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وزیر نیــرو گفت: تا پایان امســال این امکان را 
داریم که حــدود ۱۴ تصفیه خانــه دیگر را در 

سراسر کشور به مدار بهره برداری برسانیم.
رضا اردکانیان در آیین افتتاح تصفیه خانه آب 
شرب شهرازنا در استان لرستان، اظهار داشت: 
تصفیه خانه بزرگ آب شهر ازنا برای جمعیتی 
حدود 2 برابر جمعیــت فعلی با اعتباری بالغ بر 

۸۰ میلیارد تومان امروز افتتاح شد.
وی افــزود: در حال حاضر با احداث یک آب بند 
در حدود 2۰ کیلومتری، آب تصفیه خانه تدارک 
دیده شده است که در آینده نزدیک با آبگیری 
سد بزرگ کمندان در این منطقه به شکل دائمی 
آب مورد نیاز برای تصفیه و توزیع تدارک دیده 

خواهد شد.
وزیر نیرو گفت: ایــن تصفیه خانه ۱۴۳ دومین 
تصفیه خانه بزرگ آب در سطح کشور است که 
از این تعداد بخش عمده ای در دولت های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رسیده و 
تا پایان امسال این امکان را دادیم که حدود ۱۴ 
تصفیه خانه دیگر را به مدار بهره برداری برسانیم.

وزیر نیــرو اظهار کرد: تصفیــه خانه آب نقش 
تأثیرگذاری در امنیت خاطر مردم دارد و تحول 

وسیعی را در دولت ها به وجود آورده است.
اردکانیان گفت: مجموعــه طرح ها و نیازهای 
عرصه صنعــت آب و برق در لرســتان به طور 
جدی مد نظر اســت و با تاکید بیشتری تا پایان 
دولت مسائل لرستان را دنبال خواهیم کرد هر 
چند عقب ماندگی و پیگیری طرح ها در استان 
وجود دارد و سعی خواهیم کرد حتی المقدرو در 

تخصیص آب و شتاب دادن به طرح های در دست 
اجرا همچون سد کمندان جبران مافات شود تا 
هر چه زودتر این سد به مرحله آ ب گیری برسد.

وزیر نیرو با اشاره به این که در تأمین آب لرستان 
جز استان های تولید کننده کشور است، افزود: 
در ابتدای سال ۹2 با شروع دولت تنها یک سد 
در دست بهره برداری داشتیم و در حال حاضر 
در این دولت ۴ ســد با ظرفیــت ۴2۰ میلیون 

مترمکعب به مدار بهره برداری رسید.
اردکانیــان خاطرنشــان کرد: هــم اکنون در 
این اســتان ۹ سد در دست ســاخت داریم که 
امیدواریــم تا پایــان دولت ۴ ســد آن به بهره 

برداری برسد.
وی اضافه کرد: شرایط کشــور باید به گونه ای 
باشد که با کمک هم تاب آوری جامعه را افزایش 
دهیم، همچنین نماینــدگان به عنوان بازتاب 
دهنده مســائل در مجلس توجه الزم را دارند تا 
کارگزاران دولت احساس رضایتمندی مردم را 

که هدف ماست، افزایش دهند.

انتخاب مدیران صنعت آب و برق از 
طریق اعالم فراخوان عمومی 

وزیر نیرو گفت: گستره انتخاب مدیران صنعت 
آب و برق از طریق اعالم فراخوان عمومی بیشتر 

می شود.
رضا اردکانیان مهم ترین سرمایه وزارت نیرو را 
منابع انسانی آن دانست و افزود: مهم ترین عرصه 
فعالیت ما عرصه منابع انســانی است و اگر در 
تمامی بخش ها عملکرد مناسبی داشته باشیم 

ولی در این حوزه به موفقیت دست پیدا نکنیم 
طبیعتاً کار به سامان نخواهد رسید.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو تنها دستگاهی که با 
آحاد مردم در ارتباط است و نحوه عملکرد آن بر 
روی اعتماد مردم تأثیر مســتقیمی دارد. بدین 
منظور اگر ضعفی در حوزه منابع انســانی این 
وزارتخانه وجود داشته باشد باعث خواهد شد تا 

مردم نیز آسیب ببیند.
وزیر نیرو مدیریت منابع انسانی را دارای فصل 
مفصلی دانســت و افزود: اهمیت منابع انسانی 
موجب شده است تا وزارت نیرو از طریق اعالم 
فراخــوان عمومی شایســته ترین افراد را برای 

تصدی پست های مدیریتی خود انتخاب کند.
اردکانیان با اشاره به انتخاب معاون وزیر نیرو از 
طریق اعالم فراخوان عمومی، گفت: وزارت نیرو 
دستگاه سیاســی نیست و مسئولیت آن تأمین 
آب و برق باکیفیت و استاندارد برای تمامی مردم 
کشور اســت. انتخاب مدیران ارشد وزارت نیرو 
از طریق فراخوان نشــان می دهد که اولویت ما 
شایسته گزینی است نه اینکه بایستی حتماً افراد 
هم جهت در این وزارتخانه حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش روابط 
عمومی، نخستین فراخوان وزارت نیرو مربوط 
به مدیرکل ایــن مجموعه اســت بنابراین در 
شرایطی که مدیریت مصرف و تقاضامحور اصلی 
فعالیت های وزارت نیروی دولت دوازدهم است 
باید افرادی در روابط  عمومی های صنعت آب و 
برق حضور داشته باشــند که جزو متخصصان 

علوم اجتماعی و ارتباطات باشند.
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با وجــود محدودیت های 
شــدید منابع آبی، ایرانیان از دیرباز به منظور 

همزیستی پایدار و مسالمت آمیز با شــرایط اقلیمی خود به 
خلق برخــی شــاهکارهای مهندســی و نوآوری هایی نظیر 
قنات ها و ابداع الگوهــای مختلف آبیاری بــرای مواجهه با 
محدودیت هــای منابع آبــی روی آورده بودنــد، هرچند در 
برخی برهه های زمانی همچنان ردپای بروز خشکســالی ها و 
قحطی ها را در تاریخ گذشــته ایران می توان جستجو نمود. 
در طول قرن گذشته اما کشــور ایران وضعیت متفاوتی را از 
نظر محدودیت هــای منابع آبی تجربه کــرد. از ابتدای قرن 
چهاردهم هجری شمســی جمعیت ایران با رشد قابل توجه 
هشت برابری، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ هجری 
به حدود ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹5 رسید، علی رغم آنکه 
این جمعیت فزاینده، می توانست فشار زیاد و محسوسی را بر 
منابع آب ایران وارد آورد، اما به دلیل گسترش تکنولوژی های 
بهره بــرداری از منابــع آب هــای ســطحی و زیرزمینی در 
ایران، از جمله ســدها و تکولوژی هــای حفر چاه های عمیق 
و نیمه عمیق، که دسترســی بــه منابع آب بیشــتر را برای 
جمعیت فراهم می نمود، در طول دهه های گذشــته چندان 
تاثیر مخرب رشد باالی جمعیت بر محدودیت های منابع آب 
و خاک کشــور درک نشــده بود و درک ابعاد حقیقی بحران 

منابع آب کشور به تاخیر افتاد بود. 
در حقیقت مواجهه شتابزده ایرانیان با محدودیت های منابع 
آب  طی ۱۰۰ سال گذشته و به ویژه طی نیم قرن اخیر، زمینه 
اتکای بیش از حد کشــور به روش های »توسعه فناورانه« در 
بهره برداری از منابع آب، را فراهــم کرد و آنچه در زمان خود 
کمتر مورد توجه قرار می گرفت عدم پایــداری الگوی بهره 
برداری از منابع آب بــود. عدم تکافوی تکیــه بر روش های 
توســعه فناورانه برای مواجهه با تقاضاهای فزاینده منبع آب 
در جمعیت های انســانی، به همراه یک دوره خشکســالی از 
ســال ۱۳۸6 تا ۱۳۹7 ســبب شــد، اثرات مخرب زیست-
محیطی نظیر خشک شــدن تاالب ها و رودخانه ها، گسترش 
شوری و فرســایش خاک و فرونشســت زمین و نیز تاثیرات 
غیر زیست محیطی نظیر مشــکالت تامین آب برای اراضی 
کشاورزی و گسترش فقر و بیکاری در میان بخشی از جامعه 
کشاورزان، بیش از پیش خود را آشکار نموده و توجه ها را به 
سوی بحران کمبود آب در کشور جلب نماید. گرچه افزایش 
میزان بارندگی ها از نیمه دوم سال ۱۳۹7، زمینه آن را فراهم 
آورد تا مســائل و تبعات کمبود منابع آب در کشور، کمی از 
کانون توجه رسانه ها دور شــود، اما برگزاری رویدادی نظیر 
همایش ملی ســازگاری با کم آبی در هفته اول تیرماه ســال 

جاری، 
بیــش از هــر 

زمان دیگری یادآور آن 
است که پایداری بهره برداری از 

منابع آب در کشور، یک دغدغه ملی 
اســت که باید که به دور از نوسانات 
مقطعــی بارندگــی، در یــک برهه 

زمانــی دراز مدت مــورد توجه قرار 
گیرد. 

احتمــاالً برگــزاری همایش یادشــده 
فرصتی برای به اشــتراک گذاری تجربیات 

تخصصی و ارائه راهکار های فنی مناسب برای 
سازگاری هرچه بیشــتر جمعیت ایران با شرایط 

کم آبی بوده است. هرچند امید آن است که در خالل ارائه 
این تجربیات تخصصی، این واقعیت نیز بیشــتر مورد توجه 
قرار می گرفت که ماهیت پیچیــده، چندوجهی و تغییرپذیر 
مساله کمبود آب نیازمند آن است که خارج از چارچوب های 
فنآورانــه موجود، با تمــام توان در جســتجوی راهکارهای 
غیرفنی و ترســیم تنظیمــات اجتماعی-اقتصادی جدیدی 
برای فهــم و برون رفت از وضعیت فعلی منابع آب در کشــور 

باشیم.
 برای نمونه ما شاهد آن هســتیم که محدودیت جدی منابع 
آب در برخی نقاط کشــور، منجر به تنظیــم  مصوبه هایی در 
خصوص ممنوعیت بهره برداری جدید از منابع آبی سطحی و 
زیرزمینی در برخی حوضه های آبریز و بسیاری از دشت های 
کشــور شــده اســت. اما این مصوبه ها دلیل در نظر نگرفتن 
ماهیــت پیچیده رفتــار جامعه در برابر دسترســی به منابع 
آبی، در مرحله اجرا ناکام مانده اند. ســواالت زیادی می تواند 
ماهیت پیچیده این مساله را آشــکار کند که برخی از آن ها 
در ادامه مرور می شــود: آیــا در خصوص کاالی مشــترکی 
مانند آب، صرف تکیه بر ســابقه بهره برداری می توان تمامی 
تقاضاهــا و نیازهای جدید برای بهره بــرداری از منابع آبی را 
نادیده  گرفت؟ آیا راهکارهای جایگزین و کمتر اجرا شــده ای 
نظیر بازار آب نمی تواند به بهره بــرداری بهتری از منابع آبی 
بیانجامد؟ در صورت اجرای بازار آب، ســود اقتصادی بیشتر 
تعداد کمی از بهره برداران باید به عنوان شــاخص مناســب 
بهره برداری بهینه از آب مدنظر قرار گیرد و یا بیشترین تعداد 

بهره بردار با سودی کم و منطقی از منابع آبی؟

به نظر نمی رســد کــه عدالت 
لزوما در پاســخ آری دادن به یکی 

از پرســش های فــوق تحقــق یابد. 
در حقیقــت پاســخ به این پرســش ها 

از منطقه ای بــه منطقه  دیگر بــا توجه به 
ویژگی هــا و بافــت فرهنگی-اجتماعــی و 

اقتصادی هر منطقه متفاوت باشــد. در چنین 
شرایطی تجویز یک نســخه واحد از طرف دولت 

برای مواجهه با این مســاله بــدون در نظر گرفتن 
تفاوت بافت فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی هر منطقه 

نه موفــق خواهد بود و بــه بهبود وضعیــت منابع آبی 
کشور خواهد انجامید و نه حس عدالتی را که بتواند از از 

مجادالت محلی بر ســر منابع آبی بکاهد، در بین ذینفعان 
پدید خواهد آورد. بنابراین اگرچه ضروری اســت ساختار 

دولتــی محدودیت هایی را بــرای مواجهه بــا بهره برداری 
بیش از ظرفیت منابع آبی کشور را به مرحله اجرا بگذارد، اما 
داشتن رویکرد انعطاف پذیر برای رسیدن به چارچوب چنین 
محدودیت هایی در مناطق مختلف کشــور و جلب مشــارکت 
واقعی مردم و ذینفعان هر منطقه در ترسیم ابعاد و ویژگی های 
محدودیــت منابع آب و تصمیم گیری و برنامه ریزی مناســب 
برای مواجهه بــا محدودیت یادشــده، به کارآمدی بیشــتر 
سیاســت های ســازگاری با کم آبی و راهکارهای بهره برداری 

پایدار از منابع آبی کشور خواهد انجامید.

مشارکتراهکارمواجههبامحدودیتمنابعآب
| زهرا سلطانی|

کارشناس اجتماعی شرکت مدیریت منابع آب ایران
 و دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

آب و فاضـالب
آبمنطقـهای
آبوفاضـالبشهـری
آبوفاضـالبروستـایی

آب و فاضـالب
آبمنطقـهای
آبوفاضـالبشهـری
آبوفاضـالبروستـایی
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شــرکت مهندسي مشاور ســد تونل پارس )اشــتوکي پارس پیشین( در 
سال 1383 توســط جمعي از مدیران و کارشناســان با تجربه صنعت آب 
و برق کشور تأسیس شــد. این شرکت از آغاز تأســیس تاکنون طرح ها و 

پروژه هاي متعــددي را مطالعه و طراحي کرده و خدمات مهندســي مرحله 
ســوم )نظارت بر اجرا( برخي از طرح هـــا و پروژه هایي که بــه مرحله اجرا 

درآمده اند را انجام داده است.

در خدمت سرکار خانم مهندس بینازاده 
هستیم. خانم مهندس ضمن معرفي خودتان 

لطفًا در مورد تاریخچه و سابقه شرکت و 
همچنین فعالیت هاي انجام شده توسط 

شرکت سد تونل پارس توضیح دهید.
نیلوفر بینازاده فارغ التحصیل در رشته کارشناسي 
ارشد ســازه هاي هیدرولیکي از دانشگاه صنعتي 
امیرکبیر و متخصــص طراحي ســازه  نیروگاه، 
سازه هاي هیدرولیکي و ساختماني هستم. من از 
سال ۱۳۸۴ با این شــرکت فعالیتم را آغاز نمودم 
و در کنار اســاتید و متخصصیــن بزرگواري که 
مؤسسین این شرکت بودند کار خود را ادامه داده 
و در حال حاضر نیز به  عنوان مدیر عامل شــرکت 

فعالیت مي کنم.
این شرکت مهندســی مشاور در ســال ۱۳۸۳ 
تأسیس و به نام شرکت اشتوکي پارس نام گذاري 
شــد. در این شرکت ســهام شــرکت اشتوکی 
سوییس به میزان ۴۹ درصد و سهام بخش ایراني 

5۱ درصد بود.
شرکت ســد تونل پارس پس از انجام چند پروژه کوچک 
عماًل فعالیت خود را از ســال ۱۳۸۴ با پروژه رفتارنگاری 
و رفتارسنجی 5 سد بزرگ اســتان خوزستان )سدهای 
دز، شهید عباسپور، مارون، مسجد سلیمان و کرخه( آغاز 

نمود. پروژه مهم دیگری که این مشاور از ابتدای تأسیس 
در آن فعالیت داشــت، بازنگری مطالعــات  مرحله اول و 
انجام مطالعات مرحله دوم ســد و نیــروگاه بختیاري به 

 عنوان بلندترین سد بتني دو قوسی جهان )با ارتفاع ۳25 
متر( بود که بعنوان عضوی از یک مشــارکت مشــاورین 
ایرانی-خارجی مدیریت فنــی و اجرایی این مطالعات را 

بر عهده داشت. 
پروژه هــاي حائز اهمیــت دیگر، مطالعــات مرحله اول 

ســدهاي چومان و کاني گویژان به همراه سامانه انتقال 
آب آنها در اســتان کردســتان بوده، و در حال حاضر نیز 
بخش اصلی طراحي مرحله دوم سد کانی گویژان توسط 
این شــرکت انجام شــده و مراحل پایانی خود و 

تصویب را طی می کند.
 در مجموع شــرکت ســد تونل پارس به  عنوان 
مشاور پروژه هاي شــرکت توســعه منابع آب و 
نیــروی ایران و ســازمان آب و برق خوزســتان 
شــناخته می شــود زیرا این دو مجموعه بزرگ 
کارفرمایــی وزارت نیــرو، تاکنــون پروژه هاي 
متعددي را  به شــرکت ســد تونل پارس واگذار 
کردهاند. در حال حاضر مطالعــات رفتارنگاري 
و رفتارسنجی ۴ ســد خاکي استان خوزستان به 
اتمام رســیده و عالوه بر آنها مطالعات و طراحی 
2۳ نیروگاه کوچک و متوســط در حوزه جنوب 
غرب کشــور نیز از دیگر  پروژه هاي  خاتمه یافته 
شرکت می باشند که اجرای آنها میتواند منجر به 
بهبود سطح زندگي مردم منطقه گردد. همچنین، 
امید است که با خاتمه مطالعات طراحی مرحله دوم سد 
کانی گویژان منابع مالی مورد نیاز برای ساخت آن فراهم 
گردد تا عالوه بر ایجاد اشــتغال براي مردم این منطقه از 
استان کردستان آبادانی، توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح 

زندگي مردم را به همراه داشته باشد.

  در خدمت آقاي مهندس میهن راد هســتیم. آقاي 
مهندس ضمن معرفي خودتان لطفــًا بفرمایید که 
شــرکت در چه زمینه هاي دیگري فعالیت داشته 

است.
ابوالفضل میهن راد هستم، کارشناس ارشد مکانیک سنگ 
و رئیس هیئت  مدیره شــرکت ســد تونل پارس. در ادامه 
موارد عنوان شده توسط خانم مهندس بینازاده، مدیرعامل 
محترم شرکت باید اشــاره کنم که شرکت سد تونل پارس 
در زمینه هاي دیگری از جملــه طراحی راه و دریاچه های 

مصنوعی نیز فعالیت داشته است.
در زمینه طراحــی راه  کارهاي خوبی انجــام داده ایم که 
مهم ترین آنهــا،  بازنگري مطالعــات و طراحی مرحله اول 
قطعه ســوم آزادراه تهران-شــمال بوده که قطعه بســیار 
خاصي از این مســیر اســت. ایــن پروژه مشــتمل بر 7۰ 
کیلومتــر تونل و ۳۰ کیلومتــر پل بوده و در مســیر هزار 
چم جاده چالوس واقع شــده که به لحاظ کاري و عملیات 

اجرایی بسیار خاص و پیچیده اي خواهد بود.
از اوایل ســال ۱۳۹۱ شــرکت ســد تونل پــارس یکي از 
خاص ترین پروژه هاي خود را آغاز نمود که در زمره کارهاي 
موفق شرکت ثبت شده است. این پروژه شامل انجام کلیه 
فازهاي مطالعــات و نظارت بر اجــرای دریاچه مصنوعي 
شــهدای خلیج فارس واقــع در مجاورت پــارک جنگلی 
چیتگر بود. در این پروژه بزرگ و مهم شهر تهران، طراحی 
کلیــه کارهای ســاختمانی دریاچه و نظــارت بر عملیات 
اجرایی و آب بندي آن توســط شــرکت ســد تونل پارس 
انجام گردید. البته الزم بذکر اســت کــه طراحي معماری 
این مجموعه تفریحی و گردشــگری توســط چند مشاور 
طراحی معماری معتبر کشــور انجام شد و مدیریت طرح 
نیز بعهده شــرکت آرماتور پردیس بود که جا دارد از همه 
آنان بخاطر به ثمر رســاندن این پروژه بــا کیفیت و موفق 
قدردانی کنم. در واقع این پــروژه به عنوان یکي از بهترین 
پروژه هاي تفریحی و گردشــگری ایران و یکي از طرح هاي 
نمونه جهاني معرفی شده و شــهرداری تهران برای اجرای 
موفقیت آمیز آن جوایز ملی و بیــن المللی دریافت نموده 

است.
     لطفًا در مورد تغییر نام شرکت از اشتوکی 

پارس به سد تونل پارس توضیح دهید. 
در ســال ۱۳۹۰ و بدنبال وضع تحریم های ناعادالنه علیه 
کشورمان شریک سوییســي ما بمنظور جلوگیری از بروز 
مشــکالت قانونی در پروژه های بینالمللی اش از شــرکت 
اشتوکی پارس جدا شد و مسئولیت پروژه های وقت شرکت 
تماماً به طرف ایراني سپرده شــد. در این راستا نام شرکت 

نیز از اشــتوکي پارس به سد و تونل پارس تغییر داده شد و 
کلیه پروژه ها با تعهد شــرکای ایرانی در قالب جدیدي به 
روند کاري خود ادامه دادند و خوشبختانه هیچ کمبودی از 
نظر ارائه خدمات فنی و مهندســی به کارفرمایان فعال در 

صنعت آب کشور بوجود نیامد.
    آیا فعالیتهای شما فقط در داخل کشور بوده 

یا در کشورهای دیگر نیز فعالیت داشتهاید؟
 در جواب سؤال شما باید بگویم که شرکت سد تونل پارس 
در خارج از کشــور هم چند پروژه داشته  است. یکي از این 
پروژه ها، تونل استقالل در کشــور تاجیکستان است.  این 
یکي از پروژه هاي بود که جمهوری اســالمی ایران اجرای 
آن را در چارچوب کمکهای خود به کشــورهای منطقه در 
کشور تاجیکستان اجرا نموده بود. پیمانکار ایرانی پروژه به 
عللی موفق به تکمیل کارهای ســاختمانی تونل و تحویل 
آن به کارفرمای تاجیکی نشــده بود. از آنجا که وزارت نیرو 

عهده دار انجام این پروژه بود از شــرکت ســد تونل پارس 
دعوت به همکاری کرد که با بازدید متخصصین ما از تونل 
و انجام بررسي هاي کارشناســی مشکالت تونل که عمدتاً 
بعلت نشــت آب بداخل آن ایجاد شــده بود مشخص شد. 
با ورود این مهندس مشــاور به پــروژه، راهکارهای فنی و 
اجرایی الزم در قالب یک طرح ترمیم و عالج بخشی تدوین 
و به تصویب مراجع فنی کشــور تاجیکستان رسید. پس از 
آن عملیات اجرایی طراحی شده در مدت زمان پیش بینی 
شده به اجرا گذاشته شــد و نواقص و ایرادات  مرتفع و این 
پروژه که به یک مشکل بین دو کشــور تبدیل شده بود به 
بهترین شکل حل شد و تونل به کارفرماي تاجیک تحویل 

قطعی شد.
در دوره همکاری با شــریک سوییســي نیــز در مطالعات 
طراحی یک سد در کشور ترکیه مشارکت داشتیم.  عالوه 
بر آن در تهیه اســناد مناقصه برای یک پروژه نیروگاهي در 

کشور عراق نیز همکاری کردیم.
  آیا فعالیت  شرکت ســد تونل پارس فقط در زمینه 
طراحی و نظارت بر اجــرا بوده یا خدمات دیگري را 

نیز انجام داده اید؟
ســؤال خوبي اســت، باید اشــاره کنم که کار ما عالوه بر 
امکان ســنجي پروژه ها و انجام مطالعات طراحي و نظارت 
بر اجــرا، در زمینه اصــالح و مرمت و یا به  عبــارت  دیگر 
عالج بخشی پروژه هایی است که در سال هاي قبل ساخت 
آنها بــه اتمام رســیده و در حین بهرهبرداری با مشــکل 

مواجه شدهاند.
با گذشت زمان سدها و نیروگاه ها دچار یک سري مسائل و 

مطالعات سد و نیروگاه بختیاری
  محل اجراي پروژه: استان لرستان

 نوع قرارداد: خدمات مهندسي مشاوره بازنگري و تکمیل مطالعات مرحله 
اول و انجام مطالعات و طراحي هاي مرحله دوم و تهیه اسناد مناقصه

 مدت زمان قرارداد: 6 سال
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران  

  مشاور: مشارکت مشــاورین طرح بختیاری )سد تونل پارس، مشانیر، 
دزآب و پویري(

سد و نیروگاه کانی گویژان
   نوع قرارداد: مطالعات مرحله اول  و دوم، تهیه اســناد 

مناقصه به همراه نظارت بر عملیات ژئوتکنیک
   مدت زمان قرارداد: مراحل اول و دوم هر یک 2 سال 

  کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران

دریاچه مصنوعی چیتگر
 عنــوان قراردادها: خدمات مهندســي 
مطالعات مرحلــه اول و دوم و همچنیــن طراحي و نظارت 

کارگاهي و عالیه بر عملیات اجرایي 
 محل اجراي پروژه: اســتان تهران، غرب شــهر تهران 

)منطقه 22 شهرداری( و در شمال پارک جنگلي چیتگر
  مدت زمان قرارداد: ۳ سال

  کارفرما: شهرداري تهران- سازمان مهندسي و سازمان 
مشاور

مدیرعامل شرکت سد تونل پارس:

پروژههایمادرمسیر
بهبودسطحزندگیمردماست

رئیس هیئت مدیره شرکت سد و تونل پارس:

امکانانتقالتجربیاتشرکتبرایدانشجویان
واستادانفراهماست

   مطالعات سد و نیروگاه بختیاری
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مشکالتي مي شوند و در این زمان است که تخصص 
شــرکت ما به کار مي آید. ما به همراه کارشناسان 
شــرکت پروژه هاي نیازمند عالج بخشی را بدقت 
بازرسی نموده و ضمن بررسي مسائل و مشکالت 
ســازه ای یا تجهیزاتی، کلیه اطالعات مربوط به 
پایش و داده های ابزاردقیق نصب شــده در پروژه 
را جمع آوری و مورد مطالعــه قرار می دهیم. این 
داده ها پس از بررســي و واکاوي و قــرار دادن در 
نمودارها و مقایســه آنها با استانداردهاي مربوطه 
به اتخاذ تصمیم هایی منجر مي شــود که حسب 

مورد اجرا و مشکل حل مي شود.
گاهي مشاهده مي شود که در سازه ها و یا سدهاي 
قدیمي تجهیزات پایش و یا ابزار دقیق اســتفاده 
نشده اســت. حســب مورد و با توجه به نیاز سد، 
تجهیزات مربوطه تهیه و در موقعیتهای مورد نظر 
جاگذاري مي شــوند تا بهرهبردار بتواند پایشهاي 

مورد نظر را انجام بدهد.
 شرکاي تجاري و کارفرمایان شما 
بیشتر چه سازمان هایي بوده اند؟

شــرکت ســهامی ســازمان آب و برق خوزستان 
به عنوان یکي از بزرگ ترین کارفرمایان ما است.

 استان خوزســتان و شرکت سهامی سازمان آب و 
برق خوزستان  به عنوان بزرگ ترین کارفرماي آب 
و برق در کشور و بهره بردار ســدها و نیروگاه هاي 
بزرگ کشور، ســازمان بسیار منســجم و پویایي 
است که در بهره برداری و نگهداری از این سازه ها 

داراي تجربه و تخصص فراوانی است.
یکی مهم ترین پروژه این اســتان، ســد و نیروگاه 
مسجد سلیمان اســت. این پروژه پس از آبگیری 
دچار مشکالت فني جدی شد که همچنان ادامه 
دارد. از سال ۱۳۹5 که پروژه عالج بخشی نیروگاه 
مسجد سلیمان به شرکت سد تونل پارس واگذار 
گردید، ســد و نیروگاه مورد بازرســی دقیق قرار 
گرفت و با مطالعه مدارک فنــی موجود وضعیت 
آنها در گذشــته و حال شناســایی گردید. سپس 
با انجــام آنالیز برگشــتی و تحلیلهــای پایداری 
مشــکالت احتمالي در آینده پیش بینی گردید و 

با بهرهگیری از تجربه و قضاوت کارشناسي، مشخصههای 
اصلی روش عالج بخشــی تعییــن گردیــد. همچنین با 
بررسي سیســتم ابزار دقیق موجود نواقص آنها شناسایي و 
دستگاه هاي مورد نیاز تهیه شدند و امید است که در سال 

جاری نصب شوند.
 در دوره کار و فعالیت شرکت کدام پروژه کار 
زیادي برده و به عنوان پرمسئله مي توانید از 

آن یاد کنید.
کار تفاوت نــدارد چه کوچک، چه بزرگ، چه ســاده و چه 
پیچیده ما وظیفه خود را در باالترین اســتاندارد ممکن و 

توان شرکت انجام مي دهیم.
 مي دانید که نیروگاه سد مسجد سلیمان در شمار باالترین 
تولیدکننده بــرق در بین نیروگاه هاي برق آبي در ســطح 

کشور است. 2۰۰۰ مگاوات ظرفیت دارد و نیروگاه جریاني 
است و هرروزه تولید دارد و مي توان گفت نقش کلیدي در 
سطح تولید برق در کشــور را دارد. در نیروگاه هاي برقآبی 
باالترین مشکل و مسئله مربوط به مغارهای زیرزمیني آنها 
است. در ۳ سال گذشته کار فراوانی بر روي مشکالت مغار 
نیروگاه زیرزمینی مسجد ســلیمان انجام شده و مشکالت 
آن مشخص شــده و مطالعات عالج بخشي آن نیز به اتمام 

رسیده است.
همچنین، در چارچوب قراردادی که با شــرکت توســعه 
منابع آب و نیروی ایران منعقد شــد بررســی فنی شرایط 
بدنه سد کارون ۴ هم به این شــرکت واگذار گردید و ما به  
عنوان یک کارگروه تخصصي وارد پروژه شــدیم. در حال 
حاضر تخصص اصلی شــرکت، ورود به پروژههای خاص و 

چاره جویي با محوریت عالج بخشي آنها است.

  بنظر می رســد شرکت ســد تونل پارس 
بیشتر در زمینه ســد و نیروگاههای برقابی 

فعالیت داشته  است. 
همچنان که در این مصاحبه عنوان شــد؛ شرکت 
سد تونل پارس نه  تنها در زمینه سد و نیروگاههای 
برقابــی بلکــه در زمینه راه، نفت و گردشــگري، 
درداخل و  خارج از کشــور، فعالیت داشته  است. 
در ابتدا فعالیت شرکت در حوزه سد و نیروگاههای 
برقابی بود و ارائه خدمات به وزارت نیرو در اولویت 
قرار داشــت. ســپس در حوزه راه هم فعالیتهایی 
انجام شد و حتي کارهاي مطالعاتی در پروژه هاي 

نفتي در عسلویه و امیدیه هم صورت گرفت.
  در سال اقتصاد مقاومتي و حمایت از تولید 

ملي و کاالي ایراني شرکت شما چه اقداماتي 
را انجام داده است؟ آیا در پروژه هاي شما 

انتقال تجربه و دانش فني مطرح بوده است؟
 اهدافي که در ســال ۱۳۸۳ براي شرکت اشتوکی 
پارس در نظر گرفته شده بود عالوه بر انجام پروژه 
های داخل کشــور، با نگاه ورود به پروژه های بین 
المللی بود. ما از شــریک خارجي خود درس هاي 
خیلي خوبــي آموختیم؛ از جمله ایجاد ســاختار 
شرکت بصورت پروژه ای، انجام کار بصورت تیم-
پروژهای و برقراری نظــام کنترل مظاعف بر روی 

تولیدات فنی و مهندسی شرکت. 
در این مدت زمــان که حدود 6 تا 7 ســال طول 
کشــید انتقال تجربه و تخصص از طرف شــریک 
سوییســي بســیار خوب بود که در آن بازه زماني 
همکاري مشــترک و کار تیمي محقق شــد. این 
انتقال حاصل کار مشــترک بود و تجارب شریک 
سوئیسی در زمینه رفتارنگاری سدها براي شریک 
ایراني به یــادگار ماند. در نتیجــه در دهه ۹۰ نیز 
رفتارنگاری 5 سد استان خوزستان شامل سدهاي 
دز و شــهید عباسپور که ســدهاي بتوني هستند 
و ســدهاي کرخه، مسجد ســلیمان و مارون که 
سدهاي خاکي می باشند توسط شرکت سد تونل 

پارس ادامه یافت.
مشی اصلی شــرکت این اســت که در هر پروژه کار تیمی 
تمرین شــود؛ یعنــي موفقیت جمــع براي یــک هدف 
مشــترک و اینکه در یک تیم دیدگاه هــا و اطالعات باید 
به  ســرعت به روز شود، باید بررسي ها سلســله وار و بدون 
توقف انجام شــوند و تفکــرات نوگرا باشــد. در چارچوب 
پروژههای رفتارنگاری، سیســتم هاي رفتارنگاري ســدها 
ثبت و ضبط شــده و از بررســی اطالعات به دست  آمده و 
تحلیل آنها مطالب آموزشــی براي پرســنل رفتارنگاری 
و تعمیر و نگهداری ســدها تدوین گردیــد و چندین دوره  
آموزشي برگزار شد که مورد استقبال کارکنان سدها قرار 
 گرفت. بعالوه، در قالب پروژه  رفتارنگاری پنج ســد استان 
خوزستان سیستمي راه اندازي شــد که با استفاده از بستر 
مخابراتي و با بکارگیری یــک نرم افزار تخصصی، داده های 
ابزاردقیق پس از تجمیع به دفتر مرکزي سازمان آب و برق 

نیروگاه هاي برقابي حوضه جنوب غرب
عنوان قرارداد: بازنگري مطالعــات مرحله اول 2۳ 

نیروگاه  برقابي و تهیه اسناد مناقصه
 محل اجراي پروژه: اســتان چهارمحال و بختیاري- 

استان کهگیلویه و بویراحمد
  مدت زمان قرارداد: 2 سال

 کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران

عنوان قرارداد: مطالعــات افزایش تراز نرمال  
سد شهید عباسپور

 محل اجراي پروژه: استان خوزستان
 نوع قرارداد: مطالعــات مرحله شــناخت و مرحله 
اول طرح افزایش تراز نرمال بهره برداري ســد شــهید 

عباسپور
 مدت زمان قرارداد: ۳ ماه

 کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
 

 دریاچه مصنوعي البرز )کرج(
عنوان قرارداد: خدمات مهندسي مطالعات و طراحي 

مرحله اول و نظارت کارگاهي  
محل اجراي پروژه: اســتان البرز-شهر کرج محدوده 
پل قدیم کرج )پل شاه عباســي( تا پــل اتوبان تهران-

قزوین
  مدت زمان قرارداد: ۱ سال

 کارفرما: شهرداري کرج

رفتارنــگاري و رفتارســنجي ســدهاي خاکي 
استان خوزستان

سدکرخه
عنوان قرارداد: رفتارنگاري و رفتارســنجي سدهاي 

خاکي استان خوزستان )از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹7(
 محل اجراي پروژه: استان خوزستان

 نوع قرارداد: مطالعات رفتارنگاري و رفتارســنجي 
سدهاي کرخه، مارون، مسجدسلیمان و جره

 مدت زمان قرارداد: ۴ سال
 کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

 سددز
عنوان قرارداد: رفتارنگاري و رفتارسنجي 5 سد 

استان خوزستان )از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸7(
 محل اجراي پروژه: استان خوزستان 

 نوع قرارداد: مطالعــات رفتارنگاري ســدهاي دز، 
عباسپور، کرخه، مارون و مسجد سلیمان

 مدت زمان قرارداد: ۴ سال
 کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

سد و نیروگاه شهید عباسپور )کارون یک( 
 عنوان قرارداد: مطالعات عالج بخشــی ســازه مغار 

نیروگاه زیرزمینی سد شهید عباسپور
محل اجراي پروژه: استان خوزستان

مدت زمان قرارداد: ۱ سال
 کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

سد و نیروگاه مارون
 عنوان قرارداد: مطالعات عالج بخشــی و ارائه 
راهکار ترمیم و بهســازی تونــل تخلیه کننده 

تحتانی و شیرهای آبیاری سد مارون 
محل اجراي پروژه: استان خوزستان

مدت زمان قرارداد: ۱ سال
 کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

سد و نیروگاه مسجدسلیمان
  عنوان قراردادها: ۱( مطالعات ترمیم و 

بهسازي شیب هاي سنگي جناحین سد مسجد سلیمان
2( مطالعات ارزیابی پایداری مغار نیروگاه ســد مســجد 
ســلیمان و ارائه راهکار برای بهســازی و تقویت سیستم 

نگهداری آن 
 محل اجراي پروژه: استان خوزستان

 مدت زمان قرارداد: ۳ سال
  کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

سد کارون 4
 عنوان قرارداد:  مطالعات پیاده سازي و 
استقرار سامانه مدیریت ریسک و عالج بخشي ترک، درز 

بین بلوکي و نشت سد کارون ۴
  محل اجراي پروژه: استان چهارمحال و بختیاري

  مدت زمان قرارداد: ۱ سال
  کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران

بخشي دیگر از عمده فعاليت هاي شرکت سد تونل پارس 

تونل استقالل تاجیکستان
 عنوان قراردادها: ۱( مطالعات طراحی و 
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و عالج بخشی تونل 
استقالل  و 2( خدمات مهندسي طراحي سیستم  تهویه 

هوا در تونل استقالل
  محل اجراي پروژه: کشور تاجیکستان

 مدت زمان قرارداد: ۱ سال
  کارفرما: شــرکت توســعه منابع آب و نیروي ایران و 

وزارت نقلیات تاجیکستان

   تونل استقالل تاجیکستان

    سد کارون 4

    سد و نیروگاه چومان

    مطالعه طرح بهبود تجهیزات رفتارسنجی سد امیرکبیر

خوزســتان در اهواز ارســال و ارتباط روزانه بین هر یک از 
سدها و مرکز کنترل برقرار گردید.

شما در بحث انتقال تکنولوژي مطالبي را عنوان 
کردید آیا این مطالب مکتوب شده و به  صورت 

مقاله و مطلب علمي ثبت شده است؟
 بله ما مطالب آموخته  شده و انتقال تجربیات را در برنامه ها 
به  صورت کامل مکتوب و امکان استفاده را براي دانشجویان 
و اســاتید عالقه مند فراهم کردهایــم. در بحث مقاالت ما 
چندیــن مقاله در موضوعــات مرتبط با ســد بختیاري در 
نشریات معتبر بینالمللی که مورد ارجاع فراوان قرار گرفته 
است. البته تعداد زیادي رساله در سطوح کارشناسی ارشد 
و دکترا با مشــاوره و راهنمایی کارشناســان شرکت انجام 
شده است. با توجه به ســابقه اجرایي و تحقیقاتي، شرکت 
سد تونل پارس محل ورود دانشجویان و محققین از سراسر 
کشــور قرار گرفته و تحقیقات انجام گرفتــه پس از تائید 

به عنوان مراجع  علمي مورد وثوق قرار مي گیرند.
از وقتي که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.

بنده هم از طرف تمام پرســنل شرکت ســد تونل پارس از 
شما و خوانندگان تان سپاسگزارم.
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 واحد یک نیــروگاه برق آبی امیرکبیر با تــالش متخصصان 
داخلی و به منظور کمک به شبکه سراسری برق وارد مدار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در مراسم بهره برداری 
از واحــد یک نیــروگاه امیرکبیــر گفت: با وجود مشــکالت 
متعددی که برای انجام اورهال وجود داشــت، اما با پیشــینه 
فنی پیمانــکار و همچنین تالش و پشــتکار همه متصدیان، 
انجام اورهال اساسی و تســت های مربوطه واحد یک نیروگاه 
برقابی سد با موفقیت به پایان رسید و اکنون به شکل رسمی 

مجدداً راه اندازی و وارد مدار شد.
سیدحســن رضوی افزود: با وجود نوســاناتی که به واســطه 
تحریم ها به اقتصاد کشور تحمیل شده بود و همچنین شرایط 
جوی اما این واحد نیروگاهی طبــق برنامه زمان بندی مجدداً 

به شبکه سراسری برق پیوست.
رضوی با بیان اینکه شــاخص های بهره بــرداری باید بیش از 
گذشــته مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: مدیران شرکت 
باید بر اســاس برنامه ها نســبت به بهره برداری بهینه مطابق 
استانداردها عمل کنند و مجموعه ســد و نیروگاه را با ضریب 

اطمینان بیشتر در مدار بهره برداری قرار دهند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ادامه داد: در مجموعه 
آب تهران نســل اول سدســازی کشــور وجود دارد که برای 
بهره برداری از آن ها هر کدام شــرایط خودشــان را دارند، آن 

چه مهم است درست بهره برداری کردن از سرمایه هایی است 
که نیم قرن پیش ســاخته شده اســت و همه باید بدانیم که 
این سدها و تأسیسات، سرمایه های اساســی کشور به شمار 

می روند.
در ادامه این مراسم مهدی فتوکیان، مدیر امور بهره برداری و 
نگهداری ســد و نیروگاه امیرکبیر عنوان کرد: زمان راه اندازی 
واحد اول و دوم نیروگاه ســال ۱۳۴۰ بوده که واحد اول بیش 
از ۴ میلیون و ۸۸ هزار مگاوات ســاعت تولید و بیش از ۱۳۹ 
هزار ســاعت کارکرد و واحد دو نیز بیش از ۳ میلیون و ۸۹۸ 
هزار مگاوات ساعت تولید و بیش از ۱۳۱ هزار ساعت کارکرد 

داشته است.
وی با اشاره به اینکه واحد شماره یک در سال ۴6 یک بار مورد 
تعمیرات اساسی اورهال قرار گرفته و از آن زمان تا 22 مهرماه 
سال گذشته تعمیری نداشــته و این تعمیرات بعد از 5۱ سال 
اجرایی شده است یادآور شــد: واحد یک از سال ۴6 تا تاریخ 
یادشــده ۱2۰ هزار ســاعت کارکرد و در این مدت همچنین 
بیش از ۳ میلیون و 7۱6 هزار مگاوات ساعت هم تولید داشته 

است.
وی با تأکیــد بر اینکه عملیــات اورهال در ۱۹ اردیبهشــت 
ســال جاری به صورت آزمایشــی انجام شــد، گفت: پس از 
انجام آزمایش های مربوطه این واحد در تاریخ یادشــده مورد 

بهره برداری آزمایشــی قــرار گرفت و تاکنون 7۱۳ ســاعت 
کارکرد و 2۹ هزار و ۹۴۰ مگاوات ســاعت انــرژی برق تولید 
کرده است که از امروز هم برای کمک به شبکه سراسری برق 

به شکل رسمی وارد مدار شد.
محمد شــهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیســات آبی 
و برقابی شــرکت آب منطقه ای تهران نیــز این عملیات را که 
پس از 5۱ ســال اتفاق افتــاد، منحصربه فرد دانســت و بیان 
کرد: قرارداد این پروژه در ســاعات پایانی ســال ۹6 ابالغ شد 
که با توجه به ســابقه کاری خوب پیمانکار به شرکت نصب و 

بهره برداری نیروگاه های برقابی خوزستان واگذار شد.
 وی افزود: این پروژه در ســه فاز خالصه می شــود که فاز اول 
اورهال واحد دوم لتیان، فــاز دوم واحد یک نیروگاه امیرکبیر 
و فاز سوم تأمین برق اضطراری دیزل ژنراتور حوزه ستادی با 

اهداف پدافند غیرعامل است.
شــهریاری ضمن تشــکر از عوامــل اجرایی، پیمانــکاران و 
کارشناسان متخصص شــرکت اضافه کرد: با توجه به اهمیت 
این پروژه و لــزوم بهره برداری ســریع از آن، همکاران حتی 
در ایام نــوروز و روزهای تعطیل مشــغول فعالیــت بوده که 

نشان دهنده همدلی و هم یاری کلیه کارکنان است.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: تأسیسات شــرکت از قدمت 
باالیی برخوردار است و الزم اســت در برنامه ریزی های کالن 

به نوســازی آن ها توجه ویژه صورت گرفته و در صدر 
برنامه های شرکت قرار گیرد.

اســتفاده از تجــارب پیشکســوتان بــرای عبــور از 
چالش های بخش آب

 مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای تهــران در اولین 
جلسه اتاق فکر این شــرکت بر لزوم استفاده از تجارب 
پیشکسوتان برای عبور از چالش های بخش آب تأکید 

کرد.
سیدحســن رضوی در اولین جلســه اتــاق فکر که با 
حضور مدیران و پیشکســوتان این شــرکت تشکیل 
شــد، گفت: اتاق فکر به منظور آینده نگری برای تأمین 
و توزیع آب پایتخــت و همچنین پیدا کردن راهکاری 
برای چالش های بخش آب استان تشکیل  شده است تا 
با استفاده از تجارب پیشکسوتان قدمی در جهت حل 

معضالت پیشرو برداشته شود.
وی افزود: ما درصدد هســتیم تا با همفکری مدیران و 
کارشناســان فعلی و همچنین پیشکسوتان بخش آب 
گزینه هایــی بهتر و اجرایی تر از نظــر فنی و اقتصادی 
انتخاب کنیــم تا از منابع در اختیار به بهترین شــکل 

ممکن بهره برداری به عمل آید.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران با اشــاره به 
اینکه طرح های فعلی در دســت اجرا جزو پروژه های 
پیچیده محســوب می شــود، تصریح کرد: با توجه به 
محدودیت های مالــی و فنی به هنگام اجرای پروژه ها، 
برگــزاری چنین هم اندیشــی هایی می توانــد به رفع 

معضالت کمک کند.
وی با بیان اینکه بســیاری از موضوعات فعلی در دهه 

5۰ توســط مشــاوران و پیمانکاران مورد بحث قرار 
گرفته اســت، گفت: بنابراین با توجــه به وجود برخی 
اشتراکات می توان با به کارگیری تجارب پیشکسوتان، 
نتایج را به روزرسانی کرد و از آن ها در پروژه های فعلی 

استفاده کرد.
رضــوی تصریح کــرد: در حــال حاضر بــا توجه به 
محدودیــت ظرفیت هــای انتقال آب های ســطحی 
ســدهای تأمین کننده آب به اســتان تنها انتقال 7۰ 
درصد از تخصیص های مصوب وزارت نیرو وجود دارد 
که با تکمیل پروژه های در دست اجرا از تمام تخصیص 
مصوب استفاده می شــود تا در آینده برای تأمین آب 

استان دچار مشکل نشویم.
وی خاطرنشــان کــرد: کشــور برنامــه کالن دارد و 
نمی توان از این برنامه عدول کرد اما اســتان تهران با 
مسائل خاصی مواجه اســت که برنامه خاص خودش 

را می طلبد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه 
باید نســبت به موضوعات بهره برداری توجه بیشتری 
صــورت گیرد، یادآور شــد: اجــرای کامــل پروژه ها 
و بهره بــرداری بهینــه از آن ها می تواند بســیاری از 

مشکالت را برطرف کند.
در ادامه این نشست پیشکسوتان و مدیران هر یک در 
خصوص شــیوه تداوم برگزاری نشست های اتاق فکر 
مطالبی بیان کرده و بر تعیین سیاســت ها و اولویت ها، 
توجه به طرح جامع آب و به روزرســانی آن، تشــکیل 
کمیته های تخصصی در زمینه طــرح و بهره برداری، 

فرهنگ سازی و مدیریت مصرف تأکید شد.

