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عبور از بحران با مدیریت مصرف
کشور ایران به دلیل کمبود ریزش های جوی و عدم پراکنش مناسب زمانی و مکانی بارندگی در زمره کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قراردارد 
و توجه به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه آن در رأس کار دست اندرکاران بخش آب قرار گرفته است. مدیریت مصرف آب یکی از شاخه های 
مدیریت انرژی محسوب می شود و تأثیر اقدامات مؤثر درخصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در کاهش نیاز به انرژی آشکار می باشد. 
بنابراین یکی از اهداف مهم مدیریت مصرف، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی مورد نیاز جهت تأمین آب شرب از منابع 
تولید می باشــد. بدین منظور نشریه برقاب با حمایت شــرکت مدیریت منابع آب ایران در این ویژه نامه چکیده ای از عملکرد شرکت های آب 

منطقه ای کشور را در قالب مصاحبه و گزارش اختصاص داده است.

یادداشت
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وزیــر نیــرو با 
اشــاره به اینکه با آب حاصل از 
صرفه جویــی می توان نیــاز دو برابر جمعیت 
کنونی کشــور را تأمین کرد گفت: اصلی ترین ایده و برنامه 

وزارت نیرو سازگاری با کم آبی است.
رضــا اردکانیان با تأکید بر اینکــه میلیاردها مترمکعب آب 
در بخش کشاروزی مورد اســتفاده قرار می گیرد، گفت: ما 
می توانیم با بهره مندی از فناوری های جدید میلیون ها و بلکه 
میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشــاروزی صرفه جویی 
کنیم و برای جمعیتی تا دو برابر جمعیت فعلی کشــور آب 
کافی برای شــرب، بهداشــت و صنعت در دسترس داشته 

باشیم.
اردکانیان که به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب 
ســخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود با تأکید 
بر اینکه جامعه ما دارای وجدان دینی اســت، گفت: مردم ما 
دارای انگاره ها و اعتقادات دینی قدرتمندی هســتند و این 
دین داری به طــور عام و به طور خاص اصلی ترین ســرمایه 
ماســت. تحقیقات جهانی در علــوم اجتماعی نیز مؤید این 
است که بســته به شــرایط و مقتضیات و به ویژه زمانی که 
زیرســاخت های صرفه جویی مهیا باشد، انگاره های دینی، 

انگیزشی برای رفتار درست را فراهم می کنند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده استاندارد و مطابق الگوی مصرف 
آب و انرژی همان عمل صالح تکرار شده در آموزه های دینی 
ماســت، ادامه داد: استفاده درســت آب و انرژی عین عدل 
اســت. انصاف حکم می کند زمانی که در نقاطی از کشور به 
دالیل مختلف از جمله کم بارشــی، تنگناهای مالی و عمدتاً 
بدمصرفی، آب با کیفیتی در اختیــار ندارد، ما در مقابل که 

آب با کیفیت و سالم داریم آن را به درستی مصرف کنیم.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه سالیان متمادی در برخی زمینه ها 
بدمصرف بوده ایم، ادامه داد: بدمصرفی همان فسادی است 
که خداوند تأکید کرده است در زمین مرتکب انجام آن نشوید، 
چرا که بقای آدمیان و رفاه و آسایش آنان را به خطر می اندازد، 
نابرابــری و بی عدالتی ایجاد کرده و خشــونت می آفریند؛ 
بنابراین بدمصرفی در محیط زیســت، آب و انرژی می تواند 

موجب بروز تمامی این سختی ها شود.

از بدمصرفی فاصله بگیریم
اردکانیان تصریح کرد: ما سال هاســت شیرینی بد مصرفی 
را چشیده ایم امروز گام اول را برمی داریم و اظهار پشیمانی 

می کنیــم و 
تصمیم می گیریم که به طور جدی وارد مصرف 
صحیح شــویم و مصرف صحیح را به عنوان یک عمل صالح 
در جامعه خود نهادینه کنیم. انجام این کار شــریک و همراه 
می خواهد و درستی این راه باید برای همه مردم تبیین شود 
و همگان به ویژه کسانی که دسترسی به تریبون های مهمی 
دارند بایــد به جای تحریک کردن و دمیدن بر دشــواری ها 

همراهی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اصلی ترین ایده و 
برنامه وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول و همکاران دیگر 
در سازمان دولت، سیاســتی با نام سازگاری با کم آبی است. 
این سیاست سه کلمه بیشتر نیست ولی یک دنیا فعالیت در 
کنار آن باید انجام داد تا همانند پدرانمان از هزاران سال پیش 

با کم آبی سازگار شویم.
وزیر نیرو افزود: در کشــور ما به میــزان قابل مالحظه ای از 
انرژی برق توسط نیروگاه های برق آبی تولید می شود. سال 
گذشته توانسته بودیم تا 9300 مگاوات برق کشور را از طریق 
نیروگاه های برق آبی تأمین کنیم ولی به دلیل افت بی سابقه 
بارش ها در پاییز و زمستان سال گذشته پیش بینی می شود 
در تابستان امسال چندین هزار مگاوات کاهش تولید برق از 

نیروگاه های برق آبی خواهیم داشت.
اردکانیان تصریح کرد: ما هرساله به طور طبیعی با رشد معقول 
جمعیت هم مواجه هستیم که این مسئله نیز منبع جدیدی 
برای مصرف بیشتر است و برای آن برنامه ریزی می کنیم. نکته 
مهمی که نباید از آن غافل شویم این است که امسال می توانیم 
هم در بخش آب به ویژه آب شــرب و بهداشت و هم در بخش 
برق با درســت مصرف کردن و فاصلــه گرفتن از بد مصرفی 
تابستان گرم امسال را با مشکالت کمتری پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو یادآور شــد: حتی در این میان بارش های نســبتاً 
مناسب بهار امسال در برخی استان ها نیز به میزان مورد نیاز 
افت نزوالت جوی نیمه دوم سال گذشته را جبران نکرده است 
و در برخی از استان ها در مقایسه با سال گذشته تا 75 درصد 

کاهش بارندگی داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بارش ها و خشکسالی ها واقعیت 
همیشگی زندگی در ایران اســت و کشور ما به طور متوسط 
یک ســوم جهان بارندگی دارد. ما از گذشــته های دور یاد 
گرفته ایم که چگونه با کم بارشی سازگار شویم. افتخار ما این 
است که پدران ما در هزاران سال پیش، پیشرفته ترین فناوری 
بهره برداری صحیح از منابع زیرزمینی یعنی قنات را به جهان 
معرفی کرده اند. در ســرزمین خود مانده اند، کوچ نکرده اند 

و با طبیعت سازگار شده اند بنابراین قطعاً ما هم می توانیم.
اردکانیــان ادامه داد: امروزه دسترســی کامــل به تمامی 

فناوری های 
دنیا داریــم. ما بیش چهــار میلیارد 

مترمکعب پســاب تولید می کنیم که پــس از تصفیه 
می تواند مطمئن ترین منبع برای بخش صنعت کشور و بعضاً 

در بخش کشاورزی با رعایت های استاندارهای الزم باشد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما میلیاردها مترمکعب آب را در 
بخش کشــاورزی مصرف می کنیم که امنیت غذایی کشور 
را تأمین کنیــم. ما می توانیم با بهره منــدی از فناوری های 
جدیــد و روش هــای صحیح تر از آنچه کــه عمل می کنیم 
میلیون ها و بلکه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی 
صرفه جویی کنیم و برای جمعیتی تا دو برابر جمعیت فعلی 
کشــور آب کافی برای شرب، بهداشت و صنعت در دسترس 

داشته باشیم.

آب شرب فقط برای آشامیدن است
وزیر نیرو گفت: ما در شهرهای بزرگ که منابع آبی کافی برای 
شرب و بهداشت داریم می بایست دقت کنیم تا آب با کیفیت 
بخش شرب را به سایر مصارف اختصاص ندهیم. همواره به یاد 
آوریم قطره قطره آبی که به عنوان نظافت محیط از آن استفاده 
می شود و به عنوان وسیله شست و شو بعضاً مورد استفاده قرار 
می گیرد در نقاط بی شماری از کشور و در روستاهای ما منبع 

شرب مردم این مناطق است.
اردکانیان با تأکید بر اینکه دولت برنامه ریزی کافی و کاملی 
را برای مدیریت صحیح منابع زیســت محیطی به ویژه آب و 
برق تدوین کرده اســت، اظهار کرد: کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی در دولت ایجاد شــده است و فقط در هفته گذشته 
بالغ بر یک هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح های 
اضطراری آب رســانی به بیش از 200 شهر کشور اختصاص 
داده شــده اســت و عدادی و منابع کافی برای آبرســانی و 
رســاندن آب مطمئن به تعدادی زیادی از روستاهای کشور 

فراهم شده است.
وی یادآور شــد: دولت نیز برای صرفه جویی در مصرف آب 
و برق ابتدا به ســراغ سازمان های دولتی رفته است و مصوبه 
هیئت وزیران ناظر بر این خواهد بود که دستگاه های دولتی 
قطعاً در مقایسه با سال گذشته باید به میزان قابل مالحظه ای 
در مصرف آب و برق خــود صرفه جویی کند که مطمئناً این 

رفتار توسط مردم نیز پشتیبانی خواهد شد.
وزیر نیرو در بخش پایانی ســخنان خــود گفت: تمامی این 
مسائل به این معنا اســت که با رفتار صحیح خود به گونه ای 
عمل خواهیم کرد که دشمنان این نظام و مملکت به هوس 
نیفتند که در زمینه آب اقدام به تحریک احساسات و عواطف 

مردم در مناطق کم آب و دارای مشکل بیفتند.

خبر ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

مصرف درست آب باید نهادینه شود

مصرف درست آب باید نهادینه شود

وزیر نیرو:
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معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیــر از راه اندازی 
ســامانه ثبت و نظارت لحظه ای بــر قراردادهای 
مشارکت شرکت ها و صنایع بزرگ در کاهش 

پیک خبر داد.
محمودرضا حقی فام با اشاره به اقدام های 
موفق سال گذشته در خصوص مدیریت 
مصــرف و کنترل بار بیان داشــت: برای 
سال جاری نیز همان وضعیت و اقدام های 
سال گذشــته را مالک قرار دادیم و به این 
نتیجه رســیدیم کــه باید حداقــل 6 هزار 

مگاوات مدیریت مصرف داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه مدیریت پیک شامل دو قسمت می شــود، ادامه داد: یک بخش 
از مدیریت پیک در بخش توزیع است که مســئولیت آن بر عهده توانیر است و بخش 
دیگر که شامل چند مصرف کننده بسیار عمده اعم از فوالد خوزستان، فوالد اصفهان 
و... هستند که تحت نظر مدیریت شــبکه برق ایران کنترل می شوند و با این مدیریت 

عماًل به اشباع مدیریت مصرف نزدیک شده ایم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اعالم این خبر که امروز تمام قراردادها در حوزه برق 
با شرکت ها و صنایع بزرگ از طریق سامانه ای ثبت و نظارت می شود، عنوان داشت: بر 
تمامی قراردادهای مشارکت در پیک نظارت خاصی صورت می پذیرد و این اطالعات 
بدون هیچ وقفه به مدیریت شــبکه برق ایران ارسال می شــود که با این وضعیت در 

شبکه انجام و تخطی از میزان مصرف تعیین شده مورد کنترل قرار می گیرد.
وی در ادامه افزود: تمام کنتورهای این گونه مشــترکین به سامانه وصل است و دیگر 
نیازی به اعالم نظر کارشــناس نیست و خود ســامانه خروجی کار و مصرف را ثبت و 
اعالم می کند. در این طرح،  کنتورهای هوشمند هر 15 دقیقه اطالعات را می فرستد 

و به صورت آنالین این اطالعات قابل مشاهده است.
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر همچنین گفت: تمامی طرح های صنعت برق 

در کشور می بایست پیوست کاهش تلفات داشته باشد.
محمودرضا حقی فام با بیان مطلب فوق ادامه داد: میزان تلفات انرژی الکتریکی، یک 

عملکردسنج برای شرکت های توزیع است.
وی افزود: دلیل اهمیت کاهش تلفات در این اســت که ما بر اساس تلفات می توانیم 

وضعیت قسمت های مختلف شرکت های توزیع را ارزیابی کنیم.
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر تأکید کرد: باید روش های طراحی شبکه های 
توزیع به منظور کاهش تلفات اصالح شــود در عین اینکه از تلفات غیرفنی نیز نباید 

غافل بود.
حقی فام بــا اعــالم اینکــه هماهنگی ها جهــت برنامه ریــزی به منظــور تعویض 
ترانسفورماتورهای با عمر بیشتر از 20 ســال با ترانسفورماتورهای کم تلفات در حال 
پیگیری هســت، افزود: در این حرکت جهادی می توانیم هم تلفات را کاهش دهیم و 

هم یکی از مهم ترین بخش های شبکه توزیع را بهبود بخشیم.
همچنین وی بر مــواردی همچون داده کاوی و شناســایی هوشــمندانه خطاهای 
اندازه گیری لــوازم اندازه گیری و تأثیر آن بر کاهش تلفات بــا کمترین هزینه، تأکید 

کرد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

الزام پیوست کاهش تلفات در طرح های صنعت برق
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 آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب
 از ابتدای تیرماه+ شعارها و برنامه ها

دشت گرمسار یکی از دشت های کویر مرکزی ایران است که علی رغم قرار گرفتن در منطقه ای نسبتا 
خشک و با توجه به وجود تمدنی با قدمت باال در این منطقه، عده بسیاری از ساکنان این منطقه از 
سال های دور کشاورزی را برای ارتزاق خود برگزیدند. از این رو تأمین پایدار آب این منطقه از حدود 
سی سال پیش مورد توجه مســئوالن قرار گرفت. هم زمان با افزایش جمعیت و نیاز به تامین آب 
شرب، رونق کشاورزی و صنعت در منطقه باعث شد که بررسی های الزم جهت استفاده از رودخانه 
حبله رود در  پایین دســت رودخانه های فیروزکوه و نمرود جهت تأمین پایدار آب دشت گرمسار 
در دســتور کار قرار گیرد. رودخانه نمرود دارای دو شاخه اصلی به نام های گورسفید و فیروزکوه و 
تعدادی سرشاخه های فرعی اســت که شاخه های اصلی آن در شمال روستای وشتان به یکدیگر 
می پیوندند و رودخانه واحدی را تشکیل می دهند که در جهت شمال غربی - جنوب شرقی جریان 
پیدا می کند و پس از پیوستن رود فیروزکوه به آن، با نام حبله رود به سوی پهنه دشت گرمسار روان 
شده و اراضی آن را مشروب می کند. از اوایل دهه 70 به منظور تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی 
دشت گرمســار کار مطالعات اولیه ساخت یک سد مخزنی بر روی رودخانه نمرود آغاز شد و روند 
مطالعه آن 6 سال به طول انجامید. با توجه به انجام مطالعه امکان سنجی و مکان یابی مخزن سد در 
استان تهران و همچین تجربه شرکت آب منطقه ای تهران در مدیریت و ساخت پروژه های بزرگ 

ملی، کار احداث سد نمرود به این شرکت واگذار شد.
نمرود سدی برای مدیریت خشکسالی

سد نمرود با هدف تنظیم آب رودخانه نمرود از سرشــاخه های اصلی رودخانه حبله رود در حال 
احداث بوده و یکی از طرح هایی است که وزارت نیرو برای مدیریت خشکسالی در منطقه اجرایی 
کرده است. سد نمرود در 18 کیلومتری شمال غربی شهر فیروزکوه و دو کیلومتری پایین دست 

روستای ُسله بن بر روی رودخانه نمرود و در ارتفاع 2020 متری از سطح دریا  واقع شده است.
این سد سالیانه  حدود 120 میلیون مترمکعب آب به منظور نیازهای کشاورزی دشت گرمسار و 

فیروزکوه  تأمین می کند.  حجم کل مخزن را 138 میلیون مترمکعب و  این سد دارای بدنه خاکی با 
هسته رسی  و همچنین ارتفاع از پی 83.5 متر و طول و عرض تاج نیز 680 و 12 متر است. پیشرفت 
فیزیکی کل طرح بالغ بر 80 درصد اســت. تاکنون 2150 میلیارد ریال اعتبار در طرح هزینه شده 
و برای تکمیل طرح به 2800 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اســت و پیش بینی می شود در صورت 

تأمین اعتبار تا پایان سال 98 به بهره برداری برسد.
این ســد همچنین تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرســتان های گرمسار و ایوانکی و نیز 
برطرف سازی نیازهای بخش صنعت و کشاورزی شهرســتان فیروزکوه را عهده دار خواهد بود و 

سیالب حوزه آبریز رودخانه نمرود را نیز مهار خواهد کرد.  
اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت با بهره برداری از سد نمرود

بهبود و توسعه الگوي کشت اراضي کشاورزي پایین دســت به مساحت بیش از 35 هزار هکتار و 
ارتقاي کمي و کیفي محصوالت کشاورزي را از دیگر ویژگی های این سد است و  اشتغال زایي طرح 
در حین اجرا )به صورت مستقیم و غیر مستقیم( و همچنین فراهم نمودن زمینه اشتغال در منطقه 
حین بهره برداري و جلوگیري از مهاجرت به کالن شهرها  از دیگر ویژگی های مهم این طرح به شمار 
می رود. بنابراین با تکمیل ســاخت این پروژه با اهمیت که نیاز به 2800 میلیارد ریال اعتبار دارد، 

دشت گرمسار به عنوان یکی از مهمترین دشت های کشور سیراب شده و جان دوباره می گیرد.

با بهره  بر داری از سد نمرود

دشت گرمسار جان دوباره می گیرد

هفته صرفه جویی در مصرف آب از یکم تا هفتم تیرماه آغاز خواهد 
شد که برای هر یک از روزهای یاد شده شعار و محورهای مختلفی 

در نظر گرفته شده است.
براســاس هماهنگی به عمل آمده توســط روابط عمومی های 
شــرکت های مدیریت منابع آب ایران و آب و فاضالب کشــور 
روزهای یکم تا هفتم تیرماه نامگذاری و برای هر روز فعالیت هایی 
نیز پیش بینی شده است.  براســاس برنامه ریزی صورت گرفته 
برای روز جمعه یکم تیرماه به عنوان روز نخست این هفته شعار 
»آب، آموزه هــای دینی و ملی و  ارتقــای آگاهی های عمومی« 
در نظر گرفته شــده اســت. “جایگاه آب در باورهــا و اعتقادات 
دیني و فرهنگي مردم”، “نقــش آموزه هاي دیني و فرهنگي در 
مصرف بهینه آب” و احیاي ســنت های مذهبي و ملي در حفظ و 
نگهداري منابع آبي” از جمله  محورهای است که برای شعار روز 
نخست این هفته در نظر گرفته شده است.  »آب،  خانواده« عنوان 
موضوعی است که برای شعار روز دوم این هفته انتخاب شده است. 
“مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی” 
و “نقش زنان در اصالح الگــوي مصرف آب” محورهای انتخابی 
برای شعار »آب، خانواده« هفته صرفه جویی در مصرف خواهد 

بود. شــعار روز ســوم این هفته به مقوله 
»آب،  اقتصاد و توسعه پایدار« اختصاص 
پیدا کرده است. محورهای در نظر گرفته 
شده برای این روز نیز به موضوعاتی از قبیل 
“تبیین ارزش اقتصــادي آب” و “تبیین 
نقش مصرف بهینه آب در حفظ منابع آبي 
براي توسعه پایدار” و “تاثیر اعمال قیمت 

تمام شــده در افزایش بهره وري آبي و تغییر رفتارهای مصرفی 
مشترکان پرمصرف” متمرکز شده است.

»آب،  محیط زیســت و سالمت همگاني« عنوان موضوعی است 
که برای شعار روز چهارم این هفته انتخاب شده است.»عوارض 

ناشي از عدم توسعه شبکه فاضالب و اهمیت بازچرخاني آب در 
حفظ محیط زیست«، »آلودگي منابع آب و راهکارهاي حفاظت 
از آن«، »بهداشت آب و سالمت همگاني« و »تولید فاضالب کمتر 
با مصرف آب کمتر« از جمله  محورهای اســت که برای شعار روز 

چهارم این هفته در نظر گرفته شده است.
»آب، رســانه و افکار عمومی« عنوان موضوعی اســت که برای 
شــعار روز پنجم این هفته انتخاب شده است. “ایجاد حساسیت 
در رسانه ها و افکار عمومی برای صیانت از آب و لزوم توجه دادن 
مردم به اســتفاده درست از آن” و “معرفی و تبیین محدودیت ها 
و معضالت کشــور در خصوص منابع آبی و لزوم بسیج همگانی 
برای بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا  در بهره گیری از منابع آب” 
محورهای انتخابی برای شعار »آب، رسانه و افکار عمومی« هفته 

صرفه جویی در مصرف خواهد بود.
شعار روز ششم این هفته به مقوله »آب، مشارکت های مردمی، 
سمن ها ، خیرین آب رسان« اختصاص پیدا کرده است. محورهای 
در نظر گرفته شده برای این روز نیز به موضوعاتی از قبیل “جلب 
مشــارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و ذینفعــان برای اجرای 
طرح های آب رســانی و همچنین مشــارکت مردم در مدیریت 
آب رسانی”، “اســتفاده از ظرفیت خیرین آب رسان برای تأمین 
مالی و توزیع آب شــرب به ویژه در ســطح روســتاها” و “جلب 
مشارکت مردم و مراکز اقتصادی و صنعتی در اجرای طرح های 

فاضالب” متمرکز شده است.
در نهایت نیز شعار آخرین روز این هفته 
با عنوان »آب،  قانون و حقوق شهروندي« 
انتخاب شده است. “نقش قوه قضاییه در 
حفاظت از منابع آب کشور”، “لزوم رعایت 
قانون از سوي همگان و اطالع رساني در 
خصوص انواع جرایم و تخلفات در بخش 
آب”، “مدیریت منابــع آبي زیرزمیني”، 
“تشریح و تدوین راه کارهای رفع موانع حقوقی و فانونی در اجرای 
طرح های آب و فاضالب” و “جلب مشارکت مردم و سازمان های 
مردم نهاد در ترویج فرهنگ ســازگاری با کم آبی” هم به عنوان 

محورهای مرتبط با شعار این روز انتخاب شده است.
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آقای مهندس سراج ضمن معرفی خود، در 
مورد تاریخچه تشکیل شرکت توضیح دهید.

با عرض ســالم خدمــت خواننــدگان عزیز و با تشــکر 
از مجموعــه خبری برقاب، اینجانب حســنعلی ســراج 
مدیرعامل شرکت نوآوران سراج ابزار هستم. این شرکت 
از سال 1387 با هدف بومی سازی ابزار دقیق ژئوتکنیکی 
و ارائه خدمات در زمینه ابزاربندی پروژه ها تأســیس شد 
و چند وقت پیش جشــن ده ســالگی خود را برگزار کرد. 
»شرکت نوآوران سراج ابزار« با تجهیز کارگاه تولیدی به 
مساحت حدود 300 مترمربع و جذب بیش از 40نفر افراد 
متخصص توانســته بیش از 60 درصد از ابزار دقیق مورد 
استفاده در ســدها و تونل ها را با کیفیت بسیار مناسب و 

قیمت کاماًل رقابتی بومی سازی کند.
این شرکت با ارائه کاال و خدمات باکیفیت به کارفرمایان 
و جلب رضایت آنها، در این مدت رشد پیوسته ای داشته و 
توانسته کارکرد خود را از مبلغ 25میلیون تومان در سال 

89 به 6میلیارد تومان در سال 96 برساند.
فعالیت شرکت شما در چه زمینه ای است؟

همان گونه که اشاره شــد شرکت ســراج ابزار در زمینه 
تولیــد، تأمین، نصب و راه انــدازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی 
فعالیت دارد. این شــرکت با هدف بومی ســازی و ارتقای 
تولید داخلی هر آنچــه امکان تولیــد آن در ایران وجود 
داشته باشــد را تولید می کند و برای تکمیل محصوالت 
خود و رفع نیاز کارفرمایان نمایندگی انحصاری شــرکت 
ACE کره جنوبــی و Earth System ایتالیا را اخذ کرد 
تا تجهیزاتی که فعاًل در ایران قابل تولید نیســت را از این 

شرکت ها تأمین کند.
چه پروژه هایی از زمان تأسیس شرکت تاکنون 

انجام داده اید؟
شرکت ســراج ابزار پروژه های زیادی انجام داده است که 
لیست آن ها در وب سایت شرکت موجود است. در اینجا به 
چند پروژه مهم اشاره می شود: سد ژاوه، سد هیروی، سد 
کارون 4 )کابل کشی اجرای سیستم ADAS ابزاردقیق(، 
تونل راه آهن شــیبلی، تونل حکیم تهــران، معدن مس 
سرچشمه، ســد زیردان )تأمین ابزاردقیق تکمیلي(، سد 
جگین، معدن چادرملو، تونل خط یک مترو تهران و ... که 

با موفقیت کامل به پایان رسیده است.
آیا شرکت شما تجربه حضور در خارج از کشور 

را نیز دارد؟
بلــه، تأمین تجهیــزات ابزار دقیق ســد شــاه و عروس 
افغانستان توسط این شــرکت انجام شده است. در حال 
 Earth System حاضر نیــز در حال مذاکره با شــرکت

بــرای صــادرات تولیدات 
ایــن شــرکت بــه دیگر 

کشورهاست.
در حال حاضر چه 

پروژه هایی در 
دست اجرا دارید؟

این شــرکت در حــال حاضــر در پروژه هــای تأمین و 
راه اندازی ابزاردقیق سدهای کنجانچم، کانی سیب، خط 
3 قطار شهری مشهد، تونل شهید شوشتری تهران، خط 
2 متروی کرج، معدن ســنگ آهن گهــر زمین، حفاری 
گمانه های پاندول معکوس سد شهری کور، ساخت شبکه 

ژئودزی سد چشمه عاشق و ... مشغول فعالیت است.
آیا شرکت نوآوران سراج ابزار فعالیت خاصی 

در جهت انتقال دانش فنی و بومی سازی 
محصوالت و دستگاه های تخصصی مورد نیاز 

خود انجام داده است؟
از روز نخست یکی از اولویت های سراج ابزار، انتقال دانش 
فنی بوده اســت. تجارب چندین ســاله اینجانب و کار با 
ابزار دقیق شرکت های مختلف، نقاط قوت و ضعف آن ها 
را در عمل آشــکار کرد؛ بنابراین در شرکت نوآوران سراج 
ابزار بومی سازی ابزار دقیق هم از منظر انتقال دانش فنی 
انجام شده و هم بهبود عملکرد آن ها نسبت به نمونه های 
خارجی مدنظر بوده است. این دانش در طراحی، انتخاب 
مواد اولیه، کیفیت ســاخت ، ســهولت اســتفاده توسط 
اپراتور و ســایر موارد به کار گرفته شده است. همان گونه 
که مالحظه می فرمایید لوگوی این شرکت عالمت سؤال 
است که نشان می دهد این شــرکت از ابتدا به دنبال حل 
مسئله بوده است. در این راستا فعالیت های خاص زیادی 
توسط شرکت انجام شــده که در این مجال نمی گنجد و 

تنها به عناوین بعضی از آن ها اشاره می شود.
- طراحی و ساخت انحراف ســنج پاندول معکوس )طرح 
برگزیده بیست و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی و 

برنده مدال طال از این جشنواره(
- طراحی و ساخت دســتگاه سیم بر درون چاهی که برای 
بریدن و خارج کردن سیم های معیوب پاندول معکوس از 

داخل چاه استفاده می شود.
- طراحی و ساخت پاندول مســتقیم متمرکز برای اولین 

بار در دنیا و نصب آزمایشی آن در طرح ژاوه
- انحراف ســنجی چاه پانــدول معکوس پایه 18 ســد 
سفیدرود با انحراف سنج خارج از مرکز و احیای آن )برای 

اولین بار در دنیا(
- شناسایی مشــکل خطای اکستنسومترهای سد کارون 

3 و اصالح آن ها و موارد متعدد دیگر که لیســت آن ها در 
وب سایت شرکت موجود است.

این شــرکت در حال حاضر با همکاری دانشــگاه شهید 
بهشتی طی قراردادی پژوهشی با شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران مشغول ساخت دستگاه انحراف سنج است 
که عالوه  بر کاربرد در ابزاربندی شیب ها و ترانشه ها، یکی 

از مهم ترین ابزاردقیق سدهای خاکی به شمار می رود.
در پایان اگر مطلبی باقی مانده است بفرمائید.

اینجانب حدود 12 ســال با شرکت مهاب قدس همکاری 
داشــتم و به دلیل پشــتکار و عالقه ای که به کار داشتم، 
موقعیت رو به رشــدی در آن شرکت برای من فراهم بود. 
با توجه به نیاز کشــور و با هدف بومی سازی ابزاردقیق با 
چشم پوشی از آن موقعیت ها و صرف هزینه زیادی اقدام 
به این کار کردم که در آن مقطع به تعبیر خیلی ها ریسک 
بزرگی بود. در عوض انتظار منطقی این اســت که از این 
شــرکت و یا هر تولیدکننده باکیفیــت ایرانی حمایت به 
عمل آید. متأسفانه به دلیل وجود شروط غیرقانونی مانند 
لزوم تأمین ابزار دقیق از شــرکت های آمریکای شمالی و 
اروپای غربی در اســناد مناقصه تأمین ابزار دقیق بعضی 
از پروژه ها )بیشتر پروژه-های مربوط به آب منطقه ای ها( 
نه تنها حمایتی از این شرکت نمی شد بلکه عماًل ورود آن 
ممنوع بود که با تالش و پیگیــری فراوان تا حدودی این 
مسئله حل شده اســت. تقاضای من از مسئوالن مربوطه 
این اســت؛ در ســال 97 که به تدبیر مقام معظم رهبری 
سال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده ضمن حذف 
این شرط غیرقانونی که هم با سیاست های نظام مغایرت 
دارد و هم جایگاه مشــاور را هم زیر سؤال می برد، شروط 
و امتیازاتی در جهت حمایــت از تولیدکنندگان داخلی با 
رعایت کیفیت و مشــخصات فنی گنجانده شود. شایان 
ذکر است این شرط غیرقانونی در اسناد کارفرمایان بزرگ 
همانند شــرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران دیده 
نمی شود و جا دارد از مدیران محترم شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 
و شرکت مشــانیر که با اعتماد به این شرکت و دعوت در 
مناقصه های خود مسیر را برای رشــد شرکت سراج ابزار 

هموار کردند، قدردانی کنم. 

نوآوران سـراج ابـزار
 در خدمت تولید ملـی
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آب و فاضـالب
آبمنطقـهای
آبوفاضـالبشهـری
آبوفاضـالبروستـایی

مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم



جناب آقای مهندس عطایی ضمن معرفی خود، 
در مورد تاریخچه و دالیل تأسیس شرکت سد 

افزار برای خوانندگان نشریه برقاب توضیح 
دهید؟

بنده شهاب عطایی، مدیرعامل شــرکت سدافزار و نماینده 
 SISGEO انحصاری شرکت تولیدکننده ابزار دقیق
 SISGEO در ایران هســتم. شــرکت
یکی از سه تولیدکننده برتر 
ر دقیق  بــزا ا

ژئوتکنیک در دنیاســت که در شــهر میالن کشــور ایتالیا 
واقع اســت. با توجه به تحصیالت دانشگاهی، عالیق فنی و 
تجربیات تخصصی ام شرکت ســدافراز را در زمینه خدمات 
مهندســی رفتارنگاری در سال 74 تأســیس کردم. در آن 
سال ها موضوع ابزار دقیق و مانیتورینگ پروژه های عمرانی 
ماننــد اآلن جدی و حســاس نبود و تنها بــرای پروژه های 
سدسازی عظیم مورد اســتفاده قرار می گرفت. در آن زمان 
شــرکت های داخلی ای که نماینده تولیدکنندگان خارجی 
بودند، تنها نقش تأمین کننده ابزاردقیــق برای پروژه ها را 
داشتند و اجرای عملیات رفتارنگاری شامل نصب، راه اندازی 
و قرائت معموالً توسط کارفرمایان و یا تیم کارشناسی 
مشاورین انجام می شــد و ازآنجایی که معموالً 
دانش و تجربه کافی در این زمینه وجود نداشت، 
یا از کارشناســان خارجی کمک گرفته می شــد 
و یا پروســه رفتارنگاری به شــکل مطلوبی صورت 

نمی گرفت.
احســاس خلع در این بخش ما را بر این داشت تا عالوه 
بر تأمین ابزار دقیق مورد نیــاز پروژه ها، خدمات فنی و 
مهندســی این حوزه را نیز به صورت کاماًل تخصصی ارائه 
دهیم. طبیعی بود که در ابتدای راه، جا انداختن این موضوع 
در بین کارفرمایان و مشاوران کار بســیار دشواری بود؛ اما 

شرکت سد افزار؛  پیشگام در ارائه خدمات 

مهندسی  رفتارنگاری  ژئوتکنیک

خوشــبختانه به مرور زمان با اهتمام این شــرکت به عنوان 
پیشــگام این حوزه در داخل کشور، این مهم که نمایندگان 
رسمی تولیدکنندگان ابزاردقیق، بهترین گزینه برای ارائه 
خدمات تخصصی آن نیز هستند، پذیرفته شد و در حال 
حاضر به عنوان چارچوبی پذیرفته شــده و بدیهی در 
ســاختار قراردادی و فنی پروژه های عظیم عمرانی، 
خصوصاً صنعت سدسازی کشــور است که این باعث 

افتخار مجموعه ماست.
 خط مشی فعالیت های شرکت سدافزار چیست؟

شرکت سدافزار به عنوان پیشــگام در خدمات مهندسی 
رفتارنگاری در داخل کشور در طول 25 سال گذشته ساختار 
ســازمانی منظمی را شکل داده اســت که با جذب و تربیت 
کارشناسان و متخصصان خاص این بخش، خدمات گسترده 
خود را در تمام طیف عملیات رفتارنگاری پروژه ها از طراحی، 
تأمین، نصب، راه اندازی، قرائت، تفسیر و تحلیل داده های ابزار 
دقیق با کیفیت باال و مطابق استاندارهای جهانی ارائه می کند. 
همان طور که اطالع دارید در دانشگاه های داخل کشور رشته 
یا گرایش تحصیلی خاصی با موضوع ابزار دقیق ژئوتکنیک و یا 
رفتارنگاری وجود ندارد و تنها در برخی رشته های مهندسی 
مانند عمران و معدن در مقطع کارشناسی ارشد واحد های 
درسی محدودی به این موضوع اختصاص داده شده است. از 
این رو عالقمندان این بخش با مطالعات اختصاصی و کسب 
تجربیات فردی در این حوزه دانش الزم را کسب  می کنند. 
این شرکت مفتخر است که تاکنون نقش بزرگی در آموزش 
و تربیت بخش عظیمــی از نیروهای متخصص و فعال حال 
حاضر این حوزه تخصصی را داشته و دارد. خوشبختانه تعداد 
قابل توجهی از متخصصان رفتارنگاری که هم اکنون در این 
بخش از بدنه فنی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران عمرانی 
فعالیت دارند، در بستر شرکت سدافزار رشد و نمو  یافته اند.
 عمده فعالیت شرکت شما در چه زمینه ای است؟

در حال حاضر عمده فعالیت های شرکت با استفاده از تیم های 
ابزار دقیق و بازرگانی، فنی و اجرایی خود، در زمینه تأمین 
ارائه تمامی خدمات تخصصی رفتارنگاری 

بــرای پروژه های عظیــم عمرانی مانند 
ســدهای خاکی و بتونــی، تونل ها و 

سازه های زیرزمینی است.
ضمناً این شرکت ســابقه فعالیت 

در زمینه آب بند سازی سازه های 
هیدرولیکــی بــا اســتفاده از 

پوشــش های ژئو ممبــران را 
دارد که هم اکنون نیز در این 
زمینه، خدمات مهندسی 

ارائه می دهد.
 در آستانه 

عبور از 
ربع قرن 
فعالیت 

شرکت سدافزار، 
اگر قرار باشد گزارش مختصری 

از روند فعالیت های شرکت ارائه دهید از 
کدام پروژه ها نام خواهید برد؟
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شرکت سدافزار در طول 25 سال گذشته در بالغ بر 50 پروژه 
عظیم داخلی و خارجی فعالیت داشته که از این مجموع 60 
درصد آن مربوط به سدهای خاکی از قبیل؛ سیوند، میجران، 
تنگاب، مالصدرا، بیــدواز، دریک چای، آزادی، ایوشــان، 
نم رود، حوضیان، چهچهه، چراغ ویس، رودبار لرستان، 20 
درصد مربوط به سدهای بتونی مانند؛ کمایستان، رئیسعلی 
دلواری، سلمان فارســی، هایقر، شــهری کور و همچنین 
سدهای دایرابا، پوهولپوال در کشور سریالنکا است و الباقی 
مربوطه به پروژه های زیرزمینی و نیروگاه های برقابی شامل؛ 
تونل ها اصفهان - شیراز، قزوین - رشــت، تونل انتقال آب 
ابیورد، نیروگاه برقابی اومااویا در کشور سریالنکا و همچنین 
ســازه های شــهری مانند؛ گنبد حرم مطهر امام رضا )ع( و 
صحن آزادی و ســاختمان مترو آوالباری شــهر تفلیس در 

کشور گرجستان است.
 رویکرد شرکت سد افزار در رابطه با فعالیت های 

فنی و مهندسی چگونه است؟ آیا در این مورد 
شما فعالیت خاصی در داخل و یا خارج از کشور 

داشته اید؟
با توجه به صحبت های قبل، با تجربه های ارزشــمندی که 
این شــرکت در دوره فعالیت خود کســب کرده و با دانش 
فنی تیم کارشناســی مان، با رویکردی توسعه ای و همگام 
با دانــش و تکنولوژی پیــش می رویم. اســتفاده از دانش 

رفتارنگاری روزبــه روز در دنیا و متعاقب آن در داخل 
کشــور در حال گسترش و پیشــرفت است. امروز 

اســتفاده از سیســتم های رفتارنگاری در کنترل 
پروژه های شــهری اهمیت باالیــی پیدا کرده و 

همچنیــن تکنولوژی هــای مدرنــی از قبیل 
ریموت مانیتورینگ نیز در این حوزه وارد شده 

اســت که هم هزینه های اجرای طرح های 
رفتارنــگاری را کاهــش می دهند و هم 

کیفیت و پیوســتگی ارائه این خدمات 
رو بهبود می بخشــند. این شرکت نیز 
در همین راســتا در حال توســعه و 

به روزرسانی خدمات مهندسی خود 
در داخــل و نیز معرفی خدمات و 

توانایی هــای فنی 

خود در سایر کشورهای خارجی  است.
خوشــبختانه در حال حاضر با توجه به حضور این شــرکت 
در رویدادهای تخصصــی بین المللی، موفق به آغاز فعالیت 
در چندین کشــور خارجی از قبیل ســریالنکا، موزامبیک 
و گرجستان شــده ایم. همچنین تفاهم نامه های همکاری 
و مشــارکت خدمات مهندسی با چندین شــرکت معتبر 

مهندسی اروپایی امضا کرده ایم.
 آیا مجموعه شما در تولید وسایل و خدمات فنی 

هم فعالیت دارد؟
ما در حال حاضر تنهــا به صورت نماینده انحصاری کارخانه 
SISGEO ایتالیا، در زمینــه تأمین تجهیزات رفتارنگاری 
فعالیت می کنیم و کلیه خدمات فنی این بخش را به صورت 
کاماًل تخصصی و بومی ارائه می دهیم. همچنین شرکت سد 
افــزار خدمات فنی در زمینه آموزش تخصصی به پرســنل 
بهره بردار کارفرمایان را نیز در حال حاضر انجام می دهد. در 
خصوص فرآیند تولید باید عــرض کنم که با توجه به اینکه 
تولید ابزاردقیق پروسه ای زمان بر و تخصصی بوده و همچنین 
نیازمند سرمایه گذاری های ســنگین است و از سوی دیگر 
محصول عام محسوب نشده و در شرایط کنونی کاربرد عمده 
آن به صورت تخصصی محدود به پروژه های عظیم عمرانی 
و سدسازی اســت، لذا راه اندازی بحث تولید در حال حاضر 

توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
 بزرگ ترین پروژه شرکت شما از نظر حجم کاری 
و یا بار مالی کدام پروژه و در کجا و چه زمانی 

انجام شده است؟
از بین پروژه های خاکی 
می توانم 

از سد رودبار لرستان نام ببرم که تأمین کلیه ابزار دقیق مورد 
نیاز و ارائه خدمات رفتارنگاری آن توسط این شرکت انجام 
پذیرفت. در سال 96 سیستم های کنترل مرکزی ابزار دقیق 
این پروژه به طور کامل راه اندازی شده و به بهره برداری رسید. 
در بین پروژه های زیرزمینی هــم می توانم از پروژه نیروگاه 
برقابی و ایستگاه پمپاژ سد آزاد در نزدیکی شهرستان مریوان 

یاد کنم که هم اکنون در دست اجراست.
 آیا در حال حاضر پروژه جدیدی در دست 

طراحی و اجرا دارید؟
بله. خوشــبختانه هم اکنون عالوه بر پروژه های متعددی از 
قبیل سدهای سرنی، پلرود، نهب، گلمندره، قشالق، شهری 
کور و نیروگاه سد آزاد که در مراحل ساخت می باشند و تأمین 
و اجــرای طرح های ابزاردقیق آن ها به طــور کامل بر عهده 
شرکت سدافزار است، چندین پروژه خارجی در کشورهای 
گرجستان، موزامبیک، کنیا و سریالنکا نیز در مراحل مختلف 

پیگیری، مذاکره و یا اجرا هستند.
 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است بفرمایید.

ضمن تشکر از شما و مسئوالن محترم این پایگاه خبری بابت 
اهمیتی که برای طرح این موضوع تخصصی قائل شــدید و 
امکانــی که در اختیار ما قرار دادید، بــه عنوان نکته پایانی، 
امیدوارم همان گونه که بعد از سالیان تالش و مقاومت، امروز 
بحــث ابزار دقیق و رفتارنگاری به عنوان عضو جدانشــدنی 
پروژه هــای عمرانی در وزارت نیرو مطرح اســت تا جاییکه 
بررسی نتایج رفتارنگاری به عنوان یکی از مالک های اصلی 

برای صدور مجوز آبگیری سدها مطرح است، 
به زودی در ســایر پروژه های عمرانــی خصوصاً پروژه های 
شهری از قبیل مترو و نیز در زمینه حفظ و نگهداری میراث 
فرهنگی کشــور هم همانند سایر کشــورهای توسعه یافته 
دنیا، شاهد آن باشــیم که موضوع رفتارنگاری، 
اهمیت و جایگاه واقعــی خودش را پیدا کند 
و این دیدگاه رایج و نادرســت کــه ابزار دقیق 
و رفتارنگاری هزینه مازاد اســت اصالح شــود. 
دنیای امروز متوجه شــده اســت که رفتارنگاری 
نه تنها هزینه اضافی و ســربار نیست بلکه با کاربرد و 
استفاده صحیح از نتایج آن می توان از تحمیل بسیاری 
از هزینه های مازاد و سنگین به پروژه ها جلوگیری کرد و 
چه بسا با کمک به اصالح طراحی ها بتوان از هزینه های 

برآورد اولیه پروژه ها نیز کاست.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به آخرین 
وضعیت سدهای تامین کننده آب تهران در روز یک شنبه 
دهم تیرماه ســال جاری گفت: در حال حاضر مجموع آب 
ذخیره شده در مخازن سدهای پنجگانه تهران که وظیفه 
تأمین آب شــرب تهران را به عهده دارنــد، 853 میلیون 

مترمکعب است.
وی با بیان اینکه میزان ذخیره آب در ســدهای پنجگانه 
تهران در زمان مشــابه ســال قبل یک میلیــارد و 119 
میلیون مترمکعب بود، گفت: مقایسه میزان ذخایر امسال 
و میزان ذخایر ســدها در روز مشابه ســال گذشته نشان 
می دهد که حجم آب پشت سدهای تهران در سال جاری 
نسبت به سال گذشته کاهشــی 267 میلیون مترمکعبی 

داشته است.
بختیاری افزود: هم اکنون میزان ذخایر آب پشــت ســد 
امیرکبیر 183 میلیون مترمکعب، ســد لتیان 64 میلیون 
مترمکعب، ســد الر 106 میلیون مترمکعب، سد طالقان 
337 میلیــون مترمکعــب و ســد ماملــو 164 میلیون 

مترمکعب است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای تهران با ابــراز اینکه 

ذخایر برفی تهران به صفر رســیده اســت، گفت: امسال 
میزان ورودی آب به رودخانه ها و مخازن ســدهای تهران 
در خرداد ماه نســبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش 
داشت، چرا که امسال ذخیره برفی برای آب شدن نداریم.

 محمدرضا بختیاری در ادامه  با تشــریح خطرات شنا در 
رودخانه ها و دریاچه سدها اظهار داشت: بعضی به اشتباه 
فکر می کنند که شنا در سدها خطرات کمتری دارد، ولی 
این طرز تفکر بســیار خطرناک اســت، چراکه سطح آب 
ســدها اغلب آرام به نظر می رسد و مانند دریا امواج بزرگ 
در آنها دیده نمی شــود، اما آب موجود در ســطح زیرین 
ســدها فشار بســیار باالتری نســبت به آب دریا دارد که 
این امر تنفس را دچار مشــکل کرده و فشار بسیار زیادی 
به بدن شــناگر وارد می کند، به طــوری که حتی بهترین 

شناگران نیز در این آب ها غرق شده اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ضمن ابراز تاسف، 
از فوت 26  نفر از هموطنان به دلیل شنا در دریاچه سدها 
و کانال های اســتان تهران در سال گذشــته خبر داد و 
گفت: متاســفانه از ابتدای ســال جاری تاکنون 3 نفر در 
ســدها و 8 نفر در کانال ها و رودخانه های استان به دلیل 

بی توجهی به عالئم و تابلوهای هشــدار دهنده جان خود 
را از دست.

