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پیام وزیر نیرو به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛

تالش بی وقفه و ادامه خدمات موثر با روحیه 
جهادی در تمام ارکان صنعت آب و برق

وزیر نیرو در پیامی به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 خطاب به همکاران صنعت آب و برق بر تالش بی وقفه و ادامه خدمات موثر در تمام ارکان صنعت تاکید کرد.

متن پیام دکتر رضا اردکانیان، وزیر نیرو به این شرح است:

پیام وزیر نیرو به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛

تالش بی وقفه و ادامه خدمات موثر با روحیه 
جهادی در تمام ارکان صنعت آب و برق

همزمان با سی و نهمین فجر انقالب اسالمی، تعداد 5500 
پروژه آب و برق در سطح کشــور بهره برداري یا عملیات 

اجرایي آنها آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، همزمان 
با آغاز ســی و نهمین فجر انقالب اسالمی، تعداد 5500 
پروژه صنعت آب و برق در ســطح کشــور به بهره برداری 

می رسد و یا عملیات اجرایی آنان آغاز خواهد شد.
بنابرایــن گزارش، در این ایام 5317 پــروژه انتقال،  فوق 
توزیع و توزیــع نیروی برق با اعتباری بالــغ بر 27 هزار و 
864 میلیارد ریــال، 43 پروژه انرژی هــای نو با ظرفیت 
183.9 مگاوات، 7 پروژه نیروگاهــی با ظرفیت 2 هزار و 
723 مگاوات و اعتباری بالغ بر 2 هزار و 90 میلیون یورو، 
100 پروژه آب و فاضالب با اعتبــاری بالغ بر 101 هزار و 
419 میلیــارد ریال و 32 پروژه مدیریت منابع آب ایران با 
اعتباری بالغ بر 3 هزارو 278 میلیارد ریال مورد بهره برداری 
قرار خواهند گرفت و یا عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود.

این گزارش حاکی از آن است که مجموع پروژه های آماده 
بهره برداری شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع شامل 
پست های 400، 230، 132 و 63 کیلوولت، خطوط انتقال، 
فوق توزیع و شــبکه های توزیع، 4 هــزار و 926 پروژه با 
اعتبار حدود 21 هزار میلیارد ریال و پروژه های کلنگ زنی 

به تعداد 391 طرح با اعتبار حــدود 7 هزار میلیارد ریال 
خواهد بود.

در حوزه انرژی های نو نیز 39 پروژه شامل یک نیروگاه های 
برق آبی، یک نیروگاه بادی، 15 نیروگاه خورشیدی و 22 
نیروگاه خورشــیدی خانگی در مجموع به ظرفیت 83.9 

مگاوات، افتتاح خواهد شد.
همچنین در ایــن ایام عملیات کلنگ زنی 4 واحد نیروگاه 

خورشیدی با ظرفیت 100 مگاوات آغاز خواهد شد.
تمامی این نیروگاه ها متعلق به بخش غیر دولتی است.

گفتنی اســت،  نیروگاه های آماده افتتــاح در ایام ا... فجر 
امسال شامل یک واحد بخار 160 مگاواتی نیروگاه سیکل 
ترکیبی بهبهان با ظرفیت 492 مگاوات در شــهر بهبهان 
استان خوزســتان، یک واحد بخار 160 مگاواتی نیروگاه 
سیکل ترکیبی تابان با ظرفیت 492 مگاوات واقع در یزد، 
دو واحد گازی 166 مگاواتی و یک واحد بخار 160 مگاواتی 
نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان با مجموع ظرفیت 492 

مگاوات واقع در شهر سیرجان استان کرمان خواهد بود.
همنچنین دو واحــد گازی 166 مگاواتی و یک واحد بخار 
160 مگاواتی بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر 
در مجموع به ظرفیت 492 مگاوات در شهر سیرجان استان 
کرمان با مشارکت گروه مپنا، شرکت سرمایه گذاری برق 

و انرژی غدیر، سرمایه گذاری ایران و آرین ماهتاب گستر، 
مشارکت کانی مس، قدس نیرو، کرمان تابلو، مشارکت گهر 
انرژی سیرجان، معدنی و صنعتی گل گهر و سرمایه گذاری 
توسعه معادن با ظرفیت کل 1304 مگاوات و مجموع اعتبار 
ارزی 1160 میلیون یورو مورد بهره برداری قرار می گیرند.

همچنین در این ایام خجسته، عملیات اجرایی نیروگاه های 
سیکل ترکیبی ارس در آذربایجان شــرقی، خرم آباد در 
استان لرســتان و زاهدان در اســتان زاهدان با ظرفیت 
کل 1419 مــگاوات با اعتبار ارزی 930 میلیون یورو آغاز 

می شود.
بر پایه این گزارش، در ده فجر امسال سد عباس آباد کیله در 
شهرستان بانه واقع در استان کردستان با اعتباری بالغ بر 
868 هزارو 680 میلیون ریال به بهره برداری می رسد و سد 
تنظیمی آریوبرزن شهرستان بهبهان در استان خوزستان 
نیز با 2 میلیون و 250 هزار میلیون ریال آبگیری می شود.

شــبکه آبیاری و زهکشی جامیشــان حد فاصل سنقر و 
صحنه به طول 800 هکتار بــا 160 میلیارد ریال اعتبار و 
29 پروژه زودبازده شامل مطالعه، بهسازی، اجرای طرح 
تغذیه مصنوعی، سد الستیکی، آببندان و الیروبی به طول 
4 هزارو 611 هکتار و 52 میلیون متر مکعب اثر بخشــی، 

در 8 استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همکاران گرامی
انقالب اسالمی ایران، این نعمت بزرگ الهی، جلوه ای از نهضت پرعظمت حضرت رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، ثمره زعامت و رهبری حضرت امام خمینی )رضوان اهلل 
تعالی علیه( و ایثار و فداکاری های دالورانه ملــت بزرگ ایران و تبلور اراده ملی و مردم 

ساالری دینی است.
در نخســتین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجــر، با ادای احترام به پیشــگاه ارواح مطهر 
بنیان گذار جمهوری اســالمی، بار دیگر در فجر انقــالب و بهار تجدید میثاق ها،  عهد و 
پیمان خویش را در تحقق آرمان های بلند حضرت امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( 
و منویت مقام معظم رهبری تحکیم نموده و حضور پرشکوه و آگاهانه ملت شریف ایران 

در صحنه های دفاع از دستاوردهای گرانسنگ انقالب اسالمی را پاس می داریم.
اینجانب با تبریک این روزهای مبارک به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت سربلند ایران 
و کارکنان پرتالش و خدوم وزارت نیرو، بر تالش بی وقفه و ادامه خدمات موثر با روحیه 
جهادی در تمام ارکان صنعت آب و برق تاکید نموده و رجاء واثق دارم تمام مساعی خود 
را برای تحقق اهداف ســازمانی، احترام به حقوق شــهروندی و پیشرفت و توسعه همه 
جانبه توأم با اقتدار و اعتدال برای ســربلندی و آبادانی میهن اسالمی در دولت تدبیر و 

امید مبذول خواهید کرد.
امیدوارم با تالش و همت مضاعف همه شما همکاران عزیز و گرامی، شاهد بهبود هر چه 

بیشتر ارائه خدمت به مردم شریف ایران و کسب ثواب و رضای الهی باشیم.

صنعت آب و برق در سی و نهمین فجر انقالب اسالمی؛

بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي 5500 پروژه آب و برق در سطح کشور

خبر ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

شــورورزی به معنای بهره بــرداری پایــدار از منابع آب و 
خاک شور با رویکرد زیســت محیطی است. از آنجایی که 
شــورورزی از منابع پایه کشــاورزی )آب شیرین و خاک 
متعارف( اســتفاده نمی کند، بنابراین مطلقا رقیب بخش 
کشــاورزی نبوده  بلکه شــورورزی ضمن ایجاد اشتغال و 
تولید غذا ، با تبدیل بیابان ها به نواحی سرســبز به محیط 

زیست کمک می کند.
اســتفاده بیش از 70 درصد از منابــع آب تجدید پذیر در 
ایران در حالی اســت که مقدار مطلوب این شــاخص در 
کشــورهای توســعه یافته به حدود 40 درصــد محدود 
می شــود و تجاوز از این مقدار احتمال بروز انواع مشکالت 
زیســت محیطی و اجتماعی را افزایش مــی دهد. یکی از 
راههای کاهش میزان اســتفاده از منابع آب تجدید پذیر، 
اســتفاده از منابع آب نامتعارف است. تکنیک شورورزی با 
استفاده از منابع آب و خاک نامتعارف )زهاب ها، پساب ها 
و آبهای شور و لب شــور و خاکهای شور و ابر شور ( و تولید 
محصوالت قابل رقابت با تولیدات متعارف کشــاورزی، در 

حقیقت اقدام به تولید آب می کند.
روآوردن به تکنیک شورورزی در ایران با توجه به افزایش 
جمعیت ، نیاز به ایجاد اشــتغال و تولیــد غذا و همچنین 
منابع قابــل توجه آب و خاک شــور به وی  ژه در ســواحل 
جنوبی کشــور در آینده امــری اجتناب ناپذیر اســت. بر 
اســاس مطالعات انجام شــده مجموع کل اراضی شور در 
ایران حدود 34 میلیون هکتار می باشــد که از این مقدار، 
زمین های با شــوری کم تا متوسط )dS/m 4-16( حدود 
25/5 میلیون هکتار و زمین های با شــوری متوسط تا زیاد 
)dS/m 16-32( حدود 8/5 میلیون هکتار است. پتانسیل 
اراضی شور واقع در مجاورت سواحل جنوب کشور به  1/5 
میلیون هکتار می رسد که این مقدار نزدیک به کل اراضی 
تحت پوشش شــبکه های آبیاری زهکشــی مدرن کشور 

است.

الگوی تیپ بهره برداری از منابــع آب و خاک نامتعارف در 
شورورزی، شــباهت های بنیادین با کشــاورزی متعارف 
دارد. در بهره بــرداری از منابع آب و خــاک نامتعارف نیز 
ســه زنجیره تامین )از آب دریا و یا آب لب شــور( ، انتقال 
)از طریق ســاخت رود،لوله،کانال( و مصــرف )کنار دریا، 
زمین های شور و الگوی کشت متناسب با آب شور و خاک 

نامتعارف( وجود دارد.  

طرح ملی "توســعه نوار ســاحلی جنوب کشــور 
از طریق شورورزی" از ســال 94 با بهره گیری از 
تجارب جهانی و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز ملی 
تحقیقات شوری و همراهی مشاوران مطرح کشور 
نظیر شــرکت های مشــاور مهاب قدس، دزآب، 
طوس آب و یکم و برخی شرکت های دانش بنیان، 
نســبت به احداث 13 مزرعه آزمایشی و 2 مرکز 
پشــتیبان در گستره نوار ســاحلی جنوب کشور 
اقدام نمود. نتایج اولیه بدســت آمده از مطالعات 
مزارع آزمایشی، امکان کاشت گیاهان شورپسند 
و جلبک های اقتصادی در ســخت ترین شــرایط ممکن 
)استفاده مستقیم از آب دریا و خاک های ابرشور( را تایید 
می کند. آنچه در مراحــل بعدی باید مورد توجه قرار گیرد 
تکمیل زنجیره های پایین دســتی و ارائه الگوی توســعه 
شورورزی متناسب با شــرایط هر منطقه است که نیاز به 

تامین بودجه مناسب در این زمینه دارد. 

شورورزی؛ بهره برداری پایدار از منابع شور و لب شور

پتانسیل برخی از محصوالت 
زراعی و دریایی شورورزی

علوفه های شــورزی )دریایی و زمینی(، 
دانــه های روغنــی با کاربــرد خوراکی، 
صنعتی و تولید ســوخت زیستی، ایجاد 
جنگل های زراعی جهت بهبود وضعیت 
محیط زیست، تولید چوب و علوفه ، تولید 
آبزیان نظیر ماهــی، میگو و آرتمیا، تولید 
میکرو جلبک و ماکروجلبــک به عنوان 
مواد اولیــه تولید ترکیبات شــیمیایی، 
دارویی و بهداشــتی از جمله محصوالت 

قابل تولید در شورورزی می باشند.
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  بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب، آب و فاضالب صنعتی و شهری، تجهیزات و 
تاسیسات الکترومکانیکال و ارائه دستور العمل هاي بهره  برداري و نگهداري و آموزش اپراتور
  طراحي، مشاوره و اجرا  مربوط به تأمین و توزیع آب شهري بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها 

ایستگاه هاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع چاه ها، سیستم هاي کنترل و شبکه هاي توزیع
  طراحي، مشاوره و اجرا  فرآیندهاي تصفیه فاضالب هاي بهداشتي و صنعتي )  فیزیکي ، شیمیائي، 

بیولوژیکي هوازي و بي هوازي ( و اجرا شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب
  تامین و نصب تجهیزات الکتریکی، ابزار دقیق و الکترو مکانیکال

  طراحي، مشاوره و اجرا و تهیه نقشه هاي اجرائي ساختمان و تاسیسات تصفیه خانه هاي آب و فاضالب 
و سیستم های PLC و کنترل

  برنامه ریزي ، مطالعه ، تهیه طرح ، نظارت و هماهنگي در اجراي طرحهاي آب و فاضالب شهري
  انجام امور تحقیقاتي، آموزشي مرتبط با فعالیت و اهداف شرکت و هماهنگ با سیاست ها و 

برنامه ریزي شرکت

زمینه فعالیت های شرکت

شرکت پانیـا صنعت ز یست سـازهشرکت پانیـا صنعت ز یست سـازه

WWW.paniaco.ir
info@paniaco.ir

021-76515389
https://t.me/paniaco
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

گزارش  عملکرد شرکت
 مدیریت منابع آب ایران
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: وضعيت و اهداف کمي سدهاي وزارت نيرو به تفکيک محل اعتبار۳جدول الف-
 

تعداد

 

     

 

 

 

 

۲۰۳
۱۶۹

حجم کل
مخزنمرحله

(ميليون متر مکعب)

آب قابل تنظيم
ساالنه

(ميليون متر مکعب)

ظرفيت اسمي
نيروگاه
(مگا وات)

در دست بهره برداري
ملــــي

استاني و زودبازده
۵۱،۷۲۴
۵۲۲

۳۶،۵۵۷۱۲،۰۸۰
۵۰۱۰

 
 

 

 

 

 

 

در دست ساخت

در دست مطالعه
استاني و زودبازده

ملــــي

مجموع

۱۱۳۲۰،۱۱۶۱۱،۷۱۴۱،۸۳۳
۱۶۵۷۶۴۰

ملــــي
استاني و زودبازده

۹۵۲۹،۵۴۹۵،۳۷۱۶،۹۷۰
۸۶۱،۳۲۷۹۲۶۱۶
۶۸۲۱۰۳،۲۹۴۵۵،۱۳۵۲۰،۸۹۹

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ماخذ: بانک اطالعاتي شناسنامه سدهاي شرکت مديريت منابع آب ايران
 

نکته: اعداد مندرج در ستون ظرفيت اسمي نيروگاه مرتبط با پتانسيل قابل نصب براي سدها مي باشد و ممکن است نيروگاه آنها در مرحله اجرا يا مطالعه باشند.

۳۷۲

۱۸کد کاربر: 

سال
ميليون ريالمبناء

22 كيلومتري جنوب بانه آب كردستان سد عباس آباد كيله كردستان 1
شرقي بانه 

سنگريزه اي با
1394868,680افتتاح138894/5-521/293هسته رسي

4/6 كيلومتري پايين بهبهان آب خوزستان سد تنظيمي آريوبرزن خوزستان 2
13962,250,000آبگيري47/50/22210138379بتني وزني دست سد مارون 

1
شبكه  آبياري  و 
زهكشي  جاميشان

حدفاصل 
سنقر و صحنه

آب منطقه اي 
80016بهمن 96افتتاح88كرمانشاه

1396 شبكه هاي آبياري و زهكشي آماده افتتاح در ايام مبارك دهه فجر سال

عنوان طرحرديف
(پروژه)

محل اجرا
(شهرستان)

كارفرما
(سرمايه گذار)

سال شروع
طرح

نوع طرح
(آغاز 

عمليات/ 
افتتاح/ 
بازديد)

تاريخ 
پيشنهادي
( افتتاح)

حجم 
عمليات 
اجرايي 
(هكتار)

اعتبار/ 
سرمايه گذاري

(ميليارد 
تومان)

حجم بدنه 
(م.م.م)

نوع 
عمليات

سدهاي آماده آبگيري يا افتتاح در ايام مبارك دهه فجر سال 1396
اعتبار / سرمايه گذاري 

(كل هزينه ساخت) ارتفاع از 
پي (متر) نوع سد

درصد 
پيشرفت

سال 
شروع محل سد نزديكترين شهر دستگاه 

اجرايي عنوان استان يف
رد

مشخصات و احجام سد

ظرفيت اسمي 
نيروگاه 

(مگاوات)

تاريخ: 1396/10/24 صفحه 1 از 1

کشور سدهای  کمی  اهداف  و  وضعیت  خالصه 

وضعیت و اهداف کمی ســدهای وزارت نیروز به تفکیک بزرگ و کوچک

یام مبارک دهه فجر سال 1396 شبکه های آبیاری و زهکشــی آماده افتتاح در ا

وضعیت و اهداف کمی ســدهای وزارت نیرو به تفکیک محل اعتبار

گزارش  عملکرد شرکت
 مدیریت منابع آب ایران
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ماخذ: بانک اطالعاتي شناسنامه سدهاي شرکت مديريت منابع آب ايران
 

 

آمار سدهاي ملي بهره برداري شده توسط وزارت نيرو به تفکيک برنامه هاي توسعه
 

تعداد

 

     

 

 

 

۱۹

حجم کل
مخزندوره / برنامه هاي توسعه

(ميليون متر مکعب)

آب قابل تنظيم
ساالنه

(ميليون متر مکعب)

ظرفيت اسمي
نيروگاه
(مگا وات)

۱۳۵۷۱۳،۴۰۴۱۴،۰۶۹۲،۸۳۶)قبل از انقالب اسالمي (تا سال 

 
 

 

 

 

 

 

مجموع

۱۳۶۷از ابتداي انقالب اسالمي تا پايان سال 
۱۳۷۳ تا پايان سال۱۳۶۸برنامه اول: از سال 
۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۷۴برنامه دوم: از سال 

۱۳۸۳ تا پايان سال ۱۳۷۹برنامه سوم: از سال 
۱۳۸۹ تا پايان سال ۱۳۸۴برنامه چهارم: از سال 

۱۶۹

۷۲،۲۷۵۱،۴۰۲۱۱۶
۶۱،۰۹۶۷۶۱۴۷
۱۶۲،۱۰۷۱،۶۹۷۱۶۴
۳۵۱۲،۲۵۴۷،۳۰۷۴،۴۱۱

۲۹۳ ۴،۹۳۳ ۷،۰۸۳ ۳۴

۵۱،۷۲۴۳۶،۵۵۷۱۲،۰۸۰

نکته: اعداد مندرج در ستون ظرفيت اسمي نيروگاه مرتبط با پتانسيل قابل نصب براي سدها مي باشد و ممکن است نيروگاه آنها در مرحله اجرا يا مطالعه باشند.

۴۸۱۲،۹۹۹۵،۹۹۷۳،۷۶۵
 

 

آمار سدهاي ملي بهره برداري شده توسط وزارت نيرو به تفکيک دولت ها
 

تعداد

 

     

 

 

 

۱۹

حجم کل
مخزندوره / دولت ها

(ميليون متر مکعب)

آب قابل تنظيم
ساالنه

(ميليون متر مکعب)

ظرفيت اسمي
نيروگاه
(مگا وات)

۱۳۵۷۱۳،۴۰۴۱۴،۰۶۹۲،۸۳۶)قبل از انقالب اسالمي (تا سال 

 
 

 

 

 

 

 

مجموع

۱۳۵۹ تا پايان سال ۱۳۵۸دولت اول و دوم: از سال 
۱۳۶۳  تا پايان سال ۱۳۶۰دولت سوم: از سال 

۱۳۶۷ تا پايان سال ۱۳۶۴دولت چهارم: از سال 
۱۳۷۱ تا پايان سال ۱۳۶۸دولت پنجم: از سال 
۱۳۷۵  تا پايان سال ۱۳۷۲دولت ششم: از سال 

۱۶۹

۱۲۲۴۱۱۰۰
۳۱،۹۶۵۱،۰۰۴۱۱۶
۳۸۶۲۸۸۰
۲۴۲۸۳۰۷۳۲

۲۹ ۱،۰۵۰ ۱،۲۰۶ ۱۳

۵۱،۷۲۴۳۶،۵۵۷۱۲،۰۸۰

۱۳۷۹۱۳۱،۷۷۳۱،۳۳۰۱۵۰  تا پايان سال ۱۳۷۶دولت هفتم: از سال 
 

۱۳۸۴۳۵۱۲،۳۳۴۷،۶۷۲۴،۴۳۱ تا پايان شهريور ۱۳۸۰دولت هشتم: از سال 
۱۳۸۸۱۸۵،۷۸۴۳،۴۳۴۲۳۷ تا پايان شهريور ۱۳۸۴دولت نهم: از اول مهر 

۳۹۹،۹۷۴۳،۸۹۴۳،۰۹۵

۱۳۹۵ تا پايان سال ۱۳۹۰برنامه پنجم: از سال 

۱۳۹۲ تا پايان مرداد ۱۳۸۸دولت دهم: از اول مهر 

 

 

 

۱ جدول ه  -

۲ جدول ه  -

۱۳۹۶۲۵۴،۵۴۴۳،۴۰۰۱،۱۵۶ تا پايان شهريور ۱۳۹۲/۶/۱دولت يازدهم: از 
 

۱۸کد کاربر: 

۹۶/۱۱/۱۰۶۵۰۴۳۹۲۴۵۰ تا ۱۳۹۶برنامه ششم: از سال 
 

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ماخذ: بانک اطالعاتي شناسنامه سدهاي شرکت مديريت منابع آب ايران
 

 

آمار سدهاي ملي بهره برداري شده توسط وزارت نيرو به تفکيک برنامه هاي توسعه
 

تعداد

 

     

 

 

 

۱۹

حجم کل
مخزندوره / برنامه هاي توسعه

(ميليون متر مکعب)

آب قابل تنظيم
ساالنه

(ميليون متر مکعب)

ظرفيت اسمي
نيروگاه
(مگا وات)

۱۳۵۷۱۳،۴۰۴۱۴،۰۶۹۲،۸۳۶)قبل از انقالب اسالمي (تا سال 

 
 

 

 

 

 

 

مجموع

۱۳۶۷از ابتداي انقالب اسالمي تا پايان سال 
۱۳۷۳ تا پايان سال۱۳۶۸برنامه اول: از سال 
۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۷۴برنامه دوم: از سال 

۱۳۸۳ تا پايان سال ۱۳۷۹برنامه سوم: از سال 
۱۳۸۹ تا پايان سال ۱۳۸۴برنامه چهارم: از سال 

۱۶۹

۷۲،۲۷۵۱،۴۰۲۱۱۶
۶۱،۰۹۶۷۶۱۴۷
۱۶۲،۱۰۷۱،۶۹۷۱۶۴
۳۵۱۲،۲۵۴۷،۳۰۷۴،۴۱۱

۲۹۳ ۴،۹۳۳ ۷،۰۸۳ ۳۴

۵۱،۷۲۴۳۶،۵۵۷۱۲،۰۸۰

نکته: اعداد مندرج در ستون ظرفيت اسمي نيروگاه مرتبط با پتانسيل قابل نصب براي سدها مي باشد و ممکن است نيروگاه آنها در مرحله اجرا يا مطالعه باشند.

۴۸۱۲،۹۹۹۵،۹۹۷۳،۷۶۵
 

 

آمار سدهاي ملي بهره برداري شده توسط وزارت نيرو به تفکيک دولت ها
 

تعداد

 

     

 

 

 

۱۹

حجم کل
مخزندوره / دولت ها

(ميليون متر مکعب)

آب قابل تنظيم
ساالنه

(ميليون متر مکعب)

ظرفيت اسمي
نيروگاه
(مگا وات)

۱۳۵۷۱۳،۴۰۴۱۴،۰۶۹۲،۸۳۶)قبل از انقالب اسالمي (تا سال 

 
 

 

 

 

 

 

مجموع

۱۳۵۹ تا پايان سال ۱۳۵۸دولت اول و دوم: از سال 
۱۳۶۳  تا پايان سال ۱۳۶۰دولت سوم: از سال 

۱۳۶۷ تا پايان سال ۱۳۶۴دولت چهارم: از سال 
۱۳۷۱ تا پايان سال ۱۳۶۸دولت پنجم: از سال 
۱۳۷۵  تا پايان سال ۱۳۷۲دولت ششم: از سال 

۱۶۹

۱۲۲۴۱۱۰۰
۳۱،۹۶۵۱،۰۰۴۱۱۶
۳۸۶۲۸۸۰
۲۴۲۸۳۰۷۳۲

۲۹ ۱،۰۵۰ ۱،۲۰۶ ۱۳

۵۱،۷۲۴۳۶،۵۵۷۱۲،۰۸۰

۱۳۷۹۱۳۱،۷۷۳۱،۳۳۰۱۵۰  تا پايان سال ۱۳۷۶دولت هفتم: از سال 
 

۱۳۸۴۳۵۱۲،۳۳۴۷،۶۷۲۴،۴۳۱ تا پايان شهريور ۱۳۸۰دولت هشتم: از سال 
۱۳۸۸۱۸۵،۷۸۴۳،۴۳۴۲۳۷ تا پايان شهريور ۱۳۸۴دولت نهم: از اول مهر 

۳۹۹،۹۷۴۳،۸۹۴۳،۰۹۵

۱۳۹۵ تا پايان سال ۱۳۹۰برنامه پنجم: از سال 

۱۳۹۲ تا پايان مرداد ۱۳۸۸دولت دهم: از اول مهر 

 

 

 

۱ جدول ه  -

۲ جدول ه  -

۱۳۹۶۲۵۴،۵۴۴۳،۴۰۰۱،۱۵۶ تا پايان شهريور ۱۳۹۲/۶/۱دولت يازدهم: از 
 

۱۸کد کاربر: 

۹۶/۱۱/۱۰۶۵۰۴۳۹۲۴۵۰ تا ۱۳۹۶برنامه ششم: از سال 
 

سال
ميليون ريالمبناء

22 كيلومتري جنوب بانه آب كردستان سد عباس آباد كيله كردستان 1
شرقي بانه 

سنگريزه اي با
1394868,680افتتاح138894/5-521/293هسته رسي

4/6 كيلومتري پايين بهبهان آب خوزستان سد تنظيمي آريوبرزن خوزستان 2
13962,250,000آبگيري47/50/22210138379بتني وزني دست سد مارون 

1
شبكه  آبياري  و 
زهكشي  جاميشان

حدفاصل 
سنقر و صحنه

آب منطقه اي 
80016بهمن 96افتتاح88كرمانشاه

1396 شبكه هاي آبياري و زهكشي آماده افتتاح در ايام مبارك دهه فجر سال

عنوان طرحرديف
(پروژه)

محل اجرا
(شهرستان)

كارفرما
(سرمايه گذار)

سال شروع
طرح

نوع طرح
(آغاز 

عمليات/ 
افتتاح/ 
بازديد)

تاريخ 
پيشنهادي
( افتتاح)

حجم 
عمليات 
اجرايي 
(هكتار)

اعتبار/ 
سرمايه گذاري

(ميليارد 
تومان)

حجم بدنه 
(م.م.م)

نوع 
عمليات

سدهاي آماده آبگيري يا افتتاح در ايام مبارك دهه فجر سال 1396
اعتبار / سرمايه گذاري 

(كل هزينه ساخت) ارتفاع از 
پي (متر) نوع سد

درصد 
پيشرفت

سال 
شروع محل سد نزديكترين شهر دستگاه 

اجرايي عنوان استان ف
ردي

مشخصات و احجام سد

ظرفيت اسمي 
نيروگاه 

(مگاوات)

تاريخ: 1396/10/24 صفحه 1 از 1

یام مبارک دهه فجر سال 1396 ســدهای آماده آبگیری یا افتتاح در ا

آمار سدهای ملی بهره برداری شده توســط وزارت نیرو به تفکیک دولت هاآمار سدهای ملی بهره برداری شده توســط وزارت نیرو به تفکیک برنامه های توسعه
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گزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 مشخصات فني طرح
 (مولدتولیدهمزمانبرقوحرارتCHP(بهظرفیت)kW)992
 بازیابیحرارتتولیدشدهتوسطاینمولدCHPایوتأمینآبگرممصرفیگیریازآنبرایگرمایشفضایگلخانهوبهره
 جذبدودخروجیاگزوزموتورمولدCHPهایاستحصالشدهبهعنوانیكیازعناصرموردنیازبرایپرورشریزجلبك
 )پتانسیلباالیپرورشجلبكبااستفادهازروشسیستمبسته)فتوبیوراكتور
 دباشهایشوروكمكیفیتازمزایایآنمیجلبكشورپسندكهقابلیتپرورشدرآبانواعپرورش
 توده(جلبكهایغذاییازبیومس)زیستامكانتولیدتركیباتباارزشداروییوبهداشتیومكمل
 توده(جلبكوتولیدبیودیزلگیریازبیومس)زیستامكانروغن 

 دستاورهاي طرح
 اندازیسامانهدوستدارمحیطزیستطراحی،ساختوراهDG-CHPرزیبرایتولیدانرژیومحصوالتزیستیكشاو
 تأمینانرژیحرارتیموردنیازگلخانهبااستفادهازتوانحرارتیدودهایخروجی
 حذفبیولوژیكیدودهایخروجیتوسطسامانهفتوبیوراكتور
 ایهایمولدسوختزیستیوتولیدمحصوالتگلخانهاستفادهازدیاكسیدكربنتولیدیجهتپرورشریزجلبك
 هاباهمكاریبخشخصوصیرایشیوبهداشتیازریزجلبكهایفراسودمندآتولیدفراورده 

 مزاياي طرح
 اكسیدكربندرسالتندی2222امكانحذفتا
 میلیاردریالدرسال292تولیدبیومسجلبكبهارزش 
 وریوكاهشاتالفانرژیافزایشبهره
 كاهشتولیدگازهایآالیندهوارتقاءسالمتمردم
 حذفاینگازهاازطریقتولیدمحصوالتباارزشنسبتبهفرایندهایمشابهدیگرهایمربوطبهكاهشهزینه
 29هایمختلفزنجیرهطرح)درمجموعحدودشغلبهصورتغیرمستقیم(دربخش22نفرمستقیموتا6ایجاداشتغال)حدود

 شغلبهصورتمستقیموغیرمستقیم(


میزاناشتغالنیزافزایشخواهدیافت.الزمبهذكراستباافزایشظرفیتطرح،این



 

 

یکی از دغدغه های کشورمان آلودگی های زیست محیطی و نیز 
تأمین انرژی می باشد. با توجه به گستردگی کشور، پراکندگی 
جمعیت و مراکز تولید فراورده های کشــاورزی، تامین انرژی 
در مراکز دوردســت بــا هزینه های باالیی همراه اســت. برای 
کاهش هزینه های تولید انرژی الکتریکی می توان با توســعه 
نیروگاه های کوچک از طریق اســتفاده از توان حرارتی موجود 
در گازهای خروجی جهــت تولید انرژی گرمایشــی راندمان 
تولید انــرژی را بیش از پیش افزایــش داد که این مبحث مهم 
در دســتور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. نکته اساسی دیگر 
گازهای آالینده  ی موجود در دود خروجی می باشــد که تولید 
این گازها در صورت عــدم جذب بر بار گازهــای گلخانه ای و 
آلودگی های زیست محیطی می افزاید. در روش های بیولوژیکی، 
جلبک هــا می توانند گازهای آالینده را حذف و از دی اکســید 

کربن )مهمترین گاز گلخانــه ای( به عنوان منبع کربن 
جهت رشد خود اســتفاده نمایند، بنابراین در این شیوه نه تنها 
آالینده ها حذف می شوند بلکه گاز دی اکسید کربن به ترکیبات 
آلی با ارزش که می تواند در صنایع مختلف مورد اســتفاده قرار 
گیرد، تبدیل می شود. در این راستا پژوهشگاه نیـــرو به منظور 
آگاه سازی سرمایه گذاران بخش خصوصی و تحقق اهداف طرح 
یاد شــده، عالوه بر معرفی کلیات طرح، فرصت های ســرمایه 
گذاری و مشوق های دولتی طرح  تولید همزمان برق و حرارت 
)CHP(، در تاریخ 9/29 /94  همزمان با مراســم جشــنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو که در محل ســالن خلیج فارس 
پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد برای اولین بار در ایران قراردادی 
را با پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منعقد نمود که 

بر اساس آن »بهره برداری از حرارت و 
دودهای خروجی از یک سیستم DG-CHP جهت پرورش 
جلبک های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه« در 

دستور کار قرار گرفت. 
نمونه عملیاتي این طرح در اســتان آذربایجان شــرقي و شهر 
تبریز، بــه عنوان طرح ملی “بهره بــرداری از دودهای خروجی 
یک سیســتم DG-CHP جهت پــرورش جلبک های مولد 
سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه” در تاریخ 95/11/21 
و همزمان با ســفر وزیر محترم نیرو به استان آذربایجان شرقی 
به مناسبت فرا رسیدن سی و نهمین بهار انقالب، افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

معرفي طرح
این طرح که براي اولین بار در کشور 
و منطقه خاورمیانه اجرا مي شود به 

منظور طراحي، ساخت و ارزیابي یک 
سامانه پایلوت دوستدار محیط زیست با 
قابلیت تولید انرژي و محصوالت زیستي 

و کشاورزي عملیاتي شده است. یکي 
از اهداف مهم طرح حاضر ادغام مراحل 

مختلف فرایندي و استفاده از فناوري هاي 
نوین زیستي جهت کوچک سازي 

فرایندها، افزایش بهره وري سیستم، 
هوشمندسازي آن و کاهش آالینده هاي 

زیست محیطي است که اجراي آن با 
بهره مندي از توان رشته هاي مهندسي 

برق، الکترونیک، مکانیک و فناوري نوین 
زیستي میسر شده است. بومي سازي 

فناوري و نوآورانه  بودن سیستم جذب 
زیستي دي اکسید کربن از شاخصه هاي 

مهم این طرح مي باشد.
فرضیه اصلي

 DG-CHP 1- دود خروجي از سیستم
حاوي بار حرارتي باالیي است که مي توان 

از این توان جهت تولید انرژي گرمایي 
استفاده نمود.

2- گازهاي آالینده موجود در دود 
خروجي سیستم  DG-CHP  مي توانند 

توسط ریزجلبک جذب شوند.
3- ریزجلبک ها دي اکسید کربن موجود 

در دود خروجي را به عنوان منبع کربن 
مورد استفاده قرار مي دهند.

4- زیست  توده ریزجلبک تولیدي 
مي تواند به عنوان منبع تولید سوخت 

زیستي و ترکیبات باارزش مورد استفاده 
قرار گیرد.

ویژگي هاي طرح
  همراستا با اهداف اولویت دار 

وزارت نیرو در بخش توسعه 
تولید پراکنده برق و حرارت 

)CHP(
  همراستا با اهداف وزارت 
جهاد کشاورزي در توسعه 

روستایي و استفاده از آب هاي 
غیرمتعارف

  کاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي ناشي از مصرف 

سوخت هاي فسیلي در 
نیروگاه هاي تولید برق کشور

  جذب دي اکسید کربن 
)Capturing CO2(

  اجراي طرح براي نخستین 
بار در کشور و منطقه خاورمیانه

مشخصات فني 
طرح

  مولد تولید همزمان 
برق و حرارت )CHP( به 

250 )kW( ظرفیت
  بازیابي حرارت تولید 

شده توسط این مولد 
CHP و بهره گیري از آن 

براي گرمایش فضاي 
گلخانه اي و تأمین آب 

گرم مصرفي
 جذب دود خروجي 

 CHP اگزوز موتور مولد
به عنوان یکي از عناصر 
مورد نیاز براي پرورش 

ریزجلبک هاي استحصال 
شده

 پتانسیل باالي پرورش 
جلبک با استفاده از 
روش سیستم بسته 

)فتوبیوراکتور(
  پرورش انواع جلبک 

شورپسند که قابلیت 
پرورش در آب هاي شور و 
کم کیفیت از مزایاي آن 

مي باشد
  امکان تولید ترکیبات 

با ارزش دارویي ، 
بهداشتي و مکمل هاي 

غذایي از بیومس 
)زیست توده( جلبک

 امکان روغن گیري از 
بیومس جلبک و تولید 

بیودیزل

دستاورهاي طرح
   طراحي، ساخت و راه اندازي سامانه 

 DG-CHP دوستدار محیط زیست
براي تولید انرژي و محصوالت زیستي 

کشاورزي
  تأمین انرژي حرارتي مورد نیاز 
گلخانه با استفاده از توان حرارتي 

دودهاي خروجي
  حذف بیولوژیکي دودهاي خروجي 

توسط سامانه فتوبیوراکتور
  استفاده از دي اکسید کربن تولیدي 

جهت پرورش ریزجلبک هاي مولد 
سوخت زیستي و تولید محصوالت 

گلخانه اي
  تولید فراورده هاي فراسودمند 

آرایشي-بهداشتي از ریزجلبک ها با 
همکاري بخش خصوصي

مزایاي طرح
  امکان حذف تا 1000 تن دي اکسید کربن 

در سال
  تولید بیومس جلبک به ارزش 150 میلیارد 

ریال در سال
  افزایش بهره وري و کاهش اتالف انرژي
  کاهش تولید گازهاي آالینده و ارتقاء 

سالمت مردم
  کاهش هزینه هاي مربوط به حذف این 

گازها از طریق تولید محصوالت با ارزش نسبت 
به فرایندهاي مشابه دیگر

  ایجاد اشتغال )حدود 6 نفر مستقیم و تا 10 
شغل به صورت غیرمستقیم( در بخش هاي 
مختلف زنجیره طرح )در مجموع حدود 15 

شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم(
 الزم به ذکر است با افزایش ظرفیت طرح، این 

میزان اشتغال نیز افزایش خواهد یافت.

طرح کسب و کار روستایي مبتني بر تولید جلبك 
 

)CHP( طرح کسب و کار روستایي مبتني بر تولید جلبك و مولدهاي گازسوز کوچك مقیاس
 

)CHP( و مولدهاي گازسوز کوچك مقیاس
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گزارش

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

پیل های سوختی اکسید جامد، راکتورهای الکتروشیمیایی 
هســتند که به طور مستقیم انرژی شــیمیایی سوخت های 
گازی را طی فرآیند الکتروشــیمیایی به انــرژی الکتریکی با 
کارایی باال و سازگار با محیط زیست تبدیل می کنند و دارای 
مزیت های منحصربه فردی نســبت به تکنولوژی های تولید 
توان سنتی می باشند. به علت دمای عملیاتی باال، پیل-های 
سوختی اکسید جامد می توانند عالوه بر تولید توان الکتریکی، 
آب گرم یا بخارآب نیز تولید کنند و یــا به میکروتوربین ها یا 
توربین-هــای گازی برای تولید تــوان الکتریکی که کارایی 
سیســتم و گســتره کاربردی آن را ارتقــا می دهد، متصل 
گردند. سیســتم های ترکیبی توان - حــرارت می توانند در 
گســتره 1 کیلووات تا چندین مگاوات کاربرد داشته باشند 
که برای کاربردهای خانگی کوچک تا بزرگ مورد اســتفاده 
قرار می گیرند. برای چنیــن کاربردهایی، ماندگاری طوالنی 
مدت سیستم فرآوری سوخت یک احتیاج کلیدی می باشد. 
سوخت های این سیســتم ها می توانند از گستره هیدروژن و 
مونوکســیدکربن تا هیدروکربن ها و زغال سنگ گازی شده 
را شــامل گردد. انعطاف پذیری در انتخاب سوخت و به ویژه 
توانایی برای استفاده مستقیم از سوخت های هیدروکربنی در 
عملیات پیل های ســوختی اکسید جامد و همچنین ساختار 
مدوالر پیل-های ســوختی، پیل سوختی اکســید جامد را 
سیستمی ایده آل برای کاربردهای از مقیاس کوچک تا بزرگ 
و همچنین کاربردهای متحرک ساخته است. استفاده از گاز 
هیدروژن دارای مشکالتی است که از جمله می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
  هیدروژن بیشتر با اســتفاده از سوخت های فسیلی تولید 
می شــود که برای تولید آن با انجام مراحل رفورمینگ، بازده 

کلی فرآیند به طور قابل توجهی پایین خواهد آمد.
  ذخیره سازی هیدروژن مشکل است.

  هیــدروژن به طــور بالقــوه گازی خطرناک می باشــد و 
بررســی های ایمنی ویژه ای برای نگهــداری آن باید لحاظ 

گردد.
در کشور ایران به دلیل دارا بودن بیشترین ذخایر گاز طبیعي 
و وجود زیر ســاختهاي الزم و مناســب براي تولید، ذخیره 
سازي و انتقال گاز طبیعي، اســتفاده از سوخت گاز طبیعي 
به عنوان سوخت ورودي پیل سوختي اکسید جامد از اهمیت 
باالیي برخوردار است. راندمان باالي پیل هاي سوختي باعث 
مي گردد تا در ازاي تولید مقدار مشــخصي از توان، مقدار گاز 

کمتري مصرف و مقدار آلودگي کمتري تولید شود.
در کاربردهای جابجایی، حمــل و نقلی و مقیاس کوچک که 
فراهم کردن گاز طبیعی دشوار می باشد، می توان از سیلندر 
گازی )شامل پروپان/ بوتان( استفاده نمود که مزیت های قابل 
توجهی نسبت به گاز طبیعی دارد. استفاده از چنین گازهایی 
می تواند با رفورمینگ داخلی سیســتم پیل سوختی اکسید 
جامد تبدیل به گاز سنتز شــوند. هنگامی که هیدروکربن ها 
به عنوان منبع ســوخت برای پیل های سوختی اکسید جامد 
مورد استفاده قرار گیرند، معموالً فرض می شود که آنها باید با 
گاز سنتز که ترکیبی از مونوکسیدکربن و هیدروژن می باشد، 
کار کنند. در دماهای عملیاتی نســبتاً بــاال این امکان وجود 
دارد که هیدروکربن ها به طور مســتقیم در طرف آند بدون 
اســتفاده از ریفورمینگ خارجی مورد اســتفاده قرار گیرند، 
چراکه این دماهای عملیاتی همانند دماهای مورد اســتفاده 
برای رفورمینگ گازی می باشند که می توانند به طور مستقیم 
گاز طبیعی را با انجام عملیات رفورمینگ به گاز سنتز تبدیل 
کنند. برای انجام ریفورمینگ داخلی سوخت هیدروکربنی دو 

امکان وجود دارد )شــکل 1(، یکی استفاده از یک کاتالیست 
رفورمینگ ســوخت و دیگری انجــام رفورمینگ داخلی در 
طرف آند سل می باشد. استفاده از رفورمینگ داخلی به طور 
مستقیم در طرف آند ســل دارای ارجحیت باالتری می باشد 
چراکه کارایی عملیاتی سیســتم را به میــزان قابل توجهی 
افزایش می دهــد و همچنین پیچیدگی سیســتم را کاهش 
می دهد و در نتیجه هزینه های سیستم کاهش پیدا می کند. با 
توجه به اتالف و پایین آمدن کارایی که در رفورمینگ خارجی 
وجود دارد، اســتفاده مســتقیم از هیدروکربن هــا می تواند 
عملیات پیل ســوختی را ساده تر نماید و به طور قابل توجهی 
باعث افزایش کارایی گردد و هزینه سیســتم پیل ســوختی 

اکسید جامد را بسیار زیاد کاهش دهد. 
مشکل اساسی استفاده مستقیم از هیدروکرینها در پیل های 
ســوختی اکســید جامد افت عملکرد این تجهیزات به مرور 
زمان به دلیل رســوب کربن در مراکز فعال کاتالیســتی آند 
می باشد )شکل 2(. برای حل این معضل راه حل های مختلفی 

به کار گرفته شد که به طور خالصه عبارتند از :
  اصالح ترکیب آند به منظور کاهش پتانسیل رسوب کربن

  کاهش دمای کاری پیل به منظور کاهش پتانسیل رسوب 
کربن

  پوشش دهی اجزای استک با پوشش های مقاوم به کربن
  تغییر شرایط ترمودینامیکی 

با ترکیبی از موارد فوق معضل رســوب کربــن به طور کامل 
برطرف )شکل 3( و عملکرد اســتک در طوالنی مدت بهبود 
یافت. با استفاده از این تجربیات استک پیل سوختی اکسید 
جامد با قابلیت استفاده مستقیم از گاز طبیعی ساخته و مورد 

بهره برداری قرار گرفت )شکل 4(.
با دستیابی به دانش فنی ســاخت پیل های سوختی اکسید 
جامــد با قابلیت اســتفاده مســتقیم از گاز طبیعی مســیر 
دســتیابی به فناوری سیســتمهای تولید توان پیل سوختی 
اکســید جامد با ظرفیتهــای باالتر به منظور اســتفاده های 

خانگی، حمل و نقل و نیروگاهی هموار خواهد شد.

شکل 1- دو امکان استفاده از رفورمینگ داخلی در پیل سوختی اکسید جامد

شکل 2- رسوب کربن بر روی سل و اجزای استک در اثر استفاده از گاز طبیعی

شکل 3- بر طرف شدن رسوب کربن با انجام اصالحات بر روی اجزای مختلف استک

شکل 4- سیستم روشنایی راه اندازی شده با استفاده از استک پیل سوختی اکسید جامد با استفاه مستقیم از گاز طبیعی
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مدیرعامل شرکت در یک نشست خبري با خبرنگاران مطرح کرد: 

1195 مگاوات     ظرفیت  جدید    نیروگاهی 
در دهه فجر امسال افتتاح   می شود

آغاز احداث  1191 مگاوات نیروگاه در کشور
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی 
گفت: به طور کلی به مناســبت فرارســیدن ســی و 
نهمین ســالگرد فجر انقالب عملیات اجرایی 1195 
مگاوات نیروگاه های حرارتی آغاز می شــود و حدود 

1191 مگاوات نیروگاه به بهره برداری می رسد.
به گزارش دفتر روابــط عمومی و امــور بین الملل- 
محســن طرزطلب، مدیرعامل شــرکت در نشست 
خبری با خبرنگاران در خصوص طرح های قابل افتتاح 
این شرکت در ســفر وزیر نیرو و رییس جمهوری به 
استان کرمان گفت: در این ســفر واحد بخار نیروگاه 
ســمنگان با ظرفیتــی بالغ بر 492 مگاوات توســط 
وزیر نیرو و واحــد 320 مگاواتی بخــار نیروگاه گل 
گهر سیرجان نیز توسط رییس جمهوری و وزیر نیرو 
افتتاح می شــود.  وی در خصوص ســفر وزیر نیرو به 
اســتان یزد در هفته آینده نیز اظهار داشــت: در این 
ســفر یک واحد بخار نیروگاه تابان بــا ظرفیت 160 
مگاوات نیز به بهره برداری می رسد.  مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی تصریح کرد: به طور 
کلی به مناسبت فرارسیدن سی و نهمین سالگرد فجر 
انقالب عملیات اجرایــی 1195 مگاوات نیروگاه های 
حرارتی آغاز می شود و حدود 1191 مگاوات نیروگاه 

به بهره برداری می رسد. 
وی ادامه داد: همچنین در این ایــام مبارک نیروگاه 
ســیکل ترکیبی ارس با ظرفیتی بالغ بر 459 مگاوات 
  F در آذربایجان شــرقی کــه درآن از توربین کالس
استفاده شــده با حضور معاون برق و انرژی وزیر نیرو 

آغاز به کار می کند. 
طرزطلــب اضافه کــرد: همچنین یــک واحد 160 
مگاواتی در چابهار و یک واحد 80 مگاواتی در زاهدان 

کلنگ زنی می شود. 
وی تأکید کــرد: همچنین طرح نیــروگاه خرم آباد 
با ظرفیتی بالغ بر 492 مــگاوات نیز که بنا به دالیلی 
برای مدتی تداوم عملیات اجرایی آن به تعویق افتاده 
بود، در این ایام دوباره آغاز به کار می کند و امیدواریم 

بتوانیم تا سال آینده این واحد را نیز وارد مدار کنیم. 
طرزطلــب در ادامــه در خصــوص ســاخت داخلی 
توربین های کالس F توســط مپنا گفــت: عملیات 
اجرایی این توربین توسط مپنا آغاز شده است اما برای 
تأمین منابع مالی آن با یک شــرکت چینی صحبت 
شــده که امیدواریم بتوانیم ایــن فاینانس در 6 ماهه 
اول سال آتی تأمین کنیم.   وی با اشاره به برنامه های 

این شــرکت برای تأمین برق پیک تابستان سال آتی 
خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید بارش باران 
در ســال آبی جاری پیش بینی می شود حدود 2500 
تا 3000 مــگاوات از نیروگاه برق آبی در مقایســه با 
سال گذشــته کمتر استفاده شــود، که البته شرکت 
نیروگاه های حرارتی بنــا دارد با ایجاد 3500 مگاوات 
ظرفیت جدید و به پایان رساندن تعمیرات نیروگاهی 

تا زمان پیک، بخشی از این کمبودها را جبران کند. 
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی 
تأکید کرد: با این حال امیدواریم در تابستان سال آتی 
شاهد مدیریت مصرف از سوی مردم باشیم تا بتوانیم 
از انجام هزینه های هزاران میلیاردی که ساالنه برای 
پوشش 200 ساعت پیک برق تابستان در این صنعت 

انجام می شود، صرفه جویی کنیم. 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این شرکت 
برای تبدیل برج های تر نیروگاهی به برج های خشک 
برای صرفه جویی در مصرف آب گفت: عملیات تبدیل 

برج تر نیروگاه مفتح همدان به برج خشک انجام شده 
است که این کار باعث شد تا 83 درصد از مصرف آب 

در این نیروگاه صرفه جویی شود. 
طرزطلب اضافه کرد: بناست این کار نیز برای نیروگاه 
اصفهان نیز انجام شــود که این امر خواهد توانست به 
کاهش 90 درصدی مصرف آب در این نیروگاه منجر 

شود. 
وی با اشاره به طرح بازسازی و بازتوانی نیروگاه ها نیز 
اظهار داشــت: در خصوص طرح بازتوانی و بازسازی 
نیروگاه ری با جایکا )ژاپن( مذاکراتی صورت گرفته که 
امیدواریم با گشایش خط اعتباری توسط ژاپن بتوانیم 

این امر را به نتیجه برسانیم. 
مدیرعامل شــرکت یادآور شــد: بجز نیــروگاه ری، 
طرح بازتوانــی نیروگاه های نــکا، بندرعباس، مفتح، 
شهیدرجایی، رامین و... نیز در دســتور کار است که 
امیدواریم مذاکره تأمین منابع مالی آن ها را بتوان به 

زودی به نتیجه رساند.

گزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

بــرق
مـدیریـت تولیـد نیـروی برق )نیروگـاه(
تولید نیـروی برق حرارتی
برق منطقـه ای
 توزیـع نیـروی برق

بــرق
مـدیریـت تولیـد نیـروی برق )نیروگـاه(
تولید نیـروی برق حرارتی
برق منطقـه ای
 توزیـع نیـروی برق
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از آغاز 
بهره برداری از 69 پروژه توزیع برق در ایام مبارک دهه فجر  

با اعتبار بالغ بر  98 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کردســتان هیوا لهونیان گفت: همزمان با ایام مبارک دهه 
فجر 69 پروژه توزیع برق در شهرها و روستاهای مختلف این 

استان به بهره بردار ی می رسد.
مهندس لهونیان از تأمین برق منطقه ویژه اقتصادی بانه با 

حدود 8 میلیارد و 400 میلیون ریال، برق رسانی به فاز اول 
شهرک زحمتکشــان کامیاران با اعتبار حدود 6 میلیارد و 
300 میلیون ریال  و تأمین برق مسکن مهر بهاران با اعتبار 
5 میلیارد و 840 میلیون ریال به عنوان پروژه های مهم این 

شرکت یاد کرد.
وی افزود: در ســال جاری با توجه به ابالغ قانون واگذاری 
انشــعاب غیر دایم به نواحی منفصل شــهری، تأمین برق 
شهرک سیرانگاه نایســر در دستور کار قرار گرفت و در این 
راســتا با صرف اعتبار 2 میلیارد و 40 میلیون ریال شبکه 
مورد نیاز جهت واگذاری انشعاب غیر دایم به ساکنین این 

منطقه احداث شده است.
مدیر عامل شــرکت توزیع در ادامه به اقدامات انجام شده 
درخصوص احداث فیدرهای جدید اشــاره کرد و افزود: به 
منظور تقویت شــبکه های موجــود و افزایش قدرت مانور 

در شبکه، فیدر جدید مسیر حســین آباد از پست سنندج 
2، فیدر جدید شهری بلوار سقز- صالح آباد در بانه، احداث 

5700 متر خط 20 کیلوولت اجرا شد.
لهونیان در خصوص اجرای شــبکه های روستایی اظهار 
کرد: اصالح و تعمیر خطوط20 کیلوولت هوایی روستاهای 
کانی ســفید کلکان، آغه جری و صفرآباد، شریف آباد در 
شهرســتان دیواندره با اعتبار 4430میلیون ریال انجام 

شده است.
وی همچنین به اصالح شبکه فشار ضعیف روستای آغبالغ 
طغامین و اصالح شــبکه  فشــار ضعیف فاز 2 حلوایی در 

شهرستان بیجار اشاره کرد.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یاد 
آور شد: به منظور خدمت رســانی بیشتر به شهروندان در 
روستاهای مختلف استان پروژه های تأمین روشنایی معابر 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خبر داد:

69 پروژه توزیع برق در ایام مبارک 
دهه فجر به بهره برداری می رسد
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اجرا شــده اســت و در ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری 
می رســد که از آن جمله می توان تأمین روشنایی معابر 32 

روستای مسیر شویشه و سارال اشاره کرد.
لهونیان با اشاره به اینکه تأمین بر ق مستمر و پایدار از اهداف 
و اســتراتژی های اصلی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان می باشد، تصریح کرد: به منظور تأمین برق مستمر 
و رفع ضعف ولتاژ مشــترکین، چند پروژه در شهرستان بانه 
در شهرک های بهداشت، گلستان، پادگان و محله صالح آباد 
و پروژه هایی در دهگالن، روستاهای اطراف دیواندره و سه 
روستای کوانه، نشور احمد آباد و ملتوشان در کامیاران اجرا 

شده و ه بهره برداری رسیده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: بهره بر داری از پروژه های 
 دهه فجر موجبــات رضایتمندی بیشــتر مشــترکین را 

فراهم آورد.
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کارنامه توزيع برق شهرستان اصفهان : روشن تر از هميشه

850  پروژه    و 60 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار

درآغاز چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی همزمان 
850 پروژه کوچک وبزرگ  برق رسانی با اعتبار بالغ بر 
60 میلیارد و 750میلیون تومان در سطح شهرستان 

اصفهان گشایش و  بهره برداری از آن آغاز  می شود .
مهندس حمید رضا پیرپیــران رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان در گفتگوی 
ویژه خبری دهه مبارک فجر با اعالم این گزارش افزود: 
در این روزهای فرخنده ،بهره برداری رســمی از 63 

کیلومتر شبکه روشنایی جدید آغاز می شود.
وی در ادامه افزود:برای اجرای طرح های یاد شده 328 
دستگاه پست وترانسفورماتورزمینی و هوایی تجهیز 
و در مدار قرار گرفته اســت و همچنین احداث 374 
کیلومتر شبکه فشارمتوسط و ضعیف زمینی وهوایی 
از دیگرپروژه های آماده بهره برداری در این روزهای 
فرخنده است که نزدیک به 30 هزار انشعاب جدید را 

در اختیار مشترکین قرار می دهد .
وی  تصریح کرد : حوزه توزیع برق اصفهان حدود 15 
هزار و 700 کیلومتر ، 16 شــهر و378 روســتا      می 
باشد و در این محدوده هیچ روستایی با 10خانوار بدون 

برق وجود ندارد.
وی تاکید کرد : کاربرق رســانی حــوزه فرمانداری 
اصفهان به طور پایدار و مطمئن با شــبکه های فشار 
متوســط و ضعیف هوایی و زمینی باطــول  بیش از 
14هزار کیلومتر و  با  12هزار و  201 دستگاه پست و 
ترانس هوایی و زمینی با ظرفیت 3097هزار مگاوات 

آمپر 336 فیدر و در نهایت بیش از 252108 شــعله 
چراغ صورت می گیرد.

  وی تصریح کرد: بهره بــرداری از 110 پروژه انرژی 
خورشیدی در مقیاس کوچک جمعا به ظرفیت 100 
کیلووات و همچنین افتتاح و اتصال سه واحد نیروگاه 
گازی با مقیاس کوچک در شــهرک های ســجزی و 
جی به ظرفیت 5 مگاوات و راه اندازی سامانه پذیرش 
مشترکین جدید انرژی های نو از طریق تلفن 38121 
و همچنین پذیرش نیروگاهی کوچک از همین طریق 
پروژه های بازار برق این شــرکت در دهه مبارک فجر 

می باشد. 
رئیس هیات مدیره شــرکت  توزیع بــرق اصفهان 
اعالم کرد : درســال 96 میزان پیــک بار 2.5 درصد 
رشد نســبت به سال  95 داشــت و  به میزان 1086 
مگاوات رســید که با توجه به رشد 5 درصدی پیک 
بار در کل کشور عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان 
بسیار مناسب بوده اســت و این موفقیت با همکاری 
مشترکین و در کلیه بخش های مدیریت بار به میزان 
120 مگاوات حاصل شده است ،نکته مهم اینکه باید 
توجه کنیم برای اولین بار بخشــهای غیر مولد مثل 
مشترکین خانگی، تجاری واداری نقش پررنگی در 
طرح هــای مدیریت بار داشــته و 40 مگاوات از این 
مدیریت بار را این مشــترکین به انجام رســانده اند 
ودر نتیجه بخش های مولد صنعت و کشــاورزی با 
محدودیت کمتــری مواجه بوده انــد و با اطمینان 

بیشتری به تولید خود پرداخته اند .
وی اظهار داشت: در 10 ماه ابتدای سال 96 مشترکین 
شرکت توزیع برق اصفهان حدود 3.5 درصد بیشتر از 
10 ماه اول سال 95 انرژی برق مصرف کرده اند که با 
توجه به این افزایش 2 درصدی تعداد مشترکین در  
10 ماه ابتدای سال 96 دارای افزایش منطقی است . 
مهندس پیرپیران از آغاز برنامه های فرهنگی مدیریت 
مصرف برق در تابستان آینده خبر داد و گفت:  بخشی 
از پروژه های اجرایی در دهه فجر ؛ مقدمه و زیر ساخت 
فعالیت های فرهنگی استکه در گروه های مختلف از 
جمله ادارات ، کارخانه ها ، چاه های آب کشــاورزی و 

مصارف خانگی صورت می گیرد . 
وی عنوان نمود : رونمایی از اســتراژی شــرکت با7 
محور کاهش خاموشــی ها به میزان 30دقیقه به ازا 
هر مشترک در طول سال ، کاهش تلفات به 5 درصد ، 
توسعه خدمات الکترونیک و غیر حضوری به صورت   
100 درصد، نداشتن حادثه پرســنلی ، پیمانکاران 
و مردمــی ، مدیریت 50 درصدی رشــد بار ، اجرای 
90 درصد پروژه های تایید شــده در ســطح شرکت 
بر طبق برنامه مصوب  و در نهایت رســیدن به 100 
درصد وصول به فروش  نیز از برکات این دهه مبارک 

می باشد .
وی 5 زیرساخت را چرخ دنده های تحرک و پیشرفت 
شــرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد و گفت :این 
شرکت در 5 زیر ساخت ســخت افزاری ،نرم افزاری، 
منابع انسانی ،شــبکه های توزیع و دستور العملها و  
روش ها برنامه ریزی های مدون و کاربردی را صورت 
داده اســت به طوری که در بخش زیر ســاخت های  
سخت افزاری به ایجاد شــبکه های مخابراتی برای 
تمام نقاط شهرستان و خارج از محدوده شهر اصفهان 
اقدام  نموده و  در این راستا ارتباط کلیه نقاط به خطوط 
دیتا میسر شده ،در بخش دوم نرم افزارهای جامع در 
حوزه های اختصاصی معاونت های مختلف از جمله 
مهندســی ،بهره برداری، خدمات مشترکین ایجاد و 
به کار گرفته شده است،در بخش سوم که به عبارتی 
ســرمایه اصلی ســازمانی را به دنبال دارد بر اساس 
ارزیابی عملکرد که به صورت دوره ای انجام می شود 
آموزش و ارتقا رشد ســازمانی متناسب با واحدهای 
مربوطه  برنامه ریزی شده ؛ در بخش شبکه ها توزیع 
برق اســتفاده از تجهیــزات به روز و داشــتن برنامه 
ســرویس تعمیرات به موقع و تعویض شبکه های و 
تاسیسات فرســوده از اولویت های این بخش است و 
در نهایت دستورالعمل ها و روش ها به صورت جامع 

کارنامه توزيع برق شهرستان اصفهان : روشن تر از هميشه

850  پروژه    و 60 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار
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مورد بررسی قرار گرفته و دربخش کنترل نقدینگی 
و مدیریت خلق منابع گام های خوبی برداشــته شده 

است .
وی اهــداف اجرای پــروژه های مذکور را  توســعه 
مانیتورینگ وهوشــمندی شــبکه ،افزایش ضریب 
ایمنی ، افزایــش قابلیت اطمینان شــبکه ، زیبایی 

درمبلمان شهری و حفظ فضای سبز  عنوان نمود .
وی در پاسخ به خبر نگار ما مبنی بر اینکه به طور کلی 
از نظر عملکرد، شــرکت ،برق شهرستان چه رتبه ی 
را در سطح کشــوربه خود اختصاص داده ، گفت:در 
سال گذشــته ارزیابی مختلفی صورت گرفته و طبق 
آخرین آمار و در آخرین ارزیابی که ارزیابی جشنواره 
شــهیدرجایی در اســتان اصفهان بود، شرکت برق 
شهرستان رتبه 1  در استان را به خود اختصاص داده 
اســت  و در بین کل شــرکتهای توزیع کشور نیز در 
شــاخصهای اختصاصی ، عمومی و مجموع مقام اول 

را کسب نموده است.
در ادامه این نشســت مهرداد جنتیان معاون فروش 
و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان نیز 
ضمن گرامیداشــت این ایام  با اشاره به اینکه شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان حدود یک میلیون 
و118 هزار مشترک دارد؛ گفت: تمام درخواست های 
مردمی را از طریق ســامانه ســمیع دریافت نموده و 
از ابتدای ســال تاکنون 202 هزار تماس به صورت 
غیرحضوری داشــته ایم که از این تعداد 132 هزار 
مورد مشــاوره و 72 هزار مورد هم ثبت درخواســت 

صورت گرفته است.
وی به مزایای غیر حضوری نمودن خدمات اشــاره 
کرد و گفت:  به واســطه غیرحضوری شدن خدمات 
دیگر نیازی به تاســیس امور جدید نداریم و با پیاده 
سازی سامانه سمیع از 500 هزار تردد شهری  در سال 

جلوگیری شده است. 

وی اظهار داشــت : در صورت هر گونــه نارضایتی، 
مشترکان می توانند با سامانه بصیر به شماره 38121 

تماس بگیرند تا عملکرد واحدها رصد شود.
جنتیان به الکترونیکی شــدن بایگانی های شرکت 
توزیع برق اصفهان و حذف کاغذ از فرایندها اشــاره 
کرد و خاطر نشان نمود :  این کار موجب صرفه جویی 
یک میلیون و 80 هزار کاغذ و جلوگیری از قطع حدود 
100 اصله درخت شــده و  امروزتمام اقدامات توزیع 

برق اصفهان در فضای مکانیزه قرار گرفته است.
وحید متقی مدیر دفتر فن آوری های نوین شــرکت 
توزیع برق اصفهان با تاکید بر اینکه نیازمند طراحی 
سیستمی در حوزه ســخت افزاری و هم نرم افزاری 
برای کنترل و رصد کامل شبکه توزیع برق هستیم، 
گفت: با این امکانات، در کمترین زمان ممکن می توان 
بر روی شبکه کنترل داشــته باشیم ودر حال حاضر 
بیشــترین فاصله از مرکز کنترل 300 کیلومتر است 
که در حداکثر زمان 10 ثانیه می توان اعمال کنترل 

نماییم.

وی  اضافه کــرد: حدود 300 نقطه در شهرســتان 
اصفهان از طریق اتوماسیون قابلیت فرمان و کنترل 
از راه دور را دارد  که قرار است تا سال 1405 به 1600 
نقطه افزایش یابــد که این فراینــد  موجب کاهش 

خاموشی ها می شود.
وی با بیان اینکه مرکز کنترل شــبکه در یکی از نقاط 
حوزه ســتادی قــرار دارد و کارشناســانی از طریق 
سیستم های  نصب شده بر روی شبکه اطالعات را به 
صورت آنالین مونیتورینگ و متناسب با نیاز، کلیدها 
قطع و وصل می شود؛ تاکید کرد: با این کار به راحتی 

بر روی شبکه مدیریت کنترل صورت می گیرد.
متقی پردازش اطالعات الکتریکی شــبکه به صورت 
آنالین، تحویــل برق باکیفیــت، دائــم و پایدار به 
مشــترکان را یکی از وظایف مهم شرکت توزیع برق 
اصفهان دانست و گفت: باید با سیستم های هوشمند، 
آنالیــن و به روز،  شــبکه برق  را پــردازش کنیم تا 
بتوانیم با اقدامات مناسب برق با کیفیت و مطلوب به 

مشترکان تحویل دهیم.
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مهندس ســعید بهادیوند چگینی با تبریــک دهه مبارک 
فجر و ســالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران به 
خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی به پروژه های 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین اشاره کرد و گفت 
:همزمان با دهه مبارک  فجر ، 221 طرح  شرکت توزیع برق 
با هزینــه ای بالغ بر 626  میلیــارد و 191 میلیون ریال در 
شهرستان های )قزوین ، آوج ، البرز ، تاکستان ، بوئین زهرا و 
آبیک و شهر محمدیه(  اعم از  سرمایه ای )توسعه ، اصالحات 
، نیرورسانی و..(  ،مســکن مهر ، برقرسانی روستائی و پروژه 

های نیرو گاهی در بخش خصوصی به بهره برداری رسید . 
وی در ادامه افزود : از مجموعه پروژه های مذکور 91 پروژه 
در شهرستان قزوین ، در تاکستان 21 ، آبیک 32 ، آوج 10 ، 
البرز 16 ، بوئین زهرا 12 ، محمدیه 9 ، نیروگاهی 8 ،  مسکن 

مهر 15 و 7 پروژه برقرسانی روستائی بهره برداری می گردد؛ 
مشخصات کامل  پروژه های مذکور در سایت اینترنتی این 
شرکت به نشانی www.qazvin-ed.co.ir    در دسترس 

عالقمندان میباشد.
وی در ادامه در خصوص پروژه های برقرســانی روســتائی 
گفت : 7 پروژه برقرسانی روستایی در شهرستانهای قزوین و 
آوج به بهره برداری می رسد که 6 پروژه در شهرستان قزوین 
روستاهای گیله جار و سمنگاه در بخش های طارم و شاه تپه 
، محمود آباد خرزان ، اسماعیل آباد و چوبدر ، در شهرستان 

آوج در روستای کاروانسرا بهره برداری شد  .
مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان قزوین در 
خصوص پروژه های مسکن مهر افزود : تعداد 15 پروژه مسکن 
مهر در شهرستان های البرز و محمدیه شهرک مهرگان در 
بلوک های خاتم االنبیاء ، ابوترابی و بابایی و ســاختمانهای 
فاتحان فجردر زمینه  )احداث روشــنایی ، شــبکه هوایی و 
زمینی ، سیکســونر زمینی و احداث ترانس  به بهره برداری 

رسید  (.
مهندس بهادیوند چگینی  درباره پروژههای نیروگاهی برق 
استان قزوین نیزگفت : 8 نیروگاه شامل : توسعه نوین البرز 
، نیرو سازان ســبز برق مینودر ، شیمی و پترو شیمی ایران ، 
مجتمع تجاری البرز ، شرکت نیرو سازان البرز برنا ، نساجی 
میهن مهر پارس ، آذران کیمیا اطلس ، نیروگاه ســبز برق 
قزوین نیز در شهرســتانهای قزوین ، بوئین زهرا ،تاکستان ، 

البرز و آبیک قابل بهره برداری می باشد .

وی در ادامه به عملکردصنعت برق اســتان در دولت تدبیر 
و امید اشــاره کرد و افزود  در اکثر شــاخص ها رشد  داشته 
ایم از جمله : تعداد مشــترکین 108 هزار و 707  مشترک ، 
روشنایی معابر 22 هزار و 583 دستگاه ، تعداد پستهای 20 
کیلوولت 2هزار و 169 دســتگاه ، طول خطوط انتقال 202 
کیلومتر مدار در پنج سال اخیر دولت یازدهم به صنعت برق 

استان افزوده شده است.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین   در 
خصوص عملکرد این شــرکت  پس از انقالب شــکوهمند 
اســالمی ایران نیز گفت  : پس از انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران در تمام شاخص ها رشــد داشته ایم ، تمامی ساکنین 
شهری و 99/9 )نود و نه ونه دهم ( درصد ساکنین روستایی 
از نعمت برق برخوردار شــده اند تعداد روســتاهای برقدار 
استان از 72 روستا به 829 روستا افزایش یافته و بیش از 11 
برابر شده است ، تعداد پست های  توزیع از 617 دستگاه به 
12004 دســتگاه ، طول خطوط انتقال از 2543 کیلو متر 
به 12167 کیلومتر ، تعداد مشترکین صنعتی و کشاورزی 
از 1084 مشــترک به 10 هزار و 156 مشترک و مشترکین 
عمومی و تجاری از 9704 مشترک در قبل از انقالب به 104 

هزار و 64 مشترک در سال 96 افزایش یافته است .
مهندس بهادیوند  چگینی  در خصوص اقدامات انجام شده 
در بخش  اقتصاد مقاومتی شرکت توزیع برق گفت : کاهش 
تلفات شبکه توزیع   به 1/2   )یک و دودهم( درصد ) کاهش 
بیش تر از هدف که 0.6 )شش دهم  درصد ( ، کاهش تلفات 

اّهم عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

همزمان با دهه مبارک فجر 221 پروژه 
صنعت برق به بهره برداری رسید

    احداث شبکه برق در منطقه سیل زده باغدشت- سفید در الموت    احداث پست کمپکت  مسکن مهر
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مشترکين ارجمند 
سامانه مرکزفوریتهای برق با شماره 121 در تمام نقاط استان قزوین بصورت شبانه روزی بدون نیاز به پیش شماره در زمینه مشکالت 

روشنایی معابر ، قطعی های برق ، حوادث و اتفاقات ناشی از برق آماده پاسخگویی می باشد.                    
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

غیر فنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتور هوشمند 
اولیه و ثانویه با 81/8 )هشتادویک وهشت دهم (  مگاوات ، نصب 1500 دستگاه کنتور 
هوشــمند فهام کشاورزی و 714 دستگاه  کنتور هوشمند فهام غیرکشاورزی ، احداث 
نیروگاه های  خورشیدی با ظرفیت  130  مگا وات توسط بخش خصوصی و با عملکرد 
0/2  )دو دهم( درصدی در قالب طرح برکت با همکاری کمیته امداد ، احداث 4 نیروگاه 
بادی با ظرفیت  200 مگا وات توسط بخش خصوصی با عملکرد 10 درصدی همکاری 
شرکت ساتبا از جمله برنامه های است که در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی انجام 

گردیده است . 
 وی در پایان  با اشــاره به ارزیابی های انجام شده از عملکرد این شرکت در سطح ملی و 
استانی افزود  :  همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  24 ساعته  مشغول ارائه 
خدمات  به  مشــترکین  برق و مردم شریف استان بوده و در راستای جلب رضایتمندی 
و تکریم ارباب رجوع بیش از پیش تالش می کنند واین شــرکت در ارزیابی های سطح 
ملی و استانی همواره ســرآمد بوده است از جمله بر اساس  ارزیابی ساالنه جایگاههای 
الکترونیکی  شرکتهای صنعت آب و برق در سال 1395  که  توسط وزارت نیروی  انجام 
شد در بهینه سازی خدمات  » وب  »  به مشترکین در سه موضوع   اطالع رسانی  ، تعاملی 
و تراکنشــی  و در ارتباط با عملکرد بخش بهره برداری ) ســرویس و تعمیر و نگهداری 
شبکه ( نیز موفق به اخذ  رتبه برتر در سطح کشور گردید  ، همچنین  کسب رتبه دستگاه 
برتردر ارزیابی جشنواره شهید رجایی ، و کسب رتبه  های دستگاه برتر دربین دستگا ه 
های  اجرای باالی 50 نفر در ارزیابی ستاد صیانت از حقوق شهروندی و شایسته تقدیر 
در ارزیابی اقامه نماز دربین دستگاههای اجرایی استان قزوین از جمله آنها می باشد ،در 
پایان  وظیفه خود می دانم از  همه همکاران عزیز ، خدوم و کوشا  شرکت توزیع برق که 
در تمام نقاط استان  شبانه روز برای تداوم جریان  برق مطمئن و پایدار  تالش می کنند 
و از مردم گرانقدر و شهید پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکاری الزم  

را همواره با این شرکت دارند تقدیر و تشکر می نمایم .
    احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار

    احداث روشنایی معابر مسکن مهر
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت:  
در دهه فجر 70 طرح برق رســانی با هزینه 669 میلیارد ریال 

در استان به بهره برداری رسید.
مهندس محمد ذاکری افزود: این طرح ها در قالب پروژه های 
توسعه، اصالح و بهینه سازی شــبکه و تاسیسات توزیع برق 
اجرا شده است. وی این پروژه های را 98 کیلومتر شبکه فشار 
متوسط هوایی، 32 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 215 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی،32 کیلومتر شبکه فشار 
متوســط زمینی، 680 دستگاه پســت هوایی، 112 دستگاه 
پست زمینی و 6 هزارو 28 دستگاه چراغ روشنایی معابر عنوان 
کرد. مهندس ذاکری همچنین گفت: واگذاری 17 هزارو 291 
انشعاب جدید به متقاضیان از دیگر طرح های قابل افتتاح در 

دهه فجر بود.
وی  اضافه کرد: در شهرســتان بســتک با پنج طرح عمرانی 
افــزون بر چهار میلیارد تومان، میناب بــا هفت طرح عمرانی 
افزون بر هفت میلیارد تومان، ســیریک با پنج طرح عمرانی 
افزون بر 700 میلیون تومان، بشــاگرد با چهار طرح عمرانی 

700 میلیون تومان، جاســک با هفت طرح عمرانی افزون بر 
ســه میلیارد تومان، رودان با پنج طرح عمرانی افزون بر پنج 
میلیارد تومان، حاجی آباد با پنج طرح عمرانی افزون بر چهار 
میلیارد تومان و قشم با هفت طرح عمرانی افزون بر 6 میلیارد 
تومان ســرمایه هزینه شده است. وی یادآور شد: سرمایه الزم 

برای اجرای این طرح ها از محــل اعتبارهای داخلی تامین و 
هزینه شــده اســت.  مهندس ذاکری در ادامه افزود: در حال 
حاضر 655 هزار و 71 مشترک در استان هرمزگان وجود دارد 
و میزان تلفات و هدر رفت انرژی از 13 درصد  سال گذشته به 

11 درصد در سال جاری رسیده که روند 
کاهشی در سال های 

اخیر داشته است 
و تا 2 سال آینده 
به زیر 10 درصد 

می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 21 هزار مشترک به مشترکین این شرکت اضافه شده 
که 82 درصد مشترکین از نظر تعداد مربوط به بخش خانگی 

می باشند که 65 درصد انرژی برق را مصرف می کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان همچنین گفت: 

خاموشی ها در استان 23 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است.

محمد ذاکری با بیان اینکه متوســط خاموشی در کشور 2.3 
دقیقه به ازای هر مشترک در روز اســت، اظهارکرد: متوسط 
خاموشی دراستان 2.6 دقیقه است و  خاموشی در استان 23 

درصد نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.
ذاکری با بیان اینکه فرسایش و استهالک شبکه برق در سطح 
استان حداقل 3 برابر متوسط کشور می باشد، ادامه داد: تامین 
هزینه های اصالح شبکه نیاز به اعتبارات بیشتری دارد و بالغ 
بر40درصد شبکه های معابر در سطح استان 
نیاز به اصــالح دارد و 300 میلیارد ریال 
برای اصالح و توسعه شبکه نیاز است که 
در حال حاضــر 10 میلیارد ریال تامین 
اعتبار شده اســت و مابقی اعتبار آن نیازمند 

کمک ویژه به این بخش می باشد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بیان داشت: 
تامین برق تمامی روســتاهای دارای کدآبادی در اســتان به 
اتمام رســیده است و در سال جاری تعداد 10 روستا در برنامه 
تامین قرار گرفته که در 5 روستا انجام شده و 5 روستای مابقی 
تا پایان ســال جاری به اتمام می رسد که ضریب نفوذ خدمات 

برق در استان به 100 درصد می رسد.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق 

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
 استان هرمزگان  خبر داد:

 بهره برداری
  از 70 پروژه 
 برق رسانی
 در هرمزگان
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هرمزگان با ماموریــت تامین برق مطمئــن و پایدار در حال 
خدمترسانی به مشــترکین می باشــد، افزود: در حوزه بهره 
برداری و خدمترسانی به مشترکین بایستی شبکه ها اصالح و 
بروز شود تا بتوانیم برق با کیفیت و پایداری در شبکه قرار گیرد.

ذاکری ، بخشی از فعالیتهای شرکت توزیع برق را توجه به برق 
رسانی به روستاها اعالم و اظهار کرد:تامین برق و توسعه شبکه  
در روستاها، اولویت کاری این شرکت می باشد و ضریب نفوذ 

خدمات در روستاهای هرمزگان به 100 درصد رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بیان داشت: 
تامین برق تمامی روستاهای دارای کدآبادی در استان به اتمام 
رسیده است و در سال جاری تعداد 10 روستا در برنامه تامین 
قرار گرفته که در 5 روستا انجام شده و 5 روستای مابقی تا پایان 

سال جاری به اتمام می رسد.
به گفته وی، در بعضی از نقاط استان به دلیل صعب العبور بودن 
راههای روستایی امکان برقدار کردن روستا وجود ندارد که در 
این روســتاها  با استفاده از انرژی خورشیدی تامین برق انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با بیان اینکه 6 
هزار و 28 چراغ روشنایی در معابر استان وجود دارد، افزود : از 
ابتدای ســال جاری تاکنون 12 هزار و 629 چراغ روشنایی در 
معابر نصب شده  که نزدیک به 1000 دستگاه چراغ روشنایی 

فقط در بندرعباس نصب شده است.
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برگ زرینی دیگر از خدمات شرکت توزیع برق آذربایجان غربی
اکبر حسن بگلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی : 

شهروندان ارومیه الیق بهترین 
خدمات هستند

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از بهره برداری 73 پروژه 
برق رســانی با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال همزمان بــا ایام دهه فجر در 

استان خبر داد.
اکبر حســن بگلو مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان  با اشــاره به 
پروژه های قابل افتتاح شرکت  توزیع برق اســتان در دهه فجر امسال گفت: 73 

پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی احداث 71 دســتگاه پســت هوایی جهت تامین برق متقاضیــان جدید و 
رفع ضعف ولتاژ در نقاط مختلف شــهری، توسعه شــبکه های  روشنایی معابر، 
برق رســانی به طرح های مسکن مهر، احداث شــبکه های فشار ضعیف و قوی، 
رفع ضعف ولتاژ روســتاهای اســتان، اصالح شــبکه های برق، احداث شــبکه 
فشار متوســط هوایی جهت تامین برق چاه های کشــاورزی، تبدیل پست های 
هوایی به پســت های زمینی و برق رسانی به مناطق روســتایی را از مهم ترین 
 طرح های آماده افتتاح شــرکت توزیع نیروی برق  اســتان در ایام اهلل دهه فجر

 عنوان کرد.
حسن بگلو  افزود: بیشترین پروژه ها برق مربوط به شهرستان های ارومیه با 22 

طرح،  مهاباد و میاندوآب با 11 طرح و خوی با 10 طرح هســتند که همزمان با 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برای بهره برداری آماده شده اند.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛

بهره برداری از ۷۳ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۲۴0 ميليارد ريال

در راســتای ارائه بهترین خدمات 
بــرای الیق تریــن مردم شــرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
برگ زرینی دیگــر از خدمات خود 

را رقم زد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، 
در راستای ارائه بهترین خدمات به 
الیق ترین شهروندان شرکت توزیع 
نیروی بــرق آذربایجان غربی برگ 
زرینی دیگر از خدمات خود را رقم 

زد.
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در نظــر دارد 
جهت ارائــه هرچه بهتر خدمات به 
مردم شــریف ارومیه تعداد نواحی 
مدیریت برق در این شهرســتان از 

این پس چهار منطقه خواهد بود.
صورت  برنامه ریزی هــای  طبــق 
گرفته مدیریت برق ایثار به عنوان 
چهارمین ناحیــه مدیریت برق در 
شهرســتان ارومیه با هدف بهبود 

ارائه خدمات به مشــترکین همرمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی افتتاح خواهد شد.

با شــروع به کار مدیریت بــرق ایثار از ایــن پس زمان 

رسیدگی به اتفاقات و مشکالت مردم کاهش چشمگیری 
خواهد داشت همچنین با تمرکز بیشتر مدیریت نواحی 
به گستره کمتری نسبت به گذشته سرعت ارائه خدمات 

نیز بیشتر خواهد شد.
کاهــش خاموشــی مشــترکین 
به حداقــل زمان ممکــن یکی از 
اهداف شــرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی است که با افزوده 
شــدن این ناحیه در شهرســتان 
ارومیه امیدواریم بــه این مهم نیز 

دست پیدا کنیم.
با توجه به حجم مراجعات مردمی 
به مدیریــت نواحی شهرســتان 
ارومیه، اضافه شدن یک مدیریت 
جدیــد، ســبب ارائــه خدمــات 
مطلوب تر و در زمــان کمتری به 

مردم خواهد شد.
کاهش ســفرهای درون شهری، 
یکی دیگر از اهداف ایجاد مدیریت 
برق ایثــار در شهرســتان ارومیه 
می باشــد که با توزیــع مراجعات 
مردم سبب جلوگیری از سفرهای 
غیرضــروری شــهری و در نهایت 
کمک به حل مشکل آلدگی هوا و 

ترافیک شهری نیز خواهد شد.
الزم به ذکر اســت مدیریت برق ایثار بخشــی از مناطق 
تحت پوشــش مدیریت برق باهنر را از این پس مدیریت 

خواهد کرد.

گزارش
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برق رسانی به 33000 مشترک شــهری و روستایی، احداث 226 دستگاه پســت هوایی، 300 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و 53 کیلومتر شبکه فشار متوســط و صرف اعتبار بالغ بر 300 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلی شرکت، بهینه سازی و تعمیرات 202 دســتگاه پست هوایی، 400 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و 70 کیلومتر شبکه فشار متوسط با صرف اعتبار بالغ بر 300 میلیارد ریال، تعمیرات و نگهداری 
18000 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 20000 کیلومتر شبکه فشــار متوسط، 32300 دستگاه پست با 
صرف اعتبار 100 میلیون ریال، توسعه، بهسازی و تعدیل و سرویس روشنایی معابر با صرف 90 میلیارد 

ریال در سطح استان اصفهان از جمله اقدامات انجام شده در ده ماهه 96 بوده است.
مهندس حمید عالقمندان در ادامه به برقرســانی به روســتاهای بدون برق مچانلــو، عقدک و صولت از 
توابع شهرستان ســمیرم با اعتبار 5500 میلیون ریال . بهینه ســازی و تبدیل سیم به کابل شبکه فشار 
ضعیف شهر گلپایگان با صرف 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و تعویض 17000 دستگاه کنتور 

دیماندی با کنتور فهام هوشمند در سطح 23 شهرستان تابعه با صرف 90 میلیارد ریال اشاره نمود.

سامانه تلفنی سمیع:
 گامی در جهت تامین خدمات پایدار برق

مرکز سمیع 37121 )مکالمه به جاي مراجعه(
ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مردم در راستای تکریم ارباب رجوع 
و جلب رضایت مشتریان، همواره در نظام جمهوری اسالمی مورد 
تاکید قرار گرفته اســت. کیفیت خدمــات، دارای ابعاد گوناگون 
می باشد که از این میان »پاســخگویی به مشتریان« و »همدلی با 

مشتریان« دو مورد از مهمترین ابعاد کیفیت می باشد.
بر این اساس، شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با هدف بهبود 
کیفیــت ارائه خدمــات و ارتقاء رضایــت مشــتریان، و به منظور 
استانداردســازی و یکنواخت نمودن ارائه خدمات در سطح استان، 
افزایش زمان پاسخگویی و کاهش زمان انتظار مشتریان و همچنین 
تسهیل در ارائه خدمات و ایجاد بستر غیرحضوری، اقدام به طراحی و 
راه اندازی »سامانه تلفنی مشاوره، پذیرش و پیگیری خدمات برق« 
تحت عنوان »مرکز ســمیع« نموده اســت. بنابراین، مردم شریف 
اســتان اصفهان می توانند با شماره گیری تلفن 37121 ، اطالعات 
مورد نیاز خود در حوزه های فروش انشعاب، خدمات پس از فروش و 
فروش انرژی را کسب نموده، اقدام به ثبت انواع خدمات درخواستی 
خود بنمایند. عالوه بر آن، امکان پیگیری درخواست های ثبت شده 
قبلی برای متقاضیان محترم فراهم گردیده است. الزم به ذکر است 
که شــماره پنج رقمی 37121 با امکان پشتیبانی تعداد 30 تماس 

همزمان، جهت سهولت ارتباط با این مرکز برقرار گردیده است. 
افزون بر آن، با فراهم ســازی بســتر ارائه خدمــات بصورت غیر 
حضوری، و عدم نیاز به ورود ارباب رجوع به محیط پر ازدحام شهری 
و مراکز ارائه خدمــات، گام مهمی در راســتای مدیریت و کاهش 
ترددهای درون شــهری، کاهش مصرف ســوخت و آلودگی هوا، 
کاهش خطرات و خســارات ناشی از تصادفات رانندگی، جلوگیری 
از اتالف وقت و سردرگمی متقاضیان در واحدهای اداری برداشته 

شده است.
خدمات قابل ارائه در این مرکــز در دو بخش اجرایی )ارائه خدمات 
فروش و پس از فروش بــرق به همراه انواع مشــاوره های فنی( و 
نظارتی )پیگیری درخواســت های ثبت شــده و هماهنگی جهت 
انجام بازدید محل، آزمایش کنتور، نصب انشعاب و غیره(  می باشد.
این مرکز با بهره گیري از کارشناســان مســلط بــه فعالیت های 
خدمات مشترکین و آیین نامه تعرفه های برق ایران، همه روزه به 
جز روزهای تعطیل از ســاعت 7:30  الي 18:00 و در روزهای پنج 
شنبه از ساعت 7:30 الی 12:30، آماده پاسخگویی به متقاضیان و 
مشترکین، ارائه مشاوره و پذیرش درخواست های ایشان مي باشد.

با توجه به نصب بیــش از 60 درصد از کنتورهای 
هوشمند طرح فهام جهت مشــترکین دیماندی 
در قالب پروژه اقتصاد مقاومتی شرکت توزیع برق 
استان اصفهان اقدام به تهیه سرور و نصب نرم افزار 
 Meter( مدیریت اطالعات کنتورهای هوشــمند

Data Managenent=MDM( نموده است. 
این نرم افــزار قابلیت هــای زیادی داشــته که 

مهمترین آنها عبارتند از: 
1- جمــع آوری تمامــی اطالعــات کنتورهای 
هوشمند از بسته GPRS، جهت صدور قبض برق 

به صورت اتوماتیک. 
2- ثبت حوادث و هشــدارهایی که توسط کنتور 

اعالم می گردد. 
3- تغییر تنظیمات و تعرفه بندی کنتور از راه دور 
4- تنظیم ســاعت و تاریخ به صورت اتوماتیک از 

راه دور 
5- امکان قطع و وصل برق مشترک از راه دور 

شایان ذکر اســت این ســامانه مقدمه ای جهت 
کنترل و مدیریت انرژی و هوشمندســازی شبکه 

های برق می باشد. 

افتتاح و راه اندازی پنجمین نیروگاه خورشیدی 100 کیلو واتی
 در استان اصفهان

روابط عمومي شرکت توزیع برق استان اصفهان ازاحداث وبهره برداری نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی 
همزمان با دهه فجر96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پنجمین نیروگاه برق خورشــیدی 100 کیلوواتی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان با نظارت دفتر مدیریت مصرف شــرکت در شهرســتان نطنز به بهره برداری رسید. این نیروگاه 
ساالنه حدود 180 مگاوات ســاعت انرژی به شــبکه توزیع برق تزریق مي نماید و موجب کاهش تلفات 
شــبکه ، کاهش آلودگي محیط زیســت ) کاهش تولید گازهاي گلخانه اي به میزان 150 تن در سال( و 
کاهش پیک بار شــرکت مي گردد. با راه اندازي این نیروگاه ، مجموع ظرفیت نیروگاه هاي خورشــیدي 

مقیاس کوچک منصوبه در شرکت توزیع برق استان اصفهان به 1400 کیلووات رسیده است.
عالوه بر پروژه مذکور در دهه مبارک فجر امسال . تعداد 5 نیروگاه خورشیدی دیگر نیز جمعاً به ظرفیت 

75 کیلووات به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح نمود:

 عملکرد 10 ماهه شرکت توزیع برق
 استان اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح نمود:

 عملکرد 10 ماهه شرکت توزیع برق
 استان اصفهان

راه اندازی سامانه ارتباطی با کنتورهای هوشمند )طرح فهام(
نصب و بهره برداری نرم افزار مدیریت اطالعات کنتورهای هوشمند 

گزارش

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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گزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
از آغاز عملیات اجرایــی و بهره برداری از 230 پروژه 
توزیع برق با اعتباری افزون بــر 323 میلیارد ریال 

همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.
مهندس محمــد اله داد با اعالم ایــن خبر افزود: در 
این راســتا 71 پروژه توزیع برق در اراک، 4 پروژه در 
کمیجان، 10 پروژه در تفرش، 10 پروژه در آشــتیان، 
16 پروژه در فراهان، 10 پروژه در ســاوه، 3 پروژه در 
غرق آباد، 22 پــروژه در زرندیه، 46پروژه در خمین، 
5 پروژه در محالت، 9 پروژه در دلیجان، 16 پروژه در 
شــازند و 8 پروژه در خنداب عملیات اجرایی آغاز و 
افتتاح خواهد شد.  وی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی در راستای تداوم توزیع مطمئن و 
پایدار نیروی برق، رضایت مندی مشترکین، استفاده 
بهینه از امکانات و منابع موجود و بهره وری اقتصادی 
اقدام به افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
طرح های برق رســانی، بهینه سازی شبکه های برق 
و روشــنایی معابر درشهرســتان ها و نقاط مختلف 
اســتان کرده اســت. مهندس اله داد تصریح کرد: 
نصب 3هزار و500دســتگاه کنتور هوشمند،تامین 
برق 15هزار متقاضی شــهری و روســتایی در نقاط 
مختلف اســتان، طرح جهادی اصالح شبکه فرسوده 
در راســتای کاهش تلفات،احــداث و اصالح 6هزار 
و500دستگاه چراغ روشنایی معابر،احداث 10کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر، توسعه تامین 
برق شــهرک صنعتی کمیجان و احداث و توســعه 
کابل کشــی خروجی های پست صنعتی 4 را از جمله 
طرح های قابل بهره برداری اســت. وی آغاز عملیات 
اجرایی اصالح و بهینه سازی تاسیسات بازار تاریخی 
اراک،کابل کشــی و نصب پســت های کیوسک و 
کمپکت خیابان شــریعتی اراک واحــداث کانال و 
تاسیســات برقی خروجی های پست های اراک 7 و 

اراک 5 را از دیگر طرح ها عنوان کرد.

همزمان با دهه فجر

آغاز عمليات
 اجرايی و بهره برداری

 از ۲۳0پروژه توزيع برق
 در استان مرکزی

افتتاح سه طرح توزیع برق استان مرکزی 
بادستور وزیر نیرو 

همزمان با سفر اســتانی وزیر نیروبه استان مرکزی، سه 
طرح توزیع برق اســتان با اعتباری بالغ بر 475میلیارد 

ریال با دستور وزیر نیرو افتتاح شد.
وزیر نیرو در آیین افتتاح طرح ها گفت: خدمت رســانی و 
تولید، تامین و عرضه برق مطمئن و پایدار اولویت وزارت 

نیرو است.
وزیر نیرو  در ســفر یک روز خود به اســتان مرکزی و در 
مراســم افتتاح پروژه های صنعت آب وبرق استان اظهار 
داشت: تمامی همکاران صنعت برق با تالش شبانه روزی 
در راه خدمت رسانی و تولید، تامین و عرضه برق مطمئن 
و پایدار به همه شــهروندان فعال هستند و نقش موثری 
در توسعه کشور داشــته و دارند.  سه طرح شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی با اعتباری بالغ بر 475 میلیارد 
ریال به منظور تداوم توزیع مطمئن و پایدار نیروی برق، 

رضایت مندی مشــترکان، اســتفاده بهینه از امکانات و 
منابع موجود و بهره وری اقتصادی با دســتور وزیر نیرو از 

طریق ویدیو کنفرانس آغاز و افتتاح شد.
وزیر نیرو در این آیین طرح جهادی اصالح 450 کیلومتر 
شــبکه فرســوده برق و تبدیل به کابــل خودنگهدار و 
همچنین تامین بــرق 13 هزار و 600 مشــترک جدید 

شهری و روستایی را افتتاح کرد.
همچنیــن در ادامه عملیــات اجرایــی پروژه های کابل 
کشــی فشــار متوســط زمینی به طول 25 کیلومتر در 

شهرستان های اراک و ساوه آغاز شد.
استاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه های صنعت آب و 
برق که در  شهرســتان خمین با حضور وزیر نیرو در این 

شهرستان برگزار شد،گفت: اولین سفر استانی وزیر نیرو 
بعد از کســب رای اعتماد قابل توجه از مجلس شــورای 
اسالمی به اســتان مرکزی و زادگاه امام راحل است که 

این انتخاب جای قدردانی دارد.
مهندس ســید علی آقازاده با بیان اینکه استان مرکزی 
در صنعت آب و برق جزء اســتان های پیش رو در تربیت 
نیروهــای متخصــص در این دو صنعت اســت، تصریح 
کرد: تیم آب و برق در اســتان مرکــزی تیم هماهنگ و 
منسجمی اســت و امید داریم با حمایت وزارتخانه شاهد 

بهبود شرایط صنعت آب و برق در استان باشیم.
وی اظهار کرد: در تولید و توزیع برق استان مرکزی رتبه 
قابل قبولی در کشور دارد، در دشــت های استان به رغم 
کمبود بارندگی در ســال جاری و ســال های گذشته با 
مدیریت خوب شــرایط تحت کنترل اســت و با توجه به 
آمار، طی دو ســال اخیر با تدابیر مدیریتی مناســب در 

دشت های استان شاهد بهبود شرایط هستیم.
"محمد ابراهیم رضایی" نماینده مردم شهرستان خمین 
در مجلس شورای اســالمی نیز در این آیین با بیان اینکه 
در سراسر این سرزمین پهناور توسعه زیرساخت های آب 
و برق با قدرت انجام گرفته اســت و در استان مرکزی و 
شهرســتان خمین به برکت نظام هیچ نقطه ای از نعمت 
برق وآب بی بهره نیســت، افزود: طی ســالیان متمادی 
اقداماتی صورت گرفته اســت که جــای قدردانی دارد و 
افتتاح خط انتقال و آبرســانی به خمین ســند افتخار به 

شمار می رود. 
همچنین جلســه شــورای هماهنگی صنعت آب و برق 
اســتان مرکزی با حضور وزیر نیرو در استانداری مرکزی 
برگزار ودر این جلسه مســائل مربوط به حوزه های آب و 

برق بررسی شد.
"مهندس محمد اله داد" مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان مرکزی بابیان اینکه این شــرکت موفق به 
کســب رتبه اول در بین شــرکت های توزیع برق کشور 
در کاهش پیک بار سال 95 شــده است ،افزود: کارکنان 
شرکت توزیع برق اســتان مرکزی حداکثر تالش خود را 
در جهت کاهش پیک و تلفات در تابستان 97 با همراهی 

مردم فهیم استان بکار خواهند گرفت.
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وی ضمــن تأکید بر گرامیداشــت این ایام افــزود: ایام اهلل 
دهه فجر فرصتی برای بیان از خودگذشــتگی و ایثار زنان و 
مردانی است که در راه اسالم و آرمان های انقالب اسالمی از 
هیچ کوششی دریغ نکردند و در راه تحقق ارزش های انقالب 

از جان خویش گذشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به پیشرفت های ایران اسالمی بعد از انقالب عنوان کرد: این 
ایام فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقالب اسالمی 

در تمام حوزه ها و دستگاه ها است.
وی ادامه داد: صنعت برق نیز از این امر مستثنی نبوده و در 
طول 40 سالی که از انقالب اسالمی می گذرد پیشرفت های 
چشمگیری داشته اســت.  شهیدی با اشــاره به وجود 18 
هزار و 230 کیلومتر شــبکه فشار متوســط و ضعیف و 15 
هزار و 663 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 2 هزار و 214 
مگاولت آمپر در استان همدان اظهار داشت: امروز به برکت 
انقالب اسالمی تمام شهرها و روســتاهای استان از نعمت 
برق و روشنایی برخوردار هستند.  وی با اشاره به وجود 717 
هزار و 708 مشترک برق در استان عنوان کرد: از این تعداد 
586 هزار و 474 مشترک در بخش خانگی، 30 هزار و 994 
مشترک در بخش عمومی، 12 هزار و 47 مشترک در بخش 
کشاورزی، 5 هزار و 318 مشــترک در بخش صنعتی و 82 

هزار و 875 مشترک نیز در بخش سایر مصارف هستند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان 
اینکه استان همدان قطب کشاورزی است، افزود: بیشترین 
مصرف انرژی برق اســتان معــادل 40 درصد نیز در همین 

بخش است.

 طلب 105 میلیارد و 279 میلیون تومانی شرکت 
برق همدان از مشترکین 

وی ادامه داد: 11 درصد انرژی برق استان در بخش صنعت 
است که امیدواریم با توجه به بسترسازی های انجام شده در 

استان برای حضور سرمایه گذاران این میزان افزایش یابد.
شهیدی با اشاره به اهداف شرکت گفت: کاهش انرژی توزیع 
نشــده، کاهش تلفات، افزایش رضایتمندی مشــترکین، 

افزایش قابلیت اطمینان برق پایدار، افزایش ضریب پایداری 
شــبکه های توزیع و... از اولویت های کاری این شــرکت به 

شمار می رود.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته شرکت طی 9 ماهه 
ســال جاری در حوزه های مختلف یادآور شد: در این مدت 
فروش انرژی 2 هزار و 504 میلیون کیلووات ســاعت بوده 
که نسبت به مدت مشابه شال گذشته 4 درصد رشد داشته 
است.  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
ابراز داشت: در فروش و نصب انشعاب نیز امسال 14 هزار و 
375 انشعاب به فروش رســیده که 13 هزار و 549 انشعاب 

نصب شده است.
وی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق درآمد هزینه ای 
است، گفت: در حال حاضر این شرکت 105 میلیارد و 279 

میلیون تومان از مشترکین برق استان طلب دارد.
شهیدی با اشــاره به رشــد وصول مطالبات شرکت به 95 
درصد طی سال جاری اظهار داشــت: با توجه به اقدامات و 
اطالع رســانی های صورت گرفتــه پرداخت های غیرحضور 

قبوض نیز امسال به 98 درصد رسیده است.

افتتاح 3 نیروگاه خورشیدی در همدان
وی از دیگر اقدامات اجرایی شرکت در راستای صرفه جویی 
و مدیریت مصرف انرژی برقدار کردن چاه های کشــاورزی 
عنوان کــرد و افــزود: تاکنــون 6 هــزار و 572 حلقه چاه 

کشاورزی در استان برقدار شده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به 2 هزار و 914  میلیون کیلووات ســاعت انرژی تحویلی 
اســتان تصریح کرد: در حال حاضر تلفات شــرکت 11.7 
درصد بوده که امید است تا پایان امسال با برنامه ریزی های 
انجام شــده برای فروش انــرژی این میزان بــه 10 درصد 
کاهش یابد.  وی در ادامه با اشــاره به جایگاه استان همدان 
در اســتفاده از انرژی های نو اظهار داشت: استان همدان به 

عنوان قطب نیروگاه های خورشیدی در کشور مطرح است.
شهیدی با بیان اینکه سال گذشته 2 نیروگاه خورشیدی در 
مجموع به قدرت 14 مگاوات به بهره برداری رســید، عنوان 

کرد: در دهه فجر امســال نیز 3 نیروگاه خورشیدی شهدای 
همدان، باباطاهر و بوعلی در مجموع به قدرت 21 مگاوات به 

بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: همچنین دو نیروگاه مقیاس کوچک اســتخر 
اسدآباد و شــرکت توان شــفق مولدان در مجموع با اعتبار 

150 میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شود.

 کلنگ زنی 21 پروژه برق در همدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کــرد: عالوه بــر پروژه های آمــاده بهره بــرداری در بخش 
انرژی های نــو، 132 پروژه بــرق با اعتبــاری بالغ بر 204 
میلیارد و 52 میلیون ریال در اســتان همدان طی دهه فجر 
امسال افتتاح می شــود.  وی یادآور شد: این پروژه ها شامل 
احداث 85 هــزار و 505 متر شــبکه 20کیلوولت زمینی و 
هوایی و 37 هزار و 220 متر شبکه فشار ضعیف و تبدیل 51 

هزار و 350 متر شبکه مسی به کابل خودنگهدار است.
شهیدی اظهار داشت: همچنین اصالح 23 هزار و 894 متر 
شبکه فشار متوسط و 35 هزار و 7 متر شبکه فشار ضعیف، 
نصب 12 هزار و 82 دســتگاه لــوازم اندازه گیری، احداث و 
اصالح 5 هزار و 445 متر شبکه روشنایی معابر و نصب 470 

عدد چراغ و... نیز بخشی از این پروژه ها است.
وی با اشاره به جابجایی 19 دستگاه پست هوایی و زمینی  و 
نصب 205 دستگاه پست به قدرت 20 هزار و 500 کیلوولت 
آمپر افزود: در راستای اتوماسیون شبکه ها نصب معادل 26 
عدد کلیدهای حفاظتی و هوشــمند و 100 عدد تابلو نیز از 

دیگر اقدامات بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ادامه 
با اشاره به پروژه های آماده کلنگ زنی عنوان کرد: 21 پروژه 
با اعتبار 19 میلیارد و 543 میلیون ریال نیز آماده کلنگ زنی 

در شهرستان های همدان، کبودراهنگ و فامنین است.
وی خاطرنشــان کرد: پروژه های آماده کلنگ زنی نیز شامل 
احداث نیرو گاه خورشــیدی، احداث شــبکه، تبدیل سیم 
مســی به کابل خود نگهدار، تامین بــرق متقاضیان و رفع 

ضعف ولتاژ است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

 افتتاح 132 پروژه برق با بیش از
 204 میلیارد ریال اعتبار در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

 افتتاح 132 پروژه برق با بیش از
 204 میلیارد ریال اعتبار در همدان
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به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، همزمان با ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران، آیین افتتاح 371پروژه ي این شرکت درحوزه هاي تامین 
برق بخش هاي زیرساختي صنعتي، کشاورزي ، مراکز آموزشي 
و اداري ، بهداشتي و درماني و نیز اصالح وبهینه سازي شبکه هاي 
توزیع برق سراسراستان کلید خورد و برنامه های ویژه ای در این 

ایام اجرا می شود.
مهندس علیزاده  بابیان این مطلب که این شرکت توانسته است 
گام هاي موثر و بلندي در راستاي پیشبرد اهداف نظام مقدس 
جمهوري اســالمي ایران و برنامه هاي وزارت نیرو و شــرکت 
مادرتخصصي توانیــر بردارد ، گفت: بحمــداهلل  در بخش هاي 

مختلف از جمله کاهش تلفات انرژي و هوشمندسازي شبکه هاي 
توزیع برق که یکــي از پروژه هاي مهــم وزارت نیرو در تحقق 
بندهــاي اقتصاد مقاومتي ، تولید واشــتغال مي باشــند ، جزو 
شرکت هاي پیشرو هستیم.وي به وضعیت شاخص هاي آماري 
شرکت پرداخت و ادامه داد: هم اکنون شرکت توزیع برق زنجان 
بــا 546 مگاوات پیک بار  و بیش از 420هزار مشــترک و تعداد 
9269 دستگاه پست هوائي و زمیني با قدرتي معادل 1448مگا 
ولت آمپر  نزدیک به 14 هزار کیلومتر شــبکه توزیع برق فشار 
ضعیف وفشار متوسط؛ بطور شــبانه روز به مردم شریف استان 
خدمت رساني مي کند.  وي افزود: ما مفتخریم که در سال گذشته 
جشن برقدار کردن تمامي روستاهاي باالي 10خانوار را برگزار 

همزمان با ایام
 دهه مبارک فجر
  افتتاح 371پروژه  
با اعتباری بالغ بر 
152میلیاردریال در
  شرکت  توزیع برق  زنجان

شاخص فعالیت های 

کردیم و با تالش پرسنل خدوم این شرکت صددرصد روستاهاي 
استان از نعمت برق برخوردار هستند.

