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وزیر نیرو گفت: بر اســاس آمار سازمان ملل جمعیت 
روستایی برق دار در سطح دنیا حدود 76 درصد است 
ولی در کشــور ما این رقم به 99.7 درصد رسیده است 
و تنها 0.3 درصد جمعیت روستایی فاقد برق هستند 
که تا پایان دولت دوازدهم برق مورد نیاز روســتائیان 

باقی مانده نیز تامین خواهد شد.
رضا اردکانیان با اشــاره به تاسیس شرکت های آب و 
فاضالب در سال 81، گفت: از سال 81 تا پیش از شروع 
به کار دولت یازدهم در سال 92 به طور متوسط هر سال 
260 روستا به شبکه آب سالم و پایدار وصل شده بودند 
ولی از ســال 92 تاکنون به طور متوسط سالیانه یک 
هزار و 690 روستا از شبکه آب سالم برخوردار شده اند.
وی با اشاره به افزایش 6.5 برابری آبرسانی به روستاهای 
کشور در دولت تدبیر و امید، ادامه داد: تا سال 81 حدود 
900 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور به آب سالم و 
پایدار دسترسی داشته اند ولی از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون با اجازات مقام معظم رهبری برای اســتفاده 
از منابع صندوق توســعه ملی توانسته ایم طی 6 سال 
اخیر به بیش از 6.7 میلیون نفر از جمعیت روســتایی 
کشور آبرسانی کنیم و بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته این رقم تــا پایان دولت دوازدهم به 10 میلیون 

نفر خواهید رسید.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکه پیــش از پیروزی انقالب 
اسالمی تنها چهار تصفیه خانه فاضالب در کشور فعال 
بوده اســت، اضافه کرد: پس از انقالب این کار سرعت 
گرفت و تا پیش از شروع دولت تدبیر و امید 142 واحد 
در کشــور فعال بوده اســت و در طی 6 سال اخیر 76 

تصفیه خانه فاضالب دیگر نیز وارد مدار شده است.
اردکانیان با تأکید بر اینکه تا پایان امسال هر هفته یک 
تصفیه خانه فاضالب به بهره برداری می رســد، افزود: 
همچنین در حال حاضر هر هفته 30 روســتا به شبکه 
آب سالم و پایدار متصل می شوند و هر 45 روز نیز یک 

تصفیه خانه آب در کشور افتتاح خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه روند برق رســانی به روستاهای 
کشــور پس از پیروزی انقالب اسالمی سرعت بسیار 
خوبی داشته اســت، بیان کرد: در مدت زمان فعالیت 
دولت تدبیر و امید توانســته ایم هر هفته به 9 روستای 

کشور برق رسانی کنیم.
وزیر نیــرو تأکید کرد: بر اســاس آمار ســازمان ملل 
جمعیت روســتایی برق دار در ســطح دنیا حدود 76 
درصد است ولی در کشــور ما این رقم به 99.7 درصد 
رسیده است و تنها 0.3 درصد جمعیت روستایی فاقد 
برق هستند که تا پایان دولت دوازدهم برق مورد نیاز 

روستائیان باقی مانده نیز تامین خواهد شد.

 هر هفته یک تصفیه خانه فاضالب 
به بهره برداری می رسد

وزیر نیرو با اشــاره به بهره برداری از 15 نیروگاه جدید 
در طول یک سال گذشــته، گفت: تا پایان امسال نیز 
حدود ســه هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور 

افزوده خواهد شد.
رضا اردکانیان بــا تأکید بر اینکه بــا همراهی تمامی 
مشترکان برق کشور تابستان امسال را بدون خاموشی 
ســپری کرده ایم، ادامه داد: در طی یک سال گذشته 
توانسته ایم با بهره برداری از 15 نیروگاه جدید در 12 
استان کشور حدود سه هزار و 251 مگاوات به ظرفیت 
تولید برق کشــور بیفزایم و رکورد جدیدی را در این 

زمینه ثبت کنیم.
وی افزود: همکاران صنعت برق در بخش های پژوهشی 
نیز توانســته اند با تغییراتی در سیستم کار نیروگاه ها 
و بهبــود عملکرد واحدهای موجــود 564 مگاوات به 
ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنند تا جمعاً برای پیک 
تابستان 98 در حدود سه هزار و 815 مگاوات افزایش 

تولید برق داشته باشیم.

وزیر نیــرو تأکید کــرد: همچنین در تابســتان 98 
توانسته ایم با اجرای 11 برنامه مدیریت مصرف بیش 
از سه هزار و 800 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی 
کنیم و رکورد جدیدی را در این بخش به ثبت برسانیم.
اردکانیان تصریح کرد: در تالشــیم تا در تابستان های 
پیش رو نیــز این عادت خوب را حفظ کــرده و باز هم 

رکورد مدیریت مصرف برق را بشکنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه 
در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید به بیش از 10 
هزار و 200 روستای کشور آبرسانی شده است، عنوان 
کرد: در طی 6 سال اخیر جمعیتی بالغ بر 6.7 میلیون 
نفر از هم وطنان روستایی از ما شبکه آب سالم و پایدار 

برخوردار شده اند.
وزیر نیرو تأکید کرد: این روند تا پایان دولت دوازدهم 
به گونه ای ادامه پیدا خواهد کــرد که هر هفته به 30 
روستای کشور آبرسانی شود تا در انتهای دولت تدبیر 
و امیــد به رکورد آبرســانی بــه 10 میلیون جمعیت 

روستایی دست پیدا کنیم.
اردکانیان با اشــاره به اینکه تا پایان امسال یک هزار و 
124 روستای دیگر به شبکه آب سالم و پایدار متصل 
خواهند شد، بیان کرد: همچنین بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته تا انتهای امســال در 9 استان کشور 10 

سد بزرگ به بهره برداری خواهد رسید.
وی با تأکیــد بر اینکه تــا پایان ســال 98 تعداد 29 
تصفیه خانه فاضالب در 16 اســتان کشــور وارد مدار 
خواهد شــد، اضافه کرد: بر این اساس تا پایان سال هر 
هفته یک تصفیه خانه فاضالب به بهره برداری خواهد 

رسید.
وزیر نیرو با اشــاره به افتتاح 12 تصفیه خانه آب در 9 
استان کشور، اظهار کرد: همچنین در بخش برق نیز تا 
پایان سال حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 

کشور افزوده خواهد شد.

تا پایـان دولـت دوازدهـم
 تمـام روستاهـای کشـور
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خروجی از مصب را استحصال نموده و مانع از ورود ثروت سیالب به دریا شد.
 بنا به تعریف، مخزن ســاحلی عبارت اســت از یک مخزن آب شــیرین که در دریا یا در مصب یک 
رودخانه برای مهار آب های ســیالبی ورودی به دریا واقع شده اســت. همه مخازن سطحی نیاز به 
مانعی غیرقابل نفوذ بین آب شــیرین و آب شور دریا دارند. دو نســل از این فناوری گذشته است. 
در نســل اول آن، تمام و یا قســمتی از عرض مصب توســط یک دیوار نفوذناپذیر مسدود شده و با 

کارگذاری دریچه، آب زمان سیالب را روانه مخزن می کنند. مالحظه می شود که مخزن ایجادشده 
یا در باالدســت مانع عرض قرار دارد و یا اینکه در مجاورت یکی از ســواحل مصب، مخزن ساحلی 
شکل می گیرد. این نســل از فناوری به دلیل عدم تعرض و مداخله در محیط مصب به تدریج جای 
خود را به نســل دوم داده است.  در نسل دوم، یک تغییر عمده داده  شــده است. جانمائی مخزن به 
دریا منتقل  شده اســت و با کمک دریچه هایی که در یکی از مقاطع عرضی مصب گذاشته می شود، 
جریان های سیالبی روانه مخزن ساحلی می شوند. عالوه بر آن، با ایجاد یک پرده یا غشاء 
نرم نفوذناپذیر مخزن حائلی محتوی آب شــور نفوذی از دریا بین ذخیره آب شــیرین 
حاصله از جریان رودخانه ای و ســد اصلی ایجاد می گردد. با چنیــن تدبیری از اختالط 
مستقیم آب شور دریا با آب شیرین مخزن ناشی از اثرات مستمر امواج ساحلی جلوگیری 
می شــود. قابل ذکر اینکه در انتهای مخزن نیز دریچه هایی جهت تخلیه آب شــور تعبیه 
می شود. کیفیت آب این مخزن با توجه به بیالن آب ورودی و خروجی و همچنین حجم 
آن طی یــک دوره زمانی که به مقیــاس زمانی از آن نام برده می شــود، به تدریج بهبود 

می یابد.
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مخازن ساحلی، روشی نوآورانه برای 
تأمین آب از سیالب های مهارنشدنی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
در  ويژه بهپيامدهاي محيط زيستي اندك ( به هزينه ساخت و نگهداري بسيار پائين، توان مي، آوري فنمزاياي اين از عمده  

صفر، عدم نياز  پسماند اندك نرخ تبخير،ميزان  ،عدم نياز به جابجا كردن مردم مصرف انرژي ناچيز،مخازن)،  گونه ايننسل دوم 
پوشش در  اختاللعدم ، و رودخانهآبخيز ضرر و زيان به حوضه عدم  تصرف اراضي و نبود خسارت مخزن، عمر مفيد زياد،

  .دكراشاره  غيرعامل كاربرد در پدافندو  اقتصادي هاي فعاليت امكان توسعه اراضي، جنگلي و عدم استغراق
حوزه مديريت سيالب در زمان بحران نقش تكميلي در مهار سيالب د در توان ميدر كنار مزاياي فوق، راهبرد مخزن ساحلي  

د به اتكاي وجود مخازن ساحلي، بخشي از آب توان ميوقوع سيالب، مديريت سد  هشدارباشد. در زمان داشته توسط سدها 
 ساحلي نمايد.مخازن مخزن سد را جهت جذب سيالب رهاسازي و روانه 

اميدوار  توان ميوليكن  نداردآب  تأمينمتعارف  هاي حل راهساير  بهخازن شباهت چنداني م گونه اين مطالعات نكته آخر اينكه 
باالي فني تخصصي توان همچنين هوشمندي و چين و هندوستان و  يكشورها ساله بيستاز تجارب  استفادهبا كه  بود

 آناز مطلوب فاده تاين فناوري و اس يساز يبومشاهد انتقال و توانيم بدر آينده نزديك  ،و دانش فني موجود كارشناسان داخلي
 .باشيمكشور  سيالبمديريت  حوزهدر 

 شـود  ميوارد دريا  مستقيماًي كه سد دارند و پس از كاركرد نيروگاه آب ايه رودخانهاحداث سد وجود ندارد و يا حتي در امتداد 
  مطرح باشد. تواند مي

  
  
در  مهار سيالب يها روشو قرار گرفتن در مداري منطقي و خردمندانه، در كنار اصالح و بهبود  ها يناهنجاراين  رفع منظور به 

  د.كراستفاده   (Coastal Reservoirs)مخازن ساحلياز فناوري جديد  توان يم ،آبخيز يها حوضه
طي دو دهه گذشته در كشورهاي ، است شده يمعرفآب  تأمينراه حل هفتم  عنوان بهكه امروزه  مخزن ساحليراهبرد  

هندوستان در سطحي وسيع در حال مطالعه  ژهيو به، كره جنوبي، سنگاپور، چين و كنگ هنگانگلستان، هلند، استراليا، تايوان، 
 هاي سيالب توان يم ،شوند مياحداث و در مجاورت مصب رودخانه مخازن كه در دريا  گونه اين كمكبا ست. بوده ا و اجرا

  به دريا شد. ثروت سيالبو مانع از ورود  هخروجي از مصب را استحصال نمود
 هاي آبيك رودخانه براي مهار  بمصاز يك مخزن آب شيرين كه در دريا يا در  عبارت استبنا به تعريف، مخزن ساحلي  

نفوذ بين آب شيرين و آب شور دريا دارند.  رقابليغورودي به دريا واقع شده است. همه مخازن سطحي نياز به مانعي  سيالبي
مسدود شده  رينفوذناپذدو نسل از اين فناوري گذشته است. در نسل اول آن، تمام و يا قسمتي از عرض مصب توسط يك ديوار 

يا در باالدست مانع  جادشدهياكه مخزن  شود يم. مالحظه كنند يمرگذاري دريچه، آب زمان سيالب را روانه مخزن و با كا
. اين نسل از فناوري به دليل عدم رديگ يمعرض قرار دارد و يا اينكه در مجاورت يكي از سواحل مصب، مخزن ساحلي شكل 

  جاي خود را به نسل دوم داده است. جيتدر بهتعرض و مداخله در محيط مصب 
ي كه در يكي از هاي شده است و با كمك دريچه منتقل است. جانمائي مخزن به دريا  شده  دادهدر نسل دوم، يك تغيير عمده  

. عالوه بر آن، با ايجاد يك پرده يا غشاء شوند ميسيالبي روانه مخزن ساحلي  هاي جريان، شود ميمقاطع عرضي مصب گذاشته 
و سد اصلي  اي رودخانهمخزن حائلي محتوي آب شور نفوذي از دريا بين ذخيره آب شيرين حاصله از جريان  نفوذناپذيررم ن

گردد. با چنين تدبيري از اختالط مستقيم آب شور دريا با آب شيرين مخزن ناشي از اثرات مستمر امواج ساحلي  ايجاد مي
. كيفيت آب اين مخزن شود ميي جهت تخليه آب شور تعبيه هاي مخزن نيز دريچهذكر اينكه در انتهاي  قابلشود.  جلوگيري مي

به ، شود ميبا توجه به بيالن آب ورودي و خروجي و همچنين حجم آن طي يك دوره زماني كه به مقياس زماني از آن نام برده 
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در  ويژه بهپيامدهاي محيط زيستي اندك ( به هزينه ساخت و نگهداري بسيار پائين، توان مي، آوري فنمزاياي اين از عمده  

صفر، عدم نياز  پسماند اندك نرخ تبخير،ميزان  ،عدم نياز به جابجا كردن مردم مصرف انرژي ناچيز،مخازن)،  گونه ايننسل دوم 
پوشش در  اختاللعدم ، و رودخانهآبخيز ضرر و زيان به حوضه عدم  تصرف اراضي و نبود خسارت مخزن، عمر مفيد زياد،

  .دكراشاره  غيرعامل كاربرد در پدافندو  اقتصادي هاي فعاليت امكان توسعه اراضي، جنگلي و عدم استغراق
حوزه مديريت سيالب در زمان بحران نقش تكميلي در مهار سيالب د در توان ميدر كنار مزاياي فوق، راهبرد مخزن ساحلي  

د به اتكاي وجود مخازن ساحلي، بخشي از آب توان ميوقوع سيالب، مديريت سد  هشدارباشد. در زمان داشته توسط سدها 
 ساحلي نمايد.مخازن مخزن سد را جهت جذب سيالب رهاسازي و روانه 

اميدوار  توان ميوليكن  نداردآب  تأمينمتعارف  هاي حل راهساير  بهخازن شباهت چنداني م گونه اين مطالعات نكته آخر اينكه 
باالي فني تخصصي توان همچنين هوشمندي و چين و هندوستان و  يكشورها ساله بيستاز تجارب  استفادهبا كه  بود

 آناز مطلوب فاده تاين فناوري و اس يساز يبومشاهد انتقال و توانيم بدر آينده نزديك  ،و دانش فني موجود كارشناسان داخلي
 .باشيمكشور  سيالبمديريت  حوزهدر 
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|حسام فوالدفر| دکتری مهندسی رودخانه
|مسعود فرزاد| کارشناس مدیریت منابع آب

در ســال آبی جاری بارش های پرباری در ســطح کشور داشتیم، 
به طوری که در فروردین ماه امســال 25 اســتان کشــور درگیر 
سیالب گشــتند که عمده این ســیالب ها در استان های شمالی 
گلستان و مازندران در جنوب غرب لرســتان و خوزستان جاری 
گردیدنــد رودخانه های گلســتان آن چنان طغیانــی کردند که 
نه تنها اکثر سدهای استان پر شــد بلکه از سرریز سدها )به علت 
بارش باران(؛ شهرهای گنبدکاووس، گمیشان و آق قال برای چند 
روزی به زیر آب رفتند شــدت و حجــم آب آن چنان زیاد بود که 
نمی توانست در مسیرهای عادی وارد دریا شوند و درنهایت مجبور 
شــدند چندین انشــعاب به دریا بزنند تا آب از آن مناطق خالی 
گردد، در خوزســتان و لرســتان نیز رودهای کرخه، دز، کارون، 
رامشیر و...طغیان کردند که در ســر راه خود شهرهای پل دختر 

و معموالن در لرســتان و بخش های روستایی و زمین های زراعی 
و مراتع زیادی از استان خوزســتان به زیر آب رفتند در بعضی از 
مناطق هم سیل بندها شکست و آب به درون بعضی شهرها چون 
اهواز سرازیر شد. بر اساس شنیده ها در بازه سیل فروردین بیش 

از شش و نیم میلیارد مترمکعب آب به خلیج فارس ریخته شد.
همان گونه کــه می دانید در کشــور ما تغییــرات اقلیمی چند 
سالی است شــتاب صعودی به خود گرفته به شــکلی که در دو 
دهه گذشته مدام با کمبود بارش مواجه بودیم و هرساله مخازن 
سدهایمان به هفتاد درصد ظرفیت هم پر نمی شدند. امسال که 
بارش ها به نحو چشــمگیری افزایش پیدا کردند به طوری که در 
زمستان ســال 97 مخازن ســدهایمان بین هفتاد تا نود درصد 
پر شــده بودند همین امر باعث خوشحالی مســئولین استان ها 
گشته بود به شــکلی که وقتی در انتهای بهمن ماه به آن ها اعالم 
شد بارش ها روند افزایشــی دارند و امکان وقوع سیالب عظیمی 
می رود و باید مخازن ســدها تخلیه شــود ابتدا در مقابل تخلیه 
مقاومت نمودند به شــکلی که در استان گلستان وقتی سیل آمد 
چون روند تخلیه خیلی به کندی صورت گرفته بود دیگر ســدها 
گنجایش آب اضافی را نداشــتند، در نتیجه آب مازاد از مخازن 

سدها سرازیر شد؛ و آن شد که نباید می شد.
بررسی ها نشان داده که به طور متوسط ساالنه )پنجاه ساله( 6/5 
تا 7/0 میلیارد مترمکعب آب ســیالبی از طریــق رودخانه های 
جنوبی کشور به دریا تخلیه می شــوند. آب سیالب های ورودی 
به دریای خزر نیز ســاالنه حجمی بالغ 7 تا 8 میلیارد مترمکعب 

است. گفتنی اســت که طی وقوع ســیالب رودخانه دز در سال 
1395، حجــم ســیالبی معــادل 2/5 میلیــارد مترمکعب آب 

باکیفیت بسیار خوب روانه دریا شد.
 این فرآیند ناخوشــایند هدر رفت ســیالب در حالی در جریان 
است که مطالعه و اجرای ده ها پروژه ســامانه آب شیرین کن در 
مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور کلید خورده و انواع و اقسام 
دســتگاه های آب شــیرین کن با قیمت های هنگفت و با ارز بری 

زیاد در صف انتظار ورود به کشور هستند.
یکی از راه های نگه داشــتن آب شــیرین رودخانه هــا در مصب 
دریا ایجــاد مخازن ســاحلی و جلوگیری از مخلوط شــدن آب 
رودخانه با آب شــور دریاهاســت. به این ترتیب پتانسیل و امکان 
اســتفاده از ســیالب و آب رودخانه ها حتی پس از آخرین نقطه 
در خشــکی همچنان وجود خواهد داشــت. برای ما که در اقلیم 
گرم و خشک زندگی می کنیم و رودخانه های دائمی کمی داریم 
و با ســیالب های عظیم و خارج از فصل مواجهیم، بی شــک اخذ 
تمهیداتی جهت اســتفاده از ایــن آب با حداقــل هزینه، الزم و 
ضروری است. مخازن ساحلی به عنوان یکی از راه حل ها در جایی 
که هزینه تملک باالســت و یا در مســیر رودخانه محل مناسبی 
برای احداث سد وجود ندارد و یا حتی در امتداد رودخانه هایی که 
سد دارند و پس از کارکرد نیروگاه آب مستقیماً وارد دریا می شود 
می تواند مطرح باشد.  به منظور رفع این ناهنجاری ها و قرار گرفتن 
در مداری منطقی و خردمندانه، در کنار اصالح و بهبود روش های 
مهار ســیالب در حوضه های آبخیز، می تــوان از فناوری جدید 

مخازن ساحلی)Coastal Reservoirs(  استفاده کرد.
 راهبرد مخزن ســاحلی که امروزه به عنوان راه حل هفتم تأمین 
آب معرفی شــده اســت، طی دو دهه گذشــته در کشــورهای 
انگلســتان، هلند، اســترالیا، تایوان، هنگ کنــگ، کره جنوبی، 
سنگاپور، چین و به ویژه هندوســتان در سطحی وسیع در حال 
مطالعه و اجرا بوده است. با کمک این گونه مخازن که در دریا و در 
مجاورت مصب رودخانه احداث می شــوند، می توان سیالب های 

 از عمده مزایــای این فــن آوری، می توان به هزینه ســاخت و 
نگهداری بســیار پائین، پیامدهای محیط زیستی اندک )به ویژه 
در نســل دوم این گونه مخازن(، مصرف انرژی ناچیز، عدم نیاز به 
جابجا کردن مردم، میزان اندک نرخ تبخیر، پســماند صفر، عدم 
نیاز تصرف اراضی و نبود خســارت مخزن، عمر مفید زیاد، عدم 
ضرر و زیان به حوضه آبخیز و رودخانه، عدم اختالل در پوشــش 
جنگلی و عدم اســتغراق اراضــی، امکان توســعه فعالیت های 

اقتصادی و کاربرد در پدافند غیرعامل اشاره کرد.

 در کنار مزایــای فوق، راهبــرد مخزن 
ســاحلی می توانــد در حــوزه مدیریت 
سیالب در زمان بحران نقش تکمیلی در 

مهار سیالب توســط سدها داشته باشــد. در زمان هشدار وقوع 
سیالب، مدیریت ســد می تواند به اتکای وجود مخازن ساحلی، 
بخشی از آب مخزن سد را جهت جذب سیالب رهاسازی و روانه 
مخازن ساحلی نماید.  نکته آخر اینکه مطالعات این گونه مخازن 
شباهت چندانی به ســایر راه حل های متعارف تأمین آب ندارد 

ولیکن می توان امیدوار بود که با اســتفاده از تجارب بیست ساله 
کشــورهای چین و هندوستان و همچنین هوشــمندی و توان 
تخصصی باالی فنی کارشناســان داخلــی و دانش فنی موجود، 
در آینده نزدیک بتوانیم شــاهد انتقال و بومی سازی این فناوری 

و استفاده مطلوب از آن در حوزه مدیریت سیالب کشور باشیم.
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افتتاح پروژه های شركت توزیع نیروی برق استان كرمانشاه در هفته دولت

هم زمان با گرامیداشــت هفته دولت و با حضور دکتر 
الهی تبار معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمانشــاه، مهندس شکری سرپرســت فرمانداری 
شهرســتان ثالث باباجانی، مهندس مرآتی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه و جمعی از 
مسئولین، پروژه های برق رســانی و خدمات رسانی به 
مردم شهرستان ثالث باباجانی جمعًا بااعتباری بالغ بر 

۴۹ هزار میلیون ریال افتتاح شد.
مهنــدس امیدعلی مرآتــی رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل این شرکت در آئین افتتاح مرکز اتفاقات برق 
منطقه »خانشور«، با بیان اینکه برق یکی از حیاتی ترین 
نیازهای روزمره و از اصلی ترین زیرساخت ها برای ایجاد 
اشتغال، توســعه و رونق اقتصادی محسوب می شود، 
گفت: به برکت انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

در شهرستان ثالث باباجانی روستای بدون برق نداریم 
و همیشه سعی بر آن شده است که به جهت حمایت از 
روســتائیان که در جامعه مولد هستند، همواره شبکه 
برق روستائیان را به روز نگه  داریم. وی با اشاره به اینکه 
افتتاح مرکز اتفاقات برق منطقه »خانشور« و برق رسانی 
به هالل احمر این منطقه به همراه اصالح و بهینه سازی 
روستای »رجبی« جمعًا بااعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیون 
ریال انجام شــده اســت، تصریح کرد: هم زمان مرکز 
اتفاقات برق بخش »ازگله« این شهرستان نیز با مبلغ ۶ 

هزار میلیون ریال نیز افتتاح شد.
مهندس مرآتی از شروع برق رسانی به روستاهای جابجا 
شــده »داری زنگنه«، »اورازه«، »جاسوسکه«، »دوله 
خشکه« و »دره ژاله« خبر داد و گفت: برای برق رسانی به 
این روستاها نیز ۱۷ هزار میلیون ریال هزینه شده است. 

در ادامه با حضور معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمانشاه، سرپرســت فرمانداری شهرستان 
ثالث باباجانی و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشــاه در پایگاه مرزی »بمو«، آئین افتتاح 
برق رســانی به پایگاه های مرزی »بمو و بیوله«، سپاه 
»ازگلــه« و هنگ مرزی »باویســی« بااعتباری بالغ بر 
۶۵۰۰ میلیون ریال انجام شد. مهندس مرآتی همچنین 
از افتتاح برق رسانی به روســتاهای »گزنه«، »زیارت 
تمرخان«، »سیوانه دارچك«، »قره ژاله« و »قمان« خبر 
داد و اظهار داشت: خوشبختانه پروژه برق رسانی به این 
روســتاها نیز به برکت هفته دولت و بااعتباری بالغ بر 

۹۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.
 دکتر الهی تبار معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی 
استانداری نیز که در افتتاح کلیه پروژه های برق رسانی 

حضور داشــتند خدمات ارائه شــده توســط شرکت 
توزیع برق اســتان کرمانشــاه را مثبت ارزیابی کرد و 
با بهره برداری از برج پرچم و با برافراشــته شدن پرچم 
مقدس جمهوری اســالمی ایران به عنوان نماد قدرت 
و صالبت ایــن مملکت، بیان کرد: امــروز در چهارمین 
روز از هفتــه دولت، غبارروبی مزار شــهدای واالمقام 
منطقه »قلقله«، دیدار با ماموستا »شیخی« امام جمعه 
شهرســتان ثالث باباجانی، دیدار با مادر ســه شهید 
سرافراز )شهیدان واالمقام شریفی( و چندین افتتاحیه 
در حوزه های مختلف ازجمله برق رســانی، آبرسانی و 

خدمات رسانی آموزشی انجام شد.

پروژه های برق رسانی شهر ماهیدشت افتتاح شدند
هم زمان با هفته دولــت و با حضور معــاون فرماندار 
کرمانشاه و بخشدار ماهیدشت، پروژه های برق رسانی 
به روستاهای بدون برق، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
برق، تك اشتراکی نمودن روســتاهای باز فروش این 
شهر بااعتباری بالغ بر بیست وســه میلیارد ریال کلید 
خورد. در افتتاحیه اصالح و بهینه ســازی شــبکه برق 
روســتاهای »پتی آباد« و »بانگنجاب« شهر ماهیدشت 
به صورت نمادین از ســایر پروژه هــا، مهندس قبادی 
معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار کرمانشــاه و 
مهندس حیدریان بخشدار شــهر ماهیدشت به همراه 
مهندس دارابی معاون مهندســی شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشــاه و جمعی از مســئولین محلی 
حضور داشــتند. مهنــدس امیدعلــی مرآتی رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از تالش 
شبانه روزی پرسنل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه، 
گفت: برق یکــی از حیاتی ترین نیازهــای روزمره و از 
اصلی ترین زیرســاخت ها برای ایجاد اشتغال، توسعه 
و رونق اقتصادی محسوب می شــود. صنعت برق یکی 
از اصلی ترین خدمــات قابل ارائه به هم اســتانی های 
کرمانشاهی است که می تواند در رضایتمندی اجتماعی 

بسیار مؤثر باشد.
در ادامه، مهندس دارابی با اشاره به اینکه پروژه اصالح 
و بهینه سازی روســتاهای »پتی آباد« و »بانگنجاب« 
بااعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال انجام شده است، ادامه 
داد: در همین راستا پروژه های برق رسانی به روستاها، 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه های برق، تك اشتراکی 
نمودن روستاهای باز فروش این شــهر نیز بااعتباری 

بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال شروع شده است.

برخورد قاطعانه با استفاده کنندگان انشعابات غیرمجاز
در دیدار مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان کرمانشاه با ســردار جاویدان فرمانده انتظامی 
استان کرمانشــاه موضوع کاهش ســرقت تجهیزات 
شــبکه های برق و وصول مطالبات از مشترکین مطرح 
شــد. در این دیدار که با هدف هم اندیشــی مسئوالن 
نیروی انتظامی و مدیران شــرکت توزیع برق اســتان 
کرمانشــاه در زمینه کاهش ســرقت تجهیزات برق، 
شــبکه و همچنین همکاری در تسهیل وصول مطالبات 

مشترکین در دفتر فرمانده نیروی انتظامی 

استان کرمانشــاه برگزار شــد، مهندس مرآتی ضمن 
معرفی شاخص های اصلی شــرکت توزیع برق استان 
کرمانشــاه، اهمیت روشــنایی در حفظ امنیت استان 
را موضوع مهمی خواند و لزوم تــداوم همکاری نیروی 
انتظامی در مبحث کاهش سرقت تجهیزات شبکه های 

برق را مسئله ای اساسی عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه با بیان 
اینکه پراکندگی، گســتردگی و در دســترس بودن 
شبکه های برق باعث شده است تا تجهیزات برق مورد 
ســرقت قرار بگیرد، گفت: باتدبیــر و همکاری مابین 
این شــرکت با مســئوالن نیروی انتظامی باعث شده 
تا ســرقت ها در حوزه برق در ســطح استان به حداقل 
ممکن برســد. وی یکی دیگر از مهم ترین دالیل نیاز به 
همکاری با نیروی انتظامــی را پیگیری وصول مطالبات 
از مشــترکین عنوان کرد و افزود: عمده مطالبات ما نزد 
مشترکین صرف خدمات برق رســانی و اصالح و بهبود 
شــبکه برق قرار می گیرد. پس الزم اســت تا وصول 

مطالبات به عنوان بیت المال پیگیری شود.
مهندس مرآتی با بیان اینکه تمــام امور زندگی مردم 
به انرژی برق بســتگی دارد، خطاب به مسئولین نیروی 
انتظامی اظهار داشــت: حــدود ۹۰ درصد فعالیت های 
روزمره مردم به برق بســتگی دارد و برای رســاندن 
برق مطمئن و پایدار بایــد نهایت تالش و همکاری خود 
را به کار ببندیم. وی گزارشــی از نحوه وصول مطالبات 
مشــترکین ارائه داد و گفت: هدف اصلی این جلســه 
ترغیب مشــترکین برای پرداخــت به موقع قبض های 
برق اســت چراکه پرداخت به موقع مطالبات باعث ارائه 

خدمات باکیفیت و به موقع می شود.
در ادامه رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق استان 
کرمانشاه آمار عددی و ریالی ســرقت های تجهیزات 
شبکه و سرقت انرژی را ارائه نمود و گفت: این سرقت ها 
عالوه بر بار مالی که برای شرکت دارد باعث خاموشی در 
مناطق و زمان کاری همکاران می شــود که همین زمان 
می تواند برای خدمات هرچه بیشــتر صرف گردد. وی 
ضمن بیان تبعات اجتماعی و امنیتی قطعی برق ناشــی 
از ســرقت تجهیزات برقی، افزایش سرقت، نارضایتی 
مردم از خاموشی و سوختن دســتگاه های خانگی را از 

مهم ترین معضالت این نوع سرقت ها عنوان 
کرد.

