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خبر ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره پانزدهم
بهمـن 1397

»مردم ایــران بی  گمان در بهمــن 1357 یکی از 
بزرگترین انقالب  های جهان را محقق ســاختند. 
انقالب پدیده ســاده  ای نیســت و به مانند همه 
انقالب  های بزرگ جهان، انقالبیون برای تحقق آن 
هزینه  های بسیار پرداختند. پدیده سترگ انقالب 
حکایت از آن می  کند که مردم چنان از نظم سیاسی 
حاکم بر جامعه به تنگ آمده بودند که هزینه  های 
بســیار به جان خریدند تا زندگی در نظم و نســق 
جدیدی را تجربه کنند. مردم ایران نظمی را مطالبه 
می  کردند که در آن اســتقالل ملــی، حق تعیین 
سرنوشــت، آزادی های سیاســی و مدنی، حقوق 
شهروندی، شیوه زندگی و معنویت دینی، عدالت 
و سطح منصفانه  ای از کیفیت زندگی تضمین شود.

چهل ســال از بهمــن 1357 گذشــته و انقالب 
اسالمی ایران حیات سیاسی جدیدی را در قالب 
جمهوری اســالمی ایران پدید آورده است. چهل 
ساله شدن انقالب و جمهوری اسالمی ایران این 
دســت آورد جمعی همه ایرانیــان را باید تبریک 
گفت. دشــواری  ها پیش روی جمهوری اسالمی 
ایران بسیار بوده و موفقیت  های بزرگی نصیب شد 
و دشواری  هایی کماکان پیش روست. لیکن ایران 
و نظام جمهوری اسالمی ایران به پشتوانه مردم، 
گام برداشتن در مسیر تحقق آرمان  های انقالب را 

ادامه می  دهد.
اینجانب بــه عنوان مدیر بخــش آب و انرژی که 
از اولین روزهای پس از پیــروزی انقالب در کنار 
صنعت آب و برق بوده  ام، به دست آوردهای عظیم 
صنعت آب و برق ایران که با ســرمایه  های همین 
کشور و با تخصص و سخت  کوشی ایرانیان به دست 
آمده اشراف دارم و به آن ها مفتخرم. چهل سالگی، 

زمان بلوغ و بازاندیشی نیز هست و از این منظر نیز 
آگاهم که کاســتی  هائی در مدیریت پایدار منابع 
آب و انرژی کشور وجود دارد. وقت آن است که در 
سایه تجربه  های گذشته، همدلی، اندیشه  های نو، 
شفافیت بیشتر، پاســخگویی افزون  تر، مشارکت 
همدالنه  تر و امیدواری سرشــار از میهن  دوستی، 
برای توسعه پایدار منابع آب و انرژی ایران تالش 
کنیم. چهل سال تجربه را پشت سر داریم و باید با 
اتکا بر انبوه سرمایه  ها که مهم ترین  شان انسان  های 
نیک  سرشت این سرزمین است، راه توسعه را برای 
آیندگان، هموارتر از امروز سازیم. تردید ندارم که 
در ســایه امید، تخصص و حکمرانی بهتر قادریم 

آینده  ای بسیار پرشکوه را رقم بزنیم.«

 8250 پروژه آب و برق همزمان 
با دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

همزمان با چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اسالمی حدود هشت هزار و 250 پروژه آب، برق و 
فاضالب با صرف اعتباری بالغ بر 22 هزار میلیارد 
تومان در سراسر کشور افتتاح و یا عملیات اجرایی 

آن ها آغاز خواهد شد.
رضا اردکانیان در حاشیه جلسه این هفته هیئت 
دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: هشــت 
هزار و 250 پروژه صنعت آب و برق که در ایام دهه 
فجر امســال افتتاح و یا کلنگ زنی می شوند نقش 
مهمی در تامین آســایش و امنیــت خاطر مردم 

خواهد داشت.
وی به وضعیــت بارندگی های ســال آبی جاری 
در کشور اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه میزان 
نزوالت جوی کشورمان نسبت به سال گذشته و 

حتی نســبت به مدت متوسط درازمدت مناسب 
بوده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: اما این مهم به این معنا نیست 
که رواناب های ایجاد شــده از بارش های چند ماه 
اخیر که در مخازن سدهای کشور ذخیره می شود 

در تمامی نقاط ایران به شکل مناسب بوده باشد.
اردکانیان ادامــه داد: هم اکنــون در تعدادی از 
استان ها همچنان با مشــکل مواجه هستیم ولی 
تردیــدی نداریم که با برنامــه  ریزی های صورت 
گرفته تابستان پیش رو به شکل راحت تری سپری 

خواهد شد.

ساخت 20 پروژه برون مرزی بخش آب 
توسط متخصصان ایرانی

وی افزود: کارخانه های تولیــد کننده تجهیزات 
آب و فاضالب در ابتدای انقالب حدود 200 مورد 
بوده است که این رقم هم اکنون با رشد 6 برابری 
به هزار و 200 شــرکت رســیده است. همچنین 
شرکت های مهندسین مشاور آب و فاضالب هم با 
رشد 30 برابری نسبت به سال 57 به 300 شرکت 

فعال در این زمینه رسیده اند.
اردکانیان ادامه داد: شرکت های مهندسین مشاور 
طرح های ملی سدسازی با افزایش 32.5 برابری به 
حدود 65 شرکت رسیده و شرکت های پیمانکار 
طرح های ملی سدسازی نیز با رشد 25.6 برابری 

به 77 شرکت رسیده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: تا پایان سال 96 نیز مشاوران، 
پیمانکاران و دســت اندرکاران بخش غیردولتی 
کشــورمان در 20 پروژه برون مــرزی بخش آب 

مشغول به فعالیت بوده اند.

چهل ساله شدن انقالب و جمهوری اسالمی 
ایران دست آورد جمعی همه ایرانیان است

پیام وزیر نیرو به مناسبت دهه فجر؛

وزیر نیرو در پیامی با گرامی داشت دهه فجر، چهل ساله شدن انقالب و جمهوری اسالمی ایران 
را دست آورد جمعی همه ایرانیان عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، متن پیام »رضا اردکانیان« به مناســبت 
دهه فجر به شرح زیر است:

چهل ساله شدن انقالب و جمهوری اسالمی 
ایران دست آورد جمعی همه ایرانیان است
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همســو با تصویب و ابالغ قانون برنامه ششم توسعه بسته 
برنامه عملیاتی این قانــون در قالب برنامه تفصیلی تهیه و 
تدوین شد. این ســند در بخش آب کشور شامل اهداف و 
اعتبارات مورد نیاز هر یک از فعالیت هاست. ضرورت وجود 
این بسته بســیار مهم و حیاتی است اما با کاهش یک سوم 
اعتبــارات موردنیاز بدون توجه به اهداف تعیین شــده از 
ابتدا تحقق اهداف را با مشکل روبرو کرد. لذا تناسبی بین 
منابع اعتباری و اهداف تعیین شــده وجود ندارد و این از 

مشکالت این سند است.
در خصوص عملکــرد فعالیت های هدف گذاری شــده و 
وضعیت اعتبــارات تخصیص یافته طی ســال اول برنامه 
ششم )1396( به صورت خالصه در دو بخش زیر محورها 

ارائه می شود:
الف- اعتبارات قانون بودجه در سال 96 نسبت به اعتبارات 
سند تفصیلی برنامه ششم توســعه در جدول زیر برای هر 
یک از ســرفصل های بخش آب درج شــده اســت در کل 
اعتبار تخصیص یافته به اعتبار موردنیاز مندرج در ســند 
تفصیلی 72 درصد کاهش را نشان می دهد که نشان دهند 

محدودیت بسیار منابع مالی در بخش آب کشور است.
ب- در خصوص عملکرد اهداف تعیین شده بر اساس سند 

تفصیلی برنامه ششم می توان اشاره کرد که:

1- در ســرفصل برنامه تأمیــن آب، ظرفیت آب تنظیمي 
ســدها )غیرمرزي( مقرر اســت در طــول برنامه 1401 
میلیون مترمکعب اضافه شــود که در سال 1396 هدف 
132 میلیون مترمکعب بوده و عملکرد این فعالیت بالغ بر 

112 میلیون مترمکعب بوده است.
2- در ظرفیت آب تنظیمي ســدها )مرزي( مقرر است در 
طول ســال های برنامه ششــم 2857 میلیون مترمکعب 
ظرفیت تنظیم اضافه شــود که در سال 1396 این هدف 
314 میلیــون مترمکعب بــوده و عملکــرد بالغ بر 228 

میلیون مترمکعب است.
3-در سرفصل انتقال و توزیع آب در زمینه فعالیت توسعه 
شبکه آبیاری اصلی غیرمرزی مقرر است در طول ساله ای 
برنامه ششــم 224 هزار و 339 هکتار اجرا شــود که در 
ســال 1396، 32 هزار و 300 هکتار هدف گذاری شده و 

عملکرد بالغ بر 10 هزار و 690 هکتار بوده است.
4- این فعالیت در زمینه شــبکه آبیــاری مرزی در طول 
برنامه ششــم 158 هزار و 258 هکتار اســت که در سال 
1396، 73 هــزار و 554  هکتــار هدف گذاری شــده و 

عملکرد 56 هزار و 33 هکتار بوده است.
در.سرفصل.حفاظت.و.بهره.برداري.از.رودخانه.ها.و.

سواحل.به.ترتیب.در.عملیات.های:

5-تعیین حد بســتر و حریــم رودخانه هــا و مرحله اول 
ساماندهي مقرر است در طول ســال های برنامه 30 هزار 
کیلومتــر فعالیت صــورت گیرد که در ســال 1396 این 
هدف 6 هزار کیلومتــر بوده که عملکرد بالغ بر 4هزار و 70 

کیلومتر است.
 6-اجراي عملیات ســاماندهي رودخانه ها مقرر است در 
طول سال های برنامه 459 کیلومتر فعالیت صورت گیرد 
که در سال 1396 این هدف 80 کیلومتر بوده که عملکرد 

بالغ بر 136 کیلومتر است.
7-اجراي عملیات رپرگذاري حد بســتر رودخانه ها مقرر 
است در طول ســال های برنامه 15 هزار کیلومتر فعالیت 
صورت گیرد که در سال 1396 این هدف 3 هزار کیلومتر 

بوده که عملکرد بالغ بر 621 کیلومتر است.
8-تعییــن حد بســتر و حریم ســواحل دریــا، دریاچه ها 
و تاالب هــا مقرر اســت در طول ســال های برنامه 4500 
کیلومتر فعالیت صورت گیرد که در سال 1396 این هدف 
900 کیلومتر بوده که عملکرد بالغ بر 1397 کیلومتر است.

9-اجــراي عملیــات رپرگــذاري حریم ســواحل دریا، 
دریاچه ها و تاالب ها مقرر اســت در طول سال های برنامه 
5875 کیلومتر فعالیت صورت گیرد که در ســال 1396 
این هــدف 1175 کیلومتر بوده کــه عملکرد بالغ بر 214 

جایگاه صنعت سدسازی ایران در منطقه و جهان
بر اســاس آمار کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ )ICOLD( کشور ما در منطقه پس از ترکیه رتبه دوم و در جهان رتبه هفدهم را داراست. اما با تحرک 
خوبی که در ســال های اخیر انجام شده در اکثر ســاختگاه هایی که امکان احداث ســد بوده این امر خطیر صورت پذیرفته است و چه بسا در سال های آتی 

این رتبه بهبود یابد. در رابطه با این سؤال در مورد بر تحقق اهداف در طول برنامه ششم توسعه در بخش آب کشور موارد زیر به استحضار می رسد:
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

گزارش

کیلومتر است.
در ســرفصل حفاظــت منابــع آب زیرزمینــی و احیاء و 

تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني به ترتیب فعالیت های:
10-کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های آب 
فاقد پروانه بهره برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیري 
از اضافه برداشــت چاه هــاي مجاز و تعدیــل پروانه هاي 
بهره برداري کشاورزي مقرر است در طول سال های برنامه 
10648 میلیون مترمکعب فعالیت صــورت گیرد که در 
ســال 1396 این هدف 3000 میلیون مترمکعب بوده که 

عملکرد بالغ بر 581 میلیون مترمکعب است.
11-تجهیز چاه ها به ابــزار اندازه گیری هوشــمند مقرر 
است در طول ســال های برنامه 400 هزار و 554 دستگاه 
فعالیت صورت گیرد که در ســال 1396 این هدف 140 
هزار دستگاه بوده که عملکرد بالغ بر 4215 دستگاه است.

12-تقویــت آبخــوان از طریــق بازســازی، نگهداري و 
بهره بــرداری طرح هاي تغذیه مصنوعي و پخش ســیالب 
موجود مقرر اســت در طول سال های برنامه 102 میلیون 
مترمکعــب فعالیت صورت گیرد که در ســال 1396 این 
هدف 21 میلیون مترمکعب بوده که عملکرد بالغ بر 34،2 

میلیون مترمکعب است.
13-خریــد چاه های کم بازده کشــاورزي بــراي تعادل 
بخشي منابع آب زیرزمیني مقرر است در طول سال های 
برنامه 43 میلیون مترمکعــب فعالیت صورت گیرد که در 
ســال 1396 این هدف 10 میلیــون مترمکعب بوده که 

عملکردی در این خصوص صورت نگرفته است.
 می توان به سایر فعالیت های از جمله مطالعات پایه منابع 
آب، بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی، تحقیقات 
کاربردی و... نیز اشــاره کرد که هریک بــا توجه به منابع 

تخصیص یافته عملکردی متناظری داشته اند همان طوری 
که مالحظــه می شــود در زمینه های مختلــف صنعت 
آب کشور در ســال اول برنامه ششــم )1396( عملکرد 
چشم گیری داشته است چنانچه منابع اعتباری مورد نیاز 
و متناســب و حمایت های الزم صــورت گیرد پیش بینی 
می شود دســتیابی به اهداف برنامه ششم در حد مطلوب 

محقق شود.
 در خصوص سوژه های خاص ضمن معرفی روابط عمومی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران برای هماهنگی الزم تهیه 
گزارش از سدهای احداث شده در مناطق محروم همچون 
سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، خراســان جنوبی و 
همچنین سد دوستی به عنوان نماد بهره گیری صلح آمیز 
از آب های مرزی و سدهای عظیم برق آبی در غرب کشور 

پیشنهاد می شود.
ضمناً اطالعاتی تحت عنوان ترین های سدسازی به عنوان 

سوژه پیشنهاد می شود.

ترین های سدسازی ایران
.سدهای.در.دست.بهره.برداری

بلندترین سد بتنی: ســد کارون 3 با ارتفاع 230 متر 
از پی

بلندترین سد خاکی: سد گتوند علیا با ارتفاع 182 متر 
از پی

بلندترین ســد بتن غلطکــی )RCC(: سد جگین با 
ارتفاع 80 متر از پی و حجم مخزن 300 میلیون مترمکعب 

در رقوم نرمال )در یکی از محروم ترین منطقه ایران(
بلند ترین طول تاج: ســد چاه نیمه 4 با طول تاج بیش 
از 15 کیلومتر و حجــم مخزن 820 میلیون مترمکعب در 

رقوم نرمال در مرز بین ایران و افغانستان.
بیشــترین حجم مخزن: ســد کرخه بــا حجم مخزن 

5347 میلیون مترمکعب در رقوم نرمال
بلندترین ســد مرزی مشــترک بین دو کشــور: 
سد دوســتی با ارتفاع 79 متر از پی و حجم مخزن 1223 

میلیون مترمکعب بین دو کشور ایران و افغانستان
بیشترین حجم مخزن سد مرزی مشترک بین دو 
کشــور: ســد خدا آفرین با حجم مخزن 1612 میلیون 

مترمکعب در رقوم نرمال بین دو کشور ایران و آذربایجان
..

سدهای.در.دست.اجرا
بلندترین سد بتنی: ســد بختیاری با ارتفاع 275 متر 
از پی و حجم مخــزن 4845 میلیــون مترمکعب دارای 

بیشترین حجم مخزن.
بلندترین سد خاکی: ســد کارون 5 با ارتفاع 188 متر 

از پی
بلندترین ســد بتن غلطکــی )RCC(: سد چمشیر 
با ارتفــاع 151 متر از پی و حجم مخــزن 2300 میلیون 

مترمکعب در رقوم نرمال

.سدهای.در.دست.مطالعه
بلندترین ســد بتنی: سد خرسان 2 با ارتفاع 260 متر 

از پی و حجم مخزن 2190 میلیون مترمکعب.
بلندترین سد خاکی: ســد هراز )منگل( با ارتفاع 150 

متر از پی و حجم مخزن 2013 میلیون مترمکعب.
بلندترین ســد بتن غلطکــی )RCC(: سد پیرتقی 
با ارتفــاع 150 متر از پــی و حجم مخــزن 500 میلیون 

مترمکعب در رقوم نرمال
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اهداف:
  تداوم بخشی به سرمایه گذاری 
انجام شده در صنعت توربین گاز 

در سالهای اخیر
  تداوم بخشی به فعالیت صنعت 

دانش بنیان توربین های گازی
  دست یابی به تکنولوژی توربین 

گاز کالس F با راندمان % 39.
  جایگزینی توربین های گازی 

موجود سری V94.2 با توربین های 
.F کالس

  ایجاد زمینه صادرات 
توربین های گازی تولیدی با رقابت 

پذیری محصول
  ایجاد تداوم در سرمایه گذاری 

برای تحقیقات روی توربین گاز 
نیروگاهی

طراحی و ساخت 
توربین گازی 
F نیروگاهی کالس

)  F طراحی و ســاخت توربیــن گازی نیروگاهی کالس
توربین گازی )MGT-75 پروژه ای است که با مشارکت 

دو گروه مپنا و پژوهشگاه نیرو در حال انجام می باشد.
هدف از این پروژه مشترک شناسایی، انتقال و بومی سازی 
 F فناوری های نوین در حــوزه توربین های گازی کالس
و باالتر و همچنین ســاخت توربیــن گازی  MGT75 با 
راندمان حدود 39 درصد و توان نامی حدود 220 مگاوات 
می باشد.  از اهداف دیگر این پروژه می توان به جایگزینی 
محصول MGT75 با توربین خانــواده V94.2 کالس  
 MGT75 و صدور خدمات فنی و مهندســی محصول E

اشاره کرد.   در تفاهم نامه منعقد شده بین دو شرکت فوق 
به ایجاد کمیته های مشــترک برای نظارت بر پیشــرفت 
طراحی و ســاخت اجــزاء و محصول کامــل و اختصاص 
بودجه و البته توســعه فناوری های الزم بــا افق 1410 
شمسی برای تداوم مسیر طراحی و ساخت به محصوالت 
کالس های باالتر نیز اشاره شــده است. همچنین میزان 
سرمایه گذاری طرفین جهت اجرای پروژه به طور مساوی 
و مدت زمان اعتبار آن 15 سال است که 5 سال اول برای 
تحقیق و توسعه و 10 سال باقیمانده برای فروش و تجاری 

سازی محصول خواهد بود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برق
بیست و دومین کشور در صادرات برق
چهارمین تولید کننده بزرگ قطعات نیروگاهی

 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی  

سهم انواع سوخت در نیروگاه های 
حرارتی کشور

ارزش.حرارتی.سوخت.ها.در.سال.های.مختلف.
یکسان.در.نظر.گرفته.شده.است

چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برق
بیست و دومین کشور در صادرات برق
چهارمین تولید کننده بزرگ قطعات نیروگاهی

دستاوردهای.انقالب.اسالمی
..بیست.و.دومین.کشور.در.صادرات.برق

..چهارمین.تولید.کننده.بزرگ.قطعات.نیروگاهی
..تولید.94.درصد.برق.کشور.توسط.نیروگاه.های.حرارتی

..ساخت.بیش.از.60.نیروگاه.در.چهار.دهه.گذشته.در.کشور

..آمادگی.97.درصدی.نیروگاه.ها.در.پیک.تابستان.ها
...استفاده.از.بیش.از.90.درصد.سوخت.گاز.در.نیروگاه.های.حرارتی
..باال.بردن.راندمان.نیروگاه.های.حرارتی.تا.سال.1400.به.40.درصد

..ساخت.بیش.از.3000.قطعه.نیروگاهی.در.داخل.نیروگاه.های.حرارتی
..تولید.بیش.از.63000.مگاوات.برق.در.نیروگاه.های.حرارتی

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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1- آقای مهندس سراج در شماره تیرماه نشریه برقاب در مورد فعالیت های 
عمومی شرکت توضیح دادید، در این شماره لطفاً در مورد فعالیت های خاصی که در 

شرکت شما صورت می پذیرد توضیح دهید.
با عرض سالم و احترام خدمت خوانندگان محترم نشریه برقاب و با تشکر فراوان از مجموعه 
محترم نشریه برقاب برای ایجاد این فرصت، به استحضار می رساند فعالیت های خاص شرکت 

سراج ابزار بر سه محور زیر استوار است:
 بومی سازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی: با توجه به نیاز کشور به ابزاردقیق ژئوتکنیکی، این شرکت 
اقدام به بومی سازی ابزاردقیق سدها کرده که تاکنون توانسته حدود 60 تا 70 درصد ابزاردقیق 
سدهای بتنی و تونل ها و درصد قابل توجهی از ابزاردقیق سدهای خاکی را باکیفیت رقابتی تولید 

کند.
 ارائه طرح  های ابتکاری: از آنجائی که حل برخی از مسائل مربوط به ابزاربندی در پروژه   های 
عمرانی نیاز به خالقیت، ارائه راهکارهای ابتکاری و ... دارند، این شرکت با به کارگیری نفرات مجرب 
و خالق، تاکنون کارفرمایان را در حل بسیاری از مسائل یاری کرده است که به  عنوان نمونه 
می توان به طراحی و ساخت دستگاه انحراف سنج پاندول معکوس، ساخت دستگاه سیم بر درون 
چاهی، طراحی و ساخت دستگاه انحراف سنج خارج از مرکز و موارد متعدد فراوان دیگر اشاره نمود 

که مشکالت کارفرمایان را به بهترین نحو مرتفع کرده است.
 بهینه سازی عملکرد سیستم های کنونی ابزاردقیق: در این مسیر، این شرکت با طراحی و 
ساخت تجهیزات ابتکاری همچون تلسکوپی نمودن لوله پیزومترهای استندپایپ که سبب شده 
شکستگی آن در سدهای خاکی به صفر برسد و یا ساخت پاندول مستقیم متمرکز که جابجایی 
نقاط زیادی از بدنه سد را از یک نقطه اندازه گیری می کند و موارد دیگر، توانسته سیستم های قبلی 

را کامالً دگرگون کرده و کارآمد نماید.
2- شما در مورد انتقال دانش فنی مطالبی ارائه داده بودید، لطفاً در مورد روش انتقال دانش فنی 

کسب شده در شرکت نوآوران سراج ابزار برای خوانندگان نشریه برقاب توضیح دهید.
شرکت سراج ابزار از ابتدا برای هدف تعریف شده خود سعی در انتقال دانش فنی این صنعت را 
داشته است، منتها ازآنجاکه این صنعت بازار کوچک و محدودی دارد، شرکت¬ها و متخصصان 
این رشته، عالقه چندانی به انتقال دانش فنی به دیگران نداشته و سعی در حفظ آن به صورت 
انحصاری دارند. لذا این شرکت کلیه دستاوردهای خود را با تکیه بر تجربه، خالقیت و تخصص 

نفرات خود در طراحی، ساخت، تحقیق و توسعه و ... به دست آورده است. 
نمونه بارز در این خصوص، اقدامات مربوط به پاندول ها در آیتم شماره 1 است که تنها بر اساس 
خالقیت کارشناسان این شرکت و بدون انتقال هیچ گونه دانشی از سوی شرکت های دیگر صورت 
گرفته و حتی در حال حاضر، می توان ادعا نمود، شرکت سراج ابزار تنها شرکت تخصصی در زمینه 

پاندول بوده و خود ایجادکننده دانش فنی در این خصوص است.

صنعت  در  که  مشکالتی  عمده    -3
دارد  وجود  کشور  در  ژئوتکنیکی  ابزاردقیق 

چیست؟
این صنعت در ایران مشکالت زیادی دارد. در دهه های گذشته اکثر شرکت های ابزاردقیق در 
ایران، صرفاً فروشنده بودند. در ادامه بعضی از آن ها بدون کسب دانش فنی وارد مرحله نصب و 
راه اندازی شدند که ضعف در سیستم کارشناسی و اجرایی آن ها، خسارات و مشکالت فراوانی 

به پروژه ها تحمیل نمود. 
ابزاربندی و حساسیتی که شرکت مدیریت منابع  با توجه به اهمیت  در سال های اخیر 
آب، کمیته ملی سدها، کارفرمایان و مشاوران به خرج داده اند و از طرف دیگر ارتقای فنی 
فروشندگان، این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است. عمده مشکالت در حال حاضر 
ایجاد محدودیت برای ورود شرکت های جدید خصوصاً تولیدکنندگان داخلی است که توسط 
فروشندگان قبلی یا برخی کارفرمایان و مشاوران استانی صورت می پذیرد، ایجاد موانع توسط 
فروشندگان قبلی طبیعی و قابل پذیرش می باشد، منتها از سوی کارفرمایان دولتی که خود 
مجری سیاست های نظام هستند، عجیب و غیرقابل پذیرش است. به عنوان مثال در سال 
جاری که به اسم حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده و همه موظف به خرید تجهیزات 
ایرانی البته با رعایت مشخصات فنی بودند، شرکت آب منطقه ای گیالن بدون توجه به تجارب 
و سوابق موفق این شرکت در ابزاربندی سدهای بتنی و همچنین بی اعتنایی به شعار سال و 
سیاست های نظام، تنها با متوسل شدن به وندور لیستی که در سال 2007 در قرارداد گنجانده 
شده بود، تمام انرژی خود را به کار بست تا ابزاردقیق سد شفارود را با چند برابر قیمت از یک 
شرکت خارجی تامین نماید، این در حالی بود که بیش از 70% این تجهیزات با کیفیت مشابه 
توسط این شرکت تولید می شود و این شرکت نیز آمادگی خود را به دفعات اعالم نمود و 
شرکت ژیان هم به عنوان پیمانکار ساختمانی که سابقه همکاری با این شرکت را دارد، خرید 
از این شرکت را توصیه کرده بود!. همچنین در این راستا می توان به درج شروط غیرقانونی 
همانند »لزوم اروپایی یا آمریکایی بودن ابزاردقیق« در اسناد بعضی از مناقصات اشاره کرد که 
برخی کارفرمایان نیز آن را به خواست شرکت مدیریت منابع آب نسبت می دهند، در صورتیکه 
با توجه به رویکرد شرکت محترم مدیریت منابع آب، چنین چیزی نباید صحت داشته باشد 
و به نظر می رسد بیشتر بدلیل نبود نظارت کافی اتفاق می افتد. عالوه بر این در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از ابزاردقیق سدها باکیفیت بسیار باال در ایران تولید می شود که برخالف 

بخشنامه ها و دستورالعمل های حمایتی، مشابه آنها  همچنان به راحتی وارد می شوند.
4- به نظر شما چگونه می شود بر مشکالت موجود در این صنعت چیره شد.

همان گونه که اشاره شد عمده مشکالت این صنعت در ایران انحصاری بودن آن توسط چند 
شرکت قدیمی و ایجاد محدودیت برای ورود شرکت های جدید است که به نظر می رسد 

با رتبه بندی صحیح شرکت های فعال، بتوان این مشکل را 
تا حدی حل نمود. البته برای رتبه بندی شرکت ها نباید تنها 
بر  رتبه بندی  باید  بلکه  باشد،  مالک  پروژه ها  تعدد  یا  سن 
اساس توانمندی فنی، عملکرد شرکت ها، کیفیت محصوالت و 
خدمات آن ها، میزان رضایت و از آن مهم تر میزان عدم رضایت 
کارفرمایان از عملکرد آن ها انجام گیرد تا شرکتی که به دلیل 
ضعف فنی، کیفیت پایین محصوالت و یا هر مورد دیگر مسبب 
سهم  می گردد،  پروژه ها  یا  پروژه  ابزاربندی  سیستم  خرابی 
کمتری داشته باشد و به جای آن شرکت های متعهد جدید با 
دانش روز وارد شوند. عالوه بر این نیاز است در راستای منافع 
ملی و تقویت تولید داخلی، همانند دیگر صنایع، در این صنعت 
هم واردات کاالهایی که مشابه داخلی )با کیفیت مناسب( 
دارند، ممنوع شود و با کسانی که به هر دلیل شرایط را فراهم 
می کنند تا این تجهیزات با چند برابر قیمت از خارج تامین 

شوند، برخورد گردد.
5- در کشور چه تعداد شرکت تخصصی در رشته کاری شما 

وجود دارد؟
حدود 10 تا 12 شرکت فعال در زمینه ابزاردقیق وجود دارد که 

یکی دوتا از آن ها در زمینه بومی سازی فعالیت دارند.
6-  آیا انجمن صنفی یا اتحادیه خاصی برای  تجمیع این 

شرکت ها وجود دارد؟ در این رابطه لطفاً توضیح دهید.
در این خصوص انجمن صنفی خاصی رسماً به ثبت نرسیده 
است. البته بعضی از شرکت های فروشنده ادعا دارند که صنفی 
تشکیل داده اند و رئیس صنف هم مشخص کرده اند، اما به نظر 
می رسد چنین چیزی به صورت رسمی وجود ندارد و بیشتر 
هدف آن ها حفظ بازار انحصاری گذشته و حذف شرکت های 
جدید و تولیدکنندگان داخلی است، چراکه اگر صنفی وجود 
داشته باشد، باید همه شرکت های فعال، خصوصاً شرکت های 
تولیدکننده داخلی در آن حضور داشته باشند. درهرصورت 

تشکیل صنف به این صنعت کمک زیادی خواهد کرد.
ابزاردقیق  رشته  در  باالدستی  حمایتی  سازمان  آیا   -7
ژئوتکنیکی وجود دارد و آیا شما در این سازمان ها عضویت 

دارید؟
سازمان حمایتی که مستقیماً از شرکت های ابزاردقیق حمایت 
نماید وجود ندارد، ولی بعضی از ارگان ها همانند کمیته ملی 
سدها یا شرکت مدیریت منابع آب در این خصوص فعالیت ها و 
دخالت هایی دارند که به نظر می رسد حمایت آنها هم به دلیل 
کم توجهی یا مشخص نبودن اهداف آنها، شامل شرکت های 

تولیدکننده داخلی نمی شود. 
به  عنوان  مثال در همایش یک روزه که کمیته ملی سدها در 

مهرماه 94 برای معرفی شرکت های ابزاردقیق برگزار نمود! به 
از حضور شرکت  از فروشندگان خارجی،  درخواست برخی 
سراج ابزار به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ابزاردقیق سدها در 
ایران، در این همایش ممانعت به عمل آمد! و کمیته ملی سدها 

هم این درخواست را اجرا کرد.
8- آیا  از طرف اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی ایران 

و یا اصناف کشوری خدماتی دریافت می کنید؟
این شرکت تنها برای تأمین نیازهای خود کارت بازرگانی تهیه 
نموده است و چون فعالیت بازرگانی بخشی کوچکی از فعالیت 

این شرکت است، نیاز زیادی به خدمات اتاق بازرگانی ندارد.
در آخر اگر موردی باقیمانده، لطفاً مطرح بفرمایید.

و  ساخته شده  سدهای  که  است  کشورهایی  جزو  ایران 
ساخته نشده زیادی دارد که برای ساخت سدهای جدید و برای 
نگهداری سدهای ساخته شده، نیاز به ابزاردقیق دارد که ساالنه 
مقدار قابل توجهی ارز برای تأمین آن ها از کشور خارج می شود. 

این موضوع در شرایط تحریم بسیار مهم تر می شود. 

لذا پیشنهاد می گردد تولید ابزاردقیق با کیفیت در 
داخل باید به یک الزام از سوی نهادهای مسئول 

تبدیل شود و از آن ها حمایت گردد.
ابزاردقیق  از  در حال حاضر بخش هایی 

در  باال  بسیار  باکیفیت  ژئوتکنیکی 
پیشنهاد  می شود،  تولید  ایران 

می شود کیفیت و کارایی آن ها 
سدها،  ملی  کمیته  توسط 

یا  و  آب  منابع  مدیریت 
دیگر  ذیصالح  مراجع 

قرار  بررسی  مورد 
گیرد و در صورت 

تأمین مشخصات فنی مناسب، در راستای منافع ملی و تقویت 
تولیدکننده داخلی، واردات تجهیزات مشابه آن ممنوع شود.

سدها سازه های عظیمی هستند که رفتار ناشناخته ای دارند، 
رفتار این سازه های عظیم تنها با ابزاردقیق قابل اندازه گیری و 
تحلیل است، بنابراین ابزاربندی صحیح سدها اهمیت باالیی 
دارد که متأسفانه به دلیل عدم توانایی فنی، کیفیت پایین 
ابزاردقیق بعضی از شرکت ها و یا موارد دیگر، چندین سد مهم 
کشور از داشتن شبکه ابزاربندی درست و کارآمد محروم اند 
غول  این  رفتار  از  اطالع  عدم  دلیل  به  آن ها  بهره برداران  و 

خطرناک، نگران اند. 
لذا توصیه می شود کمیته ای فنی و بی طرف در این خصوص 
تشکیل و شرایط این گونه سدها را بررسی کنند تا اوالً در حد 
امکان ابزاربندی آنها احیاء شود و دوماً برای جلوگیری از اتفاقات 
مشابه، مجوز فعالیت شرکت های ناتوان و ضعیف که مسبب 
اصلی این گونه نواقص بودند، باطل شود تا شاهد این گونه مسائل 

در آینده نباشیم.
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1- آقای مهندس سراج در شماره تیرماه نشریه برقاب در مورد فعالیت های 
عمومی شرکت توضیح دادید، در این شماره لطفاً در مورد فعالیت های خاصی که در 

شرکت شما صورت می پذیرد توضیح دهید.
با عرض سالم و احترام خدمت خوانندگان محترم نشریه برقاب و با تشکر فراوان از مجموعه 
محترم نشریه برقاب برای ایجاد این فرصت، به استحضار می رساند فعالیت های خاص شرکت 

سراج ابزار بر سه محور زیر استوار است:
 بومی سازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی: با توجه به نیاز کشور به ابزاردقیق ژئوتکنیکی، این شرکت 
اقدام به بومی سازی ابزاردقیق سدها کرده که تاکنون توانسته حدود 60 تا 70 درصد ابزاردقیق 
سدهای بتنی و تونل ها و درصد قابل توجهی از ابزاردقیق سدهای خاکی را باکیفیت رقابتی تولید 

کند.
 ارائه طرح  های ابتکاری: از آنجائی که حل برخی از مسائل مربوط به ابزاربندی در پروژه   های 
عمرانی نیاز به خالقیت، ارائه راهکارهای ابتکاری و ... دارند، این شرکت با به کارگیری نفرات مجرب 
و خالق، تاکنون کارفرمایان را در حل بسیاری از مسائل یاری کرده است که به  عنوان نمونه 
می توان به طراحی و ساخت دستگاه انحراف سنج پاندول معکوس، ساخت دستگاه سیم بر درون 
چاهی، طراحی و ساخت دستگاه انحراف سنج خارج از مرکز و موارد متعدد فراوان دیگر اشاره نمود 

که مشکالت کارفرمایان را به بهترین نحو مرتفع کرده است.
 بهینه سازی عملکرد سیستم های کنونی ابزاردقیق: در این مسیر، این شرکت با طراحی و 
ساخت تجهیزات ابتکاری همچون تلسکوپی نمودن لوله پیزومترهای استندپایپ که سبب شده 
شکستگی آن در سدهای خاکی به صفر برسد و یا ساخت پاندول مستقیم متمرکز که جابجایی 
نقاط زیادی از بدنه سد را از یک نقطه اندازه گیری می کند و موارد دیگر، توانسته سیستم های قبلی 

را کامالً دگرگون کرده و کارآمد نماید.
2- شما در مورد انتقال دانش فنی مطالبی ارائه داده بودید، لطفاً در مورد روش انتقال دانش فنی 

کسب شده در شرکت نوآوران سراج ابزار برای خوانندگان نشریه برقاب توضیح دهید.
شرکت سراج ابزار از ابتدا برای هدف تعریف شده خود سعی در انتقال دانش فنی این صنعت را 
داشته است، منتها ازآنجاکه این صنعت بازار کوچک و محدودی دارد، شرکت¬ها و متخصصان 
این رشته، عالقه چندانی به انتقال دانش فنی به دیگران نداشته و سعی در حفظ آن به صورت 
انحصاری دارند. لذا این شرکت کلیه دستاوردهای خود را با تکیه بر تجربه، خالقیت و تخصص 

نفرات خود در طراحی، ساخت، تحقیق و توسعه و ... به دست آورده است. 
نمونه بارز در این خصوص، اقدامات مربوط به پاندول ها در آیتم شماره 1 است که تنها بر اساس 
خالقیت کارشناسان این شرکت و بدون انتقال هیچ گونه دانشی از سوی شرکت های دیگر صورت 
گرفته و حتی در حال حاضر، می توان ادعا نمود، شرکت سراج ابزار تنها شرکت تخصصی در زمینه 

پاندول بوده و خود ایجادکننده دانش فنی در این خصوص است.

صنعت  در  که  مشکالتی  عمده    -3
دارد  وجود  کشور  در  ژئوتکنیکی  ابزاردقیق 

چیست؟
این صنعت در ایران مشکالت زیادی دارد. در دهه های گذشته اکثر شرکت های ابزاردقیق در 
ایران، صرفاً فروشنده بودند. در ادامه بعضی از آن ها بدون کسب دانش فنی وارد مرحله نصب و 
راه اندازی شدند که ضعف در سیستم کارشناسی و اجرایی آن ها، خسارات و مشکالت فراوانی 

به پروژه ها تحمیل نمود. 
ابزاربندی و حساسیتی که شرکت مدیریت منابع  با توجه به اهمیت  در سال های اخیر 
آب، کمیته ملی سدها، کارفرمایان و مشاوران به خرج داده اند و از طرف دیگر ارتقای فنی 
فروشندگان، این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است. عمده مشکالت در حال حاضر 
ایجاد محدودیت برای ورود شرکت های جدید خصوصاً تولیدکنندگان داخلی است که توسط 
فروشندگان قبلی یا برخی کارفرمایان و مشاوران استانی صورت می پذیرد، ایجاد موانع توسط 
فروشندگان قبلی طبیعی و قابل پذیرش می باشد، منتها از سوی کارفرمایان دولتی که خود 
مجری سیاست های نظام هستند، عجیب و غیرقابل پذیرش است. به عنوان مثال در سال 
جاری که به اسم حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده و همه موظف به خرید تجهیزات 
ایرانی البته با رعایت مشخصات فنی بودند، شرکت آب منطقه ای گیالن بدون توجه به تجارب 
و سوابق موفق این شرکت در ابزاربندی سدهای بتنی و همچنین بی اعتنایی به شعار سال و 
سیاست های نظام، تنها با متوسل شدن به وندور لیستی که در سال 2007 در قرارداد گنجانده 
شده بود، تمام انرژی خود را به کار بست تا ابزاردقیق سد شفارود را با چند برابر قیمت از یک 
شرکت خارجی تامین نماید، این در حالی بود که بیش از 70% این تجهیزات با کیفیت مشابه 
توسط این شرکت تولید می شود و این شرکت نیز آمادگی خود را به دفعات اعالم نمود و 
شرکت ژیان هم به عنوان پیمانکار ساختمانی که سابقه همکاری با این شرکت را دارد، خرید 
از این شرکت را توصیه کرده بود!. همچنین در این راستا می توان به درج شروط غیرقانونی 
همانند »لزوم اروپایی یا آمریکایی بودن ابزاردقیق« در اسناد بعضی از مناقصات اشاره کرد که 
برخی کارفرمایان نیز آن را به خواست شرکت مدیریت منابع آب نسبت می دهند، در صورتیکه 
با توجه به رویکرد شرکت محترم مدیریت منابع آب، چنین چیزی نباید صحت داشته باشد 
و به نظر می رسد بیشتر بدلیل نبود نظارت کافی اتفاق می افتد. عالوه بر این در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از ابزاردقیق سدها باکیفیت بسیار باال در ایران تولید می شود که برخالف 

بخشنامه ها و دستورالعمل های حمایتی، مشابه آنها  همچنان به راحتی وارد می شوند.
4- به نظر شما چگونه می شود بر مشکالت موجود در این صنعت چیره شد.