با تالش متخصصان شرکت آب منطقه ای تهران و به منظور کمک به شبکه سراسری برق

واحدیکنیروگاهامیرکبیرواردمدارشد
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بیشترآبحاصلازبارشهابهشکل
روانآبازاستانخارجشدهاست

مهندس نجفیان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البــرز ضمن تبریک 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق، رسالت اصحاب 
رســانه در مباحث فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب و 
صرفه جویی را واجد اهمیت دانست و گفت: خوشبختانه 
در البــرز این ظرفیــت به خوبی برای اطالع رســانی و 

فرهنگ سازی وجود دارد. 
مهندس نجفیان با تصریــح اینکه در تمامی امور نیاز به 
مدیریت مصرف داریم، با اشاره به مفهوم »آب مجازی« و 

به لحاظ اینکه در فرایند تولید تمام محصوالت کشاورزی 
و کاالهای صنعتی آب مصرف می شود، لذا صرفه جویی 
در مصرف و عــدم اتالف آن ها را مصداق صرفه جویی در 
آب و برق دانســت.  وی در ادامه توضیحاتی در خصوص 
سیمای آب و وضعیت خاص استان البرز به لحاظ جمعیت 
و مهاجرپذیری اســتان ارائه داد و با روند کنونی افزایش 
تقاضا و مصرف آب و کاهــش و افت کمی و کیفی منابع 
آب زیرزمینی استان و اینکه ما منابع جدید و جایگزینی 
نداریم، تنها گزینه فراروی ما صرفه جویی آب و مدیریت 

مصرف در همه بخش ها است.
او در ادامه با بیان اینکه بارش های عالی و استثنایی امسال 

نباید ما را به این اشتباه دچار کند که بحران آب در کشور 
و استان البرز مرتفع شده است، ابراز داشت مشکل افت 
ذخایر آبخوان ها که در طی ساله ای متمادی خشک سالی 
و اضافه برداشــت پدید آمده با یک ســال ترسالی قابل 
جبران نیست و درواقع به لحاظ بهاری بودن حجم عمده 
بارش های امســال تنها حــدود ۳۰ میلیون مترمکعب 
آن ها به آبخوان نفوذ نمود و بیشتر آب حاصل از بارش ها 
به شــکل روان آب از استان خارج شده است. بنابراین به 
لحاظ وابستگی باالی استان البرز به آب های زیرزمینی 
و نامناســب بودن وضعیت این آبخوان ها به هیچ عنوان 
نباید از مدیریت مصرف غافل شــویم و اصحاب رســانه 

باید همواره این امر را به مردم و مسئولین یادآور باشند.
وی با اشاره به اینکه آبخوان البرز هم به لحاظ فنی و هم 
به لحاظ ظرفیت ازجمله بهترین آبخوان های کشور است 
و برگرداندن تعادل به این آبخوان امکان پذیر است، الزمه 
این امر را همت دسته جمعی مردم و مسئولین از تمامی 
اقشــار و صنوف دانســت و این مهم فقط وظیفه وزارت 
نیرو نیســت؛ اولویت اول شرکت آب منطقه ای استان را 
جلوگیری از اضافه برداشت ها و بخصوص برداشت های 
غیرمجاز است که مقابله با برداشت های غیرمجازی که در 
حریم چاه های آب شرب قرار دارند و چاه های غیرمجازی 

که برداشت زیاد آب از آن ها صورت می گیرد. 
مهندس نجفیان افزود: اگر برداشت های غیرمجاز آب در 
استان کنترل شود می توانیم آبخوان را به تعادل برسانیم 
و رسالت وجودی شرکت آب منطقه ای هم تأمین پایدار 
آب برای مصارف مختلف و محافظت از منابع ارزشمند 

آب استان است.
ضرورت سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک و سازگار 
نمودن توســعه با این واقعیت، »آمایش سرزمینی آب 
محور« از دیگر محورهای مورد تأکید مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای البرز بود. 
وی با بیان اینکه اکنون زمان آن اســت که بجای اینکه 
برخالف رویه اشتباه کنونی که در تالش بوده طبیعت را 
با خود سازگار کند، باید خود را با طبیعت سازگار کنیم 
گفت: این مفهوم »توســعه پایدار« به زبان ساده است و 

رویه ای اســت که نیاکان ما قرن ها قبل از اینکه مفهوم 
»توســعه پایدار« در مغرب زمین شکل بگیرد، در عمل 
مراعات می کردند و قنات درواقع ســازه ای »سازگاری 
محور« و اوج هنر مهندســی تعادل محور منابع آب در 

ایران بوده است. 

بازدید اصحاب رسانه از پروژه تغذیه مصنوعی رودخانه کردان
اصحاب رسانه های استان البرز از تأسیســات مربوط به پروژه تغذیه مصنوعی رودخانه کردان در دشت هشتگرد 

بازدید کردند.
در این بازدید کــه با حضور تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات اســتان به همراه مهندس مظفریان 
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای البرز انجام شد، مهندس مظفریان در خصوص مشخصات فنی و اهمیت 
تأسیسات و سازه های مزبور، توضیحاتی ارائه داد.  وی گفت: هدف اصلی از این پروژه کمک به کنترل سیالب های 
فصلی و اســتفاده از آب آن ها برای تغذیه آبخوان است. این سازه ها مثل استخرهایی هستند که کف آن ها قابلیت 
نفوذ باالی آب به داخل زمین را دارد. ما سعی داریم تا پایان امسال سه حوضچه دیگر به دو حوضچه موجود در این 

تأسیسات اضافه کنیم تا ۱2 میلیون مترمکعب نفوذ آب در داخل زمین داشته باشیم. 
وی برای روشــن شدن تأثیر تغذیه مصنوعی خاطرنشان کرد: از یک چاه آب شرب بسیار خوب با ظرفیت ۳۰ لیتر 
در ثانیه در کل ســال می توان 5۰۰ هزار مترمکعب برداشت کرد، پس امیدواریم با این ظرفیت نفوذ آب سطحی، 

بخش قابل توجهی از مشکالت آبخوان های منطقه حل شود.
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مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همــدان گفت: 
در راســتای اجرای طــرح ســاماندهی و تعییــن حریم 
رودخانه های استان همدان یک میلیارد تومان از اعتبارات 

متمرکز کشوری تخصیص و هزینه شده است.
  مهندس منصور ســتوده اظهــار کرد: ۱7۸ هــزار و 5۰ 
مترمربع از اراضی بســتر رودخانه های استان و 5۱ هزار و 

2۰۰ مترمربع از اراضی حریم رودخانه ها آزادسازی شدند.
او گفت: هرساله اعتبارات اســتانی و متمرکز کشوری از 
طریق شرکت مدیریت منابع آب برای الیروبی رودخانه ها 
به اســتان تخصیص می یابد که امسال امیدواریم با توجه 
به بارش های اخیر و ســیالب ایجادشــده اعتبــارات را 

افزایش دهند.
وی افزود: الیروبــی رودخانه های اســتان باهدف کنترل 
سیالب و سیل در مواقع بروز بارندگی ها و در جهت آمادگی 
الزم انجام  شــده تا نقش مهمی در کنترل حوادث ناشی از 

سیالب را داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان با بیان 
اینکه در الیروبی نقاط آســیب پذیر و تصرفات رودخانه ها 
شناســایی می شــوند، تصریح کرد: همچنیــن دیوارهای 

رودخانه ها توسط پیمانکار  ساماندهی می شوند.
وی اظهار کرد: برای شناسایی حد بستر و حریم رودخانه ها 
توسط شرکت مهندسین مشــاور مطالعاتی انجام می شود 
و پس تعیین آن به  اداره ثبت اعالم می شــود تا حریم حد 

و بســتر رودخانه ها مشــخص گردد. تاکنون رودخانه های 
شهرســتان های اســدآباد، بهار، رزن، کبودرآهنگ، مالیر، 
نهاوند، تویســرکان و چشــین، حیدره، امامزاده کوه، سیاه 

کمر، یلفان و... الیروبی شده اند.
وی ادامــه داد: دیــوار ســازی رودخانه ها در شــهرها با 
هماهنگی شــهرداری و در روســتاها بــا هماهنگی بنیاد 
مسکن انجام می شــود که امسال در شهرســتان همدان 
رودخانه هــای عباس آباد در منطقه منوچهری، چشــین، 
دهپیاز، ســد اکباتان و خاکو الیروبی و احداث دیواره های 

حفاظتی بر روی آنان انجام شده است.
ســتوده ابراز کرد: در شهرســتان بهار نیــز الیروبی دهانه 
پل ها و مناطق ضروری در داخل شــهرک سفال الله جین، 

سیمینه رود و قوری چای انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه 
مطالعات حد بســتر و الیروبی رودخانه هــای قروه و دمق 
شهرستان رزن در حال انجام است، تصریح کرد: همچنین 
رودخانه های تاسران، شور و قهورد شهرستان کبودرآهنگ 

نیز الیروبی و عالمت گذاری شده اند.
وی، از الیروبــی رودخانه های حرم آباد شهرســتان مالیر، 
گاماســیاب، فارسبان و روســتای چولک اصلی شهرستان 
نهاوند، کورزان رود، قلقرود، خرمرود شهرستان تویسرکان، 

شهاب، خنداب و شاهین آباد شهرستان اسدآباد خبر داد.
وی در ارتبــاط با تصرفات بســتر و حریــم رودخانه های 

اســتان نیز گفت: ۱7۸ هزار و 5۰ مترمربع از اراضی بستر 
رودخانه های اســتان و 5۱ هزار و 2۰۰ مترمربع از اراضی 

حریم رودخانه ها آزادسازی شدند.
مهندس ستوده عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مطالعه 
و ســاماندهی و تعیین حد بســتر و حریم رودخانه ها یک 
میلیارد تومــان از اعتبارات متمرکز کشــوری تخصیص و 

هزینه شده است.
وی گفت: ۳ اکیپ گشت و بازرســی در راستای حفاظت از 
رودخانه ها برای جلوگیری از برداشــت شن و ماسه و رفع 

تصرفات در شمال، مرکز و جنوب استان فعال هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان یادآور شد: 
دستگاه قضایی اســتان با قاطعیت با هرگونه تصرف اراضی 
ملی و منابع طبیعی برخورد نموده و متخلفان را به مجازات 

قانونی خواهد رساند.

نصب بیش از 4 هزار کنتور هوشمند بر روی 
چاه های استان همدان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان اظهار کرد: تعداد 
۴ هزار و ۳2۴ دستگاه کنتور هوشــمند آب و برق بر روی 
چاه های مجاز نصب شــده که بیشــترین آن ها مربوط به 

دشت رزن - نهاوند است.
منصور ستوده با اعالم اینکه نصب کنتور هوشمند در چاه ها 
جزو طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی 

همدان اســت، اظهار کرد: اجرای این طرح و نصب کنتور 
هوشمند در سطح استان همدان نیازمند همکاری و تعامل 

کشاورزان با شرکت آب منطقه ای است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: نصب کنتور 
هوشمند روی چاه های آب سبب کنترل و نظارت بر میزان 
برداشت آب های زیرزمینی استان شده و از اضافه برداشت 

از آب های زیرزمینی به شدت جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه کنتور هوشمند مزایایی باالیی دارد، اظهار 
کرد: اساســی ترین اهمیت کنتور هوشــمند این است که 
کشاورزان دیگر بیشــتر از پروانه بهره برداری نمی توانند از 

چاه ها آب برداشت کنند.
وی تأکید کرد: اگر کشــاورزی بیش از میزان تعیین شــده 
آب از چاه برداشــت کند برق به صورت خودکار قطع شده 
و امکان برداشــت آب از چاه تا زمانی که کارشناســان آب 

منطقه ای و برق اقدام نکنند وجود ندارد.
وی با اعالم اینکه کنتورهای هوشــمند و کارت های شارژ 
همچون کارت ســهمیه بندی بنزین اســت، عنــوان کرد: 
کشــاورزان باید نســبت به نصب این کنتورها اقدام کنند 

چراکه تکلیف قانونی است و کار باید اجرایی شود.
ستوده گفت: تعداد ۴ هزار و ۳2۴ دستگاه کنتور هوشمند 
آب و برق بر روی چاه های مجاز نصب شــده که بیشترین 

آن ها مربوط به دشت رزن - نهاوند است.
وی ادامه داد: تعهد اســتان همدان بــرای نصب کنتور در 
سال ۹۸ تعداد 56۰ دســتگاه بوده که ۱2۱ دستگاه نصب 
شد و پیشرفت 22 درصدی نســبت به تعهد نصب را نشان 

می دهد.

افت ساالنه یک متر از سطح آب های زیرزمینی 
دشت استان همدان

مدیــر دفتر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
همدان گفت: در استان همدان در چهار ده گذشته هرسال 
نیم الی یک متر ســطح آب های زیرزمینی کاهش یافته و 
این روند اخیراً با اجرای طرح تعادل بخشــی منابع آب زبر 

زمینی بهبود یافته است.
مدیر دفتر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
اســتان همدان در جمع طالب و روحانیون با بیان اینکه 
اقتصاد اســتان همدان متکی به بخش کشــاورزی است، 

گفت: سیاســت اســتان همدان از دیرباز بر این پایه بوده 
است که متکی به کشاورزی باشد  و امروزه این مهم تعدیل 
شده و به سمت وسوی گردشگری و سایر صنایع سوق پیدا 

کرده است.
مرتضی احمــدی رحمــت افزود: بر اســاس بررســی و 
مطالعات انجام شده  ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش 
کشــاورزی، ۸ درصد در بخش  شرب و بهداشت و 2 درصد 

مربوط به صنعت و خدمات است.
وی با اشــاره به توزیع مصرف آب در بخش های مختلف نیز 

تصریح کــرد: توزیع مصــرف بیانگر این 
اســت که اگر کار ترویجی داشته باشیم 
عمده تأکیدات و سیاســت ما مشــمول 

بخش کشاورزی باشد.
وی با بیــان اینکه در گذشــته میانگین 
بارش اســتان ۳5۰ میلی متر در ســال 
بوده اســت، ابراز کرد: در چند سال اخیر 
با توجه به خشک سالی میانگین بارش در 

استان به ۳۳۰ میلی متر رسیده است.
وی خاطرنشــان کرد: میانگین بارش در 

دنیــا ۸۰۰ میلی متر و در ایران 25۰ میلی متر اســت که با 
این احتساب کشور ما یک سوم میانگین بارندگی در دنیا را 
دارند و این خود نشان دهنده ای آن است که باید در مصرف 
آب صرفه جویی کرد چراکه در منطقه خشک و نیمه خشک 

کره زمین  قرار داریم.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای استان 
همدان با اشــاره به اینکه در متون دینی ما به  صرفه جویی 
در آب اهمیت داده شده اســت، گفت: در قرآن کریم آیات 
و روایات هشداردهنده ای در خصوص مدیریت مصرف آب 
داده شده اســت و اعزام تقلید همگی به دقت و صرفه جویی 

در مصرف آب دارند.
احمدی رحمت اظهــار کرد: مصرف عمده آب در اســتان 
کشاورزی اســت و صرفه جویی آب در این بخش می تواند 
مؤثر باشــد آب هــای زیرزمینــی رودخانه ها جــزو انفال 
محسوب می شــود به این معنی اســت که همه از این آب 
سهیم هستند و کســی که مجوز چاه دارد صاحب و مالک 
آب نیســت بلکه اجازه بهره برداری به آن داده شده است و 

متولی مطابق قانون وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشــمند بــر روی چاه ها به 
دلیل اندازه گیری میزان مصرف آب اســت، گفت: برخی از 
افرادی که مجوز چاه را اخذ کردند برداشت بی رویه و بیش 

از حد مجاز را دارند.
 وی ضمن تشــریح  محدوده ای اصلــی چاه ها و حوزه های 
آبریز، ابراز داشت: همدان-بهار، کبودرآهنگ، رزن - نهاوند، 
مالیر، اســدآباد، تویســرکان و نهاوند هفــت محدوده ای 
مطالعاتی اصلی حوزه آبریز درجه دو اســتان هســتند که 
دارای کسری مخزن هستند و ساالنه نیم الی یک متر افت 

سطح آب زیرزمینی اتفاق می افتد.
وی تصریــح کرد: زمانی که افت ســطح 
زیرزمینــی اتفــاق می افتــد تبعاتــی 
همچون از دســت دادن مشــاغل و عدم 
کیفیت مناسب آب رخ می دهد بنابراین 
قانون گذار اجــازه هیچ گونه توســعه و 

برداشت بی رویه را نخواهد داد.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شــرکت 
آب منطقه ای اســتان همدان افزود: آب 
در بین ذرات خاک، سنگ و خاک جریان 
دارد و به واســطه حفر چاه آب از حالت تعادل خارج شود و 
ذرات خاک فشرده می شوند و باعث نشست زمین می شود 

و در برخی از مناطق استان این مهم اتفاق افتاده است.
احمدی رحمت گفت: اســتان ما یکی از استان هایی است 
که دارای فرو چاله است و از تبعات آن بهره برداری بی رویه 
منبع آب اســت به طوری که در ســفره های آب زیرزمینی 
آهکی برداشت آب زیاد باشــد فضای  خالی تهی می شود و 

فرورفتگی و نشست ناگهانی اتفاق می افتد.
وی بیان داشــت: با توجه به همت همه دستگاه ها از جمله 
استانداری، دستگاه قضایی و سازمان جهاد کشاورزی طرح 
احیا بخشــی منابع آب را اجرا کردیم و موجب جلوگیری از 

افت آب و جبران آن شده است.
وی ضمن درخواست از طالب و روحانیون در راستای توجه 
و اهمیت بیش ازپیش مردم بــه مصرف آب، افزود: با اتکا به 
منابع آبــی می توانیم امنیت غذایــی را حفظ کنیم که این 
مهم مانع از نابود شدن کشاورزی می شود و این مهم باعث 
ارتقای بیش ازپیش در جهت حفظ منابع آب استان ازلحاظ 
اقتصادی و سیاسی اجتماعی در جایگاه بهتری خواهد شد.  

اختصاصیکمیلیاردتومان
برایاجرایطرحتعیینحریم
رودخانههایاستانهمدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبر داد:

اختصاصیکمیلیاردتومان
برایاجرایطرحتعیینحریم
رودخانههایاستانهمدان

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

نصب کنتور 
هوشمند روی 

چاه های آب سبب کنترل و 
نظارت بر میزان برداشت 
آب های زیرزمینی استان 
شده و از اضافه برداشت 

از آب های زیرزمینی 
به شدت جلوگیری می کند

www.barghab. i r 162019
July

www.barghab. i r17 2019
July



بارشهای فراوان و سیل آسای فروردین ماه سالجاری در حالی 
رخ داد که بســیاری از آن به عنوان یک رخ داد فاجعه آمیز و یا 
یک فرصت یاد کردند. گروهی آن را به عنوان تلفات انســانی و 
خرابی منازل و ... نامیدند  و برخی به یک رحمت الهی اشــاره 
می کردند. طیفی به   »ســد خوب است«    اشاره داشتند  و عده 
ای به   »ســد مخرب محیط زیست است«   یاد می کردند.  این 
گروه ها هرکدام از ظن ومصداق خود به موضوع نگاه می کردند 
و نظر می دادند. ولی یک موضوع همانند ستارهی خودنمایی 
می کند  »که ایران یک سرزمین خشک و نیمه خشک است«  
بخشــی از ایران دچار سیل شــد هرچند که گروهی معتقد 
هستند، سدها پر آب شــد و تعدادی لبریز و بخشی از این آب 
جذب منابع زیر زمینی شــد  ولی  بایــد همچنان اذعان کنیم 
که  » آب  کم اســت« اگر بخواهیم با توجه به سیل تلنگری به 
خود بزنیم و عنوان کنیم که سیل حادث شده و روان آبی به راه 
افتاد  خود گویای خشک بودن سطح زمین است و تقاضای روز 
افزون آب در بخش های کشاورزی ، صنعت و تامین آب شرب 

برای ساکنین مناطق مختلف ساکن در ایران  را چگونه 

باید تامین کنیم  باید به صراحت بگوییم که با کمبود آب مواجه 
هســتیم و باید با این  تفکر که بارش فراوان بوده و  اینک دیگر 
آب،کم نداریم به هر صورت که می توان  مقابله کنیم که به جای 
صرفه جویی با مصرف فزاینده روبرو نشویم و این واقعیت باید 
برای همه بخشها و دستگاههای متولی و اقشار مختلف مردمی 
تفهیم شــود که مشکل کمبود آب جدی است و آب  را با توجه 

به شرایط موجود به صورت بهینه مصرف کنیم .  
متاســفانه در دهه های گذشــته با حضور نامناسب و ساخت 
سازهای غیر اصولی و عدم نظارت دستگاههای متولی و مسئول 
در حاشــیه رودخانه ها و به مرور زمان با انباشت حجم وسیع 
و گسترده رسوب در بســتر رودها و سدهای مختلف در سطح 
کشــور با عبور حجم زیاد در بستر کوچک مواجه گشتیم  .باید 
اذعان داشــت که حوادث ناشی از 
ســیالب مربوط به عملکرد 

یک روز یا دو روزنیست بلکه نتیجه یک فرآیند انسانی در ادوار 
گذشته است با نگاهی به سیل حادث شده در سطح کشور باید 
با اندیشــه ای دور اندیش و کمک از تمام پتانسیل موجود در 
کشور اســتفاده کرد تا این رحمت الهی به مصیب بدل نشود . 
مجموع این عوامل می طلبد که با اتخاذ تصمیمات مناســب و 
جهــت گیری تصمیمات از روی کاغذ به عملیاتی شــدن آنها 
شاهد پیش بینی های بهتر و جلوگیری از ایجاد خسارت گردد.
در راســتای همین دور اندیشــی در آب منطقه ای کرمانشاه 
سه طرح عمرانی با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای 
روحانی افتتاح گردید .آبرســانی به شــهر پاوه ،آبگیری سد 
سرفشاه و افتتاح سد وشبکه جامیشان از جمله طرحهای بوده 
که می توانند در رونق بخش تولید کشاورزی و تامین آب شرب 

پایدار در منطقه سهم بسرایی داشته باشند .
امید است با دوراندیشی و اصالح ساختار مصرف آب در کشور 

شاهد روزهای بهتر برای آینده ایران زمین باشیم. 
 بهرام درویشی 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

 بهرام درویشــی مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای کرمانشاه به مناسبت آغاز هفته 
صرفه جویی، اقشار مختلف مردم استان 
خصوصا کشــاورزان را به صرفه جویی در 
مصرف آب دعــوت کرد و تحقــق آن را 

نیازمند مشارکت همگانی دانست...   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه  
ای کرمانشاه ، آیین های ویژه هفته صرفه 
جویی در مصرف آب همه ســاله از یکم تا 
هفتم تیرماه در سراســر کشور برگزار می 
شود و شــرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
نیز همگام با سایر اســتان ها، اقدام های 
اساسی در جهت مصرف بهینه این نعمت 

خدادادی را انجام می دهد.
درویشی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ،گفت صرفه جویی یعنی 
استفاده مؤثر از آب و جلوگیری از هدر رفت که الزمه داشتن منابع 
آب کافی برای حال و آینده اســت. انجام ایــن کار بر عهده همه ما 
مردم و مسووالن است که با ایجاد تغییراتی اندک در زندگی روزانه، 
آب در دسترس را به صورت عاقالنه مورد استفاده قرار دهیم. نباید 
فراموش کرد که صرفه جویی در آب معادل است با صرفه جویی در 

انرژی و هزینه.
وی اضافه کرد ، صاحب نظران حوزه آب و محیط زیست قبل از آغاز 
قرن بیست و یکم، این قرن را قرن جنگ بر سر منابع آبی نامیدند، 
اما این موضوع چندان جدی گرفته نشــد. با گذشت سال ها از این 
موضوع، امروز کمتر کســی است که بر اهمیت آب پی نبرده باشد. 
در کشور عزیزمان ایران، موضوع آب در چند سال اخیر نقش بسیار 
پررنگ تری به خود گرفته اســت و به وضوح در عرصه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی نمایان شده است.

الزم به توضیح است  نزدیک به سه دهه است که روزهای اول تا هفتم 
تیرماه هر سال، هفته »صرفه جویی در مصرف آب« نامگذاری شده 

اســت، اما به منظور هماهنگی در ارکان 
وزارت نیرو و لزوم توجه همگانی، امسال 
با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف برق 
نیز این هفته با نام »هفته صرفه جویی در 

آب و برق« نامگذاری شده است.
این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی 
در افکار عمومی و رســانه ها جای خود را 
باز کرده است و هر ساله به این مناسبت، 
فعالیت های فرهنگی-آموزشی بسیاری 
برای ارتقای آگاهی های عمومی در مورد 
آب و برق و جلــب توجه افکار عمومی به 

این مقوله حساس انجام می شود.
بر اســاس این گزارش، هدر دادن منابع 
کنونی، به معنی محروم کردن نسل های 
بعدی از این مواهب الهی است، از این رو، شرکت های آب و فاضالب 
کشور، مدیریت منابع آب ایران و توانیر در این هفته به فرهنگ سازی 

در زمینه اصالح الگوی مصــرف آب و برق می پردازند.
بر همین اساس، شنبه یکم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب، 
انرژی و خانواده« و با راهبرد فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده ها 
در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف آب 

و برق نامگذاری شده است.
روز یکشــنبه دوم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب و انرژی، 
افکار عمومی و رســانه« و با راهبرد استفاده گسترده تر از ظرفیت 
وســایل ارتباط جمعی و شــبکه های اجتماعی به منظور افزایش 
آگاهی عمومی و باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان آب و برق 
نسبت به وضعیت منابع، تشریح محدودیت ها و معضالت کشور در 
خصوص میزان دسترســی به آب و برق و ضرورت بسیج همگانی 
برای بهره گیری از فن آوری و تجهیزات کاهنده و بهینه ساز مصرف 

نامگذاری شده است.
در روز ســوم هفته صرفه جویــی در مصرف آب و بــرق با عنوان 

»مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان های عمومی 
و موسســات خصوصی« تبیین نقــش تولیدکنندگان تجهیزات 
کاهنده مصرف در توسعه فناوری های این عرصه، تشریح ضرورت 
توسعه صنایع و بهره  برداری از معادن متناسب با ظرفیت های منابع 
آبی و انرژی کشور و تبیین نقش سازمان ها و موسسات در اعمال 
رویه های صحیح مصرف آب و انرژی در تاسیســات و ساختمان 

انجام می شود.
روز سه شــنبه چهارم تیرماه نیز با عنــوان »مدیریت مصرف آب و 
انرژی، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست« با راهبرد تشریح 
نقش آب و انرژی در امنیت غذایی و تشریح نقش منابع طبیعی در 
توســعه اقتصادی جوامع و ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا و 

تداوم تمدن بشری نامگذاری شده است.
پنجم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب و انرژی، خدمات شهری 
و روستایی و جلب مشارکت های مردمی و خیرین« نامگذاری شده 
و در این روز تشــویق و ترغیب دستگاه های خدمات رسانی شهری 
و روستایی به کاهش مصارف آب و انرژی، تشویق و ترغیب مردم و 
خیرین برای سرمایه گذاری به منظور توسعه و بهبود زیرساخت های 
تولید، انتقال و توزیع آب و انرژی و ترویج فرهنگ وقف برای اجرای 

طرح های آب، فاضالب، برق و  ...صورت می گیرد.
روز پنج شنبه ششم تیرماه با عنوان »مدیریت مصرف آب و انرژی، 
اقتصاد و حقوق شهروندی« با رویکرد تشریح ارزش اقتصادی آب و 
برق، تشریح نقش و ارزش اقتصادی کاهش مصرف در حفظ منابع 
و جلوگیری از آلودگی محیط زیســت و تبییــن وظایف و تکالیف 
شرکت های آب و برق نسبت به مشترکان )مردم( نامگذاری شده 

است.
بر اساس این گزارش، روز جمعه هفتم تیرماه به عنوان آخرین روز 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق، روز »مدیریت مصرف آب و 
انرژی و آموزه های دینی« نامگذاری شده و طی آن اهمیت صحیح 
مصرف کردن و پرهیز از اســراف از منظــر تعالیم دینی و معرفی 
شیوه های صحیح مصرف با اتکا به تعالیم دینی تبیین خواهد شد.

آبکـماسـت نهادینهسازیفرهنگصحیحمصرفآبدرجامعه
مشارکتهمگانیرامیطلبد

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه:
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
فاز نخســت طرح انتقال آب از محمد شهر به بیرجند در 

هفته دولت به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی ،»حسین امامی« با اشــاره به اینکه پروژه انتقال 
آب از محمــد شــهر به بیرجنــد 7۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد، خاطر نشــان ســاخت: حفر 7 حلقه چاه و 
تجهیز تعــدادی از آن ها، احداث مخــزن جمع آوری2 
هزارمترمکعبی، احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ محمد شهر، 
برق رســانی به چاه ها، اجرای ۸ کیلومتر خطوط جمع 
آوری چاه ها، خرید لوله، شــیرآالت و اتصاالت و اجرای 
۱5 کیلومتر لوله چدن برای خط انتقال از محمد شــهر 
به تصفیه خانه آب شرب بیرجند و احداث مخزن ۳ هزار 
متر مکعبی در ورودی تصفیه خانه از اقداماتی اســت که 

تاکنون در این طرح انجام شده است.
وی اعتبار این پروژه را 5۰ میلیــارد تومان عنوان کرد و 
اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شــده ، بهره برداری از 

بهرهبرداریازفازنخستطرحانتقالآبازمحمدشهر
بهبیرجنددرهفتهدولت

این طرح در هفته دولت آغاز خواهد شد.
وی گفت: با بهره برداری از طرح آبرسانی به بیرجند و با افزایش ظرفیت تصفیه خانه 
آب شــرب، امکان تامین آب برای تمام نقاط شــهربیرجند فراهم می شود و شاهد 

بهبود کیفیت آب در این شهر خواهیم بود.  
امامی، نیاز آبی فعلی شــهر بیرجند را 65۰ تا 7۰۰ لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت:  
 در حــال حاضر حدود ۱۰۰ تــا ۱5۰ لیتر از این میزان از دشــت سربیشــه تامین

 می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراســان جنوبی به کلنگ زنی خط انتقال آب از 
دشت مختاران به بیرجند در آینده ای نزدیک اشاره کرد و گفت: این پروژه به طول 

6۰ کیلومتر در مدت 2 سال به بهره برداری خواهد رسید .
وی افزود: در مســیر خط انتقال از مختاران به محمدشــهر، انشــعابی برای جبران 
بخشی از نیاز آبی شهر خوسف نیز لحاظ شده است که با اجرای این خط برای تامین 

آب در افق میان مدت دغدغه ای نخواهیم داشت.

آخرین وضعیت انتقال آب از دشت مختاران به بیرجند 
چاه های آب شــرب در دشــت مختاران حفر و به منظور تجهیز این چاه ها، احداث 
مخزن جمع آوري و خطــوط جمع آوري این چــاه ها ، انتخاب پیمانــکار انجام و 
عملیات اجرایي آن آغاز شده اســت. همچنین عملیات اجرایي خط انتقال از محل 
مخزن جمع آوري در دشت مختاران تا ایستگاه پمپاژ واقع در دشت محمدشهر پس 
از تامین اعتبار الزم و خرید لوله و تجهیزات و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایي آن 

آغاز خواهد شد.
این فاز از طرح آبرساني به بیرجند )فاز دو طرح( شامل حفر و تجهیز )6( حلقه چاه، 

احداث مخــزن جمع آوري ۱۰۰۰ مترمکعبي، خطوط جمــع آوري چاه ها به طول 
۱۰ کیلومتر، برق رســاني به چاه ها، خرید لوله و اجــراي 6۰ کیلومتر خط انتقال از 

مختاران به محمدشهر مي باشد.
درحــال حاضر چاه ها حفــاري و پیمانکار بــه منظور احداث مخــزن و اجراي ۱۰ 

کیلومتر خطوط جمع آوري چاهها در منطقه مستقر گردیده است.
الزم به ذکر است با توجه به اولویت انتقال آب از چاه هاي محمدشهر به بیرجند )فاز 
یک طرح(، در حال حاضر بیشترین تمرکز کاري و ریالي متوجه این بخش مي باشد.

سد سیاهو 91 درصد پیشرفت فیزیکی 
سد مخزني ســیاهو در حال حاضر حدود ۹۱ درصد پیشــرت فیزیکي داشته که در 
ســال جاري در صورت تامین اعتبار الزم نســبت به تهیه و نصب کسري تجهیزات 
هیدرومکانیکال و الکتریکال و ابزار دقیق ســد اقدام و عملیات تکمیلي سازه اي آن 

اجرا شده و آماده شروع آبگیري از سد خواهد گردید.
این پروژه با هدف کنترل، تنظیم و ذخیره ســازي ســاالنه ۴.6 میلیون متر مکعب 

رواناب در حال اجرا مي باشد. 
پیشــرفت فیزیکي پروژه در حال حاضر حدود ۹۱ درصد بوده و شامل خاکبرداري ، 
سنگبرداري با پیشرفت فیزیکي ۱۰۰درصد ، عملیات بتن ریزي با پیشرفت فیزیکي 
۹۸درصد و عملیات حفــاري و تزریق پرده آببند با پیشــرفت ۸5 درصد ، عملیات 
نصب تجهیزات هیدرومکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق ســد با پیشــرفت فیزیکي 
75درصد و جاده دسترســي به تاج سد به طول ۱۴.5 کیلومتر با پیشرفت ۹۹درصد 
در حال انجام می باشــد که با توجه به برنامه ریزي انجام شــده و در صورت تامین 

اعتبار الزم در سال جاري، آبگیري از سد نیز انجام خواهد شد.
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آموزش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

 وزیر نیرو در مراســم افتتاحیه رویداد ملی ســازگاری با کم 
آبی، با اهداء لوح تقدیر به سرپرســت شــرکت سهامی آب 
منطقه ای بوشــهر، از عملکرد آن شــرکت به عنوان واحد 

برگزیده ملی تقدیر کرد.   
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
ســهامی آب منطقــه ای بوشــهر؛ 
سرپرست این شــرکت در حاشیه این 
مراسم اظهار داشــت: اولین نشست و 
نمایشگاه تخصصی ســازگاری با کم 
آبی کشور در تاریخ ۳ الی 5 تیرماه به 
میزبانی وزارت نیرو در حال برگزاری 

می باشد.
حســین باشــی زادگان افــزود: در 
این رویداد ســه روزه تجــارب موفق 
اســتان ها در زمینه ســازگاری با کم 
آبی در چارچوب سخنرانی، پنل های 
تخصصی، نمایشگاه و ویدئوکنفرانس 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به مشــارکت فعال همه ی استان ها در این طرح 
ملی خاطرنشــان کرد: در مراســم افتتاحیــه این همایش، 
شرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر به عنوان واحد برتر 
کشــور در زمینه ســازگاری با کم آبی انتخاب و توسط وزیر 

محترم نیرو تقدیر به عمل آمد.
سرپرست شــرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر گفت: 
کارگروه سازگاری با کم آبی اســتان بوشهر با ۳۸ طرح ارائه 
شده در بخش کشــاورزی حائز کسب رتبه اول در این بخش 

گردید.
وی اضافــه کــرد: اســتان بوشــهر 
همچنین در رتبه دوِم بیشــترین آثار 
ثبت شــده در تجارب موفق سازگاری 

با کم آبی کشور قرار گرفت.
در بخشــی از این لوح تقدیــر که به 
امضای وزیــر نیــرو رســیده، آمده 
اســت: نظر به اینکه اقدامات شایسته 
آن شــرکت در زمینه تدویــن برنامه 
ســازگاری با کم آبی استان بوشهر که 
در اولین نشست و نمایشگاه تخصصی 
سازگاری با کم آبی نیز ارائه شده است، 
به تشخیص کمیته علمی این رویداد، 
شایسته کسب عنوان »واحد برتر قابل 
تقدیر در زمینه سازگاری با کم آبی« شناخته گردیده است، 
بدین وســیله از اهتمام آن مجموعه قدردانی نموده و توفیق 
روز افزونتان را در دســتیابی به اهداف سازگاری با کم آبی و 

توسعه پایدار خواستارم.

این گزارش می افزاید: این همایش ملی با هدف به اشــتراک 
گذاری تجارب موفق سازگاری با کم آبی از سوم تا پنجم تیر 
ماه در ســه محور صنعت، معدن و انرژی، کشاورزی و شرب، 

فضای سبز و محیط زیست در حال برگزاری است.

سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای 
به مناســبت هفته صرفه جویــی در مصرف اظهار داشــت: 
صرفه جویــی تنها با اســتفاده موثر و هوشــمندانه از آب و با 

مشارکت همگانی میسر می شود.   
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، 
حسین باشــی زادگان اظهار داشت: کاهش منابع آب شیرین 
یکی از بحران های جهانی در قرن بیســت و یکم می باشــد و 
تقریبا همه ی کشورهای جهان برای رفع این بحران به دنبال 

یافتن راهکارهایی می باشند.
 باشی زادگان خاطرنشــان کرد: موقعیت جغرافیایی و اقلیم 
حاکم بر ایران باعث آن شــده تا همواره از لحــاظ منابع آبی 

وضعیت ناپایداری را تجربه کنیم.
وی افزود: تالش برای مدیریت مصــرف آب در ایران قدمتی 
دیرینه دارد و ســازه های آبی باستانی سیراف، گلوکالت جم، 

و قنوات و آبگیرهای دشتستان نشــان از تالش نیاکان ما در 
حفظ و بهره وری حداکثری از این نعمت خدادای می باشد.

سرپرست شــرکت سهامی آب منطقه ای بوشــهر با اشاره به 
رویکرد جدیــد وزارت نیرو گفت: بایــد پذیرفت که اقلیم کم 
آبی داریم و برای رشد و توســعه کشور می بایست با منابع در 
دسترس سازگار شد. باشــی زادگان اضافه کرد: سیاست های 
جدید وزارت نیرو در قالب برنامه سازگاری با کم آبی تببین و 
تدوین شده اســت و در این برنامه، مدیریت مصرف و افزایش 

بهره وری یکی از ارکان اساسی می باشد.
وی اســتان بوشــهر را یکی از استان های پیشــرو در برنامه 
ریزی منابع آب بر اساس برنامه ســازگاری با کم آبی معرفی 
کرد و افزود: ارائه و تصویب برنامه جامع ســازگاری با کم آبی 
استان بوشهر به عنوان اولین استان در سطح ملی و همچنین 
پذیرش 2۸ طــرح از تجارب موفق از بوشــهر در رویداد ملی 
ســازگاری با کم آبی نشــان از اهتمام صنعت آب و همچنین 
دستگاه های اجرایی مرتبط استان در تدوین این برنامه است.

حسین باشی زادگان با معرفی هفته اول تیرماه به عنوان هفته 
صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشــت: در دهه های اخیر 
با کاهش بارندگــی و آورد رودخانه ها از یک ســو و افزایش 
جمعیت استان از ســوی دیگر، سرانه ی دسترسی شهروندان 

به آب کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: بر اســاس شاخص فالکن مارک، ســرانه منابع آب 
تجدید پذیر برای هر نفر در اســتان بوشــهر ۸۳۰ متر مکعب 
در سال است که این رقم در رده ی تنش آبی مزمن )سومین 

درجه از چهار درجه تنش آبی( قرار می گیرد.
باشی زادگان تصریح کرد: وابســتگی حدود ۹۰ درصد از آب 
شرب استان بوشــهر به اســتان های همجوار که خود نیز با 
مشــکالتی در زمینه تامین آب مواجه هستند، بخش دیگری 

از ناسازگاری های بخش آب می باشد.
سرپرست شــرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر  گفت: 
مدیریت مصرف با مشــارکت مردم و دولت امکان پذیر است 
و در بخش شــرب اقداماتی چون بهره برداری از ســد تنگ 
ارم، ساخت ســدهای مخزنی باغان و دشت پلنگ با تخصیص 
شــرب، اجرای طرح نکاشــت، حفر چاه های آب شرب، قطع 
انشعابات باغ شهری ها و همچنین ســاخت آشیرینکن های 

جدید در حال انجام است.
وی افزود: در بخش کشــاورزی نیز ســاخت 5 ســد بزرگ و 
۱2 ســد کوچک که موجب مهار 5۱۰ میلیــون مترمکعب از 
رواناب های ورودی و تولیدی اســتان می گردد، اصالح شیوه 
آبیاری نخیالت استان، توسعه گلخانه ها و توسعه سامانه های 
نوین آبیــاری در باغات و مزارع بخشــی از طرح های اجرایی 

می باشد.

استفادههوشمندانه
ازآبموجبصرفهجوییمیشود

کسبرتبهبرترآبمنطقهایبوشهردررویدادملیسازگاریباکمآبی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

مدیرعامــل آب و فاضــالب آذربایجان شــرقی گفت: تا 
کنون 65 درصد از جمعیت شهري اســتان و ۸۰ درصد 
شــهروندان تبریزی از پوشش تأسیســات جمع آوری و 
دفع فاضالب برخوردار هســتند کــه امیدواریم با تالش 

همکاران بتوانیم این رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در 
هفته صرفه جویی در مصرف آب: بر مشــارکت همگانی 

شهروندان در صرفه جویی مصرف آب تأکید کرد.
مهندس ایمانلو گفت: بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف 
در بخــش آب شــرب همواره مــورد تأکید بــوده و این 
شــرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیــدات و برنامه ریزی 
 برای اســتفاده درســت آب شــرب توســط مشترکین

 کرده است.
مدیرعامل شــرکت به مناســبت هفتــه صرفه جویی در 
مصرف آب به منظور تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی 
روزمــره شــهروندان و نهادینه کــردن فرهنگ مصرف 
بهینه آب و صرفه جویی در مصــرف آب با تأکید بر تداوم 
وضعیت کمی و کیفی آب آشــامیدنی استان گفت: برای 
جلوگیری از کاهش وضعیت کمی و کیفی آب اســتان در 
سال های آتی بایستی برنامه ریزی های الزم انجام گیرد و 

راهکارهای الزم پیش بینی و پیگیری شود.
مهندس ایمانلو با بیان این مطلب گفت: بهینه ســازی و 
تغییر الگوی مصرف در بخش آب شــرب استان همواره 
مورد تأکید بوده است و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ 
تمهیدات و برنامه ریزی برای اســتفاده درست آب شرب 

توسط مشترکین کرده است.
مدیرعامل شــرکت در ادامــه به هفتــه صرفه جویی در 
مصرف آب اشــاره کرد و افــزود: هفتــه صرفه جویی در 
مصرف آب همه ساله از یکم لغایت هفتم تیرماه در سراسر 
کشور به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری 
شده و شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نیز همگام 
با سایر استان ها اقدامات اساسی در جهت فرهنگ سازی 

مصرف بهینه شهروندان انجام می دهد.
ایمانلو با اشاره به فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه 
آب در بین مردم و مشــترکین عزیز گفت: شرکت آب و 
فاضالب استان نه تنها در طول ســال با رویکرد ترویجی 
و اطالع رســانی ویژه در خصوص مقولــه آب که به عنوان 
ارزشمندترین نعمت الهی و مهم ترین عامل تداوم حیات 
موجودات اســت اقدامات اساســی انجام داده است بلکه 
در طول هفته صرفه جویی نیز با هماهنگی صداوســیما 
نسبت به پخش تیزرها و مصاحبه ها و میزگردهای رادیو و 
تلویزیونی، چاپ و توزیع بروشورهای صرفه جویی در بین 
مشترکین به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در جامعه 

اقدامات خوبی انجام می دهد.
 وی ادامه داد: این شــرکت در طول هفته صرفه جویی در 
مصرف آب و متناســب با روزهای هفته اقداماتی از جمله 
هماهنگی با ائمه جمعه برای پرداختن به موضوع آب در 
نماز جمعه، توزیع اقالم فرهنگی و بســته های آموزشی، 
هماهنگی و برگــزاری برنامه های بازدید از تأسیســات 
شــرکت، معرفی و تقدیر از مشــترکان خوش حساب و 
مشترکان کم مصرف، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب 

در اماکن عمومی انجام خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت همچنین توصیه کرد: شهروندان عزیز 

نیز با استفاده از شــیرآالت کاهنده و همچنین با استفاده 
از لباسشویی و ظرف شویی های اســتاندارد و کم مصرف 
نســبت به صرفه جویی در مصرف این مایه حیاتی کوشا 

باشند.
مهندس ایمانلو در ادامه بــه صرفه جویی در مصرف آب و 
رعایت الگوی مصرف را مورد تأکید قرار داد و از شهروندان 
درخواست کرد توصیه های شرکت آب و فاضالب استان 
را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشــکل 

نشوند.
مدیرعامل شــرکت ضمن درخواســت در خصوص عدم 
اسراف آب شــرب بهداشــتی و صرفه جویی در خصوص 
این مایه حیــات گفت: آب ارزشــمندترین عطیه الهی و 
مهم ترین عامل تداوم حیات موجودات زنده و رکن اصلی 
توسعه پایدار است. فقدان یا کمبود این مایع حیات بخش 
موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز نابسامانی های 
فراوان می شــود. در این راســتا و در جهت جلوگیری از 
اسراف و هدر روی آب الگوهای توصیه شده برای مصارف 
ســرانه خانگی برای هر نفر ۱5۰ لیتر در شبانه روز تعیین 
شده است که امیدواریم شهروندان محترم با رعایت آن ها 
و دقت در نحــوه مصرف آب از اتالف بیشــتر مایه حیات 

جلوگیری نمایند.