مهندس مرآتی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری های 
بســیار خوب نیروی انتظامی با این شــرکت و کاهش 
چشــمگیر ســرقت ها در ماه های اخیر گفت: استفاده 
بهینه از گشت های تلفیقی شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان کرمانشــاه و نیروی انتظامی می تواند بسیار 
مؤثرتر باشد. در ادامه این نشســت سردار جاویدان، 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان کرمانشاه ضمن مؤثر 
دانستن ارتباط شرکت توزیع برق با نیروی انتظامی در 
کاهش سرقت تجهیزات برقی، همکاری در این زمینه را 
تجربه ای موفق و تعاملی ارزشــمند بیان کرد. وی ادامه 
داد: با توجه به نیاز همگانی مردم و ســازمان ها به برق، 
باید پیشگیری و اقدامات بازدارنده برای کاهش این گونه 
سرقت ها موردتوجه بیشتری قرار بگیرد. وی در پایان با 
تأکید بر اینکه جلسات مشورتی باید بیشتر شود، گفت: 
نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری پیگیر سرقت های 

تجهیزات شبکه های برق و همچنین انرژی برق است.

برق رسانی به روستاهای زیر ۱۰ خانوار 
در آخرین روز هفته دولت و بــا حضور مهندس صفری 
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شورای اسالمی و 
عضو کمیسیون انرژی مجلس، مهندس رنجبر فرماندار 
کرمانشــاه به همراه مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و جمعی از مسئولین 
اجرایی و انتظامی اســتان، پروژه های برق رســانی به 
روستاهای زیر ۱۰ خانوار بدون برق، اصالح و بهینه سازی 
شــبکه های برق، تك اشــتراکی کردن روســتاهای 
بازفروش شهر ماهیدشت با اعتباری بالغ بر  ۲۳ میلیارد 

ریال افتتاح شد.
در ایــن  افتتاحیه که در روســتای ســرائیالن بخش 
سرفیروز آباد برگزار شد، روســتاهای سرائیالن، توه 
خاکی و کهریز علیا در بخش ســرفیروزآباد با اعتباری 

بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برق دار شدند.
در افتتاحیــه این مراســم، مهنــدس مرآتی رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه در خصوص جزئیات این طرح بیان کرد: 
جهت برق رسانی به روســتاهای  سرائیالن، توه خاکی و 
کهریز علیا در بخش ســرفیروزآباد حدود ۴.۵ کیلومتر 
خط فشار متوســط و ۶۰۰ متر خط فشار ضعیف احداث 
شده است. همچنین ۲ دســتگاه ترانسفورماتور 100 
Kva   و یك دستگاه ترانسفورماتور Kva 25   نیز نصب 
شده اســت تا مردم غیور این منطقه بتوانند بیشتر در 
روســتاها فعالیت تولیدی انجام بدهند و در سال رونق 
تولید بتوانند محصوالت بیشــتر و باکیفیت تری را به 
ارمغان بیاورند. گفتنی اســت، پروژه های برق رسانی و 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه های برق، تك اشتراکی 
کردن روستاهای بازفروش شــهر ماهیدشت و منطقه 
ســرفیروزآباد با اعتباری بالغ بر  ۲۳ میلیارد ریال انجام 

شده است.

پروژه های برق شهرستان ثالث باباجانی افتتاح شدپروژه های برق شهرستان ثالث باباجانی افتتاح شد

www.barghab. i r 82019
September

www.barghab. i r9 2019
September

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

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398



www.barghab. i r www.barghab. i r
2019
September

11 102019
September

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

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

 تقدیر وزیر نیرو از روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 
روابط عمومی توزیع برق شهرستان اصفهان به عنوان روابط عمومی برتر صنعت برق کشور شناخته شد

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان از سوی وزیر 
نیرو دکتر اردکانیان به عنوان روابط عمومی برتر صنعت 

برق کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
توجه به آموزش همگانی، اســتفاده از فن آوری های 
نوین، توسعه دانش و خالقیت، توجه زیاد به ارتباطات 
درون سازمانی، پژوهش و افکار سنجی مستمر، ارتباط 
دامنه دار، پیوسته و عمیق و آموزش همگانی از طریق 

رســانه ها ازجمله شــاخص هایی است که 
با بررسی مســتندات در ۳ نوبت و به ویژه 
از ســوی داوران ملی به عنوان برنامه های 
برتر پذیرفته شــد و ۴ لوح جشنواره را به 
خود اختصاص داد این جشــنواره با حضور 
وزیر و مقامات عالی صنعت برق تشــکیل و 
دریافت مستندات و داوری های آن بیش از 
سه ماه به طول انجامید. مهندس پیرپیران 
با تشــکر بســیار از مدیر و کارکنان روابط 
عمومی تصریح کرد: خوشــبختانه شرکت 
به جایگاهی رسیده اســت که می توانیم به 
حضور و خدمت در آن افتخار کنیم و شــما 
توانسته اید تالش کارکنان و مدیران شرکت 
را به شایستگی منعکس کنید این هنر روابط 

عمومی است که می تواند آیینه تمام نما و پل ارتباطی 
مردم، مدیران و کارکنان باشد.

مدیرعامل تصریح کرد: آموزش همگانی و تغییر رفتار 
متناســب با نیازهای صنعت برق انگونه که شایســته 
اصفهان است وظیفه روابط عمومی است و بدیهی است 
که تمام واحدهای شرکت همگام و همراه خواهند بود 
روابط عمومی همدلی در توزیع برق اصفهان را بازنمایی 
زیبایی نموده است و انتظار این است که شاهد گام های 

بلندتری در این عرصه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امید اســت با تدوین برنامه های 
علمی، شاهد حضور پر رنگ تر همه واحدهای شرکت 
در جشنواره ها، نمایشــگاه ها و بخصوص میدان های 

مردمی باشیم مهم این اســت که مردم و کارکنان ما از 
فعالیت های دفتر روابط عمومی لذت ببرند.

۷ محور استراتژیك توزیع برق شهرستان اصفهان
شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با تبیین و 
تدویــن اســتراتژی، برنامه های مشــخصی را برای 
حوزه هــای مختلف به تصویب رســانده و تمام تالش 
مجموعه مدیران و کارشناســان این شــرکت بر این 

است که در ۷ محور اســتراتژی و بر اساس چشم انداز 
۱۴۰۵ فرایندهای کاری را به پیش ببرند و در نتیجه این 
استراتژی، رضایت ۱۰۰ درصدی مشترکین خواهد بود 
آنچه برای مردم محســوس، مشهود و قابل لمس است 
برق پایدار و مطمئن اســت که نمود این استراتژی در 
تحقق این مهم است و بر این اساس در سال جاری همه 
واحدهای تخصصی و فرهنگی این شرکت بسیج شدند 

تا تابستانی بدون چالش را سپری کنیم.
نکته قابل توجه در تابســتان ســال جاری این بود که 
با افزایش 8/۵ درصدی مصرف برق نســبت به ســال 
گذشــته مدیریت مصرف ۱۴۰ مگاواتــی انجام گرفت 
و این در حالی است که پیك امســال با ۱۲۰۶ مگاوات 

در ساعت ۱۳، بیســت و پنجم تیرماه 
به وقوع پیوســت اما با برنامه ریزی و 
ایجاد زیرســاخت ها و سیاســت های 
تشویقی، تمام استانداردهای مدیریت 
مصرف برق توانیر در شــرکت توزیع 
شد  رعایت  به درســتی  اصفهان  برق 
و اقدامــات با برنامه ریزی مشــخصی 
در سه ســطح کالن، فنی و فرهنگی 
صورت گرفت در بخــش کالن تهیه و 
پیاده سازی نرم افزار یکپارچه مدیریت 
انرژی )نیما( به منظــور کنترل برخط 
مصارف مشــترکین و جلب همکاری، 
مصارف  کنتــرل  دسترســی  ایجاد 
لحظه ای مشــترکین دیماندی در اینترنت در سایت 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سامانه نیما، 
تجهیز ۱۱ هزار مشــترک دیماندی و کلیه مشترکین 
تعرفه اداری غیر دیماندی به کنتور هوشــمند برق و ... 
انجام گرفت و در بخش فنی، عقد تفاهم نامه همکاری 
با مشــترکین به تعداد ۵۰۰۰ عدد، عقــد تفاهم نامه 
همکاری با ۱8۰ دیزل ژنراتور و معرفی به شرکت پخش 
و پاالیش فرآورده های نفتی جهت دریافت ســوخت، 
امضاء تفاهم نامه بهینه سازی مصرف انرژی 
با سازمان نظام مهندسی و ارگان های دولتی، 
بازدید میدانی از مصــارف انرژی ادارات و 
مصرف  مدیریت  فرهنگ  نهادینه ســازی 
صورت گرفت و در بخش فرهنگی نیز تهیه 
مدیریت  طرح های  اطالع رسانی  برنامه های 
مصرف با همکاری روابــط عمومی ازجمله 
گزارش های خبری متعدد در صداوســیما و 
نشســت های خبری به همراه مصاحبه های 
اختصاصی، تهیه )برنامــه ب مثل برق مثل 
زندگی، برنامه قند عســل(؛ طراحی و نصب 
بیلبوردهــا و بنرهای مدیریــت مصرف با 
همکاری اداره ارتقاء فرهنگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان، ارائه طرح های مدیریت مصرف و 
راهکارهای مرتبط در جشــن های محله ای با همکاری 
شهرداری بهارســتان، ارائه مباحث مدیریت مصرف 
در ســخنان پیش از خطبه نماز جمعه ملك شــهر، 
خوراسگان و...، آموزش در فرهنگسراهای شهرداری 

در سطح شهر اصفهان انجام شد.

تفاهم نامه نصب تأسیسات خورشیدی 
بر بام خانه ها

مردم اصفهان نیز در تیرماه امســال با پا گذاشتن در 
رویداد شهر خورشــیدی، روزهای بدون آلودگی را 
برای خود ایجاد و متصور شدند بر اساس تفاهم نامه ای 
که بین شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان و 

شهرداری اصفهان منعقد شــد تمام ساختمان های 
نوع ج و د ملزم به نصب تأسیســات خورشیدی بر بام 
خانه های خود شدند که نه تنها شرایط زیستی بهتری 
را رقم می زند بلکه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را 
در فرایند تولید، نصب، تعمیــر و نگهداری پنل های 
خورشیدی ر ا به همراه دارد و همچنین در کوتاه ترین 
زمان ممکن برگشت ســرمایه گذاری در این زمینه را 
برای شهروندان اصفهانی ایجاد می کند، ارائه مشاوره 
رایگان به شــهروندان نیز در خصــوص فواید طرح 
و تنظیم قرارداد از اقداماتی اســت که در حال انجام 

است.
عدم ایجاد آالیندگی ها به منظــور تولید برق یکی از 
مهم ترین اهداف این طرح است؛ اکنون ساالنه نزدیك 
به ۲۹ میلیارد تن کربن وارد محیط زیست می شود که 
۶ درصد آن در مصارف خانگــی،۲۳ درصد در بخش 

حمل ونقــل و ۴۱ درصد در بخش صنعت 
برق و گرما اســت و پیش بینی می شود 
تا ســال ۲۰۵۰ این رقم بــه ۵۰ میلیارد 
تن کربن در ســال برســد پس باید به 
دنبال راهــی برای کاهــش آالینده ها 
در محیط زیست باشــیم اگر یك آمار 
مقایســه ای بین کشــور ایران و دیگر 
کشــورها داشته باشــیم میزان تابش 
خورشید در کشــور ژاپن نصف کشور ما 
و در اسپانیا 8۰ درصد کشور ایران است 
پس باید از این نعمت خدادادی استفاده 
کنیم تا محیطی پاک تر را هم برای خود و 

هم برای نسل های آینده ایجاد کنیم.

ظرفیت سازی برای ایجاد زیرساخت ها و 
نرم افزارهای جدید

در ایام هفتــه دولت با نگاهی به شــرکت توزیع برق 
اصفهان درمی یابیم از بهمن ماه گذشــته تاکنون ۹۰ 
میلیارد تومان ظرفیت سازی برای ایجاد زیرساخت ها 
و نرم افزارهای جدید ایجاد شــده است؛ ۶ فیدر اصلی 
به مسیرهای تأمین برق افزوده شده است که پایداری 
و قابلیت اطمینان شــبکه را توسعه داده است، نصب 
و تجهیز ۲ هــزار کنتور هوشــمند، پذیرش ۳۰ هزار 
انشعاب جدید، بهینه سازی و تقویت شبکه به میزان 
۱۵۰ کیلومتر و فیدرگیری به منظور کاهش خاموشــی 
و رفع حریم شــبکه، احداث ۲۶۲ کیلومتر کابل خود 

نگهدار عــالوه بر رعایت حریم ایمنی شــهروندان و 
کاهش خاموشی های برق، سهم چشمگیری در توسعه 
مدیریت ســبز اصفهان داشته اســت؛ ایجاد شبکه 
روشــنایی جدید به طول ۲۰ کیلومتر با اســتفاده از 
۲۵۳۷ دســتگاه چراغ پربازده کم مصرف ال ای دی از 
دیگر فعالیت های این شــرکت بوده است و همچنین 
با اســتفاده دوچندان از ۲ هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند 
و اتصال آن به نرم افزار ســپاد که سامانه بی نظیری در 
کشور اســت می توان اطالعات دینامیك شبکه را به 
لحظه مدیریت و هوشمند سازی و فرمان پذیری شبکه 

را بیش از گذشته انجام دهد.

برنامه های مدیریت سبز
در حــوزه مدیریت ایمنــی و زیســت محیطی نیز 
ممیزی ها نشان داد شــرکت در راستای توسعه ایمنی 

و کار بدون حادثه و توســعه مدیریت ســبز گام های 
بزرگی را برداشته است و موفقیت های بسیار شرکت 
در جشنواره های ملی و اســتانی ازجمله موفقیت در 
جشنواره شــهید رجایی سال گذشــته و امسال نیز 
حکایت از حرکت رو به رشد و سریع در این صنعت را 

نشان می دهد.
روابط عمومــی آب و برق اصفهان پایلوت بســیاری 
از فعالیت های توزیع برق کشــور ازجمله در خدمات 
پردازش  ســامانه  سازی،  هوشــمند  غیرحضوری، 
اطالعات دینامیك شــبکه )سپاد( و ســامانه های 
نظرسنجی الکترونیك و.است و شمار بسیار مدیران 
و بازدیدکنندگان صنعت برق از توزیع برق اصفهان بر 

این فرایند روبه جلو صحه می گذارد.

در طرح ملی قبض ســبز الکترونیك که از ۲۵ خرداد 
در کل کشور اجرایی شــد نزدیك به ۱۱ هزار نفر تلفن 
همراه مشترکین دیماند دریافت شده و صورتحساب 
از طریق پیامك ارسال می شود و برای دیگر مشترکین 
نیز تا اول مهرماه تمام قبوض کاغذی حذف و به صورت 
الکترونیکی در اختیارشــان قــرار می گیرد و در فاز 
اول برای ۷۵۰ هزار مشترک عادی نیز قبوض کاغذی 
حذف و قبض برق به صورت پیامك ارســال گردید و 
به طور هم زمان نیز مشترکین می توانند از طریق سایت 
قبوض خود را رؤیت نماینــد، تاکنون اطالعات بیش 
از یك میلیون از مشــترکین برق جمع آوری و صحت 

سنجی شده است.
فن آوری هــای نوین هوشــمند می توانــد به عنوان 
یکــی از مهم ترین ابزار اطالع رســانی نیــز به کار 
گرفته شود از جمله آن پیاده ســازی نرم افزار سامانه 
پاســخگویی و اطالع رسانی مشترکین 
)سپام( اســت و در فضای نمایش نقشه 
شــهری و با منظری کاماًل بصری کلیه 
رخدادهای شــبکه برق را در زمان حال 
و آینده به نمایش گذاشته و نظارت های 
اجتماعی مــردم را ارتقا می دهد. در این 
سامانه کلیه خاموشــی های با برنامه و 
حوادث ناخواســته در حــال وقوع و یا 
برنامه ریزی شــده در طول ۱۰ روز آتی 
را بر روی نقشــه نمایش می دهد و عالوه 
بــر آن انجام تعمیرات بــر روی خطوط 
برق دار )خط گرم( را به کلیه مشترکین 
اطالع رسانی می کند. با ایجاد این امکان 
همشــهریان اصفهانی می توانند بدون تماس با واحد 
حوادث و اتفاقات )۱۲۱( با مراجعه به ســایت شرکت 
به نشــانی www.eepdc.ir در قســمت سامانه 
پاسخگویی و اطالع رسانی مشترکین )سپام( اطالعات 
الزم را به صــورت آنالین کســب کننــد و همچنین 
بار  اضطراری  مدیریت  خاموشــی های  درصورتی که 
اعمال گردد مشــترکین می توانند با سه روش کلیك 
بر روی نقشــه، رمز رایانه و زمان دلخواه از برنامه های 

خاموشی ها مطلع شوند.
در پایان الزم به ذکر است که هدف شرکت توزیع برق 
اصفهان در شــاخص کاهش انواع خاموشی با توجه به 
نقشه راه و استراتژی ۱۴۰۵ است که به ازا هر مشترک 

در سال ۳۰ دقیقه خاموشی پیش بینی  شده است.
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 سرآمدی شــرکت های توزیع برق استان و شهرستان 
و آبفای استان اصفهان در بیســت و دومین جشنواره 
شهید رجایی عیان شد در این جشنواره معاون سرمایه 
انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاالر دکتر 
شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور یافت و  
در این جشــنواره مجموعه  صنعت آب و برق  اصفهان 
بسیار خوش درخشیدند که این نشان ازپویایی و توجه 
به دولــت الکترونیك و نهادینه نمــودن تکریم ارباب 

رجوع در وزارت نیرو است .
در این جشــنواره  شــرکت توزیع برق اصفهان برای 
چهارمین  بار توانســت شایســتگی خود را در تمام 

شــاخص ها نشــان دهد به طوری که در شاخص های 
اختصاصی گروه شــرکت ها ،بانکها و بیمه ها جایگاه 
اول را به خود اختصاص داد و در مجموع شــاخص های 
عمومــی و اختصاصی  بین کل دســتگاههای اجرایی 
اســتان اصفهان جایگاه دوم را از آن خــود کرد و از 
سوی دکتر رضایی اســتاندار اصفهان مورد تقدیر قرار 
گرفت و شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در جمع 
شــاخص های عمومی و اختصاصی رتبه اول را در بین 
دستگاههای اجرایی اســتان اصفهان از آن خود کرد و 
شرکت آبفای استان اصفهان در شاخص  های عمومی با 

احراز رتبه اول شایستگی خود را نشان داد. 

مهمترین آیتم جشنواره شهید رجایی تعامل وتکریم 
و نوع رفتار بدنه اجرایی هر ســازمان یا شرکت  با مردم 
به عنوان ارباب رجوع اســت که مجموعه صنعت آب و 
برق اصفهان توانست با تالشــها ،مهارتها آموزشها و  
شکیبایی ها در هر ساختار و زمینه ای به این مهم دست 

یابد.
گفتنی است :برگزیده خدمت بیست و دومین جشنواره 
شهید رجایی در شــرکت توزیع برق اصفهان آقایان 
احمد نادعلی مدیر دفتــر آموزش وبرنامه ریزی نیروی 
انســانی و حمید رضا آقایی معاون بهره برداری شرکت 

دراین جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند .

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

بیست و دومین جشنواره شهید رجایی با درخشش صنعت آب و برق اصفهان  
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: همزمان با هفته 
دولت بالغ بر 487 میلیارد ریال پروژه در زمینه های مختلف اعم از 
طرح های توسعه و تأمین برق و کاهش تلفات انرژی و ... در سطح 

شهرستان های تحت مدیریت این شرکت به بهره برداری  رسید.
مهندس جالل زراعت پیشه ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت 
و گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، گفت: هفته 
دولت امســال بالغ بر 10 پروژه کالن با هدف تســهیل و توســعه 
زیرســاخت های تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشــترکان، به 

بهره برداری رسید.
زراعت پیشــه یکی از مهم ترین پروژه های مدنظر برای افتتاح در 
هفته دولت را روشــنایی خیابان ارم شیراز اعالم و اضافه کرد: این 
طرح که با همکاری شــهرداری شیراز اجرایی شده است، گام اول 

در طراحی جدید سیســتم تأمین روشــنایی و نورپردازی 
خیابان ها و معابر گردشــگری این کالن شــهر محســوب 
می شــود. او گفت: اجرای این پروژه بالغ بــر 580 میلیون 
تومان هزینــه در بر داشــته و برای اجــرای آن تعداد 48 
پایه فلــزی دکوراتیو و 98 چــراغ ال ای دی تأمین و نصب 
شده اســت. زراعت پیشــه همچنین از افتتاح طرح توسعه 
شبکه های برق رسانی مناطق روســتایی در محدوده تحت 
مدیریت توزیع برق شــیراز خبر داد و گفت: این پروژه که با 
هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقاء سطح خدمات 
و از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته بود، با هزینه 10 

هزار میلیون ریالی اجرایی شده است.
مدیرعامل توزیع برق شــیراز با اشــاره بــه اینکه احداث 

7 دســتگاه پســت زمینی با هدف تأمین بــرق 600 متقاضی با 
اعتباری بالغ بــر 2 هزار و 500 میلیون ریــال، از دیگر پروژه های 
آمــاده بهره برداری در هفته دولت اســت، گفت: احداث شــبکه 
روشــنایی معابر شــهری با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال نیز 
یکی از طرح های آماده بهره برداری اســت. او گفت: توسعه شبکه 
برق رسانی کشاورزی و احداث 200 پست هوایی با اعتباری بالغ بر 
8 هزار میلیون ریال با هدف برق رســانی بــه 200 متقاضی برق 
کشاورزی، نیرورســانی به 6 هزار متقاضی برق شهری و روستایی 
با اعتباری بالغ بر 120 هزار میلیون ریال، اجرای طرح های کاهش 
تلفات بــرای تأمین برق مطمئــن و پایدار بالغ بر هــزار متقاضی 
جدید با 20 هزار میلیون ریــال هزینه، اصالح لوازم اندازه گیری و 
تعویض 13 هزار و 500 کنتــور با اعتباری بالغ بر 75 هزار میلیون 
ریال، توســعه و رینگ شــبکه های فشــار متوسط 
با اعتباری بالغ بــر 50 هزار، از دیگــر پروژه های 
آماده بهره برداری در هفته دولت امســال بود. 
زراعت پیشه گفت: بهره برداری از تعداد 107 
پنل خورشیدی نصب شده با 
همــکاری کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سرمایه گذار 
ظرفیت  بــه  داخلــی، 
بــا  کیلــووات   620
بالغ بــر  اعتبــاری 
74 هــزار میلیون 
از  یکــی  ریال، 

مهم ترین پروژه هایی بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید.

 پروژه های توزیع برق شیراز به مناسبت
 هفته دولت

با افتتاح نمادین ســاختمان اداری اداره برق بخش ســیدان در 
شهرســتان مرودشــت، بهره برداری از پروژه های شرکت توزیع 

نیروی برق شیراز به مناسبت هفته دولت آغاز شد.
ســاختمان اداری برق در بخش ســیدان از توابع شهرســتان 
مرودشت، با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس، فرماندار، 
قائم مقام شــرکت توزیع برق شیراز، افتتاح شــد و هم زمان 10 

عنوان پروژه برقی نیز به بهره برداری رسید.
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز در مراسم بهره برداری 
از ســاختمان اداره برق ســیدان، گفت: این پــروژه با همکاری 
دســتگاه های اجرایــی و حمایــت نماینده مردم شهرســتان 

مرودشت در مجلس، تکمیل و آماده راه اندازی شده است.
مهندس رضا دهنوی گفت: این ســاختمان اداری در زمینی به 
وســعت 1100 مترمربع و در زیربنایی به میزان 400 مترمربع 
احداث و برای بهره برداری از آن 700 مترمربع نیز محوطه سازی 

شده است.
دهنوی خاطرنشان کرد: برای ساخت و بهره برداری از این پروژه 
بالغ بر 6 میلیــارد و 500 میلیون ریال اعتبــار از محل اعتبارات 

داخلی شرکت توزیع نیروی برق شیراز هزینه شده است.
 وی خاطرنشان کرد: هم زمان با افتتاح این پروژه، بهره برداری از 
10 عنوان پروژه برقی در نقاط مختلف از محدوده تحت مدیریت 

شرکت توزیع نیروی برق شیراز آغاز می شود.
دهنوی با بیان اینکه بهره برداری از ایــن پروژه ها با صرف 487 
میلیارد ریال اعتبار امکان پذیر شده اســت، گفت: با افتتاح این 
پروژه ها، زمینه ارتقاء کمــی و کیفی خدمات و ارائه برق مطمئن 

و پایدار برای مشترکان در بخش های مختلف فراهم شده است.
محمدمهدی برومندی نماینده مردم شهرستان های مرودشت، 
پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شــورای اسالمی نیز با قدردانی 
از اقدامات توزیع نیروی برق شــیراز در شهرســتان مرودشت با 
بیان اینکه برق، مهم ترین زیرساخت برای توسعه و رشد جامعه 
در ابعاد مختلف اســت، گفت: حدود یک دهه قبل، شهرســتان 
مرودشــت به لحاظ زیرســاخت های برق مشــکالت عدیده ای 
داشت، اما خوشــبختانه هم اکنون با تالش هایی که در سال های 
اخیر صورت گرفته اســت، این شهرســتان ازنظر برق رسانی در 

وضعیت مطلوبی قرار دارد.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه در سال 85 
حتی در بحث روشــنایی معابر اصلی و فرعی شــهر مرودشــت 
به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان فارس و مرکز شهرستان 
مرودشت، مشــکالتی داشــتیم، گفت: تالش های فراوانی برای 
حل مشکالت زیرســاختی برق در این شهرستان طی یک دهه 

گذشته انجام شده است.
برومندی گفت: ایجاد و راه اندازی پســت های برق در سهل آباد، 
کناره، کامفیروز و ارتقاء پســت برق مجتمع گوشت و راه اندازی 
پست 230 به 66 بخش درودزن و بخش مرکزی و ... از اقدامات 
بزرگی بود که منجر به تحول در زمینه برق رسانی در شهرستان 

مرودشت شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خبر داد:
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مهنــدس محمد الــه داد گفت:  همزمــان با هفته 
دولت، 18 پروژه برق رساني در شهرستان اراک،5 
پروژه در آشــتیان،4 پروژه درتفرش، 41پروژه در 
خمین،19 پــروژه درخنداب،2پروژه در دلیجان،9 
پروژه در ساوه،4 پروژه در شــازند،4 پروژه در غرق 
آباد، 6پــروژه در فراهــان،9 پــروژه در کمیجان، 
3پروژه در محــالت و 4پــروژه در مناطق مختلف 

استان به بهره برداري مي رسد.
وي هــدف از افتتــاح ایــن طــرح هــا را افزایش 
رضایت مندي مشترکان، استفاده بهینه از امکانات 
و منابع موجــود، تأمین برق پایدار و مطمئن و بهره 

وري اقتصادي عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي، 
تامین برق متقاضیان، بهینه ســازی شبکه، تامین 
روشــنایی معابر، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 
احداث فیدر جدید را از پروژه هاي قابل بهره برداري 

و کلنگ زنی در هفته دولت عنوان کرد.

وی احداث ساختمان وتجهیز پست زمینی میدان 
ارگ، تامین برق 10000 متقاضی برق شــهری و 
روستایی،نصب 12000دســتگاه کنتور هوشمند 
برای مشــترکین دیماندی،طــرح جهادی اصالح 
شبکه فشار ضعیف به طول 200کیلومتر،بهسازی 
و نوسازی شــبکه توزیع برق پروژه رو گذر خیابان 
شــریعتی  و احداث کانال و خروجی فشار متوسط 
پســت فــوق توزیــع 63/20 اراک 7 را از جملــه 
پروژه های قابل بهره برداری همزمان با هفته دولت 

برشمرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروي برق اســتان 
مرکزي، طرح جهادی اصالح شــبکه فشار متوسط 
به طول 500کیلومتر،احداث و بهینه سازی 9500 
دســتگاه چراغ روشــنایی معابر در ســطح استان 
واصالح و بهینه سازی 22 دســتگاه پست زمینی 
شهرستان های اراک و ســاوه را از جمله پروژه های 

قابل کلنگ زنی در هفته دولت عنوان کرد.

شرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی در ارزیابی استانداری از عملکرد دســتگاه های اجرایی استان در سال 97 در 
شاخص رونق تولید جز دستگاه های برتر شناخته شد.

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی از عملکرد دســتگاه های اجرایی استان در سال 97 که در دو بخش 
شــاخص های اختصاصی و عمومی برگزار شــد، با دریافت لوح سپاس در بخش شــاخص رونق تولید از سوی استاندار 

مرکزی مورد تجلیل قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی در حاشــیه این مراسم گفت: دســتیابی به این موفقیت مرهون 

تالش های شبانه روزی، خالقیت، ابتکار و نوآوری هرچه بیشتر در ارائه خدمات توسط کارکنان شرکت است.
مهندس محمد اله داد  خاطرنشان کرد: بخش توزیع وظیفه سنگین صیانت از حقوق مردم و صنعت برق را بر عهده دارد، 

زیرا پاسخگویی به ذینفعان به بخش توزیع محول شده که این مهم جز با مشارکت مردم و مسئوالن محقق نمی شود.
وی تصریح کرد: چشم انداز شرکت در سال 1404 تأمین برق پایدار با کیفیت و اقتصادی به صورت هوشمند تبیین شده 

است  که قطعاً این مهم با همراهی مشترکین هوشمند و مسئول رقم خواهد خورد.
گفتنی است، ارزیابی  عملکرد دستگاههای اجرایی استان مرکزی در ســال 97در قالب جشنواره شهید رجایی بین53 

سازمان و شرکت در5گروه برگزار شد .

همزمان با هفته دولت 128 پروژه  
توزیع برق در استان مرکزی
 به بهره برداری می رسد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق اســتان مرکزي از آغاز عملیات اجرایي و بهره برداري از 

۱۲8 پروژه برق رساني با اعتباري بالغ بر ۱۱8۰میلیارد ریال در استان خبر داد.