وي از افتتاح 371 پروژه شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
با اعتباري بالغ بر 152 میلیارد ریال همزمان با یام اهلل دهه فجر 
در سالجاري خبر داد و خاطرنشان کرد: از تعداد 371 پروژه ي 
قابل افتتاح تعداد 138 پروژه مربوط به شهرستان زنجان با صرف 
اعتباري بیش از 64میلیاردریال، 32 پروژه مربوط به شهرستان 
ابهر با اعتبار ي بیش از11 میلیارد ریال ،  68 پروژه شهرســتان 
خدابنده با صرف اعتباري بالــغ بر24میلیارد ریال ،  30 پروژه 
شهرستان خرمدره با اعتباري بالغ بر14 میلیارد ریال ، 44پروژه 
مربوط به شهرستان ماه نشان با اعتباري بالغ بر 15میلیارد ریال 
، 26پروژه مربوط به شهرســتان طارم با صرف اعتباري بیش از 
10میلیارد ریــال ، 14 پروژه مربوط به شهرســتان ایجرود با 
اعتباري بالغ بر 5 میلیارد و 634میلیون ریال و 19 پروژه  مربوط 
به  شهرستان سلطانیه با اختصاص اعتباري  بیش از 6 میلیارد و 
269میلیون ریال مي باشد که دربازه زماني دهه مبارک فجر با 

حضور مسئولین ارشد استاني افتتاح خواهد شد.
وي به برنامه های ویژه شرکت به مناسبت دهه فجر سال جاری 
اشاره کرد و گفت : همزمان با این ایام فروش انشعاب برق فرعی و 
افزایش آمپراژ 5 آمپر به باال طی اقساط دوازده ماهه ، اهداء جوایز 
به مشترکین خوش حساب ، برگزاری جشن دانش آموختگان 
مکتب انقالب با حضور بیش از 1300 تن از خانواده های پرسنل، 
اجرای جشنواره مسابقات ورزشی ویژه بانوان و آقایان ، برپایی  
نمایشــگاه عکس و نمایشگاه کتاب و همچنین همایش تجلیل 
از ایثارگران و خانواده شــهداء برخی از برنامه هایی است که در 

مدت دهه فجر امسال اجرا خواهد شد.

اصالح روشنایی بزرگترین بازار مسقف ایران
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پروژه هاي قابل بهره برداري در سطح استان

 پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان خدابنده

پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان ماهنشان

پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان طارم

پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان سلطانیه

 پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان ایجرود

پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان زنجان

پروژه هاي قابل بهره برداري شهرستان ابهر

پروژه هاي قابل بهره برداري درشهرستان خرمدره

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل قراردادردیف
6929,865پروژه های اصالح و بهینه سازي1
10945,544پروژه های توسعه و احداث 2
2714,180پروژه های روشنایي معابر 3
16662,050پروژه های نیرورساني 4

371151,639جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
3114952منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
4318516منابع داخليپروژه های توسعه و احداث2
86080منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
5624882سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

13864430جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
135,257منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
165,759منابع داخليپروژه های توسعه و احداث2
93,977منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
309,291سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

6824,284جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
52,037منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي 1
135,355منابع داخليپروژه های توسعه و احداث 2
267,879سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني3

4415,271جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
52,745منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
2966منابع داخليپروژه های توسعه و احداث2
1708منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
185,836سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

2610,255جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
41,488منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
103,541منابع داخليپروژه های توسعه و احداث2
2507منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
3733سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

196,269جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
1237منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
52,080منابع داخليپروژه های توسعه و احداث2
2881منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
62,437سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

145,635جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
82,535منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي1
125,118منابع داخليپروژه های توسعه و احداث 2
3721منابع داخليپروژه های روشنایي معابر3
92,954سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

3211,328جمع

مبلغ اعتبار )میلیون ریال(تعداد پروژهمحل اعتبارعنوان پروژهردیف
2615منابع داخليپروژه های اصالح و بهینه سازي 1
84,208منابع داخليپروژه های توسعه و احداث 2
21,305منابع داخليپروژه های روشنایي معابر 3
188,039سایر-نیرورسانیپروژه های نیرورساني4

3014,167جمع
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لطفا با توجه به زلزله اخیر در استان کرمانشاه، بفرمائید 
در حوزه برقرســانی به مناطق زلزله زده چه تمهیداتی 

صورت گرفت؟ 
براثــر زلزلــه بــرق شهرســتانهای ســرپلذهاب ، ثالث 
باباجانی،جوانرود، روانسر، گیالنغرب، قصرشیرین و داالهو 
بطور کامل و برق سایر شهرســتانهای استان بجز سنقر و 
کنگاور 30 الــی 70 درصد خاموش گردید. با برنامه ریزی 
انجام شــده و حضور همکاران مدیریت بحران شرکت در 
محل ســرپلذهاب 24 ســاعت اول برق کلیۀ شهرستانها 
بجز روســتاهای ســرپلذهاب وصل و با کمک از نیروهای 
15 شــرکت توزیع کشــور ظرف 3 روز برق روســتاهای 

سرپلذهاب نیز برقرار گردید.
میزان خســارت وارده به شــبکه های توزیع برق این 

استان در زلزله اخیر چقدر ارزیابی شده است؟
میزان خسارت وارده به شبکه که در ابتدا توسط همکاران 
ما از بازدید شــبکه برآورد گردید 30 میلیارد تومان بود 
که بخشــی از آن در مرحلۀ بازیابی شبکه شامل بازدید و 
تعمیر 700 کیلومتر شــبکۀ 20 کیلو ولت، 400 کیلومتر 
شبکۀ فشــار ضعیف و حدود 280 دســتگاه پست توزیع 
و تأمین برق اســکان اضطراری و موقــت هزینه گردید و 
مابقی در بخش بازسازی و تأمین برق اسکان دائم هزینه 

می گردد.
شرایط نحوه خدمات رسانی به مناطق زلزله زده به چه 

صورت پیگیری می شود؟
در حال حاضر پس از بازیابی شبکه های توزیع برق موجود 
مرحله برقرسانی به اماکن اســکان اضطراری و پس از آن 
اســکان موقت آغاز گردید و به دلیل مصرف باالی برق در 

این مناطق و گستردگی اردوگاه های اسکان، این شرکت 
با بهره گیــری از توان 11 پیمانکار بومــی) 4 پیمانکار در 
شهرســتان ثالث باباجانی و 7 پیمانکار در ســرپلذهاب( 

نسبت به ارائه خدمات برق به مردم اقدام نموده است.
باتوجه به اســکان مردم مناطق زلزله زده در چادرها و 
کانکس ها، چه تعداد کانکس و چادر را برقدار نموده اید؟

تاکنون بیش از 46 هزار چادر و کانکس در شهرســتانهای 
ســرپلذهاب)30000 چادر و کانکس(، ثــالث باباجانی 
13000 مورد، قصرشــیرین 1200مــورد، داالهو1000 
مورد شهرستانهای گیالنغرب، اسالم آباد و جوانرود 1500 

مورد برقدار شده است.
میزان مصرف انرژی برق و پیک بــار در این مناطق به 
چه صورت است؟چه اقداماتی در این راستا انجام شده 

است؟
میزان مصرف برق شهرستان ســرپلذهاب از 18 مگاوات 
بــه 47 مگاوات ثــالث باباجانی از 7 مــگا وات به 19 مگا 
وات حدوداً 3 برابر نســبت به قبل از زلزله افزایش داشته 
است که متأســفانه به دلیل پراکندگی اماکن اسکان این 
شرکت برای تأمین برق اقدام به احداث شبکه های توزیع 
و احداث پست هوایی و خط فشار متوسط و ضعیف نموده 

است
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه در حین 
خدمات رســانی به مناطق زلزله زده با چه چالش هایی 

روبرو است؟
پیــش بینی ما از تأمیــن برق مراکز اســکان فقط تأمین 
روشــنایی بود ولی به دلیل فصل ســرما مردم به تأمین 
گرمایش با اســتفاده از بخاری برقی روی آورند و این امر 

باعث افزایش بی رویۀ مصرف بــرق گردید و ما را ناچار به 
احداث و تقویت شــبکه های برق در مدت زمان کمتر از 

یک ماه برای تأمین بار سه برابری نمود.
در راستای خدمات رســانی به مردم مناطق زلزله زده، 

چه انتظاراتی از آنها دارید؟
تقاضای ما از مردم این اســت که با توجــه به اینکه انرژی 
برق تنهــا انرژی دردســترس آنان بــوده و تأمین کنندۀ 
انرژی روشنایی، گرمایش و حتی پخت و پز هم می باشد، 
مقداری در مصرف برق صرفه جویی نمایند تا انشــااله از 
حوادث ناشی از اضافه مصرف مانند اتصالی و آتش سوزی، 

برق گرفتگی و خاموشی پیشگیری گردد.
با توجه به اینکه در آخرین کنفرانس سیستم اطالعات 
)GIS (که در اراک برگزارشــد،  برترین شرکت توزیع 
 GIS( برق کشور در این حوزه شدید. بفرمائید ابزارهای
(  چه کارآیی در مناطق زلزله زده داشتند و برنامه آینده 

ما در این زمینه چیست؟
وجود اطالعات دقیق و به روز شهرســتانهای زلزله زده در 
محیط GIS عالوه بر در اختیار داشتن آخرین نقشه های  
بروز که یکی از ابزارهای بســیار مهــم در برنامه ریزی و 
مدیریت بحران بود، امکان آنرا فراهــم نمود که با اختیار 
قراردادن نقشــه های مکان محور با اســتفاده از نرم افزار 
موبایل GIS اکیــپ های کمکی اعزامی از 15 شــرکت 
توزیع نیز همانند همکاران شــرکت با شبکه های ما آشنا 
بوده و بتوانند در بازیابی و تعمیرات شبکه با دقت بیشتری 
به ما کمک کنند. این موضوع باعث گردید در کوتاهترین 
مدت ممکن )4 روز( کل شــبکه های توزیع مناطق زلزله 

زده بازیابی و برقدار گردد.

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه: 

بیش از 46 هزار چادر و کانکس 
برقدار شده اند

پس از گذشت حدود دو ماه از زلزله 7/3 ریشتری استان کرمانشاه، ارائه خدمات به مردم این 
مناطق از جمله برقرسانی به چادرها و کانکس ها جهت پخت و پز، گرمایش و روشنایی همچنان 
ادامه دارد و این مهم را شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برعهده دارد. در همین راستا 
گفتگویی داشــته ایم با مهندس مرادی مجد مدیرعامل این شرکت تا ما را از آخرین وضعیت 

خدمات رسانی به این مناطق مطلع بسازد.
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گفتوگو

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

تولید و توزیع
 بهینه برق

 با استفاده از 
پتانسل های استان
 سیستان و بلوچستان

بوده است . در خصوص توســعه تولید استان پروژه های زیر 
توسط بخش دولتی و خصوصی در برنامه بوده اما اقدام عملی 

و جدی تاکنون در این خصوص صورت نگرفته است .
1- احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور 
2- احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار 

3- احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 500 مگاواتی دولتی در 
زاهدان 

4- احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی 500 مگاواتی خصوصی 
در زاهدان )آال افق(

5- احداث نیروگاه ســیکل ترکیبــی 880 مگاواتی یونیت 
اینترنشال در سه راه دشتک

 با توجه به رویکرد دولت دوازدهم جهت اشتغال زایی، 
وضعیت فعلی اشتغال در این حوزه را چگونه ارزیابی 

می کنید ؟
 پــروژه های بخش انتقــال و فوق توزیع صنعت بــرق ، نوعاً 
پروژه های زیر ساختی می باشند اگر چه این پروژه ها در دوران 
ساخت و همچنین بهره برداری ســبب اشتغال می گردند ، 
لیکن عمدتاً این پروژه ها زیر ســاخت انرژی را برای ســایر 
فعالیتهای صنعتی ، تجاری ، کشاورزی و ....... فراهم می سازد .

 اقدامــات انجام یافتــه در حوزه بهــره برداری و 
دیسپاچینگ را شرح دهید؟

 اقدامات انجام گرفته در حوزه بهره برداری و دیسپاچینگ
 1. نصب 35 مگاوات بانک خازنی و راه اندازی و عملیات نصب 

5 مگاوات دیگر
2.افزایش ظرفیت پست 230 زرآباد از 40 مگاولت آمپر به 80 
مگاولت آمپر به همراه احــداث بی های 230 و 63 کیلوولت 

مربوطه 
3.توســعه کلیدخانه 20 کیلوولت پســت 63/20 کیلوولت 

پسابندر
4.بهینه سازی سکســیونرهای 63 کیلوولت پست نیروگاه 

گازی کنارک به تعداد 100 دستگاه

  پست ها

ف
دی

ر

عنوان
مشخصات پروژه

اعتبار کل  
)میلیون ریال( طول خط  

هادیتعداد باندل)کیلومتر مدار(

520/000کرلو 2002خط 400 کیلوولت سفیدآبه - ادیمی 1

80/000کاناری4010خط 230 کیلوولت شرق زاهدان - نبوت2

67/500لینکس451خط 63 کیلوولت تیر سیمانی چاهان - بنت3

285667/500مجموع 

عنوانردیف
مشخصات پروژه

اعتبار کل )میلیون ریال(
)MVA(  ظرفیت

125450/000پست 230/63 کیلوولت دلگان )گلمورتی(1

250188/000پست 230/63 کیلوولت نیکشهر 2

80450/000پست 230/63 کیلوولت موقت میلک 3

315967/000پست 400/230 کیلوولت موقت ادیمی 4

120/000-توسعه 6 فیدر 63 کیلوولت موقت چابهار 5

100/000-توسعه 2 فیدر 230 کیلوولت پست خاش 6

100/000-توسعه 2 فیدر 230 کیلوولت لوتک 7

30150/000پست 63/20 کیلوولت اسالم آباد خاش 8

30250/000پست 63/20 کیلوولت موقت دمک 9

8302/675/000مجموع

لطفا اشاره ای به عملکرد شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان در سال 1396 بفرمائید؟
پروژه هایی که تاکنون در سال 1396 به بهره برداری رسیده و تا پایان سال به بهره برداری می رسد :

  خطوط

ظرفیت تولید برق استان در سال جاری به چه میزان 
بوده و برای توســعه و بهره بــرداری بهینه آن چه 

تمهیداتی اندیشیده اید؟

ظرفیت اسمی نیروگاههای منصوبه استان 1468 مگاوات ، 
توان عملی آنها در حدود 1120 مگاوات می باشــد . در پیک 
ســال 1396 تولید عملی نیروگاههای استان 917 مگاوات 

محبعلی جاهد، مدیرعامل شرکت برق 
 منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
 در مصاحبه با نشریه برقاب عنوان کرد:
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)EAOC( مرکز دیسپاچینگ منطقه شرق کشور
طــی اقدامات صورت گرفتــه در امور دیســپاچینگ و 
مخابرات و ارتقاء سطح رویت پذیری ایستگاه های انتقال 
و نیروگاهی به باالی 90 درصد و تقویت زیرساخت های 
مخابراتــی مورد نیاز، و نیز با توجه به وســعت اســتان و 
پتانسیل های موجود جهت احداث نیروگاه های تجدید 
پذیر و امکان صادرات قابل توجه به کشورهای همسایه،  
پــس از بازدید مــورخ 1396/09/04 جناب آقای دکتر 
رجبی مشــهدی معاونت محترم راهبری شــبکه برق 
کشور، استقالل مرکز دیســپاچینگ شرکت مورد تایید 

واقع شد و در تاریخ 1396/09/25 ابالغ رسمی از شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران مبنی بر اســتقالل رســمی 
مرکز دیسپاچینگ سیســتان و بلوچستان بعنوان مرکز 
دیســپاچینگ منطقه شرق  کشــور )EAOC( دریافت 

گردید.

تدوین سناریو بازیابی شبکه استان
در زمان فروپاشــی کامل شــبکه برق اســتان یا شبکه 
سراسری، می بایســت روند باز وصل خطوط و برقداری 
مجدد پســتها و نیروگاه ها تدوین گردد. با تبادل نظر با 

شرکت های تولید و توزیع استان درخصوص نیروگاه های 
خودراه انداز و بارهای دارای اولویت شبکه و با استفاده از 
تجارب همکاران بهره برداری دیســپاچینگ و نیز انجام 
مطالعات مورد نیاز با اســتفاده از نرم افزارهای شبیه ساز 
پیش نویس سناریو مذکور تدوین گردید و در جلسه مورخ 
1396/10/30 که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران با 
حضور مسئولین مربوطه تشــکیل شد، پس از مطالعه و 
بحث و تبادل نظرات، ســناریوی تدوین شده مورد تایید 
قرار گرفت و مسئولیت بازیابی شبکه برق استان به مرکز 

دیسپاچینگ منطقه شرق تفویض اختیار گردید.

5.افزایش ظرفیــت پســت 63/20 زابــل2 از 15 به 30 و 
پست های جلگه از 30 به 60 و دلگان از 45 به 60

6.برکناری و سیم کشی مجدد ســیم فاز خط 63 کیلوولت 
کنارک – نیکشهر به طول 13 کیلومتر

7.برکناری و سیم کشــی مجدد سیم فاز خط 63 کنارک – 
چابهار به طول 40 کیلومتر مدار

8.سیم کشــی فیبر نوری opgw خط 63 کیلوولت کنارک 
–چابهار به طول 54 کیلومتر 

9.تعویض مقره های خط 63 کیلوولت پالن- پیرســهراب به 
تعداد 350 دستگاه به طول 27 کیلومتر

10.برکناری و ســیم کشی مجدد سیم فاز خط 63 کیلوولت 
چابهار به پالن به طول 20 کیلومتر

11.زنگ زدایــی و رنگ آمیزی خط 230 کیلوولت چابهار –
زرآباد به تعداد 70 دستگاه 

12.بازســازی و ترمیم و تقویت تیرهای بتونی خط کنارک 
–نیکشهر )کهیر( به تعداد 210 پایه

13.بازسازی و ترمیم و تقویت تیر های بتونی خط 63 ایرانشهر 
–سرباز دلگان به تعداد 250 پایه

14.گابیون بندی تاور شماره 87 خط بخار –پست پلیس راه 
و خط ایرانشهر –خاش تاور شماره 666

15.دیوار نویسی پســت ها به منظور تشویق مردم به کاهش 
مصرف برق در پیک بار 

16.توســعه کلید خانه 20 کیلوولت در پســت زهک جهت 
استفاده در پروژه آبیاری دشت سیستان

17.انجــام تعمیــرات pm پســت های کل اســتان جهت 
پیشگیری از بروز حوادث

18.اجرای پوشش RTV پست ها و خطوط ناحیه جنوب به 
منظور کاهش خاموشی

19-تکمیل پروژه قرائــت از راه دور کنتور های انتقال و فوق 
توزیع

اقدامات شاخص در حوزه دیسپاچینگ و مخابرات

دلیل انتخاب شــما بعنوان دستگاه برتر اجرایی در 
حوزه تحقیقات و پژوهش را توضیح دهید؟

وزرات نیرو همواره در بخش تحقیقات و پژوهش پیشرو بوده 
و اهتمام جدی در این خصوص وجود داشته است . در شرکت 
برق منطقه ای استان نیز پژوهش و تحقیقات از اولویتهای 
این شرکت بوده است .در ســال جاری نیز عقد تفاهم نامه 

همکاری با دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه 
مادر اســتان جهت فعالیتهای پژوهشی ، تعیین اولویتهای 
پژوهشی سال 96 با همکاری محققان و پژوهشگران استان 
با تکیه بر پتانســیل ها و شرایط خاص اســتان ) پروژه در 
خصوص بهره گیری از انرژی زمین گرمایی در تفتان ، پروژه 
در خصوص بهره گیری از انرژی امواج دریا و....( به گونه ای که 

پروژه های استان همگی دارای جنبه های عملیاتی ارزشمند 
می باشند . همچنین برگزاری منظم جلسات کمیته مرکزی 
تحقیقات در شــرکت برق در سال جاری با حضور محققین 
به گونه ای که نیاز های واقعی شرکت در بخشهای مختلف 
احصاء گردیده و بر آن اساس پروژه های تحقیقاتی متناسب 

تعریف گردیده اند .
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با سالم و احترام خدمت آقای کهوری مدیر سازمان 
برق اســتان هرمزگان، لطفا خالصه ای از مجموعه 
فعالیتهای انجام شده  و ســابقه سازمانتان در زمینه 

تحقیقات را بفرمایید؟
-با عرض سالم و احترام خدمت حضرت عالی و همه عزیزان. 
استان هرمزگان در جنوب شرق کشــور جمهوری اسالمی 
ایران واقع شده اســت و بالغ بر یک و هفت دهم میلیون نفر 
جمعیــت دارد.نیاز به تامین انرژی با توجه به شــرایط آب و 
هوایی یکی از نیازهــای الزم و ضروری مردم این منطقه می 
باشــد. با توجه به طوالنی بودن فصل گرما و شرایط اقلیمی 
که در این اســتان وجود دارد، تقریبا نه ماه از سال تابستان و 
سه ماه خنک داریم، یعنی چیزی به اسم زمستان در استان 
هرمزگان وجود ندارد.بنابراین در مجموعه برق باید بتوانیم 
با توجه به وضعیــت آب و هوایی و نیاز مردم و صنایع بزرگی 
که در اســتان وجود دارد، به خوبی بــرق را تامین کنیم.در 
حال حاضر اســتان هرمزگان قطب آلومینیوم کشوراست و 
در بخش فوالد نیز ســرمایه گزاریهای بزرگی انجام شــده و 
ســه کارخانه بزرگ فوالد در دســت بهره برداری و فعالیت 
قرار دارند ، بطورکلی از نظر پیک مصرف بار نیاز انرژی ما در 
تابستان امسال به 2912 مگابایت رسیده است که یک رشد 
ده درصدی نسبت به سال قبل داشته ایم و در زمینه مصرف 
انرژی در بخــش صنایع 14درصد رشــد صنایع و در بخش 
توزیع حدود 7 درصد و جمــع انرژیمان هم حدود ده درصد 
بوده است. ما باید  برای پاســخگو بودن به نیازهای مصرف 

زیرســاختهای الزم را احداث بکنیم. در بحث نیروگاههای 
اســتان بالغ بر 3170 مگاوات  نیروگاه نصب شده در استان 
وجود دارد و همچنین همین تعداد نیروگاه در دســت بهره 
برداری وجود دارد که بخشــی از آن توســط دولت احداث 
میشــود،برای  نمونه اولیــن کالس اف نیروگاه کشــور در 
بندرعباس در حال انجام است که میتواند راندمان نیروگاهها 
را به میزان قابل توجهی باال ببــردو نیز نیروگاههای دیگری 
هم توســط بخش خصوصی در حال احداث هستند. زمینه 
های انتقــال و فوق توزیع در حوزه ی فعالیت  شــرکت برق 
منطقه ای می باشــد و اکنون بالغ بر 19000 مگاولت امپر 
ظرفیت نصب شده پستهای انتقال فوق توزیع، بالغ بر 6200 
کیلومتر مــدار طول خطوط  انتقال و فوق توزیع دراســتان 
وجود دارد و همچنین 14 مشــترک صنعتی بزرگ زیرنظر 
برق منطقه ای فعالیت میکنند و از مشترکین برق منطقه ای 
محســوب میشــوند. در شــرکت توزیع بالغ بر 630000 
مشترک وجود دارد که اکثر  آنها در بخش خانگی میباشند. 
با توجه به شــرایط آب و هوایی حدود هفتــاد درصد انرژی 
در بخش خانگی مصرف میشود.در بحث تحقیقات  به دلیل 
شــرایط آب و هوایی خاصی  که در اســتان هرمزگان وجود 
دارد و نیز منطقه خلیج فارس که از نظر آلودگی یکی از آلوده 
ترین نقاط دنیا محسوب میشود، یون کلر معلق در هوا باعث 
میشود که این آلودگیها و شرجیها بر روی ایزوالتورهای آب 
و هوایی ما قرار بگیرد و قاعدتا این مســیر جریان الکتریکی 
از ســد مقره برقرار میشود و اتصالیها و مســائل قطعی را به 

دنبال دارد. تقریبا از سال 76 استفاده از مقره های سیلیکون 
رابر را جایگزین مقره های ســرامیکی کردیم که میتوانند از 
آبدورریزی و مشــکالتی که در مقابل شــرایط آب و هوایی 
وجود دارد مصــون بمانند. همچنین روی ســد مقره های 
پستهایمان از سیلیکون به صورت مایع  و به صورت پوشش 
استفاده شــد و با پوششهای ســیلیکونی که داده شد سطح 
عایقهای مقره های پســتها هم عایق بندی شــد.با توجه به 
این کار در بحث خاموشــیها و حوادث ناشی از قطعی برق، 
میزان حوادث به شــدت کاهش پیدا کرد و نیز توانســتیم 
خاموشــیها و هزینه هایی که بابت شستشوی مقره ها وجود 
داشت  را به حد صفر برســانیم و صرفه جویی قابل توجهی 
در هزینه ها انجام بدهیم، بطوری که هزینه ســرمایه گزاری 
با احتساب چند ســال که هزینه های بهره برداری را نداشته 
باشیم، مستهلک خواهد شد.در زمینه اقتصادی هم یک کار 
اساسی در بحث خوردگی بتنها و مســائل فوندانسیونها  که 
از معضالت و مشــکالت ما بود انجام شد وپروژه هایی در این 
زمینه هم اجرا شده اســت . درحال حاضر هر ساله قریب به 
5-6 پروژه تحقیقاتی به نتیجه میرســد که شــما  میتوانید 
آمار آنها را در بروشورهای چاپ شده داشته باشید . در بحث 
جذب بودجه اعتبــارات ما در ســال 95 صددرصد بودجه 
تعلق گرفته به بحث تحقیقات را هزینه واســتفاده کرده ایم. 
اکنون در سال جاری حدود دوازده پروژه در حال انجام است 
و تعــداد قابل توجهی پروژه آماده اجرا نیــز در اولویتهای ما 
قــرار دارند. تمامی اطالعات گفته شــده به صورت کامل در 
سایت تحقیقات شــرکت وجود دارد و محققین میتوانند با 
مراجعه به ســایت و ارائه پیشنهاداتشان ما را یاری کنند که 

فعالیتهایمان در سالهای آینده ادامه یابد.
جناب کهوری در زمینه مدیریت شهری چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
-در بحــث مدیریــت شــهری تکنولوژیهایی کــه خدمت 
شــما عرض کردم را داریم و نیز ما باید پســتهایی را درون 
شهراحداث کنیم، مشکالت آلودگی، خوردگی و شرایط آب 
و هوایی در این استان وجود دارد و همچنین موضوع مبلمان 
شــهری و فضایی که ما باید برای مردم ایجــاد کنیم. مردم 
ممکن است از دیدن تجهیزات برقی فشار قوی دچار نگرانی 
شــوند، هرچند رعایــت حریمها هیچ مشــکلی برای مردم 
نخواهد داشت اما ممکن است فضایی را ایجاد بکند که مردم 
نگران شــوند. به همین دلیل ما در سطح شهر بندرعباس و 
نقاطی که جمعیت وجود دارد پســتها را درون سالن احداث 

 مدیر سازمان برق استان هرمزگان در حاشیه 
جشنواره پژوهش وفناوری وزارت نیرو 
در مصاحبه با  نشریه برقاب عنوان کرد:

 استان هرمزگان پیشرو  
درحوزه تحقیقات
  انجام پروژه های 
کاربردی و انرژی 
خورشیدی
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کرده ایم. از پیامدهای این کار این اســت که در بحث 
اســتفاده از پوششــها دیگر نیاز به شستشو نیست، 
خوردگی نیست و از نظر زیبایی هم زیباست، درست 
مانند یک ســالن ورزشــی،چیزهایی که در شهرها 
معمول است و مردم براحتی از کنارش عبور میکنند و 

هیچ دغدغه خاطری هم برای آنها ندارد.
چه فعالیتهایی در زمینــه انرژیهای نو انجام 

داده اید؟
-در بحث انرژیهای نو،شــاید قســمتهایی که مربوط  
به مردم می شــود در حوزه کار ما نباشــد، زیرا بخش 
مربوط به شبکه ها ی برق پستهای 63  در حوزه کاری 
ما محسوب میشــود.اما، ما در این زمینه نیز جلسات 
مختلفی را حتی با خود مردم داشتیه ایم و مردم را به 
سمت اســتفاده از انرژیهای خورشیدی ترغیب کرده 
ایم.در منطقه هرمزگان در ســال جــاری نزدیک به 
سیزده تا چهارده مورد انرژی خورشیدی بر روی سقف 
خانه ها نصب شده اســت و این موضوع کم کم دارد به 
صورت یک کار فرهنگــی درمیآید و متقاضیان زیادی 
دارند به این ســمت میایند.این موضــوع میتواند هم 
به اقتصاد خانواده کمک بکنــد و هم میتواند در بحث 

انرژیهای نو، محیط زیست و تامین برق کمک کند.
پیشنهاد شما در زمینه مصرف انرژی چیست؟

-مصرف انرژی جنبه های مختلفــی دارد که یکی از 
جنبه هایش بحث قیمتهای بــرق و قیمتهای انرژی 
اســت.دراین زمینه باید مردم را به اســتفاده بهینه 
ترغیب،راهنمایــی و فرهنگ ســازی کنیم. موضوع 

بســیار مهمی که دراســتان هرمــزگان با توجه 
به شــرایط آب و هوایی وجود دارد، ســاخت 

و ســازهای ساختمانهااســت. بنــده بــا 
دوســتان علم و فناوری و دوستانی که 

در شــهرداری هســتند صحبتهایی 
داشته ام، ما باید فرهنگ ساخت 

و ســازهایمان و شرایطمان را 
طوری بســازیم کــه عایق 
بندی خوب انجام شــود و 
بتواند از هــدر رفتن انرژی 

کند.همچنیــن  جلوگیــری 
طراحی و استفاده از دستگاههای 

خنک کننده ای که بازه انرژی باالیی 
دارند. مــا در بازار انواع دســتگاههای 

خنک کننده کولــر را میبینیم ولی بعضا 
آنهــا از مبادی غیر رســمی وارد شــده اند و 

وضعیت مصرف انرژی شــان درســت مشخص 
نیســت و یا دست دوم هســتند. همکاران ما در 

شــرکت توزیع تحقیقات مفیدی انجام داده 
بودند کــه ما با طراحی خوب در ســاخت 

منزل و بعد در طراحی و نصب سیستم 
خنک کننده در شرایط الزم بتوانیم 

حداکثــر اســتفاده را بکنیــم و 
این موضــوع در بحث انرژی 

میتواند بســیار کارگشــا 
باشد.
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1-گزارش عملکرد
1-2- تولیــد : تولیــد kwh 178،000،000 انرژی و 
شاخص آمادگی متجاوز از 99٪ طی نیمه نخست سال 

با تالش همکاران نیروگاهی محقق گردیده است. 
2-2- مرکز توســعه تولید پراکنده : صدور تاییدیه فنی 
اســنادی به میزان 4055MW ؛ انجام 7 فقره تســت 
PERFORMANCE ضمــن صــدور تاییدیه فنی 
عملکردی به میزان 12MW؛ صدور 24 فقره تعهدنامه 
محیط زیســتی و پذیرش 40 فقره بازدید نمایشــگاه 
DGPC از جملــه فعالیتهای شــاخص در ســال 97 

می باشد. 
3-2- آموزش ســیموالتوری : اجرای بیش از 10 هفته 

دوره آموزش سیموالتوری طی سال 96 
در ادامه با اشــاره به وقــوع واقعه دردنــاک زلزله غرب 

کشور، همکاران نوع دوست این شرکت با پرداخت مبلغ 
قریب به  100.000.000 ریال کمــک نقدی و معادل 
همین رقم انواع اقالم غیرنقدی مورد نیاز به مردم عزیز 

این استان ، در این امر خداپسندانه مشارکت نمودند. 

2-بهینه سازی مصارف
1-3- مصرف آب : ا ز اهم چالشهای خطیر نیروگاههای 
بخاری دارای سیستم خنک کن تر، مصرف باالی آب )به 
میزان حداقل2.5m3/MWH ( می باشد که تعریف و 

اجرای پروژه هایــی از قبیل احداث برج خنک کن 
خشک و یا هیبرید را طی ســالهای اخیر ایجاب 

نموده است.
طراحی سیســتم تامین وتصفیــه آب وکنترل 

شــیمیایی مدار خنک کــن نیروگاه طرشــت مبتنی 
براستفاده از آب خام تحویلی از آبفای تهران وهمچنین 
برداشت از چاههای عمیق بدون پیش بینی فرآیندهای 
متعارف آهک زنی و نرم سازی آب بوده که نتیجتاً تلفات 
باالی ناشــی از تخلیه بســیار زیاد آب را عالوه برتلفات 
تبخیر برج در پی داشته است. با اجرای پروژه تامین آب 
جبرانــی مدار خنک کن از طریق سیســتم RO صرفه 

 55m3/h معــادل  جویی 
عایــد گردیــده؛ مضافاً با 

گزارش عملکرد شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت  : 

بومی سازی، بهینه سازی مصارف و 
اشتغال زایی در سال »اقتصاد مقاومتی، 

تولید و اشتغال« محقق گردید
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هدایت پساب سیســتم مذکور برای آبیاری فضای سبز 
 18m3/hمتر مکعب نیز بازیابی شده است.

در همین راســتا، آب مصرفی مولدهای نمایشــگاهی 
DGPC بــا کالیبراســیون کنتورهــا و نیــز مصارف 
مجموعه ورزشــی با نصب کنتور تحت پایش دقیق قرار 

گرفته است.
2-3- مصرف گاز :  بــا تعویض کنتورهای گاز مولدهای 
نمایشگاهی وکالیبراســیون آنها، مصارف گاز آنها تحت 

پایش دقیق ماهیانه قرار گرفته است.
 Soft 3-3- مصرف برق : از طریق تهیه و استقرار سامانه
Starter موجبــات کاهش مصــارف الکتروموتورهای 
توان باالی تجهیزات نیروگاهی از قبیلB.F.Pump و 

CW Pump فراهم گردیده است.

3- بومی سازی و نوآوری
1-1- با بومی سازی نســخه کانادایی نرم افزار تعمیرات و 
 ”Main tenance Connection”نگهداری شرکت
بر اساس مدیریت دارائیها ضمن جلب همکاری شرکت 
آناهیتا فن پــارس فعالیتهــای مرتبط بــا تعمیرات و 
نگهداری اعم از صــدور work permit، جهت ارجاع 
عملیــات تعمیــرات روزمــره و همچنیــن تعمیرات 
دوره ای و اساســی بر اساس اســتانداردها، برنامه های 

تعمیراتــی)CMP(، دســتورالعملها، چک لیســتها و 
پیش بینی اقالم مــورد نیاز، انجام شــده و خروجیهای 

موردنظر اخذ می گردد .
2-1- بر اساس هماهنگی و معرفی دفتر پشتیبانی فنی 
و پدافند غیرعامل شــرکت تولید نیــروی برق حرارتی 
ضمن مشــارکت با یکــی از متخصصین فنــاوری نانو 
پوشــش )آقای مهندس همتی( تجربه موفقی بر روی 
کولر روغن نیروگاه صورت پذیرفت که اعمال پوشــش 
مذکور میــزان قابل توجــه افزایش هدایــت حرارتی 
)افزایــش t مبدل( را به دنبال داشــت. تکرار تجربه 
مذبور بر روی کندانسور با توجه به تداخل با سایر داده ها 

و متغیرها نتیجه مشخصی را در پی نداشته است.

4-اشتغال زایی
با فعال شــدن پروژه احداث واحد گازی زمینه اشتغال 
دهها نفر نیروی کار ایجاد شده اســت. به عالوه تعاونی 
مولد نیــرو کارکنان نیروگاه طرشــت باهدف کمک به 
تامین معیشتی آتیه کارکنان واشــتغال زایی تاسیس 
 1/4WM شده وبه عنوان اولین اقدام پروژه احداث مولد
پایه گازســوز به اجرا درآمده که پیش بینی می شــود 

ظرف یک ماه آینده راه اندازی گردد.
از ســایر اقدامات در این زمینه تجهیز سالن غذاخوری 

کارمندی به آشپزخانه ضمن اشــتغال 8 نفر قابل ذکر 
است.
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مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم
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آب منطقـه ای
آب و فاضـالب شهـری
آب و فاضـالب روستـایی
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

شرکت آب و فاضالب روســتایي خراسان رضوي با هدف 
تأمین آب شــرب سالم و بهداشــتي در سطح روستاهاي 
استان در ســال 1377 با هدف احداث، توسعه، بازسازی، 
نگهداري و بهره برداري از تاسیســات آب شرب روستایي 

تأسیس شده است.
درحال حاضر افــزون بر یک میلیــون و 580 هزار نفر در 
قالب بیش از 581 هزار مشترک در 2 هزار و 471 روستای 
خراســان رضوی که حدود 92 درصد جمعیت روستایی 
استان را شامل می شــود، از خدمات این شرکت بهره مند 

هستند.
هم اکنون آب شرب مردم روستاهای استان از 1294 مورد 
منبع آبی با استفاده از 8715 کیلومتر خط انتقال و 12967 
کیلومتر شبکه توزیع و 2037 باب مخزن ذخیره با ظرفیت 

بیش از 300 هزار مترمکعب تأمین می شود.
طبق آمار، حدود 27 درصد جمعیت خراســان رضوی در 

روستاها سکونت دارند که جمعیت روستایی این استان از 
مجموع جمعیت شهری و روستایی 15 استان بیشتر است 
و اگر جمعیت شهرستان مشــهد را در نظر نگیریم، حدود 
57 درصد جمعیت اســتان در روستاها ساکن هستند که 
در تعدادی از شهرستان ها این میزان به بیش از 82 درصد 

می رسد.
با توجه به اینکه کیفیت آب شرب تحویلی به مردم همواره 
خط قرمز وزارت نیرو و این شــرکت است، با استفاده از 24 
آزمایشگاه کنترل کیفیت آب تعداد 105 پارامتر آب شرب 
اندازه گیری می شود و کیفیت آب شرب مردم روستاهای 

استان به طور مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
 اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تأمین آب 

شرب مردم روستاهای خراسان رضوی
محمد دانشگر، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي 
خراسان رضوي گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید اقدامات 

فراوانی برای تأمین آب شرب مردم روستاهای استان انجام 
گرفته که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

- برخورداری 43  مجتمع آبرسانی روستایی از اعتبارات 
صندوق توسعه 

- اجرای ســه پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
روستایی

- راه اندازی و نصب تعداد 35 دستگاه آب شیرین کن در 
روستاهای دارای مشکل کیفیت آب

- توسعه دولت الکترونیک به منظور ارتقاء خدمات از جمله 
سامانه تلفنی 1523، دفاتر پیشخوان و ....

- استفاده از انرژي خورشیدي در تأسیسات آبرسانی
- استفاده مؤثر از سیســتمهاي تله متري در مدیریت و 

کنترل تاسیسات آبرساني
- استفاده از شیوه مهندسي ارزش در اجراي پروژه ها

- تسهیل و ایجاد روش های نوین پرداخت قبوض از جمله 

عملکرد شرکت آب و 
فاضالب روستایی خراسان 
رضوی در راستای تأمین آب 
شرب روستاییان استان
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید تا دهه فجر سال 1396
درصد رشد نسبت به کل عملکردوضعیت موجودعملکرد در دولت تدبیر و امیدکل عملکرد قبل از دولت تدبیر و امیدعنوانردیف

1)km( 1901226702168214لوله گذاری خط انتقال و   شبکه توزیع

2378557190530976030احداث مخزن ذخیره آب )مترمکعب(2

جمعیت تحت پوشش و برخوردار از آب شرب 3
1396125184048158017313)روستاهای استان(

2212259247112تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب شرب4

اینترنت، ATM، پوزهای GPRS و....
- به کارگیری و عملیاتــی نمودن پروژه های مطالعاتی و 

تحقیقاتی 
- اجرای سیستم تصفیه فاضالب با استفاده از بستر نیزار 

و کاشت گیاه ویتیوار
- گندزدایی آب شــرب به روش الکترولیز محلول نمک 

طعام
- استفاده از سیســتم پمپاژ دور متغیر)بوستر پمپ ( به 

جای استفاده از مخازن هوایی
- بهره گیری از سیســتم مدیریت پروژه بر اســاس مدل  

pmbok
- اجرای سیستم  تصفیه آبهای گل آلود در زمان بحران

اهم عناوین اقدامات انجام شده در راستای ایمنی و ارتقا 
کیفیت آب شرب

GIS  پیاده سازي طرح ســامانه اطالعات جغرافیایي -
منابع آب زیرزمیني 

- نصب دتکتور در سامانه های کلرزن گازی 
- نصب کلرسنج و کدورت سنج آنالین جهت پایش کیفی 

آب آشامیدنی
- نصب دســتگاه الکتروکلریناتور بر پایه گندزدایی آب 

توسط الکترولیز نمک طعام 

- نصب سیستم خنثی کننده گاز کلر
بهره برداري از  48  پروژه آبرسانی به روستاهای خراسان 

رضوی در دهه فجر
در دهه مبارک فجر سال جاری تعداد 48 پروژه آبرسانی 

روستایی در سطح شهرستان های استان به 
بهره برداری می رسد و بیش از 63 هزار نفر 
در 51 روستای استان از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
براي انجــام ایــن پروژه ها 
ز  ، بیــش ا ر مجمــوع د
108 کیلومتــر عملیــات 
لوله گــذاری خــط انتقال 
و 169 کیلومتــر شــبکه 
توزیع اجرا شــده، 27 باب 

مخزن ذخیره با حجم 6990 
مترمکعب احداث گردیده و 19 

حلقه چاه مــورد حفر و تجهیز 
قرار گرفته است. برای اجرای 
این پروژه ها در مجموع بالغ 
بر 257 میلیارد ریال هزینه 

شده است.

همچنین عملیات اجرایي 12 پروژه آبرساني به روستاهاي 
استان در ایام ا... دهه فجر با اعتباري حدود 145 میلیارد 
ریال آغاز می شــود که با اجراي این پروژه ها بیش از 13 
هزار نفر در 14 روستاي خراسان رضوي از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتي برخوردار مي شوند.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

جناب مهندس مصطفی هاشمی لطفا در خصوص 
تمهیدات و تدابیری کــه برای مقابله با بحران 
کمی آبی باتوجه به شرایط اقلیمی کشورکه با 
آن روبرو هستیم اندیشــیده اید توضیحاتی 

بفرمائید؟
همانطور که مــی دانید یکی از مهمترین راه های مقابله با 
بحران و کمبود آب مدیریت مصرف آب اســت در همین 
راســتا برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب ، تمهیدات 
و تدابیری از قبیل تعویض کنتورهای فرســوده که قطعا 
وجود این کنتورها می تواند تاثیر بســزایی در مصرف بی 
رویه وهدر رفت آب داشته باشد اندیشیده ایم که در سال 
گذشــته حدود 5000 و در حال حاضر نیز 3/700 کنتور 
فرسوده ی مشترکین تعویض شده است . همچنین جمع 
آوری انشــعابات غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که برای 
مقابله با بحران کم آبی در دستور کار خود قرار داده ایم در 
این راستا مشترکینی که عمده ی مصرف آنها مصرف غیر 
مجاز آب شرب است را شناسایی و با همکاری و هماهنگی 
دستگاه های قضایی اقدام به جمع آوری آن ها می نماییم 
. ضمن این که در بخــش مدیریت مصرف همکاران ما در 
حال بررسی و شناسایی مشترکین پر مصرفی هستند که 
عمده مصارف آنها اســتفاده ی بیش از حد از آب شرب در 
امور کشاورزی ، صنعتی- خانگی برای فرآوری محصوالت 
شان می باشــد تا بتوانیم با این کار مصرف را به صفر یا در 

حداقل ها کنترل کنیم.
لطفا به عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی 

همدان اشاره ای بفرمائید؟
ساخت 19 مجتمع آبرسانی از مهمترین اقدامات شرکت 
آب و فاضالب روســتایی همدان می باشد که در اولویت 
کاری خود قــرار داده ایم که اعتبارات آن از محل صندوق 

توسعه و اعتبارات ملی تامین می شود.
شرکت آب وفاضالب روســتایی استان همدان همه ساله 
در فصول خلوت کاری خود یعنــی در اواخر فصل پاییز و 
زمســتان یک بازنگری مجدد و کلی در روستاهای استان 
انجام می دهد و روستاهایی را که بیشتر دچار تنش و بحران 
هستند و یا احتمال آن میرود  که سال در آینده دچار تنش 
شوند را احصاء وعملیاتی که مورد نیاز باشد را با برنامه ریزی 
، طراحی و اجرا می نمائیم در همین راستا میزان اعتباری 
که برای انجام این کار نیاز داریم را از منابع استانی تا جایی 
که ممکن است و خارج از آن از منابع ملی تامین می کنیم 
که می توان گفت در ســال 1396 از محل منابع استانی و 
ملی اعتباری بالــغ بر 66/000/000/000 تومان از منابع 
ملی استانی برای بخش آبرسانی روستاها در نظر گرفته شد 
که با توجه به اعتبارات مصوب شده براساس اولویتی که قبال 

احصاء شده اند اقدام به انجام آنها می نماییم .
علیرغم اینکه در سال گذشــته با کاهش بارندگی مواجه 
بودیم و نمی توانست جبران کننده کسری بارش ها باشد 
خوشبختانه امسال نسبت به سال قبل تعداد روستاهایی 
که به صورت سیار آبرسانی می شــدند و با بحران مواجه 

بودند به حداقل رسیده است. 
روستاهایی که با بحران کمبود آب مواجه هستند از طریق 
تانکرهای سیار ، آبرسانی می شوند و این امر در گرم ترین 
ایام ســال که با  اوج بحران کم آبی روبرو هستیم برای 20 
الی 23 روستا انجام می شود که کمتر از 1 درصد  جمعیت 

روستایی استان می باشد. 
 امسال نیز همچون سالهای قبل جلساتی را برای شناسایی 
مشــکالت برگزار نمودیم تا راهکارهایی برای رفع آن ها 
بسنجیم و میزان اعتبارات الزم در جهت انجام این امور را 

برآورد و از محل مربوطه  تامین کنیم.  
تامین آب شــرب روســتای هارون آباد با 198 خانوار و 
جمعیتی بالغ بر 605 نفر از طریق حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه نیمه عمیق با عمق 80 متر و هزینه ای بالغ بر  2000 
میلیون ریال از محل تســهیالت صندوق توسعه ملی تک 
روستایی توسط امور آبفار شهرستان بهار به انجام رسیده 
که با بهره برداری از این طرح آبرسانی روستایی 1605 نفر 
از آب شرب اشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند 

شد. 

چه اقداماتی درخصوص ساخت وبهره برداری 
تصفیه خانه های فاضــالب جهت جمع آوری 

فاضالب روستایی انجام داده اید؟
پروژه های فاضالب پروژه های جدید و نوعی در کل  کشور 
هستند ، شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
عمده انرژی خود را معطوف به بخش آبرسانی کرده بود با 
این حال چندین پروژه فاضالب در ســطح استان در حال 
اجرا می باشند . با توجه به اولویت بندی هایی که در سطح 
کشور و استان انجام شد اولویت ما انجام پروژه هایی است، 
که در کنار شهر و با جمعیت باال می باشند به هر حال نسبت 
به اعتباراتی که در  طول سال به شرکت ما اختصاص داده 
می شود توانســته ایم حدود 22 روستا از روستاهای قمر 
شهر همدان را به شــبکه فاضالب همدان وصل نماییم و 
خوشــبختانه از این طریق  فاضالب جمع آوری و انتقال 

داده می شود. 

مهندس مصطفی هاشمی مدیر عامل
 شرکت آب و فاضالب روستایی همدان  در گفت وگو با نشریه »برقاب« عنوان کرد:

مدیریت مصرف
 مؤثرترین راه مقابله
 با بحران کم آبی
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گفتوگو ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

درراستای کمک رسانی به زلزله زدگان استان 
کرمانشاه شرکت آب منطقه ای استان همدان 

چه اقداماتی انجام داده است؟
در خصوص کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه به 
دلیل اینکه استان همدان معین استان کرمانشاه می باشد 
از همان ساعات اولیه یعنی درســت از فردای وقوع زلزله 
تعداد 5 دستگاه تانکر سیار برای آبرسانی به مناطق زلزله 
زده اعزام و مشــغول امداد رسانی شدند و تا پایان هفته در 

آنجا حضور داشتند . 
ضمن اینکه 2 اکیپ تعمیرات ،  تامین و نگهداری را جهت 
تعمیرات تاسیسات آسیب دیده همراه با کلیه لوازم مورد 
نیاز از جمله قطعات ، اتصاالت و غیره ) در حد توان شرکت 
آب منطقه ای اســتان همدان ( اعزام نمودیم تا به کمک 
همکاران کرمانشاهی اقدام به تعمیر و ترمیم آن ها کنند و 

به مدت دو هفته در مناطق زلزله زده مستقر بودند.