 وی اظهار داشت: هرچند گروه های گشت و بازرسی حین 
گشــت زنی در صورت مشاهده، مانع از شــنا کردن افراد 
در رودخانه ها، کانال هاو ســدها می شوند، اما با این حال 
برخی ها به دلیل ســهل انگاری و به دور از چشم ماموران 
مبادرت به این کار خطرناک مــی کنند و برای لحظه ای 

تفریح، جان خود را به خطر می اندازند.
بختیــاری در ادامه  در خصوص برنامه های شــرکت آب 
منطقه ای تهران در زمینه انســداد چاه هــای غیر مجاز 
گفت: سیاست کنونی وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب 
منطقه ای تهران صیانت از آب های زیرزمینی اســت و بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری می 
بایست ســه هزار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد 
این شرکت پر و مســلوب المنفعه شود که بیشترین سهم 

مربوط به تهران بزرگ ، شهریار و ورامین است.
وی با بیان اینکه طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
وظیفه اصلی و یکی از تکالیف قانونی است، گفت: امسال 
باید با یک تالش بیشــتر در همه ارکان شــرکت مسائل 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهــران از کاهــش 267 میلیون متر مکعبی ســدهای پنج گانه اســتان 
تهران نســبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران محمدرضا 
بختیاری با اعالم مطلب فوق اظهار داشــت:  علی رغم بارش های نســبتا مناســب در خردادماه سال 
جاری اما مجموع میزان بارش ها نسبت به سال گذشــته 23 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 
7 درصد کاهش یافته اســت.  وی همچنین گفت: بارش های فصل بهار در سال جاری توانست 

بخشی ازکسری بارش های منتهی به اسفندماه سال 96 را جبران کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خبر داد:

 کاهش 267 میلیون متر مکعبی سدهای
 پنج گانه استان تهران نسبت به سال گذشته 
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مربوط به صیانت از منابع آب پیگیری شــود تا منابع آب 
شرب استان را نجات دهیم.

وی یادآور شــد: با انســداد این تعداد چاه غیرمجاز ضمن 
نجات منابع تامین کننده آب شــرب از برداشت غیرمجاز 
حدود 40 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری به 

عمل می آید.
بختیــاری افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنــون نیز 16 
دســتگاه حفاری غیر مجاز توقیف و 70 دســتگاه کنتور 

هوشمند بر روی چاه های مجاز نصب شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای تهــران در ادامه به 
پروژه های تامین آب این شــرکت اشاره کرد و گفت: خط 
دوم انتقــال پســاب تصفیه خانه جنوب تهران به دشــت 
ورامین یکی از مهمترین طرح های این شــرکت اســت 
که این طــرح که با هــدف انتقال ســاالنه 283 میلیون 
متر مکعب از پســاب های تصفیه خانه جنــوب تهران به 
دشت های ورامین، پاکدشت و شهرری در حال اجرا است، 
این طرح از جمله پروژه های بزرگ بخش آب کشور است 
که تامین مالی و اجرای آن از طریق سرمایه گذاری بخش 

غیر دولتی در دست انجام می باشد.

وی تصریح کرد: حجم ســرمایه گذاری این طرح براساس 
قیمت های سال 97 بالغ بر هزار و 500 میلیارد ریال است. 
همچنین خط انتقال این طرح از نوع پلی اتیلن دو جداره 
تقویت شــده با ورق های فوالدی و با قطر سه متر است که 
در طول 36 کیلومتر از شهرری تا پاکدشت و ورامین اجرا 

می شود.
بختیاری امکان تامین آب بخش عمده ای از اراضی شبکه 
55 هزار هکتاری دشــت ورامین را از مزایــای این طرح 
بیان کرد و گفت:  همچنین با اجرای طرح یاد شده امکان 
ادامه فعالیت کشــاورزی بالغ بر 50 هزار نفر جهت تامین 

محصوالت مورد نیاز استان فراهم می شود.
وی با اشاره به طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی 
امیرکبیر گفت: این طرح شامل دو قطعه تونل در مجموع 
به طول 29.5 کیلومتر می شود که می تواند ساالنه 340 
میلیون متر مکعب آب را از ســد تنظیمــی امیرکبیر به 
تصفیه خانه ششم آب تهران به ظرفیت 15 مترمکعب در 

ثانیه منتقل کند.
وی همچنیــن در خصوص نقش شــرکت آب منطقه ای 
تهران در کمک به شــبکه برق سراسری کشور  گفت: این 

شــرکت دارای 9 واحد نیروگاه برقآبی بــا ظرفیت نصب 
شده 268.3 مگاوات و متوســط تولید انرژی ساالنه 431 
هزار مگاوات ســاعت می باشــدکه میزان انرژی تولیدی 
نیروگاه های تحت پوشش در ســال 1396  ، 398 هزار و 
710 مگاوات ساعت بوده و پیش بینی می شود با توجه به 
کاهش چشمگیر حجم آب ورودی به مخازن سدها ، تولید 
نیروگاه هــا نیز با کاهش مواجه شــده و میزان تولید برق 
نیروگاه های برقآبی امیرکبیــر، لتیان، کالن و طالقان در 
سال 1397 به حدود 200 هزار مگاوات ساعت برسد که با 
توجه به اینکه نیروگاههای برق آبی جزو نیروگاه های پاک 
و تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر محســوب می شوند 
نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز کشــور خصوصا در 

زمان پیک شبکه سراسری دارند.
در پایان خاطرنشــان کــرد: طرح ســاماندهی آب های 
ســطحی جنوب تهران، طرح خط تونل جایگزین انتقال 
آب طالقان به تهــران و البرز ، طرح آبرســانی از کالن به 
پردیس و سد نمرود از دیگر پروژه های بزرگ و با اهمیت 
شــرکت آب منطقه ای تهران اســت که در حــال اجرا 

می باشند.
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به نام خالق آب
خراسان رضوي در منطقه اي خشک و کم آب قرار دارد و به 
دلیل موقعیت جغرافیایي و شرایط اقلیمي، متوسط بارندگي 
آن از 225 میلي متر در ســال تجاوز نمي کند. این عدد در 
مقایسه با میانگین بارندگی کشور و جهان، رقم بسیار پایینی 
می باشد. در این استان محور تولید کشاورزي بوده و به دلیل 
کمبود نزوالت جوي، کشاورزي به صورت آبي انجام مي شود. 
با توجه به اینکه رژیم بارندگي نیز عمدتا زمســتانه– بهاره 
است، لذا در فصل کشت، از آب باران و جریان هاي سطحي 
جاري کمتر بهره برداري مي شود، بنابراین اجبارا باید از آب 
زیرزمیني براي کشــت محصوالت کشاورزي استفاده کرد 
که این امر زمینه برداشــت از منابع آب زیرزمینی را فراهم 
می نماید. تا قبل از دهه 30، از آب چشمه ها و قنات ها براي 
آبیاري زمین هاي کشاورزي استفاده مي شد، ولي بعدها که 
حفر چاه هاي عمیق در دشت هاي استان متداول شد، آب 
آبخانه دشت ها، توسط آن ها استخراج گردیده و به مصارف 

کشاورزي مي رســد. با اضافه شــدن این منبع آب جدید، 
کشــاورزي رونق یافت و به تبع آن استخراج آب زیرزمیني 
ســرعت گرفت. در اثر اضافه برداشــت هاي مستمر توسط 
چاه هاي عمیق، مخازن آب زیرزمیني اســتان، یک پس از 
دیگري با کسري آب مواجه شده و در  نتیجه استان خراسان 

رضوی به تدریج در تنش و بحران آب فرو رفت.
مروری بر تاریخچه دهه های اخیــر در مدیریت منابع آب 
کشــور نشــان می دهد که اولین زمینه های تغییر مسیر 
حکمرانی آب از اوایل سده 1300 در ایران رقم خورده است 
و طی دهه های پس از آن، مجموعه ای از عوامل موجب شد 
مشــارکت مردم و نهادهای مردمی در مدیریت آب کاهش 
یافته و با رشــد فرهنگ مصرف گرایی از قداســت و جایگاه 
حیاتی آب در فالت کم آب ایران کاسته شود. قریب به دو دهه 
است که چالش آب در استان خراسان رضوی که میعادگاه 
زائران و مجاوران بارگاه مطهر رضوی است به یکی از مسائل 
کلیدی این اســتان و به ویژه کالنشهر مذهبی مشهد مبدل 

شده است. 
مدیریت روابط عمومی شــرکت های آب منطقه ای تابعه 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیــرو به عنوان 
اصلی ترین متولی و مجری برنامه های غیرسازه ای مدیریت 
منابع آب در اســتان ها در گذر زمان رســالت ها و وظایف 
گوناگونی را بر عهده داشــته و می توان گفت طی یک دهه 
اخیر با بسط مفهوم نجات آب در کشور، شکل تازه و متفاوتی 
از برنامه ها را عهده دار شــده اند. همزمــان با اجرای طرح 
ملی تعادل بخشی در اواســط دهه 80، بنا بر ابتکار شرکت 
آب منطقه ای خراســان رضوی، مجموعه ای از برنامه های 
آموزشی و اطالع رسانی تحت عنوان »نجات آب« در ارتباط 
با مخاطبان عام و خاص تدوین شده و به اجرا در آمد. برخی 
از برنامه هــای مذکور به صورت مــوردی و برخی دیگر به 
صورت مستمر و مداوم به اجرا درآمده و هر ساله با ابتکارها 
و نوآوری های تازه ای نیز همراه شــده است. در ادامه به طور 

خالصه به برخی از آن ها اشاره می شود.

استان خراسان رضوی خاستگاه نجات آب

این طرح که در سطح ملی از آن با عنوان داناب یاد می شود 
از سال تحصیلی 89-88 تاکنون به صورت مستمر در استان 
خراســان رضوی به اجرا درآمده است. تجربه موفق اجرای 
طرح نجات آب در خراسان رضوی، بستر اجرای آن در سایر 
استان ها به عنوان یک تکلیف مجمعی در شرکت مدیریت 
منابع آب ایــران را رقم زد. از اولین ســال اجرای این طرح 
مقطع سنی 13 تا 16 سال به عنوان قشر هدف انتخاب شدند 
که منطبق بر مقطع تحصیلی راهنمایی بوده و پس از آن به 
مقطع متوسطه اول تغییر نام داد. هر سال اجرای طرح دانش 
آموزی نجات آب تجارب تازه ای به همراه داشته که بررسی 
آن ها منجر به اصالحاتی در ساختار اجرایی طرح شده است. 
همزمان با آغاز طرح ملی احیا و تعادل بخشــی در کشور، با 
توجه به این مسئله که آن دسته از دانش آموزان و محصلینی 
که بتوانند مفاهیم فراگرفته را سریع تر و عملیاتی تر به اجرا 

درآورند باید به موازات سایر مقاطع آموزش ببینند موجب 
شد در ســال تحصیلی 95-94 برای نخستین بار در کشور 
دانش آموزان شاغل در هنرستان های کشاورزی در مقطع 
تحصیلی متوسطه دوم نیز به عنوان دومین دسته مخاطبان 
مستقیم اجرای طرح دانش آموزی نجات آب انتخاب شده و 
همزمان با دانش آموزان مقطع متوسطه اول و به صورت مجزا 

مفاهیم نجات آب را در سطح استان فرا بگیرند.
بر این اســاس در پایان هفتمین سال اجرای طرح فرهنگی 
دانش آموزی نجات آب بالغ بر 1 میلیون نفر از دانش آموزان 
استان خراسان رضوی در این طرح آموزش دیده اند. دانش 
آموزان مشارکت کننده در طرح نجات آب با حضور در بخش 
مسابقه ها در مجموع هفت ســال اخیر، بالغ بر 42 هزار اثر 
هنری، علمــی و فرهنگی را با موضوع نجــات آب تهیه و به 

دبیرخانه طرح ارسال کرده اند. 

2( برگزاری نشست های اطالع رسانی1( طرح فرهنگی- دانش آموزی نجات آب
با هدف اطالع رسانی مســائل آب استان و شهرستان ها 
و تعامــل چهره به چهــره با بهره بــرداران آب در بخش 
کشاورزی، جلساتی گفتگو محور با عنوان »نشست اطالع 
رســانی« تعریف شــده و بنا بر مقتضیات زمان و به طور 
مستمر در شهرســتان های استان به اجرا در آمده است. 
اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
در سال 94، بستر جدیدی از اجرای این نشست ها را در 
استان ایجاد نموده و طی مدت 3 سال بالغ بر 75 نشست 
اطالع رسانی با حضور و مشارکت گروه های مختلف ذینفع 
و ذیربط از جمله کشــاورزان، اعضای شوراهای اسالمی 
شهر و روســتا، تعاونی های کشــاورزی، قضات، نیروی 

انتظامی، ائمه جمعه، جماعات و ... برگزار شده است.
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اســتفاده از رســانه های اطالع رســانی محیطی یکی از 
موثرترین ابزارهای آموزش و فرهنگ سازی به شمار می رود.
 به ندرت می توان در حوزه تعادل بخشی و حفاظت از منابع 
آب در سطح کشور در مجموعه شرکت های آب منطقه ای 
حتی در مواردی که منابع مالی مناســب تری وجود داشته 
است نمونه های موثری از بهره مندی از رسانه های محیطی 

را یافت. 

در سال 94 همزمان با اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی 
و طی مدت 3 سال، 8 مورد تابلوی اطالع رسانی جاده ای در 
محورهای کلیدی و پرتردد استان خراسان رضوی به نمایش 
طرح های گرافیکی نمادین با موضوع نجات آب اختصاص 
یافت. این طــرح ها برای اولین بار ضمــن بیان پیام هایی 
نوآورانه، در قالبی تازه در معرض دید عموم قرار گرفت که 

بازخوردهای ویژه ای نیز به همراه داشته است.

4( تولیدات رسانه ای طبقه بندی شده3( اطالع رسانی محیطی

 بنا بر اصول علمی اجرای برنامه های آموزشــی و ترویجی، 
پیامی یکســان بــه مخاطبان مختلف بایــد در قالب های 
گوناگون و با بیانی متناســب ارائه شود. بر این اساس الزاما 
تمام گروه های مخاطب در سطح جامعه نسبت به یک برنامه 
آموزشی- ترویجی بازخورد مشابهی نخواهند داشت. از این 
رو با بهره مندی از ظرفیت مشــاوران تخصصی، مخاطبان 
مختلف دسته بندی شــده، سپس متاســب با امکانات و 
اســتعدادهای موجود، برنامه های آموزشی ویژه هر گروه 
مخاطب تهیه شده است. در بخش رسانه، تولید، بازپخش و 
انتشار حداکثری 21 مورد انیمیشن کوتاه آموزشی، 4 مورد 
تیزر کوتاه آموزشی، 13 مورد مستند کوتاه موضوعی، تولید 
مستندهای سریالی متعدد، تولید نماهنگ نجات آب، تدوین 
و طراحی مینی سریال تلویزیونی و ... از نمونه های تولیدات 
رسانه ای شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است که به 
صورت ســاالنه برای گروه های مخاطب مختلف طراحی و 

تولید شده است.

5( فعال سازی رسانه های محلی
 به تناســب اهمیت یافتــن موضوع تعادل بخشــی منابع 
آب و ســازگاری با کم آبی طی ســال های اخیر، در بخش 
فعال ســازی رســانه های اســتانی نیز گام های موثرتری 
برداشته شده اســت. برای نخســتین بار مدیریت روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراســان رضوی به منظور 
بهره منــدی از ظرفیت بخش خصوصــی، موافقتنامه ای 
تحت عنوان »مشاوره رســانه ای و خبر« منعقد نمود و در 
قالب آن تهیه بانک اطالعاتی خبرنگاران حوزه آب استان، 
ایجاد شــبکه های ارتباطی مجازی، برگزاری نشست های 
اطالع رسانی مســتمر و موضوعی، ارسال محتوای اطالع 
رســانی به روز برای خبرنگاران و ایجاد تعاملی دوسویه با 
اصحاب رسانه استان را از این طریق در چارچوبی تخصصی 
بهبود و تسهیل بخشید. افزایش تعداد خبرنگاران فعال در 
حوزه آب، رشد ســطح آگاهی تخصصی خبرنگاران، بهبود 
هدفمندی و اثربخشــی اخبار منتشرشــده در رسانه های 
مکتوب و مجازی اســتان، افزایش عالقمندی و پیگیری و 
استمرار در پرداختن به موضوعات روز آب استان در حوزه 
عملکرد شــرکت آب منطقه ای را می توان از دستاوردهای 

مثبت این اقدام دانست.

6( برگزاری مسابقه بزرگ احساس واژه ها

 برگزاری برنامه های مشارکتی و مســابقه ها در بین قشر 
محصل می تواند یکــی از پرطرفدارترین و اثربخش ترین 
برنامه های آموزشی نزد این قشر از مخاطبان باشد. شرکت 
کنندگان در مسابقه می توانند با وجود انگیزه دستیابی به 
رتبه برتر یا مابه ازای مادی، پس از طی یک برنامه آموزشی 
کوتاه، دانــش و آموخته های خــود در چارچوب موضوع 
مســابقه را بروز داده و آن را به بهترین نحــو ارائه نمایند. 
مسابقه احساس واژه ها که در چارچوب جشنواره نوجوان 
خوارزمی در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد موفق شد 
قریب به 20 هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول کالنشهر 
مشهد را به موضوع نجات آب جذب کرده و آن ها را به مدت 

2 ماه طی سه مرحله همراهی نماید.
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10( راه اندازی درگاه مشارکت مدنی برای نجات آب
 مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای به واسطه بهره مندی از پتانسیل شرکت مشاور 
تخصصی آموزش و اطالع رســانی، در صدد پیاده سازی سامانه ای اینترنتی با هدف انتشار 
برخط و به هنگام آمار و گزارشــات منابع و مسائل آب استان نموده و همچنین امکان پیاده 
ســازی تاالرهای گفتمان کارشناسی در این سامانه را پیش بینی کرده است. این سامانه که 
اکنون در حال بررســی طرح و جمع بندی می باشــد به زودی با هدف اعتمادسازی و جلب 

مشارکت گروداران آب به صورت پایلوت به اجرا درخواهد آمد.

11( طرح آموزش زنان دهیار 
و اعضای پارلمان مشورتی بانوان استان

بــا توجه به جایگاه کلیدی و موثر بانوان در ارتقای فرهنــگ و آگاهی  خانواده ها در ارتباط 
بــا چالش های مدیریت منابع محدود آب؛ مدیریت روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی طرح آموزش زنان دهیار و اعضای پارلمان مشورتی بانوان استان خراسان 
 رضــوی را تدوین کرده و به زودی در دشــت های 7 گانه پایلوت اســتان به اجرا درخواهد

 آورد.

8( بهره مندی از پتانسیل طرح ملی 
صیانت از منابع آب

برخی از اهداف و برنامه هــای مدیریت روابط عمومی 
به ویژه در حوزه حفاظت از منابع آب اعم از ســطحی و 
زیرزمینی نیازمند مشارکت سایر دستگاه های اجرایی، 
نظارتی و قضایی و انتظامی اســت. طرح ملی صیانت از 
منابع آب که به ابتکار معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه تدوین و اجرایی شــده است از 
پتانسیل ویژه ای در پیشبرد برخی اهداف مدیریت روابط 
عمومی برخوردار اســت که ممکن است به دلیل وجود 
برخی موانع یا ناهماهنگی اداری بین دســتگاه ها دچار 
وقفه شده باشد. طی 9 ماه گذشته از آغاز اجرای این طرح 
در استان خراسان رضوی، کمیته آموزش، اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی ذیل این طرح با حضور نماینده رسمی 
مدیریت روابط عمومی این شرکت دایر بوده و تعدادی از 
اقدامات رسانه ای این شرکت به واسطه طرح و پیگیری 

در این کمیته تسهیل و تسریع شده است.

  نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد را می توان سرمایه های 
اجتماعی هر منطقه دانســت چرا که عموما افرادی دلســوز و 
داوطلب را برای اقدامی عام المنفعه و فارغ از منافع فردی گرد 
هم آورده و به ایــن طریق اعتماد بخش عظیمی از جامعه را به 
ســوی خویش معطوف می نمایند. در استان خراسان رضوی 
بیش از 20 سازمان مردم نهاد محیط زیستی قانونی وجود دارد 
که تعدادی از آن ها به صــورت تخصصی در حوزه آب فعالیت 
داشته و توانسته اند در سطح ملی خود را معرفی نموده و سایرین 

نیز در قالب شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیستی اقدام به 
فعالیت های گروهی موردی در حوزه آب و فاضالب و کشاورزی 
می نمایند. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
با درک جایگاه و پتانسیل ارزشمند این تشکل ها سعی نموده 
ضمن حضور و پوشــش خبری اغلب برنامه های این سمن ها، 
امکانات و حمایت هــای خود را در چارچوب ســازوکارهای 
قانونــی و پایدار اجتماعی ارائه نمایــد. از این رهگذر می توان 
ادعا کرد به واســطه تعامل پویا و مســتمر شرکت آب منطقه 
ای خراســان رضوی با جامعه دانشگاهی، تشکل های مردمی 
و همچنین ســایر دســتگاه های اجرایی و نظارتی و قضایی 
ذیربط، خوشبختانه از سرمایه حضور سمن هایی که متشکل 
از کارشناسان و خبرگان مجرب می باشــند بهره مند شده و 

پیش بینی می شود با حضور و تقویت مشارکت نمایندگان این 
سمن ها در کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی مختلف این 
شرکت در حوزه مدیریت آب، در آینده دستاوردهای اجتماعی 
ارزشــمندتری در مســیر نجات آب با بهره مندی از پتانسیل 
فعاالن جامعه مدنی در استان خراسان رضوی عاید شود. طی 
سه سال گذشته در بیش از 15 نشست هم اندیشی گفتگو محور 
در جمع کثیری از کارشناسان، بهره برداران و عالقمندان آب با 
حضور مهمانان ویژه ای از سطح استان یا کشور، که میزبان آن 
سازمان های مردم بوده اند، بدون استثنا مدیرعامل، معاونین و 
یا مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای به صورت رسمی و فعال 
حضور داشته و از این طریق اعتماد خود به اقدام نهادهای مدنی 

را ابراز نموده و زحمات ایشان را تکریم نموده است.

  ،)nejatab.khrw.ir( وب سایت نجات آب خراسان رضوی 
باسابقه ترین و فعال ترین وب ســایت آموزشی و اطالع 
رسانی کشور در حوزه نجات آب است که ضمن انعکاس 
مهم ترین اخبار حوزه آب، فاضالب و کشــاورزی استان، 
کشور و جهان، از طریق انتشار فایل های چندرسانه ای، 

مقاالت و ... بســتر آموزش مخاطبــان را نیز فراهم کرده 
اســت. این سایت طی 8 سال گذشــته در قالب های نرم 
افزاری مختلف و با امکانات گوناگون و متغیری به فعالیت 
خود ادامه داده که در حال حاضر روزانه به طور متوســط 

150 تا 500 نفر بازدیدکننده دارد.

9( وب سایت نجات آب

7( ارتباط با سازمان های مردم نهاد و فعاالن جامعه مدنی
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پروژه های شاخص در دست اقدام شرکت 
آب منطقه ای خراسان جنوبی

انتقال آب به شهرستان بیرجند از دشت مختاران
به منظور تامین کسري آب شرب شهر بیرجند به میزان 300 
لیتر بر ثانیه از طریق حفر و تجهیز سیزده حلقه چاه بعنوان 

منابع تامین آب، این پروژه اجرایي گردیده است.
مشــخصات این پروژه عبارت است از: خطوط جمع آوري از 
نوع فایبرگالس به اقطار 200 تــا 500 میلیمتر و طول 18 
کیلومتر، خط انتقال به طول تقریبي 75کیلومتر شامل لوله 
چدن داکتیل و فوالدي در اقطار 500 و 600 میلیمتر، ســه 
عدد مخزن جمع آوري بــه احجام 1000 و 2000 و 3000 

مترمکعب و ایستگاه پمپاژ.

سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه
سد مخزنی سیاهو در فاصله 60 کیلومتری شرق شهرستان 
سربیشــه بر روی رودخانه سیاهو با مســاحت حوضه آبریز 
3028 کیلومتر مربع، آورد سالیانه حدود 10.2 میلیون متر 
مکعب با هدف کنترل ســیالبهای فصلی ، ذخیره ســازی و 
تنظیم حدود 4/6 میلیون متر مکعب رواناب جهت مشروب 
نمودن حدود 500 هکتار از اراضی پایاب مطالعه وبا پیشرفت 

فیزیکی 96 درصد در دست اجرا است. 

 جایگزینی پساب با چاههای کشاورزی
 در دشت های ممنوعه

با توجه به بحــران منابع آب زیرزمینی و بــه منظور تعادل 
بخشی و جبران بخشی از کسری مخزن متوسط درازمدت 
سالیانه آبهای زیرزمینی کشــور ، استفاده از پتانسیل های 
موجود پساب برای جایگزینی با چاههای مجاز و فعال بویژه 
در محدوده های مطالعاتی ممنوعه و بحرانی که با افت سطح 
آب زیرزمینی و کســری حجم مخزن مواجه اند  در دستور 
کار قــرار گرفته و به عنوان یکی از پــروژه های طرح احیاء و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در جلسه پانزدهم شورای 
عالی آب به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1394 و در قالب 

دستورالعمل ابالغی عملیاتی شده است .
اهداف کلی پروژه:

1-جبران کســری حجم مخزن و جلوگیری از افت بیشتر 
سطح آب زیرزمینی در دشتهای مواجه با بیالن منفی

2-آزادسازی ظرفیت آبی برای تأمین آب موردنیاز و خصوصاً 
مصارف فضای ســبز و خدماتی در محدوده های مطالعاتی 

متعادل
3-حفظ و احیای منابع آب زیرزمینی با کیفیت جهت تأمین 

مصارف آب شرب
اقدامات صورت گرفته:

ضمن تهیه شــرح خدمات مطالعات شــبکه انتقال پساب 
تصفیه خانه شهرستان بیرجند در جهت جایگزینی آن با آب 
چاههای فضای سبز مرکز آموزش جهاد کشاورزی )محمدیه( 
و انتخاب مشاور مورد نظر، گزارش نهایی مطالعه و طراحی 
آن انجام و در مرحله تأمین اعتبار جهت درخواســت خرید 

لوازم و اجرا قرار گرفته است.

به منظور جایگزینی پساب چند گزینه مد نظر می باشدکه 
پس ازاجرای خط انتقال قابلیت رایزنی بیشتر و تصمیم گیری 
نهایی با موارد هدف را خواهد داشــت)گزینه1– جایگزینی 
با آب چاههای فضای ســبز مرکز آموزش جهاد کشاورزی 
)محمدیه( گزینه 2- جاگزینی با آب مصرفی صنایع بزرگ، 
گزینه3- تامین بخشــی ازآب شــهرک صنعتــی جدید، 
4- جایگزینی با تخصیص های ابالغی وزارت نیرو ،گزینه5-

جایگزینی با مصارف فضای سبز شهرداری بیرجند
تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب و برق، 
اطالع رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت 

از چاهها؛
-پروژه نصب کنتور هوشمند آب وبرق

از جمله اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره های آب 
زیرزمینی صورت گرفته و باید با جدیت بیشتری دنبال شود 
نصب وســایل اندازه گیری  و تحویل حجمی آب برای بهره 

برداران منابع آب زیرزمینی است.
اهمیت نصب وســایل اندازه گیری در تهیه آمار و اطالعات 
مصارف آبی که الزمه هرگونه برنامه ریزی درست در کوتاه 
مدت ، میان مدت و بلندمدت درخصوص منابع آبی می باشد 

و لزوم دریافت اطالعات و ارقام صحیح و قابل اتکا که بتواند 
مبنای تصمیم گیــری های آینده قرا گیرد ، اقتضاء می کند 
که این امر به عنوان اقدامی پایه ای مدنظر قرار گرفته و ضمن 
رفع موانع و نواقص موجــود ، در بهبود روزافزون کارآیی آن 

اقدام شود.
اهداف کلی پروژه:

1-اندازه گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران 
از منابع آب و جلوگیری از هرگونه اضافه برداشت غیرمجاز

2-ایجاد تعــادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی با برنامه 
ریزی متکی بر اطالعات بدست آمده از قرائت کنتورها و حجم        

بهره برداری از منابع آب 
3-تهیه لیســت بهره برداران دارای اضافه برداشت از منابع 
آب و بهره بــرداران صفه جو و ارائه به شــرکت برای اتخاذ 

تصمیم های مدیریتی در راســتای نهادینه کردن فرهنگ 
صحیح و بهینه مصرف آب از یــک طرف و ایجاد تعادل بین 

منابع و مصارف آب از طرف دیگر
4-تجهیــز کلیه چاهها به ابــزار اندازه گیری هوشــمند با 
مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری ارائه شده وزارت نیرو

اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی؛
چالش های مختلفی که در زمینه آبهای زیرزمینی گسترش 
یافته اســت موجب گردیده تا طرح احیاء و تعادل بخشــی 
آبهای زیرزمینی که در سال گذشــته )1393( به تصویب 
رسیده اســت ، به عنوان اولویت اصلی وزارت نیرو در حوزه 
آب در ســال جاری دنبال گردد. در این طرح  زیرپروژه ها و 
اقدامات متعددی تعریف گردیده است . به سرانجام رسیدن 
این اقدامات مستلزم سرمایه و زیربنای فرهنگی-اجتماعی 
مناسب اســت تا اوالً هزینه اقدامات فیزیکی را کاهش دهد 
ثانیاً مشارکت بدنه جامعه را در این اقدامات فراهم آورد و در 
نهایت با ســازماندهی گروههای مردمی به طور عام و بهره 

برداران به طور خاص ، تضمین پایداری تعادل این منابع در 
درازمدت و در قالب دستورالعمل ابالغی فراهم آید . 

اهداف کلی پروژه:
1-ارتقاء آگاهــی کلیه بهره برداران منابــع آب بویژه بهره 

برداران بخش کشاورزی 
2-ایجاد و توســعه بســتر اجتماعی برای اقدامات ســلبی 
حفاظتی در مقابل تخلفات آبی نظیر برداشــت از چاههای 

غیرمجاز 
3-ایجــاد آمادگی در مدیران ارشــد، میانــی و عملیاتی و 
کارشناســان مرتبط در بدنه آب برای رویکــرد و اقدامات 

غیرسازه ای در حوزه احیاء و تعادل بخشی 
4-انتشار و گسترش اطالعات مربوط به وضعیت منابع آب 

زیرزمینی و چالشهای بخش آب
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان اقدامات 
صورت گرفته در زمینه آب و فاضالب این اســتان را تشریح 
کرد. مسعود میرمحمد صادقی گفت: به منظور حفظ منابع 
آب در سال جاری عالوه بر تقویت گروه های گشت و بازرسی 
در حوزه آب سطحی و زیرزمینی، تجهیز نقاط برداشت به ابزار 

اندازه گیری و کنترل جریان با جدیت پیگیری شده است.
 وی افزود: در سه ماهه گذشته شرکت آب منطقه ای اصفهان 
موفق به نصب 80 دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی 
پمپاژهای چاه های حریمی رودخانه زاینده رود شده است 
و این روند تا نصب کامل ادوات اندازه گیری برای کلیه نقاط 

برداشت ادامه خواهد داشت.
 میرمحمد صادقی ادامه داد: عالوه بر این شــرکت نسبت به 
کاهش احجام آب تحویلی از سدها اقدام نموده است به عنوان 
نمونه خروجی سد زاینده رود در نه ماهه ابتدای سال آبی 330 
میلیون مترمکعب بوده و در مدت مشــابه سال گذشته این 
میزان بالغ بر 867 میلیون مترمکعب بوده و در شدیدترین 
خشک سالی دوران بهره برداری این میزان به 359 میلیون 

مترمکعب در سال آبی 80-79 رسیده بود.
 او تصریح کرد: آمار فوق کاهش 62 درصدی خروجی ســد 
نسبت به سال گذشته و کاهش 8 درصدی نسبت به حداقل 
مقدار تاریخی خروجی سد را نشان می دهد که در نوع خود 
رکوردی بی سابقه است. در سایر سدهای استان نیز سیاست 
انقباضی برای حفــظ منابع آب و رهاســازی آن بر مبنای 
حداقل نیازهای صورت گرفته اســت که به عنوان نمونه در 
سد خمیران از ابتدای سال 1397 تاکنون تنها 12 روز توزیع 

آب در پایین دست انجام  شده است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان تأکید کرد: 

حجم مخزن* سد
در حال حاضر

حجم مخزن در 
سال گذشته*

درصد کاهش 
به سال قبل

درصد کاهش نسبت 
به درازمدت

ورودی از * 
ابتدای سال

میزان ورودی در 
سال گذشته *

674831085%42%328391زاینده رود
17/894/28ــ81%14/7534/51سد گلپایگان

ــــ85%23%2/63/4سد حنــا
ــــ57%32%6/69/7سد قره آقاچ
ــــ48%54%2/55/4سد خمیران

* حجم به میلیون مترمکعب و آمار مربوط به نیمه اول تیرماه 1397 است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
تشریح کرد:

اقدامات 
آب منطقه ای اصفهان 

در راستای 
حفظ منابع آب

اقدامات 
آب منطقه ای اصفهان 

در راستای 
حفظ منابع آب

توجه به این نکته ضروری اســت کــه موفقیت در مدیریت 
مصارف تا حدود زیادی مرهون همکاری مردم و مسئولین 
دستگاه های مرتبط است که در اینجا الزم است از همکاری 
خوبی که بخصوص کشــاورزان باغدران محترم داشته اند، 

تشکر ویژه به عمل آید.
 وی گفت: در سال جاری و برای تأمین آب شرب تمهیدات 
خاصی اندیشیده شده که این شرکت صدور پروانه برای حفر 
چاه های جدید شرب را تسهیل نموده و مناطق قرق چاه های 
شرب را مشخص کرده است. همچنین به گونه ای برنامه ریزی 
گردید که با حفظ کیفیت منابع آب که مستقیماً بر سالمتی 

مردم تأثیر خواهد داشت، فشار بر آبخوان تعدیل گردد.
 میرمحمد صادقی افزود: در هر حال وقوع خشکسالی با این 
شدت در حوضه زاینده رود و استان اصفهان در پنجاه ساله ی 
اخیر بی سابقه بوده است و در نتیجه خسارت بر کشاورزی و 
اقتصاد مردم غیرقابل اجتناب است اما در این میان شرکت 
آب منطقه ای از تمامی ابزارهای در اختیار اســتفاده نموده 
اســت که با حفظ منابع آبی کمترین خسارت بر مردم شود 
تا انشــاهلل با گذر از این بحران بتوان از خشکسالی به عنوان 
یک فرصت برای تجدیدنظر در مدیریت منابع آبی و رعایت 

الزامات مدیریت یکپارچه حوضه استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق طرح احیا و 

تعادل را نیز تشریح کرد.
 پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های 

غیرمجاز استان اصفهان
مســعود میرمحمد صادقی گفت: از سال 1384 تاکنون در 
مجموع 4874 در استان اصفهان پر و مسلوب المنفعه شده 
است که این تعداد چاه منجر به صرفه جویی 194/5 میلیون 
مترمکعب در مصارف آب زیرزمینی اســتان شده است. در 
اشــکال 1 و 2 به ترتیب تعداد چاه غیرمجاز پر و مســلوب 
المنفعه شــده و حجم صرفه جویی شده از این طریق نشان 

داده شده است.

 شکل 1- تعداد چاه مربوط به پروژه پر و مسلوب المنفعه نمودن 
چاه های غیرمجاز در استان اصفهان

شکل 2- حجم صرفه جویی از محل پروژه پر و مسلوب المنفعه 
نمودن چاه های غیرمجاز در استان اصفهان
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کنترل منصوبات
 )جلوگیری از اضافه برداشت(

شکل شماره 3 عملکرد استان اصفهان را در کنترل منصوبات 
و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز نشان می دهد.

شکل 3- عملکرد جلوگیری از اضافه برداشت در استان اصفهان

اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان افزود: طی 
ســالهای 96 و 95 در اســتان اصفهان تعداد 7932 پروانه 
بهره برداری مربوط به چاه های کشــاورزی اصالح و تعدیل 
شده اســت. وی همچنین در مورد نصب ابزار اندازه گیری 
هوشــمند بر روی چاه های بهره برداری در استان اصفهان 
گفت: نصب 3896 کنتور هوشمند آب و برق از سال 1387 
تا 1395 و نصب 315 کنتور حجمی ایفا صنعت غرب و سانا 

در استان اصفهان از جمله اقدامات این شرکت بوده است.

تقویت گروه های گشت و بازرسی
میرمحمد صادقــی در رابطه با تقویت گروه های گشــت و 
بازرســی در اســتان اصفهان گفت: به تعداد 57 اکیپ در 
سطح دشت های استان اصفهان، منجر به گزارش به موقع و 

جلوگیری از بسیاری از تخلفات آبی شده است.

مطالعه و ایجاد بازارهای محلی آب
او در مــورد مطالعه و ایجاد بازارهــای محلی آب نیز گفت: 
مطالعــات الزامات پیاده ســازی بازار محلــی آب )تبادل 
حقابه ها( در دشــت پایلوت اصفهان- برخوار )پیشــرفت 
70 درصد( با اســتفاده از خدمات دانشگاه صنعتی اصفهان 
)به عنوان دانشــگاه معین شرکت آب منطقه ای اصفهان در 

طرح تعادل بخشی( انجام شده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به استقرار مدیریت مشارکتی با 
استفاده از تشــکل های آب بران آب زیرزمینی با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیاده سازی مدیریت مشارکتی 

واحدبرنامه تفصیليعنوان برنامه عملیاتي
عملکرد 
سال 95

عملکرد 
سال 96

 نشست هاي دوره اي با بهره برداران 
منابع آب در هر امور شهرستان

ش
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نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب 
در هر امور شهرستان

3433نشست

 برگزاري جلسات آگاهي رساني در سطح 
قوه قضاییه و مسئولین محلي

1310نشستنشست با مقامات قضایي و نیروهاي انتظامي
48188نشستنشست با مقامات اجرایي

2210نشستنشست با گروه های مرجع و روحانیون
 همکاري صداوسیمای جمهوري اسالمي 
در آگاهي رساني به مردم و مسئولین از 
طریق تهیه و پخش فیلم هاي مستند، 

انیمیشن، شبکه خاص آب و ...

199برنامه مصاحبه تلویزیوني و گزارش خبری از شبکه
64برنامه برنامه رادیویی استانی

191363126269نفر اجرای طرح دانش آموزی نجات آب )داناب(

1012جلسه راه اندازی کارگروه فرهنگ سازی استانی

 تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقاالت در مطبوعات 
استانی

133103مطلب

 انتشار مطالب تحلیلی در سایت های اینترنتی 
استانی

212192مطلب

236نسخه تهیه و تدوین کتاب، بروشور، بنر و پوستر

شناسایی چاه های غیرمجاز

تعدادسال
13921266
1393393
1394563
13951622
1396689
4503جمع

توقیف دستگاه ها و ادوات غیرمجاز حفاری

تعدادسال
1392258
1393242
1394355
1395364
1396433
1652جمع

آب زیرزمینــی یا تشــکل آببران در دشــت های پایلوت با 
پیشرفت 95 درصد در ســاله ای 95 و 96 صورت پذیرفته 
اســت. او به انجام مطالعات تعیین عمق سقف کف شکنی 
چاه ها در 17 دشت؛ مطالعات تعیین حریم کیفی منابع آب در 
محدوده های مطالعاتی باالدست زاینده رود و تکمیل شبکه 
چاه های مشاهده ای اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در 5 

دشت پایلوت اشاره کرد.

عملکرد برخورد با متخلفین در حوزه آب های 
زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: طی 
ســاله ای 1392 تا 1396 درمجموع تعداد 1652 دستگاه 
و ادوات حفاری غیرمجاز در اســتان توقیف شــده است که 
اطالعات موردنظر به تفکیک سال در جدول شماره 1 ارائه 

شده است.

عملکرد بخش اطالع رسانی طرح تعادل بخشی استان 
میر محمد صادقی افزود: اطالع رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 7 گروه عمده اثرگذار شامل کشاورزان، مقامات اجرایی، 
دانش آموزان، بانوان، روحانیون، ســمن ها، قضات و نیروی انتظامی، رســانه ها با استفاده از خدمات مشاور در سطح استان 

اصفهان انجام می پذیرد. جدول شماره 3 عملکرد اطالع رسانی استان در ساله ای 95 و 96 را نشان می دهد.

جدول 3- عملکرد بخش اطالع رسانی طرح تعادل بخشی استان ساله ای 1395 و 1396

جدول 2- شناسایی چاه های غیرمجاز در استان اصفهانجدول 1- توقیف دستگاه ها و ادوات حفاری غیرمجاز استان

تقویت آبخوان از طریق مطالعه، اجرا و تکمیل طرح هاي تغذیه مصنوعي و 
پخش سیالب

او افزود: در ساله ای 1395 و 1396 یک میلیون مترمکعب تقویت آبخوان از طریق تغذیه 
مصنوعی از طریق طرح هاي تغذیه مصنوعي در استان اصفهان انجام شد.

ساماندهي شرکت هاي حفاری و نظارت بر نصب و عملکرد GPS بر روي 
دستگاه هاي حفاري

وی همچنین بیان داشت: تجهیزات GPS روی همه دستگاه های حفاری استان نصب 
شده اند و نظارت بر این دستگاه های حفاری صورت می پذیرد.

پیاده سازی نرم افزار جامع بانک اطالعات منابع آب )ساماب( در سطح استان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اظهار داشت: سامانه ساماب با هدف رصد 
کلیه فعالیت های مربوط به حفاظت و بهره برداری منابع آب، حذف فرآیندهاي بررسی کاغذي 
پرونده ها و الکترونیکی شدن، کاهش مراجعات مردم و حل مشکالت مربوط به احیاء و تعادل 
بخشــی منابع آب های زیرزمینی و همچنین کاهش اعمال سلیقه در مراحل مختلف ایجاد 
گردیده است. در استان اصفهان تمام فرآیندهای آب زیرزمینی در حال حاضر در بستر سامانه 
ساماب انجام می شود و پس از تبادل تفاهم نامه با دفاتر پیشخوان دولت استان در سال 1396، 
تمام شهرستان های استان از خدمات دفاتر پیشخوان دولت در این زمینه استفاده می کنند.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

   لطفًا در ابتدا خود را معرفی و سوابق اجرایی 
خود را بیان کنید.

یوسف غفار زاده هستم با 25 سال سابقه کار در صنعت 
آب، دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشد رشته 
عمران با گرایش آب، پیش از ایــن به عنوان معاون 
برنامه ریزی، نماینده مجری طرح های ســد قیزقلعه 
سی و شــبکه خداآفرین،آیدوغموش و طرح احیا و 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی، رئیس اداره منابع 
آب شهرستان های بستان آباد و میانه در شرکت آب 

منطقه ای آذربایجان شرقی فعالیت داشته ام
  آیا ایجاد بورس آب در آب منطقه ای استان 

آذربایجان شرقی امکان پذیر است؟
بازار آب به منظور ارتقای جایــگاه ارزش اقتصادی 
آب شــکل گرفته و با امکان ارتباط مابین بخش های 
مصرف کننده آب مانند کشاورزی   صنعت- خدمات 
و...، حکمرانی آب با باز توزیع مناسب و بهینه در جهت 

استفاده از آب فراهم می کند.
در این نوع از حکمرانی آب با اســتفاده از منطق بازار 
که نقطه تالقی عرضــه و تقاضا خواهد بود، موجبات 
بهره وری از آب شده و حافظ منافع صاحبان حقابه و 

نیز مصرف کنندگان هستند.
ازاین جهت تمامی بخش های اقتصادی برای بهره وری 
باالتر تالش نموده و در نتیجه امکان تأمین آب برای 
کلیه متقاضیان حتی در مناطق کم برخوردار با حفظ 

حقوق کلیه مصرف کنندگان فراهم می شود.
از آنجائی که مبحث آب بســیار پــر اهمیت بوده و 
بخش های اجتماعی را متأثــر از نحوه حکمرانی آن 
می سازد، لذا بازار آب حاوی تأثیرات بزرگی در عرصه 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود. بدین 
سبب می بایست هرگونه اقدام بامطالعه دقیق در هر 
یک از مشــخصه های فراوانی آب منطقه، مدیریت 
عرضه آب، مدیریت تقاضای آب، مرحله باز تخصیص 
آب و ترکیب و جمع بندی این عوامل برای هر منطقه و با 
لحاظ الگوهای محلی آن، نسخه کامل و جامعی را برای 
تأثیر مثبت و ارتقای کارکرد آب هر منطقه تهیه کرده 

و از اقدامات مطالعه نشده اجتناب کرد.
بدین منظور احتماالً نیاز به تغییر برخی از قوانین حاکم 

در بخش آب خواهد بود اما سعی و تالش بر این است که 
با حفظ نظم و نظام فعلی در چهارچوب قوانین حاکم 
نســبت به ایجاد بازارآب مبادرت نمود. فلذا شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان شرقی در سال جاری انجام 
مطالعه تشکیل و ایجاد بازار آب محلی را آغاز نموده و با 
توجه به نتایج حاصل از مطالعه به استقرار آن مبادرت 

خواهد شد.
    نشستی که با اساتید حوزه آب کشور 

استرالیا داشته اید چه نتایجی را در برداشت؟
نتیجه نشست با اساتید حوزه آب کشور استرالیا: مرکز 
مشــترک آب ایران و استرالیا با محوریت پروژه های 
احیای دریاچه ارومیــه بعد از توافق بین وزیر نیروی 
ایران و وزیر تجارت استرالیا که در شهریورماه سال 

گذشته منعقد شد، کار خود را آغاز کرد.
کارگاه آموزشی سیاست گذاری و حکمرانی آب هم 
در این راســتا و برای برگزاری سه جلسه مشترک 
کارشناسی طراحی شده بود که نخستین جلسه آن 
در تهران و جلسات بعدی دی ماه 96 در تبریز توسط 

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی برگزار  شد.
ایــن کارگاه آموزشــی 2 روزه با حضور اســاتید و 
متخصصان حوزه آب ایران و اســترالیا، مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی منابع آب ایران و استان های 
حاشیه دریاچه ارومیه متشکل از آذربایجان شرقی، 
غربی و کردســتان، نمایندگان فائو )سازمان جهانی 
خواربار( و انجمن ها و تشکل های مردم نهاد کشاورزی 

برگزار شد.
ریاست جلســه تبریز با جناب آقای دکتر کالنتری 
دستیار ویژه معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت 
امور خارجه کشورمان در امور دیپلماسی آب بود که 
هدف از برگزاری این کارگاه را مدیریت بحران کم آبی 
در ایران به طور عام و حل بحران دریاچه ارومیه به طور 
خاص با استفاده از تخصص و دانش متخصصان ایرانی 
در کنار تجارب و فناوری استرالیایی ها بیان فرمودند.
اقتصاد و سیاست به طور کامل تحت تأثیر آب است، 
ازاین رو دولت باید با ایجاد زیرساخت و استراتژی های 
الزم، مدیریت آب در صنایــع و خدمات را به بخش 
خصوصی واگــذار کند، ضمن اینکــه باید با نظارت 

مســتقل و ارائه گزارش های بی طرفانه، منابع آبی به 
بهترین شکل ممکن، حفظ و نگهداری شود.