کسب رتبه برتر توسط 
توزیع برق استان مرکزی 
در جشنواره شهید رجایی
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گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

در جشنواره روابط عمومی برتر وزارت نیرودر محور فرهنگ سازی
شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در بین

 124 شرکت آب و برق در سطح کشور رتبه دوم را کسب کرد

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398



مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان از 
راه  اندازی یک نیروگاه خورشیدی و 85 پروژه برق با اعتبار 
263 میلیارد و 788 میلیون ریال و کلنگ زنی 28 پروژه با 
اعتبار 58 میلیارد و 918 میلیون ریال طی هفته دولت در 

استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، محمدمهدی شــهیدی ضمن تبریک هفته دولت 
و گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر اظهار 

داشــت: به مناسبت فرا 
رســیدن این ایــام 85 
پروژه برق با اعتبار 263 
میلیــارد و 788 میلیون 
ریال در اســتان همدان به 

بهره برداری می رسد.
وی افزود: از ایــن تعداد پروژه، 
21 پــروژه با اعتبــار 46 میلیارد و 
105 میلیون ریال در شهرستان همدان، 
14 پروژه با اعتبار 107 میلیارد و 142 میلیون 
ریال در مالیر، 7 پروژه با اعتبــار 11 میلیارد و 20 میلیون 
ریال در نهاوند و ســه پروژه با اعتبــار 11 میلیارد و 800 

میلیون ریال در شهرستان تویسرکان افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان 
کرد: 7 پــروژه نیز با اعتبــار 15 میلیــارد و 150 میلیون 
ریال در اســدآباد، هشــت پروژه با اعتبــار 21 میلیارد و 
585 میلیون ریــال در بهار، 12 پروژه بــا اعتبار یک هزار 
و 173 میلیارد و 370 میلیون ریــال در کبودراهنگ قابل 

بهره برداری است.
وی ادامه داد: در شهرســتان فامنین 10 پروژه با 5 میلیارد 
و 216 میلیون ریال اعتبار، در شهرســتان رزن نیز 2 پروژه 
با اعتبار 13 میلیارد ریال و در شهرســتان درگزین 2 پروژه 

با اعتبار 18 میلیارد و 400 میلیون ریال افتتاح می شوند.
شهیدی با تشریح پروژه های قابل افتتاح امسال بیان کرد: 
در قالب ایــن پروژه ها بیش از 31 هزار و 874 متر شــبکه 
فشار متوســط و 27 هزار و 290 متر شــبکه فشار ضعیف 
احداث و 13 هزار و 830 متر شــبکه فشــار متوسط و 68 

هزار و 600 متر شبکه فشار ضعیف اصالح شده است.
وی با اشاره به نصب 3 هزار و 429 دستگاه و تعویض 370 
دســتگاه لوازم اندازه گیری تک فاز، ســه فاز و کنتور فهام 
یادآور شد: همچنین 103 دســتگاه پست هوایی و زمینی 

نصب و 135 دستگاه نیز سرویس و اصالح شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
ادامه بیان اینکه 35 دستگاه تابلو نصب و 23 دستگاه تابلو 
تعویض شده است، ابراز داشت: در روشنایی معابر نیز بیش 
از 10 هزار و 510 متر شــبکه احداث و 111 دستگاه چراغ 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

افتتـاح و کلنـگ زنـی
 114 پـروژه بـرق در همـدان

نصب شد، که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: نیروگاه 7 مگاواتی بشیک تپه کبودراهنگ 
نیز بــا اعتبــار یــک هــزار و 160 میلیارد ریال توســط 
سرمایه گذار خصوصی از دیگر پروژ ه ها است که در این ایام 

به صورت آزمایشی وارد مدار می شود.
شــهیدی عنوان کرد: لوله گذاری فشــار متوســط و فشار 
ضعیف به طول 20 هزار متر طی دو فاز در بلوار ارم همدان 
و برداشت و ورود اطالعات شبکه فشــار ضعیف و 11 هزار 
و 500 مشــترک عادی شــهرهای اللجیــن، صالح آباد و 

مهاجران در محیط  GIS نیز از دیگر پروژ ه ها است.
وی با اشــاره به پروژه های آماده کلنگ زنــی تصریح کرد: 
امســال 36 پروژه برق با اعتبار 65 میلیارد و 164 میلیون 
ریال در سطح استان با حضور مسئولین کلنگ زنی می شود.

شهیدی ابراز داشت: این پروژه ها شامل 12 پروژه با اعتبار 
21 میلیارد و 900 میلیون ریال در شهرســتان همدان، 4 
پروژه با اعتبــار 6 میلیارد و 450 میلیــون ریال در نهاوند، 
5 پروژه بــا اعتبــار 4 میلیــارد و 218 میلیــون ریال در 
کبودراهنگ، 4 پروژه با اعتبــار 23 میلیارد و 380 میلیون 
ریال در شهرستان درگزین، 2 پروژه با اعتبار 970 میلیون 
ریال در فامنیــن و یک پروژه با اعتبــار 2 میلیارد ریال در 

شهرستان رزن است.

پیک بار برق استان همدان 
به 694 مگاوات رسید

وی با اشاره به عملکرد شــرکت اظهار داشت: طی پنج ماه 
گذشــته 27 میلیارد تومان جذب اعتبارات ســرمایه ای را 
داشتیم که امید است تا پایان ســال به 50 میلیارد تومان 

برسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان با 
بیان اینکه مهمتریــن بخش پروژه های برق در راســتای 
محرومیت زدایی از روســتاها بوده است، گفت: 26 میلیارد 
و 600 میلیون تومان از ســال 92 تا ســال 97 در راستای 

اصالح و توسعه شبکه های روستایی هزینه کرده ایم.
وی ادامه داد: امســال نیز حدود 8 میلیــارد تومان در این 
حوزه پیش بینی شده که امید است تخصیص یابد تا بخشی 

از نیازهای روستاها انجام شود.
شهیدی با اشــاره به بحث کاهش تلفات مالیر با اعتبار 3.4 
میلیارد تومان افزود: 1.6 میلیارد تومان نیز در این راســتا 
از اعتبارات داخلی هزینه شــده که با پیگیری های صورت 
گرفته حدود 90 درصد کار انجام شــده و امید است پروژه 

مالیر را تا پایان شهریور ماه امسال به اتمام برسانیم.
وی با اشــاره به پروژه هایی که به فــوق توزیع برمی گردد، 
گفت: سال گذشته پروژه اسدآباد 2 به بهره برداری رسید و 

پست همدان 6 و عبدالرحیم نیز در دست اجرا است که 
با تکمیل فیدرهای 20 کیلوولت مشــکل ضعف ولتاژ 

در این مناطق رفع می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکــه 14 میلیارد تومــان منابع حاصل از 
فروش انشعاب داشــتیم، گفت: در بحث جاری نیز 
44 میلیارد تومان ســهم ما از محل فروش انرژی 
بوده که با توجه به بودجه پیش بینی شــده بیش از 

100 میلیارد تومان نیاز است.
وی با اشــاره به افزایــش حقوق کارکنــان ادامه داد: 

برای پرسنل خدماتی 52 درصد و رسمی نیز25 درصد 
افزایش داشــتیم که ما را در تامین نقدینگی با مشــکل 

مواجه کرده و امید اســت با پیگیری های صورت گرفته از 
توانیر بحث نقدینگی در این زمینه تأمین شود.

شــهیدی ضمــن تقدیــر از تــالش کارکنــان در زمینه 
پیک سایی تصریح کرد: پیک بار برق استان امسال به 694 
مگاوات رسید و با تنگناهایی که وجود داشت با مدیریت و 
برنامه ریزی  منســجمی که در حوزه کاهش پیک بار انجام 
شد و همکاری خوب مشترکین استان، با موفقیت از پیک 

تابستان گذر کردیم.
وی با بیــان اینکه 57 هزار مگاوات مصرف برق طی ســال 
گذشته، امســال به 57 هزار و 600 مگاوات افزایش یافت، 
گفت: با مدیریت انجام شــده امسال 600 مگاوات در پیک 

افزایش مصرف داشتیم که در اوایل مرداد ماه اتفاق افتاد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به اینکه امســال کمترین خاموشــی را در کشور داشتیم، 
ابراز داشت: امسال در مقایسه با سال گذشته 60 درصد در 
خاموشی بدون برنامه و حدود 98 درصد در خاموشی های با 
برنامه  کاهش داشتیم و می توان گفت میزان تولید و مصرف 

به صورت موازنه بود که مانع از اعمال خاموشی ها شد.
شهیدی با اشــاره به حذف قبوض کاغذی از اوایل مهر ماه 
و با بیان اینکه ما در این زمینه در منطقه 2 که 9 شــرکت 
را شامل می شود رتبه سوم را داریم، عنوان کرد: در وصول 
مطالبات نیز روند خوبی داشــتیم که در ســال گذشته به 
97.8 درصد رســیدیم و برنامه ریزی کرده ایم که به باالی 

100 درصد برسد.
وی با اشــاره به قطعی ها و انرژی توزیع نشده گفت: در این 

شاخص روند ما در سال 97 نسبت به سال 96 روند کاهش 
بوده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: 
در بحث انرژی توزیع نشــده نیز 0.21 درصد ارتقا شاخص 
داشــتیم که امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته به 
ویژه در شهرستان مالیر که 17 خطوط بحرانی وجود دارد 
و اصالح شبکه ها در حال انجام است در انرژی توزیع نشده 

به میزان مدنظر برسیم.
در   GIS پیاده ســازی  بحــث  در  شــد:  یــادآور  وی 
شهرستان های همدان و مالیر بیشــترین رشد را داشتیم 
و برداشــت اطالعات در حال انجام اســت که تا پایان سال 
جاری به اتمام می رسد. شــهیدی با اشاره به طرح چاوش 
)چشــم انداز اندازه گیری ولتاژ شــبکه( گفــت: این کار از 
تکالیفی است که ماه گذشــته از سوی توانیر ابالغ شده که 
هم در بحث کاهش تلفات اثرگذار بوده و هم پروفیل ولتاژ 

در تمام سطوح قابل اندازه گیری است.
وی با بیان اینکــه 60 درصد کنتورها در اســتان همدان 
تبدیل به دیجیتال شده اســت، افزود: 400 هزار مشترک 
ما کنتور دیجیتــال دارند که اگر کار قرائــت آنها با پروپ 
نوری انجام شود مناطقی که افت ولتاژ دارند به راحتی قابل 
تفکیک اســت و برنامه هایی که در این پروژه تعریف شده 

قابلیت اجرایی خواهد داشت.
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برق  توزیع  شرکت  مـــدیرعامل 
اســتان ســمنان گفت: طرح ملی 
قبض ســبز به منظور حذف قبوض 
کـاغذی بـــرق، یك اقـدام بهره 
ورانه در جهت رونق تولید و اقتصاد 

است.
سید محمد موســوی زاده با بیان 
این مطلب در برنامــه تلویزیونی “ 
یه صبح تازه” شبکه استانی مرکز 
سمنان بیان داشت: استان سمنان 
یك درصد تاسیســات صنعت برق 
را دارا می باشــد و با حذف صورت 
حســاب های کاغذی برق در این 

اســتان، از قطع حداقل ۱۲۰ اصله درخت در طی یك 
ســال برای تولید کاغذ، پیشــگیری و صرفه جوئی 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: با قول مســاعد مسئوالن شرکت 
توانیر، درنظر است تا بخشــی از منابع مالی صرفه 
جوئی شــده از محل اجرای این طرح، صرف اقدام 
خداپسندانه و انسان دوســتانه تهیه لوازم التحریر 

مهرماه دانش آموزان مناطق محروم شود.
موســوی زاده با عنوان این که در هفته دولت امسال 
۵۵ پروژه عمرانی برق رسانی با مبلغ ۱۵۶ میلیارد و 

۷۶۶ میلیون ریال در استان سمنان افتتاح می شود 
اضافه کــرد: از مجموع این تعداد پــروژه، ۱۵ طرح 
مربوط به روستاهای استان است که با اعتباری حدود 
۴۷ میلیارد ریال بهره برداری و به لحاظ تعدادی، ۳۰ 

درصد پروژه ها در روستاها افتتاح می گردند.
موســوی زاده از همراهی و همکاری ارزشمند مردم 
شریف استان و تالش بی وقفه همکاران این شرکت 
درگذر موفق از پیك بار تابستانی تقدیر کرد و یادآور 
شد: اجرای مناســب برنامه های پیك سائی موجب 
شــد تا طرح “۰۹8” یا تابســتان بدون خاموشی به 

نحو شایسته ای عملیاتی گردیده و به 
نسبت متوسط رشد سالیانه اوج بار که 
هرساله حدود شــش درصد بوده، این 
مهم در سال جاری به نسبت سال قبل 

۳.۲ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: هم اینك ۲۴ نیروگاه 
خورشیدی در اســتان با ظرفیت های 
مختلف با و مجموع یــك هزار و ۵۰۰ 
کیلــووات در حال تولیــد انرژی می 

باشند.
وی با اشــاره به این کــه در مجموعه 
صنعت بــرق، هرگونه تســهیل گری 
کــه در بخش های تولیــد و صنعت و 
ســرعت در ارائه خدمات انجام شود به نوعی کمك 
به رونق تولید محســوب می گردد خاطر نشان کرد: 
اجرای به هنگام پروژه ها در راستای کاهش تلفات، 
تقلیل نرخ انرژی تأمین نشــده و نرخ متوسط زمان 
خاموشی مشترکین، استفاده از ظرفیت خط گرم در 
شبکه های توزیع به ویژه در شهرک های صنعتی و 
اســتفاده از یراق آالت و تجهیزات ساخت داخل در 
شبکه ها و تاسیسات توزیع برق، به عنوان مهم ترین 
برنامه های این شــرکت برای تحقق شــعار سال به 

شمار می روند.

 با اعتباری افزون بر 156 میلیارد ریال

از 55 طرح برق رسانی
 در استان سمنان
 بهره برداری شد

از 55 طرح برق رسانی
 در استان سمنان
 بهره برداری شد

به مناســبت هفته دولت، ۵۵ طرح برق رسانی با 
اعتباری به مبلغ ۱۵۶ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
ســمنان با اعالم ایــن خبر گفت : شــش طرح 
بهســازی و تامین روشــنائی معابر با اعتبار هفت 
میلیــارد و ۶۳8 میلیون ریال، ۱۳ طــرح بهینه 
ســازی ۵۴ هزار و ۵۱۲ متر شــبکه توزیع برق با 
مبلغ ۴۱ میلیــارد و 8۴۰ میلیون ریــال، تجهیز 
ایســتگاه های توزیع برق زمینی و هوائی در قالب 

۱۲ پروژه و با صرف هزینه ای بــه مبلغ ۲۰ میلیارد 
و ۱۰8 میلیون ریال و همچنین طرح بهینه ســازی 
دو هزار و ۲8۵ دستگاه انشــعابات آمپری و لوازم 
اندازه گیری مشــترکان با اعتبــار ۱۱ میلیارد و  
 8۹۶ میلیون ریال ، از جمله پــروژه های افتتاحی

 می باشند.
ســید محمد موســوی زاده افزود : طرح تعویض 
۷۳ کنتور هوشــمند برق در قالب طرح فراسامانه 
اندازه گیری و مدیریت انــرژی )فهام( با مبلغ یك 
میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال ، شش طرح در راستای 

تبدیل ۱۰ هزار و ۵۴۰ متر شبکه فشار ضعیف سیمی 
به کابل خودنگهدار با هزینه هفــت میلیارد و ۲۵ 
میلیون ریال و ۱۶ طرح برای تامین برق مشــترکان 
جدید با اعتبار ۶۷ میلیــارد و ۲۵ میلیون ریال ، از 
دیگر طرح های افتتاح شده در هفته دولت به شمار 

می روند.
وی یادآور شــد: طرح های مورد اشاره در مراسم 
افتتاح همزمان پروژه های عمرانــی که با حضور 
استاندار و جمعی از مســئوالن در شهرستان های 

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:استان برگزار شد، به بهره برداری رسیدند.

حذف قبوض کاغذی یک اقدام بهره ورانه درراستای رونق تولید و اقتصاد است

 با کسب لوح تقدیر از سوی استاندار سمنان ؛

شرکت توزیع برق استان دستگاه اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی شد
 در جشــنواره شــهید رجایی و بر اساس دو 
شــاخص عمومی و اختصاصی ، شرکت توزیع 
نیروی برق استان ســمنان به عنوان دستگاه 
برتر معرفی و مدیر عامل این شــرکت از سوی 

استاندار سمنان لوح تقدیر گرفت .
گفتنی اســت : در جشنواره شــهید رجایی 
و در آئیــن معرفی و تجلیل از دســتگاه های 
اجرایــی برتر که با حضور مقام عالی اســتان، 
نماینده مردم شــریف شهرستان های سمنان ، 
مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی ، 
معاونین اســتاندار، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه ، مدیران دســتگاه های اجرائی و جمعی 
از مسئوالن در سالن اجتماعات یادگار امام)ره( 
استانداری برگزار شد ،  شــرکت توزیع نیروی 
برق استان ســمنان در مجموع شاخص های 

عمومی و اختصاصی در گروه شــرکت ها ، بانك ها و 
بیمه ها به عنوان دستگاه برتر معرفی و “ لوح تقدیر 
و تندیس دستگاه برتر” از سوی استاندار سمنان به 

مدیرعامل این شرکت اعطا شد.
یادآور می شود: شــاخص های اختصاصی براساس 
اسناد باال دستی دستگاه و تفاهم نامه سازمان امور 

اداری و استخدامی و شــاخص های عمومی شامل؛ 
اصالح ساختار سازمانی ، توسعه دولت الکترونیك ، 
مدیریت سرمایه انسانی،  بهبود فضای کسب و کار ، 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی ، شفافیت و مدیریت 
مالی ، ارتقای سالمت اداری و استقرار نظام مدیریت 
عملکرد می باشد که مســتندات الزم از سوی این 

شرکت ارائه شده است.
در بخشــی از متن لوح تقدیر علیرضا آشناگر 
استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجائی 
استان ســمنان خطاب به سیدمحمد موسوی 
زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت 
توزیع برق اســتان آمده اســت : “جشنواره 
شــهید رجایی در راســتای خدمت رسانی و 
اعتالی جمهوری اسالمی ایران با هدف ایجاد 
فضای رقابتی و فرصتی برای معرفی و تجلیل از 
الگوهای برتر در مسیر نهادینه کردن فرهنگ 
ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی و 
توسعه و تحول در نظام اداری انجام می پذیرد 
. در این راســتا ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۷ 
دستگاه هایی اجرایی استان توسط دبیرخانه 
جشنواره شهید رجایی استان صورت پذیرفته 
و آن دســتگاه در مجموع شــاخص های عمومی و 
اختصاصی در گروه شرکت ها ، بانك ها و بیمه ها به 
عنوان دستگاه برتر ، شــناخته و معرفی شده است . 
این موفقیت که حاصل تالش  همه جانبه و صادقانه 
مدیریت و کارکنان آن دســتگاه می باشد را تبریك 

عرض می نمایم.”
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با اعتباری بالغ بر ۲۸6 میلیارد ریال انجام شد

 افتتاح پروژه های برق رسانی
 در 16 شهرستان استان کرمان به مناسبت هفته دولت

شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان به 
مناســبت هفته دولت پروژه های برق رســانی در ۱۶ 

شهرستان این استان را افتتاح کرد.
عبدالوحیــد مهدوی نیا، مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان ضمن گرامی داشت 
هفته دولت گفت: این شرکت پروژه های برق رسانی به 
۱۶ روستای فاقد برق، توسعه شبکه جهت برق رسانی 
به مشــترکین جدید، اصالح و بهینه سازی در راستای 
رفع افت ولتاژ، تعویض کنتورهای معیوب و همچنین 
اتوماسیون ۳۶ دســتگاه کنترل از راه دور با اعتباری 
بالغ بر ۲8۶ میلیارد ریال، در حوزه عملیاتی شــرکت 

افتتاح کرد و به بهره برداری رساند.
مهدوی نیا از برق رسانی به ۱۶ روستای فاقد برق تحت 
حوزه عملیاتی شــرکت خبر داد و گفت: ۱۶ روستای 
فاقد برق در شهرستان های ارزوئیه، بردسیر و جیرفت 
برای برق رسانی به ۱۴۵ خانوار روستایی و با اعتباری به 

میزان ۷8 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی افزود: توسعه شبکه در راستای برق رسانی به بیش 
از ۷۷۰۰ مشترک جدید نیز ازجمله اقداماتی است که 

به مناسبت هفته دولت انجام شد.
مهدوی نیا تصریح کرد: اصالح و بهینه ســازی شبکه، 
جهت رفع افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
با نصب ۹۴ دســتگاه ترانســفورماتور و احداث ۵۰ 

کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف نیز افتتاح شد.
وی در زمینه اتوماسیون به راه اندازی نرم افزار اسکادا 
در شرکت اشــاره کرد و گفت: این شرکت جز اولین 
شرکت هایی است که توانســته اطالعات کنتورهای 
پست های فوق توزیع را به صورت برخط مشاهده کند 
و در راستای اتوماسیون شبکه توزیع نیز ۳۶ دستگاه 

کلید کنترل از راه دور به بهره برداری رساند.
این مقام مسئول در ادامه ســخنان خود خاطرنشان 

کــرد: ازآنجایی که یکــی از رویکردهــای برنامه 
استراتژیك شــرکت، کاهش تلفات است این شرکت 
اقدام به تعویــض ۶۷۰۰ کنتور معیوب کرده اســت. 
مهدوی نیا از تأمین برق 8۰۰ واحد صنعتی، کشاورزی 
و تجاری در حوزه عملیاتی شــرکت خبر داد و گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون ۴۶۱ نیروگاه خورشیدی پنج 
کیلوواتی مددجویان کمیته امداد به شــبکه توزیع، 

متصل شده است.
وی به حذف قبوض کاغذی در این شرکت اشاره نمود 
و گفت: از ابتدای تیرماه ســال جاری و در راســتای 
توســعه دولت الکترونیك قبوض کاغذی برق به طور 
کامل حذف و مشترکین می توانند از طریق مراجعه به 
پورتال، سامانه پیامکی، نصب اپلیکیشن ضمن رؤیت 
قبض خود نســبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود 

اقدام نمایند.
مهدوی نیا بیان کرد: خدمات رســانی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان محدود به ایام خاص 
نبوده و همکاران این شرکت به صورت شبانه روزی در 
تالش هستند تا برق پایدار و مطمئن را برای مشترکین 

برق تأمین کنند.

در ارتباط ویدئو کنفرانسی دکتر روحانی رئیس جمهور و 
استاندار کرمان و با حضور مدیرعامل برق جنوب استان 
کرمان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی، 8۳۵ پروژه 
مختلف روستایی استان کرمان در حوزه های برق، آب، 
گاز، بهداشت و درمان، ارتباطات و راه و مسکن به صورت 
نمادین از روســتای ده زیار شــهر کرمان و هم زمان با 
استان های سیستان و بلوچســتان، آذربایجان غربی، 

فارس و لرستان افتتاح شد.
رئیس جمهــور در این ویدئو کنفرانس اســتان کرمان 
را بهشت معادن کشــور نامید و گفت: کرمان جایگاه 
عظیمی را از حیث صنعت، معدن و استخراج معادن دارد 
و در دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی در این حوزه در 

سطح استان کرمان انجام شده است.
فدائی استاندار کرمان نیز به پروژه های مختلف استان 
کرمان در حوزه وزارت نیرو تصریح کرد: برق رســانی 

به ۲۴ روستا و تأمین روشــنایی ۵۹ روستا با اعتبار ۱۳ 
میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال از مهم ترین پروژه های آماده 

افتتاح در این حوزه است.
دکتر روحانی رئیس جمهور در ســخنانی با اشــاره به 
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی و دولت تدبیر و امید 

برای روستائیان، با پیام »علی برکت اهلل« دستور افتتاح 
این پروژه ها را صادر کرد.

مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
اســتان کرمان در حاشیه این نشســت در خصوص 
برق رسانی به روستاهای فاقد برق بیان کرد: این شرکت 
با برق دار کردن ۳۷۷۹ روستای فاقد برق مقام دوم را در 
این زمینه و در بین شرکت های توزیع کشور را داراست.

شایان ذکر است به مناســبت هفته دولت این شرکت 
پروژه های برق رسانی به ۱۶ روستای فاقد برق، توسعه 
شبکه جهت برق رسانی به مشــترکین جدید، اصالح 
و بهینه ســازی در راســتای رفع افت ولتاژ، تعویض 
کنتورهای معیوب و همچنین اتوماســیون ۳۶ دستگاه 
کنترل از راه دور با اعتبــاری بالغ بر ۲8۶ میلیارد ریال، 
در حوزه عملیاتی شــرکت افتتاح و بــه بهره برداری 

رسیده است.

ر جمهـو نسـی رئیس  یدئـو کنفرا رتبـاط و ژه هـا در ا و ح پـر افتتـا

ق ستـاهـای فاقـد بـر و نی به ر بـرق رسـا
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان 
کرمان گفت: تعداد ۱۲ روستای فاقد برق در شهرستان 
جیرفت بــا اعتبــاری بالغ بر ۶8۹۰۰ میلیــون ریال و 
همچنین چهار روستای فاقد برق در شــهر ارزوئیه با 

اعتبار ۲8۰۰ میلیون ریال نیز برق دار شدند.
وی افزود: پروژه رفع افت ولتاژ شهرســتان قلعه گنج با 
اعتبار ۲۳ میلیارد ریال و در شهرستان کهنوج نیز ۲۳ 
پروژه توسعه اصالح شبکه و رفع افت ولتاژ با اعتبار ۱8 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی به پروژه های افتتاح شــده در شهرستان بردسیر 
اشــاره کرد و گفت: پروژه رفع افت ولتاژ شهرســتان 
بردسیر نیز با نصب سه دستگاه ترانس ۱۰۰ کاوا و احداث 
دو کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف با اعتباری بالغ بر ۹ 

میلیارد ریال افتتاح شد.
مهدوی نیا خاطرنشــان کرد: پروژه های رفع افت ولتاژ 
شهرستان فاریاب با نصب چهار دستگاه ترانس، احداث 
بیش از ۳۰۰ متر شبکه فشار متوسط و ۴۳۹ متر شبکه 

فشــار ضعیف با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به 
بهره برداری رسید.

وی گفت: در شهرســتان بافت نیز پروژه های رفع افت 
ولتاژ با احداث بیش از ۴۰۰ متر شــبکه فشار متوسط، 
حدود ۱۵۰۰ متر شبکه فشــار ضعیف و همچنین نصب 
پنج دســتگاه ترانس با اعتباری بالغ بر ۱8 میلیارد ریال 
افتتاح شد. مدیرعامل توزیع برق جنوب استان کرمان 
تصریح کرد: بیش از دو میلیارد ریال تعویض ســیم به 
کابل خود نگه دار در شهرســتان نرماشیر انجام شده 
اســت و همچنین پروژه های رفع افت ولتاژ ۶ روستا، 
توسعه و احداث ۹ روستا با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد 
و ششصد میلیون تومان افتتاح و مشکل رفع افت ولتاژ 

۱۴۰۰ خانوار به طور کامل رفع گردید.
وی خاطرنشــان کرد: همکاران ما در مدیریت های برق 
شهرستان های تحت پوشش شــرکت، همواره تالش 
می کنند تا بتوانند برق مطمئن و پایــدار را در اختیار 

مشترکین قرار دهند.
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جشنواره شهید رجائی با حضور استاندار 
برنامه وبودجه،  ســازمان  رئیس  کرمان، 
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
جنوب کرمان و سایر مدیران و مسئولین 
دستگاه های اجرایی اســتان هم زمان با 

هفته دولت برگزار شد.
اســتاندار کرمان در این مراسم گفت: از 
نظر ما همه دســتگاه ها و کارکنان آن ها 
در استان ســاعی و پرتالش هستند و این 
جشنواره به معنای تقدیر از زحمات آنان 
است و از طرف دیگر به معنای این نیست 
که ما در شــرایط ایدئال هستیم بلکه این 

جشنواره گامی به ســوی تحقق ایدئال موردنظر ما و 
مردم است.

شــرکت توزیع برق جنوب اســتان کرمان بر اساس 
نتایج ارزیابی عملکرد سال ۹۷ از مجموع ۶۴ دستگاه 
شــرکت کننده در این جشــنواره به عنوان دستگاه 
اول در شــاخص های عمومی معرفی و بــا اهداء لوح 
تقدیر از مدیرعامل شــرکت توزیع برق جنوب استان 

کرمان تجلیل شــد.  فرزانه امجدی مدیر دفتر توسعه 
مدیریت و تحول اداری در حاشیه این نشست اقدامات 
شاخص انجام شــده شرکت برای دســت یابی به این 
رتبه را برشمرد و گفت: پیاده ســازی نظام آراستگی 
و ســاماندهی محیط کار، بازنگری نقشه استراتژیک و 
تعیین اهداف استراتژیک شــرکت و ۱۶ مدیریت برق 
شهرســتان و کنترل اهداف و برنامه های آن به صورت 

ویدیو  راه اندازی  ماهیانه،  و  سیســتمی 
کنفرانس در ســتاد و ۱۶ شهرستان تابعه، 
خدمات  اندروید  اپلیکیشــن  راه اندازی 
مشــترکین و ۲۴ خدمت الکترونیک در 
پورتال شرکت، حذف قبوض کاغذی برق از 
ابتدای تیرماه سال جاری، کاهش خاموشی 
با راه اندازی خط گرم در کلیه مدیریت های 
برق شهرســتان و بهبود وضعیت ولتاژ، 
برداشت مختصات جغرافیایی کل شبکه و 
مشترکان و کاربردی سازی GIS، استقرار 
سیســتم اســکادا و امکان مانیتورینگ 
و کنترل تمامی تجهیزات شــبکه دارای 
قابلیت اتوماســیون، توســعه و بهبود آموزش نیروی 
انسانی و استقرار سیستم استعدادیابی و توانمندسازی 
نیروی انســانی از مجموعه اقداماتی است که شرکت 

برای رسیدن به این موفقیت انجام داده است.
شایان ذکر اســت این شــرکت برای چهارمین سال 
متوالی، موفق به کســب رتبه برتر در جشنواره شهید 

رجائی شده است.

کسـب  مقـام  دوم
ابط  عمـومی   رو
زیـابی  ر ره  ا  در جشنـوا
وابط عمومی ها عملکرد  ر
روابط عمومی این شــرکت در نخســتین 
جشــنواره ارزیابــی عملکــرد روابــط 
عمومی های صنعت آب و برق کشور موفق به 
کسب مقام دوم در رشته فرهنگ سازی شد.

محســنی مدیر دفتر روابــط عمومی این 
شرکت گفت: در نخستین جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که ۱۲۴ شرکت در 
آن حضور به عمل آوردند با ۱۳ محوریت ارتباط با رسانه، ارتباطات درون سازمانی، مستندسازی پژوهشی، مدیریت و 
برنامه ریزی، فرهنگ سازی، ارتباط با پاون، آموزش همکاران، حضور در فضای مجازی، تبلیغات محیطی، جشنواره و 

نمایشگاه، نوآوری و خالقیت و رادیو و تلویزیون انجام پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: داوران این جشــنواره، اعضای هیئت علمی دانشگاه های مطرح کشــور بودند که ارزیابی روابط 
عمومی های صنعت آب و برق را بر عهده داشتند. محســنی افزود: درنهایت و با داوری اعضای کمیته داوران نخستین 
جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان در رشــته فرهنگ سازی موفق به کسب مقام دوم این دوره از ارزیابی ها شــد. الزم به ذکر است، در حاشیه این 
مراسم کارگاه ارتباط با رسانه، آسیب ها و راهکارها و برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی ها توسط داوران برگزار شد.