درخصوص پروژه هایی که به مناسبت ایام اهلل 
دهه فجر افتتاح کردید توضیحاتی بفرمائید؟

به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
پروژه های آبرســانی به روســتای هارون آبــاد از توابع 
شهرســتان بهار با 198 خانوار جمعیتی بالغ بر 600 نفر ،  
روســتای حاتم آباد با اعتباری بالغ بر 4000میلیون ریال  
و جمعیت 996 نفــر به منظور بهره منــدی مردم از آب 
شرب سالم و بهداشــتی افتتاح و به  بهره برداری رسیده 
است. در پي ادامه روند خشکسالي و مشکالت کمبود آب 
شرب روستاي حاتم آباد از توابع بخش مرکزي شهرستان 
کبودراهنگ عملیات حفر یــک حلقه چاه عمیق به عمق 
140متر بــا دبي 19لیتر در ثانیه ، اجــراي خط  پمپاژ به 
طول 2 کیلومتر با لوله پلي اتیلن 125 اجراي خط برق به 
طول 260متر با نصب یک دستگاه ترانس 75 کیلووات و 
خرید انشعاب برق ، اجراي فنس کشي اطراف چاه به طول 

50 متر ، نصب یک دســتگاه کانکس دو قلو و یک دستگاه 
کلرزن نصب تابلو برق و یک دستگاه الکتروپمپ شناور به 
بهره برداري رســید . این پروژه با هدف بهره مندی مردم 
این روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با مبلغي بالغ 
بر4500 میلیون ریال و با جمعیت بالغ بر 1000 نفر انجام 

شده است.
جهت حفظ ونگهداری منابع آبی چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
در راستای ارتقاء کنترل کیفیت بهداشت آب اشامیدنی و 
اهمیت سالمت آب شرب با استقرار 2 باب اطاقک کلرزن 
و دســتگاههای کلرزنی مایعی و مطعلقــات مربوطه در 
روستاهای میرزاحصاری و جعفر آباد به منظور جایگزینی 
به روش کلرزنی دستی توســط امور آبفار شهرستان بهار 
صورت گرفته است که با بهره برداری از این طرح بهداشتی 
277 خانوار و 919 نفر از آب شرب سالم بهداشتی بهره مند 
گردیده انــد همچنین در جهت رفع بحــران کم آبی در 
روستای میرزاحصاری از طریق چشمه واگذار شده جهت 
آب شرب ، این شرکت نســبت به ساماندهی و انتقال آب 
به شــبکه داخلی اقدام الزم را به انجام رسانیده است که 
عملیات اجرایی فوق الذکر جمعٌا با هزینه ای  بالغ بر 600 
میلیون ریال از محل تملک داراییهای سرمایه ای استانی 

انجام شده است. 
آقای مهندس هاشــمی بعنوان صحبت پایانی 
اگرتوصیه ای در خصوص چگونگی مصرف آب 
برای مشترکین روستایی و خوانندگان ما دارید 

بفرمائید؟ 
همانطور که گفتیم یکی از راه های مقابله با بحران کم آبی 
مدیریت مصرف آب اســت به همین جهت از مشترکین 
محتــرم  درخواســت دارم از مصرف بی رویــه آب جدا 
خــودداری نمایند چرا که بخش عمــده این مدیریت به 
دست خود مشــترکین انجام می شود و با توجه به نزدیک 
شدن پایان ســال و بر اساس ســنت دیرینه که اقدام به 
پاکیزگی و آمادگی برای سال نو می نمایند معموال مصارف 
بیشتری خواهند داشت سعی کنند حداکثرصرفه جویی 
را درمصرف آب شرب داشته باشــن دتا بتوانیم پایداری 
شــبکه ها را حفظ کنیم و خدمات رســانی مطلوبی برای 

مشترکین انجام دهیم.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

مهندس محمد حســین قرائتی مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
اصفهــان در خصوص آبرســانی به مناطق 
روستایی استان اصفهان بیان داشت : از سال 
95 تاکنون از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی، عملیات اجرایی  35 مجتمع آبرسانی 
روســتایی در 20 شهرستان استان اصفهان 
انجام شده است که شــامل 412 روستا در 
قالب حدود 78 هزار خانوار )240 هزار نفر( 
می باشــد. تاکنون7 مجتمع آبرســانی به 
صورت کامل افتتاح شــده و به بهره برداری 
رسیده است که آب شرب ســالم و پایدار را 

برای 178 روستا تامین می نمایند.
وی در ادامه افزود : عــالوه بر مجتمع های 
آبرســانی فوق، عملیات آبرســانی به 90 
روســتای دیگر نیز برای تامین آب شــرب 
100 هزار نفر در دســت اجرا بــوده که از 
این تعــداد ، 25 پــروژه به صــورت کامل 
افتتاح و اعتبــارات آن از محــل اعتبارات 

تک روستایی های صندوق توســعه ملی تامین شده است . 
برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های مذکور در دو ســال 
گذشته مجموعاً بالغ بر 500 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی هزینه شــده است و همچنین در سال 
96 از محــل اعتبارات ایــن صندوق، بــرای مجتمع های 
آبرسانی و پروژه های تک روســتایی مجموعاً 200 میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شده که تاکنون 12 میلیارد ریال آن 

تخصیص داده شده است.
مهندس محمد حسین قرائتی با اشــاره به آثار اقتصادی و 
اجتماعی اجرای ایــن پروژه ها افزود :  از ســال 94 تا 96 ، 
به کمک اعتبارات صندوق توســعه ملی و انجام 400 پروژه 
آبرسانی، حدودا برای 1500 نفربه طورمستقیم شغل ایجاد 
شــده و با توجه به اینکه اجناس و لوازم مورد نیاز برای این 
پروژه ها از تولید کنندگان ایرانی خریداری شــده می توان 
گفت ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به صورت غیر 
مستقیم زمینه اشتغال بســیاری از هموطنان فراهم شده 

است.
وی پیامدهای مثبت اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها 
را جلوگیری از مهاجرت بی رویه روســتائیان به شــهرها به 
دلیل خشکســالی و عدم دسترسی به آب ، تامین آب شرب 
ســالم و پایدار و با کیفیت مناســب ، ترغیب به بازگشــت 

مهاجرین به روستاها و همچنین مهاجرت شهرنشین ها به 
مناطق روستایی ، ارتقای سطح بهداشت عمومی در روستاها 
و پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار ناشی از آب آلوده  
و غیربهداشتی و ارتقای 1.48 درصدی شاخص بهره مندی 
آب آشامیدنی در روستاهای استان اصفهان دانست و ادامه 
داد: در حال حاضر، پروژه های متعدد آبرســانی در مناطق 
مختلف جغرافیایی اســتان برای تامین آب شــرب سالم و 
پایدار در حال اجرا می باشد که از آب و هوای سرد و خشک 
و مناطق کوهستانی با بسترهای سنگی  تا آب و هوای گرم و 

مناطق کویری را شامل می شود. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
در خصوص مشــکالت و موانع موجود در مسیر اجرا اظهار 
داشــت: کمبود اعتبارات مالی مهمترین مشکلی است که 
با آن مواجه هســتیم و همینطور ازمشکالت عدیده دیگری 
مانند محدودیــت در تامین آب از منابــع پایداربا توجه به 
کاهش چشمگیر بارندگی ها در استان اصفهان و افت سطح 
ســفره های آب زیرزمینــی ، تعدد و پراکندگی روســتاها، 
مشکالت اجتماعی ناشی از انتقال آب از منطقه ای به منطقه 
دیگر، مشکالت ناشــی از آزادســازی اراضی محل اجرای 
پروژه، صعب العبور بودن مســیرهای دسترســی به محل 
اجرای پروژه ، مســاعد نبودن شــرایط آب و هوایی منطقه 

اجرای پروژه که وجود دارد می توان نام برد.
مهندس قرائتی اطالع رســانی شــرایط بحرانی پیش رو و 
فرهنگســازی صرفه جویی را از تمهیدات اندیشــیده شده 
درحوزه فرهنگــی جهت مدیریت تقاضــا و کاهش مصرف 
آب شــرب اعالم کرد و افزود : این دو برنامه کلی در دستور 
کار روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت قرار گرفته 
است که از طریق رسانه های تصویری و مکتوب و نیز فضای 
مجــازی جهت اطالع رســانی و آموزش همگانــی با تولید 
مســتندهای تلویزیونی، تیزر، تبلیغات و پیامهای زیرنویس 
در برنامه های پربیننده تلویزیون ، انجام مصاحبه با مدیران 
و کارشناســان ، چاپ انواع بروشــور، پمفلت و کاتالوگهای 
آموزشی ، تهیه و نصب بنر، پوسترهای متنوع اطالع رسانی 
و آموزشــی ، ارســال پیامک به مردم ، برگزاری دوره های 
آموزشی ضمن خدمت برای آموزگاران و مربیان دوره های 
ابتدایی ، مهدهای کودک و قرآنــی ، آموزش دانش آموزان 
مدارس ابتدایی در قالب زنگ آب و جشنواره نخستین واژه، 
برگزاری مســابقات فرهنگی مانند نقاشی و روزنامه دیواری 

انجام می شود.
تعداد 965 روســتا با جمعیتی حــدود 540 هزار نفر تحت 
پوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 

اصفهان قرار گرفته است.

1396 پروژه های کلنگ زنی شده در دهه فجر 
اعتبار هزینه شدهجمعیتشهرستانعنوان پروژه

  6000 میلیون ریال1600 نفرخوروبیابانکحفرچاه مجتمع آبرسانی 10 روستای نخلستان1

5000 میلیون ریال2000نفرسمیرمآبرسانی به مجتمع روستاهای کیفته گیوسین وقنات2

3000 میلیون ریال200نطنزاحداث مخزن ذخیره آب روستای هنجن3

2000 میلیون ریال300اصفهاناحداث مخزن هوایی فلزی روستای مبارکه4

7000 میلیون ریال600خوروبیابانکاصالح بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب چاه ملک5

تأمین آب شرب 
سالم و پایدار
 با حفظ منابع آب

 مهندس محمد حسین قرائتی
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان عنوان کرد:
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

ز روستاییان استان اصفهان در  ســی و نهمین فجر انقالب ر برای 18000 نفر ا تأمین آب شرب ســالم و پایدا
اعتبار هزینه شدهجمعیتحجم کارشهرستانعنوان پروژه

4000  میلیون ریال200 نفراجرای 5 کیلومتر شبکه توزیعاردستاناصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستای ظفرقند1

اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستاهای      حجت آباد 2
5000 میلیون ریال2500 نفراجرای 6 کیلومتر شبکه توزیعچادگانو علی آباد

اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستاهای حاجت آقا و 3
4000  میلیون ریال1100 نفراجرای 6 کیلومتر شبکه توزیعلنجانچم کهریز

اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستاهای چشمه 4
6000  میلیون ریال1000 نفراجرای 9 کیلومتر شبکه توزیعتیران وکروناحمدرضا وحسن آباد

8000 میلیون ریال1000 نفراجرای 12 کیلومتر شبکه توزیعدهاقاناصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستای قهه5

3000 میلیون ریال100 نفراجرای 6 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیعاصفهانآبرسانی به روستای مهدی آبادکوهپایه6

5000 میلیون ریال1000 نفراجرای 4 کیلومتر شبکه توزیعگلپایگاناصالح و توسعه شبکه توزیع آب روستای نیوان نار 7

5000 میلیون ریال3100 نفراجرای 5 کیلومتر شبکه توزیعفالورجانشبکه توزیع آب روستای سهرفیروزان و وزیر آباد8

5000 میلیون ریال200 نفراجرای 5 کیلومتر خط انتقالنایینآبرسانی به روستاهای مهرادران و نجف آباد9

3000 میلیون ریال1500 نفراجرای 2,5 کیلومتر خط انتقالمیمهآبرسانی به روستای مورچه خورت10

بوئین  اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستای هندوکش11
میاندشت

اجرای 3 کیلومتر شبکه توزیع
2000  میلیون ریال1000 نفرنصب 65 فقره انشعاب آب

اجرای 11 کیلومتر شبکه توزیعفریدناصالح و توسعه شبکه آب روستای ننادگان12
5000 میلیون ریال1800 نفراصالح 300 فقره انشعاب آب

اجرای 3 کیلومتر خط انتقالاصفهانآبرسانی به تعدادی از روستاهای مجتمع جبل13
3000 میلیون ریال600 نفراحداث یک ایستگاه پمپاژ

اردستانآبرسانی به روستای چاهریسه14
اجرای 11 کیلومتر خط انتقال

احداث یک باب مخزن بتنی
احداث یک ایستگاه پمپاژ

10,000 میلیون ریال200 نفر

بویین اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب روستای بلطاق15
میاندشت

اجرای 7 کیلومتر شبکه توزیع
5500 میلیون ریال 1300 نفرنصب 170 فقره انشعاب آب

بویین اصالح و توسعه شبکه توزیع آب روستای قائم آباد16
میاندشت

اجرای 5 کیلومتر شبکه توزیع
4000  میلیون ریال1000 نفرنصب 115 فقره انشعاب آب

بویین آبرسانی به روستای آقاگل17
میاندشت

حفر وتجهیز یک حلقه چاه آب
1000  میلیون ریال300 نفراجرای 100 متر خط انتقال
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رضا پوررجب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان تهران از بهره برداری 18 
پروژه تأمیــن آب در ایام دهه فجر امســال 

خبر داد.
وی با بیان اینکــه تمامی پــروژه های اجرا 
شده طی یک سال گذشته با انجام مطالعات 
کارشناسی و فنی دقیق صورت گرفته گفت 
اکنون اســتان تهران با مشــکالتی همچون 
کاهش سفره های آب زیر زمینی و همچنین 
بارش بســیار کم نزوالت جوی دست و پنچه 
نرم می کند و  با وجود چنین شرایطی تأمین 
و توزیع آب باید بسیار دقیق و اصولی و با بروز 
ترین استاندارها  انجام گردد و در آبفار استان 
تهران تــالش می کنیم با توجــه به امکانات 
و اعتبــارات موجود از آخرین روشــها برای 
طراحی و اجرای پروژه ها بهره ببریم تا عالوه 
بر ارائه خدمات بهتر به مشترکین از منابع نیز 

محافظت نماییم.
مدیر عامل آبفار اســتان تهران افزود در ایام 
دهه فجر امسال همچون ســالهای گذشته 
تعــداد زیادی پــروژه تأمین آب که شــامل 
تکمیــل مجتمع هــای آبرســانی ارمبویه، 
کهریزک و ابراهیم آباد در پاکدشــت، شهید 
بهشــتی در ورامین، صنیع خانی در تهران، 
مطهری در پیشوا، شهید تهرانی در ری و کوثر 

در شهریار، مالرد و رباط کریم و همچنین  ده 
پروژه تأمین آب به صورت تک روستایی است 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی حجم عملیات را شامل  11 هزار متر لوله 
گذاری خط انتقال، 7200 متر اجرای شبکه، 
حفر و تجهیز 15 حلقه چاه ، احداث 12 باب 
مخزن به حجم حــدود 10 هزار متر مکعب، 
احداث 14 باب ساختمان تأسیسات، 3800 
متر دیوار کشــی و محوطه سازی را از جمله 
عملیات های اجرا شــده در سطح مجتمع ها 
و روســتاهای اســتان تهران طی یک سال 
گذشته اعالم کرد و افزود احداث تصفیه خانه 
فاضالب روستای سعید آباد با ظرفیت 200 
متر مکعب در شبانه روز و ساخت پکیج های 
نانوفیلتراسیون آب آشــامیدنی به ظرفیت 
2500 مترمکعب در شبانه روز که در نوع خود 
کم نظیر بوده و به عنوان یک کار نو و زیســت 
محیطی ارائه شده نیز از دیگر پروژه هاست که 

رسماً افتتاح خواهد شد.
پوررجب گفت پروژه های فــوق با اعتباری 
بیش از 240 میلیارد ریال که قســمت اعظم 
آن از محل اعتبارات ملــی بوده انجام گرفته 
و مشترکین روســتاهای 12 شهرستان زیر 
مجموعه آبفار اســتان تهــران از مزایای آنها 

بهره مند خواهند شد.

مدیر عامل آبفار استان تهران گفت: 

دهه فجر امسال 18 پروژه تأمین آب در سطح روستاهای استان
 به بهره برداری خواهد رسید

ا حضــور قائم مقــام وزارت نیرو: پــروژه تصفیه خانه  
آب مجتمــع شــهید تهرانی شهرســتان ری به روش 
نانوفیلتراسیون همزمان با دهه مبارکه فجر افتتاح شد.
همزمان بــا چهارمین روز از دهه مبــارک فجر پروژه 
تصفیه خانه  آب مجتمع شــهید تهرانی شهرستان ری 
به روش نانوفیلتراسیون با حضور ستار محمودی قائم 
مقام وزارت نیرو. مقیمی اســتاندار تهران. جمالی پور 
فرماندار شهرســتان ری. پور رجب مدیرعامل شرکت 
آبفار اســتان تهران.هراتی مدیر اداره آبفار شهرستان 
ری و جمع کثیری از میران و مسئوالن افتتاح گردید. 

رضا پوررجب مدیرعامل شرکت آبفار استان تهران در 
مراســم افتاحیه این پروژه گفت : امروزه نانوتکنولوژی دامنه 
وسیعی از تجهیزات و کاربردها را در برگفته است و یکی از فوق 
العاده ترین فناوری های قرن 21 به حســاب می آید وی  گفت 
خطر آلودگی منابع آب آشامیدنی و عدم تصفیه منابع آلوده با 
روش های مرسوم و از طرفی آلودگی نیتراتی منابع زیر زمینی 
نیاز به روشــهای جایگزین تصفیه را محسوس تر می نماید که 
یکی از این روش ها نانوفیلتراسیون می باشد و در سالهای اخیر 

به شدت در دنیا مورد توجه قرار گرفته است 
مدیرعامل آبفار اســتان تهران تأکید کرد توانایی حذف فلزات 

سنگین، باکتریها، ویروس ها، آالینده های آلی، کدورت، سختی، 
شوری آب و حفظ مواد معدنی مورد نیاز سالمت انسان در روش 

فوق مورد توجه قرار گرفته است .
 پور رجب  تأکید کرد توانایی حذف فلزات ســنگین، باکتریها، 
ویروس ها، آالینده های آلی، کدورت، سختی، شوری آب و حفظ 
مواد معدنی مورد نیاز ســالمت انسان در روش فوق مورد توجه 

قرار گرفته است .
وی در خصوص مجتمع آبرسانی شــهید تهرانی نیز  گفت این 
مجتمع 20 روستا با جمعیتی بالغ بر 78000 نفر را تحت پوشش 

قــرار داده  که از طریق 16 حلقه چاه و ایســتگاه پمپاژ 
تأمین آب شرب می شوند

وی اظهار داشــت این مجتمع یکــی از قدیمی ترین  
مجتمع های آبرسانی می باشد که قبل از تشکیل شرکت 
آب و فاضالب روستایی توسط متولیان قبلی احداث شده 
و با توجه به افزایش جمعیت و فرسوده بودن تأسیسات و 
تجهیزات، مشکالت و چالش های فراوانی برای شرکت 
آب و فاضالب  و همچنین مشــترکین عزیز روستایی 
ایجاد کرده بود که بر اســاس بررسیهای انجام شده و  با 
مطالعات مهندسی مجدد مشاور و تخصیص اعتبار 120 
میلیارد ریالی توانستیم کلیه مشکالت 20 روستای فوق 
را مرتفع نماییم و آب سالم و بهداشتی با استانداردهای جهانی 

در اختیار روستاییان قراردهیم.
پوررجب پروژه های اجرا شده در مجتمع فوق را  احداث 4500 
متر مکعب مخزن زمینی، اجرای ایستگاه پمپاژمادر، اجرای 6 
کیلومتر خط انتقال 400 میلــی متر و احداث تصفیه خانه آب 
به روش نانوفیلتراســیون به ظرفیت 3500متر مکعب در ثانیه 
اعالم کرد و افزود همه تالش و سعی ما بر این است تا با استفاده از 
ظرفیتهای موجود و تکنولوژیهای نو دنیا بهترین خدمات را به 

مشترکین خود در سطح روستاهای استان ارائه نماییم.

بهره برداری از پروژه تصفيه خانه  به روش نانوفيلتراسيون مجتمع شهيد تهرانی آبفار استان تهران
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شهرستاننام پروژهردیف
مبلغ و محل تامین اعتبار از شروع 

جمع کل تا خاتمه پروژه
اعتبار

اشتغالزایی 
مشخصات پروژه)نفر روز(

سایرسفراستانیملی

تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر1
شهریار-
مالرد- 
رباطکریم

●    37,511   650

اجرای500 متر خط انتقال چدن داکتیل-احداث مخزن زمینی 1000 
مترمکعبی اصیل آباد شــهریار-حفرو تجهیز چاه روســتاهای رامین، 
ابراهیم آباد ، قجرآباد، کرد زار شهرســتان شــهریار- اســتاندارد 
سازی1000 متر شبکه و 90 فقره انشعاب-250 متر دیوارکشی و 
3 باب ساختمان تأسیسات روستاهای رامین، ابراهیم آباد ، قجرآباد

احداث مخزن زمینی 1500 متر مکعبی 50     4,518    ●پاکدشتتکمیل مجتمع آبرسانی ارمبویه2

3,5 کیلومتر شبکه 108 فقره انشعاب25     1,646    ●پاکدشتتکمیل مجتمع آبرسانی کهریزک3

تکمیل مجتمع آبرسانی شهید 4
40     6,455    ●ورامینبهشتی

دیوار کشی 70متر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث 3 باب ساختمان 
به مســاحت 50 متر مربع، خرید دیزل ژنراتور، تامین برق به قدرت 

100kvف محوطه سازی به مساحت 150 متر مربع

حفرو تجهیز دو حلقه چاه - ســاختمان تأسیســات) 12 متر مربعي( – 867     1,532    ●پیشواتکمیل مجتمع آبرسانی مطهری5
kv100 تأمین برق به قدرت

تکمیل مجتمع آبرسانی ابراهیم 6
307     5,062    ●پاکدشتآباد

 احــداث مخزن زمینــي m3 1000 - دیوارکشــي m 113 – اجراي 
km7 خط انتقال -اجرايkm1شــبکه توزیع- استاندارد سازي70 
فقره انشعاب - ساختمان سرایداري m2 64 - ساختمان تأسیسات 
m2 18 - تأمین برق به قدرت kv100-    احداث مخزن هوایي100 

m3 - حفر و تجهیز یک حلقه چاه

تکمیل مجتمع آبرسانی صنیع 7
450   12,212    ●تهرانخانی

حفرو تجهیز چاه روستای عبدل آباد و وصل به شبکه آبرسانی - حفرو 
تجهیز چاه روســتای مرتضی گــرد و اجرای خط انتقــال 1700 متر-  

استانداردسازی1000 متر شبکه صالح آباد و 70فقره انشعاب

تکمیل مجتمع آبرسانی شهید 8
120000800   ●ریتهرانی

طرح و ســاخت پکیج های نانو فیلتراسیون آب آشامیدنی به ظرفیت 
2500 متر مکعــب در شــبانه روز/  احداث 3 باب مخــزن زمینی به 

ظرفیت 4500 متر مکعب 
اجرای 6 کیلومتر خط انتقال با اقطار90,110,160,200,250,300 
/  احــداث 3 باب مخــزن هوایــی 100، 150و 200 متــر مکعبی در 
روستاهای چال طرخان، قلعه نو و جاده نظامی/ خرید و نصب دستگاه 
الکترولیز نمک طعام/ اجرای 4 ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 150 لیتر بر 
ثانیه/ احداث ساختمان سرایداری به مساحت 64 متر مربع/ احداث 
2 باب ساختمان تاسیسات به ابعاد 45 متر مربع/ اجرای دیوار کشی 
محوطه تاسیسات به طول 1000 متر/ تامین برق تاسیسات آبرسانی 
بی بی شــهر بانو و تقی آباد/ محوطه ســازی تاسیســات آبرســانی به 

مساحت 5000 مترمربع

آبرسانی روستای علی آباد رباط 9
حفر و تجهیز چاه، اجرای1600 متر خط انتقال، تامین برق80     6,000    ●رباط کربمکریم

حفر و تجهیز چاه آب آشامیدنی 10
حفر و تجهیز چاه به عمق 230 متر12     1,900   ● پیشواروستای طارند

تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای 11
تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای سربندان5     2,200    ●دماوندسربندان

تامین برق چاه آب آشامیدنی 12
تامین برق چاه آب آشامیدنی روستای لومان6         720    ●دماوندروستای لومان

13

اجرای خط انتقال،احداث 
مخزن،دیوارکشی وساختمان 

وتاسیسات آب آشامیدنی 
روستای لومان

اجرای خط انتقال،احداث مخزن،دیوارکشــی وساختمان وتاسیسات 25     2,170    ●دماوند
آب آشامیدنی روستای لومان

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای 14
حفاری یک حلقه چاه آب اشامیدنی به عمق 252 متر9     3,030    ●دماوندسربندان

کف شکنی و تجهیز چاه آب 15
کفشکنی چاه به عمق 50 متر6         850    ●دماوندآشامیدنی لومان

16
اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز 

چاه، تامین برق و احداث 
ساختمان بهرام آباد 

اجــرای  700 متر خــط انتقال، حفر و تجهیز چــاه، تامین برق و احداث 75     3,700 ●   اسالم شهر
ساختمان 

احداث مخزن زمینی 500 17
احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی نیکنامده45         296   ● شمیرانمترمکعبی نیکنامده

احداث تصفیه خانه فاضالب 18
احداث تصفیه خانه فاضالب ســعیدآباد با ظرفیــت 200 مترمکعب 800   33,759   ● پردیسسعیدآباد

در شبانه روز

 4252  243,561 مجموع
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شرکت آب و فاضالب روستایي کهگیلویه و بویراحمد در سال 
76  با مدیریت مهندس فیض اهلل پاسره، به صورت سازماني 
مستقل در راستاي ایجاد ، توسعه ، نگهداري ، بهره برداري ، 
بازسازي و مرمت تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تقسیم 
و  توزیع آب شــرب و بهداشــتي ، جمع آوري و انتقال و دفع 
بهداشتي فاضالب روستاها تشکیل شد. این شرکت هموراه 

برنامه هایي را در جهت بهبود آبرساني پایدار به همه روستاها، 
دفع بهداشتي فاضالب، فرهنگ سازي مصرف بهینه، ترمیم، 
اصالح و بازسازي شبکه ها، روش هاي نوین گند زدایي آب و 
مواردي از این دست را در اولویت هاي خود داشته و همانطور 
که در ادامه مي آید، بحمداله با آغاز به کار دولت تدبیر و امید 

این اقدامات شتاب بیش از پیش گرفته است.

اجرای  18 مجتمع بزرگ آبرســاني روستایي 
در کهگیلویه و بویراحمد

با تالش دولت و همکاري و همراهي نماینده هاي مردم در 
مجلس شوراي اسالمي و همچنین دستور اکید رهبر انقالب 
مبني بر توجه ویژه به شرکت هاي آب و فاضالب روستایي 
مبلغ 381 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی براي 
توسعه خطوط روستایي در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص 

یافت که نتایج زیر را در پي خواهد داشت.

برون سپاري خدمات و تقویت بخش خصوصي 
و تولید داخلي

برون سپاري خدماتي از قبیل خرید کاال و تجهیزات مورد 
نیاز پروژه هاي آبرساني،  ماشین آالت، خدمات مشترکین 
و 200 آبدار به بخش خصوصي و مواردي از این دســت در 
راستاي کاهش هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم، حذف 
گلوگاه هاي فســاد، کاهش هزینه هاي میلیاردي و جامه 
عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتي، حمایت از کار و اشتغال 

داخلي بوده است.

جهش شاخص بهره مندي از آب آشامیدني سالم
 یکي از شاخص هاي مهم در شرکت هاي آب و فاضالب، شاخص بهره مندي از آب آشامیدني سالم است که به لطف الهي و با 
تالش شبانه روزي کارکنان این شاخص در روستاهاي کهگیلویه و بویراحمد طي حدود 3 سال اخیر از 68 درصد به 73.15 

درصد رسیده که با بهره برداري از 18 مجتمع ملي در دست اجرا این رقم جهش قابل مالحظه تري خواهد نمود.

عملکردعنوان

9000 کیلومترطول کل لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع 

195ایستگاه های پمپاژ 

33779 متر مکعب در روزظرفیت ایستگاههای پمپاژ 

گفتني است هزینه آب رساني به هر خانوار روستایي در کهگلویه و بویراحمد به دلیل شرایط منطقه، صعب 
العبور بودن روستاها، پراکندگي و توپوگرافي خاص حاکم بر استان، قریب به 120 میلیون ریال مي باشد 

اختصاص 381 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی

آغاز به کار 18 مجتمع بزرگ آبرساني روستایي و 8 پروژه تک روستایي

471 روســتا با جمعیت قریب به 107 هزار نفر از آب آشــامیدني سالم 
برخوردار مي شوند.

878263 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این طرح ها است

برای سال 96 این مبلغ حدود 220 میلیارد ریال تعیین شده است

1641 روستا با جمعیت 310518 نفر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

 1002 روســتا با جمعیت 271527 نفر  تحت پوشش شرکت هستند که از این تعداد بیش از حدود 620 روستا باالي 20 نفر جمعیت 
دارند، در مجموع 88,16 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش هستند              

به دلیل شــرایط خاص استان و پراکندگي و نبود منابع پایدار در برخي مناطق، 146 روستاي استان با جمعیت  7730 نفر تحت پوشش 
آبرساني سیار هستند.

روستاهای کنتور گذاری شده، 979 روستا با جمعیت 276046 نفر

میزان توسعه خطوط انتقال: 2740,374کیلومتر // میزان توسعه شبکه توزیع: 3507,711 کیلومتر

240 منبع تامین آب داریم / حداکثر ظرفیت منابع تامین آب 104,38 میلیون متر مکعب در سال است

حجم کل آب تولیدی 14,721 میلیون متر مکعب در سال است

99 پروژه آبرسانی و 1 پروژه فاضالب روستایی در استان در حال اجرا داریم

57022 مشترکتعداد کل مشترکین

مهندس فیض اهلل پاسره: 

آب و فاضالب 
روستایي کهگیلویه   
و بویراحمد

مهندس فیض اهلل پاسره: 

آب و فاضالب 
روستایي کهگیلویه   
و بویراحمد
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

سالمت آب
سالمت آب بخش مهمي از اقدامات آب و فاضالب روستایي 
استان بوده که در همین راســتا قریب به 1002  روستا با 
جمعیت 270 هزار نفري به صورت منظم بررسي و کلرزني 

و کلرسنجي مي شوند.
از جملــه تغییرات قابــل توجه در این زمینــه میتوان به 
گندزدایي آب با روش نوین و ابداعي نمک طعام اشاره کرد 
که با تالش محققان شــرکت مطالعه و عملیاتي شده و هم 

اکنون در دو شهرستان استان اجرا مي شود.
تاسیس بزرگترین آزمایشگاه آب در میان شرکت های آب 

و فاضالب روستایی با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال

اولین فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد:
فاضالب روستای 35 خانواری شوتاور با هزینه ای قریب به 
35 میلیارد ریال ایجاد شــد/ شوتاور اولین روستای استان 
اســت که کاماًل رایگان به شبکه فاضالب متصل می شود/ 
تاکنون حدود 300 انشعاب فاضالب در این روستا به شبکه 

وصل شده است.

بزرگترین آزمایشگاه آب روستایی در کشور:
ســاخت و بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی آب کشور در 
میان آب و فاضالب های روســتایی بــا هزینه ای حدود 3 

میلیارد تومان
دســتگاه ms/gc ، یخچال هاي  نگهداري مواد، أتوکالو، 
کوره بک، کدروت سنج، do ،  ph  سنج، کلباکس و ظروف 
و شیشه آالت بخشی از تجهیزات آزمایشگاه بزرگ آبفای 
روســتایی اســتان اســت که در نوع خود از نوین ترین و 
پیشرفته ترین دســتگاه های موجود در بازار به شمار می 

روند.

برخي اقدامــات نوین صورت گرفته در آب و 
فاضالب روستایي کهگیلویه و بویراحمد

   مطالعه و شناسایي نیازهاي آبي و برنامه ریزي در جهت 
کاهش هزینه هاي تولید و مصرف انرژي، بطوریکه موجب 
کاهش 5 درصدي هزینه هاي تولید و همچنین کاهش 4 

درصدي هدر روي)پرت( آب شده است.
   جمع آوري 24 اشتراک بال استفاده برق که ساالنه قریب 

200 میلیون ریال به شرکت تحمیل مي کرد.
   جذب تعداد 6 نفر نیروي کارآمد با تحصیالت دانشگاهي 
معتبر  مرتبط از طریق فرایند قانوني اســتخدامي و توجه 

بیش از پیش به پتانسیل هاي موجود.
    پیگیــري در خصوص وصول مطالبات شــرکت با ایده 
درآمد هزینه شعب به گونه اي که حقوق و مزایاي پرسنل 
هر شهرســتان به صورت ماهیانه و صد درصدي پرداخت 

مي شود
    مســتند سازي فعالیت هاي شرکت)عملیات مربوط به 
احداث سیستم هاي آبرساني( و مدلسازي آنها در سیستم 

)GIS(اطالعات جغرافیایي
    حذف کلــر از چرخه گندزدایي آب در برخي از مجتمع 
هاي آبرســاني و جایگزین نمودن روش ابداعي الکترولیز 

نمک طعام براي اولین بار در استان
    آغــاز بــه کار عملیات اجرایــی مجهز و بــه روز ترین 
آزمایشگاه ســنجش کیفیت آب در شرکت آب و فاضالب 
روستایی که پیش بینی می شود تا پایان 95 به بهره برداری 

کامل برسد



www.barghab. i r 502018
February

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
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 افتتاح 63 طرح آبرسانی روستایی گیالن 
در دهه فجر امسال

63 طرح تامین آب شرب و توسعه شبکه های آبرسانی 
روســتایی 12 شهرســتان گیالن در ایام اهلل دهه فجر 

امسال به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن 
با گرامیداشــت دهه مبارک فجر و چهلمین ســالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، گفت: با بهره 
برداری از این طرح ها 35 هزار نفر در 66 روستای استان 
از نعمت آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی برخوردار می 

شوند.
محبعلی رنج ور افزود: بیش از 380 میلیارد ریال برای 

اجرای این طرح ها هزینه شده است.

وی گفت: برای آبرسانی به این جمعیت روستایی گیالن 
3 حلقه چاه، 2 دهنه چشمه، 7 باب ایستگاه پمپاژ، هزار 
و 680 مترمکعب مخزن و 583 کیلومتر خطوط انتقال 

و توزیع اجرا شده است.
وی ادامه داد: با افتتاح طرح های دهه فجر امسال 1.69 
درصد به شــاخص بهره مندی روستاهای گیالن از آب 
شرب سالم و بهداشــتی افزوده می شود و این عدد به 

76.37 درصد می رسد.  
وی، با بیان اینکه تا قبل از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی، هیچ یک از روستاهای گیالن از آب آشامیدنی 
مناسب برخوردار نبودند، گفت: به برکت نظام جمهوری 
اسالمی، هم اکنون بالغ بر 784 هزار نفر در یکهزار و 781 

روستای استان از این نعمت مهم برخوردارند.
رنج ور افزود: آب شرب این روستاها از 402 حلقه چاه، 
551 دهنه چشــمه، 17 هزار و 862 کیلومتر شــبکه 
توزیع، 3 هزار و 992 کیلومتر خطوط انتقال، 592 باب 
ایســتگاه پمپاژ و 141 هزار مترمکعب مخزن در حال 

تامین است.
وی، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه گیالن 
از استان های پیشــرو در زمینه احداث شبکه فاضالب 
روستایی است، گفت: هم اکنون از محل تسهیالت بانک 
توسعه اســالمی عملیات اجرایی 5 طرح احداث شبکه 

بهداشتی فاضالب در گیالن آغاز شده است.   
وی افزود: اعتباری بیش از 500 میلیارد ریال برای این 

طرح ها پیش بینی شده است.
رنج ور، پروژه های اجرا شده تصفیه خانه فاضالب را در 
روســتاهای امامزاده ابراهیم شفت، مبارک آباد رشت، 
پاشاکی الهیجان، ویرمونی آستارا و مسکن مهر آستانه 
اشرفیه عنوان کرد و گفت: تاکنون این تصفیه خانه ها 
در روســتاهای امامزاده ابراهیم و مسکن مهر آستانه 

اشرفیه اجرا شده است. 
وی، با اشاره به اینکه هر یک از این پروژه ها دارای مزیت 
های خاصی هســتند، افزود: هزینه تصفیه فاضالب هر 

خانوار روستایی استان یکصد میلیون ریال است.
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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
روستایی چهارمحال و بختیاری گفت:خدمات 
آبرسانی به روستاها در دولت یازدهم و دوازدهم یک خدمت 
ماندگار و در عین حال کارنامه درخشانی برای این مجموعه 
خدمتگزار است. دولت تدبیر و امید در سال های اخیر توجه 
ویژه ای به موضوع آبرسانی روستایی داشته واز مهمترین 
این دستاوردها تالش برای ایجاد زیرساخت های مناسب 
از جمله تامین آب آشامیدنی ســالم در روستاها است که 
این عامــل، خود نقش مهمی در ماندگاری روســتاییان و 
تامین ســالمت آنان داشته اســت. وی از بهره برداری از 
5 طرح آبرســانی با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال در 

دهه فجر امسال خبر داد.این طرح ها در مناطق روستایی 
شهرستان های اردل، لردگان، کوهرنگ و بروجن بوده و 22 
روســتا با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر از نعمت آب شرب 
سالم و بهداشــتی بهره مند می شوند. وی خاطرنشان کرد 

طول خط لوله گذاری 
در این طرح ها 92/7 کیلومتر، طول شبکه 

توزیع 135/94 کیلومتــر، مجموع حجم مخازن ذخیره 
6850 متر مکعب، طول خط انتقال برق 8800 متر، تعداد 
انشــعابات 2509 فقره، ، محوطه ســازی و فنس کشی به 
مســاحت 10900 متر و تعداد چاههای حفر شده 6 حلقه 
بوده اســت. همچنین با توجه به صعب العبور بودن مسیر، 
اقدام به احداث جاده دسترسی در این مجتمع ها جمعا به 

طول 35/7 کیلومتر شده است.
وی در پایــان افزود دغدغه اصلی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان تامین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار 
برای قشر زحمتکش روستایی بوده و این شرکت تا کنون 
با تمام توان خــود برای عمل به ایــن خدمت الهی تالش 

نموده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان در سی و نهمین فجر انقالب تشریح کرد: 

تأمین آب شرب 22 روستا در چهارمحال و بختیاری
شتاب بخشی آبرسانی به روستاها، خدمت ماندگار دولت یازدهم و دوازدهم

   مجتمع ارمند لردگان 
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   مجتمع میالس لردگان

   مجتمع سرچاه لیرابی اردل
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به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان دکتر عبداالحد ریکی اظهار داشت: 
این طرح ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و 

برای بهره برداری آماده شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح هــا اعتباری افزون بر 353 

میلیارد ریال صرف شده است.
وی تصریح کرد: اجرای 83 کیلومتر خط انتقال، 42 کیلومتر 
شبکه توزیع، 123 کیلومتر شــبکه داخلی ، احداث 6250 
متر مکعب مخزن ذخیره و حفر 6 حلقه و تجهیز 5 حلقه چاه 

از جمله اقدامات انجام شده در این یازده طرح است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی سیســتان و 
بلوچســتان طرح های مهم این شرکت در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی شامل مجتمع 
آبرسانی بندینی: شامل فاز 6  با 7 روستا با جمعیت 3 هزار و 

864 نفر از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

آبشیرین کن مجتمع آبرســانی گوهرکوه : با بهره برداری از 
این مجتمع که حجم عملیاتی شامل:  210  متر خط انتقال 
برق ، نصب یکدستگاه ترانس 50 کاوا می باشد 19 روستای 
با جمعیت 2 هزار و 860  نفر از آب آشامیدنی سالم بهره مند 

می شوند خواهند شد.
مجتمع آبرسانی دشت سوران : با بهره برداری از این مجتمع 
که حجم عملیات اجرایی آن شــامل : 24 هزار و 500 متر 
خط انتقال و 700  متر خط انتقال برق، نصب یکدســتگاه 
ترانس 100  کاوا حفر و تجهیز 2 حلقه چاه است  7 روستای 
با جمعیت 1 هزار و 809 نفر از آب آشامیدنی سالم بهره مند 

می شوند.
مجتمع آبرسانی کهن عیسی: با بهره برداری از این مجتمع 
آبرســانی که حجم عملیات اجرایی آن شامل:20 هزار متر 
خط انتقال ، 27 کیلومتر شــبکه توزیع ، احداث 550 متر 
مکعب مخــزن ذخیره و 230  متر خــط انتقال برق ، نصب 

یکدستگاه ترانس 25  کاوا حفر و تجهیز 1 حلقه چاه است  7 
روستای با جمعیت 1 هزار و 170 نفر از آب آشامیدنی سالم 
بهره مند می شــوند.  از دیگر پروژه های مهم نیز خرید 11 

دستگاه تانکر آبرسان سیار می باشد. 
ریکی همچنین خاطرنشــان کرد: همچنین 4 پروژه بزرگ 
آبرســانی نیز با تحت پوشــش قراردادن 303  روستا آماده 

کلنگ زنی عملیات اجرایی هستند.
وی تصریــح کرد: اجــرای 111 کیلومتر خــط انتقال، 11 
کیلومتر شــبکه توزیع، احداث 14 هزارو 800 متر مکعب 
مخزن ذخیره ، حفر تجهیز 6 حلقــه چاه، 2 هزارو 500 متر 
خط انتقال برق ، نصب 2 دستگاه ترانس به حجم 150  کاوا 

از جمله عملیات اجرایی  در این 4 طرح  کلنگ زنی است.
 با بهره بــرداری از این طرح های افتتاحیه شــاخص بهره 
مندی از آب آشامیدنی روســتایی در این استان نیم درصد 

ارتقا می یابد.
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 تشریح عملکرد 100 روز گذشته  شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان سیستان و بلوچستان در دولت دوازدهم توسط
 مدیر عامل و رییس هیئت مدیره این شرکت

آب آشامیدنی سالم برای
 60  روستای سیستان و بلوچستان
 در راه  است

مدیر عامل و رییس هییت مدیره شــرکت آب و فاضالب روستایی استان سیستان 
و بلوچستان عملکرد این شرکت در 100 روز گذشته دولت دوازدهم را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان از بهره برداری 11 

طرح آبرسانی روستایی در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی امسال در این استان 
خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرح ها 23 هزار و 509 نفر به آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد.
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به مناسبت گرامیداشــت دهه مبارک فجر 5 پروژه شامل 
آبرسانی روستایی، ارتقای تصفیه خانه و فاضالب روستایی 

در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضالب روستایی مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی 
مدیر عامل آبفار استان در گفتگویی ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجــر و تبریک و تهنیت این ایام اظهار داشــت: به 
یاری خداوند و تالش مدیران امور و همکاران ساعی شرکت 
توانستیم 3 پروژه آبرسانی روستایی را در سطح روستاهای 

گلوگاه، بهشهر و نور آماده بهره برداری کنیم.
وی افزود: فاز اول پروژه فاضالب روستایی در شورکا جویبار 
که از مدتها پیش آغاز شــده بود و نیز پروژه ارتقای تصفیه 

خانه کالردشت نیز در این ایام به بهره برداری می رسد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی مازندران این 
پروژه ها را شامل آبرســانی روســتایی نظام محله گلوگاه، 
مجتمع آبرسانی روستایی زاغمرز بهشهر، مجتمع آبرسانی 
روســتایی قلعه کتی نور، ارتقاءتصفیه خانه کالردشت و فاز 
اول فاضالب روستایی شورکا خواند و گفت: برای بهره برداری 

از این پروژه ها 140921 میلیون ریال اعتبار هزینه شــد که 
با افتتاح این پروژه ها 3445 خانوار 11 روســتای اســتان با 

10127 نفر از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
مهندس مجیــد عبدالهی افزود: برای بهره بــرداری از این 
پروژه ها حفر و تجهیز دو حلقه چاه، اجرای 25/25 کیلومتر 
خط انتقال و 47/4کیلومتر شــبکه توزیع، احداث 5 واحد 
ایســتگاه پمپاژ، خرید- نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل 
ژنراتور و ســاخت مخازن ذخیره زمینی بــه حجم 2050 

مترمکعب انجام شده است.

آغاز بهره برداری از 5 پروژه آب و فاضالب روستایی 
مازندران در دهه مبارک فجر

آغاز بهره برداری از 5 پروژه آب و فاضالب روستایی 
مازندران در دهه مبارک فجر

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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مدیر امور آبفار شهرستان سلطانیه گفت: همزمان با ایام اله 
مبارک دهه فجر پروژه آبرســانی روســتاهای ویک و چپ 
دره از توابع شهرستان ســلطانیه با مشارکت اهالی به بهره 

برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان، مجتبی قزل سفلو با اعالم خبر فوق افزود: به 
مناســبت ایام اله دهه فجر با حضور سرپرست فرمانداری، 
بخشدار مرکزی و مدیر امور آبفار شهرستان پروژه آبرسانی 
روســتای ویک با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون 

ریال و با مشارکت اهالی روستا به بهره برداری رسید.
مدیر امور آبفار شهرستان ســلطانیه تصریح کرد: احداث 
شبکه توزیع به طول 4 کیلومتر، حفر و تجهیز چاه، احداث 

موتور خانه، خرید خط برق و خط انتقال به طول 2 کیلومتر را 
از فعالیت های انجام گرفته در پروژه آبرسانی روستای ویک 
برشمرد.  قزل سفلو در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه روستای 
چپ دره خاطر نشان ساخت: شــبکه توزیع روستای چپ 
دره به طول 2 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال 

با مشارکت اهالی روستا در این ایام به بهره برداری رسید.
 این مقام مســئول افزود: وی افزود: با افتتاح این دو پروژه 

165 خانوار روستایی از نعمت آب سالم بهره مند شدند.
مدیر امور آبفار شهرستان سلطانیه گفت: همزمان با ایام اله 
مبارک دهه فجر پروژه آبرسانی روستاهای ویک و چپ دره 
از توابع شهرستان سلطانیه با مشارکت اهالی به بهره برداری 

رسید.

 در ايام اله دهه فجر؛
پروژه های آبرسانی روستای ويک و چپ 

به بهره برداری رسيد

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 
گفــت: 12 پروژه با اعتبار 127 میلیــارد ریال در دهه فجر 

سال جاری در استان زنجان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان، رضا کابلی با اشــاره به کلنگ زنی دو پروژه انتقال و 
احداث تصفیه فاضالب در روســتاهای استان، اظهار کرد: 
شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب به طول 7550 متر 
و احداث تصفیه خانه با حجــم 350 متر مکعب در روز در 
روستای تهم شهرستان زنجان و با اعتبار 60 میلیارد ریال 
با اعتبار وام بانکی توســعه اسالمی و نیز شبکه جمع آوری 
و خط انتقال فاضــالب به طول 9200 متر و احداث تصفیه 

خانه با حجم 220 متر مکعب در روز در روستای نصیرآباد 
شهرســتان خرمدره با اعتبار 63 میلیارد ریال با اعتبار وام 

بانک توسعه اسالمی در ایام اله دهه فجر کلنگ زنی شد.

وی افــزود: اجرای 4 کیلومتر شــبکه توزیــع، حفر چاه و 
تجهیزات متعلقه، احداث موتور خانه، خط برق و اجرای 2 
کیلومتر خط انتقال آب روستای ویک شهرستان سلطانیه 

مدیر عامل آبفار زنجان خبر داد؛

بیش از 12 پروژه 
در دهه فجر 
به بهره برداری
 رسید
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آب یکی از مقدس ترین عناصر طبیعی 
نزد ایرانیان باستان و نیز در فرهنگ 
اســالمی به شــمار می رود. بر طبق 
باورهای اساطیری ایرانیان باستان، 
آب در گاهنبــار دوم، از گاهنبارهای 
ششــگانه آفرینش، آفریده شــده 
اســت ایرانیان باستان آب را مقدس 
می شــمردند و به هیچ وجــه آن را 
نمی آلودند و در تمیز نگاه داشــتن و 
مصرف آن دقت و توجــه خاصی به 

کار می بردند. 
با بررســي قرآن، احادیــث و روایات 
دیني نیز متوجه مي شــویم که آب 

عامل حیات بخشي، روزي رساني، ایجاد آرامش، 
مقام اســتواي عرش الهي و مواردي از این دست 

است.
در برخي ازآیــات و  احادیث از آب به عنوان اولین 
مخلوق خدا یاد شده است:«أٌول ما خلق اهلل الماء« 
که بر رجحان و تقدم آفرینش آب بر ســایر عناصر 
داللت دارد. در فرهنگ اســالمي ما ذکرشده که 
خدای  واال  تقدیر  خالیق  را  پنجاه  هزار  سال  پیش  
از  آن که آسمان ها  و  زمین  را  بیافریند ثبت  کرد  و  

عرش وی بر آب  بود.
  در سنت ایرانی و اسالمی ما به دلیل حضور کشور 
ایران در منطقه خشــک و بیابانی و کمبود آب در 
کشــور بحث آب و وقف آب جزو خیرات محسوب 
می شود. مشــکل دســتیابی ایرانیان به آب علی 
الخصوص در مناطق خشک و بیابانی کشور و باور 
به خشنودی خداوند و پاداش آب دادن به دیگران 
سبب شده است تا بخشش آب، وقف و خیرات آن 
و آب رسانی از طریق قنات، چشمه، چاه، آب انبار 
و حقابه بــه عنوان یک رفتــار فرهنگی و مذهبی 

شناخته می شود. 
استان زنجان نیز هرچند جزو استان های خشک و 
بیابانی محسوب نمی شود اما به دلیل تغییر اقلیم و  
استفاده بیش از حد از منابع آبی زیر زمینی استان 
زنجان نیز با بحران آب مواجه است. در ابتدای سال 
جاری، 202 روستا با بحران آب مواجه بودند که با 
تالش های صورت گرفته تعداد روستا های بحران 

زده به 121 روستا کاهش یافته است .
البته این کاهش دلیل بر بهبود روند مشکالت آبی 

استان زنجان نیست. در حال حاضر اکثر روستاهای 
استان زنجان کم یا زیاد با مشکالت آبی مواجه اند 
اما برای حل این مشکالت نمی شود فقط چشم به 
دولت داشت. مردم و اهالی نیز باید در این راه،دولت 

و مسئولین را همراهی کنند.
 خوشبختانه مردم استان در مقوله فرهنگ کار خیر 
در کشور زبان زد هستند وجود موسسات خیریه ای 
مانند مهران، خیرین مدرسه ساز  و دیگر موسسات 
خیریه شاخص در سطح کشور دیلی این ادعاست.

از ایــن روحیه و فرهنگ نیز میتــوان باحمایت از 
موسســات خیریه آب رســان که خوشبختانه در 
اســتان زنجان تاسیس شده اســت در گسترش 

فرهنگ خیریه در حوزه آب نیز استفاده کرد .
 در حال حاضر در اســتان زنجانپروژه آب رسانی  
100 روســتا به صورت خیریه به بهــره برداری 
رسیده اســت همچنین با همکاری اهالی روستا و 
موسسه خیریه آب رسان 55 کیلومتر خط انتقال، 
109 کیلومتر شــبکه توزیع، 12 رشــته قنات به 
طول 1719 متر حفر و الیروبی ،40 حلقه به عمق 
2300 متر حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و دستی، 
22 مورد خریــد برق، 39 باب احــداث و تکمیل 
موتورخانه، 4050 متر مکعــب احداث و تکمیل 
مخزن که با مشــارکت 43 درصدی اهالی به بهره 

برداری رسیده است. 
با ادامه این روند و گســترش فرهنگ خیریه های 
آب میتوان امید داشت که بسیاری از مشکالت در 
روستاها با همکاری اهالی مرتفع شده و بار بزرگی از 
روی دوش دولت و دستگاه متولی بحث آب رسانی 

برداشته شود.

با اعتبار2 میلیارد و 500 میلیون ریال، اجرای 2 کیلومتر شبکه 
توزیع با اعتبار 400 میلیون ریال در روستای چپدره شهرستان 
سلطانیه و حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق روستای شکورآباد 
با اعتبار 600 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ، دهیاری و 
مشــارکت مردمی در دهه فجر امسال در شهرستان سلطانیه به 

بهره برداری رسید.
مدیر عامل شرکت آبفار زنجان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی 3 
پروژه در شهرستان ایجرود خاطر نشان کرد: افتتاح پروژه خط 
انتقال روســتای سفید کمر به صورت مشارکت مردمی با اعتبار 
900 میلیون ریال، افتتاح پروژه آب رســانی روستای آرمتلو با 
مشارکت خیرین، بسیج سازندگی استان و شرکت آبفار استان 
زنجان با اعتبــار 500 میلیون ریال افتتاح و پــروژه تامین آب 

روستای چولچه صائین نیز کلنگ زنی شد.
کابلی ادامه داد: در شهرســتان طارم  نیز پروژه احداث شــبکه 
توزیع و انشعاب گذاری روستای سرخه سنگ شهرستان طارم 
با مشارکت مردمی، بسیج سازندگی استان، بخشداری مرکزی و 
امور آبفار شهرستان و نیز پروژه بهسازی چشمه و احداث حوضچه 
آبگیر و اصالح خط انتقال آب شرب مجتمع جزال شهرستان طارم 

با مشارکت مردمی در ایام اله دهه فجر به بهره برداری رسید.
 وی خاطر نشان کرد: در شهرستان ماهنشان نیز پروژه بازسازی 
قنات آب شرب روستای آقکند با اعتبار 300 میلیون ریال  و نیز 
پروژه بازسازی قنات آب شرب روستای چهارطاق در ایام اله دهه 

فجر به بهره برداری رسید.