همهشهرونداناستان
ازتأسیساتدفعفاضالب

بهرهمندمیشوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی عنوان کرد:

همهشهرونداناستان
ازتأسیساتدفعفاضالب

بهرهمندمیشوند

حضرت آیــت اهلل دکتر آل هاشــم نماینــده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه تبریز در دیداری که به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب با متصدیان، مدیران و کارکنان 
شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی استان انجام 
گرفت، گفــت: خدمت بــه جامعه بشــري علی الخصوص 
خدمت به جامعه اســالمي در نزد خداوند اجر اخروي دارد 
مخصوصاً بعضي از خدمات هستند که جنبه حیاتي داشته 

و خدمات شرکت های آب و فاضالب نیز از این نوع است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت آب در زندگي 
جانداران متذکر شد و گفت: آب به عنوان برکت خداوندی 
است که حیات می بخشــد، حیات را حفظ می کند و بشر و 
زمین را پاکیزه نگه می دارد. آب در قــرآن اهمیتی عمیق 
دارد خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم انســان 
را به تفکر در آب و شکرگزاری این نعمت بزرگ دستورداده 

است.
امام جمعه تبریز متذکر شــد: لفظ آب که معادل عربی آن 
»ماء« 6۳ بار در قرآن آمده است، این آیات اشاره دارند که 
عرش خداوند بر روی آب بوده و حیــات همه جانداران به 
آب وابسته است و نیز از نقش های گوناگون آن در زمین از 
احیای زمین، سرسبزی طبیعت، رویش گیاهان، پیدایش 
مراتع، مــزارع و باغ ها با درختان مختلــف و انواع گوناگون 

میوه ها، سخن رفته است.
وی ادامــه داد: در این آیــات نزول آب بــر کوه های بلند و 
تأمین آب گوارای آشامیدنی، ایجاد نهرها و رودهای بزرگ 
و تسخیر آب دریاها برای انسان نیز اشاره شده است. آیاتی 
چند نیز از وجود آب در جهان آخرت از نعمت های بهشت، 

خبر داده شده است.
ایشان افزودند: حیات تمامي موجودات زنده به آب وابسته 
اســت و انســان تا زمانی که از این نعمت خداوندي به وفور 
بهره مند است ارزش آن را نمی داند ولي زمانی که با قطعي و 
کمبود آب مواجه می شود آن موقع به ارزش واالي آن واقف 
می شــود. بنابراین زندگي تمام موجودات، نبات، حیوان و 
انسان به آب وابســته بوده و براي آن ها بعد حیاتي داشته و 

بدون آن اصاًل زندگي مقدور نیست.
وی در ادامه گفت: در قرآن کریم گاه نزول آب از آســمان 
از نشــانه  های ربوبیت مســتمر الهی شناســانده شده که 
چگونه خدای حکیــم، آب را با تدبیر و تقدیــر حکیمانه، 
به انــدازه بر زمین مرده می ریزد و بــا آن به زمین و اهل آن 
حیات می بخشــد؛ در این آیات تمام شگفتی هایی را که در 
آفرینش مخلوقات مختلف هســت و رشد و نمو تمامی این 
موجودات را به نزول آب وابســته دانسته است و این خود از 

شگفتی های بزرگ جهان خلقت و از آیات الهی است.
امام جمعــه تبریز ضمن دعوت از مردم و شــهروندان عزیز 
به صرفه جویی در مصــرف آب گفت: اگر بخواهیم شــکر 
نعمت خداوند را در خصــوص آب به جای آوریم این همان 

صرفه جویی است.
وی با اشــاره به برخی اســتفاده های ناصحیح از آب شرب 
بهداشتی گفت: فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب 
بایــد موردتوجه قرار گیرد تا در کارهــای روزمره که از آب 

استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد.
نماینده ولی فقیه در اســتان در ادامه تأکید بر توجه جدی 
مسئولین به احداث شــبکه فاضالب در سطح استان گفت: 
اجرای طرح فاضالب یک مقوله بســیار مهم و واجب است 
الحمداهلل و به برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
در تعدادی از شهرهای اســتان دارای شبکه فاضالب بوده 
که پساب تصفیه شــده آن ها برای احیای به دریاچه ارومیه 
انتقال داده خواهد شــد که امیدوارم به زودی و با اقداماتی 

که انجام می شود دریاچه احیاء شود.
امام جمعه تبریز در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر اصالح 
شبکه آبرســانی برخی از محالت تبریز از مهندس ایمانلو 
مدیرعامل و کلیه کارکنان شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شرقی و کسانی که در رابطه با تأمین آب فعالیت 
می کنند تشــکر و قدردانی کرد. پیش از ســخنان آیت اهلل 

دکتر آل هاشــم مهندس ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقي ضمن اشــاره به دستورالعمل 
یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضــالب شــهری و 
روســتایی، گزارشــی از فعالیت ها و اقدامات انجام یافته را 
برشمرد و گفت: این شرکت در که ۱۰۰% جمعیت مناطق 

شهرنشین استان از این نعمت الهی بهره مند هستند.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد: میزان تولید و تأمین و توزیع 
آب در پیک مصرف در سطح استان حدوداً ۹ مترمکعب در 

ثانیه و در تبریز نیز در حدود 5 مترمکعب در ثانیه است.
مهنــدس ایمانلو در ادامه به صرفه جویــی ۱۰ درصدی در 
مصرف آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره 
کرد و از شهروندان درخواست کرد توصیه های شرکت آب 
و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی 

دچار مشکل نشوند.
مهندس ایمانلو مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه فاضالب در 
استان و دفع بهداشــتی فاضالب های خانگی گفت: امروزه 
ایجاد شبکه فاضالب یکي از ضروری ترین تأسیسات مورد 
نیاز جوامع بشري جهت رعایت بهداشت عمومي محسوب 
می شود در این راســتا 65 درصد از جمعیت شهري استان 
و ۸۰ درصد شــهروندان تبریزی از پوشــش تأسیســات 
جمع آوری و دفع فاضالب برخوردار اســت که امیدواریم با 

تالش همکاران بتوانیم این رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در 
خصوص اجرای مــدول دوم تصفیه خانــه فاضالب تبریز 
گفت: یکــی از اهداف مهم اجرای مــدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی به عنوان 
تأمین کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه 
بوده که انشــاء اله در صــورت اختصاص اعتبــارات الزم 
و به موقع بتوانیم تا ســال آینده قســمت مایــع آن ها که 
تأمین کننده بخشــی از منابع آبی دریاچه ارومیه است به 

بهره برداری برسانیم.
مهندس ایمانلو در پایان با اشاره به انتقال آب ارس به تبریز 
گفت: با توجه به نیاز روزافزون کالنشهر تبریز، تأمین منابع 
جدید آبی برای این شــهر ضروری اســت ویکــی از منابع 
پیش بینی شده انتقال آب از طرح آبرســانی ارس به تبریز 

است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشــور از مدیرعامل و مسئول فرهنگی شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی 

کرد.

طی ارزیابی به عمل آمده توســط شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی توانســت رتبه »شایســته تقدیر ویژه در سال 
۱۳۹7« در بین کلیه شرکت های آب و فاضالب سراسر 

کشور را کسب کند.
مهندس گیاهی معاون منابع انســانی و پشــتیبانی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با ارسال نامه ای 
ضمن تقدیر از مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان از صمد شــکری مسئول فرهنگی و 
دینی و همچنین اعضای شــورای فرهنگی شــرکت 
در راستای کســب رتبه »شایسته تقدیر ویژه در سال 
۱۳۹7« در بین شــرکت های آب و فاضالب سراســر 

کشور، تشکر و قدردانی کرد.

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در راستای
 فرهنگ سازی 
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هاشم امینی در ادامه با اشاره به نام گذاری هفته صرفه جویی در 
مصرف آب گفت: اخیراً واژه ســازگاری با کم آبی در وزارت نیرو 
موردتوجه واقع شده است که خوشبختانه رسانه ها هم همکاری 

خوبی در فرهنگ سازی برای تحقق این مهم داشته اند.
وی با بیان اینکه در سال ۹7 در بخش خانگی 6 و ۸ دهم درصد 
و دربخش غیرخانگی 7 و یک دهم درصد نســبت به سال قبل 
مدیریت مصرف داشتیم، اظهار داشت: درمجموع در 
اســتان اصفهان در حوزه شرب در بخش 
خانگی و غیرخانگی 6 و ۹ دهم 
درصــد نســبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش مصرف داشتیم که موفقیت بسیار 
خوبی بود.

امینی افزود: خوشبختانه امسال شــرایط آبی استان بهتر بود و 
سد زاینده رود هم شــرایط خوبی دارد به طوری که حدود ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب آبگیری شــده، به همین خاطر این ســؤال 
پیش می آید که چرا هنوز در سطح شــهر افت فشار داریم و در 

برخی نقاط مشکالتی وجود دارد.

افت فشار آب در شبکه به خاطر عدم پایان سامانه 
آبرسانی دوم اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گفت: در ســامانه 
آبرســانی اصفهان بزرگ با 56 شهر و ۳۰۰ روســتا، افت فشار 
اتفاق می افتد و این بــه خاطر عدم اتمام ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهان بزرگ است، 

به طوری که این سامانه سال ۸6 باید به اتمام می رسید و تحویل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می شد ولی به دالیل اداری 

و مجوزها و موضوعات دیگر هنوز به پایان نرسیده است.
وی افزود: شــرکت آب منطقه ای اصفهــان هم اکنون در حال 
احداث تصفیه خانه و خطوط آبرسانی است، درعین حال که تمام 
تالش مدیریت استان معطوف به این موضوع است که این طرح 
هرچه زودتر به اتمام برســد تا در ایام پیک تابســتان بتوانیم از 

ظرفیت این سامانه استفاده کنیم.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
رویکرد پدافند غیرعامل دارد، اما بااین وجود موضوع حل مشکل 
تأمین آب شــرب جمعیت ۴ میلیونی در اســتان اصفهان هم 

بسیار مهم است.
امینی با تأکید بااینکه بارش ها از مســئولیت ما در سازگاری با 
کم آبی در اقلیم خشک و نیمه خشک کم نمی کند، تصریح کرد: 
باید در حوزه آب شرب تمام تالشمان را بکنیم که مصرف بهینه 
آب را به مردم یاد دهیم و فرهنگ مصرف بهینه آب را از شعار به 

شعور تبدیل کنیم.
 وی ادامه داد: فرهنگ سازی یک موضوع هفتگی، ماهانه، فصلی 
و ساالنه نیســت بلکه رفتار دائمی ما در حوزه مدیریت مصرف 
می تواند کمک کند تا در یک اقلیم خشک و نیمه خشک بتوانیم 

زندگی پایدار داشته باشیم.

ذخیره 23 میلیون مترمکعبی آب با اقدامات شرکت 
آبفا در بخش فنی، فرهنگی و قانونی

او با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان توانسته 
رتبه برتر در صنعت آب و فاضالب کشــور را کســب کند، بیان 
داشت: اقدامات ما در حوزه فرهنگ سازی و سازگاری با کم آبی 
سال گذشته در سه بخش فنی، فرهنگی و قانونی صورت گرفت.

وی اعالم کرد: مجموع این اقدامات باعث شد 6 و ۹ دهم درصد 

نســبت به ســال ۹6 مصرف آب را کاهــش داده و 2۳ میلیون 
مترمکعب آب ذخیره کنیم.

امینــی در خصوص اقدامــات فنی صورت گرفته این شــرکت 
اظهار داشت: سال گذشــته تمام شهرها را بخش بندی کردیم و 
همین طور شــهر اصفهان را 2۳ بخش کردیم که بتوانیم شرایط 
ســخت را پشت ســر بگذاریم. همچنین هوشمند سازی شبکه 
شهر اصفهان و ســامانه 56 شهر و ۳۰۰ روستا را در قالب سامانه 
هوشــمند تله متری کردیم و یکی از دالیلی که توانستیم آب را 
میلی متری توزیع کنیم همین ســامانه است، ضمن اینکه تمام 

نقاط شهر را ایستگاه آنالین مدیریت فشار گذاشتیم.

کیفیت، خط قرمز ما در استفاده از آب های
 زیرزمینی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان با اشاره به اینکه یکی 
از گالیه های مردم تأمین آب شــرب از چاه و یا حفر چاه است، 
گفت: در پاســخ باید گفت زمانی که شهروندان نیاز به آب دارند 
مجبوریم بخشــی از نیاز مردم را از چاه هــا تأمین کنیم که رقم 
کمی اســت، به این صورت که اآلن حدود یک هزار لیتر بر ثانیه 
آب از چاه ها تأمین می کنیم که در قیــاس با ۱۱ هزار لیتر عدد 

ناچیزی است.
وی تأکید کرد: آبی که استفاده می کنیم حتماً باید کیفیت الزم 
را داشته باشــد و مورد تائید مرکز بهداشت استان باشد، در غیر 
این صورت حق اســتفاده از این آب را نداریم و خط قرمز ما در 

استفاده از آب های زیرزمینی کیفیت است.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان در خصوص موضوع آب بدون 
درآمد در حوزه شبکه های شــهری یا همان پرت آب هم گفت: 
خوشبختانه با اقدامات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
توانستیم در چند ســال گذشــته میزان آب بدون درآمد را به 
حداقل خود در کشــور برســانیم، به طوری که شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان کمترین آب بدون درآمد در کشور را 
دارد، یعنی این میزان در اصفهــان حدود ۱6 و یک دهم درصد 

است و استان های دیگر بعد از اصفهان قرار گرفته است.

بازگشت 700 لیتر بر ثانیه آب به چرخه توزیع آب 
طی 10 سال گذشته

وی با بیان اینکه نشت یابی های متعدد در سطح شبکه های آب 
شرب اســتان داشــتیم، توضیح داد: ۸5 کیلومتر اصالح شبکه 
آب داشــتیم و 6 هزار و 6۳7 انشــعاب آب را اصالح و بازسازی 
کردیم. همچنین عملیات نشست یابی شبکه و انشعابات را ملزم 
دانســتیم و در این راستا 2۳6 کیلومتر شــبکه آب را پیمایش 

کردیم.
وی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۳۳7 انشعاب آب را پیمایش کردیم که 
فقط ۱۳۰ مورد در شــبکه و 2۱7 مورد در انشعابات نشت پیدا 

کردیم که همه برطرف شد.
وی عنوان داشت: در ۱۰ سال گذشــته 7۰۰ لیتر بر ثانیه آب را 

مجدد به چرخه توزیع آب برگرداندیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اقدامات فنی بحث بازچرخانی آب 
خاکستری موردتوجه واقع شــد، گفت: تفاهم نامه ای با سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان داشــتیم و باید آب را در منازل 
بازچرخانی کنیــم، همچنین در بخش صنعت امروز این مژده را 
می دهم که حضور صنعت فوالد در کنار شــرکت آبفا باعث شد 
۹ شهر از شــبکه فاضالب شهری برخوردار شدند، به طوری که با 
قراردادی که منعقد شد شبکه فاضالب با ظرفیت فوالد مبارکه 
اجرا شده و ما به ازای آن پساب فاضالب به شرکت فوالد مبارکه 

برای تولید فوالد تعلق می گیرد.
امینی اضافه کرد: با شــرکت ذوب آهن اصفهان هم سال گذشته 
قراردادی بستیم که فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر در 
اختیار ذوب آهن قرار گیرد و از پســاب به جــای آب برای تولید 

بهره گیرد.
وی یادآور شد: همچنین در بخش اقدامات فنی سامانه ۱22 را 
به صورت استانی فعال کردیم که این سامانه باعث سرعت عمل 

شرکت در بخش تعمیرات و حوادث شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان به برنامه های فرهنگی این شرکت 
اشــاره و اظهار کرد: در بخــش فرهنگی ارتبــاط تنگاتنگی با 
رسانه ها داشــته ایم و همچنین هرروز هفته در صدای اصفهان 
و برنامه جاری حیات موضوع مدیریت مصرف را به شــهروندان 
یادآور می شویم، تفاهم نامه ای نیز با آموزش وپرورش داشته ایم 
و در خانــه فرهنگ آب اصفهــان روزانه برنامه هــای مختلفی 
آموزش داده می شــود. ضمن اینکه در بخش های مختلف مثل 
بیمارســتان ها و کارواش ها و ... هم ایــن ارتباطات و آموزش ها 
انجام می شود و از ظرفیت سازمان های مردم نهاد هم در موضوع 

مدیریت مصرف آب استفاده می کنیم.
امینی با اشاره به پایش مشــترکین پرمصرف در سال گذشته، 
بیان داشــت: تغییرات بســیار خوبی سال گذشــته در حوزه 
مدیریت مصرف اتفاق افتاد به طوری که در ســال ۸7، 66 درصد 
مردم بین صفر تا بیست مصرف می کردند ولی در سال ۹7، ۹۰ 

درصد مردم بین صفر تا بیســت مصرف می کردنــد و این عدد 
نشــانگر طبقات مصرف اســت و رکورد بســیار خوب در حوزه 
مدیریت مصرف اســت که خوشبختانه در اســتان اتفاق افتاده 

است.
وی در ادامه به پروژه های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اشــاره و اعالم کرد: در حال حاضر پروژه آبرسانی به باغ بهادران 
در حال انجام اســت که تالش می کنیم تا یکی دو ماه آینده به 
بهره برداری برســد، همچنین آبرســانی به گلشــهر و روستاها 
با حضور وزیــر نیرو به بهره برداری رســید. پروژه آبرســانی به 
شهرســتان دهاقان و روســتاها هــم در حال انجام اســت که 
امیدواریم تا پاییز امســال به بهره برداری برسد. پروژه آبرسانی 
به تودشــک نیز که از مطالبات مردم بود اوایل سال ۹۸ به اتمام 

رسید.

ساخت 3 تصفیه خانه آب در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان از ساخت ۳ تصفیه خانه 
آب در اســتان خبر داد و گفــت: در حال حاضــر تصفیه خانه 
خوانسار به بهره برداری رسید، تصفیه خانه چادگان هم بیش از 
6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تصفیه خانه شهر اژیه نیز ۹۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اجرای 295 کیلومتر لوله گذاری آب و 331 کیلومتر 
لوله گذاری فاضالب طی یک سال گذشته

وی با بیان اینکه طی یکســال گذشته در ســطح استان 2۹5 
کیلومتــر لوله گذاری آب و ۳۳۱ کیلومتــر لوله گذاری فاضالب 
داشــته ایم، گفــت: ۱2 هــزار مترمکعب مخزن در اســتان به 
بهره برداری رســیده و 7 هــزار مترمکعب مخــزن هم در حال 

احداث است.
وی اضافــه کرد: ۱۸ هزار و 2۴۰ فقره انشــعاب آب و 2۱ هزار و 
6۰۰ فقره انشعاب فاضالب نیز طی یکسال گذشته واگذار شده 

است.
وی همچنین با اشاره به اقدام شــرکت آب و فاضالب شهری و 
روســتایی، گفت: در حوزه روستایی در کل استان ۱2۸6 روستا 
داریم که ۹5۳ روســتا تحت پوشش آب شرب بهداشتی و سالم 

قرار دارند.
امینی با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی و سیاست های وزارت 
نیرو به منظــور تأمین آب پایدار و ســالم ایجــاد مجتمع های 
آبرسانی روستایی اســت گفت: ۴۱ مجتمع آبرسانی روستایی 
در ســطح اســتان داریم که ۱۴ مجتمع در قالب 2۱7 روستا به 
بهره برداری رسید. 27 مجتمع هم در قالب 257 روستا در حال 

احداث است که ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفتــه وی، ۱۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توســعه 
ملی که به دستور مقام معظم رهبری تخصیص یافته بود هزینه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

تشکیلپویشسازگاریباکمآبی
دراستاناصفهانضروریست

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نشســت خبری به مناســبت یکــم تا هفتم 
تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب بر تشــکیل پویش سازگاری با کم آبی در استان اصفهان 

تأکید کرد.
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شده و ۸5 میلیارد تومان هم از اعتبارات استانی و 5۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار دیگر هم موردنیاز است که قول های مساعدت داده 
شده است. وی با اعالم اینکه در سال ۹7 از روستاهایی که تحت 
پوشش بودند ۱7۹ روستا آبرسانی سیار می شدند که این تعداد 
به ۱25 روستا تقلیل پیدا کرده اســت، افزود: تعداد روستاهای 
غیر تحت پوشش نیز ۱26 روستا بوده که به ۱2۰ روستا تقلیل 

پیدا کرده است.

بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان از مطالبات 
جدی شهروندان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه پروژه بازسازی 
شبکه فاضالب شهر اصفهان را یکی از مطالبات جدی شهروندان 
دانســت و افزود: ما هم داریم به ســختی برای اجرای این پروژه 
با اســتفاده از فاینانس چین با ارز آزاد تــالش می کنیم، اعتبار 
این پروژه 7۳6 میلیارد تومان اســت که در بافت تاریخی شهر 
که بخش از میراث شهر است باید شــبکه قدیمی را جمع آوری 
و شــبکه جدید ایجاد کنیم و باید گفت اتفاق بزرگی در شــهر 

اصفهان است.
امینی با بیان اینکه ســه اقدام بســیار خوب در راستای دولت 
الکترونیک در حال انجام است، گفت: یکی از این اقدامات حذف 

قبوض کاغذی است که شروع آن از سه محله شهر خواهد بود.
وی ادامه داد: هم اکنــون ۸ میلیون برگه قبض در کل اســتان 
توزیع می کنیم که اگر حذف شــود میــزان کاغذ کاهش یافته، 
به محیط زیســت کمک می کند و هم باعــث کاهش مراجعات 

مأمورین و حذف خطاهای احتمالی مأمورین می شود.
وی یکی از اقدامات دیگر در راستای دولت الکترونیک را درگاه 
ussd عنوان کرد و افــزود: طرح کاهش مراجعــه مردمی به 
ادارات در قالب درگاه ۱522 هم داریم که تمام خدمات را مردم 

می توانند از این درگاه دریافت کنند.

به هیچ عنوان جیره بندی آب در سطح استان را 
نداریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان همچنین تأکید کرد: 
به هیچ عنــوان جیره بندی آب در ســطح اســتان را نداریم و با 
مدیریت مصرف و توزیع تابســتان را با خیال راحت پشــت سر 

می گذاریم.
وی با اشــاره به اینکه برای تأمین آب شــرب مردم در تابستان، 
اختالط آب چاه های فلمــن و تصفیه خانــه را انجام می دهیم، 
گفت: چاه های فلمن زمانی ۳ هزار لیتر بر ثانیه آبدهی داشــت 
ولی متأسفانه ۱۰ سال خشک ســالی باعث شد اآلن ۳۰۰ لیتر 
بر ثانیه آب داشته باشد. چاه های ســطح شهر بیشتر در شمال 
شرق و غرب شهر اصفهان اســت و در جنوب اصفهان به جهت 

بافت زمین شناسی چاهی نداریم، البته سال گذشته برنامه ریزی 
کردیم تا چاه ها را به خطــوط انتقال وصل کنیم که طعم آب در 

برخی خطوط مشهود نباشد و این اقدام در حال انجام است.
امینی با تأکید براینکه در هیچ نقطه ای از اســتان فاضالب خام 
نداریم که از روستاها و شــهرها وارد جریان آب زاینده رود شود، 
تصریح کرد: ممکن است آب های سطحی وارد شود، ضمن اینکه 
تأکید ما در تصفیه خانه باباشیخعلی این است که استانداردهای 
روز کشــور و دنیــا را رعایت کنیم امــا این مســئله چیزی از 
مســئولیت ما برای احداث خطوط فاضالب شهری و روستایی 

کم نمی کند که نیاز به اعتبار ویژه دارد.

راه اندازی پویش سازگاری با کم آبی در استان 
اصفهان برای اولین بار

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از رسانه ها 
خواست پویش سازگاری با کم آبی در استان اصفهان برای اولین 
بار راه اندازی شــود و گفت: برای اصفهان ضــرورت دارد هفته 
سازگاری با کم آبی به سال سازگاری با کم آبی در استان اصفهان 

تبدیل شود.
وی در ادامه با تأکید بااینکه بر اســاس ارزیابی های فنی صورت 
گرفته افق آبرســانی سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ  سال ۸6 
تمام شده و ۸6 به بعد باید سامانه دوم وارد مدار می شده است، 
گفت: از آن زمان تا اآلن مردم دارنــد مدیریت مصرف می کنند 
وگرنه نمی شد این شبکه را اداره کرد، به طوری که سرانه مصرف 

آب در بخش خانگی را از ۱۸۹ به ۱۴۹ لیتر رسانده ایم.

بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان باید مستمر 
انجام شود

امینی با بیــان اینکه بعــد از احداث شــبکه فاضــالب، دوره 
بهره برداری می رســد و بعدازآن باید بازســازی را شروع کنیم، 
گفت: بازسازی شبکه فاضالب شــهر اصفهان باید مستمر انجام 
شــود، تاکنون نیز بخش عمده ای از خطوط اصلی داخل شــهر 
را انجام داده ایم و بخشــی را با اســتفاده از تکنولوژی روز داریم 
انجام می دهیم. این روند اســتمرار دارد و برنامه داریم مناقصه 
5۰ میلیون یوروی دیگر برای بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
برگزار کنیم. وی در ادامه با اشــاره به برگزاری اجالس مشترک 
ایران و روسیه به میزبانی اصفهان در هفته گذشته، عنوان کرد: 
دستاوردهای این اجالس در حوزه ملی بر اساس ارزیابی که وزیر 

نیرو بعد از جلسه ارائه کرد بسیار قابل توجه بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اســاس اعالم شورای عالی آب، 
2۰۰ میلیون مترمعکب از نیاز صنعت تا ســال ۱۴2۰ از پساب 
فاضالب باید تأمین شود، گفت: خوشبختانه صنایع بزرگ استان 
اصفهان ورود پیدا کرده اند و داریم به ســمتی می رویم که این 

پساب منتقل به صنایع شود. البته خروجی پساب تصفیه خانه ها 
چون قرار است در صنعت استفاده شود باید از سوی این صنایع 
تصفیه تکمیلی شود. وی گفت: همه پساب ها تحت نظارت مرکز 
بهداشت و ســازمان حفاظت از محیط زیســت است و ما مکلف 
هستیم اســتانداردها را بر اساس شــاخص های موجود رعایت 

کنیم که نظارت کافی بر آن صورت می گیرد.

90 درصد مشترکین اصفهانی الگوی مصرف را 
رعایت می کنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان بابیان اینکه حدود 7۴ درصد از مصارف آب شرب استان 
در بخش مسکونی اســت، اظهار داشت: میانگین الگوی مصرف 
آب شرب در سال گذشته 2۰ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد 

بود که ۹۰ درصد مشترکین در این الگو قرار گرفتند.
رضا رضایی با اشــاره به اینکه ســال ۹6 به صورت میانگین این 
الگو ۱۰ و 2 دهم درصد مترمکعــب در ماه به ازای هر واحد بود، 
تصریح کرد: این میزان سال ۹7 به ۹ و 6 دهم درصد مترمکعب 
رســید. وی بابیان اینکه امســال وزارت نیرو الگوی مصرف ۱۴ 
مترمکعبــی برای اصفهان در نظر گرفته، خاطرنشــان کرد: اگر 
مردم این الگو را رعایت کنند بســته های تشویقی برای آن ها در 
نظر گرفته می شود، اما مشترکین پرمصرف نسبت به آنچه اضافه 

مصرف دارند جریمه های سنگین شامل حال آن ها می شود.
وی بیان داشت: در ســال ۹۸ قرار اســت اقدامات خوبی انجام 
 ussd دهیم ازجمله حذف قبوض کاغــذی، راه اندازی درگاه
با شــماره # ۱5۱522* 6655* که از طریق آن همه خدمات 
شرکت برای مردم قابل اســتفاده است. همچنین نرم افزار همراه 
آبفا تا دو هفته دیگر راه اندازی می شود که مردم می توانند همه 

22 خدمت را از طریق این سامانه دریافت کنند.
به گفته وی، در سراسر کشور خدمات شرکت های آبفا 22 گانه 
است اما در اصفهان خدمت 2۳ گانه است که شامل درخواست 
دستگاه های کاهنده مصرف آب می شود که هزینه آن به صورت 

۱2 ماهه روی قبوض دریافت می شود.

 با تکمیل پروژه فاضالب مناطق شرقی، پوشش 
شبکه فاضالب اصفهان به صد در صد می رسد

معاون مهندسی و توسعه شــرکت آب و فاضالب شهری استان 
اصفهان با اشــاره به افتتاح پروژه انتقال پساب به فوالد مبارکه، 
اظهار داشــت: اجرای این پروژه نتایجی داشــت کــه ازجمله 

می توان به کاهش برداشت از رودخانه زاینده رود اشاره کرد.
 امیرحســین حکمتیان با بیان اینکه پروژه فاضالب شهرستان 
مبارکه از سال 7۳ با اعتبارات عمرانی شروع شده بود، گفت: این 
پروژه به طور متوسط سالی ۴ درصد پیشرفت داشت اما از وقتی 
قرارداد اجرای آن با فوالد مبارکه منعقد شد سرعت اجرای پروژه 
به 66 کیلومتر در سال رســید که افزایش ۱6 برابری دارد. وی با 
بیان اینکه این پروژه در بازه زمانی دوساله به اهداف نزدیک شد، 
گفت: اگر پــروژه فاضالب مبارکه با اعتبــارات عمرانی و دولتی 
انجام می شد ۸5 سال دیگر طول می کشید اما با قراردادی که با 
صنعت فوالد منعقد کردیم زمان پروژه به ۳ ســال کاهش یافت. 
وی با تصریــح براینکه در پروژه فاضالب شهرســتان لنجان هم 
پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی را شاهد هستیم گفت: این پروژه 

نیز بجای ۸۳ سال ظرف مدت ۳ سال به نتیجه می رسد.
وی در ادامه اجرای پروژه فاضالب مناطق شرقی شهر اصفهان را 
از مطالبات جدی مردم این مناطق دانست و افزود: حدود ۱2۰ 
کیلومتر شبکه گذاری فاضالب باید در این مناطق انجام شود که 
تاکنون ۱5 میلیارد تومان برای زیرســاخت ها هزینه کرده ایم و 
پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد داشــته است. در مرحله بعد 

وارد محالت شده و خطوط انتقال فرعی احداث می شود.

استان اصفهان کمترین سرانه مصرف خانگی را 
در بخش آب دارد

معــاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
تأکید بر اینکه تــا دمای هوای ۳۳ درجه شــرایط تأمین آب را 

به صورت عادی داریم، گفت: در ۹ ماه سال تقریباً مشکلی برای 
آبرسانی نداریم و تأمین آب به شکل عادی انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکــه این کمبود آب در ایام پیک مصرف آب در 
تابستان را می توان با مدیریت مصرف و فشار پشت سر گذاشت، 
تصریح کرد: تا زمانی که ســامانه دوم در مدار قرار گیرد 2 و نیم 
مترمکعب در ثانیه کمبود آب داریم که متأســفانه در قالب افت 

فشار و قطع آب به مردم تحمیل می شود.
اکبری با یادآوری اینکه بخشــی از کمبود آب در ایام تابستان از 
طریق چاه هایی که در سطح شهر حفر کرده ایم تأمین می شود، 
گفــت: پیک مصرف معمــوالً از هفته آخر خرداد تــا هفته اول 
شهریور ادامه دارد و در این مقطع باید مردم همکاری بیشتری 

بکنند.
بهره برداری از ۱۴ مجتمع آبرسانی روستایی از سال ۹۴ تاکنون 
معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب روستایی 
خدمات خود را در ۹6۰ روستای تحت پوشش با 2 هزار و ۹5۰ 
کیلومتر خط انتقال و 5 هزار و 6۰۰ کیلومتر شبکه توزیع انجام 
می دهد، اظهار داشــت: جمعیت بهره مند از این خدمات حدود 

6۰۰ هزار نفر است.
مجید حبیبیان با اشاره به اینکه از سال ۹۴ با تخصیص اعتبارات 
از صندوق توسعه ملی سرعت تکمیل و بهره برداری از تأسیسات 
آبرسانی روستایی افزایش چشــمگیری داشت، تصریح کرد: از 
سال ۹۴ تا اآلن ۱۴ مجتمع آبرســانی به بهره برداری رسیده و 
۱52 هزار نفر از جمعیت روســتایی از منابع پایدار آب بهره مند 

شده اند.
به گفته وی در ســال گذشــته حدود 6۳ میلیــارد تومان 

تخصیص اعتبار داشــتیم که بخش عمــده ای از محل صندوق 
توسعه ملی بود.

حبیبیان با اعالم اینکه 27۰ کیلومتر شــبکه توزیع روســتاها 
را اصالح کردیم و ۸۰ کیلومتر خطــوط انتقال در مجتمع های 
آبرســانی و 5 هزار مترمعکب حجم مخازنی بود که اجرا شــد، 
گفت: با مجموع اقدامات انجام شده تأثیرگذاری قابل توجهی در 

کاهش هدر رفت شبکه آبرسانی داشتیم.

بارندگی و اجرای طرح های آبرسانی، تعداد آبرسانی 
سیار به روستاها را کاهش داد

معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
اصفهان با اذعان بر اینکه پراکندگی روســتاها باعث می شــود 
در کوتاه مدت و میان مدت امکان احداث تأسیســات آبرســانی 
وجود نداشته باشــد، گفت: تا زمان ایجاد زیرساخت های الزم 

می بایست آبرسانی سیار صورت گیرد.
کاظــم جعفری با اعالم اینکه ســال گذشــته ۱7۹ روســتا با 
جمعیتی بالغ بر 5۰ هزار نفر آبرسانی سیار شدند، گفت: با بارش 
رحمت الهی و اجرای پروژه ها این تعداد روستا به ۱25 روستا در 

سه ماهه اول امسال کاهش یافت.
وی همچنین عنوان کرد: ۱۱۰ روســتا روســتای غیر 

تحت پوشــش زیر 2۰ خانوار هم در استان 
داریم که توسط ۳۳ دستگاه سیار 

آبرسانی می شود.



به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای منطقه۳ : برگزاری 
پنج نشست آموزشــی بارویکرد مدیریت مصرف آب برای 
بانوان درچهار سرای محله تهران ویال،شریف ، اندیشه و کوی 
نصر تحت پوشــش مناطق 2و5 و دو گردهمایی باهمکاری 
دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمدشــرکت درمساجد 
امام علی)ع(شهرک هوانیروز وامام جعفرصادق)ع( دهکده 

المپیک طی چهارروز نخســت هفته صرفه جویی ، منجربه 
آموزش و ترویج فرهنگ مصــرف بهینه آب دربین بیش از 

7۴۰ نفراز شهروندان شده است.
 براساس این گزارش : همچنین سه اجرای نمایش موزیکال 
حسنی و قطره آب،همکاری فرهنگی با سازمان حفظ محیط 
زیســت و شــهرداری منطقه2دربرپایی مسابقه دوچرخه 

سواری کودکان درپارک پردیسان همراه با آموزش واهدای 
جوایز به شرکت کنندگان درمسابقه و اطالع رسانی درباره 
اهمیت آب به صورت نصب بنرهای شــهری در ۱۰ خیابان 
اصلی واقع در مناطق2و5و6و22 با مشارکت شهرداری های 
این مناطق شاخص ترین دستاوردهای هفته صرفه جویی 

شرکت آبفای منطقه۳ تهران به شمار می آید.

اجرای اتصال خط طرح ســالمت و انتقــال آب به مخازن 
امیرکبیر ، شهید باقري ۱ و شهید حسینی ، منجربه افزایش 

تامین آب 6 شهرک بزرگ در منطقه22 تهران شد.
 به گــزارش روابط عمومی شــرکت آبفــای منطقه۳ ؛ 
محمدولــی زیــوری مدیرناحیه دهکــده المپیک طی 
گفتگویی درتشــریح این خبراظهارداشــت : این طرح با 
اتصال خط 2۰۰۰ میلی متری به خط مخزن امیرکبیربا 
اجرای ۱۳۰۰ مترلوله گذاری به قطر5۰۰ میلی متروعبوراز 
عرض بزرگراه آزادگان به طول ۱5۰ مترهمچنین عملیات 

ســه راه گیري بــه اقطــار۴۰۰،7۰۰*7۰۰ میلي متر، 
خروجي مخزن راه آهن ۱ به شهید باقري۱ باهدف جبران 
کمبود آب در وردآورد شمالي منتهي الیه غربي محدوده 
ناحیه ۴ شرکت آبفای منطقه۳ تهران در خیابان سروستان 

هشتم انجام گرفت .
 زیوری افزود: درپی این عملیــات نقش مخزن راه آهن ۱ 
به عنوان واسطه حذف وآب ورودي به مخزن امیرکبیر به 
طورمســتقیم با خطي به طول حدود ۳ کیلومتربه مخزن 
باقري ۱ و سپس به صورت ثقلی به وردآورد شمالی منتقل 

خواهد شد.
مدیرناحیه دهکده المپیک شرکت آبفای منطقه۳ از انجام 
اصالحاتی درایســتگاه پمپاژ مخزن امیرکبیر خبردادکه 
منجر بــه افزایش حجم آب انتقالي به این مخزن شــده و 
خاطرنشــان ســاخت : با اجرای خط6۰۰ میلی متری در 
بلوار پژوهش نیز به زودی مشکالت  تامین آب مشترکین 
شهرک هاي شــهید خرازي،نگین غرب،دانشگاه صنعتي 
شریف،مروارید شــهر،آتي شــهر و روژان به میزان قابل 

توجهی رفع می شود. 

بهبودتامینآبشششهرکدرغربتهران

آموزشمدیریتمصرفآببرای
بیشاز1000مشترکینآبفایمنطقه3تهران

 به همت شرکت آب و فاضالب منطقه3 تهران انجام شد

روابط عمومی شــرکت آب فاضــالب منطقه۳ تهران هم درهفته صرفه جویی انجام گرفت
زمان بــا هفته صرفه جویی درمصــرف آب )7-۱ تیرماه( 
با همکاری شــهرداری مناطق 2و5و6و22 با اجرای شش 
برنامه فرهنگــی مجزابه آموزش های چهــره به چهره و 
غیرمستقیم بیش از ۱۰۰۰ شهروند محدوده تحت پوشش 

در غرب تهران پرداخت.
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دکتر محمد طاهري از بهبود وضع منابع آبی در اســتان در فصل 
بهار امســال خبر داد و افزود: ۳۰۰ متر حفاری برای رســیدن به 
آب چاه در ســمنان،  انتقال آب بین حوضه ای را ضروری دانســت 
و متوسط مصرف هر شهروند سمنانی در شبانه روز از ۱6۱ به ۱55 
لیتر  در شــبانه روز کاهش  یافته و این نشان دهنده توجه مردم به 

امر صرفه جویی است.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف  آب شرب شهروندان گرامی استان 
سمنان  در سال ۹7 نسبت به سال قبل از آن رخ داده است، گفت: 
با توجه به محدودیت های منابع آب در این اســتان باید همچنان 
صرفه جویی در مصرف آب مورد توجه شهروندان استان قرار گرفته 

و البته آن ها تا امروز نیز همراهی خوبی داشته اند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری اســتان سمنان تصریح 
کرد: متوسط مصرف آب در استان ســمنان در بخش های خانگی 
و غیرخانگی نیز از 2۰۰ به ۱۹۸ لیتر در شــبانه روز کاهش  یافته و 

این نشان می دهد که در ســایر بخش ها نیز صرفه جویی در دستور 
کار قرار گرفته اســت. طاهری گفت: جمعیت تحت پوشش آبفای 
شهری استان سمنان، ۱۰۰ درصد در شهرها می باشد و بعالوه 2۰ 

روستا نیز از خدمات آب شهری استفاده می کنند.
وی ادامه داد: این روستاها در حاشیه شــهرها یا در مسیر خطوط 
انتقال آب شــهری قرار گرفته اند و آبفای شهری به آن ها خدمات 
ارائه می دهد و تعداد مشترکان آب شــهری در این استان را  26۹ 

هزار انشعاب آحاد اعالم کرد 
وی با اشــاره به وجود 6۴ هزار انشــعاب آحاد در اســتان سمنان 
در حوزه فاضالب گفــت: درصد برخورداری جمعیت شــهری از 
خدمات جمع آوری، دفع و تصفیه فاضالب در اســتان ســمنان به 
نسبت کشوری عقب ماندگی هایی وجود دارد و این عقب ماندگی ها 
به معنای این نیســت که در این حوزه کم کاری شــده است؛ بلکه 
زمان اجرا و آغاز طرح های فاضالب در اســتان ســمنان عمدتاً از 

نیمه دوم دهه ۸۰ شــروع شده است و در 6 شــهر استان سمنان 
طرح های فاضالب هم اکنون در دســت اجراست و در بخش هایی 
نیز بهره برداری صورت می گیرد و به زودی از طریق سرمایه گذاری 

بخش خصوصی، این طرح ها گسترش می یابد. 
وی گفت: با ورود بخش خصوصی امیدواریم عقب ماندگی های که 

در بخش فاضالب در استان سمنان وجود دارد جبران شود.

کیفیت آب استان
وی گفت: کیفیت آب نیز در این مدت در اســتان سمنان افزایش 
یافته است دبی آب در چشــمه های استان سمنان از یکم تیرماه بر 
اساس تجربه سالیان گذشته کاهش می یابد و به همین خاطر باید 

صرفه جویی بیش از گذشته مدنظر مردم قرار گیرد.
ایشــان افزود : : انتقال آب از ســایر حوضه ها برای آینده اســتان 
ســمنان باید در دســتور کار جدی قرار گیرد؛ چراکه در غیر این 
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مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان سمنان  در نشست خبري به مناسبت 
فرارسیدن »هفته ملي صرفه جویي در مصرف آب« گفت: صرفه جویي در مصرف 
آب به یک هفته محدود نیست. یکم تا هفتم تیرماه به جهت آغاز فصل تابستان 
به عنوان هفته ملي صرفه جویي در مصرف آب نام گذاری شده است تا با مشارکت 
عموم شهروندان از بروز مشکل در تأمین و توزیع آب در گرم ترین فصل سال 

جلوگیري کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان سمنان:

متوسطمصرفآب
دراستانسمنان
کاهشیافتهاست

صورت، استان با مشکالت جدی روبه رو خواهد شد.
طاهری بر ضرورت انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان افزود:  
عمق حفاری  چاهها در این اســتان برای رسیدن به آب به 25۰ تا 
۳۰۰ متر با دبی متوســط ۱۰ لیتر بر ثانیه رسیده است و باید برای 
آب  شــرب و صنعت  ، انتقال آب دریای خزر در دستور کار اجرایی 

قرار گیرد تا شاهد  مشکالت و کمبود آب  شرب در استان نباشیم.

80  درصد آب شرب شهرها ی استان سمنان از منابع 
آب زیر زمینی تأمین می شود  

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان با حضور و  
سخنرانی در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان سمنان 

مومنین نمازگزار را به صرفه جویی در مصرف آب دعوت کرد.
دکتر طاهری گفت: افزود: خداوند را شاکریم که همه نعمت هایش 
را به ما ارزانی داشــته اســت یکم الی هفتم تیر هفته اول تابستان 

هفته صرف جویی در مصرف آب )مدیریت مصرف آب( نامگذاری 
شده است، البته در خصوص آب، این نعمت الهی در همه روزهای 
ســال بویژه در فصل تابســتان نیاز به مدیریت و مصرف صحیح و 
اسراف نکردن می باشد همه ما شاهد هستیم در این روزهای گرم 
اگر آب  ساعتی قطع شــود چه مشــکالتی در زندگی روز مره ما 
پیش خواهد آمد. امسال الحمدا... به برکت و رحمت الهی با بارش 
هایی که در ابتدای سال ۹۸ داشته ایم دبی منابع آبی بویژه منابع 
آبی زیر سطحی، چشــمه ها، قنوات اضافه شده است  و در استان 
سمنان 2۰ شهر و در همه شهر ها   ۱۰۰ درصد جمعیت شهری از 

نعمت آب شرب برخوردار هستند.
وی با تأکید بر این که  باوجود بارندگی های اخیر از لحاظ  وضعیت 
آبها و سفره های آبهای زیرزمینی در شــرایط خوبی نیستیم بیان 
داشت: ۸۰  درصد آب شــرب شهرها ی استان ســمنان از منابع 
آب زیرزمینی تأمین می شود. در گذشــته عمق چاه ها از  ۱۰۰ تا 

اطالعات کلی بخش آب وفاضالب شرکت آب وفاضالب  شهری استان سمنان
مقدارواحد عنوان  ردیف 

100%درصدجمعیت تحت پوشش آب شهری1

19شهرتعداد شهر  2

تعداد کل 3
اشتراک آب 

249.380فقره اشتراک  
268.907آحاد 

189.967متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداری 4

منابع تامین آب  5

چاه
قنات

چشمه 
منابع سطحی)رودخانه و سد( 

126حلقه 
3رشته 
2دهنه 
2تعداد 

3تعداد تصفیه خانه آب 6
7)ro1تعداد آب شیرین کن )سامانه
27/45%درصدجمعیت شهری تحت پوشش خدمات فاضالب8

تعداد کل 9
اشتراک فاضالب

59.631فقرهاشتراک فاضالب
63.349فقرهآحاد فاضالب

تصفیه خانه 10
فاضالب

4کلتعداد

ظرفیت ) لیتر بر ثانیه(
432ظرفیت اسمی
ظرفیت مورد 
144بهره برداری

اهم پروژه های سرمایه گذاری واگذار شده
روش سرمایه گذاریسرمایه گذارمبلغ )میلیارد ریال(  نام پروژه

نیروگاه برق آبی ماهد 180احداث نیروگاه برق  آبی )هیدروپاور(
BOOانرژی چشمه روزیه

بیع متقابلفنان تجارت بین الملل قشم552تکمیل فاضالب شهر سمنان
BOOآبنوس پاالیش15احداث تاسیسات نمکزدایی آب شرب شهر سرخه

عملکرد شرکت در سال 1397
عملکردواحدعنوانبخش

ب
ش آ

بخ

6.011فقرهواگذاری و نصب انشعاب آب

18/86کیلومترتوسعه شبکه آب

24/47کیلومتراصالح شبکه آب

5/00کیلومترخط انتقال آب

44.500.894مترمکعبمصرف آب

6حلقهحفر و تجهیز چاه

11.000مترمکعبمخازن به بهره برداری رسیده

21.900مترمکعبمخازن در دست ساخت

ب
ضال

 فا
ش

بخ

واگذاری و نصب انشعاب 
3.264فقرهفاضالب

توسعه شبکه جمع آوری 
26/85کیلومترفاضالب

تصفیه خانه فاضالب در دست 
ساخت

مترمکعب در 
27.900شبانه روز

فرصت های سرمایه گذاری 
روش سرمایه گذاریمقدارواحدعنوان هدف کمیعنوان پروژهردیف

1.040BOOمترمکعب در شبانه روزتولید آب با کیفیتارتقا کیفی آب بیارجمند1

تکمیل تاسیسات فاضالب 2
شهر دامغان

افزایش جمعیت 
بیع متقابل13.000نفرتحت پوشش فاضالب

تکمیل تاسیسات فاضالب 3
شهر شاهرود

افزایش جمعیت 
بیع متقابل232.000نفرتحت پوشش فاضالب

تکمیل تاسیسات فاضالب  4
شهر شهمیرزاد

افزایش جمعیت 
بیع متقابل28.300نفرتحت پوشش فاضالب

احداث تاسیسات فاضالب 5
شهر گرمسار

افزایش جمعیت 
بیع متقابل8.140نفرتحت پوشش فاضالب

احداث تاسیسات فاضالب 6
شهر سرخه

افزایش جمعیت 
بیع متقابل16.665نفرتحت پوشش فاضالب

۱5۰ متر حفاری  و با آبدهی بیش از 2۰ لیتر بر ثانیه به آب شــرب 
می رسیدیم که به علت خشکســالی ها چندین ساله  ، امروزه عمق 
چاه ها به بیش از 25۰ الی ۳۰۰ متر بــا آب دهی حدود  ۱۰ لیتر بر 
ثانیه  رســیده ایم. باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهم دیگری 
که باید به آن اشــاره شــود موضوع  کیفیت آب شــرب است، آب 
به عنوان مایه حیات و یک ماده غذایی که همه انسان ها در هرلحظه 
و در هر ســاعت و در هر موقع از شــبانه روز برای شــرب، طهارت، 
نظافت، شستشــو، پخت وپــز  و... به آن نیاز دارند بایســتی از نظر 
کیفی بخصوص در بخش آب شرب از بهترین و کامل ترین کیفیت 
برخوردار باشــد، با تالش همکاران شــرکت آبفا که در جای جای 
استان و در شهر ســمنان و با نظارتی که از طریق عزیزان در مراکز 
بهداشــت و محیط زیست و ســایر ســازمان های نظارتی صورت 
می گیرد. الحمداهلل کیفیت آب شرب شهروندان عزیز تضمین شده 
و هیچ گونه جای دغدغه و نگرانی نیست. همچنین در واحد اتفاقات 
و  در واحد ۱22 همکاران شرکت آب و فاضالب شهری  2۴ ساعته 

در خدمت شما مردم فهیم استان هستند.
اهم اقدامات فرهنگی شرکت آبفای استان بمناسبت هفته 
ملی صرفه جویی در مصــرف آب  ) مدیریت مصرف ( 7-1 

تیرماه 98
۱-بازدید اســتاندار و نماینده مردم سمنان  ، مهدیشهر و سرخه در 
مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئولین مردم سمنان  از تاسیسات 
خط انتقال آب شرب شــهر ســمنان و همزمان کلنگ زنی پروژه 

مخزن 2۰۰۰ متر مکعبی شهر سمنان 
2-سخنرانی دکتر طاهری  ، مدیر عامل شرکت در پیش خطبه نماز 
جمعه شهر سمنان  و همزمان ســخنرانی مدیران امورهای آبفای 
اســتان در پیش خطبه های نماز جمعه شهرهای استان بمناسبت 

هفته صرفه جویی در مصرف آب شرب 
۳- دیدار مدیرعامل شرکت بهمراه معاونین و مدیران شرکت آبفای 

استان  با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر سمنان 
۴- نشست خبری مدیر عامل با اصحاب رسانه 

5- حضور مدیر عامــل در برنامه گفتگوی خبــری در محل صدا و 
سیما ی مرکز سمنان 

محمد طاهری
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان
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| زهرا کاظمی |
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 

و فاضالب منطقه 5 شهر تهران
آب زیاد است؛ بر اســاس ارزیابی ناسا، 7۱ درصد 
سطح زمین را آب تشکیل می دهد. اما حدود ۹7 
درصد آن آب شــور و تنها ۳ درصد آن آب شیرین 
آن هم بــرای جمعیتی معــادل 7 میلیارد و 6۰۰ 
میلیون نفر جمعیت زمین اســت. این سه درصد 
باید بتواند برای جمعیت 7 میلیارد و 6۰۰ میلیون 
نفری زمین، منبعی مهم برای آبیاری کشاورزی، 
آب شــرب، و آب صنعت جهانی باشد. بدن آدمی 
نیز تــا 7۰ درصد و خــون در بدن انســان تا ۹۰ 
درصد از آب تشکیل شده اســت. از این نگاه بدن 

ما شباهت عجیبی با زمین، مادر همه موجودات و به ویژه 
آدمی دارد. آب در بدن سموم را می شوید، زندگی مفاصل 
را تامین و پوست را از خشــکی محافظ کرده و دمای بدن 
را کنترل می کند. در طول یــک روز، ۱۳7 لیتر مایعات از 
خون تصفیه و دوباره توســط کلیه ها بــه خون برگردانده 
می شــود. همچنیــن آب در طبیعت زندگــی جنگل ها، 