یکی از امتیازات ویژه استرالیایی ها، ایجاد بورس آب 
است، یعنی آب را قیمت گذاری کرده اند؛ به طور مثال 
این کشاورز است که تصمیم می گیرد سهمیه آب را 
صرف تولید محصول کند یا اینکه به صنایع و خدمات 
بفروشد.  کشاورزی وسیع با منابع آبی محدود، چالش 
اساسی در استرالیا هم محسوب می شود، درحالی که 
کشاورزی همراه با حفظ منابع و محیط زیست انجام 
شود، زیرا یکی بدون دیگری ارزش ندارد، ازاین رو در 
هدایت راهبردی آب، به گونه ای از آن استفاده می شود 
که بیشترین بهره وری در کشاورزی و کمترین تخریب 

در محیط زیست اتفاق بیفتد.
همکاری ایران و اســترالیا در ســتاد ملی احیای 
دریاچه ارومیه در راستای مدیریت آب های سطحی 
و زیرزمینی، تاالب ها و دریاچه ها به صورت هم زمان 
است، زیرا خشک شــدن یک دریاچه می تواند همه 

منابع آب حوضه و کشور را تحت الشعاع قرار دهد.
اســترالیایی ها حوزه »مــوری دالدینگ« دارند که 
همانند دریاچه ارومیه در ایران با مشــکالت کمبود 
آب مواجه بود؛ حوضه ای که مصرف کننده اصلی آب 
آن بخش کشاورزی است و تأمین آب برای نیازهای 
زیست محیطی و نوســانات اقلیم  در دو دهه اخیر از 

چالش های آن هاست.
یکی از زمینه های مهم که به طور غیرمستقیم به حوزه 
آب ارتباط دارد بحث اقتصاد آب و حقوق آب اســت. 
این حوزه حوزه ای است که استرالیایی ها در آن هم در 
بحث دانش و هم در بحث زیرساخت تجربه بسیاری 
دارند. اگر بتوانیم این تجربه ها را در کشور بومی کنیم، 

اتفاقات خوبی در کشور رقم می خورد.
با توجه به تشــابه اقلیمی و آبی ایران و اســترالیا، 
مهم ترین موضوع در سیاســت گذاری آب، آموزش 
ذینفعان است، به همین علت سعی می شود با استفاده 
از تجارب 30 ساله استرالیا در این خصوص، زمینه برای 
توجیه و مســئولیت پذیری مردم و بخش خصوصی 

فراهم شود.
حوزه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آب 

آب   منطقه ای 
آذربایجان  شرقی    
پیشگام 
سیاست گذاری های
 آب
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

مربوط است به عنوان محورهای فعالیت مرکز مشترک 
آب ایران و استرالیا قرار گرفته است.

    به چه منظور طرح ساماب اجرایی شده است 
و چه مزایایی برای مشترکین دارد؟

طرح ســاماب به منظور انجام خدمات به متقاضیان 
در بخش بهره بــرداری از منابــع آب زیرزمینی و 
سطحی به صورت یکپارچه وفرآیندی در قالب دولت 
الکترونیک و با استفاده از سامانه ساماب تحت وب در 
سراسر کشور و شهرستان های استان ها و با بهره گیری 
از همکاری دفاتر پست و پیشخوان های دولت نصب 
و استقراریافته اســت و هدف از این سامانه به شرح 

زیر است:
1- دسترسی سریع و آسان به آمار و اطالعات منابع 

آب و تصاویر اسناد و اوراق
2- انجام خدمات در قالب فرآیندهای تصویب شده 
کشــوری و جلوگیری از انجام خدمــات به صورت 
ســلیقه ای در مدت زمان مربوطــه در جهت تکریم 

ارباب رجوع
3- ارتباط دوسویه سامانه با ســامانه های شرکت 
توزیع برق استان در جهت تبادل اطالعات چاه های 

online کشاورزی به صورت
4- ارتباط دوســویه سامانه با ســامانه های شرکت 
فرآورده های پخش نفتی )ســامانه تجارت آسان( و 
سامانه جهاد کشــاورزی )پنجره واحد کشاورزی( 
به منظور جلوگیــری از قاچاق ســوخت و تحویل 
سوخت به چاه های مجاز و به میزان مشخصات پروانه 

بهره برداری چاه مذکور
   ظرفیت ذخیره سازی سدهای استان 

آذربایجان شرقی به چه میزان است؟

    برای جلوگیری از بحران آب چه تمهیداتی 
پیش بینی شده است؟

در خصوص آب های سطحی:
تشــکیل جلســات شــورای حفاظت در کلیه 
شهرســتان های استان. شهرســتان ها )با حضور 
اســتانداری، فرمانداری، شــرکت آب منطقه ای، 
سازمان جهاد کشــاورزی، محیط زیست، نیروی 
انتظامی، دادگستری، شرکت آبفا و آبفار( و تبیین 

موارد ذیل در جلسات:

  وضعیت نگران کننده بارش و رواناب و حجم مخازن 
سدها و در حالت کلی منابع آبی شهرستان موردنظر

  لزوم اصالح الگوی کشت از محصوالت پرمصرف به 
محصوالت کم مصرف باارزش اقتصادی باال در راستای 
ارتقای بهره وری آب کشاورزی و شناسایی کشت های 

غیرمجاز در منطقه موردنظر
  لزوم برنامه ریزی و آمادگی برای سهمیه بندی آب 

و کم آبیاری با توجه به وضعیت منابع آبی
  کنترل و مهار توسعه بی رویه اراضی کشاورزی

  جلب همکاری مراجع قضایــی برای همکاری در 
جهت برخورد با تخلفات با موضوع برداشت غیرمجاز 

از منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی
  لزوم توجه به اولویت مصارف آب شرب در مخازن 

سدها و برنامه ریزی برای آن
  ضرورت جلوگیری از توســعه باغات بخصوص در 

حاشیه رودخانه ها
  لزوم توجیه کشــاورزان و تشکل های آببران در 

جهت مصرف بهینه با تشکیل جلسات مشترک
   اطالع رســانی منابع آبی به زارعین و بیان لزوم 

مصرف بهینه آب و عدم کاشت محصوالت پرمصرف 
در قالب صدور اطالعیه های مشترک کارگروه های 
آب، کشــاورزی و منابــع طبیعــی و همچنین 
اطالعیه های مشــترک در قالب شــورای حفاظت 

منابع آب شهرستان
   صدور اطالعیه شرکت آب منطقه ای در خصوص 
عدم امــکان تحویل آب پائیــزه به عنوان مثال در 

شهرستان مرند
   صدور اطالعیه مشترک با مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان با موضوع لزوم پرهیز از کاشت محصوالت 
پرمصرف و مصــرف بهینــه آب به عنوان مثال در 

شهرستان هریس
  برگزاری جلسات با تشکل های آببران، شوراهای 
اسالمی روستاها قبل از شروع فصل کاشت و آبیاری 
و ارائه پیشــنهاد ها در خصوص تعامــل با بحران 
خشکسالی )نظیر موضوع تغییر الگو از محصوالت 

پرمصرف به کم مصرف(
  تشکیل جلسه هماهنگی در خصوص کاهش منابع 
آبی با حضور مسئولین و سازمان های درگیر در زمینه 
مدیریت منابع آب استان و تشریح وضعیت موجود 
منابع آبی و اتخاذ تصمیمــات ضروری و همچنین 

پیگیری اجرای آن ها
  تشریح وضعیت ذخایر آبی سدها و منابع آبی استان 
در قالب جلســه کمیته فنی و پایش و پیش آگاهی 

محصوالت استان
  رعایت اولویت آب شرب در تمامی سدهای استان 
و توجیه کامل روســای ادارات بهره برداری سدها و 

شبکه های آبیاری در این خصوص
  توجیه کامل روســای ادارات بهره برداری سدها 
و شــبکه های آبیاری در خصوص رعایت عدالت در 

تقسیم  آب
  افزایش فعالیت اکیپ های گشــت و کنترل آب 
سطحی در جهت جلوگیری از برداشت های غیرمجاز
  اقدامات توجیهی دفتر مشــارکت های مردمی 

شرکت در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی
 در خصوص آب های زیرزمینی:

1-  نصب کنتورهای هوشمند برای جلوگیری از مازاد 
برداشت از چاه های مجاز

2-  اعمــال جرائــم پیش بینی شــده در قانون و 
بخشــنامه های ابالغی برای چاه های مجاز دارای 

مازاد برداشت
3-  تعدیل و اصالح پروانه های بهره برداری چاه های 
مجاز برای رعایت الگوی کشــت متناسب با اقلیم 

منطقه
4-  پر و مســلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 

حفرشده بعد از سال 85
5-  تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه محفوره قبل 

از سال 85
6-  حساس ســازی کلیه نهادهای اداری و انتظامی 
درخصوص مســائل آب با طرح مسائل مهم و بحران 

آب در شورای حفاظت از منابع آب استان

 مقایسه ورودیها و حجم مخازن  سدها از اول سال آبي 1396-97

حجم مخزن)میلیون مترمکعب(  حجم آب ورودي به مخازن سدها)میلیون
مترمکعب(

 حجم کل در تراز
 نرمال)میلیون متر

)مکعب

 مقایسه به
درصد

 سال آبي  
       گذشته
96-95

       سال آبي جاري  
97-96

 مقایسه به
درصد

 سال آبي  
       گذشته
96-95

        سال آبي جاري  
97-96 نام سد

57 8% 40.8 43.9 -6% 77.8 72.7  علویان
165 5% 99.1 103.6 -5% 120.3 114.3 سهند
21.6 -27% 18.9 13.9 -27% 24.7 18.1 نهند

145.7 7% 130.9 140.0 0% 81.5 81.3 آیدوغموش
127.5 -20% 45.3 36.4 -18% 35.6 29.1 ستارخان اهر

40 47% 14.9 21.9 12% 38.3 42.9 قلعه چاي
25 -14% 16.2 13.9 100% 6.9 13.8 ارسباران
4 41% 2.2 3.1 98% 1.7 3.3 تاجیار
6 6% 3.3 3.5 -8% 4.0 3.6 زنوز

5.4 45% 3.4 4.9 -6% 4.2 4.0 کردکندی
 3% 375.0 385.2 -3% 395.0 383.2 جمع

)حجم مخزن)میلیون مترمکعب )ورودي مخزن)میلیون مترمکعب
 حجم کل در تراز

 نرمال)میلیون متر
)مکعب

 مقایسه به
درصد

 سال آبي  
       گذشته
96-95

        سال آبي جاري  
97-96

 مقایسه به
درصد

 سال آبي  
       گذشته
96-95

        سال آبي جاري  
97-96 نام سد ردیف

1254 28% 969.4 1238.2 0% 2949.0 2959.5 ارس 11
1612 -7% 318.1 295.7 -14% 3043.6 2621.3 خداآفرین 12
2866 19% 1287.5 1533.9 -7% 5992.6 5580.8 جمع
808 -1% 632.4 624.6 -4% 1083.1 1044.8 سدبوکان
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اقداماتی که در زمینه مبارزه با برداشــت های غیرمجاز آب ســطحی و زیرزمینی انجام 
گرفته است را شرح دهید.

شرکت آب منطقه ای اســتان کرمانشــاه در راســتای صیانت و حفاظت از منابع آب های سطحی و 
زیرزمینی اقدامات ذیل را انجام داده است؛

الف( اقدامات اجرایی
- استقرار 26 گروه گشت و بازرسی و انسداد در ســطح استان به منظور محافظت و مراقبت از آبخوان ها، 
حریم و بســتر رودخانه ها و حریم قانونی دریاچه سدهای مخزنی و انســداد چاه های غیرمجاز و توقیف 
هرگونه دســتگاه حفاری غیرمجاز و توقیف موتورپمپ های غیرمجاز. اقدامات انجام شــده در خصوص 
پرکردن چاه های غیرمجاز از ابتدای سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه  1397 در جدول زیر آمده است؛

- بالغ بر 300دســتگاه حفاری غیرمجاز که عمدتاً به صورت شبانه و یا در 
ایام تعطیل اقدام به حفر چاه غیرمجاز می کردند و 60 دســتگاه موتورپمپ 

غیرمجاز توقیف و به پارکینگ شرکت آب منطقه ای منتقل شده اند. 
- اعالم ممنوعیت کشــت برنج در شهرستان های صحنه و هرسین با توجه 

به مشکالت کم آبی
- همکاری با ســایر ادارات در قالب شــورای حفاظت منابع آب اســتان و 
شهرستان و شــورای حفظ حقوق بیت المال و جلسات مشترک با سازمان 
جهاد کشاورزی و شرکت های توزیع نیروی برق و پخش فرآورده های نفتی 

به منظور جلوگیری از هرگونه کمک به 
برداشت کنندگان غیرمجاز منابع آب

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

گزارش کلی انسداد از 1386 تا 1397
حجم آب صرفه جویی شدهتعداد چاه مسدود شدهسال

13861523.50

13873658.40

138844610.26

13892154.95

13902064.74

139161114.05

1392912.09

13932966.81

139462814.44

139551014.00

139642913.56

1397451.19

399497.98جمع

فعالیت های

شرکت آب منطقه ای
 استان کرمانشاه

همگام با

تغییرات اقلیمی 
و آب وهوایی

اشاره: استان کرمانشاه مانند بسیاری از استان های کشور در 25 سال گذشته از 
شرایط اقلیمی و آب وهوایی و کاهش بارندگی از یک سو و رشد جمعیت، افزایش 
جمعیت شهری، افزایش مصرف آب در بخش های مختلف از سوی دیگر متأثر بوده 
است. طبق هیدروگراف های تهیه شده از وضعیت ذخایر آب های زیرزمینی، افت 
در تمامی دشــت های استان کاماًل مشهود است. شــرکت آب منطقه ای کرمانشاه با 
پایــان دوران مدیریت جناب آقای مهندس امیریان در اردیبهشــت ماه 1397 به 
سرپرستی جناب آقای مروت قبادی اداره می شود. برای آگاهی از فعالیت های این 

شرکت به گفتگو با آقای قبادی پرداختیم.
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شرکت آب منطقه ای استان کرمانشــاه از چه تکنیک ها و روش هایی برای 
بهره برداری بهینه از آب های سطحی و زیرزمینی و فاضالب استفاده کرده 

است.
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه موارد ذیل را جهت صرفه جویی و استفاده بهینه 

از منابع آب اجرایی کرده و یا در دست اجرا دارد؛
- نصب تعداد 1260 دســتگاه کنتور هوشــمند آب و برق بر روی چاه های کشاورزی 

به منظور کنترل برداشت آب زیرزمینی
- اجرای شبکه های آبیاری تحت پوشش سدهای مخزنی با استفاده از روش های نوین 

آبیاری مانند بارانی و قطره ای
- اصالح پروانه های بهره بــرداری به پروانه مصرف بهینه با الگــوی صرفه جویی برای 

چاه های کشاورزی
- استقرار نمایندگی شش شــرکت کنتور ساز به منظور نصب کنتورهای هوشمند آب 

بر روی چاه های کشاورزی

ب( اقدامات فرهنگی
- حضور مدیران شــرکت در مساجد و مجالس مختلف و ســخنرانی در جمع مردم و یا 
مدعوین به منظور آگاهی بخشــی مسائل حوزه آب و بیان مشــکالت و استماع سخنان 

مردمی

- نصب بنر در نقاط مختلف شــهری و روستایی به منظور آگاهی بخشی و طلب همکاری 
مردمی جهت برخورد با متخلفان

- اجرای برنامه دانش آموزی نجات آب با همکاری ســازمان آموزش وپرورش اســتان و 
آگاهی بخشی به دانش آموزان

با توجه به وقوع زلزله در استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
چه اقداماتی برای رفاه حال زلزله زدگان در زمینه مصارف آبی انجام داده است؟

این شرکت در نخستین ســاعات پس از زلزله به کمک آسیب دیدگان شتافت و اقدامات 
زیر را انجام داد؛

- توزیع 800 هزار بطری آب شرب بســته بندی شامل بطری های نیم و یک و نیم لیتری 
در بین زلزله زدگان با توزیع 300 هزار آن در آغازین ساعات روز دوشنبه مورخ 96/8/22 

از محل دپوی آب بسته بندی در شهرستان قصر شیرین.
- بازدید با حضور مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایــران و مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران وزارت نیرو در روز اول حادثه به شهرستان های سرپل ذهاب، قصر شیرین، داالهو 

)ریجاب( از سد تنگ حمام )شهدای گمنام( و نیروگاه پیران.
- بازدید و بررسی مدیران و کارشناسان از ســدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و منابع 
آبی منطقه در مناطق 4 شهرستان خسارت دیده از زلزله و برآورد اولیه خسارات و ارسال 
به وزارت نیرو مطابق چک لیســت های اضطراری دســتورالعمل های صــادره و اعالم به 

ادارات ذی ربط.   
- پایش مستمر و روزانه از تأسیسات سدها و شــبکه ها از نظر پایداری با قرائت ابزارهای 

منصوبه.   
- تخلیه و توزیع کمک هــای مردمی، اهدایی از وزارت نیرو، شــرکت مدیریت منابع آب 

و سایر شرکت های آب منطقه ای سراســر کشور با 20 دســتگاه، کانتینر ، 40  دستگاه 
کامیون و 60 دستگاه خودروی کمک دار با اعزام به مناطق حادثه دیده.

- اعزام 5 دســتگاه ماشین آالت ســنگین شامل جرثقیل، کمپرســی، تریلر، کفی و بیل 
مکانیکی به مناطق زلزله زده که هنوز در منطقه حضور دارند.

- اعــزام 50 نفــر از کارکنان شــرکت به منطقه به صــورت مســتمر و تمام وقت جهت 
کمک رسانی و توزیع اقالم ضروری.

- اعزام یک دســتگاه جرثقیل و 2 دســتگاه کانتینر برای کمک به شرکت برق منطقه ای 
مورد نیاز در پست برق 63 کیلوولت سرپل ذهاب.

- حضور نمایندگان شرکت به صورت تمام وقت و شیفتی از روز اول وقوع زلزله تاکنون در 
محل ساختمان مدیریت بحران استانداری کرمانشاه.

- هماهنگی برداشــت مصالح رودخانه ای از رودخانه دله شیر توسط بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی جهت تسطیح و تسهیل در تردد محل اسکان زلزله زدگان.  

- کمک های مالی و تأمین ماشین آالت مورد نیاز )سبک و سنگین(، پوشاک، پتو و غذای 
گرم از روز اول حادثه توســط پیمانکاران و شــرکت های مهندسین مشاور طرف قرارداد 
این شــرکت در طرح های آب رســانی در منطقه حادثه دیده سد هواســان و تنگ حمام 
بخصوص شرکت های فروزنده ساز، آشیانه سازان متین، ایران سر بندر، مهندسین مشاور 

گاماسیاب.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، 
اقبال شانظری در مصاحبه با خبرگزاری برقاب گفت: گفتمان و 
رویکرد دوران جدید مدیریت منابع آب، مدیریت توامان عرضه، 
مصرف و تقاضا اســت و افزود: تحقق این مهم مستلزم دانش و 

فعالیت اجتماعی گسترده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردســتان با تاکید بر اینکه 
بایســتی در این دوران به مولفه هایی اهتمام شــود اگر چه در 
گذشته نیز کم و بیش به این مسائل پرداخته شده اما هرگز در 
چارچوب سیاست های منسجم معطوف به مدیریت مصرف و 

تقاضا پرداخته نشده است.
لزوم توجه به سطح اعتماد مردم به بخش آب کشور و 

برنامه های مربوطه و تالش در جهت افزایش آن
رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کردستان 
گفت: فضایــی از کم اعتمادی در بعضی ســطوح جامعه قابل 
مشاهده است و مسائلی همچون کم بارشی، وضعیت نامناسب 
منابع آب زیرزمینی و یا اقتصاد نامتوازن بخش آب را مردم آنگونه 
که باید ؛ باور ندارند و یا نسبت به آن کم اعتماد هستند. در این 
راستا بایستی از نظرات نخبگان و صاحبنظران استفاده نمود و 
با ارتباط گیری با اقشار مختلف، نسبت به افزایش سطح اعتماد 

عمومی اهتمام نمود.
ضرورت توسعه ارتباطات و گفت وگو میان تمامی 

ذینفعان آب
شانظری ادامه داد: بخش مهمی از برنامه های ما باید معطوف 
به ارتقای این سطح آگاهی ها و سواد عمومی باشد به نحوی که 
چنان چه ضرورت داشــت از سطح مدارس کار شروع شده و تا 
سطح دانشگاه ها و ســایر نهادها تعمیق پیدا کند تا در جامعه 
همانگونه که به شکل وسیعی همه آحاد کشور با این کاال درگیر 
و مرتبط هستند، سطح سواد عمومی نیز نسبت به مسائل مرتبط 

با آب هم به یک سواد همه گیر و فراگیر برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان مولفه بعدی را 
توسعه ارتباطات و گفت وگو میان تمامی ذینفعان آب برشمرد 
و گفت: آب مسئله ای پیچیده است و زمانی در حل این مسئله 
به موفقیت می رســیم که بتوانیم گفت وگوهای صریح، دامنه 
دار و فراگیــری درباره این مقوله را در میــان تمامی ذینفعان 

سازمان دهی کنیم.
سازوکارهای مشارکت دادن مصرف کنندگان را در 

تصمیم سازی ها طراحی کنیم
وی خاطرنشــان کرد: دوران مدیریت مصــرف و تقاضا بدون 

مشارکت فعاالنه با مصرف کنندگان راه به جایی نخواهد برد لذا 
می بایست در عین پرداختن به تامین آب، همزمان در عملکرد 
خودمان این تحول و تغییر را ســازمان دهیم و هر روز بیش از 
روز گذشته ارتباطات خود را با جامعه مصرف کننده و متقاضی 
فعال تر کنیم. این ارتباط و فعال شدن آن ارتباطی باال به پایین 
نخواهد بود بنابراین بایستی سازوکارهای مشارکت دادن مصرف 

کنندگان را در تصمیم سازی ها کم کم طراحی کنیم.
شانظری در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: پیش نیاز و 
پیش شرط چنین سازوکاری این است که ما ابتدا بین خودمان 
و با همکاران خودمان این همکاری و مشارکت جویی و مشارکت 
پذیری را تمرین کنیم و سپس به عنوان یک مجموعه منسجم 
دارای هدف مشترک با ســایر ادارات و سازمان  های مستقر در 
استان و بعد از آن به عنوان یک مجموعه دولتی هدفمند تحت 
مدیریت نماینده عالی دولت در اســتانداری ها با سایر بخش ها 
و مصرف کنندکان چه در شــکل های فردی که بیشتر مصارف 
شــرب را در برمی گیرد و چه در ارتباط با تشــکل های مصرف 
کننده که همچون صنایع و بخش های مرتبط با حوزه کشاورزی 

این امر را محقق کنیم.
وی تاکید کرد: اگر قادر باشیم 10 درصد بهره وری را در بخش 

مبنای کار وزارت نیرو در دوره جدید ســازگاری با کم آبی و نه مقابله با آن می 
باشد، چرا که کشــور در شرایط خشکسالی قرار داشــته و چاره ای جز تغییر 
رویه مصرف و اســتفاده بهینه از منابع آبی و ســازگاری با ایــن اقلیم وجود 
ندارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بر لزوم استفاده از نظرات 

نخبگان برای همکاری بیشــتر با بخش آب تاکید کرد و گفت: آب مســئله ای 
پیچیده اســت و زمانی در حل این موضوع به موفقیت می رســیم که بتوانیم 
گفت وگوهای صریــح، دامنه دار و فراگیری درباره این مقوله در میان تمامی 

ذینفعان سازمان دهی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان مطرح کرد:

 سازوکارهای مشارکت مصرف کنندگان 
در تصمیم سازی ها

 تصورات نادرست در مورد اقتصاد آب باید اصالح شود
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آب کشــاورزی ارتقا دهیم، مطمئنا تضمین بسیار باالیی برای 
رفع هرگونــه نگرانی برای تامین آب مصارق شــرب و صنعت 
خواهیم داشــت. این بخش پیچیده مسئله است که به تنهایی 
از عهده جهاد کشــاورزی ساخته نیست و ما می بایست در یک 
همکاری نزدیک با جهاد کشاورزی و سایر بخش ها دولت را در 
تحقق این هدف یاری کنیم. شانظری گفت برای تحقق این امر 
بایستی برای هر منطقه و مجموعه، گفت وگو درباره این دو مقوله 

بین نخبگان، مردم، مقامات و سایر ذینفعان سامان پیدا کند.
ضرورت ارتقای سواد آب در میان مردم

وی مولفه دیگر را ارتقای سواد آب در مخاطبان و به ویژه مردم 
برشمرد و افزود: ما پیش از این چندین دهه به درستی به ساخت 
زیر ساخت های تامین آب مشغول بوده ایم که در آن دوران بنا 
بر ضرورت، کمتر به موضوع ارتقای سواد آب مردم پرداخته ایم.

شانظری تصریح کرد: سواد آب مجموعه ای از داده ها و اطالعاتی 
است که به مردم منتقل می شــود تا ابعاد مختلف این مقوله را 
بشناسند، قادر باشند به درستی در مورد آن تفکر و نقش آن را 
در زندگی خود درک کنند، روابط متقابل بین آب و غذا را دریابند 
و برای عمل مناسب و سازگار با کم آبی و شرایط اقلیمی کشور 

آمادگی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به تشکیل 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در کشور، گفت: برای نخستین 
بار تالش خواهیم کرد که با کمک هم به جای اســتفاده از واژه 
مقابله با خشکســالی که به لحاظ زمانی، شرایطی موقتی را به 
ذهن مبادرت می کند از عنوان ســازگاری با کم آبی که در ذات 
خود دارای اســتمرار و همیشگی بودن است استفاده کنیم که 
جامعه ما به خوبی بداند موضوع کم آبی همزاد با اقلیم ماســت 
و بایستی برنامه های زندگی، توســعه و رونق تولید خود را در 
کشور براســاس شــرایط کم آبی بازنگری کرده و براساس آن 

تدوین و اجرا کنیم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای کردســتان گفت: پدیده 
خشکسالی در کشور اتفاق افتاده و ادامه دارد و با توجه به تغییر 
اقلیم احتمال هرگونــه اتفاق در میزان ذخیره ســدها امکان 
پذیر است به همین منظور بایستی از ذخایر سدهای استان به 
نحومطلوب و بهینه اســتفاده شود تا دوران خشکسالی سپری 

شود.
 تصورات نادرست در مورد اقتصاد آب باید

 اصالح شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان مولفه بعدی را پاک 

کردن اطالعات بعضا غلط موجود در نزد مردم درباره وضعیت 
منابع و صنعت آب دانســت و گفت: ذهــن تمامی ذینفعان در 
مورد آب مملو از اطالعاتی اســت که بعضا نیاز به تصحیح دارد. 
ازجمله این تصور بعضا ناصحیح را که چون آب شرب و بهداشت 
کمتر از 6 تا هفت درصد مصارف آب کشور را به خود اختصاص 
می دهد پس نسبت به آب کشاورزی اهمیت زیادی ندارد باید 

از ذهن ها پاک کنند.
شانظری اضافه کرد: تصورات نادرست در مورد اقتصاد آب باید 
توسط عملکرد خوب و فعاالنه اصالح شود. ما انبوهی از اطالعات 
در اختیار داریم که می تــوان آن ها را به ذینفعان منتقل کرد تا 

در ارتقای شفافیت و سطح اعتماد عمومی کمک کننده باشد.
 شبکه سازی از نخبگان هر منطقه برای همکاری 

بیشتر با صنعت آب
وی شبکه سازی از نخبگان برای همکاری بیشتر با صنعت آب را 
یکی دیگر از مولفه ها دانست و گفت: ما زمانی موفق خواهیم بود 
که در این حوزه تنها نباشــیم و جامعه و نخبگان که در جایگاه 

مهم و تاثیرگذاری بین مردم قرار دارند با ما همراه باشند.
شانظری عنوان کرد: زمانی که صرفا به دنبال ایجاد تاسیسات 
زیرســاختی تامین آب بودیم، اما در دوران جدید بدون مردم 
هیچ کار مهمی انجام شدنی نیســت لذا درصددیم مشترکان 
خانگی، کشــاورزی و صنعتــی در مدیریت مصــرف و تقاضا 
مشارکت کنند. این کاری نیست که به راحتی انجام شدنی باشد 
و بدون یک ارتباط وسیع و پشتوانه سطح قابل قبولی از اعتماد 
عمومی عملی باشــد. زمانی که قرار باشــد چنین کاری انجام 
دهیم نیازمند نقاط اتصال مناســبی با مردم هستید که در این 
بین جمع های برگزیدگان مردم همچون نمایندگان مجلس، 
اعضای شــوراهای شهر و روستاها و... می تواننند در تحقق این 

مهم به ما کمک نمایند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان یادآور شد: اقتضائات 
دوران مدیریت تامین و عرضه با دوران مدیریت مصرف و تقاضا 
متفاوت اســت و الزامات متفاوتی هم دارد. مهم این است که ما 
قادر به درک این تفاوت باشــیم زمانی کــه این تقاوت را درک 
کردیم می دانیم که ماموریت های جدیدی داریم و این ماموریت 
ها، نیازمندیهای جدیدی خواهد داشــت و دارای اقتضائات و 

الزامات جدیدی است که باید به آن ها بپردازیم.
شانظری خاطرنشان کرد: ما بایستی دقت کنیم که ما یک طرف 
میز و مردم به عنوان مصرف کننده آن سوی میز قرار ندارند بلکه 
ما همه در یک طرف میز قرار گرفته ایم و آن سوی میز مسئله ای 

به نام پایدارسازی منابع آب قرار گرفته است.
 توانمندسازی مردم برای غلبه بر بدمصرفی بخش 

آب و انرژی
شــانظری با تاکید بر اینکه در تالش برای توانمندسازی مردم 
بــرای غلبه بر بدمصرفی در بخش آب هســتیم، اضافه کرد: ما 
نمی خواهیم با دادن اطالعتی ناشی از کم بارشی و کمبود آب 
و جیره بندی آن مردم را بترســانیم و از رهگذر این ترساندن و 
نگران کردن آن ها افراد را وادار به اصالح بد مصرفی کنیم بلکه 
درصددیم به مردم بگوییم با کمــک یکدیگر چه فعالیت های 
را می توانیم انجام بدهیم و ایــن اقدامات هر چند کوچک چه 

تاثیرات بزرگی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: ما اگر به شــیوه های مصــرف خود نپردازیم 
مطمئنا جز اینکه زمان را از دست بدهیم هیچ هنری نکرده ایم. 
ما ضمن اینکه به مطالعه و اجرای طرح های تامین آب خواهیم 
پرداخت ولی پرداخت به این مسائل در سطح افکار عمومی نباید 

موجب غفلت ما از اصالح شیوه های مصرف شود.
 بحران آب را صرفا در کم بارشی نبینیم

شــانظری تاکید کرد: اگر بنده کمتر از لغت بحران آب استفاده 
می کنیم به این معنا نیست که اعتقادی به وجود بحران ندارم 
بلکه به این معناســت که نمی خواهم این تلقی ناصحیح تداوم 

یابد که بحران را صرفا در کم باشی می بینیم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کردســتان در پایان 
خاطرنشــان کرد: اگر بارش هــا به میزان نرمال هم برســد 
کماکان بحران داریم. ما زمانی که کشــت های ممنوعه را در 
برخی نقاط رو به توسعه می بینیم، بحران داریم. ما زمانی که 
بهره وری الزم را در بخش آب کشاورزی نداریم، بحران داریم. 
ما زمانی که به این مسائل اصال توجه نداریم، بحران داریم پس 
بحران مساوی با کم بارشی نیست و باید این مفاهیم را در داخل 

جامعه نهادینه کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفــت: علی رغم تمامی 
مشــکالت موجود می توانیم با اصالح بد مصرفی با کم آبی نیز 
سازگار شویم و به تدریج نقاط ضعف و مشکل را برطرف کنیم.

مهندس شانظری در پایان با اشاره به اینکه قطعاً صرفه جویی و 
مصرف بهینه باالخص در بخش های کشاورزی و شرب کمک 
خوبی برای این موضوع می باشد، گفت بایستی برای تبیین این 
موضوع صدا وســیما و اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران 
پرتالش کما فی الســابق در امر اطالع رسانی، آگاهی بخشی و 

فرهنگ سازی همراهی نمایند. 
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و ...
- تعدیل پروانه ها

- اجرای بانک اطالعاتی و سایت مشترک آب و برق
- ســاماندهي شــرکت های حفار و نصب GPS بر روی 

دستگاه های حفاری
- ایجاد و استقرار بازار محلي آب

- خرید چاه های کم بازده کشــاورزي براي تعادل بخشي 
منابع آب زیرزمیني

- جایگزیني پســاب با چاه های کشــاورزي در دشت هاي 
ممنوعه

- اجراي پــروژه تغذیــه مصنوعي و پخش ســیالب در 
دشت هاي ممنوعه

- مطالعه و اجراي پروژه هاي آبخیــزداري )متولی وزارت 
جهاد کشاورزي(

- به روز نمودن سند ملي آب در محدوده مطالعاتي )متولی 
وزارت جهاد کشاورزي(

- ایجاد تشــکل هاي آب بران و انجام حمایت هاي مالي و 
فني از آن ها

- پهنه بندی و بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمین 
در محدوده مطالعاتي )متولی سازمان زمین شناسی(

-حفر چاه پیزومتري در دشت و تجهیز آن ها
- نصب تجهیزات اندازه گیري منابع آب بر روي پیزومترها 

و چاه های اکتشافي
- تهیه بیــالن و بانک اطالعاتــي محدوده هاي مطالعاتي 

)on line( به صورت برخط
- پروژه هــای پیاده ســازی GIS، تعییــن حریم کمی و 

کیفی منابع آب، تعین سقف کف شکنی
 

دفتر مطالعات پایه منابع آب 
دفتر مطالعات پایه منابــع آب کرمان جهت مطالعه دقیق 
آب دارای 42 ایســتگاه هیدرومتری، 40 ایستگاه تبخیر 
سنجی و 128 ایســتگاه باران ســنجی و 5 ایستگاه برف 
سنجی اســت که آمار و اطالعاتی از قبیل دبی پایه، دبی 
ســیالبی، باران، تبخیر، بارکف، رسوب را تولید و در بانک 
اطالعاتی ذخیره می کند. این آمار زیربنا و پایه و اســاس 

سازه های هیدرولیکی و عمرانی کشور است.

اشاره: استان کرمان یکی از خشک ترین اســتان های کشور است که در فالت مرکزی واقع شده و با 
وســعت زیاد، میانگین بارندگی کم )حدود 50 درصد میانگین کشوری( و فقدان آب سطحی، دارای 
20 درصد باغات کشــور و ذخایر متنوع معدنی اســت. شرکت آب منطقه ای اســتان کرمان بر مبنای 
وضعیت محیطی این استان، برنامه ها و اقدام های متناسبی را انجام داده است که در ادامه گزارش 

کوتاهی از این فعالیت ها بیان می شود. 
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طرح احیا و تعادل بخشی
حفاظت از منابع آب از مهم ترین اولویت های شرکت آب 
منطقه ای استان کرمان اســت. در این راستا طرح احیا و 
تعادل بخشــی با پروژه های پانزده گانه که مهم ترین طرح 
وزارت نیرو است می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت 
و تداوم حیات در استان کند. از مهم ترین پروژه های طرح 
احیا و تعادل بخشی می توان به تشکیل گروه های گشت و 
بازرســی و برخورد با تخلفات، نصب کنتورهای حجمی و 
هوشمند، اطالع رسانی و بسترســازی فرهنگی، مدیریت 

مشارکتی و ... اشاره کرد.
بر این اســاس خالصه عملکرد طرح در ســال 96 عبارت 
اســت از: راه اندازی 37 گروه گشــت و بازرسی در سطح 
اســتان، پر و مســلوب-المنفعه کردن 1539 حلقه چاه 
غیرمجــاز، کنترل بهره بــرداری 290 حلقه چــاه مجاز، 
توقیف 128 مورد ادوات و دســتگاه حفــاری غیرمجاز و 
نصب 3828 کنتور )از ابتدا( بر روی چاه های کشــاورزی، 
برگزاری بیش از 800 جلســه اطالع رسانی و هم اندیشی 
با ذی نفوذان و ذی مدخالن، اجــرای طرح دانش آموزی 

نجات آب برای 80540 دانش آموز.

مهم ترین اقدامات طرح احیا و تعادل بخشی
- تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسي

- کنترل،  نظارت و مســلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد 
پروانه مضر به مصالح عمومي

- تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه
- تهیه و نصب کنتور حجمي و هوشمند آب و برق و ایجاد 

سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه ها
- اطالع رسانی و بسترسازی فرهنگی نشست های دوره ای 
با بهره برداران و مقامات قضایی، اجرایی، گروه های مرجع 
و روحانیــون، برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونی، طرح 
دانش آموزی نجات آب )داناب(، چاپ عکس، بروشور بنر 

اقدامات شرکت
 آب منطقه ای
 استان کرمان
در جهت حفاظت
 از منابع آب
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عملکرد گروه آب های سطحی
- تهیه و ارسال نمودار تخلیه 29 محدوده مطالعاتی

- تهیه و ارسال نمودار کموگراف 29 محدوده مطالعاتی
- تهیه و ارســال نمــودار هیدروگراف واحــد 29 محدوده 

مطالعاتی
- تهیه و ارسال 25 جلد گزارش ادامه مطالعات محدوده های 

مطالعاتی هر سال به صورت ساالنه از 1392 لغایت 1396
- نمونه بــرداری از 804 منبــع آب انتخابی جهــت آنالیز 

شیمیایی سالی دو بار
- اندازه گیری سطح آب 747 حلقه چاه مشاهده ای به صورت 

ماهانه
- آماربــرداری از 34556 حلقه چاه و 239 رشــته قنات و 

1593 دهنه چشمه در سال 92
- انجام عملیات حفاری چاه های مشــاهده ای و اکتشافی و 

ارسال گزارش به متراژ 3528/5 متر
- انجــام عملیــات نگهــداری و ترمیــم شــبکه چاه های 

مشاهده ای و ارسال گزارش به تعداد 40 حلقه
- نصب تجهیزات الکترونیکی ثبت و انتقال اطالعات بر روی 

شبکه سنجش و ارسال گزارش به تعداد 21 دستگاه
- تهیه گزارش های پیشــنهاد و تمدید ممنوعیت به تعداد 

35 مورد
 عملکرد گروه تلفیق و بیالن 

- همکاری در تهیه گزارش های بهنگام ســازی بیالن منابع 
آب در کلیه محدوده های مطالعاتی شــامل: بهنگام ســازی 

حوزه کویر لوت، 
بهنگام سازی حوزه هامون جازموریان، بهنگام سازی کویر در 
انجیر و ساغند، بهنگام ســازی ابرقو سیرجان، بهنگام سازی 

حوزه بندر عباس سدیج، بهنگام سازی کل مهران
- تهیه گزارش های منابع و مصارف به صورت ماهانه، فصلی و 

ساالنه از منابع آب استان
- تهیه گزارش کدگذاری 9 رقمی ایســتگاه های هواشناسی 

و هیدرومتری
- به روزرسانی بانک اطالعات منابع آب استان

- تدقیق مرز دشت ها
- اعمال مرز جدید بر اساس گزارش کدگذاری

- کلیه داده های منابع آب انتخابی و پیزومترهای اســتان تا 
پایان سال 94 و داده های ایستگاه های هیدرومتری مربوط 

به سال آبی 94-93 در بانک اطالعات وارد شده است.
- تهیه گزارش تحلیل روند پارامترهای اقلیمی

- تکمیل و بهنگام سازی سیستم اطالعات جغرافیایی منابع 

آب زیرزمینی و سطحی
- تهیه چرخه آب اســتان در کلیــه محدوده های مطالعاتی 

استان )در حال انجام(
- تهیــه پاســخ نامه های ســازمان ها، دانشــگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی و دانشجویان
 عملکرد گروه تحقیقات کاربردی

- تعامــل و همکاری با گــروه تحقیقات کاربردی شــرکت 
مدیریت منابــع آب و ارتبــاط مؤثر با دفاتــر و بخش های 

مختلف شرکت آب منطقه ای
- شــناخت و آگاهی کافی از سیاســت ها، رویکردها، اسناد 
باالدســتی و برنامه هــای تحقیقاتی کشــور در بخش آب و 
همسوســازی برنامه-ها، فعالیت ها و اهداف گروه تحقیقات 

کاربردی با آن ها
- تــالش در جهــت هدایــت و جهت گیــری فعالیت های 
پژوهشــی در راســتای مأموریت، راهبردهــا و اولویت های 

پژوهشی وزارت نیرو و حل مشکالت صنعت آب
- پیاده سازی نقشــه راه پژوهش و فناوری و برنامه عملیاتی 

تحقیقات
- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور نشر و ترویج دستاوردهای 
تحقیقاتی شــامل برگزاری همایش و سمینار، گرامیداشت 

هفته پژوهش، انتشار دستاوردها و نتایج تحقیقات
- تــالش در جهت تقویت ارتباطات و تعامل با مراکز رشــد، 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشــی در قالب تفاهم نامه، قرارداد 

پژوهشی و ...
- پیاده سازی و نظارت بر حســن اجرای نظام نامه تحقیقات 
آب، آئین نامه ها، دستورالعمل های شــرکت مدیریت منابع 

آب
- همــکاری الزم در زمینــه ایجاد، توســعه و تقویت مراکز 

پژوهشی مرتبط با بخش آب
- بررسی و تائید پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی

- برگزاری منظم جلســات کمیتــه تحقیقــات و راهبری 
جلسات

 ایستگاههای تبخیرسنجی

 الکترونیکی معمولی

 ایستگاه هیدرومتری

 معمولی الکترونیک

 برفسنج های معمولی و الکترونیکی

 برفسنج الکترونیکی برفسنج معمولی

 سطح سنج درون چاهی
ایستگاه هیدرومتریپلمپ چاه آرتزین

ایستگاه تبخیرسنجی

سطح سنج درون چاهی

برفسنج الکترونیکی
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ی شاخص پر و ژ ه ها
 شر کت آ ب منطقه  ا ی ا ستان کرما ن

نوع سد: بتنی وزنی
اهداف سد: تأمین آب شرب و صنعت شهر راور.

شناسنامه طرح:
قرارداد اول به مبلغ: 162 میلیارد ریال.
قرارداد دوم به مبلغ 171 میلیارد ریال.
قرارداد سوم به مبلغ 135 میلیارد ریال.

اعتبار مورد نیاز: 185 میلیارد ریال.
پیشرفت فیزیکی: 91 درصد.

مشخصات فنی طرح:
ارتفاع سد: 42 متر از روی بستر رودخانه.
حجم مخزن در تراز نرمال: 42 میلیون 

مترمکعب.
طول تاج در دره رودخانه: 196/5 متر.
سر ریز آزاد روی بدنه به طول: 50 متر

تاریخ شروع: 87/1/21.
تاریخ خاتمه: 98/4/31.

مبلغ اولیه پیمان: 6100 میلیارد ریال.
مبلغ مورد نیاز جهت اتمام طرح:6750 

میلیارد ریال.
تاریخ شروع: 94/3/6.
تاریخ خاتمه:99/3/6.
مشخصات فنی طرح:

1-  خط انتقال: به طول 88 کیلومتر.
2-  تونل: به قطر تمام شده 4 متر و طول 38 

کیلومتر.
3-  ایستگاه پمپاژ:

الف: ایستگاه کرمان به ظرفیت 3 مترمکعب 
در ثانیه و هد پمپاژ 320 متر.

ب: ایستگاه رابر به ظرفیت 100 لیتر در ثانیه 
و هد پمپاژ 60 متر.

4- تصفیه خانه: به ظرفیت 3 مترمکعب در 
ثانیه.

پیشرفت فیزیکی کل طرح تا پایان خرداد 97: 
44 درصد.
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هدف از اجرای طرح: انتقال آب به میزان 3 
مترمکعب در ثانیه از سد صفارود به کرمان 
و ظرفیت سازی جهت انتقال آب از دریای 

عمان به فالت مرکزی ایران.
شناسنامه طرح:

مبلغ اولیه پیمان: 1390 میلیارد ریال.
مبلغ مورد نیاز جهت اتمام طرح 607 

میلیارد ریال.
تاریخ شروع: 90/12/27.
تاریخ خاتمه:97/12/29.

 طرح انتقال آب
 از سد صفارود به کرمان

تونل انتقال آب به کرمان

سد قدرونی

اهداف طرح:
1-  تأمین آب شرب شهر کرمان.

2-  تأمین آب شرب شهر رابر.
3-   مهار سیالب و روان آب های فصلی.

مشخصات طرح
پیمانکار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء – 

موسسه ثاراهلل
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.

تاریخ شروع: 1386/4/26.
مبلغ اولیه پیمان: 858 میلیارد ریال.

مدت پیمان: 72 ماه.
پیشرفت فیزیکی: %71.

هدف: تأمین و انتقال آب شرب برای کرمان 
و سایر شهرهای استان شامل: سیرجان، 

رفسنجان، زرند، شهربابک، بردسیر، انار و 
 راور و روستاهای اطراف مسیر در بلند

مدت.
شناسنامه طرح:

پیمانکار: شرکت قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء.

مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
تاریخ تحویل زمین: 94/12/19.

تاریخ خاتمه: 98/12/19.
مدت پیمان: 48 ماه.

مبلغ اولیه پیمان: 11727 میلیارد ریال.
اعتبار مورد نیاز: 17000 میلیارد ریال.

پیشرفت فیزیکی: 10/39 درصد تا پایان 
اردیبهشت ماه 97.

هدف از اجرای طرح با رعایت الزامات 
زیست محیطی:

1-  تأمین آب مورد نیاز شرب شهرستان بم، 
بروات، فهرج، ریگان، نرماشیر و روستاهای 

تابعه.
2-  تأمین آب مورد نیاز صنعت.

شناسنامه طرح:
پیمانکار اصلی: شرکت جنرال.

مشاور طرح: شرکت تحقیقات خاک مهار آب با 
مشارکت شرکت طوس آب.

مبلغ قرارداد: 1228500 میلیون ریال.

تاریخ شروع: 90/4/29.
مدت پیمان: 54 ماه

تاریخ خاتمه طبق قرارداد: 94/10/25
تاریخ خاتمه: )پیش بینی(: 98/12/29.

اعتبار مورد نیاز: در بخش خط انتقال 835/4 
میلیارد ریال و در بخش تصفیه خانه 393/1 

میلیارد ریال.
خط انتقال: به طول 53/5 کیلومتر در فاز اول – 

لوله فلزی با اقطار 1000 و 1200 میلی متر.
تصفیه خانه: به ظرفیت 1500 لیتر در ثانیه.