ئی  جـا ره شهیـد ر کسب رتبـه برتـر در جشنـوا
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گرفتن شماره اشتراک اعالم کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به اینکه 
وصول مطالبات امسال شرکت توزیع برق به زیر60درصد 
رسیده است، اظهارداشــت: درحالی که امسال 56 درصد 
مطالبات این شرکت از ســوی مشترکان خانگی و تجاری 
پرداخت نشــده عمده مطالبات سال های گذشته شرکت 

توزیع برق مربوط به ارگان های نظامی و اداری بود.
به گفته ذاکری، تاکنون 2هــزار و 500 قرارداد همکاری 
بین شــرکت توزیع برق و مشترکان بســته شده است که 

60درصد از این مشترکان در کشاورزی هستند.
این مسوول در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: در سال گذشته به طور متوسط حدود 8 دقیقه 
خاموشی به ازای هر مشترک اعالم شــد اما در پنج ماهه 

سال جاری این عدد به 3 دقیقه رسید.
ذاکری با اشاره به روند کاهشی اتالف انرژی درسال جاری 
گفت: 11.18 درصد تا پایان مرداد ثبت شــده اســت که 
نسبت به ســال 97 که حدود 11.46 بود، وضعیت کاهش 

را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فروش انرژی امســال نسبت به 
سال گذشته 3 درصد افزایش نشــان می دهد، مبلغ یک 

درصد فروش را معادل 4 میلیارد ریال اعالم کرد.   

مدیرعامل شــرکت توزیع برق هرمزگان در حوزه فروش 
انشــعاب نیز گفت: در پنج ماهه امســال11هزار و 561 
اشتراک وصل شد که امیدواریم تا پایان امسال این عدد به 

بیش از 26 هزار اشتراک برسد.
ذاکری هم چنین گفت: پیک باربرق در 16 مرداد امســال 
به 2هزار و 222 رسید که نسبت به سال گذشته 3 درصد 
افزایش نشان می دهد و حدود 68 مگاوات نسبت به سال 
گذشته بیشــتر شده اســت.به گفته وی، در سال گذشته 

پیک بار برق 2هزار و 154 بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق هرمزگان، افزایش انرژی 
تحویلی درسال جاری را نیز حدود 2 درصد اعالم کرد که 
مجموع انرژی تحویلی و انرژی فروخته شده نشان می دهد 

اتالف برق نسبت به سال 97 کمتر شده است.
ذاکری هم چنین مجموع ســرقت های شبکه های برق در 

پنج ماهه امسال را افزون بر 40 میلیارد ریال اعالم کرد.
وی درخصوص روشــنایی معابر نیز بــا بیان اینکه درحال 
حاضر خاموشی معابر اصلی به زیر 2 درصد رسیده است، 
ابراز داشت: 98 درصد چراغ های معابر اصلی روشن است.

مدیرعامل شــرکت توزیــع برق هرمــزگان در خصوص 
روشنایی مدرســه ها نیز بیان داشــت: در سال تحصیلی 
جدید 52 مدرســه منوط به تامین اعتبــار الزم برق دار 

می شوند.
در دومین روز هفته دولت و با حضور دکتر همتی استاندار 
هرمزگان پروژه های برق رسانی در شهرستان پارسیان به 

بهره برداری رسید.
در این آیین 7 کیلومتر شــبکه برق رســانی، 19 دستگاه 
پست توزیع، 151 چراغ روشــنایی معابر و 429 انشعاب 
جدید برق افتتاح شــد. برای بهره برداری از این پروژه ها 

25 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
در ایــن روز نیــز 17 کیلومتــر شــبکه برق رســانی در 
شهرستان جاسک با حضور حیدری معاون امور اقتصادی 
اســتانداری هرمزگان افتتاح شــد. در ایــن آیین نیز 14 
دستگاه ترانســفورماتور، 151 چراغ روشنایی و انشعاب 
429 اشــتراک جدید با اعتبار 25 میلیــارد ریال به بهره 

برداری رسید. 
همزمان با ســومین روز هفته دولت 21 دســتگاه پست 
توزیع برق در شهرستان ســیریک با حضور دکتر حیدری 
معاون امور اقتصادی اســتانداری هرمزگان افتتاح شــد. 
همزمان با این پزروژه نیز، 11 کیلومتر شبکه برق رسانی، 
89 چراغ روشــنایی معابر و 245 اشــتراک جدید به بره 
برداری رســید. برای اجرای این پروژ ها 33 میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.

شــرکت توزیع برق اســتان هرمزگان برای هفته دولت 
امســال 86 طرح با مجمــوع 790میلیارد ریــال به بهره 

برداری رساند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: از این میزان 
اعتبار برای افتتاح طرح های در دست اقدام،  240 میلیارد 

ریال آن مربوط به شهرستان بندرعباس است.
محمد ذاکری افزود: این طرح ها شامل 82 کیلومتر شبکه 

فشــار ضعیف هوایی25 کیلومتر شــبکه فشار ضعیف 
زمینی، 107 کیلومتر شــبکه فشــار متوســط هوایی، 
16کیلومتر شبکه متوســط زمینی، 353 دستگاه پست 

هوایی و 62 دستگاه پست زمینی اعالم کرد.
وی هم چنیــن نصــب 3هــزار و 891 دســتگاه چــراغ 
روشــنایی معابر و 11هزار و 561 انشعاب جدید را نمونه 
عملکرد مثبت شــرکت توزیع برق هرمزگان در راستای 

خدمات رسانی بهتر به مردم اعالم کرد.  
مدیرعامل شــرکت توزیع برق هرمزگان ادامــه داد: بنا 
داریم اعتبارات هزینه ای را تا پایان امسال به باالی 2هزار 
و 500 میلیارد ریال برســانیم که اگر ایــن میزان اعتبار 
تامین شود بخش زیادی از مشکالت بخش توزیع در این 

استان برطرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در بخش دیگری 

از ســخنان خود در راســتای حذف قبوض کاغذی برق، 
شروع فرآیند اجرای طرح قبض سبز را از ابتدای شهریور 
اعالم کرد. به گفته ذاکری، ســاالنه 7 میلیون ریال هزینه 

صرف چاپ قبض های برق می شود.
وی افــزود: هم اکنــون 90 درصد از شــماره  تماس های 
مشترکان ثبت شده و برای ثبت 10 درصد باقی مانده نیاز 

به همراهی هرچه سریع تر و دقیق تر مردم است.
مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق هرمزگان عنــوان کرد: 
تحقق این مهم و ضرورت توســعه خدمات رسانی موثر به 

مشترکان اطالع رسانی دقیق رسانه ها را می طلبد.
وی 3 روش برای ثبت شــماره  تماس های مشــترکان در 
اجرای این طرح را شــامل ارسال شماره اشتراک 8 رقمی 
به ســامانه 10000761121 ، مراجعه به ســایت شبکه 
توزیع بــرق و مراجعه بــه دفترهای پیشــخوان دولت و 
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آیین تجلیل از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان زنجان با حضور وزیر کشور 
و مقام عالی و مسئوالن استان برگزار شد. در این آیین پایانی جشنواره شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان به عنوان دســتگاه  برتر در بخش شاخص های عمومی اســتان و مقام دوم ارزیابی 
عملکرد سال 97 دستگاه های جشــنواره شهید رجایی استان زنجان معرفی شد. رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور در این آیین با بیان اینکه مهم ترین دســتاورد نظام اسالمی سرمایه های اجتماعی و 
مردم هستند گفت: امام خمینی ره با انقالب اسالمی اعتماد متقابل ملت و حاکمیت را احیا کرد و 

اکنون نیز وظیفه دولت ها افزایش اعتماد عمومی است.

نیروگـاه خورشیـدی
 7 مگـاواتـی رازی ابهـر
 به بهـره بـرداری رسیـد

با حضور وزیر نیرو در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان؛

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شمالغرب کشور و 730 پروژه توزیع برق در استان زنجان با حضور 
وزیر نیرو و اســتاندار زنجان، نماینده مردم خدابنده در مجلس و مسئوالن استانی به بهره برداری 
رســید. در این آیین بهره برداری که هم زمان با هفته دولت برگزار شــد مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان زنجان با اعالم اینکه این نیروگاه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و همراهی 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان وارد شبکه برق کشور شد گفت: این پروژه شاخص و بزرگ 

می تواند آغازکننده پروژه های دیگر در حوزه برق استان باشد.
علیرضا علیزاده پروژه 7 مگاواتی نیروگاه خورشــیدی رازی ابهر را یکی از نیروگاه های خورشیدی 
کشور و بزرگ ترین نیروگاه شمالغرب کشور عنوان کرد و افزود: این نیروگاه خورشیدی در فضایی 
به مســاحت 140 هزار مترمربع ساخته شده اســت که قابلیت تولید انرژی برق به میزان 11 هزار 
مگاوات ساعت در سال را دارد و با هم زمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور دکتر اردکانیان وزیر 

نیرو و مسئولین ارشد ملی و استانی به بهره برداری خواهد رسید.
علیزاده گفــت: این نیروگاه عــالوه بر تبدیل انرژی پاک خورشــیدی به شــبکه های توزیع برق، 
صرفه جویی در 3 میلیــون لیتر مصرف آب و حدود 4 میلیون مترمکعب صرفه جویی در ســوخت 
فســیلی را به همراه دارد و همچنین با این نیروگاه از انتشــار 9598 تن گاز گلخانه ای در ســال 
پیشــگیری می شــود و افزایش این گونه نیروگاه ها عالوه بر صرفه اقتصادی از محیط زیســت نیز 
حفاظت می شود. وی با بیان این که در چند ســال اخیر این  شرکت توانسته گام هاي مؤثر و بلندي 

در راستاي پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اســالمي ایران، دولت تدبیر و امید و برنامه هاي 
وزارت نیرو و شــرکت مادر تخصصی توانیر بردارد گفت: با همراهی تالشــگران شرکت توزیع برق 
اســتان در بخش های مختلف ازجمله بهره مندی از انرژی هــای تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژي 
و هوشمندســازي شــبکه هاي توزیع برق که از پروژه هاي مهم وزارت نیرو در تحقق شــعار سال 

مي باشند، جزو شرکت هاي پیشرو هستیم.

کسب عنـوان دستگـاه برتـر استـان
 در جشنـواره شهیـد رجایـی

بازدید وزیرکشور از غرفه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به عنوان غرفه نمونه 
نمایشگاه هفته دولت

استقبال باشکوه از غرفه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در اولین نمایشگاه بزرگ 
ارائه خدمات الکترونیکی دولت و میزخدمت کشور در زنجان
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در نخســتین جشــنواره ارزیابــی عملکرد 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان در رقابت با 130 شرکت تابعه 
وزارت نیرو، رتبه نخســت ارتباط با رسانه ها 
و رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 

وزارت نیرو را کسب کرد.
در آیین پایانی این جشــنواره که با حضور 
وزیــر محترم نیــرو، مدیران ارشــد وزارت 
نیرو و ریاست دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
هیئت داوران نخســتین جشــنواره ارزیابی 
عملکرد روابــط عمومی ها، مدیــران عامل 
شــرکت های توزیع اســتان های منتخب، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان 
و مدیران روابط عمومــی صنعت آب و برق 
کشــور برگزار شد، لوح ســپاس و تندیس 
برترین روابــط عمومی صنعــت آب و برق 
کشــور در ارتباط با رســانه ها و لوح سپاس 
رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 
وزارت نیرو به روابط عمومی شــرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان اهدا شد.
در آیین پایانی نخســتین جشنواره ارزیابی 
عملکــرد روابط عمومی هــای صنعت آب و 
برق کشــور وزیر نیرو طی ســخنانی روابط 
عمومــی را پل ارتباطی بیــن ارباب رجوع و 
سازمان برشــمرد و گفت: ما امروزه نیازمند 
تقویت هر چه بیشــتر مبانی ارتباطی خود 
با جامعه هســتیم، چرا کــه اعتماد عمومی 
مهم ترین ســرمایه ماســت. رضا اردکانیان 
بــا تأکید بر اینکــه روابط عمومــی  تمامی 

شــرکت ها نیازمند یک بازبینــی کامل در 
وظایف خود هســتند، ادامه داد: در دوران 
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا انتظار داریم 
همفکری مناســبی صورت بگیــرد تا نقش 
روابــط  عمومی ها در این دوران مشــخص 

گردد.
وی بــا تأکید بــر اینکــه در دوره مدیریت 
مصــرف، روابط عمومی هــا تخصصی ترین 
بخــش را بر عهــده  دارند، بیان کــرد: این 
مجموعــه نیازمند داناتریــن، باانگیزه ترین 
و فعال تریــن نفرات هر ســازمان اســت تا 

پست های روابط عمومی را پر کنند.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: دوره آنکه 
پرسنل بدون پســت را راهی روابط عمومی 
کنیم گذشــته اســت. در روابط عمومی ها 
نیازمند متخصص ترین افراد هستیم چرا که 
اصلی ترین جبهه کار ما با مردم اســت و این 
دفاتر نقش مهمــی را در ارتباط بین این دو 

بخش ایفا می کنند.
وی با تأکید بر اینکه نیازمند بازبینی عمیق 
ارتباط با مردم هستیم، ادامه داد: مسئولیت 
مشــترک تمامــی مــا افزایش احســاس 
رضایت مندی در مردم است که نقش روابط 
عمومی در این عرصه بسیار باالست و امکان 
تدوین و طراحی فعالیت های بســیار زیادی 

در این بخش وجود دارد.
وزیر نیرو استمرار یک مسئولیت در شرایط 
بی انگیزگی را خیانت دانست و افزود: وزارت 
نیرو جریان پویای مداوم است و هر لحظه به 

وزیر و مدیر باانگیزه، فعال و پویا نیاز دارد.

اردکانیان با تأکید بر اینکه آماده اصالحات 
ساختاری در روابط عمومی ها هستیم، بیان 
کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت نیرو مرکز 
امور اجتماعی آب و انرژی در این وزارتخانه 
شــکل گرفته اســت و روابــط عمومی ها 
می تواننــد با یک تجدید ســاختار شــاخه 

استانی این مراکز اجتماعی را دنبال کنند.
گفتنی اســت نخستین جشــنواره ارزیابی 
روابــط عمومی های صنعــت آب و برق در 
13 محــور ارتباط بــا رســانه ها، ارتباطات 
درون ســازمانی، مستندســازی، پژوهش، 
مدیریــت و برنامه ریزی، فرهنگ ســازی، 
ارتباط با پاون، آموزش همکاران، حضور در 
فضای مجازی، تبلیغات محیطی، جشنواره 
و نمایشــگاه، نوآوری و خالقیــت و رادیو و 
تلویزیون با حضور 130 شرکت تابعه وزارت 

نیرو مورد ارزیابی هیئت داوران متشــکل از 
مهدخــت بروجردی، حســینعلی افخمی، 
داود زارعیان و محمدمهدی فتوره چی قرار 
گرفــت. همچنین در حاشــیه این همایش 
نیز کارگاه ارتباط با رســانه ها؛ آســیب ها و 
راهکارها توسط مهدخت بروجردی، کارگاه 
ویژگی ها و مالحظــات تکنیک های اقناعی 
در آموزش هــای مبتنی بر تصویر توســط 
محمدمهدی فتوره چی و کارگاه برنامه ریزی 
اســتراتژیک روابــط عمومی توســط داود 
زارعیان برگزار شــد.  گفتنی است تیزهای 
تصویــری و پاورپوینت های تهیه شــده در 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
از تالش همــکاران این شــرکت به عنوان 
تیزرهای شــاخص و برتــر در کارگاه های 

آموزشی نمایش و تفسیر شد.

عمومـی  ابـط  و ر
استـان زنجـان برق 
و رت نیـر زا و تـر  رتبـه بر  
ا کسـب کـرد  ر

 همزمان با هفته دولت؛ همگام با مسئولین ارشد استانی ومدیران دستگاههای اجرایی ،حضور مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت در مراسم غبارروبی مزارشهدا

در نخســتین جشــنواره ارزیابــی عملکرد 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان در رقابت با 130 شرکت تابعه 
وزارت نیرو، رتبه نخســت ارتباط با رسانه ها 
و رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 

وزارت نیرو را کسب کرد.
در آیین پایانی این جشــنواره که با حضور 
وزیــر محترم نیــرو، مدیران ارشــد وزارت 
نیرو و ریاست دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
هیئت داوران نخســتین جشــنواره ارزیابی 
عملکرد روابــط عمومی ها، مدیــران عامل 
شــرکت های توزیع اســتان های منتخب، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان 
و مدیران روابط عمومــی صنعت آب و برق 
کشــور برگزار شد، لوح ســپاس و تندیس 
برترین روابــط عمومی صنعــت آب و برق 
کشــور در ارتباط با رســانه ها و لوح سپاس 
رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 
وزارت نیرو به روابط عمومی شــرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان اهدا شد.
در آیین پایانی نخســتین جشنواره ارزیابی 
عملکــرد روابط عمومی هــای صنعت آب و 
برق کشــور وزیر نیرو طی ســخنانی روابط 
عمومــی را پل ارتباطی بیــن ارباب رجوع و 
سازمان برشــمرد و گفت: ما امروزه نیازمند 
تقویت هر چه بیشــتر مبانی ارتباطی خود 
با جامعه هســتیم، چرا کــه اعتماد عمومی 
مهم ترین ســرمایه ماســت. رضا اردکانیان 
بــا تأکید بر اینکــه روابط عمومــی  تمامی 

شــرکت ها نیازمند یک بازبینــی کامل در 
وظایف خود هســتند، ادامه داد: در دوران 
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا انتظار داریم 
همفکری مناســبی صورت بگیــرد تا نقش 
روابــط  عمومی ها در این دوران مشــخص 

گردد.
وی بــا تأکید بــر اینکــه در دوره مدیریت 
مصــرف، روابط عمومی هــا تخصصی ترین 
بخــش را بر عهــده  دارند، بیان کــرد: این 
مجموعــه نیازمند داناتریــن، باانگیزه ترین 
و فعال تریــن نفرات هر ســازمان اســت تا 

پست های روابط عمومی را پر کنند.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: دوره آنکه 
پرسنل بدون پســت را راهی روابط عمومی 
کنیم گذشــته اســت. در روابط عمومی ها 
نیازمند متخصص ترین افراد هستیم چرا که 
اصلی ترین جبهه کار ما با مردم اســت و این 
دفاتر نقش مهمــی را در ارتباط بین این دو 

بخش ایفا می کنند.
وی با تأکید بر اینکه نیازمند بازبینی عمیق 
ارتباط با مردم هستیم، ادامه داد: مسئولیت 
مشــترک تمامــی مــا افزایش احســاس 
رضایت مندی در مردم است که نقش روابط 
عمومی در این عرصه بسیار باالست و امکان 
تدوین و طراحی فعالیت های بســیار زیادی 

در این بخش وجود دارد.
وزیر نیرو استمرار یک مسئولیت در شرایط 
بی انگیزگی را خیانت دانست و افزود: وزارت 
نیرو جریان پویای مداوم است و هر لحظه به 

وزیر و مدیر باانگیزه، فعال و پویا نیاز دارد.

اردکانیان با تأکید بر اینکه آماده اصالحات 
ساختاری در روابط عمومی ها هستیم، بیان 
کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت نیرو مرکز 
امور اجتماعی آب و انرژی در این وزارتخانه 
شــکل گرفته اســت و روابــط عمومی ها 
می تواننــد با یک تجدید ســاختار شــاخه 

استانی این مراکز اجتماعی را دنبال کنند.
گفتنی اســت نخستین جشــنواره ارزیابی 
روابــط عمومی های صنعــت آب و برق در 
13 محــور ارتباط بــا رســانه ها، ارتباطات 
درون ســازمانی، مستندســازی، پژوهش، 
مدیریــت و برنامه ریزی، فرهنگ ســازی، 
ارتباط با پاون، آموزش همکاران، حضور در 
فضای مجازی، تبلیغات محیطی، جشنواره 
و نمایشــگاه، نوآوری و خالقیــت و رادیو و 
تلویزیون با حضور 130 شرکت تابعه وزارت 

نیرو مورد ارزیابی هیئت داوران متشــکل از 
مهدخــت بروجردی، حســینعلی افخمی، 
داود زارعیان و محمدمهدی فتوره چی قرار 
گرفــت. همچنین در حاشــیه این همایش 
نیز کارگاه ارتباط با رســانه ها؛ آســیب ها و 
راهکارها توسط مهدخت بروجردی، کارگاه 
ویژگی ها و مالحظــات تکنیک های اقناعی 
در آموزش هــای مبتنی بر تصویر توســط 
محمدمهدی فتوره چی و کارگاه برنامه ریزی 
اســتراتژیک روابــط عمومی توســط داود 
زارعیان برگزار شــد.  گفتنی است تیزهای 
تصویــری و پاورپوینت های تهیه شــده در 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
از تالش همــکاران این شــرکت به عنوان 
تیزرهای شــاخص و برتــر در کارگاه های 

آموزشی نمایش و تفسیر شد.

عمومـی  ابـط  و ر
استـان زنجـان برق 
و رت نیـر زا و تـر  رتبـه بر  
ا کسـب کـرد  ر

 همزمان با هفته دولت؛ همگام با مسئولین ارشد استانی ومدیران دستگاههای اجرایی ،حضور مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت در مراسم غبارروبی مزارشهدا

در نخســتین جشــنواره ارزیابــی عملکرد 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان در رقابت با 130 شرکت تابعه 
وزارت نیرو، رتبه نخســت ارتباط با رسانه ها 
و رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 

وزارت نیرو را کسب کرد.
در آیین پایانی این جشــنواره که با حضور 
وزیــر محترم نیــرو، مدیران ارشــد وزارت 
نیرو و ریاست دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
هیئت داوران نخســتین جشــنواره ارزیابی 
عملکرد روابــط عمومی ها، مدیــران عامل 
شــرکت های توزیع اســتان های منتخب، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان 
و مدیران روابط عمومــی صنعت آب و برق 
کشــور برگزار شد، لوح ســپاس و تندیس 
برترین روابــط عمومی صنعــت آب و برق 
کشــور در ارتباط با رســانه ها و لوح سپاس 
رتبه ســوم ارتباط با پایگاه اطالع رســانی 
وزارت نیرو به روابط عمومی شــرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان اهدا شد.
در آیین پایانی نخســتین جشنواره ارزیابی 
عملکــرد روابط عمومی هــای صنعت آب و 
برق کشــور وزیر نیرو طی ســخنانی روابط 
عمومــی را پل ارتباطی بیــن ارباب رجوع و 
سازمان برشــمرد و گفت: ما امروزه نیازمند 
تقویت هر چه بیشــتر مبانی ارتباطی خود 
با جامعه هســتیم، چرا کــه اعتماد عمومی 
مهم ترین ســرمایه ماســت. رضا اردکانیان 
بــا تأکید بر اینکــه روابط عمومــی  تمامی 

شــرکت ها نیازمند یک بازبینــی کامل در 
وظایف خود هســتند، ادامه داد: در دوران 
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا انتظار داریم 
همفکری مناســبی صورت بگیــرد تا نقش 
روابــط  عمومی ها در این دوران مشــخص 

گردد.
وی بــا تأکید بــر اینکــه در دوره مدیریت 
مصــرف، روابط عمومی هــا تخصصی ترین 
بخــش را بر عهــده  دارند، بیان کــرد: این 
مجموعــه نیازمند داناتریــن، باانگیزه ترین 
و فعال تریــن نفرات هر ســازمان اســت تا 

پست های روابط عمومی را پر کنند.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: دوره آنکه 
پرسنل بدون پســت را راهی روابط عمومی 
کنیم گذشــته اســت. در روابط عمومی ها 
نیازمند متخصص ترین افراد هستیم چرا که 
اصلی ترین جبهه کار ما با مردم اســت و این 
دفاتر نقش مهمــی را در ارتباط بین این دو 

بخش ایفا می کنند.
وی با تأکید بر اینکه نیازمند بازبینی عمیق 
ارتباط با مردم هستیم، ادامه داد: مسئولیت 
مشــترک تمامــی مــا افزایش احســاس 
رضایت مندی در مردم است که نقش روابط 
عمومی در این عرصه بسیار باالست و امکان 
تدوین و طراحی فعالیت های بســیار زیادی 

در این بخش وجود دارد.
وزیر نیرو استمرار یک مسئولیت در شرایط 
بی انگیزگی را خیانت دانست و افزود: وزارت 
نیرو جریان پویای مداوم است و هر لحظه به 

وزیر و مدیر باانگیزه، فعال و پویا نیاز دارد.

اردکانیان با تأکید بر اینکه آماده اصالحات 
ساختاری در روابط عمومی ها هستیم، بیان 
کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت نیرو مرکز 
امور اجتماعی آب و انرژی در این وزارتخانه 
شــکل گرفته اســت و روابــط عمومی ها 
می تواننــد با یک تجدید ســاختار شــاخه 

استانی این مراکز اجتماعی را دنبال کنند.
گفتنی اســت نخستین جشــنواره ارزیابی 
روابــط عمومی های صنعــت آب و برق در 
13 محــور ارتباط بــا رســانه ها، ارتباطات 
درون ســازمانی، مستندســازی، پژوهش، 
مدیریــت و برنامه ریزی، فرهنگ ســازی، 
ارتباط با پاون، آموزش همکاران، حضور در 
فضای مجازی، تبلیغات محیطی، جشنواره 
و نمایشــگاه، نوآوری و خالقیــت و رادیو و 
تلویزیون با حضور 130 شرکت تابعه وزارت 

نیرو مورد ارزیابی هیئت داوران متشــکل از 
مهدخــت بروجردی، حســینعلی افخمی، 
داود زارعیان و محمدمهدی فتوره چی قرار 
گرفــت. همچنین در حاشــیه این همایش 
نیز کارگاه ارتباط با رســانه ها؛ آســیب ها و 
راهکارها توسط مهدخت بروجردی، کارگاه 
ویژگی ها و مالحظــات تکنیک های اقناعی 
در آموزش هــای مبتنی بر تصویر توســط 
محمدمهدی فتوره چی و کارگاه برنامه ریزی 
اســتراتژیک روابــط عمومی توســط داود 
زارعیان برگزار شــد.  گفتنی است تیزهای 
تصویــری و پاورپوینت های تهیه شــده در 
روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
از تالش همــکاران این شــرکت به عنوان 
تیزرهای شــاخص و برتــر در کارگاه های 

آموزشی نمایش و تفسیر شد.

عمومـی  ابـط  و ر
استـان زنجـان برق 
و رت نیـر زا و تـر  رتبـه بر  
ا کسـب کـرد  ر
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در ششمین روز از هفته دولت، با اعتباری معادل 1300 میلیارد 
ریال، پروژه نیروگاه 25 مگاواتی کاســپین منطقــه آزاد انزلی، 

افتتاح و بهره برداری شد.
آیین افتتاح و بهره برداری از نیروگاه 25 مگاواتی کاسپین منطقه 
آزاد انزلی، با حضور استاندار گیالن، مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیر 

عامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
»عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در 
خصوص این پروژه افتتاحی گفت: ایــن نیروگاه که قابلیت تولید 
همزمان برق و حرارت را دارد توسط شرکت مولد برق کاسپین و 
با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی در زمینی به مساحت 

5000 متر مربع احداث شده است.
بلبل آبادی با بیان اینکه این دومین نیروگاه مقیاس کوچک مورد 
بهره برداری در اســتان گیالن اســت، گفت: هدف از احداث این 

نیروگاه، تامین برق مصرفی منطقــه آزاد انزلی بوده و انرژی 
مازاد تولیــدی نیروگاه نیــز می تواند بخشــی از بار 

ترانس های انتقال پست 230 کیلوولت رشت 
شمالی را کاهش دهد. 

مدیر عامل شرکت  برق منطقه ای گیالن 
در خصــوص ســازگاری این نیــروگاه با 
محیط زیســت گفت: نیروگاه مذکور در 
مقایســه با نیروگاههای بزرگ حرارتی، 
سازگاری بیشتری با محیط زیست داشته 
و عالوه بر باالتر بودن راندمان الکتریکی، 
امکان استفاده از راندمان حرارتی نیروگاه 
برای تامین سیســتم گرمایشــی مورد 
نیــاز منطقه آزاد انزلــی، موجب افزایش 

راندمان تا باالی 55% نیز خواهد شد.

با حضور مشاور رئیس جمهوری در حوزه  برق منطقه ای گیالن 

لی نز د ا ا ز سپین منطقه آ تی کا وژه نیروگاه 25 مگاوا پر
ی شد افتتاح و بهره بردار

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398
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شرکت توزیع برق استان اصفهان برای دومین سال 
متوالی در جشنواره شهید رجایی خوش درخشید

سرآمدی شرکت توزیع برق استان اصفهان در جشنواره 
بیست و دوم شهید رجایی مایه مباهات همکاران شرکت 

توزیع برق استان اصفهان شد.
در این جشــنواره که با هــدف شناســایی و تقدیر از 
تالشــگران عرصه خدمت به نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی این 
بار به میزبانی سالن شــهید شریعتی دانشگاه  اصفهان 
برگزار شــد، مدیران دســتگاه  های اجرایی به منظور 
نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد مورد تقدیر 

و تجلیل قرار گرفتند.
در این دوره از جشنواره که معاون سرمایه انسانی سازمان 
اداری و استخدامی کشور حضور داشت، شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان برای دومین سال متوالی خوش 
درخشید و شایستگی خود را به استان و کشور بیش از 

پیش نمایان ساخت.

حمید عالقمندان، مدیر عامل این شــرکت در بیست و 
دومین جشنواره شهید رجایی نیز تندیس جشنواره و 
هدیه جایگاه نخســت گروه شرکت ها، بانکها و بیمه ها 
را از آن خود کرد. قطعا این موفقیت نشان از درخشش،  

پویایی و توجه به دولت الکترونیک دارد.
الزم به ذکر اســت لوح تقدیر و هدیه بخش برگزیدگان 
خدمت این دوره از جشــنواره شــهید رجایی در گروه 
بانک ها، شرکت ها و بیمه ها از آن خانم مهندس نوشین 
خجسته پور فرد مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
و آقای مهندس محمد مرادی معاونت منابع انســانی 

شرکت شد.
در پایان از مدیران برق شهرستان های چادگان،کاشان 
و لنجان به ترتیب آقایان مهنــدس مجتبی یادگاری ، 
مهندس علیرضا عرب بیگی و مهندس مهدی یوسفان 

به عنوان دستگاه های برتر شهرستانی تقدیر شد.

مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

آب و فاضـالب
آبمنطقـهای
آبوفاضـالبشهـری
آبوفاضـالبروستـایی

آب و فاضـالب
آبمنطقـهای
آبوفاضـالبشهـری
آبوفاضـالبروستـایی
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان؛ 
از کلنگ زنی و بهره برداری از 15 پروژه آبرسانی، هم زمان با 
هفته دولت امسال خبر داد و گفت: هم زمان با بهره برداری 
از پروژه های مذکور 14 هزار و 387 نفر از جمعیت روستایی 

استان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
سید مصطفی هاشمی با اشاره به اینکه آبرسانی به روستاهای 
تابعه اســتان در اولویت امور تعریف شده برای شرکت آبفار 
اســت؛ بیان کرد: به همین منظور؛ امسال هم زمان با هفته 
دولت؛ تعداد 14 پروژه آبرسانی در چهار شهرستان همدان، 

مالیر، کبودرآهنگ و رزن به بهره برداری رسید.
هاشــمی با اذعان به اینکه؛ همچنین در هفته دولت امسال 
یک پروژه آبرسانی نیز در شهرستان مالیر کلنگ زنی شد؛ 
عنوان کرد: بر همین اســاس پروژه آبرسانی به روستاهای 
حسین آباد شاملو و علی آباد دمق با صرف 45 میلیارد ریال 

اعتبار کلنگ زنی شد.
وی افزود: در بخش پروژه های قابــل افتتاح؛ یک پروژه در 
شهرســتان همدان با صرف 7 میلیارد ریــال، دو پروژه در 
شهرســتان مالیر با صرف 10 میلیارد ریال اعتبار، هشــت 
پروژه در شهرستان کبودرآهنگ با صرف 65 میلیارد ریال 
اعتبار و 3 پروژه عمرانی- خدماتی با صرف 23 میلیارد ریال 

در شهرستان رزن بهره برداری شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
همچنین با بیان اینکه آبرســانی به روســتای عبدالمومن 
)مجتمــع آقکند( در شهرســتان کبودرآهنــگ از جمله 
پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری بود؛ عنوان 
کرد: آبرسانی به روستای ازوندره )مجتمع آقکند(، آبرسانی 
به روســتای حســن آباد )مجتمع عظیم دره(، آبرسانی به 
روستای چاله کند )مجتمع عظیم دره( و آبرسانی به روستای 
علیصــدر )مجتمع عظیم دره( در لیســت پروژه های قابل 

بهره برداری در هفته دولت امسال قرار گرفت.
وی افزود: آبرســانی به روســتای دســتجرد، آبرسانی به 
روستای قهورد علیا، آبرسانی به روستای قرخلر، آبرسانی به 
روستای منگاوی، آبرسانی به روستای نمازگاه، آبرسانی به 
روستای الله دان، آبرسانی به روستای جامیشلو و آبرسانی 
به روستاهای قراقیه-سنقرآباد نیز در هفته دولت امسال به 

بهره برداری رسید.
هاشــمی بیان کرد: با بهره بــرداری از پروژه های 

مذکور؛ 14 هزار و 387 نفر از جمعیت روســتایی استان از 
آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.

وی در نهایت یادآور شد: با بهره برداری از 14 پروژه آبرسانی 
مذکور در روســتاهای تابعــه؛ 90 میلیارد ریــال از محل 
اعتبارات ملی و 15 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی 

صرف آبرسانی به روستایی شده است.

آغاز عملیات اجرایی ایجاد تأسیسات جدید 
آبرسانی در روستای برفیان تویسرکان

عملیات اجرایی ایجاد تأسیسات جدید آبرسانی در روستای 
برفیان تویسرکان آغاز شد.

محمد الوندی؛ رییس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
تویسرکان در آیین کلنگ زنی ایجاد زیرساخت های جدید 
در روستای برفیان؛ با اشــاره به سیالبی که اخیرا در سطح 
برخی روستاهای استان داشــتیم، گفت: متأسفانه جریان 
سیل درابتدای سال جاری موجب شد تا در برخی از روستاها 
تأسیسات خدمات رسانی از قبیل آب، برق و گاز دچار مشکل 

شوند.
وی با بیان اینکه سیل در روستای برفیان تویسرکان موجب 
شد تا کوه های باالدست این روستا رانش کنند؛ عنوان کرد: 
با توجه به خطرات احتمالی و انتقال ســاکنان این روستا به 
روســتای جدید برفیان؛ ایجاد تأسیســات جدید آبرسانی 
در روستای جدید توســط مدیریت بحران مورد تأکید قرار 

گرفت.
الوندی با اذعان به اینکه هم زمان با دومین روز از هفته دولت؛ 
کلنگ زنی ایجاد زیرساخت های روســتای جدید برفیان 
در دســتور کار قرار گرفت؛ بیان کرد: بر همین اســاس در 
روســتای مذکور نیازمند ایجاد 2 کیلومتر شبکه آبرسانی، 
ساخت یک مخزن 100 متر مکعبی و ایجاد 2 کیلومتر خط 
انتقال هستیم که ایجاد تأسیسات مذکور از امروز در برنامه 

عملیاتی قرار می گیرد.
وی افزود: براین اساس ایجاد زیرساخت های آبرسانی در این 
روستا نیازمند یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار است.

 بهره برداری از اجرای برق 
خورشیدی در چاه آب شرب روستای منگاوی

پروژه اجرای برق خورشیدی چاه آب شرب روستای منگاوی؛ 
از توابع شهرستان مالیر با صرف 7 هزار میلیون ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.
محمد رضا ترکاشــوند مدیر امور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان مالیر؛ در مراسم بهره برداری از برق خورشیدی 
چاه آب شرب روستای منگاوی با اشاره به اینکه اجرای برق 
خورشیدی در چاه آب شرب روستای منگاوی برای نخستین 
بار در استان عملیاتی شــده است؛ بیان کرد: استان همدان 
در بهره گیری از انرژی خورشــیدی در چاه آبرســانی جزو 
استانهای پیشتاز درکشور است و این مهم گامی در راستای 
بهره مندی از انرژی های پاک به منظور تامین برق چاه است.
ترکاشــوند عنوان کرد: در این پروژه 16 پنل خورشیدی به 
قدرت شش و نیم کیلووات ســاعت به کارگیری شده است؛ 
عنوان کرد و روســتای منگاوی متشــکل از 511 خانوار، با 

جمعیتی معادل یک هزار و 764 نفر است.
وی یادآور شــد: در پروژه اجرای برق خورشیدی در چاه آب 
شرب روســتای منگاوی 7 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه 
شده است. وی در ادامه گفت: هم زمان با پروژه مذکور؛ امروز 
بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای نمازگاه شهرستان 
مالیر در دستور کار قرار گرفت که با افتتاح این پروژه؛ تامین 
آب شرب پایدار و سالم در روستای فوق الذکر امکان پذیر شد.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان مالیر افزود: 
روستای نمازگاه پیش از این نیز از آب شرب برخوردار بوده 
و این پروژه در راســتای تامین آب شرب پایدار و بهداشتی 

عملیاتی شده است.
وی همچنین بیان کرد: در پروژه آبرسانی به روستای نمازگاه؛ 
تجهیز چاه به عمق 90 متر، اجرای خط انتقال و پمپاژ به طول 
3 کیلومتر و احداث مخزن 150 متر مکعبی با صرف 3 هزار 

میلون ریال اعتبار عملیاتی شد.
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بهره برداری از پروژه حفر و 
تجهیز چاه مکانیکی در روستای دستجرد

هم زمان با هفتــه دولت و با حضور مدیر امور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان کبودرآهنگ و جمعی از مسئولین شهرستانی، پروژه حفر و تجهیز چاه 
مکانیکی روستای دستجرد با صرف 2 هزار و 500 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری 

رسید.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودرآهنگ توضیح داد: پروژه حفر و 
تجهیز چاه مکانیکی روستای دستجرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ، 
سال گذشته کلید خورد که به لطف خدا این پروژه با صرف اعتباری معادل 2 هزار و 

500 میلیون ریال امسال به اتمام رسید.
باقر پورقاسمی با بیان اینکه پیش از این تامین آب شرب روستای دستجرد به وسیله 

یک حلقه چاه دیگر انجام میشد؛ عنوان کرد: با توجه به افت سطح آب های زیرزمینی 
در روستای مذکور؛ حفر یک حلقه چاه مکانیکی دیگر در دستور کار قرار گرفت که 

بر همین مبنا چاهی به عمق 127 متر حفر و تجهیز شد.
پورقاســمی افزود: همچنین در پروژه مذکور، اجــرای خط پمپاژ به طول 

30 متر، نصب شــیرآالت، اجرای خط برق زمینی بــه طول 200 متر، 
نصب دســتگاه تله متری، نصب تابلو برق 30 کیلوواتی، نصب الکترو 
پمپ شناور و اجرای 80 متر فنس کشــی در محوطه پیرامونی چاه 

عملیاتی شد.
وی با تأکید بر اینکه تامین آب شــرب ســالم و بهداشتی همواره 
از دغدغه های ماســت؛ خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از پروژه 
مذکور؛ 895 خانوار، با جمعیتی معادل 3 هزار و 63 نفر در روستای 

دستجرد از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هم زمان با هفته 

دولت ســال جاری، بهره برداری از فاز یک مجتمــع عظیم دره نیز 
عملیاتی می شود؛ عنوان کرد: این پروژه شامل اجرای 3 هزار و 600 

متر خط انتقال مخزن مادر به روستای علیصدر و اجرای یک هزار و 500 
متر خط انتقال از روستای علیصدر به روستای حسن آباد است.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودرآهنگ همچنین با بیان 
اینکه در پروژه مذکور، ترمیم 18 کیلومتر خط انتقال نیز امکان پذیر شده است؛ 

اظهارداشت: در این پروژه؛ تجهیز خط انتقال روستای چاله کند، اجرای یک هزار و 
100 متر لوله گذاری از مخزن مادر و تجهیز یک حلقه چاه 140 متری با صرف 42 میلیارد 

ریال اعتبار عملیاتی شده است.
وی همچنین ضمن اشاره به دیگر پروژه قابل بهره برداری در شهرستان کبودرآهنگ، عنوان کرد: در هفته 

پیش رو، بهره برداری از مجتمع آبرسانی آقکند نیز در دســتور کار است، ضمن اینکه نصب و راه اندازی 
دستگاه آب شیرین کن روستای قهورد علیا نیز در این هفته عملیاتی می شود.

کلنگ زنی و بهره برداری
 از 15 پروژه آبرسانی

 استان همدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان خبر داد:
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آغاز عملیات اجرایی طرح جمع آوری و 
ایجاد تصفیه خانه فاضالب 

در شهر کرفس
هم زمان با چهارمین روز از هفتــه دولت با حضور نماینده 
مردم رزن در مجلس شورای اســالمی، استاندار همدان، 
فرماندار رزن، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان همدان و مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
رزن، پروژه طرح جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه شهر کرفس 

کلنگ زنی شد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی در آیین کلنگ 
زنی که با حضور جمعی از مســئولین استانی و شهرستانی 
برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر گفت: خدمت رســانی دولتمردان به مردم شریف 
استان قابل تقدیر اســت ضمن اینکه مشترکین روستایی 
شاهد تالش شبانه روزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان در تک تک روستاهای استان هستند.
حسن لطفی با بیان اینکه روستای کرفس زادگاه علما، نیک 
اندیشان و بزرگ مردان است، اظهارداشت: این شهر دارای 
پتانسیل ای ویژه ای در حوزه کشاورزی، صنعتی و معدنی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سید سعید شاهرخی اســتاندار همدان نیز در این مراسم 
ضمن تبریک فرارســیدن هفته دولت؛ گفــت: خداوند را 
شاکریم که در سطح استان شاهد اقدامات خوب و سازنده ای 
در حوزه آب، برق، گاز، راه آهن و کشــاورزی در حال انجام 

است.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه اقدامــات اثرگذاری نیز در 
شهرســتان رزن و شــهر کرفس در حال انجام است که 
مایه امیدواری مردم است؛ عنوان کرد: عملکردی قابل 
قبول، بسیار با اهمیت و تأثیرگذار در منطقه درگزین 

ا  فــس ر هد و کر شا

هستیم که بر همین 
اساس توانســتیم به لطف 

خدا کرفس را ارتقاء داده و به شهر 
تبدیل نماییم که ایــن مهم آورده 
و ارزش افــزوده فراوانی برای مردم 

منطقه به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه به زودی جهش 

چشــمگیری را در این منطقه شاهد 
خواهیم بود؛ عنوان کرد: یکی از اقدامات 

مهم و پایه ای که باید مورد توجه قرار گیرد 
بحث بهداشت و در راس آن بهداشت آب است 

تا آب سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ضمن تأکید بر ایجاد شبکه های جمع آوری فاضالب 

و احداث تصفیه خانه ها؛ گفت: پســاب فاضالب نیز باید در 
راستای رونق اقتصادی مورد اســتفاده قرار گیرد که البته 
این قبیل اقدامات مهم در راســتای جمع آوری بهداشتی 
فاضالب به وسیله شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 

در حال انجام است.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بهره مندی از 
شــبکه جمع آوری فاضالب در سطح کشور زیر یک درصد 
جمعیت روستایی اســت؛ گفت: خوشبختانه در این رابطه 
درصد بهره مندی روستاهای اســتان از شبکه جمع آوری 

فاضالب بیش از میانگین کشوری است.
سید مصطفی هاشــمی با بیان اینکه هم اکنون چهار پروژه 
جمع آوری فاضالب در سطح روســتاهای استان در حال 
اجراســت، عنوان کرد: با بهره برداری از پروژه های مذکور، 
ضریب بهره مندی از شــبکه های جمــع آوری فاضالب 

افزایش خواهد یافت.
وی بــا بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شده اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
در 24 استان استان غربی کشور در دستور 
کار قــرار گرفته توضیــح داد: در حال 
حاضر در چهار روستای بزرگ استان 
به صورت فاینانس، طرح جمع آوری 
فاضــالب از محل اعتبــارات بانک 
توســعه اســالمی در حال اجراست 
که بــازه زمانی تعریف شــده برای 

پروژه های مذکور 18 ماه است.
هاشمی عنوان کرد: سه پروژه از چهار 
پروژه مذکور مربوط به حوزه ســد است 
که از محل منابع ملی در حال تامین اعتبار 

است.
وی در خصوص پروژه جمع آوری و 
ایجاد تصفیه خانه فاضالب 

شــهر کرفس نیز گفــت: این 
پروژه به طول 22 کیلومتر در سال 

جاری کلید خورده که با بهره برداری 
از آن شش هزار نفر از جمعیت روستایی 

اســتان از شــبکه جمــع آوری فاضالب 
برخوردار خواهند شــد و هزینه اجرای طرح 

180 میلیارد ریال است.
وی توضیح داد: تصفیه خانه کرفس 672 متر مکعب 

در شبانه روز به روش اس بی آر عملیات تصفیه را انجام 
می دهد.

در ادامه معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان همدان در خصوص پروژه جمع آوری و 
ایجاد تصفیه خانه کرفس گفت: این پــروژه یکی از چهار 
پروژه ای اســت که تامین اعتبار آن از محل بانک توســعه 
اســالمی صورت گرفته و این طرح جزء طرح ایجاد شبکه 
فاضالب روســتاهای دارای اولویت در ســطح کشور بوده 

است.
مجتبی حســین آبادی با بیان اینکــه در حال حاضر طرح 
ایجاد شــبکه جمع آوری فاضالب در چهار روستای بزرگ 
تابعه شهرستان های مالیر )حسین آباد(، همدان )دهپیاز(، 
بهار )آبرومنــد(، رزن )کرفس( در حال اجراســت، اظهار 
داشت: طرح های مطالعاتی مذکور، پس از تحویل به بانک 
توسعه اسالمی؛ چیزی در حدود 80 میلیارد تومان اعتبار 

دریافت کرد.
وی در نهایــت توضیح داد: طرح ایجاد شــبکه جمع آوری 
فاضالب روســتای دهپیــاز در حال حاضر بــا 80 درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال انجام اســت ضمن اینکه طرح 
مذکور در روستای آبرومند به تازگی کلید خورده و روستای 
حسین آباد ناظم نیز با پیشرفت فیزیکی 20 درصد در حال 
اجراست که تمامی چهار پروژه ذکرشده تا پایان سال جاری 

به مرحله بهره برداری خواهند رسید.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
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افتتاح 22 طرح آبرسانی به روستاهای  البرز 
باحضور وزیر نیرو صورت گرفت :

22 طرح آبرســانی به روستاهای اســتان البرز با اعتبار 
180،790 میلیون ریال شامل حفر و تجهیز تعداد 8 حلقه 
چاه آب، بهسازی 2 دهنه چشمه، احداث 26،5 کیلومتر 
خط انتقال، احداث 15 کیلومتر شبکه توزیع و استاندارد 
سازی انشعابات، احداث 1400 مترمکعب مخزن زمینی، 
احداث 250 مترمکعب مخزن هوایی، احداث ســه باب 
ایســتگاه پمپاژ با ظرفیــت 53 لیتر بر ثانیــه، احداث 3 
کیلومتر شبکه برق و نصب تعداد 7 دستگاه مبدل، احداث 
180 مترمربع ســاختمان تأسیســات، احــداث 5200 
مترمربع دیوارکشــی و محوطه ســازی، احداث تصفیه 
خانه فاضالب به روش A2O با ظرفیت 250 متر مکعب، 
احداث شــبکه جمع آوری و خط فاضالب به طول 8800 
متر، احداث ایســتگاه پمپاژ و نصب انشعابات فاضالب در 

هفته دولت به بهره برداری رسید.
در اولین روز ازهفته دولت و درسفر یک روزه وزیر نیرو به 
البرز ؛ 22 طرح آبرسانی به روستاهای استان البرز افتتاح 
شــد و رضا اردکانیان از طرح های آبرسانی به روستاهای 

شهرستانهای ساوجبالغ وطالقان بازدید کرد.

مهندس عبدالحسین حســن زاده رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی استان البرز در 
حاشیه این بازدید با تبریک هفته دولت،یاد وگرامیداشت 
شهدای دولت و هشت سال دفاع مقدس به طرح مجتمع 
آبرسانی آیت اله طالقانی در شهرستان طالقان اشاره نمود 
و بیان کرد:  این مجتمع با اعتباری بالغ بر 30،000 میلیون 

ریال به بهره برداری رسیده است.
مهندس عبدالحسین حســن زاده به شرح فعالیت های 
این پروژه پرداخت و گفت : بهســازی دو دهنه چشــمه، 
احداث4.5 کیلومتر خط انتقال، احداث 500 متر مکعب 
مخزن و9 کیلــو متر شــبکه توزیع واستاندارد ســازی 
انشعابات از مجموعه اقدامات صورت گرفته برای مجتمع 

آبرسانی آیت اله طالقانی  می باشد.
مهندس حســن زاده در ادامه به طرح دیگری که دراین 
شهرســتان با اعتبار بالــغ بر 45000 میلیــون ریال  به 
بهره برداری رسیده است اشاره کرد وگفت : احداث تصفیه 
خانه، شــبکه جمع آوری وخط انتقال فاضالب روستای 

دنبلید می باشد.

وی با این اینکه روســتای دنبلید دارای یک هزار و 860 
نفر جمعیت می باشــد بیان داشــت : این طرح شــامل 
احداث تصفیه خانه فاضالب بــه روش  A2O  با ظرفیت 
250مترمکعب، شــبکه جمع آوری وخــط فاضالب به 
طول8800 متر، ایستگاه پمپاژ و نصب انشعابات فاضالب 

است. 
مهندس حسن زاده افزود : همچنین در این طرح ها تأمین 
آب شهرستان های : طالقان،اشتهارد، نظرآباد، ساوجبالغ 

به بهره برداری رسید .
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب روســتایی استان البرز 
گفت : در طرح مذکور حفر وتجهیــز تعداد 8 حلقه چاه، 
احداث6 کیلومترشبکه توزیع استانداردسازی انشعابات، 
مخــزن زمینــی 900 مترمکعبی، مخــزن هوایی 250 
مترمکعبی، ســه باب ایســتگاه پمپاژباظرفیت53  لیتر 
برثانیه،3 کیلومتر شــبکه برق ونصب تعداد 7 دســتگاه 
مبدل،180 مترمربع ساختمان تاسیسات و5 هزار 200 
مترمربع دیوارکشی ومحوطه سازی می باشد که اعتبارآن 

بالغ 180،790 میلیون ریال است.

A 2O  احداث تصفیه خانه فاضالب روستای دنبلید به روش    

    تأمین آب آشامیدنی روستای سعید آباد

 تأمین آب آشامیدنی روستای فردآباد- مختارآباد   
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*اطالعات پایه:

*معاونت مهندسی و توسعه:

*معاونت بهره برداری

مقدارواحدعنوانردیفمقدارواحدعنوانردیف

784بابتعداد مخازن ذخیره آب در مدار بهره برداری9609روستاتعداد کل روستاهای تحت پوشش1

127735مترمکعبحجم کل مخازن ذخیره آب در مدار بهره برداری51966510نفرتعداد کل جمعیت تحت پوشش2

608بابتعداد ایستگاههای پمپاژ در مدار بهره برداری71/6311درصدشاخص بهره مندی جمعیت روستایی استان3

570واحدتعداد کل سامانه های گندزدایی در مدار بهره برداری24805512نفرتعداد کل مشترک تحت پوشش4

35مجتمعتعداد مجتمع های آبرسانی در مدار بهره برداری294813کیلومترطول خطوط انتقال آب در مدار بهره برداری5

225081نفرجمعیت تحت پوشش مجتمع ها539914کیلومترطول شبکه های توزیع آب در مدار بهره برداری6

338روستاتعداد روستای متصل به مجتمع ها60815موردتعداد منابع تامین آب در مدار بهره برداری7

1بابتعداد تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری116بابتعداد تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری8

مقدارواحدعنوانردیفمقدارواحدعنوانردیف

6پروژهتعداد پروژه های جمع آوری فاضالب در دست اجرا439پروژهتعداد پروژه های آبرسانی بهره برداری شده1

8روستاتعداد روستاهای تحت پوشش این پروژه ها5510روستاتعداد روستاهای تحت پوشش این پروژه ها2

14336نفرتعداد جمعیت بهره بردار 4780311نفرتعداد جمعیت بهره بردار3

73کیلومتراجرای خط انتقال آب212پروژهتعداد پروژه های جمع آوری فاضالب بهره برداری شده4

219کیلومتراجرای شبکه توزیع آب213روستاتعداد روستاهای تحت پوشش این پروژه ها5

7باباحداث مخزن ذخیره آب466114نفرتعداد جمعیت بهره بردار6

3950مترمکعبحجم کل مخازن ذخیره 2715مجتمعتعداد مجتمع های آبرسانی در دست اجرا7

2باباحداث ایستگاه پمپاژ آب40516روستاتعداد روستاهای تحت پوشش8

19حلقهحفر چاه24045117نفرتعداد جمعیت بهره بردار9

67لیتر/ ثانیهمیزان آبدهی چاه215018متراجرای خط انتقال برق10

1. حوزه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات

2. حوزه مدیریت بحران

مقدارواحدعنوانردیف

182217متراصالح و توسعه شبکه توزیع آب1

263روستاتعداد روستا2

162051نفرجمعیت بهره بردار3

19515موردتعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خط انتقال و انشعابات4

مقدارواحدعنوانردیف

149نفرجمعیت تحت پوشش آبرسانی سیار1

34232روستاتعداد روستاهای تحت پوشش2

17702مترمکعبحجم آب توزیع شده در روستاهای تحت پوشش3

135روستاتعداد روستاهای غیر تحت پوشش 4

5520نفرجمعیت روستاهای غیر تحت پوشش 5

3418مترمکعبحجم آب توزیع شده در روستاهای غیر تحت پوشش6

33دستگاهتعداد تانکر آبرسانی سیار7

26588سرویستعداد کل سرویس آبرسانی سیار8

279170مترمکعبحجم کل آب توزیع شده9

516عددتعداد مخازن فلزی مستقر در روستاها10

3097مترمکعبحجم کل مخازن11

خالصه گزارش عملکرد   شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان در یکساله منتهی به هفته دولت  1398
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ف
دی

ر

مقدارواحدعنوان

72کیلومترنشت یابی از خطوط انتقال آب1

8لیتر/ثانیهمیزان رفع نشت2

28کیلومترنشت یابی از شبکه توزیع آب3

10لیتر/ثانیهمیزان رفع نشت4

18موردنصب شیر فشارشکن جدید5

36موردنصب کنتور حجمی جدید6

43موردنصب فلوتر7

42موردتعمیر تجهیزات )کنتور، فلومتر و..(8

مقدارواحدعنوانردیف

60754موردتعداد تماس دریافتی1

15597موردپرداخت قبوض آب بها و اعالم شماره کنتور آب2

18700موردگزارش شکستگی لوله و تاسیسات آب 3

21145موردگزارش قطعی آب4

5950مورد متقاضیان خدمات غیرحضوری امور مشترکین5

366موردانتقادات و شکایات وارده6

مقدارواحدعنوانردیفمقدارواحدعنوانردیف

3316مورداصالح و استاندارد سازی انشعاب آب50515موردکل فروش و نصب انشعاب آب1

6762موردارائه خدمات پس از فروش34506موردفروش انشعاب آب خانگی2

248656موردکل انشعابات موجود16017مورد فروش انشعاب آب غیرخانگی3

10678موردتعویض کنتور خراب آب7358موردکشف انشعاب آب غیرمجاز و متخلف4

 *راه اندازی سیستم قرائت کنتور، صدور قبوض و پرداخت الکترونیک قبض به صورت همزمان در محل، خدمتی نو در راستای رعایت حقوق شهروندی

*نصب و راه اندازی سیستم کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف در راستای مدیریت مصرف آب

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

ف
دی

مقدارواحدعنوانر

395973موردتعداد کلرسنجی1

99/90درصدمیزان مطلوبیت2

11236موردانجام آزمونهای میکروبی3

99/98درصدمیزان مطلوبیت4

1753موردانجام آزمونهای شیمیایی5

44987موردکدورت سنجی6

808مورد انجام آزمونهای فلزات سنگین7

58318کیلوگرممیزان کلر مصرف شده8

1378موردشستشوی مخازن ذخیره آب9

3. حوزه کنترل کیفیت و سالمت آب

5. سامانه ارتباط مردمی 1523

4. حوزه آب بدون درآمد و مدیریت مصرف

*حوزه خدمات مشترکین

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

هفته دولت فرصتی است تا نیروهای خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر افق های 
تازه ای از پیشرفت و توســعه را طراحی کرده و همدلی و همزبانی را به منصه ظهور رسانده و با تدبیر 

زمینه های رشــد و پیشرفت روز افزون کشور در حیطه های مختلف به ویژه در زمینه گسترده شدن روحیه 
امید در دل تمامی ایرانیان را فراهم آورند. 

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی سقایت روستاییان را افتخار خود دانسته و با خدمت بی منت به آنها همواره 
تأمین آب شرب باکیفیت برای مردم عزیز روستاهای استان را مهمترین اولویت خود می داند.

سرپرســت آبفار خراسان رضوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، از بهره برداری 34 
پروژه آبرسانی به 40 روستای این استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

ســید ابراهیم علوی گفت: همزمان با هفته دولت 34 طرح آبرسانی روستایی در خراسان رضوی افتتاح 
شــد که با بهره برداری از این پروژه ها حدود 55 هزار نفر از مردم شریف روستایی استان از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخودار گردیدند.
این تعداد پروژه در 19 شهرستان و 40 روستای استان به بهره برداری رسید که برای انجام این طرح ها 

در مجموع 41 کیلومتر عملیات لوله گذاری خط انتقال و بیش از 79 کیلومتر شــبکه 
توزیع اجرا شده، 16 مخزن ذخیره با حجم 4250 مترمکعب احداث گردیده 

و 15 حلقه چاه مورد حفر و تجهیز قرار گرفته است. 
برای اجرای این پروژه ها در مجموع بالغ بر 222 میلیارد ریال هزینه 

شده است. همچنین شــاخص آبرسانی به روســتاهای استان 
خراسان رضوی قبل از انقالب 8 درصد بوده که این رقم در بدو 
تأسیس شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی به 33 
درصد، در ابتدای دولت تدبیر و امید به 86 درصد و هم اکنون 
به 98 درصد ارتقاء یافته که افزایش 12 درصدی برخورداری 
روستاهای استان از آب شرب ســالم و بهداشتی را در دولت 

تدبیر و امید بهمراه داشته است.   
 گفتنی اســت درحال حاضر افزون بر یک میلیون و 593 هزار 

نفر در قالب بیش از 602 هزار مشترک در 2 هزار و 491 روستای 
خراســان رضوی که حدود 92 درصد جمعیت روستایی استان را 

شامل می شود، از خدمات این شرکت بهره مند هستند.

سید ابراهیم علوی
 سرپرست آبفار خراسان رضوی عنوان کرد:

خدمت جهادی 
در توسعه اقتصاد و فرهنگ
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در هفته دولت آئین افتتاح هم زمان طرح های توسعه خدمات 

زیربنایی روستایی استان سیستان و بلوچستان به تعداد ۳۴۳ 

پروژه با هزینه ای بالغ بر ۱۶۲۰ میلیارد ریال به صورت هم زمان 

توسط رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

عبداالحد ریکی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی 

سیستان و بلوچستان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 

هفته دولت گفت: در آئین افتتاح هم زمان طرح های توسعه 

خدمات زیربنایی روستایی استان سیستان و بلوچستان، 8 پروژه 

شرکت آب و فاضالب روستایی به بهره برداری رسید. وی اعتبار 

تخصیص یافته برای این پروژه ها را ۱۹ میلیارد تومان عنوان کرد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

با حضور علی زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، حمیدالدین یوسفی فرماندار 
کنارک و مسئولین شهرستان پروژه آبرســانی 5 روستایی مجتمع تنگ و چگردان الش از 

بخش مرکزی شهرســتان کنارک افتتاح شد. این پروژه به طول 6 کیلومتر خط انتقال و 10 
کیلو متر شبکه توزیع بوده و بااعتبار بالغ بر 45 هزار میلیون ریال هزینه شده است.