حیوانات، و آدمیان را تامین می کند.
ولی سلطه ماشینیســم بر طبیعت در دنیای صنعتی و در 
نتیجه ایجاد تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و گرم شــدن 
زمیــن، و افزایش جمعیــت زمین به 7 میلیــارد و  6۰۰ 
میلیون نفر باعث شــده آب در زمین بــه تدریج همچون 
نفت، به مــاده ای باارزش حیاتــی به ویژه بــرای تولید 
غذای انسان ها تبدیل شــود و کمبود آن با خشک شدن 
رودخانه های آب شــیرین، و کاهش شــدید سفره های 
آب زیرزمینی، به منبعی برای رشــد نزاع ها و جنگ های 
آینده نزدیک بشــر در دو حوزه محلی، ملــی و یا فراملی 
باشد. عملکرد امریکا تصمیم این کشــور مبنی بر خروج 
از معاهده پاریــس در مرداد ۹6، به منظــور حفظ منافع 
سرمایه داری جهانی در برابر ملت خود و ملت های جهان 

خود مزیدی برعلت شده تا کنوانسیون های جهانی آب و 
هوایی و اقلیمــی را در معرض انقراض قراردهد. تحقیقات 
» موسســه بین المللی مدیریت آب« آفریقا، آسیا به ویژه 
کشــور هندوســتان، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی 
را در معــرض تنش آبی ارزیابی کــرده و گزارش داده که 
اروپا برای پرهیز از تنش آبی، بــا تکنولوژی مدرن به امر 

جداسازی نمک از آب دریا می پردازد.
آسیب های تغییر اقلیم، و اســتفاده نادرست از منابع آبی 
ایــران را نیز با متوســط نزوالت جــوی 25۰ میلیمتر در 
سال )از کشــورهای خشــک جهان و با منابع آب محدود 
اســت(، در معرض تنش آبی قرار داده است. هر چند سال 
گذشته، شــاهد نزوالت آســمانی بودیم، اما دانشمندان 
حوزه آب معتقدند ایران وارد دوره ترســالی نشده و امکان 
برگشت تنش آبی ناشــی از ورود ایران به دوره سی ساله 
خشکسالی، در 27 استان کشــور کماکان وجود دارد. اما 
سوال اساسی آن است که در شرایط تنش آبی، در مصرف 
آب در دســترس دچار محدودیت جدی خواهیم شد و از 
این رو برای پرهیز از نزاع های ناشی از کم آبی، و تنش آبی، 

نیازمند روش های مدیریتی مناسب هستیم.
آمارها  ۹2 درصد از کل منابع آبــی تجدید پذیر در بخش 

کشــاورزی،  6 درصد به مصرف شهری و 2 درصد 
به مصارف صنعتی می رسد. باالبودن هزینه های 
تامین آب  کم بودن منابع آبی استفاده ناکارآمد و 
غیره از جمله مشــکالت آبی کشور است. دو سال 
پیش بود که اعالم شد به دلیل ورود ایران به دوره 
خشکســالی،  در 5۰۰ شــهر بحران آب به مرحله 
»تنش آبی « رســیده، و عالوه بر آن، چهار شــهر 
نیز دچــار کم آبی شــدید و در مرحله جیره بندی 
آب هســتند. برای رهایی از کم آبــی و جیربندی 
آب، مدیریت مصرف، مهمتریــن گزینه در جهان 
کنونی به شمار می رود. بر اساس مدیریت مذکور، 
هیچگونه صرفه جویی در مصرف آب وجود ندارد، 
بلکــه ابتدا و مهمتــر از هرچیزی »مصرف درســت آب«، 
عامل حفظ این منبع حیاتی به شــمار می رود. بر اســاس 
آمار، ســرانه مصرف آب در ایران هم اکنــون 22۰ لیتر در 
شــبانه روز به ازای هر نفر اســت که این رقــم در برخی از 
کالنشهرهای کشور مانند تهران حتی به بیش از 25۰ لیتر 
در شبانه روز می رســد. آمار مذکور حاکی است، کشوری 
که از لحاظ بارش ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد، نسبت 
به مدیریت مصرف آب بســیار کم توجه است. این در حالی 
است که متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در دنیا 
۱۳5 تا ۱۴۰ لیتر در روز بــه ازای هر نفر بوده و این رقم در 
کشــورهای اروپایی که از میانگین بــارش های باالیی نیز 

برخوردارند، به طور متوسط ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است.
اما آنچه مدیریت مصرف آب را مشکل می سازد، نبود اراده 
ملی، نبــود برنامه ریزی در حوزه ســاختاری و اجتماعی و 
فرهنگی است.» الک راس« نویسنده کتاب » صنایع آینده« 
می گوید که جهان در هر دوره از سه دوره تکاملی خود، ابزار 
ویژه ای در اختیار داشته است؛ در دوره نخست زمین ماده 
خام عصر کشاورزی و توســعه آن بوده است، در دوره دوم 
آهن ماده خام در عصر صنعت و پیشرفت آن محسوب شده 
اســت و در عصر حاضر اطالعات و داده ماده خام  و از نظر 

آب 
اندیشــمندان محیط زیســت آب به عنوان دو ابزار پیشرفت 
و تکامل بشــر به شــمار می رود. امروزه حوزه داده پردازی و 
تکنولوژی آن نقش عمــده ای در حفظ منابع آب ایفا می کند. 
به شرط آن که عنصر مســئولیت اجتماعی با رویکرد به حفظ 
پایدار منابع آبی با مشــارکت شهروندان از نقطه عزیمت های 
برنامه ریزی شــهری و کشوری تلقی شود. از این منظر الگوی 
مســئولیت اجتماعی، و بازنمایی نقش شــهروندان در حفظ 
منافع عمومی و خیر مشــترک، عنصر نخست حفظ منابع به 
شمار می رود. الگوی مسئولیت اجتماعی به معنای مشارکت 
شــهروندان در قالب نهادهای مدنــی و انجمن های محلی به 
منظور تقویت مصرف درســت آب در حوزه های محلی و ملی 
و جهانی است. برای مثال در دوره سخت خشکسالی در ایالت 
کالیفرنیــا، این گروه های مردم نهاد محلــی بودند که هزینه 
تحقیقات دانشگاهی برای بررسی و تعیین میزان مصرف آب 
را تقبل می کردند، و تحقیقات دانشــگاهی مذکور در دستور 
کار دولت فــدرال قرار می گرفــت. یا در برخــی نقاط دیگر 
این ایالــت، به دلیل کمبود آب، زمانــی که چمن های برخی 
مناطق خشــک شــدند، به منظور حفظ فضای روحی روانی 
اجتماعی، به چمن های مذکور رنگ ســبز زدند. اما مردم به 
ویژه از طریق ســازمان های مردم نهاد محلــی به این آگاهی 
دســت یافته اند که اســتفاده بیش از حد از ســفره های آب 
زیرزمینی ممنوع بوده و مســتوجب تنبیه حقوقی است. این 
مرحله از رشد در حوزه پذیرش مســئولیت اجتماعی، ناشی 
از نهادینه سازی روش های بهینه ســازی مصرف آب شامل 
اقدامات قانونی و کنترلی، اصالحات ابزاری )اســتفاده از انواع 
تجهیزات و ابــزار آالت کاهنده مصرف آب بــا فناوری نوین، 
اصالح تاسیسات و تجهیزات بهداشــتی و  اصالحات رفتاری 

و فرهنگ سازی است.
از این منظر اســتفاده از تکنولوژی مدرن با رشــد و توسعه 
کشاورزی دقیق، و ساخت مســکن های شهری و روستایی 
با بــه کارگیری شــیرآالت کاهنده مصــرف آب دیگر امری 
لوکس تلقی نمی شود. به قول سهراب سپهری باید چشم ها 

را شســت، جور دیگر 
باید دیــد. وقــت آن 
اســت ما نیز خــود را 

تغییر دهیــم و ارزش ها 
انســانی  ارتباطــات  و 

خــود را از نو تعریــف کنیم. 
تنهــا کافی اســت با اســتفاده 

تکنولوژی هــای دیجیتال، مدیرت 
مصــرف آب در حــوزه کشــاورزی، در 

بخش خصوصــی اســتحمام و ...، و در حوزه 
صنعت، را مدیریت کرد. هر تهرانی در شــبانه روز 

حدود 22۰ لیتر آب مصرف می کند. اگر جمعیت ثابت 
تهران را ۱2.5 میلیون نفر درنظر بگیریم، روزانه در پایتخت 

2 میلیــارد و 75۰میلیون لیتر آب مصرف می شــود اما 
خیلی راحت می توان ایــن میزان مصرف آب را به 

حدود نصف رساند و در واقع هزینه قبض آب  
شهروندان نیز نصف شود.

بــرای مثــال درصورتی کــه قیمت 
تمام شــده هــر مترمکعــب آب 

۳ هزار تومــان باشــد، روزانه 
چیزی حــدود ۸  میلیارد و 

25۰ میلیون تومان هزینه  
تهرانی هــا  شــرب  آب 
می شــود. این در حالی 
اســت کــه بــا تجهیز 
خانگــی بــه ابزارهای 
مصــرف  کاهنــده 
آب بــا  نصــب پرالتور 

کاهــش  )سرشــیرهای 
مصرف آب( هزینه مصرف 

آب درخانه هــای پایتخت تا 
۳۰ درصد کاهش یابد.
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وی افزود: به لحاظ بحث های پدافندی، خطر نشــت گاز و 
عملیات تروریســتی و خرابکاری در سامانه گاز کلر وجود 

داشت اما در این سامانه وجود ندارد.
مدیرعامل آب و فاضالب شهری اســتان کرمانشاه با بیان 
اینکه در ســامانه گاز کلر چنانچه کپسول نشت می کرد، 
بهره برداران و اطرافیان با خطر مواجه می شــدند ولی در 
این ســامانه به هیچ وجه امنیت ســالمت و بهداشت افراد 
به خطــر نمی افتد افزود: در این ســامانه از نمک خوراکی 
جهت گندزدایی اســتفاده می شــود و ضمن گندزدایی و 
سالم سازی مطمئن آب شرب، هیچ گونه خطری سالمت و 

بهداشت شهروندان را تهدید نمی کند.
به گفته مهندس تخت شــاهی در اســتفاده از پودر و گاز 

کلر حدود ۴5 دقیقــه زمان برای گندزدایی الزم اســت 
درحالی کــه ویژگی فنــاوری الکترولیز نمــک طعام این 
اســت که به محض تولید می توانیم آن را مستقیم داخل 
شــبکه تزریق کنیم و به زمان تماس بســیار پایینی نیاز 
دارد )حدود 2۰ ثانیه( و به دلیل وجود چند اکســیدانت و 
ازون موجود در محلول تولیدشده، ماندگاری آن نیز تا حد 
قابل مالحظه ای در شبکه افزایش می یابد و باعث می شود 
در قسمت های انتهایی شبکه حتی در مواقع کم و یا قطعی 
آب، مقــدار کلر باقیمانــده در آب کاهــش نیافته و عمل 
گندزدایی ثانویه متوقف نگردد. ضمناً به مرورزمان موجب 
از بین رفتن بیــو فیلم داخل لوله گردیــده و از نتایج آن، 
کاهش تخریب و نشتی در شــبکه بخصوص در لوله های 

بزرگ ترین ســامانه گندزدایی ایمن الکترولیز نمک طعام 
کشــور با حضور اســتاندار و تعدادی از مسئوالن استانی 
در تصفیه خانه آب شــهید نظری شهر کرمانشاه وارد مدار 

بهره برداری شد.
مدیرعامــل آبفای اســتان، در آیین افتتاح این ســامانه 
گندزدایی، با اشاره به اینکه ســامانه گندزدایی الکترولیز 

جایگزین بسیار مناسب سامانه گندزدایی با استفاده از گاز 
کلر است افزود: سیســتم گندزدایی الکترولیز نمک طعام 
تصفیه خانه شــهر کرمانشــاه با دبی ۱5۰۰ لیتر بر ثانیه، 
حدود یک سوم آب شرب شهر کرمانشاه را تصفیه می کند.

مهندس علیرضا تخت شــاهی با اشــاره به مزایای سامانه 
گندزدایی الکترولیز نمک طعام نســبت به سامانه گاز کلر 

گفت: در این ســامانه از نمک به عنوان ماده اولیه استفاده 
می شــود که با توجه به وجود کارخانه هــا تولید نمک در 
سراسر کشور از نظر تهیه مواد اولیه در مقایسه با کپسول 
گاز کلر بسیار ســاده تر و مقرون به صرفه تر است و به لحاظ 
ایمنی نیز استفاده از نمک طعام، هیچ گونه خطر ایمنی و 

بهداشتی را در محیط کار و اطراف آن ایجاد نمی کند.

فلزی است.
مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه همچنین 
با تأکید بر اینکه امکان ســرقت در این سامانه وجود ندارد 
گفت: خطرات ایجادشــده حین جابه جایی کپسول ها در 

این سامانه وجود ندارد.
عالوه بر این ســامانه که با حضــور اســتاندار وارد مدار 
بهره برداری شــد، از تصفیه خانه شــهر کرمانشــاه، طرح 
آبرسانی بلندمدت به شهر کرمانشاه به طول 7۴ کیلومتر 
خط انتقال از سد گاوشــان و روند احداث تصفیه خانه آب 
شماره دو و تصفیه خانه سراب قنبر به عنوان تأمین کننده 
بخشــی از آب شــرب جنوب شــهر کرمانشــاه از دیگر 
طرح هایی بود اســتاندار و تعدادی از مسئوالن استانی از 

آن بازدید کردند.
یاد آور می شود شهر کرمانشــاه مرکز استان کرمانشاه در 
محدوده ای از طــول جغرافیایی ۴7 درجــه و ۱۰ دقیقه 
شــرقی و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه تــا ۴7 درجه و 2۴ 
دقیقه شــمالی در میانه ضلع غربی کشور واقع شده است. 
رودخانه قره سو عماًل شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی 
تقســیم کرده است. ارتفاع شهر نســبت به سطح دریا در 
قســمت شــمالی بین ۱۳۴۰ متر و در دامنــه ارتفاعات 
شــمالی تا ۱۳۰۰ متر در ســاحل رودخانه قره ســو و در 
قسمت جنوبی بین ۱۴6۰ متر در دامنه ارتفاعات جنوبی 
تا ۱۳۰۰ متر در ســاحل رودخانه قره ســو تغییر می کند. 

ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۱۳22 متر است.
برخی عوامل مانند افزایش جمعیت شــهری و نیز احداث 
واحدهای مســکن مهر نیاز به ارتقا و افزایش سیستم های 
جمع آوری و دفع فاضالب در استان را افزایش داده است. 
مســاحت در نظر گرفته شــده برای تصفیه خا نه فاضالب 
کرمانشــاه 7۸ هکتار اســت. جمعیت تحت پوشــش در 
ابتدای طرح برابــر ۴۰۰ هزار نفر با ظرفیــت دبی روزانه 
6۰ هزار مترمکعب در ســال ۱۳7۸ جهت اجرا به تصویب 

رسید.

افتتاح بزرگ ترین سامانه گندزدایی الکترولیز نمک طعام کشور در کرمانشاه

یکسومآبشربشهرکرمانشاهتصفیهمیشود
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پیام دکتر حقیقی استاندار زنجان
 به مناسبت هفته صرفه جویی

 در مصرف آب
استاندار زنجان با صدور پیامی هفته صرفه جویی در مصرف آب 

یکم تا هفتم تیر ماه را گرامی داشت.
در پیام دکتر فتح اهلل حقیقی به این مناسبت آمده است:

بسمه تعالی
احتــرام به طبیعت احترام به زندگیســت و احتــرام به زندگی 
احترام به خالق هســتی است. به همین مناســبت در راستای 
حفظ نعمت ارزشــمند آب ، یکم تا هفتم تیر مــاه به نام هفته 

صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است.
آب، اولین و حیاتی ترین ماده مــورد نیاز موجودات روی زمین 
است که نقشی اساســی در زندگی آنان ایفا می کند، چنان که 
خداوند، آن را مهم ترین عامل حیــات و زندگی می داند و می 

فرماید: »همه چیز را از آب زنده ساختیم«.
آب، ایــن زالل زندگی بخــش، در پیدایش طراوت و شــادابی 
محیط نقش مؤثــری دارد. با مصرف بهینــه و صرفه جویی در 
مصرف آن می تــوان هزینه مربوط به تصفیــه آن را صرف آب 

رسانی به مناطقی کرد که دچار کمبود آب هستند.
وی ضمن گرامیداشت این مناســبت یاد آور می شود آب، این 
سرچشمه زندگی را خداوند به اندازه نیاز و کفاف موجودات زنده 
آفریده است، بنابراین صرفه جویی تنها استفاده نکردن از نعمت 
های الهی که خداوند در اختیارمان قرار داده اســت نیست بلکه 
خوب و درست اســتفاده کردن از این نعمت های ارزشمند می 

باشد.
امســال که به واسطه بارش های مناســب در وضعیت خوبی به 
ســر می بریم باید قدر آب این مایه حیات بخش را بیشتر از هر 
زمانی دانسته و با صرفه جویی و مصرف بهینه آن از تکرار تجربه 
تلخ خشکسالی و تشــنگی که ره آورد استفاده نادرست از منابع 
آبی در طول دوره های متمادی در کشور بوده است به طور جد 

پیشگیری نمائیم.
آب مظهر پاکی و صفاســت و ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده 
ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم و باید این مایه حیات 

بخش را با مصرف صحیح به نسل های آینده انتقال دهیم.
اکنون زندگی آب در دســت ما و زندگی ما در دست آب است.
پس باید دســت در دســت هم داده و با بهینه ســازی فرهنگ 
مصرف صحیح آب عالوه بر مدیریت بحران کم آبی ، آینده گان 

را نیز از این نعمت حیات بخش متنعم نمائیم. 
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مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان با اشاره به 
وجود زیر ساخت های عالی جهت سنجش کیفیت آب شرب 
در استان زنجان گفت: آب شرب شهرهای استان زنجان بسیار 

مطلوب است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: کیفیت آب شرب در استان 
زنجان بــه دلیل رعایت اســتانداردها و اصول بهــره برداری 
و نگهداری و همچنین سنجش های بیشــمار و نظارت های 
دقیق از ســوی آزمایشگاه مرکزی آب شــرکت آبفا و وزارت 
بهداشــت به طور مســتمر رصد و از ضریب اطمینان بسیار 

باالیی برخوردار است.
علیرضا جزء قاســمی افزود:  تصفیه خانه آب زنجان به خاطر 
شرایط فنی مطلوب و کیفیت بســیار باالی آب خروجی جزو 

تصفیه خانه های برتر کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: تصفیه خانه آب زنجان در پارامترهای کیفی آب 
شامل موارد بیولوژیک، شیمی، فیزیک و فلزات سنگین امتیاز 
کامل را اخــذ و در میانگین وزنی کــدورت خارجی از تصفیه 
خانه و همچنیــن میانگین حذف در تصفیه خانه بیشــترین 

امتیاز ممکن را کسب کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان از کسب رتبه 
دوم تصفیه خانه آب زنجان در بین  ۱22 تصفیه خانه آب کشور 
خبر داد و گفت: آزمایشگاه مرکزی آب شرکت آب و فاضالب 
 ISO17025 استان زنجان نیز عالوه بر دریافت گواهینامه

رتبه برتر آزمایشگاه های آب کشور را بدست آورده است.
جزء قاسمی میزان مصرف مواد شیمیایی در تصفیه خانه آب 
زنجان را در حد نرمال اعالم کرد و افزود: کفایت اســتفاده از 
مواد شیمیایی در تصفیه خانه از آیتم های  اساسی در ارزیابی 

عملکرد تصفیه خانه  می باشد.
این مسئول به اشاره به اینکه خوشبختانه آب شرب هیچ یک 
از شهرهای استان زنجان فلزات ســنگین خارج از استاندارد 
ندارد تصریح کــرد: در این خصوص جــای هیچگونه نگرانی 
نیست و بر اساس ســنجش های انجام گرفته  در آزمایشگاه، 
کیفیت آب منابع ســطحی و زیرزمینی اســتان زنجان بسیار 

مطلوب است.
وی گفت: در صدد هستیم روند رشــد فعلی با برنامه ریزی و 

اقدامات پیشگیرانه ادامه یافته و سرعت بگیرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان ابراز کرد: 
کیفیت آب شــرب خط قرمز ماست و شــرکت آبفای استان 

بــا تمام تالش ســعی کرده اســت آبی که تولید و به دســت 
مشترکین می رساند از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشد.

جزء قاسمی  درپایان گفت: استان زنجان دارای پنج آزمایشگاه 
است که این آزمایشگاه ها شــامل آزمایشگاه مرکزی کنترل 
کیفی آب در زنجان، آزمایشــگاه میکروبی در شهرستان های 
ابهر و خدابنده، آزمایشــگاه تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان 

و ماهنشان است.

توسعه شبکه فاضالب در زنجان 92 درصد رشد 
داشته است

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در نشست 
خبری به مناســبت هفته صرفه جویی در خطاب به اصحاب 
خبر و رســانه این اســتان گفت: بیش از ۳2 کیلومتر شبکه 
فاضالب در حوزه توســعه  ا شــبکه فاضالب سال گذشته در 
زنجان اجرا شــده که این میزان نسبت به سال ۹6 بیش از ۹2 

درصد رشد داشته است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: توســعه شبکه فاضالب 
استان در ســال گذشــته نیز بیش از ۱۳ کیلومتر بوده است 
که بر این اساس شــاهد رشد 2 برابری در زمینه توسعه شبکه 

فاضالب بوده ایم.
وی گفت: شرکت آبفای اســتان زنجان با بهره گیری از توان 
بخش خصوصی در قالب قراردادهای فاینانس جاری ، احداث 
۴۱ کیلومتر شــبکه فاضالب در زنجان را بــا اعتباری بالغ بر 

۳۰۰ میلیارد ریال در دستور کار دارد.
وی افــزود: واگذاری و نصب بیش از 7 هزار رشــته انشــعاب 
فاضالب در شهرهای استان زنجان از دیگر اقدامات شرکت آب 
و فاضالب استان بوده است که نشان دهنده رشد دوبرابری آن 

نسبت به سال گذشته است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان با اشاره به 
بارش های مناسب در ســال آبی جاری گفت: میزان بارش ها 
در استان زنجان نسبت به بلند مدت 2۴.7 درصد رشد داشته 
اســت ولی با این وجود کماکان منابع آبی استان محدود بوده 
و شــهروندان باید مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی را در 

دستور کار قرار دهند.
جزء قاسمی خاطر نشان کرد: در مجموع در بازه ۱2 ماهه ۸.۸ 
درصد از سطح اســتان زنجان درگیر خشکسالی و بیش از 6۳ 

درصد نیز از وضعیت نرمال برخوردار می باشد.

این مسئول تاکید کرد: تا کنون کل بارش های استان زنجان 
۳25 میلی متر بوده است که علی رغم افزایش 2۴.7 درصدی 
بارش ها ، به دلیل تغییرات اقلیمی باید در اســتفاده از منابع 
آبی ، مصرف بهینه آب و حفظ و حراســت از این مایه حیات 

بخش بیش از پیش تالش کرد.
 

اعالم برنامه های هفته صرفه جویی
 در استان زنجان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: با توجه 
به کمبود انرژی و منابع آبی در کشور، امسال برنامه های این 

هفته با تاکید بر مدیریت مصرف آب و انرژی برگزار می شود.
علیرضا جزء قاســمی با بیان اینکه در کشور ما هر ساله یکم تا 
هفتم تیرماه به عنوان هفته صرفه جویی نامگذاری شده است 
گفت: این مناسبت بهانه ای اســت تا افکار عمومی جامعه را 
نســبت به پدیده کم آبی و اهمیت مدیریت مصرف به ویژه در 

مصرف آب متوجه سازیم.
وی ضمن تشــریح برنامه های هفته صرفه جویی در شرکت 
آبفای اســتان زنجان گفت: امســال در هفته صرفه جویی با 
مشارکت و همکاری شهرداری زنجان برنامه های خوبی جهت 

فضا سازی شهری در استان انجام می شود.
مدیر عامل شرکت آبفای اســتان زنجان برگزاری برنامه های 
متنوع فرهنگی با موضــوع آب را از دیگــر برنامه های هفته 
صرفه جویی در استان زنجان اعالم کرده و  گفت: برنامه هایی 
همچون سه شــنبه های بدون خودرو در زنجان ، بهره گیری 
از فضای نماز جمعه در شــهرها و برنامه های متنوع فرهنگی 

دیگر از جمله این برنامه ها است.
جزء قاسمی دیدار مدیران ، معاونین و کارکنان ستاد شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعــه زنجان را از دیگر برنامه هــای هفته صرفه جویی 

عنوان کرد.
وی گفت: برگزاری میزگرد تلویزیونی با حضور مدیران صنعت 
آب و برق اســتان زنجان در شبکه اشــراق ، دیدار مدیران و 
معاونین ستاد آبفای اســتان با مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
زنجان و تجلیل از مشــترکین کم مصرف در شبکه اشراق از 
دیگر برنامه هایی اســت که امســال در هفته صرفه جویی در 

استان زنجان برگزار می شود.
این مســئول برگــزاری کارگاه های آموزشــی برای اقشــار 

کیفیتآبشرب
شهرهایاستانزنجان
بسیارمطلوباست

کیفیتآبشرب
شهرهایاستانزنجان
بسیارمطلوباست

مختلف ، اجرای برنامه های بازدید از تاسیســات 
آب استان برای گروه های مختلف سنی ، اجرای 
همایش هــای مدیریت مصــرف آب و برگزاری 
نشســت های خبری با اهالی فرهنگ و رسانه در 
سطح اســتان را از دیگر برنامه های شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در هفته صرفه جویی اعالم 

کرد.

دستگاه های اجرایی استان در نهادینه 
کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع 

آبی تالش کنند
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
با ارائه راهکارهای مناســب جهت کاهش مصرف 
آب، گفت: با توجه بــه ورود فصل گرما و افزایش 
مصرف آب ، دســتگاه های اجرایــی نیز با صرفه 
جویــی در مصــرف آب بایــد در نهادینه کردن 
فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی تالش کنند.

علیرضا جزء قاسمی با تشریح راهکارهای کاهش 
مصــرف در ادارات و نهــاد هــای عمومی گفت: 
استفاده از شــیرآالت و تجهیزات کاهنده مصرف 
آب و بازدیــد منظــم از تاسیســات مصرف آب 
)شــیرآالت، فالش تانک و...( تعمیر و یا تعویض 
آن در صورت خرابی در کاهش هدررفت آب موثر 
دانسته و گفت: جلوگیری از شستشوی خودرو در 
ادارات و نهادها و عدم اســتفاده از آب شرب برای 
شستشوی فضای اداری از دیگر راهکارهای موثر 

در زمینه کاهش هدرفت آب است.
وی افزود: عدم استفاده از آب نماها و فواره ها در 
مراکز اداری و تفریحی وابسته حتی اگر به صورت 
بازچرخانی عمل می کنند، عدم اســتفاده از آب 
شرب برای آبیاری فضاهای سبز در مراکز دولتی 
و الزام به نصب شــیرهای کم مصرف و وســایل 
کاهنده مصرف آب از جملــه راهکارهای موثر در 

کاهش مصرف آب می باشد.
وی با بیــان اینکه تمامی دســتگاه های اجرایی 
باید در نهادینه کردن فرهنگ اســتفاده صحیح 
از منابــع آبی تالش کنند، تصریح کرد: شــرکت 

آب و فاضالب به تنهایی نمی تواند در این زمینه 
موفق باشــد و برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه 
جویی نیازمند یاری همه دســتگاه های دولتی و 

شهروندان عزیز گلستانی هستیم.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: با 
نصب سایبان روی کولر های آبی ۱۰ تا ۱5 درصد 
در مصرف آب صرفه جویی می شــود چرا که در 
زیر سایبان قرار دادن کولر ضمن کاهش مصرف 
انرژی از تابش مســتقیم نور خورشید و هدررفت 
مقدار زیــادی آب ناشــی از تبخیــر جلوگیری 

می کند.
جزء قاســمی اضافه کرد: عالوه  بر این، استفاده از 
کولرهایی به رنگ ســفید که بیشترین بازتابش 
نور را دارد می تواند تاثیر زیادی در نحوه مدیریت 
مصرف آب داشــته باشــد، همچنین اطمینان از 
سالمت شــناور کولر جهت جلوگیری از سرریز 
آب، عایق بندی کانال کولــر جهت جلوگیری از 
هدرروی سرما، افزایش راندمان کولر و همچنین 
عدم اســتفاده از دور تند کولــر همگی مواردی 
است که دســت اندرکاران حوزه مدیریت مصرف 

بر آن تاکید دارند.
وی گفت: اســتفاده از  کلیدهای ترموســتات و 
نصب آنها یکی دیگر از روشــهای موثر در کاهش 

مصرف انرژی و آب است.
وی افزود: کلیدهای هوشمند این توانایی را دارند 
که با توجه به اندازه گیری دمای محیط، روشــن 
و خاموش شــده و از مصرف بیهوده آب و انرژی 

جلوگیری کنند.
این مسئول خاطر نشان ساخت: موضوع مدیریت 
مصرف به عنوان یک مســاله مهــم و حیاتی در 
سراســر جهان به ویژه کشــوری همچون ایران 
که با بحران کم آبی دســت  و پنجه نرم می کنند 
شناخته شده و مربوط به فصل خاصی نمی باشد 

و باید در تمام ایام سال مورد توجه قرار گیرد.
جزء قاســمی گفت: برای تحقق این امر نیز الزم 
اســت یک اتحاد همگانی در تمام سطوح صورت 

بگیرد.
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سید ابراهم علوی 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

 صرفه جویی به معنای درست و مناسب مصرف کردن هر 
کاالیی است که عالوه بر ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه ، 

در اقتصاد خانواده هم می تواند تاثیرگذار باشد.
 همانطور که اشاره شد صرفه جویی عالوه بر اقتصاد شخصی 
در حــوزه اقتصاد عمومی هــم  دارای معنا و مفهوم خاص 
است و بر این اساس اسالم نیز مصرف زیاد و بیش از نیاز را 
نادرســت و حرام می داند چرا که  شخص مسرف نسبت به 

جامعه مدیون می شود.
صرفه جویی در مصرف بسیاری از کاال و خدمات قابل طرح 
وبررســی است اما مهمترین و شــاید با ارزش ترین صرفه 

جویی را بتوان در حوزه آب قلمداد کرد.
متاسفانه آب این مایه حیات و عامل ادامه زندگی انسان در 
بسیاری از جوامع و از جمله کشورما مظلوم واقع شده است 
و به درســتی و در حد نیاز مشــترکان مصرف نمی شود و 
ادامه این روند باعث محروم شدن بسیاری از آب شده است.

در خراســان رضوی نیز به دلیل آب و هوای گرم و خشک 
و پائین بودن میانگین بــارش ها در قیاس با جهان و حتی 
کشور ، موضوع آب به یک چالش جدی و بحث برانگیز تبدیل 
شده و می ورد تا با پوست و خون مسئوالن و متولیان و پس 

از آن شهروندان عجین شود.
برداشت های بی حد و حساب از منابع زیرزمینی به عنوان 

تنها منبع تامین آب شرب و غیر شرب در ۳7 دشت استان، 
ساکنان شــهرها و روستاها را با خطر کمبود و بعضا بی آبی 
مواجه ساخته و زنگ خطر تنش آبی را در بسیاری از مناطق 
به صدا درآورده اســت ، صدایی خشن و زمخت که طومار 
هستی و بقاء را در هم پیچیده و باعث ترک  تعداد زیادی از 
مردم از ســکونت گاه ها و مهاجرت آنان  به مناطق شهری 
به ویژه حاشــیه شهرها شــده که خود معضالت و تبعات 
اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشــته و دارد کما اینکه 
تبعات خالی شدن روستاهای مرزی از سکنه نیز نبایستی 

از منظر تهدید امنیت ملی مغفول واقع شود.
نبود الگوی کشــت محصوالت کشاورزی ، توسعه بی رویه 
شهرها ، حفرچاه های غیرمجاز، عدم گسترش سیستم های 
نوین آبیاری در بخش کشــاورزی به دلیل  افزایش هزینه 
ها، تعرفه پائین و بی توجهی به اقتصاد آب همه دســت به 
دســت هم داده  و شرایطی را رقم زده  که تبعات آن نه تنها 
نسل فعلی که نسل های آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

امروزه جامعه حساسیت بیشــتری در مورد نحوه مصرف 
سایر منابع انرژی از جمله برق و گاز به دلیل باال بودن تعرفه 
ها در مقایســه با آب دارد و چه بسا مایل است هزینه ای به 

مراتب بیشتر برای خرید آب بسته بندی بپردازد کند ولی 
در مصرف آب شــبکه صرفه جویی نکند چرا که آب در نزد 
این افراد از ارزش زیادی برخوردار نیست و تنها زمانی پی 
بــه اهمیت وجایگاه آن می برند که با کمبود و یا قطعی آب 

مواجه شوند آن هم به صورت مقطعی و 
کوتاه مدت؟!

بنابراین مادامیکــه مصرف کننده بابت 
هرمترمکعب آب شرب بهداشتی)هزار 
لیتر( یعنــی معادل666بطرآب معدنی 
بســته بندی فقط و فقط ۱۳ هزار ریال 
)معــادل قیمت یک بطــر آب معدنی(
پرداخت می کند خواسته و یا ناخواسته 
در برابر این پرسش قرار می گیرد که چرا 
صرفه جویــی ؟؟ به عبارت دیگر مصرف 
کننده خود را درقبال آب و متولیان تامین 
و توزیع آب مسئول نمی داند و گمان می 
کند با پرداخت قبوض آب، مجاز آست به 

هر شــکل و میزان آب مصرف کند، آبی که با تالش شبانه 
روزی هزاران نیروی شــاغل درشرکت های آب و فاضالب 
چه شهری و روستایی در دســترس قرار می گیرد و شاید 
همین در دسترس بودن عامل اصلی مظلومیت آب باشد.      
صحبت ازآب و اهیمت و جایگاه آن بارها و بارها مورد استناد 
مدیران قرار گرفته و تا حدودی توانسته دغدغه های درونی 

آنان را به جامعه منتقل کند ولی تا رسیدن به شرایطی که 
همه اقشــار خود را درقبال آب مسئول بدانند و این نعمت 
را نگهبان باشــند راه پر دست اندازی را پیش رو داریم ولی 
همین که حساســیت به آب هر چند کم و ضعیف در بین 
گروه هایی از طبقات اجتماعی بروز کرده 

خود جای امیدواری دارد.
 سال ها پیش بســیاری از افراد فکر می 
کردند صرفه جویی یعنــی کم مصرف 
کردن در حالیکه صرفه جویی کم مصرف 
کردن نیست بلکه درست مصرف کردن 
است ، باز گذاشتن شیر در زمان استحمام 
و یا ظرف شستن و مسواک زدن ، آبیاری 
فضای سبز با آب تصفیه شده ، شستشوی 
معابر، حیاط منازل و خودرو با آب شرب 
، جملگی مصداق عینی و بارز بد مصرف 
کردن و بی توجهــی به مدیریت مصرف 
محسوب می شود که می توان در هر کوی 

و برزنی شاهد این گونه روش های نامطلوب بود.
آیات الهی هم نگاهــی جامع  به آب دارد بــه گونه ای که 
»ماء«لفظ عربی آب 6۳ بار در قرآن مورد اشاره و این کالم 
که حیات همه جانداران به آب وابسته می باشد مورد تاکید 

جدی قرار گرفته است.
از نظراســالم پرهیز از اسراف در تمامی حوزه ها  و تصحیح 

مصــرف در جامعه، هم پای مســائل اعتقــادی و عبادی 
برنامه های پیامبران تلقی شــده  که جز با درست و بهینه 

سازی مصرف نمی تواند همراه باشد.
وزارت نیرو با هدف تبیین نقش و جایگاه آب ، اول تا هفتم  
تیرمــاه را به عنوان هفته صرفه جویــی در مصرف آب نام 
گذاری کرده تا شــاید بتواند تلنگری به آن دسته افرادی 
باشــد که مدیریت مصرف آب را هنوز در دستور کار خود 

قرار نداده اند.
شرکت های آبفا و از جمله شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی به مناسبت این هفته برنامه های جامع و متنوعی را 
با استفاده از ابزارهای فرهنگی شامل برگزاری جنگ شادی 
و جشن در اماکن عمومی ، تشکیل نشست های تخصصی 
و غیر تخصصی ، آموزش روش های مصرف بهینه آب حتی 
به صورت چهره به چهره و نیز حضور کارشناسان در مراکز 
آموزشی و تبیین وضعیت موجود آبی در مراسم نماز جمعه 
و پخش برنامه های متنوع از صدا و سیما در دستور کار قرار 

می دهند تا جامعه را با آب آشتی دهند.
باید اذعان داشــت برنامه های آبفا مربوط به زمان و مکان 
خاصی نیست وهمچنان سریال های ادامه داری می ماند 
که بایستی توســط بیننده پیگیری و دنبال شود تا زمانی 
کــه تمام الیه های جامعه خــود را درقبال آبی که مصرف 
می کند مسئول بداند و این مسئولیت را به نسل های بعدی 

هم انتقال دهد.

برداشت های 
بی حد و حساب 

از منابع زیرزمینی به عنوان 
تنها منبع تامین آب شرب 
و غیر شرب در 37 دشت 
استان، ساکنان شهرها و 

روستاها را با خطر کمبود و 
بعضا بی آبی مواجه ساخته 
و زنگ خطر تنش آبی را در 
بسیاری از مناطق به صدا 

درآورده است
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بــه دنبــال بارندگی های شــدید و 
بی ســابقه در روزهای آغازین ســال جاری در 
برخی از اســتان های کشور به ویژه اســتان های غربی ، 
جنوب غربی و مرکزی و وقوع ســیل در این اســتان ها و 
برخی از شهرها و روســتاهای استان مرکزی، شرکت آب 
و فاضالب توانســته به عنوان معین اســتان های حادثه 
دیده و همچنین مهار بحران در شهرهای استان عملکرد 

مطلوبی را در کارنامه خود ثبت نماید.
مهندس یوســف عرفانی نســب سرپرســت شرکت آب 
و فاضالب شــهری و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 

روستایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در پی بارندگی های شــدید روزهای آغازین سال ۹۸ 
و وقوع ســیل در برخی از اســتان های کشور و برخی 
از شهرســتان های اســتان مرکزی توسط این شرکت 
گفت :  این شرکت به عنوان اســتان معین استان های 
خوزستان و لرستان با ارسال تجهیزات و ماشین آالتی 
همچون یک دســتگاه جنتکس ، دودستگاه واترجت ، 
دودســتگاه پمپ sp چهار اینج ، یک دستگاه جرثقیل  
، یک دستگاه ایسوزباری، یک دســتگاه خودورپیکاپ 
مدیریت بحران ، یک دســتگاه خودروی کاپرا دوکابین 

تجهیزات جنتکس و واتر جت  و اعزام ۱6 نفر کارشناس 
،اپراتور وراننده به مناطق آسیب دیده از سیل این استان 
، اقدام به امدادرســانی های الزم در زمینه مشــکالت به 
وجود آمده در شــبکه های فاضالب ایــن مناطق نموده 

است.
 وی با اشــاره به اعزام  اکیپ های  عملیاتی واکنش سریع 
و اتفاقات سنگین شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
به مناطق آســیب دیده از سیل اســتان های  خوزستان 
و لرســتان تصریح کرد: انجام  عملیات بــای پس و رفع 
گرفتگی شــبکه های فاضــالب، اتفاقــات و حوادث رخ 
داده درخطوط انتقال و شــبکه های جمع آوری فاضالب 
شــهرهای اهواز ، هویزه ،ُرَفیِع ، سوســنگرد و بســتان و 
همچنین شهرستان پلدختر استان لرستان توسط گروه 
های اعزامی از سوی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

از اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
  سرپرست شــرکت آب و فاضالب شــهری و مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب روســتایی استان مرکزی خسارات 
وارده به تاسیسات  فاضالب شهر اراک در اثر ورود آبهای 
ســطحی به شــبکه جمع آوری و در نهایت تصفیه خانه 
فاضالب شــهر ، آب گرفتگی شــدید یکی از تصفیه خانه 
های فاضالب شــهر مهاجران و متضرر شدن این تصفیه 
خانه و همچنین خســارات وارده به بخشــی از خطوط 
انتقال و  شــبکه های  توزیع آب و راههای دسترســی به 
تاسیســات آب و فاضالب تعدادی از شهرها و روستاهای 
اســتان را ازجمله آســیب های ســیالب های ناشی از 
بارندگی های اخیر در تاسیســات آب و فاضالب اســتان 

برشمرد .
 وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کنترل سیالب ها و 
کاهش خسارات وارده به تاسیسات  آب و فاضالب استان 
تصریح کرد: در حال حاضر، باتعیین مسیر  گذر سیالب 
های احتمالی در زمان احداث تصفیه خانه فاضالب شهر 
اراک  و  تالش های بی وقفه همکاران در هدایت سیالب 
ها به خــارج از تصفیه خانه و تاالب میقــان و نیز تغییر 
مسیر سیالب ها در شهرهای استان اقدامات مفیدی در 
راستای کاهش خســارات وارده و تداوم خدمات رسانی 
بی وقفه به مردم در بخــش آب و فاضالب صورت گرفته 

است.
 مهندس عرفانی نســب خســارات مالی وارد شــده به 
تاسیســات آب و فاضالب شــهری و روســتایی استان 
مرکزی را  بالغ بــر  ۱۰۰ میلیارد ریال اعالم نمود و افزود: 
شرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی بهنگام وقوع سیل 
جهت گشایش مســیر آبهای سطحی شــهرهای استان 

ازجمله گشایش مسیر آبهای سطحی در منطقه سنجان، 
قنات ضامنجــان و حوضچه جمع آوری آب آشــتیان با 

شهرداری ها همکاری نمود.
   

 اتخاذ تصمیمات جدید درراستای تامین آب 
شهرها و روستاهای شهرستان شازند 

 در جلسه ای که با حضور محمد عرب فرماندار شهرستان 
شــازند ، مهندس عرفانی نســب سرپرست شرکت آب و 
فاضالب شــهری و مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب 
روستایی استان مرکزی  ، جمعی از معاونان دو شرکت و 
مدیران امور آب و فاضالب شهری و روستایی شهرستان 
شازند برگزار شد  ، تصمیمات جدیدی  برای تامین آب 

شرب شهرها و روستاهای این شهرستان اخذ شد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی مهندس یوسف عرفانی نسب  سرپرست شرکت 
آب و فاضــالب و شــهری و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی اســتان مرکزی با اشاره به تصمیات 
اخذ شده  در این جلسه که در دفتر فرماندار شهرستان 
شــازند برگزار شــد تصریح کرد: تکمیل تصفیه خانه 
فاضالب شــهرهای شازند و آســتانه و همچنین پروژه 
آبرسانی به شهر شهباز شــامل حفر یک حلقه چاه آب و 
تکمیل شبکه آبرسانی  از مصوبات این جلسه بوده واجرای  
پروژه آبرسانی به 6 روســتای مجتمع سدکمال صالح  و 
روستای جزنق در سال جاری نیزازجمله تصمیمات اخذ 
شده در راستای  مورد آبرســانی به روستاهای شهرستان 

شازند است.
 محمد عرب فرماندار شهرستان شــازند در این جلسه با 
تقدیر و تشــکر از تالش های  دستگاه های خدمات رسان 
به  ویژه شــرکت های  آب و فاضالب شــهری و روستایی 
استان گفت : در جریان ســیالب اخیر با همت و آمادگی 
خوب  پرســنل مجموعــه آب و فاضالب ، خوشــبختانه 
نگرانی خاصی از وضعیت تامین آب شــهرها و روستاهای 

این شهرستان نداشته ایم.  
  

حفاظت از تاسیسات آب از طریق مهار سیالب ها
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 

مرکزی مبین صحاف کاشــانی مدیر امور آب و فاضالب 
شهرســتان فراهان گفت: در پی بارندگی هــای اخیر و 
جاری شدن سیالب ها  امور آب وفاضالب فراهان با انجام 
اقدامات به موقع از طریق مدیریت کندومان های شــهر 
فرمهین و هدایت ســیالب ها از تاسیسات و شبکه های 

توزیع آب شهر حفاظت نمود.
وی در ادامــه افزود : بــا توجه به احتمال وقوع ســیالب 
درمســیر چاه ضیاءآباد ) تامین کننده آب شهر خنجین 
از توابع شهرستان فراهان( به وســیله گونی های شن از 
ورود ســیالب به فضای داخل موتور خانه جلوگیری شد 

واقداماتی نیزدر جهت مهار سیالب و جلوگیری ازورود 
خسارت به موتورخانه مربوط به چاه، صورت گرفت.

 
اقدامات اصالحی امور آب وفاضالب 

شهرستان اراک درراستای کنترل سیالبهای 
ورودی به تصفیه خانه فاضالب اراک

 بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزی مهندس سعید ســرآبادانی مدیر امور 
آب وفاضالب شهرســتان اراک ، با اشــاره به اقداماتی 
که برای کنترل و هدایت ســیالبهای ورودی به تصفیه 

خانه فاضالب شهر اراک انجام شــده اظهار داشت : طی 
جلســاتی که با حضور سرپرست شــرکت و معاون بهره 
برداری تشکیل شــد ،اقداماتی چون پاکسازی لوله های 
تعبیه شــده در زیر دیوارهــای تصفیه خانــه فاضالب، 
احداث خاکریز برای جلوگیری از ورود ســیالبها به داخل 
اســتخرهای تصفیه فاضالب و همچنیــن احداث کانال 
های خاکی جهت عبور ســیالب و هدایت درست آن، به 
عنوان اقداماتی اساسی در دستور کار امور آبفا اراک قرار 

گرفت.
 مهندس ســرآبادانی درپایان تصریح کــرد : با پیگیری و 
همت همکاران تصفیــه خانه فاضالب اراک حداالمکان با 
تجهیزات و نیروی انسانی که در اختیار داشتیم  توانستیم 
بحران به وجود آمده را مدیریت کرده و خسارات احتمالی 

را کاهش دهیم.                     
 شایان ذکراست، سیالبها با دبی باالیی که داشتند موجب 
تخریب بخشی از تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شده که 

در اســرع وقت اقدامات الزم جهت رفع مشکالت و بهبود 
فرایند انجام شد.

بازسازی و بهسازی تاسیسات آبرسانی و منابع 
آب شهر میالجرد در پی بارش ها  و سیالب های 

اخیر
در پی  بارش وســیالب هــای اخیر، امــور آب وفاضالب 
شهرســتان کمیجان اقداماتــی را به منظور بهســازی 
وبازسازی تاسیسات آبرسانی و منابع آب آسیب دیده این 

شهرستان انجام داد.

