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خبر ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

وزیر نیرو امروز از کلنگ زنی و بهره برداری 6666 
پروژه صنعت آب و برق کشور در هفته دولت خبر 

داد.
رضــا اردکانیان با اشــاره به آغاز هفتــه دولت و 
بهره برداری از پروژه های صنعت آب و برق کشور 
در این هفته اظهار داشت: در مجموع 6666 پروژه 
آب و برق در هفته دولت آغــاز به کار کرده و یا به 
بهره برداری خواهد رســید که برای این پروژه ها 
هزینه ای بالغ بــر 7200 میلیــارد تومان، 720 
میلیون یورو یا 100 میلیون دالر هزینه شده است.
وی افزود: در بخش برق و انرژی 3 نیروگاه از جمله 
نیروگاه پرند، نیروگاه ســیکل ترکیبی بهبهان در 
خوزستان و نیروگاه گازی زاهدان جمعاً با ظرفیت 

362 مگاوات به مدار تولید خواهند آمد.
اردکانیان به عملیــات اجرایی واحد بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی علی آباد استان گلستان اشاره کرد 
و بیان داشــت: این پروژه با ظرفیت 160 مگاوات 
و ســرمایه گذاری 400 میلیــون یورویی بخش 

خصوصی آغاز خواهد شد.
وزیر نیــرو ادامــه داد: بیش از 6 هــزار پروژه در 
شبکه های انتقال، توزیع و فوق توزیع با اعتباری 

بالغ بر 460 میلیون تومان بهره برداری می شود.
وی افزود: تعداد 11 پروژه در حوزه تجدیدپذیرها 
اعم از بادی و خورشــیدی در استان های قزوین، 
فــارس، تهران، یزد، کرمان و قــم به بهره برداری 
خواهد رســید که ظرفیت آن ها تا 155 مگاوات 

است.
اردکانیان با بیان اینکه تــا پایان دولت دوازدهم 
ظرفیت تجدیدپذیرهــا به 4 هزار مگاوات خواهد 
رسید، عنوان کرد: با ادامه این روند و تا پایان برنامه 

ششم بایستی این ظرفیت به 5 هزار مگاوات برسد.
وزیر نیرو به حــوزه آب و فاضالب اشــاره کرد و 
بیان داشــت: در این حوزه 12 استان و 18 شهر 
پروژه هایی در دســت اقدام داریــم که در بخش 
آب می توان به 45 هــزار لیتر در ثانیه با هزینه ای 
بالغ بر 570 میلیون اشاره داشت که در این هفته 

به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: در حوزه فاضالب نیز 11 استان 
طرح های جمع آوری در دســتور کار قرار گرفته 
اســت که با اجرای آن ها 35 هــزار مترمکعب در 
شبانه روز فاضالب شهری جمع آوری خواهد شد 
و در 6 شــهر در 5 استان مختلف دیگر طرح هایی 
آغاز خواهد شد که 75 هزار مترمکعب جمع آوری 

و تصفیه می شود.
وزیر نیرو درباره طرح های آب رســانی روستایی 
گفت: در این هفته طرح های آب رســانی به 776 
روســتا در 21 اســتان کشــور با جمعیت تحت 
پوشــش حدود 500 هزار نفر افتتاح می شود که 
برای ایــن طرح ها 250 میلیــارد تومان از محل 
صندوق توسعه ملی و منابع دولتی سرمایه گذاری 

شده است.
اردکانیان با بیان اینکه در بخش برق نیز برنامه های 
تفصیلی برای پیک سال 98 آماده کرده ایم که در 
همین هفته به هیئت دولت ارائه خواهد شد، افزود: 
برآورد ما حاکی از این است که در پیک 98، 60 تا 
61 هزار مگاوات نیاز تولید برق خواهیم داشــت و 
با توجه به ظرفیت کنونــی، 8 هزار مگاوات دیگر 

بایستی افزوده شود.
وی به مدیریت مصرف درســت اشاره کرد و بیان 
داشت: برنامه ریزی مشخصی صورت گرفته است 

که از مدیریــت مصرف بتوانیم 3 هــزار مگاوات 
تولید داشــته باشیم و در اینجا باید تأکید کنم که 
ازاین پس باید به جای صرفه جویی از عنوان تولید 

را به کار ببریم.
اردکانیان ادامه داد: ساخت نیروگاه محاسن زیادی 
همچون اشتغال زایی باال دارد، اما توان کشور نیز 
باید در نظر گرفته شــود و چگونگی مصرف آب و 

برق مورد توجه قرار گیرد.
وزیر نیرو از اجــرای 12 برنامه در حوزه مدیریت 
مصرف و تولید گفت و عنوان داشت: این برنامه ها 
متنــوع و کاربــردی در مصرف خواهــد بود که 
نمونــه ای از این برنامه ها شــامل بخش صنایع و 
مشارکت مستمر آن ها، اصالح مسائل پرمصرف و 
به کارگیری لوازم کاهنده، تغییر تعرفه پرمصرف ها 
و... می شود که کار دقیق روی آن ها انجام شده و در 

نوبت عرضه به هیئت وزیران است.
اردکانیان با اشاره به همکاری بسیار خوب بخش 
صنعت در پیک سال 97 گفت: در تابستان جاری 
صنایع کشور با همکاری بسیار خوب خود 2.6 برابر 
نسبت به دوره های گذشته در برنامه های مدیریت 

مصرف مشارکت مؤثر داشته اند.
وی افزود: تغییر تعرفه پرمصرف ها از این زاویه باید 
نگاه شود که به عنوان شیوه تأمین مالی دیده نشود، 
بلکه عامل اصالحی برای تبدیل بدمصرف به خوش 

مصرف ها است.
وزیر نیــرو تصریح کــرد: در حال حاضر ســهم 
پرمصرف ها در برق 34 درصد اســت که مصرف 
باالیی را دارند و با شــرایط امروز کشور نمی توان 
مانند گذشــته به این گونه از شــیوه های مصرف 

ادامه داد.

کلنگ زنی و بهـره برداری از
 6666 پـروژه آب و بـرق

 در هفتـه دولت

وزیر نیـرو خبـر داد:
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خالصه طرح
سد خرسان 3 یک سد بتنی دو قوسی با ارتفاع 195 متر و حجم مخزن 1158 میلیون متر 

مکعب است که با هدف تولید ســاالنه 1106 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی )انرژی 
پاک( بر روی رودخانه خرسان در حال ساخت می باشد. 

طرح ســد و نیروگاه خرســان3 در بخش علیاي رودخانه خرسان در استان 
چهار محال و بختیــاري در بخش جنوب غربي ایران در دامنه شــمال 

شــرق کوه هاي زاگرس چین خورده در ناحیه اي به طول شرقي " 
25 ،′ 58 ، ° 50 و عرض شــمالي" 50 ، ′14، ° 31  واقع شده 
است. همانگونه که ذکر شد هدف اصلي این طرح تولید انرژی 

پاک برقآبی به میزان ســاالنه 1106 گیگاوات ساعت در سال 
مي باشد. تولید برق در سد خرســان 3 ساالنه باعث صرفه جویی در 

مصرف 130 میلیون متر مکعــب گاز و 75 میلیون لیتر گازوئیل خواهد 
شد که تنها بلحاظ زیســت محیطی عدم مصرف این میزان سوخت به معنای 

جلوگیری از تولید ساالنه بیش از 600 هزار تن گاز گلخانه ای است. 

مزیت های طرح  خرسان 3
ساخت و بهره برداري از سد خرسان 3، با هدف اصلي تولید انرژي برقابي صورت می پذیرد. در 

کنار این امر بهره برداري از سد خرسان 3 داراي مزایاي زیر خواهد بود:
  استفاده از نیروگاه هاي آبي امکان استفاده چند منظوره از منابع آب را میسر مي سازد.

  تنظیم آب در سد مخزني خرسان 3 باعث افزایش تولید انرژي برقآبي در سدهاي پایین دست 
خواهد شد.

  جلوگیری از تولید ساالنه 600 هزار تن گازکربنیک در مقایسه با نیروگاه های حرارتي
  نبود هیچگونه ســد یا تاسیســاتی جهت کنترل ســیالب بر روی شاخه خرســان بعنوان پرآب ترین شاخه 

رودخانه کارون باعث می گردد تا مخزن سد خرســان 3 با حجم بالغ بر یک میلیارد متر مکعب بتواند نقش 
بسیار موثری در مهار سیالبهای شاخه خرسان ایفا نماید.

  ایجاد مناطق گردشگری با رویکرد اقتصادی در حاشیه مخزن
  امکان پرورش انواع آبزیان

  در طول دوره پنج ســاله اجرا، کارگاه طرح ســد و نیروگاه خرســان 3 قادر به تامین 
حداقل 2500 شــغل به صورت مســتقیم و به همین میزان 5000 شغل به صورت 

غیر مستقیم خواهد بود. در همین رابطه مطالعات دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران نشــان می دهد که در طول دوره بهره برداری پنجاه ســاله از ســد 

خرسان 3 پتانسیل ایجاد حداقل 1100 شغل دایم بوجود خواهد آمد.
  ایجاد فضایي دلپذیر همراه بــا امکانات رفاهي و تفریحي براي 

جذب گردشگر
  ایفای نقش رسوب گیر برای ســدهای پایین دست بویژه 

سد مخزني کارون 3

 منابع سرمایه گذاری طرح:
منابع عمومی، تســهیالت خارجی )فاینانس، وام و ...(، ســایر منابع )منابع 

داخلی، تسهیالت بانکی داخلی، اوراق مشارکت و ...(
1/60 :)B/C( نسبت فایده به هزینه

نرخ بازگشت داخلی )IRR(: 20.12 درصد
زیان های ناشی از طوالنی شدن پروژه:

افزایش قیمت تمام شــده طرحـ  عدم النفع حاصل از فروش برق به میــزان 475 میلیارد ریال در 
سال ناشی از افزایش قیمت ها و افزایش هزینه خسارت مخزن

منافع حاصل از تولید برق:
برآورد اولیه درآمد ساالنه به ریال 1854 میلیارد ریال )بر حسب هر کیلووات ساعت 630 ریال(

منافع زیست محیطی:
تولید انرژی پاک و عدم ایجاد آالینده های مخرب زیســت محیطی در اثر تولید برق، جلوگیری از بروز سیالب های مخرب 

و کاهش فرسایش ناشی از آن، ایجاد مخزنی به وســعت بیش از 24 کیلومتر مربع و به طول 39 کیلومتر که باعث بهبود وضعیت 
جوی در منطقه و فرآهم آمدن شرایط مســاعد برای رشد و توسعه فزاینده پوشــش گیاهی و گونه های جانوری )حیوانات و آبزیان( 

خواهد شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

طرح سد و نیروگاه خرسان 3

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اجـرای طرح هـای سازگـاری با کم آبـی 
در استـان سیستـان و بلوچستـان

سازه كنترلي چاه نیمه یک  به  سه
طرح.اول.احداث.سازه.کنترلي.بین.سد.چاه.نیمه.یک.به.سد.چاه.نیمه.سه.بود..سازه.کنترلي.چاه.نیمه.یک..به.
.سه.در.راستاي.بهره.برداری.بهینه.و.ارتباط.هدفمند.بین.مخازن.چاه.نیمه.به.منظور.کاهش.تبخیر.و.تفکیک.
تخصیص.آب.شرب.و.کشاورزی.طراحي.شده.است.تا.در.مواقع.کم.آبی.مخازن.که.ارتباط.بین.دو.مخزن.

یک.و.سه.قطع.می.شود.بتواند.ارتباط.چاه.نیمه.را.برقرار.کند،.این.

سازه.به.صورت.کف.بند.دریچه.دار.بر.روی.کانال.ارتباطي.بین.چاه.

نیمه.ها.و.به.منظور.تخلیه.مخزن.سه.احداث.می.شود،.این.طرح.در.

حاشیه.مرز.ایران.و.افغانستان.و.در.کنار.رودخانه.سیستان.در.حال.

اجراست.و.دارای.مشخصات.فني.خاک.برداری.و.سنگ.بری.به.عمق.

بیســت.متر.به.حجم.تقریبي.یک.میلیون.و.ششصد.و.پنجاه.هزار.

مترمکعب.است..همچنین.احداث.کانال.خاکي.به.طول.حدود.1100.

متر.و.عرض.کف.35.متر.با.اجراي.دیوار.آب.بند،.پوشش.گابیوني.به.

طول.18متر.و.ارتفاع.12.متر.و.اجراي.پایانه.های.بتني.و.دریچه.های.

کشویي.از.مهم.ترین.مشخصات.این.طرح.است،.این.طرح.تاکنون.
74.درصد.پیشرفت.فیزیکي.دارد.

ایستگاه پمپاژ مرده چاه نیمه چهارم
دومین.طرح.احداث.ایستگاه.پمپاژ.مرده.چاه.نیمه.چهارم.در.سیستان.بود.که.با.67.درصد.

پیشرفت.فیزیکي.در.حال.اجراست.
این.طرح.باتوجه.به.مطالعات.منابع.آب.و.همچنین.محدودیت.های.ناشــي.از.پروتکل.
هیرمند.و.از.ســوی.دیگر.تغییرات.عمده.مکانیزم.توزیع.و.مصرف.آب.در.سطح.دشت.
سیستان.در.قالب.طرح.آبیاري.دشت.سیستان.موسوم.به.طرح.چهل.وشش.هزار.هکتاری.

در.دستور.کار.وزارت.نیرو.قرار.گرفت.و.در.حال.حاضر.در.مرحله.اجراست.
این.طرح.قادر.است.در.تراز.آب.دریاچه.بین.رقوم.000/480.تا484./50.عمل.کرده.و.پمپ.ها.
وارد.مدار.شده.و.مقدار140.میلیون.مترمکعب.آب.که.در.مخزن.چاه.نیمه.چهارم.به.عنوان.
حجم.مرده.باقي.مانده.را.به.کانال.خروجي.مســتقل.این.چاه.نیمه.رسانده.تا.درنهایت.
درفصل.کم.آبی.به.مصرف.آب.کشاورزي.برســد.و.از.طرفي.نیز.قادر.است.آب.مورد.نیاز.
ایســتگاه.پمپاژ.طرح.46.هزار.هکتاری.دشت.سیستان.را.

تأمین.کند.
این.طرح.شامل.سه.مؤلفه.سازه.ای.جداگانه.،.سازه.ترکیبي،.
خاکي.و.بتني،.فلزي.است،.از.دیگر.مشخصات.فني.این.طرح.
می.توان.ایستگاه.پمپاژ.با.وسعت.حدود.180.مترمربع.و.کانال.
خاکي.انتقال.آب.خروجي.ایستگاه.با.پهناي.بستر.9.متر.و.طول.
حدود2240.متر.و.سرریز.بتني.روي.کانال.تقرب.در.باالدست.

محل.اتصال.به.کانال.تقرب.را.نام.برد.

گزارش
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عملکرد شرکت تولید نیروی برق حرارتی از تاسیس تا کنون

عملکرد راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی از ابتدای مهر 94 تا  پایان سال 95

ف
دی

ر

شماره نوع نیروگاهنام نیروگاه
واحد

ظرفیت 
تاریخ سنکرون)مگاوات(

116294/12/19بخش گاز سیکل تركیبیتابان)خصوصی(1

216294/12/26بخش گاز سیکل تركیبیتابان)خصوصی(2

3

بخش گاز سیکل تركیبیماهشهر

116295/02/07

4216295/04/04

5316295/10/22

6416295/12/15

7
بخش گاز سیکل تركیبیبهبهان )خصوصی(

116695/03/16

8216695/04/03

چادرملو 9
116095/02/27بخش بخار سیکل تركیبی)خصوصی(

گل گهرسیرجان 10
بخش گاز سیکل تركیبی)خصوصی(

116695/04/16

11216695/05/07

سمنگان 12
بخش گاز سیکل تركیبی)خصوصی(

116695/05/23

13216695/06/19

116095/06/20بخش بخار سیکل تركیبیكهنوج )خصوصی(14

15+IGVطی سال 62095------------مدیا و

2908  ---جمع كل
مگاوات

عملکرد راه اندازی واحدهای نیروگاه حرارتی در سال 96

ظرفیت شماره واحدنوع نیروگاهنام نیروگاهردیف
)مگاوات(

تاریخ راه 
اندازی

12596/01/09كوچک گازیپرند)پرنیان(1
12596/03/01واحد موبایلبهشهر)تجن(2
12596/03/09واحد موبایلنوشهر )سی سنگان(3
12596/03/22كوچک گازیدرود4
32596/04/04كوچک گازیشمس سرخس5
33496/04/04و2و1كوچک گازیامیر آباد6
37096/04/04و2و1كوچک گازیقشم7
8LNG تیر 132496و 2واحدهای گازینیروگاه

پتروشیمی دماوند 9
)خود مصرف(

بخش گاز سیکل 
316296/06/30تركیبی

پتروشیمی دماوند 10
)خود مصرف(

بخش گاز سیکل 
416296/08/09تركیبی

بخش بخار سیکل شیروان11
116096/07/07تركیبی

بخش بخار سیکل سمنگان )خصوصی(12
116096/07/29تركیبی

بخش بخار سیکل تابان )خصوصی(14
116096/08/09تركیبی

بخش بخار سیکل پرند15
116096/08/22تركیبی

بخش بخار سیکل بهبهان)خصوصی(16
116096/09/01تركیبی

17
كاهش دمای هوای 
ورودی كمپرسور 
نیروگاه های گازی

6واحد خصوصی ----
طی سال21096+ 6واحد دولتی

ارتقا سیستم كنترل 18
+IGV-----تا پایان تیر ماه 35130 واحد

96

2017 مجموع
مگاوات

عملکرد راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی در سال 97 تاكنون

ظرفیت  شماره واحدنام نیروگاهردیف
)مگاوات(

برنامه 
روش اجراسنکرون

بخش بخار سیکل 1
بیع متقابل116097/01/26تركیی جهرم

خصوصی3897/04/15  گاز1ماكو2

خصوصی3897/04/15  گاز2ماكو3

بخش گاز سیکل 4
خصوصی30797/04/31گاز1تركیبی كاسپین

بخش بخار سیکل 5
بیع متقابل216097/05/15تركیی پرند

703 مگاواتمجموع

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

نیروگاه هایی كه عملیات اجرایی آنها در سال  97 آغاز شده است

ف
دی

ر

ظرفیت مالکیتنا م نیروگاه
)مگاوات(

درصد 
پیشرفت 

فعلی نیروگاه

پیش بینی راه اندازی 
واحد اول

شهریور 8597%42دولتیگازی متوسط زاهدان1

بخش بخار سیکل تركیبی 2
فروردین 31400%480خصوصیعلی آباد

سیکل تركیبی بویین 3
فروردین 31400%467دولتیزهرا

 989 مجموع
مگاوات
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جمع بندی عملکرد شركت در راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی
  از مهر 94 تا كنون

مقطع زمانی  ظرفیت )مگاوات( ردیف

2908 از مهر 94 تا پایان 95 1

2017 سال 96 2

703 سال 97 تا كنون 3

5628 مگاوات  مجموع

نیروگاه هایی كه عملیات اجرایی آنها در سال 1394 آغاز شده است 

ظرفیت مالکیتنا م نیروگاهردیف
)مگاوات(

درصد پیشرفت 
وضعیت سنکرونفعلی نیروگاه

سیکل تركیبی 1
كلیه واحدها سنکرون 100%492خصوصیبهبهان

شده است.

سیکل تركیبی 2
كلیه واحدها سنکرون 100%484خصوصیتابان

شده است.

سیکل تركیبی 3
كلیه واحدها سنکرون 100%492خصوصیسمنگان

شده است.

4
بخش بخار 

سیکل تركیبی 
پرند

85%480خصوصی

واحد اول بخار در تاریخ 
 96/08/22 و واحد دوم 

در تاریخ 97/05/15 
سنکرون شده و واحد 
سوم در مرحله نصب 

تجهیزات است.

سیکل تركیبی 5
75%484خصوصیگل گهر 

واحد اول گاز 95/04/16 
و واحد دوم در تاریخ 

95/05/07 سنکرون 
شده و واحد بخش بخار 

در مرحله نصب تجهیزات 
است.

6
بخش بخار 

سیکل تركیبی 
جهرم

70%480خصوصی

واحد اول بخار در تاریخ 
97/01/26 سنکرون 

واحد دوم وسوم در مرحله 
نصب تجهیزات می باشد.

2912 مجموع
مگاوات

نیروگاه هایی كه عملیات اجرایی آنها در سال 1395 آغاز شده است

ف
دی

ر

ظرفیت مالکیتنا م نیروگاه
)مگاوات(

درصد 
پیشرفت 

فعلی 
نیروگاه

پیش بینی راه 
اندازی واحد 

اول

9097/04/15%110خصوصیسیکل تركیبی ماكو1
8097/04/31%467خصوصیسیکل تركیبی كاسپین2
مهر 7597%160خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی كاشان3
آبان 6097 %484خصوصیسیکل تركیبی داالهو4
اسفند 5597 %480خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی سبالن5
اسفند 5597 %480خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی عسلویه6
فروردین 5598 %467خصوصیسیکل تركیبی هریس7
اردیبهشت 5598 %480خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی فردوسی8
اردیبهشت 5098 %484خصوصیسیکل تركیبی قشم 2 9

خرداد 5098 %484خصوصیسیکل تركیبی خرم آباد10
خرداد 4098 %906دولتیسیکل تركیبی هنگام  راندمان باال11
بهمن 3898 %480خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی ارومیه12
آذر 1098 %160خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی چابهار13
تیر 1099 %345خصوصیبخش بخار سیکل تركیبی رودشور14
بهمن 1099 %451دولتیسیکل تركیبی سهند راندمان باال15
اسفند 1099 %451دولتیسیکل تركیبی لرستان راندمان باال16

5 %880خصوصیسیکل تركیبی زاهدان یونیت17
اردیبهشت 

1400

5 %1200خصوصیسیکل تركیبی ساوه یونیت18
اردیبهشت 

1400
خرداد 51400 %913خصوصیسیکل تركیبی المرد19
خرداد 51400 %1400دولتیبخاری سیریک20
خرداد 31400 %500خصوصیسیکل تركیبی اندیمشک 213

11782 مجموع
مگاوات

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

نیروگاه هایی كه عملیات اجرایی آنها در سال  96 آغاز شده است

ف
دی

ر

ظرفیت مالکیتنا م نیروگاه
)مگاوات(

درصد 
پیشرفت 

فعلی نیروگاه

پیش بینی
 راه اندازی
 واحد اول

واحدهای كوچک گازی 1
10097/03/01%25دولتیتجن

واحدهای كوچک گازی 2
10097/03/09%25دولتیسی سنگان

سیکل تركیبی ویس 3
خرداد 151399%906دولتیراندمان باال

خرداد 101399%484دولتیسیکل تركیبی زرند 4

سیکل تركیبی دوكوهه 5
خرداد 101399%467دولتیراندمان باال

مهر 51399%910خصوصیسیکل تركیبی دزفول6

سیکل تركیبی افق 7
اسفند 51399%500خصوصیزاهدان

3317  مجموع
مگاوات

جمع بندی طرح های آغاز شده از سال 1394 تا كنون
ظرفیت )مگاوات( تعداد نیروگاه دوره زمانی ردیف

2912 6 طی سال 1394 1
11782 21 طی سال 1395 2
3317 7 طی سال 1396 3
989 3 طی سال 97 تا كنون 4

19000 مگاوات 37  مجموع

طرح های  نیروگاهی كه در مرحله مذاكرات فنی و قراردادی می باشند

ف
دی

ر

تعداد عنوان طرح/سرمایه گذارنام نیــــروگاه ها
ساختگاه

مجموع 
ظرفیت 
)مگاوات(

22400 ساختگاهیونیت اینتر نشنالصوفیان– اهواز1

كپکو+ Hyundai Engineering زنجان 24
company1500 ساختگاه

نیزار قم3
 Hyundai +كپکو

  Engineering&construction
company

1500 ساختگاه

 هاربین HARBIN Electric رامهرمز4
1880 ساختگاهMachinery Co. از چین

1500 ساختگاهكپکوبافق5
21100 بلوکMitsubishi میتسوبیشیشهید رجایی6
1600 بلوکخصوصیتهران 72
11050 ساختگاهخصوصیری 8

9

ایرانشهر- شاهرود 
- شهید كاوه - خلیج 

فارس- جنوب اصفهان 
- حافظ - ماهشهر 

- هرمزگان - سمنان - 
سلطانیه - زاگرس

پروژه های بیع متقابل 
113520 ساختگاه)دولتی و خصوصی(

11050 مجموع
مگاوات

99%99%

98.50%

97.60%

95.90%
95.60%

139713961395139413931392

بررسی ضریب آمادگی 
نیروگاه های حرارتی
 در پیک سال های 

1392 تا 1397



بخش.توزیع.برق.کانون.اصلی.تحوالت.جدید.در.صنعت.برق.است.و.جهت.گیری.کلی.در.این.بخش.متمرکز.بر.بهبود.قابلیت.اطمینان.و.تاب.آوری.شبکه،.
کاهش.تلفات،.افزایش.کارایی.و.توسعه.خدمات.رسانی.به.مشترکین.است.

در.جهت.تحقق.این.هدف،.توسعه.شبکه.های.هوشمند،.ریزشــبکه.ها،.منابع.تولید.پراکنده،.ابزارهای.مبتنی.بر.اینترنت.اشیاء.)IOT(.و.استفاده.از.

تجهیزات.با.تلفات.کم.در.کشورهای.دنیا.مورد.توجه.بوده.است.و.بر.این.اســاس،.در.صنعت.توزیع.برق.ایران.نیز.طی.چند.سال.گذشته.ضمن.ترسیم.

آینده.این.صنعت.مبتنی.بر.بهبود.شامل.قابلیت.اطمینان،.تاب.آوری،.تلفات.و.ضریب.بار،.راهکارهای.متناسب.طراحی.و.برنامه.ریزی.های.الزم.در.این.
خصوص.انجام.شده.است.

.تحوالت.تکنولوژیکی.یکی.از.الزامات.رســیدن.به.اهداف.ترســیم.شــده.است.

که.بدین.منظور.در.صنعت.توزیع.برق.ایران.اقداماتی.از.قبیل.توســعه.استفاده.از.

ترانسفورماتورهای.با.تلفات.کم،.اســتفاده.از.فناوری.IOT.جهت.مدیریت.پیک.

بار،.توسعه.اســتفاده.از.کنتورهای.هوشمند،.توسعه.اتوماســیون.شبکه.توزیع.

در.ســطوح.مختلف،.توسعه.اســتفاده.از.ابزارهای.فناوری.اطالعات.جهت.بهبود.

خدمات.رسانی.به.مشترکین.و.توسعه.منابع.تجدیدپذیر.انجام.شده.است...با.توجه.

به.جهت.گیری.صنعت.توزیع.برق.ایران،.این.تحوالت.تا.رســیدن.به.اهداف.ترسیم.

شده.با.سرعت.بیشتری.ادامه.خواهد.داشت.و.مهم.ترین.فعالیت.و.تحوالت.در.بخش.

امور.مشترکین.شرکت.های.برق،.توســعه.و.ارتقای.ارائه.خدمات.غیرحضوری.از.

طریق.درگاه.های.ارتباطی.)اینترنت(.شرکت.های.برق.با.هدف.ایجاد.رضایتمندی.

در.مشــتریان.و.کاهش.ترددهای.غیرضروری،.یکسان.ســازی.روش.های.ارائه.

خدمات.پس.از.فروش.و.ابالغ.11.فرآیند.دارای.فراوانی.بیشتر.به.شرکت.های.توزیع.
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   به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، این شرکت در قالب شــش طرح نسبت به احداث، 
اصالح و  بهینه ســازی پست های هوایی و زمینی، خطوط 
فشار ضعیف و فشار متوسط و همچنین راه اندازی سامانه 

مانیتورینگ پیک بار به صورت آنالین اقدام کرد. 
حســین صبوری مدیرعامل شــرکت، در این خصوص به 
خبرنگار مــا گفت: هفتــه دولت، فرصتی مناســب برای 
خدمتگزاری به مردم شــریف ایران اســت و این شرکت با 
برنامه ریزی و هماهنگی های الزم در راستای بهره برداری 
از طرح هــا و پروژه های قابل افتتاح در این ایام با هدف ارائه 
خدمات بــا کیفیت به مردم و قدردانــی از خدمات دولت، 

اقدام کرده است. 
مدیرعامل شرکت افزود: احداث 150 دستگاه پست جدید، 

اصالح و بهینه ســازی 70 دستگاه پســت فشار متوسط، 
احداث 45 کیلومتر شبکه جدید و 60 کیلومتر اصالح شبکه 
فشار ضعیف، احداث 110کیلومتر شــبکه جدید و 350 
کیلومتر اصالح شبکه فشار ضعیف، احداث 21 فیدر فشار 
متوسط، تامین برق 57 هزار مشترک جدید و افزایش قدرت، 

از جمله طرح های قابل افتتاح در هفته دولت می باشد. 
وی ضمن تاکید  بر اجرای طرح ها  بر اساس اولویت و انجام 
هزینه ها بر مبنای بودجه و برنامه محور بودن؛ تصریح کرد: 
رعایت اســتانداردها و قوانین در اجرای طرح های جاری و 
سرمایه ای، توانمند ســازی پیمانکاران، استاندارد سازی 
شبکه برق رســانی و بهینه ســازی تجهیزات و همچنین 

و مدیریت هزینه ها با استفاده  بــع  منا ز  ا
مواردی است امکانــات موجود از جمله 
که مــا را در تحقق اهداف 

شرکت یاری می رساند.
مدیرعامــل شــرکت 

همچنین از راه اندازی 
سامانه مانیتورینگ 
پیک بــار به صورت 

آنالین خبر داد و گفت: 
اهمیــت اجرایی کردن 

برنامه های عملیاتی برای 
پروژه های کاهش پیک بار 
از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت؛ چراکــه برقراری 
شبکه برق پایدار به منظور 
آسایش شهروندان یکی از 
مهم ترین اهداف متولیان 
حوزه برق کشور محسوب 
می شــود و این در حالی 

است که در مسیر تامین برق پایدار و اجرای تکالیف تعیین 
شــده، باید مولفه هایی همچون بهره گیری بهینه از منابع 
انســانی کارآمد و متعهد، اســتفاده بهینه از ســرمایه ها، 
صرفه جویــی در مصــارف و به کارگیری مناســب  ترین 
سیستم ها و روش های مدیریتی نوین در نظر گرفته شود. 
در همین راستا  راه اندازی سامانه مانیتورینگ پیک بار به 
صورت آنالین با هدف کنترل و پایــش پایداری در تامین 
برق مشترکین، کنترل هوشــمند نقاط حساس و آسیب 
پذیر در مرکز دیسپاچینگ این شرکت مورد بهره برداری 

قرار گرفته است. 
حسین صبوری در پایان با اشــاره به نقش پررنگ برق در 
ایجاد امنیت آســایش و رفاه مردم گفت: برق زیرســاخت 
زیرساخت هاســت و امــروزه این انرژی جــزء الینفکی از 
زندگی بشر به شمار می رود و این شرکت با بهره گیری 
از نیروهای توانمنــد و پرتالش خویش در 

راستای شــعار شرکت 
»شرکت برتر؛ شایسته 
اعتماد« و ارائه خدمت 
شایسته به مردم گام بر 

می دارد.
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به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، همزمان با بزرگداشــت یاد و خاطره ي شهداي بزرگوار 
رجایي و باهنر و گرامیداشت هفته دولت ، آیین افتتاح 200پروژه 
ي این شــرکت درحوزه هاي تامین برق بخش هاي زیرساختي 
صنعتي ، کشاورزي ، مراکز آموزشي و اداري ، بهداشتي ودرماني 
ونیز اصالح وبهینه سازي شــبکه هاي توزیع برق سراسراستان 
برگزارخواهدشــد. مهندس علیزاده  بابیــان این مطلب که طي 
چندسال اخیر این شــرکت توانسته است گام هاي موثر و بلندي 
در راستاي پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران ، 
دولت تدبیر وامید و برنامه هاي وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصي 
توانیر بردارد ، گفت: بحمداهلل  در بخش هاي مختلف از جمله کاهش 
تلفات انرژي و هوشمندســازي شبکه هاي توزیع برق که یکي از 
پروژه هاي مهم وزارت نیــرو در تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي  
و تحقق شعار سال مي باشــند ، جزو شرکت هاي پیشرو هستیم.

وي بــه وضعیت 
شــاخص هــاي 
آمــاري شــرکت 
پرداخــت و ادامه 

داد: هــم اکنون  با 560 مــگاوات پیک بار  و بیــش از 440هزار 
مشترک و تعداد 9483 دســتگاه پست هوائي و زمیني با قدرتي 
معادل 1474مگا ولت آمپر  نزدیک به 14 هزار کیلومتر شــبکه 
توزیع برق فشار ضعیف وفشــار متوسط بطور شبانه 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 کردیم و با تالش پرســنل خدوم این شرکت صددرصد 

روستاهاي استان از نعمت برق برخوردار هستند.
وي از افتتاح 200پروژه شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان با 
اعتباري بیش از 116 میلیارد ریال همزمان با آغاز هفته دولت در 
سالجاري خبر داد و خاطرنشان کرد: از 200پروژه ي قابل افتتاح 
تعداد 92 پروژه مربوط به شهرستان زنجان با صرف اعتباري بیش 
از 73میلیاردریال ، 22 پروژه مربوط به شهرســتان ابهر با اعتبار 
ي بیش از9 میلیارد ریال ،  28 پروژه شهرستان خدابنده با صرف 
اعتباري بالغ بر11میلیارد ریال ،  10 پروژه شهرســتان خرمدره 
با اعتباري بالغ بر4 میلیارد ریال ،  14پروژه مربوط به شهرستان 
ماهنشان با اعتباري بالغ بر 3میلیارد 766مییون ریال، 20پروژه 
مربوط به شهرستان طارم با صرف اعتباري بیش از 8 میلیارد ریال 
، 8 پروژه مربوط به شهرستان ایجرود با اعتباري بالغ بر 3میلیارد 

و 614میلیون ریال و 6پروژه  مربوط به  شهرســتان ســلطانیه با 
اختصاص اعتباري  بیش از 2 میلیارد و 820میلیون ریال مي باشد 
که دربازه زماني هفته دولت با حضور مسئولین ارشد استاني افتتاح 
خواهد شد.وي به پنج پروژه ي شاخص این شرکت تحت عناوین 
فاز اول کابلکشي زمیني پست نوآوران تا ابتدای  خروجي فردوسي 
به منظور تامین برق واحدهای صنعتی و تولیدی ، تامین برق 600 
کیلو واتي  شرکت معدن کاران واقع درجاده زنجان-تبریز ، تامین 
بــرق 20KWو 150KW ادارات وارگان هــای واقع در مجتمع 
ادارات،  اصالح و بهینه ســازي شــبکه فشارمتوسط هوایی واقع 
در شهرک صنعتي شریف ابهر ، تامین برق شرکت ذخیره سازي 
غالت کندو در داشبالغ شهرســتان خدابنده اشاره کرد و تاکید 
کرد: اجراي پروژه هاي مذکور ضمن افزایش رضایتمندي مردم 
و توسعه زیرساختي در بخش تولید وصنعت ، تاثیر مستقیمي در 
تحقق شعارسال و ارائه تمهیدات الزم در بسترسازی بخش تولید 

و توزیع کاالی داخلی- ایرانی خواهدداشت.