پیشرفت فیزیکی: %41

آب رسانی به شهرهای بم و بروات از سد نساء

سد صفارود

آب رسانی به شهرهای شمالی



مدیر عامل ورییس هیات مدیره شــرکت آب منطقه ای 
فــارس که به مناســبت هفته صرفه جویــی درمصرف 
آب سخن میگفت از ادامه خشکســالی دربخشهایی از 
استان خبرداد واشــاره کرد:درسال جاری آبی میانگین 
بارندگی اســتان حدود132میلی متراست ومتاسفانه 

پراکندگی این بارشــها مناسب نمی باشــد واین نشان 
ازاین است که مابا مساله کم آبی روبرو هستیم وضرورت 
ســازگاری با کم آبی رابایســتی اولویــت اول زندگی 

خودقراردهیم. 
مهندس دهقانی درخصوص وضعیت ســدهای استان، 
گفت: ســدهای فــارس 2 میلیــارد و 921 میلیون متر 
مکعب گنجایش ذخیره آب دارندکه اکنون 745 میلیون 
مترمکعب آب قابل اســتفاده در این سدها جمع شده 

است.
به گفته وی: در سد درودزن با گنجایش 993 
میلیون متر مکعب تنهــا 17 میلیون متر 
مکعب آب قابل اســتفاده در این ســد 

موجوداست.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
فارس اضافه کرد: در ســد مالصدرا 
با گنجایش ذخیره ســازی 440 
میلیون متر کعــب آب، هیچ آب 

قابل استفاده ای وجودندارد.
حمیدرضا دهقانــی ادامه داد: در 
سد سلمان فارسی با 970 میلیون 
مترمکعب گنجایــش ذخیره آب، 
617 میلیــون مترمکعــب آب قابل 
اســتفاده موجود است و در سد تنگاب 
فیروزآباد نیز بــا گنجایش 130 میلیون 
متر مکعــب آب،  15 میلیون مترمکعب آب 

قابل استفاده ذخیره سازی شده است.

این مســول افزود: در ســد رودبال نیز با 82 میلیون متر 
مکعب گنجایش ذخیره آب  68 میلیون متر مکعب آب در 
آن موجود است که 10 میلیون متر مکعب آن حجم مرده 
است.همچنان در سد چشمه عاشق نیز با 69 میلیون متر 
مکعب گنجایش ذخیــره آب  36 میلیون متر مکعب آب 

قابل استفاده در آن موجود است.
رییس هیــات مدیره آب منطقــه ای فارس درخصوص 
وضعیت اعتبارات سال مالی 96گفت:درسال مالی 96که 
تاآخرتیرماه جاری ادامه دارد این شرکت ازمنابع مختلف 
مثل اوراق مشارکت ،اســنادخزانه و2600 میلیارد ریال 
اعتبارجذب ودرطرحهای آب استان هزینه نموده است.

وی درخصوص تامین وانتقال آب شــرب مردم اســتان 
اشــاره کرد:درحال حاضر اولویــت اول وزارت نیرو واین 
شرکت تامین آب شرب مردم است وآب منطقه ای فارس 
دراین راستا تعداد7طرح آبرسانی به شهرها وروستاه های 

مسیراین طرحها دردست ساخت دارد.
 وی ازمردم استان خواست سازگاری با کم آبی رادرزندگی 
خود ســرلوحه قرار دهند وآن رابعنــوان یک فرهنگ به 

فرزندان خود منتقل کنند. 
مهندس دهقانی درخصوص ممنوعیت شــنا دراماکن 
وتاسیسات آبی ورودخانه های استان هشدارداد وازافراد 
خواست ازشنا دراین مکانها خودداری کنند وگرنه عواقب 

آن باخود افراد است.

مدیرعامل آب منطقه ای فارس: 

 راهی به جز سازگاری
 با کم آبی نداریم
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به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس علی نظری اظهار کرد: امســال نســبت به ســال 
گذشته  18 درصد افزایش و نســبت به درازمدت 2 درصد 
کاهش  بارش داشــتیم. با توجه به افزایش بارش در ســال 
جــاری، آورد رودخانه های اســتان از 20 تــا 43 درصد 
نسبت به سال گذشــته کاهش داشت و نسبت به درازمدت 

نیزکاهش 75 تا 85 درصد را شاهد هستیم.
وی افزود: خشکسالی ها اثرات خود را طی سال های گذشته 
تاکنون گذاشته است و ما باید این شــرایط را بپذیریم. در 
کنار خشکسالی ، شاهد تغییر اقلیم و افزایش دما هستیم  و 
به علت اینکه با تغییر اقلیم شدت بارش افزایش و مدت آن 
کاهش یافته است، خاک فرصت ندارد آب را به خود جذب 

کند و آبخوان ها نمی توانند خود را تجدید کنند.
مهندس نظری بیان کرد: به ازای هر درجه افزایش دما 10 
درصد افزایش مصرف ایجاد می شود . در دنیا طی 10 سال 
اخیر افزایش دما 2 دهم درجه بر سانتیگراد بوده است ولی 
در کشــور ما بین 25 تا 38 صدم ســانتیگراد افزایش دما 

داشتیم که استان ما نیز باالترین افزایش را داشته است.
مهندس نظــری با بیان این کــه، امروز بایــد تغییر اقلیم، 
افزایش دمــا و افزایش مصرف را باور کنیــم و بدانیم با این 
شــرایط چگونه برخورد داشته باشیم، اظهار کرد: در استان 
2 میلیــارد و 485 میلیــون متر مکعــب آب تجدید پذیر 
داریم که تا کنون، 87 درصداین آب تخصیص داده شــده 
به کشــاورزی ، 10 درصد شــرب و بقیه صنعت اختصاص 

داده شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: درکشور 
برای درســت مصرف کردن آب نیازمند آمایش ســرزمین 
هستیم. از طرفی جزیره ای رفتار کردن معنادار نیست. پس 
باید چرخه آب را مدیریت کنیم. در ســال گذشته کارگروه 
سازش با کم آبی با عضویت وزیر نیرو، وزیر صنعت و معدن 
و تجارت ومعاون رییس جمهور و رییس ســازمان محیط 
زیست کشورتشکیل شد و باید با هماهنگی  همه بحث های 
آبی را مدیریت کنیم. در حال حاضر نیزحساســیت کافی 
در خصوص آب در اســتان ایجاد شده اســت. می بایست 

راهکارهای خود را به مردم تبیین کنیم تا موفق شویم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلســتان با اشاره به این 
که، اگر مدیریت عرضه و مصرف را تومان داشته باشیم، آب 
به حد کافی داریم، افــزود: وجود 2485 میلیون مترمکعب 
آب تجدید پذیر، دریای خزر ، زه آب ها، آبهای نامتعارف که 
می تواند در بخش صنعت و کشاورزی استفاده شود از جمله 
این موارد اســت که  با مدیریت صحیح می توانیم شرایط را 

از بحران به سمت تنش سوق دهیم.
 وی بیــان کرد: صرفــه جویی در همه بخش هــا از جمله، 
شرب، صنعت و به ویژه  بخش کشاورزی می تواند پتانسیل 
آبی زیادی را آزاد کند. و بدیهی است چون حدود 90 درصد 
مصارف آب کشــور در بخش کشاورزی اســت اگر در این 
بخش صرفه جویی شود، اثربخشی بیشتری را نیز به دنبال 

دارد.

مهندس نظری افزود: اجرای شــبکه هــای مدرن آبیاری و 
زهکشی، اجرای سیستم های نوین آبیاری، استفاده از لوله 
جهت انتقال آب به جای اســتفاده از انهار ســنتی، پوشش 
بتنی انهار جهت جلوگیری از تلفــات آب، جایگزین کردن 
کشــت محصوالت کــم آب طلــب، جلوگیری از کشــت 
محصوالت پر آب طلب ، توســعه کشــت های گلخانه ای، 
نصب کنتورهای هوشــمند، مدیریت مصرف و کنترل بهره 
برداری از چاه ها، استفاده از روش های نوین آبیاری از جمله 
راهکارهایی است که بهره برداران می توانند با رعایت آن در 

مصرف آب  به ویژه کشاورزی به ویژه صرفه جویی نمایند.  
وی بیان کرد: پروانه دار کردن چاههای کشــاورزی مجاز و 
به روز کردن دبی چاهها بر اساس سهم آب پروانه و وسعت 
اراضی کشــاورزی، پر کردن چاههای فاقد پروانه حفر شده 
بعد از سال 1385،کنترل دقیق بهره برداری از چاههای آب 
کشــاورزی؛ بازچرخانی وتصفیه آب و کنتوردار کردن چاه 
های کشاورزی و ... از دیگر راهکارهایی است که وزارت نیرو 

برای مدیریت مصرف بهینه آب در دست اقدام دارد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اســتان در پایان اظهار 
کرد: همچنین آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی، مشــارکت 
مردم در مدیریت آب، بازخوانــی و احیای فرهنگ اقوام در 
مصرف آب، اطالع رســانی در خصوص شرایط کنونی اقلیم 
کشور به آحاد جامعه و استاندارد سازی تجهیزات ک توزیع 
و بهره برداری آب از جمله دیگر مواردی است که می تواند 

در صرفه جویی آب اثرگذار باشد.

 کارگروه سازگاری با کم آبی اقدامی مهم
 در بهینه سازی مصرف آب است

 کارگروه سازگاری با کم آبی اقدامی مهم
 در بهینه سازی مصرف آب است

علی نظری، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان گلســتان گفت: طرح احیا و تعادل بخشی که طی سال های 
اخیر در اســتان در حال اجراســت، توانســته اســت به تعادل بخشــی آبهای زیرزمینی کمک کند، همچنین 
کارگروه ســازگاری با کم آبی اقدامی مهم در بهینه ســازی مصرف آب اســت که کارگروه آن در استان نیز 

تشکیل شده است.  

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

www.barghab. i r 322018
July



 تقویت آبخوان های زیرزمینی
 در دستور کار  آب منطقه ای سمنان
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لطفا در ابتدا خود را معرفی و سوابق اجرائی خود 
را بیان نمایید. 

اینجانب ایــرج حیدریان دارنده مــدرک تحصیلی دکتری 
مدیریت منابع آب از ســال 76 افتخار همکاری در شــرکت 
آب منطقه ای تهران - اداره کل امور آب اســتان قم - رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان 
- مشــاور و نماینده تام االختیار مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در طرحهای مرزی و از سال 1395 تا کنون 
به عنوان رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب 

منطقه ای سمنان مشغول به فعالیت بوده ام . 
 در راستای پیشبرد اهداف و فعالیت های شرکت 

آب منطقه ای  سمنان در راستای حفاظت و 
صیانت از منابع ارزشمند آبی چه اقداماتی صورت 

گرفته است ؟ 
 تجهیز چاه های بهــره برداری به کنتور های هوشــمند 
به منظور کنتــرل دقیق میــزان بهره بــرداری از آب های 
زیرزمینی و تحویــل حجمی آب ، تا کنون بالــغ بر 80% از 
چاه های کشاورزی برقی فعال اســتان مجهز به کنتورهای 
هوشمند گشته اند که با بهره برداری کامل از این کنتورها از 
اضافه برداشــت چاه های کشاورزی جلوگیری بعمل خواهد 
آمد . میزان صرفه جویی از محل جلوگیری از اضافه برداشت 
توســط بهره برداری از کنتورهای هوشــمند در سال 96 به 

میزان 8/97 میلیون متر مکعب بوده است . 
  در پایان سال 96 نیز با وجود مشــکالت مالی و اجرایی، 
مقدمات برگزاری مناقصه خرید و نصب تعداد 199 دستگاه 
کنتور حجمی الکترومغناطیس بر روی چاه های کشاورزی 
استان انجام شــد و هم اینک بخش اول این کنتورها تحویل 

شرکت آب منطقه ای سمنان شده است.
  همچنین در راســتای جلوگیری از برداشــت غیرمجاز 
چاه های فاقد پروانه این شرکت در ســال 96 تا کنون اقدام 
به پر و مســلوب المنفعــه نمودن 72 حلقه چــاه غیر مجاز 
نموده است که از این محل از برداشت غیرمجاز ساالنه 91/. 
میلیون متر مکعب از آب از آبخوان های اســتان جلوگیری 

بعمل آمده است . 
  از محل اصالح پروانه های بهره برداری چاههای غیرمجاز 
کشاورزی استان در ســال 96 حجمی بمیزان 5/32 میلیون 

متر مکعب صرفه جویی شده است . 
  نصب و راه اندازی کامل ســامانه یکپارچه حفاظت و بهره 
برداری منابع آب و امور مشــترکین ) ســاماب ( در ستاد و 
امورات  منابع آب شهرســتانها بمنظور کاهــش زمان ارائه 

خدمات و افزایش کیفیت و یکپارچه سازی فرآیند ها . 
  در سال 96 این شرکت شرایط تشکیل و فعالیت مستمر 
16 اکیپ گشت و بازرسی در ســطح استان بمنظور کنترل 
و نظارت بــر بهره برداری از منابع آب ســطحی و زیرزمینی 
و جلوگیری از بروز تخلف در میزان و نحوه برداشــت از این 

منابع را فراهم نمود  
  تقویــت آبخوان های زیرزمینی با بیــالن منفی از طریق 
اجرای پــروژه های تغذیــه مصنوعی و پخش ســیالب در 
مناطق مستعد و ایجاد تاسیسات و سازه های مناسب جهت 
تغذیه مصنوعی و تقویت منابع آب زیرزمینی از سیالب های 
فصلی که در سطح اســتان از 27 پروژه تغذیه مصنوعی بهره 
برداری بعمل می آید . میزان حجم آبگیری در این 27 پروژه 

در سال 96 میزان 5/68 میلیون متر مکعب می باشد. 
  کنترل ، نظارت و ساماندهی دستگاه های حفاری با نصب  
جی پی اس و رهگیری این دســتگاه ها بصورت مستمر در 

سامانه پایش . 
  با افزایش قابل توجه وقوع سیالب در کشور 

شرکت آب منطقه ای استان سمنان چه تمهیداتی 
را در بخش مدیریت سیالب انجام داده است ؟

مهمترین اقــدام قانونی پیش بینی شــده در جهت کاهش 
مخاطرات ســیالب موضــوع تعییــن حد بســتر و حریم 
رودخانه ها می  باشــد که این مهم در شرکت آب منطقه ای 
ســمنان در ســالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته،به 
طوری که ایــن مطالعات برای حــدود 30%  از رودخانه ها و 
مسیلهای شاخص استان به پایان رسیده است و با اتمام این 
مطالعات و انجام پیگیریهای حقوقــی آن ضمن جلوگیری 

از تجاوز به حد حریم و بســتر رودخانه از طرف سودجویان، 
امکان عبور ایمن سیالب فراهم خواهد آمد و از بروز خسارات 

به مجاورین رودخانه ها جلوگیری خواهد شد.
 اقداماتی که در زمینه مبارزه با برداشتهای غیر 
مجاز آب های سطحی و زیرزمینی انجام گرفته 

است را شرح دهید ؟ 
تشــکیل 16 اکیپ گشــت و بازرســی جهت جلوگیری از 

برداشت های غیرمجاز
انسداد 72 حلقه چاه غیر مجاز با برداشت 91%  میلیون متر 

مکعب در سال 96 
نصب کنتور هوشــمند بر روی 80%  چاه های کشــاورزی 
مشــمول نصب جهت جلوگیری از اضافه برداشت چاه های 

غیرمجاز 
 لطفا در خصوص اهداف پروژه سد فینسک 

توضیحاتی بفرمایید ؟
سد مخزنی فینســک در فاصله 70 کیلومتری شمال شرق 

شهر سمنان قرار دارد.
ســد فینســک بمنظور تنظیم و تامیــن آب در بخش های 

مختلف ذیل احداث می گردد:
-تامین بخشی از نیاز شرب شهرستانهای سمنان،مهدیشهر 

و سرخه به میزان 7/5 میلیون متر مکعب در سال
-تامین حقابه کشاورزی پایین دست در استان مازندران به 

میزان 0/81 میلیون متر مکعب در سال
تامین نیاز زیست محیطی و پایداری جریان به میزان 2/23 

میلیون متر مکعب در سال
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

 لطفا در ابتدا خودتان را برای خوانندگان برقاب 
معرفی کنید.

به نام خــدا. بنده سیدهاشــم فاطمی کارشــناس آبهای 
زیرزمینی هســتم که  از ســال 1380 وارد شــرکت آب 
منطقه ای اســتان چهار محال و بختیاری شــدم. ابتدا در 
بین سالهای 1380 تا 1389 رئیس گروه آبهای زیرزمینی 
استان بودم. در سال 1389 به عنوان کارشناس منابع آب 
شهرستان های ســامان و بن تا سال 1394 فعالیت داشتم 
و از ســال 1395 مدیر اداره منابع آب کوهرنگ و فارسان 

شدم.
موفقیت هایی که شرکت آب منطقه ای استان چهار محال 

و بختیاری تا کنون کسب کرده است را ذکر بفرمائید.
ما در گروه استانهایی هستیم که کمترین چاه غیرمجاز در 
آن حفر شده است. در حال حاضر به عنوان دومین استان 
بعد از سمنان و عنوان کم برداشــت ترین آب زیرزمینی را 
داریم. حجم برداشت از آب های زیرزمینی در حدود کمتر 

از 2 میلیون مترمکعب است. 
 برگزاری کالس های آموزشی درزمینه حفاظت 

از محیط زیست و منابع آبی تا چه میزان موثر 
بوده است؟

مــا در شــرکت آب منطقــه ای چهارمحــال و بختیاری 
فعالیت های متعــددی را در برنامه کاری خود قرارداده ایم 
که به صورت مختصر برایتان بازگو می کنم. طرح داناب که 
دانش آموزان پایه های 7 و 8 و 9 اســتان که حدود یکصد 

هزار دانــش آموز بوده اند مخاطب مــا در اجرای این طرح 
بودند. آموزش معلمین که در مناطــق 17 گانه آموزش و 
پرورش یک محتوای آموزشی تهیه شد که وضعیت آب در 
ایران و جهان را نشــان می داد که توسط رابطین آموزشی 
ارائه شــد. در بخش کشــاورزی هم دوره هــای مختلفی 
آموزشــی برای آشــنای با راهکارهای صرفه جویی تدوین 
شد که با همکاری نیروی انسانی جهاد دانشگاهی وحمایت 
صدا و ســیما به مرحله اجــرا در آمد. مــا در بخش اطالع 
رســانی با همکاری با صدا و ســیما و حضور در برنامه های 

مختلف به ارائه مشکالت و راه حل ها پرداخته ایم.
برای صیانت کیفی از منابع آبی استان چه 

برنامه هایی دارید؟
ما با طرح موارد و منابع آلوده کننده آب به تشریح این موارد 
را بازگو کرده و با اطالع رســانی به همگان تالش می کنیم 

که روشنگری نماییم. ما سه نوع آلوده کننده آب داریم:
 الف پسماندهای صنعتی و کشاورزی و خانگی
 ب- پساب های صنعتی و کشاورزی و خانگی

 پ- پساب مزارع پرورش ماهی
شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری در این 
بخش ها هم ورود پیدا کــرده و با مخاطبین مختلف درگیر 
هر گروه وارد تعامل و آموزش شــده مخاطبین این گروه ها 
بیشتر زنان خانه دار و کشــاورزان بوده اند. البته نباید بحث 
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی را هم فراموش کنیم.

لطفا درباره ظرفیت سدهای استان و اینکه در 

شرایط کمبود بارش سال جاری تا چه میزان 
می توانند پاسخگوی نیاز استان باشند توضیح 

بفرمائید.
امسال سال بسیار سختی است. بشــدت از کم آبی آسیب 
دیده ایم. این آســیب در موارد مختلف مشــهود است. با 
توجه به این مطلب که ســد کارون 4 در اســتان ما است 
ولی چون در خروجی اســتان اســت برای مــا بهره وری 
ندارد. ســد چقازخور با گنجایــش 45 میلیون مترمکعب 
فقط در حدود 1/3 )یک ســوم( آب دارد کــه از این آب 5 
میلیون سهم زیست محیطی است مقداری تبخیر می شود 
)باتوجه به شــدت گرما این مقدار قابل توجه است( و سهم 
کشاورزی بســیار کم است. سد ســورک را داریم در سال 
1393 افتتاح شــده و بخاطر عدم بارش باران متأســفانه 
خشک است. سد بیدکان جهاد کشــاورزی احداث کرده 
که امسال با توجه به پاییز و زمستان 3 میلیون مترمکعب 
آب دارد که قابل توجهی نیســت. متأسفانه به دلیل اتمام 
ذخایر برفی زرد کوه چشــمه های آب زیرزمینی کم آب و 
بعضاً خشک شده است. دبی آب رودخانه ها کم شده. اکثر 
رودخانه های فصلی خشک و رودخانه های جاری به فصلی 

تبدیل شده اند. 
 طرح ها و پروژه هایی که در زمینه بهبود مصرف 

آب دارید را ذکر بفرمایید
بهبود مصرف نگاه اول ماست و در مورد کشاورزی این نگاه 
باید اصالح شود که عمده ترین مصرف کننده اصلی بخش 
کشاورزی اســت ما مترصد ایجاد تعامل با جهاد کشاورزی 
هستیم که متأسفانه هم در استان و هم در بخش باالدستی 
تعامل کم است. ما قصد داریم ضرایب تعدیل در دشت ها را 
اعمال کنیم ابزار را داریم ولی جهاد را با مشکل توانسته ایم 
قانع کنیم. ما نیازمند این هســتیم که این تعامل بیشــتر 
شــود. منابع آبی ما به دلیل عدم داشتن برنامه کشت برای 
کشاورزان هدر می رود که این حجم به میزان سی درصد از 
کل است ما در سطح منطقه با کشت هندوانه، گوجه، هلو و 

سیب مصرف آب زیادی داریم.
و سخن آخر

اگر آب صرفه جویی نشــود و اگر به صرفه های زیر زمینی 
توجه نکنیم شــاید در کوتاه مدت به ســود مالی برسیم و 
اقشاری از جامعه منتفع شوند ولی در درازمدت که سطح 
آب های زیرزمینی نشست پیدا کرد و سطح دسترسی کم 

شد ما با مشکالت عدیده ای مواجه خواهیم شد. 

کارشناس آبهای زیرزمینی شرکت 
آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری
 در مصاحبه اختصاصی
 با نشریه برقاب:

آسیب های
 کم آبی 
جدی است
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حجم ذخیره مخزن ســد اکباتان در حال حاضر به 31 میلیون و 
680 هزار مترمکعب اســت که به میزان 94 درصد حجم مخزن 

سد را تشکیل می دهد.
 ســتوده افزود: حجم ذخیره آب در مخزن ســد کالن مالیر 44 
میلیون مترمکعب و در سد ســرابی 8/7 میلیون متر مکعب می 
باشــد.  در مجموع تاکنون تعداد 184 جلسه شورای حفاظت از 

منابع آب در استان و شهرستانها برگزار گردیده است .
ســتوده تصریح کرد: در ســال 96 تعداد 507 حلقه از چاههای 
غیرمجاز ودارای حکــم قضائی با حجم آب صرفه جویی شــده 
بیش از 29 میلیــون مترمکعب وعمق انســداد 15 کیلومتر پرو 

مسدودشده است.
وی تاکید کرد: در مجموع از ابتــدای اجرای طرح احیاء و تعادل 

بخشی تاکنون تعداد 2807 حلقه چاه غیرمجاز 
با حجــم آب صرفه جویی شــده بیش از 228 
میلیون مترمکعب وعمق انســداد 98 هزار متر 

پرو مسلوب المنفعه گردیده است.
ســتوده افزود: در مجموع تعداد 3664 دستگاه 
کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاههای مجاز 
نصب گردیده که بیشترین آنها مربوط به دشت 

رزن - قهاوند است.
وی ادامــه داد: تعهد ما برای نصــب کنتور در 

سال96 تعداد 400 دســتگاه بوده است که بیش از 400 دستگاه 
نصب شد، که پیشرفت 100درصدی نسبت به تعهد نصب را نشان 
می دهد.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اخذ 
تصمیمات هیأت دولت در خصوص سازگاری با کم آبی ادامه داد: از 
مصوبات این جلسه کنترل کشت بهاره ،تحویل حجم آب در سقف 

ساعت کارکرد انجام شود و ... می توان اشاره کرد.
ســتوده کاهش حداکثر 30 درصد از آب فضای سبز شهرداری ها 
و شرب دستگاه های اداری تا پایان سال جاری را از دیگر مصوبات 
خواند و گفت: تعریف الگوی مصــرف آب به منظور جلوگیری از 

مصرف بیش از حد آب از دیگر تصمیمات است.
 وی گفت: چاههای غیرمجازی که در حریم چاههای آب شــرب 
قرار دارند تمامی دستگاهها به ما کمک بکنند تا سریعا« نسبت به 

انسداد آنها اقدام نمائیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: حتی چاههایی که 
دارای مجوز هســتند نیز نباید در حریم چاههای آب شرب اقدام 

به حفاری نمایند تا تاثیر سوء بر روی این چاهها نداشته باشد.
ســتوده اظهار کرد: تعداد 1186 حلقه چــاه غیرمجاز در حریم 
چاههای آب شــرب اســتان وجود دارد که تعداد 374 حلقه آن 

تاکنون پرشده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان با بیان اینکه 
اســتان دارای 13 دشت است، گفت: 6 دشــت در استان همدان 
وجود دارد و 7 دشت این استان با سایر استان ها مشترک است که 
دشت اسدآباد، همدان- بهار، رزن- قهاوند، مالیر و کبودراهنگ 
مهمترین دشت های این استان به شمار می روند که همگی به لحاظ 

توسعه کشاورزی دشت های ممنوعه هستند.
وی با اشاره به اینکه دشت های رزن- قهاوند، کبودراهنگ و اسدآباد 
دشت های بحرانی استان بوده که وضعیت مناسبی ندارد، گفت: 
میانگین افت آب های زیرزمینی در این دشــت ها حدود یک متر 
در سال اســت که با اجرای اقدامات احیاء و تعادل بخشی مقداری 
وضعیت این دشــت ها بهتر شده و شیب افت سطح آب آنها مالیم 

شده است.
ستوده با بیان اینکه وجود 28 فروچاله در استان همدان گزارش 
شده است، اظهار کرد: فروچاله در دشت های کبودراهنگ و رزن-

قهاوند به وجود آمده که آخرین فروچاله استان در 4 سال گذشته 
در روستای بابان کبودراهنگ ایجاد شد.

وی ادامه داد: مهمترین علت ایجاد فروچاله در دشت های استان 

برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بوده به طوریکه الیه های زیرین 
این دشت ها سنگ های آهکی با خلل و فرج زیادی است که با خالی 

شدن این منافذ فشار طبقات باال باعث ایجاد فروچاله می شود.
ســتوده گفت: در حال حاضر براساس میانگین جهانی 70 درصد 
آب در بخش کشــاورزی، 10 درصد شرب و  20 در بخش صنعت 
مصرف می شود و این درحالی است که در استان همدان 90 درصد 
آب در بخش کشــاورزی و 10 درصد در مصرف خانگی و صنعت 

مصرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
با اشاره به اینکه میزان آب تجدید شده در کشور 
کاهش یافته اســت، یادآور شد: درصد مصارف 
منابع آبی در کشور شــامل 40 درصد آب های 

سطحی و 60 درصد آب های زیرزمینی است.
 وی با اشــاره به افت کیفی و گسترش آلودگی 
منابع آبی اســتان گفت: همدان دارای 3 حوزه 
آبخیز کرخه، سفید رود و دریاچه نمک است، که 

تنها خروجی آب استان از سمت حوزه آبریز کرخه است.
ســتوده با بیان اینکه دشــت های این اســتان با افــت آب های 
زیرزمینی مواجه هستند گفت: بیشترین افت آب مربوط به دشت 

کبودرآهنگ به میزان 41 متر است.
ستوده با اشاره به اینکه 15 طرح در راستای احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیر زمینی همدان در دست اجراست افزود: از این تعداد 
11 پروژه در حــوزه وزارت نیرو، 3 پــروؤه در حوزه وزارت جهاد 
کشاورزی و یک پروژه در حوزه سازمان زمین شناسی کشور است.
ستوده درباره ســیمای منابع آبی در استان نیز خاطرنشان کرد: 
تمام دشت های اســتان ممنوعه و از این تعداد دشت های رزن، 
قهاوند، کبودراهنگ و اسدآباد دشــت های ممنوعه بحرانی و در 

مرحله هشدار هستند.

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:  

 وجود 28 فروچاله  
در استان همدان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
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سیاست آب منطقه ای استان مازندران تشریح شدسیاست آب منطقه ای استان مازندران تشریح شد

برنامه سازگاری با کم آبی
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه متوسط بارش این استان در هشت ماه اول سال آبی 
)مهر 96 لغایت اردیبهشت 97( در مقایسه با متوسط درازمدت )چهل ساله( حدود 11 درصد و آبدهی 
رودخانه ها در مقایسه با متوسط درازمدت حدود 15 درصد کاهش داشته است گفت: در برنامه ریزی و 
بهره برداری از منابع آب برای مقاصد و مصارف مختلف می بایست برنامه سازگاری با کم آبی را پیاده کرد.

وضعیت بارش و رواناب و ذخیره آب در استان
دکتر محمدابراهیم یخکشــی گفت: متوسط سطح آب 
زیرزمینی استان در مقایسه با دوره درازمدت حدود یک 
متر افت داشته و در بعضی مناطق این افت خیلی بیشتر 
است و همچنین آبدهی چشــمه ها نیز در مقایسه با 10 
سال گذشــته حدود 40 درصد کاهش داشته و کیفیت 
آب زیرزمینی نیز در مقایسه با ده سال گذشته بدتر شده 

و شوری آن بیشتر شده است. 
به گزارش روابــط عمومــی آب منطقــه ای مازندران، 
یخکشی افزود: در ســال جاری خشکی مفرطی بر کشور 
حاکم است و استان نیز سال بسیار خشکی پیش رو دارد. 
شدت این خشک ســالی نیز در مناطق غرب، مرکزی و 

شرق استان متفاوت خواهد بود.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: در طول 
پنجاه سال اخیر فقط یک ســال از بارش سال 96 کمتر 
بوده و همچنین میزان بارش برف در ارتفاعات نیز بسیار 
کم بوده و آبدهــی رودخانه ها نیز به طور متوســط 50 

درصد نسبت به متوســط دوره 40 سال گذشته کاهش 
یافته اســت و این کاهش ها بین 25 درصد در رودخانه 

هراز تا 85 درصد در رودخانه تجن متفاوت است.
وی با اشــاره بــه وضعیت ذخایر ســدها گفــت: میزان 
پرشدگی سدها به طور متوســط در ابتدای فصل زراعی 
در استان 51 درصد حجم مخزن بوده و این پرشدگی در 
سد شــهید رجایی حدود 30 درصد اتفاق افتاد یعنی در 
حدود 30 درصد از مخزن ســد شهید رجایی آب ذخیره 
شده است. این کاهش آب سد شهید رجایی در 20 سال 

دوره بهره برداری بی سابقه بوده است.
یخکشی پهنه تأثیر این خشک ســالی را بر همه مناطق 
استان حاکم دانست و تأکید کرد: در زیردست سد شهید 
رجایی به دلیل وابســتگی به آب سد شهید رجایی عمق 

تأثیر بیشتر خواهد بود.

اقدامات مهم برای تأمین آب در سال جاری
رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران تأکید کرد: از 

ابتدای سال آبی که پیش بینی ها حکایت از کم آبی سال 
جاری داشــت جلســات متعددی بین دستگاه های آب، 
جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استانداری تشکیل شد 
و در شورای حفاظت منابع آب استان نیز شرایط موجود 
حال و آینده بررسی و کارگروه های مقابله با خشک سالی 
در حوزه آب شرب و کشاورزی تشکیل شد. وی همچنین 
گفت: برای ســازگاری با کم آبی تصمیمات خوبی برای 
تأمین آب شــرب و کشاورزی اتخاذ شــد که مهم ترین 

تصمیمات و راهکارهایی اتخاذ شد که عبارتند از:
- تأکید بر اولویت تأمین آب شــرب شــهرها، روستاها و 
برنامه ریزی و انجام اقدامات اضطراری الزم از جمله حفر 
چاه، آب رسانی از ســدها در بعضی از شهرها و نیز تأمین 

آب سیار برای روستاها
- آگاهی رسانی به کشــاورزان از طریق رســانه ها و نیز 
شهرســتان ها و بخشــداری ها و دهیاری ها و برگزاری 
حدود 100 جلسه در روستای پرجمعیت استان با هدف 
اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی با حضور جمعیتی 
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بالغ بر 10 هزار نفر از کشاورزان
- توصیه به کشــت جایگزیــن در بعضــی از مناطق از 
جمله پائین دست سد شــهید رجایی و همچنین کشت 

محصوالت کمتر آب طلب
- اطالع رســانی، تشــویق و ترغیــب در زمینــه بیمه 

محصوالت کشاورزی
- کمــک و انجام اقدام عملیاتــی در آبگیری 800 قطعه 
آب بندان که به طور متوســط حدود 90 درصد آبگیری 

شده اند
- برنامه ریزی برای انجام عملیات در مزرعه برای کاهش 

مصرف آب
- توجه به عدم کاشت ارقام کم محصول

- تشــکیل کارگــروه مشــترک عملیاتــی در ســطح 
شهرستان ها برای تقسیم و توزیع آب و بکارگیری بیش 
از 300 نفر به طور شبانه روزی در امر تقسیم و توزیع آب 
از سوی شرکت و بهره گیری از مشارکت بیش از 500 نفر 

آبیاری محلی
- انجــام الیروبی های انهار و تعــدادی از آب بندان ها در 

سطح استان
- آماده سازی و بازســازی بیش از 1800 سردهنه تا در 

استان
- بازگشایی زودهنگام سد تا برای مزارع

- نوبت بندی آب و حضور شــبانه روزی پرســنل جهت 
بهبود و تقسیم و توزیع آب

- اجرای طرح های فوری اضطراری نظیــر انتقال آب از 
سیستم البرز به سیستم سد شــهید رجایی، نصب پمپ 
تا، حفر و تجهیز چاه در مناطق دارای پتانسیل به مناطق 

آسیب پذیر
- کمک به حل مســائل سوخت و برق رســانی فوری به 

چاه ها

- استفاده از زهکش تا، پســاب تا و آب خروجی به دریا 
برای حل مسائل کم آبی

- پیش بینــی انجام باروری ابرها با کمــک مرکز باروری 
ابرها و سپاه و پیگیری های انجام شده در این خصوص

برنامه میان مدت و درازمدت آب منطقه ای 
مازندران

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه 
اقتصاد مازندران آب پایه بوده تأکید کرد: آب موجود باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
یخکشــی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کاهش هدر 
رفت آب های سطحی در کشــاورزی و افزایش راندمان 
را دنبال می کنیم، از وجود 15 هزار هکتار شــبکه مدرن 
در استان خبر داد و گفت: 4 شبکه آبیاری و زهکشی در 
پائین دست سدهای گلورد، البرز، هراز و طرح انتقال آب 

چالوس در سطح 170 هزار هکتار در دست اجراست.
وی با بیان اینکــه 9 درصد حجم آب های ســطحی در 
سدهای استان ذخیره می شــود، افزود: با اجرای 4 طرح 
ســد گلورد، هراز، تکمیلی البرز و سیســتم چالوس، در 
تالش هســتیم مهار آب های ســطحی را به 32 درصد 

برسانیم.
وی یادآور شــد: با بهســازی آب بندان تا ظرفیت شان از 
350 میلیون مترمکعــب به 550 میلیــون مترمکعب 

افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل آب منطقه ای مازنــدران با بیان اینکه احداث 
10 سد در دست مطالعه است، از اجرای 5 سد الستیکی 

در استان خبر داد.
یخکشی با اعالم اینکه تنها دشت ممنوعه آب زیرزمینی 
شمال کشور در شــرق مازندران واقع شده است، گفت: 
طــرح صیانت و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی را 

در دســت اجرا داریم تا منابع جایگزیــن پیدا و پایداری 
آب های زیرزمینی بیشتر شود.

وی با اشــاره به اینکه 95 درصد آب آشــامیدنی استان 
از آب های زیرزمینی تأمین می شــود، توضیح داد: طرح 
جامع آب آشامیدنی استان در قالب 9 مجتمع آب رسانی 
شهری و روستایی تهیه شــد و در این راستا 100 درصد 
شهرها و 80 درصد روستاها مازندران تحت پوشش این 

طرح قرار دارند.
مدیرعامل آب منطقــه ای مازندران با بیــان اینکه یک 
هزار کیلومتر نقشــه تعیین حریم و بستر رودخانه تهیه 
شد، ادامه داد: در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی 
رودخانه ها، برداشت شن و ماســه را محدود و هم اکنون 

رودخانه ها در حال احیا هستند.
مدیرعامــل آب منطقه ای مازندران میــزان اعتبار مورد 
نیاز برای اجــرا و تکمیل طرح های در دســت مطالعه و 
اجرا شــرکت را 5 هزار میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد 
در تالش هســتیم عالوه بر اعتبــارات عمومی از طریق 
فاینانس، مشــارکت بخش خصوصی، مــردم و ذینفعان 

منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.
یخکشی میزان ســرمایه گذاری انجام شــده توسط آب 
منطقــه ای مازندران در بخش آب را در طی چهار ســال 
گذشته 950 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون 
آب منطقه ای مازنــدران 170 پروژه را با 250 قرارداد در 
دست انجام دارد که با تکمیل این طرح تا میزان شاخص 
مهار آب استان در پشت ســدها از 9 درصد فعلی به 32 
درصد، میزان شــبکه مدرن آبیاری و زهکشی استان از 
15 هزار هکتار به 200 هزار هکتــار افزایش و با اجرای 
طرح های متعدد آب رســانی از جملــه تصفیه خانه آب 
شرب و اجرای خطوط انتقال کیفیت و کمیت آب شرب 

شهروندان ارتقاء خواهد یافت.
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به گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای 
بوشهر مهندس شــاهپور رجایی مدیر عامل این شرکت و 
رییس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان 
در جلسه شــورای حفاظت از منابع آب استانی که با حضور 
استاندار ودیگر مسئوالن دستگاه های اجرایی استان برگزار 
شد، میزان آب مصرف ساالنه اســتان را یک میلیارد و 20 
میلیون متر مکعب دانست و اظهار داشت: از این میزان،102 
میلیون متر مکعــب از منابع داخلــی و 900 میلیون متر 

مکعب از منابع سطحی است.
وی با بیان اینکه 41 درصد منابع سطحی برداشت می شود 
گفت:  54 درصدآب مصرفی اســتان بوشــهر از منابع زیر 
زمینی، 41 درصد از منابع سطحی و 5 درصد از نمک زدایی 

تامین می شود.
مدیرعامل شــرکت ســهامی آب منطقه ای  بوشهر با بیان 
اینکه 81 درصد آب اســتان بوشــهر در بخش کشاورزی 
مصرف می شود، بیان کرد: 12 درصد در بخش آب شرب و 

یک درصد نیز در بخش صنعت مصرف می شود.
رجایی از اجرایی شــدن طرح ســازگار بــا کم آبی خبرداد 
و افزود: برای اجرایی شــدن این طرح در استان بوشهر 20 

برنامه عملیاتی تعریف و تدوین شده است.
وی، اعتبار مورد نیاز برای عملیاتی شــدن برنامه تدوینی 
سازگار با کم آبی در استان را 4300 میلیارد تومان دانست 
و گفت:از این میزان اعتبار 380 میلیارد تومان آن از منابع 
عمومی، بیش از 3 هــزار و 400 میلیارد تومــان از طریق 
تســهیالت بانکی و 308 میلیارد تومان از روش ســرمایه 

گذاری بخش خصوصی تامین اعتبار می شود.
وی همچنین با اشــاره به  تامیــن آب از طریق نمک زدایی 
آب دریا بیان کرد: بر اســاس تدوین طرح سازگار با کم  آبی 
می توان با ظرفیت 172 هزار متر مکعب در روز، آب از طریق 
نمک زدایی آب دریــا تولید کرد کــه 45 درصد منابع آبی  

استان تا سال 1404 شامل می شود.
رجایی با تاکید بر تفکیک آب آشــامیدنی با دیگر مصارف 
افــزود: در ایــن زمینه طرح جداســازی آب فضای ســبز 
شهرداری ها، آب فضای سبز و احشام روستاها تدوین شده 

که نقش مهمی در جبران کمبود آب آشامیدنی دارد.
وی با اشــاره به اجرای طرح آب آشامیدنی کارتی افزود: در 
راستای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ایستگاه آب 
کارتی در شهرستان جم ایجاد شد و به زودی در روستاهای 

این شهرستان اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر افزود: 

نمونه این طرح در دیگر شهرها و روستاهای استان به ویژه 
دیر، عســلویه، نخل تقی و مناطق پشتکوه دشتستان اجرا 

می شود.
استاندار بوشهر در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان 
بوشــهر با اشــاره به اجرای آبیاری نوین در اراضی 2 هزار و 
400 هکتاری سعدآباد دشتســتان گفت: آب آشامیدنی از 
آب تامین فضای سبز در تمام شهرداری های استان بوشهر 

تفکیک شود.   
به گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای 
بوشهر عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر با اشاره به بحران 
کم آبی و ضرورت پاسخگویی مسئوالن به نیازها و مطالبات 
مردم اظهار داشت: یکی از عقب ماندگی های تاریخی استان 
بوشهر در حوزه تامین آب اســت که  بسته پیشنهادی اب 
منطقه ای بوشــهر باید بر اســاس برنامــه  زمان بندی  آن 

تکمیل و اجرایی شود.
وی، با تاکید بر نقش مهم شورای حفاظت تامین آب در حل 
مشکالت اســتان تصریح کرد: برنامه های این شورا باید به 
سمت و سویی هدایت  شــود که  حل مشکالت بحران آب 

استان را در پی داشته باشد.
استاندار بوشهر از اجرای طرح آبیاری نوین در نخلستانهای 
استان خبرداد و افزود: در این راستا طرح آبیاری تحت فشار 
برای اراضی نخلســتانی اســتان تدوین و اجرایی شده که 

امسال این طرح تسریع خواهد یافت.
گراوند با اشــاره به نقش مهم اجرای طرح آبیاری نوین در 
کاهش مصرف آب در اراضی کشــاورزی گفت: بدون شک 

حجم قابل توجهی از مصرف آب در تبدیل آبیاری ســنتی 
به نوین در اراضی نخلستانی اســتان ذخیره و صرفه جویی 

خواهد شد.
وی از اجرای نظام پایش مدیریت ســبز در استان خبرداد و 
بیان کرد: این طرح باید در تمام دستگاه های اجرایی شامل 
هوشمندسازی برق مصرفی و مدیریت مصرف آب اجرایی 

شود.
وی  بــا تاکید بر نصب شــیرهای کاهنده مصــرف آب در 
دستگاه های اجرایی و ادارات استان گفت: استفاده از پساب 
فاضالب در شهرهای بوشــهر، دیلم و گناوه برای تامین آب 
فضای ســبز با نصب دســتگاه تصفیه فاضالب مورد تاکید 

است.
اجرای بازچرخانی آب در صنایع معدنی اســتان و توســعه 
کشت گلخانه ای در نقاط مختلف استاناز دیگر برنامه های 
مندرج در بسته پیشنهادی مذکور بود که استاندار بوشهر بر 

ضرورت اجرای آن همراه با  برنامه های تشویقی تاکید کرد.
استاندار بوشــهر با تاکید بر توجه به کشت گونه های جدید 
گیاهی کم آب بر در بوســتان های روســتایی در حال اجراء 
افزود: در این زمینه همکاری پژوهشی مراکز آموزش عالی 
از جمله دانشگاه خلیج فارس مورد توجه است که اعتبارات 

پژوهشی این بخش تامین می شود.
گراوند بر تســریع در اجرای طرح  تامین آب آشــامیدنی 
دشتستان تاکید کرد و افزود: حفاری چاه های طراحی شده 
در تامین آب آشامیدنی مناطق مختلف دشتستان تسریع 
شــود تا بتوان هر چه سریع تر مشــکل آب آشامیدنی این 

مناطق را برطرف نمود.
وی  خاطر نشــان کرد:  آب مورد نیاز احشــام و فضای سبز 
روستاها با آب آشامیدنی ساکنان روستاها باید تفکیک شود 
که اقدام آبفار اســتان در تدوین اجرای طرح آب  انبارهای 

روستایی مورد تقدیر است.
اســتاندار بوشــهر با تاکید بر نقش مهم دهیاری ها در حل 
مشکالت روســتاها تصریح کرد: از اعتبارات و منابع مالی 
دهیاری ها در حل مشــکالت روستاها اســتفاده شود که 
ساخت آب انبار برای تامین آب فضای سبز و دام روستائیان 
از آن جمله اســت.  گراوند با تاکید بر توجــه به آموزش و 
فرهنگ ســازی در عرصه های گوناگون بــه ویژه مدیریت 
مصرف آب و انرژی برق گفت: اســتفاده از ظرفیت سمن ها 
برای آمــوزش و آگاه ســازی جامعه در راســتای مقابله با 
مشــکالت گوناگون از جمله مدیریت صحیح مصرف آب و 

برق باید مورد توجه قرار بگیرد.