در سومین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی تامین، انتقال 
و توزیع آب آشامیدنی سالم به مجتمع سفیدابه، شهرستان 

نیمروز کلنگ زنی شد.
استاندار سیســتان و بلوچستان در حاشیه این آئین با شاره 
به منطقه سیســتان به عنوان بزرگ ترین مجتمع آبرسانی 
روستایی کشور با 945 روستای تحت پوشش گفت: درحال 
حاضر 32 مجتمع در ســطح اســتان در حال اجراست که 
بزرگ ترین آن در شهرستان چابهار پایین دست سد زیردان 
با 261 روستا می باشــد که در آینده نزدیک به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: روســتای سفیدآبه در سطح کشور به 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و مباحث ترانزیت از بندر چابهار به 
حوزه آسیای میانه و مطالعات معدنی صورت گرفته از درجه 
اهمیت باالیی برخوردار بوده و امید است عملیات آبرسانی 
و بهره مندی مردم از آب شــرب که یک نیاز حیاتی است در 

کوتاه ترین زمان انجام شود.
در ادامــه ریکی، مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای واال مقام دولت، به ویژه 
شهیدان رجایی و باهنر در خصوص رشد شاخص بهره مندی 
از آب آشامیدنی در مقایســه با قبل انقالب و پس از انقالب 
گفت: شــاخص بهره مندی 7 درصدی در ابتدای انقالب در 

حال حاضر به 63 درصد و تا پایان سال به 
65 درصد و تا پایان دولت دوازدهم به 

75 درصد خواهد رسید. همچنین 
در ابتدای انقالب اسالمی تنها 

119 روستا دارای سامانه 
آبرســانی بودند و این 

رقم به برکت انقالب 
اســالمی به عددی 
بالغ بر 2019 روستا 

رسیده است.
وی در خصــوص شهرســتان نیمروز و پــروژه مجتمع 

سفیدآبه گفت: از 116 روســتای شهرستان نیمروز 109 
روستا دارای سامانه آبرسانی هســتند و تالش میکنیم در 
آینده نزدیک و با استفاده از ظرفیت ها مناطق باقیمانده را از 

آب آشامیدنی سالم بهره مند کنیم.
مدیرعامل آبفار اســتان افزود: با تامین 250 هزار میلیون 
ریال، عملیات آبرسانی به مجتمع سفیدابه با جمعیت تحت 
پوشش 3665 نفر بر اساس آمار سال 95 و پیش بینی انجام 
شــده جمعیت افق طرح در سال 1425 به 8174 نفر انجام 

خواهد شد.
ریکی در خصوص منبع تامیــن آب و احجام پروژه گفت: از 

64 کیلومتر عملیات اجرایی، 35 کیلومتر طول خط انتقال 
و 29 کیلومتر اجرای شبکه توزیع آب است، دو حلقه چاه در 
30 کیلومتری روستای سفیدابه به عنوان منبع آب در نظر 
گرفته شده است و در سال 1400 طرح آبرسانی به مجتمع 

سفیدابه به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل آبفار در پایان افزود: در بخش توســعه، شرکت 
آبفار ســاالنه 800 کیلومتر لوله گذاری صورت می گیرد و 
در بخش اصالح و با توجه به اینکه 15 هزار کیلومتر شــبکه  
داریم در سطح استان نیازمند تامین اعتبار الزم برای این امر 
مهم است تا به درصد مورد نظر در بخش اصالح نیز برسیم.

افتتاح پروژه آبرسانی به مجتمع تنگ و چگردان الش 

کلنگ زنی طرح آبرسانی
 به مجتمع سفیدابه، شهرستان نیمروز 

همزمان با هفته دولت صورت گرفت

بهره برداری از 8 پروژه شرکت

 آب و فاضالب روستایی

 سیستان و بلوچستان
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مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان تهران با بیان اینکه در هفته 
دولت ۱۹ پروژه تأمین آب با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال افتتاح یا 
کلنگ زنی شده است گفت: این پروژه ها با هدف تأمین آب کافی برای 

۱۴۶ هزار نفر در نظر گرفته شده اند.
رضا پوررجب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران 

اعالم کرد در هفته دولت امســال ۱۹ پروژه تأمین 
آب با اعتباری بالغ بــر ۱۳۰ میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید و تعدادی نیز 
گلنگ زنی شد.

مدیرعامل آبفار استان تهران 
در خصوص پروژه های اجرا شــده در طول یك سال گذشته بیان داشت حفر و 

تجهیز ۱۰ حلقه چاه، حفــاری و لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۴/۱ کیلومتر، 
اجرای شــبکه توزیع به طول ۴۴/۶، احداث مخازن ذخیره آب در مجموع 
به حجــم ۷8۵۰ مترمکعب، تکمیل و راه اندازی ۶ ایســتگاه پمپاژ، نصب 
و راه اندازی سیســتم های برق رسانی در تأسیســات آبرسانی، مرمت و 
بازسازی ۶۲/۲ کیلومتر خطوط شبکه آبرسانی، احداث حوضچه و ایستگاه 
فشارشکن، دیوارکشی و محوطه سازی و غیره از جمله پروژه های تکمیل 
شده در سطح روستاهای اســتان بوده که منجر به تأمین آب کافی برای 

مشترکین تحت پوشش شده است.
پوررجب افزود پروژه های فوق برای تأمین و یا بهبود وضعیت آبرسانی در سطح 

۱۲ تك روستا و ۱۴ مجتمع آبرسانی اجرایی شده و عالوه بر تأمین آب کافی برای 
۱۴۶ هزار نفر، برای حدود ۲۰۰ نفر نیز اشتغال زایی مستقیم صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفار اســتان تهران تصریح کرد اعتبار هزینه شده برای پروژه هایی که 
به اتمام رســیده و اعتبار تخصیص یافته برای پروژه هایی که آغاز به کار می شوند از محل 

اعتبارات ملی و استانی و در بخش هایی هم از سایر منابع تأمین  شده است.
در پایان مدیرعامل آبفای روستایی استان تهران اظهار امیدواری کرد با بهره مندی مشترکین از پروژه های 

فوق رضایتشان بیش ازپیش کسب شود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

افتتاح و کلنگ زین
 19 پروژه أتمین آب  در آبفار استان هتران

  اجرای خط انتقال مجتمع شهدای چنگی شهرستان   اجرای خط انتقال مجتمع خلیل آبادی شهرستان تهران
پاکدشت

  حفر چاه دستی آب آشامیدنی  و آزمایش پمپاژ مجتمع 
اخترآباد شهرستان مالرد

  مخزن لواسانات 

  اجرای خط انتقال چدن داکتیل  روستای سعیدآباد 
مجتمع خسروآباد شهرستان پردیس

  احداث مخزن بتنی روستای مهن  شهرستان 
فیروزکوه

  تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای بکه شهرستان 
شهریار

  تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای بکه شهرستان شهریار  

  حفر چاه آب آشامیدنی روستای سعیدآباد شهرستان 
پردیس

  احداث فنداسیون و ساخت مخزن هوائی روستای 
قرمز تپه شهرستان پاکدشت

  حفر و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای چالتاسیون  
شهرستان پیشوا

  پمپاژ تهرانی

  اجرای خط انتقال روستای سعیدآباد شهرستان 
پردیس

  احداث مخزن بتنی )نیمه مدفون( روستای فیلستان  
شهرستان پاکدشت

  تأمین برق چاه آب آشامیدنی و تصفیه خانه روستای 
حسین آباد هپشلو شهرستان مالرد

  احداث مخزن روستای زردبند شهرستان شمیرانات

  استفاده از لوله های UPVC در حفاری چاه های آب 
شرب به منظور کاهش ماسه دهی

  اجرای خط انتقال روستای مرتضی گرد
 )مجتمع صنیع خانی( شهرستان تهران

   تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای ارسطو شهرستان 
مالرد

  حفر و تجهیز چاه آب آشامیدنی  روستای خاوه   تأمین برق روستای گلدسته شهرستان اسالمشهر
شهرستان  ورامین

  راه اندازی مخزن روستای زرنان شهرستان قدس
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به مناسبت گرامیداشت هفته دولت بهره برداری از 29 پروژه 
آبرسانی روستایی در مازندران با صرف اعتباری بالغ بر  

341 میلیــارد ریال از محل اعتبــارات صندوق 
توسعه ملی و اعتبارات اســتانی به همراه 

کلنگ زنی دو پروژه آبرســانی آغاز 
شد.

به گــزارش اداره روابــط عمومی 
و آمــوزش همگانی شــرکت آب و 

فاضالب روســتایی مازنــدران، مهندس 
مجیــد عبدالهــی مدیرعامل آبفار اســتان در 

گفتگویی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان 
رجایــی و باهنر اظهار داشــت: به مناســبت هفته دولت و 

برخورداری مردم روســتاهای اســتان از خدمات دولتمردان 29 
پروژه آبرســانی روســتایی با  صرف هزینه ای بالغ بر  341 میلیارد ریال 

در  42 روستای 14 شهرســتان اســتان مازندران طی هفته دولت جاری به 
بهره برداری رسید.

مهندس عبدالهی تعداد جمعیت بهره مند از پروژه های آبرســانی روســتایی مازندران را 
27 هزار و 273 نفر برشمرد و افزود: این پروژه ها در 42 روستای شهرستان های 

بهشهر، نکا، میاندورد، ســاری، قائمشهر، سیمرغ، ســوادکوه، سوادکوه 
شــمالی، بابل، آمل، محمودآباد، نوشهر، کالردشت و تنکابن شامل 

25 پروژه تک روستایی و 4 پروژه به صورت مجتمع است.
وی گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها بهسازی 10 

دهنه چشــمه، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه عمیق، 
اجــرای لوله گذاری  به طــول 131.8 کیلومتر 
خط انتقال،  219.7 کیلومتر لوله گذاری شبکه 

توزیع همچنین احداث 26 باب مخزن زمینی و هوایی 
به حجم 5 هزار مترمکعب، احداث- تجهیز و راه اندازی  20 

واحد ایســتگاه پمپاژ، خرید و تعبیه 6 دســتگاه دیزل ژنراتور و 2 
دستگاه کلرزنی انجام شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی مازندران افــزود: این پروژه ها 
شامل آبرسانی روستایی شــهید آباد، کوا و پارچ در شهرســتان بهشهر، مجتمع های 

آبرسانی شهید اســفندیاری- طوسکال- والمده و ســنگر نکا، آبرسانی روستای 
دارابکال میاندرود، آبرسانی پروریج آباد و پایین ده ساری، مجتمع آبرسانی 

روســتایی ســنگ کتی، ریکنده و شهرودکال قائمشــهر، آبرسانی 
آهنگر کال ســیمرغ همچنین آبرسانی شــیخ محله و قصاب 

امیر بابل، مجتمع آبرســانی اســبوکال- اســتخر سر و 
درک رودبار ســوادکوه، بورخیل سوادکوه شمالی، 
مجتمع های آبرسانی کته پشت و معلم کال-کمدره 

آمل، آبرســانی روستایی کلوســا محمودآباد، مجتمع 
آبرسانی شــرق نوشهر و مارگیرده نوشــهر، مجتمع آبرسانی 

غرب کالردشت، آبرسانی روســتای پیمبور و والت در کالردشت و 
آبرسانی روستای طالش محله تنکابن است.

مهندس عبدالهی از آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرســانی »عشرستاق بهشهر 
و آبرسانی روستای مکارود در کالردشت« نیز خبر داد و گفت: برای این پروژه ها حفر 

یک حلقه چاه عمیق، احداث 2 مخــزن زمینی به حجم 530 مترمکعب، تجهیز و راه اندازی 
یک واحد ایســتگاه پمپاژ و لوله گذاری خط انتقال به طول 2 کیلومتر با پیش بینی بالغ بر 40 

میلیارد ریال برآورد شده است.

افتتاح و کلنگ زنی 31 پروژه
 آبرسانی  روستایی مازندران

با صرف اعتباری بالغ بر  341 میلیارد ریال 
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پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایي استان یزد در تابستان 1398

گاه
ست

ف د
دی

ر

یی
جرا

ه ا
گا

ست
د

ژه
رو

ف پ
دی

ر

محل اجراء عنوان پروژه/طرح
)شهرستان(

کارفرما/ 
سرمایه 

ع گذار
رو

 ش
ال

س

حجم عملیات /ظرفیت

اعتبار/ سرمایه گذاری 

ت
حا

ضی
جمعیت تو

تحت 
پوشش

تعداد 
اشتغال 

در 
دوره 
ساخت

تعداد 
اشتغال 
در دوره 

بهره برداري

دولتی
خصوصی

استانیملی
میلیون ریالمیلیون ریال

1

زد
ن ی

ستا
ي ا

تای
وس

ب ر
ضال

 فا
ب و

ت آ
رک

ش

1

مجتمع هاي  آبرسانی بخش 
کارفرماابرکوهمرکزي و بهمن ابرکوه

استاندارد سازي انشعابات روستاهاي 97
شهرستان ابرکوه به تعداد 679 مورد

15,7000014,718163
حفر و تجهیز چاه آب آشامیدني فراغه ابرکوه297

بازسازي شبکه توزیع به طول 2550 متر 396
-استانداردسازي 657 مورد

حصارکشي 1 مورد 200 مترطول497

5

احداث و بهره برداري و 
انتقال )BOT( تاسیسات 

آبرساني به روستاهاي ساغند 
و مغستان

سرمایه اردکان
95گذار

 25کیلومتر خط انتقال-3 باب ایستکاه 
پمپاژ-2باب مخزن آب شور به حجم 3000 متر 
مکعب-1 باب مخزن آب شیرین به حجم 150 

متر مکعب

00137000402456

97کارفرمااشکذر فاز 4 مجتمع آبرسانی  کوثر15

حفر و تجهیز چاه آب آشامیدني ابراهیم آباد 
اشکذر و تامین آب استگاه راه آهن اشکذر 
با خط انتقال به طول 3400 متر-28کیلومتر 

بازسازي شبکه توزیع-حصارکشي 3 مورد

40,4000013,743203

11کیلومترشبکه توزیع-مخزن بتني زمیني 96کارفرماتفتمجتمع  آبرسانی غدیر221
50017,400005,182172 متر مکعبي زردین-2 مورد حصارکشي

 احداث مخزن روستای هرفته31

مهریز

1,6000015481مخزن زمیني بتني 150 متر مکعبي95کارفرما

فاز2 مجتمع  آبرسانی 32
94کارفرماتنگ چنار

محوطه سازي -مخزن 1000 متر مکعبي-
ایستگاه پمپاژ بین راهي-تجهیز چاه و 

برقرساني-1000 متر بازسازي خط انتقال- 
بازسازي اتاق برق و کلر - و اجراي مونیتورینگ

12,600002,218133

احداث مخزن زمیني 37
3,20000136101مخزن 200 متر مکعبي97کارفرماابراهیم آباد

مدیرعامل آبفار یزد خبرداد: در هفته دولت ســال جاري 
36 هزار و 553 نفر جمعیت روستایي از آب شرب سالم و 

بهداشتي بهره مند مي شوند.
به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب روســتایي استان 
یزد، محمد فاتحــي با اعالم این خبر افزود: به مناســبت 
هفته دولــت تعداد 7 پروژه آبرســاني روســتایي افتتاح 

خواهد شــد که این پروژه ها در مجمــوع تعداد 36 هزار و 
553 نفر جمعیت روستایي را تحت پوشش قرار مي دهند.

وي در ادامه اذعان داشــت: این پروژه ها در شهرستانهاي 
ابرکوه، اردکان، اشکذر، مهریز و تفت قرار دارند و عملیات 
اجرایي آنهــا عبارتند از: حفر و تجهیــز 3 حلقه چاه ، 12 
هزار و 350 متر بازسازي شبکه توزیع و خطوط انتقال ، 4 

باب مخزن ذخیره آب به حجم 4 هزار و 350 متر مکعب.
وي همچنین افزود : 1 هزار و 336 مورد استاندارد ســازي 
و حصار کشي و محوطه سازي نیز از دیگر عملیات اجرایي 

این پروژه ها مي باشد. 
شایان ذکر است اعتبار کل این پروژه ها 288 هزار و 800 

میلیون ریال مي باشد.

36 هزار و 553  نفر جمعیت روستایي از
 آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند مي شوند 

مدیرعامل آبفار یزد به مناسبت هفته دولت خبرداد:
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بهره مندی از آب شرب 
سالم، 13/49 درصد 

افزایش یافت

از سال 92 تا 98، 71روستا به تعداد 
روستاهای تحت پوشش افزوده شد

تعداد مشترکین در سال 98 
نسبت به سال92، 20هزار فقره 

افزایش داشته است

اصالح و بازسازی شبکه 
توزیع و خط انتقال در سال 

98 نسبت به سال92، 
390 کیلومتر اجرا شد

حج مخازن ذخیره آب، از سال 92 تا 98، 
20هزار و 256 متر مکعب افزایش یافت

طول خطوط انتقال و سبکه توزیع آب از سال 92 تا 98 
یک هزار و 80 کیلومتر افزایش یافت

عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی جهت توزیع عادالنه
 آب شرب در روستاها در دولت تدبیر و امید

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی
استان خراسان شمالی

شرکت آب و   افضالب   روستایی
استان خراسان شمالی

13/49
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بهره برداری  از 23 طرح
 تأمین آب آشامیدنی و توسعه شبکه 
آبرسانی روستایی گیالن

  همزمان با گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت:

همزمان با گرامیداشــت هفته دولت 23 طــرح تامین آب 
آشــامیدنی و توسعه شــبکه آبرسانی روســتایی گیالن به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن با اعالم 
این خبر افزود: با بهره برداری از این طرح ها، جمعیتی بالغ بر 
19 هزار نفر در 28 روستای استان از نعمت آب شرب سالم و 

بهداشتی برخوردار می شوند.
محب علی رنج ور، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها 
را بیــش از 130 میلیارد ریال عنوان کــرد و گفت: با افتتاح 
این طرح ها 0.19 درصد به شــاخص بهره مندی آب شرب 
روستایی گیالن افزوده می شــود که میزان این شاخص به 

76.36 درصد ارتقاء می یابد.  
وی، حجم عملیاتــی این تعداد طرح را شــامل اجرای 65 
کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقــال و توزیع، حفر 4 حلقه 
چاه، بهسازی 2 دهنه چشمه، احداث 4 باب مخزن، 11 واحد 
ایستگاه پمپاژ و 5 سیستم گندزدایی آب شرب اعالم کرد و 
افزود: این طرح ها در شهرســتان های رشت، شفت، صومعه 
سرا، رضوانشهر، ماســال، الهیجان، رودسر، املش، آستارا، 
رودبار، ســیاهکل، آستانه اشــرفیه و تالش به بهره برداری 
می رســند.  رنج ور، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
اهمیــت صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشــت: حتی با 
کمترین میزان صرفه جویی، امکان استفاده تعداد بیشتری 

از روستاییان از نعمت آب شرب فراهم می شود. 
وی، خطاب به روستاییان گیالن گفت: آبی که اکنون مصرف 
می کنیم، تعدادی از مردم چشــم انتظار آن هستند. پس با 
درست مصرف کردن، فرصت اســتفاده را برای همه فراهم 

کنیم. 
وی از روستاییان خواســت؛ با رعایت الگوی صحیح مصرف 
آب به خصوص در ساعات اوج مصرف، شرکت آب و فاضالب 
روستایی گیالن را در ارائه خدمات آبرسانی به روستاهای این 

استان یاری کنند. 
رنج ور، با اشــاره به اینکه در حال حاضــر بیش از 315 هزار 

مشترک در 1800 روســتای گیالن از آب آشامیدنی سالم 
و بهداشــتی برخوردارند، گفت: به منظور پایش و سنجش 

سالمت آب شــرب این روســتاها، 15 واحد آزمایشگاهی 
شرکت آبفار گیالن فعال است.
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همزمان با هفته دولت چند پرو ژه آبرسانی روستایی در استان کرمان به بهره برداری رسید. 
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و 
گرامی داشت خاطره شهدای این هفته، از بهره برداری پروژه های آبرسانی این شرکت خبر داد. 

پروژه تأمین آب شرب باغبابوئیه
محمد طاهری سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان گفت: پروژه تأمین آب 
شرب باغبابوئیه با حضور آقایان عطاپور فرماندار جیرفت، کمالی پور نماینده شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی، مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 

نعمتی و شهریاری بخشداران مرکزی و اسماعیلی به بهره برداری رسید.
طاهری افزود: این پــروژه با عملیات اجرایــی حفر و تجهیز یک حلقه چــاه، نصب اتاقک 
موتورخانه، اجرایی خط برق به طول 1650 متر، خرید و اجرای خط انتقال سایز 200 به طول 
2700 متر با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال با بهره مندی 1850 نفر از آب ســالم و بهداشتی 

به بهره برداری رسید.
آبرسانی به مجتمع کهنشاهان

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان کرمان اظهار داشت: مراسم افتتاح طرح 

آبرســاني به مجتمع کهنشــاهان با حضور امام جمعه محترم و فرماندار و شــورای اداری 
شهرستان منوجان برگزار شد.

وی افزود: با افتتاح این طرح آب شــرب دو روستای تم زردان و کهنشاهان تأمین می شود و 
150 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

کلنگ زنی و بهره برداری پروژه های آبرسانی
محمد طاهری ادامه داد: به مناسبت هفته دولت مراسم کلنگ زنی چاه دوم آب شرب مجتمع 
تجدانو و نورآباد چاشاهی با حضور فرماندار و شورای اداری شهرستان منوجان برگزار شد. 

وی همچنین افزود: مراســم افتتاح اصالح خط لوله شهرک چغوکی به طول 5/7 کیلومتر با 
حضور امام جمعه محترم و فرماندار و شورای اداری شهرستان منوجان انجام شد. 

طاهری بیان داشت: آیین کلنگ زنی چاه آب شرب مجتمع الریان با حضور امام جمعه محترم 
آسمینون و فرماندار و شورای اداری شهرستان منوجان و کلنگ زنی اجرای خط برق و خط 
انتقال روستای شهرک ابوالفضل )ع( با حضور امام جمعه محترم آسمینون و فرماندار و شورای 
اداری شهرستان منوجان از دیگر پروژه هایی بود که در هفته دولت توسط امور آب و فاضالب 

روستایی شهرستان جیرفت به انجام رسید.

بهره برداری از پروژه های آبرسانی
 روستایی استان کرمان

به مناسبت هفته دولت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان بوشهر گفت: در هفته 
دولت ۹ پروژه این شــرکت با ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح و عملیات 

اجرایی ۱۰ پروژه با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

 افتتاح و اجرای
 19 پروژه شرکت آبفار 
بوشهر در هفته دولت

با اعتباری بالغ بر 640 میلیارد ریال

 افتتاح و اجرای
 19 پروژه شرکت آبفار 
بوشهر در هفته دولت

روح اهلل طاهریان پور اظهار داشــت: عملیات اجرایی احداث 
آب شــیرین کن های یــک هــزار مترمکعبی جزیره شــیف 
شهرستان بوشهر با 100 میلیارد ریال اعتبار و آب شیرین کن 
600 مترمکعبی روستای گلســتان نوار ساحلی دشتی با 70 
میلیارد ریــال اعتبار، خــط انتقال مجتمع روســتایی دهنو 
زردکی بــا اعتبار 32 میلیارد ریال، آبرســانی روســتای بنه 
جابری دشتستان با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال 
از جمله پروژه هایی اســت که عملیات اجرایــی آن در هفته 

دولت آغاز شد.
وی بیان کرد: اجرا خط انتقال مجتمع دمیگز شهرســتان دیر 
فاز دوم با 21 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار شــامل خط 
انتقال به طول 9 کیلومتر نوســازی و بازســازی کامل، شبکه 
توزیع آب روســتای دهــرود علیا با 26 میلیــارد ریال اعتبار 
شامل شــبکه توزیع به طول 10 کیلومتر شــبکه توزیع آب 
روستای دهرود سفلی با 40 میلیارد ریال اعتبار شامل شبکه 
توزیع به طــول 16.5 کیلومتر دیگر پروژه هایی شــرکت آب 
و فاضالب روســتایی استان بوشهر هســتند که آغاز عملیات 

اجرایی آن ها در هفته دولت است.
طاهریان پــور ادامــه داد: احداث مخزن هــزار مترمکعبی و 
ایستگاه پمپاژ روستای بنه گز تنگســتان با 72 میلیارد ریال 
اعتبار، عملیــات اجرایی احداث مخــزن 1000 مترمکعبی 
روستای شیف شهرستان بوشــهر با 21 میلیارد ریال اعتبار، 
نوسازی خط انتقال آب روستای دویره تا چاه کوتاه شهرستان 
بوشهر با 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر پروژه هایی هستند که 

عملیات اجرایی آن ها در هفته دولت آغاز شد.
وی در ارتباط بــا پروژه های افتتاحی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر نیز گفت: شبکه توزیع آب روستاهای 
احمدآباد و باغ خلیفه شهرستان تنگستان با 23 میلیارد ریال 
اعتبار شامل شــبکه توزیع آب به طول 11.8 کیلومتر، شبکه 
توزیع روستای قباکلکی تنگســتان با 26 میلیارد ریال اعتبار 
شامل اجرا شبکه آب به طول 16 کیلومتر، از جمله پروژه های 
افتتاحی شــرکت آبفار استان بوشــهر در هفته دولت است. 
طاهریان پور ادامه داد: شــبکه توزیع روستای تلخو مجتمع 
بادوله با 26 میلیارد ریال اعتبار شــامل اجرای شــبکه آب به 
طول 12.5 کیلومتر، شــبکه توزیع روســتای بنیاد مجتمع 
بادوله با 25 میلیارد ریال اعتبار شــامل اجرای شــبکه توزیع 
آب به طول 11.5 کیلومتر، شــبکه توزیع روستای دهوک و 
حناشــور با 15 میلیارد ریال اعتبار شامل اجرای شبکه توزیع 
آب به طول 3.8 کیلومتر، افتتاح فاز دوم خط انتقال آبرسانی 
به روستاهای نوار ساحلی دشــتی با 20 میلیارد ریال، شبکه 

توزیع آب روســتای عباسی شهرســتان گناوه با 20 میلیارد 
ریال اعتبار شامل اجرای شبکه توزیع آب به طول 12 کیلومتر 
از جمله پروژه هایی افتتاحی هفته دولت محســوب می شوند. 
وی عنــوان کرد: شــبکه توزیع آب روســتای بردخون کهنه 
شهرســتان دیر با 25 میلیارد ریال اعتبار شامل اجرای شبکه 
توزیع آب به طول 13.8 کیلومتر، فاز اول خط انتقال آبرسانی 
به مجتمع تنگ ارم دشتســتان با 50 میلیــارد ریال اعتبار از 
دیگر پروژه های افتتاحی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
استان بوشهر اســت. طاهریان پور ادامه داد: با اجرا پروژه های 
آب شیرین کن استان بوشــهر و تکمیل مجتمع های آبرسانی 

سال 1400 پایان بحران کم آبی در این روستاها است.

عملیات اجرایی 2 پروژه آبرسانی شهرستان 
دشتستان آغاز شد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان بوشهر 
گفت: در دومین روز از هفته دولــت عملیات اجرایی 2 پروژه 
آبرســانی روســتاهای دهرود علیا و دهرود سفلی شهرستان 
دشتســتان با 60 میلیارد ریال اعتبار روز یکشــنبه در آیینی 
با حضور مسئوالن اســتانی و شهرســتانی آغاز شد. روح اهلل 
طاهریان پور در این آیین اظهار داشــت: پروژه نخست شامل 
شبکه توزیع آب روستای دهرود سفلی با 620 خانوار و 2 هزار 
و 300 نفر جمعیت اســت. وی بیان کرد: طول این شبکه 17 
کیلومتر و بهره برداری از آن برای ســال 99 تعیین شده است 

که در مجموع با 40 میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود.

افتتاح و عملیات اجرایی 6 پروژه آبرسانی 
در شهرستان دشتی 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان بوشهر 
گفت: هم زمان بــا چهارمیــن روز از هفته دولــت با حضور 
استاندار بوشــهر افتتاح و عملیات اجرایی 6 پروژه آبرسانی در 
شهرستان دشتی آغاز شــد. طاهریان پور دراین ارتباط اظهار 
داشت: فاز دوم خط انتقال آبرسانی به روستاهای نوار ساحلی 

دشتی )الور ساحلی، کبگان و گلســتان( با 20 میلیارد ریال 
اعتبار شــامل احداث خط انتقال به طول 7 کیلومتر، شــبکه 
توزیع روســتای تلخو مجتمع بادوله، بــا 26 میلیارد اعتبار 
شامل نوســازی شــبکه توزیع آب به طول 12.5 کیلومتر از 

جمله پروژه های افتتاحی بودند.
طاهریان پور ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه آب شــیرین کن 

نوار ساحلی دشتی نیز با 70 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
وی گفت: این آب شیرین کن هشــت روستا را زیرپوشش قرار 
می دهد و ظرفیت تولید آن 600 مترمکعب در شبانه روز است 

که پیش بینی شده تا سال 99 به بهره برداری برسد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین کن 
جزیره شیف

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر گفت: 
عملیات اجرایی پروژه آب شــیرین کن یک هــزار مترمکعبی 
جزیره شــیف با 100 میلیــارد ریال اعتبــار به منظور تأمین 

آب موردنیاز این روستا آغاز شــد. وی افزود: مخزن یک هزار 
مترمکعبی جزیره شــیف نیز  با 21 میلیارد ریال اعتبار شامل 
نوسازی مخزن زمینی یک هزار مترمکعبی و محوطه سازی به 
مســاحت 650 مترمربع از دیگر پروژه های بودند که عملیات 

اجرایی آن ها در جزیره شیف آغاز شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398



در قالــب ویدئــو کنفرانس با ریاســت محتــرم جمهور و  
با حضور اســتاندار محترم فارس  با حضور استاندار محترم 
فارس بهره برداری از طرح آبرســانی به 24روستا دراستان 
فارس با اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال همزمان با هفته 

دولت در سال 1398 انجام شد.
علي بوســتاني مدیر عامل شــرکت آبفاروســتایي فارس 
از افتتاح و بهره برداری از طرح آبرســانی به 24 روســتا و 
برخورداری جمعیتی بالغ بر 1533خانوار از آب شرب سالم 

و بهداشتي طی هفته دولت خبر داد.
وي افزود: علیرغم اینکه طي ســال هاي اخیر شــاهد دو 
چالش بزرگ خشکســالي و کمبود منابع مالي و اعتباري 
جهت اجرا و نگهــداري از طرح هاي آبرســاني و خدمات 
دهي مشترکین در شهرها و روستاهاي کشور بخصوص در 
استان فارس بوده ایم ولیکن با تالش هاي بي وقفه و شبانه 
روزي کلیه دست اندرکاران این امر و با درایت و تدبیر دولت 
مردان گرانقدر در دولت تدبیر و امید شــاهد به بار نشستن 
ثمرات این امر خیر بوده و در ســال جــاري نیز با کمترین 
تنش و با مدیریت جامع و اصولي از تاسیســات آبرساني و 
روند آبرســاني و خدمت رســاني به مردم عزیز روستاهاي 

استان را انجام داده ایم.

وي اشــاره کرد : این پروژه ها در شهرســتان هاي جهرم 
) مجموعــه آبرســانی کالکلــی و مجموعه خــرم آباد (، 
ممســنی)مجموعه آبرســانی ماهور(،  رســتم) مجموعه 
آبرسانی پسکوه جلیل(، بوانات) مجموعه آبرسانی ابوتربه( 
و زرین دشت) مجموعه آبرسانی دهنو رزک( در طي هفته 
دولت در قالب ویدئو کنفرانس با ریاست محترم جمهور و  با 
حضور اســتاندار محترم فارس، معاونین استاندار و مقامات 

عالي استاني به بهره برداري رسید.
وی در ادامه افزود: این طرح ها شــامل » مطالعه و طراحی 
تعویض شبکه داخلی - احداث مخزن - بازسازی و احداث 
شبکه توزیع - احداث مخزن بتنی - بازسازی شبکه توزیع- 
احداث خط انتقال آب شــرب- احداث جاده دسترســی 
به تاسیســات - احداث موتورخانه - خرید انشــعاب برق و 
برقرسانی - حفر چاه -کف شــکنی و تجهیز چاه - خرید و 

نصب کانکس- تجهیز ایستگاه پمپاژ« می باشد.
وی همچنیــن از افتتاح و بهره بــرداری از10 پروژه و طرح 
آبرسانی در شهرســتان های اقلید، ارسنجان، زرین دشت، 
فیروزآباد، کازرون، قیروکارزین، مرودشــت، داراب، المرد 
و شــیراز با صرف اعتباری بالــغ بر 148 میلیــارد ریال با 
جمعیت برخوردار 9470 خانوارطــی هفته دولت با حضور 

معاون سیاسی و 
امنیتی، معاون توسعه مدیریت و 

منابع انسانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری فارس، فرمانداران، بخشداران و مسئولین 

محلی و کلنگ زنی دو طرح آبرسانی با جمعیت 103 خانوار 
در شهرستان های المرد و قیرو کارزین خبر داد. 