همان گونه که اشاره شد عمده مشکالت این صنعت در ایران انحصاری بودن آن توسط چند 
شرکت قدیمی و ایجاد محدودیت برای ورود شرکت های جدید است که به نظر می رسد 

با رتبه بندی صحیح شرکت های فعال، بتوان این مشکل را 
تا حدی حل نمود. البته برای رتبه بندی شرکت ها نباید تنها 
بر  رتبه بندی  باید  بلکه  باشد،  مالک  پروژه ها  تعدد  یا  سن 
اساس توانمندی فنی، عملکرد شرکت ها، کیفیت محصوالت و 
خدمات آن ها، میزان رضایت و از آن مهم تر میزان عدم رضایت 
کارفرمایان از عملکرد آن ها انجام گیرد تا شرکتی که به دلیل 
ضعف فنی، کیفیت پایین محصوالت و یا هر مورد دیگر مسبب 
سهم  می گردد،  پروژه ها  یا  پروژه  ابزاربندی  سیستم  خرابی 
کمتری داشته باشد و به جای آن شرکت های متعهد جدید با 
دانش روز وارد شوند. عالوه بر این نیاز است در راستای منافع 
ملی و تقویت تولید داخلی، همانند دیگر صنایع، در این صنعت 
هم واردات کاالهایی که مشابه داخلی )با کیفیت مناسب( 
دارند، ممنوع شود و با کسانی که به هر دلیل شرایط را فراهم 
می کنند تا این تجهیزات با چند برابر قیمت از خارج تامین 

شوند، برخورد گردد.
5- در کشور چه تعداد شرکت تخصصی در رشته کاری شما 

وجود دارد؟
حدود 10 تا 12 شرکت فعال در زمینه ابزاردقیق وجود دارد که 

یکی دوتا از آن ها در زمینه بومی سازی فعالیت دارند.
6-  آیا انجمن صنفی یا اتحادیه خاصی برای  تجمیع این 

شرکت ها وجود دارد؟ در این رابطه لطفاً توضیح دهید.
در این خصوص انجمن صنفی خاصی رسماً به ثبت نرسیده 
است. البته بعضی از شرکت های فروشنده ادعا دارند که صنفی 
تشکیل داده اند و رئیس صنف هم مشخص کرده اند، اما به نظر 
می رسد چنین چیزی به صورت رسمی وجود ندارد و بیشتر 
هدف آن ها حفظ بازار انحصاری گذشته و حذف شرکت های 
جدید و تولیدکنندگان داخلی است، چراکه اگر صنفی وجود 
داشته باشد، باید همه شرکت های فعال، خصوصاً شرکت های 
تولیدکننده داخلی در آن حضور داشته باشند. درهرصورت 

تشکیل صنف به این صنعت کمک زیادی خواهد کرد.
ابزاردقیق  رشته  در  باالدستی  حمایتی  سازمان  آیا   -7
ژئوتکنیکی وجود دارد و آیا شما در این سازمان ها عضویت 

دارید؟
سازمان حمایتی که مستقیماً از شرکت های ابزاردقیق حمایت 
نماید وجود ندارد، ولی بعضی از ارگان ها همانند کمیته ملی 
سدها یا شرکت مدیریت منابع آب در این خصوص فعالیت ها و 
دخالت هایی دارند که به نظر می رسد حمایت آنها هم به دلیل 
کم توجهی یا مشخص نبودن اهداف آنها، شامل شرکت های 

تولیدکننده داخلی نمی شود. 
به  عنوان  مثال در همایش یک روزه که کمیته ملی سدها در 

مهرماه 94 برای معرفی شرکت های ابزاردقیق برگزار نمود! به 
از حضور شرکت  از فروشندگان خارجی،  درخواست برخی 
سراج ابزار به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ابزاردقیق سدها در 
ایران، در این همایش ممانعت به عمل آمد! و کمیته ملی سدها 

هم این درخواست را اجرا کرد.
8- آیا  از طرف اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی ایران 

و یا اصناف کشوری خدماتی دریافت می کنید؟
این شرکت تنها برای تأمین نیازهای خود کارت بازرگانی تهیه 
نموده است و چون فعالیت بازرگانی بخشی کوچکی از فعالیت 

این شرکت است، نیاز زیادی به خدمات اتاق بازرگانی ندارد.
در آخر اگر موردی باقیمانده، لطفاً مطرح بفرمایید.

و  ساخته شده  سدهای  که  است  کشورهایی  جزو  ایران 
ساخته نشده زیادی دارد که برای ساخت سدهای جدید و برای 
نگهداری سدهای ساخته شده، نیاز به ابزاردقیق دارد که ساالنه 
مقدار قابل توجهی ارز برای تأمین آن ها از کشور خارج می شود. 

این موضوع در شرایط تحریم بسیار مهم تر می شود. 

لذا پیشنهاد می گردد تولید ابزاردقیق با کیفیت در 
داخل باید به یک الزام از سوی نهادهای مسئول 

تبدیل شود و از آن ها حمایت گردد.
ابزاردقیق  از  در حال حاضر بخش هایی 

در  باال  بسیار  باکیفیت  ژئوتکنیکی 
پیشنهاد  می شود،  تولید  ایران 

می شود کیفیت و کارایی آن ها 
سدها،  ملی  کمیته  توسط 

یا  و  آب  منابع  مدیریت 
دیگر  ذیصالح  مراجع 

قرار  بررسی  مورد 
گیرد و در صورت 

تأمین مشخصات فنی مناسب، در راستای منافع ملی و تقویت 
تولیدکننده داخلی، واردات تجهیزات مشابه آن ممنوع شود.

سدها سازه های عظیمی هستند که رفتار ناشناخته ای دارند، 
رفتار این سازه های عظیم تنها با ابزاردقیق قابل اندازه گیری و 
تحلیل است، بنابراین ابزاربندی صحیح سدها اهمیت باالیی 
دارد که متأسفانه به دلیل عدم توانایی فنی، کیفیت پایین 
ابزاردقیق بعضی از شرکت ها و یا موارد دیگر، چندین سد مهم 
کشور از داشتن شبکه ابزاربندی درست و کارآمد محروم اند 
غول  این  رفتار  از  اطالع  عدم  دلیل  به  آن ها  بهره برداران  و 

خطرناک، نگران اند. 
لذا توصیه می شود کمیته ای فنی و بی طرف در این خصوص 
تشکیل و شرایط این گونه سدها را بررسی کنند تا اوالً در حد 
امکان ابزاربندی آنها احیاء شود و دوماً برای جلوگیری از اتفاقات 
مشابه، مجوز فعالیت شرکت های ناتوان و ضعیف که مسبب 
اصلی این گونه نواقص بودند، باطل شود تا شاهد این گونه مسائل 

در آینده نباشیم.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

بهره برداری از 33 پروژه آب رسانی روستایی در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سالمت و بهداشت آب شــرب جزو اولویت های وزارت 
نیرو قرار دارد گفت: آب مورداســتفاده روستاییان با توجه به این 

حساسیت کاماًل استاندارد است. 
محمدحســین قرائتی در مورد فعالیت ها و دســتاوردهای این 
شرکت در سال های گذشته افزود: تالش شده با مطالعات دقیق 
و ایجاد تأسیســات جدید، انتقال و توزیع آب آشامیدنی در تمام 
روستاهای اســتان اصفهان صورت گیرد. محمدحسین قرائتی 
تصریح کرد: مطالعه و اجرای 10 طرح دفع بهداشــتی فاضالب 
روستایی اعم از جمع آوری و انتقال و تصفیه از دیگر فعالیت هایی 

بوده که در دستور کار قرار داده شده است. 
قرائتی بابیان اینکه 245 هزار خانوار در روســتاهای اســتان از 
خدمات آب و فاضالب روستایی اســتفاده می کنند، توضیح داد: 
جمعیت بهره مند از این خدمات حدود 635 هزار نفر عنوان شده 
که 88 درصد آن هــا کاربری خانگی دارنــد. او تأکید کرد: 877 
منبع تأمین آب در هزار و 339 روستای اســتان وجود دارد که 
شامل چاه، چشــمه و قنات هستند. از سوی دیگر 218 مورد نیز 

استفاده از آب های سطحی صورت گرفته است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان اضافه 
کرد: در سال گذشــته با توجه به کاهش منابع آبی که در استان 
به وجود آمد و خشک شدن بیش از 100 حلقه چاه ، حدود 400 

لیتر بر ثانیه آب را از دست  داده ایم.  
وی ادامــه داد:  این موضوع را با منابــع جایگزین جبران کردیم 
و در مناطقی که نتوانســتیم از منابع جایگزین استفاده کنیم از 
آب رسانی سیار استفاده شــد.  قرائتی بابیان اینکه در تابستانی 
که گذشت باوجود کمبودهای موجود،  417 روستای استان که 
دچار کمبود آب بودند به صورت ســیار آب رسانی شدند، اظهار 
کرد: آب آشــامیدنی که توســط تانکرهای این شــرکت توزیع 

می شوند هیچ گونه مشکلی از نظر کیفیت ندارند.
او در مورد نحوه نظارت بر آب رســانی تانکری به روستاها اذعان 
کــرد: تمام ناوگان حمل آب شــرب برای روســتاییان مجهز به 

جی پی اس هستند و نحوه خدمت رسانی رصد می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان در مورد آمار 
کنترل کیفی و بهداشت آب در سال 96 گفت: 541 هزار و 646 
مورد کلر سنجی در شــبکه های توزیع استان انجام شده که این 

فعالیت با مطلوبیت 99/37 درصد بوده است. 
قرائتی ادامــه داد: در زمینه تعداد آزمون هــای میکروبی در کل 
شبکه های روســتاها 12 هزار و 446 مورد انجام شده که در این 
حوزه نیز مطلوبیت 99/95 درصد داشــته و این موضوع نشــان 

می دهد سالمت و کیفیت آب در چه جایگاهی است .
محمدحسین قرائتی با بیان اینکه در ســه سال گذشته در بین 
شرکت های آب و فاضالب روستا یی کشــور رتبه برتر در زمینه 
کنترل کیفیت آب را کســب کرده ایم اظهار داشت: این در حالی 
است که در بحث سنجش فلزات ســنگین آب، دومین شرکتی 

هستیم که در آن این سنجش صورت می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اضافه کرد: 
به دلیل مشکالتی که ناشــی از استفاده های نادرست کشاورزان 
از کودهای شــیمیایی اســت پایش میزان نیترات آب را به طور 
مســتمر در تمام منابع آبی روستاها داشــته ایم.  قرائتی بابیان 
اینکه تقریبــاً 637 مورد آزمایــش در رابطه بــا پایش نیترات 

انجام شــده خاطرنشــان کرد: طبــق مباحــث کیفی و 
استاندارد در ســال 96 حدود هزار و 865 مخزن 

شستشو شدند. 
او تأکید کرد: منابــع آبی تعدادی 

از روســتاهای اســتان به ویژه 
روستاهای غرب اســتان دچار 
مســائل کیفــی شــده بودند 
که در این راســتا 15 دســتگاه 
آب شــیرین کن را در روســتاها 
مســتقر کردیــم و آب رســانی 
سیار به این روستاها حذف  شده 

است.
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

فاضالب روستایی استان اصفهان 
در ادامه در مــورد تعداد پروژه هایی که در 

دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، گفت: 33 
پروژه آب رسانی روستایی با اعتباری بیش از 200 میلیارد 

ریال برای بهره برداری وجود دارد که بــرای افتتاح این پروژه ها 
64 کیلومتر خطوط انتقال آب، 66 کیلومتر تعویض شــبکه های 
توزیع داخلی، ســاخت 6 مخزن ذخیره بتنی با ظرفیت 3 هزار 
مترمکعب آب، ساخت یک ایســتگاه پمپاژ آب، حفر هفت حلقه 
چاه و اصالح هزار و 800 انشــعاب آب انجام شــده است و 85 
روستا با جمعیتی بیش از 67 هزار نفر را زیرپوشش قرار می دهد. 
قرائتی ادامه داد: در دهه فجر امســال عملیات اجرایی 12 پروژه 
شــامل 40 کیلومتر خطوط انتقــال آب، 11 کیلومتر تعویض 

خطــوط توزیع، پنج مخــزن بتنی و یک ایســتگاه پمپاژ 
آب آغاز می شــود. او بابیان اینکه بــرای اجرای 

این پروژه ها 170 میلیارد ریال موردنیاز 
اســت، خاطرنشــان کــرد: 51 
روســتای اســتان با جمعیتی 
بیــش از 20 هزار نفــر را تحت 

پوشش خواهد داشت.
قرائتی افــزود: اعتبارات در نظر 
گرفته شــده از محــل صندوق 
توسعه ملی از ســال 94 تا 97، 
مبلــغ هــزار و 200 میلیــارد 
ریال بوده اســت که برای ایجاد 
34 مجتمع آب رســانی در نظر 

گرفته شده اســت. او ادامه داد: از 

این تعداد تاکنون هشــت مجتمع آب رســانی کامل شده و 10 
مجتمع نیمه تمام و مابقی نیز در سال های آینده ساخته می شود.   
قرائتی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به توجه ویژه 
جمهوری اســالمی در خدمت رسانی به روســتاها تصریح کرد: 
تعداد روســتاهایی که در ابتدای انقالب از لوله کشی برخوردار 
بودند، 360 روستا با جمعیتی 120 هزار نفر و 37 هزار مشترک 
برآورد می شــد که امروز به 965 روستا با جمعیتی بیش از 527 
هزار نفر و 247 هزار مشــترک رسیده است. او اظهار کرد: تعداد 
منابع آبی روستاهای استان در سال های قبل از پیروزی انقالب 

240 منبع بود که امروز به 878 منبع تأمین رسیده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: 
میزان شبکه های توزیع پیش از انقالب تنها 166 کیلومتر 
بود کــه در حال حاضــر بیش از 5 هــزار و 340 

کیلومتر رسیده است.
قرائتــی با اشــاره بــه راه اندازی 
ســامانه ارتباط مردمی 1523، 
برای تســهیل ارتباط مشترکان 
بــا شــرکت گفــت: کاهــش 
مشــترکان،  رفت وآمدهــای 
کمک به جلوگیری از هدر رفت 
آب ناشــی از شکستگی خطوط 
انتقال و انشعابات و جلوگیری از 
ســرقت آب از مهم ترین مزایای 
ایجاد این سامانه بوده است 
و در ســال گذشته 

ایــن  از 
تــا   600 طریــق 
غیرمجــاز  انشــعاب   700
شناسایی شــد. او بابیان اینکه 
آب  توزیــع  شــبکه های  کل 
اســتان بالغ بر 5 هــزار و 340 
کیلومترمربع اســت، افزود: 30 
تا 35 درصد این شــبکه دچار 
فرسودگی است که برای اصالح 
آن به اعتباری بیــش از 2 هزار 
و 700 تا 3 هــزار میلیارد ریال 

احتیاج است.

هم زمان با دهه فجر صورت گرفت
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

پر و ژه ها ی آماده افتتاح و بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در چلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

حجم کار عنوان پروژهشهرستانردیف
تعداد 

روستاهای
 بهره بردار

تعداد جمعیت
 بهره بردار 

)نفر(

اعتبار 
هزینه شده 
میلیون ریال

آبرسانی به روستاهای تل آباد سهرویهاردستان1
احداث خط انتقال بطول 12کیلومتر-احداث مخازن ذخیره به حجم 

100مترمکعب-احداث مخازن فشارشکن 20متر مکعب-احداث فنس 
کشی و محوطه سازی900متر مربع-تعداد انشعاب واگذار شده 28مورد

2454000

تامین آب شرب پایدار روستای اردستان2
ماستبندی

تعویض شبکه توزیع به طول 1700متر- تعویض و اصالح انشعابات 
11402100مشترکین 72 فقره

تعویض  خط انتقال آب به طول 6کیلومتر،  تعویض شبکه توزیع به طول تامین آب شرب پایدار روستای امیرآباداردستان3
211166000کیلومتر،-اصالح انشعابات مشترکین 57 فقره

اجرای خط انتقال به طول  4 کیلومتر ، تعویض شبکه توزیع به طول8 تامین آب شرب پایدار روستای قهیاصفهان4
18358100کیلومتر، تعویض 300 فقره انشعاب ، احداث یک باب مخزن ذخیره بتنی

117507200تعویض شبکه توزیع به طول   9 کیلومتر تامین آب شرب پایدار روستای زفرهاصفهان5

1352000اجرای خط انتقال و شبکه توزیع به طول 2 کیلومترآبرسانی به روستای علی آباداصفهان6

1365000اجرای خط انتقال و شبکه توزیع به طول 6 کیلومترآبرسانی به روستای مهدی اباداصفهان7

11323500تعویض شبکه توزیع به طول3500 مترتامین آب شرب پایدار روستای هالغرهبویین میاندشت8

2916500اجرای لوله گذاری به طول6 کیلومتر، آبرسانی به روستاهای جوزار و احمدآبادبویین میاندشت9

13131800تعویض شبکه توزیع به طول1500مترتامین آب شرب پایدار روستای کرچبویین میاندشت10

آبرسانی به روستا های محمدیه و مهدی تیران و کرون11
3885012000اجرای خط انتقال بطول 5 کیلومتر آباد و مبارکه

اجرای خط انتقال به طول 5500 متر، حفر چاه به عمق 200 متر،  احداث آبرسانی به روستای ویستخوانسار12
3200012000یک ایستگاه پمپاژ

تامین آب شرب پایدار روستاهای سنگ خوانسار13
319504500تعویض شبکه توزیع به طول 6 کیلومتر و تعویض 200 فقره انشعابسفید- دوشخراط- قلعه بابا محمد

1600   فنس کشی مخزن روستای بیاضهخور و بیابانک14

تامین آب شرب پایدار روستای خور و بیابانک15
هفتومان 

اجرای لوله گذاری خط انتقال به طول 3 کیلومتر، تعویض شبکه توزیع 
به طول 6 کیلومتر، احداث مخزن ذخیره 50 مترمکعبی، حصارکشی به 

مساحت  180 متر مربع  
220011000

تامین آب شرب پایدار روستای خور و بیابانک16
11657000تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومترعروسان گلستان

112002000تعویض شبکه توزیع به طول 4200 مترتامین آب شرب پایدار روستای همگیندهاقان17

500   فنس کشی چاه شماره 2 روستای قههدهاقان18

 آبرسانی به روستاهای کیفته گیوسین و سمیرم19
قنات و دیده جان و سادات آباد

اجرای خط انتقال به طول 5000 متر، اجرای شبکه برق به طول 1100 
4220713800متر

16224000تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومتر ، اصالح  فقره انشعابات تامین آب شرب پایدار روستای نسارفریدن20

احداث یک باب مخزن ذخیره بتنی 400 متر مکعبی، تعویض شبکه توزیع  آبرسانی به روستای چقافریدونشهر21
1154616300به طول 3700 متر، تعویض 470 فقره انشعاب

12503870تعویض شبکه توزیع به طول 2165 متر، تعویض 98 فقره انشعابتامین آب شرب پایدار روستای چقادرفریدونشهر22

فاز اول تامین آب شرب پایدار روستای فریدونشهر23
113386500تعویض شبکه توزیع به طول3200 متر ، تعویض 145 فقره انشعاببزمه 

احداث مخزن ذخیره400مترمکعبی، اجرای خط انتقال به طول 2100  آبرسانی به مجتمع روستایی دهسورهافریدونشهر24
280014500متر، فنس کشی تاسیسات به مساحت 360 مترمربع

192700011000احداث  مخزن 2000 مترمکعبی آبرسانی به مجتمع 19 روستافالورجان25

11500100حفر یک حلقه چاه،  احداث  یک باب موتورخانهآبرسانی به روستای کلهکاشان26

19600019000اجرای 9 کیلومتر خط انتقال و احداث 12 حوضچه شیرآالتآبرسانی به مجتمع 19 روستاگلپایگان27

116004500تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومترتامین آب شرب پایدار روستای نیوانگلپایگان28

تعویض شبکه توزیع به طول 8 کیلومتر ، تجهیز دو حلقه چاه، تعویض 400 تامین آب شرب پایدار روستای باغملکمبارکه29
125005000فقره انشعاب

74753000احداث مخزن ذخیره300مترمکعبیآبرسانی به روستای همابادنایین30

11826600نصب دستگاه آب شیرین کن با آبدهی 10مترمکعب درشبانه روزتامین آب شرب پایدار روستای چوپاناننایین31

13571400اجرای مخزن ذخیره پیش ساخته220مترمکعبیآبرسانی به روستای کجاننایین32

تامین آب شرب سالم و پایدار روستای نطنز33
نیه

اجرای خط انتقال آب شرب به طول 1500 متر، حفر چاه به عمق 53 متر، 
17502800تجهیز چاه ، اجرای شبکه برق با ترانس مجزا به طول 600 متر ،
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

چهل سال سقایت روستاییان 
خراسان رضوی

چهل سال سقایت روستاییان 
خراسان رضوی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
رضوی با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و تبریک ایام ا... دهه فجر گفت: با استقرار نظام 
جمهوری اســالمی، در همه زمینه ها به ویژه در مقوله 
آب رسانی به مردم روستاهای کشور انقالبی عظیم رخ 
داده است به گونه ای که میزان آب رسانی روستایی در 

قبل و بعد از انقالب به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
محمــد دانشــگر بیان کرد: شــاخص آب رســانی به 
روســتاهای اســتان قبل از انقالب 8 درصد بوده که 
این رقم در بدو تأسیس شــرکت آبفار خراسان رضوی 
33 درصد و در ابتدای دولت تدبیــر و امید 86 درصد 
و هم اکنون به 98 درصد ارتقــاء یافته که افزایش 12 

درصدی برخورداری روستاهای اســتان از آب شرب 
ســالم و بهداشــتی را در دولت تدبیر و امید به همراه 

داشته است.
دانشــگر از افتتاح 44 پروژه آب رسانی به 86 روستای 
اســتان هم زمان با دهه مبارک فجر خبــر داد و افزود: 
برای تکمیل و اجرای این تعداد پروژه، اعتباری بالغ بر 
274 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توســعه 

ملی و استانی هزینه شده است.
وی تصریح کرد: برای انجام ایــن پروژه ها در مجموع، 
بیش از 105 کیلومتر عملیات لوله گذاری خط انتقال 
و 143 کیلومتر شــبکه توزیع اجرا شــده، 27 مخزن 
ذخیره با حجــم 7970 مترمکعب احــداث گردیده و 

22 حلقه چاه با آبدهــی 307 لیتر بر ثانیه مورد حفر و 
تجهیز قرار گرفته است.

مدیرعامــل آبفــار خراســان رضــوی ادامــه داد: با 
بهره بــرداری از این پروژه ها بیــش از 111 هزار نفر از 
مردم شریف روستایی اســتان از نعمت آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی برخوردار می گردند.
محمد دانشــگر گفت: همچنین هم زمــان با ایام دهه 
مبارک فجر، عملیــات اجرایی 10 پروژه آب رســانی 
روستایی در 14 روستای اســتان با اعتباری افزون بر 
84 میلیارد ریال آغاز می شــود که با انجام آن ها بیش 
از 17 هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی و باکیفیت 

بهره مند  می شوند.
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رضا پور رجب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفار استان 
تهران اعالم کرد: در دهه فجر امسال 9 پروژه تأمین آب در 
سطح روستاهای استان تهران )سه مجتمع و 19 روستا با 
جمعیتی بالغ بر 39 هزار 788 نفر( به بهره برداری می رسد.

وی گفت: تمامــی پروژه های اجراشــده طی یک ســال 
گذشــته با انجام مطالعات کارشناسی و فنی دقیق صورت 
گرفته اکنون استان تهران با مشــکالتی همچون کاهش 
ســفره های آب زیرزمینــی و همچنین بارش بســیار کم 
نزوالت جوی دســت وپنجه نرم می کنــد و با وجود چنین 
شــرایطی تأمین و توزیع آب باید بسیار دقیق و اصولی و با 
بروزترین اســتاندارها انجام گردد و در آبفار استان تهران 
تالش می کنیم با توجه به امکانــات و اعتبارات موجود از 

آخرین روش ها برای طراحی و اجرای پروژه ها 
بهره ببریم تــا عالوه بر ارائــه خدمات بهتر به 

مشترکین از منابع نیز محافظت کنیم.
مدیرعامل آبفار استان تهران گفت: پروژه های 

مذکــور شــامل تأمیــن آب برای تعــداد تک روســتا و 
مجتمع های آب رسانی انجام شــده که پس از افتتاح این 
پروژه هــا تأمین آب روســتاها باکیفیــت باالتری صورت 

خواهد گرفت.
وی حجم عملیات را شــامل 2570 متــر لوله گذاری خط 
انتقال و شــبکه توزیع، حفر و تجهیز 5 حلقه چاه، احداث 
دو باب مخزن ذخیره آب، تأمین برق در ســطح دو واحد 
تأسیسات تأمین آب، تعویض 100 دستگاه کنتور و کیت 

انشــعاب بود که در ســطح روســتاهای چیچکلو، پالین، 
نام آور، لواســانات، مشــاء وزرنان و همچنین مجتمع های 
شــهدای جنگی، معین آبــاد و ریحان آباد اعــالم کرد که 
درمجموع با اعتباری بالغ بر 32077 میلیون ریال اجرایی 

شده است.
پور رجب افزود بیشتر اعتبار فوق از منابع صندوق توسعه 
ملــی تأمین گردیــده و امیدواریم پــس از بهره برداری از 

پروژه های فوق رضایت مشترکین کسب شود.

در.دهه.فجر.امسال.صورت.می.گیرد

افتتاح 9 پروژه تأمین آب روستایی 
استان تهران
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جمع کل اعتبار شهرستاننام پروژهردیف
مشخصات پروژه)میلیون ریال(

حفاری یک حلقه چاه به عمق 130 متر و  اجرای طرح تامین برق چاه روستای چیچکلو          3,544 اسالمشهرتأمین آب آشامیدنی  روستای چیچکلو1

تأمین آب آشامیدنی  مجتمع شهدای 2
حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای گلزار - مجتمع روستایی شهدای چنگی           7,809 پاکدشتچنگی 

بعمق 282 متر با لوله های جدار 14 اینچ و ضخامت 8 میلی متر به روش روتاری

حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی بعمق 180 متر با لوله های جدار 14 یوپی وی سی به           5,525 پیشواتأمین آب آشامیدنی مجتمع معین آباد   3
روش روتاری

حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای پالئین به عمق 138 متر با لوله های جدار           4,430 تهران تأمین آب آشامیدنی روستای پالئین 4
14 و 18 اینچ و ضخامت 8 و 6 میلی متر به روش ضربه ای

احداث مخزن بتنی زمینی 50 مترمکعبی،لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی به طول           2,978 دماوند تأمین آب آشامیدنی روستای مشاء  5
1300 متر با لوله 75 پلی اتیلن، احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ روستای مشاء

مخزن آب 200 مترمکعبی و 60 متر خط انتقال روستای لواسان بزرگ            2,725 شمیراناتتأمین آب آشامیدنی روستای لواسانات6

حفر چاه دستی آب آشامیدنی روستای نام آور          1,200 فیروزکوهتأمین آب آشامیدنی روستای نام آور7

لوله گذاری شبکه توزیع به طول 1450 متر - تهیه و نصب 44  عدد شیرفلکه-            1,500 قدستأمین آب آشامیدنی روستای زرنان 8
تعویض و نصب 100 عدد کنتور و کیت کامل انشعاب 

          5,910 ورامینتأمین آب آشامیدنی مجتمع ریحان آباد 9
حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی  مجتمع روستایی ریحان آباد به عمق 228 متر با 

لوله های جدار 14 اینچ و ضخامت 8 میلی متر به روش روتاری- تامین برق چاه آب 
آشامیدنی روستای عبدل آباد ) مجتمع روستایی ریحان آباد (

         32,077 مجموع

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

مدیرعامــل شــرکت آبفار اســتان کرمان گفــت: 73 درصد از 
جمعیت روســتاهای باالی 20 خانوار استان کرمان از نعمت آب 

شرب سالم بهره مند هستند.
علی رشــیدی مدیرعامل آبفار اســتان با تبریک فرا رســیدن 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی گفــت: 64 درصد 
جمعیت استان کرمان در روستاهای باالی 20 خانوار واقع شده 
اســت که 73 درصد این جمعیت از نعمت آب شــرب بهره مند 
هستند. وی جمعیت روســتاهای برخوردار از آب استان را 962 
هزار و 924 نفر ذکر کرد و افزود: از 6 هزار و 642 روستای استان 

2 هزار و 521 روستا تحت پوشش شبکه آب رسانی قرار دارند.
وی تصریح کرد: در شــرایطی که خشک سالی بر راستان و کشور 
حاکم اســت و به دلیل افت منابع آبی هم اکنون 705 روســتا با 
تانکر آب رسانی سیارمی شوند که از این تعداد 373 روستا دارای 
شبکه آب شرب هســتند اما به دالیل مختلف ازجمله افت منابع 

آبی یا شوری آب به شکل سیار آب رسانی می شوند.
رشیدی تصریح کرد: 2 هزار و 789 روستا فاقد شبکه آب رسانی 
ثابت یا ســیار هســتند و در حوزه تعریف فاضالب روستایی نیز 
برای 4 روســتا شــبکه فاضالب روستایی ایجاد شــده و برای 5 

روستا نیز شبکه فاضالب روستایی در دست اجراست.
وی اعتبارات عمرانی امسال این شرکت را 30 هزار و 60 میلیارد 
ریال ذکر کرد و گفت: با توجه به کاهش بودجه دولت در سال 97 

از مجموع این اعتبار 53 درصد آن تخصیص یافته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفار استان کرمان بیان کرد: تا پایان 
دولت دوازدهم 24 مجتمع آب رســانی روستایی به بهره برداری 

می رسد که 320 روستا را در برمی گیرد.
رشیدی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 285 پروژه نیمه تمام 
اولویت دار در ســطح اســتان داریم که 101 پروژه نیمه تمام در 

جنوب استان تعریف شده اند.
از 75 روستا در قبل انقالب به حدود 2600 روستای 

آبدار در سال 97 رسیدیم
علیرضا عبدیان معاون طرح و توسعه شرکت آبفار استان کرمان 
گفت: افتخار داریم در آستان چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 2 

هزار و 600 روستای استان در شبکه آب شرب سالم قرار دارند. 
وی با بیان اینکه قبل انقالب 650 تا 700 کیلومتر لوله کشی آب 
داشتیم اظهار داشت: در ســالگرد چهلم پیروزی انقالب به 17 

هزار 300 کیلومتر لوله کشی رسیدیم.
معاون طرح و توسعه شرکت آبفار استان کرمان تصریح کرد: تنها 

در سه سال گذشــته حدود 2 هزار کیلومتر لوله گذاری و ایجاد 
32 هزار مترمکعب مخازن ذخیره سازی آب و حفر بیش از 100 

حلقه چاه انجام شده است.
وی اهم برنامه های افتتاحیه دهه فجر را آغاز آب رسانی به 100 
روستا که شامل 90 مجتمع آب رسانی و 10 تک روستا می شوند 
عنوان کــرد و افزود: یکی از برکات انقالب اســامی در ســالیان 
اخیر، آب رسانی به روســتاهایی بود که واقعاً در شرایط سختی 
از محرومیت و دور از دسترس بودند مانند روستای قلعه مارزدر 
قلعه گنج یا روستاهای اطراف رمشک که در حال حاضر پیمانکار 

در حال اجرای پروژه در این مناطق است.
وی گفت: در دهستان کوهستان شهرستان رودبار جنوب نیز کار 
آغازشده و روســتاهای چاه ابراهیم، رهگذر، پیرخوشاب تازه در 
برنامه آب رســانی قرارگرفته اند که امیدوارم به زودی این پروژه 

اجرا و آب به اهالی محروم این مناطق برسد.
عبدیان خاطرنشــان کرد: ما از مجموع 5 هزار و 642 روستا باید 
به 2 هزار و 799 روســتای باالی 20 خانوار آب رسانی کنیم این 
در حالی است که هم زمان با آب رســانی به روستاهای باالی 20 
خانوار، به 500 روســتای زیر 20 خانوار که در مسیر پروژه های 

آب رسانی بودند، نیز آب رسانی کردیم.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور وزندگی سخت 
شــهری، بعضاً در روســتاهایی که آب رســانی انجام شده شاهد 
مهاجرت های معکوس از شــهر به روستا هستیم که نشان دهنده 

سطح آبادانی و رفاه نسبی در روستاها است.
وی با اشاره به کاهش بارندگی تا 68 درصد در سال جاری گفت: 
سال قبل تعداد روســتاهایی که با تانکر آب رسانی می شد 750 
روستا بود که در تابستان به 1500 روستا رسید هرچند این آمار 
فعاًل به 900 روستا کاهش  یافته است اما باید فکری اساسی برای 

حل این معضل کرد.
معاون طرح و توســعه شرکت آبفار اســتان کرمان با بیان اینکه 
در شــرایط کنونی باید ســازگاری با کم آبی را در دســتور کار 
قرار دهیم گفــت: عالوه بر مدیریت مصرف بایــد برای مدیریت 
منابع آبــی از راهکارهایی نظیر گنجاندن دروســی در خصوص 
نگهداری از آب در کتب درسی، اســتفاده از گیاهان کم مصرف 
در مبلمان شهری، استفاده از ادوات کاهنده مصرف در شیرآالت 
شرکت های آب رسانی، برخورد با انشعابات غیرمجاز، استفاده از 
منابع آبی غیرشــرب برای آبیاری درختان و تغییر سیاست های 

قیمت گذاری آب برای حفظ آب موجود استفاده برد.
عبدیان خاطرنشان کرد: از ابتدای انقالب تغییر و تحوالت زیادی 
در حوزه آب رسانی روستایی رخ داده است شهرهایی مانند قلعه 
گنج، ارزوئیه، نرماشــیر، ریگان و فهرج روستاهای اوایل انقالب 
بودند که آب رسانی شــدند و اکنون از حوزه کاری ما خارج و به 

آب و فاضالب شهری متصل شدند.
وی از تبدیل 60 روســتا بعد از انقالب به شــهر خبر داد و گفت: 
اکنون نیز روســتاهایی داریم کــه جمعیت بــاالی 3500 نفر 

جمعیت داشته و قابلیت تبدیل به شهر شدن را دارند.

بهره مندی 73 درصد از روستاهای استان 
کرمان از آب آشامیدنی سالم
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رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان البرز گفت: طرح های آب رسانی روستایی 
این شــرکت هم زمان با چهلمین ســال پیروزی انقالب 

اسالمی در 13 روستای استان با جمعیت بالغ بر 12هزار و 
585 نفر افتتاح می شود.

مهندس عبدالحســین حســن زاده رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان البرز 
گفت: طرح های آب رســانی روســتایی در استان البرز در 
روستاهای ایپک، فردآباد، مختارآباد، مرادتپه، صحت آباد 
از توابع شهرستان اشــتهارد، روستاهای اغشت، سرخاب، 
عرب آباد کــوه، شــورقلعه و عرب آباد خســروی از توابع 
شهرستان ســاوجبالغ، روســتاهای مرجان، نساء علیا و 
گوران از توابع طالقان و روستاهای شیخ حسن و صالحیه 
از توابع شهرســتان نظرآباد  با اعتبــار 78 میلیون و 356 

هزار ریال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به طرح های افتتاحی در دهه فجر خاطرنشان 
کرد: حفــر 3 حلقه چــاه آب، تجهیز 6 حلقــه چاه آب، 
بهســازی 3 دهنه چشــمه، احداث 11،5 کیلومتر خط 
انتقال، احداث 11،2 کیلومتر شــبکه توزیع آب، احداث 
1600 مترمکعب مخــزن زمینی، احداث 250 مترمکعب 
مخزن هوایی، احداث 2 ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 43 لیتر بر 
ثانیه، احداث 7900 مترمربع دیوارکشی و محوطه سازی، 
احداث 73 مترمربع ساختمان تأسیسات، احداث 1850 
متر شــبکه برق و نصب تعداد 5 دســتگاه مبدل از جمله 

طرح هایی است که در این ایام به بهره برداری می رسد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

یوســف عرفانی نسب مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان مرکزی با اعالم این خبــر گفت: این 
پروژه ها در 9 شهرســتان اراک، ساوه، شــازند، خمین، 
محالت، دلیجــان، فراهان، تفرش و کمیجان اجرا شــده 
است و 33 روستا با جمعیتي بالغ بر 12 هزار و 804  نفر از 

مزایاي آن بهره مند هستند.
عرفانی نســب افزود: براي اتمــام عملیــات اجرایي در 
پروژه هاي مذکور، در مجموع 6 حلقه چاه حفر شده است 
و حدود  100 کیلومتر خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب 
اجرا شده است.  وی ادامه داد: همچنین 7 مخزن ذخیره 
آب در مجموع به حجم 1650 مترمکعب احداث شده و 4 

ایستگاه پمپاژ، نصب و تجهیز گردید.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفار دیگر اقدامات انجام شده 
در این پروژه ها را شامل اجراي 1030 متر خطوط انتقال 
برق، اجراي 4 مورد فنس پیرامون به طول 82 متر و نصب 

2288 فقره انشعاب جدید آب، برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی 
با بیان اینکه در ســال 97 تعداد 224 پروژه  آب رســانی 
در روستاهای استان در دســت اجرا بوده که برخی از این 

پروژه ها در طول سال به پایان رسیده است. 

افتتاح پکیج تصفیه آب روستای دودهک
در دومیــن روز از دهه مبــارک فجر پــروژه تصفیه آب 
روستای دودهک شهرســتان دلیجان با حضور استاندار 
اســتان مرکزی و معاونین ایشــان، نماینــده مجلس و 
فرماندار شهرســتان دلیجان، مدیرعامل شــرکت آبفار 

استان مرکزی و جمعی از مردم و مسئولین برگزار شد.
در این مراسم مهندس یوســف عرفانی نسب مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان مرکزی گفت: 
نصب و بهره برداری از این سیستم تصفیه آب 3.5 میلیارد 
ریال هزینه داشــت و بــا بهره برداری از آن، آب شــرب 
روستای دودهک شهرســتان دلیجان با تعداد 1716 نفر 

به صورت سالم و بهداشتی تصفیه می شود.

وی گفت:  آب شــرب این روســتا از خط انتقــال پروژه 
آب رســانی کوچری تأمین می شــود که با اســتفاده از 
این پکیج، تصفیه شــده و به صورت ســالم و بهداشتی به 

مشترکین روستای دودهک تحویل می شود.
عرفانی نســب افــزود: در چهلمیــن ســالگرد پیروزی 
انقالب در سطح شهرســتان دلیجان، 7 پروژه آب رسانی 
به روســتاها با هزینه ای بالغ بر 14 میلیــارد ریال به طور 
هم زمان به بهره برداری می رســد که پــروژه تصفیه آب 

روستای دودهک، یکی از این پروژه ها است.

رئیس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
مرکزی از بهره برداری 30 پروژه آب رســانی به روستاها در 
ســطح اســتان مرکزی با هزینه ای بالغ بر 80788 میلیون 
ریال خبر داد و گفــت:  درمجموع 33 روســتا با جمعیتی 
بالغ بر 12804 نفر از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

درنشست خبری مدیرعامل شرکت آبفار 
مرکزی وضعیت آبرسانی به روستاها در قبل و 

بعد ازانقالب تشریح شد
یوسف عرفانی نســب مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن گرامیداشــت ایام اهلل دهه مبــارک فجر و چهلمین 

ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی گفت : قبل 
از انقالب شــکوهمند ایران اســالمی وضعیت آب رسانی 

روستاها بسیار نامناسب و لوله کشی در منازل نبود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار، عرفانی نسب گفت: 
قبل از پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی 50 روستای 
استان دارای آب شرب بودند که در حال حاضر، این عدد به 

833 روستا رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی 
خاطرنشــان کرد: میزان خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
در روســتاها قبل از انقالب 57 کیلومتر بــوده که از بعد از 
انقالب تا کنون، این میزان به 6842 کیلومتر افزایش یافته 

است .
ایشان تعداد مخازن ذخیره آب روستاهای استان را در قبل 
از انقالب ، 45 مخزن با حجم 2هزار متر مکعب دانســت و 
بیان کرد: این مخازن بعد از انقالب به 712 مخزن با حجم 

95355متر مکعب رسیده است.
عرفانی نســب همچنین به وضعیت کیفیت آب روســتاها 
اشــاره کرد و گفت: قبل از انقالب با عــدم کنترل کیفیت 
آب و شــیوع بیماری ها و افزایش مرگ و میر مواجه بودیم 
که هم اکنون در سطح استان مرکزی توسط 9 آزمایشگاه، 
ســاالنه 25 هزار آزمایش جهت اطمینــان از کیفیت آب 

شرب انجام می شود.
رئیس هیات مدیره شــرکت آبفار مرکــزی گفت : قبل از 
انقالب 27حلقه چاه آب شــرب وجود داشــته که بعد از 

انقالب این تعداد به 527 حلقه رسیده است.

بهره برداری از 30 پروژه آب رسانی
 به روستاهای استان مرکزی

بهره برداری از 30 پروژه آب رسانی
 به روستاهای استان مرکزی

  هم زمان با چهلمین 
سالگرد پیروزي انقالب 

اسالمي ایران تعداد 
30 پروژه آب رسانی 
در روستاهاي استان 

مرکزي با هزینه ای بالغ بر 
80788 میلیون ریال  به 

بهره برداری می رسد
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بهره برداری از 3 پروژه آبفار با اعتبار 5 میلیارد تومان
 در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
از بهره برداری از 3 پروژه این شــرکت با اعتبار 5 میلیارد 

تومان در ایام دهه فجر خبر داد.
روح اهلل طاهریان پــور افزود: آب رســانی بــه بردخون، 
مجتمع روستاهای جنوب دشتستان و روستای اشکالی 

تنگستان از جمله این پروژه هاست.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهبود شــرایط تأمین بودجه، 

امکان تکمیل پروژه های بیشتری فراهم شود.