 ارسال پیام صوتی مدیریت مصرف بهینه برق در ساعات 
پیک بار، به تلفن های ثابت مردم استان

 اطالع رسانی برنامه های مدیریت بار در فرمت های مختلف از 
جمله نقشه های قابل بزرگنمایی در بستر GIS در سایت شركت

 اعالم برنامه های مدیریت اضطراری بار از طریق رادیو نما

همزمان با بزرگداشت هفته دولت  :

افتتاح 200پروژه
 شرکت توزیع

 نیروی برق استان زنجان 
با اعتبار116میلیارد ریال

اطالع رسانی فراگیر اعمال مدیریت بارو در زمان های اوج مصرف برق تابستان سال جاری

با موفقیت از چالش کمبود برق تابستان امسال عبور کردیم
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هم زمان با هفته مبارک دولت 510 پروژه کوچک و بزرگ 
برق رسانی، ایجاد روشــنایی معابر و بازسازی شبکه های 
برق شهری و روســتایی با اعتباری بالغ بر 845 میلیارد 
ریال در شهرســتان اصفهان افتتاح می شــود و در مدار 

بهره برداری قرار می گیرد.
 حمیدرضــا پیرپیران، رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اصفهان به مناســبت هفته دولت در 
مورد پروژه های قابل افتتاح گفــت: بهره برداری از 381 

دستگاه پســت و ترانســفورماتور زمینی 
و هوایی، احــداث 320 کیلومتر شــبکه 
فشار متوســط و فشــار  ضعیف زمینی و 
هوایی و 31 هزار و 61 مشــترک جدید از 
مهم ترین پروژه های هفته دولت است که 

بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.
وی افــزود: تبدیل شــبکه هوایی به کابل 
خودنگهدار و شــبکه های زمینی یکی از 
اقدامات شاخصی اســت که در کنار ایجاد 
پایداری شــبکه برق به حفظ و زیباسازی 
مبلمان شــهری نیز کمک کرده است. در 

این راســتا نزدیک به 112 کیلومتر شــبکه به کابل خود 
نگهدار تبدیل شده است.

وی به توســعه و بهینه سازی شــبکه های روشنایی معابر 
اشــاره کرد و گفت: یکی از تبعات و عوارض ناخوشــایند 
تاریکی معابر، بروز برخی مشــکالت از جمله عدم ایمنی 
شهروندان و ایجاد پاره ای از مشــکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی از جمله سرقت است که به طور طبیعی ضریب 
وقوع آن در چنین شرایطی افزایش می یابد که در همین 

راستا 66 کیلومتر شبکه روشنایی معابر احداث شد.
رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اصفهان بیان داشــت: بزرگ ترین فیدرگیری از پست 63 

به 20 کیلوولت 
سیتی سنتر در جاده اصفهان به شیراز، احداث شبکه فیبر 
نوری از دیســپاچینگ آپادانا تا پل بزرگمهر، رفع حریم 
شبکه فشار متوسط در شــهرک صنعتی جی، کوهپایه، 
تجهیز پســت در شــهرک زاینده رود، شــهرک صنعتی 
سگزی، خیابان قائمیه، احداث روشنایی معابر در مناطق 
جرقویه، کرارج، تبدیل شــبکه مسی به کابل خود نگهدار 
در شــهرک میالد، خانه اصفهان، خیابان 5 آذر، تعویض 
کابل های روغنی فرســوده در خیابان آمادگاه، شــهرک 

ولیعصر، خیابان بهشــتی، نصب پست پد مانتد در خیابان 
امام خمینی )ره( از مهم ترین پروژه های قابل افتتاح هفته 

دولت است.
وی هدف هــای ســازمان را در قالــب 5 
محور کلی زیرســاخت های سخت افزاری، 
نرم افزاری، نیروی انســانی، تأسیســات و 
دستورالعمل ها و روش های اجرایی عنوان 
کرد و افزود در این راستا اقدامات وسیعی 
در هــر کدام از ســاختارها 

صورت گرفته است.
توزیع  شــرکت  مدیرعامل 
برق اصفهان ضمن اشاره به 

تعامالت و ارتباطات دوسویه با مردم گفت: 
امروز با در اختیار داشــتن اطالعات 600 
هزار مشترک می توانیم ادعا کنیم که یکی 
از شــرکت های پیشــرفته از طریق ارتباط 
دوســویه با مردم هســتیم و با پیاده سازی 
ســامانه های غیرحضوری سمیع و بصیر در 
راستای تکریم ارباب رجوع گام های اساسی 
برداشته شده اســت به طوری که در بخش فروش و پس از 

فروش انشــعاب و انرژی در کمترین زمان ممکن خدمات 
الزم را به مردم ارائه نموده و مردم بــدون نیاز به مراجعه 
حضــوری تنها با یــک تماس به شــماره 
تلفن 38121 از ســاعت 7 صبح تا 9 شب 
می توانند سؤاالت و خدمات مورد نیاز خود 
را دریافت کنند. رســالت مرکــز بصیر نیز 
نظارت و کنترل بــر تماس ها و ارتباط های 

مردم با مرکز سمیع است.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: توزیع 
برق اصفهان هم زمان در تولید و توزیع برق 
جایــگاه ویژه ای را در صنعــت برق به خود 
اختصاص داده اســت، بر اساس گزارش ها، 
آمارها و نمودارهــا 624 کیلووات تجهیــزات انرژی های 
تجدیدپذیر آیینه های خورشــیدی در ســطح شهرستان 
اصفهان در بخش خانگی در مدار قرار گرفته و عالوه بر آن 
10 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در شــرق اصفهان وارد 

مدارد شده است.
مهندس پیرپیران به چالش های تابستان در حوزه صنعت 
برق اشــاره کرد و افزود: با اینکه خاموشــی های 45 روزه 
مدیریت اضطراری بار آســیب هایی به صنعت و خدمات 

 در این جشنواره 17
 دستگاه اجرایی  از
 بین 70 موسسه و
 شركت و سازمان
 به عنوان دستگاه

 اجرایی  برتر استان
 تاالر دكتر شریعتی برگزیده شدند

 دانشگاه اصفهان
 همزمان باهفته

 دولت و روز كارمند
 میزبان دستگاههای

 اجرایی در 5 گروه
 تخصصی ارزیابی

 شده بود

ایجـاد شبکـه بـرق پایـدار در
 شهرستـان اصفهـان

همزمان با هفته دولت در شركت توزیع برق شهرستان اصفهان عنوان شد:
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

وارد کرد اما در اولین روزها با اتــکا به فن آوری های نوین 
و استفاده از زیرســاخت های سیســتم اطالعات مکانی 
جغرافیایی و تجهیزات هوشــمند توانستیم این تهدید را 
به فرصت نمایانی تبدیل کنیم و با همکاری مرکز حوادث 
و اتفاقات، دیسپاچینگ، دفاتر فن آوری های نوین، روابط 

عمومــی، مدیریت مصــرف و فن آوری 
اطالعــات و ارتباطات به طــور هم زمان 
راهکارهای اطالع رســانی از طریق پایگاه 
اینترنتی شــرکت؛ سامانه های پیام کوتاه 
هوشمند و از طریق ســامانه CRM و یا 
ســامانه ارتباطــات مردمــی، در اختیار 
مردم قرار گرفت و در جلســات تخصصی 
و نشســت های خبری با اصحاب رســانه 
اطالع رســانی گســترده ای به مردم در 

همان روزهای ابتدایی منتشر شد.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجه بــه اینکه 
چالش های تابستان مشکالتی را برای ما 
ایجاد نمود اما اهدافی که در اســتراتژی 
تعریف کرده بودیم و تجهیزات هوشمند 
نصب شــده برای رســیدن به این اهداف 
تهدیدهــای موجود را بــه فرصتی برای 

خدمت رسانی بهتر به مردم تبدیل کرد.
وی در بیان مشــکالت تابســتان تصریح 
کرد: یکی از علل اصلی قطعی ها، کاهش 

تولید در حوزه برق آبی اســت به طوری که در سال گذشته 
9500 مگاوات ظرفیــت تولید برق آبی کشــور بوده که 
میزان این ظرفیت در سال جاری به 4500 مگاوات رسیده 
است و این خاموشی ها به طور منطقه ای نبود بلکه از طریق 
دیسپاچینگ ملی به دیسپاچینگ اصفهان اعالم می شد. 
مصرف و ورود بیش ازاندازه لوازم سرمایشــی با کمبود آب 
و افزایش درجه حرارت و کویری شــدن منطقه باعث شد 
میزان مصرف برق کشــور تا 1111 مــگاوات رکورد زنی 

داشته است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2 
درصد رشد داشته است.

مهندس پیرپیــران گفت: پایــش به هنــگام و خودکار 
شبکه های برق توسط مرکز کنترل )دیسپاچینگ( انجام 
و این اطالعات روزانــه پردارش و دســتور کارگروه های 
اجرایی و عملیاتی می شــود و برای تسریع 
خدمت رسانی به مردم ماژول دیسپاچینگ 
بر روی بستر GIS فعال شــد که به صورت 
هوشــمند مســیر فیدرها را مــورد تحلیل 
و پــردازش قرار می دهــد و تحویــل ولتاژ 
اســتاندارد و پایدار را در تمام روزهای سال 
ایجاد می کند. ســامانه پــردازش اطالعات 
دینامیک شــبکه )ســپاد( به تجمیع دیتا 
بین ســامانه های بیلینــگ،GIS، اطالعات 
کنتورهــای فهام، بــازار بــرق و اطالعات 
offline ارســالی از دستگاه تست دیماندی 
وغیردیماندی می پــردازد و در حال حاضر 
نزدیک به 8 هزار نقطه آنالین رصد می شود 
و حــدود 100 هزار نقطــه به صورت آفالین 
ولتاژ مشــترکین را به صورت لحظه به لحظه 
پردازش می کند و به عبارتی ساختار شبکه 
امروز ما این است که عالج واقعه قبل از وقوع 

صورت می گیرد.
وی هم زمــان بــا فرا رســیدن مــاه محرم 
مســئوالن مســاجد، هیأت هــای مذهبــی و متولیان 
حســینیه ها را به رعایت موازین ایمنی بــرق فراخواند و 
افزود کوچک ترین حادثــه در این ایام تلخی ماندگاری در 
ذهن مردم ایجاد می کنــد از این رو متولیان عزاداری امام 
حسین )ع( باید به توصیه کارشناسان ایمنی شرکت توجه 

ویژه ای داشته باشند.
مهندس پیرپیران اضافه کرد: نشســت مشــترک با ستاد 
رسیدگی به مساجد، ســازمان تبلیغات اسالمی و سازمان 

اوقاف و امور خیریــه، اداره کل ارتباطات و روابط عمومی 
شهرداری، نشست با رســانه ها، حضور در جمع متولیان 
عزاداری، تولید 10 برنامه رادیویی ویژه محرم و تولید چند 
برنامه تلویزیونی ویژه این ایام، تولید اطالعیه و بروشــور 
و اخبار از مهم تریــن اقدامات ما به منظور پیشــگیری از 

هرگونه حادثه احتمالی است. 

 در این جشنواره
 شركت توزیع برق

 اصفهان در سه دوره
 متوالی حائز رتبه

 برتر این جشنواره
 شده و در سال جاری

 در  شاخص های
 عمومی در گروه بیمه

 ها و شركتها   نیز رتبه
 برتر را كسب نمود و

 در حوزه كارمندان
 نمونه نیز از آقایان

 مهرداد جنتیان
 معاونت فروش و

 خدمات مشتركین و
 مهندس ایرج مصیب
 مدیر امور برق جنوب

 غرب تقدیر شد
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مدیر دفتــر روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
جنوب استان کرمان در خصوص پروژه های افتتاح شده 
در شهرستان بم به مناسبت هفته دولت گفت: پروژه های 
برق رســانی شهرســتان بم با حضور معاونــت عمراني 
اســتاندار، امام جمعــه، فرماندار و جمعي از مســئوالن 

شهرستان بم افتتاح شدند.
رضوی علوی افزود: این پروژه ها شــامل طرح جامع فاز 
10، رفع افت ولتاژ مناطق شــهری و روســتایی، اصالح 
شبکه فشارضعیف، برق رسانی به چهار روستای فاقد برق 
و همچنین روشــنایي معابر بلوار دانشگاه آزاد با اعتباري 

بالغ بر 38375 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
رضوی علوی همچنین در خصوص پروژه های افتتاح شده 
در شهرســتان ارزوئیه خاطرنشان کرد: طرح برق رسانی، 
توسعه و اصالح شبکه سه روستا در شهرستان ارزوئیه با 
اعتباری بالغ بــر 7590 میلیون ریال و با حضور فرماندار، 
مدیریت برق شهرســتان و جمعي دیگر از مسئولین به 

بهره برداری رسید.
وی تصریح نمود: در مجموع بــرای طرح مذکور 6725 
متر شبکه فشار متوسط، 1505 متر شبکه فشار ضعیف، 

یک دســتگاه ترانســفورماتور 50کاوا و چهار دســتگاه 
ترانســفورماتور 25 کاوا در مجموع جهت تأمین برق 40 

خانوار احداث و نصب شد.

افتتاح هم زمان 25 روستای فاقد برق در 
شهرستان جیرفت

آیین افتتاح هم زمان 25 روستای فاقد برق در شهرستان 
جیرفت بــا حضور نماینده مردم جیرفــت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اســالمي، امام جمعه بخش درب بهشت، 
مجري برق رسانی روستایي کشــور، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب اســتان کرمان، فرماندار و مدیر 
برق شهرســتان جیرفت و جمعي از مسئوالن استاني و 

شهرستاني انجام شد. 
نماینده مردم جیرفــت و عنبرآباد در مجلس شــورای 
اسالمی در این مراسم گفت: تمامی روستاهای جیرفت و 

عنبرآباد تا یک سال آینده برق دار می شوند.
کمالی پور تصریح کرد: با همدلی و همکاری که داشتیم 

توانستیم 90 درصد روستاهای جنوب را برق دار کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: ســال گذشته در ســفری که به 

روستای رمون داشتیم قول برق دار کردن این روستا را به 
مردم دادیم که امروز وعده یادشده با حضور مجری برق 

روستایی کشور محقق شد.
کمالی پــور تصریح کــرد: یکی از اهــداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن، خدمت به محرومان 
و روستانشین هاســت که در این زمینه باید روســتاها از 
خدمات بــرق، آب و گاز برخوردار باشــند تا از مهاجرت 

آنان به شهر جلوگیري شود.
مجری برق روستایی کشــور نیز در این مراسم بیان کرد: 
در سال جاری پیش بینی می شود 100 روستا در جنوب 

کرمان برق دار شوند.
علی چهل امیرانی اظهار داشــت: در حوزه برق رسانی به 
روستاها کارهای بسیار بزرگی در سطح کشور انجام شده 

است.
وی با بیان اینکه 100 روســتا در جنــوب کرمان برای 
برق دار کردن پیش بینی شــده اســت، گفت: 40 مورد 
از روســتاهای ذکرشــده در شهرســتان های جیرفت و 

عنبرآباد هستند.
چهل امیرانی عنوان کرد: قبل از انقالب 4350 روســتا 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

پروژه های افتتاح شده در شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان به مناسبت هفته دولت
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در کل کشــور برق دار بودند اما امروزه فقط در کرمان 
بیش از 5500 روستا برق دار هســتند و این یک کار 

اساسی و بزرگ است.
وی با بیان اینکه در جهان مشــکالت برق رســانی به 
روســتاها زیاد اســت افزود: امیــدوارم بتوانیم تمام 
روستاها را برق دار کنیم و به زودی جشن پایان برق دار 

کردن روستاهاي کشور را برگزار کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: تالشــمان را به کار می گیریم 
که تمام روســتاهای جنوب کرمــان را برق دار کنیم 
و روســتایی بدون برق در این منطقه وجود نداشــته 

باشد.
در ادامه مهــدوی نیا مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
جنوب کرمــان گفــت: از ســال 1392 تاکنون در 
خصوص برق روستایی و رفع افت ولتاژ برق در حوزه 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، بیش 

از 357 میلیارد هزینه شده است.
وی گفت: در چهارساله گذشته 391 روستا از طریق 
شبکه و 31 روســتا هم از طریق انرژی های نو برق دار 

شده است.
مهدوی نیا گفت: در سال جاری 100 روستا و 1400 
خانوار بــا اعتباری بالغ بر 26 میلیــارد تومان برق دار 

می شود.
وی با بیان اینکــه در جنوب کرمان کارهای بســیار 
خوبی انجام شــده اســت، اظهار داشــت: در حوزه 
زیرساخت ها پنج برابر ظرفیت کنونی ظرفیت جدید 
به شبکه اضافه می شــود و در شهرستان جیرفت در 
حوزه زیرســاخت های بــرق کمبود نداریــم. برنامه 
برق رسانی به روســتاهای دیگر نیز با اعتباری بالغ بر 

12 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

مهدوی نیا افزود: با اجرای این پروژه ها 683 خانوار از 
نعمت برق بهره مند می شوند.

در این مراسم، فرماندار شهرستان جیرفت نیز گفت: 
از ابتدای کار دولت شهرســتان جیرفت 20 میلیارد 
اعتبار داشت اما امروز به 90 میلیارد رسیده است این 

مهم نشان از ظرفیت های منطقه است.
احمــد امینی روش اظهار داشــت: امیدواریم ســال 
97 پایانی برای بــرق دار کردن روســتاهای جنوب 
کرمان باشد تا تمامی مردم این مناطق از نعمت برق 

برخوردار شوند.

افتتاح هم زمان 39 طرح برق رسانی در 
شهرستان سیرجان

در چهارمیــن روز گرامیداشــت هفتــه دولت، طی 
مراســمی با حضور معاون امور عمرانی اســتانداری، 
نماینده مردم ســیرجان در مجلس شوراي اسالمي، 
امام جمعه، فرماندار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق جنوب اســتان کرمان و جمع زیادي از مسئولین 

اســتاني و مــردم؛ 39 پروژه برق رســانی 
در شهرســتان ســیرجان افتتــاح و مورد 

بهره بــرداری قــرار 
گرفت.

مــردم  نماینــده 
ســیرجان در ایــن 
نشست ضمن گرامی 
داشــت هفته دولت 
از زحمات پرســنل 

خدوم و زحمت کــش مدیریت 
بــرق ســیرجان جهــت خدمت 
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برق رسانی به مردم شریف این شهرستان تشکر نمود.
 وی همچنیــن بیان کــرد: اولین بــار در دولت تدبیر و 
امید توانســتیم بدون کم وکاست، مسکن مهر را تحویل 

متقاضیان در شهرستان سیرجان بدهیم.
فرماندار ســیرجان ضمن گرامی داشــت هفته دولت، 
گفت: خدمت رسانی به مردم جزو وظایف خادمان دولت 

است که بایستی به دقت به آن توجه شود.
مکی آبادی در این مراســم بیان کرد: مردم ولی نعمتان 
نظام هســتند و امیدواریم بتوانیم آن چنان که شایسته 

آن هاست به وظایف خود عمل کنیم.
مدیرعامل توزیع برق جنوب اســتان کرمــان، در این 
مراسم با اشــاره به افتتاح 93 میلیارد تومان پروژه های 
برق در اســتان کرمان به مناســبت گرامیداشت هفته 
دولت، گفت: توانستیم تمامی ســاختمان های مسکن 
مهر به تعداد بیش از شش هزار واحد را در سطح استان 
برق رسانی کنیم و از این منظر در کشور حائز رتبه های 

برتر هستیم.
مهدوی نیا خاطرنشــان کرد: طی چند سال اخیر بیش 
از 106 هزار مشــترک جدید در اســتان صاحب نعمت 
روشــنایی شــدند ولی همچنان بزرگ ترین مشکل ما 
اسراف بیش ازحد اســت، به طوری که مردم کشور ما 2 

درصد انرژي جهان را مصرف می کنند.
مهدوی نیا تصریح نمــود: با افتتاح ایــن 39 پروژه که 
با صرف هزینه 40 میلیارد ریال انجــام گردید، 2353 
خانوار شهری و روســتایي از نعمت روشنایي برخوردار 

شدند.
همچنین به مناســبت هفته دولت با حضــور معاونت 
محترم عمرانی استاندار جناب آقای مهندس موسوی، 

امام جمعــه محترم شهرســتان بم و فرمانــدار محترم 
شهرستان بم تجمعی از مسئولین پروژه های برق رسانی 
شهرســتان بم که شــامل طرح جامع فاز 10، رفع افت 
ولتاژ مناطق شــهری و روســتایی اصالح شــبکه فشار 
ضعیف و همچنین برق رســانی به 4 روستای فاقد برق 
و روشــنایی معابر بلوار دانشگاه آزاد بم با اعتباری بالغ بر 

38375 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

برق رسانی به روستای اسفند بخش 
جبالبارز جنوبی عنبرآباد

مراسم برق رســانی به روستای اســفند بخش جبالبارز 
جنوبی عنبرآباد با حضور فرماندار عنبرآباد، رئیس اداره 
برق، فرمانده نیروی انتظامی، بخشدار جبالبارز جنوبی 
و سایر مســئولین طرح برق رســانی به روستای اسفند 
بخش جبالبــارز جنوبی با اعتبــاری بالغ بر یک میلیارد 

ریال افتتاح شد.
نادر مالیی فرماندار عنبرآباد گفت: امروز شــاهد افتتاح 
پروژه برق رســانی به یکی از دورافتاده ترین روستاهای 
عنبرآباد هســتیم، امســال حدود یک میلیــارد تومان 
اعتبار براي طرح برق رســانی به روســتاهای عنبرآباد 

اختصاص دادیم.
وی افزود: طرح برق رســانی به سه روســتای دربیابان، 
بندر و باغ نو دهســتان امجز به زودی افتتاح می شود و 

مردم این روستاها هم از نعمت برق بهره مند می شوند.
مجتبی شادجو مدیر برق شهرســتان عنبرآباد نیز بیان 
نمود: طرح برق رسانی به روستای اسفند شامل احداث 
3 کیلومتر شبکه فشار متوســط، 650 متر شبکه فشار 

ضعیف و نصب یک دستگاه ترانس 25 کاوا است.

وی افزود: این طرح بــا اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال به 
بهره برداری رســید و 15 خانوار این روستا از نعمت برق 

بهره مند شدند.

شش روستای مناطق صعب العبور 
در شهرستان ریگان برق دار می شوند

مهدوی نیا مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در ســفر دو روزه خود به شهرستان های 
شرقي اســتان کرمان گفت: شش روســتاي باالي 10 
خانوار شهرستان ریگان، امســال با تخصیص اعتبار در 

دستور کار برق رسانی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه شهرســتان ریگان نیاز ضروری به 
پســت فوق توزیع دارد ابراز کرد: به زودی پســت فوق 

توزیع در این شهرستان احداث خواهد شد.
وی افزود: با توجه به خاموشی هایی که در استان کرمان 
در فصل تابســتان داریــم، هرروزه برنامــه زمان بندی 
خاموشی ها در اختیار فرمانداری ها و ادارات برق استان 

قرار می گیرد.
فرماندار ریــگان نیز در این نشســت ضمن تشــکر از 
مســاعدت های مدیرعامل شــرکت توزیع برق جنوب 
استان کرمان گفت: با انشــعابات غیرمجاز برق و آب در 
این شهرستان به شدت برخورد می شود و افراد متخلف 

به مراجع قضایي معرفي خواهند شد.
وی افزود: درخواســت ما از شرکت برق جنوب استان 
کرمان این اســت که روشــنایی معابر در روستاهای 
شهرســتان ریگان در اولویت کار قرار بگیرد تا شاهد 
آبادانی و روشــنایي در روســتاهاي این شهرســتان 

باشیم.
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مدیرعامل شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان:

افتتاح پروژه هاي برق رساني شمال استان کرمان در هفته دولت
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان از افتتاح یکصد پروژه صنعت برق همزمان با 
هفته دولت در شمال اســتان خبر داد و گفت: مردم 
شــمال اســتان در بیش از 12 منطقه از مزایاي آن 

بهره مند مي شوند.
محمود شهبا در جمع معاونان و مدیران شرکت توزیع 
نیروي برق شمال استان کرمان با تبریک هفته دولت 
و گرامیداشت یادو خاطره شهیدان رجایي و باهنر و 
شهداي دولت اظهار داشــت: 84 پروژه صنعت برق 
همزمان با این هفته درشمال استان افتتاح مي شود 
که براي اجراي این پروژه هــا بالغ بر 228 میلیارد و 

155میلیون ریال سرمایه گذاري شده است. 
وي این طرح ها را شامل تامین برق روستایي و احداث 
شبکه، پروژه ترمیم و اصالح شبکه، پروژه روشنایي 
معابــر، افزایش پایداري شــبکه، توســعه خدمات 
غیرحضوري، احداث ســاختمان اداري توزیع برق 

رفسنجان، احداث نیروگاه خورشیدي اعالم کرد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان گفت: با افتتــاح و بهره برداري از این پروژه ها 
تعداد کثیري از هم اســتاني ها در محدوده شــمال 
اســتان در بیش از 12 منطقه از مزایاي آن بهره مند 

مي شوند. 
شهبا بیان کرد: براي اجراي این طرح ها بیش از 74 
کیلومتر شبکه فشار متوسط 52کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف اجرا و68 دستگاه پست ترانسفورماتور نصب 

شده است. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان همچنین از تامین برق روستاهاي فاقد برق در 
شهرستان شهربابک، راین و شهداد خبرداد و گفت: 
با سرمایه گذاري 7.123 میلیون ریال مردم در نقاط 
دورافتاده شمال اســتان نیز از نعمت برق برخوردار 

خواهند شد. 
شهبا با اشاره به اهمیت استفاده از انرژي خورشیدي 
و لــزوم کاهش آالیندگــي محیط زیســت گفت: 
بدین منظور درشهرســتان راور بــا اعتباري بالغ بر 
6000میلیون ریال توسعه بخش خصوصي نیروگاه 
خورشــیدي 100 کیلوواتي کلنــگ زني و درآینده 

نزدیک افتتاح خواهد شد. 

وي اظهار داشــت: در راســتاي تکریم ارباب رجوع 
و بــه منظور کاهــش مراجعات حضــوري با صرف 
اعتباري بالغ بر5000میلیون ریال سیستم خدمات 
غیرحضوري در مدیریــت توزیع برق زرند به صورت 
پایلوت وآزمایشي افتتاح شــد تا پس از رفع نواقص 
احتمالي در همه شهرســتان هاي حــوزه عملیاتي 

شرکت انجام شود. 
محمود شهبا همچنین از احداث و افتتاح ساختمان 
اداري توزیع برق رفســنجان در یک سال گذشته با 
اعتباري بالغ بر67000میلیون ریال خبر داد و گفت: 
ساختمان اداري رفســنجان با توجه به اینکه داراي 
بافت قدیمي و فرسوده بود با تامین اعتبار و نقدینگي 
الزم از شــرکت توانیر، فعالیت بازسازي و احداث به 
پیمانکارواجد شرایط واگذار شد که بحمداهلل امسال 

توانستیم این ساختمان را افتتاح کنیم. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان با اشاره به ضرورت همکاري مردم در مدیریت 
مصرف برق اظهار داشت: هرگونه موفقیت ما در تامین 
برق پایدار و مطمئن مورد نیاز مســتلزم همکاري و 
مساعدت مشترکان در عملیاتي کردن برنامه ها و راه 
کار هاي کارشناسان در مدیریت مصرف انرژي است. 
وي در پایان از همکاري ومساعدت مدیرعامل توانیر، 
اســتاندار، مجمع نمایندگان استان کرمان و تمامي 
مســئوالني که به هر نحو در به ثمر نشستن پروژه ها 

همکاري داشتند تشکر و قدرداني کرد.

مدیرعامل شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان:

افتتاح پروژه هاي برق رساني شمال استان کرمان در هفته دولت
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
عنوان کرد:

اصفهان باتوجه به 
 شرایط شبکه 

کمترین تلفات برق 
کشور را دارد

همزمان با هفته دولت، شرکت توزیع برق استان اصفهان 250 پروژه 
با اعتبار 54 میلیارد تومان را در 23 شهرستان استان اصفهان برای 
توسعه شبکه، افزایش تعداد مشترکین جدید و... آماده بهره برداری 

کرده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: یک ســوم 
پروژه های آماده بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان در 
هفته دولت ســال جاری مربوط به تعمیرات و نگهداری تأسیسات 
است که می تواند به کاهش خاموشی و تلفات منجر شود. همچنین 
نصب کنتورهای هوشــمند در قالب »مرکز داده فهام« در منطقه 

مرکزی کشور نیز یکی از مهم ترین این پروژه هاست.
حمید عالقمندان افزود: تاکنون 20 هزار مشترک دیماندی از 25 
هزار مشترک دیماندی شــرکت توزیع برق استان اصفهان مجهز 
به کنتور هوشمند فهام شــده اند و تا سه ماه آینده همه مشترکین 

دیماندی مجهز به نصب کنتور فهام خواهند شد.
وی گفت: شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان بزرگ ترین شرکت 
توزیع منطقه مرکزی کشور اســت و در بین 39 شرکت توزیع برق 
در کشور، سومین شرکت با سرویس دهی یک میلیون و 425 هزار 
مشــترک به شمار می رود. این در حالی است که شرکت توزیع برق 
استان اصفهان همواره رتبه برتر در تعالی خدمت و نوآوری را به خود 
اختصاص داده و رویکرد ما آن اســت که تراز خدمت در استان را در 
کل کشــور ارتقا دهیم و به تراز اول در کشــور دست یافته و در بین 
23 شهرستان استان اصفهان هم شاخص ها را به یک میزان تثبیت 

کنیم که موفقیت بسیار خوبی بوده است.
عالقمندان اظهار داشت: امروز شرکت توزیع برق استان اصفهان تا 
حد قابل قبولی در شــاخص کاهش تلفات میزان خاموشی به ازای 
هر مشــترک و خدمات غیرحضوری به 85 درصد اهداف رسیده و 

امید است تا پایان سال آینده این میزان را به 100 درصد برسانیم.
رونمایی.از.سامانه.»نیرونگار«.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان از رونمایی از سامانه 
»نیرونگار« برای اولین بار در کشور برای تعامل بیشتر با مردم خبر 
داد و گفت: این سامانه در این نشست رونمایی و به صورت اپلیکیشن 
برای مشترکین دیماندی و ســپس مشترکین عادی نصب خواهد 
شد که توسط آن می توانند اطالعاتی را که در مرکز قرائت می شود 
پیگیری کرده و نیازهای خود را برطرف کنند. طراحی این ســامانه 
انجام شده و راه اندازی آن نیز برای تعدادی از مشترکین دیماندی 

اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان پیش بینی کرد تا 

پایان سال جاری پاسخگویی به همه مشترکین دیماندی از طریق 
اپلیکیشن »نیرونگار« انجام شود.

میزان.صرفه.جویی.برق.استان.اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به صرفه جویی های 
انجام شده اشــاره کرد و افزود: ما دو دســته صرفه جویی، یکی در 
قالب توافق با صنایع، ادارات و ســایر ارگان هــا و دیگری مدیریت 
اضطراری بار به علت کمبود برق داشتیم که در قالب توافق با صنایع، 
کشــاورزان، ادارات و... 410 مگاوات و در قالب مدیریت اضطراری 
بار 300 مگاوات در مصرف برق در شــرکت توزیع استان اصفهان 

صرفه جویی صورت گرفت.
عالقمندان اذعان کرد: از 19 مردادماه ســال جاری ما خاموشی با 
برنامه نداشتیم و از آغاز شهریورماه ســال جاری نیز زمان ساعات 

اداری به زمان قبلی بازگشته است.
کمترین.میزان.تلفات.برق.

عالقمندان گفت: با همکاری بی وقفه، میزان تلفات برق در اســتان 
اصفهان 7.8 درصد بوده که تا پایان برنامه چشــم انداز این شرکت، 
قرار است به 7.4 درصد برسد و ما نسبت به کشور با توجه به شرایط 
شــبکه از کمترین تلفات برخورداریم. البته بخشی از این تلفات به 

علت دست اندازی از شبکه و مصرف بدون کنتور است.

عالقمندان اظهار کرد: 66 درصد انرژی در بخش مولد شــامل 42 
درصد در صنعت و 24 درصد در کشاورزی است؛ بنابراین پایداری 
انرژی دارای اهمیت بســیار باالیی اســت و کاهش خاموشــی ها 
بیشــترین بهره وری را بــرای صنایع دارد که در این راســتا نیز ما 

هوشمندسازی را مطرح کردیم و اقدامات در حال پیگیری است.
رونمایی.از.اپلیکیشن.»فخیم«

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه داد: برای امکان 
ارائه توانمندی های کنتورها به مشترکان دیماندی، حوزه معاونت 
فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان نسبت 
به تهیه اپلیکیشن »فخیم« اقدام کرد. در این نرم افزار مشترک قادر 
خواهد بود در هر نقطه ای از کشــور، مصارف و پارامترهای انرژی و 
کیفیت توان خود را در بازه های زمانــی حداکثر 15 دقیقه یک بار 
مشــاهده کرده و واکنش مناسب در صورت انحراف از استانداردها 
را اعمال کند. همچنین مشــترکین قادر خواهند بود بدون نیاز به 
هرگونه تماس و در مقاطع زمانی کوتاه تر نســبت به مشاهده قبض 
و پرداخت آن اقــدام کنند. ضمن اینکه به منظــور امکان پایش و 
رصد عملکرد کنتورها و صدور قبض و انجام راهنمایی های الزم به 
مشترکین، اقدام به راه اندازی مرکز »قاصد« )قرائت و اندازه گیری 

و صدور صورت حســاب انشــعابات دیماندی( با حضور سه نفر از 
کارشناسان خبره در این بخش کرده ایم.

وی از طراحی و راه اندازی فراســامانه خدمات یکپارچه مشترکین 
)فخیم( در سطح ملی و اپلیکیشن های »فخیم مدیران« و »فخیم 
مشــترکین« خبر داد و افزود: سال هاســت لزوم یکسان سازی و 
استانداردســازی فرایندها و روش های ارائه خدمات توسط حوزه 
خدمات مشترکین شــرکت های توزیع برق به عنوان مهم ترین لبه 
خدمت رســانی بخش توزیع به متقاضیان و مشــترکین، احساس 
می شود. در همین راســتا و به منظور برقراری امکان پایش برخط 
شاخص های ارائه خدمت کلیه شرکت های توزیع برق کشور توسط 
مدیران عالی شرکت توانیر و همچنین مدیران شرکت های توزیع 
سطح کشــور و همچنین امکان رصد لحظه ای پارامترهای مرتبط 
با انشــعاب برق و انرژی مصرفی توسط مشترکین برق و جلوگیری 
از بروز خسارات ناشی از مصارف غیرنرمال، نرم افزارهای کاربردی 
)اپلیکیشن تلفن همراه( فخیم مدیران و فخیم مشترکین، طراحی 

و تولیدشده و در حال بهره برداری است.
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در این مراســم که جمع کثیری از مدیران دستگاه های اجرایی 
استان، شــهردار، معاونین اســتاندار، کارمندان دستگاه های 
اجرایی و... حضور داشــتند استاندار اصفهان با قدردانی از دبیر 
و اعضای ارزیابی عملکرد دبیرخانه بیســت و یکمین جشنواره 
شهید رجایی استان اصفهان گفت: دولت شهید رجایی به لحاظ 
اخالص و ایمــان می تواند برای دولت ها الگو باشــد و پذیرش 
مســئولیت در شــرایطی که انقالب پیروز شــده بود در دولت 
شهید رجایی چیزی جز عشق نبود و در آن دوران، فعالیت های 
اثربخش بســیار زیادی صورت پذیرفت و انجام فعالیت ها فقط 
براســاس وظیفه نبود بلکه به دلیل عشق خدمتگزاری به مردم 

بود.
معاون توسعه و سرمایه انســانی مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان هم گزارشــی از نحوه انتخاب دســتگاه ها در بیست و 
یکمین جشنواره شهید رجایی اســتان اصفهان در سال 96 را 

ارائه داد.  سیروس نیک اقبال اظهار کرد: بررسی و اندازه گیری میزان 
پیشرفت دستگاه های اجرایی و ارزیابی عملکرد در سه حوزه کارمند، 

مدیریت و سازمان از اهداف بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان که در بیست و یکمین 

جشنواره شهید رجایی استان اصفهان در بین دستگاه های اجرایی 
استان، رتبه برتر را کسب کرده بود، گفت: شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی رتبه برتر در 
بین دســتگاه های اجرایی استان را کسب کرده، که این وظیفه ما را 

سنگین تر می کند.