همچنین در هفته دولت از آب شــیرین کن اهدایی توسط 
»خیرین آبرســان « در روســتای شــاه غیب شهرستان 
الرســتان با ظرفیت تولید 25 متر مکعب در شــبانه روز 
 و با جمعیت تحــت پوشــش 240 خانوار بهــره برداری

 بعمل آمد.
بوســتاني در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از همکاري هاي 
مضاعف دســت اندر کاران امر، از مقامات اجرایي اســتان، 
استاندار و معاونین ایشان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
نماینــدگان، فرمانــداران و بخشــداران از همکاري هاي 
دهیاري ها و شوراهاي اسالمي در سطح روستاهاي استان 
با ادارات آبفا روســتایي شهرستان ها و مشــترکین عزیز 
روســتایي در استان تشــکر نموده و همگان را به مدیریت 
مصرف و مصرف بهینه در آب و صرفه جویي در این نعمت 

الهي دعوت نمود.

بیست و دومین جشنواره شــهید رجایی استان 
فارس، با معرفی دستگاه های اجرایی برتر استان 
در ارزیابی عملکرد ســال 97 برگــزار گردید. به 
گزارش روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی فارس، درارزیابی عملکرد ســال 97 
دســتگاه های اجرایی اســتان و بیست و دومین 
جشنواره شهید رجایی، شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان فارس موفق به کسب رتبه برتر 
در »شاخص های عمومی « در بین دستگاه های 

اجرایی استان گردید.

در این مراســم بوســتانی مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب روســتایی فارس به عنوان دســتگاه 
اجرایی منتخب، به ارائه عملکرد این شــرکت در 
زمینه اجرای پروژه های آبرســانی به روستاهای 

استان، پرداخت.
در پایان جشــنواره از آقایان علــی نقی دهقانی، 
احســان ایرجی، خانم ها هاجر شــفیعی و مریم 
کردوانی بــه عنــوان نمایندگان تیــم موثر در 
پیگیری و اجرایی شــدن برنامه های اصالح نظام 
اداری و ارائــه مســتندات عملکرد دســتگاه در 

ارزیابی عملکرد دســتگاه هــای اجرایی در 
سال 97، تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است بیســت و دومین جشنواره 
شــهید رجایی، با حضور آیت اله دژکام امام 
جمعه شــیراز و نماینده ولی فقیه در استان 
فارس،اســتاندار محترم فارس، مســووالن 
کشــوری و اســتان، روســا، مدیــران و 

کارشناسان دســتگاه ها و سازمان های 
اجرایی اســتان فارس در سالن شهید 
امامی استانداری فارس برگزار گردید. 
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شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
جمع بندی اهم عملکرد اجرایی پروژ های افتتاحی شرکت آبفا روستایی فارس از هفته دولت سال ۱39۲ تاکنون

سالمناسبت ردیف 
اعتبار تعداد

هزینه شده 
)میلیارد ریال(

اهم شرح عملیات انجام شده

کانکس )دستگاه(احداث مخزن )متر مکعب(احداث موتورخانه )مترمربع(احداث خط انتقال و شبکه توزیع)کیلومتر(برق رسانی )کیلومتر(تجهیز چاه)حلقه(حفرچاه )حلقه(جمعیتخانوارروستا

9265132805559495770,3108,52436002هفته دولت و دهه مبارک فجر 1

9361120855075059891,154,2724303هفته دولت و دهه مبارک فجر 2

942423799515519441133363034533769003هفته دولت و دهه مبارک فجر 3

951222021074962450263026,227924067008هفته دولت ، دهه مبارک فجر و ویدئو کنفرانس استاندار محترم در مرداد ماه )حسن آباد سنجرلو مرودشت(4

961662381589793489222413,05419,9288103074هفته دولت ، دهه مبارک فجر  و ویدئو کنفرانس استاندار محترم در مرداد ماه )ده بین و خوید جان فیروزآباد(5

971191511657084397,47620,08145,420788783هفته دولت و دهه مبارک فجر 6

9810312198495693046111,9148,1239705سفر وزیر محترم ، هفته دولت، ویدئو کنفرانس استاندار محترم با ریاست محترم جمهور7

8781346995329462205,410912392,631500,111704078528جمع کل

یی  کسب عنوان دستگاه برتر بین دستگاه های اجرا
ستایی استان فارس و ب ر  در »شاخص های عمومی«  توسط شرکت آب و فاضال
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سرپرست شــرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان از 
بهره مندی بیش از 53 هزار نفر از اهالی شــریف روستایی 
خوزستان از نعمت آب آشامیدنی ســالم و بهداشتی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان خوزســتان عادل حرباوی با اشــاره به پروژه های 
افتتاحی در هفته دولت گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته 
دولت 10 پروژه آبرسانی در 45 روستای استان خوزستان 

بهره برداری شد.
سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزســتان بیان کرد: این 
پروژه های آبرسانی روستایی در شهرستان های اهواز، ایذه، 
باغملک، اللی، آبادان، باوی، هویــزه، حمیدیه و هندیجان 

اجرا و به بهره برداری رسیده است. 
وی با اشــاره به پروژه کارگزاری خط انتقال آب روســتای 
دغاغله شهرستان اهواز گفت: در این پروژه 9 کیلومتر خط 
انتقال آب از تاسیسات شهدای دغاغله تا روستا کارگزاری 

سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان همزمان با فرا رسیدن هفته دولت عنوان کرد:

بهره مندی43  روستا با  بیش از 53 هزار نفر 
جمعیت از آب شرب سالم و بهداشتی

برداری از پروژه اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب روستای 
فیاضیه آبادان گفت: در این پروژه بیش از 43 کیلومتر لوله 
کارگزاری شده است که در راستای بهبود کمی و کیفی آب 
شرب اهالی شریف روستای فیاضیه انجام و به بهره برداری 

رسیده است.
حربــاوی اظهار کــرد: روســتای فیاضیــه 657 خانوار با 

جمعیتی بالغ بر 2 هزار و 596 نفر را تحت پوشش دارد.
وی با اشاره به بهره برداری از پروژه آبرسانی به 10 روستای 
بارانگرد شهرســتان باغملک اظهار کرد: در این پروژه 10 
کیلومتر خط انتقال آب کارگزاری شــده و تعدادی از چاه 

های این بخش تجهیز و اصالح شدند.
حرباوی اظهار کرد: 10 روســتای بارانگرد جمعیتی بالغ بر 
5 هزار نفر را تحتپوشــش دارند، که با انجام عملیات انجام 
شده آب شــرب اهالی شریف این روســتاها بلحاظ کمی و 

کیفی بهبود خواهد یافت.
سرپرست شرکت آب وفاضالب روستایی استان خوزستان 
با اشــاره به بهره برداری از پروژه ایســتگاه تقویت فشــار 
شهدای خسرج گفت: در این پروژه 12 کیلومتر خط انتقال 

آب، 9 هزار و 700 متر شبکه توزیع و 1 باب مخزن زمینی 
500 متر مکعبی کارگزاری شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه 7 روســتا با جمعیتی 
بالغ بر 4 هزار و 251 نفر از نعمت آب آشــامیدنی پایدار و 

بهداشتی بهره مند شدند.
حرباوی با اشــاره بــه بهره بــرداری از پروژه آبرســانی به 
4روستای شهرســتان هندیجان گفت: در راستای تامین 
آب شــرب پایدار و بهداشتی این 4 روســتا 226 خانوار با 
جمعیتی بالغ بر 1130 نفر پــروژه کارگزاری خط انتقال و 

شبکه توزیع آب شرب انجام و به بهره برداری رسید.
سرپرست شرکت ابفا روستایی خوزســتان اظهار کرد: در 
این پروژه 2 کیلومتر خط انتقال و 4 کیلومتر شــبکه توزیع 

آب کارگزاری شده است.
وی با بیان اینکــه پروژه آبرســانی به روســتای منصوره 
شهرستان شادگان همزمان با فرا رســیدن هفته دولت به 
بهره برداری رســید گفت: بخشی از روســتای منصوره به 
دلیل اینکــه در انتهای خط انتقال آب قرار داشــت، دچار 
افت فشار و یا قطعی آب می شــد، که در راستای حل این 

مشــکل عملیات کارگزاری خط انتقال و نصب و راه اندازی 
الکتروپمپ انجام و به بهره برداری رسید.

حرباوی ادامــه داد: در این پروژه 2 هزار متــر خط انتقال 
کارگزاری و 2 دستگاه الکتروپمپ نصب و راه اندازی شد و 
اهالی شریف روستای منصوره با جمعیتی بالغ بر 4 هزار نفر 
از نعمت آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی بهره مند شدند.

سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان در بخش پایانی 
سخنان خود با اشاره به بهره برداری از 2 باب مخزن ذخیره 
آب در ســطح روســتاهای شهرســتان اللی گفت: با بهره 
برداری از این 2 باب مخزن ذخیره، آب شــرب 336 خانوار 

روستایی شهرستان اللی بلحاظ کمی بهبود یافت.
وی افزود: یــک باب مخــزن ذخیره 50 متــر مکعبی در 
روستای باقری ها و یک باب مخزن ذخیره 60 متر مکعبی 

در روستای گچ کرسا نصب و راه اندازی شده است.
گفتنی اســت با بهره برداری از این پروژه های آبرســانی 
روستایی در سطح استان خوزســتان شاخص بهره مندی 
اهالی شریف روستایی از 62 درصد به 69/7 درصد افزایش 

یافت.

شد که در راســتای حل مشکالت آبرســانی به این روستا 
بلحاظ کمی و کیفی بوده است.

روستای دغاغله 1600 خانوار با جمعیتی بالغ بر 8 هزار نفر 
را تحت پوشش دارد.

سرپرست شــرکت آبفا روســتایی خوزســتان با اشاره به 
تکمیل پروژه آبرسانی به 11 روســتای پیان ایذه گفت: در 
این پروژه 20 کیلومتر خط انتقال و 8 کیلومتر شبکه توزیع 
آب کارگزاری شــده و 2 باب مخزن ذخیــره آب زمینی به 

حجم 1050 متر مکعب نیز احداث شده است.
وی افزود: با بهره برداری از این پروژه مشــکل افت فشــار 
و کیفیت آب 11 روســتا با جمعیتی بالغ بــر 22 هزار نفر 

برطرف شد.
حرباوی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به بهره 
برداری از پروژه آبرســانی به روستای فیاضیه آبادان گفت: 
در این پــروژه 43 کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع آب 
شرب کارگزاری شده که در راستای حل مشکالت آبرسانی 
و بهبــود کمی و کیفی آب آشــامیدنی اهالی شــریف این 

روستا بوده است.
سرپرست شــرکت آبفا روســتایی خوزســتان با اشاره به 
تکمیل پروژه آبرسانی به 5 روستای شهرستان باوی اظهار 
کرد: در این پروژه مشکل افت فشار آب 5 روستای کائیدیه 
و ام اســراجینه با انجام عملیات تعویض شبکه توزیع حل 

شد.
وی افزود: این 5 روستا جمعیتی بالغ بر4 هزار و 500 نفر را 

تحت پوشش دارند.
حرباوی با اشــاره به کارگزاری و بهره برداری از پروژه خط 
انتقال آب جفیر و شــبکه توزیع آب حسانه باال شهرستان 
هویزه گفت: در این پــروژه 20 کیلومتر خط انتقال آب و 3 

هزار و 500 متر شبکه توزیع کارگزاری شده است.
سرپرست شرکت آبفا روســتایی خوزستان با اشاره به بهره 
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هم زمان بــا هفته دولت از 8 پــروژه آب و 
فاضالب با هزینه ای بالغ بــر 462 میلیارد 

و 700 میلیــون ریــال در شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی بهره برداری و یا 

کلنگ زنی شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی، مهندس ایمانلو 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایــی و باهنــر در تشــریح فعالیت ها و 
پروژه هــای قابل افتتــاح و کلنگ زنی در 
هفته مبارک دولت امسال گفت: در هفته 
دولت از چندین پروژه آبرسانی و فاضالب 
در شــهرهای اســتان بهره بــرداری و یا 

کلنگ زنی شد.
وی افزود: بهره برداری از شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهرک مصلی مرزداران، کوی 
زمزم و 20 متری ماراالن، خیابان شــهید 
قره باغی، شــهرک طالقانــی، کلنگ زنی 
احداث مخزن ده هــزار مترمکعبی مرتفع 
ایل گلــی، کلنگ زنی احــداث مخزن ده 
هزار مترمکعبی منظریه کالن شهر تبریز، 
احداث ایســتگاه پمپاژ و شــبکه فاضالب 
انتهــای شــهرک ولیعصر میانــه به طول 
8 کیلومتــر، کلنگ زنی احداث ایســتگاه 
پمپاژ کوی نهضت اندیشه و شبکه فاضالب 
راه آهن میانه به طــول 5 کیلومتر، کلنگ 
زنی احداث خط انتقال شــمالی فاضالب 
آذرشــهر به طول 2 کیلومتر، کلنگ زنی 
توسعه شــبکه فاضالب مسکن مهر سراب 
به طول 1800 متر و کلنــگ زنی احداث 
مخــزن ذخیــره آب 1000 مترمکعبــی 
آچاچی میانه از جمله پروژه هایی است که 
در هفته مبارک دولت امسال کلنگ زنی و 

یا به بهره برداری رسیدند.
مهندس ایمانلو در خصــوص بهره برداری 
از شــبکه جمــع آوری فاضالب شــهرک 
مصلی مرزداران، کــوی زمزم و 20 متری 
ماراالن، خیابان شــهید قره باغی، شهرک 
طالقانی کالن شــهر تبریز گفــت: هدف 
اصلی از اجــرای طرح جمــع آوری و دفع 
بهداشــتی فاضالب منطقه بــوده و طول 
شــبکه جمع آوری فاضــالب 29 کیلومتر 
بوده و 7250 انشعاب فاضالب در آن نصب 
و بیش از 14 هزار خانــوار از آن برخوردار 
می شــوند تأمین اعتبار این طرح از محل 

 بازدید معاون رئیس جمهور از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز

دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشــور به همراه 
دکتر پزشــکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اســکو در مجلس شورای اسالمی و 
دکتر پورمحمدی اســتاندار آذربایجان شــرقی از مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

شهری تبریز بازدید کردند.
مجری طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در 
سال 80 برای جمعیت 600 هزارنفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون 

و 600 هزارنفری تبریز تکمیل این طرح ضروری است.

مهندس عباســی افزود: احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از ســال 95 و 
بااعتبار اولیه 182 میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شد که سویل بخش مایع 

حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبار الزم پیش بینی می شود این بخش تا خرداد 

99 به بهره برداری برسد.
این طــرح به عنــوان بزرگ تریــن تصفیه خانه در حال احداث کشــور بــه ظرفیت 

یک میلیون نفر اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم کرد:

بهره برداری و کلنگ زنی 8 پروژه
 آب و فاضالب شهری در هفته دولت

اســتانی و منابع داخلی شــرکت بوده که 
برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 200 

میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت در ادامه بــه احداث 
ایســتگاه پمپاژ و شــبکه فاضالب انتهای 
شهرک ولیعصر میانه اشــاره کرد و گفت: 
این طــرح به منظــور جمــع آوری و دفع 

بهداشــتی فاضالب بخشــی از شــهرک 
ولیعصر میانه با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی اجرا 
شــده که در هفته مبارک دولت با حضور 
مسئولین استانی و شهرستانی بهره برداری 
شد. مهندس ایمانلو با اعالم اینکه هم زمان 
با هفته دولت از چندین طرح آبرســانی در 

کالنشــهر تبریز و شهرهای مختلف استان 
به بهره برداری خواهد رسید افزود: با تالش 
پرسنل زحمتکش شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی در هفته دولت کلنگ 
زنی از طرح های، مخزن 1000 مترمکعبی 
آچاچی میانه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد 
و 700 میلیون ریال، کلنــگ زنی احداث 

ایستگاه پمپاژ کوی نهضت اندیشه و شبکه 
فاضالب راه آهــن میانه به طول 5 کیلومتر 
با اعتبار بالغ بر 43 میلیــارد ریال، کلنگ 
زنی احداث خط انتقال شــمالی فاضالب 
آذرشهر به طول 2 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 
27 میلیارد ریــال و کلنگ زنی توســعه 
شبکه فاضالب مسکن مهر سراب به طول 
1800 متر بااعتبار بالغ بر 15 میلیارد آغاز 

شد.
مدیرعامل شــرکت در پایان به پروژه های 
آب آمــاده کلنگ زنی در ســطح شــهر 
تبریز اشــاره کرد و افزود: عملیات احداث 
مخزن 10 هــزار مترمکعبــی مرتفع ایل 
گلی تبریز با اعتباری بالغ بــر 60 میلیارد 
ریال و همچنین احــداث مخزن 10 هزار 
مترمکعبــی مرتفــع منظریــه تبریــز با 
اعتباری بالغ بــر 60 میلیارد ریال در هفته 

دولت امسال کلنگ زنی شد.
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 بر اســاس ارزیابی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی عنــوان »رتبه 
برتر و دســتگاه برگزیده استانی در شــاخص های عمومی و 
اختصاصی جشنواره شهید رجایی ســال 1397« را کسب 

کرد.
این ارزیابــی در دو بعد شــاخص های اختصاصی و عمومی 
بوده که هرکدام 1000 امتیاز است. شاخص های اختصاصی 
که عمدتاً برگرفته از مأموریت ها و فعالیت های ذاتی شرکت 
است شــامل: جمعیت تحت پوشــش آب شهری، جمعیت 
تحت پوشش شــبکه جمع آوری فاضالب شهری، آب بدون 

درآمد، هوشمند سازی سامانه های آبرسانی شهری و برنامه 
ایمنی آب است که خوشــبختانه با توجه به تعامل مناسب 
در سطح ملی و استانی و در سایه تالش و کوشش همکاران 
عملکرد شاخص ها غالباً بیشتر از مقدار پیش بینی شده بوده 
اســت. همچنین ارزیابی شــاخص های عمومی در 7 محور 
شامل اصالح ساختار سازمانی، توســعه دولت الکترونیک، 
مدیریت سرمایه انسانی، شــفافیت و مدیریت مالی، بهبود 
فضای کسب وکار، ارتقاء سالمت اداری و مسئولیت پذیری و 
اســتقرار نظام مدیریت عملکرد انجام شده است شایان ذکر 
است مراســم تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی 

استان با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار 
آذربایجان شــرقی، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس 
شــورای اســالمی و جمعی از مسئولین اســتان در مورخه 
98/6/09 در محل ســالن اجتماعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان برگزار شد. در این مراسم مهندس ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی 

لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره را دریافت کرد.
الزم به توضیح است شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی برای پنجمین ســال پیاپی به عنوان دستگاه برگزیده 

استانی در جشنواره شهید رجایی سال 1397 معرفی شد.

آبفای آذربایجان شرقی دستگاه برگزیده استانی شد
برای پنجمین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی

هم زمان با گرامیداشــت هفته دولت با حضور معاون عمرانی استاندار، 
فرماندار شهرســتان ســراب، مدیرعامل و معاون مهندسی و توسعه 
شرکت، شــهردار و جمعی از مسئولین اســتانی و شهرستانی و اهالی 
محل عملیات اجرایی توسعه شــبکه فاضالب مسکن مهر گلیک آباد 

سراب و ایستگاه پمپاژ آغاز شد.
در آئین کلنگ زنی از این طرح ها که با حضور مســئولین اســتانی و 
تعدادی از مســئولین شهرســتانی انجــام گرفت مهنــدس ایمانلو 
مدیرعامل شرکت توضیحاتی در خصوص طرح های آماده کلنگ زنی 

ارائه نمودند.
مهندس ایمانلو در خصوص مشخصات اجرای طرح ها گفت: این پروژه 
به منظور جمع آوری فاضالب مسکن مهر گلیک آباد بوده این طرح به 
طول 1800 متر و با هزینه ای بالغ بر 15000 میلیون ریال اجرا خواهد 
شد و تعداد 224 واحد خانوار مسکن مهرو همچنین خانوارهای ساکن 
در مسیر از این طرح بهره مند خواهند شد همچنین یک باب ایستگاه 
پمپاژ نیز برای این منظــور با هزینه ای بالغ بر 5000 میلیون ریال اجرا 
می شود. هزینه کل اجری طرح 20 میلیارد ریال بوده که از محل منابع 

داخلی شرکت هزینه خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی
 توسعـه شبکه فاضالب

 مسکن مهر سراب 

نیروگاه خورشــیدی )ســامانه فتو ولتائیک( ســاختمان اداری شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشــاه با توان تولید 16 کیلووات برق AC و صرف هزینه ای 

بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان در این مراســم که با حضور مدیران عامل 

شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان برگزار شد با اشاره به سیاست های وزارت 
نیرو در راستای تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و الزام دولت مبنی بر تأمین 20 درصد 
از برق ساختمان های اداری دســتگاه های دولتی از انرژی های تجدید پذیر، گفت: ایران 
با وجود 300 روز آفتابی در ســال در بیش از دوسوم مساحت خود، یکی از کشورهای با 

ظرفیت باال در زمینه انرژی خورشیدی است.
مهندس علیرضا تخت شاهی افزود: در این راســتا شرکت آب و فاضالب استان نیروگاه 

خورشیدی خود را با ظرفیت 16 کیلووات راه اندازی و امروز به بهره برداری رساند.
به گفته وی با افتتاح این نیروگاه بیش از 20 درصد نیاز برق ساختمان اداری شرکت آب 
و فاضالب از این طریق تأمین می شود و در واقع الزام قانونی خود را در این زمینه به اجرا 

رسانده ایم.
مدیرعامل آبفاي اســتان کرمانشاه گفت: نیروگاه خورشــیدي احداث شده در شرکت 
آبفاي استان کرمانشــاه از نوع متصل به شــبکه )on-grid( بوده، از مزیت اصلي این 
سیستم در راستای مدیریت ســبز بودن، ســادگي، اجزای اصلي کمتر، ارزان تر بودن، 

سهولت در نصب و طول عمر باال است.
وي تجهیزات مورد اســتفاده در احداث نیــروگاه را 49 عدد پنل خورشــیدي به ابعاد 
160*100 ســانتیمتر )ماکزیمم توان هر پنل 325 وات( با پایه های ضدزنگ گالوانیزه 
گرم، یک دستگاه اینورتر 5 کیلوواتی آلمانی جهت تبدیل ولتاژ مستقیم به برق متناوب، 

تابلو برق حفاظتي، سیم، کابل و متعلقات عنوان کرد.
وی استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تأمین انرژی مورد نیاز سیستم های ارتباطی 
و کنترلــی در نقاط مختلف، راه اندازی نیروگاه خورشــیدی و تالش برای ایجاد نیروگاه 
خورشــیدی در تصفیه خانه های آب با را از جمله اقدامات انجام شــده و برنامه های در 
دســت انجام در راستای اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شــرکت آب و فاضالب 

استان کرمانشاه برشمرد.
مهندس تخت شــاهی تصریح کرد: تمام تالش ما این اســت تــا از ظرفیت هایی که در 
اختیار داریم به نحوه مطلوبی در راســتای صرفه جویی، بهره وری بیشتر و اشتغال زایی و 

تأمین منابع مالی استفاده کنیم.

جلسه هماهنگی 
ستاد اربعین وزارت نیرو 

جلســه برنامه ریزی ستاد اربعین حســینی وزارت نیرو در 
استان کرمانشاه با حضور مدیران عامل شرکت های آب و برق 

استان برگزار شد.
مهندس علیرضا تخت شــاهی نماینده وزیر نیرو در ســتاد اربعین 

استان کرمانشــاه و مدیرعامل شرکت آبفا اســتان کرمانشاه با اشاره 
به در پیش بودن مراســم پیاده روی اربعین حســینی و بازگشائی مرز 

خسروی و در راستای خدمات دهی شــرکت های وابسته به وزارت نیرو در 
استان به زوار حسینی، گفت: شرکت های وابســته به وزارت نیرو در استان 

پیش بینی هــای الزم را جهت ایجاد قرارگاه اربعین و تقســیم کار در مســیر 
پیــاده روی اربعین انجــام داده و امیدواریم خدمات صنعت آب و برق اســتان 

خدمات آبرومندانه ای به زوار اربعین داشته باشند.
رئیس شــورای انسجام بخشــی صنعت آب و برق استان کرمانشــاه تأکید کرد: 

مجموع خدمات پیش بینی شــده با برنامه ریزی و ســرعت عمــل پیگیری و انجام 
خواهد شد.

گفتنی اســت مدیران عامل شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روســتایی، آب 
منطقه ای، برق توزیع و منطقه ای و نیروگاه بیستون عضو شورای انسجام بخشی صنعت 
آب و برق استان کرمانشــاه هستند. شرکت های مذکور در ســال قبل نیز تأسیسات و 
شرایط خدمات دهی را در مسیر قصر شــیرین خسروی فراهم آورده بودند. قصر شیرین 
دارای جمعیت حدود 20 هزار نفر است و با احتساب ترددهای ایام اربعین باید به حدود 

80 هزار نفر خدمات ارائه کند.

 
آبفای استان کرمانشاه
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وی در ادامه بر ضرورت تکمیل شبکه لوله گذاری و انتقال 
فاضالب شهری قم و پردیسان، تسریع در مطالعات دقیق 
و جانمایــی تصفیه خانه جدید فاضــالب، مدیریت بهینه 
پساب فاضالب، اجرای شبکه فاضالب در مناطق پرتراکم 
از جمله پردیســان، نیروگاه، امــام زاده ابراهیم و اراضی 

مقابل بوستان غدیر تأکید کرد.
سرمست با اشــاره به مهاجرپذیر بودن قم، این شهر را در 
حال توسعه شهری نامتوازن است دانست و گفت: با توجه 
به این عدم توازن مناطق شــهری باید حداقل بتوانیم در 
رابطه با پروژه های آب و فاضالب شهری قدم های اساسی 

و متناسب با نیازهای آینده را دنبال کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه در مجمع همکاران ما در بخش 
آب و فاضالب اســتان بســیار موفق بوده اند، افزود: البته 
آینده نگری اقتضــا می کند که پیشــاپیش برنامه ریزی 

جدی در رابطه با مسئله فاضالب شهر داشته باشند.

 افتتاح طرح های آبفا با 1400 میلیارد ریال اعتبار
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قم نیز در ابتدای ایــن آیین به ارائه گزارشــی از 
عملکرد آبفای استان پرداخت و اظهار داشت: تدوین، اجرا 
و کنترل برنامه مدون عملیاتی کلیه واحدهای شــرکت به 
منظور دســتیابی به اهداف استراتژیک استان و باالدستی 
وزارت نیرو، واگذاری پســاب به بخــش صنعت و کاهش 
مصرف آب شرب در این بخش، اجرای شبکه و تاسیسات 
فاضالب مسکن مهر، توسعه فناوری های نوین تله متری، 
ســامانه 122 و همچنین قرائت موبایلــی و ایجاد درگاه 
اینترنتی ارتباط با مشترکین را بخشــی از دستاوردهای 

شرکت آب و فاضالب در سال گذشته ذکر کرد.
وی همچنین دســتیابی به شــاخص مطلوب هدر رفت 
آب، اجــرای همایــش بــزرگ  پیــاده روی خانوادگی با 
شــعار»همه با هم حامی آب باشــیم«، ساخت سه سایت 

قدردانی استاندار قم از مدیریت و کارکنان آب و فاضالب
15 طرح شــرکت آب و فاضالب اســتان قم بــا اعتباری 
بالغ بــر 1400 میلیارد ریــال با حضور اســتاندار قم به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
اســتاندار قم در آیین افتتاحیه ایــن طرح ها که با حضور 
معاونین استاندار و جمعی از مســئوالن استان در سالن 
جلسات کوثر شــرکت آب و فاضالب اســتان برگزار شد 
در سخنانی اظهار داشــت: هفته دولت فرصت مغتنمی 
اســت که ما یاد و خاطره شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر 
و شهدای دولت را گرامی بداریم و از سوی دیگر از کسانی 

که دل در گروه نظام، دولت و ملت دارند قدردان کنیم.

 قم دارای یکی از باکیفیت ترین
 آب های کشور است

وی ضمــن ادای احتــرام به کســانی کــه آینده نگری 
و برنامه ریــزی آن ها رفع مشــکل آب قم را بــه دنبال 
داشته اســت، به سابقه طوالنی مشــکالت آب قم اشاره 
کرد و گفــت:  امروز به برکت اقداماتــی که در جمهوری 
اسالمی ایران توســط دولتمردان نظام انجام شده است 

خوشــبختانه در قم نه تنها مشکل آب شرب نداریم بلکه 
دارای یکــی از بهترین و با کیفیت ترین آب های شــرب 

کشور هستیم.
دکتر بهرام سرمســت با بیان اینکه خدمات دولت تدبیر 
و امید را در شهر قم بی نظیر دانســت و خاطرنشان کرد: 
این مهــم نیازمند قدردانی، روشــنگری، امیــدواری و 
امیدآفرینی اســت که امروز با دستان پرتوان مهندسان و 
خادمان مردم در شرکت آب و فاضالب ما کمترین مشکل 

را در بخش آب قم داریم.
وی ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان شــرکت آب و 
فاضالب ابراز داشت: امســال با وجود پیش بینی هایی که 
صورت گرفته بود در خصوص کمبــود آب، اما با اقدامات 
خوبی که به انجام رســیده بود تابستان را به خوبی پشت 

سر گذاشتیم.
اســتاندار قم بهره برداری از 15 پــروژه آب و فاضالب با 
اعتباری بالغ بــر 1400 میلیارد ریــال را توفیقی بزرگ 
و قابل تقدیر دانســت و تأکید کرد: بایــد اقداماتی که در 
سطح اســتان در حوزه آب و فاضالب در دست اجرا است 
تسریع شــود و این امر سرلوحه فعالیت های شرکت آب و 

فاضالب قرار گیرد.

وی یادآور شــد: اقدامات خوبی در زمینــه تولید انرژی 
تجدید پذیر و احداث نیروگاه های خورشیدی در شرکت 
آب و فاضالب صورت گرفته و همچنان زمینه توســعه در 

این خصوص وجود دارد.
سرمست بومی ســازی دانش فنی ســاخت اسکروپمپ 
فاضالبی و استفاده از شــرکت های دانش بنیان را در نوع 
خود در کشــور مثال زدنی دانست و گفت: باید این رویه و 

رویکرد در تمام زمینه ها در استان ادامه داشته باشد.