افتتاح پروژه آب رسانی به مجتمع اشکالی 
تنگستان

 با حضور دکتر گراوند اســتاندار بوشهر و دکتر شهریاری 
نماینده مردم شریف شهرســتان های دشتی و تنگستان 

در مجلس شورای اســالمی پروژه نوسازی شبکه توزیع 
آب رسانی به 5 روستای مجتمع اشــکالی در شهرستان 

تنگستان به بهره برداری رسید.
در مراســم افتتــاح این پــروژه مهنــدس طاهریان پور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
گفت: پروژه نوسازی شــبکه توزیع آب رسانی به مجتمع 
اشکالی شهرستان تنگستان شامل 5 روستا با تعداد 186 
خانوار و 708 نفر جمعیت است که به منظور کاهش هدر 

رفت آب و افزایش رضایت مشترکین آغاز شده است.
 وی در خصوص منبع تأمین آب این مجتمع گفت: منبع 
تأمین آب این روســتاها خط انتقال کوثر اســت و طول 

شبکه توزیع 7 کیلومتر است.
 همچنین در این مراسم اســتاندار بوشهر ضمن تقدیر و 

تشکر و ابراز رضایت از خدمات شرکت آبفار استان بوشهر 
در جهت تأمین مشکالت آب روستاهای استان گفت: با 
فعالیت های مؤثر و ارائه خدمات شایســته به روستاییان 
و نیز پیگیری پروژه های آب رســانی توســط شــرکت 
آبفار اســتان بوشهر، شــاخص بهره مندی مؤثر و میزان 

رضایتمندی روستاییان استان افزایش یافته است.

بازدید استاندار بوشهر از غرفه شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان بوشهر

با حضور اســتاندار بوشــهر و مدیران اجرایی، نمایشگاه 
دســتاوردهای چهل ســاله انقالب اســالمی در مدرسه 

تاریخی سعادت بوشهر گشایش یافت.
در این مراســم اســتاندار بوشــهر از غرفه شرکت آب و 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مقایسه اقدامات شاخص ازقبل ازانقالب تادولت دوازدهم
اقدامات انجام شده

واحد عنوان

ف
دی

ر

 مجموع
 از ابتدای دولت

 دوازدهم
تا کنون

 تا پایان دولت
یازدهم قبل از انقالب

459 4 455 26 روستا  تعداد روستاهای دارای
شبکه آب 1

287817 913 286904 29681 نفر جعمیت دارای شبکه آب 2

87 1 86 0 درصد ارتقاء سطح بهداشت آب 3

94154 4194 89960 5936 فقره مشترکین آب 4

1962 91 1871 42
کیلومتر

خط انتقال 5

3461 97 3364 122 شبکه توزیع 6

71505 2665 68840 280 متر مکعب مخازن آب 7

35 - 35 0 باب ایستگاه پمپاژ 8

190 - 190 0 دستگاه تعداد دستگاه های کلرزنی 9

62 3 59 16 حلقه

منابع تامین آب 1012 - 12 0 دهنه

75 - 75 8 فقره

فاضالب روســتایی اســتان بوشــهر بازدید کرد. در این 
بازدید مهنــدس طاهریان پور مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی اســتان بوشــهر ضمن گرامیداشت 
دهه مبارک فجر مهم ترین دســتاوردهای شــرکت آب 
و فاضالب روســتایی اســتان بوشــهر را بعد از پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی ایران برشمرد.

1000 میلیارد ریال به کل پروژه جم 
اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
گفت: وزارتخانه های نفت و نیــرو هرکدام 500 میلیارد 
ریال به پروژه آب رســانی به شــهر جم در این اســتان 

اختصاص دادند.
روح اهلل طاهریان پــور افزود: این پروژه در ســال 1389 
تصویب و ســال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شد که 
تنها 30 درصد ابنیه فنــی آن اجرایی و در ادامه به دلیل 

نبود اعتبار پروژه متوقف شد.
وی بیان کرد: در سفر سال 1393 هیئت دولت به استان 

بوشــهر یک هزار و 80 میلیارد ریــال از محل اعتبارات 
وزارت نفت به این پروژه اختصاص یافت.

طاهریان پور ادامه داد: با این روند پروژه از ســال 1395 
تا اواسط سال گذشــته خوب پیش می رفت که به دلیل 

نوسان نرخ ارز متوقف شد.
وی اظهار داشــت: از اواخر سال گذشــته تاکنون پروژه 
متوقــف بوده کــه با پیگیری هــای فراوانی که توســط 
استاندار بوشهر انجام شــد یک هزار میلیارد ریال اعتبار 
از محل اعتبارات وزارتخانه های نفت و نیرو به این پروژه 

اختصاص یافته است.
طاهریان پور ادامه داد: با این روند انتظار است این پروژه 

تا پایان سال 1398 مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: این پروژه آب موردنیاز 46 روســتا، شهر جم و 
2 شهرک نفتی شهرستان جم را با 75 هزار نفر جمعیت 

تأمین می کند.
طاهریان پور اظهار داشــت: عالوه بر آب شیرین کن جم 
مجوز احــداث پنج آب شــیرین کن جدید بــه ظرفیت 
15/100 مترمکعب در اســتان بوشــهر صادر شده که با 

انجام مناقصه در مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار است.
وی افزود: پیش بینی شده است عملیات اجرایی این پنج 

طرح تا پایان بهمن ماه جاری آغاز شود.
طاهریان پــور اظهــار داشــت: مطالعــات احــداث 2 
آب شیرین کن برای روســتاهای شهرستان های کنگان و 

دیر نیز هم اکنون در دست انجام است.
وی یادآور شد: پیش بینی شده تا پایان سال 1399، 50 
درصد آب مورد نیاز حوزه روستایی استان بوشهر توسط 
آب شــیرین کن ها تأمین که بخشــی از آن تا پایان سال 

آینده محقق می شود.
طاهریان پور اظهار داشت: آب مور نیاز روستاهای استان 
بوشــهر اکنون 100 هزار مترمکعب است که پیش بینی 
می شــود با تأمین 50 درصد آن توسط آب شیرین کن به 

پایداری خوبی در تأمین آب روستاهای استان برسیم.
وی افزود: هم اکنون به ترتیــب 50، 30 و 20 درصد آب 
مورد نیاز روســتاهای استان بوشــهر از محل سد کوثر، 
خط آب رسانی چشــمه ساسان کازرون و منابع زیرمینی 

موجود در بوشهر تأمین می شود.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.گیالن.عنوان.داشت:

سنجش سالمت آب با 6۸ تصفیه خانه 
و 15 واحد آزمایشگاهی

مدیرعامل.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.گیالن.در.
گفت.وگو.با.نشریه.برقاب.با.بیان.اینکه.تا.قبل.از.پیروزی.
انقالب.اسالمی.هیچ.یک.از.روستاهای.این.استان.از.آب.
شرب.تصفیه.شده.و.بهداشتی.برخوردار.نبودند،.گفت:.پس.
از.پیروزی.انقالب.و.با.تشکیل.جهاد.سازندگی،.عمران.و.آبادانی.

روستاها.بدون.وقفه.و.با.شتاب.انجام.شد.
محب.علی.رنج.ور.همچنین.شــاخص.بهره.مندی.روستاهای.گیالن.از.نعمت.
آب.آشامیدنی.ســالم.و.بهداشتی.را.76.6.درصد.برشــمرد.و.تأکید.کرد.سنجش.سالمت.آب.روستاهای.

گیالن.با.68.تصفیه.خانه.و.15.واحد.آزمایشگاهی.انجام.می.شود.
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محب علی رنج ور افزود: کار آب رســانی به روســتاهای 
گیالن نیز با تــالش جهادگران آغاز و از ســال 1374 با 
تشکیل شــرکت آب و فاضالب روستایی شتاب بیشتری 

به خود گرفت.
وی گفت: اکنون در آســتانه 
فــرا رســیدن چهلمین 
انقالب  پیروزی  سالگرد 
با  اســالمی 

افتخار اعالم می کنیم بالغ بر 760 هزار 
نفر از روستاییان زحمتکش گیالن 
در ســطح 1790 روستا از نعمت 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

برخوردارند.
وی افزود: در طول 40 سال 
عمر با برکت انقالب اسالمی 
مناسب  آب رسانی  به منظور 
به این روســتاها بیش از 21 
هزار و 800 کیلومتر خطوط 

انتقال و توزیع آب اجرا شد.
وی، منبع تأمین آب شرب این 
روســتاها را 827 دهنه چشمه 
و 472 حلقــه چاه عنــوان کرد و 
گفت: بــرای ذخیره ســازی و تأمین 
فشار مناســب آب این روستاها 131 هزار 
مترمکعــب مخزن زمینی و هوایــی و 588 باب 

ایستگاه پمپاژ نیز احداث شده است.
رنج ور افزود: هم اینک شــاخص بهره مندی روستاهای 
گیالن از نعمت آب آشامیدنی ســالم و بهداشتی 76.6 

درصد است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور تأمین کیفیت مناسب آب 
آشامیدنی روستاییان گیالن 68 باب تصفیه خانه در مدار 
بهره برداری اســت و 15 واحد آزمایشگاهی کار سنجش 

سالمت آب روستاییان را انجام می دهند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن در 
بخش دیگری از ســخنانش بــا بیان اینکه در دو ســال 

گذشته پروژه های خوبی در حوزه دفع بهداشتی فاضالب 
روستاهای این استان اجرا شده، گفت: هم اکنون از محل 
تسهیالت بانک توسعه اسالمی 5 پروژه با اعتباری بالغ بر 
503 میلیارد ریال به منظور جمع آوری و دفع بهداشــتی 
فاضالب روســتاهای لیجارکی انزلــی، نوخاله جعفری 
صومعه ســرا، کیُسم آســتانه اشرفیه، قاســم آباد علیاء 

رودسر و امامزاده هاشم رشت در دست اجراست.
رنج ور افزود: بــا بهره برداری از ایــن طرح ها بیش از 19 

هزار نفر از شبکه مدرن فاضالب بهره مند  می شوند.
وی، با اشاره به اینکه طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب 
روســتاهای ویرمونی آســتارا و پاشــاکی الهیجان نیز 
تکمیــل شــده و در دهه فجر امســال بــه بهره برداری 
می رســد، گفت: عملیات احداث شبکه فاضالب مسکن 
مهر شهرســتان های تالش، فومن، الهیجان و آســتانه 
اشرفیه نیز توسط شــرکت آبفار گیالن انجام شده که در 

مدار بهره برداری است.
وی، با بیان اینکه در راســتای احیــای تاالب بین المللی 
انزلی، طــرح نمونــه جمــع آوری فاضالب روســتای 
مبارک آباد شهرســتان رشــت بــا همــکاری اداره کل 
محیط زیســت گیــالن و شــرکت جایکای ژاپــن اجرا 
 شــده، اظهار داشــت: در این طرح با بهره مندی از روش
 one site از پکیج هــای هــوازی کــه قابلیت تصفیه 
فاضالب با حــذف ازت و فســفر را تا 90 درصــد دارد، 

استفاده  شده است.
وی گفت: این روش برای موقعیت جغرافیایی شــکننده 
و آسیب پذیر گیالن و سایر اســتان های شمالی مناسب 

است.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

رضا کابلی با بیان اینکه شــرکت آبفار اســتان زنجان 
بیش از 105 هزار مشــترک دارد، افزود: ساالنه حدود 
35 میلیون مترمکعب آب شــرب ســالم و بهداشتی 
تولید و در ســطح روســتاهای تحت پوشــش توزیع 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت آبفار اســتان زنجان 
در جهت خدمات رســانی بــه روســتاییان، خدمات 
غیرمســتقیم نظیر تحویل پودر پرکلریــن به مراکز 
بهداشــتی جهت تهیه کلر مادر بــرای گندزدایی آب 
شرب را برای روستاهای غیر تحت پوشش را نیز به طور 
مســتمر انجام می دهد، تصریح کــرد: در حال حاضر 

شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
در سطح روستاهای اســتان زنجان 82 درصد بوده که 
نسبت به میانگین کشوری از سطح باال و نسبتاً خوبی 

برخوردار است.
این مقام مســئول افزود: تولید آب روســتاهای تحت 
پوشش شرکت جهت آب رســانی از 706 منبع تأمین 
می شود که شامل 322 حلقه چاه، 210 دهنه چشمه 

و 174 رشته قنات است.
کابلی یادآور شــد: احداث 5 هزار و 658 کیلومتر خط 
انتقال و شبکه توزیع، ساخت 343 باب ایستگاه پمپاژ 

و 580 باب مخزن با حجم 78 هزار و 757 مترمکعب 
از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

زنجان پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است.
وی افزود: شرکت آبفار اســتان زنجان بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی اقدام به احداث 77 مجتمع آب رسانی 
نموده که بیش از 310 روســتا را تحت پوشــش خود 
دارد که در برخــی از این مجتمع ها بــرای اینکه آب 
استحصالی دســت اهالی روستاها برســد در چندین 

مرحله پمپاژ صورت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان افزود: یکی از کارهای شــاخص و مؤثر شرکت 

90 درصد جمعیت 
روستایی استان زنجان 
تحت پوشش خدمات 
آب رسانی قرار گرفتند
.مدیرعامل.شرکت.آب.و.فاضالب.روستایی.استان.زنجان.گفت:.شرکت.آبفار.
استان.زنجان.بعد.از.پیروزی.انقالب.اسالمی.89.درصد.جمعیت.روستایی.را.در.
قالب.601.روستای.استان.تحت.پوشش.خود.قرار.داده.است.

90 درصد جمعیت 
روستایی استان زنجان 
تحت پوشش خدمات 
آب رسانی قرار گرفتند

شویر - پروژه مشارکتی - حفر چاه و احداث موتورخانه و خط انتقال

 روستای نجم الشیخان - نصب پنل خورشیدی - پروژه مشارکتی  

زنجان- قلی کندی   

بین راهی قجور  

شویر - پروژه مشارکتی - حفر چاه و احداث موتورخانه و خط انتقال  
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

بعد از انقالب به دلیل محدودیت های موجود در منابع 
اعتباری دولتی، اســتفاده از پتانســیل های جایگزین 
ازجمله خیرین و مشارکت مردم بود که نسبت به رفع 

مشکالت روستاها در بخش آب شرب اقدام کرد.
کابلی خاطرنشان ساخت: از توفیقات خوبی که در این 
زمینه به دست آمد تأســیس مجمع خیرین آب رسان 
استان زنجان اســت که برای اولین بار در کشور انجام 

گرفته است.
این مقام مســئول تصریح کرد: از امتیازات برجســته 
این روش )مشارکت مردمی(، می توان به صرفه جویی 
بیش از 40 درصــدی هزینه ها در نتیجه مســاعدت 
اهالی و تأمین نیروی کار، حذف سود پیمانکار، ارزش 
افزوده، بیمه و مالیات، ... و همچنین سرعت در اجرا و 
بهره برداری زودهنگام از پروژه اشــاره نمود که در اثر 
حضور و تالش جهادی مردم و همکاران این شرکت و 

حمایت معنوی مسئولین به دست می آید.
وی افزود: در طرح های آب رســانی مشارکتی شرکت 
آبفار از ابتدای سال 92 تاکنون،151 روستا با مشارکت 
مردم و اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان از آب شــرب 
سالم بهره مند شدند که بر اســاس برآورد پیمانکاری 
33 درصد در هزینه ها صرفه جویی صورت گرفته و رقم 

مشارکت مردم در این پروژه ها 50 درصد است.

کلنگ زنی مجتمع آب رسانی شهید بیگدلی 
شهرستان خدابنده

در ایام پیروزی انقالب اسالمی کلنگ احداث مجتمع 
آب رسانی شهید قربانعلی بیگدلی با تحت پوشش قرار 

دادن 25 روستای شهرســتان خدابنده به زمین زده 
خواهد شد.

رضا کابلی مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان زنجان با 
اعالم این خبر گفت: با احداث این مجتمع آب رســانی 
3 هزار و 399 خانوار با جمعیــت 12 هزار و 31 نفر از 
نعمت آب سالم و بهداشــتی و پایدار بهره مند خواهند 

شد.
وی افزود: ایجاد شــرایط پایــدار در عرصه تأمین آب 
روســتایی، باال بردن کیفیت آب شــرب مصرفی در 
روستاهای منطقه، جلوگیری از هدر رفت آب به دلیل 
فرسودگی تأسیسات آب رســانی، کاهش تعداد منابع 
تأمین آب و تمرکز آن در 2 منطقه، کاهش هزینه های 
تولیــد و توزیع آب شــرب و ... از ضرورت های احداث 

مجتمع آب رسانی شهید بیگدلی است.
 این مقام مسئول اظهار داشت: تأسیس 6 باب ایستگاه 
پمپاژ ســرچاهی-بین راهی، احــداث 148 کیلومتر 
خط انتقال، احداث 62.5 کیلومتر شبکه توزیع، حفر 
2 حلقه چاه عمیق و ســاخت مخــزن ذخیره با حجم 
2600 مترمکعــب از فعالیت هایی اســت که در این 

پروژه انجام خواهد شد.

54 روستای استان زنجان از آب شرب سالم 
بهره مند می شوند

در ایام دهه مبارک فجر، 54 روستای استان زنجان با 
اعتباری بالغ بر 180 میلیــارد و 936 میلیون ریال به 

بهره برداری خواهد رسید.

رضــا کابلی مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان زنجان 
با اعالم این خبــر گفت: 24 هــزار و 900 نفــر با به 
بهره برداری رســیدن این پروژه های آب رسانی از آب 

شرب سالم بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه از این 54 روســتا 22 روستا در قالب 
5 مجتمع آب رسانی قرار دارد، افزود: فاز یک مجتمع 
معجزات و 4 روســتا از مجتمع روســتاهای حاشــیه 
شــمالی از توابع شهرســتان زنجان، مجتمع امام زاده 
یعقوب و مجتمع خراسانلو شهرســتان ابهر به ترتیب 
با 2 و 1 روســتا از پروژه های آب رسانی در دهه مبارک 

فجر است.
 این مقام مسئول اظهار داشــت: احداث مخزن آب با 
حجم 3 هزار و 980 مترمکعب، 144 کیلومتر و 150 
متر خط انتقال، 151 کیلومتــر و 382 متر احداث و 
توسعه شبکه توزیع، ســاخت ایســتگاه پمپاژ و ... از 
فعالیت های انجام گرفته در پروژه های آب رســانی این 

مجتمع ها بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه یکی از کارهای شــاخص و 
مؤثر شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان زنجان 
بعد از انقالب به دلیل محدودیت های موجود در منابع 
اعتباری دولتی، اســتفاده از پتانســیل های جایگزین 
ازجمله خیرین و حتی مشارکت خود مردم در اجرای 
پروژه های آب رسانی بوده است خاطرنشان ساخت: در 
این ایام باشکوه 32 روســتا با 3 هزار و 389 خانوار از 
روستاهای استان زنجان با مشارکت اهالی از آب سالم 

و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

مجتمع معجزات   

 شبکه فاضالب روستای نصیر آباد 

گیالنکشه - پروژه مشارکتی  

گیالنکشه - پروژه مشارکتی  
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مهنــدس امیــن احمدیــان کارآفریــن جوان، 
خوش فکر و دوســتدار و حامی ورزش اســت 
که با کمک مهندســان جوان و مجرب، شــرکت 
تولیــدی- صنعتی »آب بــان صنعتگــران« را 
بــرای تقویــت تولیــدات صنعتــی در زمینــه 
تولیــد و عرضــه کنتورهای حجمــی و خانگی با 
اســتانداردهای بین المللی و جهانی تأسیس و 
راه اندازی کرده ست. او و همکاران متخصص 
و جوانــش کــه هم چــون خــود او جملگــی از 
نخبه هــای علمی و صنعتی کشــور هســتند در 
مدت 15 ســالی که از فعالیتشان سپری شده 
با تولیــد و ارائه محصوالتی کــه دارای آخرین 
اســتانداردها و دســتاوردهای ایــن صنعــت 
است توانســته اند هم کمک مؤثری به صنعت 
کشــور کنند و هم اینکه گامی مؤثر در مســیر 
خودکفایــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 

بردارند.

  لطفــًا در مــورد تأســیس و ســابقه فعالیت 
شرکت آب بان صنعتگران توضیح دهید.

شــرکت آب بان صنعتگــران از ســال 1382 
به عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان کنتورهای 
آب خانگــی و حجیــم در ایــران، در راســتای 
ارتقا ســطح کیفیت و بهره مندی از جدیدترین 
فناوری های روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرده 

است.

  عمده تولیدات شرکت شما چیست؟
تولید انواع کنتورهای آب خانگی و حجیم

طراحی و ساخت دســتگاه های اتوماتیک تست 
کنتــور آب مطابق بــا اســتانداردهای مرجع و 

بین المللی

طراحی و پیاده ســازی سیســتم های قرائت از 
راه دور

  فعالیت شما در چه بخش هایی است؟
شــرکت آب بان صنعتگران با کلیه شرکت های 
آبفــای کشــور، همچنیــن پیمانــکاران بخش 

خصوصی همکاری می کند.

 فعالیت شــما در بخش همایش و نمایشگاه 
در سال های گذشته بیشتر در چه بخش هایی 

بوده است؟
عمده فعالیت های ما در نمایشــگاه های مرتبط 
با صنعت آب و فاضالب در ســطح کشــور بوده 

است.

  محصــوالت شــما دارای تأییدیــه خاصــی 
است؟

کلیــه کنتورهــای آب در مجموعــه مطابــق بــا 
 ISO 4064، OIML اســتانداردهای بین المللی
R49 و استاندارد مورد تائید اداره استاندارد 
ایــران ISIRI 19191، طراحــی، تســت و تولید 

می شوند.

  لطفــًا در مــورد تــوان علمی و فنی شــرکت 
آب بان صنعتگران توضیح دهید؟

مجموعــه آب بــان صنعتگــران در راســتای 
الزامات قانونی ملی و بین المللی با استفاده از 
نیروهای جوان، پرتوان، کوشا و آموزش دیده 
در واحــد R&D، توانســته اســت طراحــی و 
ســاخت سیســتم های قرائــت از راه دور و 
ســاخت دســتگاه های تســت اتوماتیــک کــه 
کلیــه  مراحل طراحی و ســاخت و پیاده ســازی 

آن بــه تیمــی بســیار مجــرب نیــاز دارد را به 
عرصه ظهور رســاند. امید اســت که بتوان از 
توان های بالقوه ی خود بیش ازپیش اســتفاده 
و در اعتالی نام کشــور عزیزمــان ایران موفق 

باشیم.

  چشــم انداز شــرکت آب بــان صنعتگــران 
چگونه ترسیم شده است؟

تمرکز اصلی سازمان در ســال های آتی ارتقاء 
بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده کنتورهــای آب 
خانگــی و حجیم بــوده و برای رســیدن به این 
هدف 6 عامــل مهم را در خــود تقویت نموده: 
ارتبــاط مؤثر بــا مشــتریان و تأمیــن رضایت 
ایشــان به عنــوان شــرکای تجــاری آب بــان 
صنعتگران، ارتقاء نام و اعتبار آب بان، توسعه 
و ارتبــاط منابــع انســانی، توســعه محصوالت 
جدید، کنترل و بهبود کیفیت، حفظ و گسترش 

بازار.

  در پایــان اگــر مطلبــی باقی مانده اســت، 
بفرمایید.

مشــکالت اقتصادی ناشــی از تورم و افزایش 
نرخ ارز، کمبــود و موانع واردات مــواد اولیه 
کلیــه شــرکت های تولیــدی را بــا مشــکالت 
درصورتی کــه  نمــوده،  مواجــه  فراوانــی 
برنامه ای جــدی و کارآمد برای رفع مشــکالت 
تولیدکننده های صنعــت آب و فاضالب تنظیم 
و اجرایی نشود با بی نظمی و مشکالت فراوانی 
در این صنعت روبه رو خواهیم بود. امیدوارم 
مسئولین مربوطه با شناســایی موانع و تالش 
در برطــرف کــردن آن هــا کمــک شــایانی به 

خانواده تولیدی صنعت آب و فاضالب نمایند.

شرکت »آب بان صنعتگران« 
ترین  در مسیر تبدیل به بزرگ 

تولیدکننده کنتورهای
 آب خانگی و حجیم

شرکت »آب بان صنعتگران« 
ترین  در مسیر تبدیل به بزرگ 

تولیدکننده کنتورهای
 آب خانگی و حجیم

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره پانزدهم
بهـمــن 1397
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W e  a r e  A B B A N

مجموعه آب بان صنعتگران در راســتای ماموریت سازمانی خود و با محوریت بخشیدن به رضایت مشتری و همچنین به منظور ایجاد تحولی اساسی 
در راستای الزامات قانونی ملی و بین المللی در زمینه انجام تســت کنتورهای آب، با استفاده از نیروهای جوان، پرتوان، کوشا و آموزش دیده در 
واحد R & D نســبت به طراحی و ساخت دستگاه های تســت تمام اتوماتیک اقدام نموده اســت. واحد R & D این مجموعه با هدف ایجاد فناوری و 
کشــف دانش جدید در خصوص محصوالت، فرایندها و خدمات و اســتفاده از این دانش در جهت تولید محصوالت جدید و بهبود یافته، توانســته 
 ABBAN است بســیاری از نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور را برطرف ســاخته و در این راستا نسبت به طراحی و ســاخت دستگاه تست مدل

HA1 مطابق با الزامات بین المللی اقدام نماید.
هم اکنون شــرکت آب بان صنعتگران به لحاظ کیفیت باالی محصوالت و نیز ابتکار و نوآوری در طراحی و ســاخت دستگاه های تست همواره مورد 
تایید مراجــع ذیربط، متخصصان و مصرف کنندگان بوده و ضمن تایید تطابق نتایج حاصل از تســت های انجام شــده با نمونــه های انجام پذیرفته 
توســط آزمایشــگاه های مرجع بین المللی در اروپا، موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015 در زمینه طراحی و تولید دستگاه های تست از 

شرکت BRS امریکا نیز شده است.
دســتگاه تست کنتور آب مدل ABBAN HA1 برای انجام تســت دقت، تست فشار و تست افت فشــار کلی کنتورهای خانگی با ظرفیت تست 10 
دســتگاه کنتور آب با قطر 1/2 اینچ )DN15 (، 8 دســتگاه کنتور آب با قطر 3/4 اینچ )DN20 ( و ظرفیت تســت 6 دستگاه کنتور آب با قطر 1 اینچ 

)DN20 ( طراحی و ساخته شده است.
دســتگاه ABBAN HA1 به صورت اتوماتیک عملیات تست، قرائت و محاسبات را انجام داده و نتایج 

حاصل از آن در مانیتور دستگاه نمایش داده می شود و همچنین قابلیت ذخیره سازی و چاپ 
اطالعات مربوطه را دارا می باشــد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این دستگاه مجهز 

بــودن به نرم افزار بومی ) ربان فارســی ( جهت ســهولت امــکان کنترل و پایش 
اتوماتیک کلیه فرآیندهای تست می باشد.

دستگاه تست کنتور آب

شرکت
 آ ب بـا ن

 صنعتگـر ا ن

دفتر مرکزی:
 تهران، بزرگراه جالل آل احمد

خیابان شهید آرش مهر
 خیابان سی ام پالک 1، واحد5

ABBAN - HA1

تلفن :    88244220
فکس :  43855400

 www.abbanco.com
 info@abbanco.com

آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره پانزدهم
بهـمن 1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

مدیرعامل آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان از 
بهره بــرداری و کلنگ زنی 22 پــروژه عمرانی به ارزش 
176 میلیارد و 500 میلیون ریــال در ایام اهلل دهه فجر 

خبر داد.
سید مصطفی هاشــمی ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه 
فجــر و با تأکید بر اینکه خدمت رســانی بــه مردم یک 
وظیفه ذاتی است، گفت: امسال نیز هم زمان با چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی و ایام اهلل دهه فجر؛ 
16 پــروژه عمرانی قابل افتتاح و 6 پــروژه عمرانی قابل 
کلنگ زنی از ســوی شــرکت آبفار تقدیم مردم انقالبی 

استان خواهد شد.

وی افزود: در همین راســتا؛ 4 پــروژه عمرانی به ارزش 
19 میلیــارد و 900 میلیون ریال در روســتاهای تابعه 
شهرســتان مالیر، 2 پروژه عمرانی به ارزش 10 میلیارد 
ریال در روستاهای شهرســتان نهاوند، 4 پروژه عمرانی 
به ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون ریال در روستاهای 
شهرستان اسدآباد، یک پروژه عمرانی به ارزش 3 میلیارد 
ریال در روستاهای شهرســتان بهار، 3 پروژه عمرانی به 
ارزش 13 میلیــارد و 300 میلیون ریال در روســتاهای 
شهرســتان کبودرآهنگ، یک پروژه عمرانی به ارزش 4 
میلیارد ریال در روســتاهای شهرســتان رزن و 2 پروژه 
عمرانی به ارزش 800 میلیون ریال در روستاهای تابعه 

شهرستان فامنین آماده بهره برداری است.
هاشــمی در ادامــه ضمن اشــاره به پروژه هــای قابل 
بهره برداری، اظهار داشت: آب رسانی به روستای مالبداغ 
شهرستان رزن، اجرای شبکه داخلی روستای سیراوند 
شهرســتان اســدآباد، اجرای شــبکه داخلی روستای 
کمک ســفلی و علیا شهرستان اســدآباد، آب رسانی به 
روســتای بیفانج شهرستان اســدآباد، حفاری و تجهیز 
چاه مکانیکی روســتای بهراز شهرســتان اســدآباد، 
تکمیل مخزن و اجرای شــبکه روســتای حســین آباد 
شــاملو شهرســتان مالیر، اجرای قســمتی از شبکه 
توزیع آب روســتای ازناو شهرستان مالیر، آب رسانی به 
روستای گنبد شهرســتان مالیر، آب رسانی به روستای 
حمزه لو سفلی شهرســتان مالیر، آب رسانی به روستای 

فیازمان شهرســتان نهاوند، اجرای خط پمپاژ و تجهیز 
چاه روستای میانگران شهرســتان نهاوند، آب رسانی به 
روستای مسجدین شهرستان کبودرآهنگ، آب رسانی 
به روستای جزوان کبودرآهنگ، آب رسانی به روستای 
زین آباد شهرستان کبودرآهنگ، الیروبی قنات روستای 
آقاج شهرســتان فامنین و تجهیز چاه روستای تجرک 

شهرستان فامنین از جمله این پروژه هاست.
مدیرعامــل آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان 
همچنین ضمن اشــاره به پروژه هــای قابل کلنگ زنی 
نیز گفت: در ایام اهلل دهه فجر ســال جاری؛ پروژه های 
آب رسانی به روستای دمورچی شهرستان رزن، اجرای 
شبکه آب رسانی روستای دستجرد، اجرای شبکه توزیع 
آب روســتای آورزمان شهرســتان مالیر، اجرای خط 
انتقال مجتمع حسین آباد شــاملو-علی آباد شهرستان 
مالیر، پروژه آب رســانی به روســتای راوند شهرستان 
نهاوند و دو پروژه در روستاهای تابعه مدان و بهار کلنگ 

زنی خواهد شد.
بیش از 76 درصد روستاها تحت پوشش آب 

آشامیدنی هستند
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
همدان گفت: میزان بهره مندی روســتاهای باالی 20 
خانوار از آب آشامیدنی سالم از 20 درصد در سال 57 به 

03/76 درصد در سال جاری رسیده است.
سید مصطفی هاشــمی ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه 

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان همدان خبر داد:

بهـره برداری و کلنـگ زنی
 22 پروژه عمـرانی در ایـام اهلل دهه فجـر

بهـره برداری و کلنـگ زنی
 22 پروژه عمـرانی در ایـام اهلل دهه فجـر
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

فجر و با اشــاره به مهم ترین دســتاوردهای شرکت آب 
و فاضالب روستایی اســتان همدان در آستانه سالگرد 
چهل سالگی انقالب اسالمی، گفت: خوشبختانه در طول 
مدت مذکور؛ شاهد ارتقاء شاخص بهره مندی جمعیت 
روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بودیم.  وی 
افزود: اجرای مجتمع های آب رسانی روستایی به منظور 
کاهش هزینه هــا و افزایش بهره مندی روســتاییان از 
آب شــرب بهداشــتی و اجرای پروژه های جمع آوری و 
دفع بهداشــتی فاضالب با اســتفاده از اعتبارات ملی و 
تسهیالت بانک توسعه اســالمی ازجمله دستاوردهای 

انقالب 40 ساله اسالمی ایران است.
هاشــمی با اذعان به اینکــه انقالب اســالمی در ابعاد 
مختلــف دســتاوردهای ویــژه ای را به همراه داشــته 
است، خاطرنشــان کرد: راه اندازی سیســتم چاپ در 
محل به منظــور صیانت از حقوق شــهروندی و کاهش 
هزینه هــای چــاپ و توزیع قبــوض، کاهش ســفر و 
به حداقل رســاندن قرائت هــای اشــتباه ازجمله این 

دستاوردهاست.
وی همچنین بیان کرد: در رابطه بــا اجرای پروژه های 

جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب؛ خوشبختانه در 
حال حاضر، شــاخص بهره مندی روســتاهای اســتان 
از خدمات دفع بهداشــتی فاضالب، باالتر از شــاخص 

کشوری است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
همدان؛ در ادامه ضمن اشاره به ایجاد سامانه ارتباطات 
مردمی 1523 به منظور تسریع در رسیدگی به حوادث 
و اتفاقات، عنوان کرد: ارائه خدمات امور مشــترکین از 
طریق دفاتر پیشــخوان دولت در سطح استان به منظور 
تسریع در ارائه خدمات از دیگر دســتاوردهای انقالب 

اسالمی است.
وی همچنیــن از اجــرای پروژه های مدیریت فشــار و 
هوشمند سازی شــبکه های آب رسانی به منظور کاهش 
تعداد حــوادث شکســتگی و حجم هدر رفــت آب در 
شبکه های توزیع آب خبر داد و گفت: اجرای پروژه های 
آب رسانی با مشــارکت مردم به منظور ارتقاء بهره مندی 
جمعیت روستایی در طول ســاله ای اخیر حداکثر شده 

است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش از ایجاد و راه اندازی 

آزمایشــگاه های کنتــرل کیفیــت آب در تمامــی 
شهرستان های استان خبر داد و اظهار داشت: بر همین 
اساس میزان مطلوبیت میکروبی آب شرب از 15 درصد 
در ســال 1357 به 97 درصد در ســال جاری رسیده 

است.
هاشمی افزود: کلرزنی مداوم، نصب دستگاه های کلرزن، 
تجهیز آزمایشگاه ها، تعویض شبکه های فرسوده و رفع 
به موقع شکســتگی ها و تأمین آب مطمئن در راستای 

سالم سازی آب انجام شده است.
وی همچنیــن عنوان کــرد: جمعیت روســتایی تحت 
پوشش آب آشــامیدنی از کمتر از 20 درصد در ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی به 03/76 درصد در وضعیت 

فعلی رسیده است.
وی در خصــوص تعداد مشــترکین از ابتــدای انقالب 
تاکنون نیــز این گونــه توضیح داد: تعداد مشــترکین 
شرکت آب و فاضالب روستایی از کمتر از 30 هزار فقره 
در ابتدای پیروزی انقالب به 143 هزار در ابتدای دولت 
یازدهم،146 هــزار در ابتدای دولــت دوازدهم و 153 

هزار فقره در شرایط فعلی رسیده است.

www.barghab. i r33 2019
February



 به مناســبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
انقالب شکوهمند اســالمی18  پروژه آبرسانی روستایی 
در سراسر استان مازندران افتتاح و به بهره برداری  از آنها 

آغاز خواهد شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضــالب روســتایی مازندران ؛ مهنــدس مجید 
عبدالهی مدیر عامــل آبفار اســتان در گفتگویی ضمن 
تبریک دهــه مبارک فجر و چهل ســالگی انقالب اظهار 
داشت: شــرکت آب و فاضالب روســتایی مازندران در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی باشکوه انقالب اسالمی 
بار دیگر خدمات ارزنده خود را در راستای رضای خداوند 
متعال و خشــنودی روســتاییان محروم و زحمتکش به 
مردم تقدیم می کند در همین راستا طی دهه فجر بیش 
از 18 پروژه بزرگ آبرسانی روســتایی با صرف اعتباری 
بالغ بر 140 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رســید 
که با افتتاح این پروژه ها 26 روســتا بــا 8000 خانوار از 
غرب تا شرق استان پهناور مازندران از آب این نعمت بی 

بدیل الهی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: از مجموع 18  پروژه آبرسانی روستایی 5 پروژه 
مجتمعی و 13 پروژه نیز تک روســتایی اســت که برای 
بهره برداری از این پروژه هــا 37.1 کیلومتر لوله گذاری 
خط انتقال، 66 کیلومتر لوله گذاری شــبکه توزیع، 15 
باب مخزن زمینی به حجم 3550  متر مکعب ، 13  واحد 
ایســتگاه پمپاژ ، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه و بهســازی 
3 دهنه چشــمه همچنین  یک مورد تصفیه خانه پکیج 

حذف آهن و ..... اجرا شده است.
مهندس عبدالهی گفت : این پروژه ها شــامل آبرســانی 
)فاز1( تیله نو و عســگرآباد در گلوگاه، آبرسانی کوا و فاز 
1 پرکال در بهشهر، آبرســانی مجتمع طوسکال ایستگاه 
دنگسرک فاز 2 در نکاء، آبرســانی پیله کوه در میاندرود، 
آبرســانی امره در ساری، مجتمع المشــیر در قائمشهر، 
مجتمع ریگ چشــمه فاز1 و 2 - مجتمع شــیخ محله و 

آبرسانی میاندره در 
بابــل همچنین مجتمع 

آبرسانی بوران و کته پشت 
- در آمل، آبرســانی ســینوا 

تازه آباد- ستار ســفلی- ناتر – 
کالچان و گیل کال در چالوس است.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
مازندران در ادامه به دســتاورد 40 ســاله شرکت آب و 
فاضالب روســتایی مازندران اشــاره کرد و گفت: استان 
مازندارن ) با احتســاب جمعیت اســتانهای ســمنان و 
گلستان  فعلی ( بر اســاس آخرین سرشماری مرکز آمار 
ایران در ســال 1355 بیش از  2291327 نفر جمعیت 
داشــته که 1191490 نفر آن جمعیت روستایی بودند و 
اکنون براساس آخرین سرشماری دارای 3283582 نفر 
جمعیت است که 42/3 درصد جمعیت ثابت در روستاها 
سکونت دارند و با احتساب جمعیت فصلی و شناور حدود 
50 درصد جمعیت اســتان به نوعی در روستاها زندگی 
می کنند بر این اســاس 6/7 درصد از جمعیت روستایی 
کشور را در خود جای داده اســت که بخش روستایی در 
مقایسه با روستاهای ســایر استانها رتبه سوم جمعیتی و 

رتبه چهارم تراکم روستایی کشوری را دارد.
مهنــدس عبدالهی ادامــه داد: اکنون 2928 روســتا با 
460055 خانوار و جمعیتی بالغ بــر 1386024 نفر در 
اســتان مازندران وجو دارد که 1603 روستا با 325110 
خانوار و 985053 نفر جمعیت تحت پوشش شرکت قرار 

دارند.
وی شــاخص بهره منــدی از آب آشــامیدنی ســالم و 
بهداشتی در مازندران در سال 1357 را حدود 14 درصد 
اعالم کرد و گفت: این شاخص در ابتدای دولت یازدهم به 

72درصد  /68
و  رسـیــــــد 

خوشــبختانه بــا تالش 
فاضــالب  و  آب  شــرکت 

اکنون  مازنــدران  روســتایی 
شــاخص بهره مندی آب شــرب 

به 75/96 درصد افزایــش یافته که 
از میانگین شــاخص کشــوری )74/9 

درصد( به میــزان 1/87 درصد پیشــی 
گرفته است.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
مازنــدران افــزود: در بخش فاضــالب قبل از 

انقــالب هیچگونه تاسیســاتی در روســتاهای 
استان مازندران وجود نداشــت اما بعد از پیروزی 

شــکوهمند انقالب اســالمی اجرای تاسیســات 
فاضالب در 2 روستای »زاغمرز« بهشهر و »شورکا« 

جویبار در دست اجراست و مطالعات اجرای این طرح 
در 5 روســتای دیگر استان نیز  با اســتفاده از فرصت 
تسهیالت بانک توسعه اسالمی در حال انجام می باشد .

بزرگ آب رسانی روستایی
افتتاح و بهره برداری از 1۸ پروژه

م.کرد:
ران.اعال

فار.مازند
دیر.عامل.آب
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آبفای آذربایجان شرقی
رتبه برتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

آبفاهای سراسر کشور را کسب کرد

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی توانست رتبه برتر 
ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضالب شهری کشور در حوزه 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را از آن خود کند.
در ارزیابی های صورت گرفته توســط شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور این شرکت مقام برتر را کسب نموده و مورد تقدیر 

توســط معاونت راهبردی و نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی قرار گرفته است.