حمیــد عالقمندان خاطرنشــان کرد: در حــوزه اختصاصی، 
بیشترین تالش معطوف به اصالح شبکه و کاهش خاموشی ها و 
تلفات در شبکه برق استان بوده است. همچنین در حوزه عمومی 
نیز بیشترین تالشمان ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری 
بود به گونه ای که بیشترین درصد خدمات در شرکت توزیع برق 
اســتان انجام شد و این امر برای کسب امتیاز بیشتر به ما کمک 
کرد. وی با بیان اینکه مدیریت، نقش پشتیبانی و ترغیب کننده 
دارد، گفت: اطمینان دارم همه همکاران در شرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان با توجه به تعهد بسیار باال که نسبت به ارتقای 
خدمات خود دارند در عملکردشان بیش از پیش برای افزایش 
سطح عملکرد فعالیت خواهند کرد. عالقمندان اظهار امیدواری 
کرد شرایط به گونه ای رقم بخورد که شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در بیست و دومین ایستگاه جشنواره شهید رجایی هم 
بتواند رتبه برتر خود را حفظ کند. شایان ذکر است در بیست و 
یکمین جشنواره شهید رجایی اســتان اصفهان، عالوه بر تجلیل از 
حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، از 
علیرضا عرب بیگی و هادی اختریان دو کارمند نمونه شرکت توزیع 

برق استان اصفهان با اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

 شرکت توزیع برق استان اصفهان
 رتبه برتر جشنواره بیست و یکم شهید رجایی 

استان را به خود اختصاص داد
پرونده.بیست.و.یکمین.جشنواره.شهید.رجایی.استان.اصفهان.با.معرفی.و.تجلیل.از.دستگاه.های.

برتر.استان.در.عرصه.خدمت.به.مردم.در.گروه.های.مختلف.و.معرفی.کارمندان.نمونه.بسته.شد..این.

درحالی.است.که.شرکت.توزیع.برق.استان.اصفهان.با.کسب.1999/5.امتیاز.از.2000.امتیاز.در.بخش.
عمومی.و.اختصاصی.در.بین.کلیه.دستگاه.های.اجرایی.استان.اصفهان،.رتبه.برتر.جشنواره.بیست.

و.یکم.شهید.رجایی.استان.را.به.خود.اختصاص.داد.

مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر گفت : مهمترین وظیفــه روابط عمومی ها و 
اصحاب رسانه ارتباط مستقیم با مردم ، افزایش اعتماد متقابل 
و همچنین افزایش شــاخص هایی همچون شفاف سازی ، 

گفتگو و پاسخ گویی به مردم می باشد. 
مهندس امیر رمضانی افزود: در تابســتان امســال به دلیل 
محدودیت هایی که در شبکه برق ایجاد شد و پیشی گرفتن 
میزان مصرف برق از تولید ، مجبور شدیم جهت حفظ تعادل و 
پایداری شبکه ، خاموشی ها را به صورت نوبتی اعمال نمائیم ، 
وی به نوبه خود از مردم بزرگوار استان به خاطر صبر، شکیبائی 
و همــکاری خوبی که بــا مجموعه صنعت برق داشــته اند 
صمیمانه تقدیر و تشــکر نمود.  مهندس رمضانی در ادامه از 
مجموعه اصحاب رسانه نیز به دلیل اطالع رسانی در خصوص 
اهمیت صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در تابستان سال 
جاری و همچنین آگاه ســازی پیرامون زمانبندی مدیریت 

اضطراری بار صورت گرفته در مجموعه 
صنعت برق استان قدردانی نمود و اظهار 
داشت : این اطالع رسانی موجب افزایش 
امید ، هم افزایی و همدلی بیشتر مردم و 
مســؤلین خواهد بود.   وی در ادامه بیان 
داشت : اگر اطالع رسانی مباحث مدیریت 
مصرف به خصوص مباحث فرهنگی آن به 
خوبی انجام نشود ، به طور قطع در سالهای 
آینده با مشکل و کمبود برق روبرو خواهیم 
شــد، از این رو ما از اصحاب رسانه تقاضا 

داریم تــا در خصوص نهادینه کــردن فرهنگ صرفه جویی 
و هدایــت افکار عمومی برای رعایت مصــرف بهینه ، صرفه 
جویــی در مصرف انرژی اعم از آب و بــرق و ترغیب مردم به 
همکاری با صنعت برق ، بیش از گذشــته با مجموعه صنعت 

برق همکاری نمایند.
مهندس امیر رمضانی گفت: در تابســتان امســال به دلیل 

محدودیت هایی که در شبکه برق ایجاد 
شد و پیشی گرفتن میزان مصرف برق از 
تولید،مجبور شدیم جهت حفظ تعادل 
شــبکه و پایداری شبکه خاموشی هایی 
را به صورت مقطعی اعمــال کنیم. امیر 
رمضانی مهم ترین اقدامات دفتر روابط 
عمومی در راستای فرهنگ سازی مصرف 
بهینه برق در ســال جــاری را  برگزاری 
همایش های مدیریت مصرف در سطح 
اســتان، اجرای طرح آموزشی مصرف 
بهینه برق در مدارس، توزیع فرم ها و تفاهم نامه های طرح های 
تشــویقی در صنایع و کشــاورزی، حضــور در برنامه های 
پرمخاطب تلویزیونی، حضور در مساجد استان آموزش نکات 
مدیریت مصرف برق به روحانیون، هیئت امنای مســاجد و 
نمازگــزاران و آموزش اذهان عمومــی از طریق روزنامه ها و 

رسانه ها برشمرد.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

مهندس محمد ذاکــری افزود این پروژه ها شــامل 122 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، 26 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف زمینی، 138 کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی، 

20 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، 576 دستگاه پست 
هوایی، 113 دســتگاه پست زمینی و 5 هزارو 329 دستگاه 

چراغ روشنایی معابر می باشد. 
مهندس ذاکری با اشاره به روند رو به کاهش 
خاموشــی های بــرق در بخــش توزیع در 
چهارماهه نخست سال جاری اظهارداشت: 
متوســط خاموشــی ها از 1.7 دقیقه به 1.2 

دقیقه در در سال جاری کاهش یافته است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
هرمزگان از کاهش زمان خاموشــی به ازای 
هر مشــترک از 2.3 دقیقــه در روز به 1.8 
دقیقه در روز اشاره داشت و تصریح کرد: در 
چهارماهه نخست سال جاری نیز با رسیدن 
تعداد قطع برق هر مشترک از 21 مورد به 15 

مورد، کاهش 25 درصدی را شاهد بودیم.
ذاکری گفت: در اعمال خاموشــی ها نهایت سعی خود را در 
برقراری عدالت کردیم، پنج هزار و 504 مورد خاموشی در 
تیرماه اعمال شــد و متوسط خاموشی ها نیز بین یک تا یک 

ساعت و نیم بود. 
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از راه اندازی 
300 دستگاه ترانسفورماتور به منظور حفظ و بهبود کیفیت 
توزیع برق در هرمــزگان خبر داد و بیان کرد: به دلیل وجود 
مشــکالت اقتصادی کنونی و تأمین منابــع مالی، اجرای 
پروژه ها با مشکالتی روبه روســت که همراهی مشترکان و 
متقاضیان برق در این زمینه ضروری است. ذاکری با اشاره 
به افزایش توان پاسخگویی مرکز 121 و پاسخ به 516 هزار 
تماس مشترکان در چهار ماهه نخست امسال گفت: از تعداد 
کل تماس ها، 229 هزار مورد در تیرماه صورت گرفته است.

وی همچنین به اضافه شدن 9 هزار و 236 مشترک جدید به 
شبکه توزیع در سال 97 خبر داد و افزود: پیش بینی می شود 
تا پایان سال جاری این رقم به 30 هزار مشترک افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در ادامه ضمن 
تشریح پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت، به اجرای پروژه 
های هفته دولت با اعتبار 777 میلیارد ریالی در سال جاری 
اشاره داشت و گفت: از این تعداد، 665 پروژه در بندرعباس 
و مابقی در سایر شهرستان ها افتتاح و به بهره برداری خواهد 

رسید. 
  ذاکری همچنین به میزان مصرف انرژی در ســال گذشته 
و جاری اشاره داشــت و گفت: مصرف انرژی در سال 96، دو 
میلیارد و 685 میلیون کیلووات بوده که این رقم در ســال 
جاری به دو میلیــارد و 657 میلیون کیلو وات کاهش یافته 
که این مهم، نشان دهنده اهتمام و توجه جدی به مدیریت 

صحیح مصرف است. 

افتتاح طرح های برق رسانی در 
یکهزارو 747 نقطه  استان هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبر داد:

مدیرعامل.شرکت.توزیع.نیروی.برق.هرمزگان.از.افتتاح.پروژه.های.برق.رسانی.در.یک.هزار.و.747.نقطه.از.استان.

هرمزگان.با.اعتبار.777.میلیارد.ریال.در.هفته.دولت.خبر.داد.و.گفت:.از.این.تعداد،.665.طرح.در.بندرعباس.و.
مابقی.در.سایر.شهرستان.ها.افتتاح.و.به.بهره.برداری.رسید.
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شرکت توزیع نیروی برق تبریز با داشتن 971000 
مشــترک شهری و روســتایی، با مساحت تحت 
پوشــش 4770 کیلومترمربع، 6310 دستگاه 
ترانســفورماتور، ظرفیــت 1864 مگاولت 
آمپــر و طــول شــبکه 9085 کیلومتر 
و بــا 220 عــدد فیــدر های فشــار 
متوســط؛ همواره جزء موفق ترین، 
پایدارتریــن شــبکه های برق و 
از پیشگامان کشــور در عرصه 
صنعــت برق بــوده اســت. با 
توجه بــه برنامه هایــی که هر 
سال در راســتای مدیریت مصرف 
انجــام می شــود این شــرکت برای 
عبور از پیک برق تابســتان 97 اقدامات 
مهمی را با تالش شــبانه روزی همکاران 
این مجموعه و همراهی مردم شــکیب تبریز 
به منصه ظهور رســاند که در زیر بــه اهم این 

اقدامات اشاره می شود:
1- جلب همکاری صنایــع و انعقاد تفاهم نامه برای 
کاهش مصرف برق از ابتدای تیرماه تا پایان مرداد 

97 در ساعات اوج مصرف
2-.طبقه بندی مناطق تحت پوشــش برای 
مدیریــت اضطــراری بار و پیشــگیری از 

قطعی های مناطق و نقاط حساس
3- برگزاری همایش ها، گردهمایی ها 
و حضور در اجتماعات و اردوگاههای 
فرهنگی در جهت فرهنگ سازی 

مدیریت مصرف
4- برگزاری نشســت ها و کنفرانس  های خبری با 

حضور اصحاب رسانه 
5- برگــزاری دوره های متعدد آموزشــی برخورد 
مناســب با مراجعیــن و ارباب رجوع بــرای کلیه 

کارکنان شرکت
6- ایجاد سیســتم دریافت پیامک از طریق سامانه 
دفتر روابــط عمومی و پاســخگویی به نیــاز ها و 

سواالت مردمی
7- ارتقاء ظرفیت پاســخگویی مرکز فوریت های 

برق
8- احداث ضربتی 42 دســتگاه ترانســفورماتور 
هوایی به منظور جلوگیری از قطعی های ناخواسته 
9- انجام سرویس و تعمیرات تاسیسات در ساعات 
نیمه شب جهت  به حداقل رساندن  خاموشی ها در 

ساعات پرمصرف
10- پخــش تیــزر هــای مدیریــت مصــرف از 
تلویزیون های شهری جهت آگاه سازی شهروندان 

11- نصب بنر های اطالع رســانی در سطح شهر با 
موضوع مدیریت بهینه  مصرف برق

12- استفاده از ظرفیت های مساجد و حسینیه ها 
جهت اطالع رسانی 

13- برگــزاری دوره های آموزشــی نحوه صحیح 
مصرف برای ائمه جماعت شرکت توزیع نیروی برق 

تبریز درجهت آگاه سازی نمازگزاران 
14- انجام  سریع ممیزی انرژی ادارات شهر تبریز 
به نحوی که کلیه ســازمانها ، نهادها، دستگاههای 
اجرایی مورد ممیــزی قرار گرفته و 
مصرف انــرژی در ســاعات اوج 
مصرف بیــش از 20% کاهش 

یافت.
15- مذاکره با استانداری 
و تغییر ســاعات کاری 
دستگاههای  ادارای 
به  استان  اجرایی 
منظـور کاهش 
مصــــــرف 
بــرق ادارات 
در ســـاعات اوج 

مصرف

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

شرکت توزیع نیروی برق تبریز پیشگام عرصه
 صنعت برق کشور است

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق تبریز:
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مدیرعامل توزیع برق استان كرمانشاه خبر داد:

کاهش تلفات برق  در استان کرمانشاه
مدیرعامل توزیع برق استان كرمانشاه خبر داد:

کاهش تلفات برق  در استان کرمانشاه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
از کاهش تلفات برق در اســتان طی سال های اخیر 

خبر داد.
علیمراد مرادی مجد گفت: تلفات برق در استان از 19 
درصد در سال 95 به 15.2 درصد در سال گذشته و 
13.8 درصد در سال جاری رسیده و گفت: برنامه این 
است که تا افق 1405 این عدد به هشت درصد برسد.

وی افزود: بخش زیادی از کاهش تلفات برق ناشی از 
کاهش انشعابات غیرمجاز است که از 19 هزار مورد 

در سال 92 به کمتر از دو هزار مورد رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
بیان داشت: تابستان امسال هر مشترک در کرمانشاه 

24 ساعت در خاموشی بود.
مرادی مجد با بیان اینکه 747 هزار مشــترک برق 
در اســتان داریم، اظهار کرد: کرمانشاه از نظر تعداد 
مشترکین جایگاه 17 کشــور، از نظر انرژی مصرفی 
جایگاه 30 کشــور و از نظر پیک بار جایگاه 26 کشور 
را دارد.  مرادی مجد به ســهم بخش های مختلف در 
مصرف برق استان هم اشاره و سهم بخش خانگی را 
46 درصد، ادارات را 18.2 درصد، کشــاورزی را 14 

درصد و صنعت را 10.8 اعالم کرد.
مرادی مجد ضمن اشــاره  به طلب 104 میلیاردی 
شرکت برق از مشــترکین عنوان کرد: از این میزان 
سهم ادارات 57 درصد، خانگی 20 درصد، تجاری 14 
درصد، صنعت 6.5 درصــد  و مابقی مربوط به بخش 

کشاورزی است.
مرادی مجد اشاره ای هم به وضعیت خاموشی ها در 
استان داشت و عنوان کرد: در شرایطی که میانگین 

خاموشی در کشــور 700 دقیقه در ســال برای هر 
مشترک است، این عدد در کرمانشاه تا پایان سال 96 

حدود 292 دقیقه بوده است.
وی از هدف گذاری برای کاهش این عدد به 80 دقیقه 

تا پایان سال 1405 خبر داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
از خاموشی های تابستان امسال )از 6 تیر تا 18 مرداد( 
هم یاد کرد که در این 44 روز، 35 روز خاموشــی در 
کرمانشاه داشــتیم که گاهی 25 درصد مشترکین 

استان به طور هم زمان درگیر خاموشی بودند.
مرادی مجد با بیان اینکه بــرق برخی محالت تا دو 
بار در روز هم قطع می شــد، یادآوری کرد: حداکثر 
خاموشــی که داشــتیم در 20 تیر و به میزان 180 

مگاوات اعمال شد.
وی میانگین خاموشی که در مجموع این 35 روز هر 
مشترک در استان تجربه کرده را 24 ساعت دانست و 
گفت: در این مدت سه هزار بار خاموشی برق در استان 
اعمال کردیم که میزان انرژی که در این مدت توزیع 
نشــد نیز 14 میلیون کیلووات بــا ارزش دو میلیارد 
تومان بود. به گفته این مسئول، در این مدت برق 50 

تا 60 اداره متخلف نیز قطع شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
پیک مصرف برق در تابستان امسال را نیز مربوط به 6 
مرداد و به میزان 727 مگاوات اعالم کرد که این عدد 

در سال گذشته 722 مگاوات بوده است.
مرادی مجد بیان کرد: به عالوه مصرف برق اســتان 
در پنج ماهه امسال نیز نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 9 دهم درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
از ارائه خدمات به زلزله زدگان اســتان هم یاد کرد و 
از برق رســانی به 75 هزار چادر و کانکس در مناطق 

زلزله زده خبر داد.
مرادی مجد اظهار کــرد: در این مدت 223 میلیون 
کیلووات برق به ارزش 20 میلیارد تومان در مناطق 
زلزلــه زده مصرف شــد کــه عمده مصــرف نیز در 

سرپل ذهاب و ثالث باباجانی بوده است.
به گفته این مســئول، در این مدت موردی از حادثه 
برق گرفتگی و تلفــات جانی در مناطــق زلزله زده 

گزارش نشده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشــاه 
اشاره ای هم به پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت 
با ارزش 300 میلیارد ریال داشت و گفت: این پروژه ها 
شــامل پروژه های توسعه و بازســازی شبکه، نصب 
کنتورهای هوشــمند، تعویض کنتورهای فرسوده 

و... بوده است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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قائم مقــام و معاون هماهنگی شــرکت توزیــع نیروی برق 
مازندران از بهره برداری 68 پــروژه تأمین برق متقاضیان و 
اصالح و بهینه سازی شبکه با مبلغ بیش از 71 میلیارد ریال 

در هفته دولت امسال خبر داد.
مهدی متقــی مجد با بیــان اینکه در هفته دولت امســال 
68 پروژه برق رســانی توزیع برق مازندران بــا مبلغ بیش 
از 71 میلیارد ریال به بهره برداری می رســد اظهار داشــت: 
با بهره بــرداری از ایــن پروژه ها 515 روســتا از مزایای آن 

برخوردار می شوند.
قائم مقــام و معاون هماهنگی شــرکت توزیــع نیروی برق 
مازندران افزود: این پروژه ها شــامل توســعه فیدر، کاهش 
تلفات بــرق، احــداث و توســعه و اصالح و بهینه ســازی 
شبکه های فرسوده روســتایی و شــهری، تقویت شبکه و 

تأمین برق متقاضیان شهری و روستایی است.
متقی مجد یادآور شــد: این پروژه ها در بابل 5 پروژه، ساری 
9 پروژه، نکا 5 پروژه، ســوادکوه 3 پــروژه، آمل 10 پروژه، 
جویبــار 4 پروژه، ســیمرغ 12 پــروژه، گلــوگاه 3 پروژه، 

قائمشهر 4 پروژه و میاندورود 2 پروژه است.
قائم مقــام و معاون هماهنگی شــرکت توزیــع نیروی برق 
مازندران پرداخت به موقع و غیرحضوری صورتحساب های 
برق مصرفی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر اســاس قانون 
هدفمندی یارانه هــا، درآمد حاصل از فــروش انرژی برق 
به عنوان یکــی از حامل های مهــم انــرژی از منابع تأمین 
پرداخت یارانه ها محسوب می شود و شرکت های توزیع برق 
به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف به وصول بهای 

برق و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه است.
به گزارش برقاب، در هفته دولت، پســت 20/63 کیلوولت 
شهید سعید بخشی قرق با اعتباری بالغ بر 44 میلیارد ریال 
و 9 پروژه برق رسانی شهرستان ساری با اعتباری بالغ بر 15 
میلیارد ریال با حضور مهندس اســالمی اســتاندار محترم 
مازندران، دکتر نبیان معاون محترم عمرانی استاندار، تنی 
چند از مدیران محترم کل و مدیران محترم دســتگاه های 
اجرایی شهرســتان، رضایــی فرماندار محترم شهرســتان 
ســاری، معاون محترم برق منطقــه ای مهندس حامدی و 
مدیران محترم آن شــرکت و قائم مقام و معاون هماهنگی 
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران مهندس متقی مجد و 
تنی چند از مدیران محترم شــرکت توزیــع برق مازندران 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
گفتنی اســت احداث فیدرهای توزیع از پســت 63 شهید 
بخشــی که بااعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان با حمایت 

و پیگیری های ویــژه مدیریت محترم عامــل جناب آقای 
مهندس شــهابی و اعضاء محترم هیئت مدیره بخصوص با 
پیگیری مجدانه جناب آقای مهندس غفاری معاون محترم 
بهره برداری ودیسپاچینگ و تالش شــبانه روزی مدیریت 
محترم امور برق شمال ساری جناب آقای مهندس حسینی 
و همکاران تالشــگر آن امور بحمداهلل در سریع ترین زمان 

ممکن اجرا و به بهره برداری رسید.
در پنجمین روز از هفته گرامیداشــت دولت برق رســانی و 
توسعه فیدر شهر بهنمیر در حوزه امور برق بابلسر به منظور 
رفع ضعف ولتاژ روســتای کاله و توســعه فیدر احداث خط 
20 کیلوولت به طول 4300 متر همراه با نصب ترانس 100 
و اصالح شــبکه فشــار ضعیف به طول 200 متر با اعتباری 

بالغ بر 700 میلیون تومان با حضور جناب آقای اسد فرماندار 
محترم شهرســتان بابلســر، امام جمعه محتــرم بهنمیر، 
بخشداران محترم بابلسر و بهنمیر و شــورای محترم شهر 
و جناب آقای مهندس جبــاری مدیریت محترم امور توزیع 

نیروی برق بابلسر افتتاح و به بهره برداری رسید.
همچنین کلنگ احــداث 7 کیلومتر خــط 20 کیلوولت از 
پســت زیارکال برای شهرک صنعتی ســنگ تاب سیمرغ با 
حضور جناب آقای مهندس متقی مجــد قائم مقام و معاون 
هماهنگی شــرکت توزیع نیروی برق مازندران، امام جمعه 
محترم، فرماندار محترم شهرستان سیمرغ و آقای مهندس 
رحمانی مدیریت محترم امور برق سیمرغ و دیگر مسئولین 

با هزینه برآوردی 10 میلیارد ریال به زمین زده شد.

 بهره  برداری از
  68   پروژه
  شرکت توزیع

 نیروی برق مازندران 
در هفته  دولت
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اســتان سیستان و بلوچستان با مســاحتی بیش از 187 
هزار کیلومتر مربع . 11 درصد از مساحت کشور را به خود 
اختصاص داده اســت که 3/5 درصد از جمعیت کشور در 

این استان ساکن می باشند .
شــبکه های اصلی انتقال و فوق توزیع برق استان در تمام 
مساحت استان گسترده شده اند بگونه ای که خدمت برق 
رسانی به دور افتاده ترین روســتاهای استان نیز رسیده 

است .
شــبکه انتقال استان با شبکه سراســری کشور از طریق 

افتتاح  هفت
 پروژه   زیربنایی 
شبکه انتقال برق 
سیستان با حضور 
وزیر محترم نیرو

 عنوان.پروژه.: خط 400 کیلوولت  سفیدآبه - ادیمی
.هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.: 800000 

طول.خط.)کیلومتر(.:.90 
.نوع.برج.:  لتیس | .نوع.سیم.:.کرلو | تعداد.مدار:.2 

تعداد.باندل.: 2 | منطقه.جغرافیایی.: سفیدآبه - ادیمی
.پیمانکار: نصر نیروی یزد-فراساز-کابل کاشان - سیم نور یزدان

.مشاور:  مشانیر
اثر.بخشی.:  افزایـش قابلـیت اطمینـان  شبکـه شمـال استـان 
) منطقـه سیستــان( -   امکـان انتقـال تــوان تولیــدی مزارع 
بــادی منطقـه مـیل نـادر بـه  شبکـه سراسری  -  فراهم شـدن  
زیـر ساخت شبـکه  انتـقـــال جهــت افزایـش صـادرات بـرق 
به افغانستان  -  فراهـــم آمـدن امکــــان  پارالـل شـدن شبکه  
استان بـا شبکـه سـراسری - تکمیل رینگ انتقال برق به منطقه 

سیستـان
.عنوان.پروژه..: پست 230/400  موقت ادیمی

.هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.:150000 
 AIS) ظرفیت.اجرایی.: 315  |   نوع.پست.:.)مدوالر

.تعداد.ترانس.:.1 | منطقه.جغرافیایی:.شهرستان ادیمی
.پیمانکار.: رعد تابان - دیهیم فرافن

.مشاور:.منیران 
.اثـر.بخشـی.: افزایـــش قابلیـت اطمینـــان شبکـه انتقال 
شمال استــــان ) منطقـه سیستـــان( -   امکـان انتقـال تـوان 
تولیـدی مـزارع بــادی منطقـه میــل نــادر به  شبکه سراسـری 
-  فراهــــم شـــدن زیــر ساخــت شبـکـــه انتـقال جهــت  
افزایــــش صــادرات بـــرق به افغانستــــان  - فراهم آمـدن 
امکـــان پارالـل شــدن شبکـه  استـان بـا شبکـه سـراســـری 

- تکمیـــل ریـنــگ شبکــه انتقـــال منطقــه سیستــان
.عنوان.پروژه.: خط 230 کیلوولت ادیمی - لوتک 

هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.: 170000 
طول.خط.)کیلومتر(.: 45 |  نوع.برج.:  لتیس 

نوع.سیم.:.کاناری |  تعداد.مدار: 2 |  تعداد.باندل.: 1 
منطقه.جغرافیایی.: ادیمی - لوتک 

پیمانکار:نصر نیروی یزد برق مکانیک توس-سیمکات-ســیم 
نور یزدان -گام اراک

.مشاور: منیران اثر بخشی: افزایـش قابلیــت اطمینـان شبکـه 
انتـقـال  -   فراهـم آمــدن امکـان تغذیـه پست هـای سیستــان 
از دو مسیـــر مجـــزا - امکـــان تأمیــن بــــرق مشترکیــن  

صنعتــی منطقـه
عنوان.پروژه.: خط 230 کیلوولت ادیمی - هیرمنـد

 هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.: 190000 
طول.خط.)کیلومتر(.:.50  | نوع.برج.:  لتیس

 نوع.سیم.:.کاناری | تعداد.مدار: 2 
تعداد.باندل.: 1 |  منطقه.جغرافیایی.:.ادیمی - هیرمند  

پیمانکار: برق مکانیک توس-سیمکات-ســیم نور یزدان -گام 
اراک 

مشاور:  منیران
اثر.بخشی.: افزایش قابلیت  اطمینان شبکه انتقـــال- امکـان 
افزایــش صـادرات برق به کشـــور افغانستان- امکـان تغذیـه 
پست هـای  فـوق توزیع طرح آبرسانی دشت سیستـان -  تکمیل  

رینگ 230 کیلـو ولـت منطقـه سیستان  
عنوان.پروژه.: پست 63/230  موقت ادیمی

.هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.: 90000 
ظرفیت.اجرایی.:.215  | نوع.پست.:.سیار 

.تعــداد.ترانس.: 1  |  منطقه.جغرافیایی.:شهرســتان ادیمی 
پیمانکار : رعد تابان - صانع شرق - ایران ترانسفو  

مشاور:.منیران
اثر.بخشی.: افزایـش قابلیــت اطمینـان شبکـه انتقــال شمال 
استان  ) سیستان (  - بهبـــود پروفیـل ولتـاژ شبکه فـوق توزیع 
منطقـه - امکان تامیــن بــرق مشترکیــن صنعتـی و خانگـی  
عنوان.پروژه.:..پسـت 63/230 کیلــو ولــت موقت هیرمنـد  

هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.:.70000
ظرفیت.اجرایی..:40  | تعداد.ترانس.:.1 

منطقه.جغرافیایی.:شهرستان هیرمند |  پیمانکار.:متانیر
 اثر.بخشی.: افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال - بهبـــود 
پروفیل ولتاژ فوق توزیع منطقه  -  امکان تغذیه پستهـای شبکـه 

فـوق تغذیــه طـرح آبرسانـی دشت  سیستـان
عنوان.پروژه..:..توسعـه و تکمیل پسـت 63/230  لوتـک  

هزینه.پروژه.)میلیون.ریال(.: 100000 
ظرفیت.اجرایی.: 250 |  تعداد.ترانس.: 2 

منطقه.جغرافیایی.:شهرستان هامون  | پیمانکار.:.صفا نیکو
  مشاور:.منیران 

  اثر.بخشی.: افزایش قابلیـــت اطمینــــان شبکـه انتـقـال  - 
فراهـم آمدن امکان تغذیـه پست هـــای سیستـان از دو مسیر 

مجزا - امکان تأمین بـرق مشترکین صنعتـی منطقه  

ایجاد 
تحولی عظیم

 در صنعت برق
 سیستان و بلوچستان

ایجاد 
تحولی عظیم

 در صنعت برق
 سیستان و بلوچستان
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خطوط زاهدان - بیرجند ،زاهدان -بم ،کهنوج - ایرانشهر 
و زرآباد - جاســک در ارتباط می باشــند بعــالوه یکی از 
مهمترین استانهای صادر کننده برق کشور استان سیستان 
و بلوچستان می باشد و صادرات برق به دو کشور افغانستان و 
پاکستان از این استان انجام می گیرد که حدود 10 درصد 

از کل صادرات برق کشور را تشکیل می دهد.
الزم بذکر است استان سیستان و بلوچستان کلکسیونی از 
منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد بگونه ای که تقریبا تمامی 
منابع انرژی تجدید پذیر اعم از بادی ، خورشــیدی ، زمین 

گرمایی ، امواج دریا و... در استان وجود دارد .
 به گزارش کسب و کار، هفت طرح زیربنایی شبکه انتقال 
برق در شمال سیستان و بلوچستان با اعتبار 1570 میلیارد 
ریال به طور همزمان با حضور وزیر محترم نیرو و استاندار 
سیستان و بلوچستان و نمایندگان مردم شریف استان در 
مجلس شــورای اسالمی  - افتتاح شــده و به بهره برداری 

رسید.

از.جمله.این.طرح.ها:.
 خط 400 کیلوولت سفیدآبه - ادیمی - 800000 میلیون 

ریال 
 پست 230/400 کیلو ولت ادیمی - 150000میلیون ریال 
  خط 230 کیلو ولت ادیمی - لوتک - هزینه پروژه 170000 

میلیون ریال 
 خــط 230  کیلو ولــت ادیمی - هیرمنــد - هزینه پروژه 

190000 میلیون ریال 
 پســت 63/230 کیلوولت ادیمی - هزینه پروژه 90000 

میلیون ریال 
 پست 63/230  کیلو ولت هیرمند - هزینه پروژه 70000 

میلیون ریال
 توســعه و تکمیل پســت  230/63 لوتک - هزینه پروژه 

100000 میلیون ریال  
 این پروژه ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال 
، بهبود پروفیــل ولتاژ فوق توزیع منطقــه ، امکان توزیع  
پستهای شبکه فوق تغذیه طرح آبرسانی دشت سیستان ، 
امکان تامین برق مشترکین صنعتی منطقه ، امکان افزایش 
صادرات برق به کشــور افغانســتان ، تکمیل رینگ شبکه 
انتقال در منطقه سیســتان ، امکان انتقــال توان تولیدی 

مزارع بادی منطقه میل نادر به شــبکه سراســری، فراهم 
آمدن امکان پارالل شــدن شبکه استان با شبکه سراسری 

انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.
 برنامــه آغاز به کار مزرعــه 50 مگاواتی بــادی میل نادر 

سیستان در دستور کار دولت
  رضا اردکانیان در مراسم افتتاح هفت پروژه بزرگ زیربنایی 
شــبکه انتقال برق منطقه ای سیســتان و بلوچستان در 
فرمانداری زابل اظهار داشــت : اقدامات هماهنگ مردم و 
نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
اســالمی تاثیر بســزایی در برهم زدن فرضیات دشمنان 

داشته است 
 وی خاطر نشان کرد : مسئله انرژی در سیستان و بلوچستان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قطعاً افتتاح این 7 پروژه 

تاثیر چشمگیری در تامین برق استان خواهد داشت .
 اردکانیان خاطر نشــان کرد: یکی از مهمترین مســائل 
سیســتان و بلوچستان مسئله آب اســت که حیات مردم 
استان را به خود وابسته کرده است و باید برنامه ریزی های 
مناســبی برای رفع مشکالت ناشــی از کم آبی در استان 

صورت گیرد
وی افزود: یکی از اقدامات الزم برای منطقه سیستان کاهش 
تبخیر از سطح چاه نیمه هاست و  اخیرا مجوز احداث پنل 
های خورشــیدی بر روی چاه نیمه ســه و چهار به بخش 

خصوصی واگذار شده است
وزیر نیــرو اذعان داشــت:  بایــد از تمام تــوان خود در 
کمیســیون های مختلف مجلس استفاده و هرچه سریعتر 

تجمیع مطالعات طرح ها را به سرانجام برسانیم
وی بیان کرد : جلســات متعددی درخصوص مزرعه 50 
مگاواتی بادی در منطقه میل نادر سیســتان برگزار شده و 

برنامه شروع به کار تدوین شده است 

خبر.خوش.وزیر.نیرو.به.مردم.سیستان.و.بلوچستان
عملیات اجرایی احداث نیروگاه 540 مگاواتی برق از مرداد 

ماه امسال در استان آغاز می شود.
وزیر نیرو گفت :با توجه به مجموعه فعالیت هایی که صورت 
گرفته عملیات اجرایی نیروگاه 540 مگاواتی برق را  مرداد 
ماه سال جاری در سیستان و بلوچستان آغاز خواهیم کرد

 مدیرعامل برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز در این 

مراســم ضمن خیرمقدم به وزیر محترم نیرو  اظهار داشت 
: آقای اردکانیان دومین ســفر را به سیستان و بلوچستان 
داشــته اند و در سفر نخســت خود به بلوچستان مسائل و 
مشکالت مربوط به برق را در منطقه ســراوان و ایرانشهر  
بررســی کردند و  پســت 230 به 63 کیلو ولت در منطقه 

دلگان ایرانشهر  در این سفر افتتاح شد.
 وی افزود: مصرف انرژی استان 3/2 درصد کشور است و در 
این استان  به ازای هر مشترک چهار برابر متوسط کشوری 

خط انتقال احداث کرده ایم. 
 جاهد خاطرنشان کرد: در سال جاری 27 پروژه انتقال خط 
برق برای عبور از پیک تابستان به بهره برداری رسیده است 
که از این تعداد 12 پروژه در منطقه ایرانشهر و نیکشهر ، 7 
پروژه در سیستان ، 4 پروژه در زاهدان ، 2 پروژه در سراوان 

و 2 پروژه در چابهار است.
 وی عنوان کرد: به بهره برداری رسیدن 7 پروژه مهم خط 
400 کیلو ولت ســفیدآبه - ادیمی، پست 230/400 کیلو 
ولت ادیمی، خــط 230 کیلو ولت ادیمــی - لوتک ،خط 
230 کیلــو ولت ادیمی - هیرمند ، پســت 63/230 کیلو 
ولت هیرمند و توســعه و تکمیل پست  63/230 کیلو ولت 
لوتک تحول عظیمی در صنعت برق سیستان و بلوچستان 

بشمار می رود. 
 این مسئول خاطر نشان کرد: این پروژه ها با هدف افزایش 
قابلیت اطمینان شــبکه اتصال، بهبود پروفیل ولتاژ فوق 
توزیع منطقه ، امکان تغذیه پســت های شبکه فوق تغذیه 
طرح آبرسانی دشت سیستان ، امکان تامین برق مشترکین 
صنعتی منطقــه ، امکان افزایش صادرات برق به کشــور 
افغانستان ، تکمیل رینگ 230 کیلوولت در منطقه سیستان 
، امکان انتقال توان تولیــدی مزارع بادی منطقه میل نادر 

به شبکه سراسری، فراهم آمدن امکان پارالل شدن شبکه 
استان با شبکه سراسری انجام می شود.

 جاهد در ادامه خاطر نشــان کرد: این پروژه ها در منطقه 
سیســتان با اعتباری بالغ بر 1570 میلیارد ریال افتتاح و 

مورد  بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
افزود: همچنین فراهم شدن زیر ساخت های شبکه انتقال 
برای افزایش صادرات برق به افغانستان از دیگر مزایای راه 

اندازی این طرح ها بحساب می آید. 
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یکی.از.مهمترین.اهداف.شــرکت.تولید.نیروی.برق.

فارس.تعمیــرات.بموقع.واحدهای.تحت.پوشــش.

می.باشــد.که.با.برنامه.ریزی.دقیق،.تعمیرات.اساسی.

)اورهال(.و.تعمیرات.جزئــی.طبق.برنامه.زمان.بندی.

در.دستور.کار.این.شرکت.قرار.دارد..بر.همین.اساس.

تعمیرات.اساســی.دو.واحد.در.نیروگاه.گازی.شیراز.
)کرافت.و.BST(.در.سال.جاری.انجام.گردید.