بسته پیشنهادی سازگاری با کم آبی
 استان بوشهر ارائه شد

مهندس شاهپور رجایی ، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به تشکیل کارگروه سازکار با 
کم آبی گفت: در این کارگروه 20 برنامه و طرح عملیاتی در کمیته استانی بوشهر تدوین شده است.   
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

مجری طرح های آبرسانی مناطق 21و22 از آغاز پروژه 
اجرایي خط انتقــال فوالدي انتقــال آب ازتصفیه خانه 

ششم به غرب تهران خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت  آب و فاضالب منطقه3؛ 
غالمرضا مرادی زاده مجری طرح های آبرسانی مناطق 
21 و22  شــهر تهران طی مصاحبه ای در تشــریح این 
خبراظهارداشــت: ایــن پــروژه به طول مجمــوع 7/5 
کیلومتــر و بــرآورد 360 میلیارد ریــال  در فاز اجرایی 
قرارداده اســت . این  پروژه به دلیل قطر بــاالی لوله و 
اهمیت آن درتامین آب آشــامیدنی پایــدار و با کیفیت 
مناطــق 21و22 ، به عنوان شــاهراه اصلــی انتقال آب  
به غرب تهران به شــمار می آیــد و در چندمرحله مورد 

بررسی قرارگرفته و طراحی شده است .
مرادی زاده افزود : براساس مرحله نخست این مطالعات 
نیاز آبی مناطــق 21 و22 تهــران 4815  لیتر برثانیه 
برآورد شده که 3700 لیتر برثانیه آن ، سهم تخصیص از 
تصفیه خانه ششم بوده و 1455 لیتر بر ثانیه باقی مانده 

از پتانسیل منابع آب زیرزمینی  تامین خواهد شد.
مجری طرح های آبرســانی مناطق 21و22  با اشاره به 
این که شــرکت از 5 ســال پیش با حفر و تجهیز بیش 
از 40 حلقــه چاه جدیــد، از تمام پتانســیل منابع آب 
زیر زمینی این پهنه بهره گرفته افــزود: از آن جایی که 
برداشت  آب از این سفره ها دیگر  غیر ممکن است لزوم 

و اهمیت ســاخت و بهره بــرداری از تصفیه خانه 

ششم تهران علی رغم تاخیر چند ساله ، از نقش غیرقابل 
انکاری درتامین آب آشــامیدنی پایــدار درغرب تهران 

برخورداراست.
وی خاطرنشــان ســاخت :  قطعه اول یا فاز نخست این 
پروژه که بزرگترین بخش آن محسوب می شود ، شامل 
لوله فوالدی به قطــر 1200 میلیمتر و طول 2570 متر 
از محل خط لوله خروجی تصفیه خانه ششــم  تا مخزن 
شهرک شهید باقری اســت  که از ابتدای اردیبهشت ماه 
ســال جاری  به اجرا در می آید که توانایی انتقال حدود 
2260 لیتر برثانیه آب را دارد و این پروژه در مدت زمان 
12 ماه و برآورد ریالی  یکصــدوده میلیارد ریال به اتمام 

عملیات ســاخت دو باب مخزن ذخیره  آب آشــامیدنی 
زمینی به گنجایش15000 و 5000 مترمکعب در حاشیه 

بزرگراه تهران- شمال آغاز شد.
 به گزارش روابــط عمومی شــرکت؛غالمرضامرادی زاده 
مجری طرح های آبرســانی مناطق 21 و 22 طی مصاحبه 

ای در تشــریح این خبر اظهارداشــت: هم زمان با ساخت 
بزرگــراه تهران- شــمال و تالش و پیگیری هــای آبفای 
منطقه3 ، یک قطعه زمین به مســاحت 10000 مترمربع 
در حاشیه این مســیر از دانشگاه عالمه طباطبایی دریافت 
و عملیات ســاخت دو بــاب مخزن ذخیــره  زمینی برای 

غالمرضا مرادی زاده مجری طرح های آبرسانی مناطق 21 و22  شهر تهران خبر داد:

آغاز پروژه اجرایي خط فوالدي 
انتقال آب ازتصفیه خانه ششم

آغاز ساخت مخزن زمیني آب آشامیدني
 در حاشیه بزرگراه  تهران- شمال

زون فشــاری 1-22  با هدف تامین آب پایدار در افق طرح 
آبرســانی منطقه 22 تهران و تخصیص سهم آب از تصفیه 

خانه ششم تهران شروع شد.
مرادی زاده افزود : مخــزن اول این زون به گنجایش 5000 
متر مکعب در مســیر خط انتقال آب رینــگ غربی تهران و 
خط لوله خروجی آب تصفیه خانه ششــم شــهر تهران قرار 
گرفته اســت و بخشی  از ســهم آب  تصفیه خانه را دریافت 
خواهد کرد.این پروژه از اولویت های مخازن  شــرکت آبفا 
منطقه 3 تهران  بــوده  و اعتبار  ریالــی آن از منابع داخلی  
شرکت )درآمد های سرمایه ای   فروش انشعاب آب منطقه 
22( و مشــارکت  مالی بزرگراه تهران- شمال  تامین  شده  



www.barghab. i r41 2018
July

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

سومین جشنواره حامیان آب با مشارکت شرکت آب و 
فاضالب منطقه 3 و شهرداری مناطق 2و5 شهرتهران 
ازماه مبارک رمضان آغازوتاپایان تیرماه در محله های 
تحت پوشش غرب و شمال غرب تهران با هدف آموزش 
شهروندی در راســتای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف 

بهینه آب برگزارشده است.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفــای منطقه 3 : 
این جشــنواره هم زمان با والدت با سعادت کریم اهل 
بیت حضرت امام حســن مجتبی)ع( در بوســتان های 
میعاد و پرواز ســعادت آباد  با حضور بیش از 850 نفراز 
شــهروندان و هنرنمایی جمعی از هنرمندان کشورمان،  
برپا ومباحث شهروندی وضرورت وروش های اثربخش 
مدیریت منابع آبــی با بیانی از نمایش شــادو موزیکال 
برای کودکان توســط هنرمندان صدا و سیما و همراه با 
مســابقه و اهدای جایزه و برنامه های متنوع فرهنگی به 

اجرادرآمد.
براســاس این گزارش : درادمه این جشــنواره و هم زمان 

با هفته ملی صرفه جویی در مصــرف آب ، به همت روابط 
عمومــی شــرکت آب و فاضــالب منطقــه3 و همکاری 
شهرداری منطقه2 و ســازمان محیط زیست ،گروه هنری 
مردان نقره ای باران ضمن حضور در میدان میوه و تره بار 
صادقیه ، به اجرای نمایش بی کالم و همراه با حرکات آرام 
و تراکت هایی با تصاویــر و مضامین خطر بی آبی به جلب 
همدلی و حمایت شــهروندان تهرانی در مدیریت مصرف 

آب پرداختند.
ایــن گزارش مــی افزایــد: آمــوزش 600 نفــراز بانوان 
خانه دار در ســراهای محله های مناطق تحت پوشــش 
مناطق2و5و6و22 ، برپایی برنامه های شاد و متنوع برای 
آموزنده باهدف اموزش شــیوه هــای صحیح مصرف آب 
برای کودکان در بوســتان ها و اجرای تورهای فرهنگی و 
آموزشی بازدید از تاسیسات آب و فاضالب برای گروه های 
مختلف مردمی ، مدیران و مسئوالن سازمان های خدمات 
رسان شــهری وخبرنگاران از دیگران برنامه های به اجرا 

درآمده در سومین جشنواره حامیان آب به شمار می آید.

خواهد رســید وقطعه  دوم شــامل لوله های فوالدی به 
اقطــار 1100 و 1000 و 800 میلی متــر و طول 3860 
متر ،  لوله های  چدن داکتیل به اقطار 500 و600 ، 800 
و1000 و 1200 میلیم تــر و طول مجموع 1200متر تا 
انتهای مجموعه تفریحی ، گردشــگری هزارو یک شهر 

است.
مــرادی زاده همچنین گفــت : قطعه ســوم این پروژه 
شامل؛ لوله های فوالدی به اقطار 800 و700 میلی متر 
و طول حدود 1000 متر تا مخزن شهید حسینی )غربی 

ترین مخزن منطقه 22 ( به شمار می آید.
این گزارش می افزاید: مناطق21و22 تهران با جمعیت 
کنونی 634 هزارنفر و وسعت 9784 هکتار، غربی ترین 
مناطق تهران بــوده که بــه دلیل شــرایط اقلیمی و 
توانایی های زیست محیطی به عنوان استقرار پهنه های 
تفریحــی، گردشــگری، تجــاری، ادارای، خدماتی ، 
پشــتیبانی و مسکونی در مقیاس شــهری، فراشهری 
وملی در طرح های تفصیلی شــهر تهران برنامه ریزی 

شده اند.
مــرادی زاده در خاتمه یادآورشــد: بــا پدید آمدن 
شــهرک ها و پرورژه های مســکونی جدید همچون 
مســکن ویژه تهرانســر، امــوال تملیکی، شــهرک 
فرهنگیان و ... در منطقه 21 و پروژه های مســکونی 
ارتش)20 هزار واحد(، شهرک های مسکونی آسمان 
، صیاد شــیرازی، شــهید خــرازی )8500 واحد(، 
مجموعه هزار ویک شــهر ومــواردی از این نمونه در 
منطقــه 22 هم زمان با افزایــش ناگهانی جمعیت و 
کاهش ذخایر آبــی بر نگرانی هــای آبفای منطقه3 
برای تامین آب ســاکنان آن بویــژه در فصول گرم 

افزوده است.

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب منطقه3  برگزارکرد:

 سومین جشنواره  تابستانه
 حامیان آب درغرب تهران

که بیش از 52  میلیارد ریال  هزینه دربرخواهد  داشت .
این خطوط در گذر از اتوبان با ایجاد  کیسینگ فوالدی 
و ســاخت ســازه بتنی کالورت در فضای بزرگراهی به 
گونــه ای طراحی و ســاخته شــده که بــا بارگذاری 
ترافیکی اتوبان در آینده نیاز به حفاری ترانشه و روش 

های کارگذاشتن سنتی لوله گذاری نداشته باشد.
این مخزن در بازه زمانی یک ساله ساخته خواهد شد 
و آبرسانی بخشی از پهنه شــرقی منطقه 22 )شامل 
شهرک چشمه، شهرک صدرا و شــهرک راه آهن در 
محدوده شرق اتوبان آزادگان( را تامین  و ساماندهی 

خواهد کرد.
مجــری طــرح هــای آبرســانی مناطــق 21و22 
خاطرنشان ســاخت : پروژه خط انتقال آب ورودی 
و خروجی این مخزن به طول تقریبی  هرکدام  600  
متر از لولــه هایی به اقطــار 600 و 800 میلی مترو 
از جنس چدن داکتیل در مســیر عبور با مشکالت 
اجرایی و دشــواری های فراوانی روبــرو  بوده که با 
گذراز عرض آزادراه تهران-شمال در مراحل  پایانی 

قرار داشته وآماده  بهره برداری   است .
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 آغاز فصل تابســتان که مقارن با هفته صرفه جویی )1 
تا 7 تیرماه( است بهانه ای شــد تا از آب و چالش های 
پیش روی کشور در این زمینه بنویسیم. رضا اردکانیان 
وزیر محترم نیــرو از ایــن موضوع مهم بــا اصطالح 
جدیدی پرده برداشته است و کلمه »سازگاری« با کم 
آبی را جایگزین »مقابله« با خشکســالی کرده است. 
سازگاری به این معنا که ســازوکار عبور از بحران آبی 
مدیریت تقاضا است نه عرضه. کشور ما در طبقه بندي 
اقلیمی جزو کشــور هاي خشــک و نیمه خشک و کم 
آب با کمتر از نصف متوســط بارندگی دنیا قرار دارد و  
در بسیاري از شــهرها و روستا ها با توجه به محدودیت 
منابع ،آب از طریق خطوط انتقال طوالنی و تاسیسات 

مختلف از مســافت دور با هزینه زیاد در دسترس هم 
وطنان قرار می گیرد. به این بهانه به گفتگو با مهندس 
محمد علیرحیمی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهر تهران پرداختیم. شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهر تهران با حدود 240 هزار مشترک فعال 
آب شــامل 712 هزار آحاد و 101 هزار مشترک فعال 
فاضالب شــامل 290 هزار آحاد، به مشــترکان خود 

خدمات ارایه می کند.
 شــرکت آبفای منطقــه 5 در راســتای  بهینه کردن 
مصرف آب چهار رویکرد اساسی شامل اصالح قوانین و 
مقررات ،اصالح تاسیسات و تجهیزات، ترویج استفاده 
از تجهیــزات کاهنده ي مصرف و آمــوزش همگانی و 

اقدامات فرهنگی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار 
داده اســت. مدیرعامل شــرکت آبفای منطقه 5 شهر 
تهران با اشاره به برنامه های میان مدت و بلندمدت این 
شرکت برای فرهنگ ســازی و مدیریت مصرف آب در 
بین مشترکان خانگی، تجاری و اداری، گفت: همکاران 
روابط عمومی برنامه های متنوعی را در راستای ترویج 
مدیریت مصرف آب در مدارس و فرهنگسراها با حضور 
دانش آموزان و سایر اقشار هدف به ویژه بانوان خانه دار 
پیش بینی و طراحی کرده اند که امیدواریم اجرای این 

برنامه ها در بهینه سازی مصرف آب موثر باشد. 
محمد علیرحیمی با بیان آنکه بیشــتر مشترکان این 
شرکت از نظر معیشت مالی از گروه های کم برخوردار 

سازگاری با کم آبی مستلزم
 افزایش آگاهی و آموزش تمامی مردم کشور
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مهندس محمد علیرحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران :
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جامعه محسوب می شــوند، تصریح کرد: این موضوع 
موجب شده است تا شرکت از نظر درآمدزایی و وصول 
مطالبه ها به سختی عمل نماید. وی قدمت تاسیسات 
و فرسودگی شــبکه را چالش دیگر این شرکت دانست 
و گفت: نخستین شبکه بهداشــتی آب شهر تهران در 
سال 1337 در محدوده شــرکت آبفای منطقه 5 اجرا 
شده است و با توجه به قدمت باال، حجم باالیی از شبکه 

این محدوده باید بازسازی شود.
علیرحیمی افزود: بافت قدیمی و جنس خاک محدوده 
شرکت آبفای منطقه 5 شــهر تهران و وجود چاه های 
دفع فاضالب و مسیل های فراوان نیز موجب شده است 
حوادثی نظیر فرونشســت چاه و زمین و رانش لوله ها، 
به انشعاب ها و شبکه خسارت وارد کند. وی مهم ترین 
برنامه شرکت آبفای منطقه 5 شهر تهران را برای رفع 
این مشکل، تکمیل شبکه جمع آوری و نصب انشعاب 
فاضالب اعالم کرد و گفت: امســال حدود 15کیلومتر 
شبکه  جمع آوری فاضالب در محدوده این شرکت اجرا 
می شــود که حدود 10 کیلومتر آن در قالب یک پروژه 

فاینانس واگذار شده است.
 وی همچنین از واگذاری حدود 11 هزار فقره انشعاب 

در ســال جاری خبر داد و افزود: پارسال نیز حدود 10 
هزار فقره انشعاب جدید فاضالب توسط شرکت آبفای 

منطقه 5 نصب و واگذار شد.
مدیرعامل شــرکت آبفای منطقه 5 شهر تهران سپس 
از کاهش آب بدون درآمد به عنوان یکی از اولویت های 
برنامه های اجرایی این شــرکت نام برد و اظهار داشت: 
ایــن برنامه دارای اجــزای مختلفــی ازجمله تجمیع 
کنتورهای مصارف مراکزی مثل فــرودگاه مهرآباد و 
شناسایی و قطع انشعاب های غیرمجاز و یا تبدیل آنها 

به انشعاب مجاز است. 
وی تصریح کــرد: با اقدام های انجام شــده در ســال 
گذشــته، میزان آب بدون درآمد در محدوده شرکت 
آبفای منطقه 5 شــهر تهــران با بیــش از 1.4 درصد 
کاهش از 22.5 به 21.16 درصد رســیده و 131 فقره 

انشعاب غیرمجاز نیز شناسایی شده است. 
وی همچنین مجموع فروش این شــرکت را در ســال 
گذشته 115 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: 86 
درصد مصرف آب در این محدوده به مشترکان خانگی 
اختصاص داشته و متوســط مصرف در بخش خانگی 
15 مترمکعب و در بخــش غیرخانگی 22 مترمکعب 

بوده است.
علیرحیمی بهبود کیفیت آب شهرک مسکونی توحید 
متعلق به پایگاه یکم شکاری، ساماندهی انشعاب های 
بــازار آهن، تکمیــل خدمات آبرســانی خصوصی در 
منطقه یافت آباد و شناســایی و نصــب فلومتر )دبی 
سنج( دستگاه شمارشــگر در مناطقی که فاقد کنتور 
بودند را از فعالیت های مهم شــرکت آبفای منطقه 5 
شهر تهران برشــمرد و افزود: احداث شش باب مخزن 
اضطراری آب، رفع نقاط انفصال شبکه های جمع آوری 
فاضالب و افزایش درآمد از اهداف اصلی این شرکت در 
سال جاری است. مهندس علیرحیمی در پایان گفت: 
وظیفه انسانی و شرعی ما حکم می کند در نگهداري و 
مصرف بهتر از این نعمت الهی حداکثر تالش و ســعی 

خود را کرده و از اسراف دوري کنیم.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفه جویی در 
مصرف آب گفت:یکم تا هفتم تیرماه در تقویم کشــور 
به عنوان هفته صرفــه جویی در مصرف آب نامگذاری 
شده اســت، بیش از 20 سال اســت این عننوان را در 
تقویم رســمی کشــور داریم ولی این موضوع مهم در 
اســتان اصفهان صرفا به یک هفته بســنده نشده و به 
جهت شــرایط ســخت آب تمام طول ســال به بحث 

مدیریت مصرف آب توجه داریم.
مهندس هاشــم امینی بــا بیان اینکــه موضوع آب و 
خشکسالی در کشور به عنوان یک واقعیت مطرح است 
افزود: نباید صرفا به هفته صرفه جویی در مصرف آب 
بســنده کرده و تمام بخش ها باید در خصوص مصرف 
بهینه آب و راهکارهای متداول در دنیا قدم برداریم و 

فرهنگسازی کنیم.
 وی عنوان کرد: دوهفته پیش موضوع خشکســالی و 
آب را رژیم اشغالگر قدس بســتری برای اهداف شوم 
خود دیده بود، ما باید باور داشــته باشیم که با اتکا به 
ظرفیت های داخلی کشــور می توانیــم در این حوزه 

قدم برداریم و مشکالت را پشت سربگذاریم.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان با اشــاره به اینکه یکی 
از واقعیت های کشــور مــا که کمتر بــه این ظرفیت 
توجه شــده خودباوری است که رســانه ها می توانند 
این خودباوری ملی را در کشــور تقویت کنندتصریح 
کرد:هم اکنون مشکل آ ب در کشور ما وجود دارد و در 
دنیا راه حل هایی برای آن وجــود دارد اگر به این باور 

برسیم می توانیم با آن مقابله کنیم . 
 مهندس امینی به نقش مردم در عبــور از بحران کم 
آبی پرداخت و اظهار داشــت: یکــی از راهکار عبور از 

شرایط ســخت آبی این است که همه آحاد جامعه می 
توانند با مصرف بهینه  نقش خود را  در عبور از بحران 
ایفا کنند امســال به جهت نــگاه وزارت نیرو موضوع  
ســازگاری با کم آبی را  بجای مقابله بــا کم آبی مورد 

توجه قرار دادیم.
مدیرعامل شرکت آبفا با اشاره به اینکه  بیش از هزاران 
سال است با شرایط کم آبی مواجه هستیم خاطرنشان 
ســاخت: پدران ما برای مقابله با ایــن موضوع قنات 
احداث می کردند امروز هم موضوع ســازگاری با کم 
آبی بایــد مدنظر باشــد و با اقدامات و فرهنگســازی 
درجهت مدیریت مصرف آب گام برداریم. در این راستا 
توجه به موضوع ســازگاری با کم آبــی در بخش های 
مختلف شرب، کشــاورزی و صنعت، توجه به آمایش 
سرزمین در توســعه پایدار کشــور، خودباوری و هم 

افزایی می تواند موثر باشد. 
مهنــدس امینی  بــا بیان اینکه ســال آبی گذشــته 
آورد رودخانــه زاینده رود 1 میلیــارد و 100 میلیون 
مترمکعب بود اعالم کرد:  در ســال گذشــته از لحاظ  
منابع آبی شــرایط نســبتا مناســبی داشــتیم این 
درحالیست که سامانه دوم آبرسانی اصفهان را در مدار 
نداریم اما خوشبختانه با پیگیری استاندار اصفهان این 

پروژه درحال اجراست.
وی افزود: امســال حجم آورد آب به پشت سد به 465 
میلیــون متر مکعب کاهش یافتــه بطوریکه مدیریت 
آب اســتان و وزارت نیرو برا ی پشت سرگذاشتن این 
شرایط ســخت، محدودیت هایی برای تخصیص آب 

شرب  قایل شد تا بتوانیم به فصل بارش برسیم . 
مهندس هاشــم امینی گفت:میــزان آب تخصیصی 
به شرکت آبفا اســتان در مواقعی از سال تا حدود 40 

درصد کم شد . این شــرایط سخت البته فرصت هایی 
هم پیش روی شــرکت گذاشــت ازجمله  می توان به 
تالش مجموعه شرکت آبفا استان بمنظور برون رفت 

مردم  از چالش کم آبی پرداخت
  وی خاطرنشــان ســاخت:در حال حاضر گستردگی 
ســامانه تله متری و مدیریت فشــارکه شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان  از آن برخوردار اســت در هیچ کدام 
از اســتان های کشــور وجود ندارد،بطوریکه تاکنون 
توانســتیم از طریق این تکنولــوزی تبعات بحران کم 

آبی را مهار کنیم.
مدیرعامل شــرکت آبفا به یکی دیگر از راههای مهار 
بحران کــم آبی در اســتان پرداخت و بیان داشــت: 
توانستیم از طریق اســتفاده و توزیع  لوازم کاهنده که 
یک روش علمی برای مدیریــت مصرف آب در منازل 
اســت مصرف را در اســتان تا حــدودی بهینه کنیم  
بطوریکه لوازم کاهنده را در اختیــار مردم قرار داده و 
هزینه آن را به صورت اقساطی از مردم دریافت نمائیم.

وی با اشــاره به اینکه یکی از گالیه های همیشگی به 
شرکت آبفا استان اصفهان آبیاری فضای سبز شهری 
بود اما امــروز به جرات می توانم بگویــم تمام آبیاری 
فضای سبز اصفهان از شبکه شــرب جدا شده تصریح 
کرد: البته جلسات متعددی با شــهرداری داشته ایم 
و به صورت جدی آبیاری فضای ســبز شــهری را نیز 

پیگیری می کنیم.
امینی ادامه داد: اعداد و ارقام گویای این اســت که در 
زمینه مصرف آب در چندســال گذشته حرکت های  
بسیار خوبی داشته ایم و اکنون حدود 90 درصد مردم 
اصفهان زیر 20 متر مکعب در ماه مصرف می کنند که 

کمتر از میانگین کشوری است. 
مدیر عامل شــرکت آبفــا اصفهان افــزود: کارگروه 
ســازگاری با کم آبی در کشور درصدد است استاندارد 
ســرانه مصرف آب را از 20 متر به 15 متر تقلیل دهد، 
این درحالی اســت که همچنان در استان اصفهان این 
رقم حدود 11 و نیم مترمکعب برای یک خانوار در ماه 

است . 
وی با اعالم اینکه کاهش سرانه مصرف آب به معنای به 
خطر انداختن بهداشت و سالمت مردم نیست و این در 
حالی است که در کشورهای پرآب سرانه مصرف بسیار 

پایین تر است.
امینی گفت: در اســتان اصفهان میزان مصرف 154 
لیتر برای هر نفر در شبانه روز است که باید این مقدار 
را تــا 110 لیتر کاهش دهیم و این موضوع در ســایه 
تغییر رفتار مصرفــی و اســتفاده از ابزارهای کاهنده 

مصرف آب است.
وی افــزود: در صنایع نیز شــرکت ذوب آهن اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری عنوان کرد:

مدیریت مصرف آب به هفته صرفه جویی بسنده نشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری عنوان کرد:

مدیریت مصرف آب به هفته صرفه جویی بسنده نشود
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میزان مصــرف خــود را از 2 هزار لیتر بــه زیر 500 
لیتر رسانده است، همچنین شــرکت فوالد مبارکه و 
پاالیشــگاه اصفهان درحال استفاده از پساب فاضالب 
شهری هستند و بقیه صنایع بزرگ استان نیز درحال 
حرکت در این راســتا هســتند و فرصت خوبی برای 

استان اصفهان است.
 مدیر عامل شــرکت آبفا اصفهان ادامه داد: مطبوعات 
در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند تا قدم های 

بلندتری در این زمینه برداریم. 
وی افزود: به جهــت محدودیت منابع آبی بدون جیره 
بندی، محدودیت بر روی شبکه توزیع آب اعمال کرده 
ایم، ولی شبکه آب شرب کشش جیره بندی را ندارد و 
وزارت نیرو هم تاکید دارد شبکه با مدیریت فشار اداره 
شود. امینی با اشاره به اینکه تبعات منفی جیره بندی 
بیش از محسنات آن اســت تاکید کرد: ظرف یک ماه 
ظرفیت سد را می شــود خالی کرد، اما اگر این اتفاق 

بیافتد با ماه های بعدی سال چه باید بکنیم؟ 
امینی ادامه داد: باید تصمیمات منطقی و مهندســی 
گرفته شــود و با حفظ منافع و آرامــش مردم، به این 

سمت حرکت کنیم.
وی گفت: بزرگترین آســیب در کشور، سیاسی شدن 
موضوعات اســت، با توجه به اینکه شرکت آبفا استان 
یک مجموعه کامل خدماتی اســت و نگاهش به مردم 

است.
امینی ادامه داد: سال گذشــته در توسعه شبکه های 
فاضالب و واگذاری شــبکه های فاضالب رکورد زدیم 
و منابع را در جهت توسعه شبکه های آب و فاضالب و 

خدمت رسانی به مشترکین بکار گرفته ایم.
وی گفت: با سازمان های مردم نهاد و مردم مشارکت 
داشــته ایم تا پیام های صرفه جویــی در مصرف آب 
صرفا از زبان ما نباشد و انتقال مفاهیم و پیام از طریق 

آنها هم صورت بگیرد .
مدیر عامل شــرکت آبفــا اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
تصفیه خانــه دوم آب اصفهان از ســال 86 باید اجرا 
می شده اســت، گفت: وظیفه شرکت آبفا استان ورود 
به این پــروژه نبود، ولــی ما هم کمک و مســاعدت 
مالی می کنیــم و 170 میلیــارد تومان به شــرکت 
آب منطقه ای برای ســاخت تصفیــه خانه آب کمک 

می کنیم برای اینکه 56 شهر و 300 روستا نباید تنها 
به یک تصفیه خانه وابسته باشد. 

وی افزود:گرچــه مجری نیســتیم وگرنه ســعی می 
کردیم این موضوع زودتر به سرانجام  برسد. 

امینی با اشــاره به اینکــه در موضوع بیوتروریســت 
و اقدامــات پدافنــد غیرعامــل آبفا اســتان یکی از 
شرکت های پیشرو است بیان داشت: در حوزه استفاده 
از آب خاکستری با نظام مهندسی و شهرداری اصفهان 
جلساتی داشته ایم و قطعا باید از این آب برای بخشی 

از مصارف خانگی و فضای سبز استفاده کنیم.
بــه گفته مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان فرصت اســتفاده از پســاب، صنایع بزرگ و 
شهرداری ها به سمت استفاده از پساب در کاربری های 
مختلف حرکت کرده و تصفیه تکمیلی پساب به عهده 
بهره برداران اســت و ما صرفا با استانداردهای تعریف 

شده پساب را واگذار می کنیم. 
وی ادامه داد: درحال حاضر حدود 24 متر مکعب آب 
از سد زاینده رود برای شرب اســتان اصفهان و یزد و 
کشاورزی چهارمحال و اصفهان تخصیص می یابد که 
بخشی مربوط به مصارف مجاز بوده و بخشی مصارف 
غیرمجاز است که به شدت وزارت نیرو ورود پیدا کرده 
که مصارف غیرمجاز را در اســتان باالدســت و پایین 

دست کنترل کنند. 
امینی افزود: حدود 12 متر مکعــب به اصفهان و یزد 

برای شــرب اختصاص می یابد که حــدود 10.5 متر 
معکب به اصفهان و مابقی براســاس برنامه تخصیص 
وزارت نیرو به استان یزد می رسد و خوشبختانه یکی 

از کمترین میزان هدررفت آب در کشور را داریم.
وی اضافــه کــرد:  16.23 میزان آب بــدون درآمد 
اصفهان است و با این تفاسیر استان اول در این زمینه 

هستیم.
مدیر عامل شــرکت آبفــا اصفهان تصریــح کرد: هم 
اکنون باالی 250 میلیارد تومان قرارداد با شرکت های 
خارجی و فاینانس چین برای نوســازی و بازســازی 
شبکه فاضالب اصفهان داریم و امیدواریم بتوانیم کل 
منابع را در شبکه فاضالب شهر اصفهان هزینه کنیم. 

امینی درخصوص توســعه شــبکه فاضالب در شهر 
اصفهان، نیز گفت:  ظرف یک برنامه سه ساله قرار بود 
شبکه فاضالب شهر اصفهان به عنوان اولین کالنشهر 
اصفهان به اتمام برســد که از ســال 96 شروع شد و 

خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
وی در رابطــه با مجموع اقدامــات در زمینه مدیریت 
مصرف در بلندمدت که منجر به اصالح رفتار می شود 
نیز گفــت : در یک بازه زمانی ایــن اقدامات باعث می 
شود رفتار درستی نسبت به مصرف آب داشته باشیم 
چرا که فرهنگسازی چیزی نیست که به سرعت اتفاق 
بیافتد و باید با کارهای کوچک شــروع کنیم و خسته 

نشویم تا به نتایج بزرگ دست یابیم.
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شرکت مهندسی آب توان صنعت فرس

sh.rezakhani@gmail.com
09121405491 - 09301405491

- تعمیرات اساسی:
 انواع پمپ های گریزاز مرکز

انواع هواده های آب و فاضالب
انواع توربین های بخار

توربین سوالرساترن
توربین راستون

- طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های کنترلی و ابزاردقیق
- طراحی، نصب و راه اندازی ماشین االت و تجهیزات پاالیشگاه های نفت و پتروشیمی

- نصب و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز

- تعمیرات اساسی:
 انواع پمپ های گریزاز مرکز

انواع هواده های آب و فاضالب
انواع توربین های بخار

توربین سوالرساترن
توربین راستون

- طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های کنترلی و ابزاردقیق
- طراحی، نصب و راه اندازی ماشین االت و تجهیزات پاالیشگاه های نفت و پتروشیمی

- نصب و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب

نشست خبری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد برگزارشد
همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب

نشست خبری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد برگزارشد

مهندس سیدعلیرضا طباطبایی در نشست خبری با 
خبرنــگاران در هفته صرفه جویی مصرف آب گفت : 
با توجه به کاهش بارندگی ها رویکرد شرکت آبفای 
مشهد مدیریت هدر رفت آب ، کاهش سرانه مصرف 
و استفاده عموم شــهروندان از لوازم کاهنده مصرف 

آب است . 
به گزارش دفترروابط عمومی دراین جلسه مهندس 
ســّیدعلیرضا طباطبایــی مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب مشــهد گفت : درحال حاضر100 درصد 
جمعیت شهر مشــهد تحت پوشش شبکه آب شرب 
شــهری و 70 درصد جمعیت ، تحت پوشش شبکه 
جمع آوری فاضالب قراردارد . وی با اشــاره به اینکه 
بیش از 1 میلیون و 280 هزار مشترک در بخش آب 
و 860 هزار مشــترک در بخش فاضالب از خدمات 
شرکت بهره مند هستند افزود: منابع تولید آب شرب 
مشهد شامل 49 درصد چاه ها، 46 درصد سدها و 5 
درصد چشمه و قنوات اســت و در حال حاضر حجم 
مخازن آب شرب مشــهد 640 هزار مترمکعب است 
و 210 هزار مترمکعب مخزن در حال ساخت بوده و 
تا افق طرح1420 نزدیک بــه 154 هزار متر مکعب 
مخزن مورد نیاز اســت. وی درادامه گفت : در حال 
حاضر 5 تصفیه خانه فاضالب با حجم 263 هزار متر 
مکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار داشته 
وتصفیه خانه پرکند 2 باحجم 140 هزار مترمکعب 

درحال ارتقا می باشد . 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد طول شبکه 

اجراشده فاضالب مشهد را 3200 کیلومتر ذکر نمود 
و افزود : تا افق ســال 1420 بیــش از 411 هزار متر 
مکعب تصفیه خانه فاضالب مورد نیاز اســت و باید 

احداث شود . 
ـّد علیـرضا طباطبایی در ادامه نیاز آبی  مهنـدس سی
شهر مشهد را درسال 1420 بیش از 396 میلیون متر 
مکعب دانســت و گفت : با توجه به افزایش جمعیت 
شهری وهمچنین کاهش بارندگی ها باید برنامه ریزی 
مدونی برای حل مشکل و تأمین آب در سال های آتی 
داشته باشیم. وی وضعیت منابع آبی شهر را نامناسب 
توصیف نمود وگفت: درحال حاضر سد دوستی 19 
درصد ، طــرق و کارده 35 درصد و ارداک 54 درصد 
آب داشته و بارندگی ها نســبت به سال گذشته 28 
درصد کاهش داشته است لذا کلیه شهروندان باید با 
درک درست از شرایط بحرانی آب از این مایع حیات 

به درستی استفاده نمایند .
 وی سپس ادامه داد درسال 1391 بیش از 61 درصد 
آب شرب مشهد از سد دوستی تامین می شد که این 
وضعیت در سال 97 به 26 درصد کاهش یافته و باید 

برای ارایه خدمات پایدار تالش کرد .
 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد درادامه گفت: 
مشهد در شرایط تنش آبی قرار دارد و با 17/3% کمبود 
آب مواجه است از این رو باید مشکل کم آبی را پذیرفت 

و سازگاری با کم آبی را سرلوحه کارها قرار داد .
مهندس ســّیدعلیرضا طباطبایی درادامه اقدامات 
شــرکت آبفا مشــهد جهت گذر از بحران را شامل 

تأمین از منابع آب زیر زمینی ) غرب مشهد ( ، تعویض 
مستقیم پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضالب 
با آب چاه های کشــاورزی و انتقــال آب این چاه ها 
جهت شرب ، خرید تضمینی آب حاصل از تصفیـــه 
آب باال آمده در ســطح شهر در محل و استفاده برای 
شــرب و اجرای خطوط جمع آوری چــاه ها ) پروژه 
نبی اکــرم)ص( ( و همچنین پروژه ی احیاء چاه ها و 
مدیریت مصرف دانست و خاطرنشان ساخت چندین 
طرح بزرگ اضطراری تأمین آب در دست اجراست که 
از آن جمله می توان به ارتقاء تصفیه خانه آب شماره 
یــک از 1/1 متر مکعب در ثانیه به 6/1 متر مکعب در 
ثانیه،  اجرای خطوط جمــع آوری چاه ها )پروژه ی 
حضرت نبی اکرم )ص( ( ، مهندسی مجدد و بهسازی 
چاه ها ، بهســازی و الیروبی قنوات و رشد تولید صفر 
اشــاره نمود . وی ضمن تقدیر از رسانه های گروهی 
از آنان خواســت فرهنگ مصرف بهینه آب را ترویج 
نموده و شــرکت آبفای مشــهد را در ارایه خدمات 

مطلوب یاری نمایند .
 مهنــدس ســّیدعلیرضا طباطبایی افــزود : برای 
جلوگیری از آبیاری فضای ســبز شهر به وسیله آب 
شرب با همکاری شهرداری و شرکت آب منطقه ای 
تفاهــم نامه ای امضا و بر اســاس آن چندین تصفیه 
خانه محلی در سطح شــهر احداث خواهد شد وطی 
آن فاضالب شهری تصفیه و برای فضای سبز استفاده 
می شــود . وی با اشــاره به اجرای سریع طرح جمع 
آوری فاضالب در حاشــیه شهر مشهد گفت : طی 2 
سال گذشته بیش از 500 کیلومتر شبکه فاضالب در 
مشهد اجرا شده و تمرکز شرکت اجرای شبکه های 
فاضالب در حاشیه شهر و مناطق محروم با مشارکت 

شهروندان است .
 مهنــدس طباطبایــی کاهش هدر رفــت آب را از 
اصلی ترین طرح های شــرکت دانست و گفت : هر 
2 سال کل شبکه آب شرب مشــهد نشت یابی می 
شود و درسال گذشته میـــزان هدر رفت واقعی آب 
در مشــهد 7/7 درصـــد بوده که نسبت به متوسط 
کشوری پایین تر است . وی افزایش کیفیت تصفیه 
خانه های فاضالب را از مهم ترین طرح های شرکت 
دانست و گفت تصفیه خانه های فاضالب التیمـور، 
خین عرب باالترین اســتاندارد کیفی را داشته و در 
تـالش هستیم کیفیت تصفیـه خانه های پرکند 1 
و 2 نیـز افزایش یابـد . مدیرعامل شرکت آبفا مشهد 
سرانـه مصرف برای هر شهروند را 122 لیتر درشبانه  
روز عنوان کرد و گفت : در صورت اســتفاده از لوازم 
کاهنده ی مصرف تــا20 درصد کاهش مصرف آب 

خواهیم داشت . 
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طرح سامانه مدیریت خدمات مشترکین 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

   شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی در راستای 

رفاه حال شــهروندان و ارائه خدمــات مطلوب تر و 

افزایش میزان رضایتمندی در بین مشــترکین خود از 

ســال 1396اقدام به تولید و راه اندازی سامانه نرم افزاری 

جامع خدمات مشترکین نموده است تا متقاضیان با ثبت نام 

در این سامانه بتوانند تمامی خدمات مورد نیاز را بدون مراجعه 

حضوری به این شــرکت تنها با دسترسی  به اینترنت در هر زمان و 

هر مکانی، دریافت نماید.

مرکزیخدمات قابل ارائه از طریق درگاه اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 

1-  خدمات آنالین آب بها

دریافت اطالعات به روز و در لحظه آب بها شامل:

1-  پرداخت صورت حساب
2-  اعالم کارکرد کنتور

3-  بررسی صورت حساب

4-  مشاهده صورت حساب میاندوره)تسویه حساب موجر و مستاجر(

5-  رویت سوابق مصرفی و پرداختی

2-  خدمات آنالین فروش و پس از فروش

در لحظه تعامل کامال امن و ســریع متقاضیان و خدمات فروش و پس از فروش و مشــاهده روند پیشرفت کار 
1-  واگذاری انشعاب آب

2-   واگذاری انشعاب فاضالب
3-  آزمایش کنتور
4-  تعویض کنتور
5-  تفکیک کنتور

6-  قطع موقت و وصل مجدد انشعاب
7-  تغییر مشخصات

8-  تغییر واحد مسکونی

9-  تغییر مکان وسایل اندازه گیری

10-  تغییر قطر انشعاب

11-  تغییر کاربری انشعاب

12-  پاسخ به استعالم

13-  تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

14-  جمع آوری تا ادغام انشعاب

15-  مجوز حفاری جابجایی کنتور

16-  نصب سبفون اضافی

17- فروش آب تانکری

18- پیشــنهادات،انتقادات و 
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راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری

 شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

گامی موثر در راستای صیانت از حقوق شهروندان 

و مشتری مداری و همچنین بهره وری بیشتر 

با صرفه جویی در وقت و انرژی
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مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان گلستان گفت: بیش 
از 13میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی سال 96 برای 

طرح های آب و فاضالب هزینه شده است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
گلســتان، مهندس محمدهادی رحمتی در گفتگو با پایگاه 
خبری شــرکت افزود: 7 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 
طرح های آبرســانی و 5 میلیارد و 600 میلیون تومان برای 

طرح های فاضالب هزینه شده است.
وی گفت: اصالح و توســعه 30 کیلومتر از شبکه توزیع آب 
با هدف تامین آب آشــامیدنی برای شهروندان با تخصیص 
3 میلیــارد تومان از محل اعتبــارات عمرانی و یک میلیارد 

و 500 میلیون تومان از محــل تبصره ها و منابع داخلی 
انجام شده است.

مهندس رحمتی احــداث 2 کیلومتر خط 
انتقــال آب را یکی دیگــر از طرح های 

آبرسانی اجرا شــده برشمرد و گفت: 
این طرح با اعتبار 3 میلیارد تومان از 

اعتبارات  محل 
عمرانــی 

اجرایی شده است.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تامین آب گفت: حفر 5 حلقه 
چاه عمیق و تجهیز 3 حلقه چاه عمیق با اعتبار 3 میلیارد و 

500 میلیون تومان از محل منابع عمرانی انجام شده است.
مهندس رحمتــی کمبود مخــازن ذخیــره آب را یکی از 
مشــکالت آبرســانی در برخی از شهرهای اســتان عنوان 
کرد و افزود: برای رفع این مشــکل مخزن ذخیره 12 هزار 
مترمکعبی در شــهر علی آباد و مخــازن دخیره آب 2 هزار 
مترمکعبی در شــهرهای گرگان و مینودشــت با اعتبار 6 

میلیارد تومان احداث شده است.
مدیرعامل آبفا گلســتان، ارتقای کیفی و تصفیه آب شــهر 
انبارالوم جهت کاهش سرب و نیترات را یکی دیگر 
از طرح های آبرســانی عنوان کرد و گفت: 
این طرح با اعتبار یک میلیارد تومان 
از محــل منابع عمرانــی در حال 

اتمام است.
وی با بیان اینکــه 17 میلیارد 
و 800 میلیــون تومــان برای 
توســعه طرح هــای فاضالب 
در ســال 96 هزینه شده است، 
تصریح کرد: اجرای 5/5 کیلومتر 
از شبکه اصلی جمع آوری فاضالب 
شــهر گرگان با قطرهای 400 و 600 
میلی متر و اجرای 470 متــر خط انتقال 

جمع آوری فاضالب آزادشهر شده است
مهندس رحمتی به شــبکه فاضالب در شــهر بندرترکمن 
اشاره کرد و گفت: اجرای 315 متر شبکه اصلی جمع آوری 
فاضالب بندرترکمن با قطر 600 میلی متر و احداث ایستگاه 
پمپاژ با اعتبار 700 میلیون تومــان یکی دیگر از طرح های 

فاضالب انجام شده در سال 96 می باشد.
به گفته وی، اجرای 345 متر شــبکه جمع آوری فاضالب 
شهر گنبد و احداث ایستگاه پمپاژ شــماره 9 با اعتبار 500 
میلیون تومان و تکمیل ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر بندرگز 
با اعتبار 400 میلیون تومان از طرح های توســعه فاضالب 

استان گلستان می باشد.

محمدهادی رحمتی، مدیرعامل آبفا گلستان:

 بیش از 13 میلیارد تومان برای طرح های آب و فاضالب
 از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده است

 مدیرعامل 
فاضــالب  و  آب 

شهری گلســتان در نشست 
خبری بــا اصحاب رســانه 
اســتان گفت: برای نهادینه 
کردن فرهنگ صرفه جویی 

در جامعــه نیازمنــد یــاری 
رسانه ها هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضــالب اســتان گلســتان، 

مهندس محمدهادی رحمتی به مناســبت 
هفته صرفه جویی در مصرف آب با خبرنگاران دیدار کرد و 
افزود: با استفاده از ظرفیت رسانه ها می توان دیدگاه مردم 

را نسبت به هدررفت آب تغییر داد.
وی صرفه جویــی در مصرف آب را به معنــای بهینه و بجا 
مصرف کــردن این مــاده حیاتی عنوان کــرد و افزود: در 

فصل تابســتان پیک برداشت هاي آب 
کشــاورزي با پیک مصرف آب شرب 
در استان همزمان مي باشد که این 
خود منجر به افت شدید آب چاه ها 

می شود.
مهنــدس رحمتی ادامــه داد: آب 
به عنوان یک کاالي اســتراتژیک و 
حیاتي محسوب مي شود که با توجه 
به شرایط کنوني، حفظ این منبع حیاتي 
جز با مدیریت مصرف امکان پذیر نمي باشد.

وی با بیــان اینکه 80 درصد منابــع آبی در بخش 
کشــاورزی اســتفاده می شــود، تصریح کرد: 10 درصد 
این منابــع در بخش صنعت و 10 درصد در بخش شــرب 
مورد اســتفاده قرار می گیرد ولی بدلیل مسائل اجتماعی 
اثرگذاری کمبود منابع آب در بخش شرب بسیار بیشتر از 

دیگر موارد می باشد.

مدیرعامل آب و فاضالب شــهری گلســتان با اشــاره به 
استفاده بی رویه آب گفت: بطور متوسط سرانه مصرف آب 
در دنیا 120 تا 130 لیتر در روز می باشــد که این آمار در 

شهر گرگان 220 تا 230 لیتر در روز می رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع آبی 
اشــاره کرد و افزود: 95 درصد آب استان گلستان از منابع 
زیرزمینی و 5 درصد آب مصرفی از طریق منابع ســطحی، 

رودخانه ها و چشمه ها تامین می شود. 
رحمتی آب شیرین کن بندرترکمن و گمیشان را تنها آب 
شیرین کن شمال کشور دانســت و گفت: آب شیرین کن 
بندرترکمن و گمیشان با استفاده از آخرین تکنولوژی روز 
دنیا خریداری شــده و هم اکنون در مدار بهره برداری قرار 

گرفته است.
گفتنی اســت، این نشســت همزمان با پنجم تیرماه که به 
عنوان روز -آب، رســانه و افکار عمومی- نامگذاری شــده 

است، برگزار شد.

مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان گلستان: 

 برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی نیازمند 
یاری رسانه ها هستیم 

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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 شمــاره سیزدهم
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان لرســتان از 
بهره  برداری از دومین نیروگاه خورشــیدي ستاد مرکزي 

شرکت آب و فاضالب استان لرستان خبر داد.
مهنــدس حمیدرضــا کرم  ونــد گفــت: تمــام مصرف 
شبانه روزی روشنایی ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب 

استان لرستان توسط نیروگاه خورشیدی تأمین می  شود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان لرســتان با 
اعالم این خبر افزود: ظرفیت تولیــد برق دومین نیروگاه 

23 کیلووات اســت کــه در مســاحت 100 مترمربع به 
بهره برداری رسید.

وی در ادامــه گفت: ایــن اقدام در جهت اجــراي مصوبه 
هیئت وزیران مبني بر الزام نهادهــاي دولتي براي تولید 
20 درصد برق مصرفیشان از انرژي  هاي تجدیدپذیر انجام 

شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
حمیدرضا کرم  وند افزود: مرحله اول نیروگاه خورشــیدي 
در تصفیه  خانه آب شهر خرم آباد به ظرفیت 27 کیلووات 
افتتاح شده بود که با افتتاح فاز دوم، ظرفیت تولید نیروگاه 

خورشیدي در شهر خرم آباد به 50 کیلووات مي  رسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان لرستان در بیان 
مشــخصات این پروژه افزود: دومین نیروگاه خورشیدي 
ستاد مرکزي شــرکت آب و فاضالب اســتان لرستان به 
ظرفیت 23000 وات در زمینی به مساحت 100 مترمربع 
و با هزینه  ای معادل 2.100 میلیــون ریال با کمک 100 

نفر روز و در مدت 21 روز اجرا شد. 
او تصریح کرد: با توجه به پایلوت قرار گرفتن لرستان برای 
بحث اقتصاد مقاومتی، در شرکت آب و فاضالب استان نیز 

برنامه های جهت تحقق این مهم در دست اجرا داریم.
کرم  ونــد اضافه کرد: از جملــه این اقدامــات می توان به 

استفاده از سلول های خورشــیدی برای تأمین برق ستاد 
مرکزی شرکت و تاسیسات تصفیه خانه آب خرم آباد اشاره 
کرد، چراکه با  هزینه هــای کمتری انــرژی آن  ها تأمین 

می شود.
وی ادامــه داد: در شــرکت آب و فاضالب اســتان نظام 
پیشنهادات تشکیل شده است که از نظرات کارکنان برای 
بهینه تر کردن خدمات و صرفه جویی بیشــتر در هزینه ها 

استفاده می شود.
مدیرعامل شــرکت آبفا لرســتان تصریح کرد: استفاده از 
سلول های خورشــیدی از جمله پیشنهادات این نظام بود 

که باعث صرفه جویی 6 میلیاردی برای شرکت شده است.
وی افزود: اســتفاده از انرژی خورشــیدی نــه تنها باعث 
کاهش هزینه ها می شود، بلکه موجب به حداقل رساندن 

آسیب ها به محیط زیست می  شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان لرستان اهداف 
این طرح را در راستای توسعه انرژی  های پاک بیان داشت 

و در بیان مزایــای آن افزود: ایجاد پایگاه مناســب جهت 
تست و بررســی شــرایط ایجاد نیروگاه  های خورشیدی 
آینده در اســتان، انتقــال فناوری ســاخت نیروگاه  های 
خورشیدی در اســتان، توســعه به کارگیری انرژی  های 
پاک و کاهش آلودگی  های زیســت محیطی، اســتفاده 
بهینه از انرژی ســوخت مصرفی، پایداری بیشــتر ولتاژ 
برق در منطقه، افزایش ظرفیــت تولیدی برق در منطقه 
و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای 
دانش فنی از مهترین دســتاوردهای بهره  برداری دومین 
نیروگاه خورشیدي ســتاد مرکزي شرکت آب و فاضالب 

استان لرستان است.

