سیاهکلاجرای خط انتقال چاه جدیددرشهر سیاهکل3

420-420- سیاهکلبازسازی تاسیسات چاه شماره 5 در شهرسیاهکل4

1350-1350- سیاهکلاحداث ساختمان اتاقك چاه جدید در شهر سیاهکل5

1365-1365- سیاهکلحفریك حلقه چاه عمیق در دیلمان6

150-150- سیاهکلاجرای خط 20 کیلوولت چاه جدید در شهر سیاهکل7

350-350- سیاهکلاصالح انشعابات آب درشهر سیاهکل8

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

20000-20000-منجیل اصالح خط انتقال آب منجیل9

6000-6000-رودبار اصالح شبکه آب در سطح شهرستان رودبار10

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

5000-5000-املشآبرسانی  به مسکن مهر املش11

گیـال ن

شرکت

 آب و فاضالب گیالن

پروژه های آماده

 افتتاح  در دهه فجر
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

هوشمندسازی شبکه و تأسیسات آب و فاضالب 18
66037304390-رضوانشهررضوانشهر

96030003960-رضوانشهراصالح و توسعه شبکه آب  شهرستان رضوانشهر19

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

60016002200-آستانهاصالح و توسعه شبکه آب  شهرستان آستانه20

30014001700-بندر کیاشهراصالح و توسعه شبکه آب  شهرستان آستانه21

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

400-400-الهیجانسیستم تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آبرسانی الهیجان23

سیستم نظارت تصویری و حفاظت الکترونیکی تأسیسات شکاکم به همراه سیستم انتقال 24
300-300-الهیجانتصاویر به صورت اینترنتی

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

100001000900020000لنگرودآبرسانی به شهر اطاقور25

23562356--لنگروداصالح و توسعه شبکه توزیع آب26

 90951 میلیون ریالجمع کل اعتبارات هزینه شده

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده »میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

41704170--حویقلوله گذاری خطوط رفت و برگشت به مخزن  حویق22

محل اجراعنوان پروژه / طرحردیف
اعتبار هزینه شده
»میلیون ریال «

جمع کل سایر استانی ملی 

3401450-1110سنگر رشتتکمیل خط انتقال سنگر و راه اندازی مخزن زمینی12

16004002000-رشتحفر یك حلقه چاه در محل طالم سه شنبه شهر رشت13

14
2600 متر توسعه و اصالح شبکه آب آشامیدنی شهر رشت در نقاط 
مختلف شهر ) بلوار ولیعصر ولیعصر 7-پارس گاز- کوچه حسین 

زاده -میدان جهاد- شهرک فرهنگیان و ...(
105024823532-رشت

15
1500 متر توسعه و اصالح شبکه فاضالب شهر رشت در نقاط 

مختلف شهر)کوی شهید همتی 9 حمیدیان-باقرالعلوم دو -کوچه 
علیپور -آسایش 7کوچه 10 و ...(

29252925--رشت

38016502030-رشتتوسعه شبکه آب آشامیدنی  سیاه اسطلخ بطول 2000 متر16

10508501900-رشتتوسعه شبکه آب آشامیدنی  فخب 5600 متر17

گیـال ن

اجرای خط انتقال آبحفر چاهاجرای خط انتقال فاضالب مسکن مهراجرای خط انتقال آب
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

 شمــاره هفتم
خـرداد 1395

 احداث دو واحد 20 مگاواتی تولید انرژي خورشیدی
 در استان گیالن

 طي یک ســال گذشته شــرکت سهامي 
برق منطقه ای گیالن مذاکرات متعددي 
را  بــا چندین شــرکت اروپایــی و داخلی 
با هدف جلب شــرکت های مزبــور براي  
ســرمایه گذاری در استان گیالن در زمینه 
تولید انرژي هــاي تجدیدپذیر را به عمل 
آورده اســت و به عنوان آخریــن نمونه در 
حال مذاکره با یکي از شــرکت هاي بزرگ 
اروپایي در زمینه تولیــد انرژي الکتریکي 
بوســیله ســلول هاي فتوولتائیک ) انرژي 
خورشیدي( مي باشد. بدیهی است حضور 
شرکت های معتبر خارجی در استان عالوه 
بر مزایای مستقیم ســرمایه گذاری نظیر 

ایجاد اشتغال، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا همچنین 
ایجاد زمینه هاي توســعه منطقه، به دلیل ویژگی انطباق 
کامل فناوری های تولید برق خورشیدی و بادی با محیط 
زیست همانند ســایر صنایع هیچگونه آلودگی و عوارض 
بعدی را برای منطقه ایجاد نخواهد نمود. یکی از مشکالت 
پیش روي این شرکت دیدگاه ســازمان هاي باال دستي 
کشوري ،  مبني بر مناســب  نبودن اقلیم استان گیالن، 
برای ســرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی خورشیدی 
بوده است که خوشبختانه با توجه به بررسی های صورت 
گرفته توسط متخصصین صنعت برق و سازمان هواشناسي 
استان گیالن،  تولید انرژي خورشیدی در مناطق جنوبی 
اســتان گیالن علی الخصــوص در محدوده شــهرهای 

منجیل و لوشــان دارای توجیه اقتصادی مناسبی بوده و 
حتی از بســیاری نقاط مرکزی و جنوبی کشور بهتر می 
باشــد. در همین راستا پس از برقراری ارتباط و ارائه طرح 
سرمایه گذاری توســط یکی از شرکت های معتبر کشور 
آلمان،  موضوع طی جلســاتی در ســازمان انرژی های 
نو ایران تشــریح و پس از جلب نظر آن ســازمان چندین 
سایت به صورت اولیه در منطقه شناسایی و مورد بازدید 
قرارگرفت . شرکت سرمایه گذار پس از انجام بررسی های 
اولیه تمایل خود را در 3 بخش تولید انرژی خورشــیدی، 
توسعه و ارتقا دانش کشــاورزی در مزرعه و گلخانه هاي 
خورشــیدي ، انتقال تکنولوژی هــای مرتبط با طراحي، 
نصب و بهره برداری ازمزرعه هاي خورشــیدی، آخرین 

تکنولوژی های مرتبط با تولید کشاورزی 
به صورت گلخانــه ای و بدون نیاز به  خاک 
و همچنین احداث یک مرکز تحقیقات در 
زمینه کشاورزی در یکی از دانشگاه ها و یا 
مرکز تحقیقاتی منطقــه ابراز نمود و مورد 

توافق طرفین قرار گرفت . 
در حال حاضر احداث دو واحد 20 مگاواتی 
تولیــد انــرژي خورشــیدی ) جمعاً 40 
مگاوات( با برآورد هزینه اي در حدود 1750 
میلیارد ریال که تماماً از سوي سرمایه گذار 
 )SUNFARMING خارجي) شــرکت
تامین خواهد شــد ، مورد تصویب  سرمایه 
گذار قرار گرفته اســت که بــرای هر واحد 
نیاز به 40 هکتار زمین ) جمعــاً 80 هکتار( خواهد بود و 
شرکت برق منطقه ای گیالن با همکاری اداره کل منابع 
طبیعی استان گیالن و استانداری استان گیالن در حالت 
شناسایی و تعرفه زمین مورد نیاز به سرمایه گذار می باشد. 
در صورت حل مسئله زمین، با توجه به اینکه شرکت های 
ایرانی مورد نیاز توسط سرمایه گذار به ثبت رسیده و دفتر 
شرکت موصوف نیز در منطقه آزاد تجاری انزلی تاسیس 
شده اســت،  قرارداد مربوطه به امضا خواهد رسید و فاز 
اول پروژه ظرف مدت حداکثر دو سال راه اندازی خواهد 
شد و پس از آن انجام فازهای بعدی پروژه ، توسعه بخش 
کشــاورزی مدرن ، آموزش و انتقــال دانش فنی و ایجاد 

مراکز تحقیقاتی مربوطه آغاز خواهند شد.

دکتــر حقــی فام معــاون هماهنگــی توزیــع و عضو هیــات مدیره شــرکت توانیــر و رئیس 
کمیتــه پدافنــد غیرعامل شــرکت توانیربا اهدا لوح ســپاس بــه مهندس عظیــم بلبل آبادی 
مدیــر عامل شــرکت بــرق منطقــه ای گیــالن، از مســاعی و اهتمام ایشــان و همــکاران 

 وی  در راســتای طراحــی و اجــرای مانور)تهدیــد و تروریســتی( با نــام »محــرم« و با رمز
  »یا اباعبداهلل الحسین)ع( « در محل پست 63 کیلوولت صومعه سرا و مرکز دیسپاچینگ، قدردانی

 کرد.

گیـال ن

اهدا لوح  سپاس ازسوی وزیر نیروبه برق گیالن در همایش سراسري مدیران ارشد
  رتبه برتر  رشد 

مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو در همایش سراسري  مدیران  ارشد وزارت  نیرو از 
مهندس عظیم بلبل آبادي مدیر عامل شرکت سهامي  برق منطقه اي گیالن  براي کسب 
»رتبه  برتر رشد« ارزیابي عملکرد سال 1394 شرکت هاي  برق منطقه اي ، قدرداني کرد .

  برق  زیر ساخت توسعه 
تامین برق  یکي از زیر ساخت هاي  اساسي  توسعه 
کشــور اســت و کارگزاران صنعت برق  از  افتخار  و 

توفیق ارایه این خدمت بزرگ برخوردار ند .

  تحقق اهداف سالیانه
باتالش هاي همه جانبه مدیران و کارکنان شرکت در 
تحقق برنامه ها و اهداف سالیانه ، شرکت نائل به  کسب 
»رتبه  برتر رشد« ارزیابي  عملکرد سال 1394 گردید.

  کسب رتبه اول  توسط برق گیالن در اجرای پروژه های کاهش پیک بار و مدیریت مصرف برق کشور
مهندس آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیردر همایش مدیریت مصرف در دانشگاه تبریز به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز ، از مهندس عظیم بلبل آبادي مدیر عامل شرکت سهامي  

برق منطقه اي گیالن به جهت کسب رتبه اول در گروه دوم که متشکل از 9 شرکت وگروه اول متشکل از 7 شرکت برق منطقه ای بود، با اهداي  لوح سپاس قدرداني کرد .
کاهش 3000 مگاواتی مصرف برق . قدردانی از مجموعه برق گیالن در این لوح ســپاس عنوان شــده است. این همایش روز دوشــنبه مورخ 95/10/6 با حضور دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع و 
عضو هیات مدیره شرکت توانیر، مهندس مهری مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر، شرکتهای برق منطقه ای، توزیع، تولید و صنایع محلی استان آذربایجان شرقی برگزار شد. 

تقدیراز مهندس بلبل آبادی با اهدا لوح سپاس ازسوی محمودرضا حقی فام رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر

کسب رتبه های دوم و سوم در ارزیابی ها
با تالش شبانه روزی مجموعه همکاران شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن این شرکت توانست به رتبه های برتر در ارزیابی های مختلف دست پیدا کند. کسب رتبه دوم دراولین دوره استانی جشنواره 
مستندسازی الگوهای برتراستانداری در سال 94-95و کسب رتبه سو مدرارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 94-95 از جمله این موفقیت هاست.
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

365 پروژه شهری و 
روستایی دردهه مبارک فجر 
 1395 با اعتباری

 نزدیک به  174 میلیارد ریال 
افتتاح خواهد شد

گیـال ن

 مهندس طالبی 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن :

مهندس طالبی خاطرنشــان کرد : به همت و تالش پرسنل 
خدوم و زحمتکش این شرکت  در 9 ماهه سال1395 بیش 
از  287  کیلومتر خطوط شبکه فشار متوسط )20 کیلوولت( 
و شبکه فشــار ضعیف  بصورت هوایی-زمینی و کابل خود 
نگــه دار  ، برای  27323  مشــترک جدید و رفع ضعف برق 
تعدادي از مشترکین قبلي )با توجه به رشد جمعیت و رشد 
مصرف برق( شهري و روستایي در کلیه مناطق استان گیالن 

احداث گردید.  
وی افزود : همچنین در این بازه زمانی ، تعداد 502 دستگاه 
ترانسفورماتور) کمپکت ، زمینی و هوایی ( با ظرفیت 68615 
کیلوولت آمپر، نصب و افزایش قدرت داده شد  و بیش از 80 
کیلومتر شــبکه معابر هوائي و زمینی جهت روشنایي معابر 
درسطح شهر و روســتا احداث شــد ، براي مجموع شبکه 
روشنایی معابر فوق الذکر تعداد  2544  دستگاه چراغ  الک 

پشتي با المپ های گازی پربازده  نصب گردیده است. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت : 
با تالش ، پیگیری و همدلی مدیران ارشــد  ستادی، اجرایی 

و کارکنان دست اندرکار شــرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن تعداد 360  پروژه شــهری و روســتایی در خصوص 
احداث و اصالح شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی ، شبکه 

فشار متوسط هوایی و زمینی و ترانسفورماتورهای هوایی،  
زمینی و پســت کمپکت  » برای رفع ضعف برق «جمعا  به 
مبلغ بیــش از  163  میلیارد ریال و 5  پــروژه »تامین برق 

روستایی » به مبلغ 10/6   میلیارد  ریال در دهه مبارک فجر 
افتتاح و به بهره برداری  خواهد رسید. 

وی اظهار داشت : در راستای تحقق شعار دولت تدبیر و امید  
مبنی بر محرومیت زدایی و ارائه خدمات به مناطق محروم 
تعداد 5روســتا که در مناطق صعب العبور و کوهســتانی 
شهرســتان های تالش ، ماسال و رضوانشهر قرار دارند، برق 
رسانی خواهند  شد که از این تعداد ، دو روستای ایلکوفی و 
دریابن از توابع شهرســتان تالش بوسیله انرژی خورشیدی 
مورد برق رســانی قرار می گیرند.  شــایان ذکر است با برق 
رسانی به این روستاها مجموعا ،  تعداد  86 خانوار روستایی 
از نعمت روشنایی برق؛  بهره مند می گردند . تا پیش از دهه 
مبارک فجر 1395 ، تعداد روستاهای برقدار استان گیالن 
2544 روستا می باشد که تمامی روستاهای باالی 20 خانوار 
طبق سرشماری سال 85،  در سال 1389 برقدار شدند و در 
حال حاضر برق رســانی به روستاهای زیر 10 خانوار پس از 
تامین اعتبار به ترتیب الویت و درصورت اخذ مجوز از سازمان 

منابع طبیعی در دست اقدام می باشد.
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يزد شرکت برق منطقه ای 
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

دستاوردهاي شرکت برق منطقه اي یزد :
- کسب رتبه اول کاهش مصرف پیک بار در گروه دوم شرکت های برق منطقه ای کشور در سال 94
- کسب رتبه دوم در ارزیابي عملکرد طرح ذخیره عملیاتی شرکت هاي برق منطقه اي در سال 94

- جذب مشــارکت بخش خصوصي در تولید پراکنده و بهره بــرداری از 7 نیروگاه با ظرفیت نامی 
حدود 80 مگاوات

- جذب مشــارکت بخش خصوصي در تولید انرژي برق خورشــیدي و صدور 300 مگاوات پروانه 
احداث نیروگاه

- راه اندازي مرکز پژوهش هاي خورشیدي )پسیو(  

طرح های به بهره برداری رسیده در دولت یازدهم

مرکز پژوهش های خورشیدی شرکت برق منطقه ای یزد

هزینه طرح ها )میلیون ریال(تعداد طرح هاي اجرا شدهسال اجراي طرح هاردیف
1392352000 )شش ماهه دوم(1
6158000سال 21393
4770000سال 31394
13953140000 )نه ماهه اول(4

مرکز پژوهش هاي خورشــیدی از دی ماه ســال 1394 فعالیت خود را آغاز نمود و در اسفندماه در ســفر هیئت دولت مورد بازدید وزیر محترم نیرو قرار گرفت. این مرکز به عنوان 
شاخه ای از مرکز توسعه فناوری های انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو و به عنوان نهاد زیرمجموعه شرکت برق منطقه ای یزد در حوزه های پسیو و کم هزینه فعالیت می نماید.

افتتاح پروژه 
افزایش ظرفیت 
پست برق 20/63 
کیلوولت مهریز – 
شهریور 95

اهداف مرکز
•  مطالعات تطبیقی، الگو برداری و الگوسازی با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها

•  هماهنگی میان رشــته ای یافته ها از نظر بهداشت و سالمت جسمی و روانی: کاهش 
مصرف انــرژی مصنوعی، اقتصاد انــرژی، احیا هویت و کاربردهــای تاریخی، تقویت 

گردشگری، اولویت های سیاسی و مدیریتی
•  مطالعات روانشناسی اجتماعی، ایجاد عالقه تغییر گرایش از انرژی مصنوعی به انرژی 

و شرایط طبیعی
•  مطالعات خانه و گلخانه های زمین پناه 

•  تجهیز و توسعه آزمایشگاه outdoor سنجش مناطق گرم و خشک و دادهبرداری
•  پژوهش مربوط به سالمتی و بهداشتی کاربردهای پسیو

•  تحقیقات بازار و بازاریابی، وضعیت نسبی کاربردهای پسیو و اکتیو
•  ارائه الگو و خدمات مشاوره پژوهشی و عملیاتی پسیو

•  تعیین جهت گیری های کلیدی و ساز و کارهای پژوهش

يـزد

پیک سایی صنایع بزرگ
مقادیر پیک سایي سال 94 به میزان 128 مگاوات و در 
سال 95 به میزان 145 مگاوات بوده که رتبه برتر در کشور 
را دارا است و روند رو به رشــد انجام پیک سایي صنایع 

بزرگ به شرح جدول زیر مي باشد.
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معرفی شرکت آب و فاضالب استان قم 
شرکت آب و فاضالب اســتان قم )سهامی خاص( در تاریخ 
71/3/11 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قم 
به ثبت رسیده و در تاریخ 71/5/8 با انتقال اموال و داراییها 
و تاسیسات آب شــهری و تعداد 114.425 مشترک آب از 
دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای 
آب و فاضالب و قانون تجارت آغاز بکار نمود. فعالیت اصلی 
شرکت طبق اساسنامه عبارتســت از ایجاد و بهره برداری 
از تاسیســات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع 
آوری و انتقال و تصفیــه فاضالب در داخل محدوده قانونی 
شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور 

تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. اجرای 
طرح های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت 
نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب 
انحصاراً در اختیار این شرکتها می باشد و توسط هیئت مدیره 

منتخب مجامع عمومی اداره می شود. 
تعداد شــهرهای در قلمرو فعالیت های شــرکت از تاریخ 
تاســیس تا تاریخ 79/1/23 یک شــهر  ) شهر قم (و شامل 
472،166 مشــترک آب و فاضالب بوده اســت.  در تاریخ 
مذکور براساس صورتجلسه تغییر و تحول فیمابین شرکت 
و شورای اسالمی شــهر و شهرداری،  شهر جعفریه با تعداد 
1200 مشترک آب به قلمرو شــرکت اضافه شد، در اواخر 

ســال 1391 و اوایل ســال 1392  مابقی شهرهای استان 
)شامل شــهرهای کهک، دستجرد، ســلفجگان و قنوات( 
تحت پوشــش این شــرکت قرار گرفت و در حال حاضر، 
شرکت بالغ بر 304.000 مشترک آب با آحاد 471.000 و 
78.000مشــترک  فاضالب  با آحاد 130.000داشته و در 

قالب یک مدیریت واحد اداره می شود.

دستاوردهای شرکت آب و فاضالب شهری  
استان قم در یک سال گذشته 

پروژه های شاخص :
  نوســازی و ارتقاء مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب و 

مهندس صادق پور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان قم تشریح کرد:

 دستاوردهای شرکت آب و فاضالب شهری  استان قم 
در یک سال گذشته 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

  احداث نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب سد کوچری   مرکز پایش و راهبری تاسیسات فاضالب
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فاضالب استان قم 
  افتتاح مرکــز کنترل کیفی و بهداشــت آب و فاضالب 

استان قم 
   مطالعه و اجرای پروژه احداث نخستین نیروگاه برق آبی 
بر روی خط انتقال آب سد کوچری به ظرفیت 2.7 مگاوات 

با سرمایه گذاری بخش خصوصی ) در حال اجرا (
  طراحــی و اجرای  بای پس حوضچــه آرامش به منظور 

افزایش ظرفیت برداشت از سد 15 خرداد

پروژه های بهره مند از تســهیالت بانك توســعه 
اسالمی

    افتتاح تصفیه خانه فاضالب شماره 3 شهر قم با ظرفیت 
50.000 مترمکعب در شبانه روز با جمعیت تحت پوشش 
250.000 نفر در بخش مایع و 500.000 نفر در بخش لجن.