)V93.1(.الف:.واحد.کرافت
تعمیرات.اساسی.واحد.کرافت.)V93.1.(.نیروگاه.گازی.
شیراز.در.حالی.از.تاریخ.96/12/12.شروع.و.پس.از.116.
روز.به.اتمام.رسید.که.این.واحد.از.سال.نصب.)1360(.بیش.
از.230000.ساعت.کارکرد.معادل.در.کارنامه.خود.داشت.
و.با.توجه.به.شــرایط.زمانی،.تعویض.پره.های.توربین.و.
جایگزینی.آنها.با.پره.های.ثابت.و.متحرک.نو.ردیف.های.
اول.و.دوم.زودتر.از.سال.1381.و.برای.پره.های.ردیفهای.
سوم.و.چهارم.زودتر.از.ســال.1387.امکان.پذیر.نبود،.
.بنابراین.عموما".از.پره.های.بازسازی.شده.در.این.واحد

.استفاده.گردید.
بررسی.هایی.که.از.وضعیت.واحد،.قبل.و.بعد.از.شروع.
تعمیرات.انجام.شد،.تعمیرات.اساســی.واحد.را.به.
تعمیرات.RI.تبدیل.کرد.بطوریکه.ســاخت.پره.های.
متحرک.کمپرســور.واحد.قبل.از.آغــاز.تعمیرات.
در.دســتور.کار.قرار.گرفت،.بنابرایــن.اندازه.گیری.
پره.های.مورد.نظر.با.دستگاه.CMM.شروع.و.با.همت.
کارشناســان.و.کارآفرینان.داخلی.این.امر.مهم.در.
مدت.کمتر.از.دو.ماه.انجام.پذیرفت..دالئل.زیر.باعث.

انجام.تعمیرات.RI.در.این.واحد.شد.
1-..شکســتگی.تعدادی.از.پره.های.ثابت.از.قسمت.

نگهدارنده.آنها.در.داخل.رینگ.دیافراگم.ها
2-.زیاد.بودن.کلیرنس.رادیالی.پره.های.کمپرسور

3-.تغییر.ایرفول.بعضی.از.پره.های.کمپرسور
4-.لقی.بعضی.از.پره.های.ثابت.کمپرسور
مهمترین.قطعات.تعویض.شده.روی.واحد:

1-.پره.های.ردیف.اول.و.دوم.ثابت.و.متحرک.توربین.با.
پره.های.نو.تعویض.شدند.

2-.پره.های.ردیف.سوم.و.چهارم.ثابت.توربین.با.پره.
های.بازسازی.شده.تعویض.شدند.

3-.پره.های.ردیف.سوم.متحرک.توربین.با.پره.های.
بازسازی.شده.تعویض.شدند.

4-.جایگزینی.کلیه.پره.های.متحرک.کمپرســور.با.
پره.های.نو.

5-.تعویض.و.نصب.پره.های.نو.مربوط.به.پره.های.ثابت.
ردیف.شانزدهم.کمپرسور.

6-.بازسازی.یاتاقانهای.توربین.و.کمپرسور.
7-.تمام.آجرهای.نسوز.اتاقهای.احتراق.با.آجرهای.نو.

جابجا.شدند.
8-.اورهال.کامل.ژنراتور.واحد.انجام.شد.

9-.تعویض.SSS..CLUTCH.بــا.کوپلینگ.صلب.
صورت.گرفت.

10-.اورهال.ترانس.قدرت.واحد.انجام.شد.

تعمیرات به موقع واحدهای تحت پوشش در شرکت تولید برق فارس

تصاویر مربوط به تعمیرات واحد كرافت نیروگاه شیراز

استقرار شفت توربین روی ساپورت های مخصوص

دمونتاژ اتاق احتراق سمت چپ واحد

نمایی از پره های كمپرسور واینر كیسینگ

دمونتاژ پره های متحرک كمپرسور از روی دیسک ها

دمونتاژ دیسک پره های متحرک ردیف چهارم توربین

عملیات آزادسازی دو نیمه اینر كیسینگ واحد

تصاویری از عملیات تعمیرات انجام شده روی واحد BST نیروگاه شیراز 

Mixing chamber بیرون آوردن

انتقال بلید كریر توربین

نمایی از مونتاژ شرود  سگمنت های روتور

دمونتاژ و انتقال داكت پائینی هوای ورودی كمپرسور

اتاق احتراق آماده دمونتاژ

N.D.T نمایی از گیربکس واحد و تست

تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی شیراز که از تاریخ 1396/12/06 شروع شــده بود در تاریخ 97/03/18 به پایان رسید. مشکل اساسی این واحد در بخش پره های توربین بود. باید گفت 
که تعمیرات اساسی فعلی پس از چند سال وقفه در بهره برداری )به دلیل آلودگی صوتی( در شرایطی انجام گرفت که وضعیت پره های مورد استفاده شده دارای ساعت کارکرد باالیی بودند.

خالصه ای از اهم عملیات انجام شده در تعمیرات اساسی به شرح ذیل می باشد.

ب:.واحد.BST.نیروگاه.گازی.شیراز

1- تعویض پره های ثابت و متحرک توربین 
2- دمونتاژ اطاق احتراق واحد ) پس از تعویض آجرهای نسوز آسیب 

دیده انجام تست های NDT و نهایتا” رفع ترک ها و دمونتاژ آن(.
3- بازدید یاتاقان ها و انجام تســت های PT و UT که با توجه به 

اینکه مشکلی نداشته مونتاژ شدند.
4- بازدید از سوخت پاش واحد )دمونتاژ ، رفع عیب ، تعویض برخی 

از قطعات و مونتاژ آن(
5- دمونتاژ اینرکیســینگ،  فلیم تیوپ، میکسینگ چمبر و انجام 

NDT رفع ترکها و مونتاژ آن .
6- بیرون کشیدن روتور ژنراتور، انجام تست های مربوطه و سپس 

مونتاژ آن.
7- پره های کمپرســور MT( NDT(  شــدند که با توجه به اینکه 

مشکلی مشاهده نشده مجددا” مونتاژ شدند.
8- کلیه ی پمپ های واحد دمونتاژ و مورد بازدید قرار گرفته و رفع 

عیب شدند.
9- کلیه شرودهای روتور مورد بازبینی قرار گرفته و تعویض شدند .
10- تست و کالیبراسیون کلیه گیج های فشار پرشرسویچها انجام شد.

11- تست روغن واحد انجام گردید.
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»دکتــر اردکانیان« وزیر نیرو، بطــور همزمان پروژه های 
پســت 63.20 کیلوولت توحید گلسار و اتصاالت مربوطه، 
افزایش ظرفیت بخش انتقال پست آستارا، افزایش ظرفیت 
بخش فوق توزیع پســت آســتارا، افزایش ظرفیت ترانس 
های پســت الهیجان 1، پســت ســیار 63.20 کیلوولت 
مســتقر در پست شــهید رحیم آبادی کالچای و خط 63 
کیلوولت رشــت شــمالی- قلی پور را در شهرســتانهای؛ 

رشت، آستارا، الهیجان و کالچای افتتاح کرد.
دکتــر اردکانیان در خصــوص پســت 63.20 کیلوولت 
توحید گلسار گفت: این پست به درســتی و با هنرمندی 
تمام در راســتای تطبیق و مطابقت بــا مبلمان و معماری 
شهری ساخته و طراحی شده و عالوه بر سازگاری با محیط 
اطراف، از نظر صدا و همســایگی با بخش مسکونی شرایط 
مناسبتری در مقایسه با پستهای مشــابه را دارا می باشد 
و امیدواریم این شــیوه،رویه،ظرافت و هنرمندی در پروژه 

های بعدی رعایت شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
»مهندس بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 

گیالن در خصوص پروژه های افتتاحی گفت:
پروژه پســت 63.20 کیلوولت GIS توحید گلسار با هدف 
تقویت و پایداری و تعدیل بار شــبکه فــوق توزیع و توزیع 
شمال شهر رشت، پروژه های افزایش ظرفیت شبکه انتقال 
و فوق توزیع شهرســتان آســتارا با هدف حفظ و افزایش 
پایداری شــبکه برق در بخشــهای انتقال و فــوق توزیع 
اســتان گیالن و جلوگیری از قطع برق مشترکین محترم 

شهرستان آستارا، پروژه افزایش ظرفیت شبکه فوق توزیع 
شهرســتان الهیجان با هــدف حفظ و افزایــش پایداری 
شبکه برق و اجتناب از خاموشــی های گسترده و اجباری 
در این شهرستان، پروژه اســتقرار پست 63.20 کیلوولت 
سیار در پســت شــهید رحیم آبادی کالچای با هدف رفع 
مشکل پرباری پست های فوق توزیع کالچای و چابکسر و  
ارتقاء قابلیت اطمینان بهره برداری از شبکه در این منطقه 
و پروژه احداث خط 63 کیلوولت رشت شمالی - شهید قلی 
پور با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه فوق 
توزیع نیروی برق کالنشهر رشــت و تأمین برق مطمئن و 
با کیفیت برای مشــترکین موجود و متقاضیان آتی تغذیه 
شونده از فیدرهای بیست کیلوولت پست 63.20 کیلوولت 

شهید قلی پور، افتتاح و به بهره برداری رسیدند.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیــالن در خصوص 
پروژه پســت 63.20 کیلوولت توحید گلســار گفت: این 
پروژه یکی از پروژه های شاخص شرکت می باشد که برای 
اولین بار در کشور، اولین ترانســفورماتورهای کم صدای 
ساخت داخل در این پست نصب شده است. این ترانس ها 
با هدف کنترل ســطح صدا در حد مجاز یا کاهش ســطح 
صدا و جلوگیری از آلودگــی صوتی به خصوص در مناطق 
مســکونی و جهت رفاه حال مشترکین محترم به کار برده 

شده اند.
مهندس بلبل آبادی افزود: سیســتم کنترلی این پست از 
نوع سیســتم کنترلی توزیع شده )DCS( بوده و سیستم 

عایقی این پســت نیز از نوع GIS می باشــد. پســتهای 
GIS به دلیل ماهیت وجــودی )کمپکت بودن( به زمین 
کمتری برای احداث نیاز دارند. که به دلیل ارزش بســیار 
باالی زمینهای حاصلخیز کشاورزی و تراکم و پراکندگی 
بسیار زیاد جمعیت در سطح استان گیالن، استفاده از این 

تکنولوژی بسیار حائز اهمیت می باشد.
گفتنی اســت که 6 پــروژه ملی و زیربنایی شــرکت برق 
منطقه ای گیــالن با اعتباری معــادل 602 میلیارد ریال 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

با.حضور.وزیر.نیرو:

پروژه های ملی
 و زیربنایی شرکت

 برق منطقه ای گیالن
 به بهره برداری رسیدند

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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12÷36 KV - 16÷20 KA

RMSYS
GIS-RMU

up to: 24 KV - up tp: 3150A - up to 31.5 KA

SYSclad

12÷36 KV - 16÷20 KA

SYStem6

E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

A z a r  K e l i d
E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

No.22 - 6th St. - Ahmad Qasir Ave. - Beheshti 
Ave. - TEHRAN - 1514644715 - IRAN
Tel:  +98 21 88540208
         +98 21 8875691
Fax: +98 21 88732158
sales@azarkelid.com
www.azarkelid.com

تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر 
(بخارست)- کوچه ششم - پالک۲۲ - واحد۱
تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱                
فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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آب و فاضـالب
آب منطقـه ای
آب و فاضـالب شهـری
آب و فاضـالب روستـایی

مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روســتایی مازنــدران ؛ مهندس مجید 
عبدالهی مدیر عامل آبفار استان در گفتگویی پیرامون 
پروژه های افتتاحی هفته دولت سالجاری اظهار داشت: 
18 پروژه آبرسانی در روستاهای 11 شهرستان گلوگاه، 
بهشهر، نکاء ، ساری، قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه، بابل، 
آمل، محمودآباد و تنکابن در هفته دولت به بهره برداری 
خواهند رســید و اهالی 20 روســتا با بیش از 4 هزار و 
103خانوار از نعمت آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی 

بهره مند می شوند.
وی افزود: ایــن پروژه ها که 11 پروژه تک روســتایی 
و 7 پروژه به صورت مجتمعی آبرســانی اســت شامل 
ســراج محله گلوگاه ،آبرســانی لند و غالمی بهشهر، 
مجتمع آبرســانی شــهدای پیرجه ، مجتمع آبرسانی 

طوسکال ، ایســتگاه تازه آباد و حفر، تجهیز و راه اندازی 
چاه شهید اسفندیاری نکا ، آبرســانی قارنسرا ساری ، 
مجتمع آبرسانی افراپل، رستم کال و اصالح و بازسازی 
شبکه های فرسوده قائمشــهر، همچنین تهیه و نصب 
دیزل ژنراتور مالکال ســیمرغ ،آبرسانی ارژنگ رودبار و 
ارفع ده ســوادکوه، مجتمع آبرسانی  الله آباد، ایستگاه 
مرکزی بابل، نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی آب، 
تهیه و نصب دیزل ژنراتور مجتمع انصاری محله و قجر 
محله، مجتمع آبرســانی ســائیج محله آمل ،آبرسانی 
شــومیا محمودآباد و آبرســانی رودباری کنار تنکابن 
می باشد که بیش از 122 میلیارد  و 900 میلیون ریال 
اعتبار برای این 18 پروژه آبرسانی روستایی هزینه شد

مهنــدس عبدالهی گفــت: برای بهره بــرداری از این 
پروژه ها 41.4کیلومتر خط انتقال ،56.9 کیلومتر شبکه 

توزیع، احــداث 19 باب مخازن ذخیره زمینی و هوایی 
به حجم 2675 متر مکعب، ســاخت 11 واحد ایستگاه 
پمپاژ، نصب و تعبیه 8 دســتگاه دیزل ژنراتور،حفر 2 
حلقه چاه عمیق ، بهسازی 2 دهنه چشمه ، نصب و راه 
اندازی یک دستگاه بسته بندی آب شرب و نصب و راه 
اندازی 22 دستگاه سیستم رســوب زدایی  اجرا شده 

است.
مدیر عامل آبفــار مازندران در پایان این گفتگو از آغاز 
عملیات اجرایی فاز دوم مجتمع آبرســانی روستایی 
خزرآباد ساری نیز خبر ادامه داد: برای تکمیل این پروژه 
یک باب مخزن 100 متر مکعبــی با برآورد هزینه ای 
بالغ بر 40 میلیارد ریــال احداث و با اتمام آن اهالی 7 
روســتا با 2779 خانوار از مزایای این پروژه بهره مند 

خواهند شد.

مدیر.عامل.آبفار.مازندران.اعالم.کرد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 19 پروژه 
آبرسانی روستایی در مازندران

18 پروژه آبرسانی در روستاهای 11 شهرستان استان مازندارن طی هفته دولت سالجاری افتتاح و 
عملیات اجرایی یک پروژه آبرسانی نیز در خزرآباد ساری آغاز خواهد شد.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

هفته دولت، هفته پژواک و انعکاس 
صداهایی است كه از خدمات و تالش خالصانه و 

صادقانه كارگزاران دولت بر می خیزد كارنامه ای 
كه ترازوی سنجش آنرا عملکرد و رفتار شهیدان 
واالمقام دولت یعنی رجایی و باهنر ترسیم نموده 

است. 
شركت آبفار خراسان رضوی، سقایت روستاییان را 

افتخار خود دانسته و با خدمت بی منت به آنها همواره 
تأمین آب شرب باكیفیت، به مردم عزیز روستاهای 

استان را مهمترین اولویت خود می داند.

چهل خدمت شاخص در راستای سقایت روستائیان 
استان خراسان رضوی

1- افزایش برخورداری از آب شرب از 8 درصد به 
98 درصد .

2-  ارتقاء مطلوبیت آب شرب به 98 درصد .
3- تحت پوشش قرار دادن 92درصد جمعیت 

روستاهای استان .
4- پایش 114 پارامتر جهت ارتقاء كیفیت آب شرب.

5- راه اندازی 24 آزمایشگاه آب در سطح استان 
خراسان رضوی .

6- تکمیل 51 مجتمع آبرسانی در سطح استان .
7- تأمین 1304 منبع آبی جهت تأمین آب شرب .

8- نصب 36 دستگاه آب شیرین كن در سطح استان 
خراسان رضوی .

9- اجرای13150 كیلومتر شبکه توزیع در سطح 
استان .

10- اجرای 8915 كیلومتر خط انتقال آب در سطح 
استان.

11- احداث 2128 باب مخزن ذخیره به ظرفیت 
بیش از 311 هزار مترمکعب .

12-اخذ گواهینامه ISO17025 در جهت 
استاندارد كیفیت آب .

13-اجرای شبکه فاضالب در 3 روستای استان 
خراسان رضوی .

14-توسعه برنامه های دولت الکترونیک .
15-راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی 1523 در 

استان 
خراسان 
رضوی .

16-راه اندازی 
دفاتر پیشخوان و 

واگذاری 22 خدمت به این 
دفاتر .

 17- استفاده از انرژی خورشیدی در تاسیسات 
آبرسانی.

 18- استفاده از شیوه مهندسی ارزش در اجرای 
پروژه ها .

 19- افزایش سطح سالمت روستاییان با توجه به 
نقش كلیدی آب شرب .

20- كاهش میزان هدر رفت آب با بهسازی و 
تعویض شبکه های فرسوده آبرسانی .

 21- جلوگیری از مهاجرت روستاییان با ایجاد 
بستر های اشتغال .

 22- ایجاد عدالت اجتماعی در برخورداری روستاها 
از منابع ملی .

 23- فراهم كردن زمینه رفاهی روستاییان با ایجاد 
تاسیسات مدرن آبرسانی .

 24- تسهیل و ایجاد روش های نوین پرداخت 
قبوض از طریق ATM ، GPRS و... .

 25- ایجاد اكیپ های اتفاقات بصورت شبانه روزی 
جهت ارائه هرچه بهتر خدمات .

 26- ارائه خدمات غیر حضوری بصورت 100 درصد 
.

 27- تأمین آب صنایع كم آب طلب .
 28- تأمین آب شرب روستاها در مواقع كمبود و یا 

تغییر كیفیت آب با تانکر سیار .
 29- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی .

 30- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در خصوص مصرف 
درست آب .

 31- استفاده از توانمندی های روستاییان در 
مدیریت حوزه آب .

 

 -32
ایجاد 

ناجیان 
آب در سطح 

روستا به منظور 
مدیریت مصرف آب .

 33- استفاده از سیستم 
پمپاژ دورمتغیر )بوستر 

پمپ( بجای استفاده از مخازن 
هوایی .

 34- بهره گیری از سیستم 
مدیریت پروژه بر اساس مدل 

. PMbok
 35- اجرای سیستم تصفیه آب های گل 

آلود در زمان بحران .
 36- پیاده سازی طرح سامانه اطالعات 

جغرافیایی GIS منابع آب زیرزمینی .
ISO/ 37- اخذ استاندارد بین المللی 

. TURKAK از موسسه IEC17025:2005
ISO/ 38- اخذ استاندارد بین المللی 
IEC17025:2005 از وزارت نیرو .

 39- انجام كالیبراسیون و سرویس ساالنه تمامی 
تجهیزات آزمایشگاه های سطح استان.

 40- استقرار میز خدمت در امورهای شركت به 
منظور ارائه هرچه بهتر خدمات.

رآمدی
و کا

ت، پا سخگویی 
فافی

ش
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان سیستان و 
بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان رتبه دوم اعتباری را در 

میان مجتمع های آب رسانی کشور دارد.
عبداالحــد ریکی افــزود: دو عامل مهم دراین بــاره تأثیرگذار 
بوده اســت. در درجه اول باید ســند مطالعاتی داشته باشیم، 
هنگامی که ســند مطالعاتی روی میز تصمیم گیری باشــد به 
لحاظ دریافت اعتبار شــرایط بهتر می شــود. عامل دوم اینکه 
در مجتمع ها پایــداری منابع آب با توجه به اســناد مطالعاتی 
مستحکم تر اســت و می توان پرداخت ردیف اعتباری دریافت 
نمود و پیمان هــای بزرگ تری را منعقد کــرد و پیمانکارهای 
توانمندتری وارد عرصه اجرایی تأسیســات شوند که به دلیل 
ظرفیــت توانایی باالتر، راحت تر می تواننــد کار را پیش ببرند؛ 
بنابراین سیاست شرکت به سمت مجتمع سازی پیش می رود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان در راستای سلســله اقداماتی که شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان سیستان و بلوچســتان برای کاهش تنش و 
بحران های آب در سطح اســتان در دست اقدام داشته و دارد و 
به مناسبت هفته دولت با تشریح دست آوردهای نظام و انقالب 
اسالمی ایران در دولت تدبیر امید بیان داشت: باید از رسانه ها 
در شفافیت و اطالع رســانی صحیح کمک بگیریم و بتوانیم از 
این ظرفیت هــای ارتباطی اســتفاده کنیم زیرا رســانه ها پل 

ارتباطی مردم و مسئوالن هستند.
عبداالحد ریکی اظهار کرد: در گذشته یک مجتمع آب رسانی 
وجود داشت آن هم بزرگ ترین مجتمع، آب رسانی به شهرهای 
سیســتان بود اما اکنون 12 مجتمع بزرگ آب رسانی داریم که 
باتوجه به شاخص بهره مندی 21.5 درصدی چابهار دو مجتمع 

سیستان و بلوچستان رتبه دوم
 مجتمع های آب رسانی کشور را دارد

مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان سیستان و بلوچستان:

بزرگ آب رســانی در این محــدوده داریم که 261 روســتای 
زیرمجموعه ســد زیردان را پوشــش می دهد و 903 کیلومتر 
عملیات لوله گذاری در این محدوده باید انجام شــود و تاکنون 
650 کیلومتــر آن اجرائی و می توان در آینــده نزدیک جامعه 

آماری 75 هزارنفری را با 261 روستا از آب بهره مند کرد.
وی بیان کــرد: مجتمع بزرگ بعدی در همــان محدوده 213 
روستای زیرمجموعه سد پیشین را تحت پوشش قرار می دهد 
که عملیات اجرایی آن آغاز شــده اســت و با توجه به  ضرورت 
تأمین منابع مالی آن در سال 1396 به دنبال ردیف های جدید 
بودجــه ای بوده ایم، یکی از ردیف های مهم کــه می توان از آن 
اســتفاده کرد ماده 56 قانون الحاق یکم بــود و از این ظرفیت 

می توان به سمت فاینانس پیش رفت.
وی در ادامه اظهار داشت: سد پیشــین تا سقف 200 میلیارد 
تومان فقط برای همین پروژه مجوز فاینانس از سازمان برنامه 

 و بودجه کشور دریافت شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی تصریح کرد: 
مجتمع 213 روستایی زیرمجموعه ســد پیشین هزار و 450 
کیلومتر عملیــات لوله گــذاری و 41000 مترمکعب احداث 
مخازن و تصفیه خانه دارد و بــرای تکمیل نیاز به 300 میلیارد 
تومان منابع مالــی دارد که 200 میلیارد تومــان آن از محل 
اعتبارات ماده 56 قانون الحاق یکم مجوز فاینانس از ســازمان 

برنامه وبودجه کشور دریافت شد تا بتوان آن را تکمیل کرد.
دکتر عبداالحد ریکی در ادامه تشــریح اقدامات انجام شــده 
گفت: در حال حاضر 35 میلیارد تومان قــرارداد در حال اجرا 
داریم که از ظرفیت های استانی، ملی و قانونی بودجه استفاده 
کرده ایم و به دنبال ردیف های جدیدتری هســتیم تا بتوانیم به 

پیشرفت مجتمع ها سرعت ببخشیم. سال گذشته 80 میلیارد 
تومان منابع مالی از صندوق توســعه ملی دریافت کرده ایم که 
کل دریافتی ما در اســتان به 20 میلیارد تومان هم نرســیده 

است.
وی بیان کــرد: افتتاح آئین آغــاز عملیات اجرایــی و افتتاح 
پروژه ها هر سال در دو مناســبت مهم هفته دولت و دهه فجر 
متمرکز می شود و از این ظرفیت ها استفاده می کنیم. در هفته 
دولت ســال جاری پروژه هایی برای بهره برداری آماده اســت. 
در شهرستان ســوران یک مجتمع 100 روســتایی است که 
عملیات اجرایی آن آغاز شــده و فاز به فــاز جلو می رویم. یکی 
از اقدام هایی که انجام شد انعقاد قرارداد جدیدی به ارزش 5.8 
میلیارد تومان بود که عملیات اجرایی آن برای 28 روســتا آغاز 

می شود.
وی ادامه داد: در شهرستان ســوران واحدی با عنوان روستای 
قندآب و کتــوران وجود دارد که یک میلیــارد و 800 میلیون 
تومان برای دو روســتا قرارداد منعقد شــده اســت و عملیات 
اجرایی آن در این ایام اجرا می شود، در مجتمع چهار روستایی 
بندینی کنارک عملیات باقی مانده پروژه شــامل آغاز عملیات 
اجرایی چهار دســتگاه و 1370 مترمکعب مخــازن هوایی و 

زمینی مجتمع 4.5 میلیارد تومان قرار منعقد گردیده است.
دکتر عبدالحــد ریکی با بیان اقدامات این شــرکت در منطقه 
سیســتان بیان داشت: در ســفر اخیر وزیر قراردادی به ارزش 
23 میلیارد تومان در سیستان در راستای افزایش ظرفیت آبی 
تصفیه خانه سیســتان و افزایش بهره مندی مردم از نعمت آب 
شــرب به صورت شــبانه روزی، منعقد که عملیات اجرایی 12 
کیلومتر خط انتقال از چاه نیمه شماره سه به تصفیه خانه زهک 

انجام و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی گفــت: اساســاً 12 مجتمع بــزرگ آب رســانی داریم که 
تأمین اعتبــارات آن از محل اعتبارات ملی اســت. 284 پروژه 
محل اعتبارات اســتان با اعتبار 190 میلیارد تومان در ســال 
97 مصوب استانی اســت و برای مجتمع های آب رسانی 120 
میلیارد تومــان از محل اعتبارات متمرکــز ملی در نظر گرفته 
شــده اســت؛ یعنی بالغ بر 310 میلیارد تومــان از اعتبارات 
ســال 1397 تا این مرحلــه بوده و امکان اضافه شــدن ردیف 
جدیدی هم وجود دارد و عمدتــاً تخصیص اعتبارات ملی بهتر 
از اعتبارات استانی اســت. 21 مجتمعی که در استان در حال 
مطالعه هستند در شــهرهای متفاوت استان برای هزار و 107 
روستا در نظر گرفته شده است. تأکید ما بر رعایت نظام فنی و 
اجرایی در پروژه هاست و هر کاری که انجام می شود می بایست 
پایه مطالعاتی داشته باشد و مطالعات مهم ترین قدم در اجرای 

پروژه هاست.
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افتتاح پروژه آب رسانی روستای بلبر
هم زمــان با هفتــه دولت پروژه آب رســانی 
روستایی بلبر از توابع شهرســتان سروآباد با 

بهره مندی 165 خانوار روســتایی با جمعیت 
561 نفر و صــرف هزینه ای بالغ بر 1500 میلیون 

ریال به بهره برداری رســید. در آیین افتتاحیه این 
پروژه نماینده محترم مردم شــریف اســتان کردستان 

در مجلس خبرگان رهبری ماموستا فایق رستمی و فرماندار 
محترم سروآباد و بخشدار و رییس ادارات شهرستان و جمعی از مردم 

و مسئوالن محلی حضور داشتند. در این مراسم مهندس خالق ضمن گرامیداشت 
هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، این هفته را نماد وحدت 

مردم و دولت خدمت گزار خواند. فاتح خالق، در خصوص 
پروژه آب رسانی روستایی بلبر اظهار داشت: برای 

بهره بــرداری از این پــروژه، راه انــدازی یک 
واحد ایســتگاه پمپــاژ، 3/5 کیلومتر خط 
انتقال، ســاخت اتاقک کلرزنی و تابلو برق 
انجام شــده که با افتتــاح آن اهالی 165 

خانواری روســتای بلبر از نعمت آب 
آشــامیدنی بهداشــتی و گوارا 

برخوردار شدند.

افتتاح پروژه تأمین آب روستای 
سیوچ علیا 

پروژه تأمین آب روســتایی سیوچ علیا از توابع 
شهرستان بانه با بهره مندی 70 خانوار روستایی 
و صرف هزینــه ای بالغ بــر 1050 میلیون ریال به 

بهره  برداری رسید.
در آییــن افتتاحیه این پــروژه فرماندار محتــرم بانه و 
بخشدار بخش نمشــیرو فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس 

ادارات شهرستان و جمعی از مردم و مسئوالن محلی حضور داشتند.
در این مراسم مهندس هاوری نصیری مدیر امور آبفار بانه ضمن گرامیداشت 
هفته دولت و یاد و خاطره شــهیدان رجایــی و باهنر در خصوص پروژه 
تأمین آب روستایی ســیوچ علیا اظهار داشت: احجام 
کاری پروژه که شامل حفر یک حلقه چاه نیمه 
عمیق، اجــرای گالری به طــول 15 متر، 
راه اندازی یــک واحد ایســتگاه پمپاژ، 
اجرای خط انتقــال آب به طول 1200 
متر و حفــاری و کابل گــذاری خط 
انتقال برق به طــول 550 متر و ... 

اشاره کرد.

افتتاح تأمین آب روستای نساره
در ششمین روز از هفته دولت تأمین آب 
روستای نســاره از محل ایستگاه پمپاژ 
آب شرب دیواندره، با حضور استاندار 
کردســتان، فرماندار دیواندره و تنی 
چند از مدیران استانی و شهرستانی 
برگزار شــد، این پروژه به نمایندگی 
از پنج پروژه آب رســانی با 19 روستا 
و قریب بــه 10000 نفــر جمعیت به 

بهره برداری رسید.

مجتمع آب رسانی قاملو 
شهرستان قروه 

مجتمــع آب رســانی قاملو شهرســتان قروه 
با حضــور فرمانــدار و مدیرعامل شــرکت آبفار 

کردستان و رؤسای ادارات و نهادهای انقالبی و اهالی 
روستا به بهره برداری رســید. باقری مدیر امور آبفار قروه 
ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یــاد و خاطره 

شــهیدان رجایی و باهنر، در این مراســم با ارائه 
گزارش از وضعیت آب شرب روستاهای تحت 

آب رســانی مجتمع قاملو گفت: با اجرای 
این پروژه آب شــرب حــدود 1500 

خانوار با جمعیتی بالغ بر 6000 نفر و 
به تعداد 14 روستا را تأمین می کند.
فرهاد باقری، مهم تریــن اقدامات 
پروژه آب شــرب مجتمع قاملو را 
اجرای 16 کیلومتر خــط انتقال، 
حفر 1 حلقه چاه و 2 دهنه چشــمه 

و 2 مخزن، با اعتباری بالغ بر 14000 
میلیون ریال نام برد.

هم زمان با ســومین روز هفته دولت پروژه آب رسانی 
روســتایی بگه جــان از توابع شهرســتان 

دهگالن بــا بهره منــدی 305 خانوار 
روســتایی و صرف هزینه ای بالغ بر 
1860 میلیون ریال به بهره برداری 
رســید. در آییــن افتتاحیــه این 
پروژه فرمانــدار محترم دهگالن 

و بخشــدار و فرماندهان نظامی 
ادارات  رئیــس  و  انتظامــی  و 

شهرســتان و مفاخری مدیرعامل آب و 
فاضالب روســتایی کردستان و جمعی از 
مردم و مسئوالن محلی حضور داشتند.

در ایــن مراســم مهنــدس 

مفاخری ضمن گرامیداشــت هفته دولت و یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، این هفته را نماد وحدت 

مردم و دولت خدمت گزار خواند.
میرزایی مدیــر اداره امور آبفار دهگالن 

آب رســانی  پــروژه  در خصــوص 
روســتایی بگه جان اظهار داشت: 

برای بهره بــرداری از این پروژه 
حفــر یــک حلقه چــاه عمیق، 

راه انــدازی یک واحد ایســتگاه 
پمپاژ و ... انجام شــده که با افتتاح آن 

اهالی 305 خانواری روستای بگه جان از 
نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و گوارا 

برخوردار شدند.

افتتاح پروژه آب رسانی روستای بگه جان 

بهره برداری
 از 5 پروژه آب رسانی 
شرکت آبفار کردستان

 در هفته دولت
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مراقبـت  از 
آب شرب  روستاهای 

کالنشهـر تهـران

 شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان تهران انجام می دهد

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران به دلیل شمار زیاد 
روســتاها و پراکندگی جغرافیایی و اســتقرار اغلب روستاها در 
مناطق بــا محدودیت منابع آب با برنامه ریــزی و هماهنگی در 
راستای پایداری منابع آب و با استفاده از مشاورین ذیصالح نسبت 

به مطالعات مجتمع های آب رسانی اقدام نموده است.
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طرح های مجتمع های آب رسانی به دلیل تحت پوشش 
قراردادن تعداد زیادی از روســتاها و باال بردن کمیت و 
کیفیت آب شرب به عنوان یکی از فرصت های عالی برای 

خدمات رسانی شایسته به روستاییان عزیز است.
از ســوی دیگر پرجمعیت ترین روستاها در سطح کشور 
در روستاهای اســتان تهران به علت مهاجرپذیر بودن از 
اقوام مختلف می باشند که انتظارات خدمات رسانی را باال 
برده لذا این شرکت از سال 94 برای تکمیل 24 مجتمع 
آب رســانی برنامه ریزی الزم را با انتخــاب پیمانکاران 
ذیصالح اقــدام نموده و تا پایان ســال 96 بیش از 134 
روستا کلیه عملیات آب رسانی را به اتمام رسانیده و بیش 
از 247574 نفر از روســتاییان عزیز از آب شرب سالم و 
بهداشتی بهره مند شدند که اعتبار هزینه شده برای این 
طرح از جمله ســاخت مخزن آب، خطوط انتقال، شبکه 
توزیع، حفر و تجهیز چاه، ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه های 

آب بیش از 700 میلیارد ریال است.
از سوی دیگر با صرف هزینه ای بالغ بر 130 میلیارد ریال 
نسبت به تکمیل آب رســانی 106 تک روستایی هزینه 

شــده که جمعیتی بالغ بر 107504 نفر از آب ســالم و 
بهداشتی برخوردار شده اند.

 از اقدامات شاخص این شــرکت تکمیل مجتمع شهید 
تهرانی شهرســتان ری اســت. از عمده مشــکالت این 
مجتمع می توان به رشــد باالی جمعیت در اثر مهاجرت 
لجام گسیخته اشــاره کرد و از سوی دیگر نیترات آب در 
اثر وجود زمین های کشــاورزی اطراف چاه ها و پســاب 
فاضالب های شــهری و همچنین وجــود اردوگاه های 
بازپروری نهادهای نظامی و واحدهای صنعتی پراکنده 
و مهاجریــن خارجــی )افغان ها( و قدمــت و طول عمر 
شبکه توزیع و خطوط انتقال فرسوده باعث چالش های 
عدیده ای برای شرکت و عدم خدمات رسانی مطلوب به 
روســتائیان عزیز مجتمع است که با مطالعات مشاورین 
ذیصالح و با انتخاب پیمانکاران زبده نســبت به تکمیل 
مجتمع شــهید تهران با احداث ایستگاه پمپاژ، خطوط 
انتقــال، مخازن ذخیره و ایســتگاه پمپاژ و اســتفاده از 
ظرفیت دانش بنیان برای اولین بار تصفیه خانه آب به روش 
نانوفیلتراسیون اقدام و مورد بهره برداری قرار گرفت که 

باعث باال رفتن کمیت و کیفیت آب برای 20 روســتای 
تحت پوشش این مجتمع شد.