شــایان ذکــر اســت نمونــه ای از شــاخص ها و 
دســتاوردهای مهم دفتر بحران و پدافند غیرعامل 
شــرکت عبارت اند از:  تشــکیل تیم های واکنش 
سریع، تشکیل ســامانه فرماندهی حادثه، تدوین 
دستورالعمل اقدام در شــرایط اضطراری، ایجاد و 
تجهیز سوله بحران، تجهیز شرکت به خودروهای 
سامانه فرماندهی بحران، ایجاد و راه اندازی سامانه 
پیامکی، ایجاد سایت مستقل و انجام آموزش های 
مســتمر کارکنــان، کارشناســان و مدیــران در 

خصوص بحران و پدافند غیرعامل است.
الزم به یادآوری است با برنامه ریزی صورت گرفته 
این شرکت آمادگی مناسبی برای شرایط متفاوت 
و مقابله با حــوادث پیدا کرده و در طول ســال با 
انجام مانورهای گوناگون و برگــزاری کارگاه های 
آموزشی تالش شــده ســطح آمادگی شرکت در 
شرایط مطلوب قرار گرفته و عملکرد شرکت نسبت 
به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

 بهره برداری از 8 پروژه آب و فاضالب 
شهری در دهه مبارک فجر  

هم زمان با دهه مبارک فجر ســال 97 و چهلمین 
ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی از 8 
پروژه آب و فاضالب بــا هزینه 236 میلیون و 500 
هزار ریال در شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان 

شرقی بهره برداری می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان در تشریح فعالیت ها و 
پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر امســال گفت: در دهه 
فجر انقالب اسالمی امسال از چندین پروژه آب رسانی و فاضالب 

در شهرهای استان  بهره برداری خواهد شد.
مهندس ایمانلو به پروژه ها و طرح های آماده افتتاح و بهره برداری 

در دهه مبارک فجر در شهرســتان تبریز اشــاره کــرد و افزود: 
بهره برداری از تأسیسات شــبکه فاضالب تبریز )بهره برداری از 
خط اصلي و فرعــی فاضالب محله خیابــان 42 متري انقالب و 
بهره برداری از شــبکه جمــع آوری فاضالب کوی شــمس آباد( 
ازجمله طرح هایی اســت کــه در دهه مبارک فجر امســال در 
شهرســتان تبریز با هزینه ای بیش از 110 هزار میلیون ریال به 

بهره برداری می رسد.

وی با اعــالم اینکه هم زمان با دهه مبــارک فجر از چندین طرح 
آب رسانی در شهرهای مختلف استان کلنگ زنی یا بهره برداری 
خواهد شــد افزود: با تالش پرســنل زحمتکش شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی در دهه مبارک فجــر مخزن 5 هزار 
مترمکعبی عجب شــیر با هزینه ای بالغ بر 30 هزار میلیون ریال 

کلنگ زنی و همچنین از بخشــی از طرح آب رســانی این شهر 
به منظور افزایش تأمین آب به میزان 90 لیتر در ثانیه با هزینه ای 

بالغ بر 40 هزار میلیون ریال بهره برداری خواهد شد.        
مهندس ایمانلو در ادامه بــه طرح های قابل بهره برداری و کلنگ 
زنی سایر شهرستان ها اشــاره کرد و افزود: بهره برداری از مخزن 
1000 مترمکعبی دوزدوزان با هزینــه ای بالغ بر 7000 میلیون 
ریال، بهره برداری از چاه و خط انتقــال آب از چاه های تولید آب 
مهربان با هزینه ای بالغ بــر 4500 میلیون ریال با 
ظرفیــت 7 لیتر در ثانیــه، بهره بــرداری از چاه و 
خط انتقــال آب از چاه های تولید آب شــربیان با 
هزینه ای بالغ بر 13000 میلیــون ریال با ظرفیت 
15 لیتر در ثانیه و همچنین بهره برداری از اصالح 
و توسعه شبکه آب رسانی مراغه  با هزینه ای بالغ بر 
9000 میلیون ریال از طرح هایی هستند که امسال 

بهره برداری از آن ها آغاز و یا کلنگ زنی می شوند.
 طرح پژوهشی شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی به عنوان طرح 
برتر انتخاب شد

انتخــاب طــرح پژوهشــی »طراحی، ســاخت و 
بهره برداری از سیســتم حذف فلزات ســنگین به 
روش کاویتاسیون پالســمایی با ظرفیت 10 لیتر 
بر ثانیــه« به عنوان طرح پژوهشــی برتر مجموعه 
صنعت آب و فاضالب کشور در سال 1397 انتخاب 

شد.
بر اســاس ارزیابــی به عمل آمده توســط کمیته 
داوری شــرکت مهندســی آب و شــرکت کشور، 
طرح پژوهشی »طراحی، ســاخت و بهره برداری از 
سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون 
پالســمایی با ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه«  به عنوان 
طرح پژوهشی برتر مجموعه صنعت آب و فاضالب 
کشور در ســال 1397 انتخاب شــده و در مراسم 
گرامیداشــت هفته پژوهش وزارت نیرو با اهدای 

لوح توسط مقام عالی وزارت نیرو تقدیر شد.
مهم ترین محورهایی که در انتخاب طرح پژوهشــی برتر در سال 

جاری مورد توجه قرار گرفته عبارت اند از:
  هم راســتایی و تطابق پروژه با اولویت های تحقیقاتي مصوب 

وزارت نیرو و اسناد باالدستی
  دستاوردهاي پروژه در صنعت
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  ارزش فني، اقتصــادي و اجتماعي حاصــل از اجراي پروژه- 
صرفه جویــی، افزایــش تولید و بهــره وري، اســتفاده از منابع 
داخلي، امکان صادرات، پیشــگیري و رفع مشکالت بهداشتي و 

زیست محیطي
  اخذ تأییدیه و جوایز از مراجع علمي داخل یا خارج کشور

  انتشار نتایج پژوهش در مجامع و نشریات معتبر علمي
یادآور می شــود امسال از مجموعه شــرکت های مادر تخصصی 
وزارت نیرو 5 طرح به عنوان طرح پژوهشــی برتر معرفی شده که 

طرح فوق الذکر از شرکت آب و فاضالب استان انتخاب شد.
مراســم گرامیداشــت هفته پژوهش وزارت نیرو با حضور جمع 
کثیــری از مقام های وزارت نیــرو از جمله مقــام عالی وزارت، 
معاونین وزیر، روسای  شــرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو، 
مدیران عامل شرکت ها در حوزه توانیر، منابع آب و شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 

شد.  
در حاشیه این مراسم مقام عالی وزارت نیرو به همراه مدیرعامل 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور از نمایشگاه صنعت آب و 

فاضالب کشور بازدید کرد.

کسب عنوان »شرکت برتر در حوزه پژوهش 
و فناوری«  توسط شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی
شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور عنوان شرکت پژوهشی 

برتر در ارزیابی سال 1396 را کسب نمود.
این ارزیابی در قالــب کمیته ای متشــکل از اعضاء هیئت علمی 
دانشگاه ها و همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با 
صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام  گرفته است.

عملکرد پژوهشی شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و فاضالب 
بر اســاس شــاخص های تدوین شــده از طرف کمیته ارزیابی و 
مستندات ارائه شــده شــرکت ها به هریک از شاخص ها صورت 

گرفته است که برخی از این شاخص ها عبارت اند از:
  ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت
  اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری

  اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی
  بازتاب دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاه های 

ملی و استانی

  میزان حمات از ارائه مقاله و پایان نامه های دانشجویی
  ارتباط با دانشــگاه ها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیت های 

شرکت های دانش بنیان
  انجام فعالیت های ارزشمند در سطح ملی و بین المللی 

بر ایــن اســاس شــرکت آب و فاضــالب اســتان در مجموع 
شاخص های ارزیابی به عنوان شــرکت برتر در بین شرکت های 

سطح اول انتخاب شد.
مراســم گرامیداشــت هفته پژوهش شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور با حضور معاون وزیر در امور آموزش و تحقیقات، 
مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، رئیس مرکز 
توســعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
تعدادی از مدیران عامل شــرکت های آب و فاضالب شــهری و 
روســتایی، معاونین و مدیران تحقیقات در تــاالر آبگینه تهران 

برگزار شد.
در این مراسم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با اهدای لوح سپاس از این شرکت به خاطر 
تالش های بی دریغ در حوزه پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی 

نمودند. 
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نگاهی به عملکرد شرکت آب و فاضالب منطقه 3

عملیات گود برداری و ســاخت مخزن 15 هزار مترمکعبی زون 
فشاري 1-22 در منطقه 22 شــهر تهران با وسعت 379 هکتار 
و جمعیت 93160 نفر)افق ســال 1415(  توسط شرکت آبفای 

منطقه 3 تهران آغاز شد.
غالمرضا مرادی زاده مجری طرح های آبرســانی مناطق 21 و22 
اظهار داشت : تأمین و ذخیره آب این زون توسط مخازن 20 هزار 
مترمکعبی شمال آزادراه تهران- شــمال خواهد بود که نیمی از 
ساخت یک باب آن با گنجایش 5 هزار مترمکعب توسط پیمانکار 
شرکت آزادراه تهران- شمال انجام گرفته و عملیات گود برداری 
مخزن دوم این زون به گنجایش 15 هزار مترمکعب نیز آغاز شده 
اســت.  مرادی زاده افزود: خطوط لوله ورودی، خروجی، ســرریز 
)خطوط 800، 700 و 600 میلی متر چــدن داکتیل( مخازن به 

دلیل هم پوشانی مکانی با طرح ســاخت آزادراه تهران- شمال به 
اجرا درآمده و پایان یافته است. 

این خطوط لوله در داخل یک باب کالورت بتنی ســاخته شــده، 
از عرض آزادراه تهران- شــمال گذر کرده و به شــبکه توزیع این 
زون فشاری متصل خواهد شد. مجری طرح های آبرسانی مناطق 
21 و 22 بابیان این که این مخــازن نزدیک ترین مخازن به خط 
خروجی تصفیه خانه ششــم )طرح حضرت قمر بنی هاشم)ع(( به 
شمار می آید، خاطرنشان ساخت: ازاین رو امکان آبگیری از طرح 

یادشده و زیرساخت آبگیری فراهم می شود.
ایــن مخزن بــا هزینه حــدود 130 میلیــارد ریــال و از منابع 
درآمدهای ســرمایه ای فروش انشعاب آب شرکت آب و فاضالب 

منطقه 3 و در مدت 24 ماه ساخته خواهد شد.

دهمین جشنواره نخستین واژه با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف صحیح آب با حضور 
بیش از 650 دانش آموز کالس اولی منطقه 2 تهران به همت روابط عمومی آبفای منطقه 

3 و با همکاری آموزش وپرورش منطقه 2 در کانون توحید برگزار شد.
در این جشــنواره که از ابتدای مهرماه بــا تالش روابط عمومی شــرکت آبفای منطقه 3 

تهران، در ســطح منطقه 2 تهران انجام گرفت 1000 کالس اولی با مدیریت مصرف آب 
آشنا شدند. اجرای برنامه زنده با حضور هنرمندان شبکه 2 سیما، مسابقه و اهدای جوایز 
به مربیان و دانش آموزان برگزیده در جشــنواره نقاشی نخستین واژه آب و دانش آموزان 

منتخب حاضر در جشنواره از برجسته ترین برنامه های این مراسم بود.

آغاز عملیات گود برداری و ساخت مخزن 15 هزار مترمكعبي غرب تهران

برگزاری دهمین جشنواره نخستین واژه آب در کانون توحید

اختتامیه دومین جشنواره سراسری نقاشی آب=زندگی برگزار شد
مراســم اختتامیه دومین جشــنواره سراســری نقاشی 
آب=زندگی ویژه کودکان و نوجوانان، به همت شــرکت 
آب و فاضالب منطقــه 3 و مشــارکت آموزش وپرورش 
و شــهرداری مناطــق 2 و 5 و 22 در مجموعه فرهنگی 

اجتماعی امام علی شهرک گلستان برپا شد.
پونه ســادات حســینی مدیر روابط عمومــی و آموزش 
همگانی بــا اعالم این خبر اظهار داشــت: این مراســم 
بخشــی از جشــنواره ای اســت که با حمایت دو وزارت 
نیرو و آموزش وپرورش، ســازمان محیط زیست، سازمان 
آموزشــی علمی و تربیتی ملل متحــد و مرکز منطقه ای 
مدیریت آب شــهری تهران تحت پوشــش یونســکو و 
به صورت کشــوری توسط شــرکت های مهندسی آب و 
فاضالب کشــور، مدیریت منابع آب ایران، آب و فاضالب 
استان تهران، شرکت های آب و فاضالب روستایی و گروه 

NGO بچه های آب و برگزارشده است.

حســینی بــا اشــاره بــه مشــارکت پویــای مدیران 
آموزش وپرورش و معاونان فرهنگی و اجتماعی و مدیران 
آموزش شهروندی شهرداری مناطق 2 و 5 و 22 از ابتدای 
فراخوان این جشــنواره، برگــزاری 30 کارگاه خالقیت 
ویژه دانش آموزان کالس اولی مــدارس این محدوده ها 
و اجــرای 50 نمایش موزیکال بــا هنرنمایی هنرمندان 
نمایش خالق کودک برای نخســتین بار در سطح استان 
تهران را از ویژگی های منحصربه فرد دومین جشــنواره و 

نمایشگاه آب=زندگی برشمرد.
وی همچنین ضمن بیــان این که مســابقات در بین دو 
گروه ســنی کودکان 4 تا 9 ســال و نوجوانان 10 تا 16 
ســال برگزار شــد، افزود: بیش از 6 هزار اثر در این دوره 
جشــنواره با همکاری آموزش وپرورش و شهرداری های 
مناطــق 2 و 5 و 22 تهران از مدارس و ســراهای محله 
جمع آوری و برای دبیرخانه جشــنواره در روابط عمومی 

شرکت آبفای منطقه 3 دریافت شــد که از آن میان 10 
اثر برگزیده و 10 اثر شایسته تقدیر توسط هیئت داوران 
متشکل از اســاتید دانشگاهی در رشــته های نقاشی و 
روانشناســی کودکان قرار گرفت.  دیدار از نمایشگاه 50 
اثر برتر و اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به 
متصدیان، فعاالن و برگزیدگان نمایشگاه نقاشی، اجرای 
موسیقی، مســابقه و تقدیم هدیه به شرکت کنندگان از 

برجسته ترین برنامه های این جشنواره به شمار می آید.
پونه ســادات حســینی همچنین خاطرنشــان ساخت: 
در ابتکاری نوین و متفاوت برای نخســتین بار 200 اثر 
نقاشی دیگر شرکت کننده در این جشنواره و مسابقه که 
شانس انتخاب توســط هیئت داوران نیافتند اما کارهای 
ارزنده ای بودند، طی فراخوانی در مســابقه ای مجازی از 
نگاه مخاطبان بار دیگر به مسابقه گذاشته شده و 10 نفر 

برتر آنان لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.
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دستاوردهای شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان
حمد و ســپاس بی پایان پروردگار متعــال را که در پرتو 
تعالیــم پیامبر اعظــم )ص( و اهل بیــت گرامی اش )ع( 
ایســتادگی و مقاومت امت ســرافراز ایران را به شــمیم 
معطر تحقق و عده الهی مبدل ساخت تا شاهد شکوفایی 
انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی )ره( 
و با پیــروی از رهنمودهای رهبر عزیزمان حضرت آیت  ا... 
العظمی خامنه ای )مدظله العالی( باشــیم؛ و اینک که در 
آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی هســتیم خالصه ای از دســتاوردهای ارزشمند 
در صنعت آب و فاضالب از بدو تأســیس که در اســتان 
اخالق مدار و شهیدپرور ســمنان به بهره برداری رسیده 

است، ارائه می شود.
 شــرکت آب و فاضالب شهری استان ســمنان بر اساس 
قانــون تشــکیل شــرکت های آب و فاضــالب )مصوب 

مجلس شورای اســالمی مورخ 1369/10/11( در تاریخ 
1371/1/22 به صورت شرکت ســهامی خاص با هدف، 
ایجاد تأسیسات تقســیم و توزیع آب شهري و تأسیسات 
مرتبط با جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب و همچنین 
بهره برداری از آن تأسیس شد. پس ازآن اموال و دارائی ها 
و تأسیسات شهری با تعداد 63443 مشترک آب که 75 
درصد از جمعیت شهری استان بود، از دستگاه های قبلی 
در چارچوب قانون تشــکیل شــرکت های آب و فاضالب 
تحویل و وفق قانون تجارت آغاز بکار کرده است. محدوده 
خدمات شــرکت آب و فاضالب استان ســمنان در حال 
حاضر 19 شهر استان و 25 منطقه روستایی هست. طی 
این 25 ســال 100 درصد جمعیت شــهری و همچنین 
حدود 24 هزار نفر از جمعیت روســتایی تحت پوشــش 
آب شــرب بهداشــتی هســتند که به تعداد 201 هزار 
و 243 فقره اشتراک آب برای شــهروندان نصب و 877 
کیلومتر شبکه توزیع آب و 781 کیلومتر خط انتقال آب 
به خطوط توزیع و انتقال ســابق افزوده شده است. حجم 
مخازن طی این ســال ها از 100 هزار مترمکعب به 185 
هزار مترمکعب رشد داشــته است. همچنین تصفیه خانه 
آب در دو شــهر دامغان و گرمسار و سامانه آب شیرین کن 
RO در شهر سرخه احداث شده است. در بخش خدمات 
جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب شــهری نیز تاکنون 
حدود 144 هزار نفر از جمعیت شهری در 5 شهر با تعداد 
اشتراک 62 هزار و 370 فقره تحت پوشش قرار گرفته اند 
که در این 5 شهر )سمنان، شاهرود، دامغان، مهدی شهر 
و شــهمیرزاد( تصفیه خانه های فاضالب نیــز با ظرفیت 
اسمی 482 لیتر بر ثانیه احداث شده است. طول خطوط 

جمع آوری فاضالب در سطح استان 490 کیلومتر است.
 محمد.طاهری
.رئیس.هیئت.مدیره.و.مدیرعامل
.شرکت.آب.و.فاضالب.شهری.استان.سمنان
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اطالعات کلی بخش آب  شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان

ابتدای تحویلگیری واحد عنوانردیف
سال 1371

پایان 9 ماه 
1397

عملکرد شرکت از 
بدو تاسیس تا کنون

افزایش 25 75100درصددرصد جمعیت شهری  تحت پوشش آب1
درصدی 

241,000597,138356,138نفرجمعیت تحت پوشش)با روستاها(2

241,000573,832332,832نفرجمعیت شهری تحت پوشش3

023,30623,306نفرجمعیت روستایی تحت پوشش آب شهری4

15205شهرتعداد شهر5

65,000266,243201,243فقرهتعداد کل انشعاب آب )آحاد(6

58539781کیلومترطول خط انتقال آب7

1,5832,460877کیلومترطول شبکه توزیع آب8

100,000185,01785,017متر مکعبحجم مخازن در مدار بهره برداری9

253تعدادتصفیه خانه های آب 10

11RO011تعدادسامانه های آب شیرین کن
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اهم پروژه های شرکت

اهم پروژه های سرمایه گذاری در حال اجرا

کلیات پروژه های قابل افتتاح وباقابلیت شروع 
شدن) کلنگ زنی( در دهه مبارک فجر 1397

اطالعات کلی بخش فاضالب شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان
مقدارواحد عنوانردیف

573,832نفرجمعیت تحت پوشش آب شهری1

143,592نفرجمعیت شهری تحت پوشش فاضالب شهری2

5شهرتعداد شهر4

62,370فقرهتعداد کل انشعاب فاضالب5

490کیلومترطول شبکه جمع آوری فاضالب6

25درصد درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب7

5تعدادتصفیه خانه های فاضالب8

482لیتر بر ثانیهظرفیت اسمی تصفیه خانه ها9

132لیتر بر ثانیهظرفیت مورد بهره برداری تصفیه خانه ها10

نام پروژهردیف

ایجاد تاسیسات فاضالب و بهره برداری از 5 تصفیه خانه در شهر های  شاهرود، سمنان، شهمیرزاد، مهدیشهر و دامغان.1

بهره برداری از تصفیه خانه آب جدید گرمسار ) با ظرفیت حدود 420 لیتر بر ثانیه(.2

بهره برداری از تصفیه خانه آب در شهر دامغان باظرفیت حدود 120 لیتر بر ثانیه(.3

ساخت و بهره برداری تصفیه خانه دوم فاضالب مهدیشهر )افزایش ظرفیت و تغییر فرآیند تصفیه(.4

ساخت و بهره برداری  مخازن آب شرب در شهرهای استان با ظرفیت  85000 مترمکعب.5

آبرسانی به شهر شاهرود از چشمه سارهای قطری6

آبرسانی به شهر سمنان از چشمه روزیه7

آبرسانی به ایوانکی از چاههای آلو ئک8

روش سرمایه گذاریسرمایه گذارمبلغ )میلیاردریال(نام پروژهردیف

احداث نیروگاه برق آبی 1
نیروگاه برق آبی ماهد انرژی 180)هیدروپاور(

چشمه روزیه
BOO

بیع متقابلفنان تجارت بین الملل قشم552تکمیل فاضالب شهر سمنان2

احداث تاسیسات نمکزدایی آب 3
BOOآبنوس پاالیش15شرب شهر سرخه

اعتبار
)به میلیون ریال(

 تعداد
پروژه عنوان ردیف

266,539 40 پروژه های قابل افتتاح 1

301,000 8  پروژه های باقابلیت
شروع شدن)کلنگ زنی( 2

567,539 48 جمع
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در دهه فجر 30 پروژه در بخــش آب و فاضالب با اعتباری 
بالغ بر 1275 میلیارد و 400 میلیون ریال در سطح استان 

اصفهان افتتاح می شود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در دهه فجر ســال جــاری 22 پروژه در بخش 
آب به بهره برداری می رســد اعالم کــرد: در دهه فجر 97، 
بهره برداری از خط آب رســانی به گلشهر، افتتاح خط دوم 
آب رســانی به تودشــک، بهره برداری از خط انتقال آب به 
دولت آباد و شاپورآباد، آب رسانی به شهرک صنعتی نایین، 
افتتاح خط انتقــال آب به برف انبار و نیــز بهره برداری از 
مخزن 2 هزار مترمکعبی این شهرستان ازجمله پروژه هایی 

است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
مهندس هاشــم امینی افزود: بهره برداری از 258 کیلومتر 
شبکه آب در سطح استان، حفر و تجهیز چاه و بهره برداری 
از خط انتقال آب چاه در زواره، اصالح شبکه آب و انشعابات 
اردســتان، بهره برداری از سیســتم تله متری شبکه آب، 
مخازن و ایستگاه های پمپاژ در خمینی شهر، اصالح شبکه 
و انشــعابات آب در مهاباد، تجهیز ایســتگاه پمپاژ کمکی 
آب اردســتان، بهره برداری از سیستم تله متری تأسیسات 
آب پیربکــران، افتتاح دو حلقه چاه در شــهر ابریشــم و 
بهره برداری از ایستگاه پمپاژ گلدیس شاهین شهر از دیگر 

پروژه ها قابل افتتاح در بخش آب است.
وی اعالم کــرد: بهره برداری از مخــزن 2 هزار مترمکعبی 
نیک آباد، افتتاح خــط انتقال و برگشــت مخزن 20 هزار 
مترمکعبی شاهین شــهر، بهره برداری از مخــزن 5 هزار 
مترمکعبی خمینی شهر، مخزن 2 هزار مترمکعبی منطقه 
6 اصفهان، ایســتگاه پمپاژ آب منطقه 6 اصفهان و حفر و 
تجهیز چــاه آب در خمینی شــهر از مهم ترین پروژه هایی 
اســت که در دهه فجر در اســتان اصفهان به بهره برداری 
می رســد.  مهندس امینی به مهم ترین پروژه هایی که در 
دهه فجــر در بخش فاضالب افتتاح می شــوند پرداخت و 
اظهار داشت: بهره برداری از 368 کیلومتر شبکه فاضالب 
در ســطح اســتان به طور متوســط هر روز یک کیلومتر، 
بهره برداری از فاز اول شبکه فاضالب خوانسار و نیز افتتاح 
تصفیه خانه فاضالب این شهر، بهره برداری از پکیچ تصفیه 
فاضالب مســکن مهر فریدون شهر، افتتاح ایستگاه پمپاژ و 

خط انتقال فاضالب مبارکه، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ 
و شــبکه فاضالب کرکوند، بهره برداری از شبکه فاضالب 
سطح شــهر و محله قلعه ســمیرم از مهم ترین پروژه ها در 

بخش فاضالب است که در دهه فجر افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
بهره برداری از شبکه فاضالب مینا دشت و اشترجان، شبکه 
فاضالب خیابان خندق فالورجان، فاز دوم شبکه فاضالب 
شهرک آبشار سمیرم از دیگر پروژه ها بخش فاضالب است 

که به بهره برداری می رسد.
مهندس هاشــم امینی در ادامه به مهم ترین پروژه های در 
دست اقدام شرکت آب و فاضالب اشاره کرد و بیان داشت: 
آب رســانی به شهرســتان دهاقان به طول 47 کیلومتر با 

حجم ریالــی 265 میلیارد ریال اســت که 
تا پایان مهرمــاه به پیشــرفت فیزیکی 70 

درصدی رسیده است.
وی با اشــاره اجرای تأسیسات فاضالب شهر 
تیران با ســرمایه گذاری شرکت سازه گستر 
منفــرد گفت: در حــال حاضر تأسیســات 
فاضالب شهر تیران با ســرمایه گذاری 564 
میلیــارد ریال شــرکت سازه گســتر منفرد 
اجرایی شده اســت که تاکنون به پیشرفت 

فیزیکی 50 درصدی رسیده است.
مهنــدس امینی اجــرای تأسیســات فاضــالب درچه با 
مشــارکت مردمی از طریق تبصره 3 به طول 70 کیلومتر 
را از دیگر پروژه های در دســت اقدام خواند و اظهار داشت: 
ســرعت اجرای شــبکه فاضالب جمــع آوری فاضالب با 
مشــارکت مردمــی تبصره 3، در ســطح اســتان 6 برابر 

میانگین 20 سال گذشته بوده است.
مهندس هاشم امینی با اشاره به اجرای تأسیسات فاضالب 
در شــهرهای مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در دســتور کار قرار گرفت عنوان کرد: ســرعت 
اجرای تأسیسات فاضالب در شــهرهای مبارکه، کرکوند، 
زیباشهر، دیزیچه، زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، سده و 
لنجان و ورنامخواست با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت 
فوالد مبارکه 14 برابر میانگین 25 سال گذشته بوده است.

وی افزود: از ســال 68 تا 92 حدود 165 کیلومتر شــبکه 

فاضالب در شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر، دیزیچه، 
زرین شــهر، چمگــردان، زاینــده رود، ســده و لنجان و 
ورنامخواست اجرا شد درحالی که از سال 92 تاکنون بیش 
از 570 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شهرها اجرا شده 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون اجرای تأسیســات فاضالب در شــهرهای 
مبارکه، کرکوند، زیباشهر، دیزیچه، زرین شهر، چمگردان، 
زاینده رود، ســده و لنجان و ورنامخواســت به پیشــرفت 
فیزیکی 89 درصدی رســیده اســت اعالم کــرد: مطابق 
با انعقاد قرارداد بیع متقابل با مبلــغ 2520 میلیارد ریال 
میان شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و شــرکت 
فوالد مبارکه در راســتای اجرای شبکه 
فاضالب در مقابل تخصیص پســاب مقرر 
گردید 640 کیلومتر شــبکه فاضالب در 
این شــهرها اجرا شــود که تاکنون 570 

کیلومتر از این رقم عملیاتی شده است.
مهندس هاشــم امینــی عنــوان کرد: 
اســتفاده از تــوان  بخــش خصوصــی 
در  فاضــالب  تأسیســات  اجــرای  در 
شهرســتان های مبارکــه و لنجان منجر 
شــد به طور میانگین در هر ســال بیش 
از 98 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شــهرها اجرا شود 
درحالی که قبل از انعقاد این قرارداد میانگین اجرا شــبکه 

فاضالب در این شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضالب 
و پســاب در شهرســتان مبارکه پرداخت و خاطرنشــان 
ساخت: هم اکنون 9 ایســتگاه پمپاژ فاضالب و 2 ایستگاه 
پمپاژ پساب در شهرســتان مبارکه به منظور انتقال 260 
لیتر در ثانیه پســاب به شرکت فوالد مبارکه در دستور کار 

قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان استان 
اصفهان گفت: 2 ایســتگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه 
پمپاژ محله های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای زیباشهر و 
دیزیچه برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه در حال 

احداث است.

 از سال 57
 تاکنون به بیش
 از یک میلیون و

 135 هزار و 827
 مشترک انشعاب
 آب به مشترکین

واگذارشده

به.مناسبت.دهه.فجر.در.آبفا.اصفهان.صورت.می.گیرد

بهـره بـرداری از
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

وی با بیان اینکه از ســال 83 تا 93 فقــط 27 کیلومتر از 
شــبکه فاضالب نجف آباد اجرا شد گفت: از سال 83 تا 93، 
27 کیلومتر )5 درصد شبکه( اجرا شــده بود ولی از 94 تا 
96، بیش از 210 کیلومتر یعنی معادل 42 درصد شــبکه 

اجرا شد.
مهندس امینی اعالم کــرد: بابت اجــرای 500 کیلومتر 
شــبکه فاضالب نجف آباد هزینه ای بالغ بر 2.900 میلیارد 

ریال برآورد شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان با 
اشــاره به اجرای تأسیسات فاضالب شــهرهای دستگرد، 
خورزوق، دولت آباد، گرگاب، نجف آباد با ســرمایه گذاری 
1530 میلیارد ریــال به روش بیع متقابــل گفت: اجرای 
فاضالب شهرهای ایمانشهر و توسعه تصفیه خانه فاضالب 
فوالدشهر با سرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن اصفهان به 

مبلغ 2100 میلیــارد ریال همچنین اجرای تأسیســات 
فاضالب دهق بــه مبلــغ 150 میلیــارد ریــال از دیگر 
پروژه هایی است که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
دســتور کار قرار گرفت ونیز احداث تصفیه خانه فاضالب 

نطنز هم در حال اجراست.
وی اعــالم کرد: هم اکنون عملیات بازرســی و بازســازی 
شبکه فرسوده جمع آوری فاضالب شــهر اصفهان با مبلغ 

 (مترمکعب)حجم مخازن ذخیره

 1357سال  ساله بعد از انقالب40دوران 

 (کیلومتر)لوله گذاری آب

 1357سال  ساله بعد از انقالب40دوران 

 (کیلومتر)لوله گذاری فاضالب

 1357سال  ساله بعد از انقالب40دوران 

 انشعاب آب واگذارشده

 1357سال  ساله بعد از انقالب40دوران 

 انشعاب فاضالب واگذار شده

 1357سال  ساله بعد از انقالب40دوران 

 وضعیت فعلی قبل از انقالب اسالمی  

1 25 

 تعداد تصفیه خانه فاضالب
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

368 میلیون و 729 هزار و 816 یوان معادل 460 میلیارد 
تومان از طریــق فایناس خارجی در حال اجرا اســت. در 
نهایت می توان گفت ســرعت اجرای شــبکه فاضالب با 
مشــارکت بخش خصوصی 14 برابر میانگین 25 ســال 

گذشته بوده است.

خدمات 40 ساله شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مقایسه با قبل از انقالب

مهندس هاشــم امینی با توجه به چهلمین سال پیروزی 
انقالب اســالمی و حجم قابل توجه خدمات در بخش آب 
و فاضالب و بهره گیــری از توان نیروی انســانی و دانش 
بومی گفت: از آغاز فعالیت شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در سال 1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر 
تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گرفتند این در 
حالی اســت که پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
تاکنون بیش از 2 میلیون و 978 هزار و 542 نفر در استان 

اصفهان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 53 سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان 
می گذرد اعالم کرد: اصفهان اولین شهر در کشور بوده که 
شبکه فاضالب در آن اجرا گردیده است، همچنین استان 
اصفهان با اجرای 422 کیلومتر خطوط شــبکه فاضالب 
بیشــترین میزان خطوط اجراشده در کشــور را به خود 
اختصاص داده است که 13 درصد خطوط شبکه فاضالب 

اجراشده در کشور را شامل می شود.
مهندس هاشــم امینی با اشــاره به اجرای خطوط شبکه 
فاضالب در دوران 40 ســاله انقالب اســالمی اعالم کرد: 
از ســال 44 تا ســال 57 حدود هزار و 35 کیلومتر شبکه 
فاضالب در اســتان اصفهان اجراشــده بــود درحالی که 
از ســال 57 تاکنون بیش از 8 هزار و 84 کیلومتر شــبکه 
فاضالب در استان عملیاتی شد که بیانگر افزایش 8 برابری 

اجرای شبکه فاضالب در دوران پس از انقالب است.
وی افزود: از سال 44 تا ســال 57 حدود 56 هزار انشعاب 
فاضالب به مشترکین واگذار شــد درحالی که از سال 57 
تاکنــون به 668 هــزار و 571 متقاضی شــبکه فاضالب 
واگذار شــد که افزایش 12 برابری را طی دوران 40 ساله 
انقالب اسالمی نشــان می دهد. این در حالی است که در 
حال حاضر 70 درصد مشــترکین تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب در استان اصفهان قرار دارند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 25 تصفیه خانه 
فاضالب در اســتان اصفهــان در مدار بهره بــرداری قرار 
دارد خاطرنشان ســاخت: هم اکنون استان اصفهان با 25 
تصفیه خانه فاضــالب در مدار بهره برداری رتبه نخســت 
تعداد تصفیه خانه فاضالب را در کشور دارد که 12 درصد 

تصفیه خانه های فاضالب را در کشور شامل می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تأمین 
آب شرب پایدار مشــترکین را یکی از اولویت ها برشمرد 
و اظهار داشت: از سال 57 تاکنون جمعیت تحت پوشش 
طرح آب رســانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 هزار و 
462 نفر است درصورتی که از ســال 44 تا سال 57 تنها 
350 هزار نفر تحت پوشش شبکه آب رسانی شرکت آب و 

فاضالب قرار داشتند که این امر نشان دهنده افزایش 12 
برابری تعداد جمعیت تحت پوشــش شبکه آب رسانی از 

بدو انقالب تاکنون بوده است.
وی چگونگی تأمین آب شــرب مردم را در استان اصفهان 
بسیار حائز اهمیت دانســت و خاطرنشان ساخت: استان 
اصفهان ازجمله استان های مهاجرپذیر است که همه ساله 
با رشــد جمعیت روبرو اســت بر این اســاس تأمین آب 
شرب مشترکین در این استان بســیار حائز اهمیت بوده 
اســت و تالش شــده از ظرفیت منابع تأمین آب به نحو 
احسن اســتفاده گردد که با بکارگیری مدیریت مصرف و 
بهره گیری تکنیک های نوین امــروزی در بهره برداری از 

شبکه های آب رسانی این امر تحقق پیدا کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم 
کرد: حجم مخازن آب در اســتان اصفهان طی 40 ســال 
پس از پیــروزی انقالب 27 برابر افزایــش یافت بطوریکه 

از سال 44 تا ســال 57، حجم مخازن 35 هزار مترمکعب 
بوده درحالی که این رقم از سال 57 تاکنون به 939 هزار و 

420 مترمکعب افزایش یافت.
مهندس هاشــم امینی به افزایش 10 برابــری واگذاری 
انشعاب آب در دوران 40 ساله انقالب شکوهمند اسالمی 
پرداخت و تصریح کرد: از ســال 57 تاکنــون به بیش از 
یک میلیون و 135 هزار و 827 مشــترک انشعاب آب به 
مشترکین واگذارشده درصورتی که از سال 44 تا سال 57 

به 114 هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزار و 410 کیلومتر 
شبکه آب در اســتان اصفهان اجرا شده بود درحالی که از 
سال 57 تا به امروز بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه 
آب در اســتان عملیاتی شد که رشــد 10 برابری اجرای 
شــبکه آب در اســتان را پس از پیروزی انقالب اسالمی 

نشان می دهد.
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هم  زمان با دهه مبارک فجر:

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 11 پروژه آب و فاضالب مشهد
 مهندس حســین اســماعیلیان مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مشهد در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 11 
پــروژه آب و فاضالب با هزینه ای بالغ بــر 1510 میلیارد 

ریال در دهه فجر امسال خبر داد.
مهندس حســین اســماعیلیان ضمن تبریک چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی گفت: از این پروژه ها 

9 پــروژه در بخــش آب و 2 پــروژه در بخش 
فاضالب است. 

وی افزود: بهره برداری از طرح های 
بخش فاضالب باعــث ارتقای 

ســطح ســالمت و حفــظ 
محیط زیست شــده و در 
بخش آب نیز بــا تکمیل 
ایــن  از  بهره بــرداری  و 
افزایش  شــاهد  پروژه ها 
کمی و کیفی آب شــرب 

شهر مشهد خواهیم بود.
مهنــدس اســماعیلیان بــا 

اشــاره به پروژه هــای فاضالب 
تصریح کــرد، بهره بــرداری از 50 

کیلومتر شــبکه فاضالب در شهرک های 
حاشیه شهر نظیر بلوار کشاورز، حّجت، نوید و امام علی 
علیه الســالم با هزینه ای بالغ بر 260 میلیــارد ریال آغاز 

می شود. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد افزود: عالوه بر 
اقدامات فوق در دهه فجر امســال شــاهد آغاز عملیات 

اجرایــی 50 کیلومتر 
جمــع آوری  شــبکه 
فاضالب در شهرک های 
ابــوذر، طــرق، الهیه و 
کرامت بــا هزینه ای بالغ بر 
310 میلیــارد ریال خواهیم 

بود.
مهنــدس اســماعیلیان در ادامــه به 
پروژه های بخش آب اشــاره نمود و گفت: در بخش 
آب نیز شاهد بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 9 پروژه 

با هزینه ای افزون بر 940 میلیارد ریال خواهیم بود. 
وی ادامــه داد: در بخش آب 4 پروژه بــا هزینه ی 450 
میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رســید که شــامل 

بهره بــرداری از مخزن 60 هــزار مترمکعبی ذخیره آب 
پهنــه A4، حفاری و لوله گذاری و تجهیز و برق رســانی 
و احداث ابنیــه 7 حلقه چاه آب شــرب و پروژه خطوط 
جمع آوری آب چاه ها پهنــه Kـ  فاز 1 و 2 به طول 11.6 

کیلومتر است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد همچنین تصریح 
کرد در ایام دهه مبارک فجر شاهد آغاز عملیات اجرایی 
5 پروژه بزرگ آب رسانی با هزینه ای بالغ بر 490 میلیارد 
ریال خواهیم بود که شــامل پــروژه خطوط جمع آوری 
آب چاه های نبی اکــرم )ص( پهنــه L و A )فاز 4 و 5(، 
پروژه خط انتقــال 1600 میلی متری خروجی پهنه A و 
همچنین پروژه خط انتقال 1200 میلی متری خروجی 

پهنه k است.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

محمودی اعتبار طرح های اجرایی برای افتتاح و بهره برداری
 به مناسبت گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در غرب استان تهران را 

بیش از 61 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این اعتبارات در طرح های توسعه ای، 
توزیعی وتامین منابع آبی و ساخت یک آزمایشگاه بسیار تخصصی و مدرن در شهر اندیشه هزینه شده است.

بیش از 61 میلیارد تومان اعتبار طرح های دهه 
مبارک فجر در حوزه آبفا غرب استان تهران

معاونت مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب غرب 
تهران به توســعه 14/5 کیلومتری و حفر 12 حلقه چاه 
در مدت 10 ماهه امسال اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
تمام نوسانات بازار امسال موفق شدیم تمام بودجه سال 

97 را پوشش دهیم.
او افزود: 34 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه، 12 کیلومتر 
خطوط انتقال، در کنار 52 کیلومتر شــبکه جمع آوری 
فاضالب و بهره برداری از 12 حلقه چاه های حفرشــده 
ارمغانی اســت که شــرکت آب و فاضالب غرب استان 

تهران به مناسبت گرامیداشت دهه فجر هدیه می کند.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت اب و فاضالب غرب 
تهران رفع مشــکالت مســکن مهــر صفادشــت را از 
اولویت های برنامه هــای اجرایی دانســت و گفت: یک 
مخزن 5 هزار مترمکعبی برای این منطقه در نظر گرفته 
شده و شــبکه های توزیع این مخزن نیز طراحی و آماده 

شده است.
محمودی به مشــکالت پیــش آمده در اجــرای طرح 
تصفیه خانه صفادشــت اشــاره کرد و با تأکید بر تأمین 
نشدن مطالبات از مســکن مهر گفت: با توجه به اینکه 
مطالبات شــرکت آب و فاضالب غرب اســتان تهران از 
مسکن مهر وصول نشده بود، این شرکت برای اجرای هر 
چه سریع تر طرح تصفیه خانه فاضالب صفادشت بیش از 
ســه میلیارد و 700 میلیون تومان به پیمانکار پرداخت 

کرده است.
او افــزود: بدون در نظــر گرفتن نوســانات قیمت ها،8 
میلیارد تومــان دیگر اعتبــار برای تکمیــل این طرح 
نیاز اســت و تأمین این بودجه همکاری ویژه اســتان را 

می خواهد تا بتوانیم هر چه زودتر اعتبارات را برای ادامه 
روند اجرای طرح به پیمانکار برسانیم.