دومین نیروگاه خورشیدي شرکت آب و فاضالب لرستان  به بهره  برداري رسید
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گزارش اقدامات آبفای خراسان شمالی 
در هفته صرفه  جویی در مصرف آب

گزارش اقدامات آبفای خراسان شمالی 
در هفته صرفه  جویی در مصرف آب

افزایش دمــا و مصرف آب بــرای تمامی شــرکت  های حــوزه آب یک چالش 
اساسی است. کاهش 30 درصدی نزوالت آســمانی این مشکل را مضاعف 
خواهــد کرد. کمبــود آب به طور حتــم کیفیــت آن را پایین خواهــد آورد و 

نیازمند دقت بیشتری برای تصفیه است. 
مشکالت بهداشــتی نیز همواره با کمبود آب مرتبط بوده اند و از همه مهم تر 
بحث مهاجرت و خالی شــدن روســتاها و شــهرها از سکنه اســت. به همین 

دلیل باید به کمبود آب به عنوان یک مشــکل همه جانبه نگاه کرد در همین 
راستا شرکت آب و فاضالب استان خراســان شمالی باوجود برنامه  هایی که 
در طول ســال برای مقابله با بحــران کم آبی دارد در هفتــه صرفه  جویی در 
مصرف آب که از 1 الی 7 تیرماه اســت، برنامه های ویــژه ای را اجرا کرد که 
اولین روز از هفته صرفه جویی را با گلگشــت خانوادگی با شــعار نجات آب، 

نجات زندگی است آغاز کرد.

توزیع پوستر و بروشور در بین نمازگزاران
توزیع 5 هزار پوســتر و بروشور صرفه جویی در آب در بین نمازگزاران استان 
به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب یکی از ایــن برنامه ها بود که 
باهدف آگاه ســازی مردم از وضعیت کم آبی، بحران وضعیت موجود و ترویج 

فرهنگ بهینه مصرف آب و صرفه جویی در آب انجام شد.

میزگرد خبری مهندس ســاقی مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب شــهری استان خراسان شــمالی، مهندس علوی 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای و مهندس روشــن روان 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان در دفتر 
خبرگزاری ایرنا با محوریت موضوع بحران آب به مناسبت 
هفته صرفه جویی در مصرف آب سومین برنامه این شرکت 

بود. 
در ایــن میزگــرد مهندس غالمحســین ســاقی رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل این شــرکت گفت : یکی از دالیل 
اصلی مصرف نادرست آب، قیمت پایین آب به نسبت دیگر 

کاال و خدمات است.
مهندس ساقی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
در دو بخش مدیریت مصرف را انجام می  دهد ، تصریح کرد: 
یک روش تبلیغی و فرهنگی اســت و روش دیگر مدیریت 
فشــار و اصالح شبکه  هاست که موجب می  شــود در تمام 
شهرها و در پشت تمام کنتورهای مشترکین فشار متوسط 
ســه بار را داشــته باشــیم که این امر موجب برخورداری 

یکسان مشترکین از خدمات آب شرب در استان می  شود.
 وی ســرانه الگوی مصرف را به ازای هر مشــترک 20 متر 
مکعب در ماه عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی 
استان خراسان شمالی ســرانه مصرف آب باید به 15 متر 
مکعب در ماه کاهش پیدا کند که در حال حاضر متوســط 

سرانه مصرف در استان 13.6 مترمکعب است.
مهندس ســاقی ادامه داد: با توجه به عمر مفید شبکه های 
آب )25 ســال( در اســتان در حال حاضر در بخش اصالح 
شــبکه ها وضعیت خوبی نداریم زیرا 35 درصد شبکه های 
آب فرسوده هســتند که برای اصالح آن ها به بیش از 100 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم این در حالی است که اصالح 
شبکه ها یک کار مستمر است که هرساله باید انجام گیرد.

مهندس علوی مدیرعامل شــرکت آب و منطقه ای استان 
خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به کاهش میزان 
بارندگی ها در اســتان گفت: میزان آبدهــی رودخانه های 
استان در باالدست سدها به نسبت سال گذشته 31 درصد 
کاهش یافته است به طوری که سال آبی گذشته 61 میلیون 
مترمکعب آب به مخزن ســدهای اســتان وارد شد اما این 
رقم در سال زراعی جاری به 41 میلیون مترمکعب کاهش  

یافته است.
وی با اشــاره به اینکه میزان بارش ها در سال آبی جاری در 
مقایسه با سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است، اظهار 

کرد: در حال حاضر 71.5 درصد مخزن ســدهای اســتان 
خالی است و از ظرفیت 226.5 مترمکعبی سدهای استان 
تنها 64.5 میلیون مترمکعب در سدهای استان آب ذخیره 

است.
مهندس روشــن روان مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان خراسان شمالی نیز در ادامه این نشست با 
بیان اینکه تابستان امسال بیش از 145 هزار نفر از ساکنان 
روستاهاي استان با تنش آبی روبه رو هستند، اظهار داشت: 
تنش آبی به این معنا اســت که میزان تولید آب با مصرف 
همخوانی ندارد و منابع آبی موجود، پاسخگویی نیاز در این 
مناطق نیست و در این روســتاها 100 لیتر بر ثانیه کسري 

آب وجود دارد.

برگزاری میزگرد خبری
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

در چهارمیــن روز از هفته صرفه جویــی در مصرف آب، 
در قالب یک تور خبری، خبرنگاران رســانه های اســتان 
خراســان شــمالی از تصفیه خانه فاضالب بجنورد بازدید 
کردند و با فرآیند جمع آوری و تصفیه فاضالب آشنا شدند.

در این بازدیــد مهندس زهرایــی مدیر بهره بــرداری از 
تأسیسات فاضالب استان گفت: یکی از تأسیسات شرکت 
آب و فاضالب استان خراسان شمالی تصفیه خانه فاضالب 
بجنورد اســت که از ســال 81 باهدف دفع، جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضالب خانگی، ارتقاء بهداشت عمومی و 
حفاظت از محیط زیست و آب های زیرزمینی در این شهر 

احداث  شده است.
وی اظهار کــرد: در حال حاضر ظرفیــت این تصفیه خانه 
19.600 مترمکعب در شــبانه روز اســت که دبی ورودی 
فاضالب خام به این تصفیه خانه حدود 12 هزار مترمکعب 
در شبانه روز است که روش تصفیه در این تصفیه خانه لجن 
فعال با هوادهی گسترده است که کار تصفیه فاضالب شهر 
بجنورد را انجام می دهد و شــامل قسمت های مختلف از 
قبیل ایستگاه پمپاژ، واحد آشغال گیری، دانه گیر و چربی 
گیر، حوض هوادهــی، حوضچه های ته نشــینی نهایی و 

واحد کلرزنی است.

وی تصریح کرد: فاضالب شهر پس از جمع  آوری و پمپاژ به 
تصفیه  خانه شهر بجنورد می  رسد و پس از مراحل مختلف 
تصفیه و ســپری نمودن زمان ماند در ایــن تصفیه  خانه، 
تصفیه شده و پســاب حاصل پس از کلر زنی و گند زدایی 

تحویل شرکت آب منطقه ای استان می  شود.
زهرایی خاطرنشــان کرد: بــا توجه به انجام آزمایشــات 
مختلف میکروبی، شــیمیایی و فیزیکی، پســاب حاصل 
دارای کلیه اســتانداردهای زیســت محیطی بوده و مدام 
از سوی سازمانهای نظارتی مانند اداره کل محیط زیست 

استان و ... مورد پایش قرار می  گیرد.  

در سومین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب نشست 
خبری مهندس غالمحسین ســاقی رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی با 
اصحاب رسانه در محل سالن اجتماعات این شرکت برگزار 

شد.
مهندس غالمحسین ساقی گفت: در حال حاضر از 22 شهر 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 14 شهر استان با تنش 
آبی مواجه هستند که برای عبور از تابستان و جلوگیری از 
تنش آبی در این شــهرها به 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز 
داریم. وی با بیان اینکه 80 درصد جمعیت شــهری استان 
خراسان شمالی در سه شــهر بجنورد، شیروان و اسفراین 
ساکن هستند، اظهار کرد: آب شــرب این سه شهر از آب 
سدها تأمین می شود و با توجه به کاهش نزوالت جوی در 
سال آبی جاری و کاهش آب پشت سدها، دو شهر شیروان 
و اسفراین با مشکل کم آبی مواجه هستند که برای رفع این 

مشکل حفر 24 حلقه چاه در دست اقدام است.
مهندس ساقی افزود: برای جلوگیری از تنش آبی در شهر 
شیروان دو حلقه چاه حفرشده و حفر یک حلقه چاه دیگر 
نیز در برنامه قرار دارد و خط انتقال شــیروان نیز در دست 

اقدام است.
مهندس ســاقی با اشاره به در دســتور کار قرار دادن یک 
حلقه چاه در هرکدام از شــهرهای فاروج، تیتکانلو، حصار 
گرمخان، لوجلی، زیارت، قوشــخانه و سنخواســت افزود: 
در شهر چناران شــهر، پیش قلعه و شهر آوا احداث مخزن 

ذخیره آب نیز در حال پیگیری و اجراست.
وی از آغاز احداث یک باب مخزن 10 هزار متر مکعبی در 
گلستان شــهر بجنورد خبر داد و افزود: هم زمان با انتقال 
آب از سد به رینگ شمالی شــهر اگر در گلستان شهر این 
مخزن احداث شود تا 50 سال آینده شهر بجنورد به مخزن 

آب دیگری نیاز نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 820 میلیارد ریال پروژه 
در بخش فاضالب در استان خراسان شمالی در دست اجرا 
است، گفت: بودجه عمرانی بخش فاضالب استان در سال 

97 نسبت به سال گذشته 263 درصد رشد داشته است.
مهندس ساقی افزود: در قانون بودجه سال 97 برای طرح 
فاضالب شــیروان 50 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 
که شاهد رشد حدود هزار درصدی هستیم و عالوه بر این 
مبلغ 25 میلیارد ریال دیگر نیز اعتبار پیشــنهادی دولت 
در صحن علنی مجلس برای شــهر شیروان بوده که اعتبار 
شــیروان به 80 میلیارد ریال افزایــش می یابد و از ردیف 
متمرکز شــهرهای دارای تنش فاضالب 60 میلیارد ریال 

اعتبار نیز به شهرستان بجنورد اختصاص یافته است.
وی گفت: در حال حاضر 435 کیلومتر شــبکه فاضالب در 
استان اجراشده است و در ســال 96 بیش از 54 کیلومتر 

شبکه فاضالب در شهر بجنورد اجرا شده است.

برگزاری تور خبری

برگزاری نشست خبری

www.barghab. i r55 2018
July



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

هم زمان بــا چهارمیــن روز از هفتــه صرفه جویی از 22 
مشــترک کم مصرف آب در اســتان با حضور مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان خراسان شمالی، مدیر امور 
آب و فاضالب بجنورد و مدیران امور تابعه شهرســتان ها 
تقدیر شــد.  گفتنی است از 22 مشــترک تقدیر شده 5 
مشــترک در شــهر بجنورد،3 مشــترک در هرکدام از 
شهرهای شیروان، اسفراین و مانه و سملقان و 2 مشترک 
در هرکدام از شــهرهای جاجرم، راز و جــرگالن و فاروج 
است. شایان ذکر است در راســتای ترغیب مشترکین به 
استفاده از شــیرآالت کم مصرف آب، به تمامی مشترکین 
کم مصرف، شیرهای کاهنده مصرف از سوی شرکت آب و 

فاضالب استان خراسان شمالی اهدا شد.

مهندس ساقی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری 
استان خراسان شــمالی، مهندس روشن روان مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی و مهندس 
علوی مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان خراسان 
شمالی به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب )1 
تا 7 تیرماه( با حجت االسالم یعقوبی امام جمعه شهرستان 

بجنورد دیدار کردند.
مهندس غالمحســین ســاقی گفت : در حــال حاضر از 
مجموع 22 شهر استان 14 شهر دارای تنش آبی هستند 
که اقدامات زیادی توســط شــرکت آب و فاضالب استان 

خراســان شــمالی برای عبور از این تنش در تابستان در 
دست اقدام است.

مهندس ساقی در ادامه به اجرای طرح فاضالب در 4 شهر 
بجنورد، شیروان، اسفراین و آشــخانه اشاره کرد و گفت: 
اجرای طرح فاضالب در ســه شهر شــیروان، اسفراین و 
آشــخانه به خوبی پیش می  رود اما در شــهر بجنورد این 
طرح کمتر از 50 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است 
که باید تا پایان برنامه ششم توسعه به 75 درصد برسد که 

این امر همراهی مردم و مسئولین را می  طلبد.
وی به فروش انشــعابات فاضالب در مناطقی که شــبکه 

فاضــالب در آنها اجرا شــده همانند شــهرک فرهنگیان 
بجنورد ، خیابان هجرت و ...  اشــاره نمود و افزود: جهت 
تســهیل در پرداخت  ها و مالحظه معیشتی شهروندان با 
رایزنی با هیــات مدیره، مصوبه پرداخت اقســاطی نصب 
شــبکه فاضالب تا 18 ماهه تصویب شــده کــه در حال 

اجراست..
حجت االسالم یعقوبی امام جمعه شهرستان بجنورد نیز در 
این نشست گفت: متأسفانه مصرف کشور ایران در انرژی 
و آب بیش از استاندار جهانی اســت و دنیای امروز جنگ 

آب هاست و باید توجه جدی به این مقوله شود.

دیدار مدیران عامل با امام جمعه شهرستان بجنورد

تقدیر از مشترکان کم مصرف امضای تفاهم نامه همکاری مشترک

در ششــمین روز از هفتــه صرفه جویــی در مصرف آب، 
تفاهم نامه همکاری مشترک مابین شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان شــمالی و شرکت شــهرک های صنعتی 

استان امضا شد.
مهندس غالمحســین ســاقی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل این شــرکت در رابطه بــا این تفاهم  نامــه گفت: با 
توجه به وضعیت حال و آینده شــرایط اقلیمی کشــور از 
حیث منابع آب و نیــز محدودیت های تامین و انتقال آب، 
ایــن تفاهم  نامه به منظور تجمیع ظرفیت  ها و اســتفاده از 
توانایی  های شرکت شهرک  های صنعتی استان برای ایجاد 
و فراهم نمودن زمینه  های مناســب و موثر جهت اقدامات 
و تمهیدات الزم در راستای شفاف ســازی نحوه و فرآیند 
ارائه مستمر و پایدار خدمات صنعت آب به مراکز صنعتی 
کوچــک و همچنین توســعه همه جانبه ترویج و اشــاعه 
فرهنگ مصــرف بهینه آب به عنوان یک اراده و خواســت 

ملی و تعمیم آن به کلیه صنایع به خصوص صنایع کوچک 
فی مابین شــرکت آب و فاضالب شــهری استان خراسان 
شمالی و شرکت شــهرک  های صنعتی اســتان منعقد و 

مبادله شد.
وی افزود: بر اســاس این تفاهم نامه یــک همکاری نظام 
یافته در راســتای جلب مشــارکت و به کارگیری ظرفیت 
گســترده شــهرکهای صنعتی و صنایع کوچک در تحقق 
اهداف تعیین شده بین طرفین برقرار شد. مهندس ساقی 
تعامل و همکاری موثر در آموزش ، اطالع رسانی و فرهنگ 
ســازی ، همکاری در زمینه ایجاد زیرساخت  های الزم در 
زمینه آبرسانی، ارائه مشاوره جهت ایجاد تصفیه  خانه  های 
فاضالب شــهرک  های صنعتی، بازچرخانی آب و استفاده 
مجدد از آب خاکستری و همکاری در برگزاری همایش ها، 
نمایشگاهها و جشنواره  ها با موضوع مدیریت مصرف آب را 

از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
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آقای دکتر ضمن معرفی کامل خودتان در مورد 
نوع فعالیتهایی که در شرکت شما انجام می شود 

توضیح بفرمایید:
رضا رسولی هســتم مدیرعامل شــرکت آبنیک. شرکت 
آبنیک ســال 1363 با نام رسمی آبنیک تاسیس و موسس 
آن آقای رســولی پدر بنده هستند در این سی و چند ساله، 
فعالیت شــرکت در زمینه تخصصی تصفیه آب و فاضالب 
بوده که در دهه اول پروژه ها بــه صورت فقط “اجرا” انجام 
می گرفت، در دهه دوم با رشد شــرکت پروژه ها به صورت 
“طرح و اجرا” )EPC( انجام گرفت که با توجه به نیاز کشور 
به فنــاوری و تکنولوژی های نوین در دهه ســوم، تمرکز 
شرکت بر روی نوآوری، دانش و ارتقاء فناوری های موجود 
در کشور بنا گذاشته شد که موفق شدیم نمایندگی شرکت 
 USBF فرآیند Patent را دریافت کنیم که ECOFLUID
در اختیار این شرکت قرار گرفت. بعد از مذاکرات و انجام چند 
پروژه مشــترک، دانش فنی آن طی یک قرارداد به شرکت 
ما منتقل شــد که بعد از آن چندین تصفیه خانه شهری و 
صنعتی را با استفاده از روش USBF اجرا کردیم. این فرآیند 
قابلیت حــذف نیترات و فســفر از فاضالب های صنعتی و 
شهری را دارد و کیفیت پساب خروجی آن دارای استاندارد 

کالس A اروپا و آمریکا می باشد. 
جدا از ایــن فرآیند در خصوص ســایر فرایندهای تصفیه 
فاضالب شهری و صنعتی ما بیشتر فرآیندها را برای اولین 

بار در کشــور در مقیاس صنعتی اجرا کردیم مثل فرآیند 
IFAS، MBBR، UAFB و MBR که می توان این تنوع در 
اســتفاده از فن آوری های نوین را در سوابق شرکت آبنیک 
رصد نمــود، یعنی پروژه های اجرایی مــا از لحاظ فرآیند، 
شــکل و ماهیت هرکدام حرف و بحث خــود را دارد. امروز 
هم به عنوان آخرین حلقه تکنولوژی و بازیافت و اســتفاده 
مجدد از آب در جهان، فرآیند ZLD را هدف گذاری کردیم. 
درحوضه فناوری و تکنولوژی آخرین حلقه مفقوده در این 
حوضه بازچرخانی تمامی دورریزهای تصفیه خانه های آب 
 Zero Liquid Discharg و فاضالب است که ما بتوانیم به
برسیم. مدت 5 سال است که این تکنولوژی را هدف گذاری 
کرده ایم و در نهایت در اواخر فصل بهار سال جاری در دفتر 
فن آوری و توسعه همکاری های ریاست جمهوری قرارداد 
انتقال تکنولوژی ZLD مابین شــرکت آبنیک و شــرکت 
Welcron کره به امضاء رســید. لذا ما مدعی هستیم که 
می توانیم تمامی فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب را انجام 
داده و در یــک گام جلوتر تمامی پروژه هــا را با تکنولوژی 

ZLD انجام دهیم. 
شما در رابطه با ZLD و تفاهمنامه صحبت 

کردید آیا شرکت آبنیک تنها نماینده شرکت 
Welcron کره است؟

در حوضه تصفیه خانه های آب و فاضالب بله، اما در حوضه 
MED با یک شرکت ایرانی دیگر در حال مذاکره است. اما 

در زمینه ZLD شرکت آبنیک در ایران در واقع تنها نماینده 
انحصاری شرکت Welcron کره است. 

آیا فرایند تصفیه ZLD فقط در صنعت آب و 
فاضالب مورد استفاده دارد؟

ما منابع آب که شــامل چاه، رودخانه و آب دریا می باشد را 
ابتدا با تصفیه خانه آب، به آب با کیفیت های مختلف جهت 
مصارف شهری و صنعتی تبدیل می کنیم سپس این آب در 
چرخه مصرف قرار می گیرد و بعد به عنوان فاضالب خارج 
می شــود و در تصفیه خانه فاضالب تصفیه می شود. خود 
تصفیه خانه آب و تصفیه خانه فاضــالب یک دورریزهایی 
دارد که این دورریزها با فرآیند عادی قابل تصفیه نیســت، 
فرآینــد ZLD این دورریزها را به عنــوان ورودی دریافت 
می کند و در خروجی آب دمین تحویل می دهد، لذا کاربرد 
آن هم در تصفیه خانه های شهری و هم صنعتی می باشد که 
از مهمترین آن می توان آب شور خروجی ROها نام ببریم 
یا پساب شستشوی فیلترهایی که آرسنیک، کرم و فلزات 
سنگین دارند و همچنین پسابهایی با غلظت مواد شیمیایی 
خیلی خطرناک که به صورت عادی قابلیت تصفیه را ندارند 

می توانیم نام ببریم. 
آیا فرآیند ZLD در تصفیه خانه های نیروگاهی هم مورد 

استفاده دارد؟
یکی از کاربردهای اساســی ZLD بحث بازچرخانی کامل 
آب در نیروگاهها اســت. نیروگاهها دارای تصفیه خانه آب 

آبنیک ؛ پیشرو در ارائه 
 تکنولوژی های  نوین 
صنعت تصفیه آب و فاضالب

آبنیک ؛ پیشرو در ارائه 
 تکنولوژی های  نوین 
صنعت تصفیه آب و فاضالب
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 RO می باشــند که قابلیت تولید آب بدون یــون را دارد و
دارند کــه آب دورریز زیادی دارند که حجم دورریز آن عدد 
قابل توجهی است، تمام این آبها می توانند وارد این چرخه 
شوند و شما یک آب دمین داشته باشید. به عبارت بهتر اگر 
تصفیه خانه آب و فاضالب به فرآیند ZLD مجهز شود فقط 
به میزانی که آب مصرف می شود شما آب برداشت می کنید. 
فرض کنید در یک کارخانه مواد غذایی آبی در پروسه تولید 
با محصول مخلوط گردد فقط همان میزان آب را الزم داریم 
که از منبع برداریم. در نیروگاه نیز فقط همان میزان آبی را 

که تبخیر می شود از منبع اولیه آب برداشت می کنیم. 
آیا طرف قرارداد شرکت آبنیک فقط آب های 

منطقه ای و آب و فاضالبهای شهری و روستایی 
هستند؟

با توجه به حجم ســرمایه گذاری اولیه که سرمایه زیادی 
هم هســت نیروگاهها و صنایع پتروشیمی، پاالیشگاهی 
و صنایعــی که آب و دروریز آب در آنها عدد بزرگی اســت 
می توانند در اولویت باشــند. وزارت نیرو، آب منطقه ای و 
غیره هم به عنوان یک مشــتری می تواند از این تکنولوژی 

استفاده کند.
در حال حاضر مهمترین پروژه هایی که در دست 

اجرا دارید و یا در حال اتمام است را بفرمایید؟ 
همانگونه که عرض کردم ما در بحث استفاده از تکنولوژی 
و نوآوری پیشــتازیم، االن تصفیه خانه شهرکرد را با حجم 
300 لیتــر در ثانیه در حال اجرا داریم که تارگت آن حذف 
کدورت و رساندن به کمتر از 1 است که این امر در کشور بی 
نظیر و بی ســابقه می باشد. زمین مورد نیاز ما در این پروژه 
کمتر از 1000 متر مربع اســت که طرحهای مشابه حدودا 
به 2 هکتار زمین نیاز دارند و زمان اجرای پروژه هم می تواند 
کمتر از یک سال باشد. در این پروژه از فیلترهای سرامیکی 
UF با 0/1 میکرون استفاده می کنیم. تصفیه خانه فاضالب 
شهر نظنز و در حوضه مسکن مهر نیز فاضالب چندین شهر 
 RO را داریم، تصفیه فاضالب شهر پلدشت که سیستم آن
اســت و همچنین یکی از اولین شرکتها هستیم که فرآیند 
حذف آرســنیک از آب شــرب را انجام می دهیم، شرکت 
آبنیک اولین پروژه آب خاکســتری را در کشــور به انجام 
رسانده که خوشبختانه نتایج آن بسیار عالی بوده است در 

حوضه نفت و پتروشیمی ما به عنوان یکی از شرکت های 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی می باشیم که در حال 
حاضر پتروشیمی نفت مســجد سلیمان که در آن 
تصفیه پساب روغنی، شهری و صنعتی را در حال 

اجرا داریم که در مرحله تحویل می باشد. 
آقای دکتر شما در صحبتهاتون به 

زمانبندی اتمام پروژه ها اشاره کردید 
که ممکن است تغییر در زمان تحول 

پروژه داشته باشید. لطفًا در مورد 
مشکالت موجود در مورد تحویل 

پروژه ها بفرمایید؟
مشکالتی که ما در کشور داریم، باعث 
شده هر روز در حال حل مسائلی باشیم 
که نــه خودمان طــرح کردیم و نه 
جوابی برای آن داریم مثل مشکل 
ارز و عــدم وجــود نقدینگی نزد 
کارفرمایان و ارائه اوراق و اسناد 
چندســاله که کماکان هرروز 
با آن در مواجهه هســتیم که 
یکی از دالیل طوالنی شــدن 

پروژه های موجود در کشــور نیز همین 
مسائل می باشد. 

به عنوان صحبت آخر در صنعت آب و بحرانی 
که با آن مواجه هستیم موارد مورد نظر خود را 

بفرمایید.
در رابطه با صنعت آب و فاضالب و به عبارت بهتر مشکالت 
بی آبی در کشورمان، به نظر من ما چیزی به نام مشکل بی 
آبی نداریم و مشکل ما عدم مدیریت است، که البته این جمله 
را همه گفته و می گویند. اگر بتوانیم همین پساب هایی که 
در صنایع وارد می شود را تصفیه و بازچرخانی کنیم و صنایع 
به میزان آب مصرفی شان از منابع برداشت کنند به نظر من 
یک گام بســیار مهم و مفید در جهت رفع مشکل بی آبی و 
حفظ محیط زیستمان خواهد بود. یکی دیگر از مشکالت 
بزرگ بحث کشاورزی ســت که به نظرم مشکل فرهنگی 
می باشــد که دولت هیچ زمان نتوانسته حمایتهای الزم را 

انجام بدهد. 
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مدیرعامل شرکت آب و
 فاضالب روستایی استان اصفهان در دیدار با اصحاب رسانه تشریح کرد

برنامه ها و اقدامات در راستای 
سازگاری با کم آبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان اصفهــان 
اقدامات این شرکت در راستای 
تأمین آب آشــامیدنی مناطق 

زیرمجموعه را تشریح کرد.  
محمد حسین قرائتی با اشاره به 
اینکه حدود 3 درصد جمعیت 
روســتایی کشــور در استان 
اصفهان زندگی می کنند که در 
قالب 192000 خانوار ساکن و 
غیر ساکن هستند گفت: تعداد 
954 روســتا تحت پوشــش 
خدمات آبرسانی شرکت آب و 
فاضالب روستایی قرار دارند که 
حــدود 81 درصد کل جمعیت 
روستایی اســتان اصفهان را در 
بر می گیرد. همچنین 3 درصد 
جمعیت روســتایی هم تحت 
پوشــش شــبکه جمع آوری 

فاضالب قرار دارند.
وی افزود: شــاخص بهره مندی 
آب روستائیان استان نیز 71/26 

درصد بوده است. تعداد 243 هزار مشترک آب روستایی 
در 22 شهرســتان از آب شرب ســالم و پایدار استفاده 
می کنند که حدود 174 هزار مشترک دائم بوده و برای 
تأمین آب شرب آن ها از 523 حلقه چاه، 72 دهنه چشمه 
و 32 رشته قنات استفاده می شود. عالوه بر این ها، تعداد 
317 روستا در 9 شهرســتان از آب رودخانه زاینده رود 
استفاده می کنند که از آب منطقه ای و یا خط لوله انتقال 

آب اصفهان دریافت می شود.

   نیاز آبی
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

در رابطه با نیاز آبی این استان گفت: سال 1396 کل تولید 
معادل 57/5 میلیون مترمکعب بوده اســت. پیش بینی 
می شود در سال 97 منابع تأمین آب به دلیل خشکسالی 
کاهش پیدا کرده و به 52/5 میلیون مترمکعب برســد؛ 
یعنی میزان رشــد منابع آبی 9- درصد خواهد بود. برای 
تأمین این میزان کمبود آب، برنامه ریزی شده است که 
از طریق افزایش تولید، مدیریت تقاضا و فرهنگ ســازی 

مصرف بهینه محقق شود.

 وضعیت منابع آبی
قرائتی در تشــریح وضعیت منابع آبــی نیز افزود: تعداد 

چاه هــا از ابتــدای ورود به مدار 
بهره بــرداری 820 حلقــه بوده 
که در ســال 96 بــه 661 حلقه 
کاهش پیدا کرده اســت. تعداد 
110 حلقه چاه خشک شده و آب 
49 حلقه چاه نیز شور شده است. 
تقریبــاً تمامی شهرســتان های 
اســتان در معرض تنش آبی قرار 
دارند. شهرســتان های اصفهان، 
نائین، سمیرم، بویین میاندشت 
و فریدونشهر بیشــترین درصد 

کمبود آب را دارند.

تأمین موقت آب شرب
به گفته مدیرعامل آبفار استان 
اصفهان تاکنون بخشــی از نیاز 
آبی ایــن مجموعه بــه صورت 
آبرســانی موقت و ســیار انجام 
شده است. گزارش آبرسانی سیار 

به صوررت زیر بوده است:
 وی افزود: در اردیبهشــت ماه 
1397 نســبت به 96، 16910 
نفر به جمعیت تحت پوشــش آبرسانی سیار اضافه  شده 
است. این افزایش جمعیت در حالی است که در سال 96، 
42 پروژه آبرســانی به 53 هزار نفر از روستائیان استان 

افتتاح و بهره برداری از آن ها آغاز شد.
قرائتی ادامه داد: نکته قابل توجه در آبرســانی سیار این 
اســت که به روســتاهایی که تحت پوشش این شرکت 
قرار ندارند نیز خدمت رسانی می شود. آبرسانی سیار در 
روستاهای تحت پوشش، به دلیل قطعی آب، افت فشار 
ناشی از افزایش مصرف، خشک شدن یا کاهش آبدهی 
منبع تأمین آب و یا کاهش کیفیت آب انجام می شــود. 
همچنین تعداد 100 تانکر فلزی ثابت 3 و 6 هزار لیتری 
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 شمــاره سیزدهم
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خریداری و در روســتاهای مواجه با کم آبی نصب شده 
است.

آبرسانی سیار اردیبهشت ماه 96

حجم آب توزیع شدهتعداد روستاها

280 روستا )140 روستا 
تحت پوشش و 140 

روستا غیر تحت پوشش(، 
37217 نفر جمعیت در 

قالب 12836 خانوار

18965 مترمکعب در 
1806 سرویس با 27 

تانکر آبرسانی

آبرسانی سیار اردیبهشت ماه 97

تعداد روستاها: حجم آب توزیع شده:

21212 مترمکعب در 
2020 سرویس با 33 

تانکر آبرسانی

305 روستا )179 روستا 
تحت پوشش و 126 

روستا غیر تحت پوشش(، 
54127 نفر جمعیت در 

قالب 17870 خانوار

فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب
محمــد حســین قرائتی در تشــریح فرهنگ ســازی 
صرفه جویی در مصرف آب گفت: در نگاه کلی، برنامه های 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان برای فرهنگ سازی 
صرفه جویی در مصرف آب شرب، به دو دسته کلی تقسیم 

شده است:
الف: اطالع رسانی شرایط بحرانی پیش رو

  رئوس اقدامات:
ارســال پیامک هشدار به مشــترکین پرمصرف، ارسال 
پیامــک صرفه جویی بــه کلیه مشــترکین، تبلیغات با 
استفاده از شــبکه های پیام رســان در فضای مجازی، 
نصب بنرهای آموزشی و هشداردهنده، اطالع رسانی از 
طریق برنامه های صداوسیما، درج پیام در قبوض آب بها، 
استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب برای اطالع رسانی 
و آموزش، هماهنگی با ائمه جماعات و روحانیون روستاها 
برای اطالع رســانی به مردم، توزیع بروشــور، پمفلت، 

پوستر.
ب: آموزش همگانی مدیریت مصرف

آمــوزش ضمــن خدمــت آمــوزگاران دوره ابتدایی و 
راهنمایی، آمــوزش بانوان اولیای دانــش آموزان دوره 
ابتدایــی و راهنمایی، آموزش مربیــان مهدکودک ها، 
آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی در قالب جشــنواره 
نخستین واژه«، آموزش دانش آموزان دوره راهنمایی در 
قالب برنامه زنگ آب، برگزاری مســابقات فرهنگی برای 
دانش آمــوزان، آموزش نمازگزاران در مســاجد با نگاه 
ویژه به بانوان، تولید و پخش محتوای آموزشی )مستند، 

زیرنویس، مصاحبه با مدیران( در صداوسیما.
قرائتی افــزود: برنامه هــای فوق با همکاری ســازمان 
آموزش وپرورش، جمعیت هالل احمر، سازمان تبلیغات 
اسالمی و شــرکت آب و فاضالب شهری استان اصفهان 

انجام خواهد شد.
 برنامه های شــاخص انجام شــده در خصوص 

فرهنگ سازی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
در تشریح برنامه های فرهنگ سازی کاهش مصرف آب 

نیز به موارد زیر اشاره کرد:
1.  طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی

در ایام تابســتان، سه شــنبه های هر هفتــه مدیران و 
کارشناســان امور شهرســتان ها با حضور در مســاجد 
روستاهای پرجمعیت ضمن برگزاری جلسات آموزشی 
و ارائه توصیه های الزم به مردم، به ســؤاالت و مشکالت 
روســتائیان نیز پاســخ می دهند.  برگزاری مســابقات 
فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، تقدیر از مشــترکین 
کم مصرف، توزیع اقالم آموزشی و فرهنگی مانند بروشور 
و جزوات آموزشی از دیگر اقدامات در این طرح می باشد.
2.  طرح فرهنگی آموزشی سی روز - سی مسجد

در ایــن طرح که در روزهای ماه مبــارک رمضان برگزار 
می شــود. مدیران امور با حضور در مســاجد روستاها و 
صحبت کردن با مردم پس از نمــاز ظهر و عصر، بحران 

کم آبی و روش هــای صرفه جویی را به مــردم آموزش 
می دهند.

3.  طرح فرهنگی آموزشی آب - زندگی- بندگی
این طرح در ماه مبارک رمضان سال 97 و در روستاهایی 
که از آب شرب خط لوله اصفهان بزرگ استفاده می کنند 
و دچار بحران می باشــند اجرا شــده اســت. اقدامات 
 انجام شــده در این طرح همانند طرح سه شنبه های آبی

 بوده است.
4.  طرح فرهنگی آموزشــی مروجین فرهنگ 

مصرف بهینه آب
این طرح  به صورت ویژه در ایام تابســتان سال 97 اجرا 
می شود. همکاران محترم شهرســتان ها با لباس فرم و 
کارت شناسایی در روستاهایی که از آب شرب خط لوله 
اصفهان بزرگ استفاده می کنند و دچار بحران می باشند 
حضور پیدا کرده و به صورت چهره بــه چهره با مردم از 
اهمیت صرفه جویی در مصرف آب و شرایط بحرانی استان 
سخن می گویند. آموزش به مشترکین پرمصرف، توزیع 
بروشور و پوستر، تذکر به موارد مشاهده شده هدر دادن 
آب و معرفی ســامانه ارتباط مردمی 1523 از اقدامات 
مروجین خواهد بــود. تقدیر از مشــترکین کم مصرف 
هر روستا با حضور اهالی و مســئوالن روستا نیز از دیگر 

اقدامات پیش بینی شده است.
5.  استفاده از ظرفیت مراسم های عبادی

چاپ و توزیع بروشــور مرتبط با حــال و هوای محرم و 
عطش، چاپ و توزیع ادعیه ماه مبــارک رمضان با ارائه 
نکات صرفه جویــی در آب، چاپ و توزیع دعای نماز عید 
فطر با توصیه های مدیریت مصرف، حضور در مراسم های 

تاسوعا و عاشورا، شبهای قدر
6.  برگزاری فراخوان نقاشــی با موضوع مدیریت 

مصرف آب
 برای دانــش آموزان دوره ابتدایی مدارس روســتایی و 
تقدیر از 110 نفر برگزیده مسابقه با حضور اولیای آن ها 

در سال 96
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مدیرعامل آبفار خراســان رضوی با اشاره به هفته صرفه 
جویی در مصرف آب گفت: پرداختن به مدیریت مصرف 
آب و بهینه ســازی آن بعنوان یک اصــل، محوری برای 
مدیریت تأمین از اهم رویکردهــای مقابله با بحران کم 
آبی در کشور اســت. فرهنگ سازی و تشــویق مردم به 
اصالح تأسیســات داخلی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و 
مصرف بهینه آب و بهره گیری از تکنولوژی ابزار کاهنده 

مصرف و مشــارکت مردم در مدیریــت مصرف از جمله 
مواردی است که می توان در مدیریت آب از آن استفاده 

نمود.
حل مشــکل کم آبی نیاز به عزم ملی و مشــارکت همه 
اقشار جامعه اســت. هر چقدر مردم ما را در بهره مندی 
بیشــتر از این نعمت الهی یاری کنند، ضمن حفظ منابع 
ملی کشــور که متعلق به تمام مردم ایران است با تغییر 
نگاه در مصرف به ســمت نهادینه شدن این شعار حرکت 

خواهیم کرد.
محمد دانشگر در معرفی شــرکت آب و فاضالب 
روستایي خراســان رضوي بیان داشت: این 
شــرکت در ســال 1377 با هدف تأمین 
آب شرب سالم و بهداشــتي در سطح 
روســتاهاي استان تأســیس شده و 
احداث، توسعه، بازسازی، نگهداري 
و بهره بــرداري از تاسیســات آب 
شرب روســتایي از جمله وظایف 

این شرکت محسوب می شود.
درحــال حاضــر افزون بــر یک 
میلیون و 581 هــزار نفر در قالب 
بیش از 587 هزار مشــترک در 2 
هزار و 479 روستای خراسان رضوی 
که حدود 92 درصد جمعیت روستایی 

استان را شامل می شود، از خدمات این شرکت بهره مند 
هســتند.  هم اکنون آب شــرب مردم روستاهای استان 
از 1302 مــورد منبع آبی با اســتفاده از 8856 کیلومتر 
خط انتقال و 13084 کیلومتر شبکه توزیع و 2128 باب 
مخزن ذخیــره با ظرفیت بیــش از 311 هزار مترمکعب 
تأمین می شود.  از آنجایی که کیفیت آب شرب تحویلی 
به مردم همواره خط قرمز وزارت نیرو و این شرکت است، 
لذا آب شــرب تحویلی به مشترکین روســتایی همواره 
114 پارامتر آب شرب با استفاده از 24 آزمایشگاه کنترل 
کیفیت آب اندازه گیری می شــود و کیفیت آب شــرب 
مردم روستاهای اســتان به طور مستمر مورد پایش قرار 

می گیرد.
در حال حاضر حدود 1156 دســتگاه کلرزن در ســطح 
اســتان براي گندزدایي آب شــرب در حال فعالیت بوده 
و مطلوبیت میکروبي و کلر باقیمانــده آب به 98 درصد 
رسیده است همچنین اســتفاده از سیستمهاي کلرزني 
پیشــرفته در ســالهاي اخیر موجب افزایش مطلوبیت و 

کیفیت آب شرب روستاییان شده است.
خشکسالی چندین ســاله اخیر که کاهش کیفی و کمی 
منابع آبی را به دنبال داشته، باعث شده که هم اکنون آب 
شرب 485 روستای استان با تانکر تأمین شود و در همین 
راستا 36 دستگاه آب شــیرین کن در سطح روستاهای 
استان نصب شده که طبق برنامه ریزی های انجام شده، 

 عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی 
در راستای تأمین آب شرب روستاییان استان 
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با توجه بــه وضعیت منابــع آبی و خشکســالی های اخیر شــرکت آب و فاضالب روســتایي خراســان رضوي 
اقداماتی را به منظور گذر از بحران خشکســالی با کمترین تنش ممکن را به انجام رسانده که در جدول ذیل 

به برخی از این اقدامات اشاره می گردد:  

هزینه حجمواحدعنوان فعالیت
میلیون ریال

حجم آب حاصله از 
فعالیت،

میلیون 
مترمکعب

لیتر در 
ثانیه

 شناسایی انشعابات پرمصرف به منظور اعمال 
 187702252فقرهمدیریت

0/4115/6
 13202640فقرهشناسایی و رفع انشعاب آب غیرمجاز

 3726180کیلومتراصالح و بازسازی خطوط انتقال آب
 16791960کیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع آب
 24750 5500متر مکعباصالح و بازسازی مخزن ذخیره آب

 10065 67فقرهنصب کنتور بر روی تأسیسات تولید و توزیع آب

9/13 0/24 1100010437 فقرهتعویض کنتورهای خراب و فرسوده مشترکین

1- مدیریت تقاضا و مصرف آب

محور3- بهبود کیفیت آب شرب

محور 2- افزایش تولید آب و تامین آب

هزینه میلیون ریالحجم فعالیتواحدعنوان فعالیت
حجم آب حاصله از فعالیت،

میلیون 
لیتر در ثانیهمترمکعب

 192000 64حلقهحفر چاه جدید

 11/6442 

9600 12حلقهتجهیز چاه های حفاری شده
24400 61حلقهتعویض منصوبات چاه

 3000 10حلقهبهسازی چاه
 5800 29رشتهحفر گالری

 61000 61حلقهجابجایی چاه
خرید و اجاره چاه سایر 

0/114/18 2000 10حلقهحق آبه داران

0/197/22 6000 40حلقهکف شکنی چاه
0/3413 1300 13رشتهالیروبی قنوات
1/140 4000 40دهنهبهسازی چشمه

محور 4- فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب

هزینه انجام پروژه، حجم فعالیتواحدعنوان فعالیت
میلیون ریال

حجم آب حاصله از فعالیت،
میلیون 
لیتر در ثانیهمترمکعب

0/9 0/03  51050دستگاهنصب آب شیرین کن

 0/14  1030 2واحدارتقاء کیفی تصفیه خانه های آب

4/9 0/13 2080مجموع محور

حجم واحدعنوان فعالیت
فعالیت

هزینه انجام پروژه، 
میلیون ریال

حجم آب حاصله از فعالیت،
لیتر در ثانیهمیلیون مترمکعب

0/041/5 900 30000نفر ساعتآموزش رو در رو

0/062/28 5000100 جلدچاپ بروشور و کتابچه

0/031/14 50 10موردحضور در جلسات و مجامع مردمی

0/041/5 1000 20ساعتمصاحبه های رادیو و تلویزیونی

0/083/04 100 10ساعتتبلیغات در رادیو و تلویزیون

500/072/66 5ساعتساخت پویانمایی )انیمیشن(

0/3212/12 2200 5مجموع محور

14/44548/12 1331894 مجموع کل محورها

20 دستگاه دیگر نیز تا پایان سال نصب می گردد.
در ســال 96 که بنا به تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری 
به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده بود، 
اقدامات مهمی از سوی شــرکت آب و فاضالب روستایي 
خراســان رضوي برای تأمین آب شــرب ســالم، پایدار و 
دائمی مردم روستاهای استان انجام گرفت که از آن جمله 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
-  حفر 81 حلقه چاه و بهســازی 21 دهنه چشــمه و 13 

رشته قنات
-  احداث 107 باب مخزن ذخیره با حجم بیش از 22 هزار 

مترمکعب
-  اجرای بالغ بر 265 کیلومتــر عملیات لوله گذاری خط 

انتقال و 410 کیلومتر شبکه توزیع
-  تهیه و نصب 39 دستگاه کلرزن

-  احداث 53 ایستگاه پمپاژ آب شرب
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می دانیم ایران در کمربند خشــک کره زمین قرار دارد. از 
طرفی هم ذخایر آبی کشورمان روز به روز کاهش می یابد. 
متوسط بارش باران ایران نیز از میانگین جهانی بسیار فاصله 
دارد. میزان و نوع استفاده آب در کنار تصرف های انسانی در 
محیط زیست همگی دست به دست هم داده اند تا کشور ما 
قدم به قدم به بحران خشکسالی نزدیکتر شود.  و همه اینها 
یعنی اینکه صرفی جویی ضرورتیست که باید بیش از پیش 

جدی گرفته شود.
رضا پوررجب مدیرعامل آبفار استان تهران گفت : در اولین 
روزهای هفته صرفه جویی و قبل از  آن برای  توسعه فرهنگ 
صرفه جویی و ترغیب مشترکین روستایی در جهت حفظ 
این ماده حیاتی اقدام به توزیع 100 هزار  بروشور و نصب بنر  
با موضوعات مرتبط با مصرف بهینه در سطح روستاها کرد.

گفتنی در بروشــورهای توزیع شده که همراه با قبوض این 
دوره برای مشترکین ارسال گردید از نکات بسیار ساده ، و 
کاربردی استفاده شده که همه افراد از کودک تا بزرگسال 

بتوانند از آن برای اصالح الگوی مصرف استفاده نمایند 
از دیگر فعالیتهای های آبفار اســتان تهران در این راســتا 
آموزش های حضوری به مشترکین ، برگزاری گردهمایی 
و جلسات مدیران اداره آبفار شهرستانها با اهالی روستاها، 
اســتفاده از تریبونهای نماز جمعه و توزیع وسایل کاهنده 
آب از دیگر فعالیتهای این شــرکت در هفته صرفه جویی 

خواهد بود

برنامه های ارتقاء فرهنگ صرفه جویی در آبفار استان تهران 
محدود به هفته صرفه جویی نیست و این برنامه ها به صورت 

مکرر در طی سال تداوم دارد.
 هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه 

جویی در مصرف آب نام گذاری شده است.
برنامه های این هفته بدین شرح است:

1(  برای روز جمعه یکم تیرماه به عنوان روز نخست این هفته 
شــعار »آب، آموزه های دینی و ملی و ارتقای آگاهی های 

عمومی« در نظر گرفته شده است.
»جایگاه آب در باورها و اعتقادات دینی و فرهنگی مردم« ، 

»نقش آموزه های دینی و فرهنگی در مصرف بهینه آب« 
و احیای سنت های مذهبی و ملی در حفظ و نگهداری 

منابع آبی« از جمله  محورهای است که برای شعار 
روز نخست این هفته در نظر گرفته شده است.
2( »آب، خانواده« عنوان موضوعی اســت 

که برای شــعار روز دوم این هفته انتخاب 
شده است.

»مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف آب 
و ســازگاری با کم آبی« و »نقش زنان در اصالح 

الگوی مصرف آب« محورهای انتخابی برای شــعار 
»آب، خانواده« هفتــه صرفه جویی در مصرف خواهد 

بود.
3( شعار روز سوم این هفته به مقوله »آب،  اقتصاد و توسعه 

پایدار« اختصاص پیدا کرده است.
محورهای در نظر گرفته شده برای این روز نیز به موضوعاتی 
از قبیل »تبیین ارزش اقتصادی آب« و »تبیین نقش مصرف 
بهینه آب در حفظ منابع آبی برای توسعه پایدار« و »تاثیر 
اعمال قیمت تمام شــده در افزایش بهره وری آبی و تغییر 
رفتارهای مصرفی مشترکان پرمصرف” متمرکز شده است.

 

برنامـه های 
هفته صرفـه جویی

 در مصـرف آب
 تشریح شـد

برنامـه های 
هفته صرفـه جویی

 در مصـرف آب
 تشریح شـد
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4( »آب،  محیط زیســت و سالمت همگانی« عنوان 
موضوعی است که برای شــعار روز چهارم این هفته 
انتخاب شــده است.»عوارض ناشــی از عدم توسعه 
شــبکه فاضالب و اهمیت بازچرخانی آب در حفظ 
محیط زیســت«، »آلودگی منابع آب و راهکارهای 
حفاظت از آن«، »بهداشت آب و سالمت همگانی« و 
»تولید فاضالب کمتر با مصرف آب کمتر« از جمله  
محورهای است که برای شعار روز چهارم این هفته 

در نظر گرفته شده است.
5( »آب، رســانه و افکار عمومی« عنوان موضوعی 
اســت که برای شــعار روز پنجم این هفته انتخاب 

شده است.
»ایجاد حساسیت در رســانه ها و افکار عمومی برای 
صیانــت از آب و لزوم توجه دادن مردم به اســتفاده 
درســت از آن« و »معرفی و تبییــن محدودیت ها و 
معضالت کشور در خصوص منابع آبی و لزوم بسیج 
همگانی برای بهره گیــری از تکنولوژی روز دنیا در 
بهره گیری از منابع آب« محورهای انتخابی برای شعار 
»آب، رســانه و افکار عمومی« هفته صرفه جویی در 

مصرف خواهد بود.
6( شــعار روز ششــم این هفتــه به مقولــه »آب، 
مشارکت های مردمی، سمن ها ، خیرین آب رسان« 

اختصاص پیدا کرده است.
محورهای در نظر گرفته شــده برای این روز نیز به 
موضوعاتــی از قبیل »جلب مشــارکت اقتصادی و 

اجتماعی مردم و ذینفعان برای اجرای طرح های 
آب رسانی و همچنین مشــارکت مردم در 

مدیریت آب رسانی«، »استفاده از ظرفیت 
خیرین آب رســان برای تأمین مالی و 

توزیع آب شــرب به ویژه در سطح 
روســتاها« و »جلب مشارکت 

مــردم و مراکــز اقتصــادی 
و صنعتــی در اجــرای 
طرح هــای فاضــالب« 

متمرکز شده است.
7( در نهایت نیز شعار آخرین 

روز این هفته با عنوان »آب،  قانون 
و حقوق شهروندی« انتخاب شده 

اســت. »نقش قوه قضاییه در حفاظت 
از منابع آب کشور«، »لزوم رعایت قانون 

از ســوی همگان و اطالع رسانی در خصوص 
انواع جرایم و تخلفات در بخش آب«، »مدیریت 
منابــع آبی زیرزمینی«، »تشــریح و تدوین راه 

کارهــای رفع موانــع حقوقــی و فانونی در 
اجرای طرح های آب و فاضالب« و »جلب 

مشارکت مردم و ســازمان های مردم 
نهاد در ترویج فرهنگ سازگاری با 

کم آبی« هم به عنوان محورهای 
مرتبط با شعار این روز انتخاب 

شده است.
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وی از بهره برداری تعداد 2 مجتمع آب رســانی روستایی 
تا پایان سال خبر داد و گفت: امســال با بهره برداری از 2 
مجتمع آبرسانی 9 روستای استان با جمعیت حدود 4112 

نفر از آب آشامیدنی پایدار برخوردار خواهند شد.
وی افزود: با تکمیل مجتمع های آب رسانی در روستاهای 
اســتان 59 روســتا با جمعیت 48 هزار و 624 نفر تحت 

پوشش آب شرب و بهداشتی پایدار قرار می گیرند.
حســن زاده  با اشــاره به نیاز آبی  155 روستاهای  استان 
به 900 لیتر آب در ثانیه، ابــراز امیدواری کرد که پس از 
بهره برداری مجتمع های آب رســانی این میزان آب مورد 
نیاز روستاهای استان تأمین شــود، الزم به توضیح است 
که با وجود محدودیت منابع آبی توان تولید  614 لیتر در 

ثانیه آب برای این روستاها وجود دارد.
مهندس حســن زاده  اظهار داشــت: 9 حلقــه چاه برای 
تأمین آب شرب مردم روستاهای قوهه، محمدآباد افشار، 
سلطان آباد چهارباغ، ســعیدآباد، هیو، عباس آباد بزرگ 
حسین آباد کوشــک زر و خور شهرســتان ساوجبالغ و 
روستای ایپک شهرســتان اشــتهارد با اعتباری بالغ بر 
18100 میلیون ریال حفر شــده که با بهره برداری از این 
تعداد چاه، کمبود آب شرب بیش از 20هزار و 943 نفر در 9 
روستای این دو شهرستان برطرف شده و مردم این روستاها 

از نعمت آب شرب دائمی و پایدار بهره مند می شوند.
وی در ادامه افزود: حفر ایــن 9 چاه به منظور افزایش آب 

دهی و رفع کمبود آب آشــامیدنی روســتاهای قوهه با 
حفاری  170 متر و اعتبار 1720 میلیون ریال، محمدآباد 
افشار 160 متر و اعتبار 2580 میلیون ریال، سلطان آباد 
چهارباغ 170 متر و اعتبار 1800 میلیون ریال، سعیدآباد 
170 متــر و اعتبار 2100 میلیون ریــال، هیو 156 متر و 
اعتبار 1940 میلیون ریال، ایپک 180 متر و اعتبار 2000 
میلیون ریال، عباس آبــاد بزرگ 160 متر با اعتبار 2160 
میلیون ریال، خور در حال حفاری با اعتبار 2100 میلیون 
ریال و حسین آباد کوشک زر در حال حفاری با اعتبار 2000 
میلیون ریال در شهرستان های ساوجبالغ و اشتهارد اجرا 

شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان البرز 
همچنین از جمع آوری تعداد  290  فقره انشعاب غیرمجاز 
با اقطار 2 الی 3 اینچ با کاربری  باغچه و ویالیی در روستاهای 
استان از اول سال جاری خبر داد و گفت: تالش این شرکت 
بر جمع آوری همه انشــعابات غیرمجاز است.  مهم ترین 
پیامد نصب غیر اصولی این انشــعابات، ایجاد عدم تعادل 
فشار در شبکه توزیع، تخریب شبکه آبرسانی احتمال ایجاد 
آلودگی منابع آب است. به همین منظور شرکت آبفار استان 
البــرز با همکاری و تالش دادگســتری و نیروی انتظامی 
شهرســتان ها، اقدام به جمع آوری این نوع انشــعابات به 

خصوص باغچه و ویالها کرده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خاطرنشان کرد: 
متأسفانه به دلیل کاهش نزوالت آسمانی و خشکسالی های 
اخیر هم اکنون 21 روستای استان به طور سیار آب رسانی 
می شــوند که از این تعداد 18 روستا تحت پوشش آبفار با 
جمعیت 33 هزار و 978 نفر هستند و 3 روستای غیر تحت 
پوشش با جمعیت 250 نفر از طریق 4 دستگاه تانکر سیار 
با اعتباری بالغ بر 1388 میلیون ریال به میزان 31 هزار و 

648 مترمکعب آبرسانی می شوند.
وی از افزایش سالی  هزار اشتراک غیردائم در روستاهای 
اســتان خبر داد و گفت: مهاجرت امری طبیعی است که 
در کاهش اشتراک دائم روســتاها تاثیرگذار است ولی از 
سوی دیگر شــاهد افزایش اشتراک های غیر دائم هستیم 
که بیانگر تردد شهرنشــینان در اواخر هفته و ایام تعطیل 

به روستاهاست. 
وی در پایان با اشــاره به اینکه یکی از چالش های فعلی و 
آینده کشــور نحوه مدیریت مصرف آب اســت که  با تغیر 
اقلیم و کاهش نزوالت آسمانی موجب پایین رفتن سطح 
آب سفره های زیر زمینی شده است و باید با فرهنگ سازی 
بهینــه در زمینه مصــرف آب به آگاه کردن شــهروندان 
پرداخت گفت: به منظور تشــویق روســتاییان به رعایت 
الگــوی مصــرف و صرفه جویی در مصــرف آب تعداد 2 
هزار برگ بروشــور راهکارهای صرفه جویی آب در میان 

روستاییان استان البرز توزیع شده است.

فعالیت های شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان البرز
برای تأمین آب آشامیدنی پایدار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز، فعالیت های این شرکت به 
منظور تأمین آب استان البرز را تشــریح کرد. عبدالحسین حسن زاده گفت: منابع 
تأمین آب روستاهای استان البرز در حال حاضر شامل 112 حلقه چاه، 3 رشته قنات، 
77 دهنه چشمه است که تعداد 94 حلقه چاه برای تک روستا و تعداد 18 حلقه چاه 

برای روستاهای مجتمع مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به افت سفره های زیر 
زمینی در ســنوات اخیر هم اکنون عمق برخی از چاه ها به بیش از 200 متر رسیده 
است که نگرانی شدید شرکت در اســتمرار خدمات رسانی به روستاها در سال های 

آتی را موجب شده است. 
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   مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
بوشــهر گفت: آگاهی بخشــی جامعه رویکرد مهم و 
راهبردی این شــرکت برای بزرگداشت هفته صرفه 

جویی آب در استان بوشهر است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان بوشهر، 
مســعود نصوری در گفت و گو با خبرنــگاران افزود: 
در این هفته ســعی شده با اســتفاده از ظرفیت های 
مختلــف بویژه ائمه جمعه و حضور مدیران اســتانی 
و شهرســتانی در بین روســتائیان در زمینه آگاهی 
بخشی آنها پیرامون مشکل کمبود آب و راهکارهای 

مورد نیاز اطالع رسانی الزم صورت گیرد.
وی بیان کرد: در این راســتا اجرا برنامه های مختلف 
آموزشــی و فرهنگی با رویکرد ســازگاری با کم آبی 

پیش بینی شده است.

نصوری افزود: تقدیر از مشترکان کم مصرف و دعوت از کودکان، نوجوانان و جوانان برای ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه آب از دیگر برنامه های شرکت آبفار اســتان بوشهر در هفته بزرگداشت 

هفته صرفه جویی در مصرف آب است.
وی ادامه داد: تبیین ارزش اقتصادی آب بخش های شــرب، صنعت و کشــاورزی، تبیین نقش 
مصرف بهینه در حفظ منابع آبی برای توســعه پایدار، اطالع رسانی درخصوص آب بهاء وقیمت 
تمام شده  آب درجهت افزایش بهره وری آبی و تغییر رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف از دیگر 
راهبردهایی اســت که برای هفته صرفه جویی در مصرف آب در ســطح استان در پیش گرفته 

شده است.
نصوری اضافه کرد: در راستای تحقق این مهم استفاده از ظرفیت رسانه ها  در قالب میزگردهای 
های رســانه ای در رادیو، تلویزیون و مطبوعــات محلی و همچنین نصب و انتشــار پیام های 

موردنیاز در اماکن عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: جلب مشارکت اقتصادی  و اجتماعی مردم و ذی نفعان برای اجرا طرح های آبرسانی 
و همچنین مشارکت مردم در مدیریت آب رسانی از اهم برنامه های پیش بینی شده برای هفته 

بزرگداشت صرفه جویی در مصرف آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر:

آگاهی بخشی جامعه
 رویکرد مهم

 هفته صرفه جویی آب
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

خالصه پروژه :
مشــترکین خانگي کشور با مصرف بیش از یک 
سوم مصرف کل انرژي الکتریکي کشور و تعرفه 
مخفف،  نیازمند توجه ویژه مسئولین مدیریت 
مصرف صنعت برق کشور مي باشد. در این راستا 
و به منظوراستخراج و تعیین معیارهاي صحیح 
مصرف انرژي الکتریکــي و غیر الکتریکي براي 
مشترکین خانگي مبتني بر ویژگیهاي معماري 
ســاختمان، ویژگیهاي فرهنگــي و تجهیزات 
انرژي بر خانگي با رویکرد مدلســازي انرژي در 
ســاختمان براي پهنه هاي مختلف آب و هوایي 
کشور، پروژه “ تعیین معیارهاي مصرف انرژي 
براي مشــترکین خانگي به منظور بکارگیري 
در تنظیم تعرفه حاملهاي انرژي” به ســفارش 
شرکت توانیر در دستورکار گروه مدیریت انرژي 

پژوهشگاه نیرو قرار گرفت.
در این پروژه و پس از انتخاب شــهرهاي نمونه 
در پنج پهنه آب و هوایي و شــناخت مشترکین 
خانگي، جامعه نمونه تعییــن و نحوه توزیع آن 
در مناطق کشــور مشــخص گردید. سپس با 
توجه به نیازمندیهاي مدلســازي ســاختمان، 
پرسشنامه اي طراحي گردید که بتوان اطالعات 
الزم معماري، تجهیزات، گرمایش و سرمایش و 

پروفیلها را جمع آوري نمود. 
اطالعات جمع آوري شــده در نرم افزاري که به 
همین منظور توسعه داده شده وارد شده و نتایج 
بعنــوان وضعیت کنوني الگــوي مصرف انرژي 
مشترکین خانگي در مناطق مختلف کشور ارائه 

گردید. سپس با توجه به مقررات ملي ساختمان، 
برچسب انرژي تجهیزات و بکارگیري تجهیزات 
پر بازده انرژي، مدلســازي ساختمانهاي مرجع 
انجام و نتایج  بعنوان الگــوي مصرف انرژي در 
شــرایط ایده ال واقعي ارائه گردیــد. در ادامه 
شاخصهاي مصرف انرژي نمونه ها در پنج اقلیم 
مشــخص شــده که بصورت کیلواتســاعت بر 
مترمربع سالیانه بصورت نزولي مرتب گردیده و 
بازه هاي مصرف با توجه به توزیع نرمال نمونه ها 
 G تا A در قالــب رده هــاي مصرف انــرژي از

طراحي گردید. 
از طــرف دیگر با توجه به اینکــه مصرف انرژي 
ســاختمانهاي نمونه توسط نرم افزار مدلسازي 
شده بود، با افزودن یک ماژول محاسباتي دیگر،  
بارهاي ســاعتي مصرفي نمونه هــا در فصول 
مختلف و روزهاي عادي و تعطیل براي 5 اقلیم 
مورد مطالعه اســتخراج و ارائــه گردید. با ارائه 
این نتایج، وضعیت الگــوي انرژي و بار مصرفي 
مشــترکین خانگي بطور دقیق مشخص شده 
و این اطالعات میتواند پایه و اســاس بسیاري از 

برنامه ریزي هاي صنعت برق قرار گیرد.
در نهایــت الگوریتمــي جهت تعرفــه بندي 
مشــترکین خانگي به تفکیــک اقلیم و با توجه 
رده انرژي کسب شده طراحي گردید که ضمن 
اینکه منافع شــرکت برق را تضمین مي نماید، 
مشــترکان را به ســمت کاهش مصرف انرژي 
سوق داده و سازگار با سیاستهاي بهبود بهره وري 

مصرف انرژي در کشور مي باشد. 

چکیده نتایج و اهداف بدست آمده پروژه :
  تعیین الگوي مصرف مشترکین خانگي مناطق مختلف کشور

  تدوین استاندارد و برچسب انرژي ساختمانهاي خانگي به تفکیک 5 اقلیم آب و هوائي کشور
  تدوین تعرفه مشترکین خانگي کشور به تفکیک اقلیم و با توجه به برچسب انرژي

  تعیین مدل بار الکتریکي ساعتي مشترکان خانگي به تفکیک اقلیم، فصل و روزهاي عادي و تعطیل

عنوان پروژه :

تعیین معیارهاي مصرف انرژي براي 

مشترکین خانگي به منظور بکارگیري

 در تنظیم تعرفه حامل هاي انرژي

ه رده انرژي كس  شده طراحي گرديد در نهايت الگوريتمي جهت تعرفه بندي مشتركين خانگي به تفكيك اقليم و با توج
كه ضمن اينكه منافع شركت برق را تضمين مي نمايد، مشتركان را به سمت كاهش مصرف انرژي سوق داده و سيازگار  

 بهبود بهره وري مصرف انرژي در كشور مي باشد.با سياستهاي 

 

 
 مدلسازی مصرف انرژی در ساختمان

 
 نتایج مدلسازی مصرف انرژی در ساختمان

 
 
 

 
 

 اقلیم های مختلف آب و هوائی ایران

 
 
 
 
 
 
 
 

شاخصهای موجود و بهینه مصرف سالیانه انرژی الکتریکی مشترکین در 

 اقلیم با نیاز انرژی زیاد
 

 پروژه :و اهداف بدست آمده چکیده نتایج 
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 اقليم آب و هوائي كشور 5تفكيك 
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D 
E 
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اقلیم های مختلف آب و هوائی ایران

شاخص های موجود و بهینه مصرف سالیانه انرژی 
الکتریکی مشترکین در اقلیم با نیاز انرژی زیاد



»مهندس بلبل آبادی« مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای 
گیالن با اشاره به فصل تابســتان پیش رو و در نتیجه افزایش 
گرما و اهمیت و ضــرورت بیش از پیش مدیریت مصرف انرژی 
برق گفت: هدف از مدیریــت مصرف برق، به هیچ وجه محدود 
کردن مصرف انرژی برق برای مصرف کنندگان و مشــترکین 
محترم نیست بلکه هدف اصلی استفاده درست ، هوشمندانه و 

بهینه از انرژی برق می باشد.
وی افزود: شرکت ســهامي برق منطقه اي گیالن راهکارهای 
متفاوتی برای تأمین برق پایدار مشــترکین اتخاذ کرده است 
که از جمله این راهکارهــا، اجرای طرح ذخیره عملیاتی، طرح 
تعطیالت و تعمیرات تابستانی برای صنایع سنگین استان، ارائه 
سمینار و کنفرانس در زمینه مدیریت مصرف بطور رایگان برای 
سازمانها، شــرکتها و ادارات مختلف و اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی در زمینه اســتفاده بهینه از برق می باشد. همچنین در 
تیرماه سال جاری شاهد بهره برداری از پست 63/20 کیلوولت 
توحید گلسار خواهیم بود. عالوه بر این پست، پستهای 63/20 
کیلوولت سپیدرود رشت ، ســلیمانداراب رشت و صومعه سرا 

نیز حداکثر تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید 
و بخشی از واحدهای یک نیروگاه مولد مقیاس کوچک نیز در 

پیک سال 97 وارد مدار خواهند شد.
مهندس بلبل آبادی افزود: از دغدغه های اصلی صنعت برق و 
شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن این است که در راستای 
برق رسانی نیاز به ساخت نیروگاهها و همچنین احداث خطوط 
و پستهای انتقال و فوق توزیع با سرمایه گذاری بسیار سنگین 
می باشــد که عالوه بر این سرمایه گذاری سنگین، احداث این 
تاسیسات نیز بسیار زمان بر می باشند. اما این سرمایه گذاری 
بسیار سنگین فقط و فقط برای 10 روز از سال است که در آن 
بازه زمانی با اوج مصرف برق مواجه هستیم. به عبارتی سرمایه 
گذاریهای ســنگین صنعت برق فقط برای 300 ساعت از سال 
مورد استفاده قرار می گیرد و در ســایر اوقات زمانی سال این 
ظرفیت ایجاد شده  بالاستفاده می باشد. که با استفاده صحیح 
از انرژی برق می توان از این ســرمایه گذاری در صنایع مولد ، 

احداث کارخانجات و اشتغالزایی استفاده کرد.
وی افــزود: مدیریت مصرف به هیچ وجه مخصوص کشــور ما 

نماینده ولی فقیه در استان گیالن:

ما نیاز به سبک زندگی عقالنی داریم
مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای گیالن بــا حضرت آیت اهلل حاج رســول فالحتی 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان گیالن و امام جمعه شهرستان رشــت دیدار و در خصوص مدیریت 

بهینه انرژی برق گفت وگو نموند.

نیست. مسایل ســرمایه گذاری و زیست محیطی موجب شده 
تا در تمامی کشــورهای پیشــرفته دنیا که هیچگونه مشکلی 
از بابت تامیــن منابع مالی، فنی و ... برای ســرمایه گذاری در 
احداث تاسیسات برق نداشته باشند به بحث مدیریت مصرف 
توجه و عنایت ویژه ای داشــته باشند. در راستای جلوگیری از 
ســرمایه گذاریهای کالن و هدر رفت منابع و ذخایر ســوخت 
فســیلی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ آن برای 
آیندگان درخواست می شــود تا در مناسبتهای مختلف مانند 
نماز جمعه و ســخنرانی ها در جایگاههای مختلف به موضوع 
اســتفاده صحیح از انرژی برق پرداخته شــود تا در بین آحاد 
جامعه فرهنگ صحیح و درست استفاده از انرژی برق به وجود 
آید. برای موفق شدن در موضوع استفاده بهینه از انرژی برق ما 
نیازمند کسب سرمایه اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی 

هستیم.
در ادامه حضرت آیت اهلل حاج رســول فالحتــی نماینده ولی 
فقیه در اســتان گیالن و امام جمعه شهرســتان رشت ضمن 
تشکر از مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن به جهــت ارائه گزارش جامع و کامــل در حوزه صنعت 
برق استان که بیانگر ترقی و پیشرفت استان گیالن در صنعت 
برق می باشد و بسیار امیدوار کننده و دلگرم کننده بود،گفت: 
وضعیت مصرف در بخش های مختلف برق، آب و گاز وضعیت 
مناسب و خوبی نیست و باید در این زمینه به توصیه های دین 
مقدس اسالم و روش زندگی بزرگان دین توجه کرد و آن را در 
ســرلوحه زندگی خود قرار داد. ما نیاز به سبک زندگی عقالنی 
داریم و همانطور که قوه تفکر و عقالنیت در دین مقدس اسالم 
مورد توجه و تاکید قرار گرفته اســت باید بــه آن توجه کنیم 
و کارهای خود را بر اســاس عقل و عقالنیــت انجام و مدیریت 
کنیم. عقل باید راهنما و چراغ انسان در انجام هر کاری باشد و 

نقش راهبری و هدایت را در زندگی ما داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در اســتان گیالن با اشاره به اهمیت مدیریت 
مصرف برق، گفت: باید از طریق رســانه های جمعی و تبلیغات 
در زمینه اســتفاده از انرژی برق آگاه ســازی، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی انجام شود. بطور حتم موضوع استفاده بهینه از 
انرژی برق در نماز جمعه در شهرستانهای مختلف توسط ائمه 
جماعت تبیین خواهد شد و از مردم فهیم و شریف استان در این 
زمینه در خواست خواهد شد تا از اســراف در استفاده از انرژی 
بپرهیزند و بطورصحیح، منطقی و عقلی از انرژی برق استفاده 
نمایند. اگر با روشهای درست و بطور منطقی و معقوالنه از مردم 
بخواهیم که در اســتفاده از انرژی از اســراف پرهیز کنند بطور 
حتم آنها این موضوع را خواهند پذیرفت و در مدیریت مصرف، 
مشــارکت فعاالنه و آگاهانه ای را خواهند داشــت. طراحی و 
معماری ساختمانها به روش صحیح و مهندسی که از هدر رفت 
انرژی جلوگیــری کنند از دیگر روش هایی اســت که در بحث 

مدیریت مصرف باید به آن توجه ویژه شود.

نماینده ولی فقیه در استان گیالن:

ما نیاز به سبک زندگی عقالنی داریم

www.barghab. i r71 2018
July

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397



برخی افتخارات شرکت برق منطقه اي یزد در سال 96:

اهم اقدامات در زمینه نیروگاه های تولید پراکنده و تجدیدپذیر:

اهم پروژه های در دست اجرا و آماده بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد در سال 1397

  توان اسمی نیروگاه های تولید پراکنده در حال بهره برداری: 115 مگاوات
  نیروگاه های تولید پراکنده در حال نصب که قرارداد خرید تضمینی 5 ساله دارند: 120 مگاوات 

  نیروگاه های خورشیدی در حال بهره برداری: 33/5 مگاوات
  متقاضیان نیروگاه خورشیدی که قرارداد خرید تضمینی 20 ساله دارند: 270 مگاوات 

اهداء کننده لوح تقدیرعنوان لوح تقدیر

کسب رتبه اول عملکرد مهندسی و کاهش تعداد حوادث در سال 96 در بین 
شرکت های برق منطقه ای کشور

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران

مدیر عامل شرکت توانیرکسب عنوان بهره برداری برتر در ارزیابی سال 95

استاندار یزدکسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی برای عملکرد سال 95

استاندار یزدکسب رتبه برتر در خصوص اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

رئیس مجمع عمومی شرکت توانیرتقدیرنامه بابت صورت های مالی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایرانکسب رتبه برتر در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

ف
دی

وضعیت اجرای پروژه پیشرفتمحل اجرای پروژهنام پروژهر
درسال 97

هزینه اجرای 
پروژه)میلیون ریال(

پست 400به63 کیلوولت 1 
شهید سامعی

استان یزد/ 
490.000آماده بهره برداری99.3%شهرستان یزد

پست 230به132کیلوولت 2 
ابرکوه

استان یزد/ 
300.000آماده بهره برداری94%شهرستان ابرکوه

خطوط اتصاالت پست 400 3
شهید سامعی

استان یزد/ 
79.000آماده بهره برداری99%شهرستان یزد

توسعه بخش 230به63 4 
کیلوولت پست سرو

استان یزد/ 
150.000آماده بهره برداری83%شهرستان اردکان

خط 132 کیلوولت ابرکوه - 5 
مروست

استان یزد/ 
240.000آغاز عملیات-شهرستان ابرکوه

*ردیف 4 با مشارکت متقاضیان برق احداث شده است

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

شرکت برق منطقه ای یزد در ســال 1367 تاسیس شد و 
مســئولیت تأمین برق مطمئن و پایدار براي مشتریان از 
طریق توســعه و بهره برداري بهینه از تاسیسات شبکه برق 
در چارچوب سیاســت های وزارت نیــرو را به عهده دارد و 
متعهد بــه ارائه خدمات فراگیر، مطمئن و اقتصادی برق به 

مشترکین خود است.
اســتان یزد که به واســطه توســعه و احــداث 10561 
مگاولت آمپر ایســتگاه های برق فوق  توزیع و انتقال و دارا 
بــودن 3755 کیلومتر مــدار خط انتقال و فــوق  توزیع و 
همچنین موقعیت جغرافیایي استان که از طریق پنج خط 
400 کیلوولت به اســتان های هم جوار متصل اســت؛ به 

چهارراه تبادل انرژی در کشــور تبدیل شــده اســت و با 
مدیریت صحیح در نگهداري و توسعه شبکه و انجام اقدامات 
پیشگیرانه و اصالحي به موقع، یکی از پایدارترین شبکه های 

برق کشور را داراست.
تالش در راســتاي تحقق برنامه هاي دولت و دستیابي به 
توسعه  پایدار و حمایت هاي انجام شده از بخش خصوصي 
در تولید برق از انرژی خورشــیدی اســتان در چند سال 
گذشته موجب شده اســت که  قدرت درحال بهره برداری 
انرژی خورشیدی اســتان به  33/5 مگاوات برسد که امید 
اســت قدرت نیروگاه های نصب شــده تا پایان سال به 70 

مگاوات برسد.

 شرکت برق منطقه ای یزد
در یک نگاه

 
 تامین برق مطمئن و پايدار برای مشتريان مسئولیتگرديد و تاسیس  7631در سال  يزد ای منطقه برق شرکت

 را به عهده دارد و نیرو وزارت های سیاست چارچوب درداری بهینه از تاسیسات شبكه برق بر از طريق توسعه و بهره
 .باشد می خود مشترکین به برق اقتصادی و مطمئن فراگیر، خدمات ارائه به متعهد

 6155 و دارا بودن توزيع و انتقال های برق فوق آمپر ايستگاه مگاولت 76537توسعه و احداث که به واسطه  استان يزد
های  کیلوولت به استان ۰66خط  از طريق پنج که استانجغرافیايی  موقعیتتوزيع و همچنین  کیلومترمدار خط انتقال و فوق

 انجام با مديريت صحیح در نگهداری و توسعه شبكه و است و دهشتبديل جوار متصل است؛ به چهارراه تبادل انرژی در کشور  هم
 .را دارا استهای برق کشور  يدارترين شبكهيكی از پا ،موقعه ب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی

بخش خصوصی در تولید  ازهای انجام شده  و حمايت ی پايدار های دولت و دستیابی به توسعه هبرنام تالش در راستای تحقق
 استان به برداری انرژی خورشیدی  قدرت درحال بهره که موجب شده است استان در چند سال گذشته از انرژی خورشیدی برق 

 مگاوات برسد. 16پايان سال به تا های نصب شده  نیروگاهکه امید است قدرت  برسدمگاوات  5/66
 :69اي يزد در سال  برخی افتخارات شركت برق منطقه

:هاي تولید پراكنده و تجديدپذير اهم اقدامات در زمینه نیروگاه  
 مگاوات 111: برداری بهرهدر حال های تولید پراکنده  توان اسمی نیروگاه 
 مگاوات  121ساله دارند:  1های تولید پراکنده در حال نصب که قرارداد خرید تضمینی  نیروگاه 
 مگاوات 1/33برداری:  های خورشیدی در حال بهره نیروگاه 
  مگاوات  271ساله دارند:  21متقاضیان نیروگاه خورشیدی که قرارداد خرید تضمینی 

 

 
 

 :7961برداري شركت برق منطقه اي يزد در سال  در دست اجرا و آماده بهرههاي  پروژهاهم 
 

رديف
 

وضعیت اجراي  پیشرفت  محل اجراي پروژه نام پروژه
 61پروژه درسال 

هزينه اجراي 
 پروژه)میلیون ريال(

 004.444 آماده بهره برداری 99.3% استان یزد/ شهرستان یزد کیلوولت شهید سامعی 36به044پست  7

 644.444 آماده بهره برداری 94% استان یزد/ شهرستان ابرکوه کیلوولت ابرکوه260به064پست  2

 00.444 آماده بهره برداری 99% استان یزد/ شهرستان یزد شهید سامعی 044خطوط اتصاالت پست  9

 204.444 آماده بهره برداری 83% استان یزد/ شهرستان اردکان کیلوولت پست سرو 36به064توسعه بخش  4

 004.444 آغاز عملیات _ استان یزد/ شهرستان ابرکوه مروست -کیلوولت ابرکوه  260خط  5
 با مشارکت متقاضیان برق احداث شده است. ۰*رديف 
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  :نمودار رشد ظرفیت ایستگاه های برق توزیع و انتقال 

 اهداء کننده لوح تقدیر عنوان لوح تقدیر
 مدیریت شبکه برق ایرانشرکت مدیر عامل  ای کشور های برق منطقه در بین شرکت 03کسب رتبه اول عملکرد مهندسی و کاهش تعداد حوادث در سال 

 مدیر عامل شرکت توانیر 00سال  یابیبرتر در ارز یبردار عنوان بهره کسب
 استاندار یزد 00عملکرد سال  یبرا ییرجا دیجشنواره شه رتبه برتر در بکس

 استاندار یزد کنندگان انون حمایت از حقوق مصرفق 3کسب رتبه برتر در خصوص اجرای ماده 
 رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر ای های سرمایه داراییتملک های  طرحو  یمال های صورتبابت نامه ریتقد

 ایران رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی یانتشارات روابط عموم یرتبه برتر در جشنواره ملکسب 

نمودار رشد ظرفیت ایستگاه های برق توزیع و انتقال

 
منطقه برق شرکت

مسئولیتگرديد و تاسیس  7631در سال  يزد ای 
 تامین برق مطمئن و پايدار برای مشتريان 

از طريق توسعه و بهره
چارچوب درداری بهینه از تاسیسات شبكه برق بر 

سیاست 
می خود مشترکین به برق اقتصادی و مطمئن فراگیر، خدمات ارائه به متعهد را به عهده دارد و نیرو وزارت های 

مگاولت 76537توسعه و احداث که به واسطه  استان يزد .باشد 
آمپر ايستگاه 

های برق فوق 
کیلومترمدار خط انتقال و فوق 6155 و دارا بودن توزيع و انتقال 

استانجغرافیايی  موقعیتتوزيع و همچنین  
از طريق پنج که 

کیلوولت به استان ۰66خط  
های  

هم
است و دهشتبديل جوار متصل است؛ به چهارراه تبادل انرژی در کشور  

 انجام با مديريت صحیح در نگهداری و توسعه شبكه و 
يدارترين شبكهيكی از پا ،موقعه ب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی

های برق کشور  
 .را دارا است

هبرنام تالش در راستای تحقق
های دولت و دستیابی به توسعه 

ی پايدار 

و حمايت 
بخش خصوصی در تولید  ازهای انجام شده   قدرت درحال بهره که موجب شده است استان در چند سال گذشته از انرژی خورشیدی برق 

نیروگاهکه امید است قدرت  برسدمگاوات  5/66 استان به برداری انرژی خورشیدی  
مگاوات برسد. 16پايان سال به تا های نصب شده  

 
برخی افتخارات شركت برق منطقه
 :69اي يزد در سال  

اهم اقدامات در زمینه نیروگاه
:هاي تولید پراكنده و تجديدپذير    توان اسمی نیروگاه

بهرهدر حال های تولید پراکنده  
 مگاوات 111: برداری 

 نیروگاه
مگاوات  121ساله دارند:  1های تولید پراکنده در حال نصب که قرارداد خرید تضمینی  

 
 نیروگاه

های خورشیدی در حال بهره 
 مگاوات 1/33برداری:  

  مگاوات  271ساله دارند:  21متقاضیان نیروگاه خورشیدی که قرارداد خرید تضمینی 
 

 
 

پروژهاهم 
در دست اجرا و آماده بهرههاي  

برداري شركت برق منطقه اي يزد در سال  

7961: 
 

رديف
 

وضعیت اجراي  پیشرفت  محل اجراي پروژه نام پروژه
 61پروژه درسال 

هزينه اجراي 
 پروژه)میلیون ريال(

 004.444 آماده بهره برداری 99.3% استان یزد/ شهرستان یزد کیلوولت شهید سامعی 36به044پست  7

 644.444 آماده بهره برداری 94% استان یزد/ شهرستان ابرکوه کیلوولت ابرکوه260به064پست  2

 00.444 آماده بهره برداری 99% استان یزد/ شهرستان یزد شهید سامعی 044خطوط اتصاالت پست  9

 204.444 آماده بهره برداری 83% استان یزد/ شهرستان اردکان کیلوولت پست سرو 36به064توسعه بخش  4

 004.444 آغاز عملیات _ استان یزد/ شهرستان ابرکوه مروست -کیلوولت ابرکوه  260خط  5
 با مشارکت متقاضیان برق احداث شده است. ۰*رديف 
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  :نمودار رشد ظرفیت ایستگاه های برق توزیع و انتقال 

 اهداء کننده لوح تقدیر عنوان لوح تقدیر
 مدیریت شبکه برق ایرانشرکت مدیر عامل  ای کشور های برق منطقه در بین شرکت 03کسب رتبه اول عملکرد مهندسی و کاهش تعداد حوادث در سال 

 مدیر عامل شرکت توانیر 00سال  یابیبرتر در ارز یبردار عنوان بهره کسب
 استاندار یزد 00عملکرد سال  یبرا ییرجا دیجشنواره شه رتبه برتر در بکس

 استاندار یزد کنندگان انون حمایت از حقوق مصرفق 3کسب رتبه برتر در خصوص اجرای ماده 
 رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر ای های سرمایه داراییتملک های  طرحو  یمال های صورتبابت نامه ریتقد

 ایران رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی یانتشارات روابط عموم یرتبه برتر در جشنواره ملکسب 
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منطقه برق شرکت

 تامین برق مطمئن و پايدار برای مشتريان مسئولیتگرديد و تاسیس  7631در سال  يزد ای 
از طريق توسعه و بهره
سیاست چارچوب درداری بهینه از تاسیسات شبكه برق بر 

 را به عهده دارد و نیرو وزارت های 
می خود مشترکین به برق اقتصادی و مطمئن فراگیر، خدمات ارائه به متعهد

 .باشد 
مگاولت 76537توسعه و احداث که به واسطه  استان يزد

آمپر ايستگاه 
های برق فوق 

 6155 و دارا بودن توزيع و انتقال 
کیلومترمدار خط انتقال و فوق
از طريق پنج که استانجغرافیايی  موقعیتتوزيع و همچنین  

کیلوولت به استان ۰66خط  
های  

هم
 انجام با مديريت صحیح در نگهداری و توسعه شبكه و است و دهشتبديل جوار متصل است؛ به چهارراه تبادل انرژی در کشور  

يدارترين شبكهيكی از پا ،موقعه ب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی
 .را دارا استهای برق کشور  

هبرنام تالش در راستای تحقق
های دولت و دستیابی به توسعه 

و حمايت ی پايدار 
بخش خصوصی در تولید  ازهای انجام شده  

قدرت درحال بهره که موجب شده است استان در چند سال گذشته از انرژی خورشیدی برق 
 استان به برداری انرژی خورشیدی  

نیروگاهکه امید است قدرت  برسدمگاوات  5/66
 مگاوات برسد. 16پايان سال به تا های نصب شده  

برخی افتخارات شركت برق منطقه
 :69اي يزد در سال  

اهم اقدامات در زمینه نیروگاه
:هاي تولید پراكنده و تجديدپذير    توان اسمی نیروگاه

بهرهدر حال های تولید پراکنده  
 مگاوات 111: برداری 

 نیروگاه
 مگاوات  121ساله دارند:  1های تولید پراکنده در حال نصب که قرارداد خرید تضمینی  

 نیروگاه
های خورشیدی در حال بهره 

 مگاوات 1/33برداری:  
  مگاوات  271ساله دارند:  21متقاضیان نیروگاه خورشیدی که قرارداد خرید تضمینی 

 

 
 

پروژهاهم 
در دست اجرا و آماده بهرههاي  

 :7961برداري شركت برق منطقه اي يزد در سال  
 

رديف
 

وضعیت اجراي  پیشرفت  محل اجراي پروژه نام پروژه
 61پروژه درسال 

هزينه اجراي 
 پروژه)میلیون ريال(

 004.444 آماده بهره برداری 99.3% استان یزد/ شهرستان یزد کیلوولت شهید سامعی 36به044پست  7

 644.444 آماده بهره برداری 94% استان یزد/ شهرستان ابرکوه کیلوولت ابرکوه260به064پست  2

 00.444 آماده بهره برداری 99% استان یزد/ شهرستان یزد شهید سامعی 044خطوط اتصاالت پست  9

 204.444 آماده بهره برداری 83% استان یزد/ شهرستان اردکان کیلوولت پست سرو 36به064توسعه بخش  4

 004.444 آغاز عملیات _ استان یزد/ شهرستان ابرکوه مروست -کیلوولت ابرکوه  260خط  5
 با مشارکت متقاضیان برق احداث شده است. ۰*رديف 
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  :نمودار رشد ظرفیت ایستگاه های برق توزیع و انتقال 

 اهداء کننده لوح تقدیر عنوان لوح تقدیر
 مدیریت شبکه برق ایرانشرکت مدیر عامل  ای کشور های برق منطقه در بین شرکت 03کسب رتبه اول عملکرد مهندسی و کاهش تعداد حوادث در سال 

 مدیر عامل شرکت توانیر 00سال  یابیبرتر در ارز یبردار عنوان بهره کسب
 استاندار یزد 00عملکرد سال  یبرا ییرجا دیجشنواره شه رتبه برتر در بکس

 استاندار یزد کنندگان انون حمایت از حقوق مصرفق 3کسب رتبه برتر در خصوص اجرای ماده 
 رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر ای های سرمایه داراییتملک های  طرحو  یمال های صورتبابت نامه ریتقد

 ایران رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی یانتشارات روابط عموم یرتبه برتر در جشنواره ملکسب 
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: 
طبق گزارش های واصله علی رغم اینکه به ادارات در 
خصوص کاهش ساعات اداری اخطار داده شده است 
متأسفانه بعضی ادارات به مصرف در ساعات پیک بار 
ادامه می دهند؛ در صورت تکرار این موضوع ناچار به 

قطع برق آن ها خواهیم شد.
محمد ذاکری اظهار کرد: تأکید شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان بر کاهش مصارف غیر ضروری بعد از 

ساعت 12 است.
وی افزود: با توجه به نوع مصارف در این استان، برنامه 
کاهش مصرف به صورت خاص در بخش اداری انتظار 
می رود بعد از ســاعات اداری مصارف انرژی برق در 

ادارات کاهش پیدا کند.
ذاکری با تأکید بر این که این خاموشی ها به ناچار از 
روز گذشته در چندین دستگاه اداری در سطح استان 
انجام شده است، افزود: دستگاه های اداری از ساعت 
13 الی 17 مصارف را به حداقل رسانده و در صورت 

نیاز بعد از ساعت 17 مصارف خود را داشته باشند.
به گفته وی، مصارف انرژی توسط دستگاه های اداری 
حدود 200 مگاوات در استان است و انتظارمان این 
است با تعطیلی ادارات حداقل 150 مگاوات کاهش 

مصرف در استان داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با 
اشاره به طرح های تشویقی برای صنایع اظهار کرد: 
طرح کاهش مصرف بخش های کشاورزی، صنایع، 
اداری و تجاری به صورت موافقت نامه انجام می شود 

و  در صورت کاهش پیک بار تشــویق هایی برای این 
بخش ها در نظر گرفته می شود.

ذاکری ادامه داد: میزان خاموشــی در سال گذشته 
30 درصد کاهش داشته اســت و در طول سه ماهه 
اول ســال جاری  با 20 درصد کاهش خاموشی در 
هرمــزگان مواجه بودیم.  وی خاطرنشــان کرد: در 
حوزه تلفات انرژی در پایان ســال 96 به 12درصد 
رسیدیم که حدود یک درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش داشتیم. وی یاد آور شد: 70 درصد بار شبکه 
در بخش خانگی است که اگر هر مشترک در ساعت 
اوج مصرف اقدام به استفاده از یک دستگاه کولرگازی 
کند، کمک موثری برای مدیریت مصرف کرده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با 

اشــاره به طرح تشویق ســرمایه گذاران طرح های 
خورشــیدی، اضافه کرد: دولت در سرمایه گذاری 
ورود نمی کند اما در بحث تضمین خرید قول هایی 
داده است چراکه در آینده تولید انرژی خورشیدی 

باید به 200 مگاوات برسد.
ذاکری با بیان اینکه به صــورت کلی مصرف انرژی 
صنایع در سطح استان سه و نیم درصد است، تصریح 
کرد: در خصوص روشــنایی معابر مــا برنامه های 
مشــخصی را داریم که طبق این برنامه ها اصالحات 

را انجام می دهیم.
وی با اشــاره به اینکه مردم می توانند با تلفن 121 و 
سامانه پیامکی 30009121 تماس بگیرند و معایب 
شــبکه را در روشــنایی روز و خاموشی شب اطالع 
دهند، خاطرنشــان کرد: سیســتم روشنایی معابر 
بخشی از شــهر را به صورت اتوماســیون داریم که 
به صورت لحظه ای دنبال می شود، همچنین استفاده 
از سامانه خط گرم را برای اصالحات بدون قطعی برق 

از سال گذشته شروع کردیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با 
بیان اینکه مدیریت مصرف نباید تنها به تابســتان 
ختم شــود، عنوان کرد: به ازای هر کیلووات ساعت 
25 تومان از مشترکین دریافت می کنیم درحالی که 
هزینه ای که برای تولید و توزیع آن می شود 10 برابر 
این مقدار اســت؛ آن 90 درصد بقیه از منابع ملی و 
فروش نفت هزینه می شود و با هدر رفت انرژی ثروت 

ملی است که به هدر می رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان:

مصرف  برق  ادارات  باید  به حداقل  برسد

گزارش

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: 
بهینه سازی مصرف انرژی رویکردی موثر در کاهش مصرف 

برق می باشد.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگو 
با خبرنگار ماهنامه برق آب گفت: با توجه به حساسیت شهر 
تهران و وجود مراکز حیاتی و جایگاه این شرکت به عنوان 
تامین کنده برق پایتخت با همکاران شــرکت تمام تالش 
و سعی خود در راســتای تامین برق پایدار و مطمئن برای 

مشترکان فهیم تهرانی بکار گرفته است.
 مهندس صبوری ضمن اشاره به کاهش ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی اظهار داشت:باید با نگاه جدی تری به بحث مدیریت 
مصرف برق بپردازیم، این امر مختص به تابستان نیست و 

انتظار می رود در طول سال نیز استمرار داشته باشد.
وی افزود؛با توجه بــه افزایش دما و مدیریت بهینه مصرف 

تعهد کارکنان شرکت انرژی و پیک بار تابستان 97 و نیز 
ده درصدی پیک بار توزیع برق تهران بزرگ در کاهش 

مه معاون و همچنین در راستای اجرای  بخشــنا
ایــن شــرکت، با وزیر در امور بــرق و انرژی، 
مروجیــن صرفه اعزام نیروهایی تحت عنوان 

شهر تهران، نسبت به جویی در مصرف انرژی در سطح 
انــرژی مشــترکان ارزیابی و پایش مدیریت مصرف 

اقدام کرده است.
  مهندس صبــوری در خصوص این طرح گفــت:  در این 
طرح، گــروه ارزیابان در زمان پیک بار از ســاعت 13 الی 
17 در تابستان ســال جاری، با مراجعه به ساختمان های 
اداری مشترکان نسبت به ارزیابی شاخص های عملکردی 
مدیریت پیک بار مصرفی ادارات در تابســتان 97  تصویب 
نامه هیات وزیران که طی نامه ای به آنها ابالغ شــده است، 
اقدام خواهند کرد و نتایج عملکرد به اســتانداری گزارش 

خواهد شد.
  مدیرعامل شرکت از مروجین صرفه جویی در مصرف انرژی 
به عنوان سفیران انرژی وزرات نیرو یاد کرد و گفت: سفیران 
انرژی مســئولیت خطیری بر عهــده دارند،آنان به عنوان 
نمایندگان وزارت نیرو به ســازمان ها و اداره جات مراجعه 
کرده و مشاوره، توصیه و راهکارهایی در خصوص مدیریت 

بهینه برق ارائه می دهند.
 حســین صبوری با اشاره به مســئولیت خطیر توزیع برق 
تهــران بزرگ در تامین برق پایدار 4/5 میلیون مشــترک 
گفت: 13 درصد مشــترکین کل کشور در شهر تهران می 
باشند و با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش دما و 
به طبع آن افزایش استفاده از سیستم های سرمایشی و نیز 
کمبود تولید نیروگاه های برق آبی، این شرکت در راستای 

عبور موفقیت آمیز از 
پیک تابســتان 97 اقدام به انعقاد 3300 

تفاهم نامه بــا مراکز تجاری، صنعتی، بیمارســتان ها و 
دانشــگاه ها کرده و در راســتای این تفاهم نامه آموزش 
مدیریت مصرف بهینه انرژی در سطح وسیع صورت گرفته 

است. 
  وی هدف این طــرح را مدیریت صحیــح مصرف انرژی، 
آموزش و اطالع رسانی در زمینه بهینه سازی مصرف، اطالع 
رسانی در خصوص نحوه صرفه جویی ذکر کرد و گفت:  عمده 
مصرف کننده انرژی بار سیستم های سرمایشی سازمان ها 
و وزات خانه ها می باشــد  که اخیرا هیات دولت مصوبه ای 
تصویب کرد که سازمان های دولتی باید امسال نسبت به 

سال گذشته پیک بار مصرفی را 10 درصد کاهش دهند.
  صبوری اظهــار داشــت: از جمله موارد مــورد ارزیابی، 
سیستم های سرمایشــی و روشنایی غیر ضروری دستگاه 
های اجرایی پس از پایان وقت اداری خاموش شــده باشد، 
دمای محیــط کار ادارات در مدت زمان کار اداری حداقل 
روی 25 درجه ســانتیگراد تنظیم شده باشد، اطمینان از 
بمدار آمدن دیزل ژنراتور های ادارات، صنایع، کشاورزی و 

... از ساعت 12 الی 18، و ... خواهد بود.
 به گزارش خبرنگار ما،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ،برنامه ریزی های مســتمر به منظور اجرای 
فعالیت هــای مدیریت مصرف در راســتای کاهش پیک 
بار  و گذر از پیک تابستان پیش رو ، کاهش زمان واگذاری 
انشعاب برق  به مشــترکین ،توجه ویژه به مسائل سالمت 
اداری و همچنین ارتقای نظارت بر قرارداد ها و فعالیت های 
پیمانکاران را ضروری خوانــد و  مدیریت تقاضا و مدیریت 
مصرف برق را از مهمترین برنامه های راهبردی این شرکت 

دانست.
 در انتهای این گفتگو، مهندس صبوری خدمت شایسته به 
مشترکین و شهروندان تهرانی را افتخاری دانست که نصیب 
همکاران این شرکت شــده است و از مشترکان خواست تا 
با مصــرف بهینه برق این شــرکت را در مدیریت پیک بار 

تابستان 97 یاری نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

بهینه سازی مصرف انرژی رویکردی موثر در کاهش مصرف برق است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

بهینه سازی مصرف انرژی رویکردی موثر در کاهش مصرف برق است
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شرکت توزیع برق
  استان اصفهان ؛ شرکتی
 سرآمد در ارائه بهترین 

خدمات در صنعت برق کشور

شرکت توزیع برق اســتان اصفهان؛ شرکتی که 
ســرآمد در ارائه بهترین خدمات در صنعت برق 

کشور محسوب می شود.
مهندس حمید عالقمندان؛ مدیر عامل شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان در نشســت خبری 
که به مناســبت برگزاری نهمین نمایشگاه بین 
المللی دو ســاالنه صنعت برق انجــام پذیرفت، 
اعالم کرد : شرکت توزیع برق استان اصفهان 23 
فرمانداری و مراکز آنها در استان را تحت پوشش 
دارد و خدمت رســانی در مســاحتی حدود 92 
هزار کیلومتر مربع با بیــش از 40 هزار کیلومتر 
شبکه برق باعث شده که این مجموعه به عنوان 
بزرگترین و مهمترین شــرکت توزیع برق کشور 
شناخته شــود . وی افزود: ما بیش از 1 میلیون 
و 420 هزار مشــترک را در کل اســتان به جز 

شهرستان  اصفهان تحت پوشش داریم.
عالقمندان، با اشــاره به وجود دو شرکت توزیع 
برق استانی وشهرستانی دراستان هایی که مرکز 
استان آنها کالن شــهر محسوب می شود ، ادامه 
داد: یکی از ویژگی های شرکت های برق استان 
و شهرســتان اصفهان این اســت که از مرزهای 
کمیتی گذر کرده و خوشــبختانه به توزیع برق 
کیفی و دیجیتال رسیده اســت، یعنی برقی که 

بتــوان آن را با کمترین میزان خاموشــی و بهترین کیفیت و 
ویژگی های فنی به مصرف کنندگان عرضه کرد.