از سوی دیگر در راســتای بخش نامه های شورای عالی 
امنیت ملــی در جهت حفــظ و مراقبت از آب شــرب 
کالن شــهر تهران شرکت نســبت به مطالعات فاضالب 
روستاهای باالدســت سد ماملو و ســدلتیان که عمده 
منابع تأمین کننده آب شرب تهران هستند اقدام نموده 
اســت که با صرف هزینه ای بالغ بــر 120 میلیارد ریال 
تصفیه خانه های فاضالب در روســتاهای آهار، انباج به 
روش O2A در مــدار بهره برداری وارد و با اســتفاده از 
آخرین تکنولوژی های روز دنیا و ظرفیت های دانش بنیان 
تصفیه خانه فاضالب روستای سعیدآباد پردیس به روش 
MBBR افتتاح و به مدار بهره برداری وارد شد و انشاء اله 
در طول سال 97 تصفیه خانه فاضالب روستای نیکنام ده و 
امام زاده داوود به روش MBBR به مدار وارد خواهند شد.
در حال حاضر با اقدامات انجام شده بیش از 92/43 درصد 
از روستاهای اســتان تهران تحت پوشش آب و فاضالب 

روستایی هستند.
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شاخص بهره مندی از آب 
شرب سالم  روستایی اصفهان 
حدود 72 درصد  است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
گفت: شاخص بهره مندی جمعیت روستایی استان اصفهان 
از آب آشامیدنی سالم ابتدای دولت تدبیر و امید 69/32 بوده 

که هم اکنون به 71/64 درصد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان اصفهان، محمدحســین قرائتی با بیان اینکه طی 
فعالیت 5 ســاله دولــت تدبیر و امید تعداد 15 روســتا به 
روســتاهای تحت پوشــش خدمات آبفار اســتان افزوده 

شــده اظهار داشــت: در حال حاضر تعداد 949 روســتا 
 اســتان اصفهان تحت پوشــش خدمات این شرکت قرار

 دارند.
وی پیرامون اینکه طی 5 ساله گذشته تعداد 30410 فقره 
انشــعاب آب و 240 فقره انشــعاب فاضالب در روستاهای 
استان اصفهان نصب شده اســت، افزود: در وضعیت فعلی 
245266 فقــره انشــعاب آب و 1082 فقــره فاضالب در 

روستاها استان نصب گردیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
اجــرای 855 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال آب  و 1224 
کیلومتر شــبکه توزیع آب، حفر و تجهیز 126 حلقه چاه، 
احداث 16450 مترمکعب مخزن ذخیره آب، و 34 ایستگاه 
پمپاژ آب در روستاهای استان را  از جمله اقدامات انجام شده 
در دولت تدبیر و امید اعالم کرد و گفت: در بخش فاضالب 
نیز  افزون بر 25 کیلومتر خط انتقال و  شــبکه جمع آوری 

فاضالب اجرا شده است.

ارتقای 2 درصدی شاخص بهره مندی روستائیان 
اصفهان از آب شرب سالم در دولت تدبیر و امید
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افتتاح   28  پروژه   عمرانی   شرکت   آب  و  فاضالب   روستا یی استان  اصفهان   در  هفته  دولت   با  اعتباری افزون بر 143 میلیارد   ریال

حجم كار اعتبار هزینه شده   جمعیت
بهره بردار شهرستان عنوان پروژه ردیف

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 5000 متر 4000 میلیون ریال 141 نفر اردستان اجرای شبکه توزیع آب روستای ظفرقند 1

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 3500 متر 4000 میلیون ریال 227 نفر اصفهان آبرسانی به روستاهای كردآباد و هریزه 2

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 9400 متر 10000 م ریال 1700 نفر اصفهان اجرای شبکه توزیع آب روستای زفره 3

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 9000 متر 7000 میلیون ریال 979 نفر تیران و كرون  اجرای شبکه توزیع آب روستاهای چشمه
احمدرضا و حسن آباد علیا 4

احداث مخزن ذخیره بتنی، حصاركشی 6000 میلیون ریال 375 نفر خوروبیابانک آبرسانی به روستاهای اردیب و هفتومان 5

احداث مخزن ذخیره بتنی، احداث فشارشکن، حصاركشی 1400 میلیون ریال 63 نفر خوروبیابانک آبرسانی به روستای حسین آباد 6

 حفر چاه عمیق، لوله گذاری خط انتقال به طول 5500 متر، احداث سیل بند،
محوطه سازی و حصاركشی 8050 میلیون ریال 2200 نفر خوانسار آبرسانی به روستای ویست 7

 حفر یک حلقه چاه، حفر تونل به طول 60 متر، لوله گذاری خط انتقال آب به طول
2500 متر، اجرای شبکه برق به طول 570 متر، خرید كانکس 5500 میلیون ریال 1500 نفر دهاقان آبرسانی به روستای علی آباد جمبزه 8

حفر یک حلقه چاه، حفر تونل به طول 5 متر 900 میلیون ریال 350 نفر دهاقان آبرسانی به روستای علی آباد گچی 9

كف شکنی چاه به عمق 5 متر، حفر تونل به طول 50 متر 920 میلیون یال 1600 نفر دهاقان آبرسانی به روستای قمبوان 10

 حفر چاه، احداث ایستگاه پمپاژ، نصب كانکس سه منظوره اتاق برق و كلرزنی و
تاسیسات، حصاركشی و محوطه سازی 1250 میلیون ریال 150 نفر شهرضا تامین آب شرب روستای هوک 11

 لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 4000 متر، تعویض 300 فقره انشعاب،
زیرسازی و آسفالت ترانشه ها با مساحت 10 هزار متر مربع 4000 میلیون ریال 2000 نفر شهرضا اجرای شبکه توزیع آب روستای اسفرجان 12

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 3000 متر، تعویض 100 فقره انشعاب 2000 میلیون ریال 200 نفر شهرضا اجرای شبکه توزیع آب روستای بوان 13

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 5500 متر 5500 میلیون ریال 1824 نفر فریدن اجرای شبکه توزیع آب روستای ننادگان 14

 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 1000 متر، احداث مخزن ذخیره بتنی با حجم
2000 مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ آب 15000 میلیون ریال 1354 نفر فالورجان 15 آبرسانی به روستای نرگان

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 5000 متر 5000 میلیون ریال 3183 نفر فالورجان  اجرای شبکه توزیع آب روستای
سهروفیروزان 16

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 5000 متر 5000 میلیون ریال 187 نفر فالورجان اجرای شبکه توزیع آب روستای وزیرآباد 17

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 2500 متر، احداث حوضچه هوادهی و تخلیه 2500 میلیون ریال 500 نفر كاشان آبرسانی به روستای بارونق 18

حفر و تجهیز چاه، احداث موتورخانه، حصاركشی و محوطه سازی 1500 میلیون ریال 1000 نفر كاشان تامین آب شرب روستای كله 19

 حفر و تجهیز چاه، خرید كانکس، اجرای خط انتقال برق به طول 500 متر، لوله
گذاری خط انتقال آب به طول 700 متر 3000 میلیون ریال 400 نفر كاشان تامین آب شرب روستای الزگ 20

لوله گذاری خط انتقال ّآب به طول 9500 متر
لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 4000 متر 35000 میلیون ریال 6433 نفر گلپایگان فاز اول آبرسانی به مجتمع  41 روستای جلگه 21

لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب به طول 2600 متر، تعویض 23 فقره انشعاب آب 900 میلیون ریال 50 نفر گلپایگان اجرای شبکه توزیع آب روستای هرستانه علیا 22

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 6300 متر، تعویض 238 فقره انشعاب 4950 میلیون ریال 800 نفر گلپایگان اجرای شبکه توزیع آب روستای نیوان نار 23

لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 6000 متر 5500 میلیون ریال 1117 نفر لنجان  اجرای شبکه توزیع آب روستاهای حاجت آقا
و چم كهریز 24

 احداث مخزن ذخیره بتنی، احداث 3 باب حوضچه شیرآالت محوطه سازی و
فنس كشی 3000 میلیون ریال 1050 نفر نایین

 فاز دوم آبرسانی به مجتمع الی سیاه )روستاهای
 هماباد علیا، هماباد سفلی، جهان آباد، معصوم

)آباد، خارزن، فیض آباد معدن و مزرعه نو
25

احداث ساختمان ، نصب دستگاه آب شیرین كن 500 میلیون ریال 2600 نفر نایین آبرسانی به روستای چوپانان 26

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 5000 متر 5000 میلیون ریال 135 نفر نایین ابرسانی به روستای مهرادران 27

 حفر و تجهیز چاه، لوله گذاری خط انتقال آب به طول 3100 متر،  احداث مخزن
 ذخیره بتنی با حجم 500 مترمکعب ، احداث ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری شبکه

توزیع آب به طول 3250 متر، حصاركشی و محوطه سازی
12550 میلیون ریال 3556 نفر نطنز  آبرسانی به مجتمع روستاهای ده آباد، فمی و

متین آباد 28

142920 م ریال 35674 نفر جمع كل
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

هم زمان بــا هفته دولت بیــش از 17 پروژه آب رســانی و یا 
تأمین آب در روســتاهای مختلف در سطح استان کرمان به 

بهره برداری رسید.
با حضور معاون عمرانی اســتاندار، رئیس کل دادگســتری 
اســتان کرمان و همچنین حضور جمعی از نمایندگان مردم 
کرمان در مجلس شورای اسالمی چندین پروژه آب رسانی به 

بهره برداری رسید.
به گزارش برقاب، شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
کرمان موفق شــد با مجاهدت و تالش شبانه روزی علی رغم 
تمام کمبودهای مالی و عدم دسترسی به پول نقد شبکه آب 
شرب بهداشتی را برای بیش از 30 هزار روستایی برقرار کند.

در این راستا در شهرستان شهربابک 3 پروژه تأمین آب برای 
64 روستا، در قلعه گنج 3 پروژه با تأمین آب برای 24 روستا 
و 2 پروژه حذف آرسنیک در روستاهای بردسیر با تأمین آب 

41 روستا اجرایی شد.
همچنین در ریگان در منطقه محروم اســتان که آب رسانی 
با ســخت ترین شــرایط در آن انجام می شــود نیز 3 پروژه 
آب رســانی برای اتصال 18 روستا به شــبکه آب شرب سالم 
به بهره برداری رســید، در شهرســتان بم یک پــروژه ویژه 
آب رســانی به 8 روســتا به بهره برداری رســید، یک پروژه 
آب رسانی در رودبار جنوب با آب رســانی برای 5 روستا و در 

شهرستان بافت نیز دو پروژه آب رسانی محقق شد.
در عنبرآباد نیز 2 پروژه آب رســانی با پوشــش 4 روســتا به 
بهره برداری رســید و در کوهبنان نیز یک روســتا در هفته 

دولت آب رسانی شد.
برای این پروژه ها 251 کیلومتر لوله گذاری انجام شــده و در 
تمامی پروژه های ذکرشــده مخزن ذخیره آب نیز بســته به 
جمعیت روستاها با حجم ها مختلف 100 تا 900 مترمکعبی 
تعریف شده و خط انتقال برق و نیز ایستگاه پمپاژ برای برخی 

پروژه ها تعریف شده است.
در همین راســتا 38 پــروژه آب رســانی روســتایی نیز در 
روســتاهای مختلف استان کلنگ زنی شــد. بر این اساس با 

هزینه مصوب 100 هــزار و 850 میلیون تومان این پروژه ها 
در روستاهای مختلف استان کلنگ زنی شدند.

7 پروژه شهرســتان کرمان، 4 پروژه در نرماشیر، 4 پروژه در 
بم، 2 پروژه در راور، 2 پروژه در بافــت، 2 پروژه در عنبرآباد، 
2 پروژه شهربابک، 2 پروژه در سیرجان در این کلنگ زنی ها 

منظور شد.
بختیاری نماینده مردم بافت و رابر در مراســم بهره برداری از 
پروژه آب رسانی در بافت با قدردانی از تالش های مجاهدگونه 
پرسنل شرکت آبفار اســتان گفت: در 2 سالی که در خدمت 
مردم هستیم شــاهد بودم مجموعه آبفار استان تالش های 

بسیار خوبی در استان انجام داده اند.
وی از طرح های بسیار بزرگ آب رسانی در نقاط صعب العبور 
شهرســتان بافت خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال اغلب 
روســتاهای منطقه به شــبکه آب رسانی روســتایی متصل 

می شود.
نماینده مردم بافت، ارزوئیه و رابر با اشــاره به بحران آب در 
کشور گفت: مردم بسیاری از روســتاها در دیگر استان ها به 
دلیل بحران آب کوچ کرده ولی در استان کرمان هنوز اوضاع 

خوب است که باید در صرفه جویی توان بیشتری بگذاریم.
بختیــاری تصریح کــرد: اعتبــارات خوبــی در بحث آب و 
سامان دهی بحران و مسائل حوزه آب انجام شده و اعتبارات 
قابل توجهی به استان کرمان در حوزه آب شهری و روستایی 

اختصاص داده شده است.
  احمد حمزه نماینده مردم 5 شهرســتان جنوبی استان نیز 
در مراسم بهره برداری از پروژه آب رسانی به مجتمع هوروئیه 
منوجان گفت: مدیرعامل شــرکت آبفار جز مدیران پرتالش 
استان هســتند به گونه ای که در تمام شهرســتان ها هر جا 
مشــکل آب داشــتیم خودشــان در منطقه حاضر و به حل 

مشکل کمک کردند.
وی گفت: بــا تکمیل این پــروژه 11 هزار نفر مــردم ما در 
جنوبی ترین نقطه اســتان از آب ســالم و بهداشتی بهره مند  

می شوند.

افتتاح و کلنگ زنی 55 پروژه آب رسانی 
در روستاهای کرمان در هفته دولت

افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب به 
روستاهای شمالی شهرستان كرمان 

در مراسمی که با حضور معاون آب و آبفا وزارت نیرو، نماینده 
مردم کرمــان و راور در مجلس، فرمانــدار کرمان و جمعی از 
مدیران آبفار استان برگزار شد، ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال 
آب به روســتاهای شــمال شهرســتان کرمان در روســتای 

سعادت آباد کرمان به بهره برداری رسید.
در این مراسم مدیرعامل شــرکت آبفار استان کرمان با اشاره 
به اینکه در این پروژه 10 روســتا تحت پوشش قرار می گیرد 
گفت: بیش از 4 هزار و 800 نفر بــا اجرای این پروژه از نعمت 

آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند.
علی رشیدی تصریح کرد: در راستای اجرای این پروژه بزرگ 
10 ایستگاه پمپاژ تعریف شده که باید احداث شوند همچنین 
80 کیلومتر خط انتقال آب و 55 کیلومتر شــبکه داخلی نیز 
لوله گذاری شده اســت. مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان 
با اشــاره به اینکه 73 هزار و 642 میلیــون ریال تاکنون برای 
اجرای پروژه هزینه شده است بیان داشت: برای تکمیل پروژه 

به 26 هزار و 897 میلیون ریال اعتبار جدید نیاز است.
وی به حجم باالی کار در آبفار اســتان اشــاره کرد و افزود: 2 
هزار کیلومتر لوله گذاری رقم بســیار بزرگی اســت که آبفار 

کرمان موفق به انجام آن شده است.
وی میزان پیشرفت پروژه های سال 97 را 30 درصد ذکر کرد.

در ادامه مراســم محمدمهدی زاهدی نماینــده مردم کرمان 
وراور در مجلس گفت: کرمان 16 ســال خشک سالی را تجربه 

کرده و امسال بدترین وضعیت خشک سالی را داشتیم.
زاهدی بیان کرد: آب شــرب کرمان از عمق 370 کیلومتری 
زمین تأمین می شود و اگر مشــکل آب کرمان برطرف نشود 
در آینده مســائل اجتماعی و امنیتی را در این بخش شــاهد 
خواهیم بود. رئیس کمیسیون تحقیقات مجلس افزود: وزارت 
نیرو تکلیــف پروژه های انتقال آب اســتان کرمــان را هرچه 
سریع تر مشــخص کند. همچنین معاون آب و آبفا وزارت نیرو 
در این افتتاحیه با اعالم آمادگی وزارت نیرو برای پشــتیبانی 
از طرح های آبی استان گفت: کرمان جز استان های با شرایط 
خاص آبی است و ما در تالش هســتیم تا دو پروژه انتقال آب 
اســتان هم انتقال نامتعــارف از خلیج فارس و نیــز انتقال از 
کوهستان به خوبی انجام شود. عباس سروش از تعیین وضعیت 
طرح انتقال آب از زاگرس به استان کرمان تا پایان امسال خبر 
داد و گفت: به زودی وضعیت مکان یابی سد مشخص می شود 

و تصمیم الزم در این خصوص اتخاذ می شود.
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سرپرست.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.اردبیل.خبر.داد:

تدوین برنامه 3 ساله مشکالت آبی مناطق روستایی اردبیل

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

سرپرست شــرکت آب و فاضالب روســتایی اردبیل گفت: در 
ســفر اخیر وزیر نیرو به این استان مقرر شــد با تدوین برنامه 
3 ساله مشکالت مناطق روســتایی اردبیل برطرف شود و در 
این زمینه اختصاص بودجه به صورت 50 درصد استانی و 50 

درصد ملی خواهد بود.
فرامرز بهنژاد اظهار کرد: در ســال جــاری نزدیک 2 میلیارد 
تومان در خصــوص تنش آبی برای اســتان اختصاص یافته و 
امیدواریم حداکثــر این مبلغ برای اســتان اردبیل تخصیص 

یابد. 
وی افزود: خیرین آب رســان در حوزه آب رســانی به مناطق 
محروم و روســتایی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، چراکه 
این موضوع تجربه موفقی در ســطح کشــور بــوده و نیازمند 
حضور جدی مؤسســات مردم نهاد نیز در این قبیل از حوزه ها 
هســتیم.  سرپرست شــرکت آب و فاضالب روستایی اردبیل 
گفت: از حدود یک هزار و 696 روستای استان اردبیل بیش از 

970 روستا از نعمت آب برخوردار هستند.
بهنژاد گفت: از جمعیت 402 هزار نفری روستانشــین استان 
اردبیل بیش از 322 هزار نفر در روســتاهای استان آب رسانی 
شــده که تنها 54 درصد از آنان در تمامی ساعات شبانه روز از 

این نعمت برخوردار هستند.
وی با اشــاره بــه اینکه مشــکالت فراوانی در ایــن حوزه در 
روســتاهای شــمال اســتان وجود دارد افــزود: 8 درصد از 
روستاهای تحت پوشش 6 ساعت از شبانه روز و 14 درصد نیز 

12 ساعت از شبانه روز از نعمت آب برخوردار هستند.
بهنژاد اشاره کرد: 272 حلقه چاه، 46 چشمه، 26 قنات و 12 
مورد برداشــت آب های ســطحی از جمله منابع عمده تأمین 
آب روستاییان اســتان اردبیل است.  وی بیان کرد: در مناطق 
محروم کمبودهای بسیاری در خصوص تأمین تانکرهای حمل 

آب شــرب داریم و این در حالی است که دستگاه های موجود 
نیز فرسوده شده است.  فرامرز بهنژاد اظهار کرد: مجتمع های 
آب رسانی در شهرستان های اردبیل، مشکین شهر، بیله سوار، 
پارس آباد، کوثر، نمین، گرمی مغان، نیر و خلخال اســت که با 
اختصاص به موقع اعتبارات می توان در طول سه تا چهار سال 

آینده نسبت به تکمیل این طرح های آب رسانی اقدام کرد.
وی خاطرنشــان کرد: این طرح های آب رسانی عالوه بر تأمین 
آب روســتاهای استان نسبت به حل مشــکل روستاهایی که 
تأسیسات و زیرســاخت های آب رســانی آن ها به مرور زمان 

مستهلک شده نیز کمک خواهد کرد.
بهنژاد سرجمع پیشرفت این پروژه های آب رسانی در اردبیل 
را 25 درصد اعالم کرد و افزود: در بخش عمران آباد شهرستان 
پارس آباد علیرغم اینکه طرح آب رسانی روستایی از سال 85 
آغاز شــده بود اما با کندی اجرای پروژه مواجــه بودیم که با 
انتخاب مشــاور جدید برای این پروژه و احصــای نواقص آن 
اجرای طرح از ســر گرفته شــده و با اتمام این طرح مشــکل 

عشایر منطقه نیز حل خواهد شد.
وی همچنین به اجرای طرح آب رســانی خروسلو در منطقه 
بیله سوار نیز اشــاره کرد و گفت: با اجرای این طرح در منطقه 
خروسلو 170 روستا تحت پوشــش قرار می گیرد که عالوه بر 
روستاهای شهرستان بیله سوار بخشی از قشالقات شهرستان 

پارس آباد را نیز پوشش خواهد داد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روســتایی اردبیل همچنین 
به اجرای طرح های آب رسانی در شهرستان گرمی نیز اشاره و 
تصریح کرد: با اجرای مجتمع آب رسانی بخش تازه کند 115 

روستای این منطقه تحت پوشش قرار می گیرد.

بهنژاد اضافه کرد: با اجرای تصفیه خانه ســد تازه کند از سوی 
آب منطقه ای اردبیل ســعی داریم تا منشــأ آب پایدار در این 
روســتاها را ایجاد کنیم که با تکمیل شدن طرح آب رسانی به 
روســتاها ما شاهد بهره مندی 115 روســتا از آب شرب سالم 
خواهیم بود.  وی گفت: در حال حاضر 56 درصد روســتاهای 
اردبیل دارای آب پایدار هســتند که پیش بینــی می کنیم با 
بهره برداری از 15 طرح در دست اجرای شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اردبیل تعداد قالب توجهی از روســتاهای استان 

صاحب آب پایدار خواهند شد.
140 پروژه اجرایی در قالب 15 مجتمع آب رسانی

فرامرز به نژاد عنوان کرد: از ســال 96، 140 پروژه اجرایی در 
قالب 15 مجتمع آب رســانی در دست اجراســت که در این 
پروژه ها تعداد 7 فقره چاه 9 دهنه چشــمه 115 کیلومتر خط 
انتقال 121 کیلومتر شبکه توزیع و 33 ایستگاه پمپاژ با اعتبار 
652745 میلیون ریال در دســت اجرا است که با بهره برداری 
از این پروژه ها تعداد 36747 نفر جمعیت از نعمت آب شــرب 

سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: در حــال حاضر 15 مجتمع آب رســانی در اردبیل 
احداث می شــود که با اتمام این پروژه ها 902 روستای استان 
اردبیــل از آب پایــدار بهره مند می شــوند که طبــق برآورد 
به دســت آمده این پروژه ها نیازمند 360 میلیارد تومان اعتبار 
است.  بهنژاد با اشاره به این که رفع تنش آبی استان اردبیل با 
تخصیص 20 میلیارد ریال اعتبار در دســتور کار قرار گرفته و 
امید می رود با تأمین اعتبــارات کافی و مورد نیاز این پروژه ها 
در کم ترین زمان ممکن به اتمام برســد تا بتوانیم به این شکل 
مشکالت موجود در این زمینه را برطرف کنیم که این مسئله 

بسیار حائز اهمیت است.
به نژاد تصریــح کرد: هم اکنــون اجرای این طرح بر حســب 
شهرســتان ها به پنج بلوک تقسیم شــده و تالش و اهتمام ما 
ایجاد تحول عظیم در روســتاهای کم برخوردار استان است تا 
بتوانند از نعمت خدادادی آب بهره مند شــوند که این مسئله 
در حال حاضر اولویت اساسی اســت و امیدواریم مورد توجه 

همگان واقع شود.
وی اظهار کــرد: امیدواریم با تعامل و همکاری مســئوالن و 
دستگاه های مرتبط اجرای این طرح ها در استان قوت بگیرد و 
تا پایان سال شاهد بهره برداری از عمده پروژه های آب رسانی 
در سطح اســتان باشیم که این مســئله به عنوان یک اولویت 
مهم و اساسی در دســتور کار قرار داده شده و تالش بر تحقق 

بخشی اجرای این پروژه هاست.
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عملیات اجرایی بازســازی خطوط انتقــال و توزیع 10 
روستای شهرستان دشــتی استان بوشهر با 91 میلیارد و 
78 میلیون ریال اعتبار روز ســه شنبه در آئینی با حضور 

شماری از مسئوالن استانی از جمله استاندار آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان بوشهر، مدیرعامل این شرکت در ارتباط با  پروژه های 
یاد شــده گفت: پروژه های بازسازی شــبکه های توزیع 
روستاهای الور شرقی، گنخک هاو خطوط انتقال کبگان، 
گلستان و الور ساحلی ظرف مدت 12 ماه اجرایی می شود.

مســعود نصوری افزود: در پروژه روستاهای الور شرقی و 
گنخک ها به ترتیب 18 میلیارد و 500 میلیون ریال و 18 

میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود.
وی ادامه داد: در پروژه بازسازی خطوط انتقال روستاهای 
کبگان، گلستان و الور ساحلی نیز 20 میلیارد ریال اعتبار 

سرمایه گذاری می شود.
نصوری عنوان کرد: پروژه بازســازی شبکه توزیع دهوک 
و حناشور نیز با هشــت میلیارد و 75 میلیون ریال اعتبار 

ظرف مدت 6 ماه اجرا می شود.
وی یادآور شــد: پروژه بازسازی شبکه توزیع آب روستای 

تلخو نیز 12 میلیــارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار ظرف مدت 10 ماه عملیاتی می شود.
نصوری افزود: در پروژه بازســازی شــبکه 
توزیع روستای عربی نیز 14 میلیارد ریال 
سرمایه  گذاری می شود که پیش بینی شده 

این پروژه ظرف مدت 10 ماه اجرا شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان بوشهر یادآور شد: جمعیت هدف این 
10 روستا 1582 خانوار با پنج هزار و 570 

نفر جمعیت است.
وی افزود: طول شــبکه توزیــع و خطوط 

انتقال این روســتاها به ترتیب 45.5 و 6.5 کیلومتر است 
که منبع تامین آب آنها نیز خط انتقال آب کوثر و 2 حلقه 

چاه در روستاهای الور شرقی و دهوک و حناشور است. 

استاندار بوشهر با اشاره به افتتاح پروژه های دشتی در هفته 
دولت گفت: با برنامه ریزی انجام شــده 52 میلیارد تومان 

پروژه در دشتی در هفته دولت افتتاح می شود.  
عبدالکریم گراوند نیز در این آئیــن از افتتاح بیش از 10 
هزار میلیارد ریال پروژه در استان بوشهر خبر داد و اظهار 
داشت: این پروژهها در بخشــهای عمرانی، زیرساختی، 
محرومیتزدایی، عمران شــهری و روســتایی، تولیدی، 
اقتصادی و اشتغالزایی است.  وی با بیان اینکه پروژه های 

عمرانی در 10 شهرستان استان بوشــهر در هفته دولت 
افتتاح می شــود خاطرنشــان کرد: امروز در شهرستان 
دشتی 5 پروژه عمرانی مورد بهره برداری قرار گرفت که این 

پروژه ها در بخش های مختلف در راستای تحقق مطالبات 
مردم و اشتغال زایی است.

استاندار بوشهر از افتتاح پروژه های پنجمین روز از هفته 
دولت در دشتی خبر داد و بیان کرد: امروز در پنجمین روز 
از هفته دولت پنج پروژه عمرانی با اعتبار 390 میلیارد ریال 

در شهرستان دشتی افتتاح می شود.
گراوند با اشــاره به افتتاح پروژه های دشتی تا پایان هفته 
دولت گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان هفته دولت 
520 میلیــارد ریال پروژه در دشــتی افتتاح و یا عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
وی با بیان اینکه تکمیــل و افتتاح پروژه  های عمرانی در 
دستور کار قرار دارد افزود: حجم پروژه های هفته دولت 
استان بوشهر با توجه به تمرکزی که در تکمیل طرح های 
نیمه تمام شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 96 
درصد رشد نشان می دهد.  فرمانداری شهرستان دشتی 
نیز گفت: خدمــات دولت تدبیر  و امیــد در حوزه های 
عمرانی شهرستان دشتی بســیار قابل توجه و شایسته 

تقدیر است.
عبداهلل نادری افزود: در این ارتباط پروژه آبرسانی شرکت 

آب و فاضالب روســتایی استان بوشهر گامی ارزشمند در 
راستای کاهش هدر رفت آب روستا و افزایش پایداری آب 

شرب روستا است.

عملیات اجرایی بازسازی خطوط انتقال و شبکه  توزیع
 10 روستای شهرستان دشتی آغاز شد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

عملیات اجرایی بازسازی خطوط انتقال و شبکه  توزیع
 10 روستای شهرستان دشتی آغاز شد

عملیات اجرایی فاز نخست  نوسازی شبکه توزیع روستای چهار روستایی شهرستان گناوه 
روز چهارشنبه در آئینی با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روســتایی استان بوشهر، عامری در آئین 
یاد شــده گفت: تعداد خانوارهای تحت پوشش پروژه  نوسازی شبکه توزیع روستای چهار 
روســتایی 610 خانوار با 2 هزار و 450 نفر جمعیت اســت.  وی بیان کرد: این پروژه ظرف 

مدت 10 ماه با 10 میلیارد ریال ریال  اجرایی می شود.
عامری یادآور شد: منبع تامین آب روستای چهار روستایی خط انتقال کوثر است که طول 
شبکه توزیع آن نیز 6 کیلومتر است.  وی افزود: با توجه به نقش انکار ناپذیر نوسازی شبکه 
های توزیع در هدر رفت آب این مهم در دســتور کار جدی امور آبفار شهرستان قرار گرفته 

و بر حسب اولویت یکی پس از دیگری در روستاهای شهرستان گناوه عملیاتی می شود.

عملیات اجرایی نوسازی شبکه توزیع روستای چهار روستایی آغاز شد
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آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
از کلنگ زنی 3 پروژه و بهره برداری 15 پروژه آب رســانی 

هم زمان با هفته دولت در این استان خبر داد.
سید مصطفی هاشمی با اشاره به برنامه های هفته دولت در 
استان همدان گفت: 3 پروژه مجتمع آب رسانی »فتح آباد« 
و »قلقل« از توابع شهرســتان تویسرکان و تصفیه خانه آب 
گاماسیاب از توابع شهرســتان نهاوند در هفته دولت سال 

جاری کلنگ زنی می شود.
وی بابیــان اینکه 15 پــروژه عمرانی نیز بــه بهره برداری 
خواهد رسید، اضافه کرد: آب رســانی به روستاهای »گل 
کهریز«، »ده دلیان«، »قاســم آباد« و »شیرآباد« از توابع 
شهرســتان همدان در هفته دولت ســال جــاری صورت 

می گیرد.
هاشــمی از دیگر پروژه های قابل افتتــاح در هفته دولت 
سال جاری را آب رسانی به روستای »کسب«، »کمازان« و 

»گنبد« از توابع شهرستان مالیر عنوان کرد.
وی افزود: در این هفته با حضور جمعی از مسئوالن استانی 
آب رسانی به روســتاهای »طاهرلو«، »مخور«، »ایده لو« 
و »سراب« از توابع شهرســتان کبودرآهنگ نیز عملیاتی 

می شود.
وی عنوان کرد: آب رسانی به 4 روستای »سیمین«، »گره 
چغا«، »چم کبود«، »دهفول« و »دهنو علیا« نیز در هفته 

دولت امسال در دستور کار است.
هم زمان با ســومین روز از هفته دولت، طرح آب رســانی 
به روستای سیمین شهرســتان بهار از مجتمع آب رسانی 
شهید محمدحسین آشوری، شهید سال شهرستان بهار به 

بهره برداری رسید.
در ایــن آیین که بــا حضور تعــدادی از اهالی روســتا و 
مسئوالن برگزار شد، عملیات آب رسانی به روستایی هزار 
و 653 نفری سیمین با 534 خانوار به طور رسمی آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
گفت: اجــرای این طرح از ســال 96 آغاز و بــرای آن یک 
میلیارد و 199 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه 

شده است.
سید مصطفی هاشــمی بیان کرد: آب رســانی به روستای 
سیمین شــامل ایجاد خط انتقال و اصالح و توسعه شبکه 
خانگی بــه طول 3 کیلومتر، ســاخت مخــزن بتنی 500 
مترمکعبی و فنس کشی و محوطه سازی، ساخت حوضچه 

بتنی شیرآالت و نایروبی و ساماندهی قنات می شود.
وی از افتتــاح 15 طرح و آغاز عملیــات اجرایی 3 طرح به 
مناسبت هفته دولت در استان خبر داد و افزود: از مهم ترین 
این مــوارد می توان به آغــاز عملیات اجرایی شــبکه های 
جمع آوری و انتقال فاضالب روســتاها برای نخســتین بار 
در استان و نخســتین تصفیه خانه آب روستایی استان در 

نهاوند اشاره کرد.
هاشــمی اعالم کرد: سال گذشــته از محل اعتبارات ملی، 
صندوق توســعه ملــی و اعتبارات اســتانی نزدیک به 60 
میلیارد تومان به بخش آب روستایی اختصاص یافته و 16 
طرح تعمیر و نگهداری هم به بخش خصوصی واگذارشده 

که اثرگذاری بسزایی در انجام کارها به دنبال دارد.

200 میلیون دالر برای اجرای پروژه های 
روستایی

نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی گفت: بر 
اســاس یکی از مصوبات مجلس مبلغی از صندوق توسعه 
ملی معادل 200 میلیون دالر به اجرای پروژه های روستایی 

تخصیص یافت.
در مراســمی با حضور نماینده مردم همــدان در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار همدان، مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان همدان و جمع دیگری از مسئولین 

ظهر دوشنبه پروژه اجرای شبکه داخلی آب شرب روستای 
تفریجان کلنگ زنی شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
در آئین کلنگ زنی اجرای شبکه داخلی آب شرب روستای 
تفریجان ضمن گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به اینکه 
بر اساس یکی از مصوبات مجلس مبلغی از صندوق توسعه 
ملی معــادل 200 میلیــون دالر به پروژه های روســتایی 
تخصیص یافت، گفت: روستای تفریجان یکی از روستاهای 

هدف گردشگری است.
وی بابیــان اینکه اجــرای چنین پروژه هایــی از نیازهای 
ضروری این روســتا اســت، گفت: این روســتا و ســایر 
روســتاهای در مســیر عنوان باغ شــهر همدان را به خود 

اختصاص می دهند.
حاجی بابایی عنوان کرد: پروژه های مهمی از قبیل احداث 
تأسیسات آب رسانی، ایجاد شبکه های جمع آوری فاضالب 
و پروژه دو خطه شــدن جاده ارزانفود بــه همدان ازجمله 
پروژه های در دســت اقدام و جزء برنامه هــای دولت برای 

منطقه مذکور است.
حاجی بابایی منطقــه تفریجان را قطبی گردشــگری به 
منظور جذب گردشگر دانست و یادآور شد: باید به سمتی 
حرکت کنیم که زیرســاخت های الزم بــرای این امر مهم 

فراهم شود.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان همدان نیز 
با اشــاره به اینکه با راه اندازی مجتمع سنگستان 2 هزار و 
149 نفر معادل 691 خانوار از نعمت آب شــرب برخوردار 
می شوند، گفت: این پروژه شامل 17 کیلومتر شبکه داخلی 

آب شرب است.
محمدحسنی ادامه داد: پروژه مذکور از محل اعتبارات ملی 
و در راستای تکمیل مجتمع آب رســانی روستایی کلنگ 
زنی شــد و برآورد اعتبارات برای این پروژه معادل 16 هزار 

بهره  برداری از
 15 پروژه 
 آب رسانی هم زمان 
با هفته دولت
 در همدان

مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی
 استان همدان خبر داد:
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میلیون ریال است.
حسنی با بیان اینکه روســتای تفریجان از مجتمع 
سنگستان تأمین آب می شود، اظهار کرد: شبکه های 
این روســتا در حدود 16 کیلومتر فرسوده و البته در 
برخی از نقاط دو شبکه ای و در بعضی از موارد آهنی 

و قدیمی بود.
وی افزود: بــا تالش های صورت گرفتــه قرار بر این 
است که شبکه روستایی تفریجان با اعتباری افزون 

بر 16 هزار میلیون ریال تعویض شود.
مدیر آب و فاضالب روستایی شهرستان همدان روز 
دوشــنه در آیین افتتاح این طرح ها اظهار داشــت: 
عملیات اجرای شــبکه داخلی آب شــرب روستای 

تفریجان با اعتبار 16 میلیارد ریال آغاز شد.
کمال حســنی با بیان اینکه این عملیات در مسیری 
به طول 17 کیلومتر اجرا می شــود، افــزود: اعتبار 
این طرح از محل اعتبارات ملی در راســتای تکمیل 

مجتمع های آب رسانی روستایی تأمین شده است.
وی تأکید کرد: بهره برداری از ایــن طرح، آب مورد 
نیاز 2 هزار و 149 تن در قالب 691 خانواده روستای 

تفریجان را تأمین می کند.