ســید مهرداد بنــی جمالی مدیــر امــور آب وفاضالب 
شهرســتان کمیجان در این خصوص بیان نمود : در پی 
بارندگی ها ی اخیر در کشــور و جاری شدن سیالب در 
دشت میالجرد علی رغم وجود تجهیزات ،خاکریز ، سیل 
بند و دیوارهای بتنی ، ورود روان آبها به محوطه چاه های 
شــماره ۴ و 5 تامین آب شرب شــهر میالجرد و نفوذ به 
دهانه و  لوله جداره چاه ها ، کیفیت آب شرب این چاه ها 

دستخوش تغییر گردید. 
وی در ادامه تصریح کرد: به دنبال ایجاد این وضعیت اداره 
آبفا میالجرد  بالفاصله چاه های آســیب دیده را از مدار 
بهره برداری خارج و عملیات ترمیم محوطه ، بازســازی و 

بهسازی چاه های مذکور را آغاز نمود.
مدیر امور آب و فاضالب کمیجان از پایش 2۴ ساعته کمی 
و کیفی  منابع آب شــرب به منظور اطمینان از کیفیت و  
سالمت آب اســتحصالی در ایام بارندگی ، شست و شوی 
۳5 کیلومتر شبکه توزیع ، ۳ کیلومتر خط انتقال و مخزن 

ذخیره آب 2۰۰۰ مترمکعبی شــهر 
میالجرد جهت ارتقاء سطح بهداشت و کیفیت 

آب مصرفی شــهروندان و همچنین تجهیز  چاه شماره ۴ 
به سیســتم راه انداز و کنترل از راه دور  به عنوان اقداماتی 
اساســی برای تامین و توزیع آب با کیفیت مناسب برای 
شــهروندان میالجردی در ایــن زمان یاد کــرد و افزود: 
عملیات دیگــری همچون الیروبی چاه هــا با پمپ های 
شــفت و غالف به مدت 72 ســاعت ،  ترمیم سیل بندها 
،خاکریزها  و ایجاد دیوارســیل بند پشت دیواره ی بتنی 
بــرای محافظت در برابر ســیالب ، جا بــه جایی ادوات و 
منصوبات سر چاهی با  ساخت اتاقک جدید چاه شماره 
۴ میالجــرد که حدود یــک متر باالتر از ســطح زمین 

تعیین شده در حال حاضر  در دست اقدام می باشد.
 

بررسی مشکالت ورود آب های سطحی به 
شبکه فاضالب شهر اراک

   معــاون بهره برداری شــرکت آب وفاضالب اســتان 
مرکزی و مدیرامــورآب وفاضالب شهرســتان اراک با 
حضوردر صحن علنی شورای شهر اراک مشکالت ورود 
آبهای سطحی به شــبکه فاضالب شــهراراک تشریح 

نمودند.
مهندس ســعید ســرآبادانی با حضوردرشــورای شهر 
اراک ضمــن تقدیر از زحمات شــهردار وکارکنان خدوم 
شــهرداری در بارندگی های اخیر یادآور شــد: متاسفانه 
ورود آبهای سطحی در شهر به ویژه در منطقه باالتر از پل 
شهیدبختیاری خسارتهای زیادی را به شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهری وتصفیه خانه فاضالب شــهراراک وارد 
نموده که  می بایست اقدامات اصالحی وجبران  خسارات 

وارده از سوی سازمان مربوطه انجام شود.
 درادامه مهندس آنالوئی معاون بهره برداری شرکت آب 
وفاضالب استان مرکزی با ارائه تصاویر وفیلمهای مربوطه 
توضیحات تکمیلــی را دراین خصوص ارائــه نموده ودر 
پایان،اعضاءکمیسیون خدمات شهری به اتفاق مسئولین 
شــرکت آب وفاضالب اســتان ضمن بازدیــد از از محل 
ورودآبهای ســطحی به داخل کلکتورشبکه فاضالب ، در 

جریان توضیحات ارائه شده دراین خصوص قرارگرفتند.

اقداماتشرکتآبوفاضالب
استانمرکزیدرپیوقوع

سیالبهایاوایلسال1398

اقداماتشرکتآبوفاضالب
استانمرکزیدرپیوقوع

سیالبهایاوایلسال1398
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هرساله در کشورمان یکم الی هفتم تیرماه تحت عنوان هفته صرفه جویی در مصرف 
آب نام گذاری شده است که برنامه های مختلفی با رویکرد فرهنگی به منظور اصالح 

الگوی مصرف توسط سازمان های ذی ربط اجرا می شود.
مهندس عبدالحســین حســن زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی اســتان البرز در گفت وگو با روابط عمومی، ضمن بیان این مطلب 
افزود: برنامه های فرهنگی و آموزشی مختلفی در راستای ترویج فرهنگ صرفه جویی 

در مصرف آب در این ایام از سوی این شرکت اجرا می شود.
مدیرعامل شــرکت آبفار البرز، صرفه جویی در مصرف آب را یک وظیفه ی همگانی 
دانســت و گفت: برنامه های پیش بینی شــده از سوی دســتگاه های ذی ربط زمانی 
اثربخش اســت که مردم نیز با رعایــت الگوی صحیح مصرف آب، از اســراف پرهیز 
و باصرفــه جویی در مصرف این مــاده حیات بخش، فرصت اســتفاده از آب را برای 

نسل های آینده نیز فراهم کنند.
حسن زاده با اشــاره به اینکه کشور ایران، 

ازجمله کشــورهای پهناور دنیاســت 
و نیاز بــه آب شــیرین در بخش های 
گوناگون، ازجمله کشــاورزی بســیار 
فراوان اســت، اظهار داشــت: استفاده  

بهینــه از آب، موجــب بهره منــدی از 
فعالیت هــای اقتصادی مناســب 
و ســاماندهی اقتصــاد کشــور 

می شود.

وی افزود: با مصرف درســت و بهینه آب و هدایت آن به بخش کشــاورزی، می توان 
بســیاری از مواد غذایی موردنیاز کشور را تأمین کرد تا نیازمند بیگانگان نباشیم وی 
افزود آب در پیدایش طراوت و شــادابی محیط نقش مؤثــری دارد و با صرفه جویی 
می توان هزینه های مربوط به تصفیه آن را صرف آبرســانی به مناطقی کرد که دچار 

کمبود آب هستند.
مهندس حسن زاده با بیان اینکه مصرف آب به طور صحیح و مطابق الگوی مصرف و 
جلوگیری از هدر رفت آن، می تواند تا حدی جایگزین کمبود منابع تأمین آب باشد، 
اظهار داشــت: یکی از فعالیت های عمده که همیشــه مورد تأکید شرکت های آب و 
فاضالب قرار گرفته، مدیریت مصرف با هــدف کنترل و کاهش مصارف غیرضروری 

است.
مدیرعامل شــرکت آبفار البرز، با بیان اینکه خداوند متعــال آب را مهم ترین عامل 
حیات و زندگی می دانــد و می فرماید: و هر چیز زنــده ای را از آب قرار دادیم گفت: 
صرفه جویی در مصرف آب وظیفه  عمومی در جامعه اســت و بــا توجه به آموزه های 

دینی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مهندس حسن زاده در ادامه افزودند: با عنایت به افت آب های زیرزمینی که میلیون ها 
ســال طول کشــیده بود جمع آوری شــود و افزایش عمق چاه ها در برخی از مناطق 
شهری و روســتایی به باالی ۳۰۰ متر و مشــکالت بهره برداری ازاین گونه 
چاه ها، لذا از این به بعد باید با فرهنگ ســازی بحث مدیریت مصرف از طرق 
مختلف جدی گرفته شود که همکاری تمامی اقشار اعم از ارگان ها و نهادها 

و سازمان ها و مردم شریف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز: 

مصرف  درست آب 
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جمــع آوری فاضــالب 

از محیــط زیســت انســانی و طبیعت از 
ضروریات امروز جوامع بشــری است.  مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان همدان: کوه الوند سر چشمه ی 5 
رودخانه است که از مرکز شــهر تاریخی همدان در حال 
عبور است در سالهای گذشته به دلیل عدم وجود شبکه 
مدرن جمــع آوری فاضالب درنقاطی از شــهر، فاضالب 
منازل به این رودخانه ها هدایت شده اند که این موضوع 
مشکالت بزرگی چون آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی 
آب ، ســیمای بصری نامطلوب و ایجاد زمینه شیوع انواع 
بیماری ها را درپی داشــته است از ســوی دیگر، بخشی 
از این فاضــالب خام پــس از خروج از شــهر در اراضی 
کشاورزی برای آبیاری استفاده می شود که تهدید بزرگی 
برای ســالمت شــهروندان محســوب می گردد یکی از 
اهداف طرح فاضالب همدان طرح آزادسازی رودخانه ها 
و قنوات شــهر از جریان فاضالب و بازگردانــدن آنها به 

طبیعت است.  
سید هادی حســینی بیدار افزود : هدف گذاری شرکت 
در قالب پروژه های معاونت مهندســی و توسعه شرکت 
در ســال گذشته با توجه به تاکیدات اســتاندار محترم و 
درخواست های شورای اسالمی شهر به این جهت سوق 
یافت که بخشــی از ایــن رودخانه ها عــاری از فاضالب 

گردند و در این راستا موارد ذیل صورت پذیرفت :
1- اجرای شــبکه جمــع آوری فاضــالب دره 
مرادبیگ: جمع آوری و هدایت فاضالب ریخته شده از 
روســتای دره مراد بیگ ونیز جمع آوری خروجی شبکه 
فاضالب روستای ســیلوار که در رودخانه دره مرادبیگ 
ریخته می شــد با اجرای ۱2۰۰ متر شــبکه جمع آوری 
فاضالب با اقطار ۴۰۰و 25۰ میلیمتــر تا کنون واجرای 

7۰۰ متر درآینده نزدیک.
2- اجرای شــبکه فاضالب کلکتور F2  و شهرک 
صا دقیه: با اتصال شــبکه فرعی به طول ۴5۰۰ متر به 
صورت نقبی، فاضالب ۸۳ هکتار از ســطح شهر همدان 

کــه شــامل محله 
منوچهری، چرم ســازی 

و شهرک مدرس می گردید 
از بســتر رودخانه عباس آباد 

پاک سازی گردید. 
3- اصالح و توسعه شبکه فاضالب 

سطح شــهر همدان : با این اقــدام فاضالب 
مناطق جانبــازان و انتهای باغ حکمتــی با اجرای  6۰۰ 
متر لوله کاروگیت ســایز  6۳۰ و ۴۰۰  و فاضالب منطقه 
مجید آباد با  اجرای حدود ۴۰۰ متر شــبکه جمع آوری 
فاضالب به قطر ۱۰۰۰ میلیمتری به همراه شبکه جمع 

آوری فاضالب ســایز25۰ میلیمتر برای منازل این 
محله از ورود فاضالب به رودخانه جلوگیری شد.
  وی خاطر نشــان کرد با اقدامات انجام شــده 
موفق به پاکسازی سه رشته از این رودخانه ها 
از فاضالب شده و با اجرای برنامه های شرکت 
در سال جاری به شــرح ذیل شاهد پاکسازی 
دو رشــته دیگر این رودخانه هــا از فاضالب 

خواهیم بود. 
  اصالح و توســعه شبکه جمع آوری فاضالب 
 C3 محله جوالن و هدایت فاضالب به کلکتور

  اجــرای کلکتــور A و جمــع آوری فاضالب از 
انتهای رودخانه دره مرابیگ

 اتصال کانکــش در منهول ۱۴ بلــوار زینبیه و اصالح 
شبکه جمع آوری چمن چوپانان و پشت دانشکده دندان 

پزشکی 
 اجرای شــبکه اصلی کنار رودخانه خضر و جمع آوری 

فاضالب منطقه  سیلو و ۱2 متری والیت 
 اصالح شبکه جمع آوری در پیاده رو دو طرف خیابان 

تختی 
ل و  تصــا ا

فاضالب به کلکتور C در منهول 7۰5 

مدان
یشهره

رشتهازرودخانهها
دوبارهسه

حیات
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:
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آب نعمت بی نظیــر خداوند، جلــوه زیبایــی، طراوت و 
مظهر پاکی و درواقع دلیل اصلی ادامه هســتی اســت و 
صرفه جویی در مصرف آب و اســراف نکــردن آن بهترین 
راه برای سپاس از خالق یکتاست. خداوند در قرآن کریم، 
انســان ها را متوجه این نکته مهم کرده و می فرماید: اگر 
بخواهیم این آب گوارا و شیرین را به صورت تلخ و شور قرار 

می دهیم؛ پس چرا شکر این نعمت را به جا نمی آورید.
ایران هم اکنون در حال تجربه مشــکالت جدی آب است. 
ازجمله مهم ترین دغدغه ها و بحران های پیش روی کشور 
و مســئوالن، مســئله کاهش بارندگی و به تبع آن کاهش 
ســطح ذخایر آب است و مشــکالت ناشــی از کمبود و 

استفاده نادرست از منابع آبی است.
امروزه اعمــال سیاســت در چگونگی مصــرف، در کنار 
تأمین و توزیع حتی در کشــورهای پــر آب خود یکی از 

مدیریت های مؤثر و اقتصادی محسوب می شود.
پرداختن به مدیریت مصرف آب و بهینه سازی آن به عنوان 
یک اصل، محوری برای مدیریت تأمین از اهم رویکردهای 
مقابله با بحران کم آبی در کشــور اســت. فرهنگ سازی و 
تشــویق مردم به اصالح تأسیســات داخلی، بهره گیری 
از تکنولــوژی ابــزار کاهنــده مصرف و ترویــج فرهنگ 
صرفه جویی و مصرف بهینه آب از جمله مواردی است که 

می توان در مدیریت آب از آن استفاده کرد.
وزارت نیــرو با هدف تبییــن نقش و جایــگاه آب، اول تا 

هفتم تیرماه را به عنــوان هفته صرفه جویی در مصرف آب 
نام گذاری کرده تا شاید تذکری باشد به آن دسته افرادی 
که هنوز مدیریت مصرف آب را در دســتور کار خود قرار 

نداده اند.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی 
با اشــاره به هفته صرفه جویی در مصــرف آب بیان کرد: 
اکنون شرایط به گونه ای  است که هر روز منابع آبی کشور 
بی رمق تر از گذشــته می شــود و دیگر چاره ای جز همراه 

شدن مردم با مسئوالن وجود ندارد.
آموزش نقش بسیار مهمی در زمان بحران و نجات آسیب 
دیدگان ایفا می کند کــه تمام آحاد مردم باید ســفیران 
حفاظت از منابع آب باشند. با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنی بر لزوم مصرف بهینه آب در کشور، فرهنگ 
صرفه جویی آب باید جزء الینفک زندگی مردم قرار گیرد.

محمد ســهرابی گفــت: از یکایک مــردم در جایگاه های 
مختلف انتظــار می رود که بــا تبعیــت از الگوی صحیح 
مصــرف آب و حفاظت از منابــع طبیعی برای داشــتن 

کشوری پیشرفته، سرفراز و آباد مسئوالن را یاری کنند.
سهرابی گفت: در راســتای مدیریت مصرف آب اقدامات 
مهمی توســط شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
خراســان رضوی انجام شــده که از آن جمله می توان به 
برگزاری جشنواره های موضوعی در سطح شهرستان ها با 
عناوین مختلف از جمله جشــنواره نخستین واژه »آب« و 

آشنایی 25۰ هزار نفر از دانش آموزان با روش های مصرف 
بهینه آب در 25۰۰ مدرسه روستایی اشاره کرد.

آموزش به این نســل به ویژه در دوره ابتدایی و اســتمرار 
این حرکت هــا می تواند نتایــج مؤثر و مانــدگاری را در 
آینده داشته باشــد و در این راستا آبفار خراسان رضوی با 
بهره گیری از کارشناسان زبده و استفاده از ظرفیت هنری 
هنرمندان راهکارهــای مصرف صحیــح آب را به دانش 
آموزان آموزش می دهد. انتخاب 7۰۰ نفر از دانش آموزان 
روســتایی در قالب طرح ناجیان آب که در جشنواره های 
مذکور به عنوان ناجیان آب معرفــی و به لباس مخصوص 
ملبس می شــوند تا در حوزه فرهنگ ســازی مصرف آب 
در سطح مدرســه و روســتای خود اقدامات الزم را انجام 
دهند و به عنــوان حامیان آب، به همــگان تأکید کنند تا 
آب را به درستی اســتفاده و مصرف آن را مدیریت کنند. 
همچنین با هم زمــان با آغاز ســال تحصیلی جدید زنگ 
آب در ۱۰۰ مدرسه روستایی سطح استان با هدف ترویج 
اصالح الگــوی مصرف نواخته شــد. برگزاري جلســات 
آموزشــي جهت معلمین و اولیاء در خصوص شــیوه های 
مدیریت بهینه مصرف آب که این رقم در ســال تحصیلی 
جاری به 7۰۰۰ نفر رسید و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، 
جماعات و مبلغان مذهبي در خصوص تشویق مشترکین 
به منظور استفاده صحیح از آب شرب، هماهنگی با مراجع 
قضایی و دادگستری خراســان رضوی در ارتباط با اقدام 

قاطع با مشترکین پرمصرف و چاه ها و انشــعابات غیرمجاز، سوق دادن نیروهای 
مردمی در روستاها به سمت کنترل آب بدون درآمد، توزیع اقالم تبلیغی، 7۰ هزار 

بروشور و 25۰ هزار بسته  آموزشــی در محل برگزاری نماز جمعه و مساجد روستایی، 
نصب ۱5۰۰ مترمربع بنر و ۴۰۰ مترمربع بیلبورد در روستاها، توزیع لوازم کاهنده مصرف 

برای اماکن عمومی در روســتاها، تجلیل از مشــترکین کم مصرف روستایی توسط مقامات 
استانی و شهرستانی و بازدید مردم و مسئولین محلی از تأسیسات آبرسانی و استفاده از فضای 

مجازی در جهت اطالع رســانی و آگاهی بخشــی با توجه به فراگیر بودن فضای مجازی در سطح 
کشور اشاره کرد.

وی افزود: برنامه های آبفار مربوط به زمان و مکان خاصی نیست و همچنان ادامه دارد تا زمانی که تمام 
افراد جامعه خود را در قبال آبی که مصرف می کنند مســئول بدانند و این مسئولیت را به نسل های 

بعدی هم انتقال دهند.
سرپرست آبفار خراســان رضوی در ادامه گفت: عملکرد هدفمند شرکت با تالش و مشارکت 

مشترکین عزیز روستایی امکان پذیر اســت و بدون همکاری و مساعدت آنان، نمی توان به 
آینده آبی پیش رو امیدوار بود لذا تقاضا می شود برای برخورداری از آب سالم و پایدار با 

صرفه جویی در مصرف آب قدر آن را بدانیم و در اســتفاده بهینه از این ماده پرارزش 
کوشا باشیم.

آشنایی2۵0هزارنفر
دانشآموزباروشهای

مصرفبهینهآب
در2۵00مدرسهروستایی
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اقدامات شاخص
 رش  کت آب و فاضالب روستایی
 استان اصفهان در راستای 
فرهنگ سازی رصفه جویی در مرصف آب

 اجرای طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی 
این طرح برای اولین بار توسط شرکت آب وفاضالب روســتایی استان اصفهان و به منظور نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی در مصرف 
آب شرب در روستاهای اســتان اجرا می شود.  در این طرح که از ســال 96 آغاز شده ، سه شــنبه های هر هفته، مدیران و کارشناسان 
آب و فاضالب روســتایی با حضور در مساجد، حســینیه ها، مدارس و سایر اجتماعات مردمی روستاها  روشــهای مدیریت مصرف آب را 
به مــردم و بخصوص بانوان خانه دار ارائه میدهند.  برگزاری برنامه های فرهنگی ویژه کودکان  مانند مســابقات نقاشــی، شــعر و .. از 

قسمتهای دیگر این طرح است. 

 اجرای طرح مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب
در این طرح، کارشناسان امور آب و فاضالب شهرستانها در قالب گروه های 3 تا 5 نفره ، با حضور در روستاهایی که دچار مشکالتی مانند 
مصرف آب بیش از الگو، انشعاب غیرمجاز و مصارف غیرشرب بیش از حد متعارف هستند ، توصیه های الزم را به صورت چهره به چهره 

و خانه به خانه ارائه می کنند.

 اجرای مانور میدانی مدیریت مصرف آب
در این طرح، کارشناســان اداره روابط عمومی و آموزش همگانی، اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف، اداره خدمات مشــترکین و 
درآمد و عوامل پیمانکار بهره برداری با حضور در روســتاهای پرمصرف، به تمامی منازل مراجعه نموده و شیرآالت و تاسیسات آبرسانی 

آنها را بررسی می کنند.  در صورتی که فرسوده شده و یا دچار هدررفت باشند به صورت رایگان آن را تعمیر یا تعویض می کنند.

 تقدیر از مشترکین کم مصرف
در این طرح 15 مترمکعب برای هر خانوار در ماه در نظر گرفته شده است، از مشترکینی که همواره الگوی مصرف آب را رعایت نموده اند و یا کاهش 

مصرف قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته اند دعوت شده تا در مسجد روستا حضور پیدا کرده و در جمع مردم از ایشان تقدیر می شود. 

  برگزاری جشنواره های دانش آموزی 
آموزش روش های صرفه جویی در مصرف آب برای دانش آموزان دوره های ابتدایی 
یکی از اقداماتی اســت که به صورت مستمر  توســط اداره روابط عمومی با مشارکت 
سازمان آموزش و پرورش و سازمانهای مردم نهاد انجام می شود.  جشنواره نخستین 

واژه، زنگ آب و ساماندهی گروه های همیار آب در این دسته قرار گرفته اند.

 آموزش به مشترکین پرمصرف
حد متعارف مصرف آب برای مصارف خانگی در روســتاها  15 مترمکعب برای هر خانوار  در نظر گرفته شــده است و مشترکینی که 
بیش از دو برابر الگو مصرف دارند به عنوان پرمصرف شــناخته می شــوند.  برای این مشترکین ، جلســه آموزشی روشهای صرفه 

جویی در مصرف آب در روستاها برگزار می شود. اولویت در این برنامه ، آموزش به بانوان بوده است.

گانی روابط  عمومی  و آموز ش هم
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تحت عنوان مدیریت ترکیبی تولید و مصرف پدیدار 
گشته است و درحال توســعه می باشد. در این نوع 

مدیریت دو سیاست کلی نیز مد نظر می باشد. 
مدیرعامل آبفار استان تهران گفت: مدیریت منابع 
آب باید به صورت یکپارچه از هر دو دیدگاه تولید و 

مصرف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
امروزه مجموعه راهکارهای موثر جهت بهره برداری 
و استفاده بهینه از آب )مدیریت در مصرف آب( به 
خصوص در حوزه های شهری و روستایی در بسیاری 
از کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه مورد 

توجه قرار گرفته است.

 پوررجب اظهار داشــت: مدیریت جامع آب شهری 
به دو دســته عمومی به شــرح ذیل تقسیم بندی 

می شود.
 - مدیریت تأمین و توزیع ) در محدوده سیســتم 

آبرسانی، شبکه توزیع و خطوط انتقال(
 - مدیریت تقاضای آب)درمحدوده مشــترکین و 

مصرف کنندگان(
 وی در پایان اهداف برنامه مدیریت تقاضا رابرشمرد 
و عنوان کرد: در حالت کلی اهداف برنامه مدیریت 

تقاضا را می توان به صورت ذیل فهرست نمود.
- صرفه جویی در مصــرف آب با حفظ رضایتمندی 

مشترکین.
 - افزایش عمر مفید تأسیسات آب و فاضالب

 - محدود کــردن و یا به تأخیــر انداختن نیازهای 
توسعه ای سیستم های آب و فاضالب

 - کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه
 - کاهش برداشــت از منابع و تعدیل اثرات متقابل 

کمی وکیفی درچرخه آب
 - کاهش اثرات منفی زیست محیطی

 - کاهش مصرف انرژی
 - افزایش آمادگی در مقابله با خشکســالی و سایر 

شرایط بحرانی

ضرورت
مدیریتمصرف
همگانیآب

رضا پوررجب  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفار 
اســتان تهران ضمن تأکید به مدیریت در مصرف 
آب گفت: موضوع آب از جمله ارکان اصلی موثر در 

توسعه پایدار محسوب می گردد.
وی افــزود: تأمین آب با کیفیت و کمیت مناســب 

می تواند به حفظ منابع آب بیانجامد.
با توجه به محدودیــت منابع آب در جهان و کاهش 
سرانه در دسترس طی ســالهای اخیر و پیش بینی 
روند کاهشــی آن در آینده و مقابله با چالش های 
ناشی از این محدویت در مســیر توسعه اقتصادی 
و اجتماعی نوعی از مدیریــت جدید در این عرصه 

رضا پوررجب  رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آبفار استان تهران تأکید کرد

ضرورت
مدیریتمصرف
همگانیآب
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در ایام ســیالب تعداد ۹2 تاسیسات آبرسانی روستایی 
در خوزستان دچار خســارات متعدد شدند که منجر به 
قطعی موقت آب شرب ۱۰۸۱ روستا شد. بنابراین اتفاق 
کارکنان تالشــگر آبفا روســتایی خوزستان طی مدت 
2 ماه بصورت شــبانه روزی و مســتمر به اهالی شریف 
روستایی درگیر سیل، در باالترین سطح خدمت رسانی 

کردند.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی خوزســتان عادل حرباوی سرپرســت این 
شــرکت گفت: پس از بارندگی ها و سیالب های بوجود 

خوزستان از خسارت2۱۰ میلیاردی بر اثر سیالب های 
اخیر به تاسیسات آبرسانی روســتایی در سطح استان 
خبر داد و گفت: تصفیه خانه ها، ابنیه، تابلو برق، خطوط 
انتقال، شــبکه توزیع آب، اتاق پمپاژ، الکتروموتورهای 
پمپاژ آب خام، ترانس های برق ، اسکله های آب خام و 
فیلتر های شــنی از جمله واحد ها و تاسیسات خسارت 

دیده این شرکت در سطح استان هستند.
 سرپرست شــرکت آبفا روستایی اســتان خوزستان با 
اشــاره به ارایه گزارش و تصاویر سیالب و خسارات وارد 
شده گفت: تا کنون و  با گذشــت بیش از 2 ماه از وقوع 
ســیالب، و علیرغم خسارات وارد شــده به تاسیسات 
آبرسانی روســتایی اما هیچ گونه اعتباری مبنی بر رفع 

خسارات وارد شده تخصیص نیافته است.
وی ادامه داد: کارکنان خدوم و تالشــگر شــرکت آبفا 
روســتایی استان خوزســتان علیرغم مشکالت متعدد 
مالی برای دریافت حقوق و مزایای خود بصورت شبانه 
روزی در باالترین ســطح به اهالی شــریف روســتایی 

خدمت رسانی کردند.
حرباوی یادآور شــد: شرکت آبفا روســتایی خوزستان 
در تمام مدت سیالب در کنار روســتاییان عزیز بوده و 
از هیچ کوششــی برای خدمت رسانی به مردم کوتاهی 
نکرده اند. در ایــام نوروز و تعطیالت امــا کارکنان آبفا 
روســتایی ترجیح دادنــد در کنار مردم قــرار گرفته و 
موجب دلگرمی و آرامش خاطر خانواده هایشان باشند.

حرباوی با اشــاره به اقدامات انجام شده در ایام سیالب 
و بروز اختالل در آبرســانی به روستاها گفت: جابجایی 

آمده تعداد ۹2 واحد تاسیســات آبرسانی روستایی در 
سطح اســتان خوزســتان از مدار خارج و تعداد ۱۰۸۱ 
روســتا با جمعیتی بیش از۳2۰ هزار نفر دچار کمبود و 

یا قطعی آب شدند.
حربــاوی افزود: با عملیــات شــبانه روزی اکیپ های 
تعمیرات شــرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان 
اغلب تاسیسات آبرســانی در معرض سیالب که دچار 
مشکل شــده بودند در کوتاه ترین زمان ممکن بین 6 
الی ۴۸ ساعت مجددا وارد مدار بهره برداری و آب شرب 

ســطح الکتروپمپ های ایستگاه های برداشت آب خام 
حاشیه رودخانه ها، تهیه و نصب الکتروپمپ های جدید 
و کفکش، احداث ســیل بند، ذخیره ســازی آب شرب 
در مخازن موجود در تاسیســات آبرســانی و مدیریت 
مصرف، آبرسانی به روســتاها از طریق تانکرهای سیار، 
توزیع بطری آب بسته بندی و نظارت مستمر بر تامین و 
توزیع آب شرب بهداشتی و افزایش نظارت های کیفی 
از جمله اقدامات انجام شده توســط مجموعه خدوم و 

تالشگر آبفا روستایی طی ایام وقوع سیالب بوده است.
سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزســتان ادامه داد: 
تاسیسات آبرسانی روســتایی بصورت موقت راه اندازی 
شــده اند که در این راستا اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد 
تومان هزینه شده اســت. اما راه اندازی صورت گرفته 
بصورت موقت است و ۸2 تاسیسات باید بکلی نوسازی 

شوند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر مراحــل مطالعاتی راه 
اندازی ســامانه های کیفی جدید برای فیلتراســیون، 
دســتگاه های کلرزنی و گندزدایی ها به اتمام رسیده 
و برآورد صورت گرفتــه اعتباری افزون بر ۹۸۰ میلیارد 

تومان است.
حرباوی افزود: برآورد نوســازی و بازســازی تاسیسات 
آبرســانی شــامل خطوط انتقال، شــبکه های توزیع، 
تابلو برق ها، اســکله های آبگیر و ساختمان های اداری 
همچنان در حال مطالعه اســت و پس از اتمام مراحل 

مطالعه رقم دقیق اعالم خواهد شد.

تعدادی از روستاها نیز به وســیله تانکرهای آبرسانی و 
آب بسته بندی تامین می شدند.

وی ادامه داد: در مجمــوع ۳۰۰ هزار بطری آب معدنی 
میان روستاهای ســیل زده توزیع و تعداد ۱5۰ مخزن 
ذخیره ثابت در محل اسکان ســیل زدگان نصب شده 
اســت. همچنین تعداد ۴5 دستگاه تانکر سیار آبرسانی 
در قالب 2 هزار ۱۰۰ ســرویس و به حجم ۳2 هزار متر 
مکعب بــه صورت شــبانه روزی آب مورد نیــاز اهالی 

روستاهای سیل زده را تامین می کند.
سرپرســت شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 

سرپرست شــرکت آبفا روستایی اســتان خوزستان با 
اشــاره به اقدامات انجام شــده برای راه اندازی موقت 
تاسیســات آبرسانی روســتایی خاطرنشان ساخت: در 
بسیاری از تاسیسات آبرســانی با اقدام به موقع و سریع 
6۴ اکیپ اتفاقات آب و تعمیرات و نگهداری در جابجایی 
و ارتفاع ســطح الکتروپمپ های آبرسانی از قطعی آب 
شرب چندین ســاعته تعداد زیادی از روستاهای مسیر 
رودخانه های مارون، دز، کرخه و کارون جلوگیری شد.

حربــاوی تصریح کــرد: به لطــف خداونــد و با تالش 
کارکنان شــرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان در 
ایام بروز ســیالب هیچگونه بیماری ناشی از آب شرب 
به وجود نیامد. ۱۸ پایگاه کنتــرل کیفی چندین نوبت 
در شــبانه روز وضعیت کیفی آب شــرب توزیع شــده 
در روســتاها و اردوگاه های محل اســکان را پایش می 
کرد. اطمینان و حفظ سالمت آب توزیعی از مهمترین 

رسالت های شرکت آبفا روستایی است.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان 
توضیــح داد: تا کنون برای خریــد الکتروموتورها، لوله 
های خط انتقال و شــبکه توزیع، تعمیــرات تجهیزات 
برقی و تجهیزات بهداشــت و کیفی آب شرب، اعتباری 
افزون بر ۳۰ میلیارد تومان به صورت دیون هزینه شده 
و لیکن رفع اساسی خســارت های به وجود آمده مانند 
خساراتی که به ۴5۸ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع 
آب شرب، 25 اسکله آبگیر خام، ۸7 الکتروپمپ آسیب 
دیده و ســوخته،۴2 دســتگاه تجهیزات برق،6۴ باب 

ساختمان وارد آمده مستلزم تامین اعتبار الزم است.

گذریبرعملکرد
آبفاروستاییخوزستان
درخدمترسانی
بهسیلزدگان

حرباوی، سرپرست آبفا روستایی خوزستان 
در گفت وگو با خبرگزاری برق آب تشریح کرد:

گذریبرعملکرد
آبفاروستاییخوزستان
درخدمترسانی
بهسیلزدگان
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 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

آب یکي از منابع حیاتي انسان مي باشــد که بیش از سایر 
منابع با بحران جدي و کمبود روبرو اســت. بحران آب در 
ایران ناشی از کمبود آب و اســتفاده نادرست از منابع آب 
موجود در کشــور می باشد در این راســتا اهم فعالیت های 

صورت گرفته در شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
چهارمحال و بختیاری جهــت مدیریت تولید و مصرف آب 

آشامیدنی به این شرح است. 
الف( اجرای بخشــنامه طرح ملی کاهــش اوج بار روزانه 
ایستگاه های پمپاژ آب دارای اپراتور مقیم صادره از وزارت 
محترم نیــرو در ۱2۴ مجتمع و ایســتگاه پمپاژ تامین آب 
آشــامیدنی روســتایی در ۹ شهرستان این اســتان انجام 
شــده اســت. در این طرح که از ابتدای تیرماه سال جاری 
الی انتهــای مرداد ماه ۱۳۹۸ از ســاعت ۱۱ الی ۱5 با عقد 
تفاهمنامه فی مابین این شــرکت و شــرکت توزیع نیروی 
برق استان در جهت ســهیم شدن در این طرح فراگیر ملی 
با تغییــر رفتار آبگیری در مخازن و عدم اســتفاده کامل از 
سیستم پمپاژ و بهره مندی از آب موجود در مخازن ذخیره 
و بهره مندی از ســامانه تله متری و اسکادا در پهنه استان 
چهارمحال و بختیاری انجام شده است این شرکت وظیفه 
خود را جهت کاهش مصرف در این هفته به خوبی عملیاتی 

نموده است.

ب( با بکارگیــری ســامانه های تله متری و 
اسکادا در بخش مدیریت هوشمند منابع آب، 
انرژی الکتریکی و کنترل از راه دور تجهیزات 
و تاسیســات تولید، انتقال و توزیع آب قابل 

دسترسی خواهد بود.
اجرای سیســتم تله متری و اســکادا بومی 
امــن بــه همــت شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
برخی از پروژه های آبرســانی روستایی و در 
مناطق صعب العبور و کوهســتانی استان به 
بهره برداری رسیده اســت. پروژ ه های اجرا 
شــده، عالوه بر کاهش خطای انسانی، اعزام 
اکیپ هــای تعمیــر و نگهداری بــه مناطق 
صعب العبور کوهستانی، کاهش برداشت های 
غیرمجاز و کاهش قابــل مالحظه  در میزان 
مصــرف آب و برق و همچنیــن هزینه های 
ناشــی از مصــرف آب و بــرق را به دنبــال 

داشته است.

معرفیفعالیتهایشرکتآبوفاضالب
روستاییاستانچهارمحالوبختیاری

درهفتهصرفهجوییسال1398

 گستره اجرای طرح کاهش ساعات کارکرد ایستگاه های پمپاژ

تعداد ایستگاه 
عملیاتی طرح

تعداد شهرستان های 
مشمول

تعداد الکتروپمپ های 
شناور

مجموع قدرت 
)kw( قراردادی

متوسط مجموع قدرت مصرفی در 
)kw(تابستان قبل

حجم مخازن 
بعد ایستگاه

12494546281044/9537494

پروژه های آبرسانی روستایی تحت پوشش 
سامانه تله متری و اسکادا بومی 

تا پایان سال 1397

اهداف و نتایج بدست آمده از نرم افزار تخصصی سامانه اسکادا بومی در بخش مدیریت مصرف آب و برق
 جلوگیری از سرریز مخازن و هدررفت آب با کنترل زمان خاموش و روشن شدن الکتروپمپ ها

نتایج بدست آمده در کاهش مصرف آب و برق و هزینه های مرتبط2- مدیریت، کنترل و کاهش مصرف برق در ساعات پیک 

سال اجراشهرستاننام پروژهردیف
1394سامانآبرسانی چم کاکا1
1394سامانآبرسانی دشتی2
1394سامانآبرسانی چم چنگ3
1394سامانآبرسانی سوادجان4
1394سامانآبرسانی هوره5
1394سامانآبرسانی ایل بیگی6
1394سامانآبرسانی چم خلیفه7
1395کوهرنگآبرسانی بهمن آباد8
1395کوهرنگآبرسانی سیاوش آباد9

1395کوهرنگآبرسانی علی آباد10
1395کوهرنگآبرسانی خونکار آباد11
1395کوهرنگآبرسانی میهه12
1395سامانآبرسانی مارکده قوچان13
1395شهرکردآبرسانی خیر آباد14
1396شهرکردآبرسانی سرتشنیز15
1396لردگانآبرسانی ارمند علیا16
1396لردگانآبرسانی ارمند سفلی17
1396لردگانآبرسانی سونک18
1396لردگانآبرسانی سرتنگ سونک19
1396بروجنآبرسانی کنرک20
1396بروجنآبرسانی مورچگان21
1396بروجنآبرسانی کرد شامی22
1396لردگانآبرسانی سرتنگ زیتی23
1396لردگانآبرسانی چالدراز اسفندیار24
1396لردگانآبرسانی چالدراز بیت اهلل25
1396لردگانآبرسانی زیتی26
1396لردگانآبرسانی قلعه مدرسه27
1396لردگانآبرسانی دره بید28
1396کوهرنگآبرسانی حمزه آباد29
1396کوهرنگآبرسانی مالک آباد30
1396شهرکردآبرسانی فتح آباد31
1396شهرکردآبرسانی بهرام آباد32
1397لردگانآبرسانی تنگ کلوره33
1397لردگانآبرسانی چاهگاه سادت34
1397لردگانآبرسانی امام آباد35
1397لردگانآبرسانی آبچنار36

رضایت مصرف کنندگان 
از تامین آب در طول 

شبانه روز
 مدیریت و تغییر الگوی 
مصرف در ساعات پیک 

سهراب بهرامی 
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی
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 شمــاره شانزدهم
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن گفت: اگر 
هریک از مشــترکان روســتایی فقط یک درصــد در مصرف 
آب شــرب صرفه جویی کنند، نیاز آبی ۳ هــزار خانوار تأمین 

می شود.
محبعلی رنج ور ضمن گرامیداشت یکم الی هفتم تیرماه هفته 
صرفه جویی در مصرف آب؛ با اشــاره به محدودیت منابع آبی 
کشورمان افزود: در ســال ۱۳5۰ سرانه آب هر ایرانی 6 هزار و 
5۰۰ مترمکعب بود که این رقم در حــال حاضر به کمتر از 2 

هزار مترمکعب رسیده است.
وی اظهار داشــت: با توجه به افزایــش جمعیت و محدودیت 

منابع آبی، مدیریت مصرف آب شرب از ضروریات است.
وی افزود: آب مورد نیاز برای هر فرد در طول یک شــبانه روز 
حداکثر ۱7۰ لیتر اســت که ۱۰ - ۱5 درصد صرفه جویی در 

این میزان موجب تأمین آب مورد نیاز دیگران خواهد شد.
وی، با تأکید بر اســتفاده درســت از آب در بخش های شرب، 
صنعت و کشاورزی، گفت: با توجه به نقشی که بانوان در خانه 
 دارند و بیشتر از آب اســتفاده می کنند، باید عالوه بر پرهیز از 
استفاده بی رویه، صرفه جویی در مصرف آب را نیز به فرزندان 

خود آموزش دهند.
رنج ور، با اشــاره به اینکه جلوگیری از اســراف آب شــرب و 
حتی کمترین میزان صرفه جویی، در تداوم خدمات آبرسانی 
به روســتاییان مؤثر اســت، افزود: رفع بحران های آب شرب 
نیازمنــد همکاری و مشــارکت همگانی مردم، مســئوالن و 

اصحاب رسانه است.

وی، با تأکید بر نقش مهم رسانه ملی و ارباب جراید در نهادینه 
کردن فرهنگ مدیریــت مصرف آب و پرهیز از اســراف آن، 
تصریح کرد: اگر مشــترکان محترم، آب را به اندازه و درســت 
مصرف کنند، قطعاً چالش های کمتری را در این بخش شاهد 

خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن، با بیان 
اینکه هدایت روستاییان به ســمت مدیریت مصرف، در عبور 
از چالش های ناشــی از کم آبی مهم و تأثیرگذار است، گفت: 
آگاهی بخشــی و انعکاس درســت واقعیات و مباحث مرتبط 
با مشــکالت آب، موجب توجه بیشتر روســتاییان در رعایت 

الگوی مصرف آب می شود.
وی، با تأکید بر اینکه همواره مشــترکان روستایی در گذر از 
بحران کم آبی، همراه شــرکت آبفار بوده اند، اظهار داشت: اگر 
مردم عزیز در ساعات پیک مصرف مقداری از مصارف خود کم 
کنند، امکان تأمین پایدار آب شــرب برای همه وجود خواهد 

داشت.
وی افزود: بدون شک کم آبی و مســائل مربوط به آن، موجب 

برهم خوردن جّو روانی جامعه و معضالت زیادی می شود.
رنج ور، با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و ورود گردشگران 
به گیالن، گفت: با ورود مســافران، جمعیت شــناور اســتان 
چندین برابر شــده که به دلیل حضور اکثریت آنان در مناطق 
روستایی، تأمین مناسب آب شرب مشترکان و گردشگران از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر 
یک هزار و ۸۰۰ روستای گیالن از نعمت آب آشامیدنی سالم 
و بهداشتی برخوردارند، گفت: به منظور تأمین پایدار و مستمر 
آب شرب این روستاها، مشــترکان محترم از آب شرب برای 

آبیاری باغ ها و مزارع استفاده نکنند.
وی افزود: روستاییان گیالن با اســتفاده بهینه از آب شرب و 
اجتناب از استفاده های غیرضروری، می توانند تابستان امسال 

را با آرامش و به دوراز تنش آبی پشت سر بگذارند.
بهترین شیوه های صرفه جویی در مصرف آب

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی گیالن در بخشی 
دیگر از ســخنان خود گفت: حجم آب کــره زمین ثابت و در 
مداری بسته به طور دائم در حال گردش است. تنها ۳ درصد از 
ُکل آب های کره زمین برای مصارف انسانی مانند کشاورزی، 
صنعت و شرب مناسب است که از این مقدار نیز سه چهارم در 
یخ های قطبی و خارج از دسترس انسان است؛ بنابراین درصد 
بســیار کمی از آب دنیا برای ما قابل استفاده است. پیش بینی 
محققان حاکی اســت که ذخایر آب شــیرین جهان هرسال 
کاهش می یابــد. در حال حاضر یک ســوم جمعیت جهان در 

نقاطی زندگی می کنند که آب کافی ندارند.
در نواحی روســتایی وضع به مراتب وخیم تر اســت و تنها 2۹ 
درصد مردم به منابع آب دسترسی دارند و تعداد کسانی که از 

تأسیسات بهداشتی استفاده می کنند، حتی به ۱۳ درصد هم 
نمی رسد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور می شود، 
نیمی از مردم جهان ســوم حتی برای نوشیدن به آب پاکیزه 
دسترسی ندارند و باوجوداینکه سه چهارم بیماری های انسانی 
به دلیل فقدان آب سالم است، 75 درصد مردم جهان سوم از 

داشتن آب بهداشتی محروم اند.
میزان متوسط بارندگی ساالنه در اروپا حدوداً 75۰ میلی متر، 
در آسیا 5۰۰ میلی متر و در ایران 25۰ میلی متر است؛ بنابراین 
در مقایسه با کشــورهای پُر باران، ایران از حداقل ریزش های 
جوی برخوردار اســت. ما موظفیم هیچ قطــره آبی را در هیچ 

محبعلی رنج ور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن:

هرمشترکروستاییبافقطیکدرصدصرفهجویی
میتواندنیازآبی3هزارخانوارراتأمینکند

گوشه ای از این کشور بیهوده هدر ندهیم لذا باید در چگونگی 
مصــرف آب و در فعالیت های شــخصی و روزانه در راســتای 

صرفه جویی از آب پاکیزه مسئوالنه و دلسوزانه عمل کنیم.
همچنین با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی مصارف آبی 
افزایش می یابد. از ســوی دیگر اعداد و ارقام حکایت از گران 

بودن هزینه های تأمین آب دارد.

راه های صرفه جویی آب در منازل

وی افزود: جلوگیری از هدر رفت آب از جمله مواردی اســت 
که به صورت یک احســاس مشــترک در همه انسان ها وجود 
دارد اما اغلب خــود را درگیر این مســئله نمی کنند و حاضر 
نیســتند تغییری در زندگی روزمره خود ایجــاد کنند. خانه 
 یکی از محل های صرفه جویی آب اســت. صرفه جویی آب در 
منازل در وهله اول ممکن اســت بی اهمیت به نظر برســد اما 
کسانی که با دشواری های کمبود آب آشنا هستند، می دانند 
که اگر هر مشترک بتواند نقشی هرچند اندک در صرفه جویی 
آب ایفا کند، با توجه به تعداد زیاد مشترکان، درنهایت مقدار 

زیادی آب صرفه جویی خواهد شد.

1. آشپزخانه
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آبی که وارد منازل می شود در آشپزخانه 

مصرف می شود.
ُمضر بودن پودرهای رخت شــویی و مایع های ظرف شویی در 
منازل و نقش آلودگی آن ها در آب ها و فاضالب های ناشــی از 
مصارف خانگی محرز شده اســت؛ بنابراین اگر استفاده از این 
مواد به صورت کنترل شــده و محدود انجام پذیرد نه تنها سهم 
مهمی در سالمت خانواده خواهد داشت بلکه در مصرف کمتر 
آب نیز مؤثر می افتد. حتی االمکان ســعی شــود شستشــوی 
ظروف در حجم یک لگن آب داغ انجام شــود و سپس مبادرت 

به آبکشی کرد.
در صورت استفاده از ماشــین ظرف شویی برای ظرف هایی که 
به چربی و مواد غذایی آغشته نباشند دستگاه روی کوتاه ترین 
چرخه تنظیــم و توصیه های کارخانه ســازنده دســتگاه در 

راستای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی جدی گرفته شود.
همیشه آب آشــامیدنی در بطری های دربسته و درون یخچال 
نگهداری شود تا مجبور نباشیم برای رسیدن به آب سرد، شیر 

آب مدتی باز بماند.
بــرای شستشــوی لباس های خیلــی کثیف، ماشــین های 
لباسشــویی اتوماتیک به مراتب از غیر اتوماتیک مناسب ترند و 
کمتر آب مصرف می کنند. در صورت اســتفاده از ماشین های 
لباسشویی غیر اتوماتیک از تکرار در تخلیه و پُر کردن آب برای 

شستن لباس های خیلی کثیف اجتناب کنید.
2. استحمام

بررسی ها نشــان می دهد که برای هر بار استحمام ۱2۰ لیتر 
آب مصرف می شــود. یکی از راه های صرفه جویی در حمام آن 
است که لوله کشی ساختمان طوری انجام شود که با کمترین 
اتالف آب، آب گرم به دوش برســد. در جاهایــی که امکانات 
فنی اجازه می دهد می توان برای افزایش فشــار آب شوینده از 
شیرهای دهنده هوا در مسیر آب اســتفاده کرد تا با پاشیدن 
آب به صورت قطرات ریز، در مصرف آب صرفه جویی شود. این 
روش تا 5۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد. در شستشوی 
دست و صورت و مســواک زدن نیز سعی شــود آب کمتر باز 

بماند و با استفاده از یک لیوان آب این کار صورت گیرد.
3. کاهش حجم فالش تانک

وجود فالش تانک های پُرحجم و یا ســیفون معیوب در توالت 
می تواند در هر ســاعت ۴۰ تا ۱۰۰ لیتر آب را هدر دهد. به طور 
نسبی یک خانواده متوســط در ایران ۴2 درصد آب تخصیص 

شده در منزل را روانه زهکش فاضالب ها می کند.

4. جلوگیری از چکه کردن شیر آب و سر دوش ها
چکه کردن و بســته نشــدن کامل شــیر آب، می تواند تلفات 
زیادی داشــته باشــد. می توان میزان آب تلف شــده در یک 
دوره زمانی را با قرار دادن یک ســطل در زیر شیر آب معیوب 

اندازه گیری کرد.
5. استفاده چندباره از آب

اگر در خانه باغچه دارید، می توان هنگام شستشو و تمیز کردن 
سبزی و میوه ها از آب مصرف شده برای آبیاری باغچه استفاده 
کرد. حتی آب حاصل از شستشوی برنج برای آبیاری گلدان ها 

مناسب است.
6. آبیاری باغچه ها

یکی از راه های صرفه جویی اســتفاده از سیستم های چکه ای و 
قطره ای اســت که مصرف آب را تا 5۰ درصد کاهش می دهد. 
آب دادن در ساعات خنک روز و وجود برگ در اطراف گیاه که 
قابلیت نگهداری رطوبت را در خاک دارد ســبب مصرف کمتر 

آب می شود.
7. شستن اتومبیل

نخست پیشنهاد می شــود که شستشوی ماشــین در بیرون 
از منــزل و در کارگاه های مخصوص این کار انجام شــود. اگر 
این کار در خانه انجام شــد باید از رها کردن شــیلنگ باز آب 
خودداری شود. بهتر است شســتن اتومبیل با حداقل آب در 

حجم یک یا دو سطل آب انجام شود.
8. پرهیز از استفاده آب برای زباله زدایی و نظافت

 برای تمیز کردن کف حیاط و یا پله های آپارتمان، جارو و سایر 
وسایل تمیزکننده، جایگزین شیلنگ آب شود.