عالقمندان نصب کنتورهای هوشمند برای بیش از 80 درصد 
مشترکان را نیز یکی از پیشــرفت های این شرکت در حوزه 
تکنولوژی دانست و تاکید کرد: نخســتین شرکتی در کشور 
هســتیم که موفق به انجام این تعداد  شــده ایم همچنین در 
حوزه های کاهش تلفات، خاموشــی ها و پاســخ گویی غیر 
حضوری نیز موفقیت هایی داشته ایم از جمله این که بیش از 
80 درصد مشــترکان بخصوص در راه های دور به صورت غیر 

حضوری از این امکان اســتفاده می کنند و در مراکز سمیع و 
121 نیز می توانند از تمام خدمات استفاده کنند.

 او درباره مدیریــت مصرف نیز یادآور شــد: مدیریت مصرف 
یعنی کمک به مصرف بهینه سرمایه های کشورمان و آن هم 
فقط شامل شرکت های دولتی نمی شود بلکه همه کسانی که 
سر این سفره نشسته اند، باید کمک کنند تا به بهترین شکل از 

این منابع استفاده شود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز با اشاره به قله 
مصرف برق در این شــرکت به میزان هزار و هفتصد و بیست 

و سه مگاوات در ســال 1396 ، گفت: در شرایط 
ســختی که پیش رو داریم، طرح های تشویقی 
متعددی را بــرای مشــترکانمان در حوزه های 
مختلف در نظر گرفته ایم به خصوص مشترکان 
صنعتی و کشــاورزی که بخــش عمده مصرف 
کنندگان برق را تشــکیل می دهند. تمامی این 
طرح ها در جهــت جلوگیــری از افزایش پیک 

مصرف در سال جاری 1397 می باشد.
 به گفته او کشاورزان درصورت عدم مصرف برق 
از ســاعت 11 تا 3 بعد از ظهر می توانند در بقیه 
ســاعت های روز، برق را مجانی مصرف کنند و 
حتی اگر در مردادماه به این همکاری ادامه دهند 

بیست درصد هم پاداش آنها بیشتر می شود.
عالقمندان همچنیــن از پیش بینــی  چهار تا 
پنج نوع مشــوق برای صنایع خبر داد و افزود: با 
عوض کردن روز جمعه بــا یکی از روزهای هفته 
یا اجــرای تعمیرات در طول ماههای تابســتان، 
تولیدکننــدگان می توانند بیــش از 30 درصد 
ظرفیت شــان را کاهش دهند، اگر این برنامه را 
در سه ماهه گرم سال انجام دهند، به میزان قابل 
توجهی از هزینه قبض آنها در مهر، آبان و آذرماه 

کاهش یافته و پاداش هایی نیز ارائه می شود.
وی از پرداخــت بیش از 4 و نیــم میلیارد تومان 
پاداش به مشــترکین همراه در طرح های تشــویقی در سال 
گذشته خبر داد. در آخرین بخش گفتگو در رابطه با محاسن 
نمایشگاه نیز مطالبی بیان شد: در شرایطی که ما قرار گرفته 
ایم باید در چنین نمایشگاه هایی همه دور هم بنشینیم و برای 
عبور از شرایط ســختی که با آن روبرو هستیم چاره اندیشی 
کنیم تا همه در این کشــتی باقی بمانیم اگر ما نتوانیم بخش 
خصوصی را ســالمت و همراه نگه داریم مسلم بخش دولتی 
هم دچار مشکل می شود پس امیدواریم هم اندیشی کنیم تا 

بتوانیم مشکالت را با تفکری  متعالی و باالتر حل کنیم.

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

درســال های اخیر علی رغم رکورد اقتصادی به شــدت 
مصرف انرژی افزایش داشــته ونشان می دهد رشدپیک 
بار درمصارف غیرمولــد رخ داده و افزایش قیمت برق بر 

کاهش مصرف اثربخش نبوده است. 

مهم ترین چالشــی که امروز درکشــور و به خصوص ما 
دراستان اصفهان با آن رو به رو هستیم کمبود منابع آب 
اســت و اثرات این موضوع  به دلیــل کاهش ذخایر آبی 
پشت سدهای نیروگاههای برق آبی وبه تبع آن کاهش 
تولید حدود 60% نیروگاههای برق آبی اهمیت پیگیری 
مباحث مدیریت مصرف به خصوص مباحث فرهنگی را 
دو چندان کرده . متاســفانه ما درجامعه عالوه براسراف 
دچار بد مصرفی شده ایم وبیشتربه جای اینکه به دنبال 
اصالح الگــوی مصرف باشــیم به دنبــال منابع جدید 

هستیم .
مردم شریف استان اصفهان باید به این نکته توجه داشته 
باشــند که در حال حاضر به 3 دلیل عمده میزان مصرف 

ودرخواست انرژی برق ازتولید پیش گرفته :
 1- کمبود ذخایر آبی و کاهش 60% تولیدی نیروگاه های 

برق آبی 

2- تغییرسبک زندگی ورشد بی رویه مصرف انرژی و به 
خصوص در بخش غیرمولد مثل خانگی وتجاری.

3- افزایش دما و کاهش راندمان تولیــد نیروگاهها، لذا 
اگر مردم فقط 10تا15 درصــد در مدیریت مصرف برق 
ما را یاری کنند ازاین بحران عبورخواهیم کرد. درغیراین 
صورت به دلیــل حفظ تعادل شــبکه به ناچارشــاهد 

خاموشی خواهیم بود.
مهندس رمضانی درادامــه افزود: اصالح الگوی مصرف و 
مدیریت مصرف هم ازنظراســالم هم از نظر همه عقالی 
عالم توصیه شــده ونکته مهم این اســت که باید توجه 
داشته باشیم که همواره اســراف به معنی بیش از اندازه 
مصرف کردن نیســت بلکه اســراف به معنی بدمصرف 
کردن است، مانمی گوییم  مصرف نکنیم بلکه میگوییم 
اســتفاده بهینه از این انرژی ونجات نسل های آینده را از 

این بحران مدنظرداشته باشیم.

مهندس امیر رمضانی ، مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز درمصاحبه اختصاصی با برقاب مطرح نمود:

درسال های اخیر علی رغم رکورد اقتصادی 
به شدت مصرف انرژی افزایش داشته

درسال های اخیر علی رغم رکورد اقتصادی 
به شدت مصرف انرژی افزایش داشته
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مهندس محمــد علی اکبری مدیر دفتــر روابط عمومی 
شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به سیاست های نوین 
ارتباطــی و جامع گرایانه در وزارت نیرو که توســط وزیر 
محترم نیرو و مدیرکل محترم روابط عمومی این وزارتخانه 
ابالغ شــده اســت عنوان کرد: مدیریت صحیح تقاضا و 
مصرف به عنوان موضوعی مهــم از منظری جدید بدین 
معناســت که از تقاضای کاذب و بی مورد برق جلوگیری 
شــود قبل از آنکه برای جبران این تقاضا نیاز به مدیریت 
مصرف و اعمال سیاست های بازدارنده و یا تشویقی باشد. 
به عبارتی میل به بدمصرفی در انرژی برق را باید در عموم 
مصرف کنندگان و مشــترکین برق اصالح نمود و ارزش 

این انرژی گران بها باید برای همگان عیان و آشکار شود.
وی تأکید کرد: انرژی یکی از مهم ترین پایه های اقتصادی، 
صنعتی و توســعه در کشور اســت که بدون آن زندگی با 
مشکالت عدیده-ای روبرو خواهد شد بنابراین مدیریت 
مصرف انرژی ضرورتی است که باید به جد به آن پرداخته 
شــود و با توجه به خشک ســالی های اخیر و اینکه بخش 
زیادی از نیروگاه های برق آبی امسال در اوج ساعات مصرف 
در خدمت مردم همچون گذشته نخواهد بود اهمیت این 

موضوع را دوچندان نموده است.
 زمانی که صحبت از خشک ســالی به میان می آید، اولین 
چیزی که به ذهن خطور می کنــد کمبود آب و ضرورت 
صرفه جویــی در مصرف ایــن مایع حیاتی اســت، اما با 
پدیده خشک ســالی به خصوص در سال جاری ضرورت 
صرفه جویی در مصــرف برق نیز مهم و کلیدی اســت و 
ضرورت دارد که از تمام پتانســیل های موجود و با بسیج 

کلیه امکانات و هماهنگی همه مردم و دستگاه های اجرایی 
ضمن حــذف مصرف های غیرضروری، تــالش کنیم تا 
کمبود تولید برق را با صرفه جویــی حداقل ده درصدی 
جبران کنیم. در این راستا شــرکت توزیع برق اصفهان 

نیز با برنامه ریزی های مدون این مسیر را از 
سالیان گذشته تاکنون پرتوان و مستمر 
پیگیری و اقدامات مناسب و درخوری 

را ارائه کرده است.
این مقام مسئول به اهمیت رسانه های 
گروهــی به منظور فرهنگ ســازی 
مدیریت صحیح مصرف برق پرداخت 
و گفت: مخاطبان رسانه های گروهی 
فعاالنه محتــوای رســانه ها را پایش 
می کنند و ســبک زندگی از طریق این 
رســانه ها آموزش و به مردم القا می شود 
که می تواند همبســتگی، استمرار فرهنگی 
و کنترل های اجتماعی را به همراه داشته باشد 
و شــرکت توزیع برق اصفهان با حضور مشــارکتی 
در برنامه های پرمخاطب ســیما گام های بلندی را برای 

آموزش مدیریت مصرف برداشته است.
وی در ادامــه افــزود: برنامــه زنده رود )صبــح جمعه(، 
ستاره چینی )جنگ شبانه( در سیما، 150 برنامه رادیویی 
ب مثل برق مثل زندگی، برگزاری 100 مسابقه تلویزیونی 
با موضوع مدیریت مصرف در ســیما از شــبکه  اســتانی 
اصفهان، زیرنویس پیام های مدیریت مصرف از ســیمای 
اصفهان، پخش اطالعیه های پیک  بار و مصرف از رادیو در 
چندین نوبت، برنامه رادیویی قند و عســل به مدت 450 
دقیقه، حضور مدیر ارشد سازمان در برنامه صبح اصفهان، 
ارائه سوژه های مدیریت مصرف به سیمای مرکز اصفهان 
و ارائه آن در 70 کانال فضای مجازی این رسانه، برگزاری 
نشست های خبری مداوم با موضوع مدیریت مصرف برای 

اقدامات  شرکت توزیع برق اصفهان 
در راستای مدیریت مصرف انرژی

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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اصحاب رســانه؛ چاپ پوســترهای مدیریت مصرف در 
قالب طنز ورزشــی و جمالت پرمخاطب، چاپ پیام های 
مدیریت مصــرف در مجله های تخصصی، تولید محتوا و 
پایش اطالعات و اخبار، ایجــاد کمپین بانوان خانه دار و 
ایجاد کانال و گروه اطالع رسانی با حضور ایشان و تقدیر 
از مدیران تالشگر کانال ها، نشســت آموزشی مشاوران 
امور بانوان دستگاه های اجرایی استان در شرکت توزیع 
برق اصفهان؛ اطالع رســانی های عمومی در کانون های 
فرهنگی، بســیج محالت و فرهنگســراهای شهرداری؛ 
جلب تفاهم نامه با مردم به نام میثاق نامه مدیریت تقاضا و 
مصرف از مهم ترین برنامه های رسانه ای در حوزه مدیریت 

مصرف است.
وی تصریح کــرد: 6 هزار طــراح اینفوگرافی )اطالعات 
تصویری( در اختیــار اداره ها و ســازمان های مختلف، 
مســاجد، فرهنگســراها و مدارس قرار گرفت و ساعات 
پیک بار و استفاده صحیح از وسایل برقی در این طراحی ها 

ارائه شده است.
مدیــر دفتر روابط عمومــی به آموزش 40 هــزار نفر از 
دانش آموزان و مادران آن ها به عنوان همیار انرژی اشاره 
کرد و گفت: تربیت نســل های آینده از خانواده ها شکل 
می گیرد و به عبارتی ســاختار فکری و ذهنی فرزندان با 
رفتار مادران گره خورده اســت که در این راستا با تالش 
دفتــر مدیریت مصرف برق آموزش های الزم از ســنین 
پیش دبســتانی و دبســتان به دانش آموزان ارائه شد و 
همچنین در جلســات مداومی که با مادران در مدارس 

برگزار گردید این فرایند با نتیجه بهتری به انجام رسید.
وی خاطرنشــان کرد: اســتفاده از تابلوهای شــهری و 

ایستگاه های اتوبوس و قطار شهری، استفاده از المان های 
شهری و سازه های تبلیغاتی در اماکن پرتردد، برگزاری 
جشنواره نمایش های خیابانی، جشنواره های کاریکاتور و 
نقاشی؛ فیلم کوتاه؛ عکس و فیلم موبایل از جمله اقداماتی 
اســت که در فضای شــهری افکار عمومی را به ســمت 

مدیریت تقاضا و مصرف سوق می دهد.
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان به 
اهمیت مســاجد و پایگاه های فرهنگی اشــاره و تصریح 
کرد: شــرکت توزیع برق اصفهان با برگزاری نشستی با 
رابطین 15 منطقه رســیدگی به مساجد، همراهی آن ها 
را در مدیریت مصرف برق بــرای نمازگزاران جلب نمود 
و حضورکارشــنان دربش از 50 مســجد بزرگ اصفهان 
به منظور آموزش راهکارهــای مدیریت مصرف صورت 
گرفت و همچنین به خادمان مساجد؛ صرفه جویی مصرف 
برق آموزش داده شده است و از ائمه جماعت خواسته شد 

که برای اجرای این آموزش ها در مساجد نظارت کنند.
بسیج و استفاده از بازنشســتگان و پیشکسوتان شرکت 
توزیع برق اصفهان به منظــور ارائه راهکارهای مدیریت 
مصرف در مساجد؛ ادارات؛ مجتمع های مسکونی و تجاری 
یکی دیگر از روش های کاهش مصرف برق بوده که در طی 

جلسات گوناگون این مهم انجام شد.
مهندس علی اکبری خاطرنشان کرد: آموزش به روحانیون 
و امامان جماعت در امور اجرایی و ستاد شرکت توزیع برق 
اصفهان یکی از ســرفصل های آموزشی مدیریت مصرف 
برق بوده اســت و همچنین ســرفصل دیگری که در این 
خصوص تعریف شده این اســت که با هماهنگی روسای 
ســتادهای نماز جمعه و مجریان این ستادها انجام شده 

تریبون های نماز جمعه نیز به تبیین شاخص های مدیریت 
مصرف در ساعات اوج بار بپردازند.

تنظیم 3 هزار تفاهم نامه با ادارات، صنایع و کشــاورزان 
همکار بخش دیگری از برنامه های مدیریت بار بوده است 
که سال گذشته تأثیر چشــمگیری داشته و امسال نیز با 
ســرعت، دقت و تخصص بیشــتر این فرایند دنبال شده 
اســت و پیش بینی ما این است که در این حوزه 1/5 برابر 
بیش ارسال گذشــته صنایع، ادارات و کشاورزان پاداش 
دریافت نمایند. از دیگر اقدامات جلب مشــارکت 400 
مشترک حساس توسط این شرکت عنوان شد که 100 
مشترک حساس اعالم همکاری نمودند به طور مثال برای 
مشترکین حساس ازجمله بیمارستان ها موضوع ساعات 
اوج بار و احتمال خاموشــی در این ســاعات توضیحات 
الزم داده شد و به آنان تأکید شــد که دیزل ژنراتورهای 
اضطراری خود را از ساعت 12 تا 16 در مدار قرار دهند و 
عالوه بر فروش انرژی به عنوان پشــتیبان مطمئنی برای 

تأمین برق خود در زمان های خاموشی احتمالی باشند.
وی خاطرنشــان کرد: از دیگر اقدامات قابل توجه امسال 
برگزاری جلسه با مسئولین سپاه پاسداران استان و بسیج 
مستضعفین و ادارات است و ظرفیت تمامی این بزرگواران 
در راستای مدیریت مصرف چه در فضای کاری و اداری و 

چه در عرصه تبلیغی و فرهنگی استفاده شده است.
مهنــدس علی اکبــری در پایان گفت: امســال از تمام 
ظرفیت های تبلیغی، تبیینی و ترویجی شهر اصفهان برای 
آموزش همگانی در حوزه مدیریت مصرف استفاده شده و 
امیدواریم مردم اصفهان در مدیریت مصرف برق الگوی 

سایر شهرها و شهرستان های کشور باشند.

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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وی از رفــع افت ولتاژ در 398 منطقه، نصب 16 دســتگاه 
اتوترانس و اتوبوســتر،تعویض 16 هزارو 500 کنتور برق، 
نصب 4400دستگاه چراغ برق و مقاوم سازی 4228 اصله 
پایه برق در 16 شهرســتان تحت پوشش خبر داد و گفت: 
23روستای فاقد برق نیز برقدار شــده که از این تعداد، دو 

روستا از طریق فتوولتاییک برقدار شده اند.
وی با بیان اینکه تعداد روســتاهایی کــه از طریق از طریق 
فتوولتاییک برقدار شــده اند به 33 روســتا رسیده است، 
گفت: شرکت برق جنوب اســتان کرمان در این خصوص 

مقام اول را دارد.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: روستاهای فاقد 
برقی که دارای کد آبادی و 10 خانوار باشــند ، برق رساني 
انجام میشود، ضمن اینکه اگر هزینه سرانه برق رساني باالي 
15 میلیون تومان باشد، از طریق شبکه خورشیدي تامین 

خواهیم کرد.
مهدوی نیا با بیان اینکه شــرکت هــای توزیع نیروي برق، 
شــرکت هاي خدماتي هســتند و کاالیي به نام برق را در 

اختیار مردم قرار میدهند، افزود: این کاال)برق( باید داراي 
مشخصات و اســتانداردهایي باشــد، به طوري که اگر در 
نقطه اي که افت ولتاژ وجود داشــته باشد، از حد استاندراد 
خارج مي شود و بایســتي یکسري اصالحات انجام گیرد تا 
ولتاژ به محدوده ي استاندارد خود برسد و در نتیجه قابلیت 
اطمینان و در دسترس بودن برق و تعداد قطعي برق، کاهش 
پیدا مي کند و در این زمینه با اقدامات خوبي که انجام شده 
اســت از جمله استفاده از عملیات خط گرم که در آن بدون 
اعمال خاموشي تعمیرات شــبکه هاي برق انجام مي شود 
توانسته ایم خاموشي هر مشترک در سال را از 700 دقیقه 

به 249 دقیقه در سال کاهش دهیم.
وی در خصوص استفاده غیر مجاز از برق و سرقت تجهیزات 
برق بیان نمود: یکي از معضالتي که گریبان گیر ما بود، تلفات 
باالي انرژي در شــرکت بوده است به طوري که در گذشته 
گاهي تلفات انرژي به باالي 25 درصد هم رســیده بود  به 
طوری که از میزان انــرژی که تحویل می گرفتیم،تنها 25 
درصد به مصرف کننده واقعي مي رسید و متاسفانه بیشتر آن 

به صورت غیر مجاز) سرقت انرژي( و بدون نصب لوازم اندازه 
گیري هدر میرفت؛ که خوشبختانه با اقدامات انجام شده از 
جمله تشکیل پلیس برق و گروه هاي پلمپ و همکاري خوب 
نیروهاي انتظامي و دســتگاه قضایي، هم اکنون در مناطق 
جنوبي مصرف برق غیر مجاز نداریم و برخورد قانوني الزم با 

متخلفان صورت مي گیرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
در خصوص منابع مالی شرکت بیان نمود: هر اندازه که منابع 
مالي در اختیار باشد، اگر برنامه ریزي درستي نداشته باشیم 
و مسائل و مشکالت را شناسایي نکنیم و منابع در جاي خود 
مصرف نمي شــوند و کار به جایــي نخواهیم برد و منابع به 

هدر خواهند رفت.
وی در همین خصــوص اضافه کرد: قبل از اینکه وارد بحث 
منابع شــویم، توجه ما به به این نکته اســت که در پروسه 
توسعه کشور، شرکت ما در چه نقطه اي قرار دارد،آیا خود را 
به صورت جزیره اي میبینیم و یا در یک فرایند کلي توسعه 
قرار داریم و چیزي که به آن توجه مي کنیم، این اســت که 

 مهندس مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 به ارائه گزارشي از عملکرد سال 96 پرداخت

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، مهندس مهدوی نیا مدیر عامل این شرکت 
طی مصاحبه اي با دفتر روابط عمومي به ارائه گزارشي از عملکرد سال 96 پرداخت.  مهدوی نیا در ابتدای سخنان 
خود با بیان اینکه تا کنون، برق حدود 20هزار مشــترک جدید را تامین کرده ایم، افزود: شــرکت در سال جاری 
برق 111 واحد صنعتی و همچنین 490 پمپ کشاورزي در راستاي حمایت از تولید تامین کرده است. ضمن آنکه 
با برق رســاني به 152 واحد مســکن مهر در سال 96 کلیه منازل ساخته شده مســکن مهر در حوزه عملیاتي این 

شرکت تامین برق شده اند.

 مهندس مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 به ارائه گزارشي از عملکرد سال 96 پرداخت

تعهد به توسعه با محوریت برنامه 
راهبردی و ظرفیت تخصصی
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در کجاي روند توســعه قرار داریم و به صورت جزیره اي به 
شرکت توزیع برق نگاه نکنیم.

وی با تاکید به مســائل زیســت محیطی و مسئولیت هاي 
اجتماعي خاطرنشــان کرد: امروزه مســائل جدید چون 
توسعه ي شبکه ي هوشمند، مدیریت سمت تقاضا و توسعه 
انرژي هاي تجدید پذیر روبرو هســتیم که براي حرکت در 
این مسیر باید برنامه استراتژیک تدوین میشد که براساس 
آن اولویت ها را بــر کاهش تلفات، کاهش خاموشــي ها، 
اتوماسیون شــبکه توزیع، افزایش کیفیت و رضایتمندي 

مشترکین و توسعه انرژي هاي تجدید پذیر گذاشته ایم.
وی باتاکید بر تحقیق توســعه و خالقیت بیان کرد: شرکت 
برق جنوب استان کرمان تا کنون موفق به کسب رتبه دوم 
پژوهش در ارزیابي عملکرد در بین شــرکت هاي توزیع و 
همچنین کسب رتبه رشــد برتر در سومین جشنواره نظام 

پیشنهادات شده است.
وی افزود:در کنفرانس کره جنوبی همکاران شرکت موفق 
به کسب مدال طال شدند و در تعداد ارائه مقاالت، همکاران 
رتبه اول را در بین شرکت های توزیع کشور کسب نمودند و 
تمام این موارد مجموعه اقداماتي است که در راستاي فعالیت 
هاي تحقیقاتي و پژوهشي انجام شده است؛ ضمن این که 
یکسري پروژه ها هم در راســتاي توانمندسازي همکاران 

اجرا شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
با بیان اینکه مهم ترین بخش در خصوص پرسنل، آموزش 
مي باشد، گفت: در سال 96 در این خصوص توانستیم 90 
درصد از تقویم آموزشــي را اجرا کنیم و به آموزش هاي در 
حین کار و اثر بخشــي آن پرداختیم؛ آموزش ها به فراخور 

فعالیت هاي هر فرد رفتار شده است.
وی تصریح کرد: شــرکت به آموزش های در حین کار و اثر 
بخشی آن پرداخته است آموزش ها به فراخور فعالیت هاي 
هر فرد رفتار شــده اســت؛ در پرورش مدیران هم، با توجه 
به خود باوري، خالقیت، نــوآوري و تخصص، اجراي طرح 
اســتعدادیابي را با حضور 226 نفر از کارشناسان شرکت 
توسط مشــاور آغاز نمودیم که همکاران با سابقه دو تا 25 
سال تست هاي الزم را داده اند و نقاط قوت و ضعف هر یک 
از همکاران مشخص شده که بذانیم در مسیر شغلي چگونه 

باشیم.
وی با اشــاره به موضوع مدیریت دانش خاطر نشــان کرد: 

افراد که به مرز 30 سال کار می رســند، بعضاً بازنشسته و 
رها می شوند؛ به همین دلیل برنامه ریزي کرده ایم تا دانش 
این افراد ثبت شود که در این راستا خبرگان دانشي انتخاب 
شده اند و آموزش دانش نویســي به همکاران داده شده تا 
دانش همکاراني که به مرز بازنشستگي مي رسند ثبت شود.
وی در ادامــه بیان کرد: در برنامه اســتراتژیک، موضوعی 
که ارتباط مســتقیمي با مشترکان داشت، افزایش کیفیت 
خدمات و رضایت مندي مشترکان بود، کاهش خاموشي ها 
و عــدم نیاز به مراجعه حضوري مشــترکان بــود که براي 
رســیدن به این اهداف،بایســتي راهکارهایي تعریف مي 
کردیم تا ارتباط ما با مشترکان و ذي نفعان بیشتر شود. که 
خوشبختانه در این راستا روابط عمومي شرکت کانال هاي 
ارتباطي خوبي با مردم ایجاد کرده و دفتر مشــترکین و آي 
تي نیز یک ســري زیر ساخت ها را در پورتال شرکت فراهم 

کردند تا برخي خدمات از طریق غیر حضوري ارائه شود.
وی افزود: دیدگاه ما این اســت که هر کس هر خدماتی از 
ما بخواهد، بایســتي از هر نقطه اي بتواند در خواست خود 
را بدهد و فــارغ از زمان و مکان، که متاســفانه فعال چنین 

خدماتي امکان پذیر نمي باشد.
وی با تاکید بــر اینکه باید به عــدم مراجعه حضوری صد 
در صدي برســیم،گفت: با توجه به وجود زیر ساخت هاي 
ارتباطي و اپلیکیشــن هاي موبایل، مردم به استفاده از این 
زیر ساخت ها ترغیب شــده اند و استفاده از این روش ها را 
در پرداخت قبوض مشــاهده مي کنیم به طوري که امروزه 
پرداخت هاي غیر حضوري به باالي 90 درصد رسیده است.
در این زمینه باید اپلیکیشــن مناسبي در اختیار مردم قرار 
دهیم، بنابراین اکنون اگر نقصي وجود دارد از طرف ما است 
و در حال حاضر یک اپلیکیشــن از طریق امورهاي برق در 
اختیار مردم قرار داده ایم، اما هنــوز کارایي الزم را ندارد، 

ضمن اینکه به خوبي هم بین مردم توزیع نشده است.
مهدوی نیا خاطرنشــان کرد: این مناطق از لحاظ اقلیمی و 
تنوع آب و هوایي با یکدیگر متفاوت هستند بطوریکه ما هم 
مناطق ســر داریم و هم مناطق گرمســیرکه در زمستان و 

تابستان با مشکالت خاصي روبرو مي شویم.
مهدوی نیا با بیان اینکه 11 شهرستان تحت پوشش شرکت 
فاقد گاز هستند، گفت: مردم دیگر بجاي استفاده از نفت خام 
از وسایل گرمایشي برقي استفاده مي کنند و چون تعرفه برق 
در زمستان به صورت عادي حساب مي شود، متاسفانه هزینه 

برق مصرفي مشــترکان باال مي رود و ما با مشترکان دچار 
مشکل مي شویم، به طوري که از لحاظ تعرفه بندي، مناطق 
گرم یک و گرم دو داریم که مناطق گرم یک داراي پایین ترین 
تعرفه برق مصرفي هستند که از اوایل فروردین ماه شروع مي 
شــود و تا پایان مهر ماه ادامه دارد و علي رغم اینکه مردم در 
این مناطق از وسایل پر مصرفي مانند اسپیلت و کولر گازي 
استفاده مي کنندهزینه برق مصرفي آن ها بسیار پایین است.
وی افزود: اما پــس از مهرماه تا پایان ســال، تعرفه عادی 
می شود و برخی مشــترکان با خیال اینکه تعرفه تابستان 
همچنان در طول ســال ادامه دارد،بــه همان روند مصرف 
باال ادامه مي دهند، با این تفاوت که کولر گازي را خاموش 
و وسایل گرمایشــي و آبگرمکن را روشن مي نمایند و این 

موجب باال رفتن هزینه برق مشترکان مي شود.
مهدوی نیــا با بیان اینکــه در زمینه انــرژي هاي تجدید 
پذیر فرهنگ ســازي خوبي صورت گرفته اســت، گفت: 
در حــال حاضر حدود 928کیلووات بــرق از طریق انرژي 
خورشــیدي تولید مي شــود و 22مگاوات مجوز احداث 

نیروگاه خورشیدي نیز صادر شده است.
وی افــزود: در اســتفاده از انرژی خورشــید، در ســطح 
مشترکین با اســتقبال خوبی روبرو هستیم و حدود 120 
مشــترک در منازل خود نیروگاه خورشیدي دارند ضمن 
اینکه2200پروژه نیز توســط کمیته امداددر دست اجرا 

مي باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در 
ادامه بیان کرد:در خصوص انرژي بادي هم بسته ي سرمایه 
گذاري در نرماشــیر بم آماده کرده ایم و هم اکنون سرمایه 
گذار در حال طي مراحل انجام کار مي باشد.ضمن اینکه در 
جهت ظرفیت سنجي،تعدادي دکل هاي بادي در شهرستان 
هاي ریگان، بردســیر و قلعه گنج نصب شــده اند تا نقاط 
مستعد را کشــف و بسته هاي سرمایه گذاري را براي ایجاد 
نیروگاه هاي بادي آماده و به سرمایه گذاران معرفي نماییم.
وی همچنین خاطرنشــان کرد:در اســتفاده از زباله های 
شهری و فضوالت دامی براي تولید برق نیز بسته ي سرمایه 
گذاري احداث نیروگاه بیوگاز در شهرســتان سیرجان به 
قدرت 1.4 مگاوات آماده شده که سرمایه گذاران خاص از 
جمله شهرداري سیرجان مي توانند ورود کنند تا هم معضل 
زباله هاي شهري حل شود و هم بتوانیم انرژي برق را تولید 

و به شبکه بفروشند.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، موسوی معاون بهره برداري و دیسپاچینگ 
این شــرکت به ارائه گزارشي در خصوص عملکرد این حوزه در سال 96 پرداخت. موسوی ضمن ابراز رضایت از 
کاهش خاموشــی ها در سال 96 بیان کرد: طبق برنامه استراتژیک شرکت خاموشي در سال 96، 300 دقیقه در 
سال به ازاي هر مشترک تعیین گردیده بود که خوشبختانه این مقدار به 248 دقیقه در سال به ازاي هر مشترک 
رسیده است و در این راستا 17 درصد بهبود عملکرد نسبت به شاخص تعیین شده صورت گرفته است. این در 

حالي است که عملکرد سال 96 نسبت به سال گذشته نیز حدود 40 درصد بهبود داشته است.

وی با اشاره به کاهش خاموشی ها با استفاده ازامکانات خط 
 8489   MWH  گرم خاطر نشان کرد: در سال 96 به میزان
انرژی با استفاده از خط گرم صرفه جوییشده، که در مجموع 
تاثیر آن در کاهش انرژی توزیع نشده 90 درصد بوده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق جنوب استان 
کرمان در خصوص تجهیز و ســاماندهیخودروهای اتفاقات 
تصریح کرد: تجهیز و ساماندهی 14دستگاه از خودروهای 
اتفاقات به کابین و همچنین پنج دستگاه دیگر نیز در دست 

اقدام می باشد.
وی بیان کرد: در راســتای ایجاد زیرساخت هاي ارتباطي 
بیســیم مناســب و اقتصادي جهت ارتباط مرکز کنترل با 
مراکز تابعه خصوصا در موارد بحران سیستم جامع مخابراتي 
VHF با حداقل هزینه طراحی و اجرا شــده اســت. وی به 
راه اندازی مرکز تماس در 10 امور از 16 امور تابعه شــرکت 
برق جنوب استان کرمان اشاره نمود و گفت: مدیریت تمامی 

تماس های ورودی به ســامانه121 برعهده این سیســتم 
می باشــد و همچنین مدیریت تماس های بهمنی، ضبط و 
ثبت تماس هــاي تلفني، IVR و ... از جمله قابلیت های این 

سیستم می باشد.
موسوی گفت: شرکت برق جنوب استان کرمان با برقراری 
لینــک نرم افزار GIS با تذرو از امکانات فراهمشــده در هر 
خاموشــی بر اســاس انتخاب کلید مورد نظرتعداد واقعی 
مشــترکین قطع شده محاســبه و بر ایناســاس می توان 
شاخص های مورد نظر را بر اساساستاندارد و تعداد مشترکین 
قطع شــده محاســبه نمود و همچنین اطالع رسانی کامل 
به مشــترکین با ارتباطایجاد شــده بین نرم افــزار تذرو از 

برنامه های در دست اقدام در سال 97 می باشد.
این مقام مســئول در خصوص برگزاری مانورهای آموزشی 
انجام شــده بیان کرد:  برگزاری مانورزمین لرزه در ســتاد 
شــرکت توزیع جنوب کرمان جهت ارتقاء آمادگی پرسنل 

در شرایط اضطراري در اسفند ماه ، برگزاري مانور مدیریت 
بحــران و پدافند غیرعامــل مطابق با شــرایط اضطراري 
در شهرســتان رابر در مــرداد ماه ، برگزاري مانور تســت 
آمــاده به کاري مولدهــاي اضطراري در شهرســتان هاي 
جیرفت،کهنوج،بردسیر، سیرجان و بم در آبان ماه از جمله 

اقدامات در قسمت بحران بوده است.
وی اقدامات دفتر ایمنی که زیرمجموعه حوزه معاونت بهره 
برداری و دیسپاچینگ مي باشــد را برشمرد و گفت: انجام 
110مورد بازدید نظارت عالیه از امورهای شرکت توسط دفتر 
ایمنی شــامل نظارت بر طراحي ، بهره برداري ، بازدید هاي 
میداني و کنترل مستندات ، بازدید از تجهیزات ایمني فردي 
و گروهي پیمانکاران ، برگزاري مانور ایمني صعود، ساخت 
و نصب270 عدد تابلو پالک نــام فیدر و نقاط مخاطره آمیز 
در طول شــبکه، انعقاد قرارداد با مشاور جهت استقرار نظام 
HSE از جمله برنامه های دفتر ایمنی در سال 96 بوده است.

موسوی معاون بهره برداري و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان
موسوی معاون بهره برداري و دیسپاچینگ 

شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

 صرفه جویی MWH   8489 انرژی
 با استفاده از خط گرم
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

کسب رتبه برتر کشوری مدیریت مصرف برق در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از کسب برتر کشوری مدیریت 

مصرف برق در استان طی دو سال متوالی خبرداد.
مهنــدس محمد اله داد در نشســت خبری مدیریــت مصرف در 
تابســتان 97در جمه خبرنگاران بابیان این مطلب، افزود: در سال 
94 رتبه دوم مدیریت مصرف را در کشــور داشتیم و در سال های 
95 و 96 رتبه اول را کســب کردیم که ایــن مهم با همیاری مردم 

فهیم استان محقق شد.
وی در خصوص وضعیت کنونی مصرف برق در استان گفت: در ایام 
کنونی رشد 20 درصدی مصرف برق را داریم که ناشی از استفاده 
مشترکین از وسایل سرمایشی است که امیدواریم بتوانیم با کمک 
مردم و حمایت مسئولین این وضعیت را به خوبی پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی گفت: تامین برق پایدار منوط به 

وصول مطالبات اســت.  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه 

داد: کشور با کســری 6 هزار مگاواتی تولید انرژی الکتریکی در سال جاری مواجه 

اســت.  وی تاکید کرد:گذر از تابستان بدون خاموشــی با همیاری مردم استان 
میسر می شود.

مدیر شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی اضافه کرد: 15 خــرداد تا نیمه 

شــهریورماه به ویژه در روزهای اول تیر تا اول شــهریورماه ایام پرمصرف انرژی 

الکتریکی برآورد شــده و اوج ســاعات مصرف بــرق از 12 تا 16 عصــر و 19 تا 

23شــب اســت.  مهندس اله داد بیان کرد: مردم در صورت اطالع از اســتفاده 

کنندگان غیرمجاز از برق می توانند مراتب را از طریق ســامانه پیامکی به شماره 

10001000121 اطالع دهند.  مهندس اله داد افزود:703 هزار مشترک برق در 

اســتان مرکزی وجود دارد که 26 درصد در مصارف کشاورزی، 7 درصد عمومی، 

23 درصد خانگی، 2 درصد معابر، پنج درصد تجاری و 37 درصد صنعتی است.

کاهش چشمگیر خاموشی های استان مرکزی 
با استفاده از پتانسیل خط گرم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از 
کاهش چشمگیر خاموشی های استان مرکزی با استفاده از 

پتانسیل خط گرم در سال جاری خبرداد.
مهندس اله داد گفت: یکی از عللی که باعث شده تعداد 

خاموشی ها در دو ماهه ی نخست سال نسبت به مدت مشابه 
پارسال به حدود 23درصد کاهش یابد، استفاده از پتانسیل 

خط گرم است.
وی خاطرنشــان کرد: اســتان مرکزی از پیشــروهای این 
موضوع بوده و توسعه عملیات خط گرم را در دستور کار خود 
قرار داده است و در تابستان ســال جاری 2 ناوگان خط گرم 

دیگر در استان اضافه و راه اندازی می شود.

ثبت ولتاژ انرژی تحویلی در قبوض برق مشترکین استان مرکزی
 برای نخستین بار در کشور

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی از ثبت ولتاژ انرژی تحویلی در قبوض برق مشترکین استان برای 

نخستین بار در کشور در راستای پیاده سازی حقوق شــهروندی خبرداد. مهندس اله داد افزود:با تجهیز مأمورین قرائت 

کنتورشــرکت به تبلت و تلفن همراه هوشــمند، کنتورهای دیجیتالی مشترکین برق اســتان به صورت مکانیزه قرائت 

وهمزمان ولتاژ انرژی تحویلی به مشــترکین ثبت شــده در لوازم انــدازه گیری برروی قبوض برق درج می شــود.  وی 

تصریح کرد: این طرح تحولی مهم در آگاه سازی مشــترکین و رویت ولتاژ استاندارد انرژی تحویلی)ولتاژ219تا240( به 

مشترکان می باشد و امیدواریم موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد.

 توسعه شبکه برق با رویکرد 
زیباسازی مبلمان شهری در 

استان مرکزی
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان مرکزی گفت: توسعه شبکه برق 
زمینی از اهداف اســتراتژیک شــرکت 
با رویکرد زیباســازی مبلمان شهری و 

صیانت از محیط زیست است .
مهندس اله داد افزود: طراحی تابلوها و 
پست های برق با هدف زیباسازی فضای 
شهری و متناســب با محیط و مبلمان 
شهری در نظر گرفته شــده و اجرا شده 

است.
وی گفت: بهبود وضعیت روشنایی معابر 
و زیباســازی مبلمان تاسیسات برق از 

رویکردهای مهم این شرکت است.
مهندس محمــد اله داد با بیــان اینکه 
توسعه شــبکه های انتقال برق زمینی 
به عنوان یک شــبکه ایمن و کم خطر، 
یکی از اولویت های شــرکت اســت که 
در این راســتا اقداماتی در سطح استان 
صــورت پذیرفتــه همچنیــن  احداث 
کانال زیرزمینی انتقال خطوط شــبکه 
و تأسیســات به طول 200 متر در بازار 

تاریخی اراک  در دست اجراست.

طرح های تشویقی برای کاهش مصرف برق صنایع و کشاورزان در زمان پیک تابستان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از اجرای طرح های ویژه پیک ســایی و مدیریت مصرف برق در این استان خبرداد.  مهندس اله 

داد  افزود: طرح های ذخیره عملیاتی، تعطیالت و تعمیرات، اســتفاده از مولدهای خودتامین، ســه طرح ویژه صنایع است که تدوین و اجرا می شود.  

وی ادامه داد:در بخش کشــاورزی نیز برنامه ویژه ای برای کاهش بار مصرفی در نظر گرفته شده اســت که براساس آن کشاورزان می توانند از طریق 

هماهنگی با مدیریت های توزیع برق شهرستان خود، در 4 ساعت پیک مصرف ،ساعات12الی 16و یا 20الی 24 ، موتور آب خود را خاموش کنند که 

در این صورت می توانند از20 ساعت برق رایگان در سایر اوقات شبانه روز استفاده کنند.

پرداخت 6 میلیارد تومان به صنایع همکار استان مرکزی در طرح های تشویقی مدیریت مصرف برق

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی در ادامه تصریح کرد:اجرای این طرح ها به صورت سراسری، همه ساله از نیمه 

خرداد ماه به صورت رسمی آغاز و تا 15 شهریور ماه ادامه دارد.  مهرنوش رفیعی  با بیان اینکه 898 مشترک صنعتی و کشاورزی استان در طرح های 

کاهش پیک تابســتان سال گذشته مشارکت داشته اند، افزود: این مشــارکت و همکاری موجب پرداخت بالغ بر 6 میلیارد تومان به عنوان پاداش در 

صورت حساب بهای برق مصرفی صاحبان صنایع و کشاورزان شده است.

 شمــاره سیزدهم
تیــر1397
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ل برق پار  س نتقا شرکت  تجهیزات ا

تنها  تولید کننده 

برقگیرهای فشارقوی

  در ایران

ش  فنی و مهندسی  داخل کشور
با   تکیه     بر دان

تلفن: 021-88974091-3

ر و   بو د ه  ا یم
و د کفا یی ملی  پیش

د ر مسیر  خ

   نیا ز مند  همر ا هی  شما  هستیم
سیر  تو لید

  د ر م
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تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر 
(بخارست)- کوچه ششم - پالک۲۲ - واحد۱
تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱                

فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 

A z a r  K e l i d
E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

دانش و محصول ایرانی

 برد های ۴ الیه برای کم کردن تاثیر نویز بر روی عملکرد مدار
 استفاده از قطعات SMD مرغوب و اوریجینال در طراحی

 استفاده از قطعات EMI Filter بروز دنیا برای تمامی عناصر اکتیو مدار
 استفاده از آخرین نسل از میکرو کنترلر های ARM قدرتمند ۱۰۰ و ۱۲۰ مگا هرتزی

 قابلیت تغیر پذیری در کل RTU با استفاده از دانش بدست آمده (Customizing) بنا به درخواست مشتری

 پشتیبانی از پروتکل های IEC 60870-5-101, 103, 104  و DNP3 بر روی هر دو بستر سریال و اترنت
DNP3 over TCP/IP 

 دقت برچسب زمانی  یک میلی ثانیه ای برای تمامی event های دیجیتال

 ایزوالسیون تا حداقل ۲ کیلو ولت در قسمت ورودی و خروجی های دیجیتال و قسمت پاور

IEC تست شده در پژوهشگاه نیرو بر اساس
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