شبکه جمع آوری فاضالب محور گردشگری 
امام زاده محسن )ع(

در ادامه برنامه های هفته دولت و با حضور نمایندگان 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی و فرماندار 
همــدان پروژه شــبکه جمع آوری فاضــالب محور 

گردشگری امام زاده محسن )ع( کلنگ زنی شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی در این مراســم با شــاره به اینکه اجرای 
پروژه مذکــور از اهمیــت باالیی برخوردار اســت، 

گفت: با اجرای ایــن پروژه در حــدود 40 هزار نفر 
از جمعیت روستایی اســتان همدان از نظر شرایط 

زیست محیطی ایمن می شوند.
وی ادامه داد: این پروژه در روســتاهای در مســیر 
امام زاده محســن )ع( اجرایی می شــود و از همین 
حیث گردشگران نیز از مزایای آن بهره مند می شوند 
که این امر نشان دهنده آن اســت که این پروژه یک 

پروژه ملی است.
حاجــی بابایی با بیــان اینکه ازاین پس این مســیر 
به عنوان باغ شــهر همدان مورد بهره بــرداری قرار 
خواهد گرفت؛ عنــوان کرد: با تمام تــوان به دنبال 

تأمین اعتبارات این پروژه خواهیم بود.
وی همچنین عنــوان کرد: ازآنجاکه پــروژه مذکور 
پروژه ای عظیم اســت انتظار می رود اعتبارات آن از 

مرز 20 میلیارد تومان نیز عبور کند.

همدان استانی توریست پذیر با 4 محور 
مهم گردشگری است

دیگر نماینده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شورای اســالمی نیز گفت: همدان استانی توریست 
پذیر با 4 محور مهم گردشــگری اســت که یکی از 
محورهای یادشده مسیر محور امام زاده محسن )ع( 

است.
امیر خجســته افزود: این محور نیازمند ساماندهی 
اســت که البته اقداماتی با همراهی مردم منطقه به 

انجام رسیده است.
وی با بیــان اینکه جمع آوری فاضــالب و اتصال به 
کلکتور از جمله اقدامات عظیمی است که به زودی 
به نتیجه می رســد، اظهار کرد: ساماندهی فاضالب 
به معنای نجات محور گردشــگری امام زاده محسن 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان همدان نیز در 
این آئین با بیان اینکه بر اساس اعالم سازمان برنامه وبودجه کشور 
پروژه جمع آوری فاضالب، انتقال و اتصال به کلکتور شــهر مریانج 
محور امامزاده محسن از اعتبارات ملی برخوردار خواهد شد، گفت: 
استاندار همدان نیز قریب یک میلیارد تومان از اعتبارات استانی را 
برای این پروژه در نظــر گرفته اگرچه این اعتبارات هنوز به صورت 

رسمی ابالغ نشده است.
4 روستا از سیستم جمع آوری فاضالب برخوردار خواهند شد

سید مصطفی هاشــمی با بیان اینکه عملیات اجرایی خط انتقال 
فاضالب و اتصال به کلکتور شــهر مریانج امروز به صورت نمادین 
کلنگ زنی شــد، اظهار کرد: بــا بهره برداری از پروژه 4 روســتای 
ســوالن، موئیجین، توئیجین و وفرجین از سیســتم جمع آوری 

فاضالب برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: بر این اســاس 8 هــزار و 322 نفر معادل یک هزار و 

534 خانوار از مزایای اجرای پروژه بهره مند می شوند.
هاشمی با بیان اینکه پروژه از قسمت پایین دست و از شهر مریانج 
آغاز می شــود، اظهار داشــت: این پروژه با برآورد اولیه 140 هزار 
میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و اســتانی و در راستای تکمیل 

مجتمع های آب رسانی روستایی کلنگ زنی شد.
وی عنوان کرد: این پروژه شامل 50 کیلومتر خط انتقال فاضالب 
است که با اجرای کامل آن محیطی پاک و سالم برای اهالی روستا 

فراهم می شود.
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فیض اله پاســره با اعالم این خبر افزود: یک هزار و 641 
روســتا در کهگیلویه و بویراحمد داریم که از این تعداد 
722 روستا 20 خانوار و باالتر هستند و جمعیتی حدود 

287 هزار و 304 نفر را دارند.
وی عنوان داشت: 979 روســتا با جمعیت 276 هزار و 
46 نفر تحت پوشــش آب و فاضالب روستایی هستند 
که معادل 89 درصد جمعیت روستایی کل استان است.

پاسره گفت: 225 روستای استان با جمعیت 29 هزار و 
600 نفر تحت پوشش آب رسانی سیار قرار دارند و با 14 

تانکر به صورت مستمر به آن ها آب رسانی می شوند.
این مســئول بیان داشــت: تعداد 18 پروژه با اعتباری 
بیــش از 336 میلیارد ریــال از محل اعتبــارات ملی و 

صندوق توسعه در دســت اجراســت که با اتمام آن ها 
یک ســوم جمعیت روســتایی )معادل 107 هزار نفر( 

برخوردار می شوند.
وی همچنیــن گفــت: 90 درصد جمعیت روســتایی 
این اســتان از شبکه آب رسانی بهداشــتی برخوردارند. 
شاخص برخورداری روستاهای استان از آب آشامیدنی 
سالم با رشد 5/5 درصدی از 68 درصد به 73.15 رسیده 
است.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
کهگیلویــه و بویراحمد گفت:114 طرح آب رســانی با 
اعتبار بیش از 600 میلیارد ریال در مناطق مختلف این 

استان در دست اجراست.

فیض اله پاسره به پروژه های هفته دولت هم اشاره کرد 
و افزود: 12 پروژه با اعتبــاری قریب به 80 هزار میلیون 

ریال در هفته دولت کلنگ زنی و افتتاح می شود.

ایجاد خدمات مبتنی بر وب برای اولین بار
او در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره به اهمیت 
ســالمت آب، گفت: بزرگ ترین و مجهزترین آزمایشگاه 
آب روستایی کشور با اعتبار 20 میلیارد ریالی با قابلیت 
انجام آزمایش های میکروبی و شــیمیایی و موضوعات 

تحقیقاتی راه اندازی و بهره برداری شد.
پاســره ضمن بیان اهمیت اســتفاده از تکنولوژی های 
روز برای افزایش ســرعت و کیفیت ارائه خدمات، بیان 

برخورداری 90 درصد 
روستاهای
 کهگیلویه و بویراحمد
 از آب آشامیدنی
مدیرعامل.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.استان.کهگیلویه.و.بویراحمد.گفت:.
از.1641.روستای.کهگیلویه.و.بویراحمد،.979.روستا.با.جمعیت.29.هزار.و.600.
نفر.معادل.89.درصد.جمعیت.روستایی.استان.تحت.پوشش.آب.و.فاضالب.
روستایی.هستند.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان 
كهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
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تعداد روستای تحت اعتبار )میلیون ریال(شهرستانپروژهردیف
پوشش این پروژه ها

15001كهگیلویهقلعه جلو1

29002كهگیلویهده انار سر دره2

69152كهگیلویهالگن جاورده3

79881گچساراناصالح شبکه امامزاده جعفر4

68132گچسارانسرآب ننیز، تلخاب شیرین5

34002گچسارانآب انجیر علیا و سفلی6

18701دنادرب كالت )مخزن(7

6029.12بهمئیكت و گنبد بردی8

22001بویراحمداسالم آباد جلیل9

33001بویراحمدتاوه بادام، اوالد علی مؤمن10

3190016بویراحمدسپیدار، دلی بجک11

59701بویراحمدجهان آباد دشت روم12

12 پروژه – 10 پروژه افتتاحی و دو جمع
80785.132پروژه كلنگ زنی

داشت: قرائت آنالین قبوض، صدور و واریز وجه در لحظه 
را در ســال 96 باهدف اصالح برخی ایرادات سیســتم 
دستی گذشــته و البته بهبود قابلیت پیگیری و مرتفع 
شدن گالیه مندی های مردمی در مدار بهره برداری قرار 

گرفت.
وی گفت: امروز شــاهد رونمایی از نوین ترین سیســتم 
مکان یابــی تأسیســات )web GIS( در آب و فاضالب 
روستایی هســتیم، این سیســتم عالوه بر اینکه ابزاری 
برای بهبود مدیریت اســت، دسترســی ما به اطالعات 
تأسیسات و ارائه آن به سایر ســازمان ها را بدون نیاز به 
زمان و مکان خاص به صــورت الکترونیکی فراهم آورده 

است.
پاســره افزود: اســتفاده از انرژی های پاک و محصوالت 
کم خطر نیز در سال های اخیر به جد مدنظر بود، در این 
راســتا اولین سیستم تولید برق با اســتفاده از پنل های 
خورشــیدی با قابلیت ذخیره برق با اعتباری قریب به 2 
میلیارد و 500 میلیون ریال عملیاتی شد که پیش بینی 
ما صرفه جویی ســاالنه 700 میلیون ریال در شــرکت 
است. مدیرعامل آب و فاضالب روستایی گفت: سیستم 
نوین گندزدایی آب نیز از دیگر اقدامات شــرکت آب و 
فاضالب روستایی در سال های اخیر بود، در این سیستم 
به جای کلر که مشکالتی به ویژه برای نگهداری آن وجود 
دارد از الکترولیــز نمک طعام به عنوان روشــی بی خطر 
برای تولید کلر در فرایند سالم سازی استفاده می شود و 
هم اکنون قریب به 30 دستگاه الکترولیز نمک طعام در 

نقاط مختلف استان راه اندازی شده است.
پاســره خاطرنشــان کرد: در محورهــای اقتصادی و 
توســعه بخش خصوصی هم اقدامات خوبی شد، تمامی 
خریدها به واسطه افزایش سرعت و کیفیت و البته بستن 
گلوگاه های فســاد به بخش خصوصی واگذار شــد، از 
طرفی بخشــی از اقدامات باال نیز مســتقیماً در کاهش 

هزینه ها و بهبود خدمات به سرانجام رسید.
فیض اله پاسره تصریح کرد: در زمینه تکریم ارباب رجوع 
به عنــوان اصلی ترین پایه و رکن پایداری شــرکت های 
خدمات رســان، عــالوه بر راه انــدازی میــز خدمت، 
ســامانه های ارتباط مستقیم ازجمله ســامانه پیامکی 
5000464690 و ارائــه خدمات الکترونیکی در وب گاه 
ما به نشانی www.abfar-kb.ir در اختیار این عزیزان 

هست.

آزمایشگاه آب
وی افزود: بزرگ ترین و پیشــرفته ترین آزمایشگاه آب 
روســتایی در کشــور، باقابلیت های تحقیقاتی مدرن با 
اعتبار 14 میلیارد ریالی در سال 96 بهره برداری شد که 
اتفاقات در همان ســال هم در زمینه راه اندازی و تجهیز 
آزمایشگاه رتبه اول در بین آب و فاضالب های روستایی 

کشور را کسب کردیم.

)WEB GIS( وب جی آی اس
پاســره گفت: راه اندازی سیستم پیشرفته مبتنی بر وب 
مکان یابی جغرافیایی تأسیسات با قابلیت ارائه اطالعات 
و مدیریت تأسیســات به زمان و مکان خاص نیاز ندارد، 
در هــر لحظه و هر جــای دنیا اراده کنیــم به اطالعات 

دسترسی داریم.

سیستم نوین گندزدایی آب
او اضافه کرد: به واســطه خطرات جابه جایی و انبار کلر، 
برای اولین بار در اســتان اســتفاده از گندزدای با نمک 
طعام کــه درواقع روشــی بدون خطر بــرای تولید کلر 
درون فرایند و سالم سازی آب است را عملیاتی کردیم و 
هم اکنون در حدود 30 منبع آب اســتان به این دستگاه 

الکترولیز نمک طعام مجهز شده اند.

قرائت آنالین
این مســئول همچنین گفت: سیســتم قرائت و صدور 
در لحظه قبوض با امکان پرداخت فوری را در ســال 96 

راه اندازی کردیم.

برون سپاری و تقویت بخش خصوصی
او تأکید کــرد: کلیه خدمــات و خریدهــا برای حذف 
گلوگاه های فســاد و افزایش ســرعت و کیفیــت ارائه 
خدمات با نظارت مســتمر ما بــه بخش های خصوصی 

واگذار شد.

استفاده از انرژی پاک خورشیدی
 برای تولید برق

پاسره افزود: پنل خورشــیدی با منبع ذخیره و قابلیت 
تولید 10 کیلووات برق و هزینه حدود 2 میلیارد و 500 
میلیون ریال، عــالوه بر رفع خاموشــی های احتمالی، 
تأثیر بسزایی در صرفه جویی انرژی دارد )ساالنه تا 700 

میلیون ریال صرفه جویی ریالی دارد(.

ایجاد اولین تصفیه خانه فاضالب روستایی
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگرچــه اولویت اول ما آب 
است اما ما به ســمت بازچرخانی آب هم رفتیم، این کار 
را از روستاهایی که احتمال آلودگی آب آن ها به واسطه 
گسترش روستاها وجود داشت آغاز کردیم، تصفیه خانه 
شــوتاور هم اکنــون به مرحلــه بهره برداری رســیده، 
انشــعاب های فاضالب این روســتا به صــورت رایگان 
وصل شــده دو پروژه تصفیه خانه دیگر نیز در دشت روم 

بویراحمد و طولیان کهگیلویه در دست اقدام داریم.
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امام.حسین.)ع(.:
خداوندا.!.انجام.کارهای.خیر.را.برای.مردم.به.دست.من.اجرا.کن

عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن در سال 96

سخن.مدیرعامل:
خدای متعال را شــاکریم که نعمت خدمت رســانی به 
مردم پاک و شــریف روســتاهای گیالن را به ما ارزانی 
داشت تا بتوانیم در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و دولت کریمه تدبیر و امید و ایجاد 
زیرساخت های مناسب، گام های مهم و اساسی برداریم.

از این رو در راستای عرضه خدمات شرکت آب و فاضالب 
روستایی گیالن، با همت و تالش کارکنان خدوم شرکت 

و رهنمودها و حمایت های بی شــائبه تمامی مسووالن 
ارشد کشور و استان، کتابچه عملکرد سال 1396 تهیه 

و به حضورتان تقدیم گردیده است.
باشد که مرضی حق تعالی قرار گیرد. 

محبعلی.رنج.ور
رئیس.هیأت.مدیره.و.مدیرعامل

.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.گیالن

عملکرد پروژه های معاونت بهره برداری
حجم عملیاتواحدعنوان فعالیتردیف 

100كیلومتراصالح و بازسازی شبکه توزیع1

ترمیم، محوطه سازی و نقاشی مخازن 2
12بابهوایی و زمینی

4حلقهویدئومتری و بهسازی چاه ها3

20كیلومترتوسعه شبکه توزیع4

5حلقهتجهیز و الیروبی چاه5

4دستگاهنصب كنتور حجمی6

84روستاآبرسانی سیار7

185309مترمکعبآبرسانی سیار8

353دستگاهتعمیر الکتروپمپ و تابلو برق9

تهیه و نصب تابلو برق، كنترل دور، 10
13دستگاهخازن و فلومتر بی سیم

627628 /  93.8% مورد/مطلوبیتكلرسنجی11

38909 /  99.3% مورد/مطلوبیتآزمون میکروبی12

2970موردآزمون شیمیایی13

پروژه های اجرایی آبفار گیالن در یک نگاه
بهره برداریطرح جامعاستانیشرح عملیاتردیف

1881220تعداد پروژه1

31330113تعداد روستا2

1915271378461621تعداد جمعیت )نفر(3

5120مطالعه )طرح(4

44020بهسازی چشمه )دهنه(5

783حفر چاه )حلقه(6

405تصفیه خانه فیزیکی )باب(7

22312ایستگاه پمپاژ )باب(8

لوله گذاری خط انتقال 9
117.89773)كیلومتر(

لوله گذاری شبکه توزیع 10
23128827)كیلومتر(

تعداد مخازن زمینی و 11
2740هوایی )باب(

حجم مخازن زمینی و هوایی 12
309813500)مترمکعب(
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پروژه های اجرایی شهرستانها

شهرستانردیف
تعداد اعتبـارات كـل )میلیون ریال(

پروژه
تعداد 
روستا

تعداد 
جمعیتخانوار

تخصیصمصوب

5019415598111229239753آستارا1

آستانه 2
4175114548588482210اشرفیه

483132835291419515525املش3

63200184846723026904بندر انزلی4

12364840586173327699716تالش5

4024981935782946349056332رشت6

5981023772121230259588رضوانشهر7

76135432853340714721084رودبار8

51739313711522394911624رودسر9

377502199591713693915سیاهکل10

5362322335161859113036شفت11

82375302431222703521403صومعه سرا12

63992357871825568817332فومن13

12985442804750597318956الهیجان14

840552879972827368824لنگرود15

2328275553513034083ماسال16

139221959909220935953099220285جمع كل

عملکرد سرمایه گذاری تاسیسات و شبکه آب شرب
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مهندس درویشــعلی کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی خوزســتان در نشســت خبری که به مناسبت هفته 
دولت و در محل نمایشــگاه بین المللی اهواز برگزار شد، اظهار 
کرد: در ســه سال گذشته در شــرکت آب و فاضالب روستایی 
خوزســتان یک انقــالب در حوزه آبرســانی به روســتاهای 

خوزستان رخ داده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان عنوان 
کرد: از ســال 92 تاکنون 62 پروژه نیمه تمــام و پروژه جدید 
در سطح استان اجرایی شــده و به اتمام رسید و 745 روستا با 
بهره برداری از این پروژه ها از نعمت آب آشــامیدنی برخوردار 

شدند.
وی افــزود: جمعیت بهره مند از این پروژه هــا 82 هزار و 423 

خانوار معادل 494 هزار و 538 نفر هستند.
کریمی ادامه داد : طول شــبکه توزیع پــروژه هایی که در پنج 
سال گذشــته به بهره برداری رســیدند 905 کیلومتر و 673 
کیلومتر طول خطوط انتقال این پروژه ها  بوده است. همچنین 
حجم مخازنی که در سطح استان خوزســتان احداث شده اند 
27 هزار و 230 متر مکعب و تعداد مشترکینی که در طول این 

مدت افزوده شدند بیش از 80 هزار مشترک بوده است.
وی افزود: بهبود شاخص کیفی آب روســتایی از 93 درصد به 
98.1 رسیده است . همچنین 74 دســتگاه کلریناتور به تعداد 
دســتگاه های کلرزنی این شــرکت در طول پنج سال گذشته 

افزوده شد.
کریمی ادامه داد: در 3ســال گذشــته پنج آزمایشــگاه را به 
آزمایشگاه های موجود در سطح استان اضافه کردیم و مجموع 
آزمایشگاه های آب شرب در شــرکت آب و فاضالب روستایی 
خوزســتان به 10 آزمایشگاه رســید. همچنین 27 هکتار در 
مجموعه تاسیســات این شــرکت برای حفظ سالمت محیط 
و کاهش نفــوذ ریزگردهــا درختکاری و فضای ســبز احداث 

کرده ایم.
وی تصریح کرد: مهمترین اتفاقی که در یک یا دو سال گذشته 
در حوزه آب و فاضالب روستایی خوزستان رخ داده آبدار شدن 
کلیه روستاهای شهرســتان کارون در سال گذشته بوده است. 
در شهرســتان کارون با 65 روســتا و حدود 40 تا 45 هزار نفر 

جمعیت دیگر مشکل آبرسانی و آب شرب وجود ندارد.
کریمی گفــت: همچنین در شهرســتان اندیــکا دو پروژه به 
بهره برداری رسید که در مجموع 111 روستا و حدود 54 هزار 

نفر با بهره برداری این پروژه ها از نعمت آب بهره مند شدند.
وی بیان کرد: فاز اول پروژه آبرســانی به روســتاهای دهستان 
جفال در شهرســتان شــادگان، فاز اول پروژه آبرسانی به پنج 
روستای دهســتان هپرو و پروژه آبرسانی شــهدای جنگیه در 

شهرستان کارون از دیگر پروژه های اجرا شده است.
کریمی افزود: بهره برداری از پروژه آبرســانی به 18 روســتای 
شلمچه در خرمشــهر یکی دیگر از پروژه های انجام شده است 

 تامین آب شرب سالم و بهداشتی
 برای745 روستای استان خوزستان

مدیر عامل شركت آب و فاضالب روستایی خوزستان عنوان كرد:

انقالب در آبرسانی به روستاهای استان خوزستان

که همزمان 18 روســتا در خرمشــهر از آب شــرب برخوردار 
شدند.

وی گفت: بهره برداری از فاز اول پروژه آبرســانی به روستاهای 
حاشیه رودخانه دز در شهرســتان اهواز یکی دیگر از پروژه ها 
بود که در فاز اول هشــت روســتای فاقد آب از این پروژه بهره 
مند شدند و به زودی در فاز دوم سه روستای دیگر از این پروژه 

بهره مند می شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان بیان کرد: 
میزان آبرسانی در سال 92، 96 روستا با جمعیت 78 هزار نفر، 
سال 93، 63 روســتا با جمعیت بالغ بر 38 هزار نفر، سال 94، 
220 روستا با جمعیت 129 هزار نفر، در سال 95، 196 روستا 
با جمعیت 86 هزار نفر و در سال 96، 170 روستا با جمعیت 79 

هزار نفر بوده است.
وی تصریح کرد: در مجموع در سراسر نقاط روستایی خوزستان 
به طور متوسط بین 2 تا 3 پروژه در حال اجرا داریم. یعنی هیچ 

نقطه در خوزســتان وجود ندارد که در بحث آبرسانی روستایی 
پروژه ای نداشته باشیم. بنابراین در مجموع در خوزستان بیش 
از 100 پروژه در حال اجرا وجود دارد.در پنج ســال گذشته در 
بحث آب شرب روســتایی سابقه نداشــتیم که همزمان 100 

پروژه در حال اجرا داشته باشیم
کریمی بیان کرد: در ســال 94 اعتبارات قابل قبول بود اما در 
ســال 95 و 96 عالوه بر خشکسالی 15 ساله، دچار خشکسالی 
شدید اعتبارات عمرانی بودیم و همه کارهایی که در بخش آب 
روستایی انجام شده است در شــرایطی بود که با بحران منابع 
مالی مواجه بودیم؛ امســال نیز علیرغم عدم ابــالغ اعتبارات 
عمرانی همچنان پروژه ها به صورت فعال در حال کار هستند و 
تا پایان سال جاری بســیاری از پروژه ها به مرحله بهره برداری 

می رسند.
وی با بیان اینکه دو پروژه بزرگ در ســطح اســتان کلنگ زنی 
شدند و در حال اجرا هســتند، گفت: این پروژه ها شامل حدود 
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55 کیلومتر خط انتقال در مســیر غیزانیه و 55 کیلومتر خط 
انتقال در هفتکل اســت که تا پایان سال جاری به بهره برداری 

می رسند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان بیان 
کرد: همچنیــن کلنگ زنی 3 پروژه آبرســانی روســتایی در 
شهرســتان گتوند،کلنگ زنی پروژه مجتمع آبرســانی ماهور 
برنجی شهرســتان دزفول،کلنــگ زنی پروژه آبرســانی به 6 
روستای فاقد آب شهرستان امیدیه،کلنگ زنی پروژه آبرسانی 
به 7 روستای فاقد آب شهرســتان باوی،کلنگ زنی پروژه های 
آبرسانی به روستاهای بخش لهبری شهرستان مسجدسلیمان، 
کلنگ زنی پروژه های آبرســانی به روســتاهای بخش مرکزی 
شهرستان مسجدسلیمان و کلنگ زنی فاز دوم پروژه آبرسانی 
به 7 روستای شاوه ها شهرستان رامشیر از پروژه های آبرسانی 

هستند که از ابتدای سال جاری آغاز شده اند.
کریمی عنوان کرد: یکی از پروژه هایی که از ابتدای سال جاری 
آغاز شــده و تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید پروژه 
آبرسانی به 7 روســتای فاقد آب شهرســتان باوی است که با 
اتمام این پروژه کلیه روســتاهای این شهرســتان از نعمت آب 
شرب ســالم و بهداشــتی بهره مند خواهند شد و باوی دومین 
شهرستان پس از کارون خواهد بود که جشن آبرسانی به کلیه 

روستاها در آن برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه اعتبــار بخش عمده ای از پــروژه ها از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملی بوده است، تصریح کرد: با تاکید 
مقام معظم رهبــری و کمک دولت و مصوبه مجلس در ســال 
گذشــته 125 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی 
دریافت کردیم. امســال نیز با اخذ اذن رهبری از این صندوق 

که کمتر در بحث کارهای جاری از آن اســتفاده می شــود به 
پروژه های آب شرب کمک شده است.

وی با اشــاره به وضعیت روســتاهای خوزســتان افــزود: در 
خوزســتان حدود 4 هزار و 15 روســتا وجود دارد که 2960 
روســتا از این تعداد با جمعیت حدود یــک میلیون و 13 هزار 
و 406 نفر تحت پوشش شــرکت آب و فاضالب روستایی قرار 
دارند. همچنین مجموع مشترکین بخش روستایی این شرکت 

در سطح استان خوزستان 182 هزار و 853 مشترک است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان ادامه داد: 
مجموع منابع تامین آب این شــرکت 418 منبع هســتند که 
174 مورد از این تعداد برداشــت از آب های ســطحی است و 
205 حلقه چاه و 38 دهنه چشــمه و یک رشته قنات مجموع 
منابعی هستند که در سطح استان برای تامین آب روستاها در 
حال بهره برداری از آن ها هســتیم. حجم کل مخازن نیز 124 

هزار و 23 متر مکعب است.
کریمی بیان کرد: طول خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضالب 
روستایی خوزســتان 8384 کیلومتر و طول شبکه توزیع آب 
12 هزار و 343 کیلومتر اســت که در مجموع حدود 20 هزار 
کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع آب در سطح استان وجود 

دارد.
وی بیان کرد: نگهداری، بهره بــرداری و اصالح به موقع از 20 
هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب کاری بسیار طاقت 
فرسا است که همکاران ما در این شرکت روزانه این خطوط لوله 
و شبکه توزیع آب را رصد و کنترل می کنند تا اگر شکستگی یا 
عیب دیگری در طول خطوط انتقال یا شبکه توزیع آب رخ دهد 

به موقع وارد عمل شوند و خللی در آبرسانی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان تصریح 
کرد: میزان اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
طی سال گذشــته 102 کیلومتر و میزان توسعه خطوط انتقال 
و شــبکه توزیع آب طی یک سال گذشــته 408 کیلومتر بوده 

است.
کریمی گفت: همچنین 512 دستگاه کلرزنی، 74 واحد تصفیه 
خانه و 145 ایســتگاه پمپاژ در سطح اســتان خوزستان وجود 
دارد. ظرفیت فعلی تصفیه خانه ها نیــز 185 هزار و 471 متر 
مکعب در شبانه روز اســت که روزانه بصورت آنالین توسط 10 
آزمایشگاه مستقر در شهرســتان های مختلف در سطح استان 

پایش می شوند.
وی بیان کرد: در طول 1200 کیلومتر ســطح رودخانه کرخه، 
دز و کارون 156 نقطه برداشــت آب داریم. یعنی در طول این 
سه رودخانه همکاران ما مجبور هســتند از لحاظ پایش کیفی 

و کمی به طور روزانه این 1200 کیلومتر را رفت و آمد کنند.
کریمی عملکرد کارکنان خدوم شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان خوزستان در راستای آبرسانی به روستاهای این استان 
را ســتود و افزود : همه آنچه تا کنون گفته شــد نشان از تالش 
جهادگونه همــکاران ارجمندم دارد که با وجــود کمبودهای 
منابع مالی و تجهیزات و شرایط ناشی از خشکسالی برگ زرین 

دیگری در کارنامه نظام مقدس جمهوری اسالمی ثبت کردند.
وی در پایان به بهره برداری از 9 پروژه آبرســانی به روستاهای 
اســتان خوزســتان در هفته دولت سال97 اشــاره کرد که با 
بهره برداری از این پروژه ها 40 روســتای اســتان خوزستان با 
جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر از نعمت آب آشــامیدنی ســالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد. 
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در چند دهه اخیر رشــد فزاینده جمعیــت و فعالیت های 
صنعتی شــهر تهــران که افزایــش مصــرف آب و تولید 
فاضالب را به همراه داشــته، موجب افزایش خطر آلودگی 
آبهای زیرزمینــی و در نتیجه تهدید کیفیت بهداشــت  و 
سالمت محیط پایتخت شده اســت. از این رو برای حفظ 
بهداشــت محیط و  نیز بازچرخانی و استفاده مجدد از آب 
پاک مصرفی، اجرای طرح فاضالب تهران از ســال 1374 
در گستره اي به مســاحت 70 هزار هکتار براي پوشش11 

میلیون نفر جمعیت  آغاز شد. 
بر اســاس این طرح، احداث بیش از 9 هزار کیلومتر شبکه 
جمــع آوري فاضــالب، 192کیلومتر خط اصلــي و تونل 

فاضالبــرو، 22 واحد تصفیه خانه و واگــذاری بیش از یک 
میلیون فقره انشــعاب به شــهروندان تهرانی در افق سال 
1410 برنامه ریزی شده اســت. با تالش های انجام شده  
تاکنــون 74 درصــد )6700کیلومتر(از شــبکه فاضالب 
اجرا و 64 درصد از انشــعابات خانگی نیز نصب شده است.  
همچنین  با پیشــرفت 90 درصدی تونل و خطوط اصلی 
و  احداث 6 واحد تصفیه خانه،  هــم اکنون ظرفیت جمع 
آوری و تصفیه فاضالب های خانگی شهر تهران به بیش از 
300 میلیون متر مکعب در ســال ارتقاء یافته و 57 درصد 
از جمعیت  پایتخت از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی 

فاضالب برخوردار شده اند. 

یکی از پــروژه های عظیم زیســت محیطــی خاورمیانه، 
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران می باشــد که با ظرفیت 
8 واحد طراحی و در حال حاضر 6 واحد آن به بهره برداری 
رسیده و فاضالب خانگی 3 میلیون و 150 هزار نفر  تهرانی 
را تصفیه می کند.  همچنین با توجه به مساله کمبود آب و 
لزوم سازگاری با کم آبی، پساب خروجی این تصفیه خانه 
که به طور مستمر مطابق استانداردهای سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور پایش می شود، برای آبیاری بیش از 
50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دشت ورامین  منتقل 
می شــود. عالوه بر این، ســالیانه 20 میلیون مترمکعب 
پســاب خروجی  این تصفیه خانه به شرکت پاالیش نفت 

طـرح فاضالب تهـران، بزرگـــترین طرح زیست محیطی کشور
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تهران واگذار می شــود تا جایگزین  آب پــاک مصرفی و 
صرفه جویی در مصرف این سرمایه ارزشمند شود.

  گفتنی اســت  در این تصفیه خانه در راســتای مکانیسم 
توســعه پاک و به کارگیری منابع انرژی جایگزین، با نصب 
 )CHP(6واحد نیروگاهی تولید همزمان بــرق و حرارت
از بیــوگاز )متــان( حاصــل از تصفیــه فاضــالب برای 
تولید7.2مگاوات برق اســتفاده می شــود و بــا این اقدام 
ساالنه از انتشــار 80 میلیون متر مکعب گاز گلخانه ای  به 

جو و تخریب الیه ازن جلوگیري می شود. 
همچنین عملیات اجرایی 2 واحــد تصفیه خانه فاضالب 
در غــرب تهــران )فیروزبهرام(با جمعیت تحت پوشــش 

1 میلیون و پنجــاه هزار نفر و دبی پســاب خروجی 196 
میلیون مترمکعب پساب در ســال در دست اقدام است. با 
بهره برداری از این پروژه که با دریافت وام از بانک توســعه 
اســالمی )IDB(در دست احداث اســت، بخش عظیمی 
از فاضالب مرکــز و غرب تهران تصفیه و پســاب خروجی 
اســتاندارد آن در کشــاورزی مورد اســتفاده قرار خواهد 

گرفت.
از دیگر پروژه های شاخص فاضالب  تهران، تونل فاضالبرو 
شــرق  تهران  به طول 27 کیلومتر اســت کــه به عنوان 
طوالنی ترین تونل فاضالبرو کشور شــناخته می شود.  با 
بهره برداری کامل این تونل )اتصــال کامل خطوط مورد 

نظر به تونل( بیش از ســه میلیون نفر از ســاکنان مناطق 
شــمال، مرکز و شــرق تهران زیر پوشــش خدمات جمع 
آوری فاضالب قرار گرفته و فاضالب آنها با دبی متوســط 
5/14متر مکعب در ثانیه بــه تصفیه خانه فاضالب جنوب 
منتقل می شود. در این تونل که علیرغم مشکالت زیاد به 
همت متخصصان ایرانی احداث گردیــد به منظور انتقال 
فاضالب درجهت قائم در عمق 37 متری زمین وجلوگیری 
از بروز خوردگی و تخریب بســتر مســیر در محل ریزش 
فاضالب، ســازه ورتکس به عنــوان بزرگتریــن ورتکس 
فاضالب خاورمیانه برای نخســتین بار در کشور طراحی و 

اجرا گردید.

طـرح فاضالب تهـران، بزرگـــترین طرح زیست محیطی کشور
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تونل تمام مکانیزه فاضالبروی  غرب تهران به طول 12 کیلومتر و قطر داخلی 3 متر  نیز 
یکی دیگر از پروژه های عظیم در دســت اجرا توسط شرکت فاضالب تهران است که از 
بزرگراه آیت اهلل سعیدی درمحل تقاطع با خیابان سی متری جی آغاز و  فاضالب بخش 
عمده مناطق مرکزی و غرب تهران را به تصفیــه خانه جنوب غرب منتقل خواهد کرد. 
در این پروژه برای اولین بار در سطح کشور به منظور احداث تونل فاضالبرو از تکنولوژی 
حفاری مکانیزه با دســتگاه EPB-TBM و نصب  همزمان سگمنت های پیش ساخته 
مقاوم در برابر خوردگی اســتفاده شــده و تاکنون  بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است و امید است با تکمیل آن گام بزرگی در جمع آوری و انتقال فاضالب مناطق 
غربی شهر تهران برداشته شــود.  حجم و کیفیت پروژه های شاخص و نوآورانه  زیست 
محیطی اجرا شــده در طرح فاضالب موجب شــد این طرح  بر اســاس ارزیابي صورت 
پذیرفته توســط بنیاد جهانــی انــرژی )Energy Globe Foundation( بعنوان 
بزرگترین و معتبرترین مرجع ارزیابی طرح های محیط زیستی سازمان 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 کشــور )از جمله آمریکا، انگلیس، 
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کانادا ، چین، استرالیا و ... ( انتخاب و جایزه جهانی انرژی )Globe Energy Award(  را 
دریافت نماید. هم اکنون نیز پروژه هایی مانند تصفیه خانه های لویزان، ســرخه حصار، شهر 
آفتاب، شهرک غرب، واحد های 7 و 8 تصفیه خانه فاضالب جنوب در دست اقدام می باشند 
که با اجرا و تکمیل آنها ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب شــهر تهران افزایش چشمگیری 
خواهد یافت و در شــرایطی که کشــور با  کم آبی دســت و پنجه نرم می کند، ساالنه 850 
میلیون متر مکعــب از آب  مصرفی پایتخت بازچرخانی  و برای اســتفاده مجدد در صنعت، 

کشاورزی و و فضای سبز در دسترس خواهد بود. 
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اشاره
امــروزه بحران هــا 
واقعیتی جدایی ناپذیر 
درونــی  ماهیــت  از 
سازمان ها شــده است. به 
عبــارت بهتــر بحران بــر اثر 
رخدادهــا و عوامــل طبیعی و 
غیرطبیعی )به طور ناگهانی( پدید 
می آید و سختی و خســارت را به یک 
مجموعه یــا جامعــه انســانی تحمیل 
می کنــد. مدیریت بحران بــرای مواجهه با 
موقعیت هــای غافلگیرکننــده و غیرمنتظره 
پیــش از هر چیــزی نیازمند تجربــه، آمادگی، 

مهارت، سرعت عمل، هوشمندی و خالقیت است.
به عبارت بهتر ، مدیریت بحــران فرآیند برنامه ریزی 
و عملکرد است که با مشاهده سیســتماتیک بحران ها و 
تجزیه و تحلیل آنها در جست  وجوی یافتن ابزاری است که 
به وسیله آن بتوان از بروز بحران ها پیشگیری کرده یا درصورت 
بروز آن درخصوص کاهــش اثرات، آمادگی الزم، امدادرســانی 
ســریع و بهبود اوضاع ســازمان اقدام کند.از این رو اغلب مواقع در 

ادبیات مدیریت بحران، به 
تهدیدآمیز بــودن آن تاکید 

دارند .
حمید عظیمی متولد فروردین ماه 
سال 52 و کارشــناس ارشدمعماری 
است که از سال 78  به مجموعه شرکت 
آب و فاضالب منطقه 3 پیوســته و تاکنون 
ســمت هایی چــون ؛ مدیــر درآمد،رییس 
قســمت مشــترکین ، مدیر ناحیه شرکت اب و 
فاضالب منطقه3 تهران را تجربه کرده وبیش از سه 
سال است که با احراز پست مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل و با بهره از روحیه نوگرایی تالش کرده اســت. 
او نکته بینانه خوب می بیند و به تمام مباحثی که در حوزه 
فعالیتش اســت گوش می ســپارد هم مبتکر و خالق دیدگاه 
های عملیاتی است و هم جاذب آنها، انتقادها را باسعه صدر می 
پذیرد و از کنار کوچکترین پیشــنهادات نیز به سادگی نمی گذرد. 
از این رو طــی همین مدت اندک از صفر تا صــد رخدادهای کوچک 
منطقه ای تا رویدادهای احتمالی تهران بزرگ را پیش بینی کرده و یا با 
دعوت از اساتید و کارشناســان متخصص و متبحر و بر پایی کارگاه های 
آموزشی، خالق رویکردی درخور و مثال زدنی شده است وی تاکنون طی 
سه دوره ارزیابی های انجام گرفته از سوی مرکز مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل آبفای اســتان تهران درســال های 94و95و96 رتبه برتر این 

حوزه را از بین 13 شرکت به خود اختصاص داده است.
با اوکه بارها بارها رتبه های برتر را در حوزه های مختلف نصیب شــرکت 

کرده است به گفتگو نشستیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم:
آقای.عظیمی.؛.درباره.دالیل.و.فاکتورهای.کسب.رتبه.
برتر.حوزه.مدیریت.بحران.و.پدافند.غیرعامل.آبفای.