  اتمام عملیاتاجــرای 115.5 کیلومتر شــبکه فرعی 
فاضالب به اقطــار 600-200 میلی متر بــه همراه نصب 

11972 فقره انشعاب فاضالب
  اتمام عملیات اجرای شبکه اصلی فاضالب به طول 12.5 

کیلومتر  به اقطار 1200-600 میلی متر 
  اتمام عملیات اجرای خطوط انتقال فاضالب به طول 5.7 

کیلومتر به قطر 2000 میلی متر
   شــروع عملیات اجرایی 100 کیلومتر شــبکه به اقطار 
600-200 میلی متر به همراه نصب 15000 فقره انشعاب 

در مناطق 3 و 6 شهر قم 
  جــذب اعتبــاری بالغ بــر 48 میلیون یــورو تاکنون از 

تسهیالت بانک توسعه اسالمی
  اخذ موافقت بانک توسعه اسالمی برای اصالح و بازسازی 

تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شهر قم 

سایر دستاوردها:
  مدیریت هوشــمند فشار شــبکه توزیع از طریق نصب 

آنالیزورهای کلر، EC  و فشار در نقاط شاخص شهری
  تحقق سرانه 1.75 برای نظام پیشنهادها

  برگزاری جشنواره مردمی نظام پیشنهادها 
  برگزاری 22 دوره آموزشی )توجیهی ، شغلی و اختصاصی، 

عمومی و مدیریتی ( جهت 150 نفر از پرســنل قراردادی، 
رســمی و بخش خصوصی به میزان 9500 نفر ساعت در 9 

ماهه سال جاری 
  اجرای پروژه آسیب شناســی سیستم های منابع انسانی 
شــرکت و ارائه گزارش نهایی و نتایج یافته های ســنجش 

نگرش کارکنان و متغیرهای بررسی شده
  انجام نظرســنجی رضایت شــغلی و تعهد ســازمانی و 

استخراج نقاط قوت و ضعف در ادراک کارکنان
  انجام نظرسنجی سنجش میزان رضایتمندی مشتریان 
از خدمات مورد ارائه شرکت در دفاتر پیشخوان) 3 خدمت 

خرید انشعاب، اصالح قبوض و خدمات پس از فروش(
  توســعه نرم افــزار GIS  جهــت اســتفاده در حوادث و 

شستشوی شبکه فاضالب
  یکپارچه ســازی اطالعــات توصیفــی  پارســل های 
سازمان های خدمات شــهری )آبفا، شهرداری،گاز،پست 

و برق (
  راه اندازی نرم افزار داشبورد اطالعات برای اطالعات پایه 

شرکت تحت شبکه و تلفن همراه
  راه اندازی کد کهاب به منظور امکان پرداخت هزینه های 
خدمات فروش و پــس از فروش در کلیه بانک ها و از طریق 

همه درگاه های ارائه خدمات 
  راه اندازی سامانه قرائت از راه دور با استفاده از انرژی پاک 
به منظور کنترل و بهبود قرائت کنتورمشترکین پرمصرف

  اجرای سیســتم آبیاری قطره ای در مناطق شــکوهیه، 
مخازن علوی، معصومیه و ســتاد به منظــور جلوگیری از 

هدر رفت آب 
  تولید تعداد 90 برنامه رادیویی تحت عنوان صدای پای 

آب و پخش از شبکه سراسری رادیو جوان
  اجرای طــرح حامیان آب در مدارس ابتدایی اســتان و 

انتخاب 4400 حامی آب 
  تحلیل هیدرولیکی شبکۀ آب رســانی شهر دستجرد و 

جانمایی شیر فشارشکن و نصب آن .
  پیمایش شبکۀ آب رسانی شهرهای قنوات ، سلفچگان و 
کهک از حیث جنس ، قطر و متراژ شبکۀ توزیع و به تبع آن 

GIS اصالح اطالعات نقشه های در اختیار واحد

  اصالح و توســعه حدود 28.5 کیلومتر شــبکه آب در 9 
ماهه  سال جاری

  اصالح و توسعه حدود 30.4 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی 
فاضالب در 9 ماهه سال جاری

  ثبت و پیگیری 6972 مورد خدمات، 958 مورد شکایت 
و 3085 مورد نظرســنجی از مشــترکین از طریق مرکز 

ارتباطات مردمی 122 در 9 ماهه سال جاری 
  پیمایش مشترکین شهرهای استان و شناسایی انشعابات 

پراکنده و فاقد صورتحساب 
  فروش و نصب 6000 فقره انشــعاب آب با آحاد 11000 

در سال جاری
  فروش و نصب 6200 فقره انشــعاب فاضــالب با آحاد 

10500 در سال جاری

اهم پروژه های تحقیقاتی: 
  مطالعه تأثیر عملکرد پمپ بر روی کنتورهای مشترکین 

  مطالعه و ساخت دستگاه اندازه گیری فشار کل 
  مطالعــه و اجرای جایگزینی کنتورهــای مولتی جت با 

کنتورهای پیستونی
  بررســی مدل تصمیم گیری برای اجرای شــبکه های 

دو گانه آبرسانی شهری

افتخارات شرکت آب و فاضالب استان قم 
   اخذ گواهی نامه و جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی به پروژه 

تصفیه خانه فاضالب شماره 3 شهر قم
  کسب تندیس سطح طالئی جایزه مدیریت سبز اروپا به 

پروژه تصفیه خانه فاضالب شماره 3 شهر قم
  کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال 94 بین شرکت های 

آب و فاضالب کشور
  کســب رتبه در ارزیابی عملکرد ســال 1394 صیانت از 

حقوق شهروندی و عفاف و حجاب  از استانداری قم
  تقدیرنامه دبیر ستاد نانو از شرکت به دلیل همکاری های 

شایسته شرکت
  کســب تقدیر نامه چهار ســتاره تعهد بــه تعالی نظام 

پیشنهادها در هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

  تصفیه خانه فاضالب شماره 3 شهر قم   مرکز کنترل کیفیت و  بهداشت آب و فاضالب
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان  زنجان

به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، در نشست خبري مهندس عادل کاظمي رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل این شرکت در جمع اصحاب رسانه برنامه ها 
و پروژه هاي قابل افتتاح در ایام اله دهه مبارک فجر تشریح و از 

فناوري ها و طرح هاي برجسته شرکت رونمایي شد .
مهندس کاظمي مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان ضمن بزرگداشت یاد وخاطره ي شهیدان بویژه شهداي 
آتشنشان ساختمان پالسکو و گرامیداشت سالگرد پیروزي 
شکوهمند انقالب اســالمي ایران در سال 57 ، از افتتاح 569 
پــروژه ي قابل بهره بــرداري در دهه مبارک فجر امســال با 
اعتبــاري بالغ بر 142 میلیارد ریال خبر داد و گفت : از ابتدای 
ســالجاري تا کنون  تعداد3435  پروژه  با صرف اعتباري بالغ 
بر 301میلیارد ریال اجرا و به بهره برداري رسیده است . که از 
این تعداد پانصدوشصت ونه پروژه در بازه زماني دهه مبارک 
فجر به بهره برداری مي رسد، این درحالیست که تعداد 2866 
پروژه در مناســبت های آزاد سازی خرمشهر و هفته دولت با 
اعتباری بالغ بر 159 میلیارد ریال  با حضور مسئولین استانی 
به بهره برداری رسیده است . وي در ادامه به طرح جابجایي کل 

شبکه هاي سیمي با کابل خودنگهدار 27 روستاي استان اشاره 
کرد و افزود: در چند ماه اخیر اینشرکت توانسته است چندین 
پروژه ي برجسته و مهم  از جمله پروژه تامین برق 1330 واحد 
از مساکن مهر پرنیان ، میالد، ثمین ، گلسار  و چورزق  با صرف 
اعتباري بالغ بر 303 میلیــون تومان   وهمچنین  پروژه هاي 
بهینه ســازي و توسعه شــبکه هاي توزیع برق بویژه احداث 
روشنایي معابر دکوراتیو بلوار زیتون ، حفر تونل تاسیسات برق 
در مرکز شهرزنجان، و تامین برق 4 شهرک صنعتي بزرگ در 

سطح استان را به بهره برداري رساند .
وي خاطرنشان کرد : در راستاي هوشمندسازي شبکه هاي 
توزیع برق و کاهش مدت زمان خاموشي برق که موجب افزایش 
قابل توجه رضایتمندي مردم و نیز تسهیل در ارائه خدمات بهتر 
به مشترکین برق  در چند سال اخیر شده است از فناروي هاي 
روز دنیا مانند تجهیزات اتوماســیون شبکه با سکسیونر هاي 
کنترل از راه دور) ســاخته شده توسط جوانان بومي استان( ، 
خط گرم ، راداراینجینیرز ، ترموویژن ، سیستم کانتکت سنتر ، 
سیستم قرائت کنتور برق از راه دور  و طرح انقالبي وزارت نیرو 
“فهام” علیرغم سنگ اندازي هاي کشورهاي استعمارگر در 

تحریم این تجهیزات  موفق به ساخت و تدارک این تکنولوزي 
ها شده ایم .

وي در پایــان به روند اجرایي و پیشــرفت طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي اقدام وعمــل پرداخت و پروژه هاي اجرا شــده در 
این حــوزه را خــوب ارزیابي وتصریح کــرد : طبق مصوبات 
ســتادفرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور براي شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجان درسالجاري خوشبختانه با همت 
پرسنل خدوم شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان در 
محور هاي کاهش تلفات انرژي برق ، هوشمندســازي لوازم 
اندازه گیري صنعتي وکشاورزي و تامین برق روستاهاي زیر 

20 خانوار در سطح کشور جزو شرکت هاي پیشرو هستیم .

درنشست خبري مهندس کاظمي مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان با اصحاب رسانه عنوان شد :

همزمان با دهه مبارک فجر امسال 
569پروژه با اعتبار 142میلیاردریال 

افتتاح مي شود

شركت توزيع نيروي برق 
استان زنجان

صورتتعداد دستور كار تعداد دستور كاراعتبار بریالدستوركارشرح ردیف
مصرفی بریالاعتبار صورت وضعیت بریالمبلغ شدهوضعیت 

درصد اعتبار 
مصرفی به كل 

اعتبار
ه  درصد صورتوضعیت ب

اعتبار مصرفی
درصد  

ه  صورتوضعیت ب
كل اعتبار 

155,000,000,00021641297100,417,787,395196,297,143,066126/6451/1664/79اصالح و بهینه1

233,920,000,000101054563,709,804,509145,551,132,9956563/3428/45توسعه و احداث2

24,800,000,0001498410,362,925,73823,455,902,74864/5346/1529/78روشنایی معابر3

022491509127,044,225,126210,532,113,395060/340نیرو رسانی4

413,720,000,00055723435301,534,742,768575,836,292,204جمع  

پروژه های اجرا شده توسط شركت توزیع نیروی برق در حوزه های مختلف 
تاكنون 1395از ابتدای سال 

بریالمبلغ اعتبار تاریخ بستن عنوان پروژه شماره پروژه اجراییامور ردیف

4,721,131,747 1395/08/06 شهرك به درخواست شهرداری1كیلوولت سمت جنوب خیابان 20زمینی كردن شبكه هوایی  9550073 امور برق شرق 1

2,386,984,754 1395/06/09 زنجان-كوی پونك -واحدی مسكن مهر پرنیان360تامین برق  9480888 امور برق شمال 2

4,487,961,505 1395/06/16 2اصالح وبهینه شبكه فرسوده شهرك الهیه فاز  9440256 امور برق غرب 3

5,809,350,713 1395/05/21 سایت كارگاهی شهرستان زنجان  2فاز  fو g شبكه فشار ضعیف 9480638 امور برق شمال 4

5,047,610,937 1395/05/31 تهران-عوارضی اتوبان زنجان -مگا واتی سایت كارگاهی شهرك های صنعتی 3تامین برق  9480908 امور برق شمال 5

2,277,505,429 1395/09/18 ایجاد نقطه مانور پست گلسار 9540286 امور برق غرب 6

2,174,207,143 1395/10/13 احداث پست شورجه واقع در تقاطع مفتح ومطهری 9440213 امور برق غرب 7

1,503,992,202 1395/08/06 كارمندان خ اول شهرك  كارمندان3زمینی نمودن خروجی مهدوی از پست فوق توزیع آزادگان تا پست زمینی 9550079 امور برق شرق 8

فهرست تمامي پروژه ها به پيوست لوح فشرده تقديم شده است
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان  زنجان

پروژه شركت توزيع نيروي برق استان زنجان569آيين افتتاح 
شركت توزيع نيروي برق ميليارد ريال142بااعتباري بالغ بر 

استان زنجان

ريال، ميليارد5۷5بربالغاعتباريباشدهتعيينكاردستور55۷۲ازكنونتا1395سالابتداياز
.استرسيدهبرداريبهرهبهواجراريالميليارد301بربالغمبلغيباكاردستور3435تعداد

اعتباريباپروژه569تعداد
درريالميليارد142بربالغ
مباركدههزمانيبازه

برداريبهرهبهفجرامسال
درحاليستاين.رسيدخواهد

درپروژه2866تعدادكه
سازيآزادمناسبتهاي

بادولتهفتهوخرمشهر
ميليارد159بربالغاعتباري

مسئولينحضورباريال
يدهرسبرداريبهرهبهاستاني
.است

قابليپروژه569تعداداز
وينيرتوزيعشركتافتتاح
شاملكهزنجاناستانبرق
مراكزبرقتامينهايطرح

مجتمعدرماني،وبهداشتي
هايپروژهومسكونيهاي

يانرژتامينازاعمزيرساختي
صنعتيواحدهايبرق

همچنينووكشاورزي
رزيروستاهايبهبرقرساني

همزمانباشد،ميخانوار10
بهامسالفجرمباركدههبا

.رسيدخواهندبرداريبهره

اعتبارمبلغ تعدا پروژه 
قابل افتتاح

/ امور
شهرستان تابعه

رديف

ميليون ريال654ميليارد و 76 169 شهرستان زنجان 1

ميليون ريال494ميلياردو10 85 شهرستان ابهر 2

ميليون ريال751ميلياردو16 114 شهرستان  
خدابنده 3

ميليون ريال840ميلياردو4 22 شهرستان  
خرمدره 4

ميليون ريال601ميلياردو6 54 شهرستان  
سلطانيه 5

ميليون ريال214ميلياردو8 51 شهرستان  
ماهنشان 6

ميليون ريال969ميلياردو12 46 طارمشهرستان 7

ريالميليون856ميلياردو5 28 شهرستان ايجرود 8

1395پروژه هاي قابل افتتاح در مدت زمان دهه مبارك فجر 
به تفكيك شهرستان ها

طرح جهادي كاهش تلفات 
انرژي برق

اف طبق سياستها و اهرد كاهش تلفات انرژي برق
تعيين شدهء وزارت نيرو و شرركت مادرتخصصري تروانير در جهرت    
ن كاهش تل ات انرژي در شبكه هاي توزيع نيروي بررق كشرور ، اير   

مهندسي كراهش تل رات بررق  را سررلوحه     –شركت طرح جهادي 
: محرور 8در شرروژه  196فعاليتها و برنامره هراي خرود قررار داده و     

شرار  جايگزيني كاب  خود نگهدار با سيم، اصالح ولتراژ فيردرهاي ف  
يروب   ضعيف،  حذف و كاهش شعاع تغذيه شستها،  تعويض كنترور مع 

دستگاه ، تعويض مقاطع شبكه هراي فشرار ضرعيف،   7900به تعداد 
شرعاع تغذيره   متوسرط،كاهش  تعويض مقاطع شربكه هراي فشرار    

در لي را و تبدي  كنتورمكرانيكي بره ديجيترا   فيدرهاي فشارمتوسط 
ريال هدفگرذاري و از ايرن   ميليارد 8سال  ذشته با اعتباري بيش از 

بهره بررداري  به ميليارد ريال 45شروژه با اعتباري بيش از 105تعداد 
. رسانده است 

ان به اهميت موضوع ، شركت توزيع نيروي برق اسرت نظر 
زنجان در شروع حركت خود اقدا  به تهيره و تردوين برنامره هراي     
متعددي در حوزه هاي خدمات مشرتركين ،بهرره بررداري ، فنري و     
مهندسي و نيز فرهنر  سرازي برر مبنراي چرارچوب و محورهراي       

هت مشخص شدهء شركت توانير نموده است تا بصورت  هدفمند و ج
رق را كره  دار  ا  برداشته و بتوانيم تل ات انرژي شبكه هاي توزيع ب

كره شر  از اجرراي    برود  (1393سال) درصد 10.83در ابتداي طرح  
تما  برنامه هاي ابالغ شده به كليه امورهاي اجرايي سراسر استان و ا

در درصرد  8.2شروژه هاي در دست اقردا   ايرن مقردار بره ميرزان      
.سالجاري كاهش يافت

اف با توجه به اينكه طرح كاهش تل ات انرژي يكي از اهرد 
ابي بره  راهبردي و استراتژيك شركت تعيين شده لذا به منظور دستي

اهداف ازشيش تعيين شده كميتره ايري در سره سرطح راهبرردي ،       
خود ، اجرايي و فرعي تشكي   رديد كه هر كميته به فراخور وظايف

ويرا  اقدا  به تشكي  مستمرجلسات فني نموده و ميرزان شيشررفت  
موانع موجود در برنامه ها و اهداف را مورد بررسري قررار مري دهرد     

ي مطالعات و بررسي ها در ميزان و نوع تل ات اين شركت نشران مر  .
دهد هر چند در بخش هاي غيرفني تل ات انررژي نيرز برنامره هرا و     

برنامه فعاليت هايي مد نظر مي باشد ولي تمركز  اصلي بر روي اجراي
ا همچنرين بر  . هايي است كه منجر به كاهش تل ات فني مري شروند  

ي توجه به سنجش ميزان اثر بخشي هر كدا  از محورها در برنامه  ها
اي تدوين شده ،شركت توزيع نيروي برق استان زنجران فعاليرت هر   

: شاخصي  از قبي  
ي  تست و كنترل مستمر لواز  اندازه  يري عادي و ديماند-
هدار  تعويض شبكه هاي توزيع برق سيمي با كاب  خودنگ-
تعويض كنتورهاي معيوب مشتركان برق-
ين كنترل و نظارت بيشتر روي صدور صورتحساب ها و مامور-

كنتور خوان
مبارزه با برقهاي غيرمجاز -

شركت توزيع نيروي برق 
استان زنجان

10 8
9 96

8 74
8 09

9۲سال  93سال  94سال  تا كنون 95سال 
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ان به اهميت موضوع ، شركت توزيع نيروي برق اسرت نظر 
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متعددي در حوزه هاي خدمات مشرتركين ،بهرره بررداري ، فنري و     
مهندسي و نيز فرهنر  سرازي برر مبنراي چرارچوب و محورهراي       

هت مشخص شدهء شركت توانير نموده است تا بصورت  هدفمند و ج
رق را كره  دار  ا  برداشته و بتوانيم تل ات انرژي شبكه هاي توزيع ب

كره شر  از اجرراي    برود  (1393سال) درصد 10.83در ابتداي طرح  
تما  برنامه هاي ابالغ شده به كليه امورهاي اجرايي سراسر استان و ا
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ابي بره  راهبردي و استراتژيك شركت تعيين شده لذا به منظور دستي

اهداف ازشيش تعيين شده كميتره ايري در سره سرطح راهبرردي ،       
خود ، اجرايي و فرعي تشكي   رديد كه هر كميته به فراخور وظايف
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ي مطالعات و بررسي ها در ميزان و نوع تل ات اين شركت نشران مر  .
دهد هر چند در بخش هاي غيرفني تل ات انررژي نيرز برنامره هرا و     

برنامه فعاليت هايي مد نظر مي باشد ولي تمركز  اصلي بر روي اجراي
ا همچنرين بر  . هايي است كه منجر به كاهش تل ات فني مري شروند  

ي توجه به سنجش ميزان اثر بخشي هر كدا  از محورها در برنامه  ها
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: شاخصي  از قبي  
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آيین افتتاح 569 پروژه شرکت 
 توزيع نیروی برق استان زنجان

142میلیارد ريال ی بالغ بر   با اعتبار
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

استان  زنجان

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب شهری استان 
زنجان در نخســتین روز از دهه فجر با حضور استاندار 
محترم ، معاون محترم امور هماهنگی و عمرانی ، فرماندار 

زنجان و  هیئت همراه افتتاح شد .  
مهندس علیرضا جزء قاســمی مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان با اشاره به افتتاح این طرح گفت : 
آزمایشگاه مرکزی در محل تصفیه خانه آب شهر زنجان 
در 980 متر مربع زیربنا  با صرف 17میلیارد ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید . 
وی افزود : هــدف از اجرای این پــروژه ایجاد و تجهیز 
آزمایشگاه مرکزی و مرجع اســتان مطابق با استاندارد 
روز جهت نظارت و  کنترل کیفی آب و فاضالب می باشد . 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان در ادامه به 
فعالیت های واحد کنترل کیفیت اشــاره کرد و  تصریح 

نمود : کنترل کیفیت آب شرب در مراحل تولید ، انتقال، 
تصفیه ، ذخیره و شبکه توزیع در شهرهای تحت پوشش 
شرکت از طریق واحد های کنترل کیفی انجام می شود . 
جزء قاســمی گفــت : واحــد آزمایشــگاه مرکزی و 
آزمایشگاههای تحت پوشــش شرکت در طی سالهای 
فعالیت خود بنا بر مقتضیات زمــان ، افزیش جمعیت، 
گســترش تاسیســات تامیــن و توزیــع آب ، افزایش 
آالینده های محیط زیست و منابع آب ،ارتقاء استانداردها 

به تدریج توسعه و تکامل یافته است . 
وی به فعالیت آزمایشــگاهها در سطح استان اشاره کرد 
و افزو د : در حال حاضر شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان دارای 5 آرمایشــگاه مجهز و تخصصی در زمینه 
آب و فاضالب است که کارشناسان امر ،  پایش و کنترل 
کیفــی آب از منابع تامین تا نقــاط مصرف و منطبق بر 

استانداردهای کیفی )ملی، ســازمان بهداشت جهانی 
WHO، ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو( 

انجام می دهند .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه تصریح 
کرد : آزمایشگاه مرکزی در حال اخذ گواهی آزمایشگاه 
  ISO 17025 معتمد محیط زیست و  همچنین گواهینامه
می باشــد .  جزء قاســمی افزود : در این آزمایشــگاه، 
آزمایش هــای  باکتریائی ، فیزیکی ، شــیمیایی نظیر 
آزمایش PH ، کدورت ، آمونیاک، سختی ، کلسیم ،سدیم، 

پتاسیم و منیزیم و ... انجام می شود . 
در پایان مراسم استاندار محترم و هیئت از محل تصفیه 
خانه آب زنجان بازدید کــرد و از زحمات کلیه کارکنان 
شرکت آبفای استان در راستای تامین و توزیع مداوم آب 

شرب به مشترکین، قدردانی کرد . 