رضا کابلی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان: 

 بحران آب، بحرانی که باید
 با مساعدت اهالی رفع شود
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وی در ادامه افزود: درحال حاضرآبرســانی به تعداد 22 روستای استان  دردست اقدام می 
باشد. ومهم ترین دشواری دراجرای طرح های مذکور عدم تخصیص منابع مالی  کافی،وجود 
خشکسالی پی درپی درچندسال اخیر،محدودیت منابع آب  رشد تقاضای مشترکان،نبود  
توازن بین تعرفه ها و قیمت تمام شده ناشي وجود نگرش سنتي به آب به عنوان کاالی ارزان 
و قابل دســترس و عدم  مصرف بهینه آب در این موضوع،  تامین آب را با مشــکالت جدی 

همراه ساخته است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر تامین آب سالم بهداشتی پایدار برای 
مشترکین را وظیفه ذاتی شرکت آب وفاضالب دانست واظهار کرد: خشکسالی به عنوان یک 
پدیده طبیعی به مدد دانش، آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش بینی و کنترل 
می باشد و با مدیریت صحیح می توان خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند.درمناطقی که 
دسترســی به آب دریا می باشد استفاده ازتصفیه آب ودرمحل هایی که دسترسی به آب لب 
شور یا بی کیفیت وجوددارد ازتصفیه آب بادرنظرگرفتن مضرات پساب آن درمحیط زیست 
استفاده گردد.تفکیک آب شرب از آب بهداشتی  به روش ایستگاه های برداشت ،انتقال آب 

بوسیله تانکر یا تصفیه خانه ویا آب باکیفیت باسیستم لوله گذاری استفاده می شود.
وادامه داد:یکی دیگرازبرنامه های این شرکت مدیریت مصرف وکنترل آن است ومی بایست 

  مهندس  مسعود نصوری رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی استان 
بوشهر در خصوص وضعیت آبرسانی به روستاها وتامین اعتبار آن ازمحل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی و جمعیت تحت پوشــش  شرکت بیان داشت: از سال گذشته تاکنون  دراستان بوشهر تعداد 
48 روســتا باجمعیت 14664 نفر ازطرح های مذکور درمناطق روستایی استان بوشهر بهره مند 
شــدند.همان طور که می دانید بین ویژگیهاي محیط طبیعي و اجتماعي و مسایل آب و آبیاري و 
بهبود وضعیت زندگي روســتاییان ارتباط مستقیمی وجوددارد.  ونقش آب  دررسیدن به توسعه 
پایدار درروستاهابسیارمهم است.. زیرا وجود فعالیت های مختلف درروستاها  درچارچوب عوامل 
محیط طبیعی وآب ســالم ودردسترس متمرکز اســت واین موضوع بیانگر نقش آب درتوسعه 

پایدارروستایی است.

افتتاح 6  پروژه  شرکت آبفار 
استان بوشهر در دهه  فجر

همزمان با ایام مبارک دهه فجر 6 پروژه شــرکت 
آب وفاضالب روســتایی استان بوشهرافتتاح وبه 

بهره برداری  میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
بوشــهر در خصوص این خبربیان داشت: 6 پروژه 
این شرکت با اعتباری بالغ بر131.5 میلیارد ریال 

در دهه  مبارک فجر به افتتاح می رسد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفار اســتان 
بوشهر مســعود نصوری در ارتباط با پروژه های 
آمــاده افتتاح اظهار داشــت: نخســتین پروژه 
تاسیســات و مخزن 2 هــزار مترمکعبی زیارت و 
الور شهرستان دشــتی با 32 میلیارد ریال اعتبار 

آماده افتتاح است.
وی در ادامه افزود: شمار روستای زیر پوشش این 
مخزن هشت روستا با جمعیت سه هزار و 982 نفر 
و ظرفیت ایستگاه پمپاژ آن نیز  85 متر مکعب در 

ساعت به مساحت 260  متر مربع است.
نصوری ادامــه داد: دومین پروژه آمــاده افتتاح 
تاسیسات و مخازن بتنی مجتمع بادوله شهرستان 
دشــتی با 33 میلیارد ریال است که 10 روستا با 
جمعیت 6 هزار و 784 نفر زیر پوشــش این پروژه 

قرار دارد.
وی با اشــاره به افتتاح شــبکه آبرسانی روستای 
محمد صالحی اظهار داشــت:  این روســتا 409 
خانوار با جمعیت یکهزار و 515 نفر است که پروژه 
احداث شــبکه آبرسانی آن از ســال گذشته آغاز 

شده بود.
وی با اشاره به اعتبار 18 میلیارد ریالی این پروژه 
ادامه داد: شبکه توزیع آب روستای محمد صالحی 
19 کیلومتر اســت که آب موردنیاز آن خط کوثر 

تامین شده است.
نصوری با اشــاره به چهارمین پروژه قابل افتتاح 
اظهارکرد: پروژه خط انتقال آب از مخزن 2 کوثر تا 
انشعاب سه راهی عامری شهرستان دیلم  از دیگر 

پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر است.
وی بیان داشت: 36 روســتا و 2 شهر با 36 هزار و 
652 نفر جمعیت زیر پوشش این شبکه قرار دارد.
نصوری ادامه داد: این پروژه خط انتقال آن ســه 
کیلومتر اســت که با 28 میلیــارد ریال اعتبار در 

سال جاری احداث شده است.
وی اظهار داشــت: شبکه آبرســانی به روستای 
باغک شــمالی نیز از جمله پــروژه های افتتاحی 

دهه فجر است.
نصوری ادامه داد: با افتتاح این شبکه 168 خانوار 
با 506 نفر جمعیت از نعمت آب آشامیدنی سالم 

برخوردار می شوند.
وی یادآور شــد: منبع تامین آب روستای باغک 
شمالی خط کوثر و طول شــبکه توزیع آن نیز 7 

کیلومتر است.
نصوری ادامــه داد: پروژه آبرســانی روســتای 
محمدصالحی بــا اعتباری بالغ بــر پنج میلیارد 
ریال از سال گذشته آغاز شده و اکنون آماده بهره 

برداری است.
وی اظهار داشت: پروژه آبرسانی به روستای باغک 
جنوبی نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه 
فجر است که 411خانوار با یکهزار و 445 نفر زیر 

پوشش  این شبکه قرار دارد.
نصوری افزود: این پروژه که با اعتبار 15.5 میلیارد 
ریالی عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شد 

طول شبکه توزیع آن 25.3  کیلومتر است.
وی افزود: شماره قابل توجهی از پروژه های شرکت 
آبفار استان بوشهر نیز اکنون عملیات اجرایی آنها 
در حال انجام اســت و تا هفته دولت ســال آینده 

آماده افتتاح می شود.
وی همچنین با اشاره به بحران کم آبی ادامه داد: از 
روستائیان انتظار می رود با توجه به کاهش بارش 
و پایین رفتن سفره های آب زیرزمینی در مصرف 

آب نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

مهندس  مسعود نصوری رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر

تامین آب سالم بهداشتی 
پایدار از وظایف ذاتی 

شرکت آب وفاضالب

مهندس  مسعود نصوری رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر

تامین آب سالم بهداشتی 
پایدار از وظایف ذاتی 

شرکت آب وفاضالب
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مدیریت مصرف درطول خطوط انتقال ،شبکه توزیع ،مخازن 
وتاسیسات مدیریت گردد.

مهندس نصــوری یکی از مهمترین مــواردی که در مدیریت 
بحران نقش اساسی داردرا  اطالع رسانی شرایط و ایجاد فضای 
آگاهی بخشی وهمکاری در میان مردم دانست . به همین منظور 
با تشکیل جلسات و توجیه شرایط، بایستی نسبت به ایجاد این 
فضا در مردم اقدام نمود و با مشارکت مردم در طرح های صرفه 
جویی در مصرف آب،  مانندحذف فعالیت های پر مصرف آب می 
توان موفقیت برنامه های جامع مهار خشکسالی را افزایش داد.

همچنین شناسایی ظرفیت های مقابله با خشکسالی نیزازبرنامه 
های مقابله بابحران خشکسالی می باشد.

وی به برنامه های انجام شــده توسط شــرکت آب وفاضالب 
روستایی استان بوشهر درحوزه فرهنگی برای مدیریت کردن 
تقاضا اشاره ای داشت وافزود: درخصوص مدیریت آب دوموضوع  
وجوددارد  یکي بحث تامین آب جدید براي نیازهامی باشــد و 
بحث دیگر مدیریت تقاضا و مصرف اســت. انجام فعالیت هاي 
مربوط به مدیریت تقاضا به دلیل پیش نیازهاي اجتماعي کار 
آساني نیست. باید مردم را قانع کنیم که مدیریت شده مصرف 
کنند. در کشورهاي توسعه یافته این کار انجام شده است. یعني 
سرانه مصرف آب علی رغم رشد نه تنها افزایش نیافته بلکه ثابت 
مانده است.  وآب مورد نیاز توســعه از طریق مدیریت تقاضا و 
مدیریت مصرف تامین شده است. لذافرهنگ سازی این موضوع 

درکشورما استان بوشهرضروری بنظر می رسد وبرای تحقق این 
موضوع دراستان باتوجه به شرایط اقلیمی و بحران کم آبی برنامه 
های مدیریت مصرف طی این چند سال برای قشرهای مختلفی 
در سطح روستاها ی استان به اجرا در آمده که مساجد و مدارس 
کانون اصلی برنامه های اجرا شده هستند.و با توزیع بروشورهای 
راهکارهای مصرف بهینه آب و حضور کارشناســان درمدارس 
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با مقوله های و راه های 
مصرف بهینه آن آشنا نموده اند. حضور در بین مردم نسبت به 
اهمیت صرفه جویی آب کارگاه های آموزشی ویژه ای را برگزار 
کردند که با اســتقبال خوبی از جامعه هدف نیز مواجه شــده 
است. حضور کارشناسان در برنامه های پرمخاطب صدا و سیما 
و مصاحبه با رســانه های مختلف از دیگر اقدام های انجام شده 
در راســتای مصرف بهینه آب است که با بررسی بازخوردهای 
آن تاثیرگذاری قابل توجهی در روســتائیان ایجاد کرده است.

موضوع خشکسالی های پی در پی و به دنبال آن کاهش حجم 

آب ســفره های زیرزمینی، ضرورت کاهش مصرف سرانه آب 
به منظور جلوگیری از بحران بی آبی در سطح روستاها، ایجاد 
حساســیت بیشــتر برای صرفه جویی در مصرف آب از جمله 
موارد مهمی است که در ویژه برنامه های یاد شده برای جوامع 

روستایی استان بوشهر ارائه شده است.
مهندس  مســعود نصوری در خصــوص عملکرد،نقاط ضعف 
ونقاط قوت شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر بیان 
داشت: رشد تقاضای مشترکان که به دنبال آن افزایش رقابت 
بین نیازمندي هاي آبي بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت 
و شرب است تبدیل به یک معضل جدی برای شرکت های آب 
و فاضالب  شــده که این موضوع در استان های کم آب جنوبی 

کشور به مراتب بیشتر است.
وی ادامه داد:نبود تناســب توســعه منابع آبی و استقرار مراکز 
جمعیتي و صنعتي، محدودیت منابع آبی در کنار افزایش مصرف 
سرانه آب که عمده دلیل آن نیز ارتقا سطح رفاه و بهداشت مردم 

است بیش از بیش به بحران کم آبی دامن زده است.
مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهرافزود:تداوم خشکسالي 
و نوسانات جوي و برداشت بیش از حد از سفره هاي زیرزمیني 
و روند روبه رشد آلودگي منابع آب ناشي از عملکرد بخش هاي 
مختلف صنعتي، کشاورزي و انساني از دیگر مواردی است که 
بحران کم آبی شــرکت آب و فاضالب را روز به روز تشدید می 
کند. در این بین محدودیت منابع مالي جهت سرمایه گذاري در 

طرح های توسعه، نبود  توازن بین تعرفه ها و قیمت تمام شده 
ناشــي و وجود یک سری محدودیت هاي قانوني براي منطقي 
کردن ن قیمت خدمات آب وفاضالب نیز موجب شده تا طرح 
های توسعه ای با ســرعت قابل قبولی انجام نگیرد. با همه این 
محدودیت ها نگرش سنتي به آب به عنوان کاالی ارزان و قابل 
دسترس و عدم  مصرف بهینه آب در این موضوع،  تامین آب را 

با مشکالت جدی همراه ساخته است.
وی درادامه افزود:در این بین اولویت بخشي به مدیریت تقاضا 
)مصرف( نســبت به مدیریت عرضه )تامین(، ارتقا روز افزون 
مســتمر کیفیت عرضه خدمات آب و فاضالب به مشترکین، 
تهیــه برنامه برای  اجراي طرح هــاي فاضالب باهدف جبران 
عقب ماندگي هاي این بخش درکشور ، ایجاد ساختار وتبیین 
واعمــال روش هاي بازدارنده وپیشــگیرانه برای جلوگیری از 
آلودگي منابع آب از جمله نقاط قوت شرکت های آب و فاضالب 
اســت که طی این چند سال مورد توجه جدی کارشناسان امر 

قرار گرفته است. 
همچنین بیان داشت:اعمال راهکارهاي مناسب تجهیزمنابع 
مالي با استفاده ازظرفیت هاي دولتي، بخش خصوصي و خارجي 
متناسب با توسعه طرحها و پروژه ها ، بهره گیري ازکلیه شیوه 
هاي آموزش همگاني برای ایجاد حساســیت در موضو تامین 
آب از جمله مواردی اســت که نوید بخش شرایطی مطلوب تر 
نسبت به سالیان گذشته در حوزه شرکت و آب و فاضالب است.  
وهمینطوربکارگیری شــیوه های علمی مبتنی بر پژوهش و 
مطالعات صورت گرفته در این بخش و تقویت ارتباط بین صنعت 
و جامعه دانشگاهی نیز از جمله تحوالت اثر بخش شرکت های 
آب و فاضالب اســت که در عرصه تقاضــا و عرضه آب  تغییر و 

تحوالت بسیار مثبت و ارزشمندی پدید آورده است.
وی در خصوص اولویت های کاری شرکت آبفاراستان بوشهر با 
توجه به  خشکسالی طوالنی مدت بیان کرد: تالش بیش از پیش  
برای آگاه سازی جامعه در راستای تبیین واقعیت های حوزه آب 
که تحقق این مهم بطور خودکار می تواند با ایجاد حساسیت در 
مردم نسبت به مقوله آب و نحوه مصرف آن اثر بخش واقع شود.
نصــوری ادامه داد:همچنین نیاز اســت که بــا هدف کاهش 
استهالک پروژه های حمایت های مالی در بخش بهره برداری 
و نگهداری شــرکت آب و فاضالب را افزایش دهد تا در بحران، 
خشکسالی، رشــد روز افزون جمعیت و همچنین هدر رفت، 

شرکت آب و فاضالب با مشکل جدی مواجه نشود. 
مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهرچشم انداز وافق صنعت آب 
وفاضالب جهت ارتقای خدمات در این صنعت  راحول محورهای 
کاهش زیان های اقتصادی ،بهره وری منابع انسانی و..دانست 
وگفت: در بخش  آب مشــارکت مستقیم بخشهاي اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي، زیربنایــي و خدماتي در محدوده هر یک 
از حوضه هاي آبریز کشور براي دستیابي به مدیریت یکپارچه 
آب یک ضرورت انکار ناپذیر اســت. ایــن مدیریت یکپارچه و 
سازگار با شرایط اقلیمي و زیست محیطي با هدف ایجاد تعادل 
و پایداري بین منابع و مصارف آب یک گام اساسی و اثرگذار در 

حوزه صنعت آب است.
وی ادامه داد:دسترســي و برخــورداري صددرصد جمعیت 
کشور به آب شرب وبهداشتي با معیارها واستانداردهاي کمي 
وکیفي، دسترســي وبرخورداري کلیه شــهرها وروستاهاي 
مواجه با بحران زیســت محیطي به ســامانه هاي جمع آوري 
تصفیه و دفع فاضالب، تالش برای خودکفایي مالي واحدهاي 
آب و فاضالب در عرصه خدمات بر مبناي قیمت تمام شــده ، 
دستیابي به ســاختاراداري ومدیریتي کارآمد باهدف تسهیل 
وارتقا خدمات دستیابي به تعادل وحفاظت کمي و کیفي منابع 
آب شرب و بهداشــتي بانگرش جامع زیست محیطي از جمله 

نیازهای صنعت آب و فاضالب در کشور است.
مهندس نصوری افزود:دستیابي به شاخص مطلوب هدر رفت 
آب در تاسیســات تامین، انتقال و توزیع با انجام اقدامات مورد 
نیــاز، تالش روز افزون برای بکارگیــری تکنولوژی های روز و 
مدرن، ترویج باورهمگاني بــراي  آب بعنوان کاالي اقتصادي 
بدون جایگزین واســتفاد بهینه از آن، تــالش برای براي تنوع 
بخشي در روشــهاي توزیع آب از طریق گسترش صنایع بسته 
بندي و ایجاد ســامانه هاي دو شــبکه اي ، دستیابي به اهداف 
مدیریت تقاضا با تغییر نگــرش ازمدیریت مصرف به مدیریت 
تقاضــا در بهره برداري از منابع آب که عمــده هدف آن ایجاد 
تعادل بین تامین و تقاضا اســت نیز می تواند از دیگر ضرورت 

های  درپیش بینی شده افق فراروی صنعت آب کشور باشد.
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معرفی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی :
باتوجه بــه وضعیت نامســاعد منابع آب زیرزمینی دربســیاری از 
استانهای کشور و از جمله اصفهان ، در سال 1393 طرح ملی » احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی کشــور« در شورای عالی آب 
تصویب گردید که در آن وزارت نیرو با همکاری سایر ارگانهای ذی 
ربط)به خصوص جهاد کشــاورزی( موظف به  احیاء و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی کشــور طی برنامه ای 20 ساله گردیده است. 
این طرح که نشان از رویکردغیرسازه ای وزارت نیرو دارد و درحال 
حاضر وسالهای پیش رو از مهمترین برنامه های وزارت نیرو خواهد 

بود، مشتمل بر 13 پروژه می باشد که در زیر تیتر وار آمده اند.

ساماندهی رودخانه زاینده رود 
کارفرما:  شرکت آب منطقه اي اصفهان

مهندسین مشاور: پدیدآب سپاهان 
مدیر طرح: نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

پیمانکار: اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان اصفهان
 مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان

دیماه 1396

1-  سیماي طرح 
 رودخانه زاینده رود، دارای حوضۀ آبریز با وســعت 31000 کیلومتر مربع می باشــد. این 
رودخانه در مســیر خود آب رودخانه هاي چــم در )چــم رود(، دراز )دره وارگان(، دره کل 
)سمندگان(، دولت آباد، زري، کاســه، بن، پرمه، پالسجان، جوب آسیاب، حیدري، خوربه، 
درکه آباد، دست کن، تیغ زرد، رزوه، سودجان، شــاه آباد، شوربالغ، شور، کرکویه، مرغاب، 

نالش گرون را دریافت می کند.

 منبع اصلــی تغذیه این رودخانه چشــمه دیمه بوده که جهت جریان آن شــمال غرب به 
جنوب شرق می باشــد. این رودخانه بخش هایی از شهرســتان های چادگان، زرین شهر، 
مبارکه، فالورجان، خمینی شــهر و اصفهان را در استان اصفهان شامل می شود. در تصویر 
شماره یک، مسیر رودخانه زاینده رود، حدفاصل سد زاینده رود تا شهر اصفهان را می توان 

مشاهده نمود.

 مسیر زاینده رود 
حد فاصل سد زاینده رود تا 
شهر اصفهان

مطالعه و اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و بهره برداری و نگهداری از آنها1

خرید چاه های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی2

ساماندهی شرکت های حفاری و  نظارت بر نصب دستگاه  GPS بر روی دستگاه های حفاری3

جایگزینی  پساب با چاه های کشاورزی در دشت  های ممنوعه4

تقویت و استقرار گروه گشت و بازرسی بخش خصوصی5

تهیه و نصب دستگاه کنتور حجمی هوشمند،  اطالع رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه ها6

7
کنترل،  نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های آب غیرمجاز و فاقد پروانه بهره برداری  مضر به مصالح عمومی ، 

اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاههای آب کشاورزی در حد آب قابل برنامه ریزی محدوه های مطالعاتی و 
جلوگیری از اضافه برداشت های مازاد بر پروانه بهره برداری معتبر اصالح یا تعدیل شده

مطالعه و ایجاد تشکل های آب بران آب زیرزمینی8

انجام مطالعات تعیین حداکثر عمق کف شکنی مجاز چاه های آب کشاورزی در دشتهای ممنوعه و اجرای نتایج مطالعات9

انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی منابع آب10

11)DSS( انجام یا ادامه مطالعات تهیه مدلهای کیفی و کمی و مدیریتی آبخوانها خصوصا مدلهای تصمیم گیری

پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین12

انجام مطالعات و اجرای فعالیتهای ایجاد و استقرار بازارهای محلی آب13

سیمای زاینده رود رو به آینده
تخریب، تسطیح، ساخت
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  شماتیک پوشش سنگی خشکه چین

هدف ســاماندهی رودخانه حفاظــت رودخانه ها در مقابل 
تعرض به حریم و بســتر آنها، کاهش خســارات سیالب، 
بهبود وضع زندگی ساکنان حاشــیه رودخانه ها و هدایت 
پتانســیل های موجود در منطقه به ســوی توسعه پایدار 

می باشد.
 عملیات ساماندهی رودخانه از نظر مقیاس کار و اثراتی که 
بر روی رفتار رودخانه دارند بســیار متفاوت بوده و ممکن 
اســت به منظور اصالح جزیی رودخانه و یا انجام تغییرات 
عمده و کلی در بازه ای در باالدســت و یا پایین دست یک 

محل خاص انجام گیرد که خود بســتگی به منظور و هدف 
از انجام عملیات دارد. با ساماندهی بازه مورد نظر اهداف زیر 

دنبال می گردد. 

   تامین حق آبه محدوده غرب و شرق اصفهان
   تداوم جریان آب در مســیر رودخانه از سد زاینده رود تا 

تاالب گاوخونی
   حفاظت از فرســایش دیواره ها و تخریب اراضی حاشیه 

رودخانه

   جلوگیری و رفع تجاوزات به حریم و بستر
   کنترل ســیالب و کاهش خطر سیل و جلوگیری از پس 

زدگی و پخش سیالب بر روی اراضی
   جلوگیری از امکان ریختن نخاله

    امکان دسترسی به رودخانه
   امکان تردد اکیپ های حفاظتی و کنترل مسیر رودخانه

   تأمین شرایط مناسب زیست محیطی در منطقه
   جلوگیري از برداشت شن و ماسه رودخانه و ساماندهی 

مناطق برداشت مصالح رودخانه ای

یکی از روش های کنترل ســیالب و حفاظت اراضی و تثبیت 
رودخانه ها، اصالح و ســاماندهی رودخانــه در محدوده های 
بحرانی می باشــد. هدف کلی از ســاماندهی مسیر رودخانه 
شکل بخشیدن به رودخانه اســت به نحوی که جریان آب در 
یک مقطع مشخص کنترل شده و در راستای مناسبی هدایت 
گردد. به منظور کاستن از خسارات ناشی از سیالب، با در نظر 
گرفتن دبی ســیالب رودخانه زاینده رود با دوره بازگشت 25 
ساله مطالعات ســاماندهی رودخانه زاینده رود انجام گردیده 
اســت. با توجه به مطالعــات انجام شــده و وضعیت موجود 
رودخانه زاینده رود پوشش سنگی خشکه چین جهت ساحل 
ســازی رودخانه زاینده رود انتخاب گردید به طوریکه قادر به 
عبور سیالب 25 ساله باشد.  الزم به ذکر است محدوده حریم 
و بستر بر اساس مطالعات انجام گرفته قبلی تعیین گردیده و 

به تأیید و تصویب مراجع ذیربط رسیده است.

2- ضرورت ساماندهی

3- ساماندهی رودخانه زاینده رود

تشکیل کمیته ساماندهی:
به منظور بررســی و هماهنگــی هــای الزم در خصوص 
پیشــبرد اهداف و برنامه ریــزی برای انجام هــر چه بهتر 
عملیات ســاماندهی رودخانه زاینده رود کمیته ای تحت 
عنــوان کمیته ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود از آذر 
ماه 1395 در شرکت آب منطقه ای تشــکیل گردید. این 

کمیته متشکل از نمایندگان شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان، شــرکت های حافظ رودخانه، مهندسین مشاور و 
نمایندگان صنف کشاورزی می باشد که با برگزاری جلسات 
منظم هفتگی به بررســی و رفع مشکالت ساماندهی، اخذ 
تصمیمات اجرایی، تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد 
حقوقی با متصرفین و تصمیم گیــری در خصوص احداث 

جاده های دسترســی و موقعیت جاده نســبت به بســتر 
رودخانه می پردازد.

الزم به ذکر اســت کلیه اقدامات و تصمیمات اخذ شده در 
کمیته ساماندهی براساس قوانین و مقررات اتخاذ گردیده 
و پس از اســتماع موارد از افراد مربوطه، با توجه به مقررات 

حقوقی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می گردد.

4-  اقدامات مدیریتی صورت گرفته در راستای طرح ساماندهی رودخانه

   جلسات هفتگی کمیته ساماندهی رودخانه زاینده رود
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   عملیات اجرایی سنگ چینی در بازه شرق

   عملیات تسطیح بستر رودخانه زاینده رود در بازه غرب

   کف رودخانه در محدوده روستای موسیان بعد از تسطیح

   رودخانه زاینده رود حد فاصل
 روستاهاي ایچي - ازوار بعد از ساماندهي

5-1: تسطیح و بازگشایی بستر

5-3:  جمع آوری نخاله ها
بطور کلي وجود نخاله های ســاختمانی عالوه بــر اثر منفی در 
زیبایی ظاهری رودخانه، منجــر به کاهش ظرفیت عبور جریان 
در آبراهه می شود. همچنین وجود زباله و نخاله های ساختمانی 
در مســیر رودخانه می تواند منابع آب و خاک را آلوده ســازد و 
زمینه ساز انواع و اقسام بیماری ها شــود. از دیگر عوامل مخرب 
تخلیه نخاله ها در بستر رودخانه ایجاد جریان های چرخشی در 
پایین دست نخاله ها می باشــد که منجر به فرسایش می گردد. 
لذا الزم اســت جهت جلوگیــري از این امر، نخاله ها از مســیر 
رودخانه تخلیه گردند. در رودخانه زاینــده رود تخلیه نخاله ها 
در محدوده روستاهای حســین آباد و موسیان به صورت عمده 

صورت پذیرفته است.
به منظور بازگشایی بســتر فعال جریان آب در این محدوده ها 
نخاله های ساختمانی تخلیه شده در بستر رودخانه جمع آوری 

گردید.

   بند دوم ناژوان بعد از تخریب

5-2: تخریب بند ها و مسدود کردن مادی های غیر مجاز

 بندهای ایجاد شده در مســیر رودخانه زاینده رود مانعی در برابر حرکت مناسب 
آب در بستر رودخانه می باشد به طوری که حجم قابل توجهی از میزان آب جریان 
یافته در رودخانه پشــت این بندها ذخیره شــده و باعث افزایش زمان انتقال آب و 
کاهش حجم آب انتقال یافته به پایین دســت می گردد که در عملیات ساماندهی 

رودخانه زاینده رود این بندها در مسیر رودخانه تخریب و بازگشایی گردید.

 رودخانه زاینده رود حد فاصل 
روستاهاي ایچي - ازوار قبل از ساماندهي

عملیات اجرایی در دو بازه شرق و غرب انجام گرفته است.
1- بازه شرق

حدفاصل ســد آبشــار تا پل زیار به طول 34 کیلومتر شامل 
احداث جاده دسترســی انجام گرفته اســت. در این محدوده 
10 کیلومتر ســنگ چینی مقطع رودخانه صورت پذیرفته و 

همچنین عملیات بازگشایی مسیر جاده ها حدفاصل پل زیار 
تا ســد مروان به طول 9 کیلومتر در دو طــرف رودخانه انجام 

گرفته است.
2- بازه غرب

عملیات اجرایــی در بازه غرب اصفهــان، از دیماه 1395 آغاز 

شــده و تاکنون ادامه دارد. در این محدوده بالغ بر 29 کیلومتر 
بازگشایی مسیر جاده دسترسی انجام پذیرفته است.

در قالب این عملیات از ســال 1395 تاکنون عملیات برداشت 
بندهای موجود در مســیر رودخانه از جمله بندهای واقع در 

محدوده شهر اصفهان نیز صورت گرفته است.

4-  اقدامات مدیریتی صورت گرفته در راستای طرح ساماندهی رودخانه
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

   نخاله های موجود بعد از روستای حسین آباد 

   محدوده آزادسازی و تسطیح شده جاده دسترسی   نمونه اخطاریه صادر گردیده برای اراضی واقع در بستر رودخانه

   گچ ریزی جهت تعیین محدوده جاده دسترسی

   پاکسازی نخاله ها بعد از روستای حسین آباد

5-4: تهیه نقشه کاداستر
به منظور تعیین مســاحت و اعیانی موجود در اراضی متصرفین بستر رودخانه، جهت 
صدور اخطاریه به مالک و یا متصرف و تعیین نوع کاربری اراضی، نقشه کاداستر در باند 
حداقل 50 متر از محــور رودخانه در هر طرف با مقیاس 1:2000 تهیه گردید و جهت 
صدور اخطاریه تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب و انجام مراحل حقوقی تحویل 
واحد حقوقی گردید و بر این مبنا اخطاریه ها صادر و آزاد ســازی اراضی تصرف شده 

انجام گردید.
الزم به ذکر اســت قســمت اعظم اخطاریه ها به متصرفین تســلیم گردیده اســت. 
همچنین کلیه اقدامات قبل و بعد از عملیات اجرایی با هماهنگی مسئولین محلی در 
شهرستان های مختلف انجام پذیرفته و مکاتبات متعدد با فرمانداران مختلف انجام و 
با  اخذ دستور از دادستان هر شهرستان نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام گردیده 

است.

5-5: احداث جاده دسترسی در دو سمت رودخانه زاینده رود
به منظور دسترسی مناســب و کنترل های گروه های حفاظتی رودخانه زاینده رود و 
آزاد سازی بخشی از بســتر و جلوگیری از تجاوزات، جاده های دسترسی با عرض 15 
متر با در نظر گرفتــن حداقل عرض 35 متر از محور رودخانه در هر ســمت رودخانه 
طراحی گردید. عملیات گچ ریزی و پیاده سازی مسیر و احداث جاده دسترسی از سال 
1395 شروع گردید و تاکنون با گذشــت حدود 12 ماه از عملیات آزاد سازی بستر و 
احداث جاده دسترسی، مسیر 29 کیلومتر جاده در دو طرف رودخانه آزادسازی شده 

است. 

5-6: موانع
 و مشکالت موجود

1-کمبود اعتبارات 
هزینه ســاماندهی هر کیلومتر از 
رودخانه بر اساس برآوردهای انجام 
شــده و همچنین اقدامات اجرایی 
صــورت گرفته مشــابه، بــه طور 
میانگین 15 میلیــارد ریال برآورد 

می گردد.
با توجه به طــول رودخانه زاینده 
رود، جمــع کل اعتبار مــورد نیاز 
ســاماندهی  اجرایــی  عملیــات 
رودخانه براساس قیمت های حال 
حاضر بالغ بر 10400 میلیارد ریال 

می باشد. 
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مهندس بیرامی،رئیس هیئت مدیره گروه مشاوران و نوآوران آروشا: 

خالقیت  و نوآروی؛    استفاده   از ایده های  پنهان ؛   خروج  از بحران
ضمن معرفی خود، گروه مشاوران و نوآوران آروشا 

را نیز معرفی نمایید .
  اینجانب حبیب بیرامی کارشناس ارشد صنایع )گرایش 
سیســتم ها و بهره وری( و متولد 1360 هستم. 5 سال 
بعنوان نخبه و پژوهشــگر برتر دردانشــگاه وسازمانها 
مشغول به فعالیت بودم و 3کتاب با ناشران معتبر چاپ 
کردم. 4مقاله چاپ شــده در روزنامه دنیای اقتصاد، 4 
مقاله بیــن المللی  isi و 4مقاله علمی پژوهشــی دارم 
و در 3همایش ملی و بین المللی ســخنرانی داشــتم. 
بعنوان مربی اســتارتاپ هم فعالیت داشتم، همچنین 
مدرس دورهای مدیریتی و مشــاور بیش از 100پروژه 
درسازمانهای دولتی، ممیز وســرممیز استانداردهای 
بین المللی با 15ســال سابقه کار هســتم. 7تقدیرنامه 
ازسازمانهای دولتی ودانشگاههای دولتی ،علوم پزشکی  
بابت نحوه تدریس دارم و  به عنوان یکی از صد کارآفرین 
برتر، عضوافتخاری بنیاد چهره هــای ماندگار انتخاب 

شدم.
   گروه مشاوران و نوآوران آروشا  در سال89 با هدف ارائه 
خدمات کارشناســي و تخصصي در حوزه سیستمهاي 
مدیریت ، مهندســي تکنیکها و  سیســتم هاي کیفیت 
فعالیت خود را آغاز کرد و درســال 93 باثبت شــرکت 

فعالیت خود را رسمیت بخشید.
هم اکنــون این گروه  با تجربه 7 ســاله و با به کارگیري 
کارشناســان مجرب و توانمند ،پس از گــذر از مرحله 
توانمندي سازي اولیه در زمینه هاي علوم رقابتي آمادگي 
ارائه خدمات آموزشي و مشاوره را در داخل کشور براي 

خود مهیا نموده است.

 عمده خدمات شرکت عبارت است از:
  مشــاوره سیســتمهاي مدیریتي و تولید و ارائه نرم 
افزارهای مدیریتی)TPMA( که شــامل 7اســتاندارد 

پرکاربرد ازجمله IMS است، 
  مشــاوره پروژه هاي بهبــود وخالقیت ونوآوری های 

سازمانی واستانی
  خدمات مدیریتی درحوزه ســالمت،محیط زیست، 

HSEایمنی بهداشت و
  ارائه خدمات پژوهشي ، نوآوري و خالقیت 

  انجام مدیریت پروژه هاي مختلف و پشتیباني
  برگزاري و ارائه خدمات آموزشي به همراه گواهینامه 

های معتبر
  مشاوره در طراحي ،پیاده سازي و ارتقاء سیستمها

  به کار گیري اســتاندارد هاي بین المللي جهت اخذ 
گواهینامه هاي مر تبط وارزیابیهای عملکرد)جشنواره 

شهید رجایی و....(
  تهیه نرم افزارهاي سفارشی

 چشم انداز شرکت شما برای سال آتی چیست؟
چشم انداز شرکت آروشا درراستای برنامه استراتژیک 
4ســاله  بوده وبا نگاهی ویژه به بخشــنامه ها والزامات 

شــرکت های مادر تخصصی ویا مدیریت منابع دراین 
حوزه قدم خواهد برداشــت. در چشــم انداز سال 97 با 
نگاه ویژه برآنیم تا 45٪  تنوع استانی قراردادها و تا ٪60  
تعداد قرارداد )شــامل نرم افزار، سایت و نرم افزار خرید 
و فروش ایده، اســتانداردها  بین المللی از ایزو 9001 تا 
17025، تحقیــق و پژوهش در حوزه هــای مرتبط( را 
افزایش دهیم. از دیگر اهداف ما این است که گروه آروشا 
به عنوان معتبرترین پیمانکار حوزه مشــاوره  وآموزش 
اســتانداردها و نرم افزارمدیریتی  تاپایان ســال 98در 

وزارت نیرو مطرح شود. 
  شرکت شما به چه مجموعه هایی مشاوره می دهد؟

با توجه به چشــم انداز واستراتژی شرکت، بازار هدف ما 
وزارت نیرو وشرکتهای آب وفاضالب شهری،روستایی 

ومنطقه ای است.
عمده فعالیت شما در چه بخش هایی است ؟ 

 عمده فعالیت شرکت آروشا در زمینه مشاوره وتهیه نرم 
افزارهای مدیریتی واستانداردها وسایت خریدوفروش 
ایده های استانی  در بخش شرکت های دولتی است که 
تا کنون هم موفق به عقد قرادادهای زیادی دراین حوزه 

شده است.
 آیا مجموعه شما پروژه ملی یا استانی انجام داده 

است ؟ دراین مورد توضیح دهید.
 بله. پروژه  خالقیت ونوآوری  در سازمان ها و مدارس بوده 
که مشــارکت صاحب نظران کشوری رو همراه داشته و 
به تازگی در استان لرستان در حال راه اندازی  است  و تا 
حاال نتایج مثبتی هم داشته است.  در حوزه ملی هم یک 
طرح پژوهشی برای شرکت آب وفاضالب را ارائه دادیم 
که تایید و تصویب شده، البته  چند طرح کشوری دیگه 
هم در حوزه تحقیقات وتصفیه  آب وفاضالب  ارائه دادیم 

که در مرحله اخذ تاییدیه هستند.
در محصوالت تولیدی شما نیاز جامعه مالک است 

یا به صورت سفارشی کار می کنید ؟

گروه نوآوران آروشــا باتوجه به تیــم بازاریابی وفروش 
قوی وتحلیل بازار مناســب با در نظر گرفتن 3موضوع: 
1–الزامات مشتری وسازمانهای باالدستی آنها، 2- نیاز 
جامعه وتحلیل شرایط محیطی 3- مباحث سفارشی در 
قالب استراتژی وماموریت شــرکت به این امرپرداخته 

است.
خالقیت از نظر شما چیست و ویژگی یک سازمان 

خالق چیست ؟
 خالقیت بحث مفصلــی می طلبد، به طور کلی می توان 
گفت خالقیــت، به کارگیری توانایی هــای ذهنی برای 
ایجاد یا تبلور یک فکر و یا مفهوم جدید اســت و نوآوری 
بکارگیــری ایده  های  نوین ناشــی از خالقیت اســت.  
سازمان خالق سازمانی پویاست. سازمان ها برای رشد و 
بقا نیازمند اندیشه های نو و نظریات بدیع هستند، افکار 
جدید خون تازه ای به کالبد سازمان تزریق می کند. برای 
برون  رفت از شــرایط بحرانی، برای توسعه و رشد باید از 
ایده های موجود اســتفاده کرد. خالقیت موتور محرک 

سازمان ها است.
 در همین راســتا ما  ضمــن ایجاد داویــر خالفیت در 
سازمان ها، ســایت خرید برای شرکت ها و سازمان ها را 
تهیه نموده ایم تا این ســازمان ها بتوانند ســازمان های 

پیشرویی باشند.
بــا توجه به اینکه گروه مشــاوران ونــوآوران در زمینه 
خالقیت ونــوآوری، چاپ کتاب ومقــاالت بین المللی 
مدت طوالنیســت فعالیت دارد پیشنهاد می کنم برای 
درک بهتر این واژه یا به ســایت مــا ویا کتاب»خالقیت 
ونوآوری در عمل«  که   با همکاری موسســه تحقیقات 

صنعتی  چاپ کردیم،  مراجعه کنید.
آموزش و مشاوره در سیســتم های مدیریتی 
چه سهمی در پیشــرفت یک سازمان یا شرکت 
دارد و آیا آموزش هــا فقط برای وزارت خانه ها و 

شرکت های بزرگ می بایست لحاظ شود ؟
ظاهرا ســازمانها به آموزش  واســتفاده ازاستانداردها 
اعتقاد دارند اما عماًل آموزش که  در اصل خود ســرمایه 
گذاریست، را به عنوان هزینه می بینند. دراولین کسری، 
بودجه آموزش  را کاهش میدهنــد. حتی اکثر مدیران 
ارشد به خروجی استفاده ازاســتانداردها پی نبرده اند، 
شاید بهتراست بگویم برایشان ملموس نکردیم ودر این 
امر هم مِن مشاور مقصرم  و هم کارفرما که تنها به دنبال 
رقم پایین قرارداد با هر کیفتی اســت،  درنتیجه اینکه  
سراغ مشاوران کپی کار باقیمت پایین می رود و خروجی 
آن مشکالتی اســت که همه می بینیم. اما جواب سوال 
شــما  اینکه آموزش وبهره مندی ازاین سیســتمها هم 
برای شخص، هم برای سازمان و شرکتهای بزرگ و هم  
مجموعه های کوچک قابل استفاده  و مفید است. البته  
این موضوع  باید با توجه به وســعت ونوع سازمان بومی 
سازی منطقی گردد نه اینکه خرابکاری کرده یا بی هدف 

بخشی حذف شود. 

نرم افزار 

1. نرم افزار جامع مدیریت 

TPMS (فرآیندها و اســتانداردها  (

پوشش دهنده اســتانداردهای 

HSE ، IMS ،10015 ،1004 ،1002

 ،10004 (  SCM ، CRM 10002(2.نرم افزارهای

با توجه به لزوم افزایش دقت، کاهش زمان 

و کنار گذاشتن بروکراسی اداری، خصوصا در 

مجموعه هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه 

هســتند، به علت نبود نرم افــزار کارآمد در این 

حوزه، گروه آروشــا همگام با حرکت به سوی دنیای 

الکترونیک، تالش خود را برای تهیه نرم افزاری مناسب 

 SCM با کاربری آسان به کار بست و توانست نرم افزارهای ،

CRM ) 10004، 10002( و نرم افزار مدیریت فرآیندها با پوشش 

استانداردهای بین المللی ) IMS ،10015 ،1004 ،1002 و مدیریت 

جلسات( را تولید کند.

این نرم افزارها با قابلیت ممیزی داخلی، ارائه گزارشات، نمودارها، 

شاخص ها، تصمیم ســازی برای مدیران و تســهیل گری کار برای 

کارشناســان، تمام فرآیندهای سازمان را در قالب بندهای استاندارد و 

خارج از آن پوشش می دهد و در نهایت سبب چابکی سازمان، پاسخگویی 

ممیزی ها و نظارت، کاهش هزینه ها و افزایش راندمان می شود.  گروه آروشا 

ضمن ارائه مشاوره به سازمان ها و شــرکت ها در زمینه ی تولید نرم افزارهای 

تخصصی بر اساس نیاز سازمانی شــان، قابلیت کدنویسی در محل شرکت ها در 

موارد حساس را داراست.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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نرم افزار 

1. نرم افزار جامع مدیریت 

TPMS (فرآیندها و اســتانداردها  (

پوشش دهنده اســتانداردهای 

HSE ، IMS ،10015 ،1004 ،1002

 ،10004 (  SCM ، CRM 10002(2.نرم افزارهای

با توجه به لزوم افزایش دقت، کاهش زمان 

و کنار گذاشتن بروکراسی اداری، خصوصا در 

مجموعه هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه 

هســتند، به علت نبود نرم افــزار کارآمد در این 

حوزه، گروه آروشــا همگام با حرکت به سوی دنیای 

الکترونیک، تالش خود را برای تهیه نرم افزاری مناسب 

 SCM با کاربری آسان به کار بست و توانست نرم افزارهای ،

CRM ) 10004، 10002( و نرم افزار مدیریت فرآیندها با پوشش 

استانداردهای بین المللی ) IMS ،10015 ،1004 ،1002 و مدیریت 

جلسات( را تولید کند.

این نرم افزارها با قابلیت ممیزی داخلی، ارائه گزارشات، نمودارها، 

شاخص ها، تصمیم ســازی برای مدیران و تســهیل گری کار برای 

کارشناســان، تمام فرآیندهای سازمان را در قالب بندهای استاندارد و 

خارج از آن پوشش می دهد و در نهایت سبب چابکی سازمان، پاسخگویی 

ممیزی ها و نظارت، کاهش هزینه ها و افزایش راندمان می شود.  گروه آروشا 

ضمن ارائه مشاوره به سازمان ها و شــرکت ها در زمینه ی تولید نرم افزارهای 

تخصصی بر اساس نیاز سازمانی شــان، قابلیت کدنویسی در محل شرکت ها در 

موارد حساس را داراست.

مشخصات فنی :

MVC 1.  زبان برنامه نویسی
ORM 2. استفاده از

ODBMS 3.  پشتیبانی از انواع دیتابیس های

GLOBALIZATION ) 4.  قابلیت بومی سازی سایت ) چند زبانه

5.  استفاده از ساختار منسجم و یکپارچه در ورود اطالعات

REPORT  GENERATOR 6.  گزارش گیری خودکار

: TPMS بخش های کلی نرم افزار

)PMS( داشبورد مدیریت فرآیندها

1- مدیریت فرآیندها + نمودار

2- مدیریت کاربران+ نمودار

3- چارت سازمانی+ نمودار

4- مدیریت استانداردها+ نمودار

HSE
1- حوادث + نمودار

2- ریسک + نمودار

3- حالت بالقوه+ نمودار

CRM  )10002 و 10004(

1- رضایت مشتری + نمودار

2- شکایت مشتری + نمودار

3- پروژه های بهیود + نمودار

)MESSENGER( پیام رسان

استان البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان شهدا، برج نوا، طبقه 7، واحد 11
تلفن : 32243473-026                            تلفکس : 32245610-026                           کدپستی : 3134868131

تلگرام و اینستاگرام ) نماد (
aroosha_group  

www.arooshagroup.com

arooshacig@gmail.com
www.ACIG.ir

info@ACIG.ir

مزیت های نرم افزار:

-  سهولت دسترسی
-  کاربری آسان
-  پایش منظم

-  ایجاد چابکی سازمانی

-  ایجاد حساب کاربری به تعداد نامحدود

-  پاسخگویی به همه استانداردهای موجود 
و در حال استقرار

قابلیت های عمومی نرم افزار :

1.  تحت وب بودن نرم افزار

2.  افزودن حساب کاربری به صورت رایگان

متنوع3.  ارائه گزارشــات در قالب نمودارهای 

4.  برگزاری جلسات به صورت مجازی

5.  پیگیری اجرای صورت جلسات

6.  انجام ممیزی داخلی
7.  فرایندنگری

8.  افزودن بخشهای مرتبط با سازمان در 

زمان کوتاه مطابق درخواست مشتری

9.  دربرگیرنده استانداردها

10.  تحلیل رضایت و شکایت مشتری

11.  پیگیری و هشدار فرایند پیگیری

3

2

1

1

2

3

آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمن 1396
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

همزمان بــا دهه مبــارک فجرســال 96 از10 
پروژه آب و فاضــالب باهزینه 323 میلیارد ریال 
درشــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بهره 

برداری می شود.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان در تشریح فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح 
دردهه مبارک فجر امســال گفت: در دهه فجر 
انقالب اسالمی امسال از چندین پروژه آبرسانی 
و فاضالب در شــهرهای اســتان  بهــره برداری 

خواهد شد .
 وی به پروژه ها و طرحهــای آماده افتتاح و بهره 
برداری در دهه مبارک فجر در شهرستان تبریز 
اشــاره کرد وافزود : بهره برداری از تاسیســات 
شبکه فاضالب تبریز ) احداث خط اصلي و فرعی 
فاضالب محله خیابان 42 متري تبریز ، شــبکه 
فاضالب محله حکم آباد تبریز، شــبکه فاضالب 
محله ماراالن تبریز ، شــبکه فاضــالب خیابان 
حجتی، آخر طالقانی آخمقیه و ...  ( ، بهره برداری 
از سیستم نظارتی و حفاظتی از منابع و تاسیسات 
منطقه 2 تبریز و بهره برداری از ساختمان امداد 
و حــوادث آب و فاضالب منطقه 2 تبریز از جمله 
طرحهایی است که در دهه مبارک فجر امسال در 
شهرستان تبریز با هزینه ای بیش از 266میلیارد 

ریال به بهره برداری می رسد .
مهنــدس ایمانلو با اعالم اینکــه همزمان با دهه 
مبارک فجر از چندین طرح آبرسانی در شهرهای 
مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید افزود: 
با تالش پرسنل زحمتکش شرکت آب وفاضالب 
آذربایجان شرقی در دهه مبارک فجر بهره برداری 
از مخزن 2000 متر مکعبی اهر با هزینه ای بالغ 
بر 8000 میلیون ریال بهره برداری خواهد شد .  
مهندس ایمانلو مدیر عامل شــرکت در ادامه به 
طرحهای قابل بهره برداری ســایر شهرســتانها 
اشاره کرد و افزود : بهره برداری از مخزن 1000 
متر مکعبــی آقکند با هزینــه ای بالغ بر 6000 
میلیون ریــال ، بهره برداری خــط انتقال آب از 
چاههای تولید آب بخشــایش بــا هزینه ای بالغ 
بر 25000 میلیــون ریال وهمچنین کلنگ زنی 
احداث شبکه فاضالب محله شیشوان شهرستان 
عجبشیر با هزینه ای بالغ بر 18000 میلیون ریال 
از طرحهایی هستند که امسال بهره برداری از آنها 

آغاز و یا کلنگ زنی خواهد شد .

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی : 

 از 10 پروژه آب و فاضالب شهری
 با هزینه بیش از 323 میلیارد ریال  

در دهه مبارک  فجر بهره برداری خواهد شد
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

با توجه به واگذاری مسئولیت زون فناوری آب و خاک پنجمین 
 RINOTEX2017 نمایشــگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی
به شرکت آب و فاضالب استان و در راستای فعالیتهای انجام 
شده از طرف مجموعه شرکت آب و فاضالب استان در برپایی 
این بخش از نمایشگاه، دکتر جهانگیری از مدیر عامل شرکت 

آب و فاضالب استان قدردانی نمود .
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اذربایجان شــرقی ، پنجمین نمایشــگاه فناوری و نوآوری 
ربــع رشــیدی RINOTEX2017 با هــدف : فراهم کردن 
فضای مناسب برای تجاری ســازی فناوری، تبدیل شدن به 
عرصه تعامل فناوران، ســرمایه گذاران و صاحبان واحدهای 
تولیدی،... و با مشارکت دانشــگاهها، دستگاههای اجرایی، 
شــرکت های دانش بنیان  از تاریخ 20 لغایت 24 آبان ماه در 

21 زون همزمان با 28 رویداد در نمایشگاه بین المللی تبریز 
برگزار شــد.  دکتر جهانگیری در این دیــدار از زون فناوری 
آب و خاک به عنوان یکی از زون های موفق در نمایشــگاه نام 
بردند که هم بلحاظ ظاهری و هم به لحاظ محتوایی به شکل 

مناسب برگزار شد.
 شایان ذکر است در زون فناوری آب و خاک 108 طرح ثبت نام 
شد که نسبت به ســال 95 )93 طرح ( از نظر کمی رشد داشته 
اســت از 108 طرح کلی، 85 طرح مربوط به استان و 22 طرح 
خارج از استان و یک طرح نیز خارج از کشور می باشد. همچنین 
با ابتکار مسئولین زون لوح تقدیر با امضای مشترک مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب استان و مسئول نمایشــگاه به تمامی 
طرحها اهدا شد و همچنین در مراسم اختتامیه از 8 طرح برگزیده 
زون با اهداء لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی تقدیر بعمل آمد.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور عنوان شرکت پژوهشی 
برتر بین کلیه شــرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
کشوردر ارزیابی ســال 1395 را کســب نموده و در مراسم 
افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو، 
لوح تقدیر مقام عالی وزارت نیرو و تندیس جشنواره اهداء شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شرقی ، این ارزیابی توسط شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشــور و در قالب کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت 
علمی دانشگاهها و همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و 
ارتباط با صتعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام 

گرفته است. 
بنا براین گزارش عملکرد پژوهشــی شرکتهای زیر مجموعه 
صنعت آب و فاضالب بر اساس شــاخص های تدوین شده از 
طرف کمیته ارزیابی و مستندات ارائه شده شرکتها به هریک 
از شاخص ها صورت گرفته اســت که این شاخص ها  شامل   

ایجاد زیر ساخت پژوهش و فناوری در شرکت ، اعتبار هزینه 
شده در بخش پژوهش و فناوری ، اجرای پروژه های تحقیقاتی 
کاربردی،بازتاب دســتاوردهای پژوهشــی و تحقیقاتی در 
نمایشگاههای ملی و استانی، میزان حمات از ارائه مقاله و پایان 
نامه های دانشجویی ، ارتباط با دانشــگاهها و مراکز علمی و 
استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان بوده است که 

خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی در مجموع شاخص های  

ارزیابی به عنوان اولین شرکت برتر در 
بین شرکت های سطح اول انتخاب شد. 

 شــایان ذکر اســت مراســم افتتاحیه 
جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری 
وزارت نیــرو در 26 آذرمــاه با حضور 
جمع کثیری از مقامات و مســئولین 

وزارت نیرو از جمله مقام عالی وزارت نیرو ، معاونین وزارت 
نیرو ، مدیران شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو، مدیران 
عامل شرکت ها در حوزه توانیر، منابع آب و شرکتهای آب و 
فاضالب شهری و روستایی در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 
گردید.  در حاشیه این مراسم مقام عالی وزارت نیرو و مدیر 
عامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور از نمایشگاه 
هفته پژوهش و فناوری و غرفه شرکت آب و فاضالب استان 

بازدید نمودند.

 مدیر یت و همکاران گرامي شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي
وقوع حادثه تلخ و تاســف بار زلزله ، عالوه بر آســیب جدي به جمع 
زیادي از هموطنان در اســتانهاي غربي کشــور ، موجب وارد آمدن 
خســارت هاي گســترده اي به زیر ســاختهاي صنعــت آب و برق 
 ایــن مناطق گردید و روند خدمت رســاني را با وقفــه مواجه نمود .
با این حال با تالش و همت ستودني شما همکاران ارزشمندو ساعي، 
بخش عمده اي از مشکالت در ساعات اولیه رخداد زلزله برطرف گردیده 

 و کوشش ها براي دستیابي به وضعیت عادي و پایدار همچنان ادامه دارد .
اینجانب از یکایک شما عزیزان که عزم خود را جزم نموده و به وظیفه 
حیاتي و مقدس خود در قبال مردم شریف و مصیبت دیده عمل کرده 
و مي کنید ، صمیمانه سپاسگزاري مي نمایم و تاکید مي کنم من و سایر 
همکارانتان در وزارت نیرو همچنان پشــتیبان و یاور شما در راستاي 
رفع مشکالت و خدمات رساني مطلوب و هرچه بهتر به مردم مصیبت 

دیده مناطق زلزله زده هستیم .

به گــزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقي ، دکتر اردکانیــان وزیر نیرو بــا اهداء لوح تقدیــر از تالش هاي 
بي دریغ ،همت ســتودني و ارزشــمند مهنــدس ایمانلو مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقي و همکاران ایشــان در 
 خصوص مرتفع نمودن بخش عمده اي از مشــکالت هموطنان اســتانهاي غربي کشوردر ســاعات اولیه رخداد زلزله ، تشــکر و قدرداني نمود .

متن لوح بدین شرح است :

کسب عنوان شرکت پژوهشی برتر در  بین کلیه شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور

عامل مدیر  ز  ا نیرو  وزیر   تقدیر 
ذربایجان شرقي آ ن شرکت آب و فاضالب استان   و کارکنا

ر در حوزه علم و فناوری و مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تقدیر نماینده تام االختیار استاندا
ز مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان  ا
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگفتوگو

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

آقای مهندس فرهاد جاللی امین لطفا در مورد 
تاریخچه شرکت فاضالب شــهر تهران برای 

خوانندگان ما مطالبی را بازگو کنید. 
تاریخچه طرح فاضالب شــهرتهران به قبل از انقالب 
برمی گردد که در سالهای قبل از انقالب طرح فاضالب 
در دست بررسی بود و همزمان با پیروزی انقالب بعلت 
خروج پیمانکاران خارجی ، کار پروژه بررســی و طرح 

فاضالب شهر تهران تعطیل شد. 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بدلیل لزوم توســعه 

شهری، طرح فاضالب شهر تهران مجددا مطرح و برای 
بازنگری آن در ســال 1362 مطالعات جدیدی توسط 
مشاورین داخلی ) شرکت مهاب قدس و شرکت ری آب 
تهران(  آغاز شد. در سال 1369 طرح تفکیک شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران از سازمان آب منطقه ای 
استان تهران در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و 
شرکت آب و فاضالب استان تهران تاسیس گردید. از 
سال 1374 نیز عملیات اجرای طرح فاضالب تهران به 

صورت رسمی آغاز شد. 

پس از انجام مطالعات اولیه ایجاد دو تصفیه خانه و دو 
حوض فاضالب گیر در طرح اولیه مطرح شد و افق این 
طرح  برای 11میلیون نفر و22 منطقه شهرداری تهران 
پیش بینی شده بود که این طرح شامل9000 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب ، انواع مختلف لوله گذاری 
در ســایزهای 200 تا 1200 میلی متر ، 200 کیلومتر 
خط انتقال و تونل که از قطــر 1200 میلی متر به باال 
می باشد و همچنین قطر لوله گذاری در تونل غرب در 
قســمت مقطع تخم مرغی دایره ای به 3 متر و در تونل 

نگاهی به 
عملکرد شرکت 
فاضالب تهران
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گفتوگو ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

شرق به 3/3 متر می رسد. 
در بازنگری های بعدی این طرح ، ساخت و بهره برداری 
از دو تصفیه خانه و حوض فاضالب گیر به هفت تصفیه 
خانه حوض فاضالب گیر افزایش یافت و در ادامه برای 
استفاده بیشتر از پساب تصفیه خانه ها ، تعداد آن ها به 
12 تصفیه خانه افزایش یافت ، در حال حاضر در شــهر 
تهران در 12 نقطه تصفیه خانــه فاضالب مکان یابی 

شده است .
به دلیل بروز مشکالت مختلف در نقاطی از شهر اقدام 
به ســاخت تعدادی تصفیه خانه و حوض فاضالب گیر 
بصورت محلی نموده ایــم که بعنوان مثال می توان به 
تصفیه خانه قیطریه )صاحــب قرانیه ( و تصفیه خانه 

اکباتان اشاره کرد. 

افق طرح برای شــهر تهران در چه بازه زمانی و 
برای چه تعدادی طراحی شده است؟

این طرح تا ســال 1410 برای جمعیتــی بالغ بر11 
میلیون نفــر و 70 هزارهکتار حوضه های فاضالب گیر 
برای جمع آوری 850 میلیون متر مکعب پساب پیش 

بینی شده است . 
بنا بر گســتردگی این طرح و میزان پساب جمع آوری 
شده می توانیم از آن برای آبیاری در بخش کشاورزی 
و فضای ســبز موجود در سطح شــهر ، تغذیه آبخوان 
زیر زمینی تهران استفاده کرد که این امر نقش بسزایی 
در جبران آب های برداشــته شده از ســفره های زیر 
زمینی خواهد داشــت .  لطفا در خصوص عملکرد این 

معاونت در سال 1396 توضیحاتی بفرمائید. 
از مهمترین اهداف سال 1396  ،  احداث 242 کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضالب، 6 کیلومتــر خط انتقال 
و 2000 متــر مکعب بر ســاعت تصفیه خانه فاضالب 
می باشــد که تا پایان سال انجام خواهد شد و در بخش 
دیگر این طرح که در حال انجام می باشد ، می توان به 
اجرای9000 کیلومتر شبکه ، 200 کیلومتر تونل و 22 
مدول تصفیه خانه اشاره نمود که در مجموع 55 درصد 

پیشرفت داشته ایم . 

آقای مهندس جاللی امیــن لطفا در مورد خط 
مشی کلی این معاونت توضیح دهید ؟

خط مشی ما به سمت احداث تصفیه خانه های فاضالب 
می باشــد اما با توجه به مشــکالت مالی که در دولت 
وجود دارد تالش ما جذب منابع مالی اســت. در حال 
حاضر برای احداث تصفیه خانه ها از محل اعتبار بانک 
توسعه اســالمی و خط مرتبط با آن که 170 میلیون 
یورو می باشــد جذب ســرمایه داشــته ایم و شرکت 
فاضالب تهران موفق شــده که از همین خط اعتباری 
تصفیه خانه فیروز بهــرام در غرب تهران با ظرفیت دو 
میلیون و صدهزار نفر و تونلی با طول 11کیلومتر را به 

اجرا در آورد.
در نظر داریــم دو تصفیه خانه دیگر از محل اعتبارات 
بانک توسعه آسیایی با پیگیری های مهندس پرورش، 
مهندس ریاضتی و آبفای کشــور احداث تضفیه خانه 
جنوب غرب و تصفیه خانه مرکزی تهران )شوش( از 

بانک توسعه اسالمی وام اخذ کنیم تا بتوانیم با سرعت 
بیشــتر این پروژه ها را به اتمام برسانیم همچنین در 
حال حاضر دو مــدول 7و 8 تصفیه خانــه جنوب با 
ظرفیت یک میلیون نفر از محل اعتبارات عمرانی در 
مرحله انتخاب پیمانکار اســت که امیدواریم در سال 

آینده اجرایی شود. 

میزان مصرف آب و تولیــد فاضالب در تهران 
نسبت به کشور چگونه است؟

مصرف آب شرب در کل کشور در حدود 4 میلیارد متر 
مکعب است و آب مصرفی  تهران حدود 1 میلیارد متر 

مکعب است یعنی یک چهارم کل مصرف کشور. 
ما در صدد هســتیم 850 میلیون متر مکعب فاضالب 
تولید شــده در تهران را از طریق تبدیل به پســاب به 
چرخه آب )حدود 1/4آب مصرفی کشور( برگردانیم .

کشور ما از یک سو جزء کشورهای خشک و از سوی دیگر 
جز پرمصرف ترین منابع آبی محسوب می شود بنابراین 
اگر بتوانیم در ایجاد این چرخه موفق عمل نماییم هم از 
لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ باز گرداندن آب به شبکه 

آبهای زیر زمینی کار بزرگی انجام داده ایم.
شرکت آب و فاضالب اســتان تهران تاکنون موفق به 
کسب جایزه جهانی انرژی در استفاده از فشار شکن به 
صورت پایلوت و تولید بــرق و انتقال بروی مدار اصلی 
شبکه اصلی برق و کسب جایزه دیگر به دلیل افزایش 
بهبود کیفیت آب آشــامیدنی مناطق جنوبی تهران 

شده است. 
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شــرکت فاضالب تهران با ماموریت اجرای طرح ملی 
زیست محیطی فاضالب پایتخت ایران اسالمی با اهدافی 
از جمله حفاظت از محیط زیست شهری، جلوگیري از 
آلودگي منابع آب زیر زمیني، ارتقاي ســطح بهداشت 
عمومي و بازچرخانی آب به چرخه مصرف از سال 1374 
در گستره اي به مساحت 70 هزار هکتار در مناطق 22 
گانه تهران و براي پوشــش11 میلیون نفر از جمعیت 
این شهر آغاز به کار کرد. احداث بیش از 9 هزار کیلومتر 
شــبکه جمع آوري،192کیلومتر خــط اصلي و تونل 
فاضالبرو و 22 واحد تصفیه خانه و واگذاری بیش از  یک 
میلیون فقره انشعاب به مشترکین این شهر در سال افق 
طرح )1410( پیش بینی شده است. با تالش های شبانه 
روزی صورت گرفته با دست پرتوان متخصصان داخی 
طی سال های گذشته از آغاز طرح تاکنون با اجرای بیش 
از 6600 کیلومتر لوله گذاری، همچنین نصب 64 درصد 
از انشعابات طرح و اجرای  6 واحد تصفیه خانه در جنوب 
تهران، ظرفیــت جمع آوری و تصفیــه فاضالب های 
خانگی شهر تهران به 270 میلیون متر مکعب در سال 

ارتقاء یافته وهم اکنون شــاخص برخورداری جمعیت 
تهران از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
به 57 درصد رسیده است و گام بلندی در زمینه  توسعه 

پایدار شهر تهران برداشته شده است.
یکــی از پروژه های عظیم زیســت محیطی کشــور و 
خاورمیانه، تصفیه خانه  فاضالب جنوب تهران می باشد 
که با ظرفیت 8 واحد طراحی و در حال حاضر 6 واحد از 
آن احداث و به بهره برداری رسیده و جمعیتی در حدود 
ســه میلیون و یکصد و پنجاه هزار نفر را تحت پوشش 
قرار داده اســت و روزانه 675 هزار مترمکعب فاضالب  
جمع آوری شده را تصفیه نموده و  پساب خروجی آن که 
به طور مستمر  مطابق استانداردهای سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور پایش می گردد، برای آبیاری بیش 
از 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت ورامین  مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
شرکت فاضالب تهران در راستای مکانیسم توسعه پاک 
و استفاده مقرون به صرفه از  منابع و قابلیت های موجود 
و نیز به کارگیری منابع انرژی جایگزین، از بیوگاز حاصل 

از فرآیند تصفیه بیهوازی فاضالب تصفیه خانه جنوب 
تهران  بعنوان منبعی برای تولید انرژی استفاده نموده 
و بزرگتریــن تولید کننده انرژی الکتریکی و حرارتی از 
انرژی زیست توده  در کشــور با نصب واحد هاي تولید 
همزمان برق و حرارت)CHP (  با ظرفیت تولید معادل 
برق مصرفی یک شهرک مســکونی 80 هزار  نفری راه 
اندازی شــد و هم اکنون برق و حــرارت مورد نیاز بهره 

برداری از تأسیسات تصفیه خانه را تأمین می نماید. 
با توجه بــه پیش بینی جمع آوری بیــوگاز در مخازن 
ذخیره و نصب واحد هاي تولید همزمان برق و حرارت 
)CHP( در واحد های مختلف تصفیه خانه های پیش 
بینی شــده در طرح فاضالب تهران، ساالنه از انتشارر 
حدود 80 میلیون متر مکعــب بیوگاز حاوي گاز متان 
جلوگیري می شــود.  با پیگیری های صورت گرفته در 
حال حاضر پروژه  CDM )مکانیسم توسعه پاک( برای 
واحد های 5و 6 تصفیــه خانه جنوب و واحد های 1و2 
تصفیه خانه غــرب تهران به عنــوان بزرگترین پروژه 
CDM بخش فاضالب جهان در وب سایت کنواسیون 

طرح فاضالب تهران

   نیروگاه برق تصفیه خانه جنوب   کانال ورودی تونل فاضالبرو غرب-اتوبان ساوه

   تونل فاضالبرو غرب تهران
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تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحــد ثبت  و تأییدیه 
نهایی برای واحد های 5و6 تصفیه خانه جنوب از مرجع 
صالحیت دار ملــی ایران )ســازمان حفاظت محیط 

زیست( اخذگردیده است. 
از دیگر پروژه های شــاخص اجرا شده توسط شرکت 
فاضالب، تونل فاضالبرو شرق  تهران  به عنوان طوالنی 
ترین تونل فاضالبرو کشــور به طــول 27 کیلومتر می 
باشــدکه با بهره برداری کامل این تونل )اتصال کامل 
خطوط مورد نظر به تونل( بیش از ســه میلیون نفر از 
ساکنان مناطق شمال، مرکز و شرق تهران زیر پوشش 
خدمات جمع آوری فاضالب قرار گرفته و فاضالب آنها 
با دبی متوسط 5/14متر مکعب در ثانیه به تصفیه خانه 
فاضالب جنوب منتقل می شود. در این تونل که علیرغم 
مشکالت زیاد به همت متخصصان ایرانی احداث گردید 
به منظــور انتقال فاضالب درجهــت قائم در عمق 37 
متری زمین وجلوگیری از بروز خوردگی و تخریب بستر 
مسیر در محل ریزش فاضالب، سازه ورتکس به عنوان 
بزرگترین ورتکس فاضالب خاورمیانه برای نخستین 

بار در کشور طراحی و اجرا گردید.
پروژه تونل تمام مکانیزه فاضالبــروی  غرب تهران به 
طول 12 کیلومتر و قطر داخلی 3 متر  نیز یکی دیگر از 
پروژه های عظیم در دست اجرا توسط شرکت فاضالب 
تهران است که از بزرگراه آیت اهلل سعیدی درمحل تقاطع 
با خیابان ســی متری جی آغاز و  فاضالب بخش عمده 
مناطق مرکزی و غــرب تهران را به تصفیه خانه جنوب 
غرب منتقل خواهد کــرد. در این پــروژه برای اولین 
بار در ســطح کشــور به منظور احداث تونل فاضالبرو 
از تکنولوژی حفاری و نصب  همزمان پوشــش مقاوم 
در برابر خوردگی پیش ســاخته توسط دستگاه حفار 
مکانیزه EPB-TBM  اســتفاده شده است و تاکنون  
بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امید 
اســت با تکمیل آن گام بزرگی در جمع آوری و انتقال 

فاضالب مناطق غربی شهر تهران برداشته شود. 
حجم و کیفیت پروژه های شــاخص و نوآورانه  زیست 
محیطی اجرا شده در طرح فاضالب موجب شد این طرح  
بر اســاس ارزیابي صورت پذیرفته توسط بنیاد جهانی 

انرژی )Energy Globe Foundation( بعنوان 
بزرگترین و معتبرترین مرجع ارزیابی طرح های محیط 
زیستی ســازمان ملل متحد ، به عنوان طرح برتر بنیاد 
جهانی انرژی در بخش آب و همچنین طرح برتر زیست 
محیطی  ســال 2015 از میان طرح های ارسالی بیش 
از 170 کشور )از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا ، چین، 
 Globe( انتخاب و جایزه جهانی انرژی ) ... اســترالیا و

Energy Award(  را دریافت نماید.
در حــال حاضر نیز پــروژه های عظیم و ارزشــمندی 
مانند ســاخت چهار واحد تصفیه خانــه در غرب تهران 
)فیروزبهرام(، مطالعات احداث تصفیه خانه های لویزان،  
سرخه حصار، شهر آفتاب و واحد های 7 و 8 تصفیه خانه 
فاضالب جنوب و نیز ارتقاء و توسعه تصفیه خانه شهرک 
قدس توســط  شــرکت فاضالب تهران در دست اقدام 
می باشند که با اجرا و تکمیل آنها ظرفیت تصفیه خانه های 
فاضالب شهر تهران افزایش چشمیگیری خواهد یافت 
و گام بلندی در جهت جمع آوری و تصفیه فاضالب های 
خانگی پایتخت و توسعه پایدار آن برداشته خواهد شد. 

   کانال ورودی به تصفیه خانه غرب تهران

   اجرای لوله گذاری خط انتقال پسآب   خط انتقال کمیل   بزرگراه شهید همت

   خط انتقال پسآب به پاالیشگاه
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عملکرد   شرکت آب و فاضالب مشهد  دردولت   تدبیر و امیدعملکرد   شرکت آب و فاضالب مشهد  دردولت   تدبیر و امید

همزمان با ایام ا.. دهه فجر 
 12 پروژه آب و فاضالب در مشهد

 به بهره برداری می رسد
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد از بهره برداری و شروع 
عملیات اجرایی 12 پروژه آب و فاضالب مشهد با هزینه ای بالغ 

بر 822  میلیارد ریال در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد ، مهندس 
ســیدعلیرضا طباطبایی  با بیان اینکه از این تعداد، 6 پروژه در 
بخش فاضــالب و 6 پروژه در بخش آب می باشــد ، اظهار کرد: 
در بخش آب پروژه های مهمــی همچون پروژه مخزن 60 هزار 
مترمکعبی، پروژه خطــوط جمع آوری نبی اکرم )ص( فاز 1و2 
بطول 19 کیلومتر ، پــروژه BOT  7 حلقه چاه ، لوله گذاری ، 
تجهیز و برق رســانی و احداث ابنیه 14 حلقه چاه آب شــرب و 

ساختمان اتفاقات ناحیه 10 افتتاح خواهدشد. 
وی ادامــه داد : در ایام دهه مبارک فجــر در بخش آب عملیات 

اجرایی خط انتقال آب پهنه ی  K به L آغاز می گردد.
مدیرعامل شــرکت آبفا مشــهد در ادامه به پــروژه های قابل 
بهره برداری در بخش فاضالب اشــاره وعنــوان کرد : در بخش 
فاضالب نیز پروژه های مهمی همچون شبکه جمع آوری فاضالب 
محدوده سیدی، صبا، ثامن و همچنین شبکه جمع آوری فاضالب 
حاشیه شهر در مناطق ) گلشهر ، طبرسی ، پنجتن و ... ( و شبکه 
جمع آوری فاضالب محدوده شهرک امام علی )ع( ، شهرک شهید 

شافعی ، کشاورز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید . 
وی افزود: در ایام گرامی داشت دهه مبارک فجر عملیات اجرایی 
خطوط انتقال فاضالب شهرک رجایی ، باهنر ، الهیه ، آموزگار، 
شهرک قدس و آزادگان نیز عملیات اجرایی آن آغاز می گردد. 

مهندس طباطبایی اظهار کرد : در راســتای اجرای پروژه های 
دهه ی فجر بیش از 512 میلیارد ریال در بخش آب و بیش از 310 

میلیارد ریال در بخش فاضالب هزینه شده است.

 بزرگ ترین مخزن ذخیره آب شرب شرق کشور
 در مشهدبه بهره برداری خواهد رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد از بهره برداری از بزرگ ترین 
مخزن ذخیره آب شرق کشور باحجم 60 هزارمترمکعب در دهه 

مبارک فجر در شهر مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب مشهد ، مهندس 
ســیدعلیرضا طباطبایی ضمن اعالم این مطلب گفت : مخزن60 
هزارمترمکعبی پهنه A وعملیات پایپینگ مخازن این پهنه پس 
تالش بی وقفه سقایان مشــهد الرضا علیه السالم به بهره برداری 
خواهد رسید. وی افزود در پهنه A تعداد 5 مخزن بزرگ ذخیره آب 
باحجم 220 هزار مترمکعب پیش بینی شده که 70 هزارمترمکعب 
موجود و3مخزن دیگرباحجم 150 هزارمترمکعب درحال ساخت 
می باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهدادامه داد هدف 
از اجرای ایــن مخازن ایجاد حجم ذخیــره و توزیع کمی وکیفی 
آب شرب برای جمعیتی بالغ بر1 میلیون نفر می باشد. وی افزود 
این مخزن عظیم بصورت مدفون شــامل تجهیــزات مکانیکال ، 
حوضچه ها شــیرآالت ورودی وخروجی است و بزرگترین مخزن 
ذخیره آب شرق کشورمحسوب می شودکه می توان از طریق آن 
تولید برق نیز صورت گیرد. مهندس سیدعلیرضاطباطبایی ادامه 
داد پهنه A بزرگترین پهنه از نظر جمعیتی و مســاحت می باشد 
وتامین آب شرب حرم مطهر از این مخزن اهمیت آن را دوچندان 

کرده است. مهندس سیدعلیرضاطباطبایی درپایان حجم مخازن 
مورد نیازمشهدرا980 هزارمترمکعب دانست وخاطرنشان ساخت 
درحال حاضر حجم کل مخازن مشهد586 هزارمتر مکعب است. 

تشریح عملکرد شرکت آب و فاضالب مشهد در 9 ماهه 
ابتدایی سال 96

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد عملکرد 9 ماهه این شرکت 
را در حوزه های توسعه شبکه آب، خط انتقال آب، احداث مخازن 
ذخیره، کل جمعیت تحت پوشــش آب و کاهش هدر رفت واقعی 
آب تشــریح کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
مشهد، مهندس سید علیرضاطباطبایی با بیان اینکه تاپایان سال 
گذشــته طول شبکه آب مشهد به بیش از 4878 کیلومتر رسیده 
بود ، گفت از ابتدای سال جاری نیز 11 کیلومتر دیگر در این بخش 

افزوده شده است.
وی یکی از اقدامات مهم برای تامین آب شــرب مشهد را اجرای 
خطوط انتقال آب دانست و تصریح نمود در بخش خطوط انتقال 
آب حدود 700 کیلومتر خط انتقال آب درشهرمشهداجرا شده و از 
ابتدای سال 96 نیز 22 کیلومتر به خطوط انتقال افزوده شده است.

مهندس طباطبایی درادامه درخصــوص احداث مخازن ذخیره 
آب افزود: تا پایان سال 95 حجم مخازن ذخیره احداث شده586 
هزار مترمکعب در شبانه روز است که بابهره برداری از بزرگ ترین 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد عملکرد این شرکت در 
دولت تدبیر و امید را تشریح نمود.  

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب مشهد، مهندس 
ســیدعلیرضا طباطبایی با بیان اینکــه درحال حاضر 100 درصد 
جمعیت شهر مشهد تحت پوشش خدمات آب رسانی و 65 درصد 
جمعیت تحت پوشــش خدمات فاضالب قرار دارد گفت: جمعیت 
تحت پوشش درابتدای شــروع به کار دولت تدبیر و امید دربخش 

آب 99/8 و در بخش فاضالب 55 درصد بود. 
وی تصریح کرد: دربخش توسعه شبکه آب تا قبل از شروع کار دولت 
تدبیر و امید4791 کیلومتر عملیات توســعه شبکه انجام شده بود 
اما از ابتدای دولت تدبیر و امید 100 کیلومتر به آن اضافه شــده و 

به4900 کیلومتر رسیده است. 
مهندس طباطبایی ادامه داد : طول خطوط انتقال آب مشــهد در 
ابتدای کار این دولت 457 کیلومتر بود و در حال حاضر 265 کیلومتر 

به آن اضافه شده و شاهد رشد53 درصدی در این بخش هستیم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشــهد افزود: در بخش احداث 
مخازن آب نیز حجم مخازن در مدار ذخیره آب مشــهد در ابتدای 
دولت تدبیر و امید526 هزار متر مکعب بود اما در حال حاضر حجم 

ذخایر آب به 586 هزار متر مکعب افزایش یافته است. 
وی در خصوص ایجاد شــبکه های فاضالب نیز اظهار کرد: تا قبل 
از آغاز دولت یازدهم ، 2257 کیلومتر شــبکه فاضالب درمشــهد 
ایجاد شده بود اما ازابتدای دولت تدبیر و امید 931 کیلومتر شبکه 
فاضالب درمشهد ایجادشده و با رشد 30 درصدی مواجه هستیم. 
وی همچنین به احداث تصفیه خانه های فاضالب درمشهد اشاره 
کرد و گفت: تا قبل از سال 1392 حجم تصفیه خانه های فاضالب 
درمشهد 100 هزارمتر مکعب بود اما از زمان شروع کار دولت تدبیر 
و امید حجم تصفیه خانه های فاضالب مشهد با رشد 163 درصدی 

به 263 هزار متر مکعب رسیده است. 



www.barghab. i r71 2018
February

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

مخزن ذخیره آب شــرق کشور باحجم 60 هزارمتر مکعب درایام 
دهه مبارک فجر درمشــهد حجم مخازن به 646 هزارمتر مکعب 
خواهدرسید.وی بااشــاره به این که  کل جمعیت تحت پوشش 
شبکه آب مشهد به 100 درصد و جمعیت تحت پوشش فاضالب 
65 درصد رسیده اســت گفت هدررفت واقعی آب چیزی حدود 
9/5 درصد می باشد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه 
داد: یکی از مهم ترین اقدامات شرکت آبفای مشهد اجرای طرح 
بزرگ جمع آوری فاضالب مشهد می باشد لذا از ابتدای شروع طرح 
بیش از 2900 کیلومتر شبکه اجراشده ودر9 ماهه ابتدایی سال 
96 نیز253 کیلومتر شبکه فاضالب درشهرمشهد اجرا شده است.

وی خاطرنشــان ســاخت از مهم ترین منابع آب شــهر مشهد 
چاههاســت که تا پایان سال گذشــته، 420 حلقه چاه در داخل 
وخارج شهر مشــهد درمداربهره برداری قرارداشت اما باتوجه به 

نیاز شهر ازابتدای 11 حلقه چاه دیگر حفرشده است.

اجرای 500  کیلومتر شبکه فاضالب طی 2سال درمشهد
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفت: طی 2 ســال 
اخیر بالغ بر 500 کیلومترشــبکه فاضالب درشهرمشــهد اجرا 
شده است که نسبت به متوسط کشــوری از رشد 20 درصدی 

برخوردار بوده است .
به گزارش دفتر روابط عمومی مهندس ســیدعلیرضا طباطبایی 
با بیان اینکه عزم ما اجرای  شــبکه فاضالب شهر مشهد در برنامه 
توسعه ششم است گفت: تا کنون 65 درصد ازپروژه   شبکه فاضالب 
شهری در سطح شهر مشهد و حاشیه آن اجرا شده است که نسبت 
به متوسط کشوری20 درصد رشد داشته وبا اجرای این پروژه در 
حاشیه شهر فاضالب خاکستری که در جوی ها روان است از بین 
رفته  و خشــک خواهد شد و مشــکالت محیطی و بهداشتی نیز 

مرتفع خواهد شد.
وی به مقوله فاضالب از منظر بهداشتی  و تامین آب  شرب شهری 
اشاره داشــت و بیان کرد: پروژه جمع آوری فاضالب شهر مشهد 
با جدیت در حال انجام اســت بطوری که در ســال گذشته 224 
کیلومتر شبکه فاضالب در داخل و  حاشیه شهر مشهد انجام شده 
است  و از ابتدای امســال تاکنون نیز حدود 230 کیلومترشبکه 
اجرا شده است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.

 مهندس طباطبایی در ادامه با بیان اینکه  کمبود آب ،خشکسالی 
و مســائل مربوط به آن فقط یک بحران نیست بلکه یک واقعیت 
منطقه ای است، گفت:این واقعیت شامل تغییراقلیم، محدودیت 
منابع آبی ،تغییر نوع و  زمان بارش است وبا توجه به اینکه بارش ها  
از فصل زمستان به ســمت بهار منتقل شده و تغییر شدت بارش 
از باران های نرم  به باران های ســیل آسا تغییر وبا فرسایش خاک  

و ایجاد ســیالب و تخریب ها و عدم  امــکان نفوذ در زمین مواجه 
شده است به ناچار بایســتی  زندگی امروز را با این محدودیت ها 

تطبیق دهیم .
وی اضافه کرد: در 40 سال گذشــته جمعیت کشور به 2/2 برابر 
رسیده است و این در حالی است که جمعیت شهر مشهد به دالیل 
مختلفی 6 برابر شده است وبا توجه به اینکه  رشد جمعیتی متوازن 
با رشد کشور پیش نرفت و از سوی موجب شد در بازه زمانی کوتاهی  
بــا کمبود منابع آبی و کمیابی منابع مواجه شــویم و بی تردیدبه 
منظــور مرتفع کردن هریک از این محدودیــت ها و افزایش آنها 

تدابیر جداگانه بایستی در نظر گرفته شود. 
وی افزود: براساس منابع محدود  موجود و رشد جمعیت بایستی 
به  دنبال تامین منابع جدید باشیم در گذشته حفر تعدادی چاه در 
سطح شــهر ،احداث سدهای طرق و کارده  و پروژه های حفر چاه 
در غرب مشهدبه این منظور ایجاد شد  و سپس پروژه  سد دوستی 
و انتقال آب از سد ارداک اجرا شد اما  هم اکنون طرح ایجاد منابع 
آبی از ســازنده آهکی در استان و خارج آن از منابع  آب های ضلع 
شمالی هزار مسجد درحوزه آب منطقه ای در دست اقدام است . 
وی اظهار کرد:  شرکت های آب و فاضالب وظیفه تامین و توزیع 
آب اضطراری  و جمع آوری فاضالب و تصفیه را دارند و تامین آب  

و انتقال و جایگزینی پساب درسراسر کشوردر حوزه اب منطقه ای 
می باشــد.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشــهد با اشاره به 
اینکه آب محور توسعه و مبنای هر عملی است ، بیان کرد: با توجه 
به اینکه تا سال 1420جمعیت شــهر مشهد به حدود5 میلیون 
نفرخواهد رسید ودر کنار آن ســاالنه بیش از  27 میلیون زائر به 
مشهد مقدس مشرف می شــوند توجه به تامین آب بعنوان یکی 
از نیازهای اساســی علی رغم کاهش بارندگی ها و ظرفیت دشت 

مشهد ضروری بنظر می رسد .
طباطبایی در ادامه گفت: نگاه بلند مدت به تامین آب متناسب با 
رشد جمعیت و آمایش منطقه ای ، برنامه ریزی در جهت کنترل 
جمعیت محدوده طرح ها ، حفظ و ارتقــاء منابع تامین و اصالح  
چاهها که با افت منابع روبرو هستند ، احیاء سدها و قنوات موجود، 
فرهنگ ســازی در حوزه مدیریت مصرف با مشارکت همگانی ، 
بهره گیری از ظرفیت های رســانه ای به منظور اگاهی و پذیرفتن 
شرایط موجود در آینده ، استفاده از ظرفیت های کاهنده مصرف 
با حفــظ مطلوبیت و تغییر در نگرش هــای مصرفی، ترویج نگاه 
فرهنگی و ارشادی به مصرف بهینه ّآب با توجه به محدودیت منابع 
آبی، ساخت فیلم مرتبط به محتوی مصرف بهینه و ایجاد باور در 
راستای حفظ محیط زیست و فرصت زندگی برای ایندگان در شهر 

بهشت  از مهمترین برنامه ها و طرح ها اجرایی است.
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت توزیع، هر ســاله  شبکه ها به 

لحاظ ساختاری  فرسوده تر می شوند و نشت و حادث و هدر رفت 
وجود دارد، گفت : در این حوزه نشت یابی با استفاده از تجهیزات 
و جدا ســازی پهنه های فشــاری و مدیریت و اصالح شبکه های  
هوشمند و هدفمند  فشــار  می تواند کمک موثری برای کاهش 
میزان هدر رفت داشته باشد و حذف انشعابات غیر مجاز به صورت 
پراکنده در داخل و خارج شهر عالوه بر اینکه  تضیع حقوق دیگران 
محسوب می شود ، عوارضی به همراه دارد که با شناسایی و برخورد 
قانونی با آنها  و حذف  این انشــعابات موفق شدیم  در مسیری گام 

برداریم  که  مصرف را مدیریت  و تعدیل می کند.
 وی در ادامه با اشــاره به اینکه شاخص های یک شهر سالم برای 
زندگی هوای پاک ، آب و فضای ســبز است ، اضافه کرد:  فرصت 
مناسبی برای استفاده از فاضالب خام و تصفیه آن در جهت تامین 
آب فضای سبز و جداسازی انشــعابات آن از آب شرب به منظور 
پایداری فضای ســبز در اختیار شهرداری قرار گرفته  ودر همین 
راســتا  سال گذشــته تفاهم نامه ســه جانبه بین آب و فاضالب 
مشهد، شهرداری وآب منطقه ای برای ایجاد پایلوت های تصفیه 
و پکیج های محلی و تفکیک آب شــرب از غیر شرب ایجاد شد و 
شهرداری مشهد ظرف 5 سال آینده 13 تصفیه لوکال برای جدا 
سازی آب شرب و غیر شرب اجرا خواهد کرد و قطعا تنها  جایگزین 
استفاده از ظرفیت فاضالب خام و تبدیل آن به پساب تصفیه شده 

استفاده در فضای سبز است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد با بیان اینکه در حوزه تامین 
حفظ شــرایط موجود و افزایش ظرفیت منابع  آبی حائز اهمیت 
است،  تصریح کرد:  ما وظیفه داریم شبکه های فاضالب و انشعابات 
شهر مشــهد را بصورت کامل اجرا و تصفیه خانه ها فاضالب را با 
کیفیت مطلوب بسازیم وپساب آن را در اختیار اب منطقه ای  قرار 
داده تا پروژه های بازچرخانی کامل شــود  و در نهایت این آب در 

اختیار کشاورز  و یا فضای سبز شهری قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه آب محور توســعه هر جامعه ای  و از اهمیت 
باالی برخوردار اســت ، افزود: در اجرایی پروژه های این شرکت 
علی رغم اینکه با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم با مشارکت 
مردمی می توانیم این مسیر را طی کنیم و آنچه به ما کمک می کند 
حقوقی اســت که از بستر قبوض صادره ایجاد می شود و پرداخت 
به موقع آن به ما کمک می کنــدد تا پروژه ها را در کمترین زمان 

ممکن  اجر کنیم.
  وی با اشــاره به اینکه یکی از عوامــل موثر در کاهش مصرف آب 
دریافت ارزش و قیمت واقعی آن است و بایستی باور داشته باشیم 
در فرهنگ روزمره هر کاال منبعی که در اختیار دردسترس باشد 
بی اهمیت است و با توجه به اینکه آب به عنوان یک مایع همیشه 
دردســترس ،ارزان و بی ارزش تعریف شده است و واقعی نبودن 
قیمت آن به مصرف آن توجه ای نمی شــود  در حالی در گذشته 

برای رسیدن به آب قنات حفر می کردند .
وی افزود: مسائل مربوط به  حق النظاره  آب چاه های کشاورزی به 
لحاظ ساختاری در حیطه ی اب منطقه ای است و در صورتی که  
کاربری های خاص این تعرفه ها   از ســوی وزارت نیرو در شورای 
اقتصاد تصویب و ابالغ شود  به سمت و سوی واقعی شدن تعرفه ها 
می رویم و بی تردید  اصالح  واقعی تعرفه ها حرکت گســترده ی 
فرهنگی در راســتای مصــرق بهینه از منابع آبی اســت . وی در 
پایان گفت:  آب و فاضالب مشهد یک شرکت هدفمند در تمامی 
فعالیت ها با نگاه توسعه ی پایدار است و در همه ی حوزه ها به ویژه 
عملکرد اجرایی  جز شــرکت های مطرح و ممتاز کشور محسوب 
می شود و بی شک در حوزه اجراییات کار انجام شده فراوان و کاربه 

زمین  مانده فراوان تر است. 
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کلیات طرح آبرسانی مناطق 21 و 22 شهر تهران 
اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟

طرح آبرســانی مناطق 21 و 22 شــهر تهــران از عوامل 
گوناگونی تأثیر پذیرفته است. آبرسانی این مناطق متأثر از 
طرح های تفصیلی شهری، شرایط توپوگرافی غرب تهران 
در این محــدوده ، تنیدگی و پیچیدگی بافت شــهری در 
گذرهای عمومی و بزرگراه  های به هم پیوسته است. از آنجا 
که سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منابع تأمین آب این 
دو منطقه به شمارمی رود، طرح آبرسانی مناطق 21 و22 به 
شدت به این منابع وابسته است و آبرسانی این مناطق با هم 
در قالب طرحی بزرگ درمنطقه غرب تهران قرار می گیرند.

برایــن اســاس  در ســال 1390 مصوبه ای در شــرکت 
مادرتخصصی  مهندســی آب و فاضالب کشور به تصویب 
رسید که نقشــه راه برای ما و دستاورد و پیش بینی بزرگ 
جمعیتــی منابع آبی محســوب می شــود که براســاس 
آن، نیازهای روزافزون توســعه تأسیســات و گســترش 
شــهر، در غرب کالن شــهرتهران به ویژه در منطقه 22 بر 
اساس ویژگی های منطقه گردشــگری، با رویکردتوسعه 
فرامنطقه ای و حتی کشــوری تعریف شده است. اصوال در 
طرح تفصیلی نیز منطقه 22 به عنوان قطب گردشــگری 

برگزیده شده است تا خألهای گردشگری بقیه مناطق تهران 
را پوشــش دهد. به همین دلیل ما هم همه تالش مان را در 
شرکت آب و فاضالب منطقه3 با تبعیت ازبرنامه مدیریت 
شهری و شهرسازی این مناطق طراحی کرده و خدمات مان 

را با همین نسبت و رویکرد گسترش می دهیم. 
در منطقــه 21 تقریبا همین اتفاق روی مــی دهد و آنجا 
نیزرفته رفته به قطب گردشگری مبدل خواهد شد.ازاین رو 
در این مناطق بویژه اطراف دریاچه چیتگرشاهد طرح های 
توســعه زیادی هســتیم که همچون پروژه هزار یکشب 
در زمینی به مســاحت 131 هکتار درحال احداث است و 
مجموعه های تفریحی - ورزشــی و چندمنظوره به همین 
دلیل با توجه به پیش بینی جمعیتی درآینده نزدیک و نیاز 
باالی مصرف آب ما هم کوشــیده ایم خدمات آبرسانی را 

گسترش دهیم. 
 آیا خدمات شرکت آب وفاضالب متناسب با شرایط 

مناطق 21 و 22 است؟
از ســال 1390 برنامه ها و اقدامات مــا بدین منظور آغاز و 
همان طور که توضیح دادم ، افق طرح نیازهای آبرســانی 
نیز با توجه به پیش بینــی وجود جمعیت در این مناطق  تا 
سال 1415 تعیین شده است . طبق پیش بینی ها جمعیت 

مناطق 21 و22 تا ســال 1415 به یک میلیون و دویست و 
هفتاد و نه هزار و پانصد نفر)1279500( بالغ می شــود و 
بنابر افق 25 ساله طرح آبرسانی سال 1415، نیاز آبی این 
مجموعه 95/7  میلیون متر مکعب در ســال یعنی چیزی 

حدود 6 مترمکعب در ثانیه است. 
همان طور که می دانیم ، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی 

عناصر آبرسانی، مخازن آب است.               
طبق بررســی ها باید 255هزار مترمکعب مخازن جدید، 
550 کیلومتر شبکه آبرسانی جدید و 19 کیلومتر خطوط 
انتقال و خطوط بین مخازن ســاخته و تدارک دیده شود. 
این خطوط با قطرهای باال و از شــریان های حیاتی منطقه 
21-22 به شمار می آیند. عالوه براین حفر و تجهیز 16 حلقه 
چاه جدید افزون بر چاه ها و تأسیســات موجود پیش بینی 
شده است. هزینه اجرایی این طرح در سال 1390 و با توجه 
به قیمت های آن ســال صد میلیارد تومان تعیین شد که 
این رقم در سال های مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی 
دستخوش تغییر زیادی شده و هم اکنون برآوردها در سال 

96 به رقمی نزدیک به 600 میلیارد تومان رسیده است. 
در فاصلــه ســالهای 90 تاکنون فعالیت های شــاخصی 
در زمینه این پروژه انجام گرفته اســت. بــه طور نمونه در 

توسط شرکت آب و فاضالب منطقه3 تهران 
انجام می پذیرد

چشم انداز توسعه 
خدمات آب و 
فاضالب در مناطق 
21و22 تهران
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سال های قبل ما توانستیم از 540 کیلومتر کل شبکه ،حدود 
65-60 کیلومتر از پروژه را با موفقیت به انجام رســانیم . از 
19 کیلومتر خــط انتقال وتقریبا 14 کیلومتر آن و خطوط 
تغذیه اش احداث و از 255 هزار مخزن جدید که برای افق 
1415 پیش بینی شــده  80 هزار مخزن آن ســاخته و به 
مرحله بهره برداری رســیده و 140 هزار مخزن نیاز آینده 
است . طی این چند سال با توجه به توسعه ساخت وسازهای 
شهری و رویکرد شــهرداری ما نیز توانستیم خدمات مان 
را در گســتره منطقه 21-22 توسعه بخشــیده و تقریبا 
زیرساخت آبرسانی این مناطق را فراهم سازیم. هم اکنون 
آبرسانی به پروژه های انبوه مسکونی ، پروژه های فرهنگی- 
تفریحی و ورزشی اطراف دریاچه چیتگر و دیگر پروژه های 
موجود در منطقه انجام شده است. با توجه به اینکه مسکن 
مهر پایتخت از تهرانســر آغاز شــد ، چند شــهرک بزرگ 
مسکونی با جمعیتی بالغ بر بیست هزار واحد مسکونی  در 
آنها وجود دارد و این در حالی است که در کشور شاید بیشتر 
از 80 شهر کمتر از این شهرک جمعیت دارند و ما این پروژه 
و همین طور شهرک  های شــهید خرازی با حدود 8 هزار 
واحد مسکونی و مروارید شهر که درغرب منطقه 22 واقع 

شده است را به طورکامل آبرسانی کرده ایم. 
چه تمهیداتی برای هم سویی و همکاری با شهرداری 

اندیشیده شده است؟
از آن جایی که شــهرداری متولی اصلی  توســعه شــهر به 
شمار می آید ، در سال 1390 تفاهم نامه ای با شهردار وقت 
منطقه22 تهران ، جناب آقای مــرادی مبنی بر همکاری 
شهرداری در توسعه تاسیسات و خدمات آبرسانی منعقد شد 
و با توجه به نیک اندیشی و نظرات مثبتی که در کمسیون  های 
محیط زیست و عمران شــهرداری مطرح شد، شهرداری و 
شــرکت آب وفاضالب به عنوان دو دســتگاه خدمت رسان 
شــهری به منظور رفع عمده نیازهای منطقه اقدام به تهیه 
تفاهم نامه مشارکت و پیش نویس موافقت نامه ای در بخش 
آب و ســپس فاضالب کردند و به دنبال آن طی تدوین یک 
موافقت نامه مالی مشــترک این همکاری آغاز شــد. طبق 
این قرارداد شهرداری متعهد شد در حوزه آب حدود 100 
میلیارد تومان و در بخش فاضالب نزدیک به 500 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری کند و در مقابل شرکت آب و فاضالب 
منطقه3 نیز بخشی از نیازهای آبرسانی روزافزون شهرداری 

و آب آشــامیدنی مراکز مختلفی که وابســته به شهرداری 
هستند را تامین کند. به همین ترتیب شهرداری در ساخت 
و توسعه زیرساخت های فاضالب، احداث شبکه فاضالب و 
تصفیه خانه های آن با تامین زمین و ســرمایه گذاری های 
مستقیم ریالی مشــارکت داشته باشــد. پیش نویس این 

توافقنامــه  در شــورای 
شــهر تهران مصوب 

شــد و به تصویب 
و تایید شورای 

شهر رسیده 
و سال 92 
بــا حضور 

وزیر وقت نیرو 
و شــهردار وقت 

تهــران امضا شــد. 
اما با توجه به تغییرات 

مدیریتی در شــهرداری 
اجرای این پروژه یکی دو ســال به طول انجامیده و کمی با 
تاخیرمواجه شد. در حوزه آب تقریبا وارد فضای قراردادی 
شــده ایم و تعداد زیادی از زمین ها را از شــهرداری گرفته 
وخدمات را با توجــه به زمینه ها انجام داده ومخازنی نیز در 
زمین های موجود ســاخته ایم. اما در بخش فاضالب هنوز 
اقدامی صورت نگرفته است. اخیرا مکاتباتی با شورای شهر 
تهران انجام گرفته و درصدد هســتیم که در این زمینه هم 
خیلی زود بازنگری در قرارداد صورت گیرد و زمینه انجام کار 
در بخش فاضالب نیز فراهم آید. بخشی از مهم ترین کارهای 
زیرســاختی ما در این قرارداد آمده است. برای نمونه 110 
هزار مترمکعب ساخت مخزن ذخیره ، احداث 17 کیلومتر 
خطوط انتقال آب و ایجاد آن و تحویل حدود 10 هکتار زمین 
برای ساخت مخازن از تعهدات شهرداری در این قرارداد به 
شمار می آید و درمقابل ما نیز در بازه هشت ساله تامین آب 
حدود 100 لیتر در ثانیه را برای مصارف مختلف شهرداری 
برعهده گرفته ایم که قســمتی از این پروژه انجام گرفته و 

مابقی نیز در دستور کار اجرایی قرار دارد.
نحوه کار کردن با پیمانکارها و تولیدکننده ها به چه 

صورت است؟
با توجه به سیاســت دولت در مورد واگذاری کار به بخش 

خصوصی و پیمانکارهــا، تبادالتی صورت گرفته و قرار بر 
این شــد که بخش خصوصی و برون سازمانی این کارها را 
انجام دهد. در پروسه های زیرساختی که ما محور ساختش 
را به عهده داریم اجرای لوله گذاری، اتصاالت شــیرآالت 
و آنچه متعلقــات مربوط به لوله گذاری اســت در بخش 
خصوصی تولید می شود و به هیچ وجه تولیدکننده های 
دولتی حضور ندارند. اصوال تمام خریدهای ما از بخش 
خصوصی انجام می شــود. بخش های تدارکات و 
خرید و نحوه اجرای خطوط لوله باز طی فراخوان 
عمومی مناقصــات  به پیمانــکاران واگذار 

می شود. در ساخت مخازن ، تصفیه خانه هاو ساختمان ها 
نیز به ترتیب؛ طرح ها و نقشه های اولیه اسناد مناقصه تهیه 
و به فراخوان عمومی گذاشته می شود و پیمانکاران داوطلب 
نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام کرده و به مرحله امضای 

قرارداد می رسند.
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آیا  مناقصات صورت گرفته اساسنامه خاصی دارند؟
رویه ما در این امر براســاس روش و قانون مناقصات است و 
این قانون ، مناقصات عمومی همه دستگاه های دولتی کشور 

را در برمی گیرد.
آیا خرید وســایل مورد نیاز کار شما شرایط خاصی 
دارد ، یا اینکه فقط براساس قیمت پایین در مناقصه 

آن ها را انتخاب و خریداری می کنید؟
 به طور قطع ، مشــخصات فنی بر قیمت ارجحیت دارد. در 
زمینه فنی از آنجا که تکنولوژی ویژه و خاصی وجود دارد ، چه 
در تصفیه خانه های آب وفاضالب و یا در کارهای لوله گذاری 
و سازه های مهم همچون سازه  مخازن با کیفیت ترین وسایل 
بکار می رود. زیرا باید در تمام بحران های طبیعی ، غیرطبیعی 
و غیرمترقبه دوام و ماندگاری داشته باشد. به طور نمونه در 
اماکنی مانند بیمارستان ها و مراکز بحرانی و مدیریت بحران، 
سازه ها و ساختارهای آبرســانی و تاسیسات آبرسانی باید 
از مشــخصات فنی خوبی برخوردار باشند. بنابراین در این 
مواقع  قیمت یک عنصر فرعی محسوب می شود و مشخصات 
فنی در الویت قرار داشــته و به شدت کنترل و بررسی شده 
و اســتانداردهای مختلف آن رعایت می شــود. ســازمان 
استاندارد در بخش آب به ویژه در حوزه تجهیزات و تاسیسات، 
اســتانداردهای خاصی تبیین کرده است که بر اساس آن ، 
مشخصات فنی تکمیل  و تعریف می شود وشرکت هایی که 
در مناقصه رقابت دارند باید از این ویژگی ها در باالترین حد 
و مطابق الویت ها برخوردار بوده و ملزم به اجرای آن هستند. 
در بخش  فنی و به منظور ارتقا آن تاکنون چه اقدامات 

پژوهشی انجام داده اید؟
در زمینه پژوهشی سه موضوع برجسته پیگیری شده است ؛ 
اول، اینکه در صنعت آب وفاضالب بیشترین مصارف لوله ها 
نخســت  از جنس چدن داکتیل و بعد از آن فوالد ی در نظر 
گرفته می شود. اما همیشه این سوال بین متخصصین مطرح 

بوده که چدن بهتر است یا فوالد ؟ 
بدین منظور ما در منطقه 22 تهران طرحی را به اجرادرمی 
آوریم که خط انتقالی است با خطوط بسیار بلند و تقریبا تمام 

منطقه 21و22 را تغذیه می کند. از آن جایی که این خط لوله 
در شــمال اتوبان همت قرار گرفته و در نزدیکی گسل قرار 
دارد ، از اهمیت بســیاری برخوردار است . از این رو باردیگر 
انتخاب جنس لوله ها ، زمینه پرسش ها و تحقیقات را فراهم 
ساخت بدین منظور ضمن برپایی سمیناری با حضور پرفسور 
حسنی از متخصصین به نام حوزه  زمین لرزه و نتایج حاصل 
از تحقیقات و مقاالت ارایه شــده و بررسی های گوناگون به 
این نتیجه رسیدیم که در مقاومت فوالد در مواقع ارجحیت 
دارد، بنابراین این خط انتقال فوالدی و با رویکرد مقاوم سازی 
در برابر زلزله تعریف شــد که انشاءاهلل در یک بازه زمانی  18 
ماهه این خط لوله احداث می شــود و قطعه اولش به مخازن 
می رسد. دومین نکته قابل تامل، ذخیره آب در هنگام زلزله 
اســت که برای ما اهمیت فراوانی دارد. زیــرا اینکه مخزن 
در هنگام وقوع زلزله مقاوم و پایــدار باقی بماند و آب درآن 
ذخیره شود، اهمیت زیادی دارد . برای این منظور ،شیرهای 
قطع اضطراری جریان های آب به گونه ای طراحی شده  اند 
که در مواقع اضطراری مثل زلزله و یا شکســتگی زیاد ،آب 
مخزن قطع اضطراری و ذخیره شــود. بخش دیگرپژوهش 
ما به شناسایی و بررسی عملکرد این شیرها در مواقع زلزله 
اختصاص یافت ، به طوری که در بدترین شرایط ودر زمانی 
که هیچ اپراتور و فرمانی برای دسترسی به شیر وجود نداشته 
باشد ،نحوه عملکرد آن از لرزش زمین فرمان بگیرد و با قطع 
اضطراری ، آب در مخازن ذخیره شود . با کمک متخصصین 
این شیر ساخته شد و هم اکنون در کشور استفاده می شود 
و شــرکت آب وفاضالب منطقه3 هم از مصرف کنندگان آن 
است و هم اکنون در 3 ســایت مهم مناطق 21و22 تهران 
این شیر استفاده می شود. ســومین گام فر انجام گرفته نیز 
با هدف آب یابی در شــرق منطقه 22 تهران انجام گرفته  تا 
بتوانیم با افت سفره های زیرزمینی آب و کاهش بارندگی ها 
در الیه های پایین تر امکان دستیابی به آب رادر این منطقه 
فراهم ســازیم . بنابراین عملیات ژئوالکتریکی انجام دادیم 
که توانستیم کیفیت بخش ها و منابع آبی که زیر زمین و در 

گسل ها و میادین آبی قرار گرفته  است را شناسایی کنیم.