منطقه.3..طی.3.سال.پیاپی.را.توضیح.دهید.
تشــکیل کمیته تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، شناسایی 
ریسک های شرکت،  راهکارها و برنامه های تحقق کاهش آسیب پذیری 
آن هــا، تدوین برنامه های بهبود و جاری ســازی آن ، شناســایی نقاط 
آســیب پذیر شــبکه آب و فاضالب محدوده تحت پوشش و پیش بینی 
خطرات در مواقع بروز بحران با همکاری استاد دانشگاه و مشاور پدافند 
غیرعامل، ساختار تشکیالتی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل،به 
روز رســانی چارت اعضای ســتاد فرماندهی بحران ، بررســی وآسیب 
شناســی وبرگزاری منظم هدفمند مانورهای متعدد ، تهیه مخازن آب 
انعطاف پذیر  و تجهیز کانکس های بحران ، پیگیری خرید دستگاه دیزل 
ژانراتور جهت تامین برق اضطراری حوزه ستادی شرکت  آبفای منطقه 

3 تهران.
شما.در.بازه.زمانی.کوتاهی.از.مدیریت.ناحیه.تا.
دفتر.مدیریت.بحران.که.دنیایی.نه.متفاوت.اما.
بسیارپیچیده.و.دارای.فعالیت.هایی.چندجانبه.

نگر.است.،.با.احاطه.خوب.علمی،توانستید.مبدع.
پیشنهادات.ارزنده.و.منحصر.به.فرد.منطقه.ای.و.ملی.

باشید.که.حتی.از.دید.ارزیابان.خارج.سازمانی.نیز.
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

دور.نماند،.به.شاخص.ترین.این.طرح.ها.و.
فعالیت.ها.اشاره.بفرمایید.

 پیش بینی اســتقرار خانــواده های مدیــران عملیاتی و 
کارکنان کلیدی وبه تبع آن پیشــنهاد ســازنده درزمینه 
تامیــن و ذخیره آب اضطراری مواقع بــروز بحران با نصب 
شیرهای قطع اضطرار برروی شبکه توزیع ذخیره  که هردو 
مورد از طرح ها و پیشــنهادهایی بود که برای نخســتین 
بار در ســطح کشــور با حمایت ها و همکاری مدیرعامل 
محترم و مجموعه مدیران شــرکت آب و فاضالب منطقه 
3 تهران و ریاســت محترم مرکزمدیریت بحران، ریسک و 
پدافندغیرعامل اســتان تهران طرح و مورد استقبال قرار 
گرفت ، انجام مطالعات مرتبط با حوزه  های بحران ریســک 
و پدافند غیر عامل ، ســتاد فرماندهی بحران،مقاوم سازی 
لرزه ای، بررسی و انتخاب سیستم های ارتباط ایمن و پایدار 
که این تجهیزات در شرایط بروز بحران ، از قابلیت برقراری 
ارتباط ایمن پایدار را برای مدیران بحران و امدادرســانان 
سازمان برخورداراســت. همچنین تدوین برنامه عملیاتی 
کوتاه مــدت و بلندمدت حوزه مدیریت بحران ،ریســک و 
پدافند غیرعامل تــا افق 1404 ،انعقــاد تفاهم نامه جامع 
همکاری با ســازمان های خدمات شهری و شهرداری های 
مناطق تحت پوشــش شــرکت آب و فاضــالب منطقه3 
تهران ، اســتقرار ســامانه مدیریت بحران و طرح ریزی و 
تدوین برنامه عملیاتی EOP برای ســناریوهای مصوب 
وشناسایی ریسک های دارای پتانسیل بروز بحران و برنامه 
ریزی جهــت انجام پروژه های اولویت بندی شــده آنان را 
می توانم از شــاخص ترین طرح ها و پیشنهادات ارایه شده 

طی سه سال اخیر ذکر کنم.
لطفا.کلیتی.درخصوص.طرح.استقرار.

خانواده.های.مدیران.عملیاتی.و.کارکنان.
کلیدی.که.برای.نخستین.باربه.شیوه.
مشروح.در.سطح.کشوراز.سوی.شما.

مطرح.شد.،.ارایه.بفرمایید.
همان طور که همه مــا کم و بیش می دانیم ، ایران از جمله 
کشورهای زلزله خیز جهان به شــمار می آید که طبق آمار 
رسمی به طور متوسط، هرسال یک زلزله با بزرگی حدود 5 
ریشتر و هر 10 ســال یک زلزله با بزرگی باالی 6 ریشتر در 
کشور رخ داده اســت ودر میان شهر های کشورمان، تهران 
از یک سو به دلیل تمرکز جمعیت و سرمایه های اقتصادی، 
تراکم فزاینده ساختمانی ، گســتردگی بافت های فرسوده 
و همچنین قرار گیری در یک پهنه لرزه خیز با ســه گسل 
شناخته شده فعال ، از منظر مخاطرات بسیار آسیب پذیر و 

نیازمند تدوین برنامه  آمادگی و پیشگیری است. 
به عبارت بهتر حوادث چندســاله اخیر در تهران، خصوصا 
زمین لرزه 29 آذرماه 1396 شاهد این مدعاست این زمین 
لرزه در ســاعت 23 و 27 دقیقه و با بزرگای 5/2 ریشــتر 

در 3 کیلومتری مالرد رخ داد و سبب شــد اهالی تهران و 
کرج سراســیمه از منازلشان به خیابانها ســرازیر شوند. از 
آنجایی که اکثریت مردم با خودروهایشــان قصد خروج از 
تهران و کرج را داشــتند، در چند ساعت نخست این واقعه، 
بزرگراهها مســدود و ترافیک سنگینی شــهر و اطراف آن 
را دربرگرفــت. این در حالی بود کــه امدادگران و خدمات 
رســانان اضطراری در حالی که نگران ایمنی خانواده های 

خود بودند به محل خدمت رسیدند. 
و از آن جایی که اصوال در ســاعات اولیه هنگام بروز چنین 
رخدادهایی ، تامین آب شرب، ســرپناه اضطراری، تغذیه 
و مکان مناســب آســیب دیدگان و بازماندگان، از جمله 
مهمترین الویت های امــدادی نیروهای خدماتی عملیاتی 
بویژه در کالنشهرها ، برای بازماندگان محسوب می آید. اما 
در این میان، افرادی که وظیفه تامین خدمات حیاتی مانند 
آب شرب را بر عهده دارند، غالبا به دالیل فراوانی از جمله؛ 
فشارهای طاقت فرسا و خســتگی های جسمی و روحی، 
کم خوابی و انجام ماموریت های پی در پی از یک سو ، و از 
ســوی دیگر  نگرانی از وضعیت خانواده و نزدیکان خویش 
به سرعت در معرض آســیب های روحی روانی و جسمی 
جدی قرار گرفته و چنانچه به مشغله های ذهنی آنان توجه 
نشــود، باعث کاهش راندمان کاری در اســتمرار خدمات 
دهی خواهد شــد.  از این رو به منظــور اجتناب از کندی 
و توقف روند خدمات رســانی آنان تقویت نشاط و روحیه، 
ایجــاد زمینه های حصــول اطمینان از امــن بودن مکان 
خانواده اعضاء ســتاد مدیریت بحــران و کارکنان کلیدی 
عملیاتی امری حیاتی به شــمار می آید . مدیران عملیاتی 
و کارکنان کلیدی شرکت آب و فاضالب تهران نیز، به دلیل 
وظیفه خطیر تامین اساســی ترین نیاز اضطراری شهر در 
زمان زلزله، یعنی آب شرب،که برعهده دارند باید مشمول 

اجرای طرح استقرار در مکان های امن قرارگیرند.
 اگرچه اقدامات بسیار خوبی، طی سال های اخیر با احداث 
مخازن زیرزمینــی ذخیره آب در مناطق گوناگون شــهر، 
انجام گرفته، لیکن این پرسش مطرح است که آیا می توان 
قبل از وقوع سانحه ، راهکارهایی برای اعضای خانواده های 
مدیران وکارکنان کلیدی و ســتاد مدیریت بحران در ابعاد 
مهندســی و  مدیریتی پیش بینی کردکه قادر باشــند با 

خاطری آســوده و بدون نگرانی به انجام مســئولیت های 
خطیر تامین آب شرب در شرایط اضطراری بپردازند؟ 

این پرسش خصوصا در مورد اعضای خانواده ستاد مدیریت 
بحران و کارکنان کلیدی شــرکت آب و فاضالب منطقه 3 
شــهر تهران همیشــه ذهنم را درگیر خود می کرد از این 
رو برایم مبنای انجــام مطالعه و پژوهش حاضر شــد  و از 
آنجائی که این پژوهش برای نخســتین بار درکشور انجام 
می گیرد، شــرکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران به 
عنوان نمونه پایلوت با هدف مــکان یابی و تدوین الگوهای 
اســکان اضطراری که در برگیرنده مقــوالت برنامه ریزی، 

مدیریتی و طراحی می باشد، انتخاب شده است.
طی.سه.سالی.که.شما.به.عنوان.مدیر.

دفتر.مدیریت.بحران.و.پدافندغیرعامل.
آبفای.منطقه.3.فعالیت.دارید،مانورهای.
سایبری.تخلیه.اضطراری.و.آتش.نشانی.و.
چند.مانور.دور.میزی.انجام.گرفته.است.در.
آخرین.آن.ها.چه.فرصت.ها.و.تهدیدهایی.

را.شناسایی.کردید؟
آموزش فرماندهی ســانحه برای اعضای ســتاد فرماندهی 
بحران،مشارکت اعضای ســتاد فرماندهی بحران  شرکت 
در تمامی مراحل اجرای مانور،بررســی گام به گام مراحل 
عملیات ، انســجام در برگزاری مانور وهماهنگی واحدها، 
برقــراری ارتباط مناســب و همکاری خوب ســازمان ها 
و شــرکت های خدمات شــهری ، پلیس راهــور و نیروی 
انتظامی، همــکاری خوب دفتر حراســت و امور محرمانه، 
روابط عمومی، بســیج و خدمات عمومی و HSE، اطالع 
رسانی مناسب به پرسنل و همســایگان و رسانه ها،حضور 
نماینــده مرکــز مدیریــت بحــران و پدافند غیــر عامل 
استان،حضور نماینده ایمنی در مانور ، تشخیص عدم وجود 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحرانی،شناسایی 
نقاط قابل بهبــود برخــی از واحدهای درگیــر عملیات، 
شناســایی مخاطرات،آشــنایی همــکاران بــا خطرات و 
شــیوه صحیح مواجهه با آن ها و شناســایی محل نفوذ به 
سیســتم های الکتریکی و کامپیوتری از برجســته ترین 
دستاوردهای اجرای این مانورها در شرکت آبفای منطقه3 

به شمار می آید.
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مجري طرح هاي آبرساني مناطق 21 و 22 شهر تهران از پایان پروژه خط انتقال آب 
مخزن زمیني شهرک شهید باقري و آبرساني به پهنه غربي دریاچه چیتگر  خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ؛ غالمرضا مرادي زاده مجري طرح هاي آبرساني مناطق 
21 و 22 شهر تهران طی مصاحبه ای دراین خصوص اظهارداشت: با شکل گیري و ساخت 

پر شــتاب پهنه غربي دریاچه چیتگر و انبوه واحد هاي مســکوني پر تراکم پیرامون دریاچه ، 
اجراي پروژه خط انتقال آب مخزن زمیني شــهرک شهید باقري و به منظور پیشگیري از کمبود 

آب آشامیدني شهروندان این محدوده در دستور کار شــرکت آب و فاضالب منطقه سه تهران قرار 
گرفت.

وی افزود: این پروژه خط  لوله  اصلي و تغذیه شــبکه زون فشاري 3-22  است  که جمعیتی معادل 111 
هزار 190 نفررا تحت پوشش داشته و توانایي انتقال 280 لیتر آب در ثانیه از مخزن شهرک شهیدباقري را 

به پهنه غربی دریاچه چیتگردارد. 
مرادي زاده ضمن اشاره به این که بخشي از لوله اجرا شده در پوسته سواره روي زیر گذر اتوبان همت کارگذاري 

شده، افزود: اتصال این خط لوله به مخزن در مدار بهره برداري، با شــرایط ایمن در کوتاه ترین زمان ممکن  پایان 
یافت و در ادامه مسیر عملیات به طول 2900 متر و با لوله  600 میلي متري چدن داکتیل به اجرا درآمد.

مجري طرح هاي آبرساني مناطق 21 و 22 شــهر تهران تصریح کرد: این خط لوله با هزینه ای معادل 43 میلیارد ریال 
برای شرکت آبفای منطقه3 ، زیر ساخت آبرســاني پر اهمیت و موثري براي انبوه واحدهاي خدماتي، فرهنگي، تفریحي و 

مسکوني پهنه غربي دریاچه چیتگر و مهمترین آنها شهرک مسکوني 20 هزار واحدي ارتش  فراهم ساخته است.
مرادی زاده با بیان این که پهنه بزرگ مســکوني غرب دریاچه چیتگر بیش از 28 هزار واحد مســکوني در حال ســاخت دارد، 

خاطرنشان ساخت: این منطقه یکي از بزرگترین سکونت گاه هاي مســکوني در غرب منطقه 22 تهران در آینده نزدیک محسوب 
می شود که نیاز به زیر ساخت هاي فراواني در آبرساني داشــته و تبع آن تامین آب این محدوده یکي از چالشهاي آتی شرکت آبفاي 

منطقه 3 به شمارمی آید.

 خط لوله اصليپایان پروژه
  انتقال آب مخزن 

شهرك شهیدباقري
 به زون فشاري 
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وی گفت: افتتاح ساختمان اداری امور آبفای شهرستان ابهر 
با 12 میلیارد ریال اعتبار و با متراژی معادل 770 متر مربع از 
دیگر طرح های شــاخص شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

در هفته دولت سال جاری است.
جزء قاســمی اضافه کرد: بهره برداری از طرح احداث مخزن 
15000 متر مکعبی 3 غربی و بهسازی ایستگاه پمپاژ و مخزن 
3 شرقی شــهر زنجان نیز از دیگر طرح هایی است که به بهره 
برداری خواهد رسید و 5 میلیارد و 100 میلیون میلیون ریال 
اعتبار برای اجرای آن هزینه شده اســت و در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان افزود: حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه در شهر زنجان نیز از دیگر طرح های قابل 
افتتاح در هفته دولت اســت که برای تامین آب مشترکین در 
شهر زنجان اشاره کرده و همچنین احداث مخزن 1000 متر 
مکعبی ذخیره آب شرب شهر ارمغانخانه را از دیگر طرح هایی 
اعالم کرد که در هفته دولت سال جاری به بهره برداری خواهد 
رسید که برای اجرای این پروژه 3 میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
وی حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شــهر هیدج و اجرای خط 
انتقال برای این چاه را نیز از طرح های قابل افتتاح شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در هفته دولت اعالم کرده و افزود: برای 
اجرای این پروژه در شهر هیدج 5 میلیارد و 530 میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان اضافه کرد: 
در مرکز شهرســتان طارم و در شــهر آببر اجرای پروژه سازه 
های حفاظتی چشــمه کوثر نیز از دیگر طرح هایی است که با 
اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری 
خواهد رسید.  جزء قاسمی  همچنین به حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه در شــهر صائین قلعه اشاره کرده و گفت: این طرح همراه 
با اجرای خط انتقال با 6 میلیارد و 760 میلیون ریال اعتبار به 
بهره برداری می رسد که با اجرای مجموع این طرح ها شاهد 
خدمات رسانی بیشتر به مشترکین آب و فاضالب در شهر های 

استان زنجان خواهیم بود.

افتتاح ساختمان اداری امور آبفای
 شهرستان ابهر

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: پروژه 
ســاختمان اداری شهرستان ابهر به مناســبت هفته دولت با 

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری زنجان و 
نماینده مردم شهرســتان های ابهر ، خرمدره و ســلطانیه در 
مجلس شــورای اسالمی و جمعی از مسئوالن به بهره برداری 

رسید.
علیرضا جزء قاســمی افــزود: ســاختمان اداری امور آبفای 
شهرستان ابهر با 12 میلیارد ریال اعتبار و با زیربنایی معادل 
770 متــر مربع به عنوان یکی از چندین طرح شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان در هفته دولت ســال جاری به بهره 

برداری رسید.
وی گفت: امسال عالوه بر این  طرح 10 پروژه عمرانی و خدماتی 
دیگر نیز در زمینه آب رســانی به شــهر های استان زنجان به 

بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
جزء قاسمی حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر هیدج و اجرای 
خط انتقال برای این چاه را نیز از طرح های قابل افتتاح شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان در هفته دولت در شهرستان ابهر 
اعالم کرده و افزود: برای اجرای این پروژه در شــهر هیدج 5 

میلیارد و 530 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی همچنین به حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شــهر صائین 

قلعه اشاره کرده و گفت: این طرح همراه با اجرای خط انتقال 
با 6 میلیارد و 760 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری می رسد 
که با اجرای مجموع این طرح ها شاهد خدمات رسانی بیشتر 
به مشترکین آب و فاضالب در شهر های استان زنجان خواهیم 

بود.
   

افتتاح مخزن 1000 متر مکعبی
 شهر ارمغانخانه

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان گفت: به 
مناسبت هفته دولت مخزن 1000 متر کعبی شهر ارمغانخانه 

افتتاح و وارد مدار بهره برداری شد.
علیرضا جزء قاسمی میزان اعتبار اختصاص یافته برای احداث 
این مخزن را بیش از 3 میلیارد ریال اعالم کرده و افزود: برای 
احداث مخزن آب در شهر ارمغانخانه 7 ماه زمان صرف شده و 

این پروژه هم اکنون به بهره برداری می رسد.
وی افزود: امســال در هفته دولت 11 طرح و پروژه در زمینه 
آبرسانی به شهر های استان زنجان به بهره برداری رسیده و یا 
عملیات اجرایی آن آغاز شد که بهره برداری از مخزن 1000 

متر مکعبی شهر ارمغانخانه نیز یکی از این طرح ها است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به اینکه 
امسال در تابستانی سختی که در آن قرار داریم مشکل کمبود 
و یا قطعی آب در هیچ کدام از شهر های استان به وجود نیامده 
است تاکید کرد: با مصرف بهینه شهروندان می توان در ادامه 
نیز بدون مشکل نسبت به تامین آب آشامیدنی شهرهای 21 
گانه اســتان اقدام کرد.  گفتنی اســت بیش از 700 هزار نفر 
از جمعیت شهری در 21 شهر  اســتان زنجان تحت پوشش 

خدمات شرکت آب و فاضالب قرار دارند.

مدیر عامل شركت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
 11 طرح آبرسانی در هفته دولت

مدیر.عامل.شرکت.آب.و.فاضالب.اســتان.زنجان.از.بهره.برداری.و.آغاز.عملیات.اجرایی.

11طرح.آبرسانی.در.شهرهای.استان.زنجان.طی.هفته.دولت.سال.جاری.خبر.داده.و.افزود:.

یکی.از.این.طرح.ها.اجرای.شــبکه.جمع.آوری.فاضالب.به.طول.41.کیلومتر.می.باشد.که.

به.روش.فاینانس.جاری.در.شــهر.زنجان.آغاز.می.شود..علیرضا.جزء.قاسمی.افزود:.این.

طرح.از.محل.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.بازگشت.سرمایه.به.روش.فاینانس.جاری.
می.باشد..و.300.میلیارد.ریال.اعتبار.برای.اجرای.آن.اختصاص.داده.شده.است.
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نگاهی گذرا به بودجه ریزی  عملیاتی در شرکت های دولتی
 بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیســتم برنامه ریزی، 
بودجه ریزی و ارزیابی اســت که بــر رابطه »بودجه 
هزینه شــده و نتایج مورد انتظار« تأکید می ورزد. 
در چارچــوب بودجه ریزی عملیاتــی، بخش های 
مختلف اداری براساس اســتانداردهای مشخصی 
تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند 
و مدیران در تعیین بهترین شــیوه نیل به نتایج، از 
اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در 
چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، 
مدیــران و حتی شــهروندان در قالــب برنامه های 
راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، 

صورت می گیرد. 
اصــوالً هــدف اصلــي بودجه ریــزي عملیاتــي 
شفاف ســازي بودجه و کمک به تخصیص بهینه و 
استفاده موثر از منابع ســازمان مي-باشد. در یک 
نگاه کلي تر مي توان اهداف بودجه ریزي عملیاتي را 

اینگونه بیان کرد:
 ارائــه مبناي مناســبي براي اتخــاذ تصمیم در 

خصوص تخصیص منابع؛
 تعیین نتایج قابل ســنجش و مورد انتظار که از 

یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است؛
 تمرکز فرآینــد تصمیم گیــري روي مهمترین 

مسائل و چالش هایي که واحد با آن مواجه است؛
 ایجاد یــک فرآیند منطقي بــراي تصمیم گیري 
در خصــوص بودجه که به طور مســتقیم با فرآیند 
برنامه ریــزي، اجرا و کنتــرل، ارزیابــي و گزارش 

عملکرد در ارتباط مي باشد؛
 ارائه بهتریــن ابزارهاي ممکن براســاس نتایج 

براي اطمینان دادن به جامعه که منابع کشــور در 
بــرآوردن احتیاجات ضروري جامعــه مصرف مي 

شوند؛
  ارائــه اطالعــات قابل ســنجش بــراي قواي 
مجریه، قضائیه، و مقننه که بتوانند به اســتناد آنها 
میزان پیشــرفت و موفقیت برنامه هــا را در مقابل 

تخصیص هاي بودجه کنترل کنند؛
  بهبود چگونگي طرح و تنظیم برنامه؛

  ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه؛
  ارائه مشــوق هایــي براي مدیریــت عملکرد بر 

مبناي بهبود مستمر؛
  ارائه مبناي براي پاســخگویي بیشــتر در قبال 

استفاده از منابع کشور.*
بودجه ریزی عملیاتی رویه یا مکانیزمی اســت که 
خواهان تقویت رابطه بین بودجه مصرف شــده در 
سازمانها و نتایج)خروجی( حاصله از طریق استفاده 

از اطالعات عملکرد رســمی در تصمیم گیری راجع 
به تخصیص منابع می باشــد. حال بــا توجه به این 
نکته که شــاخص هایی همچون کارایی، حجم کار، 
کیفیت خدمات و رضایت مشــتری شاخص هایی 
هستند که برای بهبود عملکرد برای مدیران ارزش 
زیادی دارند. از اینــرو در بودجه ریزی عملیاتی نیز 
مواردی همچون شفاف ســازی، افزایــش کارایی 
و افزایش اثربخشــی و ارائه مبنایــی صحیح برای 
تصمیم گیــری در خصوص تخصیــص منابع و در 
نهایت ایجــاد ارتباط بین بودجــه و نتایج عملکرد 
برنامه مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین بکارگیری 
بودجه ریزی عملیاتــی با روش هزینه یابی بر مبنای 
فعالیت در ســازمان می تواند مبنای مناسبی برای 
تصمیم گیری در خصوص تخصیــص بهینه منابع 
ایجاد نماید و به عنوان اقدامی اصالحی برای ایجاد 
پیونــد عمیق و فنی میان بودجــه و بهبود عملکرد 
ســازمان، به حســاب آید. چرا که مســتقیم ترین 
پیوند را بین اطالعات عملکــرد و افزایش کارایی و 
کیفیت خدمات را برقرار می سازد. همچنین بودجه 
عملیاتی نشان می دهد چگونه هزینه ها بر عملکرد 
برنامه تأثیر می گذارد و چگونه این عملکرد بر نتایج 
نهایی دلخواه اثر می گذارد. نتیجه اینکه یک بودجه 
عملیاتی خوب، برای مدیران نقطه آغازی به منظور 

نظارت و بهبود عملکرد سازمان می باشد.
*.هاشمي،.ح.و.پورامین.زاد،.س.)1389(،.

»بکارگیري.سیستم.هزینه.یابي.بر.مبناي.فعالیت.در.
بودجه.ریزي.عملیاتي.شرکت.هاي.دولتي«،.نشریه.

کار.و.جامعه،.شماره.123.و.124،.ص.71.تا.82..

آزاده سوری
»رئیس اداره حسابداری 
دارائی های شركت آب و 
فاضالب استان همدان«

مهدی قربان پور رهائی 
»معاونت مالی، اداری 
شركت آب و فاضالب 

استان همدان«



گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

به گزارش دفترروابط عمومی آبفا مشــهد، مهندس ســید 
علیرضا طباطبایی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد 
در این ارتباط اظهار داشــت : به همت دولت تدبیر و امید 9 
پروژه در بخش های آب وفاضالب به بهره برداری می رســد 
که 2 پروژه مربوط به طرح هــای فاضالب با اعتباری بالغ بر 
571 میلیارد ریال و 7 پروژه نیز با اعتبار 936 میلیارد ریال 
مربوط به پروژه های آب می باشــد که درشهر مشهد اجرا 

شده است.
مهندس ســّید علیرضا طباطبایی درخصــوص پروژه های 

بخــش فاضالب گفت: دربخــش فاضالب اقدامات بســیار 
مناسبی طی چندسال گذشــته صورت گرفته که می توان 
به اجرای 550 کیلومترشــبکه فاضالب طی 2 سال گذشته 

و بهره برداری از 2 تصفیه خانه مدرن فاضالب اشاره نمود. 
وی در ادامه افزود : اجرای 21 کیلومتر شــبکه فاضالب در 
مرکز و حاشــیه شهر مشــهد از جمله پروژه هایی است که 
عملیات اجرایی آن آغاز و 130 کیلومتر شــبکه جمع آوری 

فاضالب به بهره برداری می رسد .
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد در ارتباط با پروژه 

های مرتبط با آب نیــز افزود : مخــزن60 هزارمترمکعبی 
ذخیره آب در پهنه A4 ، حفاری و لوله گذاری و برق رسانی 
واحداث ابنیه 5 حلقه چاه آب شــرب، بهره برداری از  فاز 1 
  K و 2 )خطوط جمع آوری چاههــای نبی اکرم )ص(( پهنه
به طــول 11/6 واقطار 200م م تــا 700 م م ، آغاز عملیات 
اجرایی فازهــای 1،3 در پهنه هــای  A وL و آغاز عملیات 
اجرایــی خطوط جمع آوری آب چاه هــا در پهنه های   B و 
C به اقطار 200م م تــا 400 م م از پروژه های مرتبط با آب 
است که عملیات کلنگ زنی و بهره برداری آن آغاز می شود.

بهره برداری
 و کلنگ زنی 9 پروژه
 آب و فاضالب  در مشهد

مدیرعامل شركت آب و فاضالب مشهد از بهره برداری 9 پروژه آب و فاضالب در 
مشهد با اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد ریال خبر داد و گفت : بابهره برداری از این 
طرح ها بخشی از مشکالت تامین آب وجمع آوری فاضالب شهر مشهد مرتفع می گردد. 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نشست 
خبری مشــترک با معاون هماهنگی و عمرانی اســتانداری 

کارنامه عملکرد 40 ساله این شرکت را ارائه داد.
حسین اســماعیلیان اظهار داشــت : تعداد شهرهای تحت 
پوشش خدمات آبرسانی در اســتان خراسان رضوی از 19 
شهر در ابتدای انقالب با جمعیتی در حدود 380 هزار نفر به 
73 شهر ) تمامی شهرهای استان به جز شهر مقدس مشهد 
( با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشــتصد هزار نفر رسیده 
اســت و هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری از آب شرب 

سالم و بهداشتی برخوردار هستند .
به گفته وی تعداد مشــترکین در بخش آب استان خراسان 
)قبل از تشــکیل اســتان های خراســان رضوی، شمالی و 
جنوبــی(  از حدود 95 هزار در ابتــدای انقالب به 704 هزار 
طول شبکه انتقال آب شهری از 200 کیلومتر به هزار و 722 
کیلومتر، طول شبکه توزیع آب شهری از 800 کیلومتر به 4 
هزار و 751 کیلومتر و ظرفیت تامین آب شهری از 50 میلیون 
متر مکعب به 240 میلیون متر مکعب در سال رسیده است .

وی ظرفیت ذخیره ســازی آب در حال حاضر را 515 هزار 
متر مکعــب اعالم کرد و با بیان اینکــه در ابتدای انقالب در 
هیچ شهر استان شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
وجود نداشت افزود : در حال حاضر 195 هزار مشترک تحت 
پوشش شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب قرار دارند 
. این در حالی است که مطالعات احداث سیستم جمع آوری 
و احداث شبکه فاضالب در یازده شهر استان به اتمام رسیده 
و 7 شهر جوگناباد و شهرک فرهنگیان طرقبه و شهر شاندیز از 

شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب برخوردارند . به گفته 
وی طول شــبکه جمع آوری فاضالب هزار و 406 کیلومتر و 
ظرفیت فعلی تصفیه خانه های فاضالب حدود 57 هزار متر 

مکعب در شبانه روز می باشد .
وی همچنین گفت : در هفته دولت 36 پروژه آب و فاضالب با 
اعتبار 450 میلیارد ریال در 19 شهر استان خراسان رضوی 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آن ها آغاز شد .
در این نشست که در راســتای اطالع رسانی اقدامات دولت 
برگزار شد بروشور لیست پروژه های عمرانی هفته دولت نیز 

بین خبرنگاران توزیع شد .
اقدامات شاخص شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

-  خرید تجهیزات و بهره برداری از پیشرفته ترین آزمایشگاه 
PCRتشخیص عوامل بیوتروریستی در این شرکت اشاره 
کرد که گامی به ســوی اطمینان بیشتر از کیفیت آب شرب 

مشترکین گرامی می باشد .
-  الزم به توضیح است شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
رضوی با بهره گیری از فن آوری هایی روز در حوزه ســخت 
افزاری و نرم افزاری نســبت به پیاده ســازی سیستم های 
مکانیزه مختلف از جمله،  سامانه مانیتورینگ SCADA در 
ستاد مرکزی، به صورت برخط پایش وضعیت کمی تاسیسات 

آب شرب 43 شهر استان را در حال حاضر انجام می دهد.
- همچنین به جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مردم 
این شرکت طی سال های متمادی دستاورد های چشمگیری 
در سطح استان وکشور داشته و طرح های ویژه ای را به جهت 
بهره مندی مستمر و مداوم مردم عزیز پیاده سازی و اجرایی 

نموده است که از آن جمله می توان به استقرار سامانه جامع 
خدمات مشترکین در ســطح استان اشاره کرد . شرکت آب 
و فاضالب اســتان خراســان رضوی عالوه بر بارگزاری 22 
خدمت الکترونیکی برروی ســایت ، کلیه خدمات قابل ارائه 
خود را به مشــترکین عزیز در دفاتر پیشخوان دولت ارائه و 
ترتیبی اتخاذ نموده است تا برای اولین بار در سطح کشور و 
در راستای صیانت از حقوق شهروندی ، اهداف طرح تکریم و 
ارائه خدمات نوین الکترونیکی و همچنین به منظور کاهش 
ترددهای شهری و مراجعات مکرر با استفاده 100 درصدی 
از ظرفیت های کارشناسان و متخصصین داخلی خود  سامانه 
ارائه خدمات یکپارچه مشــترکین در سطح 73 شهر تحت 

پوشش را ایجاد و راه اندازی نماید. 
-  برای اولین بار در سطح کشــور طرح خود اظهاری قرائت 
کنتور آب توسط مشترکین را ابتدا در شهر فریمان به عنوان 
پایلوت کشوری اجرا نموده تا به مرور در تمام شهرهای استان 
به استثنا شهر مقدس مشهد پیاده سازی و اجرا نماید. که از 
مهمترین مزایای آن می توان به مدیریت مصرف آب توسط 

مشترکین و  ساده سازی و افزایش  بهره وری اشاره کرد . 
- سامانه ی یکپارچه خدمات مشترکین تحت وب بوده و به 
بررسی درخواست های ثبت شده از طرف کاربران می پردازد 
و سواالت ارباب رجوع را به بهترین نحو پاسخ میدهد. فاز دوم 
این طرح که شامل کلیه ی خدمات به صورت غیر حضوری 
مانند مشاهده ی  اطالعات اشتراک، وضعیت قرائت و بدهی، 
سوابق قبوض و پرداخت آن ها میشــود از خدمات ویژه ای 
نیز مانند ثبت انواع درخواست های فروش و خدمات پس از 

 کارنامه موفق آبفای خراسان رضوی
 در دوران 40 سال انقالب اسالمی

حسین اسماعیلیان، مدیرعامل آبفای خراسان رضوی در نشست مشترک خبری با معاون استاندار:
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فروش برخوردار است.
- راه اندازی نرم افزار اندوریدی قرائت کنتور  با نصب بر روی 
دســتگاه های pda-pos امکان مشاهده و قرائت کنتور و 
صدور صورت حســاب و پرداخت از طریــق کارت بانکی به 
صورت آنالین و در همان لحظه و در محل را میسر می نماید. 
اهداف اجرای این طرح بهره مندی بیشتر مشتریان از خدمات 
الکترونیکی و باال بردن تــوان نظارتی و برنامه ریزی بر روی 
کار ماموران قرائت و نحوه نظارت مشترکین محترم و اعمال 

روش های بهینه سازی مدیریت مصرف است.
- اجرای طرح های بزرگ آبرسانی به شهرهای تربت حیدریه، 
تربت جام، گناباد، درگز، نیشابور، سبزوار، خلیل آباد، فیض 

آباد، بردسکن،  باخرز، گلبهار، تایباد، خواف، چناران، طرقبه، 
شاندیز، قوچان و جنگل

- آغاز عملیات اجرایی تاسیســات فاضالب در شــهرهای 
سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه ، تایباد، تربت جام، قوچان، 

طرقبه ، شاندیز، گناباد، بیدخت و گلبهار
- احداث تصفیه خانه های فاضالب در شــهرهای سبزوار، 
نیشابور، تربت حیدریه و گلبهار و پکیج های تصفیه فاضالب 
در شهرهای طرقبه، شاندیز و گناباد مجموعا با ظرفیت 57 

هزار متر مکعب در شبانه روز 
مهمترین راهبردهایی که همزمان با اجرای پروژه های تامین 
آب در راستای سازگاری با شرایط کم آبی استان بایستی مورد 

توجه قرار گیرد: 
- جداسازی آب فضای سبز از شرب در شهرهای استان

- جداسازی آب شرب از بهداشت در شهرهایی که در آینده 
با مشکالت کیفی آب مواجه خواهند شد.  