  احداث ،تجهیز و بهره برداری از 36000 متر مکعب مخازن 
آب شرب شامل 6 باب مخزن ذخیره در شهرهای استان

  ایجاد تأسیسات آبرســانی و جمع آوری فاضالب برای 
35000 واحد احداثی مساکن مهر استان

  افزایش ظرفیت تأمین آب شــرب مورد نیاز شهرهای 

اســتان به میــزان  1000 لیتر در ثانیه  بــا حفر و تجهیز 
22حلقه چاه آب شــرب و افزایــش ظرفیت تصفیه خانه 

آب زنجان
   ایجــاد تله متری و تله کنترل در شــهرهای ابهر،زرین 
 آباد، دندی و فاز اول تأسیســات آب شهر زنجان به ارزش

8000 میلیون ریال
  اصالح و باز سازی شبکه فرسوده به میزان 49 کیلومتر 

از سطح استان
  جذب ســرمایه گذار بخــش خصوصی بــرای ایجاد  
تأسیســات فاضالب در شــهرهای زنجان و ابهر به ارزش 

 اقدامات شاخص شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در دولت تدبیرو امید

افتتاح 
آزمایشگاه مرکزی 
شرکت 
آب و فاضالب 
استان زنجان

 با حضور استاندار زنجان 
در نخستین روز از دهه فجر :
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

گزارش

استان  زنجان

 5 طرح عمرانی همزمان با گرامیداشت یوم اهلل دهه فجر 
در شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان افتتاح و 

به بهره برداری خواهد رسید .      
مهندس علیرضا جزء قاسمی مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب شهری استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود 
: برای افتتاح و بهره برداری 5 طرح شــرکت در مجموع  
85 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات 

استانی هزینه شده است .    
وی همچنین در ادامه به بهره برداری آزمایشگاه مرکزی 
اشــاره کرد و تصریح نمود : 17 میلیــارد ریال از محل 
اعتبارات اســتانی برای افتتاح این آزمایشــگاه هزینه 

شده است .   
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان هدف از 
راه اندازی این آزمایشگاه را ایجاد و تجهیز مرکزی مطابق 

با استاندارد روز جهت انجام آزمایشات مربوط به کنترل 
کیفیت آب و فاضالب عنوان کرد .  

جزء قاســمی به افتتاح طرح های دیگر نیز اشاره کرد و 
گفت :  طرح تله متری 18 حلقه چاههای شرقی ، سامانه 
گندزدایی زرنان شهر زنجان و تجهیز ایستگاه پمپاژ سه 
شرقی به ترتیب با 6 میلیارد ، 2 میلیارد و 500 میلیون 
ریال و 19 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسید .       
وی هدف از اجرای پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ 3 شرقی 
شهر زنجان را پمپاژ آب مورد نیاز مخزن ذخیره 4 شرقی 

شهر زنجان و تامین زون 4 شهر خواهد بود .   
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری استان به 
آبرسانی طرح شهر ارمغانخانه هم اشاره کرد و گفت : با 
توجه به اینکه شهر ارمغانخانه فاقد منابع تامین آب می 
باشد با اجرای این طرح آب شرب 618 فقره از مشترکین 

این شهر تامین خواهد شد .   
وی افزود : برای آبرسانی این شهر 3 حلقه چاه دستی و 
عمیق با  اصالح و توزیع شبکه  آب به طول14/5 کیلومتر 
با صرف 13 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار عملیاتی 

خواهد شد .  

1500 میلیارد ریال
  واگذاری انشعاب آب  به تعداد 35786 فقره

   واگذاری انشعاب فاضالب به تعداد 16556 فقره
  تآمین آب پایدار شهرکهای شمال شرقی و شرق زنجان 
و اجرای مدیریت تقاضا و مصرف با احداث مخازن 3 غربی 

و 4 شرقی و خطوط انتقال مربوطه در شهر زنجان
  استاندارد سازی انشعابات آب به تعداد  6694  فقره

  احــداث ، تجهیز و بهره برداری از آزمایشــگاه مرکزی 
)مرجع( زنجان

  احداث ، تجهیز و بهسازی ایستگاه های پمپاژ آب شرب 
به تعداد 5 واحد با ظرفیت 3000 لیتر بر ثانیه

  بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شــهر ماهنشان به 
ظرفیت  3400 متر مکعب در روز

  افتتاح مرکز مپرا و پایش راهبری تأسیســات آب شرب 
شهر زنجان

  ایجاد سامانه پاسخگویی مشترکین مرکز 122 بصورت 
متمرکز و استانی

   انتقال سامانه های گند زدایی  گازی از مراکز جمعیتی 
داخل شــهر به خارج از شهر به تعداد 24 واحد در راستای 

اجرای اصول پدافند غیر عامل
  توسعه خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در شهرهای 

استان به میزان 85کیلومتر         

  توسعه شبکه جمع آوری فاضالب به مقدار 39 کیلومتر     
  توســعه خدمات الکترونیک و واگذاری 22 خدمت به 
دفاتر پیشخوان جهت کاهش مراجعه حضوری مشترکان 

در راستای دولت الکترونیک
  تعویض شــیرآالت اماکن عمومی ، مدارس و مساجد به 

تعداد 50 محل      
  رسیدگی به شکایات و درخواست  مردمی در بازه زمانی 

کمتر از 4 روز برای هر درخواست و شکایت 
  توســعه جمعیت تحت پوشش شــرکت آب و فاضالب 
شهری اســتان از646000  نفر به 709500 نفر و از 18 

شهر به 21 شهر.

 افتتاح 
و بهره برداری 
5 طرح عمرانی 
در شرکت آب و 
فاضالب شهری 
استان زنجان

همزمان با دهه فجر :
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طول خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع

شرح 
وضعيت موجودواحد 

طول خطوط انتقال
ر كيلومت
مدار

4265

طول خطوط فوق توزيع
ر كيلومت
مدار

3421

توزيعجمع خطوط انتقال و فوق
ر كيلومت
مدار

7686

تعداد و ظرفيت پستها
هتعداد دستگا

ظرفيت  

)مگاولت آمپر(

193172انتقال

فوق توزيع
582315

فوق توزيع اختصاصي
5215

جمع كل ظرفيت پست ها
825702

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

تبادل توان
شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستو صادرات به كشورهاي همجوار

ان
مرزكيلومتر1210دارايبلوچستانوسيستاناستان� كيلومتر370وافغانستانوپاكستاندوكشورباخاكي .دباشميعماندريايشماليهايكرانهدرمرزآبي ايرانسايههمكشورهايعنوانبهپاكستانوافغانستان� انرژيساعتمگاواتهزارچندينبهحاضرحالدر .دارندنيازالكتريكي
صنعتاقتصاددهيسامانراهكارهايمهمتريناز� .باشدميبرقصادراتتوسعهبرق،
موردساختزيرتنهانهالكتريكيانرژيآنجائيكهاز� واهرفخدمات،اصليزيرساختبلكهتوسعهنياز هبآنصادرات،گرددميمحسوبعموميبهداشت ايراندارپاينفوذوامنيتتواندميهمسايهكشورهاي .باشدداشتهبدنبالمنطقهدررا

توليد نيروي برق 
–

واحدهاي منصوبه در سطح استان

واحد مگاوات

شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچست
ان

1015تا پايان مردادماه 1395ماكزيمم توليد سال 
مگاوات و توليد در پيك شبكه معادل 

.مگاوات بوده است983

رتي
حرا

ي 
هها

وگا
نير

نام نيروگاه
تعداد واحد

توان قابل  نوع واحد  
1393سال توان ناميتوليد

1395ماهه 13945سال  مگاوات  درصدمگاوات ساعت
درصدساعت

مگاوات ساعت
درصد

بخار ايرانشهر
%636,36724%1,246,41623%2402561,277,23927بخار64*4

گازي كنارك
%161,5876%302,3086%98150359,2878گازي25*6

گازي زاهدان
8*25 + 1* 30

%242,8469%448,4468%155230658,80214گازي

گازي چابهار
%60,7592%76,5611%73100130,4713گازي25*4

%681,27726%1,364,58426%2653181,556,29533گازي159*2ت چابهار.س

%847,43832%1,876,36035%265318759,73816گازي159*2ت بمپور.س

)+(23*3)+(4*1.5)ديزل
%19,2661%28,9071%7511440,8991ديزل(10*5

جمع
1,1711,4864,782,731

5,343,582
2,649,540

خداداديولاليزاانرژيهايازكلكسيونيبلوچستانوسيستاناستانخوشبختانه
.باشدميداراراتجديدشونده

نو در استانوضعيت انرژي هاي 

:استانانواع انرژيهاي تجديدپذير  انرژيهاي
�

ژيهاي تجديدپذير
انرژي 

يدپذير استر 
باد

انرژي خورشيد�
انرژي زمين �

گرمائي
درياامواج انرژي �
انرژي زيست توده�

سیستان
 و بلوچستان

شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان
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پتانسيل استان 
سيستان و بلوچستان براي احداث مولدين

بادي  

پيكربنديهكبوده،پاكستانجنوبباايرانشرقميانفشارتفاوتسيستانبادسرچشمه�

تانسيسباد.داردايمالحظهقابلتأثيربادوزشجهتوتنديبرسطحي،هايناهمواري

بهوبودهثانيهبرمتر10حدودبادتنديفراوان.شودميتعريفتداوموتنديويژگيدوبا

.داردتداومروز136متوسططور
دگردميمالحظهكههمانگونه�

يجهانبنديكالسمبنايبر
عمدهبخشهايدربادسرعت

درسيستانمنطقهازاي
ارقرآنازباالتروعاليكالس
.دارند

مسير توسعه انرژي  هاي نو در سيستان و بلوچس
تان  

اداقتصبارزمصداقكهسيستانمنطقهدربادانرژيازاستفادهجهتنيرووزارتكهاستضروري

در.دنماياجراوتهيهمدونيومشخصبرنامهعمل،واقدامسالدروبرجامپسافضايدرميباشد،مقاومتي

:گرددميپيشنهادزيرگامهايراستااين

پروژهوانعنبهرابلوچستانوسيستاناستانتجديدپذيرنيروگاههايبامرتبطپروژههاينيرووزارت-

.نمايدمعرفيارزتخصيصجهتمليتوسعهصندوقبهاولويتدارهاي

:داشتخواهددنبالبهرازيرمتعددمزايايخودكهسيستاندرباديانرژيويژهمنطقهايجاد-

متقاضيانتوسطامكانسنجيمطالعاتبهنيازعدم�

گذاريسرمايهامردرتسهيلونيروگاهاحداثمجوزاخذاداريمراحلانجامزمانكاهش�

تكنولوژيسازيبوميوباديانرژيبامرتبطكارخانجاتاحداثبرايمناسببسترايجاد�

مالياتيوگمركيهايمعافيتازبرخورداري�

اهدانشگبامؤثرارتباططريقازمنطقهموردنيازانسانينيرويتربيتمنظوربهريزيبرنامه�

گذاريسرمايهمتقاضيانبهزمينواگذاريدرتسريعمنظوربهالزمزيرساختايجاد�

بيشترامنيتتأمينوزايياشتغال�

شركت برق منطقه 
و بلوچستاناي سيستان 

ناستاكريدورهاي بادي –باد انرژي  o ادرميل ن(سيستانپرقدرت كريدر بادهاي( o كريدر بادهاي
تفتان سراوان

o كريدر بادهاي
بزمان دلگان

16

ظرفيتضريببادينيروگاهاحداثجهتمكانيمطلوبيتمقايسهشاخصترينمتداول�
(capacity factor

ازهبيكدرنيروگاهتوليديانرژيكلميزاننسبتبصورتكهباشدمي(
.آيدميبدستزمانيبازهآندرتوليدقابلانرژيكلميزانبهمشخصزماني ضريبگرفتهصورتمطالعاتاساسبر� 2باديهايتوربينباباديمزرعهظرفيت ميلمنطقهدرمتر80ارتفاعدرمگاواتي .باشدمي%38حدودنادر

شيدخورشماليتابشكمربندرويبرايران

يبراايرانخورشيدتابشاطلس.داردقرار

شتابميزانخورشيدينيروگاههاياحداث

راتانبلوچسوسيستاناستاندرخورشيدي

روزرهدرمربعمتربركيلوواتساعت5ازبيش

وانكرماستانهايكناردركه.دهدمينشان

درديخورشيتابشميزانباالترينداراييزد

يكرايبنيزعمليصورتبه.باشدميكشور

ستانادرمنصوبهخورشيديسلولكيلووات

5ازروزبيششبانههردرميانگينبطور

درشدهيدتولالكتريكيانرژيكيلوواتساعت

ثابترغمعليميزاناينكهاستمربعمترهر

ويشستشعملياتانجامعدموهاپنلبودن

.استآمدهبدستسلولهامنظم

انرژي خورشيد

شركت برق منطقه 
اي سيستان 

و بلوچستان
1-

همزماني پيك باد در تابستان با پيك م

صرف برق
2-

مسطح بودن اين تونل بـاد كـه موجـب كـاه    

ش  هزينه نصب و بهره برداري مي گردد

 .
3-

نزديكي به مركز ثقل بار زابل و همچنـي 

ن كشـور  
(افغانستان

نياز باال به انرژي
( 4-

تغيير سرعت و جهت بسيار كم باد

مهم ويژگيهاي –باد انرژي 
تونل باد منطقه مي

نادر ل 

17

1500ازبيش95و94هايسالدرتنها�
مگاوات

هايانرژيسازمانازبادينيروگاه

احداثاوليهنامهموافقت)سانا(ايراننو
دريافت

300حدودميانايناز.اندنموده

مگاوات
تاكنونليكن.باشندميبرقخريددادقرارداراي

عمليات
ازكدامهيچاجرايي

نيروگاههاي
نگرديدهآغازمذكور

.است

سیستان
 و بلوچستان
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 شمــاره نهم
بهمن 1395

آب آشامیدنی سالم برای 70 روستای استان در راه است. معاون منابع انسانی 
و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان به خبرنگار ما گفت: 8 پروژه 
آبرسانی روستایی در دهه فجر امسال که شامل 70 روستا است امسال به بهره 
برداری می رســد. مهندس »عبداالحد ریکی« افزود: با بهره برداری از این 
طرح ها 33 هزارو727 نفر از مردم روستاهای استان به آب آشامیدنی سالم و 
بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد. وی عنوان کرد: 8 پروژه بزرگ آبرسانی 
نیز با تحت پوشش قرار دادن 164 روستا آماده کلنگ زنی عملیات اجرایی 
است. وی بیان کرد: از جمله این پروژه ها می توان به بهره برداری از خط انتقال 
پروژه آب آشامیدنی مجتمع غرب و شرق بمپور، عملیات اجرای شبکه های 
توزیع آب و خطوط انتقال آب کهن عیسی در فنوج، پروژه عملیات اجرایی 
تکمیلی سایت و مخزن 5 هزار مترمکعبی منطقه صفرزهی چابهار و ... اشاره 
کرد. وی خاطرنشان کرد: اکثر این پروژه های آبرسانی به نام شهدای هر منطقه 

نامگذاری شده است و در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

 بهره مندی70روستا از آب آشامیدنی سالم دردهه فجر توسط 
آبفار سیستان و بلوچستان

سیستان
 و بلوچستان
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به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 35 پروژه آبرسانی روستایی با صرف اعتباری بالغ 
بر 435 میلیارد و 359 میلیون ریال در روســتاهای سراسر استان مازندران به بهره برداری 

خواهد رسید.
بــه گــزارش اداره روابط عمومی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
مازندران؛مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان در گفتگویی ضمن گرامیداشت 
دهه مبارک فجر و یاد و خاطره شهیدان گرانقدر انقالب شکوهمند اسالمی اظهار داشت: 35 
پروژه آبرسانی روستایی شامل 21 پروژه مجتمعی و 14 پروژه تک روستایی در روستاهای 
14 شهرستان گلوگاه، بهشهر، نکاء، ساری، جویبار، قائمشهر، سوادکوه همچنین سوادکوه 
شمالی، بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد ،نوشــهر و چالوس طی دهه مبارک فجر مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت. وی خاطر نشــان کرد: بخشی از این پروژه ها مجتمعی شامل فاز 

یک مجتمع آبرسانی شهید هاشمی نژاد بهشهر، فاز یک مجتمع آبرسانی والمده و ایستگاه 
مرکزی مجتمع شهید اســفندیاری نکا ، فاز یک مجتمع آبرسانی خزرآباد ساری، مجتمع 
آبرسانی گلیرد - مجتمع آبرسانی درکاسر پهناب و مجتمع آبرسانی چپکرود جویبار، فاز یک 
مجتمع آبرسانی شهدای باالتجن و مجتمع آبرسانی شهرودکال قائمشهر، مجتمع آبرسانی 
امیرکال و مجتمع آبرســانی مته کال،پاشاکال و لوالک سوادکوه، مجتمع آبرسانی آهنکرکال 
سوادکوه شمالی همچنین فاز یک مجتمع آبرسانی چاسرکا و مجتمع آبرسانی معلم کال بابل، 
مجتمع آبرسانی سید محله بابلســر ، مجتمع آبرسانی پاشاکال دابو و مجتمع آبرسانی کته 
پشت آمل، مجتمع آبرسانی دابوی شمالی محمودآباد، مجتمع آبرسانی خاچک - مجتمع 

آبرسانی شرق نوشهر  و مجتمع آبرسانی سما و سرکا  چالوس می باشد.
مهندس عبدالهی ادامه داد: پروژه های تک روســتایی نیز شــامل آبرســانی سنگیابسر و 
خورشید کال گلوگاه،قره تپه بهشهر، ،الیرد-کهنه ده - خارخون – رسکت-دامادکال )بندرج( 
ساری،کالگرمحله قائمشهر همچنین خرج سوادکوه، فرامرزکال سوادکوه شمالی،آبگرم-

چمه بن آمل و تشبندان محمودآباد است.
وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها اهالی 139 روستا با 31هزار و 912 خانوار و جمعیتی 

بالغ بر 117 هزار و 250 نفر از آب شرب سالم بهره مند می شوند.
 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی مازندران با اشــاره به مشــخصات فیزیکی 
این پروژه ها گفت: برای به بهره برداری رســیدن 35 پــروژه مذکور 133 کیلومتر خطوط 
انتقال،430 کیلومتر شــبکه توزیع،8600 متر مکعب مخازن زمینــی و هوایی ،30 واحد 
ایســتگاه پمپاژ ، 9 دســتگاه دیزل ژنراتور  همچنین حفر 10 حلقه چاه و بهسازی 5 دهنه 

چشمه اجرا شده است.
گفتنی است عملیات اجرایی)کلنگ زنی( مجتمع آبرسانی روستایی بازار محله شهرستان 
تنکابن  با بهره مندی 432 خانوار 5 روستای این شهرستان و اعتباردر نظر گرفته شده به مبلغ 
6000 میلیون ریال نیز در این ایام آغاز  می شود که عملیات فیزیکی آن شامل 16 کیلومتر 
خط انتقال،احداث مخزن زمینی 300 متر مکعبی و بهسازی یک دهنه چشمه خواهد بود.