 مصاحبه با خانم پونه سادات حسینی 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی

آموزش مدیریت 
مصرف صحیح آب 
 روندی پیوسته
 و مستمر است
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب منطقه3 تهران 
تاکنون چه فعالیت های موثری را درحوزه فرهنگ 

سازی مدیریت منابع آب به انجام رسانیده است؟ 
روابط عمومی پل ارتباطی و حوزه فرهنگ ساز هر سازمان به 
شــمار می آید که همانند سایر رسانه ها ازکارکردهای اطالع 
رسانی ، آموزشی ، سرگرمی و اوقات فراغت و هدایت راهبری 
برخوردار است ، براین  اساس می توان اذعان داشت که وسعت 
و حساسیت روابط عمومی سازمان های خدمات رسانی شهری 
بویژه مجموعه شرکت های آب وفاضالب به دلیل عهداربودن 
وظیفه سقایی شهروندان دارای اهمیت منحصربه فردی است  
از این رو برای دستیابی به بهترین نتایج و دستاوردها تحقیق و 
مطالعه و بررسی تجارب گوناگون ارتباطی می تواند در تدوین 
برنامه های فرهنگی  و نقشــه راه موثر آن بسیار کارگشا باشد.
از این رو براســاس تحقیقات مختلفی کــه در روابط عمومی 
آب وفاضالب اســتان تهران و نیز روابط عمومی شــرکت آب 
وفاضالب منطقه 3 تهران در دوره های مختلف انجام شــده 
به این واقعیت دســت یافته ایم  که اطالع رسانی در خصوص 
وضعیت منابع محدود آبی از یک ســو و آموزش شــیوه های 
صحیح مصرف آب در بین اقشــار مختلف مردم از سوی دیگر 

یک برنامه دایمی و مستمر است.
اما گــذر زمان و تجارب ما نشــانگر آن بود که شــیوه اطالع 
رسانی ، رســانه اثربخش و انتخاب مخاطب در کسب نتایج و 
دستاوردهای بهتر و مناسب تردخیل است. بهره مندی روابط 
عمومی ها از رسانه در هر دوره و عصری به واسطه نوع و شیوه 
ارتباطی که در جامعه متداول است ، تفاوت دارد . از این رو باید 
در پیام رســانی نیز متفاوت عمل کند، به موازات آن در زمینه 

آموزش نیز شیوه های متفاوتی را باید آزمود. 
از آن جایی که اصوال فرهنگ شفاهی بیش از فرهنگ مکتوب 
در جامعه ما متداول اســت . طی سال های دور تاکنون نحوه 
آموزش و اطالع رسانی مشترکین ما دستخوش تحول شده در 
گذشته ما پیام های مدیریت مصرف آب را از طریق طرح و شعار 
در بنرها و بیلبوردهای شهری به اطالع مخاطبان می رساندیم 
و بعد رفته رفته از روش نشست و میزگرد رادیو و تلویزیونی سود 
جستیم  در دوره های بعداز فیلم کوتاه و تیزر ها و... امروز با توجه 
به نیاز سرعت بخشیدن به محتوای اطالعات از طریق ارسال 
پیامک ، ســایت اینترنتی و فضای مجازی مطالب مختصرتر 
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و مفیدتردر زمان کوتاه تردریافت ارایه می شــود. اگرچه در 
این شیوه به نظر می آید کمیت بر کیفیت پیشی گرفته باشد. 
اما برای آن که مطالب از عمق و اثربخشــی نیز برخوردار شود 
در مجموعه روابط عمومی شرکت آب وفاضالب به این نتیجه 

رسیدیم که بهترین کار سرمایه گذاری بر روی بچه هاست. 
ســرزمین ذهن کودکان بکر و آماده فراگیری اســت . روابط 
عمومی آب وفاضالب اســتان تهران در سال 78 با این نگرش 
طرح مروجان فرهنگ مصرف بهینــه آب را ابداع و با تکمیل 
و برنامــه ریزی آن از ســال 79  با بهره جســتن از نیروهای 
متخصص و فارغ التحصیالن رشته های ارتباطات ،علوم تربیتی 
،روانشناسی و هنر نخست در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه منابع آب و سپس برخی فعالیت های تحقیقی 
و فنی همچون پیمایش مناطق شهری، استخرها، خانه های 
بــزرگ و بیمارســتان ها ، مراکز اداری و تجاری و آموزشــی 
پرداختند.   تجارب متعدد و متنــوع فرهنگی رفته رفته مارا 
برآن داشت تا برای نتیجه بخشی بیشتر و بهتر آموزش ها اوال 
به اســتمرار در آن و ثانیا بهره جستن از دیدگاه های معلمان 

و متخصصان امر آموزش و پرورش بیش از پیش بیندیشیم.
بدین منظــور با رایزنی های مختلف و برپایی نشســت های 
مشترک با آموزش و پرورش موفق شدیم همکاری های خوب 
و موثری داشته باشیم. خوشبختانه این تالش ها منجربه انعقاد 
تفاهم نامه ای در ســطح آموزش و پرورش شهر تهران و آب 

وفاضالب استان تهران شده است .
در طرحی دیگر که از ســال های گذشته در مجموعه روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران طراحی و در 
سطح شــرکت های آب و فاضالب مناطق نیز به اجرادرآمد، 
راه اندازی »طرح حامیان آب « درمدارس بود . از آن جایی که 
کودکان در اثر آموزش صحیح شــهروندی ، نسبت به رعایت 
قوانین ، مسئولیت پذیر و دقیق هستندو آموزش های آنان به 
گروه همساالنشان می تواند منجربه نتایج به مراتب موثرتری 
شود،از خود کودکان برای آموزش دوستانشان بهره گرفتیم.

ازدیگر برنامه های بســیار آموزنده و مفرح بــا هدف ترویج 
و نهادینــه ســازی فرهنگ صحیــح مصرف آب،اســتفاده 
ازفرصت های نــاب با بهره جویی از مطالب درســی و فراهم 
ساختن شیوه های کمک آموزشی با همکاری آموزش و پرورش 
و مدیران و معلمان مدارس بود. به طور نمونه اجرای جشن های 
» نخستین واژه« برای کالس اولی ها طی سال های گذشته، 
اجرای اولین جشنواره استانی نخســتین واژه درسال 94 با 
دعوت آموزش و پرورش منطقه 5 و برگزاری نمایشــگاه سه 
روزه از آثار هنری دانش آموزان مقاطع مختلف بویژه نقاشی 
کالس اولی هایی که نوشتن کلمه » آب « را برای نخستین بار 
آموخته اند. به دنبال آن تجربه موفق دیگر این جشــنواره در 
سال 95 ، جشن بزرگ تابستانه» آب و تاب « ویژه حامیان آب 
فعال در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه3 
تهران که تیرماه گذشــته برگزار و طــی آن عالوه بر معرفی 

و قدردانی از 3 مشــتر کم مصرف مناطق 2و5و6 شهرداری 
از حامیــان برگزیده دانش آموزی در ســطح این مناطق نیز 
تقدیر شــد و باالخره هم زمان با فراخوان کشوری جشنواره 
آب = زندگی از ســوی روابط عمومی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، روابط عمومی آب و فاضالب منطقه3 در شیوه 
ای متفاوت از ابتدای پاییز ســال 96 و در پی هماهنگی های 
انجــام گرفته با آموزش و پرورش مناطــق 2و5و6 و21و22 
شهر تهران اقدام به برپایی 30 کارگاه آموزشی در 30 مدرسه 
منتخب این مناطق کرد که طی آن با بهره جویی از نقاشــی ، 
شعر خوانی ، بازی ، کاردستی ، موسیقی و استعداد یابی از بین 
دانش آموزان به آموزش اهمیت حفظ منابع آب و روش های 
مصرف آن پرداخت و پس از جمع آوری آثار توسط معلمان و 
دریافت و بررسی آن ها در دو بخش مسابقات کشوری نقاشی 
آب=زندگی و   مسابقه هنری ویژه دانش آموزان کالس اولی، 
3 بهمن ماه جاری بــا حضور 800 دانش آموز اقدام به برپایی 
جشــن بزرگ» آب ُدر ناب « کردیم و 28 اثر برگزیده دانش 

آموزی مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.
از دیگر فعالیت های منحصر به فرد روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب منطقه3 درراستای تالش برای بالندگی و بهره گرفتن 
از استعداد های درخشان بچه ها برای الگو سازی همساالنشان، 
حمایت از دانش آموزان هنرمند و خوش فکر محدوده تحت 
پوشش آبفای منطقه3 است که بدین منظور برای نخستین 
بار کتاب » دوستی با آب « اثر نوجوانی 13 ساله به نام پریشاد 
کشاورز اســت که مجوعه ای از داستان ها و نقاشی های  این 
نوجوان درباره اهمیت حفظ منابع آب و روش های ســاده ای 
صرفه جویی اســت که با حمایت روابط عمومی شرکت آب و 

فاضالب منطقه3 دی ماه سال 96 به چاپ رسید .
عالوه بــر مواردی که ذکرشــد،اجرای برنامــه های متعدد 
فرهنگی همچون ؛ نشست با بانوان خانه دار در فرهنگسراها 
و خانه های بهداشــت و ســراهای محله با همکاری سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری مناطق تحت پوشــش شرکت، 
نشســت با ائمه جماعات و برگزاری برنامــه های فرهنگی و 
جلسات پرسش و پاسخ به فراخورمناسبت های مذهبی مانند 
ماه مبارک رمضان با نمازگزاران مساجد، بازدید دانش آموزان ، 
دانشجویان و سایر اقشار مشترکین محدوده شرکت و مواردی 
از این قبیل از شــاخص ترین برنامه های فرهنگی ما در حوزه 

آموزش همگانی به شمارمی آید.
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    نام طرح: ایجاد مدول سوم تصفیه خانه فاضالب پردیس
محصوالت/خدمات : پساب تصفیه شده، لجن،کود، برق،   CDM )مکانیسم توسعه پاک (

برآورد اولیه هزینه اجرایی: 650  میلیارد ریال 
نحوه مشارکت سرمایه گذاران : انعقاد قرارداد با روش بیع متقابل

     نام طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب دماوند 
زمینه فعالیت: جمع آوری و دفع فاضالب

نوع پروژه : ساخت و بهره برداری 
محصوالت : پساب تصفیه شده، لجن، کود، برق، CDM )مکانیسم توسعه پاک (

جمعیت : 98051 نفر
ظرفیت: 16080 مترمکعب در شبانه روز

برآورد اولیــه هزینه اجرایی : 1525000 میلیــارد ریال )325 میلیــارد برای احداث 
تصفیه خانه و 1200 میلیارد ریال برای اجرای شبکه جمع آوری فاضالب(

برآورد هزینه های بهره برداری و نگهداری طرح) به ازای واحد محصول تولیدی(: 61000
میزان تولید محصول: 3048480 مترمکعب ساالنه

میزان درآمدهای اقتصادی پیش بینی شده : 113775 میلیون ریال ساالنه 
منبع تامین مالی: بیع متقابل و فاینانس جاری

هزینه تامین مالی : در صورت استفاده از صندوق توسعه ملی 16٪ ساالنه
شاخص های مالی طرح : نرخ بازده داخلی: ٪15

ارزش فایده خالص: 222000 )نرخ بهره-تنزیل 15 درصد(
دوره بازگشت: 7 سال پس از آغاز اجرای طرح

    نام طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب فیروزکوه
زمینه فعالیت : جمع آوری و دفع فاضالب فیروزکوه 

نوع پروژه: ساخت و بهره برداری
  محصوالت : پساب تصفیه شده، لجن، کود، برق، CDM )مکانیسم توسعه پاک (

جمعیت: 63923 نفر
ظرفیت: 10610 متر مکعب در شبانه روز

برآورد اولیه هزینه اجرایی: 575 میلیــارد ریال ) 175 میلیارد ریال برای احداث تصفیه 
خانه و 400 میلیارد ریال برای اجرای شبکه جمع آوری فاضالب(

توزیع هزینه ها طی دوره اجرای طرح : ساالنه 50 درصد
اجرای هزینــه های بهره برداری و نگهداری :هزینه های پرســنلی ، برق مصرفی، مواد 

شیمیایی، تعمیرات ساختمانی و تعمیرات تجهیزات 
برآورد هزینه های بهره برداری و نگهداری طرح )به ازای واحد محصول تولیدی(: 23000

میزان تولید محصول :1660000 متر مکعب ساالنه
میزان درآمدهای اقتصادی پیش بینی شده: 11 میلیارد ریال ساالنه

منبع تامین مالی: بیع متقابل و فاینانس جاری ) روش فاینانس داخلی در احداث شبکه(
شاخص های مالی طرح: نرخ بازده داخلی: ٪25

ارزش فایده خالص: 0 )نرخ بهره- تنزیل 15 درصد(
دوره بازگشت: 7 سال پس از آغاز اجرای طرح

    نام طرح:  ایجاد تصفیه خانه فاضالب رودهن و بومهن 
محصوالت :  پساپ تصفیه شده ، لجن ، کود ، برق CDM  )مکانیسم توسعه پاک ( 

ظرفیت : 49603 متر مکعب در شبانه روز 
بر آورد اولیه هزینه اجرایی : 910 میلیارد ریال 

نحوه مشارکت سرمایه گذاران : مشارکت بخش خصوصی با روش بیع متقابل 

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

    نام طرح:  ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضالب مهر آباد رودهن
محصوالت : پساب تصفیه شده ، لجن ، کود، برق CDM ) مکانیسم توسعه پاک (

ظرفیت : 3023 متر مکعب در شبانه روز 
بر آورد اولیه هزینه اجرایی : 130 میلیارد ریال 

اهداف کلی اجرای طرح : 
تولید سرمایه از طریق فروش پساب به کشاورزان و همچنین فروش کودهای حاصله از فرایند 

تصفیه فاضالب ، اجرای تاسیسات فاضالب 

   نام طرح: ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرهای اوشان ، فشم ، میگون
محصوالت : پساب تصفیه شده ، لجن ، کود ، برق CDM ) مکانیسم توسعه پاک ( 

ظرفیت : 2250 متر مکعب در شبانه روز 
بر آورد اولیه هزینه اجرایی : 140 میلیارد ریال 

اهداف کلی اجرای طرح : 
1- استفاده از فاضالب تصفیه شده جهت آبیاری مزارع و باغات منطقه که باعث رونق بخشی 

کشاورزی می شود.

 2- ایجاد اشتغال و در آمدزایی ناشی از اجرای طرح فاضالب از طریق فروش پساب و کودهای 
حاصل از فرایند تصفیه فاضالب 

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران
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 “شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 
معاونت مهندسی و توسعه “

پروژه های   قابل مشارکت با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری

 “اعتبار مورد نیازمشخصات طرح/پروژهعنوان پروژهبخششهرردیف
)میلیارد ریال (”

پردیس1
آب

 مدول دوم و سوم تصفیه خانه آب با در نظر گرفتن احداث مخازن 
تصفیه خانه و ارتقای مدول اول

 ظرفیت تصفیه خانه برابر 2000 لیتر برثانیه و احداث مخازن
1528 به حجم 37000 مترمکعب

آبرساني )خطوط انتقال آب( از سد لتیان و چاه هاي حاشیه رودخانه اصالح و ارتقای خط انتقال و ایستگاه های پمپاژ
170جاجرود به شهر جدید پردیس

احداث خط انتقال  700 میلیمتر از جنس چدن داکتیل  به طول 15 خط انتقال پدافندی 
400کیلومتر  از محل چاه های جاجرود میلیمتر با تاسیسات بین راهی

36000650 مترمکعب در شبانه روزتصفیه خانه فاضالبفاضالب

125اجرای 20کیلومتر شبکه و نصب 3000  فقره فاضالبنصب و فروش وایجاد شبکه جمع آوری فاضالب به روش فاینانس جاریفاضالبلواسان و رودبار قصران2

75060 مترمکعب در شبانه روزتصفیه خانه فاضالب مدول دوم  و ارتقا مدول اولفاضالباوشان3

75060 مترمکعب در شبانه روزتصفیه خانه فاضالب مدول دوم  و ارتقا مدول اولفاضالبفشم 4

75060 مترمکعب در شبانه روزتصفیه خانه فاضالب مدول دوم و ارتقا  مدول اولفاضالبمیگون5

450اجرای 90 کیلومتر شبکه و خط انتقال و تضفیه خانه برای جمعیت 65000 نفرایجاد تصفیه خانه،خطوط انتقال وشبکه جمع آوری فاضالبفاضالبفیروزکوه6

7
دماوند

 برون  سپاری کلیه فعالیتهای بخش آبآب 
در مرحله آب در خطوط انتقال و شبکه توزیع و بهره برداری از تاسیسات)اعم از خدمات مشترکین،تامین آب و بهره برداری تاسیسات(

مطالعات

650 برای جمعیت 98000 نفرایجاد تصفیه خانه،خطوط انتقال وشبکه جمع آوری فاضالبفاضالب

850 برای جمعیت 308000 نفرتصفیه خانه فاضالبفاضالبرودهن و بومهن8

5003جمع کل )میلیارد ریال (
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شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در بازه 
یکســاله منتهی به دهه فجر بــا اعتباری بالغ 
بر 287میلیــارد تومان 12پــروژه در بخش 
آب و فاضالب را در سطح اســتان اصفهان به 

بهره برداری رساند.

مهندس هاشــم امینی مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: در دهه فجر ســال 96 پروژه آبرسانی به 
گلشــهر گلپایگان با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان ،احداث تصفیه خانه فاضالب خوانسار با هزینه ای بیش از  
7 میلیارد تومان، بهره برداری از پکیج فاضالب مسکن مهر فریدونشــهر با هزینه ای بالغ بر 700میلیون تومان 

صورت می پذیرد و نیز عملیات کلنگ زنی تصفیه خانه فاضالب شهر اژیه در دستور کار قرار می گیرد.

بهره برداری از
 پروژه های آب و فاضالب استان اصفهان با اعتباری بالغ بر 

287 میلیارد تومان در یکساله  منتهی به دهه فجر96

مشخصات طرح تصفیه خانه فاضالب خوانسار
6220 متر مکعب در شبانه روزظرفیت کل

72 لیتر بر ثانیهمیزان پساب خروجی
2 مدولتعداد کل مدول

2 مدولتعداد مدول در حال ساخت
لجن فعال با هوادهی گستردهفرایند تصفیه

32850 نفرجمعیت تحت پوشش
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وی پیرامون طرح های توســعه ای آبفا که در ســال جاری عملیاتی شــد افزود: در 
اردیبهشت سال 96  اجرای پروژه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب شهرهای 

ورنامخواست و سده لنجان با 36 میلیارد تومان افتتاح شد.
این درحالیست که از ســال 70  تا ابتدای سال 92 حدود 95 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهرستان لنجان اجرا شد. درحالی که در طول 3 سال گذشته 200 کیلومتر شبکه 
فاضالب در این شهرستان اجرا شــد و بدنبال آن تصفیه خانه فاضالب سده لنجان از 
محل مشارکت و سرمایه گذاری شــرکت فوالدمبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل به 

بهره برداری رسید.

همچنین  در اردیبهشت ماه سال 96 عملیات اجرایی 
شبکه فاضالب زیباشهر و دیزیچه از شهرستان مبارکه 
آغاز شــد. این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
)شــرکت فوالد مبارکه( در دســتور کار قــرار گرفت. 
عملیات اجرای شــبکه فاضالب زیباشهر به طول 58 
کیلومتر منجر به تحت پوشــش قرار گرفتن 10 هزار 
نفر جمعیت مردم این شهرســتان از خدمات شــبکه 

فاضالب می شــود و عملیات اجرایی شــبکه فاضالب 
شهر دیزیچه بالغ بر 109 کیلومتر می باشدکه اجرای 
آن جمعیتــی بالغ بــر 20 هزار نفر را تحت پوشــش 
خدمــات فاضــالب قرار می دهــد. عملیــات اجرای 
فاضــالب در زیباشــهر و دیزیچه جمعاً بــا اعتبار 96 

میلیارد تومان آغاز شد.
مهندس امینی ادامــه داد در ســال 71 اجرای طرح 

شــبکه فاضالب شهرســتان مبارکه آغاز شــد که تا 
ســال 92 حدود 27 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
در حالیکــه اجرای عملیات شــبکه فاضــالب در این 
شهرســتان در دولت یازدهم به 86 درصد پیشــرفت 
فیزیکی رســیده اســت که بیانگر رشــد 12 برابری 
میانگین اجرای شبکه فاضالب در 20 سال گذشته در 

مبارکه است.

4680 متر مکعب در روزظرفیت تصفیه خانه

35 هزار نفرجمعیت تحت پوشش

110 میلیارد ریالهزینه اجرای تصفیه خانه

107 کیلومترشبکه فاضالب اجرا شده

250 میلیارد ریالهزینه اجرای شبکه

360 میلیارد ریالهزینه اجرای پروژه
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مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان بــا تاکید بر 
بازسازی شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان عنوان 
کرد: در خردادماه ســال جاری باحضــور مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بازسازی شبکه 
فرسوده فاضالب کالن شهر اصفهان با تخصیص اعتبار 
از محل تســهیالت فاینانس خارجی 46 میلیون یورو 
برابر با 177 میلیــارد تومان با بهره گیــری از آخرین 
تکنولوژی روز دنیا و با اســتفاده از تجربه پیمانکاران و 

مشاوران برجسته بین المللی آغاز شد.
مهندس هاشــم امینی با اشــاره به اجرای طرح های 
توسعه شــبکه فاضالب در اصفهان اعالم کرد:در بازه 

یکساله منتهی به دهه فجر در اصفهان :

46.091.227مبلغ قرارداد )یورو(
368.729.816مبلغ قرارداد )یوآن(

1770هزینه اجرا )میلیارد ریال(
36مدت انجام قرارداد )ماه(

نحوه تامین مالی
85 درصد فاینانس خارجی

15 درصد منابع داخلی

مشخصاتنحوه اجرای پروژه
25 کیلومتربازسازی شبکه به روش های  نوین CIPP و غیره

CCTV 290 کیلومتر       اقطار 500 میلیمتر و باالترشستشو و رسوب برداری و انجام عملیات
6 کیلومتر      اقطار 1000 و 1200 میلیمترلوله گذاری به روشهای بدون حفر ترانشه

20 عددخرید و نصب و راه اندازی فلومتر ثابت و پرتابل

10 عددخرید و نصب و راه اندازی باران سنج
انتقال اطالعات برداشتی و استقرار سیستم تله متری

بهره برداری از پروژه های اجرای شبکه فاضالب در محالت حاشیه نشین و محروم شهر 
اصفهان حصه شمالی و جنوبی، شهرک سرو، امام حسین)ع(، جلوان، ارزنان و دارک، و 

همچنین بهره برداری از پروژه خط انتقال فاضالب غرب، شمال و شرق اصفهان )پروژه 
نگین( جمعاً با 68 میلیارد تومان
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* بهره برداری از طرح ارتقای فاز اول تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان 
*آغاز عملیات اجرایی پروژه فاضالب کوشــک خمینی شهر از محل تبصره 3 

مشارکت مردمی با مبلغ 15 میلیارد تومان
* آغاز عملیات اجرایی شــبکه فاضالب زون شرقی نجف آباد از محل فاینانس 

داخلی با مبلغ 55 میلیارد تومان
* آغاز عملیات اجرایی شــبکه فاضالب کهریزســنگ نجف آبــاد با مبلغ 15 

میلیارد تومان
از جمله مهمترین پروژه های اجرای شــبکه فاضالب 

در اصفهان بوده  که در سال جاری در دستور 
کار قرار گرفت

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شــرکت آبفا اســتان 
اصفهان عنوان کرد: در آذرماه سال 96 با حضور مهندس 
جانباز مدیر عامل شــرکت مهندســی آبفا کشور پکیج 
فاضالب مسکن مهر و تعدادی پروژه آب و فاضالب نطنز 
با مبلغ بیش از 6 میلیــارد و 650 میلیون تومان به بهره 

برداری رسید.

مهندس امینی در پایــان به حجم عملیات اجرا شــده  
در بخش آب و فاضالب اشــاره کرد و گفت: شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهــان در بازه یکســاله منتهی به 
دهه فجر بیش از 241کیلومتر لولــه گذاری آب و 253 
کیلومتر لوله گــذاری فاضالب با اعتبــار 114 میلیارد 

تومان در شهرهای مختلف استان انجام داده است.

این در حالیســت که در بازه یکســاله منتهــی به دهه 
فجرســال 96 با اعتباری بیــش از 287 میلیارد تومان 
پروژه های آب و فاضالب به بهره برداری رســید و نیز در 
همین بازه با سرمایه گذاری بیش از 395 میلیارد تومان 
اجــرای عملیات آب و فاضالب در نقاط مختلف اســتان 

آغاز شده است.
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 برخــورداری 100 درصــدی جمعیت اســتان  از 
خدمات آب شرب و بهداشتی 

حسین اســماعیلیان  ، حوزه عمل شــرکت آب و فاضالب 
استان را کلیه  شهرهای استان خراسان رضوی به جز شهر 
مشهد برشــمرد و گفت :  درحال حاضر 73  شهر استان با 
جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 800 هزار نفر تحت پوشش 
خدمات ما قراردارند ، همچنین  صددرصد جمعیت استان 

از خدمات آب شرب و بهداشتی سالم برخوردار هستند . 
 به لحاظ فاضالب هم در  11 شهر استان به جز مشهد، شبکه 
فاضالب در حال اجراســت و 30 درصد جمعیت شهرهای 
اســتان از خدمات جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب 
برخوردار هســتند .   وی در مقایسه شرایط قبل از انقالب و 
شرایط پیش رو گفت : در قبل از انقالب بجز مشهد 19 شهر 
از خدمات آب شرب بهداشــتی و سالم برخورداربودند،  در 
حالی که درحال حاضر 73 شهر استان با پوشش جمعیتی 
100 درصد از اب شــرب بهداشتی برخوردارند.  وی افزود:  
طول شبکه   انتقال  آب  در گذشــته 200 کیلومتر بود که 
به هزارو720 کیلومتر در حال حاضر افزایش یافته  وطول 
شبکه توزیع آب هم از 800کیلومتر در سال 57 ،به 4 هزار و 
715 کیلومتر رسیده است.    وی ، ظرفیت تامین آب در قبل 
از انقالب اســالمی را  حدود 50  میلیون مترمکعب در سال 
اعالم کرد که در حال حاضر 180 میلیون مترمکعب است .

اجرای شــبکه مدرن فاضالب در11 شهر استان 
خراسان رضوی 

مدیر عامل شــرکت آب فاضالب اســتان خراسان رضوی  

ادامه داد : قبل از پیروزی انقالب هیبچ شهر استان از شبکه 
مدرن فاضالب برخوردار نبود ؛ ولی درحال حاضردر 11 شهر 
استان شــبکه فاضالب در حال اجراست و در 7شهر استان 

هم شبکه فاضالب بهره برداری می شود . 
 124 هزار نفر از جمعیت شهرهای استان از خدمات جمع 
آوری فاضالب برخوردار هستند و تعداد تصفیه خانه های 
فاضالب به 7 مورد با 57 هزار مترمکعب ظرفیت تصفیه در 

شبانه روز رسیده است . 

کنترل کیفی و  آب شرب بهداشتی سالم 
حسین اسماعیلیان گفت:  از جمله اقدامات مهم که  به ویژه 
بعد ازتشکیل شرکت های آب فاضالب در 25 سال گذشته 
انجام شده است،  بحث کیفیت اب شرب است  که در تمامی 
شهرهای استان به روش های مختلف آب شرب بهداشتی 

سالم در اختیارمردم قرار دارد . 
وی افزود :  17 آزمایشــگاه فعال در سطح شهرهای استان 
مسئولیت کنترل کیفی آب تحویلی به مشترکین را به عهده 
دارد  که درگذشته هیچ کدام از شهرهای استان ، آزمایشگاه 

کنترل کیفی اب وجود نداشت. 

پروژه های جدید شرکت آب و فاضالب استان 
مدیر عامل شرکت  آبفا گفت : در دهه مبارک فجر امسال 52 

پروژه  مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار خواهد گرفت . 
اعتباری که برای این پروژه ها  صرف شــده اســت ،  بالغ بر 
500 میلیارد ریال اســت و  امیدواریم با بهره برداری از این 
پروژه ها  رضایت هرچه بیشتر مردم و ارتقاء سطح کیفیت 

خدمات صورت را شاهد باشیم .
اسماعیلیان ادامه داد : یکی از مباحثی که بسیار مورد توجه 
جدی شرکت است،  سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
است که  شرکت تمام اهداف و برنامه های خودرا بر سیاست 

های ابالغی وزارت نیرو منطبق کرده است . 

چالش ها و مشکالت 
مدیر عامل شــرکت اب فاضالب استان ضمن بیان این که  
در ســال 96 بالغ بر 130 راهبرد اقتصاد مقاومتی در دست 

اقدام است ،  به چند مورد خاص اشاره  کرد : 
وی گفــت : یکی از مهــم ترین چالش ها و مشــکالت ما  
پروژه های نا تمام در بخش آب و فاضالب اســت که سابقه 
شــروع برخی از این پروژه ها  به ویژه در بخش فاضالب ،  به 

حدود 30 سال قبل بر می گردد .
با توجه به روند تخصیص اعتبارات در ســالیان گذشــته ، 
تکمیــل و بهره برداری کامل از این پــروژه ها  با روند فعلی 

تخصیص اعتبار،  نیاز به 30 سال زمان خواهدداشت . 

تاکید بر استفاده از بخش خصوصی 
یکی از مهم ترین محورهایی که در راســتای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار شرکت قرار گرفته استفاده 

از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه ها  است. 
 فقط طی یک  سال گذشته،  دو پروژه  مهم سرمایه گذاری 
به مرحله عقد قرارداد و اجرا رســیده که پروژه  تصفیه خانه 
شــهر گلبهار با ظرفیت 30 هزار متر مکعب در شبانه روز و 
پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرک توحید سبزوار با ظرفیت 

درگفت وگو با حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان خراسان رضوی 
همزمان با ایام پیروزی انقالب اسالمی ؛

درگفت وگو با حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان خراسان رضوی 
همزمان با ایام پیروزی انقالب اسالمی ؛

تشریح مهم ترین فعالیت های شرکت 
آب و فاضالب استان خراسان رضوی  

  مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان خراسان رضوی  ضمن تبریک دهه فجر و طلیعه پیروزی انقالب اسالمی به 
تشریح مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در این حوزه پرداخت . 

حسین اســماعیلیان در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد : انقالب اسالمی در تمامی جوانب،  برکات 
زیادی به همراه داشــته اســت ،  از جمله عرصه خدمت رســانی به مردم به ویژه در حوزه اب  و فاضالب شهرهای 

استان که تحوالت چشمگیری طی 40 سال گذشته انجام شده است . 
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15 هزار مترمکعب در شبانه روز از جمله این موارد است.
همچنین پروژه تکمیل شبکه فاضالب شهر تربت حیدریه 
با ســرمایه گذاری روز سه هزار میلیارد ریال به مرحله عقد 
قراداد رسیده است  و عملیات اجرایی آن هم به زودی شروع 
خواهدشد  و تشریفات قانونی در 6 پروژه دیگر با اعتبار بالغ 
بر 10 هزار میلیارد ریال در دست اقدام است که امیدواریم 

در سال 97 به مرحله اجرا برسد .

توجــه ویــژه بر سیاســت هــای ابالغــی اقتصاد 
مقاومتی

اســماعیلیان تاکید کرد : در واگذاری پــروژه ها به بخش 
خصوصی، عــالوه بر هدف تامین ســرمایه ،بحث افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه ها مورد توجه قرار گرفته اســت   
به طوری که پروژه هایی که به بخش  خصوصی واگذار می 
شــود در یک بازه  بلند مدت 20 تا 30 سال است و سرمایه 
گذار عالوه بر ســرمایه گذاری برای اجــرا و تکمیل پروژه 
مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه ها  را در این مدت 
خواهد داشــت و این باعث خواهد شد تا هم کیفیت دراجرا 
داشته باشیم و از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در پروژه ها  

استفاده شود.
 در این شیوه به دلیل منافعی که سرمایه گذار دارد، کاهش 

هزینه و بهره وری صورت مــی گیرد و به طور کلی  تجمیع 
مســئولیت ها به ســرمایه گذار در این پروژه هــا  واگذار 
شــده و این یکی از مهم ترین اقدامات شرکت در راستای 

سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی است. 
مهندس اســماعیلیان ادامه داد :  این کار باعث خواهدشد 
ما بتوانیم شبکه های فاضالب را هر چه زودتر به مدار بهره 
برداری وارد کنیم، بازچرخانی آب صورت بگیرد و بتوانیم 
از پســآب فاضالب که بطور  معمول موجب آلودگی منابع 
آب زیرزمینی می شود ،با جمع آوری و تصفیه الزم موجب 
استفاده از این پسآب ها در بخش کشاورزی و صنعت فراهم 
کنیم و بصورت جایگرین از منابع اب کیفی بخش صنعت 
و بخش کشــاورزی برای تامین اب شرب شهرها استفاده 

بشود .
خدمات به مردم ؛ تسهیل و تسریع ، شفاف سازی و سالمت
مدیر عامل شــرکت آبفا درتوضیح دیگــر اقدامات  اقتصاد 
مقاومتی شــرکت ، به  تسهیل و تســریع و شفاف سازی و 
سالمت ارائه خدمات به مردم اشاره کرد و گفت : شرکت آب و 

فاضالب استان به عنوان یک شرکت پیشرو با استقرار سامانه 
جامع خدمات مشترکین زمینه ارائه تمامی خدمات بخش 
آب و فاضالب را بصورت غیرحضوری برای مردم شهرهای 

استان فراهم کرده است .
اســماعیلیان افزود : از طریق بسترهایی همچون اینترنت، 
تلفن های ثابت و  همراه،  بســتر ussd  و همچنین دفاتر 
پیشخوان مردم بدون مراجعه به اداره می توانند 23 خدمتی 
که در بخش آب و فاضالب به مردم ارائه می شود،  دریافت 
کنند و هیچ نیاز به مراجعه به ادارات آب و فاضالب در سطح 
شهرهای استان نمی باشد که این کار طی یک سال گذشته 

انجام شده است . 
وی ضمن تاکید بر این که  سعی شده  مراجعات شرکت هم 
به مشترکین به حداقل برسد ، گفت :  یکی از اقدامات دیگری 
که انجام شده است بستر اعالم شماره کنتور توسط مشترک 
از طریق سامانه های ارتباطی می باشد که در صورت اعالم 
شماره کنتور از طرف مشترک ، نیاز به مراجعه مامور شرکت 
آب و فاضالب به درب منازل مشترکین نیست ، این روش به 
عنوان یک سیستم انالین و تحت وب در اختیار تمامی هم 

استانی های عزیز قرار دارد .
یک تجربه موفق

وی نوید داد ؛  از اول ســال 97 سامانه الکترونیکی قرائت و 

توزیع و پرداخت قبض در کل شــهرهای اســتان خراسان 
اجراخواهدشد .

 این سیستم در حال حاضر به صورت آزمایشی در شهرهای 
طرقبه و درگز پیاده سازی شده و از اول سال در کل شهرهای 

استان بکار گرفته خواهد شد .
سامانه جامع خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب،  به 
عنوان یک تجربه موفق در حال توسعه در سایر استان های 
کشور اســت و در حال حاضر یکی از استان هایی که تحت 
پوشش این ســامانه قرار گرفته است شرکت آب فاضالب 
اســتان کرمان است و پیش بینی می شــود در سال آینده 
چند استان دیگر هم به خدمات گیرنده این سیستم جامع 

اضافه بشوند .

تالش برای کاهش هدر رفت آب 
این مقام مســئول از اقدامات مهم دیگــر در بخش اقتصاد 
مقاومتی را  تالش در جهت کاهش هدر رفت آب دانست و 
گفت :  بخش قابل توجهی از آب اســتحصال شده از طریق 

هدررفت فیزیکی و  ظاهری در شبکه های آب است که  به 
حســاب نمی آید و ما تالش داریم که این عدد که در حدود 

30 درصد است ، را کاهش بدهیم . 
اسماعیلیان ضمن تاکید بر این که  اقدامات موثری طی یک 
سال گذشته صورت گرفته  است ، از کشف حدود سه هزار 
انشعاب غیرمجاز خبر داد که نسبت به دوره مشابه یک سال 

قبل رشد حدود شش برابری را نشان می دهد . 
وی گفت : بخش قابل توجهی از شــبکه های توزیع انتقال 
آب توسط دستگاه های مدرن نشت یابی مورد پیمایش قرار 
گرفته ،نشت های نامرئی و نامشخص زیادی کشف شده  و 

اقداماتی نسبت به رفع اتفاقات صورت گرفته است . 
مدیر عامل شرکت آبفا همچنین گفت : رسیدگی به  وضعیت 
اتفاقات در سطح شهرهای استان نسبتا به روز شده  و زمان 
رفع اتفاقات کاهش چشــمگیری در طی یک سال گذشته 

داشته است. 
وی ادامه دا: تا پایان ســال قریب بــه 20 هزار کنتورخراب 
مشــترکین تعویض شود که تا کنون  حدود 16 هزار کنتور 
طی ده ماه گذشته تعویض شده و پیش بینی می شود درصد 
کنتورهای خراب مشترکین از چهار و نیم درصد به سه و نیم 

درصد کاهش یابد . 
بخش قابل توجهی از اتفاقات و حوادث شبکه به انشعابات 

مشــترکین بر می گردد و طی ده ماهه گذشته بالغ بر هفت 
هزار انشعاب مشترکین  بازسازی و اصالح شده است .

حدود 50 کیلومتر از شــبکه توزیع اصالح شده است و در 
مجموع بر خالف سال های قبل ما روند کاهشی اتفاقات را 
در طی چندماه گذشته نسبت به مدت مشابه شاهد هستیم .
وی تصریح کرد : در مجموع پیش بینی می کنیم با اقدامات 
گسترده ای که صورت گرفته اســت ، در پایان سال 96 به 
میزان دو و نیم درصد از میزان آب به حساب نیامده شرکت، 

کاسته شود .

تاکید بر مدیریت مصرف و تقاضای آب 
مدیر عامل شرکت آب و فاتضالب در بخش دیگر سخنانش 
گفت  : طی ده ماه گذشته میزان  مصرف سرانه آب مشترکین 
تقریبا ثابت مانده است که به نســبت سال قبل  نکته امید 
بخشی است که در بخش مدیریت مصرف مردم توجه الزم 

را دارند. 
 هرچند به تناسب شــرایط بحرانی آبی که در استان با آن 
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مواجه هستیم، باید توجه بسیار جدی تر به مقوله مدیریت 
تقاضا و مصرف آب داشته باشیم .

عبور از شرایط تنش آبی
مهندس اسماعیلیان ، یکی از مهم ترین عملکردهای شرکت 
آب فاضالب استان در راستای مسئولیت اصلی این شرکت 
که تامین آب شرب شهروندان است  را عبور از شرایط تنش 

آبی در سال 96 برشمرد . 
وی گفت : در سال 96 ،  30 شــهر استان به لحاظ وضعبت 
تامین آب در شــرایط تنش قرار داشتند و اقدامات موثری 
برای گذر از این شرایط تنش آبی صورت گرفته است؛ از جمله  
حفر و جابجایی47 حلقه چاه ، تجهیز و برق رسانی 54 حلقه 
چاه ، افزایش ظرفیت تامین آب به میزان هزار و 104 لیتر بر 
ثانیه ، بهره برداری از 12 هزار متر مکعب مخزن ذخیره در 
شــهرهای بحرانی و اجرای حدود 70 کیلومتر خط انتقال،  
شــرایطی را فراهم کرد که در تابستان سال 96 هیچ یک از 

شهرهای استان با قطع و یا نوبت بندی آب مواجه نشد.

ناپایداری شرایط تامین آب
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تاکید کرد : شرایط  
اســتان ، به دلیل ادامه روند خشکسالی و برداشت بی رویه 
از سفره های آب زیرزمینی، وضعبت ناپایداری برای تامین 

آب شهرها در سال های اتی رقم می زند .
وی ضمن بیان این کــه ؛ درحال حاضر امــکان افزایش و 
یا توسعه منابع آب در بســیاری از شهرهای استان مقدور 
نیســت، گفت :  بر اســاس مطالعات صورت گرفته تعداد 
شهرهای تنش دار ما درافق 1400  به 53 شهر خواهد رسید 
و ما تالش ویــژه ای را برای ایجاد ظرفیت تامین آب باید در 

طی سال های اینده داشته باشیم.
این مقام مســئول تاکید کرد :  بخشی از اقدامات ما باید به 
بحــث مدیریت مصرف معطوف شــود  و مباحثی همچون  
مدیریت تقاضا ، کاهش هدررفت آب ، جداسازی آب فضای 
سبز از شبکه شرب و جداسازی آب شــرب از بهداشت در 
شــهرهایی که نگرانی کیفی برای تامین اب وجود دارد از 

مهم ترین راهبردهای ما در چند سال آینده است . 

پیش بینی وضعیت نگران کننده برای تابســتان 
 ! 97

وی ادامه داد : از ابتدای سال آبی 97-96 ما وارد برنامه ریزی 
منسجمی برای عبور از شــرایط تنش ابی سال 97 شدیم 
وقطعا با توجه به ن بارندگی نامناســب  در چهارماه ابتدای 
سال ابی جاری ، وضعبت نگران کننده تری را برای تابستان 

سال 97 پیش بینی می کنیم . 
بر این اســاس تمام برنامه ریزی هایی  کــه انجام دادیم بر 
اساس شرایط بدبینانه است و از ابتدای مهرماه برنامه هایی 
را دردســتورکار قرار دادیم که از جمله این می توان به حفر 

و جابجایی و کف شــکنی و بهره بــرداری از 34 حلقه چاه ، 
احداث 116 کیلومتــر خط انتقال ، احداث 17 هزار و 500 
مترمکعب مخزن ذخیره اشاره کرد که البته مهم ترین چالش 
ما کمبود اعتبارات اســت و امیدوارم با اختصاص اعتبارات 
مورد نیاز بتوانیم فعالیت هــای خود  راطوری برنامه ریزی 

کنیم که تا قبل از تابستان 97 به بهره برداری برسد. 
وی ادامه داد :  امیدواریم مردم شــریف استان هم همراهی 
بیشــتری در این  مدت با ماداشته باشند و با تعدیل مصرف 
آب تابستان 97 را بدون جیره بندی و نوبت بندی آب پشت 

سر بگذاریم . 

وضعیت حاد استان خراسان رضوی در کشور 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان ضمن اشاره به 
وضعیت بحران آب در استان تاکید کرد : ما  وضعیت خاصی 
نسبت به کشــور داریم؛  هرچند کشور در کل دچار چالش 
است،  ولی اســتان خراسان رضوی در وضعیت حادتری  به 

سر می برد . 
وی گفت : با توجه به این که تمامی وســعت استان  دراقلیم 
خشک و نیمه خشک قرار دارد ، حدود 80 درصد مصارف آب 
در بخش شرب ، صنعت و کشاورزی از طریق سفر ه های اب 
زیرزمینی تامین  می شود و این شرایط باعث شده بیشترین 
میزان کســری مخازن آب زیرزمینی متعلق به خراســان 

رضوی باشد و استان های دیگر بعد از ما قرار دارند . 
به گفته ی این مقام مسئول ، به طور متوسط ساالنه حدود 
یک متر در دشت های استان افت سفره های آب زیرزمینی 

وجوددارد .
اسماعیلیان متذکر شد : تمامی  دشت های استان از حیث 
منابع آب زیرزمینی در شرایط بحرانی و ممنوعه قرار دارد و 
ما آثار این افت سفره های زیرزمینی را در منابع تامین آب 

شرب شهرهای استان به وضوح می بینیم .

 تالش برای حفظ وضعیت موجود ! 
وی گفت :  از ســال 87 تاکنون 280 حلقه چاه کف شکنی ، 
جابجایی و یا حفر جدید شــد و حدود 5 هزار و 739 لیتر بر 
ثانیه ، ظرفیت تامین آب صورت گرفته در حالی که حداکثر 
ظرفیت تامین آب ما که در ســال 87 ، 6هزار و 431 لیتر بر 
ثانیه بود هم اکنون به 7 هزار و 622 لیتر بر ثانیه رسیده است 
یعنی از آن 5 هزار و 739 لیتر بر ثانیه فقط هزار و 191 لیتر 
بر ثانیه به صورت موثر باعــث افزایش کلی ظرفیت تامین 
شده و حدود 4 هزار 548 لیتر بر ثانیه بر اثر افت سفره های 
زیریرزمینی و خشکسالی های پی در پی  از دست رفته است.
اســماعیلیان خاطرنشــان کرد :  در بعضی شهرها به طور 
متوسط افت آب دهی ساالنه منابع تامین ،  به حدود شش 
درصد هم می رسد.  وی گفت :  تالش هایی که ما ساالنه انجام 
می دهیم صرفا حفظ وضعیت موجود اســت و باعث ایجاد 
ظرفیت جدید تامین آب نمی شود ، این در حالیست که ما هر 
سال شاهد رشد و توسعه و افزایش جمعیت شهرها هستیم 
و نیاز اب هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا می کند .

ضرورت فرهنگسازی  
مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان در بخش پایانی سخنانش  
گفت:  ســرانه مصرف آب در شهرهای استان حدود 120 لیتر 
به ازای هر نفر در شــبانه روز است این سرانه نسبت به متوسط 
کشوری از نرم خوبی برخوردار اســت و  نشان  می دهد مردم 
عزیز استان توجه نسبی نسبت به این قضیه داشته اند ولی این 
ســرانه قابل کاهش و تعدیل به حدود 70 لیتر در شبانه روز به 
ازای هر نفر بر اساس استانداردهای ملی  است ، لذا با حفظ سطح 
بهداشت و سالمت جامعه  ، باید تالش کنیم این سرانه را به عدد 
70 کاهــش بدهیم و این امر  با انجام اقدامات فرهنگی و اطالع 
رسانی و استفاده از تکنولوژی های روز به وپژه در استفاده از لوازم 

کاهنده مصرف که هم اکنون وجوددارد ، امکان پذیر است . 
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شرکت شالوده آب در ســال 1379 با دو هدف 
ســاخت قطعات، تجهیزات و همچنیــن  طراحی، 

تولید، اجراء انواع ســامانه هــای گندزدایی آب بر پایه 
کلرزنی)کلریناتورهــای گازی، پکیــج هــای مایعی و 
سیستم نوین الکترولیز نمک ( به منظور میکروب زدایی 
آب خام و ضدعفونی آب های میکروبی، گندزدایی آب 
چاه، حذف جلبک ها و هــر نوع آلودگی موجود در آب، 
براســاس نوع کاربری آن درحالت تزریق مایع وگازی 
فعال می باشــد و هم اکنون پس از گذشت به سه دهه 
با تحصیل تجربه هــای فراوان علمــی و عملی در این 
زمینه با اتکاء به دانش فنی در حیطه طاحی مهندسی با 
همکاری کارشناسان و مهندسین مجرب به عنوان یکی 
از برجسته ترین شرکت های سازنده و تجهیز کننده در 
صنعت آب و فاضالب، نفت، گاز و پتروشــیمی با هدف 

سازندگی و آبادانی کشور ایفای نقش می کند.
 همچنین درسالهای اخیر در راســتای شناخته شدن 
تولید هیپوکلریت ســدیم بــه روش الکترولیز نمک به 
صورت یک روش ایمن، قابل اعتمــاد و اقتصادی و در 
راستای توســعه فعالیت های خود در زمینه گندزدایی 
آب اقدام به تولید دســتگاه الکترولیز نمک در مدل ها 
و ظرفیــت های مختلف نموده اســت کــه  مهم ترین 
مزیت مدل SOURAB  این سیســتم توانایی کنترل 
و مانیتورینــگ همزمان تمام گندزداهــای موجود در 

سایت می باشد.
 مهندس مهران نیک زاد مدیرعامل شــرکت شــالوده 
آب در حاشــیه برگزاری دوازدهمین نمایشــگاه بین 
المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب در گفتگو با پایگاه 
اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، بــا بیان این مطلب 
خاطر نشــان کرد: ســامانه های گندزدایی به دو روش 
تزریق پودر و تزریق مایع کلــر در آب به گندزدایی آن 
می پردازند ولی سامانه چند منظوره الکترولیز نمک در 
محل با کمک الکتریسته به تجزیه آب و نمک می پردازد 
و کلر تولیدی از طریق آب ژاول به آب تزریق می شــود. 
ایشــان با بیان اینکه این ســامانه به گونه ای طراحی 
شده تا با بقیه ســامانه ها همخوانی داشته باشد افزود: 
مصرف کننده سامانه چند منظوره الکترولیز آب و نمک 
هر زمان که اراده کند قادر اســت از ســایر شیوه های 

گندزدایی نیز استفاده نماید.
مدیرعامل شرکت شــالوده آب تصریح کرد: این سامانه 
یک محصــول انحصاری اســت و خوشــبختانه کلیه 
تجهیزات و دســتگاه های تولیدی این شرکت ٪100  
ساخت داخل بوده که عالوه بر صرفه اقتصادی و قابلیت 
چند منظوره بودن از کیفیت باالتری نیز برخوردار است 
همچنین این سامانه چند منظوره دارای استاندارهای 

SR8394 استاندارد ملی آزمون فلزات 
سنگین و SR2759 استاندارد ملی آزمون 

میکروبیولــوژی بوده و قیمــت آن یک دهم 
مشابه خارجی است. مشابه آلمانی این محصول 

فقط شــیوه الکترولیز را دارا اســت و با قیمت800 
میلیون تومان وارد کشور می شود.

شرکت شالوده آب در 8 دوره به عنوان تولید کننده برتر 
در نمایشــگاه های بین المللی صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب انتخاب شــده و چندین دوره نیز تندیس 

بلورین و لوح زرین را از آن خود کرده است.
در پایان در مقام یک شرکت خصوصی از دولت محترم 
خواهشــمندیم که با عنایت به فرمایــش مقام معظم 
رهبری در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در 
جهت کاهش میزان نرخ بیکاری در کشــور ، از ساخت 
تجهیزات و قطعاتی که نمونه آنها در داخل کشور تولید 

می شود حمایت بیشتری به عمل آورند.

مهندس مهران نیک زاد مدیرعامل شرکت شالوده آب در مورد سامانه های گندزدایی گفت:

این سامانه یك محصول انحصاری و کلیه تجهیزات و 
دستگاه های تولیدی این شرکت 100%  ساخت داخل است

آدرس دفتر مرکزی: تهران -بزرگراه رسالت-خیابان کرمان جنوبی 
خیابان رحمتی شرقی- پالک 11

تلفن دفتر مرکزی : 77811985 -021 و 021-77829507
www.shaloodehab.ir :سایت

آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمن 1396
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 16 طرح آبرسانی 
و فاضالب با 9 میلیارد تومان اعتبار در این اســتان 
بهره برداری می شود که محل اجرای این طرح ها در 

همدان، مالیر، تویسرکان، اسدآباد و رزن است.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، سید 
هادی حســینی بیدار ظهر امروز در نشست خبری 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر اظهار کرد: شــرکت 
آب و فاضالب بنا بر کمــک و حمایت از مردم برای 
خدمات رسانی مطلوب به آبفا را دارد و در این راستا 

تالش هایی را دارد.
وی ادامه داد: همزمان بــا دهه مبارک فجر 16 طرح 
آبرســانی و فاضالب با 9 میلیارد تومان اعتبار در 
این استان بهره برداری می شود که محل اجرای این 
طرح ها در همدان، مالیر، تویسرکان، اسدآباد و رزن 

است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و 900 هزار نفری 
که زیرپوشش آب شهری هستند، گفت: شرکت آبفا 
در 29 شهر استان خدمات ارائه می کند که دو شهر 
نیز که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شده اند، به 

خدمات رسانی شرکت اضافه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان تعداد 
مشترکان آب همدان را 425 هزار مشترک عنوان 
کرد و افزود: 181 چاه فعال و 76 باب مخزن فعال در 
استان همدان وجود دارد که این مخازن ظرفیت 302 

هزار مترمکعبی دارند.
وی طول شبکه آب اســتان همدان را 2 هزار و 580 
کیلومتــر عنوان کرد و گفت: ســرانه تولید آب در 
همدان 232 لیتر در ثانیه طی شــبانه روز است که 
این میزان در گذشته 250 لیتر در ثانیه بود که کمتر 

شده است.
حسینی بیدار با بیان اینکه ســرانه مصرف آب در 

همدان 173 لیتر اســت، افزود: در بخش فاضالب 
جمعیت زیر پوشش 779 هزار نفر است که پوشش 
71 درصدی را شامل است در حالی که این میزان در 

کشور 45 درصد است.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به مســائل بهداشتی 
سعی بر این است که بتوان بیشتر کار کرد، افزود: با 
هماهنگی شورای شهر و شهرداری و مجموعه شرکت 
آبفا تالش بر این اســت که ایجاد شبکه فاضالب در 
حاشیه شهر همدان 95 درصد زیر پوشش باشد که 

اکنون 45 درصد است.
وی با اشاره به اینکه امســال با اجرای برنامه هایی 
رودخانه های کوی رضوان، حصار مطهری و حیدره 
عاری از فاضالب شده اســت، گفت: طی قراردادی 
در محله منوچهری نیز پروژه در حال انجام است تا 
رودخانه موجود در این منطقه نیز عاری از فاضالب 

شود.