شهرک مصطفی خمینی صبا شهر تابستان 
مشکل آب ندارد

معاونت مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب غرب 
استان تهران از تملک زمین برای احداث مخزن 5 هزار 
مترمکعبی در صباشهر خرداد و افزود: تملک زمین برای 
احداث مخزن کار طراحی آن انجام گرفته اســت که با 
ارسال آن مشکل صباشــهر تا حدودی رفع خواهد شد، 
البته حفــر 3 حلقه چاه نیز که یک حلقــه آن وارد مدار 
بهره برداری شــده اســت و با حفر 2 حلقه دیگر مشکل 

صباشهر برطرف می شود.

مطالعات اصالح شبکه توزیع آب در شهریار
محمودی اصالح شبکه توزیع آب را از موضوعات مهم و 
حائز اهمیت دانست و با اشاره به رشد روزافزون جمعیت 
و تغییر خانه هــا از ویالیی و یک طبقه بــه 20 واحدی 
چندطبقه یا به مشکالت گوناگون ایجاد شده در شبکه 
توزیع اشاره کرد و گفت: در شهر شهریار مطالعات شبکه 
توزیع در حال اجرا است و پیگیر تملک زمین برای حفر 

چاه های جدید در راستای این طرح هستیم.
این مقام اجرایی در شــرکت آب و فاضالب غرب استان 
تهران به ورود فاضالب مالرد زودتر از ساخت تصفیه خانه 
در شبکه جمع آوری هم اشاره کرد و گفت: به منظور رفع 
این مشــکل یک تصفیه خانه موقت با ظرفیت 10 هزار 
مترمکعب در این منطقه احداث شد که وارد مدار شده و 

سرمایه گذار هم از آن بهره برداری می کند.
معاون مهندسی و توســعه آبفای غرب اســتان تهران 
ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شــهر مالرد 35 
هزار مترمکعب در شبانه روز است و تاکنون بیش از 20 
کیلومتر احداث شــبکه جمع آوری در این شــهر انجام 

شده است.
محمودی به اقدامات انجام شــده در حوزه شــهر قدس 
نیز اشــاره کرد و گفت.: امسال در شهر قدس 8 کیلومتر 
اصالح و توســعه شــبکه آب رســانی در کنار حفر یک 
حلقه چاه و 1/5 کیلومتر خطوط انتقــال آب و بیش از 
8 کیلومتر اجرای شبکه جمع آوری فاضالب انجام شده 

است.
او در ادامه برنامه های سال آینده نیز اشاره کرد و با تأکید 
بر وضعیت بحرانــی آب در منطقه غرب اســتان تهران 
گفت: در تالش هستیم تا سال آینده مخازن مسکن مهر 
صفادشت، ســعیدآباد و نصیرآباد در باغستان و مخزن 

شهید روحی مالرد وارد مدار بهره برداری شود.
محمودی افزود: حفــر 15 حلقه چاه در غرب اســتان 
تهران بسیار الزامی است و با تمام توان به دنبال گرفتن 

استعالم برای حفر این چاه ها هستیم.
معاونت مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب غرب 
استان تهران تخصیصی آب های سطحی به این منطقه 
را انقالبی بــزرگ، در زمینه آب عنوان کرد و گفت: برای 
رفع مشــکل آب در غرب اســتان تهران نیازمند تأمین 
منابع آبــی از خارج ایــن منطقه هســتیم و اختصاص 
آب های سطحی یا ساخت تصفیه خانه ششم بسیار حائز 

اهمیت است.

بیش از 61 میلیارد تومان اعتبار طرح های دهه 
مبارک فجر در حوزه آبفا غرب استان تهران
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: 
در ســال 1357، 310 هزار و 95 نفــر )48 درصد از 
جمعیت اســتان( داراي آب لوله کشي بوده اند که این 
عدد در ســال 97 به یک میلیون و 97 هزار و 504 نفر 

)100 درصد( رسیده است.
سید هادی حســینی بیدار افزود: این آمار گویاي این 
است که با رشــد روزافزون، در سال 1372، 87 درصد 
مردم تحت پوشــش آب لوله کشــي قرارگرفته اند و تا 
سال 1392 به 99 درصد رســیده است؛ که هم اکنون 
100 درصد مردم اســتان تحت پوشش آب لوله کشي 

هستند.
وی افزود: در سال 57 بااینکه هدر رفت آب تا 54 درصد 
بود پس از انقالب روند کاهشي به خود گرفت و طی 40 
سال با اقدامات صورت گرفته اکنون پرت آب 24 درصد 

است که هدر رفت واقعی 14درصد می باشد.
مدیرعامل آبفای اســتان همدان گفت: طبق آمار 

منتشرشده جمعیت تحت پوشش فاضالب نیز 
طي 40 سال با افزایش 72 درصدي از حدود 

105 هزار نفر به 797 هزار نفر در سال 97 
رسیده اســت که در این راستا طول شبکه 

فاضالب از 128 کیلومتر به 1446 کیلومتر 
رســیده و تعداد تصفیه خانه های فاضالب نیز 

از 1 واحد )با ظرفیت تصفیــه 1850 مترمکعب 
در شــبانه روز( بــه 8 واحد )با ظرفیــت 179 هزار 

مترمکعب در شبانه روز( رسیده است.
حســینی بیدار افزود: عالوه بر ایــن در اوایل انقالب، 
ظرفیت ذخیره مخازن آب اســتان 65 هــزار و 455 
مترمکعب بوده اســت که در ســال 97 به 306 هزار و 
173 مترمکعب افزایش یافته اســت. همچنین طول 
شــبکه آب هزار و 2 کیلومتر بود که با ســاخت هزار 

و 587 کیلومتر در 40 ســال اکنون 2 هزار و 589 
کیلومتر شبکه آب در استان همدان وجود دارد. 

افزایش خط انتقال آب نیــز از 152 کیلومتر 
در ســال 57 به 463 کیلومتر در سال 97 

رسیده است.

وی گفت: در ســال 57، بیش از 90 هزار انشــعاب در 
استان به مشــترکین ارائه شــده بود که اکنون تعداد 
آن ها به بیش از 373 هزار انشــعاب رســیده است که 

رشد 400 درصدي را نشان مي دهد.
حســینی بیدار افزود: تعداد چاه هاي موجــود نیز با 
افزایش 196 فقره به 264 فقره در ســال 97 رسیده 

است.
مدیرعامل آبفای اســتان همدان افزود: در 40 سال 

اخیر توســعه در حوزه هاي مختلف آب و فاضالب 
از حــدود 50 درصد تا حــدود 400 درصد رخ 

داده است.

افزایش چهار برابری مشترکین 
تحت پوشش آب در استان همدان 

طی 40 سال گذشته

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

هزینه اجرای این پروژه 560 میلیارد ریال بوده اســت. استفاده 
از ظرفیت تســهیالت بانک توسعه اسالمی، عقد قرارداد به روش 
DBO در احداث تصفیه خانه و استفاده از سیستم گندزدایی به 
روش UV و حذف نیترات و فسفات از ویژگی های این پروژه است.

هم زمان بــا افتتاح مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب، توســعه 
شبکه جمع آوری فاضالب شــهری به میزان 117 کیلومتر مورد 
بهره برداری قــرار گرفت.  هدف از اجــرای تصفیه خانه فاضالب 
شهری کاشان ارتقای سطح بهداشت عمومی، پیشگیری از آلوده 
شدن منابع زیرزمینی و استفاده از پساب تصفیه شده در حوزه های 

فضای سبز، کشاورزی و صنعت است.

احداث تصفیه خانه و بازچرخانــی آب به خصوص در مناطق 
کویری ضروری و با اهمیت است

معــاون اول رئیس جمهور در مراســم  بهره بــرداری واحد دوم 
تصفیه خانه فاضالب شــهری کاشان گفت: شهرستان کاشان در 
منطقه کویری واقع شــده و موضوع آب مهم ترین دغدغه مردم و 

مسئوالن این منطقه است که باید دنبال شود.
دکتر اسحاق جهانگیری اظهار داشت: یکی از افتخارات زندگی من 
در زمان تصدی مسئولیت استانداری اصفهان تحقق دو اقدام مهم 
برای مردم کاشان است؛ یکی از آن ها انتقال آب از سد زاینده رود 
به کاشــان و دیگری تأمین اعتبار برای ایجاد بزرگراه از کاشــان 

به سمت اصفهان است.
معاون اول رئیس جمهور احــداث پروژه تصفیه و بازچرخانی آب 
را از اصلی ترین اقداماتی دانســت که باید برای بهره وری آب در 
مناطق کویری به انجام برسد، افزود: خوشبختانه بخش خصوصی 
با عالقه آمادگی ســرمایه گذاری در این گونه پروژه ها به ویژه در 
شهرســتان های کویری ایران را دارد لذا هیــچ آبی برای صنعت 
کشور مطمئن تر از پســاب شهری نیست و می تواند کمک بسیار 

خوبی برای صنعت باشد.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکــه بهره برداری از طرح ها و 
پروژه هایی که در زندگی مــردم تأثیر مثبتی دارد موجب افتخار 
و خوشحالی مسئوالن اســت، اظهار داشت: به فضل الهی مسیر 
توســعه کشــور با ســرعت خوبی پیش می رود و روند اقداماتی 
که در توسعه کشــور شــکل گرفته و در حال اجرا است مثبت و 

امیدوارکننده است.
وی با یادآوری سفرهای خود به استان های مختلف کشور ازجمله 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان و بررسی مسائل و مشکالت این 
مناطق افزود: خوشبختانه در سطح کشور اقدامات اجرایی خوبی 

در حال انجام است که البته انجام این طرح ها و پروژه ها به معنای 
آن نیست که در کشور مشکلی وجود ندارد؛ دولت به خوبی شرایط 
را می داند و بر مشکالت کشور واقف است و معتقدیم که این شرایط 
دشوار می تواند با لطف خداوند و همت مدیران و مسئوالن و تدبیر 

امور به سرانجام خوبی برسد.

ســرمایه گذاری 150 هزار میلیارد تومانــی دولت تدبیر و 
امید در حوزه آب و برق

وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه فاضالب 
شــهری کاشــان گفت: در دولت تدبیر و امید بیش از 150 هزار 

میلیارد تومان در حوزه آب و برق سرمایه گذاری شده است.

دکتر رضــا اردکانیان دســتاوردهای چهار دهه 
انقالب اســالمی را قابل توجه دانست و گفت: باوجود رشد 2.25 
برابری جمعیت کشور نسبت به ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم از 74.6 درصد سال 57 به 
بیش از 99 درصد رسیده است و تعداد تصفیه خانه های آب شهری 

نیز از 27 مورد به 139 تصفیه خانه رسیده است.
اردکانیان ادامه داد: جمعیت روستایی تحت پوشش سیستم های 
مطمئن آب رســانی از دو میلیون نفر در ســال 57 به بیش از 17 
میلیون نفر رسیده است که تنها 6 میلیون نفر از جمعیت یادشده 
در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید تحت پوشش شبکه های 

آب رسانی سالم و مطمئن قرار گرفته اند.

بهره   برداری از واحد دوم   
تصفیه خانه   فاضالب

 شهری کاشان
واحد دوم تصفیه خانه فاضالب کاشان یکشنبه 23 دی ماه 

97 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رضا 
اردکانیان وزیر نیرو و شماری از مسئوالن کشوری و استانی 
افتتاح و به بهره برداری رسید. با افتتاح این واحد، ظرفیت 

تصفیه فاضالب شهر کاشان به میزان 20 هزار مترمکعب 
افزایش پیدا کرده و می تواند 100 هزار نفر از جمعیت شهر 

کاشان را افزون بر مدول اول تحت پوشش قرار دهد.
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

وزیر نیرو با اشــاره به افتتاح واحد بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی 
کاشــان، گفت: با بهره برداری از این مجموعه ساالنه حدود 250 
میلیون مترمکعب در مصرف ســوخت صرفه جویی خواهد شد 

که این امر منجر به صرفه جویی 50 میلیون دالری خواهد شد.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر پیک مصرف برق کاشــان 370 
مگاوات و ظرفیت تولید برق در این منطقه به حدود 500 مگاوات 
رسیده است. همچنین اوج مصرف برق استان اصفهان چهار هزار 
و 613 مگاوات و ظرفیت نیروگاه هــای منطقه بالغ بر پنج هزار و 

780 مگاوات است.
اردکانیان ادامه داد: حدود 862 میلیون یورو از محل منابع بانک 
توســعه اســالمی برای 9 پروژه بزرگ آب و فاضالب - دو پروژه 
آب رســانی و هفت پروژه فاضالب - ازجمله تصفیه خانه فاضالب 
کاشان اختصاص  یافته است که از این مقدار نزدیک به 340 میلیون 
یورو در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید مورداستفاده قرار 
گرفته است و درصددیم برای سایر پروژه های خود نزدیک به 300 

میلیون یورو دیگر نیز از منابع این بانک استفاده کنیم.

احداث مزارع خورشیدی در کاشان
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
در این مراسم گفت: احداث مزارع خورشیدی جایگزین مناسبی 
برای مزارع شهرهای کویری کاشــان و آران و بیدگل است. در 
شــرایطی که با بحران و کمبود آب در منطقه مواجه هستیم و 
از طرفی برداشــت آب از چاههای کشاورزی با محدودیت هایی 
مواجه شده و معیشــت کشــاورزان را در تنگنا قرار داده است 
بهتر از مزارع کشــاورزی را تغییر کاربری داده و با احداث مزارع 
خورشیدی پنل های خورشــیدی بکاریم و انرژی برق برداشت 

کنیم.
دکتر سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به اقلیم کویری شهرستان های 

کاشــان و آران و بیدگل یادآور شــد: تابش مستقیم ماهانه 300 
ساعت خورشید بر منطقه فرصت مناسبی است تا از این ظرفیت 
خدادادی برای تولید انرژی بهره مند شــویم. ازاین رو شایســته 
است شرایط و تســهیالت الزم فراهم گردد تا مزارع کشاورزی به 
مزارع خورشیدی تغییر کاربری داده شود. صفحه های خورشید 
کاشته شود و انرژی برق برداشت شود. در این صورت مصرف آب 
از منابع زیرزمینی کاهش پیدا کرده و معیشت خانوار کشاورزی 

نیز تأمین خواهد گردید.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به مصرف آب کولرهای آب 
در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اشاره کرد و گفت:  وجود 
گرمای طاقت فرسای کاشان و کارکرد  500 هزار دستگاه کولر آبی 

در این شهر باعث تبخیر و هدررفت آب قابل توجهی شده است.
سید جواد ساداتی نژاد ظهر اظهار داشت:  اگر سیستم سرمایشی 
کاشان از کولر آبی به کولرهای گازی تغییر پیدا کند  قطعاً حدود  
7.5 میلیــارد کاهش  مصرف آب را در این شهرســتان خواهیم 
داشت. چنانچه تعرفه برق در کاشان به تعرفه 3 گرمسیری تغییر 
کند در این صورت بیش از 7.5 میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف 

آب را در پی خواهد داشت.
ساداتی نژاد تصریح کرد:  این مقدار کاهش مصرف آب در چرخه 
آب رسانی شهرســتان کمک شــایانی خواهد بود تا  شهروندان 
و روســتائیان در گرم ترین فصل ســال از قطعی آب رنج نبرند و  

معیشت کشاورزان دچار مشکل نشود.

تصفیه خانــه فاضــالب کاشــان یکــی از پیشــرفته ترین 
تصفیه خانه های فاضالب کشور است

مدیرعامــل آبفای کاشــان در این مراســم گفت: در آســتانه 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی شاهد بهره برداری یکی از 
پیشرفته ترین تصفیه خانه های فاضالب شهری در کشور هستیم 

که نگهداری و پایداری خدمات آن مستلزم توجه جدی است.
مهندس محمدرضا اســدی افزود: این بهره برداری در دو محور 
است. نخست بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه که با اعتباری 
بالغ بر 560 میلیارد ریال محقق شده است و بخش دیگر آن احداث 
110 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب شهری است که مجموعاً 

اعتباری بالغ بر 1330 میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل آبفای کاشــان اظهار داشت: تأمین اعتبار این پروژه از 
محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی انجام گرفته است. اعتبارات 
فاینانس این ویژگــی را دارد که پروژه در مدت زمــان کوتاه و با 
کمترین هزینه های سربار انجام گرفته و یکی از روش های مطلوب 

برای تأمین مالی و اعتباری پروژه های زیرساختی است.
اســدی افزود: تصفیه خانه فاضالب کاشان یکی از پیشرفته ترین 
تصفیه خانه های فاضالب کشور است و با استفاده از فرآیند تصفیه 
که به روش »لجن فعــال« A2O انجام می گیرد؛ مواد مغذی که 
برای آبخوان مضر است از پساب حذف کرده و نگرانی های جدی 
که برای آالیندگی منابع است برطرف می کند. ازاین رو از پساب 
به دســت آمده به راحتی می توان برای کشــاورزی، فضای سبز و 

صنعت استفاده کرد.
مهندس اسدی گفت: از دیگر ویژگی  این تصفیه خانه استفاده از 
گازهای مضر برای تولید برق اســت. کل مصرف برق تصفیه خانه 
یک مگاوات اســت که با تولید برق ناشی از این فرایند بیش از 50 
درصد برق مورد نیاز تصفیه خانه تأمین می گردد و قدمی مؤثر در 

بهره وری از منابع و کاهش هزینه هاست.
مدیرعامل آبفای کاشان استفاده از تجهیزات داخلی برای احداث 
تصفیه خانه را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: استفاده 
از تجهیــزات داخلی با کمــک پیمانکار مجــرب داخلی از دیگر 
ویژگی های احداث و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب شــهری 

کاشان است.
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تصویب قانون تشــکیل شــرکت های آب و فاضالب توسط 
مجلس شورای اسالمی در 11 دی ماه سال 1369 به عنوان 
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی سرآغازی شد در بهبود 
خدمات آب رســانی در شهرها و گســترش سطح بهداشت 
عمومی جامعه در سراسر کشور با اجرای طرح های فاضالب.
مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزی با اشــاره به دستاوردهای شــرکت پس از 
پیروزی انقالب اســالمی گفت: پس از تشکیل شرکت های 
آب و فاضالب عالوه بر افزایش جمعیت تحت پوشــش آب 
شهری، برخورداری شهروندان شهرهای بزرگ و کوچک از 
آب باکیفیت در تمام ساعات شبانه روز فراهم شد و جمعیت 
تحت پوشــش آب از 80 درصد پیش از پیــروزی انقالب و 

92 درصد در بدو تأســیس شــرکت به نزدیک به 100 درصد در 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ارتقاء یافت.

وی از افزایش تعداد شــهرهای تحت پوشــش خدمــات آب و 
فاضالب از 15 شــهر در بدو تأســیس شــرکت به 33 شــهر در 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اســالمی یاد کرد و افزود: پس 
از تشکیل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی در سال 71، 
تعداد مخازن ذخیره آب در شهرهای اســتان مرکزی از 42 باب 
مخزن با مجموع حجم 59 هــزار و 400 مترمکعب به 111 باب 
مخزن ذخیره آب با مجموع حجــم 277 هزار و 360 مترمکعب، 
طول خطوط انتقال و شــبکه های توزیع آب از 1221 کیلومتر به 
4090 کیلومتر و تعداد ایستگاه های پمپاژ آب از 5 ایستگاه به 23 

ایستگاه در سال 97 افزایش یافته است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی بــه ارتقای 
ظرفیت تأمین آب شهرهای استان از منابع سطحی از 3 درصد به 
44 درصد، و تصفیه آب تأمین شــده از سدهای مورد بهره برداری 
توســط 6 واحد تصفیه خانه آب در شهرهای اراک،  ساوه، خمین، 
محالت، دلیجان و هندودر که از نقاط قوت آب رسانی به شهرهای 
استان طی سال های گذشته به شــمار می رود اشاره کرد و اظهار 
داشــت: از دیگر اقدامات اساسی شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی طی سال های گذشــته راه اندازی و تجهیز 11 آزمایشگاه 
آب از جمله آزمایشــگاه مرکزی شــرکت با دارا بودن استاندارد 
بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه، ایزو 17025 و گواهینامه 
آزمایشــگاه معتمد از ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
در شهرهای اســتان است که در راســتای اطمینان از سالمت و 

بهداشــت آب مصرفی شهروندان به طور مســتمر با انجام 
آزمون هــای باکتریولوژي و شــیمیایی بــه پایش کیفي 
منابع، مخازن و شــبکه های توزیع آب در شهرهاي استان 
می پردازد.  وی به برخورداری 64 درصدی مردم شهرهای 
استان مرکزی از خدمات دفع بهداشتی فاضالب در آستانه 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی اشاره نمود و تصریح 
کرد: تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها 5 درصد مردم 
شهرهای اســتان آن هم در بخش کوچکی از شهر اراک از 

خدمات فاضالب برخوردار بودند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی از دیگر 
اقدامات شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی در بخش 
فاضالب بــه افزایش خطــوط اصلی و شــبکه جمع آوری 
فاضالب از 27 کیلومتــر تا پیش از پیروزی انقالب اســالمی به 
1.732 کیلومتر در ســال 97 و تعداد تصفیه خانه های فاضالب 
از 1 واحد به 11 واحد اشــاره نمود و تصریح کرد: این شرکت بر 
آن  است تا با بهره گیري از منابع انساني کارآمد، توسعه تحقیقات 
کاربردي، فناوري پیشرفته، دارا بودن ساختار اداري و مدیریتي 
اثربخش، مشــارکت مؤثر بخش خصوصي به عنوان کارآمدترین 
نهاد ذی ربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد مردم شهرهای استان 
در حد اســتانداردهاي ملــي و بین المللي به آب شــرب کافي و 
ســالم و امکانات جمع آوري، انتقال و تصفیه بهداشتي فاضالب 
دسترســي داشــته و در حوزه های حفاظت منابع آب، کمک به 
حفظ محیط زیســت، تأمین بهداشــت عمومي مــردم به عنوان 

استانی پیشرو شناخته شود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
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اقدامات شرکت آب وفاضالب استان مرکزی پس از پیروزی
 انقالب اسالمی و تأسیس شرکت های آب و فاضالب
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نگاهی به طرح های در حال بهره برداری و در حال اجرای
 شرکت آب  منطقه ای  استان کرمان

سد جیرفت
این ســد بــر روی بزرگ تریــن و پرآب ترین 
رودخانه اســتان، هلیــل رود و در فاصله 40 
کیلومتری شمال غربی شهر جیرفت احداث 
شــده اســت. آب قابل تنظیم ســاالنه سد 
جیرفــت 290 میـلیـــون مترمکعب برآورد 
شده و دارای قابلیت ها و ظرفیت های دیگری 
همچــون ایجاد ســایت های گردشــگری، 

آبزی پروری و ورزشی است.
سد نساء بم

این ســد در فاصله 80 کیلومتری شهرستان 
بم و 280 کیلومتری کرمان بر روی رودخانه 
نساء احداث شده است. هدف از اجرای طرح 
تأمیــن آب کشــاورزی مورد نیاز بــه میزان 
7000 هکتار از اراضی پائین دست سد، تأمین 
آب شــرب شــهرهای بم و بــروات و کاهش 

خسارات ناشی از سیل و خشک سالی است.
سد بافت

این ســد در فاصلــه 160 کیلومتری جنوب 
غربی کرمان و در فاصله 4 کیلومتری شــمال 
شرقی شهر بافت در استان کرمان احداث شده 
اســت. هدف از اجرای این طرح مهار سیالب، 
تأمین آب شرب شــهرهای بافت و بزنجان به 
میزان 7 میلیــون مترمکعب، تأمین آب برای 
مصارف صنعتی، تأمین آب کشاورزی حقابه 
بران پائین دست سد و توسعه اشتغال زائی در 

منطقه به واسطه ایجاد صنایع است.
سد سیرجان

سد ســیرجان در 35 کیلومتري شمال شرق 
شــهر ســیرجان و 160 کیلومتــري جنوب 
کرمان واقع شده اســت. هدف از تأسیس آن 
تأمین آب کشاورزی حقابه بران پائین دست، 
صنعتــی و شــرب و مهار ســیالب و کاهش 

خسارات ناشی از خشک سالی است.
آب رسانی به شهرهای بافت و بزنجان
هدف از اجرای این طــرح تصفیه و انتقال آب 
ذخیره شده در پشت سد بافت به میزان 8/8 
میلیون مترمکعب در ســال جهت تأمین آب 
شرب شــهرهای بافت و بزنجان تا افق 1415 

است.
خطوط انتقال

1- خط انتقال آب خام از سد تا تصفیه خانه به 
قطر 700 میلی متــر از جنس فوالد و به طول 

970 متر
2-خط انتقال آب تصفیه شــده از تصفیه خانه 
تا سایت شــماره یک مخازن ذخیره آب شهر 
بافت به قطــر 600 میلی متر از جنس فوالد و 

به طول 1850 متر
3- خط انتقال آب از ســایت شماره 1 مخازن 
ذخیره آب شــهر بافت تا ســایت شــماره 2 
مخازن ذخیره آب به قطــر 500 میلی متر از 

جنس فوالد و به طول 1550 متر.

سامانه انتقال آب از سد شهیدان امیر 
تیموری
 هدف از اجرای این طرح، تأمین و انتقال آب شرب 

شهر رابـر و بخشی از آب شرب شهر کرمان است.
تصفیه خانه آب شرب شهر کرمان

 هدف از اجرای این طرح تصفیه آب شــرب شــهر 
کرمان به میزان 59 میلیون مترمکعب در سال است.

طرح انتقال آب به شهرهای شمالی استان 
کرمان
 هدف از اجــرای این طــرح، تأمین آب شــرب 
شهرستان کرمان )شهـــر کرمـــان، ماهــان و 
هفت شــهر اقماری دیگر(، شهرســتان سیرجان 
)شــهرهای ســیرجان و زیدآباد(، شهرســتان 
رفسنجان )شهرهای رفســنجان، انار، حسین آباد 
و کشکوئیـه(، شهرستــان شهربابـک )شهرهای 
شــهر بابک و دهج( شهرســتان بردســیر )شهر 
بردسیـــر(، شهرستـــان زرنـــد )شــهر زرند و 

کوهبنـان( و شهرستـان راور )شهر راور( است.
سد شهیدان امیر تیموری )صفا رود(

 این ســد که در فاصلــه 180 کیلومتری جنوب 
غربی کرمان و 7 کیلومتری شــهر رابر واقع شده 
اســت. اهداف این طرح شــامل تأمین آب شرب 
شهــر کرمان و رابر و مهار سیالب و روان آب های 

فصلی رودخانه های رودبر و را بر است.
طرح آب رسانی به شهرهای شرقی استان 

کرمان
هدف از اجرای این طــــرح انتقال آب به میزان 
33 میلیون مترمکعب در ســـال بـــرای شـرب 
شهرهـای شرقـی و 142 روستـای استـان است.

ساختمان سد مخزنی قدرونی
 هــدف از اجرای این طــــرح تأمین آب شــرب 
و  راور  و  زرنــــد  بلندمــدت شهرســتان های 
روســتاهای اطــراف به میـــزان 12 میلیـــون 

مترمکعب در سال است.

طـرح هـای در حـال اجـرا

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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اهم فعالیت های 40 ساله شرکت 

سد و تونل دوم کوهرنگ
.انتقال.246.میلیون.متر.مکعب.آب.از.رودخانه.

کوهرنگ.به.دره.زاینده.رود

تونل سـوم کوهرنگ                                                                                                   
..........انتقال.حــدود.268.میلیون.متر.مکعب.در.

سال.برای.تأمین.کمبود.آب.منطقه.مرکزی

سد سـوم کوهرنگ
ذخیره..385.میلیون.مترمکعب.آب.برای.تأمین.

قسمتی.از.کمبود.آب.منطقه.مرکزی.ایران

تصفیه خانه بابا شیخعلی
تصفیــه.آب.خــام.ورودی..با.ظرفیــت...12/5..

مترمکعب.بر.ثانیه

سد و تونل ماربران
انتقال.آب.چشــمه.ماربران.و.کلنچین.به.تونل.
دوم.کوهرنگ.با.میانگین.115.میلیون.متر.مکعب

سد مخزنی خمیران
تنظیم.9.میلیون.متر.مکعب.در.سال.برای.تأمین.
آب.کشاورزی.منطقه.تیران.به.وسعت.500.هکتار

سد کرد علیا
تنظیم.آبدهی.چشمه.شاهی.به.منظور.تأمین.آب.

کشاورزی.روستای.کرد.علیا

سد مخزنی حنا
تنظیم.جریان.آب.رودخانه.و.کنترل.سیالب..آن.
برای.آبیاری.بیش.از.900.هکتار.از.اراضی.منطقه

سد قره آقاچ سمیرم
کنترل.و.ذخیره.ســازی..حدود.13.میلیون.متر.
مکعب.برای.توسعه.و.بهبود.2200.هکتار.از.اراضی

سـد  کمــانـه
کنترل.و.ذخیره.سازی..حدود.5/5.میلیون.متر.

مکعب،.توسعه.و.بهبود.1000.هکتار.از.اراضی

سد مخزنی باغکل خوانسار
تأمین.آب.شرب.،کشاورزی.پایین.دست،.صنعت.

و.مهار.سیالب.معادل.یک.میلیون.متر.مکعب

سد مخزنی قادر خوانسار
تأمین.آب..اراضی.پایین.دســت.سد.به.میزان..

0/26.میلیون.متر.مکعب

سد و تونل چشمه لنگان
تأمین.ســاالنه..90.میلیون.متــر.مکعب..از.

آب.های.قابل.انتقال.حوضه.مجاور

تونل خدنگستان
تأمین.ســاالنه..40.میلیون.متــر.مکعب..از.

آب.های.قابل.انتقال.حوضه.مجاور

سد آغچـه
تأمین.آب.کشــاورزی.بمنظور.بهبود.کشت.

800.هکتار.از.اراضی.روستای.آغچه

سد  سرداب
به.ارتفــاع.50.متر.به.منظــور.تنظیم.آب.
رودخانه.ســرداب.و.افزایش.راندمان.انتقال.

آب.تونل.اصلی

سد انحرافی چم آسمان
هدایت.آب.خام.به.تصفیه.خانه.باباشیخعلی.

برای.تأمین.آب.شرب

شبکه آبیاری و زهکشی
آبشار.بهبود.و.توسعه.2900.هکتار.از.اراضی.
ســمت.چپ..و.1500.هکتار.از.اراضی.سمت.

راست.آبشار

شبکه آبیاری و زهکشی نکوآباد

افزایش.وانحراف.آب.به.کانال.های.اصلی.به.
میزان.حداکثر.750.متر.مکعب.در.ثانیه

شبکه آبیاری و زهکشی برخوار
توسعه.و.بهبود.3600.هکتار.از.ارضی.منطقه

شبکه آبیاری و زهکشی رودشتین
توسعه.و.بهبود.42200.هکتار.از.ارضی.منطقه

اهم
 فعالیت های

 40 ساله شرکت 
آب منطقه ای 

اصفهان
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شبکه آبیاری و زهکشــی تیران و کرون 
و خمیران

توسعه.و.بهبود.5500.هکتار.از.ارضی.منطقه

شبکه آبیاری حنا
آبیاری.حدود.9400.هکتار.از.اراضی.منطقه.

به.میزان.53.میلیون.متر.مکعب

شبکه آبیاری و زهکشی پادنا
توســعه.و.بهبود.2790.هکتــار.از.اراضی.
کشاورزی.با.انتقال.44/8.میلیون.متر.مکعب

شبکه آبیاری و زهکشی قره آقاچ
توســعه.و.بهبود.18400.هکتار.از.اراضی.

کشاورزی

شبکه آبیاری و زهکشی مهیار و جرقویه.
توسعه.و.بهبود.2200.هکتار.از.ارضی.منطقه

طرح آبرسانی به سمیرم
.انتقال.حدود.135.لیتر.در.ثانیه.آب.چشمه.

حسین.آباد.به.سمیرم

طرح آبرسانی به نائین و انارک
تأمین.بلند.مدت.آب.شرب.شهرهای.نائین.
و.انارک.و174.شهر.و.روستا.به.میزان.1450.

لیتر.بر.ثانیه

طرح آبرسانی به مبارکه.
تأمین.آب.شــرب.شــهر.مبارکه.و.شهر.و.
روستاهای.مسیر.به.میزان.1000.لیتر.در.ثانیه

طرح آبرسانی به شهرضا
انتقال.حدود.500.لیتر.در.ثانیه.از.چاه.های.

تنگ.آهن.دشت.گرم.آباد.به.شهرضا

طرح آبرسانی به کاشان
انتقال.سالیانه.حدود.40.میلیون.متر.مکعب.

آب.از.محل.ســد.تنظیمی.زاینده.رود.به.شهر..
کاشان.و.شهرهای.مسیر.خط.انتقال

تصفیه خانه  طرح آبرسانی به کاشان
تصفیه.آب.خام.ورودی.با.ظرفیت.2.متر.مکعب.بر.ثانیه.

طرح تکمیلی انتقال آب به کرون و کاشان
تأمین.21.میلیون.متــر.مکعب.آب.برای.مصارف.

شرب.،.صنعت.و.کشاورزی

طرح آبرســانی بــه اصفهــان بزرگ، ســامانه 
دوم)گالب2(

تصفیه.آب.خام.ورودی.با.ظرفیت.2.متر.مکعب.
بر.ثانیه

طرح آبرسانی به اصفهان بزرگ)سامانه اول(
با.حدود.604.کیلومتر.خط.لوله.و.حدود.400.هزار.
متر.مکعب.شــامل.5.مخزن.70000.و..2.مخزن.
20000.در.پیالف.و.گورت..بــه.منظور.تأمین.آب.

آشــامیدنی.اصفهان.بزرگ.و.بیش.از.50.شهر.و.

250.روستای.مسیر.با..دبی.15.متر.مکعب.بر.ثانیه.

تصفیه خانه  آب طرح سامانه دوم
تصفیه.آب.خام.ورودی.با.ظرفیت.2.متر.مکعب.

بر.ثانیه

اجرای طرح های  زهکشی

.اجرای.زهکشی.فارفان،.اراضی.سگزی.و....

اجرای طرح های تغذیه مصنوعی
.تغذیه.مصنوعی.اسفنداران
تغذیه.مصنوعی.ریزآب.فرنی

تغذیه.مصنوعی.قصر.چم
تغذیه.مصنوعی.بیـاضه

تغذیه.مصنوعی.شمال.شهرضا
تغذیه.مصنوعی.رامشـه

تغذیه.مصنوعی..نیستانک.نائین.
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سد استقالل میناب 
مطالعات سد میناب  با ظرفیت 350 میلیون مترمکعب در 
ســال 1344 آغاز و عملیات اجرائی از سال 1353 شروع و 
پس از پیروزي شــکوهمند انقالب اسالمي در سال 1362 
بهره برداری از آن آغاز شــده  اســت. حجم عظیمی از آب 
این ســد به مصرف آشامیدن و صنایع شــهر بندرعباس  و 
مازاد آن از طریق شــبکه های آبیاری به مصرف زمین های 
کشــاورزی و باغات شهرســتان میناب می رسد. این منبع 
غني آبي به واســطه خطوط انتقال به قطر 1600 میلی متر 
از تصفیه خانه میناب تا تصفیه خانه اول بندرعباس منتقل و 

تأمین آب شرب مرکز استان میسر می سازد. 
ســد میناب با ارتفاع 59 متر، عرض پی و تاج سد به ترتیب 
58 متــر و 3 متر و ترازهــای تاج در حداکثــر ارتفاع آب و 
تراز نرمال آب مخزن به ترتیب 100/50، 99/40 و 98/50 
متر از ســطح دریا اســت. زمین شناســی، انواع سنگهای 
رســوبی محل ســد که به صورت متناوب قــرار گرفته اند 
به شــرح ذیل می باشند: ماسه ســنگ، ماسه سنگ مارنی، 
ماسه سنگ سیلتی، مارن ماسه ای الی سنگ ماسه ای مارن 
)الی ســنگ، گل سنگ(، مارن رســی )الی سنگ رسی(، 
ســنگ های مزبور مربوط به دوره الیگومیوســن )فارس( 
هستند.  پایه های سد که مقدار اعظم فشار سد را به پی های 
صخره ای منتقل می کنند بر روی ماسه ســنگ های نسبتاً 

عریض )تقریباً 12( متر قرار گرفته اند.

اهداف احداث این سد عبارت اند از:
 محافظت مناطق زیر کشت در مقابل سیالب ها.

 تنظیم آب رودخانه.
 آبیاری نخلســتان ها بر اساس سیســتم جدید آبیاری با 

توجه به شرایط طبیعی و محدودیت های آن.
 توسعه و افزایش سطح زیر کشت

 مقابله با خطرات شــوری زمین به علت ارتباط آب های 
شور زیرزمینی با سطح خاک.

 عالوه بــر آبیاری ده هــزار هکتار از زمین هــا و باغ های 
میناب، قسمت عمده آب مصرفی شــهر بندرعباس را نیز 
تأمین می کند. بســیاری از این آب ها کــه تاکنون به دریا 
سرازیر می شده است، هم اکنون مهار شده است و سفره های 
آب زیرزمینی را غنی تر ساخته اســت. ازجمله این آب ها، 
آب هایی بود کــه از اطراف میناب وارد رودخانه می شــد و 

سپس به دریا می پیوست و بی استفاده به هدر می رفت.
 سد جگین

ســاختگاه ســد جگین با ظرفیت 300 میلیون مترمکعب 

گزارش تحلیلي ظرفیت مخازن 
سدهاي استان هرمزگان

در 107 کیلومتري شـــمال شــرقي بندر جاســک واقع 
شده است. دسترســي به این ساخت گاه از طریـــق یک 
جاده آسفالته به طول 21 کیـــلومتر که از کیلومتر 57 راه 
اصلـي بندر جاسک - جگدان منشعب می شود امکان پذیر 
است. سد جگین با مسـاحت حوضه آبریزي حـدود 3920 
کیلومترمربع بر روي رودخانه جگین در محلي موســوم به 
تنگه دهنه مـــرنگ با مـختصات جـــغرافیایي 57 درجه 
و 54 دقیقه طول شـــرقي و 26 درجــه و 10 دقیقه عرض 
شـمالـي قرار گرفته است. رودخانه جگین از دامنه جنوبي 
کوه های بشــاگرد سرچشــمه گرفته و پس از عبور از تنگه 
دهنه مرنگ و پیوســتن به سرشــاخه عمده دیگري به نام 

شریفي به دریاي عمان منتهي می شود.
هدف طرح تأمیــن آب مورد نیــاز براي آبیــاري 4500 
هکتار اراضي کشاورزي پایین دســت به میزان 50 میلیون 

مترمکعب در ســال تأمین آب شرب بندر جاسک به میزان 
2/91 میلیون مترمکعب در سال کنترل سیالب های فصلي 
رودخانه جگین و کاهش خســارات ســیل در پایین دست 
سد. مطالعات اولیه این طرح در ســال 1360 توسط دفتر 
فني آب وزارت نیروي انجام شده و مراحل بعدي آن توسط 
شرکت مهاب قدس و هزینه اجرا توسط بانگ بانک توسعه 
اســالمي تأمین شــد. در این مرحله کارفرمــاي طرح آب 

منطقه هرمزگان بود.
 طرح سدهای شمیل و نیان

  سدهاي شمیل و نیان در فاصله 90 کیلومتري شمال شرق 
بندرعباس بر روي رودخانه های شــمیل و زندان ســاخته 
شده است. ســدهاي شــمیل و نیان از نوع خاکي با هسته 
رسي بوده که داراي مخزن مشــترک است. گنجایش کل 
مخزن در هر بار آبگیــري به میزان 135 میلیون مترمکعب 

  طرح سد هاي شمیل و نیان

  سدجگین

  سداستقالل میناب   

سد جاماش   
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

بوده و میزان آب قابل تنظیــم آن ها 66 میلیون مترمکعب 
در سال خواهد بود. هدف از اجراي این سدها تأمین بخشي 
از آب آشــامیدني شهر بندرعباس و قشــم از طریق انتقال 
آب شــیرین مخزن زیرزمیني توسط یک رشته خط لوله به 
مخزن 10 هزار مترمکعبي حســن لنگي. کنترل سیالب- 
تأمین حقابه هاي جریان پایه رودخانه های شمیل و زندان 
جهت حفظ محیط زیســت. تقویت آبخوان دشت شمیل 
- تخت و تغذیه چاه های آب کشــاورزي، ذخیره سازی آب 
سیالب براي مصارف کشاورزي از طریق شبکه های آبیاري 

- زهکشي پایین دست.
 سد مخزني گابریک

 به منظور استفاده از منابع آب ســطحي رودخانه گابریک 
که به دریای عمان مي ریزد. مطالعات ســد گابریک بر روي 
رودخانه اي به همین نام انجام شده است.  رودخانه گابریک 
از جبهه هاي کوه های بشــاگرد سرچشمه گرفته و از تعداد 
زیادي شــاخاب هاي کوچک و بزرگ تشکیل مي شود که 

پس از عبور از منطقه گابریک به دریاي عمان مي ریزد.
 عمده تریــن هــدف از احداث ســد گابریــک تأمین آب 
کشاورزي اراضي دشت جگین اســت؛ و آب استحصالي از 
ســد جگین نیز جهت شــرب مورد نیاز در منطقه استفاده 
می شــود. به طورکلی به دلیل خشــکي منطقــه، یکي از 
موانع عمده در راستاي توســعه پایدار ناحیه جنوب کشور 
ازنقطه نظــر اقتصادي، اجتماعــي و اکولوژیکي کمبود آب 
مناسب برای مصارف شــرب، صنعت و کشاورزی است. لذا 

ســعي گردیده که در این مناطــق رودخانه هاي با کیفیت 
آب مناســب که به دریا می ریزد کنترل و مهار شــود تا از 
محدودیت هاي توســعه در این ناحیه کاسته شود. ازاین رو 
سدهایي از قبیل میناب، جگین، گابریک، سدیچ و پیشین 
یا ساخته شده اند و یا در مرحله ساخت و مطالعه قرار دارند.