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

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:

 آغاز بهره برداری از 35 پروژه آبرسانی روستایی
 در دهه فجر

 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان مازندران
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استان مازندران

مدیرعامل آبفاشــهری مازندران گفت: همزمان با برگزاری 
جشن های سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،  
10 پروژه در بخش آب وفاضالب در شهرهای استان افتتاح و 
یا کلنگ زنی می شود که در حدود 30 هزار خانوار از مزایای 

آن برخوردار می شوند.
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس ذاکری در 
گفت وگو با خبرنگاران، حفر و تجهیز سه حلقه چاه با آبدهی 
155 لیتر در ثانیه، احداث خط انتقال و شــبکه توزیع آب، 
ارتقای آزمایشــگاه های میکروبی، شیمیایی،  بیولوژیکی و 
ریزآالینده های آلی، بهســازی 12 حلقه چاه، احداث خط 
انتقال نیــرو، بهره برداری از فــاز اول تصفیه خانه فاضالب 
بیمارستان امام علی)ع( آمل و اصالح و توسعه 78هزار متر 
شبکه آبرســانی را پروژه های قابل بهره برداری در این ایام 

عنوان کرد.
مدیر عامل آبفاشــهری مازندران در ادامه ، با بیان اینکه  به 
منظور افزایــش توان تامین و رفع افت فشــار آب در فصل 
تابستان حفر وتجهیز و بهسازی سه حلقه چاه در شهرهای 
نکا و بهشــهر ، امامزاده عبداهلل آمل و نور در دستور کار قرار 

گرفــت، افزود: برای بهره برداری از این ســه طرح، 5هزار و 
500 متر خط انتقال و 4هزار و 200 متر شــبکه توزیع آب 

احداث شد.
مهندس ذاکری، ضمن اشاره به اتمام طرح ارتقای آزمایشگاه 
مرجــع در مرکز اســتان مازنــدران ، گفــت: در این طرح 
استانداردسازی آزمایشــگاه مرجع،  پیاده سازی استاندارد 
ایزو 17025 و مدیریت آزمایشــگاه 10 گانه آب و فاضالب 

انجام شد.
وی، از بهره برداری فاز یک تصفیه خانه فاضالب  بیمارستان 
امام علی)ع( آمل در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: مدول اول 
این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه 120 متر مکعب فاضالب 

در شبانه روز در این بیمارستان افتتاح می شود.
مدیرعامل آبفاشهری مازندران، بهسازی 12 حلقه از چاه های 
آب شرب استان در شهرهای عباس آباد، نور و رویان، نوشهر، 
آمل، بابل، قائمشهر و بهشهر  را از دیگر پروژه های دهه فجر 
عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح میزان آبدهی این چاه ها 

در مجموع 273 لیتر در ثانیه افزایش می یابد.
وی، به آغاز عملیات آبرسانی به شهر عباس آباد با مشارکت 
مردمی در این ایام اشاره و تصریح کرد: برای اجرای این طرح 
و به منظور تامین آب آشــامیدنی ساکنین باند شمالی شهر 
از شهرک خزر خز تا پل اســبچین  3هزار متر شبکه توزیع 

آب احداث شد.
مهندس ذاکری، از اصالح و توســعه 78هزار متر شــبکه 
آبرســانی خبر داد و گفت:  به منظور کاهش هدر رفت آب 
و تامین آب مورد نیاز مشــترکین و نیز تعویض شبکه های 
فرسوده،  21 هزارمتر اصالح شبکه و برای ارایه خدمات در 
نواحی فاقد شــبکه و تامین آب شرب مناطقی که در حوزه 
وظایف شرکت آبفاشهری استان مازندران قرار دارد، 57 هزار 

متر توسعه شبکه انجام شد.

*مدیر عامل آبفاشهری مازندران، جمعیت برخوردار 
این طرحها را 22هزار و 750 خانوار دانست و افزود: 
برای اتمام و بهره برداری این طرحها 131 میلیارد و 

800 میلیون ریال اعتبار صرف شد.
مهندس ذاکری، در بخش دیگری از سخنانش، کلنگ زنی 
طرح آبرســانی به شهر ســیمرغ از طریق بهسازی ایستگاه 
پمپاژ، اجرای طرح تله متریک و تله کنترل شهر ساری و آغاز 
پروژه فاضالب مسکن مهر پیلم کتی بهشهر را از پروژ هایی 
عنوان کرد کــه عملیات اجرایی آن در ایــام دهه فجر آغاز 

می شود.
وی، بــا بیان اینکه در طرح آبرســانی به ســیمرغ ظرفیت 
ایستگاه پمپاژ 100 لیتردر ثانیه افزایش می یابد، گفت: این 
طرح به منظور تامین آب پایدار در شهرهای سیمرغ، جویبار 

و بهنمیر  اجرایی می شود.
مدیرعامل آبفاشهری مازندران، از آغاز عملیات اجرایی تله 
متریک و تله کنترل شهر ســاری در سه فاز همزمان با آغاز 
ایام دهه فجر خبر داد و اظهار داشــت: در این طرح وضعیت 
منابع تامین آب شــهر ساری شامل مخزن زمینی و هوایی، 
وضعیت چاه ها و ایســتگاه پمپاژ شــهید داداشی از طریق 

سیستم هوشمند کنترل می شود.
مهندس ذاکری، با بیــان اینکه کلنگ آغاز عملیات اجرایی 
پروژه مسکن مهر پیلم کتی بهشهر در این ایام به زمین زده 
می شود، تصریح کرد: در این پروژه 2هزار و 560 متر شبکه 
جمع آوری فاضالب به همراه پکیج تصفیه فاضالب با ظرفیت 

200 متر مکعب در شبانه روز احداث می شود.
*مدیرعامل آبفاشهری مازندران جمعیت بهره مند 
از طرح هــای کلنگ زنی را 7هــزار خانوار و اعتبار 
پیش بینی شده برای اجرای این طرحها را 59 میلیارد  

و 250 میلیون تومان عنوان کرد.

با افتتاح و کلنگ زنی 10 پروژه در بخش آب وفاضالب مازندران :

30هزار خانوار از مزایای این طرح ها
 برخوردار می شوند
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شــهابی درادامه گفت: یکی از پروژه های مهم شــرکت 
توزیع برق مازندران کاهش تلفات اســت که از 16/9 در 
ابتدای سال 95 به 14 درصد رسیده و تا پایان سال به 13 

درصد خواهد رسید .
وی در ادامه از دیگر طرح های مهم  این شرکت را مقاوم 
سازی شبکه های برق دانست و گفت: با توجه به رخدادن 
دو حادثه طوفان شــهریور و برف سنگین آذر ماه  امسال 
بحث مقاوم سازی شبکه ها مطرح و در این راستا بیش از 

200 میلیارد ریال در مرحه اول طرح، تعریف شده است.
وی درادامه افزود: شرکت توانیر40 میلیارد ریال آن را  در 
قالب یک تفاهمنامه در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم 

شبکه های آسیب پذیر را شناسایی کنیم .
وی افــزود: در راســتای اجرای این 
طرح شرکت توزیع برق مازندران می 
تواند نسبت به شناسایی شبکه های 
فرســوده در زمین های شــالیزاری 
و کوهســتانی،  تعویض ســیم های 
فرســوده با مقطع پاییــن و اصالح 

تیرهای فرسوده اقدام نماید.
شهابی در ادامه با اشاره به طرح های 
قابل افتتاح در دهه مبارک فجر گفت:  

78 طــرح با اعتباری بالغ بر 46 میلیــارد و 944میلیون 
ریال در دهه فجر به بهره برداری خواهند رســید، یکی از 
مهم ترین آنها پروژه روستای 10 خانواری کاشمسی در 
جنوب بابل است که با سیستم خورشیدی)فتوولتاییک( 

از نعمت برق برخوردار خواهند شد.
وی درادامه گفت:در این استان روستای بدون برق وجود 
ندارد چرا که روســتای کاشمسی آخرین روستای بدون 
برق دردهه فجر برق دار می شود و همه روستاهای باالی 

10 و 20 خانواره دارای کد، برق دار شده اند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در ادامه بدهی به 
پیمانکاران را بزرگ ترین مشــکل پیش روی این شرکت 

دانســت و گفت : متاسفانه شرکت ما بالغ بر 800 میلیارد 
ریال به پیمانکاران بدهــی  و 700 میلیارد ریال طلب  از 
دســتگاههای دولتی و مشــترکین خصوصی )خانگی و 
کارخانه ها( دارد .  وی در ادامه گفت : فرســودگی شبکه 
انتقال و توزیع بــرق مازندران نیز از 
دیگر مشــکالت این شــرکت است 
که به دلیل شرایط خاص این استان 
و شــرجی بودن آب و هــوا ، قدمت 
شــبکه ها با بیش از 30 سال سابقه 
می باشند.  وی گفت: 25 درصد شبکه 
توزیع برق استان فرسوده است و برای 
بازسازی آن نیازمند اعتباری بالغ بر 
500 میلیارد ریال هستیم تا شرایط 

توزیع برق مازندران به حالت نرمال و خوبی برسد.
شهابی در ادامه با اشاره به انرژی های تجدید پذیر گفت: 
بیش از 50 نقطه، شامل روستاها و امام زادگان  از طریق 
سیســتم انرژی های نو و یک روســتا نیز از طریق انرژی 

بادی برق دار شده اند .
وی افزود: در حال حاضر با اطالع رسانی های صورت گرفته 
و با ابالغ شرکت توانیر مردم می توانند در بحث انرژی های 
تجدید پذیر 50 درصد تسهیالت احداث این نوع سیستم 
را دریافــت کنند، البته باید گفت، بدلیل  کمبود آفتاب و 
شرجی بودن منطقه ممکن است در بعضی از نقاط استان 

دچار چالش کم آفتابی شویم .

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد :

برق به آخرین روستای مازندران رسید
 فرسودگی 25 درصد شبکه های توزیع برق مازندران 

 25 درصد شبکه
 توزیع برق استان

 فرسوده است و برای
 بازسازی آن نیازمند
 اعتباری بالغ بر 500
میلیارد ریال هستیم

استان مازندران

مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران گفت: 
روستای کاشمســی آخرین روستای بدون برق 
مازندان در دهه فجر با سیســتم خورشیدی برق 

دار می شود.
قاسم شــهابی مدیر عامل شــرکت توزیع برق 
مازندران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برقاب 
گفت: شرکت توزیع برق مازندران با یك میلیون 
و300 هزار مشــترک ، 28 هزار دستگاه ترانس و 
25 هزار کیلو مترخط برق از شهرستان گلوگاه تا 
آمل در حال فعالیت وخدمت رسانی به مشترکین 

می باشد.
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وی با اشــاره  پروژه هــای قابل افتتاح  این شــرکت گفت :در دهه 
مبارک  فجر 177 طرح  شرکت توزیع برق با هزینه ای بالغ بر301 
میلیارد و 394 میلیون ریال در شهرســتان هــای )قزوین ، آوج ، 
البرز ، تاکســتان ، بوئین زهرا و آبیک(  و شــهر محمدیه در قالب 
توســعه و احداث ، نیرو رســانی ، اصالح و بهینه سازی ، روشنایی 
 معابر ، رفع ضعف ولتاژ و  مســکن مهر ،  به بهره برداری می رســد . 
مهندس  بهادیوند چگینی  در ادامــه افزود : از مجموع پروژه های 
مذکور در شهرســتان قزوین 38 طرح  ، محمدیه 32 ، بوئین زهرا  
17 ، آبیک 18  ،تاکستان 21 ، البرز12 و آوج  نیز 39 پروژه به بهره 
برداری می رسد ؛ مشــخصات کامل  پروژه های مذکور در سایت 
اینترنتی این شرکت به نشــانی www.qazvin-ed.co.ir در 

دسترس عالقمندان می باشد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین سپس با 
ارائه گزارش عملکرداین شرکت  در4 سال اخیر دولت تدبیر 
و امید افزود:  اقدامات زیادی در دولت تدبیر و امید در شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین انجام شده  که اهم آنها عبارتند از 
:کاهش تلفات شبکه توزیع   به زیر 9  درصد ) میانگین تلفات توزیع 
کشــور 12/93درصد( ، کاهش نرخ انرژی توزیع نشده شرکت از 
1/10  در شش ماهه نخست سال 94 به مقدار 0/70 در مدت مشابه 
سال 95 ، کاهش مدت زمان خاموشی از 1/59 دقیقه در روز به ازای 
هر مشترک در شش ماهه نخست سال 94 به 93/. در مدت مشابه 
سال 95 ، نصب و راه اندازی SOLARWIND جهت مونیتورینگ 
شــبکه کامپیوتری و تجهیزات آن ، نصب 1300 کنتور  هوشمند 

آب و برق برای کلیه چاههای کشــاورزی ، نصــب 140 کیلووات 
سیستم برق خورشــیدی در مدارس و ادارات شرکت، راه اندازی 
سامانه مرکز تماس مشترکین )Contact Center  (، راه اندازی 
 ، )  PM( کامل برنامه ســرویس و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت
انجام پروژه هاي مدیریت مصرف و کاهش پیک بار بمیزان 163/3 
مگاوات ( رشدی معادل 150 درصد برنامه  پیش بینی شده) ، فعال 
سازي اکیپهاي خط گرم در جهت کاهش خاموشیهای با برنامه و 
عدم قطع برق در زمان ســرویس و طرح ابتکاری ساخت ریکلوزر 
زمینی با اســتفاده از دیژنکتور ورله ، بهره بــرداری از 99 مگاوات 
نیروگاه تولیــد پراکنده )22 مگاوات نیز آمــاده بهره برداری می 
باشد ( ، تغییر پورتال ســازمان مبتنی بر استاندارد توانیر DNN و 
ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری جهت برگزاری کنفرانسهای 
ویدئوئی شرکت ، کاربردی ســازی اطالعات  GIS  در حوزه های 
بهره برداری و خدمات مشترکین با ایجاد ارتباط بین نرم افزارهای 
مربوطه ، تکمیل عملیات برقرسانی  به 28000 و احد مسکن مهر 
در سطح استان و برقرسانی به کلیه روستاهای تا ده خانوار. افزایش  
93398 مشــترک برق  ،19841 دستگاه روشنایی معابر ،1609 
دستگاه پســت 20 کلیو ولت ،463 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 

309 کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت  می باشد.
وی در خصوص دســتاوردهای 38 ســاله  شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین پس از انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران نیز گفت  : پس از انقالب شــکوهمند انقالب اسالمی ایران 
دربیشتر  شاخص ها رشد چشمگیری داشــته ایم از جمله  تعداد  

پست های برق 17  برابر، روشنایی معابر 13 برابر و تعداد مشترکین 
برق بطور میانگین  حــدود7 برابر و طول خطوط 4 برابر و پیک بار 
3 برابر و ظرفیت پســتها 2/5  برابر و روستاهای برقدار نیز .1  برابر 
رشد داشته است. مهندس بهادیوند چگینی  در پایان  با اشاره 
به ارزیابی های انجام شده از عملکرد این شرکت در سطح 
ملی و استانی افزود  :  همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین  24 ساعته  مشغول ارائه خدمات  به  مشترکین  برق و مردم 
شریف اســتان بوده و در راستای جلب رضایتمندی و تکریم ارباب 
رجوع بیش از پیش تالش می کنند واین شــرکت در ارزیابی های 
سطح ملی و استانی همواره ســرآمد بوده است از جمله بر اساس 
ارزیابی ساالنه جایگاههای الکترونیکی  شرکتهای صنعت آب و برق 
در سال 1395  که  توســط وزارت نیرو انجام شد رتبه برتر را در 
بهینه سازی خدمات »وب »به مشترکین را در سه موضوع 
اطالع رسانی، تعاملی و تراکنشی در سطح کشور کسب کرد 
همچنین کسب رتبه برتر در بخش بهره برداری ) سرویس و 
تعمیر و نگهداری شبکه(  دربین 39 شرکت توزیع برق  در سراسر 

کشور را می توان ذکر کرد . 
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قزوین در پایان افزود  وظیفه 
خود می دانم از  همه همکاران عزیز، خدوم و کوشــا  شرکت توزیع 
نیروی  برق که در تمام نقاط اســتان  شبانه روز برای تداوم جریان  
برق مطمئن و پایدار  تالش می کنند و از مشترکین و مردم گرانقدر 
و شــهید پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکاری 

الزم  را همواره با این شرکت داشته اند  تقدیر و تشکر نمایم .

اّهم عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  در دولت تدبیر و امید

دردهه مبارک فجر 177 پروژه 
صنعت برق به بهره برداری می رسد

مشترکین ارجمند
سامانه جدید مرکز فوریتهای برق باشماره  121  در تمام نقاط استان قزوین بصورت شبانه روزی بدون نیاز به پیش شماره 

آماده پاسخگویی به مشترکین محترم برق می باشد
روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق استان قزوین

مهندس سعید بهادیوند چگینی  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ضمن  تبریك ایام ا... دهه 
مبارک فجر به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و در آستانه سی وهشتمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران   عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین را تشریح کرد :

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

آذربايجان غربی

لیست پروژه هـای قابل افتتـاح در دهـه مبارک فجـر سال 95

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

آذربايجان غربی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایي 
آذربایجان غربي از برخورداري 41 روستاي 
استان از آب آشامیدني ســالم و بهداشتي 

همزمان با ایام دهه مبارکه فجر خبر داد.
کاظم محمــدي اقــدم اظهار داشــت : با 
تالش هــاي صورت پذیرفتــه در مجموعه 
شرکت آب و فاضالب روســتایي، عملیات 
اجرایي آبرســاني به این تعداد روســتا در 
شهرســتان هاي ارومیه،بوکان،ماکو،میاند
وآب،پلدشت،سلماس،تکاب،سردشــت،

شــوط، چایپاره،خوي،اشنویه،پیرانشهرو 
نقده به اتمام رســیده و بهره برداري از آنها 

آغاز مي شود.
وي،اعتبار هزینه شــده بــراي اجرا و آماده 
بهره بــرداري شــدن این طرحهــا را 150 
میلیــاردو 509 میلیون ریــال اعالم کرد و 
افزود:با بهــره برداري از ایــن طرح هاپنج 
هزارو 200 خانوار بــا 20 هزارنفر جمعیت 
از آب آشامیدني سالم و بهداشتي برخوردار 

خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایي 
آذربایجان غربــي همچنین از آغاز عملیات 
اجرایي آبرســاني به 35 روســتاي استان 
نیز خبــرداد و اظهار کرد:همزمــان با ایام 
اهلل مبارکه فجر،بــا 72 میلیارد ریال اعتبار 
مصــوب، عملیات اجرایي آبرســاني به این 

تعداد روستا آغاز مي شود.
محمدي اقدم،آبرســاني بــه مجتمع پنج 

روســتایي فیروزیــان ارومیه،مجتمع دو 
روستایي کردکســپیان پیرانشهر، تامین و 
احداث خط انتقال مجتمع ســه روستایي 
عزت آباد خــوي و مجتمع 12 روســتایي 
یونســلو نقده را از جمله این طرح ها عنوان 

کرد.
وي، ارائه آب بــا کیفیت به روســتائیان را 
خط قرمز شــرکت آب و فاضالب روستایي 
آذربایجان غربي عنوان کــرد و افزود: براي 
این منظور با نصب پکیج هاي تصفیه آب در 
روســتاهایي که داراي مشکل هستند، آب 
ســالم و با کیفیت باال در اختیار روستاییان 

قرار مي گیرد.
وي گفت: در این راستا و همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر عملیات اجرائي نصب پکیج هاي 
تصفیه آب در مجتمع پنج روســتائي دیزج 
طویل شهرستان شوط، مجتمع دو روستاي 
قلیش النمیش و مجتمع شــش روستایي 
کنیکور شهرستان پلدشت آغاز خواهد شد.

محمدي اقــدم ،آغــاز عملیــات اجرائي 
ســاختمان بهره برداري امور آب و فاضالب 
روستایي شهرســتان اشنویه را نیز از جمله 
طرح هاي آماده اجــرا در دهه مبارکه فجر 

اعالم کرد.
وي اظهار داشت : با اتمام و بهره برداري از این 
طرح ها چهار هزارو 234 خانوار روستایي با 
18 هزارو 229 نفر جمعیت از آب آشامیدني 

سالم و بهداشتي برخوردار خواهند شد.

تعداد 5200 خانوار و جمعیت 19827 نفر با اعتباری بالغ بر 150509 
میلیون ریال از آب آشــامیدنی سالم و بهداشــتی در دهه مبارک فجر 

بهره مند شدند

 بهره برداري از طرح هاي آبرساني
 به 41 روستاي آذربایجان غربي همزمان با دهه مبارکه فجر
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وی به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
از ســوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ما براساس 
چهار برنامه برش استانی اقتصادمقاومتی ، فعالیت های موثر 
ومناســبی در حوزه های کاهش تلفات،  نصب کنتورهای 
هوشمند و برق رسانی به روســتاها و همچنین استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی در تولید انــرژی های پراکنده و 

تجدیدپذیر را شاهد هستیم.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
اردبیل در بخش دیگری از ســخنان 
خود از صــدور مجوز بــرای احداث 
200 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک 
تولید برق در اردبیل خبر داد و افزود، 
در حال حاضرپروانــه احداث  200 
مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک تولید 
پراکنده برق در مناطق مختلف استان 
اردبیل صادرشده ودر حال انجام است.