همزمان   با   ایام   دهه فجر؛  افتتاح 16 طرح آب و فاضالب
 در استان  همدان
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

کمیته افتتاح پروژه هاي عمراني
فهرست پروژه هاي قابل افتتاح در دهه فجر سال 1396

کمیته افتتاح پروژه هاي عمراني
فهرست پروژه هاي قابل افتتاح در دهه فجر سال 1396 » ارقام به میلیون ریال «

 شهرستان
محل اجراء مشخصــات فّني سال شروع

 اعتبار محل تأمین اعتبار
 ردیف عنـــوان پروژه هزینه شده

جاری  ملي استاني

اسدآباد  152و موتور 132 کیلووات، میزانWKL خرید و نصب پمپ
آبدهی 120 لیتر در ثانیه،ارتفاع پمپاز 70 متر 1396 * 500  تکمیل ایستگاه پمپاژ مخازن

شماره 2 و 4  اسد آباد

تویسرکان
 اصالح و توسعه بخشي از شبکه فاضالب به پیمانکاري شرکت

 اپراز اندیشه پارس به آدرس خ والیت، کوچه هاي شهید
سیفقلي و ابوالقاسمي به طول 2000 متر

1395 * 10,000  اصالح و توسعه شبکه فاضالب

تویسرکان
 اصالح و توسعه بخشي از شبکه فاضالب به پیمانکاري شرکت

 الوند ستون هگمتانه به آدرس بلوار امام حسین )ع(، کوچه هاي
 عرفان، شهید باقري، شهید قاسمعلي ظاهري و شهید ترکمند به

طول 3000 متر
1396 * 15,000  اصالح و توسعه شبکه فاضالب

تویسرکان  اصل اح و توسعه شبکه آب در سطح شهر تویسرکان به
1395 پیمانکاري شرکت منظرآب هگمتانه به طول 1600 متر * 4,000 اصالح و توسعه شبکه آب تویسرکان

تویسرکان  اصالح و توسعه شبکه آب در سطح شهر تویسرکان به پیمانکاري
1396 شرکت آبدیس عمران الوند به طول 1300 متر * 3,250 اصالح و توسعه شبکه آب

تویسرکان  جابجایي خط 400 پلي اتیلن مخازن بهشت زهرا توسط اکیپ
اماني به طول 1800 متر 1396 * 4,000 جابجایي خط انتقال مخازن بهشت

رزن 2,3 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضالب به قطر 250 میلی متر 1396 * 3,180 پروژه توسعه فاضالب شهر رزن

رزن  اجرای خط انتقال 500  میلی مترچدن داکتیل  به طول 2,5
کیلومتر 1396 * 30,000  اصالح و جابجایی خط انتقال آب از

رزن به قروه در جزین

رزن اصالح 2000 متر از شبکه توزیع و 238 فقره انشعاب آب 1396 * 1,230  اصالح و توسعه شبکه آب  و
انشعابات شهرستان رزن رزن

رزن نصب 500 فقره انشعاب فاضالب به قطر 125 میلی متر 1396 * 320 نصب انشعابات فاضالب شهر رزن

مالیر  راه اندازی سیستم اطالعات موقعیت مکانی شبکه آب و فاضالب
و مشترکین شهر مالیر 1395 * 800

 سیستم اطالعات مشترکین و
 تاسیسات آب و فاضالب مالیر

)GIS(

مالیر  اصالح و توسعه شبکه آب مالیر به طول 5/2 کیلومتر و به اقطار
110 و 160 م م 1396 * 7,000 اصالح شبکه و انشعابات آب مالیر

مالیر  احداث ساختمان اداری آب و فاضالب شهر زنگنه به مساحت
130 متر مربع 1396 * 2,000 ساختمان اداری شهر زنگنه مالیر

مالیر تغییر سیستم گند زدایی مخزن پیرویالن از کلر به آب ژاول 1396 * 150  تغییر سیستم سامانه گند زدایی
مخازن آب شهر مالیر

مالیر  اصالح و توسعه شبکه آب مالیر به طول 3/1 کیلومتر و به اقطار
110 و 160 م م 1396 * 3,000  اصالح شبکه و انشعابات آب شهر

های ازندریان-زنگنه-سامن

همدان نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی متصل به شبکه 1396 * 1,130  نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی
ساختمان اداری  ستاد

85,560
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقمقاله

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب و فاضالب

مهدی قربانپور رهایی
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی 

شرکت آب و فاضالب استان 
همدان

آزاده سوری
سرپرست مالی و خدمات 

پشتیبانی امور آب و فاضالب 
شهرستان بهار و مدرس دانشگاه

 درباره مبانی طرح تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب 
می توان گفت این طرح نتیجه ترکیب دو نظریه بود 
به این معنی که شرکت هاي آب و فاضالب از حمایت 
ستادي و نظارت دولت برخوردار شوند و در عین حال 
هزینه مالی نامعقول ناشی از عدم کارآیی خود را بر 
بودجه دولت تحمیل نکننــد. تلفیق این دو دیدگاه 
در طرح تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب منجر به 
شکل گیري شرکت هاي فوق بصورت غیردولتی مانند 

شرکت هاي تجاري مستقل گردید.
یکي از اهداف اصلي ســازمان هاي انتفاعي حداکثر 
نمودن سود است و براي حداکثر نمودن سود یا باید 
حجم فروش را افزایش داد یا بهاي تمام شــده کاال و 
خدمات )جمع هزینه هاي مورد نیاز تولید آن کاال و 
خدمات( را حداقل نمود. در طرح تشکیل شرکت های 
آب و فاضالب، مسئله مدیریت مالی یکی از مسائل 
مهم است و در طرح تشکیل شرکت هاي فوق مصوب 
گردید هزینه هاي مالی جدیدي بــر بودجه دولت 
تحمیل نشــود و مدیریت شرکت هاي فوق به بخش 

خصوصی واگذار شود.

پرداختن به موضوع بهاي تمام شده در شرکت هاي 
آب و فاضالب، در نگاه اول با توجه به اینکه سازمان  
انحصاري بــوده و رقیبی برای عرضه محصول وجود 
ندارد، بحــث بیهوده اي به نظر مي رســد. هر چند 
هدف اصلي این سازمان ها سود نیست اما مي دانیم 
که جهت ادامه فعالیت بایــد تعادلي بین درآمدها و 
هزینه ها برقرار گردد به طوریکه بتوان از هزینه های 
شرکت ها در مقابل دســتگاه های ذیربط )از جمله 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شورای اقتصاد 
و ...( دفاع نمود و این شــرکت ها را در دستیابی به 
قیمت فروش نهایی طبق بهای تمام شده و با توجه به 
راهکارهای پیش بینی شده دولت در قانون برنامه های 
توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران 

یاری رساند.
با توجه به نقش اقتصادی آب و فاضالب و ســاختار 
اقتصادی حاکم بر این شرکت ها یک سیستم اطالعاتی 
جامع برای بهای تمام شده به عنوان مکمل سیستم 
اطالعاتی حســابداری و بودجه ای به منظور فراهم 
نمودن اطالعات الزم جهت انجام وظایف برنامه ریزی 
و کنترل مدیریتی در نظر گرفته می شود. به منظور 
پیشبرد چشــم انداز عدالت اجتماعی استفاده از 
روشــی که قیمت هر کاال را بر اساس میزان کاری که 
بر روی آن انجام شده است مشخص نماید، ضروری 
است. استفاده از روش ABC برای تعیین قیمت آب 

خانگی و غیر خانگی مطمئن ترین روش می باشد.
به منظور پیاده سازی روش ABC در شرکت فوق ابتدا 
باید به جمع آوری داده ها پرداخت. جمع آوري داده ها 

شامل سه مبحث مهم ذیل می-باشند:
1- داده هاي مالی

آمار اطالعات مالی بندرت مورد ارزیابی دقیق قرار 
می گیرند چون منبع اطالعات مســتقیمًا از بخش 
حسابداري ســازمان ارائه می شود. این اطالعات در 
ستون هزینه هاي دفتر کل ثبت می شوند. گاهی اوقات 
منابع داده هاي مشابه مانند هزینه حقوق و دستمزد 
جایگزین این اطالعات می گردنــد. اما هر دو آن ها 

معموالً بسیار دقیق هستند.
2- داده هاي هزینه ساز منبعی

به دو گروه تقسیم می شوند: دستمزدها بعالوه حقوق و 
مزایاي مرتبط با هزینه ها و هزینه هایی که به دستمزد 
ارتباط ندارند. ABC نیازی به دقت بیش از اندازه ندارد 
و می تواند از گروه کوچکتري ازکارکنان آگاه استفاده 
کند تا نقش »نمایندگان کار« را ایفا نمایند تا اطالعات 
)ساعات کار یا درصد کارکرد کارکنان( را براي تمام 

کارکنان سازمان تخمین بزند.
3- داده هاي هزینه سازهاي فعالیت

این داده ها مورد نیاز کلیه هزینه ســازها نبوده بلکه 
براي تعداد کمی از آنها حیاتی می باشند. این تعداد کم 
آن دسته هزینه سازهاي فعالیتی هستند که: 1( بخش 
اصلی مخارج را مورد مقایسه قرار می دهند )قانون 
80/20(، 2( انحراف شــدید اهداف هزینه را نشان 
می دهند، 3( بی ثباتی دوره اي میزان هزینه سازهاي 
مصرف شده از میان اهداف هزینه را مورد آزمایش و 

تجربه قرار می دهند. 
برای تعیین بهای تمام شــده آب با روش ABC باید 
همکاری همه جانبه در جهــت ارائه آمارهای الزم از 
طرف سازمان آب و فاضالب صورت پذیرد تا بتوان با 
توجه به صورت های مالی و اطالعات هزینه های صرف 
شده در قســمت های مختلف به محاسبه بهای تمام 

شده آب به روش ABC پرداخت.
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آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمن 1396
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

دهه فجر؛  فصل خدمتگزاري
انقالب ما صبح صادق بود. فجر ایمان در ســتیغ گرماي ظلم 
و بیداد، خنکاي عدالت گســترد و ناگهان نبض زمان با بهار 
لحظــه ها به انفجاري مقدس پیوند خــورد؛ از »امام آمد« تا 
دمیدن »فجر انقالب«. »دهه فجر«، میالد امتي گشــت که 
زیباترین حماســه تاریخ معاصر را بر مبناي ایمان و بر محور 

والیت آفریدند. 
اینک کــه نزدیک به چهار دهه از طلیعــه فجر انقالب و بهار 
آزادي مي گذرد؛ ایران اسالمي دوران پرفراز و نشیبي را پشت 
سرگذاشــته و قطار توسعه این نهضت در مسیر خودکفایي و 
خوداتکایي قرار گرفته است . بي شــک برجسته ترین وجه 
ممتاز انقالب و کارگزاران آن در این بوده که همه دولت هاي 
تشکیل شــده به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم همواره سعي 

توسعه و سازندگي کشور داشته اند. در پیمودن ِ راه ِ
با گذشت سي و نُه سال از فجر شکوهمند انقالب اسالمي ، هر 
ساله در دهه مبارک فجر که به دهه ثمردهي تالش ها و فصل 
خدمتگزاري آبادگران ایران اسالمي به مردم عزیز میهن مان 
تبدیل شــده، صنعت آب و فاضالب نیز از این امر مســتثني 
نبوده است. امسال نیز در سایه تدبیر دولت امید، در شهرهاي 
مختلف استان هرمزگان شاهد توسعه و بالندگي این صنعت 
در بخش آبرساني)طرح ها و شیرین سازي آب دریا از طریق 

ســرمایه گذاري بخش خصوصي( و ایجاد شبکه جمع آوري 
فاضالب  هســتیم.  خوشبختانه طي سال هاي اخیر به همت 
سیاستگزاران و مدیران صنعت آب و فاضالب استان،  شاهد 
حرکِت طرح ها به سمت توسعه پرشتاب و محرومیت زدایي 
و بهره مندي مردم شریف و قدردان خطه نیلگون خلیج فارس 
از نعمت آب و خدمات دفع فاضالب بــوده ایم. به طوري که 
در دولــت تدبیر و امید ، اهتمام آبفاي هرمزگان براي تکمیل 
طرح هــاي اولویت دار و جذب بیش از  11 هزار میلیارد ریال 
ســرمایه گذاري بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي آب و 

فاضالب  بوده است.

افتتاح 18 پروژه آب و فاضالب هرمزگان؛ ثمره تدبیر 
دولت امید در دهه فجر 96

اینک در فجر 96 نیز ؛ این شرکت 18 پروژه با اعتباري معادل 
387 هزار و 400 میلیون ریال را  هم سو با سیاست هاي دولت 

دوازدهم و با حمایت هاي بي دریغ دولت و مسئوالن استاني 
به ثمر رســانیده اســت که اهم این پروژه ها شامل؛ اصالح و 
توسعه شبکه توزیع آب در هفت شــهر استان در مجموع به 
طول 66.5 کیلومتر، احداث مخزن در شهرکهتوئیه و جزیره 
ابوموســي در مجموع به حجــم 1000 مترمکعب، احداث 
خط انتقال به طول 8.3 کیلومتر براي تامین آب شهر بیکاه، 
احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرک نبوت، احداث تصفیه 
خانه فاضالب MBBR شهر طوال و اجراي شبکه جمع آوري 
فاضالب محالت بندرعباس در مجموع به طول 22.7 کیلومتر 
و اجراي 1670 فقره انشــعاب فاضالب است.  امید که با این 
برگ سبز توانسته باشیم خدمتگزاران شایسته اي براي مردم 
نجیب مان بوده و سهمي هر چند کوچک در عمران و آباداني 

ایران عزیز و به ویژه استان هرمزگان داشته باشیم.
امین قصمي
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل    

اعتبارشهرستانعنوان پروژه
 )میلیون ریال(

16,500بندرعباساصالح و توسعه شبکه توزیع  آب روستاهاي شهرو،تازیان،پاتل و گربند به طول 11کیلومتر
20,000بندرعباستوسعه و اصالح شبکه توزیع آب بندرعباس  به طول 10کیلومتر

8,000بندرعباساحداث خط انتقال فاضالب ایستگاه پمپاژ نبوت تا شبکه جمع آوري فاضالب شهر بندرعباس به طول 940 متر
3,000بندرخمیراجراي خط انتقال آب بندرخمیر - لشتغان به طول 1000متر

4,400بستکاحداث مخزن 500متر مکعبي کهتوئیه
8,000بندرلنگهتوسعه و اصالح شبکه توزیع آب بندرلنگه به طول 4کیلومتر

13,000میناباصالح وتوسعه شبکه توزیع آب میناب به طول 9کیلومتر
5,000بشاگرداصالح خط انتقال آب و توسعه شبکه سردشت به طول 2,5کیلومتر

5,000ابوموسياحداث مخزن آب 500مترمکعبي فوالدي شیشه اي ابوموسي
15,000ابوموسيتوسعه شبکه به طول 6کیلومتر رینگ ،جزیره ابوموسي

30,000ابوموسياصالح و توسعه شبکه آب  تنب بزرگ به طول 12کیلومتر تنب بزرگ
18,000بستکاصالح و بازسازي شبکه آب بستک به طول 12کیلومتر

12,000قشماحداث تصفیه خانه فاضالب MBBR طوال
36,400بندرعباساحداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرک نبوت

183,000بندرعباساجراي شبکه جمع آوري فاضالب محالت منطقه بندرعباس به طول22,7کیلومترو اجراي 1670فقره انشعاب
2,000ابوموسيبازسازي ایستگاه پمپاژ آب ابوموسي

5,600بندرعباسحصارکشي مخازن ششصددستگاه به طول 800متر
2,500پارسیانمحوطه سازي مخزن 5000مترمکعبي پارسیان

387,400جمع کل)میلیون ریال(

 افتتاح 18 پروژه آب و فاضالب هرمزگان؛ ثمره تدبیر
 دولت امید در دهه فجر 96
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

تصفیه خانه فاضالب شــهر کاشان گامی بلند در راستای حفظ محیط زیست و بهره وری از منابع محدود آب است که با اتکا به اقتصاد 
مقاومتی در چهار مدول با ظرفیت 400 هزارنفر طراحی گردیده است.

ویژگی منحصر به فرد تصفیه خانه فاضالب کاشــان ، همراهی مردم و مســئولین شــهری در اجرای موفق پروژه و استفاده از آخرین 
تکنولوژی های موجود در خصوص جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت بانک توسعه اسالمی IDB در حوزه تامین اعتبارات می باشد.
بر این اساس به جرأت می توان گفت پروژه فاضالب کاشان الگوی موفق از یک پروژه بزرگ زیست محیطی در حوزه مدیریت شهری است.

معرفی اجمالی مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کاشان

    مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر کاشان داراي ظرفیت  20000 
مترمکعب در شبانه روز ) جمعیت تحت پوشش 100000 نفر ( و فرآیند 
تصفیه لجن فعال پیشرفته A2O با قابلیت حذف مواد مغذي است. درجه 
تصفیه مد نظر در طراحي مدول دوم با هدف امکان اســتفاده از پساب 
در بخش صنعت و همچنین دفع به آبهاي ســطحي پذیرنده انجام شده 
اســت. طراحي مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان شامل دو 

بخش ذیل است :
1- بخش مایع )فاضالب( برای ظرفیت برابر 100000 نفر . 

2- بخش لجن برای ظرفیت بر ابر 200000 نفر .
تاسیسات ایستگاه باالبر تصفیه فیزیکی فاضالب براي هر دو مدول اول 
و دوم تصفیه خانه مشترک مي باشــد. ضمن اینکه طراحي بخش لجن 
براي مجموع کل جریان لجن مازاد تولیدی مدول اول و دوم انجام شده 
اســت . لذا کل لجن مازاد و اولیه تولیدي تصفیه خانه فاضالب کاشــان 

بطور متمرکز درواحدهای مربوط، فن آوری تصفیه و تثبیت مي گردد.
I - بخش مایع مدول دوم

جریان فاضالب ورودي بعد گذر از یکان هاي پیش تصفیه توسط کانال 
مســتقل و دریچه قطع و وصل مربوطه بطرف مــدول دوم تصفیه خانه 
هدایــت مي گردد. جریان فاضالب بعد از اندازه گیــري و پس از عبور از 
حوضچه تقسیم جریان به دو حوض ته نشیني اولیه وارد مي گردد. لجن 
ته نشــیني اولیه از کف هر حوض به ایســتگاه پمپاژ لجن اولیه منتقل و 
سپس به حوضچه اختالط لجن اولیه و ثانویه هدایت مي شود. فاضالب 
خروجي از حوض هاي ته نشیني اولیه نیز به حوضچه تقسیم جریان قبل 
از یکان بیولوژیکي منتقل و در ادامه به یکان بي هوازي وارد مي شود. یکان 
بیولوژیکي مشتمل بر سه حوض بي هوازي، آنوکسیک و هوادهي است. 
حذف فســفر در حوض هاي بي هوازي ، حذف نیتروژن در حوض هاي 

آنوکسیک و تقلیل BOD در حوض هاي هوادهي انجام مي شود.
فاضالب خروجــي از یکان بیولوژیکي به حوض هاي ته نشــیني ثانویه 
منتقل مي گردد. لجن انباشته شــده کف هر حوض ته نشیني به انباره 
ایستگاه پمپاژ لجن برگشتي منتقل مي شود. کنترل لجن خروجي توسط 
شیرتلسکوپي انجام مي گردد. لجن مازاد دفعي نیز به بخش تاسیسات 

فرآوري لجن انتقال مي یابد
پساب خروجي از حوض هاي ته نشیني ثانویه جهت کاهش  غلظت مواد 
معلق خروجي به یکان فیلتراسیون پیشرفته ) Micro strainer ( منتقل 

و از آنجا به یکان گندزدایي uv  منتقل مي شود.
II- بخش لجن )مدول اول و دوم( 

مجمــوع لجن های مازاد اولیه و ثانویه هر دو مدول تصفیه خانه فاضالب 
کاشــان جهت انجام عملیات فرآوري و تثبیت لجن به تأسیسات لجن 
مستقر در محدوده مدول دوم منتقل مي گردد. اهم یکان هاي مرتبط با 
این بخش ، شامل تاسیسات تغلیظ مکانیکي ، هضم بي هوازي و آبگیري 

مکانیکي لجن است. 
لجن حوض هاي ته نشیني اولیه و ثانویه مدول اول و دوم به مخزن اختالط 
لجن )Blending Tank( منتقل و پس از اختالط مناسب به تدریج به یکان 
تغلیظ لجن منتقل مي گــردد. در ادامه لجن مخلوط اولیه و ثانویه تغلیظ 
شــده به تانک اختالط قبل از هاضم هاي بي هوازي لجن منتقل و بعد از 
اختالط با کفاب انتقالی از حوض هاي ته نشــیني اولیه و ثانویه مدول اول 
و دوم و همگن سازي توســط پمپاژ به هاضم های بی هوازی تثبیت لجن 
منتقل مي شود. دو هاضم بي هوازي با زمان ماند هیدرولیکي 20 روز عمل 
تثبیت لجن را انجام مي دهد. لجن هضم شــده از کف هر هاضم بصورت 
ثقلي به تانک ذخیره ســازي لجن منتقل مي شود. لجن هضم شده جهت 
کاهش رطوبت به تاسیسات آبگیري لجن منتقل مي گردد. لجن آبگیري 
شده با غلظت 25 درصد جهت ذخیره سازي و دپو به مخزني بتني منتقل 

و از آنجا بتدریج به خارج تصفیه خانه بارگیري مي شود.

خالصه وضعیت پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کاشان/   8 بهمن 1396

تصفیه خانه فاضالب کاشان  )مدول دوم(

اطالعات کلی 
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کاشانعنوان پروژه

مشارکت چوتاش- آذر سیمابپیمانکار

بانک توسعه اسالمیسرمایه گذار

1503002141شماره طرح

206,360,205,454 ریال+ 7,965,776یورومبلغ نهایی پیمان

آذر1390تاریخ ابالغ قرارداد

طراحی ،ساخت و بهره برداری )DBO(نوع قرارداد

 پایان سال 1396تاریخ پایان قرارداد

20 هزار متر مکعب در شبانه روزظرفیت هیدرولیکی 

100,000 نفرجمعیت تحت پوشش یک مدول

آخرین وضعیت جذب
خالصناخالصجذب

162,013,710,002 ریال197,987,610,061 ریالبخش ریالی

6,813,760 یورو7,874,962 یوروبخش یوروئی

پیشرفت پروژه
مالیفیزیکی

٪92,5٪86
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نشســت معاونین و مدیران مشــترکین و درآمد 
شــرکت های آب و فاضالب سراسر کشور در سالن 
همایش های بین المللی مهرانه زنجان آغاز به کار کرد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان 
در آئین آغاز این همایش به پوشــش صد درصدی 
مشترکین شهری در اســتان زنجان اشاره کرده و 
گفت: طی سه سال گذشــته در حوزه مشترکین و 
درآمد شرکت آب و فاضالب استان زنجان سیستم 

نرم افزاری مشترکین در تمام 21 شهر این استان تحت 
شــبکه قرار گرفته و قرائت آن الین کنتور نیز در این 

استان راه اندازی شده است.
علیرضا جزء قاسمی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی 
برای پرداخت آب بهاء از سوی مشترکین افزود: وصول 
مطالبات شرکت آب و فاضالب استان زنجان جزو اولویت 
های این شرکت قرار گرفته و این بخش بیشتر از همیشه 

فعال شده است.

وی به اجرای پروژه های متنوع در شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان اشاره کرده و افزود: ارتقای مدول اول و 
اجرای مدول دوم تصفیه خانــه فاضالب زنجان با 110 
میلیارد تومان اعتبار به روش BOT از جمله این طرح 
هاســت که پیش بینی می کنیم ارتقای مدول اول این 

تصفیه خانه سال آینده به بهره برداری برسد.
جزء قاســمی همچنین به اجرای پروژه آزمایشــگاه 
مرکزی آب زنجان با 240 میلیارد ریال اعتبار اشــاره 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در حاشیه 
بازدید اســتاندار زنجان و نماینده مردم شهرستانهای 
ابهر، خرمدره و ســلطانیه در مجلس شورای اسالمی از 
پروژه تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره با اشاره به 
پیشرفت 70 درصدی این پروژه اعالم کرد: تصفیه خانه 
شهر های ابهر و خرمدره برای تکمیل به 11 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
علیرضا جزء قاسمی با بیان این مطلب که با بهره برداری از 
تصفیه خانه ابهر و خرمدره ،  بخشی از آب شرب مصرفی 
این دو شهر از محل ســد کینه ورس تأمین خواهد شد 
افزود: هم اکنون تأمین آب این دو شــهر از محل سفره 
های زیر زمینی صورت میپذیرد و در صورت تامین اعتبار 
، شرکت آب و فاضالب این آمادگی را دارد تا پایان سال 
کار تجهیز و راه انــدازی تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره 
را به پایان برســاند.  وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در خصوص تحقق اقتصــاد مقاومتی و اصل 44 
قانون اساسی گفت: در این راستا تا کنون در شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان میزان 1600 میلیارد ریال پروژه 
به بخش خصوصی واگذار شده است که از این طریق هم 
محدودیت های اعتباری رفع شده و هم توانمندی های 

بخش خصوصی به کارگیری می شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تکمیل تأسیســات جمع آوری و تصفیه فاضالب ابهر را 
با اعتبار 500 میلیارد ریال ، از جمله طرح های شــرکت 
آبفا در ســال جاری اعالم کرد که بــه بخش خصوصی 
واگذار شده و در سال آینده نیز این شرکت در نظر دارد 
ایجاد تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهرهای 
خرمدره، هیدج و صائین قلعه با اعتبار 1100 میلیارد ریال 
را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و برای جذب 
سرمایه ، رایزنی کند. گفتنی است پس از توضیحات مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استاندار زنجان، نماینده مردم 
شهرستانهای ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای 
اسالمی به همراه جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی 
از مراحل پیشــرفت پروژه تصفیه خانه شهر های ابهر و 

خرمدره بازدید کردند.
شایان ذکر اســت تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره دارای 
ظرفیت 400 لیتر در ثانیه بوده که بــا راه اندازی و بهره 
برداری خطوط انتقال این تصفیه خانه بخشی از آب شرب 
شهرهای ابهر و خرمدره از طریق 26 کیلومتر خط انتقال 

و 23 هزار متر مکعب مخزن ذخیره تأمین خواهد شد.

نشست
 شرکت های
 آب و فاضالب
 کشور در زنجان
 برگزار شد

بازديد استاندار زنجان و نماينده مردم شهرستانهای 
ابهر، خرمدره و سلطانيه در مجلس شورای اسالمی از 

پروژه تصفيه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان خبر داد: 

ساختمان اداری
 و بهره برداری آبفای 
شهر حلب افتتاح شد

نشست
 شرکت های
 آب و فاضالب
 کشور در زنجان
 برگزار شد
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

پوشش آب شهری در استان زنجان بعد 
از انقالب 10 برابر شده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی پس از انقالب شکوهمند مردم 
ایران اسالمی در بهمن 57 میزان پوشش جمعیت شهری استان زنجان در حوزه 

آب شهری به بیش از 10 برابر افزایش یافته است.
علیرضا جزء قاســمی افزود: جمعیت تحت پوشش آب شهری در استان زنجان 
قبل از انقالب اسالمی 74 هزار نفر بود که اکنون این رقم به بیش از 720 هزار نفر 
افزایش یافته است و 100 درصد جمعیت شهری استان زنجان از خدمات شرکت 

آب و فاضالب بهره مند شده اند.
وی اشاره کرد: تعداد انشعابات آب در استان زنجان نسبت به زمان قبل از انقالب 
12 برابر افزایش یافته و از تعداد 18 هزار در ســال 57 اکنون به بیش از 222 هزار 
فقره رسیده است.  جزء قاسمی طول شبکه توزیع آب شهری در استان زنجان را 
بیش از 1600 کیلومتر اعالم کرده و گفت: طول شبکه توزیع آب شهر در زمان قبل 
از انقالب تنها 185 کیلومتر بود که این میزان طی سال های اخیر نزدیک به 9 برابر 
افزایش یافته است.  جزء قاسمی رشد حجم مخازن ذخیره آب شرب شهری که در 
مدار بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان قرار دارند را 15 برابر نسبت به قبل 
از انقالب اعالم کرده و افزود: این میزان در حال حاضر بیش از 144 هزار متر مکعب 
است که در سال 57 معادل 11 هزار متر مکعب بوده است.  وی همچنین افزود: در 
حال حاضر افزون بر 258 هزار نفر از جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه 
بهداشتی جمع آوری و تصفیه فاضالب در 3 شهر استان می باشند و در 4 شهر دیگر 
نیز تاسیســات فاضالب در حال احداث می باشد که قبل از سال 1357 هیچگونه 

تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب در سطح استان وجود نداشت.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان با 
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: به مناسبت 
سی و نهمین بهار انقالب ســاختمان اداری و بهره 

برداری آبفای شهر حلب افتتاح شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: برای اجرای این 
پروژه 2 میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده و 150 متر 

زیر بنا دارد.
وی این ساختمان را شامل قســمت های : خدمات 
مشترکین،انبار،اداری و واحد های رفاهی اعالم کرده 
و افزود: با بهره برداری از این طرح شهروندان حلب 
می توانند خدمات شرکت آب و فاضالب را به صورت 

متمرکز و با تسهیل بیشتری دریافت کنند.

کرده و گفت: پروژه تصفیه خانه آب شهر های ابهر و خرمدره نیز پس از سال ها رکود 
به پیشرفت فیزیکی 70 درصد رسیده و تابستان آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان به اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه 
فاضالب ماهنشان نیز اشاره کرده و اعالم کرد: تصفیه خانه شهر زرین رود با 73 درصد 

پیشرفت و همچنین احداث تصفیه خانه شهر دندی نیز در دست اجرا قرار دارد.
جزء قاسمی همچنین در این نشست اعالم کرد: 2 باب مخزن 15 هزار متر مکعبی در 
شهر زنجان اجرا شــده که یکی از این مخازن با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور به بهرداری می رسد.
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: انتظــار می رود طرح تصفیه خانه پســاب 

آبادان ظرف مدت دو سال به اتمام برسد.
حمیدرضا جانباز که به منظور بازدید از تاسیسات 
و طرحهای شــرکت آبفا خوزستان در شهرهای 
آبادان و خرمشــهر روز گذشــته وارد خوزستان 
شده بود،یکشنبه شب در پایان بازدید از پنج طرح 
عمرانــی در حال اجرا در حــوزه آب و فاضالب در 
آبادان و خرمشهر افزود: انجام و اتمام این پروژه ها به 
بهبود کیفیت آب و تصفیه فاضالب کمک می کند.
وی با اشاره به ســاخت تصفیه خانه مجهز پساب 

شهرستان آبادان اظهار کرد: این طرح بزرگترین طرح زیست 
محیطی در حال انجام در این شهرستان است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تصریح کرد: 
افق این طرح یک جمعیت 500 هزار نفری است که اعتبار 
ســاخت آن نیز از فاینانس های خارجــی تامین و پرداخت 
می شــود.  جانباز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

فاز 2 تصفیه خانه طرح جامع خرمشهر گفت: در زمان حاضر 
این طرح با 52 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و 

در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری می رسد.
وی بــا بیان اینکه با بهره برداری از این تصفیه خانه مشــکل 
تامین آب تصفیه شــده خرمشــهر رفع می شــود، افزود: با 
اتمام این طرح خرمشهریها از آبی پایدار بهره مند می شوند.  

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
اظهار کرد: اعتبــار این پروژه نیز از فاینانس های 
خارجی تامین شــده و تا ســال 97 نیز به بهره 

برداری می رسد.
جانباز با اشاره به ایستگاه آب شیرین کن آبادان 
با ظرف روازنه 12 هزار متر مکعب آب شــیرین 
تصریح کرد: این آب پس از تامین نیاز بخشــی از 
آبادان و مینوشهر را جبران می کند.  وی یادآور 
شد: به تازگی در این ایستگاه روش گندزادیی به 
وسیله الکترولیز نمک طعام که کاری از مهندسان 
داخلی اســت جایگزین اســتفاده از کلر شده و 
هزینه ها و خطرات ناشی از آن را نیز کاهش داده است.  گفتنی 
اســت:  بازدید از طرح خط هزار برای آب رسانی به مناطق 
مختلف آبادان، اروندکنار و چوئبده و همچنین عملیات ارتقاء 
کیفیت آب ایســتگاه پمپاژ آب غدیر از دیگر بخشهای قابل 
بازدید توســط مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور بود که انجام شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

طرح تصفیه خانه فاضالب آبادان ظرف 2 سال پایان می یابد

همزمان با دهه فجر در شرکت آب وفاضالب خوزستان 
صورت گرفت

همزمان با دهه فجر در شرکت آب وفاضالب خوزستان 
صورت گرفت
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کلنگ زنی 2 طرح آب و فاضالب 
در خرمشهر با حضور استاندار 

خوزستان
کلنگ اجرای شبکه آب منطقه محرزی و احداث 2 ایستگاه پمپاژ فاضالب در شهرستان 

خرمشهر توسط استاندار خوزستان به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان ، استاندار خوزستان با اشاره 
به پیشــرفت قابل توجه پروژه تصفیه خانه آب خرمشهر در طول چند ماه اخیر گفت: 
پروژه تصفیه خانه آب شرب خرمشهر با پیگیری های صورت گرفته از ابتدای امسال این 
 پروژه مجددا فعال شده است و در طول 7 ماه گذشته روند اجرایی آن تسریع شده است. 
غالمرضا شــریعتی افــزود: امیدواریم این پروژه تا خرداد ماه ســال آینــده به بهره  
برداری برســد که با بهــره بــرداری از آن از نوســانات آبی که در خرمشــهر وجود 
 دارد و منجر به بروز مشــکالت و بعضا نارضایتی  می شــود جلوگیری خواهد شــد. 

وی در خصوص پروژه تصفیه خانه فاضالب خرمشــهر تصریح کرد:این پروژه در قالب 
قرارداد فاینانس 5 تصفیه خانه فاضالب برای 5 شــهر استان شامل شهرهای آبادان، 
خرمشهر، شــادگان، ماهشهر و بندر امام در حال اجرا است و تا 6 ماه پیش سرعت کار 
بســیار پایین بود و حدود 23 درصد کار ظرف دو سال انجام شده بود اما در شش هفت 
 ماه گذشته حدوداً 20 درصد پیشرفت داشته است و به 43 درصد پیشرفت رسیده است. 
استاندار خوزستان ادامه داد: تجهیزات این پروژه که در برگیرنده 33 درصد آن است 
سفارش داده شده است و به تدریج در حال وارد شدن است و انتظار داریم به سرعت کار 
پیش برود و بتوانیم تا اوایل سال 98 تصفیه خانه فاضالب خرمشهر و چهار تصفیه خانه 
فاضالب برای چهار شهر دیگر افتتاح شود تا فاضالب به رودخانه ها ریخته نشود و منابع 
آبی از بین نرود و صیانت شــود و بتوانیم از پساب تصفیه شده فاضالب که حدود 200 
 هزار متر مکعب است برای مصارف کشاورزی صنعت و محیط زیست استفاده نماییم. 
شریعتی با اشاره به اینکه دو ایستگاه پمپاژ فاضالب در شمال و جنوب خرمشهر به طور 
کامل در حال احداث است گفت: این پروژه دو ساله است با این حال انتظار داریم ظرف 
18 ماه این کار تکمیل شود و با بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب همزمان شود و بتوانیم 
فاضالب را با قدرت مناســب پمپاژ کنیم و بوی نامطبوعی که بعضا در مناطق مختلف 
 در شهرستان به دلیل مسطح بودن زمین خرمشهر استشمام می شود را حل نماییم. 
استاندار خوزســتان در خصوص هزینه اجرای پروژه های تصفیه خانه آب و فاضالب 
خرمشهر تصریح کرد: احداث تصفیه خانه آب شرب حدود 40 میلیارد تومان و تصفیه خانه 
فاضالب حدود 50 میلیارد تومان هزینه دارد و پروژه هایی که بناست برای آب و فاضالب 
شهرستان خرمشهر انجام دهیم در مجموع 130 میلیارد تومان است که امیدواریم منجر 
 به رفاه و بهتر شدن شرایط زندگی و ارتقای وضعیت آب و فاضالب این شهرستان شود . 
استاندار خوزستان همچنین از روند پیشرفت تعدادی از پروژه های آب و فاضالب در 

شهرستان های آبادان و خرمشهر بازدید کرد. 

با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست کلنگ زنی شد:

آغاز عملیات اجرایی طرح 
فاضالب رامهرمز

عملیات اجرایی طرح فاضالب شهرستان رامهرمز با حضور استاندار خوزستان کلنگ 
زنی شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، این طرح با هدف 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست ، ساماندهی 
و جلوگیری از ورود فاضالب به معابر شــهری و کانال آب های ســطحی در افق سال 

1425 طراحی شده است.
استاندار خوزستان در در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: برای طرح 
فاضالب رامهرمز 230 میلیارد ریال اعتبار و برای اصالح شبکه آب این شهرستان نیز 

100 میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
غالمرضا شریعتی افزود: در فاز دوم این طرح 38 کیلومتر شبکه فاضالب برنامه ریزی 

شده است.
وی با اشــاره به وضعیت فعلی شــبکه فاضالب رامهرمز توضیح داد : هم اکنون سطح 
زیربنایی شــبکه فاضالب رامهرمز نزدیک به 60 درصد است اما از آنجا که 60 درصد 

تکمیل نشده است فقط 20 درصد از آن بهره وری دارد.
شریعتی اظهار کرد: همچنین یک تصفیه خانه آب اضطراری با هزینه 50 میلیارد ریال 
در رامهرمز در حال ساخت اســت که کمبود آب آشامیدنی این شهرستان را بر طرف 
می کند. اســتاندار خوزستان ادامه داد: شبکه آب رامهرمز شبکه فرسوده ای است که 
با اعتبار نزدیک به 300 میلیارد ریال تا ســه سال آینده تعمیر و وضعیت آن به سطح 
استاندارد کشور می رســد.  نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسالمی نیز در 
ایین آغاز عملیات اجرایی طرح فاضالب این شهر گفت:طرح فاضالب شهر رامهرمز از 
جمله طرح های مصوب هیات دولت در اســتان خوزستان است که اجرای آن نشان از 

همدلی دولت و مجلس دارد.
اقبال محمدیان با بیان اینکه از ســال 1373 تا 1395 به طور کلی 400 میلیارد ریال 
برای اجرای طرح های فاضالب در این شهرستان هزینه شده گفت: این رقم برای امسال 

و سال آینده در رامهرمز 450 میلیارد ریال برای طرح های آب و فاضالب می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضال ب خوزستان نیز در این آیین اظهار کرد: عملیات اجرایی 
شبکه فاضالب شهرستان رامهرمز با اعتبار 230 میلیارد ریال به طول 20 کیلومتر آغاز 
شده است.  وی افزود: در قالب این طرح اصالح شبکه فاضالب مناطق بلوار رزمندگان، 
منطقه گرمسیری، محدوده مدرس طالقانی، کوی مقداد و منازل مخابرات شهرستان 

رامهرمز انجام می شود. 
حقیقی پور بیان کرد: این پروژه از محل اعتبارات خزانه اســالمی و در مدت زمان 24 

ماه اجرایی می شود. 



www.barghab. i r 982018
February

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

با حضور استاندار خوزستان و مسئوالن استانی و محلی:

 اولین تصفیه خانه اضطراری
  10 هزار متر مکعبی

 شهر اروند کنار افتتاح شد
آییــن افتتاح تصفیه خانه اضطــراری 10 هزار متر مکعبی شــهر اروندکنار با حضور 
استاندار، معاون عمرانی استاندار، فرماندار و نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، استاندار خوزستان در ایین 
افتتاح این تصفیه خانه با اشاره به اینکه شهرهای آبادان و خرمشهر حق به گردن همه 
کشور دارند، اذعان داشت: اجرای طرحهای در دست اجرای آب و فاضالب در شهرهای 

آبادان و خرمشهر حدود 2 تا 3 سال آینده به اتمام خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان نیز در این آیین گفت: اولین تصفیه خانه اضطراری 
10 هزار مترمکعبی اروند کنــار به منظور پایــداری آب آشــامیدنی اروندکنار و 
روستاهای مسیر احداث شده اســت.  صادق حقیقی پور اعتبار هزینه شده برای راه 
اندازی این تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی را یک میلیارد و500 میلیون تومان عنوان 
کرد.  وی تصریح کرد: این تصفیه خانه به وسیله 2 فیلتر تصفیه آب با ظرفیت 10تا 15 
هزار متر مکعب از طریق خط انتقال، آب را  وارد  سیستم شبکه توزیع شهر می کند.

رئیس هیئت مدیره آبفا اســتان به افزایش تولید آب در شــهر اروند کنار اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر تامین آب شــهر اروند کنار از شهرستان آبادان 6 هزار متر مکعب 
در شبانه روز است که با وارد مدار شدن این تصفیه خانه ، تامین آب در شبانه روز به به 
12 هزار متر مکعب افزایش یافته است.  حقیقی پور  به تالش آبفا خوزستان به منظور 
ارتقاء رضایتمندی مشترکین شهرهای فوق پرداخت و خاطر نشان کرد: با راه اندازی 
این تصفیه خانه مشکل کمبود آب  به شهرهای اروند کنار برطرف و جمعیتی بیش 

از 19 هزار نفر تحت پوشش خدمات این طرح قرار گرفت.

آغاز عملیات اجرایی شبکه
 جمع آوری و خط انتقال 

فاضالب  شهر بهبهان
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط 
انتقال فاضالب شــهر بهبهان با حضور 
استاندار و جمعی از مســئولین محلی 

آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب خوزستان، استاندار خوزستان 
در آیین آغــاز عملیــات اجرایی طرح 
فاضالب بهبهــان، اعتبار ایــن طرح را 
35 میلیارد تومان عنوان و خاطر نشان 
کرد: با اجــرای این طرح فاضالب حدود 
21 هزار انشــعاب خانگی جمع آوری، و 
به تصفیه فاضالب شــهر بهبهان انتقال 

می یابد.
غالمرضا شــریعتی طول شبکه جمع 
آوری انتقال فاضالب در شهر بهبهان را 
9 کیلومتر اعالم کرد و یادآور شد: اعتبار 

این پروژه از محل اوراق خزانه اسالمی 
تامین شده است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
خوزســتان در این مراســم هــدف از 
اجرای این طــرح، را جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب شــهر بهبهان عنوان 
و اذعان داشــت: کاهــش آلودگیهای 
زیســت محیطــی محــدوده طــرح، 
آبهــای زیرزمینــی، احیاء پســابها با 
توجه به شــرایط اقلیمــی و کم آبی در 
 کشــور از دیگر فواید اجــرای این طرح

 می باشد.
صادق حقیقی پور عنــوان کرد: در این 
پــروژه 178 هــزار متر لولــه گذاری و 
انشعابات و تعداد 1800 منهول فاضالب 
در عمده مناطق شهر بهبهان اجرا خواهد 

شد.
وی تاکید کــرد: با اجرای طرح فاضالب 
بهبهان فرصتهای اشتغال زایی به صورت 
مستقیم و غیر مســتقیم فراهم خواهد 

شد.

فرا رسیدن سالروز 
همند ی شکو ز و پیر

 انقالب اسالمی
 مبارک باد

فرا رسیدن سالروز 
همند ی شکو ز و پیر

 انقالب اسالمی
 مبارک باد
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بهـمن 1396



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396

بهره برداری از تنها آب شیرین کن شمال کشور جهت تامین 
آب شرب بندرترکمن و گمیشان با اعتبار

303 میلیارد  ریال توسط آب و فاضالب استان گلستان

WWW.ABFAGOLESTAN. IR 16

)92 تا95)  گزارش عملکرد و دستاوردهای آب و فاضالب استان گلستان در دولت تدبیر و امید

فعاليتهای مهم توسعه ای :
طرح تأمين آب شرب شــهرهای بندر ترکمن و گميشان  با استفاده از آب شيرين کن

استان گلستان كه دارای موهبتی الهی در برخورداری از منابع متنوع آبی می 
باشد ، بنحوی كه رودخانه های متعددی در آن جريان داشته و از طرف ديگر 
دارای سفره آب مهم آزاد و تحت فشار می باشد. اما در بخش وسيعی از شمال 
و شمال غربی بيابانی و فاقد منابع مفيد آب به خصوص برای شرب و بهداشت 
می باشد. لذا ســاكنين آن از اين لحاظ در مضيقه كامل بسر می برند بدين 
لحاظ برای ساكنين بخشی از اين منطقه كه دارای شغل عمدتاً ماهيگيری 

بوده و ضرورتاً می بايد برای دسترســی به دريا در اين منطقه ساكن شوند. 
بررســيهای جامعی بعمل آمده و بهترين گزينه برای تأمين بخشی از نياز 
آنها از طريق آب شيرين كن كه خوشبختانه وجود منابع آب قابل قبول آب 
شيرين كن در دسترس می باشد مد نظر قرار گرفت و اين پروژه تحت عنوان 
تأمين آب شرب شهرهای گميشان و بندر تركمن در دستور كار قرار گرفت.

هدف طرح :
   تنوع بخشي به سامانه هاي توليد و توزيع آب شرب و بهداشتي و بهره گيري از آب هاي غيرمتعارف  

   هدف از انجام اين طرح تأمين ، جمع آوري، انتقال و ذخيره سازي آب شرب شهربندر تركمن و گميشان از طريق آب شيرين كن مي باشد.

مقادیرشرحردیف

1)lit/sec( 123دبی ورودی به واحد اسمز معکوس

2)lit/sec( 90دبی خروجی از واحد اسمز معکوس

73%حداقل بازدهی سيستم اسمز معکوس3

24زمان اپراتوری )ساعت(4

5)C( 30 - 20دمای آب ورودی به سيستم

1393سال شروع

مشخصات فنی

بهره برداری ، نگهداری و مالکيت )BOO( به مدت 15 سال

7600 متر مکعب در شبانه روز       حفر 11 حلقه چاه ، 2کيلومتر خط ظرفيت توليد
انتقال

98 درصدپيشرفت فيزیکی

303 ميليارد ریالاعتبار
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  هدف از انجام این طرح تأمین، جمع آوری، انتقال و ذخیره سازی آب شرب شهر بندر ترکمن و گمیشان به میزان 9500 متر مکعب در شبانه روز.
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 تعمیرات اساســی زالل ســاز های تصفیه خانه آب 
مراغه 

 با توجه به اینکه حجم هر کدام از زالل ساز های تصفیه خانه 
آب که از سیستم ســنتری فلوک در آن استفاده شده است 
در زمان های معمولی جهت ســرویس کلــی اعم از تخلیه،  

شستشــوی کامل ، تعویض چــرخ های تفلونــی ، تعویض 
الســتیک لجن روب ، کار بسیار دشــوار بوده که 5 الی یک 
هفته زمان بر می باشــد که با توجه به وضعیت آب شــرب 
مراغه امکان قطع جریان یک زالل ســاز برای بیشتر از 12 
ساعت مقدور نبوده لذا با ســه عدد پمپ  لجن کش و کمک 
اپراتور ها عملیات سرویس زالل ساز ها در سه نوبت و کمتر 
از 12 ساعت انجام شــد که تا پایان عملیات با کمبود آب و یا 

افت فشار مواجه نگردید . 
 مطالعات آب به حساب نیامده در شبکه 

 با عنایت  به اینکه شــرکت آب و فاضــالب مراغه به عنوان 
پایلوت کشــوری کاهش آب بدون در آمد از طرف شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور  معرفی شده اســت لذا با 
تشکیل کار گروهی متشــکل از کارشناسان استانی و داخل 
شــرکت نســبت به اجرای پروژه کاهش آب بدون در آمد و 
برنامه هائی از قبیل اصالح و ایزوله کردن شبکه آب و تعیین 
مینیمم شــبانه آغاز گردید ه است  که عملیات فوق در حال 

انجام بوده و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد گردید . 
 عملیات نصب شیر های پیلوت قبل از شیر های فشار 

شکن 
 با آگاهی  به اینکه در ساعات  آخر شب و نزدیک صبح مصرف 
آب به حداقل می رســد خود به خود فشــار شبکه  مقداری 
افزایش خواهد یافت برای کاهش تلفات و تعدیل فشــار در 
برخی از نقاط پر فشار شبکه توزیع ،  شیر فشار شکن پیلوت 
تهیه و نصب گردید ه  که در ســاعات مشخصی از شبانه روز 

فشار منطقه را 1 تا 2 بار کاهش می دهد . 
 ارتقای ظرفیت تصفیه خانه فاضالب مراغه با استفاده 

از روش پیشرفته گرانولی  
 با اشــاره  به تکمیل ظرفیت تصفیه خانــه فاضالب مراغه و 
نیاز به ارتقای ظرفیــت مدول های فعلــی و احداث مدول 
سوم ، بر اساس آخرین فناوریهای صنعت تصفیه فاضالب با 
کمک یک شرکت پژوهشی دانش بنیان و با استفاده از روش 
گرانولی پیشرفته و با انجام یک سری تغییرات بخصوص در 
بازه های زمانی و حجم فاضــالب ورودی و میزان هوادهی، 
بازده  تصفیــه خانه مدول دوم SBR 40 درصد نســبت به 

ظرفیت فعلی افزایش خواهد یافت . 
 برگزاری مانور اطفاء حریق و امداد و نجات و نشــتی 

گاز کلر در تصفیه خانه اب مراغه 
 به منظور ارتقای توان عملیاتی و حفظ آمادگی پرســنل و 
واکنش در شــرایط مختلف بحرانی با همکاری اکیب هایی 
از ســازمان آتش نشــانی ، هــالل  احمــر ، و اوژانس 115 
کارشناســانی از شــهر های مختلف اســتان ، مدیر محترم 
دفتر مدیریت بحران استان و نمایندگان اداره های خدماتی  
برگزار گردید . که شــرکت کنندگان در ایــن مانور بصورت 
عملی با نحوه مواجه با نشتی گاز کلر آشنا شدند و برای اولین 
بار از سیســتم فول اتوماتیک تزریق گاز کلر مجهز به خنثی 

ساز هوشمند در شرکت آب و فاضالب مراغه استفاده شد . 
 مطالعه پدافند غیر عامل تاسیســات شرکت آب و 

فاضالب مراغه       
  اهمیت و  حساسیت موضوع پدافند غیر عامل و لزوم رعایت 
الزامات آن در تاسیســات ، مخازن ، تصفیه خانه های آب و 
فاضالب و شبکه توزیع شرکت آب و فاضالب مراغه اقدام به 
واگذاری مطالعات پدافند غیر عامل تاسیسات آب و فاضالب 
شــهری با اســتفاده از علوم روز اساتید دانشــگاهی به یک 
شرکت پژوهشی نموده که انشــاء اله پس از اتمام مطالعات 
نسبت به اجرای الزامات پدافند غیر عامل اقدام خواهد نمود . 
 قرائت کنتور آب مشترکین بصورت مکانیزه و چاپ 

قبض همزمان با استفاده از تلفن همراه 
در راستای تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی 
شرکت آب و فاضالب مراغه مبادرت به قرائت و چاپ در محل 
قبوض آب بهاء مشترکین از طریق دستگاه موبایل به صورت 
هوشمند نمود که با اســتفاده از این روش شاهد تسریع در 
عملکرد و کاهش چشمگیر اشتباهات مربوط به قرائت کنتور 

مشترکین و پایین بودن هزینه های جاری خواهیم بود .
 برگــزاری همایش پیــاده روی خانوادگی کارکنان 
شــرکت آب و فاضالب مراغه و مشــارکت در مسابقه 

نقاشی 
لــزوم پرداختن به فرهنگ ســازی و مدیریــت مصرف آب 
و نهادینه کــردن این فرهنگ در جامعه بــا توجه به کاهش 
نزوالت آســمانی و محدویت منابع آبی کشــور این شرکت 
مبــادرت به برگــزاری همایــش پیــاده روی خانوادگی و 
مشارکت در برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع صرفه جویی 

در مصرف آب نمود . 

عملکرد  شرکت آب  و فاضالب  مراغه  در نه ماه سالجاری
گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره دوازدهم
بهـمــن 1396
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0912    مهنـدس هاشمـی 29 39 660
 021 - 77389589

شرکت پرشیا  دال

persia    dal

 Soft Starter ، Drive فروش و تامین تجهیزات برق، راه اندازی
 اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

مشاوره ، مهندسی و راهکار های صنعتی، طراحی، تولید و مونتاژ تابلو برق
)TIA( و کنترل، پیاده سازی و اجرای سیستم کنترل، اتوماسیون یکپارچه 

و عیب یابی سیستم های کنترلی
تعمیر تخصصی انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی PLC , HMI , Drive و…

SIEMENS
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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
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