 کمبود آب شیرین در حاشــیه دریای عمان و خلیج فارس 
یکــي از موانع توســعه منطقه بوده و ازایــن رو محرومیت 
خاصي بر منطقه سایه افکنده اســت. با اجراي سد میناب 
مشکل تأمین آب بندر عباس و اراضي زیردست آن تا حدي 
حل گردیده و ســد گابریک مي تواند به کشــاورزي دست 
جگین و حاشیه شمالي دریا رونق ببخشد و همان گونه که 
در باال مطرح شد آب اســتحصالي از سد جگین نیز جهت 

شرب در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
 سد سرني

ساختمان سد مخزني ســرني با ظرفیت مخزن 61 میلیون 
مترمکعب بــه فاصلــه 146 کیلومتــری بندرعباس، 34 
کیلومتري جنوب شــرقي شــهر میناب و در 6 کیلومتری 

شرق روستاي کهوردان واقع شده است.
یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت 2 مترمکعب در ثانیه

اهداف پــروژه بر اســاس نتایــج مطالعــات مرحله دوم 
برنامه ریزی تأمین بخشی از نیاز آب شرب منطقه به مقدار 
19 میلیون مترمکعب در ســال و حفظ تعادل ســفره آب 
زیرزمیني و محیط زیســت به منظور تثبیت وضع موجود با 

تأمین و تغذیه 9 میلیون مترمکعب در سال.

خط انتقال ثقلی بــه طول 38 کیلومتــر از خروجی آبگیر 
تا تصفیه خانــه، از جنس Steel و GRP بــه قطر 1 متر 
اســت اهداف پروژه بر اســاس نتایج مطالعات مرحله دوم 
برنامه ریزی تأمین بخشی از نیاز آب شرب منطقه به مقدار 
19 میلیون مترمکعب در ســال و حفظ تعادل ســفره آب 
زیرزمیني و محیط زیســت به منظور تثبیت وضع موجود با 

تأمین و تغذیه 9 میلیون مترمکعب در سال.
مهم ترین اثرات مثبت پروژه شامل اثر بر کیفیت آب شرب 
و وضعیت آب رسانی است. این پروژه با تأمین آب باکیفیت 
مناســب جهت شــرب اهالــي مناطق مســکوني جنوبي 
هرمزگان باعث افزایش سطح سالمتي و رفاه اهالي خواهد 
شد، همچنین مرحله بهره برداری داراي اثرات مثبتي مانند 
کنترل رژیم ســیالبي و کاهش ذرات معلق آب در دریاچه 
سد و تشکیل دریاچه و پهنه آبي وسیع و ایجاد میکروکلیما 
و لطافت هوا خواهد بود، همچنین عملیات اجرایي با فراهم 
کردن زمینه های کاري و فرصت های شــغلي جدید باعث 

افزایش میزان اشتغال و درآمد اهالي خواهد شد.
 طرح های مطالعاتي

کمبود آب شیرین در حاشــیه خلیج فارس و دریاي عمان 
یکي از موانع توســعه منطقه بوده که باعث ســایه افکندن 
محرومیــت خاصي بــر منطقــه گردیده اســت. از طرفي 
موقعیــت جغرافیایي این اســتان به گونه ای اســت که در 
صورت عدم اســتفاده و مهار نکردن آب های سطحي، آب 
حاصل از نزوالت جوي از سرزمین اصلي خارج شده و بدون 
اســتفاده به دریاي عمان و خلیج فارس می ریزد. شــرکت 

طرح های زیر را در دست مطالعه دارد.
سد مرک

حجم مخزن سد 130 میلیون مترمکعب، مطالعات طرح با 
پیشرفت فیزیکی 27 درصد در حال انجام است.

 سد زراني
حجم مخزن ســد 150 میلیون مترمکعب، جهت مصارف 
13.5 میلیــون مترمکعــب کشــاورزي و 18.3 میلیون 
مترمکعب محیط زیست و تغذیه دشــت. مطالعات طرح با 

پیشرفت فیزیکي 27 درصد در حال انجام است.
  سد سدیج

حجم مخــزن 250 میلیون مترمکعــب، مطالعات طرح با 
پیشرفت فیزیکي 22 درصد در حال انجام است.

 سد جاماش
حجم مخزن ســد 150 میلیون مترمکعب جهت مصارف 
24.8 میلیــون مترمکعــب تغذیه دشــت و 3.5 میلیون 
مترمکعب شرب و 10 میلیون مترمکعب صنعت، مطالعات 

طرح با پیشرفت فیزیکي 55 درصد در حال انجام است.
 سد شریفي

حجم مخــزن 24 میلیــون مترمکعب، مطالعــات طرح با 
پیشرفت فیزیکي 81 درصد در حال انجام است.

سد کمشک
حجم مخزن ســد 37.7 میلیون مترمکعب جهت مصارف 
4.2 میلیــون مترمکعــب محیط زیســت، و 1 میلیــون 
مترمکعــب شــرب و 4.2 میلیــون مترمکعــب صنعت و 
کشــاورزي صنعتي 2 میلیون مترمکعب، مطالعات طرح با 

پیشرفت فیزیکي 43 درصد در حال انجام است.

  سد مخزني گابریک

  سد سرني   

  سد سدیج

  سدزرانی
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مدیــر عامــل شــرکت ســهامی آب منطقــه ای البرز 
چالش های فرارو، برنامه ها و اقدامات مدیریت منابع آب 

در استان البرز را تشریح کرد.
مهندس نجفیان گفت: استان البرز با حدود سه میلیون 
نفر جمعیت و برخورداری از حدود 68 هزار هکتار زمین 
کشاورزی و باغی یکی از استان های مصرف کننده عمده 
آب در کشــور اســت. 80 درصد آب مصرفی اســتان از 
منابع آب زیرزمینی تأمین می شود و وضعیت سفره های 
زیرزمینی استان نیز در اثر اضافه برداشت و برداشت های 
غیرمجاز صورت گرفته در دهه های اخیر بحرانی اســت، 
به طوری که میزان کســری مخزن در اســتان ساالنه به 
حدود 70 میلیون مترمکعب می رسد. مصرف بیش ازحد 
استاندارد آب ســبب شــده تا آبخوان های استان دچار 
آسیب شدید شوند. در کشور ما هم اکنون 85 درصد و در 
اســتان البرز 96 درصد آب تجدید پذیر مصرف می شود 
که این امر متأســفانه این اســتان را اکنون با تنش آبی 
مطلق مواجه نموده اســت؛ این در حالی است که طبق 
استاندارهای جهانی میزان مجاز مصرف آب، کمتر از 40 
درصد منابع آب تجدید پذیر در ســال است. استان البرز 
به لحاظ تراکم جمعیتی به نسبت مساحت، پس از استان 
تهران پرتراکم ترین اســتان کشور است. جمعیت ساکن 
در این اســتان هم اکنون 60 برابر ظرفیــت اکولوژیک 
اســتان اســت و لذا به هیچ وجه ظرفیت تأمین آب برای 
جمعیت بیشتر و تقاضای فزاینده آب شرب در این استان 

وجود را ندارد.

وی با بیان این که مشــکالت بخش آب استان محدود به 
کمبود آب نیســت افزود: با افزایــش جمعیت و افزایش 
صنایع و کانون های آلوده کننــده و کاهش حجم ذخیره 
آبخوان ها، کیفیت منابع آب استان نیز در معرض تهدید 
جدی قرار دارد؛ بطوریکه امســال پنج هزار و 806 واحد 
آالینده منابع آبی و متخلف در این اســتان شناسایی شد 

که تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
وی بیان داشــت: فعالیت در حریــم رودخانه های کرج و 
طالقان و ایجاد آلودگی زیست محیطی بخشی از تخلفات 
عمده در این زمینه به شــمار می رود. از سال 91 تاکنون 
392 مــورد تخریــب بنــای غیرمجاز در حوضــه آبریز 

رودخانه های استان داشته ایم. 
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای البرز همچنین 
با اشاره به رســیدن تعداد اکیپ های گشت و بازرسی به 
20 اکیپ در ســال جاری تصریح کــرد: چندین قرارداد 
با ارگان های ذی ربط برای پر کــردن چاهی غیرمجاز در 
استان البرز منعقد شده اســت. همچنین در سال جاری 
99 دستگاه غیرمجاز حفر چاه در این استان توقیف شده 

است.
این مدیر ارشد در بخشی دیگر از سخنانش اظهار داشت: 
با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران، کارگروه های 
چهارگانه حفاظــت و انتظامی، مدیریت و بهینه ســازی 
مصرف آب، اطالع رســانی و فرهنگ ســازی و کارگروه 

بازچرخانی منابع آب در استان تدوین شده است. 
وی گفت: شــرکت آب منطقه ای البرز تاکنون 78 درصد 

برنامه های پیش بینی شده را درزمینهحفاظت و صیانت از 
منابع آبی را محقق کرده است.

وی بابیان اینکه آبخوان ها ثروت ملی محسوب می شوند، 
اظهار داشــت: بدون مشــارکت مردم، تقویت این منابع 

محقق نمی شود. 
نجفیان گفــت: مردم ذینفعان اصلی آبخوان ها هســتند 
و باید در این زمینه فرهنگ ســازی انجام شــود و در این 
راســتا نیز این شــرکت برنامه های متنوعی را در دست 
اجرا دارد؛ بهینه سازی مصارف کشاورزی و آشامیدنی از 
راه های تعادل بخشی آب است که اگر این اتفاق رخ ندهد 
و به تعادل نرســیم به لحاظ کیفی و کمی برداشت آب با 

محدودیت های جدی مواجه خواهیم شد.
 

 اهم اقدامــات مدیریت منابع آب اســتان البرز در 
حفاظت کمی و کیفی از منابع آب استان

اقدامات مدیریت منابع آب به اقدامات سازه ای و اقدامات 
غیر سازه ای تقسیم می شوند.

مهم ترین اقدامات غیر سازه ای مدیریت منابع آب استان 
طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی اســت. 
مهم ترین محــور این طرح مدیریــت مباحث اجتماعی 
است. برخی از اقدامات انجام شــده و یا در حال انجام در 
این طرح جــز برنامه های بلندمــدت و برخی برنامه های 
کوتاه مدت و میان مدت اســت. برنامه هــای میان مدت 
شــامل انســداد چاه های غیرمجاز، نصــب کنتورهای 
هوشمند و ... و برنامه های بلندمدت که بیشتر در مباحث 

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای البرز بیان کرد:

راه اندازی گروه های گشت و بازرسی در دشت های استان

پروژه تصفیه خانه اضطراری شهر جدید هشتگرد پروژه خط انتقال آب به تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

بحـران
  مشکل رفتارمان در
 مصرف آب است
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اجتماعی است شامل موارد زیر است:
و  اطالع رســانی  آمــوزش،  فرهنگ ســازی،   

بسترسازی فرهنگی.
  مطالعــه بــرای پیاده ســازی مــدل مدیریت 

مشارکتی در دشت های استان.
 ایجاد یــا بکارگیــری تشــکل های موجود در 
حفاظــت و بهره بــرداری آب هــای زیرزمینــی 

محدوده های مطالعاتی استان.
 انجام مطالعــات و اجرای فعالیت هــای ایجاد و 

استقرار بازارهای محلی آب.
 انجام مطالعات مدیریــت حفاظت کیفی منابع 

آب.
اهم اقدامــات انجام شــده در بخــش حفاظت و 

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عبارتند از:
 آزادسازی تصرفات بســتر و حریم رودخانه ها از 

سال 92 تا سال 97: 392 مورد
  آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه ها در 

سال 97: 52 مورد
 انسداد چاههای غیرمجاز از سال 91 تا سال 97: 

1950 حلقه
 توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز از سال 91 

تا 97: 645 عدد
 تعداد جلسات شورای حفاظت منابع آب استان 

و شهرستان ها: 61 جلسه
  تعداد مصوبات شورای حفاظت منابع آب استان 

و شهرستان ها: 516 مصوبه
  تعداد جلســات کمیته راهبری طــرح احیاء و 

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی: 21 جلسه
تعداد مصوبات کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل 

بخشی منابع آب زیرزمینی: 104 مصوبه

مهنــدس علــی مظفریــان معاونــت طرح 
و توســعه شــرکت آب منطقــه ای البرز 
نیز اهــم پروژه های اجرایــی و مطالعاتی 

شرکت را به قرار زیر معرفی کرد:
.1-.پروژه.های.اجرایی:

 احداث تصفیه خانه شــهر جدید هشتگرد با هدف 
تأمین 5 میلیون مترمکعب کســری آب شهر جدید 

هشتگرد
 انتقال پســاب تصفیه خانه کرج به اشتهارد جهت 
تأمیــن 20 میلیــون مترمکعب نیــاز آب صنعت، 
کشاورزی و شــرب )جابجایی چاه های کشاورزی( 
تغذیه مصنوعی دشت هشــتگرد و نظرآباد با هدف 

تغذیه دشت به میزان 12.5 میلیون مترمکعب آب
 تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد و نظرآباد با هدف 

تغذیه دشت به میزان 12.5 میلیون مترمکعب آب
  الیروبی رودخانه های استان

.2-پروژه.های.مطالعاتی:
 تدوین برنامه سازگاری با کم آبی

 مطالعات جامع ســاماندهی رودخانه های کرج و 
طالقان

 مطالعات جامع تأمین آب شرب استان
 طرح انتقال و توزیع پساب تصفیه خانه های تهران 
به استان البرز جهت انتقال 100 میلیون مترمکعب 
پســاب باهدف تغذیه دشــت و تأمین نیاز شــرب 

)جابجایی چاه های کشاورزی(
 تغذیه مصنوعی فشــند با هدف تغذیــه با هدف 

تغذیه 4 میلیون مترمکعب آب
 تغذیه مصنوعی کرج با هدف تغذیه 10.5 میلیون 

مترمکعب آب
 احداث ســد هرجاب با هدف تأمین آب شرب به 

میزان 11 میلیون مترمکعب آب

شرکت آب منطقه ای البرز رتبه برتر جشنواره شهید رجایی در استان البرز در سال 1396 را کسب کرد
به مناسبت کسب عنوان دســتگاه برتر در شاخص های ویژه استانی در ارزیابی عملکرد سال 1396 توسط شرکت آب منطقه ای 

البرز، لوح رتبه برتر جشنواره شهید رجایی به مهندس نجفیان مدیرعامل شرکت توسط استاندار البرز اهدا شد.

    ســید علی موســوی معاون مدیرکل پیشــگیری، امنیتی، انتظامی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
در نشســت مشترک مســئولین قضایی، مدیران بخش آب و کشاورزی اســتان البرز در دی ماه 1397 بیان داشت: تالش ها 
و اقدامات شــرکت آب منطقه ای البرز برای مدیریت و رفع مشــکالت کنونی آب در این استان ســتودنی است. وی با اشاره 
به اینکه اســتان البرز به لحاظ منابع آبی البرز شــرایط خاصی دارد، بیان داشــت: انتظار می رود تمام دستگاه های اجرایی در 

موضوع آب و رفع چالش های آن به صورت ویژه وارد میدان شوند زیرا این موضوع فقط مختص وزارت نیرو نیست.

پروژه انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد

پروژه حوضچه های جاذب ، طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقآگهی

 شمــاره پانزدهم
بهـمــن 1397
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آگهی ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

  شمــاره پانزدهم
بهـمن 1397

s a l e s @ a z a r k e l i d . c o m
w w w . a z a r k e l i d . c o m

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

فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 

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

دانش و محصول ایرانی

 برد های ۴ الیه برای کم کردن تاثیر نویز بر روی عملکرد مدار
 استفاده از قطعات SMD مرغوب و اوریجینال در طراحی

 استفاده از قطعات EMI Filter بروز دنیا برای تمامی عناصر اکتیو مدار
 استفاده از آخرین نسل از میکرو کنترلر های ARM قدرتمند ۱۰۰ و ۱۲۰ مگا هرتزی

 قابلیت تغیر پذیری در کل RTU با استفاده از دانش بدست آمده (Customizing) بنا به درخواست مشتری

 پشتیبانی از پروتکل های IEC 60870-5-101, 103, 104  و DNP3 بر روی هر دو بستر سریال و اترنت
DNP3 over TCP/IP 

 دقت برچسب زمانی  یک میلی ثانیه ای برای تمامی event های دیجیتال

 ایزوالسیون تا حداقل ۲ کیلو ولت در قسمت ورودی و خروجی های دیجیتال و قسمت پاور

IEC تست شده در پژوهشگاه نیرو بر اساس
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 دستاوردهای  شرکت آب منطقه ای
  خراسان جنوبی   بعد از پیروزی

 انقالب  اسالمی
 پروژه های مطالعاتي شرکت آب منطقه ای

 خراسان جنوبی
 تأمین و انتقال آب به استان خراسان جنوبي
 تغذیه مصنوعي مشوکي شهرستان سربیشه

 شبکه آبیاري و زهکشي سد سیاهو شهرستان سربیشه
 آب رسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاهاي منطقه

 بند زیرزمیني و انتقال آب افین – اسفدن
 آب رسانی به شهرستان درمیان

 آب رسانی به فردوس
 انتقال آب از خط دوم یزد به طبس

 پروژه های اجرایی شرکت آب منطقه ای
خراسان جنوبی

 انتقال آب از دشــت های مختاران و محمدشــهر 
به بیرجند

 خط انتقال پساب فاضالب بیرجند
 سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه

 تغذیه مصنوعی گزیک شهرستان درمیان
 تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان

 تغذیه مصنوعی آهنگران شهرستان زیرکوه
 آب رســانی بــه شــهرک صنعتی شــماره )2( 

شهرستان بیرجند
 تجهیز چاه و خط انتقال آب شرب شهر طبس

 تجهیز چاه انتقال آب شرب به شهر دیهوک
 خط انتقال آب شهرستان درمیان

پروژه های در حال بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی

.1-.آب.رسانی.به.شهر.بیرجند
 آب رسانی به شهر بیرجند از دشت سربیشه

 تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
 خط انتقال پساب تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
 خطوط ارتباطی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

.2-.طرح.های.تأمین.و.انتقال.آب
 تأمین و انتقال آب قنوات شهرستان بشرویه
 تغذیه مصنوعی دره باز شهرستان سرایان

 تکمیل کانال انتقال آب بلده شهرستان فردوس
 سد ذخیره ای –تغذیه ای حصارسنگی شهرستان بیرجند

 آب رسانی به شهر نهبندان از منابع شمال شهر
 سد ذخیره ای- تغذیه ای شوسف )شهرستان نهبندان(

 آب رسانی به شهر بیرجند از دشت مرک
 تغذیه مصنوعی زولسک شهرستان سربیشه

 بند انحرافی و کانال انتقال آب گاویچ شهرستان درمیان
 اتصال مخزن دشت علی آباد به مخزن جنوب و ایستگاه پمپاژ

 تغذیه مصنوعی و پخش سیالب مختاران
 تغذیه مصنوعی باغ سنگی شهرستان سربیشه

 جابه جایی خط انتقال آب از دشــت سربیشــه بــه بیرجند در 
محدوده فرودگاه

 تأمین و انتقال آب به شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف
3-.اجراي.ساماندهی.رودخانه.ها

ساماندهی رودخانه های شهرســتان های بیرجند، قاین، درمیان، 
نهبندان و سربیشه

4-ساختمان.سد.فرخی.شهرستان.قاین.و.شبکه.آبیاري.
و.زهکشی

 ساختمان سد فرخی شهرستان قاینات
 شبکه آبیاري و زهکشــی پایاب سد فرخی شهرستان قاینات و 

شبکه فرعی 3 و 4 آبیاري و زهکشی پایاب سد فرخی
5-ساختمان سد رزه و شبکه آبیاري و زهکشی

 ساختمان سد مخزنی اسدیه )رزه( شهرستان درمیان
 شبکه آبیاري و زهکشی اسدیه )رزه( شهرستان درمیان

 برنامه های طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
اجرای موفق طرح احیاء و تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینی و 
انجام اقدامات کنترل برداشــت از آب های زیرزمینی در 3 سال 
گذشــته موجب شــده تا علیرغم کاهش بارش هــا و تغذیه آب 
سفره های آب زیرزمینی، علیرغم کاهش حجم بارندگی، کسری 

مخزن منابــع آب زیرزمینی اســتان از 185 میلیون مترمکعب 
در ســال به 119.5 میلیــون مترمکعب در ســال کاهش یابد. 
پیش بینی شده است با اجرای این طرح کسری مخزن در استان 
ظرف 5 سال آینده به صفر برسد و در افق 20 ساله کسری مخزن 

انباشته نیز جبران شود.
پروژه.های.طرح.احیاء.و.تعادل.بخشی.منابع.آب.زیرزمینی.

 تجهیز چاه های پیزومتری به ابزارهای سنجش
 تهیه بیــالن و بهنگام ســازی بانک اطالعاتــی محدوده های 

مطالعاتی کشور
 تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی

 مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب
 اطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی

 خرید و انسداد چاه های کشاورزی
 جایگزینی پســاب بــا چاه های کشــاورزی در 

دشت های ممنوعه
 تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشــمند روی 

چاه ها
 اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب

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

 ساماندهی شرکت های حفار و نصب دســتگاه GPS بر روی 
دستگاه های حفاری

.فرهنگ.سازی.در.خصوص.صرفه.جویی.در.مصرف.آب
فرهنگ سازی مناسب در این زمینه بر عهده تمامی دستگاه های 
اجرایی و آحاد مردم اســت که در این زمینه تعامالت مناســب و 
حساس ســازی جامعه به بحران آب و شــناخت و ارتقای آگهی 
مردم از پیامدهای خشک ســالی و بحران آب صــورت بگیرد تا 

مشکالت موجود در این زمینه در خراسان جنوبی برطرف شود.
تغییر شــیوه مدیریــت منابع آب در کشــاورزی از ســنتی به 

تکنولوژی هــای جدید، اســتفاده از آبیاری های مدرن از 
جمله آبیاری قطره ای در کشــاورزی، اســتفاده از 

الگوی کشــت متناســب با اقلیــم منطقه و 
آمایش ســرزمینی نیــز از ضروریات 

مقابلــه با بحران آب در اســتان 
است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

 حسین امامی مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی  
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مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

بــرق
توزیـعنیـرویبرق
برقمنطقـهای
مـدیریـتتولیـدنیـرویبرق)نیروگـاه(
تولیدنیـرویبرقحرارتی

بــرق
توزیـعنیـرویبرق
برقمنطقـهای
مـدیریـتتولیـدنیـرویبرق)نیروگـاه(
تولیدنیـرویبرقحرارتی



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

 نیروگاه طرشت اولین و قدیمی ترین نیروگاه در مجموعه کلیه 
نیروگاه های فعال کشــور به شــمار می رود، که به اعتبار سابقه 
تاریخی طوالنی، نخســتین آموزه های ناب دانش فنی راهبری، 
بهره برداری و نگهداری حوزه تولید کشــور در این نیروگاه رشد 
و نمو یافته که ثمره آن شــواهد بهره برداری و عملکرد نمونه و 
برجســته آمادگی تولید ضمن احراز جایگاه ممتاز طی سالهای 
اخیر علی رغم پشت سرگذاشتن قریب به 6 دهه از عمر نیروگاه 
اســت. ازاین رو بُعد تاریخی و نمادین یکی از مشخصه های مهم 

آن است.
این نیروگاه متشــکل از 4 واحد بخاری آلســتوم فرانسه با توان 
نامی 4*10مگاوات اســت که بــا نگرش به اســتقرار در حوزه 
شهری تهران بزرگ تغذیه مســتقیم و بدون تلفات، برق منطقه 
تجاری مســکونی پیرامونی را بر عهده دارد کــه برق تولیدی از 
طریق پســت 230/63/20 شــهید فیروزی مصارف منطقه را 
تغذیه می  کند. ســوخت نیروگاه به مالحظه استقرار در منطقه 
مسکونی انحصاراً گاز طبیعی اســت. نیاز حاد شبکه برق کشور 
و موقعیت ویژه اســتقرار در قلب تهران صرف نظر از بُعد تاریخی 
،تداوم بهره برداری از نیروگاه طرشت را ضمن اجرای طرح های 
بهره وری انــرژی بامالحظه فن آوری آن ایجــاب می کند. وجه 
مطلوب محیط زیســتی این نیروگاه واجد اهمیت ویژه اســت 
بطوریکه عالوه بر حذف کامل سیســتم آالینده ســوخت مایع، 
با توسعه فضای ســبز مشــجر و مفرح نقش کاماًل مساعدی را 
ایفا می کند. در همین راســتا پساب سیســتم خنک کن برای 

آبیاری فضای سبز هدایت شده است. همچنین از طریق اجرای 
پروژه تأمیــن آب خنک کن نیروگاه بــا روش RO صرفه جویی 
قابل مالحظــه ای در برداشــت آبــی ســطحی و زیرزمینــی 
به عمل آمده و با ادامه فاز دوم، پســاب مــازاد بر مصارف آبیاری 

بسیار محدود خواهد گردید.
مقارن با تأسیس شرکت O&M با عنوان »شرکت بهره برداری 
نیــروگاه شــهید فیــروزی« در ســال 1380 مرکــز آموزش 
ســیموالتور نیروگاهی به مالحظه قرار داشتن نیروگاه طرشت 

نیز شکل گرفت.
شایان ذکر است انجام مأموریت »مشــارکت در رویکرد بهره ور 
و نوین توســعه تولید پراکنده« از طریــق راهبری مرکز مربوط 
 CHP ضمن بهره برداری و نگهــداری مولد نمونه )DGPC(
ساختمان وزارت نیرو طی 10 سال اخیر صورت پذیرفته است. 
همچنین برنامه ریــزی عملیاتی برای افزایش تــوان و راندمان 

نیروگاه انجام شده است.
این نیروگاه در ســال 97 با ضریب آمادگــي 99.11 درصدي با 
حداکثر تــوان، آمادگي تأمین انرژي مطمئن موردنیاز شــبکه 
در شــرایط بحراني پیک را دارد. هدف اصلــي پروژه های بهبود 
و بهینه ســازی حفظ و ارتقاء راندمان واحدهاي بخار موجود در 
حد راندمان طراحي اســت که عمده فعالیت آن شامل اورهال 
توربین هــای بخــار و تجهیــزات مربوطه، ري تیــوب بویلرها، 
کندانســورها و هیترها توســط واحدهاي تعمیراتي نیروگاه و 
بعضاً پیمانکاري است. ازاین رو در سال جاري واحد S4 بخار این 

مجموعه تحت تعمیرات اساســي قرار گرفته و عالوه بر اورهال 
توربین، روتور ژنراتور واحد نیز در حال Rewinding اســت. 
از طرفي با توجه به قدمت نیروگاه در تعدادي از سلول های برج 
خنک کن نیروگاه تعمیرات نوسازي اســتراکچر فوالدي انجام 
شــده و نیز در طراحي پره هاي فن سلول هاي برج خنک از مواد 
جدید کامپوزیتي بهره گرفته شده اســت. در ضمن اصالح و به 
روزســاني سیســتم راه انداز الکتروموتورها و تجهیز به سیستم 
SOFT STARTER در بخش هــاي مختلف نیــروگاه اجرا 

شده است.
با توجه بــه ماهیت طراحي خــاص نیروگاه طرشــت و پارالل 
بودن واحدهــاي مجاور با یکدیگر به ندرت شــاهد خروج کامل 
یک واحد از مدار بوده ایم، بااین حال بــا نصب تجهیزات رزرو به 
قابلیت اطمینان مجموعه افزوده شــده اســت، در این راستا در 
سال جاري دو دستگاه بویلر فید پمپ )BFP( از نوع مکانیکال 

سیل خریداري و در حال نصب مي باشند.

نیروگاه طرشت ؛ طالیه دار توسعه پایدار 
در صنعت بـرق کشور
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 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

از دیگر پروژه های افزایش راندمان و ظرفیت نیروگاه مي توان به 
نصب یک واحــد گازي 25 مگاواتي هیتاچي H25 در مجاورت 
نیروگاه بخار فعلي اشــاره نمود )در شــرف اتمــام نصب و آغاز 
راه اندازی( که بــا راه اندازی آن عالوه بــر افزایش ظرفیت کلي 
نیروگاه شــاهد افزایش کلي راندمان نیــز خواهیم بود. در حال 
حاضر این پروژه در مراحل پایاني نصب اســت؛ که طی 20 ماه 

گذشــته فعالیت هایي از قبیــل جانمایي پروژه، 
خاک برداری و تسطیح، احداث دیواره هاي حائل، 
گودبرداری و احداث فونداسیون توربین، ژنراتور 
و ســایر تجهیزات، نصب تجهیزات در ســاختگاه 
 ،GAC ،توربین، ژنراتــور، گیربکس، کولر روغن(
 ،Substation ترانس اصلي و ...(، احــداث اتاق
پایپینگ و وایرینــگ و فعالیت هاي مختلف دیگر 
در زمینه سویل، ابزار دقیق و مکانیک اشاره نمود. 
امید اســت تا با یاري خداوند و تــالش مضاعف 
متصدیان، این پروژه تا پیک تابستان 98 در مدار 

تولید و بهره برداري قرار گیرد.
 درنهایت در برنامه ریزی و مطالعات آتي به منظور 

بهره گیري از روش های نوین و کاراي تولید انرژي 
این نیــروگاه قصــد جایگزیني واحدهــاي بخار 
موجود را با مولدهاي پایه گازسوز مدرن با راندمان 
باال دارد تا بدین ترتیــب عالوه بر افزایش ظرفیت 
و راندمان، به میزان قابل توجهــی از مصارف آبي 

نیروگاه نیز کاسته شود.
بارزترین.موفقیت.ها.و.اقدامات.مدیریتی.
این.شرکت.طی.دوره.10.ساله.اخیر.که.در.

جهت.تحقق.آرمان.و.بهبود.مستمر.سازمان.
و.با.اتخاذ.رویکردهای.نوین.مدیریتی.صورت.پذیرفته.

است.عبارت.اند.از:
  احراز جایگاه برجســته در فرآیند ارزیابی »همایش مدیران 

ارشد وزارت نیرو«
EFQM اخذ تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی  

   تدوین استراتژی و برنامه ریزی راهبردی و جاری سازی آن از 
طریق پایش مستمر برنامه های عملیاتی

  نهادینه سازی ممیزی مراقبتی سیســتم یکپارچه مدیریت 
)IMS(

  انتشار کتاب آرمان مشترک ضمن اختیار جمله عمومی »ما 
برآنیم تا طالیه دار توسعه پایدار در صنعت برق کشور باشیم«.

  تشــکیل کمیته اتاق فکر و پرداختن به مقوله هایی از قبیل 

CRM و مدیریت تکنولوژی ضمــن اخذ گواهینامه بین المللی 
مربوطه.

کسب.افتخارات.و.استاندارهای.مدیریتی:
ISO 9001-2015 گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت  
 ISO گواهینامــه سیســتم های مدیریت زیســت محیطی  

14001-2015
  گواهینامه سیســتم های مدیریت ایمنــــی و بهــــداشت 

OHSAS 18001-2007 حرفه ای
5S گواهینامه مدیریت نظام آراستگی  

HSE گواهینامه مدیریت  
  گواهینامــه سیستم های مدیــریت شکایــات مشتــریان 

ISO 10002:2014
 ISO گواهینامه سیســتم های مدیریت رضایت مشــتریان  

10002:2014
  تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی

  نخستین شــرکت ایرانی دارنده گواهینامه سیستم مدیریت 
فناوری در کسب وکار از مرجع معتبر شرکت AGR سوئد.

 رتبه اول ارزیابی عملکرد مدیران در بین نیروگاه های کوچک 
و متوسط در سال 94.

  رتبه دوم ارزیابی عملکرد مدیــران در بین کل نیروگاه ها در 
سال 95.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

عملکرد شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
طول خطوط انتقال و فوق توزیع استانتعداد و ظرفیت پست ها در استان

پروژه های اجرا شده برای عبور از پیک سال 1397

  27 پروژه اجرا شده: 7 پروژه در منطقه سیستان، 4 پروژه در زاهدان و 16 پروژه در بلوچستان )شامل 12 
پروژه در منطقه ایرانشهر و نیکشهر، 2 پروژه سراوان و 2 پروژه در چابهار(

  مالحظــه می گردد علی رغم مشــکالت نقدینگی تقریبــًا همه پروژه های ابالغی طبق برنامه اجرا شــده اســت. همچنین 
ســه پروژه خط 400 کیلوولت زاهدان-بم، خط 132 کیلوولت سیرکان- ســراوان)قطعه دوم( و پست موقت سیرکان در 

صورت تأمین نقدینگی تا پایان سال 97 به بهره برداری خواهند رسید.

برنامه ریزی
 توسعه شبكه 

انتقال و فوق توزیع

400KV 230KV مجموع

انتقال 586 4365 4951

63 KV و
 132 KV اختصاصی مجموع

فوق توزیع 3149 498 3607

جمع انتقال و فوق توزیع 8558

 * در آمار تفصیلی 95 پست های بالفصل نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و بمپور به علت نداشتن ترانس انتقال منظور نشده و تعداد
ایستگاه های انتقال 19 میباشد. ترانس های 230 پست دلگان نیز در اواخر بهمن ماه 96 برکنار گردید.

* * تعداد 12 ایستگاه فوق توزیع در پست های انتقال بهره برداری میگردد.
* * * ایستگاه های اختصاصی )نهالستان،حرمک،آب شیرین کن،سیمان خاش، سیمان زابل و مس چهل کوره(

اهداف و چشم اندازها در تدوین برنامه ششم:

تأمین برق مطمئن، پایدار و استاندارد

..اجرای.خطوط.انتقــال.400.کیلوولت.جهت.ارتباط .
.مناطق.شــمال-.مرکز.و.جنوب.اســتان.به.یکدیگر.و
.اتصال.به.شــبکه.سراســری.جهت.تقویت.پایداری.و

.افزایش.قابلیت.تبادل.انرژی.
..تأمین.انرژی.مورد.نیاز.سرمایه.گذاران.در.کلیه.نقاط .

.استان.

رفع کامل افت ولتاژها در مناطق روستایی

 فراهم ســاختن زیرســاختها برای تبدیل استان به
 هاب انرژی الکتریکی منطقه و افزایش صادرات به

کشورهای همسایه

 ایجاد زیرساختها برای توسعه سرمایه گذاری جهت
احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در استان

تعداد عنوان ردیف
اعتبار کل پروژه حجم عملیاتپروژه

)میلیون ریال(
اعتبار مورد نیاز 
)میلیون ریال(

درصد رشد تأسیسات 
نسبت کل تأسیسات در 

ابتدای سال 1396

پروژه های  بخش خطوط 1
12 درصد109831,643,500437,000)کیلومتر مدار(

پروژه های بخش پست 2
19 درصد1712061,693,000416,000ها )مگاولت آمپر(

3,336,500853,000-27 جمع کل 
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 ”1396آمار تفصیلی صىؼت برق ايران “:مرجغ
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شبکٍضریب آمادگی شاخص   

صذ
 در

( 6624)ساعات در ديرٌ * تعذاد کل مذارَای شبکٍ اوتقال یا فًق تًزیع / مجمًع ساعات در مذار بًدن کلیٍ مذارَای شبکٍ اوتقال ي فًق تًزیع )  ضریب آمادگی شبکٍ
 (درصذ)

 ريوذ سطح يلتاش
 97ما9ٍَ 96ما9ٍَ 96سال 95سال  94سال  93سال 

 99.82 99.91 99.72 99.4 97.2 95.9 اوتقال
 99.62 99.61 99.54 99.4 99 98.7 فًق تًزیع

 (ديسپاچیىگ مىطقٍ)مرجغ آمار 

روند اجرای برنامه ها

پروژه های در دست اقدام جهت گذر از پیک سال 1398و 
باقیمانده از گذر سال 1397-جمع بندی

برنامه ششم توسعه  
1401-1396

  در بخش خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو بیش از شصت درصد 
و در بخش پستهای برق بیش از صد درصد حجم تأسیسات موجود 

در طول برنامه ششم توسعه، افزایش خواهد یافت.

برنامه های
 گذر از پیک 98

مقایسه 10 ساله پیک بار همزمان و غیر همزمان استان

شاخص ضریب آمادگی شبکه

شاخص  های کلیدی

شاخص های عملكردی شرکت

پایان برنامه 
پستهای انتقال و خطوط انتقال و فوق توزیع: پنجم توسعه

فوق توزیع:

6230 مگاولت آمپر7901 کیلومتر مدار

پایان برنامه 
پستهای انتقال و خطوط انتقال و فوق توزیع: ششم توسعه

فوق توزیع:

13667 مگاولت آمپر13156 کیلومتر مدار

میلیون ریال

اعتبار مورد نیازاعتبار کلحجم عملیاتتعداد پروژهعنوان ردیف

1
خطوط

 در دست اقدام 
)کیلومترمدار(

91,2233,332,0002,570,000

2
پستهای 

در دست اقدام 
)مگاولت آمپر(

117102,615,000805,000

5,947,0003,375,000 20جمع کل 

 گردآوری: معاونت تحقیقــات و برنامه ریزی و دفتر
روابط عمومی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
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آیین افتتاح 312 پروژه  شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
با اعتباری بالغ بر 73میلیارد  ریال

مهندس علیرضا علیزاده
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق  استان زنجان
پس از پیروزی انقالب اســالمی دربهمن ماه  سال 57 ، علیرغم 
مســایل و چالش های ســالهای نخســت انقالب از جمله آغاز 
تحریم هاي اقتصادي ، سیاســي و جنگ هشت ساله که اغلب 
تأسیسات صنعت برق هدف دشــمن قرار گرفت به طوري که 
پس از پایان جنگ حدود 2200 مگاوات از ظرفیت نیروگاهي، 
خطوط و پست ها آســیب دیده بود  که ترمیم آن ها کوششي 
سخت و شوقي حماسي را طلب مي نمود . ولی به حول قوه الهی  
و در سایه هدایت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری)مدظلــه العالی( ،  دولت ها  
درکناراهداف سیاسی ، چشــم اندازهای اقتصادی را نیز دنبال 
کردند و درحوزه اقتصادی بویژه توسعه صنعت زیرساختی برق 

به حرکت خود ادامه دادند. 
صنعت بــرق به عنوان صنعتــي زیربنایي، نقش حساســي در 
همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي کشــور دارد. انرژي برق امروزه 
به عنوان عاملي کلیدي در توســعه صنعتــي، رونق اقتصادي 
و رفاه اجتماعي شــناخته مي شــود. در عین حال این صنعت 

سرمایه اي، برترین صنعت کشور است. 
یقیناً صنعت برق  در تحقق شــعار »حمایــت از کاالي ایراني« 
نیز نقش بسیار مهمی ایفامی کند  چرا که  تولید برق مطمئن و 
پایدار نقش حیاتي را براي تــداوم فعالیت منظم صنایع داخلي 

بر عهده دارد.
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان از ابتــدای پیروزی 
شکوهمندانقالب اسالمی تاکنون هم راستا با سایر شرکت های 
برق کشور مســیر رشــد و ترقی خودرا ســپری کرده است و 
درمقایسه با سایر کشــورهای منطقه وجهان )بطوریکه با انجام 
صادرات برق به پنج کشور همســایه ، بزرگ ترین صنعت برق 
منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان بشــمار می رود(  در 
شــاخص های مختلف کمی وکیفی دارای کارنامه درخشــانی 

است.
انقالب اســالمی ایران ســرآغازی برای جهش در صنعت برق 
رسانی به نقاط مختلف استان زنجان  شــده به گونه ای که در 
حال حاضر با داشتن 442هزار مشترک برق صد درصد مناطق 
شــهری و روســتایی باالی 10خانوار از نعمت بــرق بهره مند 
هســتند و طی چهل سال اخیر بطور متوســط مشترکین برق 

سالیانه 12.8درصد رشد داشته است. 