مهندس علیرضــا علیزاده  اظهار کرد: بــه برکت پیروزی 
انقالب اسالمی در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری 
و بیش از  99/7جمعیت روستایی در استان اردبیل از نعمت 
برق بهره مند هســتند. وی با بیان اینکه از نظر شــاخص 
برق رســانی در مناطق روســتایی از متوسط کشوری باال 
هستیم خاطرنشان کرد: از 10 شهرستان استان اردبیل 6 
شهرستان به صورت 100 درصدجمعیت شهری وروستایی 

از نعمت روشنایی برق بهره مند هستند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود: در 
چهار شهرستان خلخال، گرمی، بیله سوار و مشگین شهر 

تنها تعداد محدودی روستاو قشــالق زیر10 خانوار باقی 
مانده اســت که برای تامین برق مورد نیاز آنها از سیســتم 

های خورشیدی وتجدید پذیر استفاده می کنیم.
مهندس علیزاده ادامه داد: تاکنون برای 297 خانوار عشایر 
اســتان اردبیل برق سیار خورشــیدی واگذار شده و یا در 

مرحله واگذاری است.
ایشــان در ادامه سخنان خود افزود ، 
500 مگاوات بــه ظرفیت تولید برق 

استان اردبیل افزوده می شود.
مهنــدس علیزاده از بــرق به عنوان 
اصلی ترین زیرساخت یاد کرد و گفت: 
درچندسال اخیر سرمایه گذاری های 
کالنی در حوزه تامین برق انجام شده 
به طوری که در بخــش تولید بیش 
از هزار مــگاوات ظرفیت منصوبه در 
اســتان اردبیل داریم این در حالی اســت که حدود 350 
مگاوات مصرف برق را در استان اردبیل شاهد هستیم. وی 
تصریح کرد: در تامین برق مورد نیاز حوزه های اصلی توسعه 
استان )صنعت، گردشــگری وکشاورزی (در سطح استان 

هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: در 
بخش تولید و با هدف افزایش راندمان نیروگاه ها هم اکنون 
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن به سرعت در حال 
اجراست که امیدواریم با تکمیل آن ظرفیت تولید برق 500 
مگاوات  استان افزایش یابد.  مهندس علیزاده از ورود سرمایه 
گذاران برای تولید پراکنده برق با انعقاد قرارداد تضمینی 

خبر داد و بیان کرد: در اکثر شــهرهای استان از بیله سوار 
گرفته تا پارس آباد، گرمی و اردبیل شاهد احداث نیروگاه 
های مقیاس کوچک تولید همزمان برق وحرارت ویا انرژی 
های تجدید پذیر هستیم که امیدواریم به سرعت شاهد راه 

اندازی آنها باشیم.
وی افزود برای 200 مگاوات طرح توسعه تولید پراکنده و 
انرژی های تجدید پذیر پروانه صادر شده است  و از افتتاح 
نیروگاه  CHP انگوت گرمی به ظرفیت 5/6  مگاوات در دهه 
فجر خبر داد.  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل تصریح کرد: در بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر 
همچون انرژی باد، خورشیدی و زمین گرمایی فعالیت های 
خوبی در حال انجام اســت به طوری که به صورت پایلوت 
در چند شهرستان تولید انرژی باد آغاز شده و اولین پروژه 
تولیدبرق ازطریق زمین گرمایی کشور در مشگین شهر به 

ظرفیت 5 مگاوات نیمه اول سال آینده افتتاح می شود.
مهندس علیزاده از احداث چندین نیروگاه خورشیدی در 
سطح استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: سال آینده در نمین 

و رضی این نیروگاه ها افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: برای ایجاد ضریب اطمینان باالی شبکه اصلی 
برق استان اردبیل خط 230 کیلوولت نیروگاه اردبیل- میانه 
احداث و به بهره برداری رســیده است که با این کار شبکه 
استان  با شبکه انتقال سراسری کشور ارتباط مستقیم پیدا 
می کند.  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
در  پایان سخنان خود گفت: با هدف افزایش ظرفیت تبادل 
انرژی با کشور آذربایجان در شهرستان پارس آباد نسبت به 
ایجاد تاسیسات و افزایش ظرفیت موجود اقدام شده است.

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395

استان  اردبیل

همزمان با ایام اهلل دهه فجر
  پروژه های برق رسانی
  با هزینه ای بالغ بر
   316 ميليارد ریال در
 استان اردبيل افتتاح می شود

 به برکت پیروزی انقالب
 اسالمی در حال حاضر 100

 درصد جمعیت شهری و بیش
 جمعیت روستایی در 99/7 از
 استان اردبیل از نعمت برق

بهره مند هستند

مهندس  علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
با اعالم این خبر افزود ،  این پروژه ها در 7 ردیف  که شــامل پروژه های 
سرمایه گذاری توزیع، نصب چراغ های روشــنایی معابر، پروژه های 
نیرورسانی، طرح کاهش تلفات انرژی، ساختمان های اداری، برق رسانی 
روستایی و نیروگاه  CHPاست در سطح استان به بهره برداری می رسد.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: 67 پروژه 
برق رسانی در شمال این اســتان طی ایام دهه مبارک فجر سال 

جاری به بهره داری می رسد.
محمود شهبا افزود: بیش از 97 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع 
داخلی و با مشارکت شهرداری و بخشداری برای اجرای پروژه های 

برق رسانی به شمال استان کرمان هزینه شده است.
وی ادامه داد: این طرح ها و پروژه ها شامل تأمین روشنایی معابر، 
تأمین برق متقاضیان فاقد شبکه، اصالح و بهینه سازی شبکه ها، 
برق رسانی به روستاها و مقاوم سازی شبکه های توزیع برق است.

شهبا اظهار کرد: 11 مورد تأمین روشنایی معابر در شمال استان 
کرمان با اعتباری بیش از 9 میلیــارد ریال در کرمان، انار، ماهان، 

راور و شهربابک از اردیبهشت تا دی سال جاری انجام شده است.
وی تصریح کــرد: برای تأمین بــرق متقاضیان فاقد شــبکه در 
شهرستان های کوهبنان، رفســنجان، شهربابک و کرمان و شهر 

ماهان نیز اعتباری بیش از 6 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه اصالح و بهینه سازی شبکه های 
برق رسانی شامل ترمیم پایه های فرسوده امور برق، رفع افت ولتاژ، 
اصالح شبکه و کابل کشــی نیز 18 مورد اقدام در شهرستان های 
زرند، کوهبنان، شــهربابک، رفسنجان و کرمان و بخش چترود از 
تیر تا آذر ســال جاری با بیش از 322 میلیــارد ریال اعتبار انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان افزود: 26 مورد 
برق رسانی به روستاهای شهرستان های رفسنجان زرند، کوهبنان، 
شهربابک، ماهان، راین، کرمان و چترود طی شهریور تا آذر امسال 

با هزینه ای بالغ بر 322 میلیارد ریال انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پروژه مقاوم سازی شبکه های توزیع 
نیز برای شهرستان های حوزه عملیاتی شمال کرمان در شهریور 

ماه امسال با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال انجام  شده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شــمال کرمــان از بهره مندی 
33روســتا ازنعمت برق بااســتفاده از انرژی های تجدید پذیر 

خبر داد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان گفت: 33 
روستای شمال اســتان کرمان از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
برق رســانی می شــوند. محمود شهبا در جلســه هم اندیشی 
ایجــاد منطقه ویژه فناوری انرژی های تجدیدپذیر با اشــاره به 
ظرفیت های اســتان در این حوزه اظهار داشت: کرمان در سال 
300 روز آفتابی با 10 ســاعت تابــش دارد و تردیدی برای این 
سرمایه بزرگ در استان وجود ندارد.  وی با اشاره به اینکه شرکت 
توزیع نیروی برق شمال اســتان کرمان برق هفت شهرستان را 
تامین می کند، گفت: 5.2 تا 5.4 کیلووات ساعت بر مترمکعب 

متوسط تابش آفتاب در کرمان است.
 شــهبا از اجرای سیستم های خورشــیدی در بعضی از مساجد 
و مدارس اســتان خبر داد و عنوان کرد: در نصب سیستم های 
خورشــیدی در مدارس ســعی شــده کــه در هنرســتانها و 
دبیرستان های دارای رشته برق باشد که مباحث آموزشی هم از 

این طریق دنبال شود.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان ابراز داشت: 
در حال حاضر در بخــش متقاضیان خرید تضمینی انرژی های 
خورشــیدی 40 کیلووات توان ایجاد شده در حال بهره برداری 
داریم.  شهبا تصریح کرد: در طرح پیشنهادی کمیته امداد برای 
نصب سیستم های خورشــیدی کوچک برای مددجویان این 
مجموعه، 500 متقاضی به شــرکت توزیع نیروی برق شــمال 

کرمان معرفی شــدند که 307 مورد پذیرش شده که هر کدام 
توان پنج را دارند.  وی گفــت: طبق مصوبه هیئت وزیران مبنی 
بر الزام دســتگاه های اجرایی برای تامین 20 درصد از نیاز برق 
مصرفی خود از طریق انرژی هــای تجدیدپذیر، آب و فاضالب 
شــهری کرمان و اداره کل راه و شهرسازی کرمان در حال نصب 

سیستم های خود به میزان 50 و 63 کیلووات هستند. 
 شهبا ابراز داشت: در راستای برق رسانی به روستاهای دورافتاده 
و به منظور کاهش هزینه های تامین برق، سه روستای آبدرجان، 
کریم آبــاد و گارچیدان به وســیله انرژی خورشــیدی تامین 

می شوند.
 وی افزود: در حال حاضردر 33 روستا در شمال استان کرمان از 

این طریق برق رسانی صورت می گیرد.

 مدیرعامل شرکت توزیع
 برق شمال کرمان:

 بهره داری 
 از 67 پروژه 
برق رسانی دهه فجر 
در شمال کرمان

 استان کرمان

 بهره مندی63 روستا 
درشمال استان کرمان ازنعمت برق

 مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: 63 
روستای شمال این اســتان تا پایان سال جاری از نعمت برق 
برخوردار خواهند شد.محمود شــهبا  در حاشیه آیین افتتاح 
پروژه برق رسانی به روستاهای شهرستان رفسنجان افزود: یکی 
از سرفصل های برنامه های اقتصاد مقاومتی طی سال جاری 
در حوزه وزارت نیرو، برق دار کردن روستاهای فاقد برق است.

وی ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت، زمینه اشتغال در روستاها 
فراهم و از مهاجرت به سمت شهرها جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: 20 درصد از کل اعتبار تأمین برق روستاهای 
کشــور به برق دار کردن روســتاهای فاقد برق استان کرمان 

اختصاص خواهد یافت.
وی بیان کرد: این پروژه از اول سال جاری تاکنون با 40 درصد 
پیشرفت در بیش از 30 روستا اجرا شده و تا پایان امسال بقیه 

روستاها از نعمت برق برخوردار خواهند شد.
شهبا ادامه داد: اعتباری که برای تأمین برق این 63 روستا در 
شمال استان کرمان در نظر گرفته شده است بالغ بر 60 میلیارد 
ریال است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز 33 روستا در 
قالب 301 خانوار در شــمال استان کرمان تأمین برق شدند و 
اعتبار 30 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه به کار رفته است.
پروژه برق رسانی به روســتاهای ده سیاهانف خور و علی آباد 
رفســنجان با اعتبار 3 میلیــارد و 600 میلیون ریال با حضور 
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق شــمال اســتان کرمان به 

بهره برداری رسید.

برق رسانی به 33 روستای کرمان از طریق انرژی های تجدیدپذیر
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وجعلنا من الماء کل شي حي 
 فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمي  بعنوان تداعي افتخار در کشور مورد 
توجه بوده و  فرصت مناســبي است تا  دفتر فعالیت ها و کارنامه پر افتخار 
تالشهاي بي دریغ دولت در پیشگاه مردم بزرگوار مان گشوده شود و امروز 
در تداوم راه و هدف دولت تدبیر و امید اســت کــه جامعه ما در راه تحقق 
عدالت اجتماعي گام بر دارد، در ســالی که از سوی مقام معظم رهبري به 

نام اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل مزین گردیده است. 
نگاهي گذرا به فعالیت های ارزنده انجام شده در راستای اهداف عالیه صنعت 

آب وفاضالب در استان گلستان و چشم انداز آینده حاکی از آهنگ شتابان 
توسعه این بخش حکایت دارد وهم اینک نیز در سي و نهمین بهار انقالب 
شاهد به بار نشستن و به بهره برداري رسیدن این تالشها خواهیم بود. یقیناً 
این پروژه ها بدون مساعدت دولت محترم تدبیر و امید ،وزیر محترم نیرو 
ومدیرعامل محترم شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور،استاندار محترم و 
همچنین حمایتهاي مسئولین استاني، شهرستاني و همکاري مردم شریف 
استان میسر نمي گشت. امید است با حمایت مسئوالن شاهد پیشرفتهاي 

روز افزون در صنعت آب و فاضالب  استان باشیم. 

محمد هادی رحمتی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل:

  چشم انداز آینده از آهنگ شتابان توسعه صنعت
 آب وفاضالب در استان گلستان حکایت دارد

گلستان

چشم انداز:
شرکت آب و فاضالب استان گلستان  بر آن است تا با بهره گیري از 
منابع انساني کارآمد، فناوري پیشرفته، ساختار اداري و مدیریتي 
اثر بخش مشارکت مؤثر بخش هاي )خصوصي، عمومي و تعاوني( 
و گســترش آگاهي عمومي بــه گونه اي عمل نمایــد تا در آحاد 
مشترکین در حد استانداردهاي ملي به آب شرب کافي و سالم و 
امکانات جمع آوري، انتقال و تصفیه بهداشتي فاضالب دسترسي 

داشته باشند.  
معرفی شرکت:

ماموریت اصلي شــرکت طبق اساســنامه عبارت از ایجاد و بهره 
برداري از تاسیســات مربوط بــه تامین و توزیع آب شــهري   و 
همچنین جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب در داخل محدوده 
قانوني شهرهاي استان و سرمایه گذاري در موسسات و انجام امور 
تحقیقاتي و آموزشي در فعالیتهاي مرتبط مي باشد تامین و انتقال 
آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود.بهر ه برداري از 
کل تاسیسات آب   شرب در اختیار این شرکت بوده و توسط هئیت 

مدیره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود. 
 راهبرد ها و طرح های اولویت دار شرکت:

1.تدوین و استقرار برنامه  جامع و دستیابي به شاخص هاي کمي و 
کیفي ملي و بین المللي آب و فاضالب در جهت ارتقاي سالمت ملي 
و بهداشت عمومي و برنامه ریزي جهت بهره مندي و برخورداري 
کلیه آحاد جامعه از خدمات آب و شرب و دفع بهداشتي فاضالب  
2. ارتقاي مدیریت تقاضا، فرهنــگ عمومي مصرف و طراحي و 
پیاده سازي الگوي بهینه مصرف آب شرب و بهداشتي در استان 

3. توسعه ي مدیریت خطرپذیري و بحران و پدافند غیرعامل در 
طراحي، ساخت و بهره برداري از تأسیسات

 4.توسعه  ســامانه هاي جمع آوري، تصفیه فاضالب، بازچرخاني 
و استفاده از پساب

 5.ارتقا و اســتقرار نظــام جامع و فراگیر )اطالعاتــي و ارزیابي( 
یکپارچه عملکرد فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي در سطح واحدها 
و بنگاه هاي خدماتي آب و فاضالب در استان شبه منظور تقویت 

نظام پایش، ارزیابي و تصمیم گیري.
 6.بسترســازي و تدوین برنامه هاي عملیاتــي براي اجرا و ارتقاء 
مقررات ملي ســاختمان مرتبط بــا بهینه ســازي تجهیزات و 
تأسیسات داخلي آب و فاضالب واحدهاي مسکوني و غیرمسکوني 
و نیز عملیاتي شدن تفکیک انشعاب آب در مجتمع هاي مسکوني. 
7. تنوع بخشي به سامانه هاي تولید و توزیع آب شرب و بهداشتي و 

بهره گیري از آب هاي غیرمتعارف )مانند آب شیرین کن ها 
8.ارتقاي نظام مدیریت طرح ها و پروژه ها با تأکید بر اولویت بندي، 
تعمیم شــیوه هاي مهندســی ارزش و اقتصاد مهندسي، اتمام 
طرح هاي نیمه تمام و بهره بــرداري مرحله اي از طرح ها در طول 

دوران ساخت و اجرا.
 9.تدوین و پیاده ســازي نظام جامع بهره بــرداري و پایش کمي 
و کیفي آب شــرب )به ویژه کاهش نیترات( و بهداشتي و ا عمال 
اســتانداردها و مقررات الزم براي جلوگیري از ورود آالینده ها و 

تخلیه فاضالب خام به محیط هاي پذیرنده ي طبیعي.
 10.پیگیری نظام قیمت گذاري براساس هزینه تمام شده، اصالح 
شیوه نرخ گذاري و ساده سازي ســاختار تعرفه  اي خدمات آب و 
فاضالب با رویکرد تشــکیل و اســتقرار نهادهاي تنظیم مقررات 
و داوري به منظــور ارتقاي بهره وري، اســتمرار خدمات و تحقق 

خوداتکایي مالي واحدهاي آب و فاضالب. 
11. تأمین، تجهیز و تنوع بخشــي منابع مالي بــا تأکید بر منابع 
غیردولتي و جذب ســرمایه هاي داخلي و خارجي، متناســب با 

برنامه هاي توسعه ي بخش آب و فاضالب.
 12. ارتقاي رضایت مشترکین و احقاق حقوق خدمت گیرندگان 
از طریق استقرار نظام هاي پاسخگویي و ارتقاي بهره وري، بهبود 
شــاخص هاي کیفیت خدمات، توانمندسازي کارکنان و کاهش 

قیمت تمام شده خدمات بخش آب و فاضالب.
 13. ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع 
انســاني متناســب با نیازهاي تخصصي و مدیریت بخش آب و 

فاضالب و گسترش پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي. 
14. بهره گیري از سیستم هاي هوشمند در مدیریت و بهره برداري 

ف
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واحدسال95)شش ماهه(شرح

نفر1042342جمعیت تحت پوشش آب شهري 1 

درصد جمعیت تحت پوشش آب 2 
درصد100شهري 

شهر22تعداد شهرهاي تحت پوشش 3 
واحد378000تعداد انشعابات آب 4 

فقره267791
حلقه249تعداد چاههاي آب5 
مترمکعب244920حجم مخازن در مدار 6 
واحد12تعداد آزمایشگاه هاي آب 7 

 8
 تعداد 

تصفیه خانه هاي 
آب در مدار 

واحد2تعداد

هزارمترمکعب 15.98ظرفیت اسمی
در شبانه روز

کیلومتر2746.35طول شبکه توزیع آب 9 
کیلومتر442.64طول خط انتقال 10 
نفر142969جمعیت تحت پوشش فاضالب 13

درصد جمعیت تحت پوشش 14
درصد14.81فاضالب 

واحد54308تعداد انشعابات فاضالب 15
فقره28517تعداد انشعابات فاضالب16

تعداد تصفیه خانه هاي  فاضالب در 17
مدار بهره برداري 

واحد4تعداد 
ظرفیت 
هزار مترمکعب 45.9اسمی 

در شبانه روز

تعداد تصفیه خانه هاي  فاضالب در 18
دست ساخت 

واحد2تعداد 
ظرفیت 
هزار مترمکعب 34اسمی 

در شبانه روز
واحد2تعداد آزمایشگاه هاي فاضالب 19
واحد11تعداد آزمایشگاه هاي آب و فاضالب 20
کیلومتر552.08طول شبکه  جمع آوري فاضالب 21
کیلومتر25.91طول خط انتقال  فاضالب 22

تعداد شهرهایي که داراي انشعاب فاضالب 23
شهر4هستند 

از شبکه توزیع و تاسیسات آب و فاضالب شهری
 15. برنامه ریــزي و اجراي طرح هاي عملیاتــي به منظور اصالح، 
بازسازي،  نوســازي و مرمت تأسیســات، تجهیزات و شبکه هاي 

فرسوده آب و فاضالب در طول دوره ي چشم  انداز. 
16. استقرار و ارتقاي نظام پایش، ارزیابي و کنترل عملکرد براساس 

برنامه ي استراتژیک. 
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفای گلستان مدیرعامل  این 
شرکت گفت: در دهه فجر سالجاری 11 پروژه عمرانی و طرح های 
ســرمایه گذاری با اهمیت و بزرگ مقیاس شرکت آب و فاضالب 
اســتان گلســتان با اعتباری بالغ بر 656660 میلیــون ریال از 
محل اعتبارات ملی و اســتانی و سرمایه گذار بخش خصوصی به 

بهره برداری می رسد. 
وی با بیان این مطلب که 3 طرح آبرســانی در دهه فجر سالجاری 
افتتاح خواهد شــد تصریح کرد طرح آبرســانی به شهر علی آباد 
شــامل 12 هزار متر مکعب مخزن ذخیره ،حفر و تجهیز 3 حلقه 
چاه آب و 6 کیلومتر خط انتقال با اعتباری بالغ بر 13.406 میلیارد 
تومان،طرح آبرسانی به شــهر گالیکش شامل 7 هزار مترمکعب 
مخزن و ایستگاه پمپاژ ،حفروتجهیز 5 حلقه چاه آب و 6 کیلومتر 
خط انتقال با اعتباری بالغ بر 23.15 میلیارد تومان و طرح آبرسانی 