میــزان هدر رفتــن آب برای چنیــن مصارفــی را می توان با 
یادداشــت کردن شــماره کنتور آب قبل و بعد از شستشــو 

اندازه گیری کرد.
9. استخرهای خانگی

وجود حوض آب نما و یا اســتخرهای خصوصی در جاهای گرم 
که تبخیر سطحی آن ها بیشتر از ۱5۰۰ میلی متر در سال است 
مقرون به صرفه نیســت. باید حتی االمکان از استخرهای مراکز 
ورزشــی و عمومی اســتفاده کرد و تز احداث آن ها در منازل 

امتناع ورزید.
10. جلوگیری از آب بازی کودکان در منازل

ســاالنه حدود ۱6 میلیون کودک زیر 5 سال به سبب کمبود 
آب آشامیدنی سالم جان خود را از دست می دهند. بازی کردن 
کودکان در منازل در ســاعت های متمادی از طریق رها کردن 

آب، نوعی بی اعتنایی به آینده همین کودکان است.
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت هفته صرفه جویی 
در مصرف آب، به بیان دیدگاه های مدیریت این استان پرداخت. 
عبداالحد ریکی، منابع آبي در بهبود وضع اقتصادی و استاندارد 
زندگی مردم را بســیار مؤثر قلمداد کــرد و گفت: هنوز در دنیا 
کشــاورزی با 65 درصد باالترین مصرف کننده آب را داراست. 
بعدازآن صنعت و مصــارف خانگی، تجاری و فعالیت های دیگر 

شهری قرار دارد.
وي افزود: تقریباً امروزه از هر سه نفری که در جهان سوم زندگی 
می کنند یک  نفر دسترسی روزانه به آب مطمئن و کافی ندارد؛ 
اما به نظر می آیــد کمبود آب در بعضی مناطق کشــاورزی یا 
شهرنشــین ســالمت  اقتصاد دنیا را به مخاطره خواهد افکند 
بخصوص اینکه گرم شــدن کلی هــوای دنیا در اثــر گازهای 
گلخانه ای بارندگی دنیا را تغییر داده و مسئله حادتر از وضعیت 

کنونی خواهد بود. 
وي اذعان کرد: امروزه حفظ تعادل آبی کار چندان ساده ای نیست 
به سختی می توان از منابع  آبی استفاده کرد درحالی که سه اصل 
عمده یعنی کارایی در مصرف، یکنواختی در توزیع و حفظ تعادل 
اکولوژیکی نیز حفظ شده  باشد شواهد زیادی در دنیا وجود دارد 

که نشان دهنده توزیع ناعادالنه آب است. 
به گفته دکتر ریکی، ۹ کشور دنیا 6۰ درصد منابع آبی را در اختیار 
دارند که اولی برزیل است و قبل از اینکه هر روز با بحران جدیدی 

از آب روبرو شویم باید مصرف آب را از درون دگرگون ساخت. 

وي اظهار داشــت: به هرتقدیر آنچه اهمیــت دوچنداني دارد، 
صرفه جویی در مصرف آب از ســوي مردم است تا با پي بردن به 

اهمیت این ماده گران بهاء در مصرف آن صرفه جویی کنند.
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان با اشــاره به اهمیت جایگاه آب در حفظ تعادل 
محیط زیست، آب را حیاتی ترین ماده مورد نیاز موجودات روی 

زمین دانست که نقشی اساسی در زندگی آنان ایفا می کند.
وي گفت: از دیــدگاه جهانی، آب وخاک و هوا ســه جزء عمده 
محیط زیست انسانی تلقی می شــوند و هرگونه آلودگی آن ها، 
آلودگی محیط زیست محسوب شده و باید مورد توجه قرار گیرد. 
وي، رشد روزافزون جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و 
سایر نیازمندی های بشر، توسعه صنعت گردشگری و گسترش 
پدیده شهرنشینی و تشدید آلودگی محیط زیست )آب، خاک و 
هوا( را از جمله عواملي برشمرد که سالمتی و حیات موجودات 

زنده به ویژه انسان را با خطر جدی مواجه ساخته است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان افزود: در دهه های اخیر رشــد جمعیت و فعالیت های 
صنعتی و اجتماعی، عالوه بر ایجاد مســائل زیست محیطی، در 

آلوده سازی آب های زیرزمینی نیز نقش مهمی  داشته است. 
وي با تأکید بر پیشــگیري از آلوده ســازي آب، اظهار داشت: 

موفقیت در این امر مستلزم یک عزم ملي و فراگیر است.
دکتر ریکی با بیان اینکه مصرف آب به طور صحیح و مطابق الگوي 
مصرف و جلوگیري از هدررفت آن، می تواند تا حدي جایگزین 

کمبود منابع تأمین آب باشد، اظهار داشت: یکي از فعالیت های 
عمده که در ســال های گذشــته مورد تأکید شرکت های آب و 
فاضالب روســتایی قرارگرفته، مدیریت مصرف با هدف کنترل 
و کاهــش مصارف غیرضروري اســت. وي گفــت: به طورکلی 
درصورتی که با دقت به این موضوع توجه شود باید دنبال تغییر 
رفتار مصرف کنندگان بود. با این حســاب بخشي از برنامه ها به 
آگاه ســازی مردم و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و 
بخشــي مربوط به ایجاد انگیزه و بخشــي نیز به وجود وسایل و 

امکاناتي که اهداف را تحقق بخشند، مربوط می شود. 
وي با تأکید بر بهره مندی کامل از ظرفیت رســانه ها در ارتقاي 
آگاهی هــای عمومــي، خاطرنشــان کرد: نقش رســانه های 
ارتباط جمعی و همگاني در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی 
آب در ســطح جامعه انکارناپذیر اســت.  به گفته دکتر ریکی؛ 
رســانه ها بانفوذ کالمي مؤثری که در نزد افــکار عمومي دارند 
می توانند نقش به ســزایي در هدایت افکار عمومي به ســمت 

بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب ایفا کنند.
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفار سیســتان و 
بلوچســتان، صرفه جویی در مصرف آب را یک وظیفه  همگاني 
و در راســتاي تحقق شــعار »رونــق تولید« دانســت و گفت: 
برنامه های پیش بینی شده از سوي دستگاه های ذی ربط زماني 
اثربخش است که مردم نیز با رعایت الگوي صحیح مصرف آب، 
از اسراف پرهیز و با صرفه جویی در مصرف این ماده حیات بخش، 
فرصت اســتفاده از آب را براي نسل های آینده نیز فراهم کنند.  

دکتر ریکی، با اشــاره به اینکه کشور ایران، از جمله 
کشــورهای پهناور دنیاســت و نیاز به آب شیرین 
در بخش های گوناگون، از جمله کشــاورزی بسیار 
فراوان است، اظهار داشت: اســتفاده بهینه از آب، 
موجب بهره مندی از فعالیت های اقتصادی مناسب 

و ساماندهی اقتصاد کشور می شود. 
وي افزود: با مصرف درست و بهینه آب و هدایت آن 

به بخش کشاورزی، می توان بسیاری از مواد غذایی 
مورد نیاز کشــور را تأمین کرد تا نیازمند بیگانگان 

نباشیم. 
به گفته وي؛ آب در پیدایش طراوت و شادابی محیط 
نقش مؤثری دارد و با صرفه جویی می توان هزینه های 
مربوط به تصفیه آن را صرف آبرسانی به مناطقی کرد 

که دچار کمبود آب هستند.

کلنگ زنی هم زمان دو پروژه آبرسانی
 به روستاهای استان 

با حضور خانم فرامرزیان، معاون وزارت ورزش 
و جوانان و استاندار سیســتان و بلوچستان، ، 
فرماندار بمپور و جمعی از مسئولین آئین کلنگ 
زنی هم زمان دو پروژه آبرسانی به روستاهای 
اســتان سیســتان و بلوچســتان شهرستان 

ایرانشهر برگزار شد.
دکتر عبداالحدریکی، مدیرعامل آب و فاضالب 
روستایی اســتان در آیین عملیات کلنگ زني 
طرح آبرســاني این شهرستان گفت: در پروژه 
غرب و شرق بمپور با ۴۱ روستا، به لحاظ حجم 
عملیــات ۱۱7 کیلومتر خــط انتقال و ۴5۰ 
کیلومتر عملیات شــبکه توزیع آب اجرا شده 
اســت. همچنین احداث ۱۱۳۰۰ مترمکعب 
مخزن و حفر ۱۰ حلقــه چاه که ۹ مورد آن در 
مدار است بخشی از اقدامات انجام شده در این 

زمینه است.
ریکی ادامه داد: با اجرای ۱۴ پروژه روســتایی 
غرب و شرق بمپور که امروز کلنگ زنی خواهد 

شد پروژه مذکور به اتمام خواهد رسید. 
وی افزود: بالغ بر ۱۳۰ کیلومتر عملیات، اجرای 
این طرح تکمیل خواهد شــد. وی اعتبار این 

پروژه را 2۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
ریکی اظهار داشــت: شــاخص بهره مندی از 
آب آشامیدنی ســالم در حوزه ایرانشهر ۸6.5 
درصد و در حوزه بمپور ۹2 درصد اســت که با 

اجرای طرح مذکور شاخص استان و همچنین 
شهرستان ارتقا پیدا خواهد کرد.

در ادامه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان با اشــاره به هفته اول 
تیرماه که به نــام هفته صرفه جویی در مصرف 
آب نام گذاری شــده است اشاره کرد و گفت: با 
صرفه جویی در مصرف آب میراث دار نسل های 
آینده باشیم و باید منابعی که در اختیار ما هست 
با استفاده درست آن را به نسل های بعد تقدیم 
کنیم. در پایان استاندار سیستان و بلوچستان 
اظهار داشت: در هر جای ایران به ویژه سیستان 
و بلوچستان که به گفته رئیس جمهور محترم، 
مهم ترین و استراتژیک ترین استان کشور است 
عقب ماندگی ها را باید جبران کنیم امید است 
با انجام این پروژه به بخشی از مشکالت مردم 
کاهــش و حق مردم این دیار با ســرعت تمام 
محقق شود.  الزم به ذکر است هم زمان با پروژه 
غرب و شرق بمپور، کلنگ زنی عملیات اجرایی 
خط انتقال و شبکه توزیع فاز یک مجتمع دامن 
شهرستان ایرانشــهر نیز بااعتبار ۴2 میلیارد 

ریال انجام شد.
در پایــان ریکــی، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان سیستان و بلوچستان 
قول تأمین لباس و کفش ورزشکاران مقام دار 

منطقه را داد.
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روح اهلل طاهریان پــور افــزود: دراین ارتبــاط طرح آب 
شــیرین کن 2۸ هزار مترمکعبی سیراف - جم با 2 هزار 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری در دســت اجراست که 
پیش بینی شــده تا پایان ســال جاری ظرفیت شیرین 

سازی ۱۰ هزار مترمکعب آن فعال شود.
وی بیان کرد: پیشــرفت فیزیکی ابنیه این طرح اکنون 
5۰ درصد است و در بخش تجهیزات آن اقدامی صورت 
نگرفته که پیش بینی شده با انتخاب سرمایه گذار جدید 

این طرح سرعت قابل قبولی بگیرد.
طاهریان پور ادامه داد: ســرمایه گذاری اولیه برای آب 
شــیرین کن 2۸ هزار مترمکعبی ســیراف - جم 75۰ 
میلیارد ریال بود که افزایش قیمت ناشــی از تغییرات 
نرخ ارز اعتبار موردنیاز احــداث آن را به 2 هزار میلیارد 
ریال افزایش داده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر گفت: پروژه آب شیرین کن هفت 
هزار و 5۰۰ مترمکعبی روستایی تنگستان اجرایی شده 
که با سرمایه گذاری 65۰ میلیارد ریالی ظرف یک سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
طاهریان پور اضافه کرد: آب شــیرین کن های یک هزار 
مترمکعبی روســتاهای شیف و حومه و هلیله و بندرگاه 
هرکدام با ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرایی شده 

که تا پایان سال تکمیل و وارد مدار تولید می شود.
وی افزود: آب شــیرین کن 6۰۰ مترمکعبی روستاهای 
ساحلی دشتی نیز با 7۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری تا 

پایان سال جاری احداث می شود.
طاهریــان پور افزود: دو ســایت 2۰۰۰ مترمکعبی آب 

وی ادامــه داد: تجهیزات دیگری به ارزش 2۰۰ میلیارد 
ریال در اجرای پروژه آبرســانی ســیراف - جم تا دو ماه 

آینده وارد پروژه خواهد شد.
طاهریان پور گفت: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده تا 
پایان ســال جاری ظرفیت انتقال آب به میزان ۱۰ هزار 

مترمکعب از آب شیرین کن سیراف جم اجرایی شود.
وی بیان کرد: با توجه به زمان بر شدن بیش ازحد اجرا این 
پروژه امیدوارم پس از گذشت ۸ ساله از زمان اجرایی این 
پروژه تا پایان سال جاری به نتیجه و بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
یادآور شد: در اجرای طرح  آب رسانی به شهرستان جم 
۳۴ کیلومتر خط انتقال طراحی شد که تاکنون ۹5 درصد 
این پروژه به میزان ۳2 کیلومتر اجرا و تکمیل شــده که 
با افتتاح فاز نخســت پروژه آب شیرین کن سیراف جم 
عملیات انتقال آن به شــبکه آبرسانی جم و روستاهای 

مورد نظر انجام می شود.
وی گفت: مخازن این مسیر نیز به ظرفیت 
درمجموع به میزان 5۰ هــزار مترمکعب 
)سه مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و چهار هزار 

مترمکعبی( کامل اجرا و تست شده است.
طاهریان پور ادامه داد: تکمیل خط انتقال 
برق، احداث، پست های برق رسانی، خرید 
و نصب بخشی از تجهیزات مکانیکی و برق 
و کارهــای تکمیلی ابنیه عمــده کارهای 

باقیمانده پروژه آبرسانی جم است.
رشد نابسامان باغ ویالهای بوشهر چالش 

آفرین شده است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 

اســتان بوشــهر در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفت: رشد گســترده و نابسامان و غیراصولی باغ ویالها 
در این استان به چالشی مهم در حوزه تأمین آب تبدیل 

شده است.
روح اهلل طاهریان پور افزود: این شــرکت تمایلی به قطع 
آب باغ ویالها ندارد ولی با مشــکل کم آبی مردم برخی 
مناطق ناگزیر به تعدیل مصارف غیرضروری می شویم.

وی بیان کرد: در ارتباط با بــاغ ویالها همگرایی خوبی 
وجود نــدارد و زمین های کشــاورزی به راحتی تغییر 

کاربری و ساخت وساز شده است.
طاهریان پور ادامه داد: در نبــود همگرایی، باغ ویالها با 
هزینه های گزاف تحت هر شــرایطی احداث و سپس با 
فشارهای مختلف پیگیر اخذ انشعاب و تأمین آب می شوند 

که عمدتاً منجر به اخذ انشعاب غیرمجاز می شود.

شیرین کن روستاهای شهرستان دیر و کنگان در حال 
پیگیری جهت اخذ مجوزهای الزم اســت که در اجرای 
این 2 پروژه هرکدام 2۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 

می شود.
وی یادآور شد: درمجموع ظرفیت 5۰ هزار مترمکعب آب 
شیرین کن در روستاهای استان بوشهر در دست اجراست 
که بخشی از این پروژه ها تا پایان امسال و بخشی دیگر نیز 

تا سال آینده تکمیل می شود.
طاهریان پور یادآور شد: هزینه آب مورد نیاز روستاهای 
استان بوشــهر که از محل آب شیرین کن ها تأمین شده 
به طور متوسط ۴۰ تا 5۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب 
اســت، این در حالی است که همین آب با هر مترمکعب 

کمتر از سه هزار ریال به دست مشترکان می رسد.
وی گفت: چنانچه هر مشــترک به تنهایی نقش بسیار 
اندکــی بــرای کاهش مصرف آب داشــته باشــد این 
صرفه جویی درمجموع کمک بســیار بزرگی به موضوع 

پایداری آب و گذر از بحران کم آبی تابستانه است.
وی افزود: در این زمینه انتظار است در مواردی همچون 
شستشوی حیاط منازل و خودروها این موارد در بازه های 
زمان طوالنی تری انجام شود که این مهم در حل بحران 

کم آبی کمک شایانی می کند.

پیشرفت فیزیکی 75 درصدی پروژه 
آبرسانی جم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
در ارتباط با پروژه آبرسانی جم نیز گفت: پروژه  آبرسانی 

وی گفت: باید تالش  شود از محل آب پساب تصفیه خانه 
فاضالب شهر بوشــهر ســهمیه آبی برای باغ ویالهای 
گورک ها گرفته شود زیرا مســیر آن نیز تا باغ ویالهای 
گورک ها نزدیک اســت و می توان با احداث شبکه دوم 
برای مصارف فضای سبز وضعیت تأمین آب این مناطق 

را ساماندهی کرد.
وی گفت: باغ ویالهای استان بوشهر در 6 شهرستان واقع 

شده که عمده آن در تنگستان است.
طاهریان پور ادامه داد: پنج شهرستان دیگر دربرگیرنده 
باغ ویالها در استان بوشهر شامل دشتستان، دشتی، جم، 

دیر، دیلم و گناوه است.
طاهریان پور یادآور شد: در تنگستان به عنوان شهرستان 
رکورددار باغ ویالها در بوشهر حدود ۸۰۰ تا یک هزار باغ 
ویال وجود دارد که از این شمار حدود ۴۰۰ باغ ویال خارج 

از محدوده دسترسی به شبکه آب قرار دارند.

وی گفت: رشد سازمان دهی نشده این باغ ویالها اکنون 
یک چالش جدی برای حوزه تأمین آب اســتان بوشهر 
قلمداد شده و باید در این زمینه با همکاری دستگاه های 

متولی اقدامی اساسی صورت گیرد.

قرارداد با مالکان آب شیرین کن های محلی 
برای تأمین آب عسلویه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
در ارتباط با مشکل کم آبی روستاهای شهرستان عسلویه 
گفت: در شهرستان عسلویه رشد جمعیت بیشتر از حد 
نرخ معمول و همچنین از بین رفتــن منابع تأمین آب 
محلی بیش ازپیش به مشکل تأمین آب این شهرستان 

دامن می زند.
طاهریان پور افزود بااین وجود در قالب قرارداد با مالکان 

جم که با مشــارکت وزارت نیرو و نفت اجرایی شده پس 
از توقف ۱5 ماهه اکنون فعال شده و تاکنون یک هزار و 
5۰۰ ریال اعتبار برای آن هزینه شده و تکمیل آن به یک 
هزار تا یک هزار و 5۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.
طاهریان پور افزود: این پروژه که از سال ۹۰ آغاز شده بود 

عملیات اجرایی آن در سال ۹2 متوقف شده بود.
وی ادامه داد: در جریان ســفر رئیس جمهوری در سال 
۹۳ برای تســریع در تکمیل این پــروژه یک هزار و ۸۰ 
میلیــارد ریال از اعتبارات نفت مصوب شــد که تا پایان 
سال ۱۳۹6 افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان تعهدات وزارت 

نفت محقق شد.
طاهریان پور ادامه داد: این پروژه پس ازسرگیری مجدد 
با تغییرات قیمتی ســال ۹6 و ۹7 مواجه و متوقف شده 
بود که اکنون فعال شده و پایان آن به اعتباری حدود یک 

هزار و 5۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد.
وی ادامــه داد: اکنون عمده مشــکل پروژه این اســت 
که عملیــات باقیمانــده آن خرید و نصــب تجهیزات 
شامل الکتروپمپ، تابلوهای راه انداز، ترانس های برق، 
شــیرآالت، کابل بوده و خرید آن ها نیز به صورت نقدی 

باید صورت گیرد.
طاهریــان پور افزود: در این راســتا در خردادماه حدود 
2۰۰ میلیارد ریال از تجهیزات وارد کارگاه شده و مشکل 

الکتروپمپ های مورد نیاز حل شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
گفت: تا ۱5 تیرماه الکتروپمپ های مورد نیاز انتقال 2۸ 

هزار مترمکعب آب وارد کارگاه می شود.

آب شیرین کن های محلی 2 هزار و 2۰۰ مترمکعب آب 
از آن ها خریداری شــده که از این میزان در ماه گذشته 
یک هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب به شبکه آب شهرستان 

عسلویه تزریق شده است.
وی ادامه داد: ۹۰۰ مترمکعــب آب باقیمانده نیز تا 2۰ 
تیرماه به شــبکه آبرسانی شهرســتان عسلویه تزریق 

می شود.
طاهریان پور گفت: یک هزار مترمکعب آب نیز از منبع 
چاه های محلی و همچنیــن حدود ۳۰۰ مترمکعب نیز 
از خط آبرســانی کوثر به ظرفیت منابع آب روستاهای 

شهرستان عسلویه اضافه شده است.

مشکل کم آبی روستاهای عسلویه به زودی 
کاهش می یابد

وی بیان کرد: پیش بینی می شود درمجموع با این چهار 
هزار مترمکعب آبی که به ظرفیت شبکه آبرسانی 
عســلویه تزریق می شود مشــکل کم آبی 
روستاهای این شهرستان به حداقل برسد.

طاهریان پور ادامه داد: مصارف غیرمتعارف 
آب در روستاهای شهرســتان عسلویه به 
دلیل وجود کمپ های کارگری بسیار باال 

است.
وی افزود: ســاختمانی که شاید استاندارد 
جمعیتی آن پنج نفر باشد گاهی مشاهده 
شــده که حدود 5۰ نفر در آن ها اســکان 

کرده اند.
طاهریان پور گفــت: طبق اســتاندارد با 
هشت هزار مترمکعب آب تزریقی به شبکه 
آبرسانی روستاهای شهرستان باید آب مورد نیاز آن ها 
تأمین شــود ولی به دلیل مصارف باالی ناشی از موارد 

فوق الذکر این میزان آب پاسخگوی آن ها نیست.
وی افزود: در این راستا با افزوده شدن چهار مترمکعب 
از محل آب شیرین کن های محلی، چاه و خط آبرسانی 

کوثر به نقاط دارای بحرانی کم به حداقل برسد.
طاهریــان پور ادامــه داد: در این زمینــه احداث چهار 
کیلومتر خط انتقال، تقویت سه ایستگاه پمپاژ و کنتور 
گذاری و همه ورودی اصلی روستاها برای توزیع عادالنه 
آب از دیگر اقدام های صورت گرفته در راســتای تأمین 

نیاز آب روستاهای شهرستان است.
وی افزود: با این شرایط وضعیت آب عسلویه به وضعیت 
مطلوب تری می رســد و دغدغه مشترکان روستایی آن 

برطرف می شود.

مدیرعامل آبفار استان بوشهر وعده داد:

شیرینسازی
۵0هزارمترمکعبآب
روستاهایاستانبوشهر

مدیرعامل آبفار استان بوشهر وعده داد:

شیرینسازی
۵0هزارمترمکعبآب
روستاهایاستانبوشهر
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر گفت: هم اکنون 
مصرف آب روستاهای این استان روزانه 100 هزار مترمکعب است که از خط 
آبرسانی کوثر، خط کازرون - بوشهر و منابع محلی داخلی استان تأمین 
می شود و تا پایان برنامه ششم توسعه 50 درصد از محل آب شیرین کن ها به 
ظرفیت فعلی اضافه می شود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398
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پروژه آبرسانی روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده با مشارکت مردمی و شرکت آبفار آغاز شد.
رضا کابلی با اعالم این خبر گفت: احداث شــبکه توزیع به طول تقریبی ۴5۰۰ متر با مشــارکت مردم و 

دهیاری و شرکت آبفار در حال احداث است.
مدیر عامل شرکت آبفار اســتان زنجان با اشــاره به اینکه تهیه و تامین لوله و اتصاالت بر عهده شرکت 
اســت، افزود: کلیه عملیات حفاری و کارهای یدی از قبیل حفاری، سرند نمودن، پر کردن و اجرای لوله 

کشی با کمک اهالی و همت دهیاری و نظارت کامل شرکت آبفار صورت می گیرد. 

در دولت تدبیر و امید و با اختصاص اعتبارات از صندوق توســعه ملی و اعتبــارات ملی که باعث انگیزه 
شد تا برای نخســتین بار با مشارکت مردم و خیرین در اســتان زنجان توانستیم ۱77 روستا با جمعیت 

۱۴۰۳۳2 نفر و به مبلغ ۱6 میلیارد تومان از نعمت آب آشامیدنی برخوردار کنیم.
 رضا کابلی با اشــاره به مطلب فوق گفت: حل بحران آب و برخورداری روستاها از این نعمت، نماد حضور 

پرشور مردم در اجرای پروژه های آب رسانی است.
وی خاطر نشــان ســاخت: پتانســیل باالی مشــارکت توان 
خدمات دهی شــرکت را افزایش و ســرعت قابل توجهی در 

اجرای پروژه ها دارد.
کابلی افزود: هم اکنون ۱۸ پروزه مشــارکتی در سطح 
روستاهای اســتان در حال انجام است که می توان 
به اصالح و توسعه شبکه توزیع روستای جوقین، 
اصالح شــبکه روســتای مشــک آباد، دوتپه، 

ینگجه و ... اشاره نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان زنجان، رضا کابلی گفت: نصب و راه اندازی سیستم تله متری 
بر صرفه جویی تولید آب در روستاهای استان زنجان تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان تصریح کرد : طی سال گذشــته  ۱۴ مورد تله متری در تاسیسات 
آبرسانی نصب گردیده است.

کابلی با اشاره به تاثیر نصب سیستم تله متری در روستای ینگجه شهرستان زنجان، افزود: پس از نصب 
سیستم تله متری در روســتای ینگجه میزان تولید آب در روســتا از ۱5۰۰ مترمکعب در روز به 7۰۰ 
مترمکعب در روز )تقریبا نصف( کاهش یافته و سبب کاهش آب بدون درآمد و همچنین کاهش مصرف 

برق ایستگاه پمپاژ گردیده است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

نصب14موردسیستمتلهمتریدرتاسیـــساتآبرسانیروستاهایاستانزنجان

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بیش از ۴5 درصد در هزینه ها صرفه جویی صورت خواهد گرفت. 
این مقام مســئول اظهار داشت: اســتقبال مردم در روند مشارکت رو به گســترش بوده و این موضوع 
فرصتی فراهم آورده تا بتوان با مدیریت صحیح و با استفاده از پتانسیل های موجود کارهای شاخصی در 

حوزه آب انجام داد.
کابلی تعداد خانوار بهره مند از آب شرب در این روستا را 2۰۹ خانوار عنوان کرد و گفت: روستای ینگجه 

شهرستان خدابنده تحت پوشش مجتمع آبرسانی غواصان دریا دل می باشد. 

اجرای پروژه آبرسانی روستای ینگجه
 با مشارکت مردم

با مشارکت مردم 177 روستا از نعمت آب
 بهره مند شدند

این مقام مســئول تصریح کرد: این حجم از آب بصورت روزانه از طریق سرریز روستا به هدر می رفت که 
رقمی معادل 2۴ هزار مترمکعــب در ماه بوده که با توجه به نرخ تعرفــه آب آزاد، رقم ریالی بالغ بر۸۴۰ 

میلیون ریال در ماه می باشد.
وی افزود: هدف از نصب تله متری کنترل سرریز مخازن، جلوگیری از هدررفت فیزیکی آب، جلوگیری از 
تخلیه بی رویه منابع و سفره های زیرزمینی، مدیریت بهینه تولید آب بر حسب نیاز و مصرف مشترکین 
است.  این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: از دیگر اهداف نصب تله متری حذف کنترل دستی مخازن، 
اتوماتیک شدن روند روشن و خاموش شدن پمپها و صرفه جویی در مصرف برق و همچنین صرفه جویی 

در بکارگیری منابع انسانی و منابع مالی می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان گفت: برای مثال جهت احداث 27۰۰متر خط 
انتقال به روستای سنبل آباد از توابع شهرستان سلطانیه طبق نظر کارشناسان در بحرانی ترین شرایط، 
خط انتقال آب باید از خط انتقال گاز اروپا و گاز شمال غرب، خط فیبر نوری، خط راه آهن و 2 مورد جاده 

فرعی را بصورت عرضی عبور کند تا بتوان آبرسانی به روستا را انجام داد.
این مقام مســئول تصریح کرد: اعتبار تخمین زده شده برای این 

پروزه رقمی بالغ بر ۱ میلیارد تومان بــود درحالیکه با پای کار 
آمدن اهالی و خیرین روستا و همکاری شرکت آبفار با ۴2۳ 

میلیون تومان پروژه به اتمام رسید.
کابلی با اشــاره به اینکه در حال حاضر اهالی روستای 

سنبل آباد از نعمت آب شــرب بهره مند می باشند، 
افزود: از دیگر اقدامــات انجام گرفته در این پروژه 

حفر چاه به عمــق ۱۸۰ متر، خرید برق، تجهیز 
چاه حفر شده و ... بوده است.

    سنبل آباد-مشارکتی    رضا کابلی | مدیر عامل 

    سنبل آباد-مشارکتی    جوقین-مشارکتی

    ینگجه-مشارکتی    دوتپه سفلی-مشارکتی

    ینگجه-مشارکتی    دوتپه سفلی-مشارکتی
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مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

بــرق
توزیـعنیـرویبرق
برقمنطقـهای
مـدیریـتتولیـدنیـرویبرق)نیروگـاه(
تولیدنیـرویبرقحرارتی

بــرق
توزیـعنیـرویبرق
برقمنطقـهای
مـدیریـتتولیـدنیـرویبرق)نیروگـاه(
تولیدنیـرویبرقحرارتی

 وی افزود: هفت مشترک صنایع سنگین استان گیالن با امضای 
تفاهم نامه ای با شرکت برق منطقه ای گیالن در راستاي استفاده 
بهینه از انرژی برق و پیک ســایی با اجــراي برنامه های ذخیره 
عملیاتــی و کاهش بــار برنامه ریزی شــده در روزهــاي اوج بار 
تابستان پیش رو و کاهش بار مصرفي تا میزان 55 مگاوات از نیاز 

شبکه، همکاري و اعمال مدیریت بار خواهند نمود.
عظیم بلبل آبادي با بیان اینکه از تمامی سازوکارها برای استفاده 
بهینه از انرژی برق بهره خواهیم بــرد، گفت: اعمال مدیریت بار 
توســط صنایع بزرگ اســتان گیالن در قالب طرح های ذخیره 
عملیاتی، کاهش یا قطع بار برنامه ریزی شده 2۴ ساعته و کاهش 

بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار صورت خواهد گرفت.

 نقش رسانه ها در عبور از پیک بار سال 98 
مدیرعامل شرکت ســهامی برق منطقه ای گیالن گفت: نیازمند 
کمک و همکاری مستمر و مداوم صاحبان قلم و اندیشه هستیم.

وی در خصوص اهمیت رســانه ها و ضرورت اطالع رسانی، گفت: 
در دنیای کنونی رســانه ها بــر تمامی مراحل زندگی بشــری 
ســایه افکنده اند و تمامی قشــرها و نســل ها از آن تأثیرپذیری 
زیادی دارند. اطالع رسانی، آگاهی بخشــی و ایجاد حساسیت و 
نهادینه ســازی در زمینه مدیریت مصرف، فقط و فقط با دستان 

توانمند و قلم رسای اهالی رسانه میسر و مقدور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سهامي برق منطقه ای گیالن به اهم اقدامات 
شرکت در راستای مدیریت اســتفاده بهینه از انرژی برق اشاره 
کرد و افــزود: راهکارهــای متفاوتی بــرای تأمین بــرق پایدار 
مشــترکین اتخاذ شــده اســت از جمله این راهکارها، اجرای 
طرح ذخیــره عملیاتی، طــرح تعطیالت و تعمیرات تابســتانی 
برای صنایع سنگین استان، ارائه ســمینار و کنفرانس در زمینه 

مدیریــت مصرف به طور رایگان برای ســازمان ها، شــرکت ها و 
ادارات مختلف، انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه های ذی ربط 
و اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه اســتفاده بهینه از برق 

است.
وی تصریح کرد: به تصویر کشــیدن عملکــرد مجموعه ها و هنر 
مستندســازي فعالیت ها و اقدامــات از وظائف مهــم و خطیر 
رســانه ها اســت. اگر بزرگ ترین فعالیت ها و اقدامات در عرصه 
مدیریت مصرف انجام شــود اما اطالع رســانی درست و به موقع 
انجام نشود به مثابه این اســت که کاری انجام نشده و به حق هم 

چنین خواهد بود.
بلبل آبادی با اشــاره به اهمیت رســانه ها در دنیای امروز، بیان 
داشــت: چنانچه عملکرد، فعالیت و اخبار شرکت در رسانه های 
جمعی نظیر، صداوســیما، خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت های 
خبری و ... در زمینه مدیریت مصرف برق اطالع رســانی نشــود، 
به طور حتم در زمینه آگاهی بخشــی، فرهنگ ســازی و نهادینه 
کردن استفاده بهینه از انرژی برق نخواهیم توانست کاری انجام 

بدهیم.

 شرایط تولید برق استان مطلوب است
بلبل آبــادی در خصوص وضعیــت تولید اســتان گیالن گفت: 
شرایط تولید اســتان باوجود ۸ نیروگاه بزرگ و کوچک بخاری، 
گازی، ســیکل ترکیبی و تجدیدپذیر بســیار مطلوب است. وی 
افزود: از ۸ نیروگاه بزرگ و کوچک استان گیالن 2۸26 مگاوات 
برق تولید می شود که با توجه به میزان پیک مصرف سال گذشته 
که در نهم مردادماه و به مقــدار ۱۸۳5 مگاوات بود، میزان تولید 
استان از میزان مصرف آن بسیار باالتر بوده و با این میزان تولید، 

برق مازاد را با استان های هم جوار مبادله می کنیم.

وی ادامه داد: البته نیاز مصرف اســتان 2۰2۸ مگاوات است که 
با مدیریت اضطــراری بار و همکاری صنایــع و مدیریت مصرف 
توانستیم به عدد قابل قبول برســیم. ضمن اینکه برای سال های 
آتی توســعه شــبکه انتقال و فــوق توزیع و تخصیــص منابع و 

نقدینگی برای این امر کاماًل ضروری است.
ایشان با اشاره به پروژه جابجایی ترانسفورماتورها که در نوع خود 
بی نظیر و منحصربه فرد است گفت: در ســال ۹7 و با ابتکار این 
شرکت نسبت به افزایش ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع 
و خطوط اقدام و با جابجایی ترانســفورماتورهای قدرت، ضمن 
صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها، توانستیم شرایط برخی از 
پســت ها و خطوط را از حالت بحرانی خــارج نماییم. همچنین 

برای سال ۹۸ نیز با تعریف ۱7 پروژه این کار ادامه می یابد.
بلبل آبادی با بیــان اینکه پــروژه جابجایی ترانســفورماتورها 
مورد استقبال شــرکت توانیر نیز قرار گرفته است، افزود: پروژه 
جابجایی ترانسفورماتورها به عنوان الگویی برای سایر شرکت ها 

نیز توصیه شده است.
مدیرعامل شرکت ســهامی برق منطقه ای گیالن گفت: در سال 
۹6، مجموع مصرف برق مشــترکین سنگین شرکت، 6۱2۳۹۳ 
مگاوات ســاعت بود که این مقدار در ســال ۹7 بــه 72۰6۰5 
مگاوات ســاعت افزایش یافت. به عبارتی شــاهد رشد ۱7.67 
درصدی مصرف برق مشــترکین صنایع سنگین شرکت سهامی 

برق منطقه ای گیالن در سال ۹7 نسبت به سال ۹6 هستیم.
بلبل آبادی تصریح کرد: رشــد مصرف برق مشترکین مستقیم 
شرکت به طور حتم نشــان دهنده رونق تولید است و با توجه به 
فرمایش مقام معظم رهبری در نام گذاری امســال به سال رونق 
تولید خبر مســرت بخشــی خواهد بود و بیانگر این است که به 
شکر خدا شاهد گسترش تولید و توسعه پایدار در استان هستیم.

عظیم بلبل آبادي ،مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن  با اشاره به وضعیت 8 نیروگاه این استان:

شرایطتولیدبرق
استانگیالن
مطلوباست

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن از عقد تفاهم نامه با صنایع بزرگ استان گیالن برای مدیریت پیک تابستان خبر داد. عظیم 
بلبل آبادي، مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیالن در این خصوص گفت: مشترکین صنایع سنگین شرکت برق منطقه ای گیالن 
شامل؛ شرکت سیمان خزر، مجتمع فوالد گیالن، صنایع ســیمان گیالن سبز، مجتمع فوالد خزر، مجتمع ذوب آهن درفک شمال و 

فیبر وینا در برنامه های پاسخگویی بار مشارکت خواهند کرد. 
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بر 
ضرورت تغییر نگرش در رفتارهای مدیریت مصرف برق 

شهروندان در تابستان، تأکید کرد.
مهندس حسین صبوری، مدیرعامل این شرکت با اشاره 
بر اینکه، نام گــذاری نوزدهم خردادمــاه به عنوان روز 

مدیریت مصرف با توجه به اهمیت انرژی برق در وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی و لــزوم رعایت الگوی 
مصرف در میان هم وطنان، گام مؤثری در نهادینه کردن 
این فرهنگ در میان شهروندان است، گفت: این شرکت 
برنامه های خود را در سه بخش فرهنگ سازی، همکاری 
صنایع و ادارات و همچنین همراهی صمیمانه مشترکان 
در بخش خانگی، به طورجدی دنبال می کند. سازمان ها 
و ادارات پایتخت می توانند بــا به کارگیری اقداماتی از 
جمله استفاده بیشــتر از نور طبیعی در روز، استفاده از 
دور کند فن کوئل ها، تنظیم دمای ترموستات چیلرها و 
کاهش برودت آن در ساعات اوج مصرف برق و تجهیزات 
برقی در هنگام خروج از محل کار، خاموش کردن کلیه 
تجهیزات برقی غیرضروری، خاموش کردن سیستم های 
سرمایشی پس از ساعات اداری و ساعات اوج مصرف برق 
و همچنین اســتفاده از مولدهای اختصاصی در شرایط 
خاص، نسبت به کاهش بار سرمایشی و روشنایی کمک 
شایانی به صنعت برق، داشته باشند. مهندس صبوری با 
توجه به این که بخش ساختمان یکی از بخش های اصلی 

مصرف کننده انرژی اســت، اظهار داشت: این شرکت از 
ادارات و بخش های صنعتی انتظار دارد مانند گذشته در 
جهت  بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، همکاری 

کنند.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره 
بر اینکه کشــور ما یک درصد جمعیت جهان را تشکیل 
می دهد، اظهار داشــت: رسیدن به رفاه و آسایش میسر 
نیســت مگر آنکه شیوه های درســت مصرف کردن را 
بیاموزیم و خانواده ها در آموزش فرهنگ صحیح مصرف 

به فرزندان خود تالش کنند.
وی ادامه داد: طبق آمار ارائه شده حدود یک سوم مصرف 
برق کشــور مربوط به مصارف خانگی اســت و ازاین رو 
شــهروندان نقش مهمی در کنتــرل و کاهش مصرف 
بی رویه انرژی دارند و ما اطمینان داریم مشترکان تهرانی 
عزیز در مسیر کنترل کردن پیک مصرف برق تابستان ما 

را یاری خواهند کرد.
وی افزود: مدیریت و تأمین نیاز کشــور در ساعات پیک 
مصرف اهمیت بســیار دارد و در حال حاضر بهترین راه 

و ســریع ترین راه برون رفت از چالش خاموشی در فصل 
تابستان، بسیج همگانی، آگاهی بخشی عمومی و بینش 

صحیح در خصوص مدیریت مصرف است.
حســین صبوری در ادامه تصریح کرد: با توجه به تعدد 
مشترکان حساس و پراهمیت در پایتخت و گستردگی 
جغرافیایی و همچنین ضرورت کنترل دقیق بار شبکه 
توزیع برق این کالن شهر، این شرکت، به منظور ارزیابی 
آمادگــی به کارگیری مولدهای اضطــراری در روزها و 
ســاعات اوج بار، مدیریت لحظه ای بار در شهر تهران را 
به صورت هم زمان با حضور بیســت ودو منطقه برق این 
شرکت و همکاری غریب بر 7۰۰ ســازمان و مجموعه 

صنعتی و اداری، انجام می دهد.
وی افزایش توان و آمادگی واحدهای اجرایی شرکت در 
شرایط اضطراری و کاهش و مدیریت پیک مصرف برق را 
از جمله اهداف این طرح برشمرد و اظهار داشت: نتیجه 
اجرای این گونه فعالیت ها افزایش ســرعت و باال بردن 
سطح آمادگی در پاسخ به شرایط اضطراری و مهار پیک 

در روزهای گرم تابستان است.
وی با تأکید بــر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی 
افزود: با بهره گیری از گروه مروجین مدیریت مصرف برق 
به طور گسترده در سازمان ها و ادارات و همچنین حضور 
کارشناسان این شرکت در سراهای محله و فرهنگسراها 

نسبت به آگاه ســازی خانواده ها و شهروندان در زمینه 
رعایت کامل الگوی صحیح مصرف اقدام شــده است و 
شــکی نیســت تمام تالش همکاران ما زمانی به درصد 
مطلوب خواهد رســید که همشهریان نسبت به رعایت 
الگوی صحیح مصرف اقدام و این فرآیندها را در خانواده 
و محل کار خود فرهنگ ســازی و تسری دهند و انتظار 
داریم سازمان ها و دستگاه های اداری با همراهی و تمرکز 
بر روی رعایت مدیریــت مصرف بهینه برق در مدیریت 
پیک تابستان سال جاری و همچنین مشترکان خانگی 
با مدیریت مصارف خود در ساعات اوج مصرف، صنعت 
برق را در برقراری و تأمین پایدار انرژی برق یاری کنند.

تابستانیبدونخاموشیبارعایت
الگویمصرفبرقتوسطشهروندانپایتخت

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از تعویض المپ های 
فلورســنت پرمصرف ادارات و دستگاه های اجرایی این کالن شهر با 

نمونه های فوق کم مصرف و پربازده LED، خبر داد.
مهندس حسین صبوری، با اعالم این خبر، عنوان کرد: شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ، هرســال با هدف کاهش بار 
شبکه توزیع برق پایتخت و تأمین برق پایدار برای شهروندان، 
برنامه ها و فعالیت های گسترده ای را در بخش اصالح، بهبود 

و توســعه زیرســاخت های فنی و همچنین حوزه فرهنگی و 
آموزش، طراحی و اجرا می کند.

وی افزود: با توجه به این که بخش قابل توجهی از مصرف برق تهران، 

ناشی از فعالیت ادارات است، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تمام 
تالش خود را به منظور افزایش بهره وری مصرف برق در این بخش با 
همکاری دستگاه های اجرایی و از طریق به کارگیری طرح های 

گسترده فنی و فرهنگی، به کار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بــزرگ، ابراز 
امیــدواری کرد ابتکار جدید این شــرکت در زمینه تعویض 
 led المپ های فلورسنت ادارات با نمونه های فوق کم مصرف
بتواند نقش مؤثری در کنترل پایداری شبکه برق تهران به ویژه 
در فصل تابستان و همچنین آثار مثبت زیست محیطی برای این 

کالن شهر، به همراه داشته باشد.

آغاز طرح تعویض المپ های فلورسنت ادارات شهر تهران

مهندس حسین صبوری ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
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مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:

بااجرایبرنامهاستراتژیکبخشیاز
اهدافشرکتمحققشدهاست

نشســت کمیســیون انرژی با حضور معاون حقوقی، امور مجلس 
و پشــتیبانی وزارت نیرو، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره توانیر 
با هیئت همــراه، مدیر پژوهشــگاه نیــرو، اعضای کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی، اســتاندار کرمان، مدیران عامل 
شــرکت های برق منطقه ای، شــمال و جنوب اســتان کرمان و 
مســئولین اتاق بازرگانی کرمان 2۹ خردادماه سال جاری برگزار 
شــد. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

نیز در این نشست به معرفی شرکت پرداخت و گفت: این 
شرکت ۱6 شهرستان از 2۳ شهرســتان استان کرمان را 
تحت پوشش خود دارد و پیک بار حدود ۱۱5۰ مگاوات و 

2۸ هزار پست توزیع را دارا است.
وی به تعداد روســتاهای برق دار شده اشاره نمود و گفت: 
از ســال ۹2 تاکنون شرکت توانسته اســت تعداد ۴۳7 
روستا را برق دار کند که در این زمینه مقام دوم را در بین 

شرکت های توزیع دارد.
وی افزود: این شــرکت همچنین توانســته ۳۳ روستای 
تحت حوزه عملیاتی خود را با اســتفاده از سیســتم های 
فتوولتاییک برق دار کند که مقام اول را در کشــور از آن 

خود کرده است و خوشبختانه تمامي مسکن های مهري که باالي 
7۰ در صد پیشرفت داشتند برق رسانی به آن ها انجام شده است.

مهدوی نیا به برنامه استراتژیک شرکت اشاره نمود و گفت: برنامه 
اســتراتژیک با رویکردهایی مانند کاهش انرژی توزیع نشده بار، 
وصــول مطالبــات، کاهش تلفــات و کاهش مراجعــه حضوري 

طرح ریزی  شده است.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: گام برداشتن در مسیر برنامه 
استراتژیک سبب شده اســت تا ما بتوانیم تلفات انرژی خود را که 
در ســال ۹2 حدود 25 درصد بوده بــه ۱2 درصد کاهش دهیم و 
وصول مطالبات شــرکت را از ۹۴ درصد بــه ۱۰7 در صد افزایش 

دهیم.
وی در زمینه کاهش انرژی توزیع نشــده بیان نمود: این شــرکت 
توانســته باوجود تمامی مشــکالت از جمله گرمی هــوا در ۱۱ 
شهرستان و پراکندگی باالي مشترکین، خاموشي هر مشترک را 
که در سال ۹2 به طور میانگین 75۰ دقیقه بوده و با اجراي برنامه 

استراتژیک به ۱۸۰ دقیقه در سال برساند.
مدیرعامــل برق جنوب اســتان کرمــان در زمینه اتوماســیون 
نیز به راه اندازی نرم افزار اســکادا در شرکت اشــاره نمود و گفت: 

این شــرکت جز اولین شرکت ها در بین شــرکت های توزیع بوده 
که توانســته اطالعات کنتوری پســت های فوق توزیع را در این 
نرم افزار راه اندازی نماید و ما با اســتفاده از آن می توانیم پیک بار 
هر شهرســتان و هر منطقه را به صورت آنالین مشــاهده، پایش و 

کنترل کنیم.
وی در ادامــه گفت: اطالعات کنتور فهــام و 7۳ کلید نیز در حال 

ورود به این نرم افزار است.
وی همچنین تأکید کرد: اطالعات تمامی مشــترکین تا ســطح 
مشترک در محیط GIS برداشت شده است و این امکانات خوبی 
را در زمینه کنترل قرائت، وصول و فروش در اختیار ما گذاشــته 
اســت. مهدوی نیا در خصوص نحوه اطالع رسانی خاموشی ها در 
تابســتان جاری بیان نمود: عالوه بر اپلیکیشــن، پورتال و سامانه 
۱2۱، خاموشــی احتمالي هر مشترک، 2۴ ســاعت قبل به آن ها 

پیامک داده می شود تا بتوانند تمهیدات الزم را بکار گیرند.
وی از راه اندازی نقشــه تک خطی در شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان خبر داد و گفت: این شــرکت توانســته با 
استفاده از سامانه GIS نقشــه های تک خطی را بکشد که در این 
زمینه ما به عنوان پایلوت سایر شــرکت های توزیع از سوی توانیر 

معرفی  شده ایم.
مهدوی نیــا همچنین تصریح نمــود: 5۴۰۰ کنتور فهام 
برای مشــترکین تحت حوزه عملیاتی شرکت نصب شده 
اســت به طوری که تمامي ادارات داراي کنتور هوشمند 
مي باشند و بصورتروزانه پایش و در صورت مصرف بیش 

از اندازه به آنها هشدار داده مي شود.
وی بــا بیان اینکه شــرکت بیــش از ۱۳۸۰۰ تیر برق را 
مقاوم سازی کرده اســت گفت: با انجام این کار توانسته 
ایم میزان خسارت را به مقدار قابل مشاهده اي کم نماییم 
به طوري که در فصل بهار که ســیل مناطق جنوبي را در 
بر گرفت کل خسارت این شرکت کمتر از هفت میلیون و 

ششصد هزار تومان شد.
ظرفیت های نیروي انساني صنعت برق کرمان کارآمد است

متولــی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره توانیر نیز در ادامه 
این نشست بیان نمود: بزرگ ترین ظرفیت های صنعت برق نیروي 
انســاني کارآمد است که خوشبختانه در اســتان کرمان نیروهای 

توانمند با حس مسئولیت پذیری باال وجود دارد.