درسال1397 ازمجموع 1629 پروژهء تعریف شده با اعتباری 
بالغ بر 634 میلیارد ریال ، تعــداد890 پروژه با صرف مبلغی 

بالغ بر 202میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری رسیده است.
به مناســبت آغاز چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی ، تعداد 312 پروژه در بازه زمانی ایام دهه فجر با اعتبار 
73میلیارد ریال به بهره برداری می رسد . این در حالیست که 
در ســال جاری و به مناسبت بزرگداشت ســالروز آزاد سازی 

خرمشهر و هفته دولت تعداد 569 پروژه   افتتاح شده است.

گفتنی اســت پروژه های قابل افتتاح شامل طرح های تامین 
بــرق واحدهای صنعتــی ، تجــاری ، بهداشــتی و درمانی، 
آموزشی، کشــاورزی ، مجتمع های مسکونی و برق رسانی به 

دو روستای جدید می باشد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن از 
افتتاح دو پروژه پست و کلنگ زنی یک نیروگاه 25 
مگاواتی با اعتبــاری بالغ بر 1160 میلیارد ریال در 

ایام ا... دهه مبارک فجر خبر داد.
» مهندس عظیم بلبل آبــادی« مدیر عامل 
شــرکت ســهامي برق منطقه اي گیالن 
در خصوص پــروژه های دهــه مبارک 
فجر گفت: پســت 63.20 کیلوولت 
شهرک صنعتی ســپیدرود رشت 
با هــدف تامین بــرق مطمئن و 
پایدار شــهرک صنعتی سپیدرود 
و اطــراف آن و افزایــش ضریــب 
اطمینان شبکه در شــرایط پیک بار 
در دهه مبارک فجر با اعتباری در حدود 
250 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
در خصوص مشــخصات فنی پروژه گفــت: پروژه 
پست 63.20 کیلوولت شــهرک صنعتی سپیدرود 
بــا ظرفیت40*2 مگاولــت آمپــر، دارای دو فیدر 
خط 63کیلوولت، دو فیدر ترانس 63کیلوولت، دو 
فیدر ورودی 20کیلوولــت و 12 فیدر خروجی 
20کیلوولت و 4 فیدر خازنی بوده و همچنین 
 AIS سیستم عایقی پســت از نوع سیستم

می باشد.
بلبــل آبــادی ادامــه داد: همچنین 
عملیــات کلنگ زنی نیــروگاه 25 

مگاواتی مولد مقیاس کوچک مســکن مهر رشــت 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، با اســتفاده از 
تسهیالت صندوق توسعه ملی و با عاملیت صندوق 
تعاون در محدوده مســکن مهر رشــت با اعتباری  
حــدود 800 میلیارد ریــال را دهه مبــارک فجر 

خواهیم داشت.
مدیر عامل شرکت ســهامی برق منطقه ای گیالن 
با بیان اینکه نیــروگاه 25 مگاواتــی مولد مقیاس 
کوچک مسکن مهر رشت دارای دو دستگاه ژنراتور 
12/5 مگاواتی مدل MAN می باشــد، افزود: این 
نیروگاه عالوه بــر تامین برق مطمئن مشــترکین 
محــدوده مســکن مهــر ، موجب تقویت شــبکه 
برق شهرســتان رشت خواهد شــد. ضمن اینکه با 
راه اندازی سیستم CHP نیروگاه ، تامین سیستم 
گرمایشــی مورد نیاز واحدهای مسکونی و تجاری 
موجود در محدوده مســکن مهر بــا فراهم نمودن 

تمهیدات الزم امکانپذیر خواهد بود.
ظرفیــت  افزایــش  آبــادی  بلبــل  مهنــدس 
ترانسفورماتورهای پست رشــت مرکزی را از دیگر 
پروژه های افتتاحی دهه مبــارک فجر عنوان کرد 
و گفت: پروژه افزایش ظرفیت ترانســفورماتورهای 
پســت63.20 کیلوولت رشــت مرکزی از 30*2 
مگاولت آمپر به 40*2 مگاولت آمپر از دیگر پروژه 
های افتتاحی دهه مبارک فجر شــرکت ســهامی 
برق منطقه ای گیالن اســت که با هــدف افزایش 
پایداری شــبکه فــوق توزیع و جلوگیــری از قطع 
برق مشترکین محترم شهر رشــت با اعتباری بالغ 
بــر 110 میلیارد ریال افتتــاح و به بهره 

برداری خواهد رسید.
گفتنی است که افتتاح پروژه های 
پســت 63.20 کیلوولت شهرک 
افزایش  ســپیدرود،  صنعتی 
ترانسفورماتورهای  ظرفیت 
پســت رشــت مرکزی 
و پــروژه کلنگ زنی 
نیروگاه 25 مگاواتی 
مقیــاس  مولــد 
مســکن  کوچک 
مهر رشت با اعتباری 
بالغ بــر 1160 میلیارد 
ریال در ایام ا... دهه مبارک 

فجر صورت خواهد گرفت.

دو پروژه افتتاحی و یک پروژه کلنگ زنی با اعتباری
 بالغ بر 1160 میلیارد ریال

پروژه های دهه مبارک فجر شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن :
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

افزایش بیش از 18 هزار 
کیلومتر شبکه توزیع برق 
در استان مرکزی بعد از 

پیروزی انقالب

آغاز عملیات 
اجرایی و افتتاح

 13 پروژه شاخص 
توزیع برق استان 
مرکزی در دهه فجر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از 
آغاز عملیات اجرایی و افتتاح 13 پروژه شــاخص توزیع 
برق اســتان مرکزی همزمان با آغاز چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی با اعتباری بالغ بر 854 میلیارد 

ریال خبرداد.
مهندس محمد الــه داد، احداث کانال تأسیســات بازار 
تاریخی اراک و اصالح شــبکه توزیع برق فاز اول، اتصال 
به شبکه نیروگاه خورشیدي 100 کیلوواتي در شهرک 
صنعتي خیرآباد، تأمین برق 15000 متقاضی در سطح 
استان مرکزی و نصب 12000 دستگاه کنتور هوشمند 
جهت مشترکین دیماندی در سطح استان مرکزی را از 

جمله پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر عنوان کرد.
وی اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق در سطح 
اســتان مرکزی، اصالح و احداث 5000 دستگاه چراغ 
روشــنایی معابر در سطح استان و بهســازی و نوسازی 
شــبکه توزیع برق در پروژه روگذر خیابان شریعتی فاز 

اول را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری برشمرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی 
خاطرنشــان کرد: عملیات اجرایی اصالح و بهینه سازی 
شــبکه های توزیع برق روستایی، توســعه و ساماندهی 
شبکه توزیع برق چهار روستای بزرگ شهرستان شازند 
و احداث خروجی های فشار متوســط پست فوق توزیع 

63/20 شهابیه هم زمان با دهه فجر آغاز می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی 
افزود: تجهیز و راه اندازی دو اکیــپ عملیاتی خط گرم، 

و  بهســازی 
نوســازی شبکه 
در  بــرق  توزیع 

ورزش  میــدان 
کانــال  احــداث  و 

فشــار  خروجی هــای 
فوق  پســت  متوســط 

 7 اراک   63/20 توزیــع 
از ســایر پروژه های قابــل افتتاح 

در دهــه فجر اســت.  وی توســعه 
زیرساخت های شهری، افزایش 

اطمینــان  قابلیــت 
تأمین  شــبکه، 

یی  شنـــا و ر
معابرشــهری 

روســتایی  و 
برق  تأمیــن  و 

از  متقاضیــان 
اهداف افتتاح این پروژه ها دانست.

مهنــدس الــه داد تصریح کرد: شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان مرکزی در راســتای تــداوم توزیع 
مطمئن و پایدار نیروی  برق، رضایت مندی مشــترکین، 
اســتفاده بهینه از امکانات و منابع موجــود و بهره وری 
اقتصادی اقــدام به افتتــاح طرح های برق رســانی در 

شهرستان ها و نقاط مختلف استان کرده است.

مدیرعامل.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.اســتان.

مرکزی.از.افزایش.بیش.از.18.هزار.کیلومتر.شبکه.

توزیع.برق.در.استان.مرکزی.بعد.از.پیروزی.انقالب.
اسالمی.خبر.داد.

مهندس.محمد.اله.داد.ضمن.تبریک.فرارســیدن.

چهلمین.ســالگرد.پیروزی.انقالب.اسالمی.با.بیان.

اینکه.طول.شبکه.برق.در.استان.مرکزی.قبل.از.

انقالب.1832.کیلومتر.بوده.است،.گفت:.

این.میزان.بعد.انقالب.به.20.هزار.و.67.
کیلومتر.افزایش.یافته.است.

با.اشــاره.به.اینکــه.تعداد. وی.

ترانس.های.هوایــی.و.زمینی.برق.

در.استان.مرکزی.قبل.از.انقالب.

است،. بوده. دســتگاه. .424

افزود:.این.میــزان.بعد.از.

انقالب.به.12.هزار.و.752.
دستگاه.رسیده.است.

مدیرعامــل.شــرکت.

استان. برق. نیروی. توزیع.

تعداد. کــرد:. بیان. مرکزی.

استان. برق. مشترکین.

قبل.از.انقالب.اسالمی.

57.هزار.308.مشترک.

بوده.است.و.تاکنون.این.

تعداد.به.714.هزار.و.318.
مشترک.افزایش.یافته.است.

وی.با.بیان.اینکــه.تعداد.مشــترکین.صنعتی.و.

کشاورزی.استان.قبل.از.انقالب.192.مشترک.بوده.

است،.اظهار.داشــت:.هم.اکنون.تعداد.مشترکین.

مذکور.به.12.هزار.و.350.مشترک.رسیده.که.نشانگر.

تبدیل.اســتان.به.قطب.صنعتی.و.کشاورزی.کشور.
بعد.از.انقالب.است.

مهندس.محمد.اله.داد،.تعداد.روســتاهای.برق.دار.

قبل.انقالب.را.42.روستا.دانســت.و.تصریح.کرد:.

تمامي.روســتاهای.باالي.10.خانوار.استان.از.نعمت.

برق.بهره.مند.هستند.و.هم.اکنون.تعداد.روستاهای.

برق.دار.1173.اســت.و.ضریب.نفوذ.برق.در.مناطق.
شهری.و.روستایی.100.درصد.شده.است.

مدیرعامل.شرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.مرکزی.

بیان.کرد:.تعداد.پایه.های.روشنایی.معابر.206.هزار.

دســتگاه.اســت.و.این.رقم.قبل.از.انقالب.19.هزار.
دستگاه.بوده.است.
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نگاهی به فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شرکت.توزیع.نیروی.برق.تبریز.در.تاریخ.1375.به.ثبت.رسیده.و.مسئولیت.برق.رسانی.

مطمئن.و.پایدار.در.محدوده.شهرســتان.های.تبریز،.آذرشــهر،.خسروشهر،.اسکو،.

ایلخچی،.سردرود،.باسمنج،.گوگان،.ممقان،.سهند.و.روستاهای.این.مناطق.را.بر.عهده.

دارد..از.بدو.تأسیس.تاکنون.تعداد.مشترکین.شهری.و.روستایی.شرکت.از.336.هزار.و.

229.به.985.هزار.و.507.مشترک،.تعداد.چراغ.های.روشنایی.معابر.از.74.هزار.و.313.به.

198هزار.و.197.شعله.رسیده.و.همچنین.146.روستا.برق.دار.شده.اند..طول.شبکه.فشار.

متوسط.)هوایی.و.زمینی(.3247.کیلومتر،.طول.شبکه.فشار.ضعیف.)هوایی.و.زمینی(.
5945.کیلومتر.است.

در.آذرماه.ســال.جاری.در.راستای.استقرار.دولت.
الکترونیک.و.خدمت.رســانی.سریع.و.آسان.
به.مردم.شــریف.تبریز،.اسکو.و.آذرشهر،.
شرکت.توزیع.نیروی.برق.تبریز.به.عنوان.
در. الکترونیک. ارائه.خدمات. پیشــرو.
استان.آذربایجان.شرقی،.از.16.نرم.افزار.
از. کرد.. رونمایی. خود. خدمت.رســان.
مهم.ترین.ایــن.نرم.افزارها.می.توان.به.
ســامانه.خدمات.غیرحضوری،.سامانه.
سامانه. مردمی،. درخواست.های. مدیریت.

نصــب.و.اصالح.انشــعاب.محل،.ســامانه.
مکانیزه. سیســتم. خاموشی.ها،. اطالع.رسانی.

وصول.مطالبات،.نرم.افزار.تست.و.بازرسی.مشترکین.
اشاره.نمود..این.نرم.افزارها.در.راســتاي.تکریم.ارباب.رجوع،.حذف.مراجعات.حضوري.
مردم.به.شــرکت.و.نیل.به.اهداف.میز.خدمت.الکترونیکي.طراحي.و.مورد.استفاده.قرار.

می.گیرد.
در.چهلمین.بهار.پیروزی.انقالب.اســالمی،.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.تبریز.تعداد.
2264.پروژه.مختلف.با.اعتبار.861.میلیون.و.643.هزار.که.از.ابتدای.ســال.97.با.تالش.
شبانه.روزی.همکاران.این.شــرکت.در.7.محور:.توســعه.و.احداث،.توسعه.فیدرها.از.
پست.های.فوق.توزیع،.ایجاد.قدرت.مانور،.اصالح.و.بهینه.سازی.شبکه،.روشنایي.معابر،.

طرح.های.کاهش.تلفات،.نیرورساني.به.منصه.ظهور.رسانده.است.
در.ایام.ا....دهه.مبارک.فجر.امســال.با.توجه.به.تکثر.تعداد.پروژه.ها،.تعداد.75.پروژه.
با.اعتبار.بالغ.بر.140.میلیارد.ریال.به.عنوان.مهم.ترین.پروژه.های.این.شــرکت.به.مردم.
همیشه.در.صحنه.تبریز،.اسکو.و.آذرشــهر.تقدیم.می.شود..امید.است.که.در.سال.های.
آینده.نیز.شاهد.پیشرفت.چشمگیر.و.توسعه.همه.جانبه.در.این.شرکت.باشیم.چرا.که.

هدف.ما.تأمین.برق.مطمئن.و.پایدار.برای.کلیه.مشترکین.است.
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 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

در چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی 72 پروژه 

بزرگ برق رســانی بــا اعتبــاری بالغ بــر 33 میلیارد و 

783 میلیون تومان در ســطح شهرســتان اصفهان به 
بهره برداری می رسد.

مهندس حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شــرکت توزیع 

برق اصفهان با اعالم این مطلب گفت: دستاوردهای 40 

ساله انقالب نشان دهنده این اســت که ما شاهد توسعه 

کمی و کیفی بسیار پرشتاب در تمام وجوه علم و صنعت 

از جمله صنعت برق به عنوان صنعت پیشرفته و پیچیده 
با استفاده از تکنولوژی های مدرن بوده ایم.

وی در ادامه گفت: صنعت توزیع برق نیز به واسطه نزدیکی 

با نقطه مصرف و تنوع در شرایط و تجهیزات بیشترین فراز 

و نشیب را به همراه داشته اســت اما این شرایط موجب 

نشده تا ما از شاخص های جهانی عقب بمانیم بلکه همراه 

و همگام با آن قدم های بســیار محکمی را برداشــته ایم 

به طوری که در محور برق برای همــه ما از ابتدای انقالب 

تاکنون توانســته ایم بیــش از 99 درصد مردم کشــور 

عزیزمان ایران را از نعمت برق برخوردار کنیم و در استان 

اصفهان هیچ روستای باالی 5 خانوار که سکنه دائم دارند 

بدون برق نیستند، در شاخص بعدی جهانی، که کیفیت 

برق برای جامعه دیجیتال تعریف شده، شرکت توزیع برق 

اصفهان بر اساس سند اســتراتژی خود برای سال 1405 

حداکثر 30 دقیقه خاموشی به ازای هر مشترک در طول 

ســال را هدف گذاری کرده است. در این شاخص استفاده 

از فن آوری هــای نویــن و روز دنیا ازجمله اتوماســیون 

شــبکه، رؤیت پذیری، تحلیل دینامیک اطالعات شبکه 

و اســتفاده از خط گرم )کاربر روی شــبکه برق دار بدون 

قطعی( می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید 

و شاخصه های کیفیت توان در سطح جهانی و قابل قبول 
قرار گیرد.

وی برق رســانی با کربن کم را ســومین شاخص جهانی 

توســعه صنعت برق مطرح نمود که این شرکت با تولید 

2/2 میلیون کیلووات ســاعت انرژی پاک خورشــیدی 

از انتشــار گازهای گلخانــه ای جلوگیری نموده اســت 

و تاکنــون 138 ســامانه خورشــیدی در مکان هــای 

متفاوت نصب شده اســت که در کاهش گازهای مخرب 
محیط زیست نقش داشته است.

مهندس پیرپیران به رشــد تقریباً 6 برابری مشــترکین 

در شهرستان اصفهان از ابتدای انقالب شکوهمند ایران 

اســالمی تاکنون اشــاره کرد و گفت: این رشد در حالی 

است که رشــد مصرف انرژی برق مشترکین بسیار فراتر 

از رشــد تعدادی بوده اســت و نزدیک به 2 برابر میزان 

رشد مشترکین اســت که با توجه به گستردگی استفاده 

از انرژی برق در ســطح جامعه امری اجتناب ناپذیر است 

و امروزه برق به عنوان زیرساخت، زیرساخت ها در تمامی 

عرصه هــای زندگی بــروز و ظهور یافتــه و ایفای نقش 

می نماید و از طرفی دیگر، ضــرورت مدیریت مصرف در 

بین مشترکین را یادآور می شود که نیازمند توجه جدی 
عموم و مشترکین است.

وی خاطرنشــان کرد: در روزهــای اول انقالب حداکثر 

100 خط یا شــبکه اصلی 20 کیلوولت از 11 ایســتگاه 

)پســت( فوق توزیع برق اصفهان را تأمیــن می کرد اما 

اکنون 339 فیدر یا شبکه اصلی از 43 ایستگاه )پست(، 

برق یک میلیون و 154 هزار مشــترک را تأمین می کند. 

نکته قابل توجه این اســت که امروز بــا نصب تجهیزات 

هوشــمند و 10 هزار و 581 کنتور هوشــمند فهام که 

قابلیت قرائت از راه دور را دارا اســت بدون نیاز به حضور 

بهره برداری از 72 پروژه  بزرگ برق رسانی
 در شهرستان اصفهان
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وی اظهار داشت: با توجه به مواجه مستقیم شرکت های 

توزیع با مشــترکین و مردم، توجه به این بخش صنعت 

و برنامه ریزی های گســترده در این بخش در سطح دنیا 

بســیار رایج اســت و ضریب تأثیر توزیع برق در رضایت 

مردم بر همگان مشــخص شده اســت و تالش دنیا در 

راســتای اســتانداردهای جهانی؛ تولید بــرق باکیفیت 

با کمترین میزان خاموشی اســت که این مهم از طریق 

بازسازی شبکه، استفاده از هوشمند سازی و مانیتورینگ 

یا مدیریت دیده بانی شــبکه، به روزرســانی تجهیزات و 
بهره گیری از فن آوری های نوین به دست می آید.

مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق 

اصفهان در خصــوص کنترل و مدیریت شــبکه گفت: 

برای کاهش خاموشی های برق مشــترکین و همچنین 

به منظور افزایش قابلیت مانور شــبکه فشــار متوسط و 

اطمینــان شــبکه، در کمترین زمان و به طــور مکانیزه 

بتوان با مانور فیدرها، خاموشــی برق مشترکین را رفع 

نمود و در این راســتا درحدود 420 نقطه از شبکه های 

زمینی و هوایی فشار متوسط به صورت کامل مانیتور و از 

طریق اعمال فرمان از راه دور نسبت به مدیریت شبکه در 
حداقل زمان ممکن صورت گرفته است.

 AVL وی بــه مدیریت راهبری نــاوگان بهره بــرداری

اشاره کرد و افزود: در راستای اســتفاده بهتر از امکانات، 

تجهیزات و مدیریت بهنــگام، کلیه خودروهای عملیات، 

حوادث و فوریت های برق این شــرکت به این ســامانه 

مجهز شده اند و موقعیت مکانی و حرکت کلیه خودروها 

بر روی نقشــه های GIS شــرکت مشــخص و قابلیت 

ردیابی و هدایت در بهترین مســیر و کوتاه ترین زمان را 

دارا هســتند به طوری که نزدیک ترین خــودرو به محل 

حادثه اعزام و خدمات در اسرع وقت و به بهترین کیفیت 
ارائه می شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 

امروز شــرکت ما به جایی رســیده اســت که باید طبق 

برنامه، چشم انداز و استراتژی به فعالیت خود ادامه دهد، 

برآوردهای دقیق هم ازلحــاظ کمی و هم ازلحاظ کیفی 

که با مطالعــات اجتماعی همراه بوده در تنظیم ســند 

استراتژی شرکت موردتوجه قرار گرفته است و در نتیجه 

این سند در 7 محور به همه واحدهای ستادی و اجرایی 
ابالغ شد.

این مقام مســئول در ادامه گفت: انتظار ما این است که 

در سال 1405 رضایت مردم که برآیند کل فعالیت های 

شرکت در همه ی شاخص های استراتژی است نزدیک به 

100 درصد برســد که برای رسیدن به این مهم طی این 

مدت تلفات انرژی در شبکه توزیع برق اصفهان باید به 5 

درصد کاهش یابد که در حال حاضر این شــاخص 6،67 

درصد اســت؛ در بخش وصول مطالبات انتظار این است 

که 100 درصد درآمدهای حاصل از فروش انرژی وصول 

گردد که تا بتوانیم توســعه و برق رسانی به شبکه ها را به 

بهترین نحو عملیاتی نماییم و در بخش دیگر، ارائه 100 

درصد خدمات به صورت غیرحضوری در سند استراتژی 

تبیین شده است، دقت همکاران و نصب تجهیزات ایمن 

و به روز موجب می شــود تا ما هیچ گونــه حادثه جانی و 
تلفات انسانی را شاهد نباشیم.

وی به دیگر شــاخصه های این سند اشاره کرد و گفت: از 

دیگر شاخصه های این ســند اجرای حداقل 90 درصد از 

پروژه های توســعه و عمرانی شرکت بر اساس برنامه ی از 
پیش تدوین  شده است.

وی کاهش خاموشــی های برنامه ریزی شــده و نشده در 

سطح شــبکه های توزیع را یکی از رســالت های اصلی 

شــرکت توزیع برق اصفهان عنوان نمود و گفت: در این 

سند حداکثر 30 دقیقه خاموشــی به ازای هر مشترک 

در طول سال دیده شده است و اظهار امیدواری کرد که با 

همکاری مردم و مشترکین عزیز اصفهانی تا سال 1405 
باید بیش از 50 درصد رشد بار را مدیریت نماییم.

همکاران، قابلیت رؤیت پذیری بســیاری از پارامترهای 

شــبکه صورت گرفته اســت و امکان اعمال فرمان از راه 

دور نیز میسر شده اســت و همچنین با استفاده گسترده 

از دیگر سامانه ها و تجهیزات گام های بلندی در راستای 
هوشمند نمودن شبکه برداشته  شده است.

وی تصریح کــرد: 95 درصد مراجعات شــرکت در حال 

حاضر غیرحضوری اســت و مــردم تنها بــا یک تماس 

با شــماره تلفــن 38121 می توانند از تمــام خدمات 

فروش و پس از فــروش برق اســتفاده و اطالعات الزم 

را دریافــت نماینــد و همچنین شــماره تمــاس 121 

به صورت شــبانه روزی پاســخگوی فوریت ها و حوادث 

برق است؛ امروزه شرکت توزیع برق اصفهان در راستای 

نوآوری و اســتفاده از فن آوری های نوین در بســیاری از 

موارد به عنوان پایلوت صنعت برق کشــور قــرار دارد و 
مأموریت های ویژه ملی را عهده دار است.
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افتتاح ۸04 پروژه توسط شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

مدیرعامل.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.جنوب.استان.
کرمان.از.افتتاح.804.پروژه.در.ایام.اهلل.دهه.فجر.خبر.داد.
مهدوی.نیا.مدیرعامل.این.شرکت.در.خصوص.پروژه.های.
قابل.افتتاح.به.مناســبت.ایام.مبارکــه.دهه.فجر.گفت:.
سرمایه.گذاری.در.زمینه.توسعه،.اصالح.و.روشنایي.معابر.
و.نیز.برق.دار.کردن.روســتاهاي.جدید.درمجموع.804.
پروژه.با.اعتباري.بالغ.بر.400.میلیارد.ریال.در.دهه.مبارکه.

فجر.افتتاح.می.شود.
وی.افزود:.در.این.ایام..تعداد..39.روســتای.فاقد.برق.نیز.
با.478.خانوار.از.نعمت.برق.بهره.مند.می.شوند..رفع.افت.
ولتاژ.برق.30.روســتا.از.توابع.بخش.مرکزی.قلعه.گنج.و.
افتتاح.پروژه.توسعه.و.رفع.افت.ولتاژ.در.شهرستان.های.
کهنوج.و.فاریاب.از.جمله.این.پروژه.هاســت...مهدوی.نیا.
همچنین.خاطرنشــان.کرد:.حجم.شــبکه.انجام.شده.و.
قابل.افتتاح.شبکه.فشار.متوســط.270.کیلومتر،.شبکه.
فشــار.ضعیف.161.کیلومتر.و.234.دستگاه.پست.توزیع.
است.به.همراه.نصب.5112.دستگاه.چراغ.روشنایی.معابر.
و.همچنین.241.چاه.کشــاورزي.برق.دار.شده.اند...وی.در.
پایان.ســخنان.خود.گفت:.از.ابتدای.سال.جاری.تاکنون.
تعداد.17000.مشترک.جدید.به.خانواده.مشترکین.شرکت.

توزیع.نیروی.برق.جنوب.استان.کرمان.پیوسته.اند.

.رفع افت ولتاژ برق 30 روستا از توابع بخش 
مرکزی قلعه گنج 

پروژه.رفع.افت.ولتاژ.برق.در.30.روســتا.از.دهســتان.

سرخ.قلعه.با.حضور.فرماندار،.معاونت.عمرانی.فرماندار،.

مدیر.برق.شهرســتان.عنبرآباد.و.جمعی.از.مسئولین.به.
بهره.برداری.رسید.

فرماندار.قلعه.گنج.در.این.ِآئین.بیان.داشــت:.با.توجه.

به.اقدامات.شایســته..و.پیگیری.هــای.مدیریت.برق.

شهرســتان.قلعه.گنج.توانســتیم.افت.ولتاژ.برق.را.در.
روستاهاي.شهرستان.قلعه.گنج.به.حداقل.برسانیم.

مجاز،.مدیر.برق.شهرســتان.قلعه.گنج.در.این.نشست.

خاطرنشــان.کرد:.رفع.افت.ولتاژ.در.30.روستا.از.توابع.

بخش.مرکزی.قلعه.گنج.بــا.اعتباری.بالغ.بر.یک.میلیارد.
و.دویست.و.چهل.میلیون.تومان.به.بهره.برداری.رسید.

مجاز.افزود:.3400.خانوار.از.ســی.روستا.از.توابع.بخش.

مرکزی.در.حومه.دهســتان.سرخ.قلعه.در.زمینه.توسعه.

شــبکه،.اصالح.و.رفع.افــت.ولتاژ.خدمــات.دریافت.
نموده.اند.

وی.همچنیــن.از.نصب.ترانســفورماتور.و.تجهیزات.و.

شــبکه.کابل.خود.نگهدار.در.روستای.گجک.سرخ.قلعه.

خبر.داد.و.گفت:.تابستان.گذشته.در.پی.بازدید.فرماندار.

قلعه.گنج.از.این.روســتاها.به.مردم.قول.مساعدت.داده.

شد.و.خوشــبختانه.توانســتیم.با.پی.گیري.فرماندار.و.

همکاران.زحمتکش.شرکت.توزیع.برق.مشکل.افت.ولتاژ.
این.مناطق.را.حل.کنیم.

افتتاح پروژه توسعه و رفع افت ولتاژ در 
شهرستان های کهنوج و فاریاب 

رضوی.علــوی.مدیر.دفتر.روابــط.عمومی.در.خصوص.

پروژه.های.افتتاح.شده.به.مناسبت.دهه.مبارک.فجر.در.

شهرستان.کهنوج.بیان.نمود:.پروژه.های.مذکور.با.حضور.

فرماندار،.امام.جمعه،.مدیر.برق.شهرســتان.کهنوج.و.

جمعي.دیگر.از.مسئولین.با.اعتباري.بالغ.بر.سي.میلیارد.
ریال.هزینه.افتتاح.شدند.

وی.افــزود:.پروژه.رفع.افت.ولتاژ.در.این.شهرســتان.با.

احداث.82.کیلومتر.خط.فشار.متوســط،.18.کیلومتر.

خط.فشار.ضعیف.و.نصب.شش.دستگاه.ترانسفورماتور.

به.تعداد.1100.خانوار.انجام.شد...رضوی.علوی.همچنین.

بیان.نمود:.41.طرح.توسعه.و.رفع.افت.ولتاژ.با.اعتبار.پنج.

و.نیم.میلیارد.تومان.در.شهرستان.فاریاب.به.بهره.برداری.

رسید.که.19.طرح.در.مرکز.شهر.و.22.طرح.در.روستاهاي.
توابع.انجام.شده.است.

افتتاح ۸04 پروژه توسط شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان
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تقدیر و تشکر قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر 
قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.طرح.مسکن.مهر.طی.اهداء.لوح.
تقدیری.از.زحمات.مدیرعامل.و.پرســنل.این.شرکت.تقدیر.و.تشکر.

نمود.
در.قسمتی.از.این.لوح.چنین.آمده.اســت:.این.لوح.سپاس.به.پاس.
قدردانی.از.درایت،.پشتکار.و.بذل.عنایت.ویژه.جنابعالی.در.افتتاح.
و.بهره.برداری.از.1652.واحد.مســکن.مهر.اســتان.کرمان.تقدیم.
مي.شود..از.پروردگار.متعال.توفیق.روز.افزون.شما.را.در.ظل.توجهات.
حضرت.ولی.عصر.)عج(.و.رهنمودهاي.داهیانه.رهبر.معظم.انقالب.در.

خدمتگزاری.به.نظام.مقدس.جمهوري.اسالمي.ایران.خواستارم.
مدیر.دفتر.روابط.عمومی.در.خصوص.تعداد.منازل.مسکونی.مسکن.
مهر.برق.دار.شده.تحت.حوزه.عملیاتی.شــرکت.بیان.نمود:.از.سال.
89.تاکنون.بیش.از.دوازده.هزار.مســکن.مهر.را.با.اعتباری.بالغ.بر.ده.

میلیارد.و.220.میلیون.ریال.برق.دار.کرده.ایم.
وی.افزود:.هم.اکنون.تمامی.مسکن.مهر.تحت.حوزه.عملیاتی.شرکت.
توزیع.برق.جنوب.اســتان.کرمان.که.آماده.بهره.برداری.هســتند.

برق.دار.شده.اند.
رضوی.علوی.همچنین.خاطرنشــان.کرد:.مقدار.67.کیلومتر.شبکه.
فشار.متوسط.و.بیش.از.81.کیلومتر.شبکه.فشار.ضعیف.و.همچنین.
201.دستگاه.پست.احداث.در.خصوص.مسکن.های.مهر.احداث.شده.

است.
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افتتاح و کلنگ زنی 101 پروژه برقی
 در استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از افتتاح و کلنگ زنی 101 پروژه برقی به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در استان همدان خبر داد.

شــهیدی گفت: از 83 پروژه قابل افتتاح 18 پروژه با اعتبار 
137 میلیــارد و 256 میلیون ریال در همــدان، 6 پروژه با 
اعتبار 110 میلیــارد و 944 میلیون ریــال در مالیر، 10 
پروژه با اعتبار 27 میلیــارد و 104 میلیون ریال در نهاوند 
و 6 پــروژه با اعتبــار 22 میلیارد و 960 میلیــون ریال در 

تویسرکان به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: 10 پروژه بــا اعتبار 35 میلیارد و 84 میلیون 
ریال نیز در اســدآباد، 7 پروژه با اعتبار 49 میلیارد و 882 
میلیــون ریال در بهار، 13 پــروژه با اعتبــار 44 میلیارد و 
662 میلیون ریــال در کبودرآهنگ، 5 پروژه با اعتبار 100 
میلیارد و 744 میلیون ریــال در رزن و 8 پروژه با اعتبار 6 

میلیارد و 358 میلیون ریال در فامنین افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کــرد: عمده پروژه هایی کــه در دهه فجر بــه بهره برداری 
می رسند در راســتای تأمین برق متقاضیان جدید، توسعه 
و اصالح و بهینه سازی شــبکه ها، کاهش تلفات و پایداری 

شبکه است.
وی با اشــاره به پروژه های آماده کلنگ زنی ابراز داشت: 

در دهه فجر امســال 12 پروژه بــا اعتبــار 34 میلیارد و 
524 میلیون ریــال با هدف رفع ضعف ولتــاژ، تأمین برق 
متقاضیان جدید، تعدیل بار شــبکه، ایمن ســازی شبکه و 

تأمین روشنایی مناطق مختلف کلنگ زنی می شود.
شــهیدی یادآور شــد: از پروژ ه های آمــاده کلنگ زنی نیز 
7 پروژه با پیش بینی 24 میلیــارد و 920 میلیون ریال در 
همدان، 4 پروژه با اعتبار 9 میلیارد و 128 میلیون ریال در 
نهاوند و یک پروژه با اعتبار 476 میلیون ریال در فامنین در 

نظر گرفته شده است.

افزایش 7 برابری طول 
شبکه توزیع استان طی 

40 سال اخیر
توزیع  مدیرعامــل شــرکت 
نیــروی برق اســتان همدان با 
بیــان اینکه در طول 87 ســال 
از آغاز راه اندازی برق در اســتان، 
تغییراتی از نظر ساختاری در صنعت 
برق ایجاد شــد، گفت: در مرحله اول به 
مدت 35 ســال فعالیت صنعت برق توســط 
بخش خصوصی صــورت می گرفت و در مرحله دوم 

به مدت 26 ســال دولت عهده دار این وظیفه بود و از سال 
1371 در مرحله ســوم فعالیت صنعت بــرق با همکاری 

بخش دولتی و غیردولتی ادامه یافت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
بخش دیگر ســخنان خود به سیر تحول صنعت برق استان 
همدان اشاره و عنوان کرد: در سال 1357 تعداد مشترکین 
صنعت برق 86 هزار مشترک، روســتاهای دارای برق 94 
روســتا، پیک بار اســتان 50 مگاوات و تلفــات انرژی 24 
درصد و باالترین نوع مصرف بــا 50 درصد مصرف خانگی 

بود.
وی اضافه کرد: با حمالت ایجاد شــده دشمن به تأسیسات 
برق در ســال 1365، موضوع بازســازی تأسیســات 
به عنوان یک ضــرورت مطرح و از ســال 1366 تا 

1372 اقدام به بازسازی تأسیسات برق شد.
شــهیدی با بیان اینکه در جریان بازســازی 
تأسیسات برق، نیروگاه هزار مگاواتی همدان 
وارد مدار شد، تصریح کرد: از سال 66 تا 72 
تعداد 14 پســت فوق توزیع وارد مدار شد 
که به وضعیت و پایداری شبکه کمک کرد.

وی اشاره به اینکه دوره بازسازی تأسیسات 
تا ســال 76 ادامه یافت، افزود: بخشــی از 
پســت هایی که نیاز بــا بازســازی و اصالح 
داشــتند در این بــازه انجام شــد و در نهایت 

پست های فوق توزیع به 18 دستگاه رسید.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکه در سال 71 با شــروع کار شرکت های توزیع 
بحث رویکــرد و توزیع مورد توجه بــود، اظهار کرد: توزیع 
به صورت سنتی اداره می شــد و یکی از اهدافی که وزارت 
نیرو دنبال می کرد در این بود که کار در شرکت های توزیع 
با توجه به گسترشــی که داشــت نیاز به بازنگری بود که 
اساس کار شرکت های توزیع در همین سال اتفاق افتاد و با 
دو موضوع مهندسی کردن بخش توزیع و کاهش هزینه ها 

با دید فنی و اقتصادی همراه شد.
وی با بیــان اینکه در ســال 86 موضوع انتقــال مجمع از 
شرکت های برق منطقه ای به توانیر مطرح شد، تأکید کرد: 
در ســال 86 مأموریت شــرکت توزیع نیروی برق همدان، 
توزیع بــرق مطمئن و پایــدار برای مصرف کننــده بود و 
چشم اندازی هم که برای ســال 1404 داریم این است که 
با به کارگیری جدیدترین فناوری ها جزو ســه شرکت برتر 
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کشور باشیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان بــا تأکید بر اینکه در ســال 57 تنها 
94 روســتا از نعمت برق برخوردار بودند، 

گفت: امــروز 100 درصد روســتاها به 
میزان یک هزار و 71 روســتا از نعمت 

برق برخوردار هستند.
شــهیدی از افزایش 9 برابری تعداد 
مشترکین صنعت برق استان همدان 
در طول 40 سال اخیر خبر داد و بیان 
کرد: در سال 57 تعداد مشترکین 86 

هزار مشــترک بوده که تا پایان سال 96 
بــا افزایش 9 برابری به میــزان 722 هزار 

مشترک رسیده است.
وی به افزایش 7 برابری طول شــبکه در طول 40 

سال اخیر اشاره و عنوان کرد: خطوط توزیع در سال 57 
به میزان 2 هزار و 700 کیلومتر بود که با افزایش 7 برابری 

امروز به 18 هزار کیلومتر رسیده است.

هزینه کرد 25 میلیارد تومان در بخش اصالح 
شبکه های روستایی استان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
همین خصوص به هزینه کرد 25 میلیارد تومانی در بخش 
اصالح شــبکه های روستایی سخن اشــاره و تصریح کرد: 
تا پایان ســال 96 به میزان 20 میلیارد تومان در راســتای 
اصالح شبکه های روستایی در استان هزینه شده که عالوه 
بر این بر اساس موافقت نامه تنظیم شــده از محل عوارض 
اخذشــده 5 میلیارد تومــان نیز تا اوایل ســال 98 در کل 
روستاهای اســتان هزینه خواهد شــد، همچنین از محل 
اعتبارات داخلی 7 میلیارد تومــان در این خصوص هزینه 

شده است.
وی با بیــان اینکــه در راســتای ارائه خدمــات به بخش 
روستایی 22 دفتر روستایی تشکیل شده است، افزود: این 
دفاتر از اواخر ســال 80 فعال شــده که امروز شرح وظایف 

آنها بیشتر شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با تاکید 
بر اینکه در ســال 96 مصرف انرژی در کشور 255 میلیارد 
کیلووات ساعت بود، تصریح کرد: ســال گذشته در استان 
همدان 3،2 میلیارد کیلووات ســاعت، برق مصرف شد  که 

1،3 درصد مصرف برق کل کشور است.
وی از کاهش 14 درصدی تلفات انرژی طی 40 سال اخیر 
در صنعت برق خبــر داد و بیان کرد: در اوایل انقالب تلفات 
انرژی 24 درصــد بود که در پایان ســال 96 به 10 درصد 

رسیده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی شــده که میزان تلفات انرژی 
تا پایان سال جاری در اســتان به رقم  10.2 درصد برسد، 
اضافه کرد: از ســال 92 تا 96 به طور میانگین هر ساله یک 
درصد تلفات انرژی در کشــور کاهش یافته است به طوری 
که در این بازه 255 میلیارد تومان صرفه جویی شده است و 
بازگشت سرمایه برای کشور در این مدت یک هزار و 200 

میلیارد تومان است.

4 نیروگاه خورشیدی در دهه فجر وارد 
مدار می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: از 
سال 95 در استان همدان 6 نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی 
وارد مدار شــده که چهار نیروگاه خورشــیدی نیز در دهه 

فجر وارد مدار می شود.
وی بیــان کرد: در اســتان بخش تولیــد CHP به عنوان 
نیروگاه های تولید پراکنده 11،8 مگاوات وارد مدار شــده 
و امسال بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال 9 
مگاوات وارد مدار می شــود که درنهایت 20 مگاوات تولید 

پراکنده و 42 مگاوات نیروگاه خورشیدی است.
شهیدی با اشــاره به پروژه های قابل افتتاح شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان طی ایام اهلل دهــه فجر افزود: 
در ایــن ایام 83 پروژه برقی با اعتبــار 534 میلیارد و 996 

میلیون ریال در استان به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان 
کرد: همچنین عالوه بــر پروژ ه های ذکرشــده 4 نیروگاه 
 CHP خورشیدی با اعتبار 28 میلیون یورو و یک نیروگاه

با اعتبار 120 میلیارد ریال افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به اقدامات انجام شده در تغییر الگوی مصرف انرژی تأکید 
کرد: در ابتدای انقالب بیشــتر بحث مصرف مطرح بود اما 
در پایان سال 96، 38 درصد از مصرف در بخش کشاورزی 
و 11 درصد در بخش تولید اســت که در مجموع در استان 
همدان حدود 50 درصــد از بخش مصرفی در بخش تولید 
اســت که برای کشــور از نظر ارزش افــزوده مفید خواهد 
بود و عالوه بــر آن انرژی تنها در بخش غیرمولد اســتفاده 

نمی شود.
وی اضافه کــرد: در بخش تلفات انســانی خوشــبختانه 
ظرف چند ســال اخیر با اقدامات بخــش ایمنی، حوادث 
داخلی شــرکت به شــدت کاهش  یافته و عمدتاً مشکالت 

به مصرف کنندگان مربوط اســت که با عدم رعایت ایمنی 
منجر به حوادث می شود.