شهر مینودشت شامل 7 هزار متر مکعب مخزن و ایستگاه پمپاژ  
،حفروتجهیز 2 حلقه چاه و 4 کیلومتر خط انتقال با اعتباری بالغ بر 
10.83 میلیارد تومان از طرح های مهم بشمار می رود. مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان گلســتان احداث 1500مترمکعب 
مخزن،حفروتجهیــز یک حلقه چاه واجــرای 3کیلومتر خطوط 
انتقال با لوله چدن وپلی اتیلن در شــهر گرگان با اعتبار3 میلیارد 
تومان و احداث 2000مترمکعب مخزن،حفروتجهیز یک حلقه 
چاه واجرای 5کیلومتر خطوط انتقال با لوله پلی اتیلن در شــهر 
جلین با اعتبار3.5 میلیارد تومــان از دیگر پروژه های قابل بهره 
برداری در ایام دهه مبارک فجر بیان نمود. مهندس محمد هادی 
رحمتی بهره برداری از خطوط تقویت آبرسانی شهر گنبد و حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه آب شهر گنبد را از دیگر پروژه های دهه فجر 
95 برشمرد و خاطرنشــان کرد: با توجه جبران کمبود بخشی از 

آب شرب شهر گنبد و خدمات رسانی بموقع به شهروندان با همت 
و تالش مجموعه همکاران5.5 کیلومترخط انتقال با لوله چدن با 

اعتباری بالغ بر 4.5 میلیارد تومان انجام خواهد شد. 
 به گفته وی از دیگــر اقداماتی که در این ایام شــاهد تحقق آن 
خواهیــم بود  اجرای 800 متر خط انتقال بــا لوله 315 میلیمتر 
پلی اتیلن از چشــمه به مخزن شهر رامیان با اعتباری بالغ بر 0.2 
میلیارتومان و احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای 600 مترخط انتقال 
با لولــه 315 میلیمتر پلی اتیلن با اعتبار 0.5 میلیارد تومان برای 
تقویت شبکه آبرسانی شهر فاضل آباد می باشد. مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب اســتان گلستان اجرای 4500 متر خط انتقال دوم 
فاضالب با لوله 500 میلیمتر پلی اتیلن تاسیسات فاضالب شهر 
بندرگز با اعتبار 2.255 میلیارد تومان از دیگر پروژه های قابل بهره 

برداری در ایام دهه مبارک فجر سالجاری برشمرد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان

 15پروژه آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 656660 میلیون
 ریال   در دهه فجر 95 به بهره برداری می رسد

گلستان

سایر فعالیت های شاخص دیگر:
- افزایش جمعیت تحت پوشــش شــبکه فاضالب از 8 
درصد به 14.8 از طریق توســعه زیرساخت پروژه های 
فاضالب و استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی جهت 

واگذاری انشعاب
- عملیات مهندسی مجدد و بازســازی منابع تامین در 

استان با هدف کاهش هزینه های حفر وتجهیز
- واگذاری امور مشترکین شهر گرگان به بخش خصوصی 
در راستای پیاده ســازی اصل مهم 44 قانون اساسی با 
هدف چابک ســازی و افزایش کیفیت خدمات رسانی 

به مشترکین
- تمرکز و استقالل مالی مناطق در جهت کاهش هزینه 
ها و افزایش درآمدها و  واگذاری امور مشترکین به بخش 

خصوصی با رویکرد ارتقاء رضایت مشترکین 
- تــالش در جهت کاهــش مدیریــت صحیح مصرف 
انرژی و ممیزی انرژی در تاسیســات بهره برداری و اخذ 
گواهینامه Iso5001  و اجرای مدیریت ســبز با نصب 

سلول های انرژی

پروژه های قابل افتتاح دهه مبارک فجر 1395

ف
دی

ر

محل اجرا شهرعنوان طرح
اعتبار هزینه شده)میلیون ریال(

توضیحات
مبلغ محل تامین  اعتبار

شامل 7000متر مکعب مخزن وایستگاه پمپاژ-حفر وتجهیز 5 حلقه چاه-6 کیلومتر خط انتقال )افزایش استحصال 230.150 ملیگالیکشآبرسانی به شهر گالیکش1
75لیتر برثانیه آب شرب وقابلیت پمپاژ120لیتربرثانیه(

شامل 7000متر مکعب مخزن وایستگاه پمپاژ-حفر وتجهیز 2 حلقه چاه-4 کیلومتر خط انتقال )افزایش استحصال 108.300 ملیمینودشتآبرسانی به شهر مینودشت2
30لیتر برثانیه آب شرب وقابلیت پمپاژ45لیتربرثانیه(

شامل 12000متر مکعب مخزن -حفر وتجهیز 3 حلقه چاه-6 کیلومتر خط انتقال )افزایش استحصال 45لیتر برثانیه 134.060 ملیعلی آبادآبرسانی به شهر علی آباد3
آب شرب (

احداث مخزن 1500متر مکعبی وایستگاه پمپاژ وخط انتقال به انضمام 4
شامل 1500متر مکعب مخزن -حفر وتجهیز 2 حلقه چاه-3 کیلومتر خط انتقال )افزایش استحصال 25لیتر برثانیه 30.000استانی گرگانحفر وتجهیز 2 حلقه چاه

آب شرب (

احداث مخزن 2000متر مکعبی و5 کیلومترخط انتقال به انضمام حفر 5
شامل 2000متر مکعب مخزن -حفر وتجهیز 1 حلقه چاه-5 کیلومتر خط انتقال )افزایش استحصال 12لیتر برثانیه 35.000استانی جلینوتجهیز یك حلقه چاه

آب شرب (
شامل اجرای600متر  خط انتقال و نصب پمپ روی مخزن5.000استانی فاضل آباداحداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال به طول 600 متر6
شامل اجرای800متر  خط انتقال 2.000استانی رامیاناجرای خط انتقال به طول 800 متر7

شامل 5.5 کیلو متر خط انتقال چدن 500 میلیمتر وحفر وتجهیز 1 حلقه چاه )افزایش استحصال 15لیتر برثانیه آب 45.000استانی گنبداجرای5.5 کیلومترخط انتقال به انضمام حفر وتجهیز یك حلقه چاه8
شرب (

افزایش استحصال  15لیتر برثانیه4.000استانی کردکویحفروتجهیز  1حلفه چاه  گمیشان9
اجراي 12000متر اصالح شبکه کل استان27.600استانی شهرهاي استاناجراي اصالح شبکه استان10
اجراي 14000متر توسعه شبکه کل استان7.000داخلیشهرهاي استاناجراي توسعه شبکه استان11
افزایش دبی به میزان 15 لیتر بر ثانیه4.000استانی کاللهحفروتجهیز  1حلفه چاه  کالله12
افزایش دبی به میزان 15 لیتر بر ثانیه2.000استانی سرخنکالتهحفروتجهیز  1حلفه چاه سرخنکالته13
4.5کیلومتر لوله گذاری با لوله 500پلی اتیلن22.550ملی بندرگزمدول دوم خط انتقال فاضالب بندر گز14
656.660جمع کل15
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیگزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس موفق به کسب رتبه 
اول در زمینه کاهش پیک بار در ســال 95 برای دومین 
سال متوالی در بین شرکت های توزیع نیروی برق سراسر 
کشور شــد و از ســوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت توانیر مورد تقدیر قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان فارس در این زمینه بیان داشت: 
این شــرکت در راســتای کنترل پیک بارتابستان سال 
95 نســبت به انجام اقدامات مختلف فرهنگی- آموزشی 
برای دانش آموزان ، مشــترکان خانگی و تجاری ، جلب 
همکاری گسترده صنایع ، کشــاورزان ، مولد های خود 
تامین و مشــترکین اداری و سایر مصارف اقدام  نمود که 
منجر به عملکرد 182 مگاواتی در کاهش پیک بار ســال 
95 گردیدکه نسبت به اهداف تعیین شده شرکت توانیر 
عملکرد 249 درصدی محقق شد. زینل قنبری یادآور شد: 
با انجام اقدامات موثر ذکر شده، این شرکت موفق به کنترل 
و گذر از پیک بار تابستان سال 95 بدون اعمال خاموشی 
ناشی از کمبود تولید گردید و مقام اول کاهش پیک بار را 
در بین شرکت های توزیع سراسر کشور برای دومین سال 

متوالی کسب نمود.

کسب رتبه برترشرکت توزیع نيروی برق 
استان فارس در زمينه راه اندازی و ارتقاء 

خط گرم در سطح کشور
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس از کسب رتبه برتر این شرکت در زمینه 
راه انــدازی و ارتقاء خط گرم در ســطح کشــور خبر داد.
حمیدرضا جالیر ،در این رابطه گفت : راه اندازی و ارتقاء 18 
گروه تعمیراتی با روش خط گرم -که بیشترین ضریب نفوذ 

فعالیت خط گرم در سطح کشور است -  و کارآفرینی پایدار 
و مستقیم برای 90 نفر و همچنین تزریق 30 هزار کیلووات 
ساعت انرژی به چرخه تولید سبب شــدند تا این شرکت 
مفتخر به کسب رتبه برتر در زمینه راه اندازی وارتقاء خط 
گرم در سطح کشور شود و از سوی مدیرعامل شرکت توانیر 

مورد تقدیر قرار گیرد .

کسب رتبه برتر در اتمام به موقع برقرسانی 
به روستاهای بدون برق در سال 95

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از کسب 
رتبه برتر این شــرکت در زمینه اتمام به موقع برقرســانی 
به روســتا های بدون برق در ســال 95 خبر داد. قنبری، 
خاطرنشــان کرد: طی نامــه ای که از ســوی ولی الدین 
مصلحتی شربیانی ، مشــاورمدیرعامل و مجری طرح برق 
روستایی کشور ابالغ شده است ، شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس موفق شد زودتر از زمان تعیین شده در تفاهم 
نامه سالجاری اقدام به اتمام و برقدار نمودن کلیه روستا ها 
نماید. این مقام مسئول اظهار داشت : این روستا ها شامل 
24 روستا بود که با هزینه ای بالغ بر 42 میلیارد ریال برقدار 
شدند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در 
بخشی دیگر از سخنان خود  از کسب رتبه برتر این شرکت 
در زمینه صرفه جویی هزینه برقرسانی روستایی در کشور 
نیز خبر داد و بیان داشــت: طی نامه ای که به امضای ولی 
الدین مصلحتی شربیانی ، مشاور مدیرعامل شرکت توانیر 
و مجری طرح برقرســانی روستایی کشوربه شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس ارســال گردیده از این شرکت به 
دلیل بهینه ســازی و صرفه جویی در انجــام پروژه ها نیز 

تقدیر شده است .

 استقرار سامانه نظارت مکانيزه در 
شرکت توزیع نيروی برق استان فارس

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس از استقرار ســامانه نظارت مکانیزه در این شرکت خبر 
داد. احمدرضا خسروی ، گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه نظارت مکانیزه ای 
با قابلیت نظارت آنالین بر اجرای طرح ها در محدوده گسترده 
 GIS جغرافیایی تحت مدیریت خود با ترکیب ســامانه های
محور ، اســتفاده از ویژگی های نرم افزاراندرویدی، استفاده 
از امکانات گوشــی تلفن هوشمند و تبلت نموده است که این 
سامانه با نرم افزارهای مشترکین ، مهندسی، کنترل پروژه، 
مالی، انبارداری که قبال بصورت جزیره ای عمل می نموده اند 
ارتباط برقرار کرده و نسبت به دریافت و ارسال اطالعات بین 
هر کدام از نرم افزارها متناسب با نیاز آن می پردازد .این مقام 
مســئول، نظارت آنالین  و مکان محور بر انجام طرح های در 
حال اجرا بر روی نقشــه ها یا مختصات GIS ، مشخص شدن 
برنامه ریزی و زمان بندی دقیق اجرای پروژه جهت دستگاه 
نظارت و پیمانکاران و قابلیت مشخص کردن درصد پیشرفت 
فیزیکی طرح ها و همچنین مشخص شدن زمان انجام دقیق 
مراحل پروژه  قابلیت برقراری ارتباط با نرم افزار های موجود 
در بخش های مختلف شرکت ) وب سرویس جهت ارتباط با 
تمامی  بخش های نرم افزاری موجود(را از جمله مزایای این 

سامانه برشمرد .

 رونمایي از نرم افزار  ”وصول یار”
 معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 

فارس از راه اندازی نرم افزار “وصول یار “خبر داد.
مهــدی طالبی ادامــه داد: با هدف تســهیل در امر وصول 

دستاورد های برجسته شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال 95

 کسب رتبه اول شرکت توزیع نیروی برق فارس
 درکاهش پیک بار سال 95  برای دومین سال متوالی
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

مطالبات بهاي بــرق مصرفي و جهت شناســایي دقیق تر 
و ســریع تر مشــترکین بدهکار، معاونت فروش و خدمات 
مشرکین شرکت توزیع برق استان فارس اقدام به تهیه نرم 
افزار اندرویدي “ وصول یار “ نمود. وی با بیان اینکه نرم افزار 
وصول یار قابلیت نصب بر روي گوشي هاي هوشمند و تبلت 
را دارا مي باشد اظهار داشــت: این نرم افزار با بهره گیري از 
مختصات جغرافیایي مشترکین بدهکار و مسیر یابي آنها بر 
روي دو نوع نقشه ماهواره ای و ترافیکی بصورت آفالین کمک 
شایاني به پیمانکاران وصول مطالبات براي شناسایي محل 
دقیق  اینگونه مشترکین مي نماید. معاون فروش و خدمات 
مشترکین  شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نمایش 
مکان جغرافیایي مشــترکین بدهکار بر روي نقشه بصورت 
آفالین و مســیر یابي آنها، حذف لیست کاغذي مشترکین 
بدهکارو عدم نیاز به ماموریــن قرائت جهت آدرس دهي به 
پیمانــکاران قطع و وصل  را از ویژگي هاي منحصر بفرد این 

نرم افزار برشمرد .

بهبودکيفيت برق درمناطقی از 8 
شهرستان استان فارس

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس از کیفیت بخشی و رفع افت ولتاژ برق مناطقی 
از 8 شهرستان استان فارس با هزینه ای معادل 492 میلیون 
تومان در سالجاری خبر داد. حمیدرضاجالیر، اضافه کرد: با 
انجام طراحی ونصب اتوترانسفورماتورتقویت کننده ولتاژ، 
تعداد 525 مشترک تولیدی - صنعتی و همچنین بیش از 
8 هزار مشترک خانگی، برق با کیفیت دریافت کردند. این 

مقام مسئول با بیان اینکه رفع افت ولتاژوکیفیت بخشی برق 
این مناطق نقش مهمی دررونــق تولید واحد های موجود 
و امکان تامین برق واحد هــای جدید تولیدی و همچنین 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار داشت: با 
اجرای چنین پروژه هایی می توان ضمن کمک به فعالیت 
گسترده تر واحد های تولیدی به رونق آن ها نیز کمک کرده 
و از سوی دیگر باعث تاخیردرسرمایه گذاری جهت احداث 
ایستگاه های فوق توزیع که مستلزم صرف هزینه های چند 

برابری است، گردد.

  کسب رتبه برتر 
در جشنواره شهيد رجایی سال 95

معاون منابع انســانی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس گفت : این شرکت توانســت بر اساس ارزیابی ستاد 
جشنواره شهید رجایی سال 1395 استان فارس ، در زمره 
دستگاه های برگزیده استانی در گروه شرکت های دولتی 
بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی انتخاب گردد. 
رامین قاســمی نــژاد اضافه کرد: همچنیــن در پی اعالم 
نتایج ارزیابی عملکردســال 94 شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو ، در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت 
نیرو شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس شایســته 

تقدیرمعرفی شد.

 راه اندازی پرتال داخلی
 معاونت مالی و پشتيبانی 

معــاون مالی و پشــتیبانی شــرکت توزیع نیــروی برق 

 اســتان فارس  از راه انــدازی  پرتال داخلــی این معاونت
 خبر داد.

حمیدرضا امین زاده افزود: درراســتای گسترش خدمات 
غیرحضوری به ذینفعان داخلی و خارجی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس پرتال داخلــی معاونت مالی و 
پشتیبانی راه اندازی و اطالعات مورد نیاز همکاران سطح 
شرکت و پیمانکاران در آن بارگذاری شد. وی ادامه داد: این 
اطالعات شــامل گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم ، 
قانون تامین اجتماعی ، قوانین و استانداردهای حسابداری، 
آئین نامه و دستورالعمل ها ، شرایط عمومی پیمان ، قانون 
برگزاری مناقصات، لیست پیمانکاران تایید صالحیت شده 

و فرم های مورد نیاز می باشد.

بهره برداری از 125 طرح برقرسانی 
همزمان با هفته دولت

همزمان بــا هفته دولت 125 طــرح با اعتبــاری بالغ بر 
 220 میلیــارد ریــال در اســتان فارس بــه بهره برداری

 رسیدند.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: 
این طرح ها شامل نصب بالغ بر 200 دستگاه ترانسفورماتور 
هوایی جهت رفع ضعف ولتاژ مشترکین شهری و روستایی، 
افزایش قدرت 300 دســتگاه ترانسفورماتور هوایی پربار، 
احداث 40 کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی به منظور 
تعدیل بار خطوط 20 کیلوولت، احداث بالغ بر 50 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف جهت تأمین برق 2100 مشترک جدید، 

احداث 5 کیلومتر شبکه روشنایی بلواری بود. 
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره نهم
استان  مرکزیبهمن 1395

 در آســتانه دهه فجر ، گروه عملیات خط گرم توزیع برق 
شهرستان خمین آغاز بکار کرد.

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری مرکزی در 
مراســم آغاز بکار گــروه عملیات خط گــرم توزیع برق 
شهرستان خمین ،با توجه به اهمیت انرژی و تأثیر آن در 
اقتصادگفت: مدیریت مصرف برق موجب کاهش سرمایه 

گذاری در تجهیز صنعت برق می شود.
مهندس فیلــی افزود:بکارگیری فنــاوری های جدید 
درصنعت برق در واقع کمک به پویایی دیگر صنایع است 

و گسترس استفاده از آن نیازمند اهتمام ویژه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم 
با بیان اینکه تامین برق رسانی یکی از مهم ترین وظایف 

صنعت برق اســت، گفت: کاهش یا حــذف قطعی برق 
رویکرد گســترش عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس 
خطوط با روش کار با خط گــرم بوده که کلیه خدمات و 

تعمیرات خطوط شبکه به صورت برقدار انجام می شود.
مهندس الــه داد بابیــان اینکه دو اکیپ خــط گرم در 
ســال جاری به اکیپ های خط گرم اســتان اضافه شده 
است،افزود: هم اکنون شش اکیپ خط گرم و سه اکیپ 
پیمانکاری جهت توســعه شــبکه خط گرم در راستای 
تعمیرات شبکه بدون اعمال خاموشی در استان مشغول 
به فعالیت هستند.  مدیرتوزیع برق شهرستان خمین گفت: 
تجهیز و آغاز بکار اکیپ خط گرم این شهرستان با هزینه ای 

بالغ بر7میلیارد ریال صورت پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی از آغاز 
عملیات اجرایی و بهره برداری از 292پروژه توزیع برق با اعتباری 
افزون بر430میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در استان خبرداد.
مهندس محمد اله داد بااعالم این خبر افزود: در این راستا 119 
پروژه توزیع بــرق در اراک،16 پروژه در کمیجان،30پروژه در 
تفرش،15 پروژه در آشــتیان،15پروژه در فراهان،7 پروژه در 
ســاوه،8 پروژه در غرق آباد،25پروژه در زرندیه،24پروژه در 
خمین،6پروژه در محالت،10پروژه در دلیجان،10پروژه در شازند 
و5پروژه در خنداب و 2طرح در نقاط مختلف استان کلنگ زنی 

و افتتاح خواهد شد.
مهندس اله داد بابیان اینکه عملیــات اجرایی طرح جهادی 
650کیلومتر شبکه های فرســوده برق در کل استان آغاز می 
شود،افزود: شبکه های برق بهینه شده به میزان 500کیلومتر 

همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کــرد: تامیــن برق11هزار  متقاضی شــهری و 
روستایی،اصالح وتامین برق روشنایی معابر شهری و روستایی 
با 20 هزاردســتگاه چراغ آماده بهــره برداری،احداث کانال 
فیدرهای خروجی پست 20/63 کیلوولت اراک6،احداث شبکه 
فشار متوسط جهت تامین برق شهر جدید امیرکبیرو شهرک 
خودرو،اصالح فاز اول تاسیســات بازار تاریخی اراک،کابلی 
کردن شبکه فشار متوسط تقاطع غیرهمسطح شهید احمدی 
اراک،احداث نیروگاه هیبریدی امامزاده باب المراد و تکیه شازند 
و تامین برق روستای تیمور خان شازنداز جمله طرح های آغاز 
عملیات اجرایی وقابل افتتاح شرکت توزیع برق استان در دهه 

فجر است.
وی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در راستای 
تداوم توزیع مطمئن و پایدار نیروی برق، رضایت مندی مشترکین، 
استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و بهره وری اقتصادی 
اقدام به افتتاح، بهــره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های 

برق رسانی، بهینه سازی شبکه های برق و روشنایی معابر 
درشهرستان ها و نقاط مختلف استان 

کرده است.