- توسعه شبکه های فاضالب در شهرهای استان و بازچرخانی 
و استفاده مجدد از پساب 

- احداث و بهره وری از تاسیسات و اجرای طرح های کاهش 
هدر رفت آب 

- اعمــال برنامه هــای مدیریت مصــرف و تعدیل مصرف 
مشترکین از 120 لیتر ســرانه مصرف خانگی به حدود 80   

لیتر در شبانه روز  

طرحهای سرمایه گذاری شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در حوزه استفاده از منابع مالی غیر دولتی

ارزش روز پروژه )میلیارد ریال(مرحلهعنوان طرحردیف

1BOT 1200آماده بهر برداری 99% پیشرفت طرح احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهر گلبهار به روش

2BOT 700در حال احداثطرح احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهرک توحید شهر سبزوار به روش

3000در حال احداثطرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر كاشمر  به روش بیع متقابل3

3500شروع عملیات طرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر تربت حیدریه به روش بیع متقابل4

4800مرحله ابالغ قراردادطرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر نیشابور به روش بیع متقابل5

2530مذاكره با سرمایه گذارطرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر قوچان به روش بیع متقابل6

790برگزاری كمیته فنی بازرگانیطرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر خواف به روش بیع متقابل7

1100برگزاری كمیته فنی بازرگانیطرح احداث و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر طرقبه به روش بیع متقابل8

17620جمع ) میلیارد ریال(
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مدیر آبفای صفادشت گفت: ما 
مصرف صحیح آب را به وســیله بروشورهایی 
که به مــردم ارائه می کنیــم آموزش می دهیــم. در نماز 
جمعه صفادشــت نیز توصیه های الزم را به مردم ارائه کردیم. 
همین طور امام جمعه شــهر هــم در این زمینه مــا را حمایت 
می کند و مباحث مربوط به صرفه جویی در آب شرب را با مردم 

مطرح می کند.
ساخت شبکه فاضالب هزینه برتر از شبکه آب

محمد براتــی درباره اعتبــارات تخصیص یافته بــه مجموعه 
فعالیت های آب و فاضالب شــهر صفادشت گفت: برای ساخت 
تصفیه خانــه طبق قــرارداد 15 میلیــارد تومان بــه پیمانکار 

پرداخت شده است. 
وی با اشاره به اینکه ساخت شــبکه فاضالب هزینه برتر از آب 
است ادامه داد: حدود 40 میلیارد تومان برای شبکه گذاری آب 
انجام شده و حدود 60 میلیارد هم شبکه گذاری فاضالب هزینه 

داشته است.
عدم تخصیص بودجه به مسکن مهر

مدیر آبفای صفادشــت افــزود: ما در حال حاضر بــرای اینکه 
بتوانیم زیرســاخت ها یمان را کامل کنیم به لحاظ هزینه حفر 
چاه و مخازن حدوداً بــه 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که 
البته در حال حاضر 2 سال است که اعتبارات مسکن مهر صفر 

شده است و دولت هیچ بودجه ای به ما تخصیص نداده است.
تزریق آب از سد کرج نداریم

محمد براتی درباره تزریق آب ســد کرج در آب شــرب منطقه 
صفادشت گفت: کشــاورزان منطقه از گذشته حق آبه ای از سد 
کرج داشته اند که مربوط به زمان مدیریت من نیست. جاهایی 
 FCU را تعبیه کرده اند که حق آبه کشــاورزان از طریق کانال

وارد شهر صفادشت می شود. 
وی ادامه داد: در فصل تابســتان باغات و مزارع به وســیله آن 
آبیاری می شود و در فصل زمستان شهرداری آن آب را به سفره 
شهر تزریق می کند و آب و فاضالب از این محل هیچ حق آبه ای 

ندارد.
مدیر امور آب و فاضالب صفادشت تأکید کرد: ما فقط می توانیم 
از آب چاه اســتفاده کنیم و به هیچ عنوان آب های ســطحی به 
ما تخصیص داده نمی شــود زیرا که مصرف آب در شــبکه آب 
و فاضالب آب شــرب اســت و ما تصفیه خانه نداریم. از آب چاه 
استفاده می کنیم که به صورت طبیعی تصفیه آن انجام می شود 
و فقط ما برداشــت می کنیم و گندزدایی و کارهای بهداشــتی 

انجام می شود و وارد شبکه توزیع می شود.
در چاه ها با مشکل نیترات مواجه نیستیم

مدیر آبفای شــهر صفادشــت در خصوص کیفیت آب شــرب 
منطقه گفت: ما وقتی چاه را حفر می کنیم واحد کنترل کیفیت 

ما هم به لحــاظ میکروبی و هم به لحاظ 
کیفیت و ســختی، آب را قبل از اینکه به مدار وارد شود و مورد 
بهره برداری قرار گیرد آزمایش می کنــد و به هر دلیلی که آب 
مشکل داشته باشد چاه پلمپ می شود و اجازه بهره برداری داده 

نمی شود.
وی با اشاره به اینکه هفته ای سه نوبت کیفیت آب نمونه گیری 
می شود تأکید کرد: این نمونه گیری از قسمت مشخصی نیست 
از سر چاه، از شــبکه توزیع نمونه های مختلف می گیریم هم به 

لحاظ کیفی و هم به لحاظ میکروبی آب را آزمایش می کنیم.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر مــا آبفــای اســتان تهــران هم 

نمونه گیری های خودشان را انجام می دهند.
براتــی دربــاره ادعاهای مطــرح شــده متذکر شــد: اوالً هر 
آزمایشگاهی مورد تأئید نیست و بعد هم تجهیزات آزمایشگاهی 
که بتواند امالح آب را اندازه گیری کند هزینه باالیی دارد و هیچ 

آزمایشگاهی به صورت خصوصی این کار را انجام نمی دهد.
وی تأکید کرد: ما یک ناظر ســوم خارجی داریم و آن شــبکه 
بهداشت و درمان اســت که به صورت مســتمر و روزانه هم از 
نظر کلر و هم از نظر نمونه گیری به طور مســتقل از ســازمان 
ما آزمایشــگاه معتبر خودشــان را دارند. مکاتبات کیفیت آب 
مستقیماً یک نســخه برای بنده و یک نســخه هم برای آقای 

فرماندار می آید.
مدیر آبفای صفادشت تصریح کرد: کیفیت آب خیلی مهم است 
و اگر در حد استاندارد نباشــد ما مجبوریم چاه را از مدار خارج 

کنیم.
وی افزود: چاه های ما در این منطقه در حد مطلوب است و ما از 
نظر وجود نیترات و سختی ّآب مشکلی نداریم و می توانم بگویم 

کیفیت آب صفادشت در حد عالی است.
سامانه تلفنی برای گزارش ها مردمی 

وی در مورد نحــوه بازخــورد گرفتن از مشــترکین گفت: ما 
اشکاالت را در اولین گام از طریق نمونه گیری خودمان متوجه 
می شــویم. راه دیگر این است که مشــترکین به سامانه تلفنی 
ما گزارش کنند که پیامک آن برای خودم می آید؛ و راه ســوم 

سایت ماست.
براتی ادامه داد: در صورت رؤیت چنین گزارشــی امداد حوادث 

برای بررسی و شناسایی مشکالت اعزام می شود.
مسئله شن دهی آب تا پایان آبان ماه حل می شود

وی در مورد وجود ماســه در آب گفت: چاه های ما ماســه دهی 
دارد و من انکار نمی کنم. به هرحال چاه هــای ما 150 متر زیر 

زمین است و در الیه های زمین ممکن است اتفاقاتی بیفتد.
وی وعده داد: در مورد موضوع شــن دهی، با شستشوی شبکه 
و شیرهایی که تعبیه می کنیم درصدد رفع مشکل هستیم و تا 

پایان آبان ماه مشکل شن دهی را حل می کنیم.
قطعی آب طوالنی و غیرمتعارف در مسکن مهر نداریم

مدیر آبفای صفادشت در مورد قطع شدن آب اظهار داشت: هم 
به خاطر افت شــدید تولید آب و هم به خاطر قطع شــدن برق 

بود که آب قطع می شد. ما 
مجبور شــدیم که با رایزنی و به صورت امانی 

چاه دیگری را وارد مدار کردیم تا مشــکلمان حل شد و تأمین 
آب مسکن مهر فعاًل مرتفع شد.

وی گزارش داد: از سال گذشــته تا حاال در شهر صفادشت سه 
تا حلقه چاه حفر و تجهیز کردیم در مســکن مهر هم یک حلقه 
چاه وارد مدار کردیم یک حلقه چاه هم تا آخر ســال وارد مدار 

می شود.
براتی در ادامه گفت: مجموع چاه های مســکن مهر 6 تا شده و 
در حال حاضر ما هیچ مشــکلی در بحث تأمین آب صفادشت 
نداریــم. موتورهای ما هم دیــزل ژنراتور هســتند، وقتی برق 
قطع می شود دیزل ها روشن می شــود و توزیع آب شرب اتفاق 
می افتد؛ و در حال حاضر ما مشــکل تأمین آب در مسکن مهر 

نداریم مگر اینکه برق قطع شود یا شکستگی لوله ایجاد شود.
افزایش ظرفیت ذخیره آب

مدیر آبفای صفادشت بیان داشــت: از دیگر کارهایی که آبفای 
صفادشــت انجام داده افزایــش ظرفیت ذخیــره آب از 6 هزار 
مترمکعب بــه 11 هزار مترمکعب بوده که ایــن امر را به لحاظ 

مدیریت بحران در شرایطی مثل زلزله مفید است.
وی اظهار امیدواری کرد: درصورتی که طرح آب رسانی ما انجام 

شود مشکل تأمین آب مسکن مهر برای همیشه حل می شود.
پساب تصفیه خانه صفادشت در اختیار شهرداری قرارمی گیرد

مدیرآبفای صفادشــت در مورد تصفیه خانه فاضالب هم گفت: 
تصفیه خانه شهر صفادشت با ظرفیت 7800 مترمکعب پساب 
تولید می کند که یک مدولش با ظرفیت 4 هزار مترمکعب وارد 
بهره برداری شده است و در حال توافق با شهرداری هستیم که 
آب را به درون ســفره ها برگردانیم تا برای فضای سبز استفاده 

شود.
سطح آب در منطقه صفادشت به شدت پایین آمده است

براتی گفت: دشت شــهریار از سال 47 دشــت ممنوعه بوده و 
حفر چاه به جز آب شــرب مجاز نیســت. در این راستا سازمان 
آب منطقه ای حدود 100 حلقه چاه غیرمجاز را پر کرده است و 
دیگر اجازه حفر چاه نمی دهد و همین طور وقتی چاهی خشک 

می شود دیگر امکان جابه جایی وجود ندارد.
همچنین وی اظهار داشــت: در منطقه ما استفاده از آب شرب 
برای انجام کار صنعتی درصد بسیار پائینی دارد و چیزی حدود 

10 تا 15 درصد بیشتر نیست.
مدیر آبفا صفادشــت گفت: در منطقه مــا 90 درصد آب صرف 
کشاورزی می شود و کشــاورزی در منطقه صفادشت از گذشته 
گندم و ذرت بوده اســت که تا حــال ادامــه دارد و آبیاری نیز 

به صورت غرقابی است و آبیاری قطره ای اینجا نداریم.
وی خاطرنشــان کرد: ســطح آب در این منطقه پائین آمده در 
گذشته سطح آب در منطقه 30 تا 40 متر بوده حاال شده 120 
متر و در برخی جاها من چاه 150 متری سراغ دارم که خشک 

شده است.

مدیرآبفای شهر صفادشت:

کیفیت آب چاه ها در حد مطلوب است
امور.آبفای.شهر.صفادشت.آموزش.برای.مصرف.صحیح.آب،.تأمین.آب.کافی.برای.جمعیت.شهر،.توزیع.مناسب.در.وسعت.

منطقه.و.برنامه.مناسب.برای.آینده.را.پیگیری.می.کند.
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عملیات اجرایــی و افتتاح پروژه های شــاخص شــركت آبفای كاشــان بــا اعتباری 
بالغ بر 220 میلیارد ریال به مناســبت هفته دولت آغاز شــد.  افتتاح پروژه تأمین 
اضطراری آب و كلنگ زنی مخزن 10 هزار مترمکعبی شــهر كاشــان، طرح توســعه 

شبکه فاضالب شهر نیاســر، بهره برداری از چاه آب شــرب ابوزیدآباد و كلنگ زنی 
مخزن هزار مترمکعبی شــهر قمصر از جمله پروژه هایی اســت كه از سوی شركت 

آب و فاضالب كاشان در هفته دولت كلنگ زنی و به بهره برداری رسید.

تأمین اضطراری آب كاشان
این پروژه با اعتبــار بالغ بر 153 میلیارد ریــال و با هدف تأمین آب 
اضطراری در شــرایط بحران عملیاتی گردیده و آماده بهره برداری 

است.
حمیدرضا مومنیان معاون اســتاندار و فرماندار کاشــان در مراسم 
افتتاح این پروژه گفت: بــرآورد هزینه اجرایی ایــن پروژه را 153 
میلیــارد ریال از محــل اعتبارهای عمرانی و داخلــی و زمان بندی 

اجرای آن را چهار ماه اعالم کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کاشــان نیز در این مراسم گفت: 
برای اجرای طرح خط انتقال آب به طول 10 کیلومتر، 5.5 کیلومتر 
خطوط جمع آوری، حفر 6 حلقــه چاه و تجهیز پنج حلقه از مجموع 

10 حلقه چاه پیش بینی شده است.
محمدرضا اسدی افزود: این طرح با هدف ایجاد منابع تأمین جدید 
آب در شــرایط اضطراری به ویــژه کاهش ظرفیــت آب زاینده رود 
طراحی شــده و امکان تأمین نزدیک به 20 درصد آب مصرفی شهر 

کاشان را بر عهده خواهد داشت.

آب رسانی به ابوزیدآباد
پروژه آب رســانی به شــهر ابوزیدآباد با اعتباری بالغ بر 4 
میلیارد و 500 میلیون ریال و با هدف تأمین بخشــی از 

آب شرب شهروندان ابوزیدآباد محقق شده است.
فرمانــدار آران و بیدگل در این مراســم گفت: این پروژه 
شــامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال 
با اســتفاده از لوله چدن داکتیل در اقطــار 150 و 300 

میلی متر عملیاتی شده است.
ابوالفضل معینی نژاد افزود: اعتبار پروژه بالغ بر 4 میلیارد 
و 500 میلیــون ریال از محل اعتبارات عمرانی   اســتانی 

تأمین شده است.

مخزن 10 هزار مترمکعبی كاشان
پروژه مخزن 10 هزار مترمکعبی شــهر کاشان با اعتباری 
بالغ بر 31 میلیــارد ریال و بــا هدف ذخیره آب شــرب و 

استفاده در زمان های اوج مصرف عملیاتی می شود.
فرماندار کاشــان در مراســم کلنگ زنی این مراسم گفت: 
مدت زمــان عملیات اجرایــی این پروژه 18 ماه اســت و 

امیدوارم در دهه  فجر سال آینده به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کاشــان هدف از طرح 
ســاخت مخزن آب را نیــز بهبود کمی، افزایــش پایداری 
آب رســانی و ظرفیت ذخیره آب آشامیدنی، مدیریت فشار 
آب و همچنین امکان انتقال آب به شبکه توزیع بدون پمپاژ 

عنوان کرد.
محمدرضا اسدی افزود: ظرفیت مخزن های کنونی کاشان 
85 هزار مترمکعب اســت که بالغ بر 100 هزار مشترک آب 

شهر کاشان را تحت پوشش قرار داده  است.

توسعه  شبکه فاضالب نیاسر
طرح توســعه  شــبکه جمع آوری فاضالب شهر 
نیاســر با هدف توســعه شــبکه به بخش های 
دیگری از این شهر است که به طول 3 هزار متر و 

اعتبار 20 میلیارد محقق می شود.
معــاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری ویژه 
کاشان در مراســم کلنگ زنی پروژه گفت: طرح 
لوله گذاری بخش دیگری از شــبکه جمع آوری 
فاضالب شــهر نیاسر شــامل 3 هزار و 100 متر 
طــول شــبکه گذاری بــا لوله های پلــی اتلین 
دوجداره به قطــر 200 و 250 میلی متر و نصب 
200 فقره انشعاب فاضالب با اعتبار 20 میلیارد 
ریال اســت که در بازه ی زمانی 9 ماه عملیاتی 

می شود و به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه مخزن 1000 مترمکعبی شهر قمصر با هدف ذخیره 
آب و بهره برداری بخشی از مناطق توسعه یافته شهر قمصر 

که از نعمت آب شرب محروم می باشند عملیاتی می شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری ویژه کاشــان در 
مراسم کلنگ زنی این پروژه گفت: برای ساخت مخزن یک 
هزار مترمکعبی شــهر قمصر نیز با هــدف افزایش ظرفیت 
ذخیره آب این شــهر پنج میلیــارد و 500 میلیون ریال از 
محل اعتبارهای شــرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان 

اختصاص یافت.
مســعود خاندایی افزود: امکان انتقال آب به شــبکه بدون 
پمپاژ با هدف کاهش مصرف انرژی و ایجاد امکان استفاده 

بهینــه از ظرفیــت مخزن های آب شــهر قمصــر از دیگر 
هدف های ساخت این مخزن است.

معاون مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب کاشان در 
این مراســم ضمن تبریک هفته دولت گفــت: هفته دولت 
فرصت مغتنمی است تا طرح ها و پروژه های آب و فاضالب 
برای مردم معرفی و تشــریح شود و مراسم نمادین افتتاح و 

کلنگ زنی پروژه ها در این راستا قرار دارد.
علی دلخواه افزود: قرارداد عملیــات اجرایی مخزن 1000 
مترمکعبی شــهر قمصر با اعتبار بالغ بــر 5 میلیارد و 500 
میلیون ریال با پیمانکار منعقد شــده تا در بازه  زمانی یک 

سال احداث و آماده ی بهره برداری شود.

مخزن 1000 مترمکعبی قمصر

با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال در هفته دولت انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی و افتتاح پروژه  های شرکت آبفای کاشان 

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

www.barghab. i r67 2018
September



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره چهـاردهم
شهریـور1397

مدیرعامل.آب.منطقه.ای.خراسان.جنوبی.با.بیان.اینکه.

خراسان.جنوبی.در.رده.اســتان.های.دارای.تنش.آبی.

شدید.قرار.دارد.گفت:.عدم.وجود.منابع.آب.سطحی.در.

استان.موجب.شده.که.تمام.اتکای.استان.برای.تأمین.
نیاز.آبی.بخش.های.مختلف.بر.منابع.زیرزمینی.باشد.

حسین.امامی.اظهار.داشت:.در.حال.حاضر.عدد.مربوط.

به.آب.مصرفی.استان.نسبت.به.مقدار.آب.تجدید.پذیر.

ساالنه.1.18.است.که.این.عدد.بیانگر.بحران.فوق.العاده.
شدید.و.عدم.تعادل.بیالن.آبی.استان.است.

وی.افزود:.سرانه.آب.تجدیدپذیر.ساالنه.در.استان.یک.

هزار.و.137.مترمکعب.به.ازای.هر.نفر.است.که.بر.اساس.

شــاخص.فالکن.مارک.بیانگر.وضعیت.بحرانی.آب.در.

استان.است.
مدیرعامل.آب.منطقه.ای.خراســان.جنوبی.بیان.کرد:.در.
طبقه.بندی.استان.های.کشــور.بر.اساس.شاخص.پایش.
منابع.آب،.توسط.شرکت.مدیریت.منابع.آب.ایران،.استان.
خراسان.جنوبی.در.رده.استان.های.دارای.تنش.آبی.شدید.

قرار.دارد.
امامی.تصریح.کرد:.عدم.وجود.منابع.آب.سطحی.در.استان.
موجب.شده.است.که.تمام.اتکای.استان.برای.تأمین.نیاز.

آبی.بخش.های.مختلف.بر.منابع.زیرزمینی.باشد.
وی.خاطرنشــان.کرد:.در.این.راســتا.تقریبًا.تمامی.نیاز.
شــرب.از.طریق.آب.زیرزمینی.تأمین.می.شود.به.گونه.ای.
که.در.برابر.برداشــت.59.میلیون.مترمکعب.در.سال.از.

منابع.زیرزمینی.برای.تأمین.نیازها.شرب.استان.تنها.1.5.

میلیون.مترمکعب.از.منابع.آب.ســطحی.مورد.استفاده.
قرار.می.گیرد.

مدیرعامل.آب.منطقه.ای.خراسان.جنوبی.به.چالش.های.

ناشی.از.بحران.آب.در.استان.اشاره.کرد.و.یادآور.شد:.یکی.

از.این.چالش.ها،.افت.کمی.و.کیفی.منابع.آب.است.که.در.این.

راستا.کاهش.میزان.بارندگی.مؤثر.در.کنار.افزایش.متوسط.

دما.در.اســتان،.کاهش.میزان.آب.تجدیدشونده.را.در.پی.

داشته.که.این.موضوع.در.کنار.افزایش.میزان.برداشت.از.

ســفره.های.آب.زیرزمینی.به.دلیل.نیازها.توسعه.استان،.

افت.شدید.سطح.آب.آبخوان.ها.و.کاهش.کیفیت.آب.آن.ها.
را.به.دنبال.داشته.است.

مدیرعامل.شرکت.آب.منطقه.ای.خراسان.جنوبی.گفت:.سد.

مخزنی.نهرین.طبس.طی.بارندگی.های.اخیر،.4.8.میلیون.

مترمکعب.آبگیری.و.سر.ریز.شــده.است...حسین.امامی.

اظهار.کــرد:.طی.بارندگی.های.اخیر،.ســدهای.تغذیه.ای.

مصنوعی.برون.1.2.میلیون.مترمکعب،.سد.تغذیه.ای.سرند،.

0.5.میلیون.مترمکعب،.ســد.تغذیه.ای.حصار.سنگی.0.1.

میلیون.مترمکعب.و.ســد.تغذیه.ای.باغ.سنگی.0.1.میلیون.

مترمکعب.آبگیری.شده.است...وی.افزود:.همچنین.در.این.

مدت،.تغذیه.مصنوعی.مزار.سیدعلی.1.2.میلیون.مترمکعب،.

تغذیه.مصنوعی.دهانه.رود.0.15.میلیون.مترمکعب،.تغذیه.

مصنوعی.مختاران،.0.5.میلیون.مترمکعب،.تغذیه.مصنوعی.

دره.باز.0.05.میلیون.مترمکعب.و.تغذیه.مصنوعی.زولسک.

یک.میلیون.مترمکعب.آبگیری.شــده.است...مدیرعامل.

شرکت.آب.منطقه.ای.خراسان.جنوبی.با.بیان.اینکه.بخشی.

از.آب.شرب.شــهر.طبس.از.این.سد.تأمین.می.شود،.اظهار.

داشت:.طی.بارندگی.های.اخیر،.سد.نهرین.طبس.با.حجم.4.8.

میلیون.مترمکعب.سر.ریز.شد.که.می.بایست.با.صرفه.جویی.

مناسب.در.بخش.های.مختلف.به.بهترین.نحو.ممکن.از.این.

ذخیره.آب.استفاده.کرد...وی.ادامه.داد:.در.سدهای.مخزنی.

استان.شامل.سد.اســدیه.)رزه(،.حاجی.آباد.قاین،.شهید.

پارسا.سرایان،.فرخی.قاین،.دره.بید،.کریت.و.نهرین.طبس،.

در.مجموع.15.میلیون.مترمکعب.آبگیری.شده.است.که.تنها.

25.درصد.حجم.کل.مخازن.سدهای.استان.است.و.75.درصد.
از.حجم.مخازن.این.سدها.همچنان.خالی.است.

معاون.منابع.انســانی،.مالی.و.پشتیبانی.شرکت.آب.

منطقه.ای.خراســان.جنوبی.گفت:.در.راستای.اجرای.

بخشنامه.معاون.توســعه.مدیریت.و.سرمایه.گذاری.
.رئیس.جمهور،.میز.خدمت.در.این.شــرکت.راه.اندازی

.شد.
غالمرضا.معصومی.اظهار.داشــت:.هدف.از.استقرار.و.
اجرای.این.میز.خدمت.تکریم.ارباب.رجوع،.جلوگیری.
از.تضییع.حقوق.شــهروندان،.کاهــش.هزینه.ها.و.

صرفه.جویی.در.وقت،.جلوگیری.از.سرگردانی.مردم.در.

شرکت،.پیشگیری.از.امکان.برقراری.ارتباط.غیراصولی.

با.کارکنان.و.همچنین.ایجاد.نظام.اداری.پاســخگو.و.

کارآمد.در.اجرای.بخشــنامه.شــماره.24452.مورخ.
1/3/97.است.

وی.گفت:.براساس.این.طرح.ارباب.رجوع.در.طبقه.همکف.

توسط.کارشناسان.پذیرش.شــده.و.فرم.درخواست.

مراجعین.را.تکمیل.می.کنند.سپس.سرپرست.یا.مدیران.

ارشد.شــرکت.به.صورت.رو.در.رو.در.فضای.صمیمی.

پاسخگو.و.پیگیر.خواسته.های.آنان.بوده.و.خدمات.الزم.
به.آن.ها.ارائه.می.شود.

وی.گفت:.میز.خدمت.حضوری.بدین.منظور.ایجاد.شده.

اســت.تا.ارباب.رجوع.در.کمترین.زمان.ممکن.پاسخ.

قانونی.برای.درخواســت.خود.دریافــت.کند.چرا.که.

شفافیت.و.پاسخگو.بودن.در.برابر.مردم.آثار.مثبتی.در.
جامعه.به.وجود.می.آورد.

خراسان جنوبی 
در رده استان های 
دارای تنش آبی 
شدید قرار دارد

خراسان جنوبی 
در رده استان های 
دارای تنش آبی 
شدید قرار دارد

راه اندازی میز خدمت شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 مدیرعامل آب منطقه ای
 خراسان جنوبی:

راه اندازی میز خدمت شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی

وضعیت سدهای 
خراسان جنوبی

وضعیت سدهای 
خراسان جنوبی
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.کارگروه.مدیریت.جامع.منابع.آب.استان.خراسان.جنوبی.با.حضور.معاون.هماهنگی.امور.عمرانی.استاندار.

و.مدیران.عامل.شــرکت.های.صنعت.آب.و.مدیران.جهاد.کشاورزی.و.منابع.طبیعی.در.محل.سالن.جلسات.
معاونت.هماهنگی.امور.عمرانی.استانداری.برگزار.شد.

در.این.جلسه.معاون.هماهنگی.امور.عمرانی.استاندار،.با.بیان.اینکه.موضوع.آب.از.مسائل.بسیار.مهم،.اساسی.

و.حیاتی.در.کشور.و.بخصوص.خراسان.جنوبی.محسوب.می.شود،.اظهار.داشت:.باید.در.خصوص.مدیریت.و.

نحوه.مصرف.آب،.طرح.ها.و.روش.های.نوین.را.در.دستور.کار.قرار.دهیم.در.غیر.این.صورت.با.چالش.و.مشکالت.
فراوانی.مواجه.خواهیم.شد.

سید.مجتبی.علوی.مقدم.بر.حضور.بخش.خصوص.در.این.گونه.جلسات.تأکید.کرد.و.گفت:.ازآنجایی.که.در.
اجرای.بسیاری.از.طرح.ها.بایستی.از.بخش.
خصوصی.کمک.گرفت،.اطالع.و.اشراف.آنان.
بر.موضوعات.مرتبــط،.موجب.موفقیت.در.

اجرای.برنامه.ها.خواهد.شد.
وی.از.ســایر.اعضای.این.کارگروه.خواست،.
برنامه.ها.و.راهکارهای.پیشنهادی.خود.را.در.
قالب.برنامه.ای.جامع.و.منسجم،.جهت.طرح.
در.شورای.حفاظت.منابع.آب.استان.ارائه.داده.
تا.در.این.جلسه.در.خصوص.جذب.اعتبارات.
الزم.و.اجرایــی.شــدن.آن،.برنامه.ریزی.و.

تصمیم.گیری.به.عمل.آید.
مدیرعامل.شــرکت.آب.منطقه.ای.خراسان.
جنوبی.نیز.در.این.جلسه،.با.اشاره.به.برگزاری.

جلسات.مشترک.با.جهاد.کشاورزی.خاطرنشان.کرد:.اقداماتی.که.برای.آب.قابل.برنامه.ریزی.لحاظ.شده.است.
بایستی.به.گونه.باشد.که.با.کاهش.میزان.برداشت.از.چاه.ها،.تغییر.و.خللی.در.معیشت.کشاورزان.ایجاد.نشود.
حسین.امامی.میزان.برداشــت.از.چاه.های.غیرمجاز.استان.را.درمجموع.3.میلیون.مترمکعب.عنوان.کرد.
و.گفت:.تعداد.چاه.های.غیرمجاز.اســتان.370.حلقه.است.که.تعداد.96.حلقه.در.سال.گذشته.پر.و.مسدود.

شده.است.
وی.گفت:.توجه.ویژه.به.تغییر.نوع.آبیاری.از.غرقابی.به.آبیاری.تحت.فشــار،.راندمان.آبیاری.را.از.35.به.70.
درصد.افزایش.داده.و.این.امر.موجب.می.شود.60.درصد.از.آب.قابل.برنامه.ریزی،.از.محل.آبیاری.تحت.فشار.

تأمین.شود.و.لطمه.ای.هم.به.بخش.کشاورزی.وارد.نشود.
امامی.با.اشاره.به.اینکه.تا.افق.1415.مشکلی.در.تأمین.آب.شهرهای.استان.وجود.ندارد،.خاطرنشان.کرد:.
افزایش.راندمان.در.بخش.کشاورزی،.خرید.و.پلمپ.چاه.های.کم.بازده،.اجرای.پروژه.های.صنعتی.و.جایگزینی.
با.شغل.کشاورزی،.کاهش.هدر.رفت.در.خطوط.انتقال.آب.و.جداسازی.آب.شرب.از.آب.فضای.سبز.شهری،.

می.تواند.نقش.مهمی.در.حفاظت.از.منابع.آبی.موجود.و.تأمین.آب.استان.در.آینده.داشته.باشد.
در.ادامه.مدیران.جهاد.کشاورزی،.منابع.طبیعی.و.آب.و.فاضالب.شهری.و.روستایی.به.ارائه.نظرات.و.برنامه.های.
پیشــنهادی.خود.همچون.مدیریت.عرضه.و.تقاضای.آب.و.نیز.راهکارهای.خود.در.زمینه.مدیریت.مصرف.

بهینه.آب.پرداختند.

مدیرعامل.شرکت.آب.منطقه.ای.خراســان.جنوبی.گفت:.بالغ.بر.10.میلیارد.تومان.اعتبار.برای.توسعه.
تصفیه.خانه.بیرجند.الزم.است.

حسین.امامی.گفت:.تصفیه.خانه.آب.شــرب.بیرجند.تاکنون.مشتمل.بر.دو.بخش.است،.این.بخش.ها.
شامل.بخش.پلت.راکتور.و.RO.است.

مدیرعامل.شرکت.آب.منطقه.ای.با.اشــاره.به.اینکه.برای.توسعه.بخش.RO.تصفیه.خانه.آب.بیرجند.

سرمایه.گذاری.بالغ.بر.10.میلیارد.تومان.نیاز.بوده.است.ادامه.داد:.هزینه.های.بهره.برداری.ساالنه.آن.نیز.
وابسته.به.وضع.تورمی.کشور.بین.6.تا.7.میلیارد.خواهد.بود.

وی.با.اشاره.به.اینکه.برای.پروژه.تأمین.آب.بیرجند.در.مجموع.هفت.چاه.آماده.تجهیز.بوده.که.یک.چاه.

تجهیز.شده.و.بقیه.در.حال.تجهیز.است،.اضافه.کرد:.پیش.بینی.می.شود.تا.تابستان.سال.آینده.ظرفیتی.
معادل.200.لیتر.بر.ثانیه.به.آب.بیرجند.اضافه.شود.

امامی.افزود:.برای.مثال.میزان.استخراج.ساالنه.آب.زیرزمینی.

از.قنوات.اســتان.از.670.میلیون.مترمکعب.در.سال.78.به.260.

میلیون.مترمکعب.در.سال.90.و.194.میلیون.مترمکعب.در.حال.
حاضر.رسیده.است.

وی.گفت:.بررسی.روند.تغییر.محل.و.کف.شکنی.چاه.ها.در.سال.های.

91.تا.93.بیانگر.کاهش.میزان.کف.شــکنی.و.در.عوض.افزایش.

تغییر.محل.چاه.ها.است.که.این.امر.به.دلیل.خشک.شدن.بخشی.

از.آبخوان.های.استان.و.عدم.کارایی.کف.شکنی.چاه.ها.و.در.برخی.

مواقع.افت.شدید.کیفیت.به.نحوی.است.که.آب.استحصالی.از.چاه.
غیرقابل.استفاده.می.شود.

مدیرعامل.آب.منطقه.ای.خراســان.جنوبی.یادآور.شد:.نیاز.به.

جابجایی.و.کف.شــکنی.مکرر.چاه.های.تأمین.کننده.آب.شرب.

شهرها.و.روستاها.و.اســتفاده.از.سیستم.های.تصفیه.آب.برای.

بهبود.شاخص.های.کیفی.برای.30.درصد.از.آب.شرب.استان.زنگ.

خطر.را.برای.تداوم.سکونت.در.بسیاری.از.مناطق.علی.الخصوص.
مناطق.مرز.و.روستاها.به.صدا.درآورده.است.

امامی.تصریح.کرد:.با.وضعیت.فعلی.منابع.آب.استان.پیش.بینی.

می.شــود.در.آینده.نه.چندان.دور.حداقل.50.درصد.از.آب.شرب.

مصرفی.استان.فقط.از.طریق.اســتفاده.از.سیستم.های.تصفیه.
قابل.استفاده.باشد.

وی.خاطرنشان.کرد:.افت.سطح.ایستایی.و.کیفیت.آب.آبخوان.ها،.

تحمیل.شدن.بار.اقتصاد.به.کشاورزان.ناشی.از.هزینه.های.سنگین.

حفاری.مجدد.چاه.هایی.که.در.اثر.افت.ســطح.آب.دچار.نقصان.
آبدهی.فاحش.شده.اند.را.در.پی.داشته.است.

مدیرعامل.آب.منطقه.ای.خراسان.جنوبی.بیان.کرد:.کاهش.شدید.

کیفیت.آب.نیز.منجــر.به.کاهش.درآمد.به.دلیل.کاهش.محصول.
تولید.کشاورزان.و.تخریب.خاک.شده.است

اعتبار 10 میلیارد تومانی توسعه تصفیه خانه بیرجنداعتبار 10 میلیارد تومانی توسعه تصفیه خانه بیرجند

  برگزاری كارگروه مدیریت جامع منابع آب   برگزاری كارگروه مدیریت جامع منابع آب 
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s a l e s @ a z a r k e l i d . c o m
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تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر 
(بخارست)- کوچه ششم - پالک۲۲ - واحد۱
تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱                

فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 

A z a r  K e l i d
E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

دانش و محصول ایرانی

 برد های ۴ الیه برای کم کردن تاثیر نویز بر روی عملکرد مدار
 استفاده از قطعات SMD مرغوب و اوریجینال در طراحی

 استفاده از قطعات EMI Filter بروز دنیا برای تمامی عناصر اکتیو مدار
 استفاده از آخرین نسل از میکرو کنترلر های ARM قدرتمند ۱۰۰ و ۱۲۰ مگا هرتزی

 قابلیت تغیر پذیری در کل RTU با استفاده از دانش بدست آمده (Customizing) بنا به درخواست مشتری

 پشتیبانی از پروتکل های IEC 60870-5-101, 103, 104  و DNP3 بر روی هر دو بستر سریال و اترنت
DNP3 over TCP/IP 

 دقت برچسب زمانی  یک میلی ثانیه ای برای تمامی event های دیجیتال

 ایزوالسیون تا حداقل ۲ کیلو ولت در قسمت ورودی و خروجی های دیجیتال و قسمت پاور

IEC تست شده در پژوهشگاه نیرو بر اساس