محمدحسن متولی زاده اقتصاد را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل صنعت برق 
کشور دانست و گفت: متأسفانه در ســال های اخیر منابع مالی در صنعت برق 
محدودتر شــده، اما بااین وجود قیمت فروش برق نسبت به سایر اقالم اساسي 
رشد خیلي محدودي داشته است که نشانگر این موضوع است که قیمت انرژي 
برق نســبت به تورم، رشــد نکرده است و الزم است کمیســیون انرژي در این 

زمینه اقداماتي را انجام دهند.
متولی زاده تأکید کرد: باوجود مشــکالت مالی، خدمت در این صنعت بســیار 
مهم، همواره مســتمر و پویا بوده و دراین بین توجه به کاهش هزینه ها و خلق 

منابع مالي جدید باید به عنوان راهکار هاي اساسي مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می تواند کمک شایانی در حل مسائل اقتصادی 
صنعت برق داشــته باشــد، گفت: بایســتی از توانمندی اتاق بازرگانی در حل 

مشکالت صنعت برق استفاده کرد.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه گــذر موفقیت آمیز از پیک بار ۹۸ به عنوان آبرو و 
اعتبار صنعت برق است و در اولویت برنامه ها قرار دارد بیان نمود: استان کرمان 
در زمینه گذر از پیک بار جز اســتان های برتر در کشور بوده است و امیدواریم 

امسال نیز بتوانیم به خوبی پیک بار را پشت سر بگذرانیم.
انجم شــعاع معاون حقوقی، امور مجلس و پشــتیبانی وزارت نیرو نیز در این 
نشست گفت: استان کرمان جز اســتان هایی است که پذیرش خوبي نسبت به 

دیدگاه های جدید دارد.
وی افــزود: در آینده به دو هزار مگاوات برق در اســتان کرمــان نیاز داریم که 
امیدواریم بتوانیم با حضور بخش خصوصی بــرق مورد نیاز این بخش را تأمین 

کنیم.
شــایان ذکر اســت در پایان این نشســت متوالی زاده مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی توانیر با هیئت همراه از نرم افزار اسکادا و سامانه اطالع رسانی شرکت 
توزیع برق جنوب کرمــان که در اتاق بازرگاني نصب و آماده شــده بود بازدید 

نمودند.
اخذ گواهی نامه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 

مراسم اختتامیه ممیزی استقرار سیســتم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات 
سیســتم هاي مدیریــت کیفیــت ISO۹۰۰۱: 2۰۱5 و اســتاندارد ایمنی و 
بهداشــت حرفه ای OHSAS ۱۸۰۰۱: 2۰۰7 و راهنمــای HSE_MS با 
حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شــرکت و مدیریت برق شهرستان های 
بافت و کهنوج به صــورت ویدئو کنفرانس و همچنین تیم ممیزان و مشــاوره 

مربوطه در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت برق جنوب اســتان کرمان در این نشست گفت: این شرکت 
در راستای خط مشی مدیریت کیفیت موظف به رعایت تعهداتي است از جمله: 
تعهد به حفظ محیط زیست و ســالمت ذی نفعان، تعهد به توسعه و ترویج تفکر 
سیستمي و استفاده از تفکر مبتني بر ریســک، تأکید بر مدیریت دانش و ثبت 
تجارب و اســتفاده کاربردي از آن ها، مدیریت کارآمد بحران ها، کاهش حوادث 

و مخاطرات که همگي این تعهدات درنهایت منجر به رضایتمندي مشــترکین 
خواهد شد.

وی افزود: برای حصول اطمینان و تعریف اجرای سیستم مدیریت و اثربخشی 
اقدامات، یکي از روش ها انجام ممیزي اســت تا بتواند نقاط قوت و قابل بهبود 

خود را شناسایي و جهت رفع آن ها گام برداریم.
مهدوی نیا از تشــکیل کارگاه تجزیه وتحلیل برای کلیه کارشناسان و مدیران 
ستاد و مدیریت برق شهرستان ها خبر داد و گفت: براي اثربخشی سیستم ها و 
فعالیت ها بایستي بتوانیم با جمع آوری داده های درست تجزیه وتحلیل مناسب 
و کارشناســانه انجام دهیم و براي این منظور طي تشــکیل یک کارگاه در نظر 

است روند صحیح و علمي تجزیه وتحلیل به همکاران آموزش داده شود.
مهدوی نیا در پایان ســخنان خود ضمن تشــکر از تیم ممیزی، اخذ و تمدید 
گواهی نامه های سیســتم مدیریــت یکپارچه سیســتم های مدیریت کیفیت 
 OHSAS 2۰۱5 و اســتاندارد ایمنی و بهداشــت حرفــه ای :ISO۹۰۰۱

۱۸۰۰۱: 2۰۰7 را به همکاران تبریک گفت.
هرندی به نمایندگی از تیــم ممیزی، ضمن رضایت از عملکرد شــرکت بیان 
نمود: ازآنجایی که فعالیت در عرصه صنعت برق بسیار مخاطره آمیز است دقت و 

نظارت باالیي را می طلبد.
وی افزود: دیدگاه در فعالیت هــای HSE بر مبنای طرح ریــزی اولیه، اجرا و 
نظارت و کنترل برنامه و اقدام بر روی فعالیت مورد نظر اســت که شــرکت در 

خصوص طرح ریزی برنامه ها بسیار خوب عمل کرده است.
 HSE هرندی در پایان از اخذ گواهی نامه راهنمای استاندارد ایمنی و بهداشت
 OHSAS 2۰۱5 ویرایش 2۰۱۸ و-ISO۹۰۰۱ و تمدیــد گواهی نامه هــای
۱۸۰۰۱-2۰۰7 خبــر داد و گفت: با توجه به اقدامات خوبی که شــرکت برق 
جنوب کرمان انجام داده و فرایندهای مذکور به خوبی انجام می شــوند شرکت 

موفق به کسب این گواهی نامه ها شده است.
الزم به توضیح اســت کــه فراینــد ممیزی طــی ســه روز در مدیریت برق 
شهرستان های کهنوج، بافت و ستاد شــرکت توزیع نیروي برق جنوب کرمان 

انجام گردید.
در صورت همکاری مردم امسال خاموشی نخواهیم داشت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص احتمال 
اعمال خاموشی ها در تابستان سال جاری گفت: با توجه به بارندگی های امسال 
احتمال خاموشــي در کشور کم اســت و اگر مردم همکاري الزم را با ما داشته 

باشند قطعاً خاموشي نخواهیم داشت.
عبدالوحید مهدوی نیا، در خصوص مصرف برق در ادارات دولتی خاطرنشــان 
کرد: مصرف برق دســتگاه های اجرایی در استان کرمان، حدود هشت مگاوات 
اســت و درصورتی که صرفه جویی در این زمینه صورت پذیرد شــش مگاوات 

صرفه جویی را در این بخش خواهیم داشت.
مهدوی نیا ضمن تأکید بر پیش قدم شدن ادارات برای صرفه جویی مصرف برق، 
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تصریح کرد: سال گذشته برای ادارات کنتور هوشمند نصب شد و 
با اســتفاده از این کنتورها مصرف ادارات را کنترل و درصورتی که 
ادارات بعد از ســاعت ۱۳ همکاري نداشته باشــند، به فرمانداري 
و اســتانداري اعالم خواهد شد که خوشــبختانه تاکنون ادارات 

همکاري الزم را با این شرکت داشته اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۹5 درصد مشترکان شرکت ما کمتر 
از الگوی مصرف از برق استفاده می کنند و تنها 25 هزار مشترک 
)معادل 5 درصد مشــترکین( بیش از حدمجــاز مصرف دارند که 

قبض آن ها با ۱6 درصد هزینه بیشتر حساب خواهد شد.
وی همچنین افــزود: برای پایش مشــترکین پرمصرف چهار نفر 
نیرو به کار گرفته شد تا پس از رصد مشترکین پرمصرف با ایشان 
تماس و ضمن تذکــر دادن راهنمایی های الزم را نیز براي کاهش 

مصرف برق به آن ها داده شود.
وی تصریح کــرد: الگوی مصــرف ماهانه بــرق در مناطق عادی 
۳۰۰ کیلووات ســاعت برای یک خانوار، در مناطق گرم 2 شامل 
شهرهای شــرقی و اروزئیه 2۰۰۰ کیلووات مصرف ماهانه و براي 
مناطق گرم یک شامل شهرهاي جنوبِي استان تا ۳۰۰۰ کیلووات 

ساعت است و این میزان شامل تعرفه افزایشي نمی شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با اشاره به اینکه 
انتظار داریم مردم بــه ارزش واقعی برق پی ببرند، بیان کرد: هدف 
ما از صرفه جویی به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه به معناي 
درست مصرف کردن است که متأســفانه ما وارد مقوله بدمصرف 

شده ایم و به حالت تبذیر و اسراف رسیده ایم.
مهدوی نیا با بیان اینکه این شــرکت در ســال های ۹6 و ۹7 حائز 
رتبه دوم کشــوری در خصوص برق دار کردن روستاها شده است؛ 
خاطرنشــان کرد: همه روســتاهای باالی ۱۰ خانوار تحت حوزه 
عملیاتي این شــرکت برق دار شــده اند و ازآنجایی که هر سال در 
روستاهایي که کمتر از ۱۰ خانوار جمعیت دارند به علت سکونت، 
ازدواج و ساخت خانه جدید مجدداً روســتاي ۱۰ خانوار پایش و 
در خصوص برق دار کردن روســتاهاي مذکور اقدامات الزم انجام 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: این شرکت در ســال ۹6 تعداد 2۸ روستا و سال 
گذشــته نیز ۴۱ روســتا را برق دار و در حال حاضر 25 روستا در 
دست اقدام اســت به طوری که درمجموع 52 روستای باالی ۱۰ 
خانوار در ســال جاری برق دار می شــوند که عمدتــاً در مناطق 

دورافتاده و فاقد جاده هستند.
مهدوی نیا ضمن اشاره به اهداف شــرکت از جمله »عدم مراجعه 
حضوری« بیان نمود: یکی از اهداف مهم شــرکت »عدم مراجعه 
حضوری« اســت و بایستی هر فرد در هر ســاعت از شبانه روز و از 
هر مکاني بتواند بدون مراجعه به شرکت خدمات را دریافت نماید 
و درواقع بایســتي خدمات فارغ از زمان و مکان باشــد و از طریق 

شبکه رایانه ای انجام شوند.
مهدوی نیا عنــوان کرد: در این راســتا مشــترکان می توانند 26 
خدمت ازجمله دریافت اشتراک، دریافت و پرداخت صورتحساب، 

تغییر نام و ... را از طریق اپلیکیشــن و همچنین پورتال شــرکت 
دریافت نمایند.

وی تصریح کرد: در راســتای حفظ محیط زیســت حذف قبوض 
برق در اولویت کارهای شــرکت های توزیع برق قرار گرفته است 
به طوری که از ابتداي تیرماه سال جاري قبوض کاغذي برق به طور 
کامل حذف و مشترکین با پیامک نمودن شناسه قبض به شماره 
2۰۰۰۰۸۰۰۰ می توانند قبض خود را دریافت کرده و یا می توانند 
شماره تلفن همراه خود را به قســمت خدمات مشترکین شرکت 
براي دریافت خدمات بیشــتر بدهند که تاکنون ۸5 درصد شماره 
مشترکان را برداشــت شــده و به صورت خودکار قبض براي این 

مشترکین ارسال خواهد شد.
وی در خصــوص مطالبات شــرکت توزیع برق جنــوب از ادارات 
دولتی اظهار کرد: در سال گذشــته طلب شرکت از ادارات دولتی 
حدود 25 میلیارد تومان بود که با استفاده از قانون تهاتر بدهی ها 
توانستیم حدود ۱۹ میلیارد تومان را وصول کنیم و شش میلیارد 

تومان مطالبات باقی مانده که عمدتاً مربوط به سال گذشته است.
وی تصریح نمود: خودکارسازی و فرمان از راه دور کلیدها ازجمله 
برنامه های در دست اقدام این شــرکت است که بتوانیم خاموشی 
را به حداقل برســانیم و نرم افزار اســکادا در این زمینه خریداري 
شــده و در حال وارد کردن کلیدها هســتیم و امیدواریم تا پایان 
سال بتوانیم کار قطع و وصل بیش از ۱۰۰ نقطه را از راه دور انجام 

بدهیم.

مدیر توزیع برق شهرستان کرمان در نشست با اصحاب رسانه : 

باهمکاريمشترکانامسالخاموشيدرتابستاننداریم
حذف قبوض کاغذي برق از ابتداي تیر در کرمان اجرا مي شود

مدیر توزیــع برق شهرســتان کرمان 
گفت: در راســتاي الکترونیکي شــدن 
فعالیت هاي دولــت و همچنین صرفه 
جویي در مصرف کاغذ، سایر هزینه ها 
و رساندن قبوض به موقع و دقیق تر به 
دســت مردم، قبوض مشترکین برق از 
ابتداي تیر ماه در حــوزه عملیاتي این 

شرکت حذف مي شود.
بــه گــزارش روابط عمومي ، شــرکت 
توزیع نیروي برق شمال استان کرمان، 
سید محمد جواد جهادي حسیني روز 
شــنبه در جمع خبرنگاران افزود: این 
طرح به صــورت پایلوت از خردادماه در 

شهرستان زرند آغاز شــد و براي پرداخت قبوض 
توسط مشــترکین روش هاي مختلفي پیش بیني 
شــده است تا شــهروندان مشــکلي در این رابطه 

نداشته باشند.
وي بیان کرد: مشــترکان برق با مراجعه به سایت 
شــرکت بــه آدرس WWW.Nked.CO.IR و 
نصب نرم افزار جامع خدمات مشــترکین بر روي 
گوشــي خود مي توانند به راحتي قبــوض برق را 

پرداخت کنند.
مدیر توزیع برق شهرســتان کرمان اظهار داشت: 
همچنین مشــترکان مي توانند از طریق کدهاي 
دستوري ارسال# شناسه قبض P از طریق پیامک 
به شــماره 2۰۰۰۳۴۱۱2۱ جهت ثبت شــماره 
همراه و ارسال # شناسه قبض D از طریق پیامک 
به شــماره 2۰۰۰۳۴۱۱2۱ جهت حذف شــماره 

همراه نسبت به ثبت شماره خود اقدام نمایند.
وي ادامــه داد: همچنین مشــترکین با مراجعه به 
دفاتر پیشــخوان دولت مي توانند نســبت به ثبت 
شماره تلفن و پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند.

جهادي حســیني تصریح کرد: از نیروهایي که در 
بخش ارسال قبوض به مشترکان فعالیت مي کردند 
در قسمت هاي دیگر شرکت اســتفاده مي شود و 

هیچ نیرویي بیکار نخواهد شد.

با همکاري مشترکان، امسال خاموشي 
در تابستان نداریم

وي گفت:  با پیــش بیني ها و اجــراي طرح هاي 
صرفه جویي و در صورتي که مشــترکان نسبت به 
صرفه جویي الزم در مصرف برق همکاري داشــته 

باشند، تابستان ســال جاري در کرمان خاموشي 
نداریم.

وي با بیان اینکه پیک مصرف در شهرستان کرمان 
۳5۰ مگاوات است افزود: منحني پیک بار مصرف 
در طول ســاعات شــبانه روز متفاوت اســت و در 
تابســتان به دلیل وجود لوازم سرمایشي از ساعت 
۱۱ تا ۱6 اوج مصرف در ظهر و ساعت 2۰ تا 2۳ اوج 

مصرف شب هستند.
جهــادي حســیني تصریــح کــرد: امیدواریم با 
برنامه ریزي هایي کــه صورت گرفتــه و با رعایت 
الگوهــاي مصــرف از ســوي مردم و مشــترکان 
کشــاورزي و صنعتي، مشــکلي در پیک بار شبکه 

نداشته باشیم و نیازي به خاموشي نباشد.

وي اظهار داشت: اگر مشترکان عادي 
ما ۱۰ درصد مصرف برق خود را نسبت 
به سال قبل کاهش بدهند، 2۰ درصد 
مشمول پاداش تخفیف و بخشودگي 

هزینه برق مي شوند.
مدیر توزیــع برق شهرســتان کرمان 
با اشــاره به اســتفاده از پنل هاي برق 
خورشــیدي تصریح کــرد: در زمینه 
اجراي سامانه هاي خورشیدي با توجه 
به سیاســت هاي تشــویقي و قیمت 
خوب خرید انرژي اسقبال خوبي وجود 

دارد و بسیار مقرون به صرفه است.
وي بیان کــرد: شهرســتان کرمان با 
۴5 هــزار کیلومتر مربع، نیمي از مســاحت حوزه 
عملیاتي شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
را شــامل مي شــود و ۳7۰ هزار مشــترک را در 

شهرستان کرمان تحت پوشش داریم.
جهادي حسیني گفت: در سطح شهرستان ۹ هزار 
کیلومتر خطوط توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف 
داریم و روشــنایي شــهرها و معابر را با ۱۸۰ هزار 

چراغ تامین مي کنیم.
وي با اشــاره به وجود برخي انشعاب هاي غیرمجاز 
برق در حاشیه شهر کرمان گفت: در 2 سال گذشته 
به تعداد یک هزار و 5۰۰ مشترک در برخي مناطق 
انشعاب برق واگذار شــده است و براي رفع مشکل 
سایر متقاضیان نیز باید راهکار و مجوز قانوني صادر 

شود.  
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اجرای طرح هــای مدیریت بار ویژه تابســتان ســال ۹۸ 
به صورت منســجم از طرف وزارت نیرو و شــرکت توانیر 
تدوین و ابالغ شــده و در این راســتا شــرکت توزیع برق 
اصفهان همچون ســال های گذشــته تالش خود را برای 
حفظ انرژی و منابع طبیعی برای نســل های آینده به کار 

گرفته است تا هم در کل مصرف سرانه کشور صرفه جویی 
شود و هم از خاموشی های ناخواسته پیشگیری شود.

مهندس حمیدرضا پیر پیران، مدیرعامل شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهــان گفــت: فراوانی منابــع انرژی 
متأسفانه گاه سبب می شود که توجه صحیح به ارزش این 
منابع گران قدر کم رنگ شود و در مصرف آن استانداردهای 
الزم رعایت نشود. از این رو با توجه به افزایش مصرف انرژی 
و محدودیت های آن راه های مصرف بهینه انرژی به عنوان 

یک وظیفه معنوی و ملی باید تبیین و پیاده سازی شود.
وی در ادامه گفت: اهمیت برق در زندگی امروز ما به قدری 

مهم اســت که قطار تمدن بشــری به وســیله این انرژی 
مهم به پیش مــی رود و جزو الینفکی از زندگی انســان ها 
شــده اســت، اما باید در نظر گرفت که هم زمان با توسعه 
تکنولوژی های نوین باید روش های استفاده بهینه از انرژی 
را نیز بــه کار گرفته و در تمامی مصارف، درســت مصرف 

کردن را با شدت بیشتری کاربردی کنیم.
وی تأکید کرد: در کشــور ما حدود ۸۰ هزار مگاوات توان 
تولید برق ایجاد شــده که این میزان در سطح خاورمیانه 
جایگاه اول را به خود اختصاص داده است و در کل دنیا در 
جایگاه ۱۴ تا ۱6 هستیم پس ازنظر میزان تولید در جایگاه 

مهندس حمیدرضا پیر پیران ،مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

مدیریتمصرفبهینهانرژی
مهمترینوظیفهمعنویوملیاست

مناسبی قرار داریم اما آنچه مهم است باید فرهنگ درست 
مصرف نمودن را بیش ازپیش تســری دهیــم. باید توجه 
کنیم که ۸5 تا ۹۰ درصد تولید برق کشور از نیروگاه های 
حرارتی ایجاد می شود و حدود ۱5 تا 2۰ درصد تولید برق 
از نیروگاه های برق آبی اســت و تنها در فصل گرما کشــور 
نزدیک به 2۰ هزار مــگاوات افزایش تقاضای مصرف دارد 
که این میــزان با میزان مصرف برق ۳ کشــور همســایه 

برابری می کند.
 این مقام مســئول تأکید کرد: باید از تمام پتانســیل های 
موجــود بهره گرفته و بــا همکاری مردم و دســتگاه های 
اجرایی و ســازمان های مردم نهاد میــزان مصرف را تا ۱۰ 
درصد کاهش دهیم و در این راســتا شــرکت توزیع برق 
اصفهان نیــز با حضــور در برنامه های مختلــف گام های 

اساسی را برداشته است.
وی خاطرنشــان کرد: مشــارکت در تولید و پخش برنامه 
رادیویی ب مثل برق مثل زندگی در 6۰ برنامه در سه ماهه 
اول سال جاری؛ تولید 6 رپرتاژ خبری با مشارکت معاونت 
خبر صداوســیما در خصــوص مدیریت مصــرف، پخش 
۳۰ موشــن گرافیک با موضوع مدیریت مصرف در فضای 
مجازی )تابلوهای اطالع رسانی دیجیتال و سایر شبکه های 

اجتماعی(، ارســال 6۰ عدد اطالعیه و آگهی های خبری 
به رســانه های اجتماعی و رســانه های مکتوب، برگزاری 
6 نشســت تخصصی خبری با موضــوع مدیریت مصرف، 
برگزاری یک نشســت تخصصی با حضــور تمام اصحاب 
رســانه در خصوص ســلول های فتوولتاییک، تهیه و نشر 
نزدیک به 7۰ خبر بــا موضوع مدیریت مصــرف و تولید 
۱7 نشــریه الکترونیکی، بازتاب اخبار با موضوع مدیریت 
مصــرف در بیــش از ۱5۰ نشــریه و خبرگــزاری، ضبط 
6 مصاحبــه تلویزیونــی در خصوص مدیریــت مصرف با 
حضور مســئولین و مدیران توزیع بــرق اصفهان ازجمله 
اطالع رســانی های رســانه ای و مکتوب بوده که توانسته 
همبستگی و استمرار فرهنگی به همراه کنترل اجتماعی 

را به همراه داشته باشد.
در بخش مصاحبه با مردم و ارائه اطالع به ایشان نیز بیش 
از 5۰ مصاحبــه کیفی صــورت گرفته اســت و همچنین 
آموزش همگانی در خصوص مدیریــت مصرف و افزایش 

ایمنی برق به مشترکین از طریق تلفن انجام گرفته است.
وی تأکید کرد: با گفتگوهایی که با استاندار اصفهان انجام 
شــد برای تمام ســازمان ها و ارگان ها یک نماینده انرژی 
مشخص شــد که به نظر الگوی مناسبی برای دیگر شهرها 

و استان ها می تواند باشــد و همچنین با نمایندگان انرژی 
بیش از ۳۰ هتلداران شهر اصفهان نیز در خصوص مدیریت 
مصرف جلساتی برگزار شــد، برای تمام نمایندگان انرژی 
شــهرداری؛ مراکز فرهنگی و تفریحی و اجتماعی شهری 
نیز جلسات مشخص و آموزش های متناسب با آن بخش ها 
و سازمان ها صورت گرفت، اطالع رســانی های عمومی در 
کانون های فرهنگی، بســیج محالت و فرهنگ ســراهای 

شهرداری نیز انجام شد.
پیرپیــران اظهار داشــت: بیــش از ۳ هــزار تفاهم نامه با 
تعرفه های مختلــف مصرف از جمله صنایع، کشــاورزی، 
ادارات و... منعقد شــد تا در زمان پیک بــار همکاری الزم 
با شــرکت توزیع برق اصفهان صورت گیرد و پاداش های 
مناســبی را دریافت نماینــد به طور مثــال در صنایع در 
خصوص ذخیــره عملیاتی صنایــع، جابجایی تعطیالت و 
تعمیرات سالیانه صنایع و برنامه ریزی قطع 2۴ ساعته؛ و ... 

بیش از ۱6۰۰ تفاهم نامه صورت گرفته است.
در بخش دیگر اقدامات صــورت گرفته می توان به آموزش 
مروجین مدیریت مصرف برق به همــراه ارائه میز خدمت 
در بیش از ۴۰ مسجد در سطح شــهر اصفهان و همچنین 
فرهنگ ســازی از طریق تریبون های نماز جمعه و تبیین 
شــاخص های مدیریت مصرف اشــاره نمــود؛ آموزش به 
خادمان مســاجد در خصوص مدیریت مصرف برق نیز از 

دیگر بخش های آموزشی بوده است.
وی در بخــش دیگــر صحبت های خود گفت: بــا افزایش 
ســطح مصرف مشــترکین محدودیت هایی برای شبکه 
ایجاد می شــود که درنهایت ولتاژ تحویلی به مشــترکین 
را با مشــکالت زیادی هم از نظر ســطح کمی و هم کیفی 
روبرو می کند و آســیب های زیادی را به تجهیزات شبکه 
وارد می کند. در این راســتا شــرکت توزیع برق اصفهان با 
راه اندازی سامانه سپاد که با حضور وزیر محترم نیرو افتتاح 
شد سامانه ای را طراحی و پیاده ســازی کرد که با استفاده 
از اطالعات دینامیک شــبکه و تحلیل آن ها مناطق دچار 
مشکل را شناســایی و راه حل های مناسب را ارائه می کند. 
همچنین با توجه به عــدم یکنواختــی در میزان مصرف 
مشــترکین به خصوص در زمان پیک و عدم تعادل بار بین 
فازهای مختلف شبکه مشکالت و آســیب هایی به شبکه 
وارد می شود که با توجه به پیاده ســازی این نرم افزار برای 
اولین بار در ســطح شبکه های فشــار ضعیف مانیتورینگ 
کامل شبکه از لحاظ ولتاژ ایجاد شده و قابل  مشاهده است.
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مهندس علیرضا علیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان:

حذفقبضهایکاغذی

رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه های اصلی پیشرفت در عرصه فن آوری و رسیدن 
به اقتدار سیاسی و اســتقالل ملی هستند تا اندازه  زیادی با اســتفاده درست و منطقی از 
منابع انــرژی ارتباط دارد. انرژی به عنــوان کاالیی با ارزش در بازار جهانی به کشــورهای 
تولیدکننده امکان می دهد درآمد حاصل از آن را برای رشــد و صنعتی شــدن سریع خود 
به کارگیرند؛ بنابراین کشــورهایی که در اندیشه رشد و پشت ســر گذاشتن عقب ماندگی 
اقتصادی، صنعتی و اجتماعی هستند در پی آن اند که با بهای هر چه کمتر به منابع انرژی 

هر چه بیشتر دست یابند.
مهندس علیرضا علیزاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان، 
با بیــان اینکه با حذف قبض هــای کاغذی از هدر رفتــن کاغذ و از بیــن رفتن درختان و 
منابع آب کشور پیشگیری می شود گفت: کاهش هزینه های صدور و تحویل قبض، افزایش 
سرعت اطالع رســانی، رفع مشکالت ناشــی از مفقودی قبض ها و سایر مشکالتی که برای 

مشترکین پیش آمد از دستاوردهای حذف قبض های کاغذی است.
وی افزود: این شــرکت ۴۴5 هزار و 67۴ مشترک )تا پایان ســال ۹7( دارد و سال پیش 2 
میلیون و 667 هزار و ۳۳۴ قبض برق در این استان صادر شده است، برای صدور این تعداد 
قبض ســاالنه حدود ۴ و نیم تن کاغذ مصرف می شــود. ازاین رو حذف قبض های کاغذی 

گامی بلند در خدمت توسعه کشور محسوب می شود.

حذفقبضهایکاغذی
درخدمتتوسعهکشوراست

در طرح ابتکاری باهــدف کاهش پیک بار تابســتان 
امســال بدون اعمــال خاموشــی اجباری، شــرکت 
توزیــع برق اســتان زنجان به ســراغ صنایــع بزرگ 
روی کشــور که در این استان مســتقر هستند رفت 
و بــا عقــد تفاهم نامه  هــای دوجانبه و شــرکت در 

طرح  های تشــویقی وزارت نیرو اقــدام به بلوک بندی 
 محــل صنایع روی در شــهرک های صنعتی اســتان

 کرد.
با زمان بندی دقیق، روزانه ۱۰ مگاوات در ســاعت اوج 
مصرف از طریــق اجرای تفاهم نامه های منعقدشــده 

در مصرف برق اســتان صرفه جویی می شود. در سال 
گذشــته 27 میلیارد ریال پاداش برای صنایع همکار 
در کاهش پیک بار تابســتان ۹7 پرداخت شــده بود 
 که در مراســمی با اهدای لوح و هدیه از صنایع همکار

 تقدیر شد.

عقد تفاهم نامه با صنایع بزرگ زنجان

سرویس رایگان کولرهای آبی
برای کاهش مصرف انرژی برق شهروندان استان زنجان در دوره پیک بار تابستان ۹۸ طرح  های 
مختلفی در نظر گرفته شــده بود که پایش و بازبینی رایگان کولرهای آبی شهروندان یکی از این 
طرح ها بود. با اطالع رسانی درباره شــیوه ثبت نام، هم اکنون این طرح توسط شرکت توزیع برق 
اســتان زنجان آغاز شده اســت. در این طرح کولرهای آبی شــهروندانی که ثبت نام کرده اند به 

ترتیب و به صورت رایگان تا پایان تیرماه سرویس و تعمیر می شود.

 سامانه برق زنجان سبز 
کاربردی ترین اپلیکیشن

حوزه صنعت برق
 

راه اندازی اپلیکیشــن خدمات غیرحضــوری، یکی از 
پروژه های با ارزش شــرکت توزیع برق استان زنجان در 
سال 97 است که برای کاهش مراجعه حضوری مشترکان 

توسط این شرکت تولید و توسعه داده شده است.
گفتنی است این سامانه قابلیت انجام کلیه خدمات مربوط 
به مشترکان و متقاضیان انشــعاب برق، ارائه برنامه های 
مدیریت اضطراری بار، اعالم حــوادث برق، گزارش  های 

مدیریت مصرف برق و ... را داراست.
هم اکنون این ســامانه در حال به روزرسانی باهدف ایجاد 
بســترهای تعامل دوســویه با مردم و واحدهای مختلف 

شرکت ازجمله مدیریت محترم عامل است.
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به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشــاه، در این کارگاه که باهدف توانمندسازی فرماندهان 
حوزه های بســیج ادارات، روحانیون، ائمــه جماعات ادارات و 
مساجد و مدیران و مسئوالن صنایع استان به میزبانی شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشــاه در زمینه اشاعه مدیریت 
مصرف برق در جامعه برگزار شــد، در ابتــدا مهندس مرآتی 
مدیرعامل این شــرکت، گفت: مصرف انرژی در کشور ما بیش 
از کشورهای اروپایی اســت و تنها راه برای ادامه زندگی تغییر 

اصالح الگوی مصرف در تمام بخش ها است.
مهندس امیدعلی مرآتی با بیان اینکه توسعه پایدار با مدیریت 
مصرف انرژی رقم می خورد، اظهار داشــت: ایــن مهم تنها با 
توانمندی علمی و مدیریت استراتژیک و همت همگانی تحقق 
خواهد یافت. در این راســتا پیرو بیانات مقــام معظم رهبری 
درخصوص مولفه هــای اقتصاد مقاومتــی و مدیریت مصرف 
انرژی از سوی مسئوالن شرکت توزیع برق استان و نیروی سپاه 

استان کرمانشــاه تدابیری برای مدیریت مصرف انرژی استان 
اندیشیده شده است.

وی با ارائه گزارشی از تعداد مشــترکین، سهم فروش و تلفات 
خاموشی، خبر از آمار ۱۰2 درصدی وصول مطالبات داد و گفت: 
در بحث وصــول مطالبات با تقریبا ۴درصد اختالف از ســطح 
متوسط کشوری و در بحث میزان خاموشی به ازاء هرمشترک 

در دقیقه وضعیت خوبی داریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به 
سهمیه درنظرگرفته شده برای پیک بار امسال استان کرمانشاه، 
از تمامی ادارات، صنایع و مشــترکین خواســت که با مصرف 

صحیح برق، از اتالف این انرژی گرانبها جلوگیری کنند.
وی در مقایسه ی سهم مشترکین اســتان با سطح کشور بیان 
کرد: ما بــا ۴5درصد مصرف خانگی درمقایســه بــا میانگین 
مصرف ۳۳درصد کشــوری، میزان مصــرف باالتری را دارا می 
باشیم. همچنین دربخش عمومی نیزمصرف ما باالترو دربخش 

کرمانشاه جز دوازدهمین شرکت های استانی بود که موفق به 
کسب تغییر ساعت اداری شد، گفت: این تغییر ساعت کار اداری 
باعث شده تا حدود5۰ مگاوات صرفه جویی انرژی انجام بپذیرد.
وی ادامه داد: مورد مهمی که اتفاق افتاده اســت انعقاد تفاهم 
نامه با کشاورزان است که طبق آن اگر هر کشاورز در ۴ ساعت 
پیک بار، مصرف خود را کاهش دهد انرژی مصرفی اش در 2۰ 

ساعت بعد رایگان است. 
مهندس مرآتــی با اشــاره به بحــث مولد هــای اضطراری 
)خودتامین(، اضافه کرد: سال گذشــته خاموشی هایی اتفاق 
افتاد که به موجب آن مشکالت خیلی زیادی  برای بخش صنعت، 
مشترکین خانگی، تجاری و مشترکین کشاورزی ایجاد شد. از 
همان سال گذشــته ما تالش کردیم با اطالع رسانی هایی که 
داشتیم و بر اساس نامه معاون اول ریاست جمهوری که مکلف 
کرده است دستگاه های اجرایی باید حتما سیستم خود تامین 
داشته باشند، مولدهای اضطراری و خودتأمین را در برنامه کار 
شرکت قرار دادیم. در این رابطه، با اختصاص سهمیه سوخت به 
این دستگاه ها،  جزء اولین استان ها بودیم که سهمیه سوخت 

را از شرکت فرآورده های نفتی اخذ نمودیم.
وی تصریح کرد: برای اداراتی کــه مولدهای اضطراری )دیزل 

ژنراتور( نصب می کنند، عالوه براینکه سوخت دولتی دریافت 
می کنند به ازای هر کیلو وات انرژی مصرفی که خودشــان در 
واقع  برای اداره شان تولید و مصرف کنند ۴5۰ کیلو وات درآمد 

انرژی نیز دریافت می کنند. 
وی همچنین خبر از افتتاح یک واحد »دیسپاچینگ« و نصب 
کنتور »فهام« برای این ادارات داد و تشریح کرد: کنتور »فهام« 
یک سامانه هوشــمند اندازه گیری از راه دور است که از طریق 
آن مصرف تمام مشــترکینی که  کنتور »فهام« برایشان نصب 
کرده ایم را رصد می کنیم و اداراتــی که همکاری نکرده اند به 

عنوان یک خط قرمز مشخص شده اند. 
در ادامه این همایش، سردار ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم )ص( 
استان کرمانشاه با اشــاره به این موضوع که امروز نحوه مقابله 
با دشمنان فقط در ســوریه ولبنان نیست بلکه مسلط شدن بر 
ادبیات مصرف باال اســت، گفت: مدیریــت مصرف، بزرگترین 

جهاد اقتصادی است.
سردارریحانی با اشاره به تحریم هایی که بر علیه کشور ما صورت 
گرفته است، افزود: امروز انرژی ما را که بستر همه انرژی های آب، 
برق و بنزین است را  تحریم کرده اند. لذا  بهترین راه و زیبا ترین 

راه در این جهاد اقتصادی، کاهش مصرف انرژی است.

وی با طرح پرسش، چرا باید مصرف آب، برق و بنزین ما که یک 
کشور ۸۰ میلیونی هســتیم برابر کشورهای پرجمعیت باشد، 
افزود: متأســفانه  میزان مصرف خیلی باالست و این گفته خدا 

است که اصراف کنندگان برادران شیطانند.
فرمانده سپاه نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه خطاب به مدیران 
در جلسه، گفت : ادبیات کاهش مصرف در خانوارها حاکم شده 
است ولی در ادارات حاکم نشده است ،ما اگر بتوانیم در ادارات 
دولتی و نهادهای غیــر مردمی مصرف انرژی را پایین بیاوریم، 
بزرگترین جهاد را انجام داده ایم. همه مدیران حتی نســبت به 
روشــن و خاموش کردن یک المپ هم حســاس بوده و موارد 

کاهش مصرف را رعایت کنند.
در ادامه مراســم، کارگاه توانمندسازی مدیریت مصرف برق با 
آموزش مهندس احمدی یزدی، فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت توانیر برگزار شــد و انواع راهکارهای مدیریت مصرف 
برق برای حضار شــرکت کننده اعم از مدیران ادارات، صنایع و 

روحانیون و بسیجیان توضیح داده شد.
در پایان مراســم نیــز از تمامی مدیران صنایعــی که در پیک 
بار تابســتان سال گذشته با شــرکت توزیع نیروی برق استان 

کرمانشاه همکاری داشته اند، قدردانی شد.

باحضور مشاوران عالی استاندار 
مدیران کل ادارات اجرایی و فرهنگی، 

فرمانده سپاه نبی اکرم )ص( استان 
کرمانشاه، مدیرکل تبلیغات اسالمی 

استان، رئیس ستاد اقامه نماز استان 
و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان کرمانشاه، کارگاه آموزشی 
توانمندسازی مدیریت مصرف برق 

برای بسیجیان، روحانیون و صنایع این 
استان برگزار شد.

روشنایی معابر ســه برابر میانگین کشوری مصرف داریم. اما در 
بخش کشاورزی  مصرف انرژی استان مقداری پایین تر و در بخش 
صنعت یک ســوم میانگین صنعت کشور را داریم که این نشان 
می دهد استان  ما یک استان صنعتی نیست ولی در بخش های 

تجاری می شود گفت برابر میانگین سطح کشوری هستیم. 
وی با بیان اینکه شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشــاه جز 
شبکه های پیشرو در کشور اســت، افزود: تمام شبکه های 2۰ 
کیلوولت فشار ضعیف تا سطح مشترکین در سیستم اطالعات 
جغرافیایی )GIS( جمع آوری شــده است و در این خصوص 

یکی از موفق ترین شرکت های توزیع برق در کشور هستیم.
مهندس مرآتی با اشــاره به راهکارهای پیش رو جهت کاهش 
مصرف برق در ســال جاری ابراز کرد: دو راهکار برای مدیریت 
مصرف برق و عدم اعمال خاموشــی وجــود دارد؛  یکی اینکه 
مصرف را مدیریــت کنیم و دیگر اینکه هــر چقدر مصرف باال 
برود، تولید برق را باال ببریم که ایــن کار در هیچ کجای دنیا از 

نظر اقتصادی به صرفه نیست.
 وی ادامــه داد: برای مدیریت مصرف بــرق تفاهم نامه هایی با 
صنایع اســتان منعقد شده اســت.از جمله: برای جلوگیری از 
قطع برق این صنایع در روزهای بحرانی از 2۴ ســاعت قبل با ما 
هماهنگی هایی صورت می گیرد که ما به صنایع اعالم می کنیم  
مصرفشان را کم کنند. جابجایی تعطیالت هفتگی صنایع از روز 

جمعه  به شنبه نیز یکی دیگر از این راهکارهاست.
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه، افزود: باتوجه به 
اینکه پیک بار شــبکه از روز شنبه تا چهارشنبه است و روزهای 
آخر هفته حالت کــم باری داریم که بســیاری از کارخانجات 
همکاری الزم را با ما انجام داده و تعطیلی روز جمعه را با شــنبه 
تغییر دادند و مشوق های الزم برای تشویق این کارخانجات در 

نظر گرفته شده است.
مهندس مرآتی با اشــاره به اینکه شــرکت توزیع برق استان 

مهندس امیدعلی مرآتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
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با حضور جمــع کثیــری از نخبگان صنعت برق کشــور، 
دانشجویان، محققین و پژوهشــگران و همچنین مدیران 
عرصه صنعت، بیســت و چهارمین کنفرانــس بین المللی 
شبکه های توزیع برق کشور با همت برق لرستان و به میزبانی 

دانشگاه لرستان برگزار شد.
کنفرانس فوق که با مشــارکت شــرکت توانیــر، انجمن 
مهندســین بــرق و الکترونیک ایران و شــرکت های برق 
منطقه ای و توزیع سراسر کشور، دانشگاه های سراسر کشور 
و صنعت گران و با همت شــرکت توزیع برق لرستان برگزار 
شد حاوی دستاوردهای علمی و صنعتی بسیار ارزشمندی 

در حوزه های مختلف بود.
میهمانان کنفرانس دکتر حسن غفوری فرد رئیس انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک ایران، دکتر سید موسی خادمی 
استاندار لرستان، دکتر سید زمان حسینی معاونت هماهنگی 
انتقال شرکت توانیر، دکتر عسگریان ابیانه معاونت انجمن 
مهندســین برق و الکترونیک ایران و جمعی از مســئولین 
استانی و کشوری بودند که به عنوان سخنرانان کنفرانس نیز 
در مراسم افتتاحیه نقطه نظرات خود را در خصوص اهمیت 

برگزاری این گونه کنفرانس ها بیان داشتند.
دکتر سید زمان حسینی معاونت هماهنگی انتقال شرکت 
توانیر به عنوان ســخنران کنفرانــس در خصوص جایگاه 
انجمن هــای علمی و کنفرانس ها مطالبــی را عنوان و ابراز 
داشت: انجمن های علمی IEEE،ICT و انجمن های از این 
قبیل ارتباط صنعت و دانشگاه را جدی گرفتند و توانستند 
تصدی گری دولت را کاهش دهند و همچنین ضمن اینکه 
مشکالت را مرتفع نمودند دستاوردهای بسیار خوبی مانند 
کنفرانس شبکه های توزیع و کنفرانس psc را نیز به همراه 

داشتند.

معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر 
 IEEE گفت: یکی از این انجمن ها با نام
که در ســال ۱۹6۳ تأســیس شد یکی از 
بزرگ ترین ســازمان های مهندســی برق 
دنیاســت که بیش از ۴2۳ هزار نفر عضو دارد 
و کارهای بســیار مهمی در بخش برق انجام داده 
است، همچنین انجمن اس پرس که در سال ۱۹65 
فروپاشی برق آمریکا اتفاق افتاد و ۳۰ میلیون نفر بی برق 
شدند بنیاد نهاده شد تا بتواند مشکالت صنعت برق آمریکا 
را حل نماید و با برنامه ریزی و با آینده نگری درصدد ریشــه 

کردن چنین بحران هایی برآید.
دکتر حسینی گفت: ســیگرام یکی از مجامع بزرگ علمی 
دنیاست که نزدیک به صدسال است در حوزه توزیع فعالیت 
می کند و تابســتان گذشته نشست دوساالنه خود را برگزار 
کرد که یک ســری مطالب کلیدی از آن نشست استخراج و 
به صورت کاربردی و عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفت 
که در همین راستا نیز در بخش توزیع قریب به 25۰ انجمن 
فعال در دنیا وجود دارد که فقــط در حوزه تولید پراکنده و 

شبکه های توزیع کار می کنند.
وی در خصــوص خروجی کنفرانس ها گفــت: در این گونه 
نشست ها کارهای مهمی انجام می گیرد و خصوصاً به مسائل 
زیست محیطی توجه جدی شده و قابلیت اطمینان شبکه ها 
به عنوان یک اصل در کنفرانس ها به طورجدی در دســتور 

کار قرار می گیرد.
دکتر حسینی گفت شبکه هایی که برای سال 2۰۴۰ در دنیا 
پیش بینی  شده است متأثر از دو مدل است، مدل اول توسعه 
شبکه هایی که به صورت ســنتی اجرا می شود اعم از تولید، 
انتقال و توزیع و مدل دوم فعال سازی شبکه های توزیع یا به 
عبارتی نسل جدید شــبکه های آینده که تقریباً 5۰ درصد 

توزیع و 5۰ درصد شبکه های سنتی کنونی است.
وی اســتراتژی های موردبحــث در کنفرانس ها را بســیار 
مهم تلقی نموده و اظهار داشــت: کاهــش تولید کربن که 
تقریباً بــرای تولید هر کیلــووات انــرژی الکتریکی 6۰۰ 
گرم دی اکســید کربن تولید می کند، مشــارکت بیشــتر 
مشترکین، استفاده از فن آوری های جدید ICT، مدیریت 
گلوگاه های شــبکه برق یعنی نقاطی که مشــکل اساسی 
برای تأمین برق مطمئن و پایدار وجود دارد، طراحی بازار، 

محدودیت های زیســت محیطی، مدیریت سمت عرضه و 
تقاضا، هوشمندسازی شبکه ها و در نهایت استفاده حداکثری 
مردم جهان از انرژی برق که در این خصوص قابل ذکر است، 
حدود 2 میلیارد نفر در جهان از این نعمت الهی بی بهره اند.

معاون هماهنگی انتقال گفــت: ظرفیت فعلی نیروگاه های 
نصب شده ۸۰ هزار مگاوات است و ۳5 میلیون مشترک برق 
وجود دارد و یکی از قابلیت های بسیار خوب شبکه های برق 
کشور ارتباط شــبکه های برق با ۸ کشور همسایه است که 
بعد از انقالب به دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و همچنین 

مسائل اقتصادی به وقوع پیوسته است.
وی در خصوص رعایت الگوی مصرف برق گفت: در ســال 
57 پیک بار کشور ۳5۰۰ مگاوات بود که در حال حاضر این 
رقم به 6۰ هزار مگاوات رسیده که نشان دهنده اهمیت دادن 
حکومت اسالمی به رفاه جامعه و ایجاد صنعت و اشتغال زایی 
در کشور است، لذا با این تفاصیل همه مشترکین باید الگوی 
مصرف برق را رعایت نموده و یاور صنعت برق کشور باشند.