در آستانه دهه فجر
آغاز بکار گروه عملیات
 خط گرم توزیع برق 
شهرستان خمین

همزمان با دهه فجر
آغاز عملیات اجرایی و
 بهره برداری از 292 پروژه 
توزیع برق در استان مرکزی
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی بعنوان متولی توزیع آب شرب 
بهداشتی برای شهروندان محترم استان مرکزی در راستای افزایش سطح 
آمادگی و هماهنگی چهارمین مانور مدیریت بحران در سراسر شهر اراک 
را با مشارکت دســتگاه های اجرایی استان و شرکت های آب و فاضالب 
استانهای معین)تهران ، اصفهان ،قزوین ، کردستان ، لرستان( در جهت 
اهداف تعیین شده شرکت،  با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و اداره کل محترم مدیریت 
بحران استانداری استان مرکزی مبادرت به تدوین سناریو مانور مدیریت 

بحران و اجرای آن نمود که گزارش مربوطه بشرح ذیل ارائه می گردد.
پرسنل و تجهیزات حاضر در مانور

1- تعداد کل نیروهای حاضر در مانور287  نفر
آبفای مرکزی   178 نفر

استان های معین 39 نفر
دستگاه های اجرایی 70  نفر

2- تعداد اکیپ های حاضر در مانور 26   اکیپ
2-1- اکیپ فرماندهی – یک اکیپ

2-2- اکیپ های امداد و حوادث  - 13 اکیپ
5 اکیپ آبفای اراک - 6 اکیپ آبفای 

ساوه،محالت،خمین،دلیجان،شازند و تفرش – 2 اکیپ آبفای تهران
2-3-اکیپ بسیج و آبرسانی - 8 اکیپ

6 اکیپ آبفای اراک و خمین - 2 اکیپ آبفای تهران
2-4- اکیپ کنترل کیفی –یک اکیپ آزمایشگاه سیار آبفای تهران

2-5- اکیپ روابط عمومی و ایمنی – دو اکیپ
2-6 -اکیپ ارزیابی –دو اکیپ

2-7 - اکیپ شستشو و بازرسی شبکه فاضالب – 6 اکیپ 
با توجه به عدم حضور اکیپ شستشوی شبکه آبفای اصفهان عملیات 

مربوطه توسط اکیپ اراک انجام گردید.
2-8 - اکیپ خنثی ساز گاز کلر – یک اکیپ آبفای اراک

با توجه به عدم حضور اکیپ خنثی ساز گاز کلر آبفای اصفهان عملیات 
مربوطه توسط اکیپ اراک انجام گردید.

3- وسایط نقلیه و تجهیزات حاضر در مانور
تعداد کل ماشین آالت سبک و سنگین در بخش های آب و فاضالب 

حاضر در مانور بالغ بر  78 دستگاه 
- پنج دستگاه تانکر آبرسانی5000، 10000و17000لیتری

-دو دستگاه تانکر آبرسانی 1000 لیتری
- یک دستگاه تانکر  2000 لیتری

- پیکاب ستاد فرماندهی با تجهیزات کامل رفع اتفاق آبفای مرکزی .
- پیکاب ستاد فرماندهی با تجهیزات کامل رفع اتفاق آبفای منطقه 

شش تهران .
- پیکاب ستاد فرماندهی با تجهیزات کامل رفع اتفاق آبفای اصفهان .
- پیکاب ستاد فرماندهی با تجهیزات کامل رفع اتفاق آبفای لرستان .

- دو  دستگاه خودروی سواری استان های قزوین و کردستان .

- 8 دستگاه بیل مکانیکی و چرثقیل .
- دو دستگاه وانت مزدا جهت آبرسانی)توزیع آب بسته بندی(.

- تعداد 13 دستگاه وانت مزدا دو کابین مربوط به امداد و حوادث با 
تجهیرات کامل رفع اتفاق.

- دو دستگاه وانت مزدا دو کابین واحد برق .
- دو  دستگاه خودروی سواری سمند جهت اطالع رسانی و 

مستندسازی و ارزیابی
- دو دستگاه خودروی سواری جهت مستند سازی.

- 6 دستگاه واتر جت شستشوی شبکه فاضالب
- یک دستگاه کامیونت دوربین بازرسی شبکه فاضالب

- یک دستگاه وانت جهت خنثی سازی گاز کلر.
- تعداد 26 دستگاه خودروی سبک و سنگین از دستگاه های اجرایی 

استان
-- تجهیزات کامل جهت رفع حوادث و اتفاقات آب و برق از جمله: 

دستگاه موتور برق سیار-چراغ خطر- پروژکتور پایه دار- سه دستگاه 
فرزبنزینی- دستگاه کمپرسور-دو دستگاه پمپ آبکش-و...

- سه دستگاه دیزل ژنراتور
- یک دستگاه آب بسته بندی

- تجهیزات کامل مستند سازی
- دستگاه GPS- کامپیوتر- محفظه یاب - 

- محل استقرارفرماندهی: اراک-ساختمان اسکادای ستاد شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزی  

گزارشی از برگزاری چهارمین مانور

  مدیریت بحران در سطح شهر اراک توسط 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

لیست ماشین آالت حاضر در مانور شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
محل تامینتعدادواحدتجهیزات مورد نیاز

امور آب و فاضالب اراک-خمین- آبفای تهران5دستگاهتانکرآبرسانی سیار5000، 0000و17000لیتری
امور آب و فاضالب اراک2دستگاهتانکر1000لیتری –حمل به وسیله وانت

امور آب و فاضالب اراک1دستگاهتانکر آبرسانی 2000لیتری سیار
امور آب و فاضالب اراک-ساوه- تهران8دستگاهماشین آالت سنگین-بیل مکانیکی-چرثقیل

امور آب و فاضال اراک و شــهرهای معین:ساوه-خمین-13دستگاهوانت  امداد و حوادث آب
محالت-شازند-دلیجان- تفرش- آبفای تهران

شهرهای معین-ساوه-شازند-خمین3دستگاهدیزل ژنراتور
امور آب و فاضالب اراک-ساوه-خمین-دلیجان6دستگاهواتر جت-شستشوی شبکه فاضالب

امور آب و فاضالب اراک1دستگاهخودرو حامل دوربین ویدئو متری
امور آب و فاضالب اراک2دستگاهوانت اکیپ برق رسانی

2دستگاهوانت بسیج
5دستگاهخودرو فرماندهی و هماهنگی استان های معین

ستاد2دستگاهخودرو اکیپ مستند ساز 
تجهیزات امدادی آب)پمــپ آب-کف کش-فرز 

امور آب و فاضال اراک و شــهرهای معین:ساوه-خمین-13سریبنزینی-موتور برق-آچار آالت-محفظه یاب و...(
محالت-شازند-دلیجان-تفرش

در حد دستگاهتجهیزات ایمنی و روشنائی
نیاز

5دستگاهتجهیزات امدادی فاضالب-شامل پمپ های SPو...

استان  مرکزی

لیست ماشین آالت و 
تعداد نفرات حاضر در 

مانور-دستگاه های 
اجرایی استان  

استانداری مرکزی 3 دستگاه 9 نفر
فرمانداری اراک 1 دستگاه 3 نفر

سازمان اتش نشــانی اراک  2 دستگاه 
ماشین آتش نشانی  5 نفر

نیروی انتظامی و پلیس راهور 3  دستگاه 
ماشین پلیس  6 نفر

مرکز فوریت های پزشــکی اســتان 2 
دستگاه آمبوالنس  5 نفر

شــرکت برق منطقه ای باختر  5 دستگاه 
ماشین آالت سبك و سنگین  17 نفر

شرکت گاز استان 3 دستگاه  7 نفر
شرکت توزیع برق استان  2 دستگاه  5 نفر

شرکت آب و فاضالب روستایی استان 2 
دستگاه  4 نفر

شرکت نیروگاه حرارتی شازند 1 دستگاه  3 نفر
صدا و سیمای مرکز استان 2 دستگاه  6 نفر

لیست ماشــین آالت  و نفرات حاضر در 
مانور- استان های معین 

1 - شرکت آب و فاضالب منطقه 6 تهران :
دو دستگاه تانکر آبرسانی

دو دستگاه اکیپ اتفاقات آب
یك دستگاه جرثقیل

یك دستگاه آزمایشگاه سیار
یك دستگاه خودروی فرماندهی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی گزارش

 شمــاره نهم
بهمن 1395

وی افزود: حدود 30 درصد آب شرب شهر بروجرد از سرچشمه رودخانه 
گلرود واقع در رشــته کوههای زاگرس تامین می گردد و کد ارتفاعی 
سرچشــمه 2038 متر از سطح دریا می باشــد که با 17 کیلومتر خط 
انتقال 400 میلیمتر چدنی به مخزن 10 هزار مترمکعبی تپه شــهدا 
با کد ارتفاعی 1760 متر از ســطح دریا واقع در غرب شهر بروجرد وارد 

می شود .
حدادی در ادامــه افزود: به علــت اختالف ارتفاع زیاد سرچشــمه با 
توپوگرافی کوهســتانی مسیر خط انتقال ناگزیر به منظور تقلیل فشار 
داخلی خط انتقال دو واحد فشار شکن بتنی و یک واحد مخزن تعادل 
هیدرولیکی در مســیر خط احداث گردیده که با مطالعه بر روی یکی 
از فشارشــکنها با کد ارتفاعی 1860متر از سطح دریا نسبت به مخزن 
تعادل هیدرولیکی امکان نصب یکدســتگاه میکروتوربین بررســی و 
امکان ســنجی گردید.  وی در ادامه گفت: با مشارکت بخش خصوصی 
طراحی و تامین تجهیزات مورد نیاز مطالعه شــد و با پیگیری موضوع 
از طریق شــرکتهای مادر تخصصی در بخش آب و برق قرارداد تولید و 
فروش انرژی الکتریکی منعقد و طی تفاهم نامه ای شرکت آب و فاضالب 
بروجرد پتانسیل موجود از قبیل خط انتقال 400 میلی متری چدن با 
دبی 250 لیتر بر ثانیه با هد 100 متر و زمین مورد نیاز در محل فشــار 
شکن را در اختیار شرکت مهندســین مشاور پردیسان سازه به عنوان 

مجری نیروگاه کوچک قرارداد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری بروجرد در ادامه تصریح کرد: 
پروژه نیروگاه در زمینی به مساحت 1776 مترمربع در محل فشار شکن 
خط انتقال آب شرب شهر در ساختمانی بمساحت 60 مترمربع طراحی 
و مراحل اجرایی آن از مهرماه سال 92 آغاز و در نهایت در اسفند ماه سال 
94 بصورت ازمایشــی وارد مدار گردید، توان تولید برق این نیروگاه با 
راندمان 85 درصد حدود 170 کیلووات ساعت بوده که بصورت مستقیم 

به شبکه برق شهر منتقل می گردد.
حدادی افزود: با اجرای این پروژه امکان تبدیل فشارشکنهای موجود 
بر روی خطوط انتقال و شــبکه توزیع مورد بررسی و بر حسب شرایط 
خاص هر فشارشکن امکان نصب میکروتوربین به جای فشارشکن در 

دست بررسی می باشد.

شرکت آب و فاضالب بروجرد اعالم کرد:

  اولین نیروگاه برقابی
 تجدید پذیر کشور احداث شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری بروجرد احداث اولین نیروگاه برقابی تجدید پذیر کشور با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسیر خط انتقال آب شرب بروجرد به بهره برداری رسید.

حبیب اله حدادی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری بروجرد با اشاره به شــعار امسال با عنوان » اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« که این شعار ریشه قرآنی دارد و برنامه ریزی صحیح و اصولی برای آینده و رشد اقتصادی 

و صرفه جوئی و استحکام بخشیدن به کشور در برابر دشمنان است.

جرد و بر
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طراحی ، مدیریت و  اجرای پروژه های صنعتی
آدرس : تهران ، وزرا ، کوچه 18 پالک 20 طبقه دوم

 تلفن : 44870168-021              تلفن مستقیم : 09121833667
www. barinpalad.com                              info@ barinpalad.com

چقدر از توان تجهیزاتی موجود استفاده می کنیم ؟
آیا تأسیسات نیاز به بازنگری ندارند ؟

شرکت مهندسی برین پاالد )سهامی خاص(

بیش از یک دهه از فعالیت های شــرکت گذشــته 
است ، نتیجه ؟ 

فقــط 60درصــد از تــوان تجهیزاتــی در صنایــع 
استفاده می شود.

کلیه فعالیت هــای الکترومکانیکال تجهیزات را به 
ما بسپارید

شــرکت مهندســی برین پــاالد مدیریــت و اجرای 
طرح های صنعتی

جمع آوری کلیه اطالعات الکترومکانیکال

تست و ارائه گزارش از وضعیت تجهیزات

پیشنهاد و راه کار مناسب جهت استفاده از تجهیزات

تجربه یک دهه و شناخت کامل تجهیزات نشان داده 
اســت که : هیچ سیســتمی تاکنون نبوده است که 
فقط با کمی کابل کشی نتوان 20 تا 30 درصد، توان 

تجهیزاتی آن را باال برد !؟ «

» سرویس به موقع بهتر از تعمیرات مداوم «

بازســازی و بهســازی تصفیــه خانــه آب و فاضالب 
الیگودرز

تکمیل ، بازسازی و بهســازی تصفیه خانه فاضالب 
بروجرد

مشــاوره و طراحــی ، تهیه ، نصــب و راه اندازی تله 
متــری شــهرهای بروجرد ، نــور آباد ، رومشــکان ، 

ایلیخچی، بستان آباد و تهران 

طراحی ، تهیه ، نصب وراه اندازی نیروگاه خورشیدی 
خرم آباد

بهسازی و بازسازی دریچه ها و تجهیزات الکترویکال 
سدهای جیرفت و نرماشیر استان کرمان

بهسازی تست و تکمیل پست های 20 کیلوولت 

طراحی ، تهیه و راه اندازی تابلوهای اتوماتیک دیزل 
ژنراتور

 
طراحــی و اجــرای هوشمندســازی سیســتم های 

سوخت رسانی جایگاه های تهران

تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم های رباتیک ایران 
خودرو و شرکت دنت 

طراحی سیســتم های برق و ابزاردقیق آبرسانی از 
ابتدا تا مقصد ) چاه، ایســتگاه پمپــاژ ، خط انتقال و 

مخازن (

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395
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 شمــاره نهم
بهمن 1395

مهندس قانع رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران :

 حجم گردش مالی در صنعت تابلو برق  در کشور
 در حدود 1000تا 1500 میلیارد تومان است

شما متولی شــرکت های تابلوسازی در کشور 
هستید برای معرفی بیشتر توضیحاتی را ارائه 

فرمایید .
شرکتهای تابلو سازی در کشور ما با دارا بودن  یک 
پیشینه بسیار غنی است که شاید بشود گفت ، یکی 
از صنایعی پیشــرو بوده و  بــه  همین خاطر درصد  
ساخت داخلی در این صنعت باال است و همچنین 
تولیداتش از  سطح کیفی مطلوبی برخودار است  و 

می توان به آینده آن امید داشت .
قانع صنعت شما در عرصه صادرات چگونه عمل 

کرده است؟
صنعت تابلو برق به دلیل شرایط خود  نمی تواند به 
تنهایی کار صادراتی انجام دهــد و اصوال تابلوهای 
برق  در داخل پروژه ها است که برایش تعریفی ایجاد 
می شود. برای حل این مشکل، اول : شرکت ها ضمن 
کســب  آمادگی الزمه و همچنین توانمندســازی 
خود،باید مجموعه های  خــود را به  امکانات الزمه  
تجهیز کنند. دوم : برای اینکار الزم است ما شرکتهای 
کنسرسیومی داشته باشیم و شرکتهای پیمانکاری 
در کشور وجود داشته باشند و شرکتهای مهندسی 
مشاوره  ای مشغول فعالیت شوند و این مجموعه ها 
در میان این شرکت های کنسرسیومی  فعال گردند  

تا بتوانند نقش خود شان را در پروژه ها ایفا کنند.
جایگاه  شرکت های دانش بنیان و اصوال بحث 

تحقیق چه جایگاهی دارد؟
ما باید به سمت  طراحی و تولید برویم و خود،نیازهای 
خود را تامین کنیم . با این روند نوعی از شرکت های 
دانش بنیان در راستای منافع ملی و اقتصاد مقاومتی 
بوجود خواهند آمد و ایــن کمک می کند به اینکه 
ما وابســتگی را کم کنیم. ما  بایــد جهت ورود به 
بازارهای جهانی چیزی برای ارائه داشــته باشند . 
خوشــبختانه با توجه به امکانات این فرایند را دارا 
می باشــیم و در صورتیکه مقداری روی این مسئله 
برنامه ریزی کنیم ما به راحتی خواهیم توانست به 
واسطه داشتن شرکت های توانمند وارد این حیطه 
شویم،این همان چیزی است که آینده حضور ما  را  

در این صنعت مشخص خواهد کرد. 
آیا در این مورد درخواستی از دولت دارید؟

خوب دولت هم باید مکانیســم های الزمه را فراهم 
کنیم مشــکالت بانکی را رفع کند حمایت سیاسی 
و قانونی را تسهیل کند  و قوانین داخلی را در جهت 
حمایت و  تقویت از  شرکت های داخلی تدوین نماید 

و بسیاری از قوانینی که مصوبه مجلس شورای اسالمی است و 
دارای تائید شورای نگهبان نیز می باشد را  اجرا کند . متاسفانه به 
دلیل اعمال نظرها ی سلیقه ای  در زمان اجرا در الیه های مختلف 
مدیران و مجریان میانی در دولت دچار مشکل و عدم اجرا قوانین 
تصویب شده و ابالغ شده را داریم. بهر حال اگر خواهان پیشرفت 
هســتیم این موارد باید حل و فصل شود  ما اجرا قانون را بیشتر 

می طلبیم تا موارد دیگر .
تکنولوژی تابلو برق چه حجمی در گردش مالی را در کشور 

دارد؟ 
حجم گردش مالــی در صنعت تابلو برق  در کشــور در حدود 
1000تا 1500 میلیارد تومان می باشــد که حد خوبی است.

تقریبا عمده تجهیزاتی که در کشور استفاده می کنیم در خود 
کشور تولید می شود و ما نیاز به واردات تابلو برق نداریم البته به 
عنوان موارد اولیه مثل بسیاری از صنعت های دیگر ما مواردی 
که به عنوان مواد خام اســت و بخشــی از تجهیزاتی را وارد می 

کنیم مثل همه دنیا.
ما شرکت های خوبی در ایران داریم که با استفاده از پتانسیل های 

آنها می توانیم به افق های خوبی دست پیدا کنیم.  
صنعت تابلو برق در میان سندیکاها و مجموعه های صنعتی 
چه جایگاهی دارد و آیا به نظر شما این جایگاه احتیاج به 

معرفی بیشتر دارد؟
مهندسی برق اصوال جایگاه خوبی را در بین رشته های تحصیلی 
و صنعتی داشــته به همین ترتیب صنعت تابلو برق هم یکی از 
زیر شاخه های صنعت برق است  دارای این پتانسیل می باشد. 

صنعت تابلو برق با توجه به حضور خود توانسته نقش خود را به 
صورت بالفعل بوده به اجــرا در آورد چنانچه که در حال حاضر 
ارزیابی شــرکت های تابلو سازی برای سومین دوره متوالی که 
هر دوره سه سال می باشد  توسط متخصصین  انجمن و توسط 
نیروهای آموزش دیده در همین بستر ارزیابی می شوند و بسیار 
هم موفقیت آمیز بوده است .انجمن   در این زمینه کامال پیشرو 
بوده و توانسته نقش خوبی را ایفا کند و توانسته کیفیت کار را در 

حد قابل انتظاری باال ببرد .
انجمن این آمادگی را دارد که با توجه به توانایی و تجاربی 
که در این سه دوره کســب کرده این خدمات را به سایر 

سازمانهای هم ارائه  کند.
ما در سال آتی اولین همایش تابلو برق را خواهیم داشت و انجمن با 
تمام قدرت در این زمینه کار می کند کمیته های  و کار گروه های 
مشــخصی در این زمینه کار می کند در حقیقت امیدواریم این 
همایش با نمایشــگاه جانبی خود بتواند فعاالن تابلو برق را دور 
هم جمع کند و بتوانیم به رشد و تعالی این صنعت کمک کنیم. 