وی ابراز داشت: از دیگر پروژ ه های قابل افتتاح نیز اداره برق 
برزول شهرســتان نهاوند است که در راستای ارائه خدمات 

بهتر به مشترکین این منطقه در این ایام افتتاح می شود.

خودباوری و اعتمادبه نفس جوانان مهم ترین 
دستاورد انقالب اسالمی در صنعت برق

شــهیدی در ادامه ســخنان خــود در تبییــن مهم ترین 
دســتاوردهای صنعــت برق در طــول 40 ســال اخیر از 
خودباوری و اعتمادبه نفس جوانان در صنعت برق به عنوان 
مهم ترین دستاورد یاد کرد و بیان داشــت: تا به امروز 90 

درصد تجهیزات تولید داخل است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان 
صدور خدمات مهندسی برق به دیگر کشــورها را از دیگر 
دســتاوردهای صنعت برق در طول 40 سال اخیر برشمرد 
و بیان داشت: امروز صدور خدمات مهندسی به خاورمیانه 

انجام می شود.
شــهیدی در ادامه به اصالح شــبکه های روستایی اشاره و 
بیان کرد: تا قبل از سال 76 مسئولیت تأمین برق روستاها 
بر عهده جهاد ســازندگی بود که با انتقال این مسئولیت به 
وزارت نیرو در اواخر ســال 80 عمده روستاها از نعمت برق 

بهره مند شدند.
 وی با بیان اینکه نگهداری شــبکه های روستایی با مشکل 
روبرو اســت، گفت: خوشــبختانه در دولت تدبیر و امید از 
سال 92 تا 96 با اخذ عوارض از مشترکین غیرکشاورزی و 
روســتایی، منابعی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته شد تا 

در راستای اصالح شبکه روستایی هزینه شود.
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 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

فریدون خودنیا ضمن تبریک چهلمین ســال پیروزی 
انقالب اســالمی افــزود: شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان لرســتان موفق به نصب تعداد 1475 دستگاه 

ترانسفورماتور به مبلغ 30 میلیارد تومان شده است.
وی ادامه داد: از دیگر فعالیت های این شــرکت می توان 
به احداث 241 کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف به مبلغ 
13 میلیارد تومان، احداث 781 کیلومتر شــبکه فشار 
متوســط به مبلغ 35 میلیارد تومــان و نصب 30582 

دستگاه چراغ روشنایی معابر به مبلغ 3/6 میلیارد تومان 
اشاره کرد.

خودنیا تصریح کرد: این شرکت موفق شده است کاهش 
تلفات انرژي اســتان از 10/6 در سال 94 را به 9/71 در 

پایان سال 96 به مبلغ 9 میلیارد تومان برساند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان لرستان 
با اشــاره به دســتاوردهای این شــرکت اضافــه کرد: 
بهره بــرداری از 4 نیروگاه تولید پراکنده توســط بخش 

خصوصی، برق رسانی به 48 روستای بدون برق با صرف 
هزینه 10/85 میلیارد تومــان، بهره برداری از پارکینگ 
خورشــیدي با توان 33 کیلووات و با صرف هزینه 0/85 
میلیارد تومان، بارگیری از پســته ای فوق توزیع گرین، 
خرم آباد 6 و رومشــگان به مبلغ 1/5 میلیــارد تومان، 
تکمیل و بهره برداری از ساختمان اداري مدیریت توزیع 
برق خرم آباد 1 بــه مبلغ 6 میلیارد تومــان و تکمیل و 
بهره برداری از ســاختمان اداري مدیریــت توزیع برق 

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستانشرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
جدول پروژه های قابل افتتاح سال 1397جدول پروژه های قابل افتتاح سال 1397

عنوان پروژه/طرحردیف
حجم کل سرمایه گذاری محل اجرای طرح

طرح/پروژه )میلیارد ریال(

سال کارفرما
شروع طرح

پیشرفت فیزیکی میزان اشتغالزایی
طرح/پروژه

تعداد خانوار 
دائم

نحوه تعداد ترانسفورماتورشبکه مورد نیاز
نوع طرحفهرست بهاءواگذاری بخش بخش\دهستانشهرستاناستان

خصوصی
بخش 
غیر مستقیمدولتی

مستقیم
 “فشار متوسط

)کیلومتر(”
 “فشار ضعیف
25kva50kva)کیلومتر(”

شرکت توزیع امانی7,6-1395018100156,30,430بزنویدالیگودرزلرستانبرقرسانی به روستای سوزر1
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی3,2-1396011100102,50,410پاپیخرم آبادلرستانبرقرسانی به روستای پیر اسد وارک2
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,5-139705100610,210پاپیخرم آبادلرستانبرقرسانی به روستای چشمه عیسی3
قابل افتتاحلرستان

برقرسانی به روستای چم کبود4

شرکت توزیع امانی56-13970910075467100طرحانکوهدشتلرستان
قابل افتتاحلرستان

برقرسانی به روستای چم مراد آباد ) چم گز شرقی(5
برقرسانی به روستای حسین آباد )چم حسین(6
برقرسانی به روستای فوالدکش7
برقرسانی به روستای چم چالگه8
برقرسانی به روستای دولتی جنوبی9

برقرسانی به روستای چم گرداب10
برقرسانی به روستای دولتی شمالی11
برقرسانی به روستای چم گز شمالی12
برقرسانی به روستای چم گز جنوبی13

شرکت توزیع امانی2,7-1397061001020,410مرکزیالشترلرستانبرقرسانی به روستای دارونه14
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1-139706100100,50,210مرکزینورآبادلرستانبرقرسانی به روستای دره دولتمند15
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139705100100,80,210مرکزینورآبادلرستانبرقرسانی به روستای دره دیمه16
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی0,7-139706100100,20,210مرکزیپلدخترلرستانبرقرسانی به روستای پین آباد کلک پیشه17
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139708100100,80,210مرکزیپلدخترلرستانبرقرسانی به روستای روبند )نفت(18
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139705100100,70,310پلدخترلرستانبرقرسانی به روستای مزرعه نفت19
قابل افتتاحلرستان

76,607916660,89,5210جمع

اهم اقدامات شرکت توزیع 
نیروی برق استان لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از کاهش تلفات 
انرژي استان از 10/6 در سال 94 به 9/71 در پایان سال 96 به مبلغ 
9 میلیارد تومان خبر داد.
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شرکت توزیع نیروی برق استان لرستانشرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
جدول پروژه های قابل افتتاح سال 1397جدول پروژه های قابل افتتاح سال 1397

عنوان پروژه/طرحردیف
حجم کل سرمایه گذاری محل اجرای طرح

طرح/پروژه )میلیارد ریال(

سال کارفرما
شروع طرح

پیشرفت فیزیکی میزان اشتغالزایی
طرح/پروژه

تعداد خانوار 
دائم

نحوه تعداد ترانسفورماتورشبکه مورد نیاز
نوع طرحفهرست بهاءواگذاری بخش بخش\دهستانشهرستاناستان

خصوصی
بخش 
غیر مستقیمدولتی

مستقیم
 “فشار متوسط

)کیلومتر(”
 “فشار ضعیف
25kva50kva)کیلومتر(”

شرکت توزیع امانی7,6-1395018100156,30,430بزنویدالیگودرزلرستانبرقرسانی به روستای سوزر1
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی3,2-1396011100102,50,410پاپیخرم آبادلرستانبرقرسانی به روستای پیر اسد وارک2
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,5-139705100610,210پاپیخرم آبادلرستانبرقرسانی به روستای چشمه عیسی3
قابل افتتاحلرستان

برقرسانی به روستای چم کبود4

شرکت توزیع امانی56-13970910075467100طرحانکوهدشتلرستان
قابل افتتاحلرستان

برقرسانی به روستای چم مراد آباد ) چم گز شرقی(5
برقرسانی به روستای حسین آباد )چم حسین(6
برقرسانی به روستای فوالدکش7
برقرسانی به روستای چم چالگه8
برقرسانی به روستای دولتی جنوبی9

برقرسانی به روستای چم گرداب10
برقرسانی به روستای دولتی شمالی11
برقرسانی به روستای چم گز شمالی12
برقرسانی به روستای چم گز جنوبی13

شرکت توزیع امانی2,7-1397061001020,410مرکزیالشترلرستانبرقرسانی به روستای دارونه14
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1-139706100100,50,210مرکزینورآبادلرستانبرقرسانی به روستای دره دولتمند15
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139705100100,80,210مرکزینورآبادلرستانبرقرسانی به روستای دره دیمه16
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی0,7-139706100100,20,210مرکزیپلدخترلرستانبرقرسانی به روستای پین آباد کلک پیشه17
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139708100100,80,210مرکزیپلدخترلرستانبرقرسانی به روستای روبند )نفت(18
قابل افتتاحلرستان

شرکت توزیع امانی1,3-139705100100,70,310پلدخترلرستانبرقرسانی به روستای مزرعه نفت19
قابل افتتاحلرستان

76,607916660,89,5210جمع

بروجرد 2 به مبلغ 4 میلیارد تومان از مهم ترین اقدامات 
این شرکت بوده است.

این مقام مســئول افــزود: رفع ضعف ولتــاژ بخش های 
مختلف شهرســتان کوهدشــت، درب گنبد، طرهان و 
کونانی به مبلغ 2/5 میلیــارد تومان، احداث فیدر جدید 
برای معموالن پلدختر به طول 15 کیلومتر به مبلغ 1/5 
میلیارد تومان، احداث مسیر شاهیوند چگنی به طول 19 
کیلومتر به مبلغ 2 میلیارد تومان، احداث مسیر زیرتنگ 

سیاب کوهدشت به طول 18 کیلومتر به مبلغ 1 میلیارد 
تومان و احداث خط دوم تأمین برق بیرانشهر به مبلغ 1 

میلیارد تومان از کارهای قابل ذکر این شرکت است.
خودنیــا همچنیــن با اشــاره بــه نصب 56 نیــروگاه 
خورشیدی خانگی توسط بخش خصوصی بیان داشت: 
تغییر ســاعات ادارات با همکاری اســتانداری به مدت 
یک ســاعت )از 7:15 به 6:15( جهــت کاهش پیک بار 
و مدیریت مصرف انرژی، احداث شــبکه فشار متوسط 

با هادی فاصله دار در نقاط مشــجر و حســاس به طول 
25 کیلومتر و به مبلغ 3 میلیــارد تومان، خازن گذاری 
در شــبکه فشار متوســط به میزان 21 مگاوات به مبلغ 
2 میلیارد تومــان، نصب کنتورهای هوشــمند فهام به 
تعداد 10226 به مبلــغ 12/8 میلیارد تومان و تعویض 
کنتورهای معیوب و اســتپ به تعداد 8900 دستگاه به 
مبلغ 2/4 میلیارد تومان از اقدامات دیگر شرکت توزیع 

نیروی برق استان لرستان بوده است.
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اکبر حســن بکلو مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی، در مــورد وضعیت 
برق رسانی در اســتان بعد از انقالب شکوهمند اسالمی با اشــاره به اینکه هم اکنون 100 درصد 
شــهرها و 99.22درصد روستاهای اســتان برق رسانی شده گفت: ســال 1357 تنها 96 روستا 
در آذربایجان غربی از نعمت برق برخوردار بودند که امروز تعداد روســتاهای برق رسانی شده به 

2812 رسیده است.
وی خاطر نشــان کرد: هم اکنون 911هزار و 408 مشترک شــهری و 326هزار و 870مشترک 
روستایی در استان از نعمت برق برخوردار هســتند که نسبت به سال 57 قریب به 15برابر شده 

است.
وی اضافه کرد: تعداد پســت های توزیع برق استان نیز طی 40 ســال بیش از 30 برابر شده و به 
19هزار و 74پست رســیده اســت ضمن اینکه طول خطوط 20 کیلوولت به 15هزار کیلومتر و 

خطوط 400 ولت به 12هزار کیلومتر رسیده است
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

افتتاح بیش از 15 میلیارد ريال پروژه برق رسانی در شهرستان بوکان
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: امسال همزمان با ایام اهلل دهه فجر 
تعداد 5 پروژه برق رســانی با جذب اعتباری بیش از 15 میلیارد ریال در شهرستان بوکان مورد 

افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس اکبر حســن بکلو 
درباره طرح های آماده بهره برداری به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
جهت اصالح شبکه فشار ضعیف روســتای "درزیولی" بوکان به طول 730 متر، 1 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق اضافه کرد: بــه منظور تغذیه بــرق متقاضیان جدید در 
محدوده داخل شهر بوکان، عملیات توسعه شــبکه شهری به طول 4 هزار و 200 متر انجام شده 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: اعتباری به مبلغ 8 میلیارد و 20 میلیون ریال برای توسعه شبکه شهری 

جهت تامین برق متقاضیان جدید محدوده داخل شهر بوکان جذب شده است.
حسن بکلو اشاره کرد: برق رسانی به 2 روستای دهکده دامداران "نالشکینه"  و "کانی محمدعلی 
" شهرستان بوکان از جمله پروژه های این شــرکت به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی اســت . برق رسانی به 2 روســتای دهکده دامداران "نالشــکینه"  و "کانی محمدعلی " 
شهرســتان بوکان از جمله پروژه های این شرکت به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی است.
وی ادامه داد: برای بهره برداری از این دو پروژه 6 میلیارد و 359 میلیون ریال اعتبار صرف شــده 

است.

پروژه های شهرستان خوی به ارزش تقريبی۲۰ میلیارد ريال افتتاح می شود
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجــان غربی گفت: پروژه های شهرســتان خوی با 

اعتباری نزدیک به 20 میلیارد ریال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس اکبر حســن بکلو 
گفت: شهرستان خوی در دهه فجر امسال شــاهد افتتاح 4 پروژه با اعتبار مصوب  نزدیک به 20 

میلیارد ریال خواهد بود. 
وی افزود: در جریان افتتاح طرح های شــرکت توزیع نیروی برق اســتان به مناسبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، پروژه برق رسانی به روســتای جعفر آباد شهرستان خوی با 

اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 440 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: به منظور رفع افت ولتاژ تعداد 
شش دســتگاه پســت هوایی با صرف اعتبار مصوب به میزان 2 میلیارد و 980 میلیون ریال در 

شهرستان خوی به بهره برداری می رسد همچنین شبکه 20 کیلوولت هوایی به طول یک هزار و 
100 متر احداث شده است.

وی در ادامه بیان کرد: به منظور تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید در محدوده داخل شهر 
خوی عملیات توسعه شبکه شهری به طول 10 هزار متر به انجام رسیده است. 

حسن بکلو اضافه کرد: به منظور انجام عملیات توسعه شبکه شهری در داخل محدوده شهرستان 
خوی 14 میلیارد و 385 میلیون ریال هزینه شده است

به مناسبت دهه فجر، اصالح و بازسازی شبکه برق روستايی شهرستان مهاباد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: شهرستان مهاباد در دهه فجر امسال 

مديرعامل شرکت توزيع نیروی برق آذربايجان غربی:

تعداد روستاهای برق رسانی 
شده بعد از انقالب

 30 برابر شده است

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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شاهد افتتاح و بهره برداری از 2 پروژه برق رسانی در زمینه توسعه شبکه توزیع برق خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس اکبر حســن بکلو 
گفت: دهه فجر امسال شهرســتان مهاباد، جزو 13 شهرستانی اســت که به مناسبت چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب شاهد افتتاح پروژه های برق رسانی خواهد بود.
وی افزود:شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در راستای تحقق فلسفه وجودی این شرکت 
در جهت تعمیر و نگهداری تاسیســات و تجهیزات اقدام به اصالح و بازسازی شبکه 2 روستای " 

خوخوره" و "کاویان" شهرستان مهاباد کرده است.
حسن بکلو تشریح کرد: جهت تکمیل و اتمام اصالح شبکه این دو روستا به طول 920 متر اعتبار 

مصوب 1 میلیارد و 233 میلیون ریال هزینه شده است.

*انجام.پروژه.های.رفع.ضعف.ولتاژ.از.اولویت.های.شرکت.توزیع.نیروی.برق.می.باشد
وی همچنیــن اضافه کرد: با عنایت به اهتمام ویژه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان در جهت 
رفع ضعف ولتاژ در شــبکه های توزیع، انجام پروژه های رفع ضعف ولتاژ سراسر استان همواره از 

اولویت های این شرکت بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان ادامه داد: درهمین راستا جهت رفع ضعف ولتاژ در 
شهرستان مهاباد تعداد 5 دستگاه پست هوایی احداث شده است که با اعتبار مصوب 2 میلیارد و 

350 میلیون ریال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
الزم بذکر است شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی هشتمین شرکت توزیع بزرگ کشور 

می باشد که وظیفه خدمات رسانی به بیش از یک میلیون و 238 هزار مشترک را بر عهده دارد.

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

از دهه فجر ســال گذشــته تا دهه فجــر امســال 530 پروژه 
برق رســانی با اعتباری بالغ بر 740 میلیارد ریال در ســطح 23 

شهرستان استان اصفهان به بهره برداری رسیده است.
حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: این پروژه ها در شهرســتان های آران وبیدگل، اردســتان، 
برخوار، بویین  و میاندشت، تیران وکرون، چادگان، خمینی شهر، 
خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، 
فریدن، فریدونشــهر، فالورجان، کاشــان، گلپایــگان، لنجان، 

مبارکه، نایین، نجف آباد، نطنز افتتاح شده است.
وی در خصوص طرح فرشــتگان انــرژی نیز گفــت: به منظور 
مشــارکت خانواده ها و همراهی با اداره بــرق در کاهش مصرف 
مشترکان خانگی، طرحی در دو شهرستان کاشان و شاهین شهر 
در مدارس دبیرســتان دخترانه پایه های 9 و 10 و 11 به صورت 
پایلوت در حال اجراســت تا در صورت نتیجه بخش بودن در کل 

استان اجرایی شود.
عالقمندان با بیان اینکه شــرکت توزیع بــرق هیچ محدودیتی 
برای پاداش های مشــارکت مصرف کنندگان ندارد، تصریح کرد: 
بیش از 30 میلیارد تومان ســهم مشارکت به بخش صنعت و در 
بخش کشاورزی 2 میلیارد و 250 میلیون تومان سهم مشارکت 
اختصاص یافت.  وی در ادامه با اشاره به رشد بیش از 63 درصدی 
تعداد مشــترکان برق اســتان اصفهان، گفت: در ابتدای انقالب 
مشترکان برق اســتان 196 هزار و 343 بود اما امروزه در استان 

یک میلیون و 449 هزار و 500 مشــترک برق داریم که 
برابر با رشد 63 درصدی است.

وی همچنین با بیان اینکه در ســال 1357، 
چهــار هــزار و 367 روســتاهای 

برق دار در کشــور وجود 
داشت، اظهار کرد: 

روستاهای برق دار کشــور در پایان سال 1396 به 57 هزار و 30 
روستا رسیده است و روستایی باالی 20 خانوار بدون برق نداریم 
و در اســتان اصفهان همه روســتاهای باالی 10 خانوار برق دار 

هستند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 98 درصد متقاضیان انشــعاب برق و 91 درصد مشترکان 
خدمات خود را از این شــرکت به صــورت غیرحضوری دریافت 
می کنند که ایــن امر در مرکــز خدمات غیرحضوری ســمیع 
37121 ارائه می شــود. وی در خصوص میزان تفاوت تولید برق 
در ابتدای انقالب تا به امروز، افزود: در سال 57 حدود هفت هزار 
مگاوات تولیدبرق در کشور داشتیم که این رقم در پایان سال 96 
بالغ بر 80 هزار مگاوات است و رشــدی 10 برابری داشته است، 
همچنین بیشــتر مصرف ســوخت نیروگاه ها در گذشته از نفت 
کوره و گازوئیل بود در حالی که امروز بیش از 85 درصد سوخت 
آنها از گاز اســت که کمترین حد آلودگی برای محیط زیست را 

دارد.
عالقمندان با اشــاره به رشــد هشــت برابــری در انتقال برق 
پســت های 230 کیلوواتی در کل کشور، تصریح کرد: در ابتدای 
انقالب بخش توزیع خطوط شبکه های فشــار متوسط 32 هزار 
و 77 کیلومتر و فشــار ضعیف 36 هــزا رو 137 کیلومتر بود که 
این رقم در ســال 96 به بیش از 425 هــزار و 133 کیلومتر در 
شبکه فشار متوسط و 361985 کیلومتر 
در شبکه فشار ضعیف افزایش 

داشته است.
مـــل  عـا مدیــر
شــرکــــت 
توزیع برق 
اســتان 

اصفهان با بیان اینکه چشــم انداز پنج ســاله این شرکت در سال 
1393 تدوین شده اســت، تصریح کرد: چشم انداز شرکت برای 
سال 98 رسیدن به رتبه یک جایگاه کشــوری، یک هزار و 398 
روز فعالیت بدون حادثه و کاهش خاموشــی ها به 198 دقیقه و 

میزان تلفات شبکه 7،4 است.
وی با اعالم اینکه خاموشی ها در ابتدای برنامه چشم انداز در سال 
1393 حدود 750 دقیقه در ســال بود که در ســال 1397، این 
رقم به 260 دقیقه کاهش داشــته و نســبت به چهار سال قبل 
به طورکلی یک سوم از خاموشی های شرکت کاهش یافته است. 

وی در خصــوص نصب ســامانه مانیتورینگ پایش در اســتان 
افزود: این سامانه به صورت پایلوت در فرمانداری شهرستان های 
لنجان و چادگان نصب شده اســت، فرمانداران می توانند برخی 
شاخص های شــرکت توزیع برق شهرســتان خود اعم از میزان 
پیک بار مصرف را به صورت بر خط مشــاهده کنند تا تدابیر الزم 
در زمان های اضطراری در نظــر بگیرند، در صورت رضایت بخش 

بودن این سامانه در فرمانداری های کل استان نصب خواهد شد.
عالقمندان با اشــاره به تدوین سند راهبردی برنامه ریزی شده تا 
سال 1405 برای استان گفت: این سند با عنوان برنامه راهبردی 
در مسیر رؤیت پذیری تا هوشمندسازی تا سال 1405 است که 
اهداف آن رسیدن به یک هزار و 405 روز بدون حادثه، 40 دقیقه 
خاموشی کل ســال، کاهش پنج درصدی تلفات شبکه و به صفر 

رساندن میزان مراجعات حضوری مشترکان در استان است.
وی در خصوص هوشمندســازی شــبکه، اظهار کــرد: 24 هزار 
دستگاه کنتور هوشمند برای مشــترکان دیماندی استان نصب 
شــده که عملکرد همه آن هــا از راه دور قابل رؤیت اســت، این 
کنتورها اطالعات شــبکه را برای شــرکت در 15 دقیقه یک بار 
می فرستد، همچنین شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان 

مرکز داده ششم طرح فهام کشور انتخاب شده است.
وی با اشــاره به طراحی دو اپلیکیشن برای اســتفاده مشترکان 
افزود: در ســامانه نیرونگار و ســامانه فخیم، مشترکان صنایع و 
دیماندی می تواننــد به طور بر خــط اطالعــات موردنیاز خود 
را دریافت کنند که قرار اســت این دو ســامانه به یک سامانه و 
اپلیکیشن تبدیل و دیگر مشــترکان می توانند درخواست نصب 

این اپلیکیشن را داشته باشند.

 اجرای 530   پروژه
 برق رسانی در 23 شهرستان استان اصفهان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین از 
بهره برداری 121طرح شــرکت توزیع نیروی برق استان 

قزوین هم زمان با دهه مبارک فجر خبر داد. 
مهندس سعید بهادیوند چگینی ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ایــران و آرزوی توفیــق روزافزون بــرای خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اســالمی به پروژه های شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین اشــاره کــرد و گفت: 
هم زمان با دهه مبارک فجر، 121 طرح شــرکت توزیع 
برق بــا هزینه ای بالغ بــر 228 میلیــارد و 600 میلیون 
ریال در شهرســتان های )قزوین، آوج، البرز، تاکستان، 
بوئین زهرا و آبیک و شــهر محمدیه( اعم از ســرمایه ای 
)توسعه، اصالحات، نیرورسانی(، مسکن مهر، برق رسانی 

روستایی به بهره برداری می رسد.
وی در ادامــه افــزود: از مجموعــه پروژه هــای مذکور 
تعــداد 30 پروژه در شهرســتان قزویــن، 26 پروژه در 
شهرستان تاکســتان، 10 پروژه در شهرستان آبیک، 5 
پروژه در شهرســتان آوج، 16 پروژه در شهرستان البرز، 
14 پروژه در شهرســتان بوئین زهرا، 20 پروژه در شــهر 
محمدیه و مهرگان به بهره خواهد رســید؛ مشــخصات 

کامل پروژه های مذکور در ســایت 
اینترنتی این شــرکت به نشــانی 
در   www.qazvin-ed.co.ir

دسترس عالقه مندان است.
مهندس بهادیوند چگینی در ادامه 
در خصوص پروژه های برق رسانی 
روستایی گفت: 4 پروژه برق رسانی 
روستایی در شهرستان های قزوین 
و آوج به بهره برداری می رســد که 
روستای کاروانســرا در شهرستان 
محمودآبــاد  روســتاهای  و  آوج 
خزران، اســماعیل آباد، چوبدر در 
شهرســتان قزوین به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی در ادامه به عملکرد مقایسه ای 
قبل و بعد از انقالب اسالمی اشاره 
کرد و افــزود در اکثر شــاخص ها 
نســبت بــه قبــل انقالب رشــد 
فزاینــده ای داشــته ایم از جمله: 
در تعداد پســت های بــرق 1857 
درصد، تعداد چراغ های روشــنایی 
تعــداد  درصــد،   1332 معابــر 

روستاهای برق دار 1060 درصد، مصرف انرژی برق 905 
درصد، تعداد مشترکین 641 درصد، طول خطوط 384 
درصد، حداکثر پیک  بــار هم زمان 330 درصد و ظرفیت 
پســت ها 258 درصد نســبت به قبل از انقالب افزایش 

یافته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین در 
زمینه انرژی های نو گفــت: تمامی اقدامــات در زمینه 
انرژی های نو بعد از انقالب انجام شده از جمله در زمینه 
نیروگاه هــای تولید پراکنده تاکنــون 178 موافقت نامه 
احداث بــا ظرفیت 585 مــگاوات منعقــد و 34 پروانه 
با ظرفیــت 112 مگاوات صادر و 26 قــرارداد با ظرفیت 
90/868 مگاوات مبادله گردیــده، در مورد انرژی بادی 
تاکنون 17 موافقت نامــه احداث با ظرفیت 579 مگاوات 
و 11 پروانه احــداث با 338 مگاوات صــادر و 6 قرارداد 
با ظرفیت 248 مــگاوات مبادله شــده، در مورد انرژی 
خورشــیدی تاکنون 33 موافقت نامه احداث با ظرفیت 
230 مگاوات و 23 پروانه احداث با ظرفیت 143 مگاوات 
صــادر و 10 قرارداد با ظرفیت 39 مگاوات مبادله شــده 

است.
مهندس بهادیونــد چگینی در خصــوص طرح های در 

دســت اقدام گفت: هوشمند سازی شــبکه های توزیع 
برق از طریق پیاده ســازی اتوماسیون شبکه های توزیع، 
اســتفاده از فضای ابر  )Cloud Computing جهت 
حفظ و تبــادل اطالعــات حجیم، اســتفاده از اینترنت 
اشیاء جهت مدیریت مصرف، تجمیع نرم افزارهای مورد 
استفاده شــرکت های توزیع و تحلیل داده های موجود، 
ایجاد امکان قرائت از راه دور اطالعات ادوات اندازه گیری 
و صدور فرامین کنترلی به تجهیزات قدرت در شبکه های 
توزیع، به کارگیــری انرژی های تجدیدپذیــر در تولید 
انرژی الکتریکی، گســترش نیروگاه های تولید پراکنده 
از جمله مهم ترین طرح های در دســت اقدام این شرکت 

است.
وی در پایان با اشاره به ارزیابی های انجام شده از عملکرد 
این شــرکت در ســطح ملی و اســتانی افزود: همکاران 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 24 ساعته مشغول 
ارائه خدمات به مشترکین برق و مردم شریف استان بوده 
و در راســتای جلب رضایتمندی و تکریــم ارباب رجوع و 
صیانت از حقوق شــهروندی بیش ازپیش تالش می کنند 
و این شرکت در ارزیابی های سطح ملی و استانی همواره 
سرآمد بوده اســت ازجمله می توان کسب رتبه شایسته 
تقدیر ویژه در امور فرهنگی و دینی 
در ســطح کشــور و رتبه شایسته 
تقدیر ویژه در ارزیابی ســتاد اقامه 
نمــاز اســتان و همچنیــن عنوان 
دســتگاه برتر اســتانی در ارزیابی 
ســتاد صیانت در بین دستگاه های 
اجرایی اســتان و رتبه های برتر در 
کاهش پیک بار، مدیریت مصرف و 
فعالیت های فرهنگی و ورزشــی را 

نام برد.
مهندس بهادیوند چگینی ادامه داد: 
در پایان الزم است از همه همکاران 
عزیز، خدوم و کوشــا شرکت توزیع 
برق کــه در تمــام نقاط اســتان 
شــبانه روز برای تداوم جریان برق 
مطمئن و پایدار تالش می کنند و از 
مردم گران قدر و شهیدپرور استان 
قزویــن که با مدیریــت در مصرف 
برق همکاری الزم را همواره با این 
شــرکت داشــته اند به ویژه در ایام 
پیک بار تابستان سال جاری تقدیر 

و تشکر نمایم.

همزمان.با.دهه.مبارک.فجر.صورت.می.گیرد

بهره برداری از 121 طرح
شرکت توزیع نیروی برق قزوین

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره پانزدهم
بهمـن1397

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: 
جمهوری اســالمی در 40 سال گذشــته موفق شد به 
128 هزار خانوار روستایی در سراســر استان برق رسانی 

کند.
مهندس محمــد ذاکری افــزود: تا پیــش از انقالب 
اســالمی تنها 6 روســتا در هرمزگان از نعمت برق 
برخوردار بودند اما در آستانه 40 سالگی انقالب، 
یک هــزار و 728 روســتای اســتان برق دار 

شده اند.
به گفته وی، برق رســانی بــه این تعداد 
روســتا نشــان می دهد شــعار عدالت 
محوری انقالب در این حوزه به طور کامل 
تحقق یافته است. تعداد مشترکان نیز از 28 
هزار مشترک در بهمن ســال 1357، به 577 
هزار مشــترک در ســال 1397 افزایش یافته و 
طول شــبکه نیز در همین مدت از 168 کیلومتر به 
24 هزار کیلومتر رسیده است. ذاکری ادامه داد: تعداد 
پســت های برق در 40 سال گذشــته از 305 دستگاه به 
25 هزار و 518 دستگاه افزایش یافته و هم اکنون میزان 
سرمایه صنعت برق استان در بخش توزیع، حدود 20 

هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
در ادامه به پروژه های قابل افتتاح اشــاره کرد و 
گفت: دهه فجر امسال 79 طرح برق رسانی 

بااعتبار 669 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
ذاکری اضافــه کرد: این پروژه ها در قالب طرح های توســعه، 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه و تأسیســات برق و توســعه 

روشنایی معابر استان اجرا شده است. 
وی ادامه داد: این طرح ها شــامل 63 کیلومتر شــبکه فشار 
ضعیف هوایی، 28 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 101 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 13 کیلومتر شبکه فشار 
متوســط زمینی، 377 دستگاه پســت هوایی، 102 دستگاه 
پست زمینی و دو هزار و 723 دســتگاه چراغ روشنایی معابر 

است.
به گفته ذاکری، این شرکت افتخار دارد 4 دهه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، خدمت رسانی به بیش از 677 هزار مشترک 
را در سراسر استان انجام دهد. استان هرمزگان با وسعت 68 
هزار کیلومترمربع دارای 24 هزار کیلومتر شــبکه برق رسانی 
است که کارکنان این شــرکت وظیفه نگهداری از این شبکه 

وسیع را برای تأمین رفاه و آسایش مردم بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: با اضافه شــدن 9 هزار و 712 مشترک جدید 

تعداد مشترکین برق استان به 677 هزار اشتراک یافت.
در دومین روز از دهه فجر و در آیینی با حضور حیدری معاون 
اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری هرمــزگان و ذوالقدر 
نماینده میناب در مجلس شورای اسالمی 61 دستگاه پست 

توزیع برق در میناب افتتاح شد.
آیین افتتاح این پروژه ها از طریق ویدئو کنفرانس و با دستور 
معاون استاندار برگزار شد. در این روز نیز 26 کیلومتر شبکه 
برق رســانی، 473 دستگاه چراغ روشــنایی معابر و واگذاری 

یک هزار و 91 انشعاب جدید به بهره برداری رسید.
برای اجرای این پروژه ها 59 میلیارد ریال هزینه شده است.

در ادامــه نیز پــروژه روشــنایی معابر فاریاب شهرســتان 
رودان با حضور حیدری معاون اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری هرمزگان و ذوالقدر نماینده مردم شــرق 

استان در مجلس افتتاح شد.
این پروژه به طول 3 کیلومتر و با هزینه 3 میلیارد 
ریال اجرا شده است. در این روز نیز 25 کیلومتر 
شبکه برق رسانی، 74 دستگاه پست توزیع، 480 
دستگاه چراغ روشــنایی معابر در مجموع با اعتبار 63 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

انقالب اسالمی چراغ
 12۸ هزار خانه روستایی 

هرمزگان را روشن کرد
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محمود شهبا با اشاره به این که براي افتتاح این تعداد پروژه، 
236 میلیارد و 130 میلیون ریال اعتبار هزینه شــده افزود: 
ارتقای قابلیت اطمینان و بهبود و پایداري شــبکه، بازسازي 

خطوط برق رســانی، افزایش ظرفیت و زیرســاخت 
براي توســعه پایدار شــبکه برق، تأمیــن و بهبود 
روشــنایی معابر عمومي و ارتقاء بهره وری با کاهش 
تلفات بــرق و بهبود ضریب بهره برداری از شــبکه و 
همچنین هوشمندســازي، ازجمله اهداف اجرایي 

این پروژه ها به شمار می رود.
وي توســعه خدمات غیرحضــوری به منظور تکریم 
ارباب رجوع و کاهــش مراجعات حضوري با اعتباری 
بالغ بر 4 میلیارد ریال یکي از اقدامات صورت گرفته 
در سطح شمال اســتان کرمان ذکر کرد و افزود: در 
راســتاي تحقق اهداف سند اســتراتژیک شرکت از 
ابتداي آذرماه سال جاري کلیه خدمات فروش و پس 

از فروش انشــعاب برق به دفاتر پیش خوان دولت واگذار شده 
است.

شــهبا افزود: پــروژه تأمین برق روســتاهاي فاقــد برق در 
شهرستان رفســنجان، شــهربابک، زرند با اعتبار بالغ بر 34 

میلیارد ریال در روستاهاي گروئیه، چشمه یحیي، احمدآباد 
گودگهرت، کدر، حاجی آباد، به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروي برق شــمال استان کرمان 

اضافه کرد: ساختمان اداري توزیع برق رفسنجان نیز با اعتبار 
71 میلیارد ریال احداث شــد که هم زمان با ایام اهلل دهه فجر 
با حضور نماینده مردم رفســنجان در مجلس و مســئولین 

شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وي در ادامه با اشاره به دســتاوردهاي چهل ساله انقالب در 
صنعت برق گفت: بهره مندی روستاهاي باالي 10 خانوار در 
محدوده شمال اســتان کرمان از نعمت روشنایي با توسعه و 
اصالح زیرساخت های شــبکه برق یکي از افتخارات 

این شرکت در خدمات رسانی به مردم است.
وي همچنیــن از کاهش 23 درصــدي مدت زمان 
خاموشــی ها به ازاي هر مشــترک در ســال 97 در 
مقایسه با سال گذشــته خبر داد و گفت: در ابتداي 
پیروزي انقالب تعداد 95 روستا در استان کرمان از 
نعمت برق برخوردار بودند که بعد از گذشــت چهل 
سال به 1391 روستا افزایش یافته است. جهانشاهي 
افزود: در ســال 57 تعداد خانوارهاي استفاده کننده 
از نعمت بــرق 59 هــزار و 400 مشــترک بود که 
هم اکنون به 615 هزار و 502 اشتراک رسیده است.

وي خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان، در نمایشگاه دستاوردهاي چهل سالگی انقالب 
اسالمي در بوستان مادر شــهر کرمان با حضور کارشناسان 
دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین به شهروندان ارائه 

خواهد شد.

 ۸4 پروژه برق رساني در
 دهه فجر امسال در شمال

 استان کرمان افتتاح مي شود

اپلیکیشن اندروید خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال کرمان 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق شــمال استان کرمان 
گفت: در راستاي تحقق سند اســتراتژیک 1404 و کاهش 
مراجعات حضوري مشــترکین، تکریم ارباب رجــوع و ارائه 
خدمــات مطلــوب اپلیکیشــن جامع خدمات مشــترکین 
راه اندازی و هم اکنون بر روی گوشی های داراي سیستم عامل 

اندروید قابل نصب است.
شــهبا افزود: نرم افزار مذکور این امکان را ایجاد می نماید تا 
مشترکین تلفن همراه تحت سیســتم عامل اندروید بتوانند 
تمامي خدمات عمومي مــورد نیاز از جمله مشــاهده کلیه 
اطالعات مربوط به انشــعاب، دریافت قبض المثني به صورت 
فایــل PDF، دریافت ســوابق پرداخت صورتحســاب ها، 
دریافت ســوابق مصرف به صــورت نمــوداري و همچنین 
محاســبه بهاي برق مصرفي بر اســاس کیلووات های روي 
کنتور برق توسط مشــترک و دریافت قبض تسویه حساب را 

به راحتی انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق شــمال استان کرمان 
اضافه کرد: مشــترکین توزیع برق شمال اســتان کرمان با 
نصب این نرم افزار دیگر نیازي به دریافت قبوض کاغذي خود 

ندارند و تنها با ورود به این سامانه می توانند به اطالعات مورد 
نیاز خود دست یابند.

شــهبا با اشــاره به برون ســپاری خدمات پــس از فروش 
مشــترکین خاطرنشان کرد: شــهروندان همه فعالیت هایي 
که پس از دریافت انشــعاب برق احتمال دارد به آن نیاز پیدا 
کنند شــامل؛ تغییر نام، دریافت قبض المثني، صدور قبض 
تسویه حســاب و ... مي توانند از طریق دفاتر پیشخوان انجام 
دهند.  وي با بیان این مطلب که حدود 30 دفتر پیشــخوان 
طرف قرارداد شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان براي 
ارائــه خدمت به مردم هســتند، تصریح کــرد: برخي از این 
خدمات در ساعات بعدازظهر نیز در دفاتر پیشخوان به مردم 
ارائه مي شــود و دیگر هیچ گونه مراجعه حضوري به شرکت 
توزیع برق نیاز نیســت.  وي از برون ســپاري فروش انشعاب 
برق از اول آذرماه در شمال اســتان کرمان خبر داد و اظهار 
کرد: شهروندان در شمال اســتان کرمان با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان دولت نسبت خرید انشــعاب مورد نیاز خود اقدام 
نموده و به صــورت الکترونیکي پرونده درخواســت خود را 

پیگیري می نمایند.

در آستانه چهلمین بهار انقالب، مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان از افتتاح 84 پروژه عمراني برق رساني در این استان خبر داد.
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شرکت پرشیا  دال

persia    dal

 Soft Starter ، Drive فروش و تامین تجهیزات برق، راه اندازی
 اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

مشــاوره ، مهندســی و راهــکار هــای صنعتــی، طراحــی، تولید و 
مونتاژ تابلو برق و کنترل، پیاده ســازی و اجرای سیستم کنترل، 

اتوماسیون یکپارچه )TIA( و عیب یابی سیستم های کنترلی
 PLC , HMI تعمیر تخصصی انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی

Drive , و…

SIEMENS



خدمت به مردم
افتخار صنعت برق

نگاه به گذشته امید به آینده

خدمت به مردم
افتخار صنعت برق

نگاه به گذشته امید به آینده