دکتر حســینی مدیریت مصرف انرژی را یکی از محورهای 
اصلی کنفرانــس عنوان نمود و گفت: دو شــاخص مهم در 
صنعت برق کشــور مطرح اســت اول زمان خاموشــی هر 
مشترک در ســال و دوم قطعی برق هر مشترک در طی یک 

سال که بین ۱۰ تا ۱5 مورد تعیین  شده است.
وی با اشــاره به اینکه مدیریت مصرف 2 تعریف دارد گفت: 
برخی کشورها تعریف مدیریت مصرف را یکپارچه می دانند 
و عبارت است از مجموع فعالیت های هماهنگ بین صنعت 
برق و مشــترکین به منظور تعدیل برق مصرفی و دوم اینکه 
برخی کشورها مثل اســترالیا خود دو تعریف از این موضوع 
دارند. الف Dm مدیریت دیماند ب sm مگاوات ســاعت 
که در اولی میزان افزایش مصرف اعالم می شود و دومی در 
طول زندگی الزاماً بایستی میزان مصرف انرژی کاهش یابد.
دکتر حسینی در خاتمه برنامه های جهانی مدیریت مصرف 

را بدین صورت برشمرد:
1- سیگنال های قیمتی
2- اطالع رسانی عمومی
3- جایگزینی تکنولوژی

4- سهمیه بندی و مکانیزم بازار
در ادامه مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان لرستان به بیان دیدگاه ها و جایگاه کنفرانس ها 

در صنعــت برق پرداخــت و گفت: یکــی از باکیفیت ترین 
کنفرانس ها در طی سال های اخیر کنفرانس بیست و چهارم 
در لرســتان بود که به معنای واقعی ارتبــاط بین صنعت و 

دانشگاه در آن تداعی و عملی شد.
مدیرعامل برق لرستان افزود: برگزاری این کنفرانس در محل 
دانشگاه لرستان شرایط پیوند صنعت و دانشگاه را فراهم کرد 
به طوری که در بســیاری از مراحل اجرای کار و پرداختن به 
فرآیندها با اساتید دانشگاه ارتباط های نتیجه بخشی برقرار 

شد.
مهنــدس خودنیا برگزاری هرســاله کنفرانــس را یکی از 
ضرورت های صنعت برق دانست و گفت: پایداری و تاب آوری 
شبکه ها به جهت استحکام و نیز خدمات رسانی باکیفیت تر 
و تحویل انرژی مطمئن تر و بــا ضریب اطمینان قابل اتکا از 

خروجی فرآیند کنفرانس هاست.
وی با تأکید بر اینکه استانداردسازی و مقاوم سازی شبکه ها 
از اصول و پایه های صنعت برق است ابراز داشت: شرکت های 
توزیع محکوم  به رعایت این اصول و اجرایی کردن این اصول 

و مبناها هستند.
مدیرعامل برق لرستان با اشاره به تشــکیل نمایشگاه ها و 
ارائه آخرین دســتاوردهای صنعت بــرق و تولیدکنندگان 
کاالها و تجهیزات بیان داشــت: علیرغم وجود مشــکالتی 
که در اثر سیل فروردین ماه ۹۸ در لرستان به وقوع پیوست 
خوشبختانه شرکت های بزرگی در برپایی و نمایش کاالها 

و تولیدات خود نقش پررنگی ایفا کردند.
مهنــدس خودنیا همچنیــن به بیان مشــخصات و میزان 
مشارکت ها پرداخت و گفت: این کنفرانس طبق نظر مجریان 
و مسئوالن برگزاری از لحاظ کمیت و کیفیت در مقام مقایسه 

با دیگر کنفرانس ها تفاوت های محسوسی داشت.
وی گفت: یکی از تفاوت ها تعداد مقاالت واصله به دبیرخانه 
بود که در ایــن دوره ۱۳77 مقاله کامل توســط دبیرخانه 
دریافت شــد و ســپس بر اســاس محورهای کنفرانس به 
کمیته های علمی تخصصی ارسال و پس از تعیین داوران و 

بررسی کمیته ها ۳56 مقاله پذیرفته شد.
مهندس خودنیا در پایان افزود از دیگر تفاوت های کنفرانس 

بیست و چهارم ارتباط علمی و عملی با دانشگاه بود که طی 
این فرآیند دانشجویان و اساتید سهم بسزایی در ارائه مقاالت 
داشتند و مقاالت آن ها طبق نظر داوران پذیرفته و مقاالت 

برتر نیز معرفی گردیدند.

طراحی و شروع عملیات اجرایی خط جدید 
روستاهای رودبار

مدیرعامل برق استان با حضور مســتمر در منطقه رودبار 
شهرســتان کوهدشــت و طراحی خط جدید روستاهای 
چغاســبز نقدعلی و قبرمحمدمراد به طــول ۱۰ کیلومتر 

استارت عملیات اجرایی این پروژه زده شد.
مهندس خودنیا اظهار داشت: روستاهای فوق که در اثر سیل 
بی برق شــده بودند و به صورت موقت برق دار شــده بودند، 
با توجه به فرارســیدن فصل گرما در شــرایط بحرانی قرار 
داشتند که رسیدگی به وضعیت خدمات دهی به آنان جزو 

اولویت های ما قرار گرفت.
فریدون خودنیا گفت: با توجه به این که شبکه های توزیع برق 
روستاهای مذکور به طورکلی زیر آب رفته بود قرائن حکایت 
از این داشت که یک شبکه جدید با طراحی جدید و در مسیر 

جدید دور از هرگونه سیالب در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشــاره به صعب العبور و کوهســتانی بودن منطقه 

گفت: چون  که این منطقه بســیار کوهســتانی و 
صعب العبور است کار برای ما به مراتب سخت 

و طاقت فرساست.
مدیرعامل برق لرستان اظهار داشت: یکی 
از پیمانکاران توانمند را در این پروژه به کار 
گماردیم و مقرر شده از فردا به مدت ده روز 
پروژه فوق را به طور کامــل اتمام و تحویل 

دهند.
وی گفت: با توجه به این که روستاهای فوق 
از نظر جغرافیایی تابعه شهرستان کوهدشت 
هستند اما تأمین برق آن ها به عهده شرکت 
توزیع استان ایالم است که با توجه به شرایط 
تخریب جاده و مسیر شبکه های برق رسانی 

این مهم توسط برق شهرستان کوهدشت اجرایی شده است.
مهندس علی بدری مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت 
نیز اظهار داشت: روستاهای فوق متأسفانه در محدوده سد 
سیمره قرار دارند و الزاماً بایســتی تمهیدات ویژه ای برای 
آن ها اتخاذ شود تا در شــرایط بحرانی احتمالی در آینده با 

این چنین مشکالتی مواجه نشوند.
بدری گفت: پــروژه خط جدید به طول ۱۰ کیلومتر و در دو 
بازه زمانی ده روزه هرکدام به طول 5 کیلومتر اجرا می شوند.

وی گفت: تعداد خانوارهای دو روســتای فوق ۱۰۴ خانوار 
است که می طلبد یک خط جدید با قابلیت اطمینان باالی 

ضریب شبکه برای آن ها احداث شود.
مهندس بــدری میزان اعتبار الزم بــرای اجرای این پروژه 
کوهستانی و سخت را بیش از هشت صد میلیون تومان عنوان 
کرد و گفت: با توجه به افزایش بی ســابقه هوا در این منطقه 
باید در اجرای پروژه نهایت اســتفاده از زمان را ببریم و در 

کوتاه ترین زمان ممکن آن را به پایان برسانیم.

برگزاریموفقکنفرانسبینالمللی
شبکههایتوزیعبرق
کشوردرلرستان
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

با حضور خبرنــگاران و مدیرعامل توزیع برق 
اســتان و مدیرکل محیط زیســت اســتان 
اجرای طرح ملی قبض سبز ، حذف قبوض 
کاغــذی بــرق همزمان با هفتــه محیط 

زیست در استان مرکزی  کلید خورد.
مهنــدس محمــد اله داد در نشســت 
خبری که به مناســبت ۱۹ خرداد ماه 
روز مدیریت مصــرف در صنعت برق 
برگزار شــد، ضمن گرامیداشت هفته محیط 
زیست اظهار کرد: توسعه پایدار و مدیریت مصرف زیرمجموعه  
حفاظت محیط زیســت و توجه به طبیعت است و روز ۱۹ خرداد 
از امسال به عنوان روز مدیریت مصرف برق نامگذاری شده است . 
وی افزود: به علــت ارزان بودن قیمت بــرق دغدغه های موجود 

در راســتای صرفه جویــی و مدیریــت مصرف 
برق نتیجه مطلــوب نمی دهد و قیمت های برق 
چندان برای مردم دغدغه آفرین نیســت.  مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
از اجرای طرح ملی قبض ســبز خبر داد و گفت: 
حذف قبض های کاغــذی  ازابتــدای مهرماه 
امســال به حفظ محیط زیســت کمک شایانی 

خواهد کرد.
مهندس الــه داد اضافــه کرد: ارتقا ی ســطح 
خدمــات و رفــاه مشــترکین، بهره منــدی از 
فناوری های نو، توسعه دولت الکترونیک، صرفه 
جویی اقتصــادی، حفظ محیط زســت و ... از 

جمله اهداف رونمایی از طرح ملی قبض سبز است .
وی ادامه داد: در طول ســال برای مشترکین عادی 6 دوره قبض 
و برای مشــترکین دیماندی ۱2 دوره قبض در طول سال صادر 
می شود که حدودا ۴میلیون و 5۰۰ هزار قبض برق در سال است 
و در ســال های گذشــته برای کاهش مصرف کاغذ سعی شده از 
حداقل فضای ممکن برای صدور قبض اســتفاده شود ولی هنوز 

هزینه های بسیاری را برای تهیه قبوض متحمل می شویم.
افزایش 13 درصدی مصرف برق در استان مرکزی

مهندس اله داد با بیان اینکه حدود ۱۳ درصد رشــد مصرف برق 
نسبت به سال گذشته رخ داده است، اظهار کرد: تابستان امسال 
علیرغم اینکه بارندگی خوبی رخ داد و این تلقی در ذهن ها وجود 
دارد که با این بارندگی نباید خاموشــی داشــته باشیم، اما با این 
بارندگی تنها 6 هزار مگاوات ظرفیت ذخیره برقابی صورت گرفته 

در نتیجه هنوز هم جای نگرانی در این راستا وجود دارد .
نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف برق هستیم

مدیرعامل بــرق شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان مرکزی 

بابیــان اینکه نیازمنــد همراهی مردم در مدیریــت مصرف برق 
هستیم،افزود:تابســتان امسال از ظرفیت و مشــارکت صنایع و 

کشاورزان برای گذر از پیک استفاده خواهیم کرد .
وی ادامه داد: با مشارکت هوشمندانه صنایع ، کشاورزان ، ادارات 

و مردم در مدیریت مصرف برق ،خاموشی نخواهیم داشت.
30درصد مصرف برق کشور فقط برای  سیستم های 

سرمایشی است
وی گفت: متاســفانه بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی در تابستان 
فقط برای سیســتم های سرمایشــی منازل، ادارات، بخش های 
تجاری و ســایر بخش ها اســت که این افزایش بار سرمایشی در 

کشور به عنوان یک چالش محسوب می شود.
مهندس الــه داد افزود: از حــدود 6۰ هزار مــگاوات پیک ثبت 
شده در سال گذشــته، 22 هزار مگاوات مربوط به سیستم های 

سرمایشی بوده است.
برای اولین بار در کشور ،رونمایی از پروژه خالقانه 

نورگیر طبیعی در توزیع برق استان مرکزی 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  بابیان اینکه 
استفاده از نور طبیعی نقش بسزایی در کاهش مصرف برق دارد، 
درجمع خبرنگاران از پروژه خالقانــه نورگیر طبیعی برای اولین 

بار در کشور در این شرکت رونمایی کرد.
مهندس الــه داد گفت: در کشــور ما نزدیک بــه 2۰درصد برق 
تولیدی به مصرف روشــنایی می رســد و از این مقدار 6۹درصد 

فقط برای روشنایی خانه ها به کار می رود.
اجرای طرح افشاگری برقی در استان مرکزی

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
مرکزی هم در این نشست از اجرای طرح افشاگری برقی خبرداد 
و افزود: از رســانه ها تقاضا داریم در صورت عدم رعایت مدیریت 
مصرف توسط دستگاه های اجرایی ، مصرف آنان رارصد ، رسانه ای 

و افشا کنند.
 رفیعــی در خصوص تفاهم نامه های همکاری با شــرکت توزیع 
برق بیان کرد: سال گذشته ۱52۱  تفاهم نامه مشمول دریافت 
پاداش شــدند که این پاداش ها در قالب پرداخت 66۰ میلیون 

تومان در حــوزه بکارگیــری مولد و ســه میلیارد و 
۹۰۰ میلیون تومان نیــز در حوزه های جلب همکاری 
صنعتی، کشــاورزی ، مشــترکین عمومــی و اداری 

پرداخت شده است.
 93درصد کنتورهای برق دیماندی استان مرکزی 

هوشمند هستند
معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق استان 
مرکزی نیز در این نشســت گفت: 72۳ هزار و ۳۴۰ مشــترک تا 
امروز در شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی از 

خدمات برق استفاده می کنند .
مهنــدس حســین شمســی افــزود: بیش از 
5۰درصد کنتورهای مشترکین عادی دیجیتال 
اســت و ۹۳ درصــد کنتورهــای مشــترکین 
دیماندی نیز هوشــمند اســت  وتا دو ماه دیگر 
کنتورهای کلیه مشــرکین دیماندی به کنتور 

هوشمند مجهز خواهد شد.
راه اندازی سامانه آنالین رویت پذیری 

پیک مصرف برق استان مرکزی
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان مرکزی از راه اندازی 
ســامانه آنالین رویت پذیری پیک مصرف برق استان به صورت 

ویدیو کنفرانس  با حضور وزیرنیرو خبرداد.
مهندس محمد مرادی افزود: شرکت های توزیع برق بار مصرفی 

در ایام شــبانه روز به ویژه در تابستان را به صورت لحظه ای 
رویــت و اقدامــات الزم را برای مدیریــت مصرف و 

کنترل بار انجام می دهند.

اجرایطرحملیقبضسبز
حذفقبوضکاغذیبرقهمزمانباهفتهمحیطزیستدر

استانمرکزی

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

در راستای رونمایی از طرح ملی »قبض سبز« که با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛
مهندس اله داد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خبر داد:

در راستای دســتور مقام عالی وزارت مبنی بر حذف قبوض 
کاغــذی، مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
درخصــوص عدم چــاپ قبــوض کاغذی بــرق و دریافت 
الکترونیکی صورتحساب سبز گفت: از سال گذشته با توجه 
به سیاســت های دولت و وزارت نیرو مبنی بر توسعه دولت 
الکترونیک و همچنین کاهــش آالیندگی هوا و بارترافیک 
شــهری ، شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با ایجاد و 
تکمیل درگاههای مختلف ارتباطی در وب سایت شرکت و 
همچنین اپلیکیشن همراه نیرونگار و شبکه های اجتماعی 
گپ و بله  و عالوه بر آن ارسال پیامک اطالع رسانی و سامانه 
تلفنی سمیع )۳7۱2۱( ، امکان دسترسی آسان مشترکین 

به قبوض مصرفی خود را فراهم آورده است. 
حمید عالقمنــدان ادامــه داد : درحال حاضــر اطالعات 
تماس بیــش از ۸۰% مشــترکین شــرکت جمــع آوری 
گردیده و پیش بینی می گردد تا پایــان تیرماه ۹۸ عملیات 
تکمیل اطالعات 2۰% باقیمانده و راســتی آزمایی اطالعات 
جمع آوری شده تکمیل و نهایی گردد. وی درخصوص %۸۰ 
مشــترکینی که اطالعاتشان دریافت شــده گفت: از حدود 
۱.۴5۰.۰۰۰ مشترک ، اطالعات ۱.۱۸۰.۰۰۰ مشترک و از 
تعداد 2۴۰۰۰ مشــترک فهام ، اطالعات  2۳5۰۰ مشترک 

در بانک مشترکین شرکت ثبت شده است. 
 راههای ارتباطی برای ارائه خدمات و 

پاسخگویی در باره قبوض 
وی درخصــوص درگاههــای الکترونیکی و 
تلفنی این شرکت که به منظور ارائه خدمات و 
پرداخت قبوض طراحی شده اند به  شرح ذیل 

اطالع رسانی نمودند: 
سایت شــرکت )در منوی خدمات غیر 

حضوری(:
 https://epedc.ir 
اپلیکیشن نیرونگار :

  https://niroonegar.epedc.ir
سامانه غیرحضوری سمیع : تماس تلفنی با شماره 5 رقمی 
۳7۱2۱  از طریق تلفن ثابت داخل استان و۳7۱2۱ -۰۳۱ 

از طریق تلفن همراه و ثابت خارج از استان 

پیام کوتاه : ارسال رمز رایانه ۸ رقمی مندرج در قبض برق 
به سرشماره پیامکی  ۱۰۰۰۳7۱2۱ 

ربات خدمات الکترونیک پیام رسان  بله :
  https://bale.im/epedc_bot

ربات خدمات الکترونیک پیام رسان گپ :
  https://gap.im/epedc_bot

  عالقمندان در ادامــه ارائه خدمــات الکترونیک، افزایش 
رضایتمندی مشــترکین، افزایش ســرعت اطالع رسانی، 
کاهش مراجعات حضوری، مشــاهده صورتحساب توسط 
مشــترک باحذف کاغذ و حفظ محیط زیســت، دسترس 
پذیری، افزایش شفافیت کاری، مدیریت مصرف مشترکین 
و اطالع رســانی خاموشــی های  بــا برنامــه را از مزایای 

برنامه های در حال اجرای این شرکت برشمرد.
 

اعالم آغازطرح صرفه جویی برق در ساختمان های 
اداری و عمومی از اول تیرماه 98 درهمایش  

ترویج مصرف بهینه انرژی برق در ادارت استان
در نخســتین همایش آموزشــی مدیــران و رابطان انرژی 
دستگاه های اداری در شــرکت توزیع برق استان  اصفهان 

بر صرفه جویی مصرف برق در اداره های استان تاکید شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان، در ابتدای 
برگزاری ایــن آئین  ودر جمــع مدیران و رابطــان انرژی 
دســتگاه های اداری دو فعالیت مهم و اساســی شرکت در 
ماه های اخیر به منظــور رورت پذیری و مدیریت پیک بار را 

برای حاضرین تشریح نمود.
حمید عالقمندان، در راستای این دو فعالیت ابتدا به معرفی 
ســامانه پایش به منظور رویت پذیری بار برخط شرکت به 
تفکیک شهرســتان ها به منظور کنترل و مدیریت سهمیه 
پیک بار مجاز اســتان و به دنبال آن تجــاوز از پیک تعریف 

شده برای هر شهرستان پرداخت. 
  وی بیان داشــت:2۰۰ دستگاه اداری و اجرایی استان سال 

گذشــته با تغییر ســاعات اداری و انجام اقدامات در جهت 
مصرف بهینه برق بین 2۰ تا ۳۰ مگاوات صرفه جویی کردند 

که امیدواریم امسال این عدد دست کم۳۰ مگاوات باشد.

  عالقمندان با اشــاره به اینکه طرح صرفه جویی در مصرف 
برق ساختمان های اداری و عمومی به طور رسمی از اول تیر  
آغاز می شــود افزود: در ایام پیک در سال گذشته مصرف به 
هزار و 7۳6 مگاوات رسید که امیدواریم امسال با صرفه جویی 

و مصرف بهینه در روزهای گرم از این عدد فراتر نرویم.
وی در ادامــه امکانات اپلیکیشــن نیرونگار بــه منظور ارائه 
خدمات غیرحضوری به مشترکین را برای حضار تشریح نمود 
وازتدابیر و تالش های شــرکت برای حــذف قبوض کاغذی 
برق از جملــه صدور قبض تجمیعی )ســوپرقبض( برای زیر 

مجموعه مشترکین ادارات مرکزی سخن گفت.
لزوم صرفه جویی 10 درصدی مشترکان برق 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان نیز در 
ادامه این همایش گفت:ســهمیه صرفه جویی برق در کشور 
در روزهای گرم و پیک بار برای استان اصفهان ۳۰۰ مگاوات 
است که 5 درصد معادل ۱5 مگاوات ازاین مقدار باید توسط 

دستگاه های اداری و ساختمان های عمومی محقق شود.
مهدی ثقفی با اشــاره به لــزوم صرفه جویــی ۱۰ درصدی 
همه مشترکان گفت: دســتگاهای اداری با شرکت در طرح 
مصرف بهینه می توانند مدیریت مصرف وســایل سرمایشی 
ســاختمان را به ما بســپارند تا از  راه دور این وسایل کنترل 
شــوند و در صورت نیاز در ساعات پیک حدود 2۰ دقیقه این 
وسایل بطور متناوب خاموش شوند. وی افزود: اداراتی که در 
این طرح شرکت کنند بسته تشــویقی 5 تا ۱۰ برابر بر روی 

قبض دریافت می کنند و مشمول تخفیف هم می شوند.
 

کسب دو رتبه برتر ملی و استانی توسط 
دفتر روابط عمومی شرکت

چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی استان با حضور آقای  
دکتر رضایی اســتاندار، آقــای مهندس نوروزی شــهردار، 
آقای دکتر فیروزآبادی رئیس شــورای عالی فضای مجازی 
کشــور و جمعی از مدیران اســتانی و مدیران روابط عمومی  
برگزار گردید. در این مراســم لوح سپاس و 
تندیس طالیــی روابط عمومی ســرآمد در 
بین دســتگاههای اجرایی اســتان به روابط 
عمومی  شــرکت توزیع برق استان اصفهان 

اهدا گردید.
همچنیــن در آســتانه روز روابــط عمومی ، 
ششــمین جشــنواره روابط عمومــی ایران 
درهتل اســتقالل تهران برگــزار گردید. در 
ارزیابی عملکرد روابــط عمومی های ایران ، 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهــان بین 
شرکت های دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی 
منتخب شد و استاندار تهران ، آقای محسنی 
بندپی با اهــدای لوح تقدیــر و تندیس جشــنواره از آقای 
مهنــدس رمضانی ، مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق 

استان اصفهان به دلیل کسب عنوان برتر قدردانی نمود.

اجرایحذفقبوضکاغذیدراستاناصفهان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان :خداحافظی با قبوض کاغذی برق با استفاده از بسترهای الکترونیکی
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره شانزدهم
تیـر1398

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان خبر داد:

قطعبرقادارههایدولتی
پرمصـرف

 مدیرعامــل توزیع بــرق هرمزگان گفت: بر اســاس پایش لحظــه ای برق، 45 
مشترک که بیشــتر آن ها اداره های دولتی هستند به وضعیت قرمز رسیده و 

برق آن ها را قطع  شده است و 31 مشترک نیز اخطار گرفتند.

مهندس محمد ذاکری در نشســت خبری بــا بیان اینکه 
صرفه جویــی ده درصــدی مصرف بــرق، موجب کاهش 
بیســت درصدی هزینه هــای مشــترکان در هرمــزگان 
می شود؛ گفت: الگوی مصرف مشــترکان خانگی ماهانه 
سه هزار کیلووات ســاعت تعیین شده است که در صورت 
مصرف بیشــتر، بهای برق آنان ۱6 درصد، بیش از تعرفه 

اعالم شده محاسبه می شود.
وی با اشــاره به اینکــه افزایش ۱6 درصــدی بهای برق 
مشترکان پرمصرف، دریافت یارانه کمتر از دولت در بهای 
برق مصرفی اســت، تصریح کرد: افزایش مصرف جهشی 
2۰۰ مگاواتی برق در دو هفته گذشــته موجب وارد شدن 

آسیب به تأسیسات و وسایل خانگی می شود.
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان با اشــاره به اینکه امسال 
مصرف برق ۴ درصد بیشــتر از مدت مشابه پارسال است، 
اظهار کرد: عبور از پیک مصرف در هفته جاری و رسیدن 
به دو هــزار و 2۰۰ مــگاوات به معنی شــرایط بحرانی و 

خاموشی های احتمالی از پیامدهای آن است.
ذاکری بابیــان اینکه اکنــون با حفظ پایداری شــبکه و 
مدیریت مصرف هیچ مورد خاموشی به لحاظ کمبود برق 
وجود ندارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه شبکه برق کشور 
متصل و سراســری اســت، افزایش موج گرما در مناطق 
مرکزی، بار بیشــتری را بر شــبکه تحمیــل می کند که 

نیازمند نهضت ملی در مدیریت مصرف است.

مدیرعامل توزیــع برق هرمزگان اضافه کــرد: 7۰ درصد 
مشترکان استان خانگی هستند و مدیریت مصرف خانگی 

کاهش مؤثری در مصرف برق خواهد داشت.
ذاکری با اشــاره به اینکه بر اســاس پایش لحظه ای برق 
۴5 مشترک که بیشــتر آن ها اداره های دولتی هستند به 
وضعیت قرمز رســیده و برق آن ها را قطع  شده است و ۳۱ 
مشــترک نیز اخطار گرفتند، عنوان کرد: تاکنون 5 هزار و 
۸۰۰ مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده است که 

حدود یک درصد از مشترکان خانگی را شامل می شود.
وی با بیان اینکه مصرف برق اســتان با رسیدن به 2 هزار 
و ۱6۰ مگاوات، به اوج مصرف شــهریور پارســال رسید، 
خاطرنشان کرد: میزان ظرفیت تولید برق استان 2 هزار و 
2۰۰ مگاوات است و در صورت عبور مصرف از این میزان، 

شبکه برق با اختالل مواجه می شود.
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان عنوان کرد: در استان 6۸۰ 
هزار مشترک داریم که از این شــمار 56۰ هزار مشترک 

معادل ۸2 درصد مشترک خانگی هستند.
ذاکری با اشاره به اینکه 7۰ درصد برق استان را مشترکین 
خانگی مصرف می کنند، به مشترکین خانگی توصیه کرد 
در ساعت های اوج مصرف برق- ســاعت های ۱۳ تا ۱7 از 

وسایل پرمصرف استفاده نکنند.
وی همچنیــن تنظیم درجه کولــر روی 2۴ درجه، ایجاد 
سایبان روی وسایل سرمایشی و سرویس آن ها را از دیگر 

راهکار های صرفه جویی در مصرف برق عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق در ادامه از اجرای 
طرح حذف قبض کاغذی برق در استان خبر داد؛ و گفت: 
این طرح از خردادماه آغاز شــده و پــس از تکمیل بانک 
اطالعاتی مشترکان اجرا می شود. به گفته وی، مشترکان 
می توانند بــرای دریافت قبض برق به صــورت پیامکی از 
طریق ثبت نام پیامکی و ثبت شماره تلفن همراه در سایت 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و همچنین مراجعه به 

دفاتر پیشخوان دولت اقدام کنند.
ذاکــری اضافــه کــرد: مشــترکان به منظــور ثبت نام 
پیامکــی می توانند شــماره ۸ رقمی اشــتراک خود را به 
۱۰۰۰۰76۱۱2۱ پیامــک کننــد. در روش دیگر نیز با 
www.hedc. مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به نشانی
co.ir و ثبت شماره تلفن همراه خود در این طرح ثبت نام 
کنند. مشــترکین همچنین می توانند با مراجعه به دفاتر 

پیشخوان دولت در طرح قبض پیامکی ثبت نام کنند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اظهار داشــت: 
پس از ثبت تلفن همراه مشــترکین، به جای ارسال برگه 
صورتحساب، قبض برق مصرفی به صورت پیامک به اطالع 
مشترک خواهد رسید. وی با اشــاره به مزایای اجرای این 
طرح گفت: حذف هزینه های چاپ قبض و تسریع در اعالم 
بهای برق مصرفی به مشــترکین از مزایــای طرح قبض 

پیامکی برق است.
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طرحهایتشویقی
درانتظارمشترکینکممصرفبرق

قبوض الکترونیکی، جایگزین قبوض کاغذی برق می شود

معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس از برنامه ریزی بــرای جایگزینی قبوض 
الکترونیکی به جای قبوض کاغذی در این اســتان از ابتدای 

مهرماه سال جاری خبر داد.
  معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس از برنامه ریزی بــرای جایگزینی قبوض 
الکترونیکی به جای قبوض کاغذی در این اســتان از ابتدای 
مهرماه ســال جاری خبــر داد. مهدی طالبی بــا اعالم این 
خبرگفت: این طرح به منظور رفاه حال مشترکین برق استان 
و صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیــری از هدر رفت کاغذ، 
از ابتدای مهرماه امســال راه اندازی خواهد شد و مشترکین 

الزم است شناســه قبض ۱۳رقمی درج شــده روی قبوض 
برق را از طریق شــماره تلفن همراه خود به شماره پیام کوتاه 
۳۰۰۰7۴۱2۱ پیامک نمایند. وی با اشــاره به اینکه استان 
فارس دارای ۹5۰ هزار مشترک برق است، افزود: هزینه چاپ 
و توزیع قبض مشترکین استان در یک سال معادل 2 میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان بوده که با الکترونیکی شدن قبوض، 
ضمن کمک به محیط زیســت ، سالیانه ۴۰۰ میلیون تومان 
نیزدر مصرف کاغذ صرفه جویی خواهد شد.طالبی، در بخش 
دیگری از سخنان خود به تشریح برخی از اقدامات انجام شده 
در این شرکت در راستای حذف قبوض کاغذی برق پرداخت 
و گفت: تهیه سامانه ثبت شــماره موبایل مشترک به صورت 
خوداظهاری با ارســال شناســه قبض توســط مشترک به 
شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰7۴۱2۱ و ثبت خودکار در سیستم 
جامع ، اطالع رسانی به مشــترکین از طریق فضای مجازی، 
روزنامه های محلی، نصــب بنر و مکاتبــه بافرمانداری ها و 
اداره ها در شهرستان ها و برداشــت اطالعات تماسی تلفن 
همراه  مشترکین توســط مأمورین قرائت ازجمله این موارد 
می باشند. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس، اظهار داشت: با برداشت اطالعات 
تلفن همراه بیش از ۹۳ درصد مشترکان دیماندی و ۸۰ درصد 
مشترکین عادی، تاکنون امکان اطالع از میزان بدهی توسط 

مشترک با ارسال شــماره پرونده به سامانه ۳۰۰۰7۴۱2۱ 
فراهم گردیده اســت.طالبی ، در بخش دیگری از ســخنان 
خــود به رونمایی از نرم افزار آندرویدی مشــاهده قبوض در 
آینده نزدیک  اشاره کرد وگفت: مشترکین می توانند با نصب 
این نرم افزار بر روی گوشی تلفن همراه خود، امکان مشاهده 
آنالین اطالعات قبوض جاری و دوره های گذشته و همچنین 
پرداخت صورت حساب خود را داشته باشند. وی یادآورشد: 
مشترکین با اســتفاده از این نرم افزارهمچنین می توانند با 
پایش و مقایسه مصارف ماه های مختلف به صورت نموداری 
نسبت به بهینه نمودن مصرف انرژی و کاهش هزینه های برق 

مصرفی خانوار اقدام نمایند.     

احمدرضا خسروی ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  در 
مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس گفت: 

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مصاحبه 
با خبرنگار صدا و ســیمای مرکز فارس گفــت: از اول خرداد 
مشــترکین برق خانگی که ۱۰ درصــد در مصرف برق صرفه 

جویی کنند، تا 2۰ درصد تخفیف می گیرند.
  مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان فارس  در 
مصاحبه با خبرنگار صدا و ســیمای مرکز فارس گفت: از اول 
خرداد مشــترکین برق خانگی که ۱۰ درصد در مصرف برق 
صرفه جویی کنند، تا 2۰ درصد تخفیف می گیرند. احمدرضا 
خسروی با بیان این که در این طرح تنبیه نیز وجود دارد افزود: 
مشترکینی که نسبت به پارسال افزایش مصرف برق داشته 
باشند تا ۱6 درصد مبلغ قبض جریمه می شوند. وی یادآورشد: 
در صورتی که مشــترکین ۱۰ درصــد در مصرف برق صرفه 
جویی کنند، برق بیش از ۴۰ هزار خانوار تامین خواهد شد و 
بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی بدون خاموشــی ادامه فعالیت 
می دهند.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس افزود: 

اوج مصرف از ســاعت ۱2 تا ۱۸ است و در این ساعات نباید از 
لوازم برقی پر مصرف استفاده کرد.

  تعیین سیاست های تشویقی مدیریت مصرف، 
برای صنایع استان فارس

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تعیین 
سیاست های تشــویقی مدیریت مصرف برای صنایع همکار 
این استان خبر داد. احمدرضا خسروی اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت تامین برق مطمئن و پایدار براي کلیه مشــترکین 
در ماه هاي گرم ســال، همکاري نزدیک صنایع استان با این 
شرکت می تواند در دستیابی به این امر مهم  بسیارتاثیرگذار 
باشــد . وی ادامه داد: چنانچه صنایع استان در بازه زمانی۱6 
خرداد تا ۱5 شــهریور ماه ســال جاری، روزانــه حداقل ۱۰ 
درصد در ســاعات اوج بار مصرف خودراکاهش دهند، عالوه 
بربهره مندی ازپاداش های تشــویقی، در لیست عدم قطع یا 
اولویت پایین تر قطع احتمالی برق قرار می گیرند.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان در ادامه ضمن اشــاره به 
سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده  از سوی این شرکت 
جهت صنایع استان گفت:  صنایع استان با شرکت در طرح های 

ذخیره عملیاتی ، کاهش یا قطع بار2۴ ساعته صنایع، جابجایی 
تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته، 
کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار ، تعیین ساعت 
کار برنامــه ریزی شــده صنایع و همچنین طــرح مولد های 
اضطــراری خود تامین مــی توانند از پاداش های تشــویقی  
بهره مند گردند.خسروی، از پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد ریال 
پاداش همکاری به صنایع همکاری کننده در اســتان در سال 
گذشته خبر داد و بیان داشــت: همکاری ۴۱۴ واحد صنعتی 
در برنامه های پاســخگویی بار وهمچنین ترویج اســتفاده از 
تکنولوژی های نوین از دیگر سیاست های بهینه سازی مصرف 
این شرکت در سال ۹7 جهت صنایع استان بودند که همگی 
تحقق یافتند.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
فارس در رابطه با ســهمیه ابالغی از سوی شرکت توانیر برای 
سال ۹۸ نیز گفت: ســهمیه ابالغی کاهش پیک بار سال ۹۸، 
از سوی شــرکت توانیر برای شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس جهت تابستان سال جاری، به میزان 5/2۰۴) دویست و 
چهار و نیم ( مگاوات تعیین شده است که امیدواریم با همکاری 

تمامی مشترکین بتوانیم به آن دست یابیم.
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در ســالیان اخیر، ارتقاء آگاهی و دانش مردم در خصوص پیامدهای ناگــوار تغییر اقلیم بر محیط 
زیســت، اقتصاد و عدالت اجتماعی کم و بیش موجب بوجود آمدن یک مطالبــه بین المللی برای 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مختلف دنیا شده است.
در این میان، شهرنشــینی و تبدیل شهرها به کالنشهرها موجب شده اســت تا شهرها مهمترین و 
بزرگترین مصرف کننده انرژی و در نتیجه بزرگترین منتشــر کننده گازهای گلخانه ای شــوند. بر 
اساس آمار ســازمان ملل، شهرها حدود 75 % مصرف منابع طبیعی دنیا، ۸۰ % انرژی عرضه شده  و 
75 % انتشــار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده اند. شهرها هم اکنون محل سکونت بیش 
از نیمی از جمعیت جهان هســتند و پیش بینی می شــود که که این مقدار تا سال 2۰5۰ به 7۰ % 
افزایش یابد. در سطح محلی، انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده اثرات مخربی بر سالمتی و کیفیت 
زندگی می گذارد و هزینــه های فراوان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی را به جامعه تحمیل 
می کنند. در این میان برخی از شــهرها در کشورهای در حال توســعه یک رشد شدیدی را تجربه 
نموده اند که این امر موجب بوجود آمدن مشکالت چند وجهی شده است. بعنوان مثال رشد سریع 
جمعیت، افزایش آلودگی محیط زیست، شــکل گیری ترافیک های سنگین که همه اینها موجب 

افزایش شدید مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی دیگر شده اند.
در کشــور ما به عنوان یک کشور نفت خیز، حتی مشــکالت پیچیده تر است چرا که عالوه بر موارد 
مذکور، عرضه انرژی ارزان قیمــت و یارانه ای عامل مهم دیگری در افزایش شــدید مصرف منابع 
فسیلی بوده که مشــکالت بســیار زیادی را برای بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران به 
وجود آورده است. این موارد شامل افزایش بیماریها و نرخ مرگ و میر به خصوص در مواقع وارونگی 
هوا، کاهش قابلیت اطمینان سیســتم عرضه انرژی) برق در تابســتان و گاز در زمستان(، افزایش 
ریسک همانند آتش ســوزی ها، حوادث و انفجارها به دلیل وجود شبکه های گسترده گاز و برق در 
سطح شــهرها، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساختار های انرژی و همچنین افت درآمد ملی به 
دلیل کاهش توان صادرات انرژی می باشــند. عالوه بر اینها، کاهش نزوالت جوی، افزایش تدریجی 
دمای هوا، همه و همه نتیجه تغییرات اقلیمی به دلیل افزایش مصرف سوخت های فسیلی در چند 
دهه گذشــته بوده اســت. بدون تردید، کاهش مصرف انرژیهای حاصل از منابع فسیلی هم موجب 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و آالینده می شــود و هم کاهش ســرمایه گذاری برای توسعه، 
حفظ و نگهداری زیرســاختهای انرژی را بدنبال خواهد داشت. از طرف دیگر بدلیل افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه عرضه انرژی،  فرصت دسترســی به انرژی را به کل جامعه افزایش می دهد. بعبارت 
بهتر، مدیریت مصرف انرژی محرکی بسیار قوی برای حرکت کشور به سمت توسعه پایدار می باشد.
حال با این مقدمه خالی از لطف نیست تا وضعیت مصرف انرژی در کشور را درطی چندین دهه اخیر 
بخصوص وضعیت مصرف انرژی الکتریکی را در بخش خانگی کشــور بررسی نمائیم تا مشخص شود 

که روند و رویکرد مصرف انرژی چگونه بوده است.  
بر اســاس اطالعات منتشر شده توسط شرکت توانیر، روند مصرف مشــترکین خانگی در شکل) ۱(  

نشان داده شده است. 
بر این اســاس مصرف یک خانوار ایرانی بطور متوســط از 2۳۹2 کیلواتســاعت در سال ۱۳7۹ به 
2۹6۸ کیلواتساعت در ســال ۱۳۹6 رسیده است. بعبارت دیگر رشــد مصرف برق هر خانوار ایرانی 

سال 2۴ درصد بوده است و این در حالیســت که فناوری تجهیزات در مــدت این ۱7 
مصرف کننده انــرژی در بخش خانگی و همچنیــن معماری و 

اســتانداردهای مربوطه بصورت قابل توجهی پیشرفت داشــته اند. بعنوان مثال بجای المپهای پر 
مصرف رشته ای، المپهای کم مصرف  جایگزین شده اند که مصرف برق آنها نسبت به المپهای رشته 
ای بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته اســت یا اینکه مصرف یخچــال و فریزرهای جدید بیش از %5۰ 
نسبت به نمونه های قدیمی کاهش داشته است. بعد خانوارها و سطح زیربنا کاهش داشته و مقررات 
ملی ســاختمان )مبحث ۱۹( در ساختمان سازی اجباری شده اســت. اطالعات و سطح تحصیالت 
مردم افزایش یافته و حتی حضور افراد در منازل در بســیاری از موارد به دلیل شــاغل بودن اعضای 
خانواده کاهش یافته است. لذا انتظار منطقی این می باشد که نه تنها مصرف انرژی خانوارها افزایش 
نیابد الاقل ثابت بماند. حال ســئوال اینست آیا واقعا مصرف برق مشــترکین خانگی متناسب با نیاز 
بوده اســت؟ آیا قیمت ارزان برق عامل بی دقتی در افزایش مصرف برق بخصوص در بخش برخوردار 
جامعه شــده اســت؟ آیا اکثریت مردم به محصوالت پربازده و جدید دسترســی ندارند؟ آیا مردم از 
اهمیت مدیریت مصرف بر توســعه پایدار کشور اطالع و آگاهی کافی ندارند؟ در ادامه و در شکل )2( 

اثر افزایش مصرف برق خانوارها در سطح کشور نشان داده شده است.
 

شکل)1(- روند مصرف انرژی مشترکین خانگی کشور از سال 1379 تا سال 1396

 در این منحنی مالحظه می شود که  با توجه به افزایش تعداد خانوارها و همچنین رشد مصرف برق،  
روند مصرف برق بخش خانگی با شیب بسیار زیادی در حال افزایش است. همچنین جهت مقایسه 

مصرف بخش صنعتی نیز در آن ارائه شده است.
 

شکل )2(- روند مصارف برق خانگی و صنعتی در کشور از سال 1379 تا 1396

در این شــکل مصرف بخش خانگی در ســال ۱۳7۹ از ۳۱266 میلیون کیلواتســاعت به ۸۳۴۰۳ 
میلیون کیلواتساعت در ســال ۱۳۹6 افزایش یافته اســت. یعنی در طی این ۱7 سال مصرف برق 
بخش خانگی ۱67% افزایش یافته است و بدون شک توســعه زیرساختهای انرژی برای تامین این 
رشد شتابان تقاضا بسیار پر هزینه بوده و فشار سنگینی را هم به اقتصاد و هم به منابع فسیلی کشور 
تحمیل نموده است. مشکل مهمتر این بوده است که مصرف بخش خانگی که غیر مولد بوده برابر با 
مصرف بخش صنعت بوده که مولد و اشتغال زا و ثروت آفرین می باشد. حال مناسب است که نگاهی 
نیز به آمار و ارقام مصرف انرژی الکتریکی در دنیا و روند تغییر مصرف آنها انداخته و سپس مقایسه 

گردند.
بر اســاس اطالت آژانس بین المللی انرژی در کشورهای توسعه یافته  روند مصرف انرژی الکتریکی 
کند شده است و حتی در برخی موارد کاهشی نیز می باشد. بعنوان مثال در آلمان در بخش خانگی،  
مشــترکین  ۱۰% تا ۳۰% هزینه کمتری را در سال 2۰۱6 صرف نموده اند و در بخش صنعت شدت 
انرژی 2۰% کاهش یافته اســت. مدیریت مصرف موجب شده است تا  در دنیا در سال 2۰۱6 حدود 

۱2% انرژی کمتری نسبت به روند مصرف انرژی موجود در سال 2۰۰۰  مصرف شود.  
در شــکل )۳( افزایش کارائی کشور های مختلف در سال 2۰۱6 نســبت به سال 2۰۰۰ نشان داده 
شده است. بر این اساس کشــور ایرلند با حدود 27% افزایش کارایی باالترین و برزیل با 2% کاهش 
کارایی پایین ترین اعداد این نمودار بوده اند و متوســط رشد کارائی در این کشورها در حدود ۱2 تا 

۱۳ درصد بوده است.
 

شکل)3(- افزایش کارائی انرژی در کشورهای مختلف در سال 2016 نسبت به سال 2000

براساس اطالعات منتشر شده توسط اتحادیه اروپا، در کشورهای اتحادیه اروپا)EU-28(  مصرف 
برق  هر خانوار در ۱۰ سال گذشــته از 2۰۰5 تا 2۰۱۴ در این کشورها نه تنها افزایش نداشته است 

بلکه در حدود ۱2 درصد نیز کاهش داشته است. 
در شکل )۴( روند مصرف برق در بخشهای مختلف از سال 2۰۰۰ تا 
سال 2۰۱۴ در 2۸ کشــور عضو اتحادیه اروپا نشان داده شده است. 
بر این اســاس اوال مصرف بخش صنعتی یا مولد جامعه بسیار بیش 
از از بخــش خانگی بوده و ثانیا کل مصرف بــرق بخش خانگی  این 
2۸ کشور از 7۱۸ تراوتساعت به 7۸5 تراواتساعت در طی ۱۴ سال 
رسیده اســت بعبارت دیگر رشــد مصرف برق در بخش خانگی در 

این کشــورها مجموعا تنها در حدود ۹/۴ % بوده است که آنهم 
احتماال مربــوط به افزایش جمعیت بوده اســت. همچنین 

روند منحنی مصرف بخش خانگی از ســال 2۰۱۰ به بعد 
نشان دهنده شروع شــیب منفی مصرف شده است که 
بنظر هماهنگ با هدف گــذاری اتحادیه اروپا مبنی بر 

2۰ درصد کاهش مصرف انرژی تا سال 2۰2۰ بوده است.
 

شکل)4(- روند تغییر مصرف انرژی الکتریکی در 28 کشور اروپایی از سال 2000 تا سال 2014

هم اکنون، مقایســه وضعیت مصرف و روند تغییرات آن از ســال ۱۳7۹ هجری شمســی )2۰۰۰ 
میالدی(  در ایران و 2۸ کشــور اتحادیه اروپا )شــکلهای 2 و ۴( تا ســالهای اخیر نشاندهنده این 
واقعیت است که در کشور ما برخالف رویه کشورهای توســعه یافته و خصوصا عضو اتحادیه اروپا و 
علیرغم ارتقاء تکنولوژی تجهیزات مصرف کننده انــرژی، مصرف انرژی الکتریکی نه تنها کاهش و 
یا حداقل ثابت نمانده است بلکه شدیدا نیز افزایش یافته است و بنظر میرسد که این روند همچنان 
ادامه یابد. پرواضح است که امکان توسعه زیرساختهای انرژی با چنین سرعتی نه از نظر اقتصادی، 
نه از نظر منابع هیدروکربوری و نه از نظر اکولوژیکی برای کشــور فراهم نبوده و در آینده نه چندان 

دوری کشور با بحرانهای مختلف اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
بنظر میرســد با توجه به ارتقاء تکنولوژیکی تجهیزات مصرف کننده انرژی خانوارهای ایرانی که یا 
از طریق واردات و یا از طریق همکاری کارخانجات تولید کننده داخلی با کشــورهای پیشرفته دنیا 
صورت می گیرد، این رشد مصرف انرژی در بخش خانگی می بایستی بیشتر از طریق تغییر در رفتار 
مصرفی مشترکین توســط خود مردم یا به کمک شــرکتهای ارائه دهنده خدمات انرژی به تدریج 
کنترل و تعدیل یابد. همچنین ارتقاء پیوسته اســتانداردهای مصرف انرژی، پایش و مونیتورینگ 
محصوالت وارداتی و یا تولیدی به منظور انطباق با اســتانداردهای تدوین شــده محموعه اقدامات 
نسبتا کم هزینه و حاکمیتی می باشــند که میتواند به کاهش رشد تقاضای برق بخصوص در بلند 
مدت کمــک فراوانی نماید. بعنــوان آخرین راهــکار، جایگزینی 
تجهیزات قدیمی پر مصــرف همانند یخچال و فریزرهای قدیمی 
با نمونه های جدیــد و پربازده میتواند تاثیر شــایانی بر کاهش 

تقاضای انرژی در بخش خانگی در کشور داشته باشد. 

مدیریتمصرفراهیبهسویتوسعهپایدار
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W e  a r e  A B B A N

مجموعه آب بان صنعتگران در راستای 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، 
کوشــا و آموزش دیده در واحد R & D نسبت به طراحی و ساخت دستگاه های تست 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 استفاده از این دانش در جهت 
تولید محصوالت جدید و بهبود یافته، توانســته است بســیاری از نیازهای صنعت آب و 
فاضالب کشور را برطرف ساخته و در این راستا نسبت به طراحی و ساخت دستگاه تست 

مدل ABBAN HA1 مطابق با الزامات بین المللی اقدام نماید.
هــم اکنون شــرکت آب بان صنعتگــران به لحــاظ کیفیت بــاالی محصوالت و نیــز ابتکار 
و نوآوری در طراحی و ســاخت دســتگاه های تســت همــواره مورد تاییــد مراجع ذیربط، 
متخصصان و مصرف کنندگان بوده و ضمن تایید تطابق نتایج حاصل از تســت های انجام 
شده با نمونه های انجام پذیرفته توسط آزمایشگاه 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 تســت کنتور آب مدل ABBAN HA1 برای انجام تســت دقت، تســت فشار و 
تســت 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.
دستگاه ABBAN HA1 به صورت اتوماتیک عملیات تســت، قرائت و محاسبات را انجام 
داده و نتایــج حاصل از آن در مانیتور دســتگاه نمایش داده می شــود و همچنین قابلیت 
ذخیره ســازی و چاپ اطالعات مربوطه را دارا می باشــد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد 
این دســتگاه مجهز بودن به نرم افزار بومی ) ربان فارسی ( جهت سهولت امکان کنترل و 

پایش اتوماتیک کلیه فرآیندهای تست می باشد.

دستگاه تست کنتور آب
ABBAN - HA1

تلفن :    88244220
فکس :  43855400

 www.abbanco.com
 info@abbanco.com

دفتر مرکزی:  تهران، بزرگراه جالل آل احمد، خیابان شهید آرش مهر،  خیابان سی ام پالک 1، واحد5
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