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
سخن پایانی اینکه ما از اعضا می خواهیم انجمن خود را بیشتر 
حمایت کنند ، مسایل و مشکالت خود را با انجمن مطرح کنند . 
انجمن این توانایی را دارد که مسائل اعضاء را به مسئولین  انتقال 
دهند ،زیرا انجمن حلقه اتصال بخش خصوصی به  بخش دولتی 
است . براســاس اساسنامه ، ما بازوی کارشناسی دولت هستیم 
و می توانیم کمک حال شــرکت های خود و رافع مشکالت آنها 

باشیم .
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی آگهی

 شمــاره نهم
بهمن 1395
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی

 شمــاره نهم
بهمن 1395

رسالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان 
تامین آب شرب ســالم و بهداشتی برای تمامی روستاهای استان 
با اولویت روســتاهای باالی 20 خانوار است. یکی از مشکالتی که 
همواره در راه آبرسانی به روســتاهای استان وجود دارد، عالوه بر 
مشکالت اقلیمی از قبیل تعدد،گستردگی و پراکندگی روستاها 
عدم تخصیص بودجه الزم برای تکمیل پروژه های آبرســانی در 

زمان تعیین شده در مطالعه کارشناسی است.
در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر محرومیت زدایی 
از روســتاها دولت تدبیر و امید با علم بــه اینکه بودجه و اعتبارات 
استانی ساالنه جوابگوی تکمیل پروژه های آبرسانی نیست برای 
کاهش مشکالت اجرای پروژه های آبرسانی و بهره مند شدن هرچه 
سریعتر روستاییان از آب شــرب ،  اقدام به تخصیص اعتبار مورد 
نیاز برای پروژه هایی نمود که سالها از آغاز آن میگذشت و با شیوه 
تخصیص اعتبار پیشین ) بودجه های ساالنه استانی( اتمام آنها در 
مدت معین امکان پذیر نبود.    بی شک اگر اعتبارات صندوق توسعه 
ملی طی 2سال گذشته به شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان 
تخصیص نمی یافت بهره مندی این روستای استان خوزستان از 

نعمت آب حیات بخش مقدور نبود.
در بهمن ماه سال 1395همزمان با سالروز پیروزی انقالب شکوه 
مند اسالمی 160 روستای اســتان خوزستان از نعمت آب شرب 
سالم و بهداشــتی بهره مند شدند که از این تعداد اعتبار مورد نیاز 
80 روستا از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه ارزی و 80 روستا 

از محل اعتبارات استانی تامین شده است.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان خوزســتان ضمن ابراز خشنودی از بهره برداری تاسیسات 
آبرسانی روستایی در ایام مبارک دهه فجر در سطح استان گفت: 
هدف، تالش و دغدغه مجموعه آبفاروستایی خوزستان برخوردار 
نمودن اهالی روستاها از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بوده و 

هست که این هدف با تدبیر دولت محقق شد.

درویشعلی کریمی با اشاره به افتتاح 10 پروژه آبرسانی روستایی 
تا پایان سالجاری گفت: با بهره برداری از این 10  پروژه 91 هزار و 
261 نفر از جمعیت روستایی خوزستان از نعمت آب شرب پایدار 

و بهداشتی برخوردار می شوند.
  

پروژه های صندوق توسعه ملی
وی از 7 پروژه ی فاز دوم پروژه شــهدای جنگیه شهرستان کارون 
با 1650 نفر جمعیت، فاز دوم مجتمع آبرسانی شهیون شهرستان 
دزفول با 797 نفر جمعیت، مجتمع آبرســانی توت علیا و سفلی و 
چمبره با 3 هزار و 287 نفر جمعیت، مجتمع آبرســانی روستایی 
جفال شهرســتان شــادگان با 6 هزار و 989 نفر جمعیت، پروژه 
آبرسانی به روستاهای صادقی ها شهرستان اندیکا با 3 هزار و 500 
نفر جمعیت، پروژه آبرسانی روســتایی ابوشانک نصار شهرستان 
آبادان با 400 نفر جمعیت و پروژه 37 روســتای مسیر سد شهید 
عباسپور با 28 هزار و 360 نفر جمعیت بعنوان پروژه های صندوق 
توســعه ملی نام برد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان خوزستان یادآور شد: 7 پروژه آبرسانی روستایی که از محل 
صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده اند، 80 روستا با جمعیتی 

بالغ بر 44 هزار و 933 نفر را تحت پوشش دارند.
 نگاهی به 3 روستایی که از سایر منابع آبدار می شوند

کریمی با اشــاره به پروژه های آبرســانی روســتایی که از طریق 
ســایر منابع تامین اعتبار شده اند گفت: مجتمع آبرسانی سویسه 
شهرستان کارون 12 روســتا با جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 70 نفر، 
پروژه افزایش دبی خروجی آب پاک ایســتگاه تقویت فشار ثوامر 
مجتمع آبرسانی شــهید کشتکار شهرســتان آبادان 69 روستا 
با جمعیتــی بالغ بر 39 هزار و پروژه آبرســانی به روســتای ارزو 
شهرســتان باغملک با 258 نفر جمعیت 3 پروژه از 10 پروژه ای 
است که تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید. گفتنی است 
این 10 پروژه  با اعتباری افزون بر  372831 میلیون ریال تا پایان 

سال به بهره برداری خواهند رسید.
 آبرسانی جهادی توسط بسیج آبفاروستایی خوزستان

طی اقدامی جهادگونه توســط جهادگران پایگاه مقاومت بسیج 
الغدیر شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان آبرسانی به 
روستای ارزو شهرستان باغملک با جمعیتی بالغ بر 50 خانوار که 

در محلی سخت گذر قرار داشت و آبرسانی با تانکر سیار با مشکالت 
زیاد  انجام می شد، از طریق کارگزاری مخزن 30 هزار لیتری و راه 
اندازی خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب به پایان رسید و اهالی 
این روستا برای تامین آب شرب مورد نیاز خود مشکلی نخواهند 

داشت. 
 بیش از 20 هزار نفر روستایی در هفته دولت آبدار شدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان خوزستان در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به سایر پروژه های افتتاح 
شده تا قبل از ایام مبارک دهه فجر گفت: با بهره برداری از 9 پروژه 
آبرسانی روستایی در هفته دولت آب شــرب اهالی این روستاها 
بلحاظ کیفی و کمی بهبود یافــت. کریمی ادامه داد: این 9 پروژه 
آبرسانی شــامل 5 روستای پرچستان شهرســتان ایذه با 2 هزار 
و 762 نفــر جمعیت، بهره برداری از چــاه کمتوله رامهرمز با 18 
روســتا و 1762 نفر جمعیت، حفاری چاه 4روســتای حاج چراغ 
رامهرمز با 600 نفر جمعیت، احداث و توسعه 
و بازســازی چاه عمیق، لوله گزاری و مخازن 
فلزی هوایی 3 روســتای جنت مــکان با 8 
هزار و 400 نفر جمعیت، تامین آب شرب 7 
روستای غریبی های شهرستان ایذه با 1523 
نفر جمعیت، تجهیز چاه عمیق 5 روســتای 
برد بران شهرســتان ایذه با 2 هــزار و 370 
نفر جمعیت، پروژه آبرســانی به 4 روستای 
رامسه و طراح شهرســتان حمیدیه با 900 
نفر جمعیت، پروژه آبرســانی به 11 روستای 
صادقی ها و ســرپر بــا 2000 نفر جمعیت و 
آبرسانی به 5 روستای مسیر دین راک شالل 
اندیکا با 368 نفر جمعیت است. وی بیان کرد: با افتتاح این 9 پروژه 
62 روستا با جمعیتی بالغ بر 20 هزار و 785 نفر از آب شرب پایدار 
سالم و بهداشتی برخوردار شدند. کریمی با اشاره به تامین اعتبار 
این پروژه ها از محل اعتبارات داخلی شــرکت گفت:: در مجموع 
7 میلیارد و 572 میلیون تومان بــرای بهربرداری از این پروژه ها 

هزینه شده است.
 بهره مندی اهالی روستای ابومشیلش از آب شرب پس از 

سالها انتظار
مدیرعامل شرکت آبفاروستایی استان خوزستان با اشاره به بهره 
مندی اهالی روستای فاقد آب شرب روستای ابومشیلش شهرستان 
کارون گفت: پس از بازدید اســتاندار خوزســتان از روســتاهای 
شهرســتان کارون اعتبار مورد نیاز اجرای فــاز اول پروژه تامین 
آب شــرب اهالی روستای ابومشیلش با 300 نفر جمعیت از محل 

اعتبارات استانی تصویب شد.
کریمی اظهار کرد: در این پروژه 4 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب 

و 25 کیلومتر خط انتقال کارگزاری شد.
وی تاکید کرد: با بهره برداری از این پروژه در طول شبانه روز 3 هزار 

متر مکعب آب شرب سالم و بهداشتی در مدار قرار گرفته است.

شکوه تدبیر:

آبرسانی به 160روستای
  استان خوزستان در دهه 
مبارک فجر سال1395
اعتبار مورد نیاز پروژه های افتتاحی 
دهه فجراز محل اعتبارات ملی،استانی و

 صندوق توسعه ارزی تامین شده است 

خوزستان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با 
اشاره به پروژه های آماده بهره برداری در ایام اهلل دهه فجر 
گفت: در این ایام مبارک 138 پروژه با اعتباری معادل190 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، حاجی رضا تیموری در مراســم جشن انقالب و 
نشست صمیمی با کارکنان شــرکت ضمن تبریک دهه 
مبارک فجر و پیروزی شکوهمند ایران، اظهار داشت: فجر 

آغاز حاکمیت نور و پایان گرفتن ظلمت است.
وی افزود: نهضتی که در بهمن ماه ســال 57 به پیروزی 
رسید برای بسیاری از ملت های جهان، چراغ راه زندگی 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با 
بیان اینکه استان همدان 19 هزار کیلومترمربع مساحت 
و یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد، بیان داشت: 

مشترکان برق استان تاکنون 700 هزار مشترک است.
وی با اشــاره به اینکــه 100 درصد جمعیت شــهری و 
روستایی اســتان برقدار هســتند، گفت: یک هزار و 80 
روستای اســتان از نعمت برق برخوردار بوده و امسال نیز 
به تنها روستایی که مردمش مهاجرت معکوس داشته اند 

برقرسانی شد.
تیموری ابراز داشــت: اســتان همدان قطب کشاورزی 
محسوب می شــود و 40 درصد انرژی مصرفی در بخش 

کشاورزی و حدود 11 درصد در بخش صنعت است.
وی ادامه داد: با اقداماتی که در استان انجام شده شرایط 
برای ســرمایه گذاری مهیا بــوده و بســتر  برای جذب 

سرمایه گذار در استان مناسب است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در 
خصوص سیاست های تشویقی برای کاهش مصرف برق 
در بخش کشــاورزی و صنعتی عنوان کرد: در این راستا 
برنامه های مختلفی در فصل تابستان برای کاهش پیک بار 

استان انجام شد که انتقال تعطیالت و تعمیرات سالیانه به 
تابستان، انتقال تمام یا بخشی از مصرف انرژی به ساعات 
غیر پیک، مشارکت در طرح ملی ذخیره عملیاتی)کاهش 
بار ســاعتی( و انتقال تعطیالت و تعمیرات ســالیانه به 

تابستان از جمله این اقدامات بوده است.
وی استفاده از مولدهای اضطراری برای تأمین بخشی از 
مصارف خود و تولید و تحویل به شبکه سراسری را از دیگر 
اقدامات عنوان کرد و افزود: با توجه به ضعیف بودن بخش 
صنعت اســتان، 44 واحد صنعتــی در طرح ها همکاری 
داشــتند و 10 مگاوات از پیک بار اســتان در تابستان را 

کاهش دادند.
وی با اشاره به  سیاست های تشویقی برای کاهش مصرف 
برق در بخش کشــاورزی اضافه کرد: در این بخش نیز با 
تفاهم نامه هایی که بین شــرکت و کشاورزان منعقد شد، 
2 هزار مشترک کشاورزی موافقت خود را برای خاموش 

افتتاح
 138 پروژه برق 
با190 میلیارد ریال 
اعتبار در همدان

کردن موتورهای چاه کشاورزی اعالم کردند که 4 ساعت 
شب و یا روز استفاده نکنند.

تیموری یادآور شد: در اثر این همکاری تابستان سال جاری 
70 مگاوات از بار شبکه کاهش یافت و مشترکان کشاورزی 
نیز در قبال این همکاری بهای مصرف بقیه ساعات شبانه 

روز آنان رایگان شد.
وی بــا بیان اینکه مشــارکت و همراهی مردم ســتودنی 
است، اظهار داشت: با همراهی و تشریک مساعی که مردم 
داشتند، توانستیم پیک 95 را بدون خاموشی عبور کنیم و 
انتظار می رود همکاری برای سال های بعد نیز ادامه داشته 
باشد و اصالح الگوی مصرف )بهینه مصرف کردن( سرلوحه 
زندگی مــردم باشــد. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان با اشــاره به برنامه های شرکت برای 
به کارگیری منابع انرژی های نو افزود: انرژی خورشــیدی 

وسیع ترین منبع انرژی پاک در جهان است.

نصب 125 کیلووات نیروگاه خورشیدی در مدارس 
و مساجد همدان

وی ادامه داد: عدم اســتفاده از ســوخت های فســیلی و 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تولید پراکنده و کاهش 
اتکا به شبکه سراسری، فرصت مناسبی است برای کسب 

و کار و ایجاد شغل های جدیدکه باید مدنظر قرار گیرد.
تیموری با اشــاره به مزایای انرژی خورشیدی عنوان کرد: 
تجدیدپذیر بــودن، فراوانی، پایداری، دوســتدار محیط 
زیست، قابلیت دسترسی و کاهش هزینه های برق از مزایای 

استفاده از نیروگاه های خورشیدی است.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه های موفق و نتیجه بخش در 
زمینه جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده 
که در سال گذشــته برای 8 مدرسه، 4 مسجد و ساختمان 
شرکت برق در مجموع 125 کیلووات نیروگاه خورشیدی 

نصب شد و در حال بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: 
با تالش استاندار، ســرمایه گذار ایرانی با مشارکت سرمایه 
 گذارخارجی وارد استان شدند و برای احداث 2  نیروگاه 7 
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مگاواتی خورشیدی با تجهیزات مربوطه قرارداد ساخت 
را با ســانا منعقد کردند  و در مدت کمتر از 6 ماه عملیات 

احداث نیروگاهی را به اتمام رساند.
وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال با حضور وزیر محترم 
نیرو دو نیروگاه خورشــیدی به بهره برداری رسید، افزود: 
امروز اولین و بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی کشور در 

همدان احداث شده است.
تیموری یادآور شد: هر یک از نیروگاه های خورشیدی در 
زمینی به مســاحت 10 هکتار و در مجموع با 16 میلیون 

یورو سرمایه گذاری احداث شده اند.
وی با بیان اینکه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشــیدی 
حدود 4/5 میلیــارد تومان هزینه در بر دارد، تصریح کرد: 
این در حالی است که در زمان تحریم وارد کردن تجهیزات 
نیروگاهی مشــکل بود و هر مگاوات حــدود 10 میلیارد 

تومان نیاز به سرمایه گذاری داشت.
وی ادامه داد: توسط شرکت ســانا با سرمایه گذار قرارداد 
خرید تضمینی 20 ساله منعقد شده که در این قرارداد برق 
تولیدی به ازاء هر کیلووات ساعت 520 تومان خریداری 

می شود.

 انعقاد قرارداد ساخت سه نیروگاه 7 مگاواتی 
تیموری یادآور شــد: همین شــرکت قرارداد ساخت سه 
نیروگاه 7 مگاواتــی دیگر را نیز با ســانا منعقد کرده که 
عملیات اجرائی آنها شــروع شده و پیش بینی می شود در 

هفته دولت در سال 96 به بهره برداری برسند.
وی ابراز داشت: در حال حاضر سرمایه گذار دیگری که 100 
درصد خارجی است پیگیر احداث دو نیروگاه 30 مگاواتی 

و یک نیروگاه 7 مگاواتی در استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان 
اینکــه اقدامات اولیه برای خرید زمیــن و طرح اتصال به 
شبکه در حال انجام اســت، گفت: میزان سرمایه گذاری 
برای ســاخت ســه نیروگاه حدود 270 میلیــارد تومان 

برآورد می شود.
وی با اشاره به اینکه همین ســرمایه گذار خارجی پیگیر 

هستند تا کارخانه تولید پنل های خورشیدی نسل جدید 
نیز احداث شــود، افزود: این کارخانه حدود 450 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
تیموری عنــوان کرد: ایــن کارخانه ســالیانه ظرفیت 
تولید پنل های خورشــیدی برای 250 مگاوات نیروگاه 
خورشــیدی را دارد و برای 550 نفر نیز ایجاد اشــتغال 
می کند. وی خاطرنشان کرد: همچنین از دیگر برنامه های 
شــرکت برقدار کردن 600 خانوار عشــایری در استان با 
استفاده از پنل های خورشیدی است که  اگر شرکت های 
سازنده استاندارد الزم را بگیرند اعتبارش از شرکت توانیر 

دریافت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز با 
توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در استان 
برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک CHP اقداماتی 

خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به حضور 32 
سرمایه گذار در استان به قدرت 173 مگاوات و مبادله 138 

مگاوات موافقت نامه اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در این زمینــه 90 مگاوات پروانه احداث 
دریافت کرده، 33 مگاوات عقد قرارداد شده و 10 مگاوات 

نیز وارد مدار شده و به بهره برداری رسیده است.
تیموری تصریح کرد: از مزایای احداث مولدهای مقیاس 
کوچک نیز می توان به کاهش تلفات، جذب سرمایه های 

کوچک، اشتغال زایی و پدافند غیرعامل اشاره کرد.

کلنگ زنی 26 پروژه با اعتباری معادل20 میلیارد 
ریال در همدان

وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به برنامه ها 
و تفاهم نامه هــای صورت گرفته برای فرهنگ ســازی با 
ارگان های فرهنگی و آموزشــی گفت: انعقاد تفاهم نامه و 
قرارداد همکاری با صدا و سیمای مرکز همدان، گروه تئاتر 
کودک و  تئاتر خیابانی، اداره کل آموزش و پرورش، بسیج 
اصناف، هیئت های ورزشــی و مذهبی، سازمان تبلیغات 

اسالمی و دانشگاه بوعلی و دانشگاه آزاد همدان در راستای 
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بــرق و انجام پروژه های 

تحقیقاتی از این اقدامات بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با 
اشــاره به مهمترین اقدامات انجام شــده برای بهره وری 
توزیع انرژی گفت: تعدیل بار فیدرها و نصب خازن فشــار 
متوسط و فشار ضعیف، تبدیل چراغ های گازی معابر 400 
و 250 وات به 150 وات، استفاده از چراغ های کم مصرف 
در روشنایی معابر، بازرسی انشعابات مشترکین و محاسبه 

کسر مصرف انرژی از جمله این اقدامات است.
وی انرژی نصب لــوازم اندازه گیری خارج از دســترس 
مشترکین و کنترل مضاعف، استفاده از ترانس کم ظرفیت 
و کم تلفات، اصالح کابل سرویس مشترکان، شناسایی و 
جمع آوری برق های غیر مجاز، اصالح سطح مقطع خطوط 
و تبدیل شبکه های سیمی هوایی به کابل خودنگهدار را نیز 
از دیگر فعالیت های بخش بهره وری توزیع انرژی برشمرد.
تیموری خاطرنشــان کرد: نتیجه اقدامات انجام شــده 
کاهش تلفات، کاهش پیک بار مصرفی، کاهش خاموشی، 

کاهش حوادث و رضایتمندی مردم بوده است.
وی با اشاره به پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش توزیع 
ابراز داشت: کاهش تلفات انرژی و رسیدن به هدف 10.8 
درصد، پیگیری برای احداث نیروگاه های خورشــیدی و 
نیروگاه های DG، نصب کنتورهای هوشــمند طرح فهام 
AMI برای مشــترکان کشاورزی و دیماندی به تعداد 12 

هزار دستگاه از جمله این پروژه ها است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به نصب و تعویض کنتورهــای آنالوگ به دیجیتال گفت: 
اســتفاده از کابل های خودنگهدار در شبکه های هوایی، 
استفاده از ترانس کم تلفات و کم ظرفیت و  تبدیل و جمع 
آوری بــرق های غیر مجاز نیز از فعالیت های شــرکت در 

زمینه اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشــاره به پروژه های آماده بهره بــرداری در ایام اهلل 
دهه فجر افزود: در این ایام مبارک 138 پروژه با اعتباری 

معادل190 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
تیموری با بیــان اینکه 26 پروژه بــا اعتباری معادل20 
میلیارد ریال کلنگ زنی و تا پایان سال نیز به بهره برداری 
خواهد رســید، تصریح کرد: با این اقدامات  کیلومتر 117 
شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط احداث و  300 کیلومتر 
شبکه فشــار ضعیف و فشار متوسط با اســتفاده از کابل 

خودنگهدار اصالح و بهینه سازی شده است.
وی با اشاره به احداث 10 کیلومتر شبکه روشنایی معابر، 
ابراز داشت: همچنین با این اقدامات 5 هزار و 873 دستگاه 
چراغ گازی، 218 دستگاه ترانسفورماتور توزیع و 12 هزار 
و 851 دســتگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب شده 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به تبدیل 14 هزار و 500 دســتگاه کنتور برای مشترکان 
از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: 
تاکنون بیش از 330 هزار کنتور مشترکان دیجیتالی شده 
یعنی معادل 47 درصد کنتورهای موجود مشترکان است.

ا ن همد



www.barghab. i r 982017
February

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

 شمــاره نهم
بهمن 1395