باید فرهنگ مصرف را اصالح کنیم
وی با اشــاره به اقدامات فرهنگ ســازی شــرکت آب و 
فاضــالب و تالش برای اصــالح الگوی مصــرف را مورد 
توجه قرار داد و اظهار داشــت: امروز باید در کنار توسعه 
زیرســاخت ها برای مدیریت مصرف آب، فرهنگ مصرف 

را اصالح کنیم. 
اســتاندار قم با بیان اینکه زمینه اصــالح الگوی مصرف 
آب تمام ســازمان ها، نهادهای فرهنگــی و تک تک آحاد 
شــهروندان مســئولیت دارند گفت: اینکه شرکت آب و 
فاضالب در این زمینه پیش قدم شــده جــای تقدیر دارد 

البته باید این فعالیت ها ادامه و توسعه پیدا کند.

نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 145 کیلووات، تدوین سند 
راهبردی فاضالب، عدم هرگونه قطعی آب در سال گذشته 
با اجرای مدیریت فشار هوشــمند و نوسازی تصفیه خانه 
فاضالب شماره 2 قم با پیشــرفت فیزیکی 80 درصد را از 

دیگر اقدامات آبفای قم در سال گذشته برشمرد.
دکتر علی جان صادق پور در ادامه با اشــاره به پروژه های 
قابل افتتاح در هفتــه دولت اظهار داشــت: این پروژه ها 
شامل هفت مورد طرح آبرســانی، 6 مورد طرح فاضالب و 
2 مورد طرح های نوین اســت که با اعتباری بالغ بر 1400 

میلیارد ریال به اجرا رسیده است.
وی طرح هــای آبرســانی را شــامل اصالح شــبکه آب 
آشامیدنی شــهر قم، ایجاد و اصالح شــبکه)زون بندی( 
ســطح شــهر، تکمیل رینگ غربی آبرســانی قم، اجرای 
خط انتقال جدید آب شهر کهک، حفر و تجهیز سه حلقه 
چــاه در جعفریه و منطقه علی آباد و احداث ســاختمان و 
تاسیسات کلرزنی صادقیه اعالم کرد و گفت: این پروژه ها 
در مجمــع با اعتباری بالــغ بر 145 میلیــارد ریال آماده 

بهره برداری شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان، ســاخت و 
بهره برداری از اســکروپمپ فاضالبی به ظرفیت 250 لیتر 
در ثانیه برای نخستین بار در کشور، اجرای شبکه فاضالب 
تا درب منــازل و نصب انشــعاب، اجرای شــبکه فرعی 
بهره مند از تســهیالت بانک توسعه اسالمی، اجرای شبکه 
فاضالب مســکن مهر پردیســان را نیز از جمله طرح های 
فاضالب برشمرد که با اعتباری بالغ بر هزار و 260 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسید. وی احداث نیروگاه خورشیدی 
با ظرفیت 100 کیلــووات جهت پایداری برق شــبکه با 
اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال را از پروژه های نوین افتتاح 
شده در هفته دولت دانست و گفت: توسعه مرکز ارتباطات 
مردمی 122 با هدف هوشمندسازی مدیریت تماس های 
ورودی و خروجی از دیگر پروژه های نوینی اســت که در 

این هفته به بهره برداری می رسد.

با اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال؛

طرح های آب و فاضالب استان قم با حضور
 استاندار به بهره برداری رسید
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ی دو درگاه ارائـه خدمات   راه انداز
ی در آبفای استان اصفهان غیر حضور

کار افــزار یا اپلیکیشــن خدمات همــراه آبفای اســتان اصفهان آمــاده نصب و 
بهره برداری شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: این اپلیکیشــن با هدف تحقق دولــت الکترونیک، حذف مراجعات 
حضوری و ارائه آســان تر خدمات بیست وســه گانه فروش و پس از فروش انشعاب 
به شهروندان، طراحی و راه اندازی شــده است. رضا رضایی افزود: نسخه اندرویدی 
خدمات همراه آبفای اســتان اصفهان هم اکنون به طور رایگان از فروشــگاه های 
اینترنتی کافه بازار، ایــران اپس و مایکت قابل دریافــت و نصب بر روی تلفن های 
همراه اســت.  وی اتصال به وبگاه اینترنتی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
فروش انشــعاب و خدمات پس از فروش، پیگیری درخواست ها، مشاهده اطالعات 
پایه مشــترکین از طریق ثبت شناسه قبض و شماره اشــتراک را از جمله امکانات 
این کار افزار موبایلی دانســت و گفت: مشــترکین آبفای استان اصفهان همچنین 
می توانند عالوه بــر اعالم کارکرد کنتور آب، ریز محاســبات آب بهاء و مبلغ قبض 
خود را مشاهده کرده و از طریق اتصال به درگاه بانک های عامل نسبت به پرداخت 
قبض خود اقدام کنند. رضایی، آمــوزش روش های مدیریت مصرف آب، چگونگی 
اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب و همچنین ثبت انتقادها و پیشــنهادها را از 

جمله امکانات اپلیکیشن خدمات همراه آبفای استان اصفهان دانست.
 )ussd( وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی کد دستوری ارائه خدمات
این شرکت به شهروندان خبر داد. معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان 
گفت: شهروندان می توانند از این پس با گرفتن کد دستوری 151522#*6655* 
و وارد کردن شماره پیگیری یا شناسه قبض خود، نسبت به مشاهده قبض آب بهاء، 
اقساط انشعاب، پیگیری درخواســت ها، دریافت کار افزار خدمات همراه آبفا، ثبت 

درخواست لوازم کاهنده مصرف و مشاهده مشخصات انشعاب خود اقدام کنند.
وی افزود: اســتفاده از کدهای دســتوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری نیست و 
مشترکین می توانند با گرفتن کد دســتوری#151522*6655* با تلفن همراه 

خود، خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند.
با حضور اســتاندار اصفهان، نماینده مــردم فالورجان در مجلس 
شــورای اســالمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشــور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان اجرای 
بزرگ ترین تأسیسات فاضالب در روستاهای شهرستان فالورجان 
اصفهان با ســرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن اصفهان و سرمایه 

پذیری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
آســتانه هفته دولت و با تاکید مدیریت اســتان در شرایط خاص 
اقتصادي کشور پروژه ها به نحوه احسن به مردم معرفي می شوند 
تا نشــاط و امید به مردم هدیه شــود اعالم کرد: برای اولین بار در 
کشور با اعتباری بالغ بر 91 میلیارد تومان ایجاد تأسیسات شبکه 

فاضالب در روستاهای فالورجان عملیاتی می شود.
وي تاکید کــرد ما باید بار اجراي پروره هــاي فاضالب را در قالب 

تبصره 19 و ورود بخش خصوصي از دوش دولت کم کنیم.

مهندس امینی گفت: این طرح در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 16 
هزار نفر را شامل می شــود و برای افق طرح در سال 1420 پیش 
بینی شــده جمعیتی بیش از 21450 نفر تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار گیرند.
وی افزود: در این طرح 93 کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب با 
سرمایه گذاری 910 میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن اصفهان به 
روش بیع متقابل عملیاتی شده استکه بدنبال اجرای این طرح در 
طی 20 ســال 46 میلیون مترمکعب پساب از سوی شرکت آب و 

فاضالب در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
استان اصفهان12 پروژه ســرمایه گذاری به روش بیع متقابل در 
حوزه فاضالب با 1108 میلیارد تومان در حال اجراســت، گفت: 
شــرکت ذوب آهن اصفهان قرارداد الحاقیه با اعتباري 91 میلیارد 
تومان به قرارداد 210 میلیارد تومانی پیرامون اجرای تأسیســات 
فاضالب شهرهای ایمانشــهر و فوالدشهر را منعقد کرد تا طی 26 

ماه عملیات اجرایی تأسیسات فاضالب این شهرها عملیاتی شود.
مهندس هاشــم امینی اظهار کرد: با عقد قــرارداد بیع متقابل با 
فوالد مبارکــه و ذوب آهن بار هزینه های اجراي شــبکه. فاضالب 
از دوش دولت برداشته شــده است چراکه از ســال 73 تا 92 در 
حدود 70 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرستان مبارکه اجرا شده 
در حالی که از ســال 93 و طي چهار ســال درقراردادی با شرکت 
فوالد مبارکه 334 کیلومتر شــبکه فاضالب را در این شهرستان 
اجرا کرده ایم. وي ادامــه داد: از نیمه فروردین 97 عملیات اجرای 
تأسیسات فاضالب ایمانشــهر با شرکت ذوب آهن منعقد شده و تا 

پایان امسال اجرای این پروژه به اتمام مي رسد.
در ادامــه مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: شــرکت 
ذوب آهن اصفهان به حدود یک متر مکعب آب برای تولیدات خود 
نیاز دارد که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری در استفاده از پساب 

به جای آب تازه این رقم را هم اکنون به 4 دهم کاهش دادیم. 
یزدی زاده اعالم کرد: بیش از هزار میلیارد تومان برای استفاده از 
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پساب به جای آب تازه سرمایه گذاری کردیم تا 
آب تازه جاری در زاینده رود در بخش شــرب و 

کشاورزی به مصرف برسد.
یزدی یادآور شــد: شــرکت ذوب آهن اصفهان 
به عنوان نخســتین واحد صنعتی استان برای 
اولین بار بــه میزان60 لیتر در ثانیه از پســاب 
زرین شهر استفاده کرد و بهره مندی از پساب را 

در فرایند تولیدات خود باید توسعه دهیم.
در ادامه مسعود خشــایي معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در مراسم آغاز عملیات بزرگ ترین پروژه 
اجراي تأسیســات فاضالب روستایي کشور در 
شهرســتان فالورجان اظهار کرد: دولت منابع 
کافي بــراي اجراي طرح هــای فاضالب ندارد، 
به همین منظــور از توانمندي بخش خصوصي 

استفاده می کنیم.
معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادي شــرکت 
آب و فاضــالب کشــور گفت: طي 15 ســال 
گذشته ضریب پوشــش فاضالب کشور از 50 
درصد عبور کرده و با توجه به هدف گذاری آن 
ضرورت پروژه هاي فاضالب در حوزه بهداشت و 

محیط زیست احساس می شود.
خشایي افزود: در کشــور 32 طرح فاضالب به 
روش بیع متقابل و با برنامه ریزی به ارزش هفت 

هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.
 سپس اســتاندار اصفهان در پایان این جلسه با 
اشــاره به اینکه تحرک افراد در زندگی روزمره 
کم شده و زندگي ها ماشیني شده است، اظهار 
کرد: امروز تحرک الزم است و رمز سالمتي نیز 

همین افزایش تحرک اســت. هر چه در حوزه 
فاضالب کار کنیم، در حوزه بیمارســتان کمتر 

دچار مشکل می شویم.
دکتر عبــاس رضایی افــزود: امروز بــه دنبال 
ایجــاد  بیمارســتان و  بهداشــت، احــداث 
تخت هســتیم. بایــد بدانیم کــه هزینه ایجاد 
یک تخت 25 میلیارد تومان اســت در حالی که 
سرمایه گذاری 91 میلیارد تومانی در مقابل این 

هزینه سنگین درمانی ناچیز است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ارزش سالمتي 
از هر چیزی باالتر اســت، اظهار کرد: اســتان 
اصفهان با بی آبی مواجه است و امسال به لطف 
خدا و به یمن بارش هــا، میزان بارندگي خوبي 
داشــتیم که باید با مصرف بهینه آب شکرگزار 

این نعمت باشیم.
نماینده مــردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی ایران نیز در این مراسم گفت: استاندار 
خدمــات زیادي به ویژه در بحث آب داشــته و 
اینکه امسال در آب شــرب کمتر مشکل  داریم 

ناشي از پیگیري مدیریت استان است.
سید ناصر موســوي الرگاني افزود: جمع آوری 
فاضالب روســتاها با حمایت مدیریت استان و 
آقاي یزدي زاده و شرکت آبفا و ... انجام می شود 

که کمک بزرگی است.
وی ادامه داد: وظیفه صنایع در کشور این است 
کــه از میزان مصــرف آب کم کننــد و مصوبه 
شوراي عالي آب، صنعت باید برنامه ریزی کند 
که از پساب بجاي آب استفاده شود و امیدواریم 

با جدیت این کار انجام شود.

در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های
 صنعت آب و برق

روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نخســتین جشنواره ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق موفق شــد با کسب ۷ رتبه اول و یك رتبه 
سوم به عنوان روابط عمومی برگزیده در بین شرکت های تابعه وزارت نیرو معرفی شود.

در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، ۱۲۴ شرکت 
در ۱۳ بخش حضور پیدا کردند که از بین آن ها ۳8 شرکت برگزیده شده اند.

فرآیند انتخاب این ۳8 شــرکت، طي ســه مرحله صورت گرفته است در مرحله اول و 
در غربالگــری اولیه در دفتر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیــرو آثار تمامی 
شــرکت کنندگان شامل ۳۳ شرکت توزیع نیروی برق، ۲۶ شــرکت آبفای شهری، ۲۶ 
شــرکت آب منطقه ای، ۱۶ شرکت برق منطقه ای، ۱۲ شــرکت آبفار و  ۱۱ شرکت تولید 
نیروی برق و نیروگاه به عالوه شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو 

ارزیابی و مرحله دوم از سوی شــرکت های مادر تخصصی انجام شد.: رویکرد انتخاب 
داوران جشنواره عالوه بر ســوابق آکادمیك و مدارج علمی، مبتنی بر پیشینه عملی 
در کار روابط عمومی بوده اســت، به گونه ای که هر چهار داور نخستین دوره جشنواره 
ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق دارای ســوابق درخشان در حوزه 

علمی و عملیاتی روابط عمومی هستند.
این کمیته، رتبه بندی شرکت های برتر از میان ۲۹ شرکت را بر عهده داشت که در نهایت 
و بر اساس نتایج داوری در هر رشته شــرکت هایي حائز مقام های اول تا سوم شدند و 

همچنین در مجموع سه شرکت به عنوان اول تا سوم در 
صنعت آب و برق معرفی شدند.

اعضای کمیته داوران نخســتین جشــنواره ارزیابی 
عملکــرد روابط عمومی های صنعــت آب و برق؛ دکتر 
مهدخت بروجردی علوی، دکتر حســین افخمی، دکتر 
محمدمهدی فتوره چی و دکتــر داود زارعیان بودند و 
با انتخاب آثار برتر، معیــار جدیدی برای فعاالن عرصه 
روابط عمومــی در صنعت آب و برق و ســایر بخش ها 
ترســیم کردندکه در نهایت و با داوری هیات داوران 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با کســب رتبه اول در بخش مستندســازی، مقام اول 
پژوهش، مقام اول مدیریــت و برنامه ریزی، مقام اول 
فرهنگ ســازی، مقام اول ارتباط با پــاون، مقام اول 
تبلیغات محیطی، مقام اول جشنواره نمایشگاه ها ونیز 
کسب مقام سوم در حضور در فضای مجازی توانست در 
مجموع با کسب 8 مقام در نخستین جشنواره ارزیابی 

عملکرد روابط عمومی ها صنعت آب و برق به مقام اول این دوره از ارزیابی ها دست یابد.
الزم به یادآوری است شرکت تولید و برق شهید رجایی با کسب یك رتبه اول و ۳ رتبه 
دوم به مقام سوم دست یابد و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با کسب یك رتبه 
اول ۲ رتبه دوم و یك رتبه سوم به مقام ســوم این دوره از ارزیابی درست یابد این در 
حالی است که روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با کسب ۷ مقام اول 
با اختالف قابل توجهی مقام اول نخســتین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها 

صنعت آب و برق را به خود اختصاص دهد.

وستایی کشور  آغاز عملیات بزرگ ترین پروژه تأسیسات فاضالب ر



مدیرعامل آبفای هرمزگان ضمن گرامیداشت هفته دولت، از افتتاح و بهره برداری از 
۱۷ پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 8۹8 میلیارد ریال خبر داد.

امین قصمي گفت: امســال نیز در ســایه حمایت و تدبیر دولت امید، ۱۵ پروژه در 
بخش آب از جمله؛ اجراي شبکه توزیع آب شهرهاي بندرعباس، جزیره هرمز، تنب 
کوچك و ابوموسي به طول ۵۰ کیلومتر، اجراي خط انتقال آب در شهرهاي سیریك 
و هشــتبندي به طول ۲8 کیلومتر، احداث دو باب مخزن ذخیره آب در شــهرهاي 
بندرعباس و هرمز بــه حجم ۳ هزار مترمکعب، در مجموع بــا اعتباري بالغ بر ۷8۹ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وي افزود: در بخش فاضالب نیز 2 پــروژه در قالب؛ اجراي 
شبکه جمع آوری فاضالب در شهرهای بندرعباس و رودان 
به طــول 8.4 کیلومتر و با اعتباري بیــش از 109 میلیارد 

ریال بهره برداری شد.
بهره برداری از دو طرح آبرسانی تا پایان مهرماه

مدیرعامل آبفاي اســتان، همچنین از افتتاح فاز دوم پروژه 
آب شــیرین کن بندرعباس تا پایان مهرماه امسال خبر 

داد و گفت: با بهره برداری از فاز دوم، ظرفیت 
آن به 40 هزار مترمکعب در شبانه روز ارتقاء 

می یابد.
وی اضافه کــرد: تا پایــان خردادماه 99 نیز 
این پروژه بــا ظرفیت نهایــی یک صد هزار 
مترمکعب در شبانه روز وارد مدار بهره برداری 
می شود و سهم منابع آبی شهر بندرعباس از 

آب شیرین کن ها به 60 درصد می رسد.
سرپرست آبفا روســتایي هرمزگان در ادامه 
از تکمیل فاز نخســت طرح آبرسانی جگین 
-بشــاگرد تا پایان تابستان امسال خبر داد و 
گفت: این طرح با اعتبــار 220 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری در 

حال اجراست که طی یکماه آینده با بهره برداری از آن، آب 
به شهرستان سردشت می رسد. 

به گفتــه وي؛ همچنین شــش روســتاي وي، چوخون، 
جکدان، علی آباد، اهون )گروغ( و دهندر با جمعیتي حدود 
شش هزار نفر که در مســیر خط انتقال اصلي از سد جگین 
به سردشــت قرار دارنــد، هم زمان از آب شــرب باکیفیت 

بهره مند  می شوند.
بهره برداری از پروژه اصالح شبکه توزیع آب شهر بیکا

در دومین روِز هفته دولت و با حضور فرماندار رودان، پروژه 
اصالح شبکه توزیع آب شهر بیکا به بهره برداری رسید.

مدیر امور آبفــاي رودان در این رابطه گفــت: این پروژه با 
هدف کاهش هدر رفت آب، متعادل ســاختن فشار شبکه 
آبرسانی، تقویت دبی شبکه و تقویت شاخص های بهداشتی 

آب شرب عملیاتي شده است.
قنبر داوري افزود: این پروژه شامل اصالح شبکه توزیع آب 
محالت شهر بیکا به طول 5.6 کیلومتر است که با اعتباري 

برابر 8 میلیارد ریال اجرا شد.
وي در خصوص منابع آبي شــهر بیکا اظهار داشت: در حال 
حاضر منابع آبي این شهر شامل سه حلقه چاه در مجموع با 
ظرفیت 55 لیتر بر ثانیه اســت که دو حلقه چاه رزرو بوده و 
یک حلقه چاه نیز با ظرفیت 20 لیتر بر ثانیه، آب مورد نیاز 

فعلي شهر بیکا را تأمین می کند.
بهره برداری از دو پروژه آبرسانی به شهر ميناب  

در ســومین روز هفته دولت، با حضور معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه شهرســتان میناب، دو پروژه بازسازی شبکه 
توزیع آب و حفــر و تجهیز یــک حلقه چاه در این شــهر 

بهره برداری شد.
مدیر امور آبفای شهرســتان میناب دراین بــاره گفت: این 
دو پروژه در مجموع با اعتبــاري بالغ بر 77 میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
مصطفي زائر پور افزود: پروژه بازســازی شــبکه توزیع آب 
این شهرســتان به طول 5 کیلومتر و با اعتباري بالغ بر 12 

میلیارد ریال اجرا شد.
وي هدف از اجرای این پــروژه را جلوگیری از 
هدر رفت آب و بهسـازي و بهره برداری بهینـه 

از شبکه توزیع آب بیان کرد.
وي افزود: همچنین پــروژه تجهیز یک حلقه 
چاه با دبي 45 لیتر بر ثانیــه و اجراي 50 متر 
خط انتقال با اعتباري برابــر 65 میلیارد ریال 

اجرا شد.
به گفتــه زائرپور؛ هدف از اجــراي این پروژه، 
افزایش ظرفیت تولید بــه منظور رفع کمبود 

آب شهر میناب در تابستان جاري بوده است.
بهره برداری از پروژه بازسازی شبکه توزيع 

آب شهر حاج ی آباد  
در سومین روز هفته دولت، با حضور فرماندار 
شهرستان حاجی آباد و معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت 
آبفاي هرمزگان، پروژه اصالح و بازســازي شبکه توزیع آب 

این شهرستان بهره برداری شد.
مدیر امور آبفای شهرســتان حاجی آباد در این رابطه گفت: 
این پروژه بــا هدف جلوگیــری از هدر رفــت آب و ارتقاء 

کیفیت آب شرب اجرا شده است.
عیسي سلیماني افزود: اعتبار هزینه شده براي بهره برداری 

از این پروژه 8 هزار 868 میلیون ریال بوده است.
وي در خصوص منابــع آبي شهرســتان حاجی آباد اظهار 
داشــت: در حال حاضر آب مــورد نیاز این شهرســتان از 
پنج حلقه چاه با ظرفیــت 165 لیتر بر ثانیه تأمین 
می شود که پاسخگوي نیاز آبي شهروندان بوده 

و خوشبختانه کمبود آب نداریم.
بهره برداری از دو پروژه آبرسانی به

 شهرستان خمير
در ســومین روز هفتــه دولت، با حضــور فرماندار 

تأمین می شود.
پروژه فاضالب مناطق شمالی رودان بهره برداری شد

با حضور معــاون سیاســي، امنیتي و اجتماعي اســتاندار 
هرمزگان و قائم مقــام مدیرعامل آبفــاي هرمزگان، پروژه 

شبکه جمع آوری فاضالب رودان به بهره برداری رسید.
قائم مقام مدیرعامل آبفاي هرمــزگان دراین باره گفت: این 
پروژه به طــول 5.6 کیلومتر در محدوده مناطق شــمالي 
شامل خیابان دستغیب، بخشي از پشــته معزآباد تا محله 
حاجی آباد شهر رودان و با اعتباري بالغ بر 48 میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
جواد منصوري افــزود: هدف از اجرای ایــن پروژه افزایش 
ضریب پوشش شبکه فاضالب شهري، کاهش آلودگی های 
محیط و منظر شهري، ارتقاي شاخص های بهداشتي 
و زیســت محیطی و کاهش ســطح آلودگي 

منابع آب سطحي بیان کرد.
وي در خصوص جزییات اجراي طرح فاضالب 
رودان گفــت: فاز اول طــرح فاضالب رودان 
شــامل تصفیه خانه، خط انتقال به طول 3/7 
کیلومتر و شبکه اصلي و فرعي به طول 36/4 

کیلومتر در حال بهره برداری است.
منصوري افزود: ظرفیــت فاز اول تصفیه خانه 
فاضالب رودان 7 هــزار و 258 مترمکعب در 
شــبانه روز و روش تصفیه آن لجــن فعال با 

راکتور کاروسل است.
 وي اضافــه کــرد: حجــم پســاب تولیدي 
تصفیه خانه 84 لیتر بر ثانیــه و اعتبار هزینه 

شده این طرح 300 میلیارد ریال است.
قائم مقــام مدیرعامــل آبفاي اســتان اظهار 
داشــت: در حال حاضــر 40 درصــد طرح 
فاضالب شــهر رودان اجرا شده است و تعداد 
انشــعابات نصب شــده فاضالب تاکنون یک 
هزار و 869 فقره اســت و تا تیرماه ســال 99 
تعداد 3 هزار انشــعاب اضافه و نصب خواهد 

شد.
به گفته وي؛ براســاس برنامه پیش بینی شده، 
جمعیــت تحت پوشــش طرح جمــع آوری 
فاضــالب رودان در ســال مبــدأ 32 هزار و 
940 نفر و در سال مقصد 52 هزار و 200 نفر 

خواهد بود.
بهره برداری از دو پروژه آبرسانی

 به شهر هشتبندی
دو پروژه تجهیز چــاه و اجراي خط انتقال آب 
شــهر هشــتبندي با حضور معاون استاندار 
و فرمانــدار ویــژه میناب، معاون مهندســي 
و توســعه آبفاي هرمزگان و حجت االســالم 
ذوالقدر نماینــده مردم شــرق هرمزگان در 

مجلس شوراي اسالمي به بهره برداری رسید.
معاون مهندســي و توســعه آبفاي هرمزگان 
گفت: این پروژه ها شــامل تجهیز یک حلقه 
چاه و خط انتقالي به طول ســه کیلومتر بوده 
که بــا اعتبــاري بالغ بر 29 میلیــارد ریال به 

بهره برداری رسید.
یعید صادقي هدف از اجراي ایــن پروژه را افزایش ظرفیت 
تولید منابع آبي و ارتقاء کیفیت آب شــرب این شهر اعالم 

کرد.
وي افزود: با بهره برداری از این پروژه ها مشکل جیره بندی 
آب شهر هشت بندي مرتفع و روستاهاي سلطاني علی آباد 

و هامین نیز مشکل تأمین آب آن ها حل شد.

شهرســتان خمیر، دو پروژه اصالح و توســعه شبکه توزیع 
آب و کف شــکني چهار حلقه چاه در شــهرهاي رویدر و 

کهورستان بهره برداری شد.
در ســومین روز هفتــه دولــت، با حضــور فرماندار 

شهرســتان خمیر، دو پروژه اصالح و توسعه 
شبکه توزیع آب و کف شکني چهار حلقه چاه 
در شهرهاي رویدر و کهورستان بهره برداری 

شد.
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان خمیر در 
ایــن رابطه گفــت: این پروژه هــا در مجموع 
با اعتبــاري بیــش از 21 میلیــارد ریال به 

بهره برداری رسید.
 سلمان افروشــه افزود: پروژه اصالح و توسعه 
شــبکه توزیع آب بــه طــول 5 کیلومتر و با 
اعتباري برابر 10 هــزار و 165 میلیون ریال 

بهره برداری شد.
وي، هدف از اجرای این پروژه را جلوگیری از 
هدر رفت آب و آبرساني به مشترکین شهرک 

نور بیان کرد.
افروشــه در ادامه اظهار داشــت: پروژه کف 
شــکني چهار حلقه چاه در شهرهاي رویدر و 
کهورستان نیز با هدف افزایش ظرفیت منابع 

آبي این شهر اجرا شد.
به گفتــه وي؛ اعتبار هزینه شــده براي کف 
شــکني چهار حلقه چاه در مجموع 11 هزار 

و 500 میلیون ریال بوده است.
مخزن دو هزار مترمكعبي شهر دشتی 

پارسیان كلنگ زنی شد
با حضور اســتاندار هرمزگان، پــروژه احداث 
مخزن دو هــزار مترمکعبي شــهر دشــتي 

پارسیان کلنگ زني شد.
مدیرعامل آبفای هرمــزگان گفت: این پروژه 
با هــدف افزایش ظرفیت ذخیره آب شــهر و 
روستاهای منطقه دشتی و ارتقاء شاخص های 
بهداشــتی و زیســتی این منطقــه احداث 

می شود.
امین قصمی افــزود: اعتبار مــورد نیاز برای 
احداث این مخــزن بتنی 65 میلیــارد ریال 

است.
وی با اشــاره وضعیت منابع آبی شهر دشتی 
گفت: در حال حاضر نیاز آبی این شــهر و سه 
روستای ســتلو، بمبری و چیکلو از یک حلقه 
چاه بــا دبی 30 لیتر بر ثانیه تأمین می شــود 

و در صورت کمبود آب، این نیاز از طریق خط انتقال شــهر 
پارسیان مرتفع می شــود که در حال حاضر مشکل کمبود 

آب نداریم.
به گفته قصمی؛ شــهر دشــتی حدود یک هــزار و 700 
مشــترک دارد و جمعیتی برابر پنج هزار نفر در این شهر از 

آب شرب بهره مندند.
مدیرعامل آبفای اســتان گفت: شهرســتان 
پارســیان نیز با 17 هزار نفر جمعیت دارای 
8 هزار و 300 مشــترک است که آب مورد 

نیاز این جمعیت از طریق خط محرم و چهار 
حلقه چاه در مجموع با ظرفیت 75 لیتر بر ثانیه 
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با اعتباری بالغ بر ۸9۸ ميليارد ريال 

 بهره برداری از 17 پروژه آب 
و فاضالب در استان هرمزگان
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برخورداری 160 هزار نفر از آب آشامیدنی 
سالم و پایدار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در آئین 
افتتاح تصفیه خانه آب شــرب شــهرهای ابهر و خرمدره 

گفت: با افتتاح تصفیه خانه آب در شهرهای ابهر و خرمدره 
160 هزار نفر از آب آشــامیدنی ســالم و پایدار برخوردار 
شدند و در طرح توســعه ای تصفیه خانه این عدد به 250 

هزار نفر خواهد رسید.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: با افتتاح تصفیه خانه آب 
شهرهای ابهر و خرمدره برداشت آب زیرزمینی در دشت 
بحرانی ابهــر کاهش و از افت آب هــای زیرزمینی در این 

منطقه پیشگیری به عمل خواهد آمد.
وی افزود: بــرای افتتاح تصفیه خانه آب شــهرهای ابهر و 
خرمدره بیش از 52 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است 
و بخش های دیگر طرح آبرسانی به ابهر و خرمدره هرکدام 

که تکمیل شده به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: 
تصفیه خانه آب شــهرهای ابهر و خرمــدره ظرفیت تولید 
400 لیتر آب در ثانیه را داراســت کــه از این میزان 220 
لیتر به شــهر ابهر و 180 لیتر در ثانیه نیز به شهر خرمدره 
اختصاص دارد. جزء قاسمی بیان داشت: این تصفیه خانه 
ساالنه 12 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی سالم و پایدار 

برای شهرهای ابهر و خرمدره تولید کرده و علی رغم روند 
نزولــی اعتبارات پیشــرفت فیزیکی آن صعــودی بوده و 

توسط وزیر محترم نیرو به بهره برداری رسید.

نصب سامانه های پایش آنالین فشارسنجی آب 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری استان زنجان 
گفت: کار نصب 76 ســامانه پایش آنالین فشارسنجی آب 

در شهرهای استان زنجان پایان یافت.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: این ســامانه ها در 
شــهرهای زنجان، ابهــر، خرمــدره، قیدار، ســهرورد و 

ماهنشان نصب و راه اندازی شدند.
وی افزود: این عملیات با هدف تهیه نقشه های فشار شبکه 
توزیع آب و ایجاد فشار استاندارد انجام شده است که برای 
اجرای آن بیش از یک میلیارد و 520 میلیون ریال اعتبار 
هزینه شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان تصریح کرد: جلوگیری از هدر رفت آب، حذف فشار 
نامتقارن در شــهرها و ایجاد عدالت در توزیع آب از جمله 

تأثیرات اجرای این عملیات است.
جزء قاســمی گفت: با تکمیل نقشه فشــار آب شهرهای 
استان و پایش آنالین میزان فشار، می توان از بروز حوادث 
و اتفاقات آب پیشــگیری و مدیریت توزیع متوازن آب را 

محقق ساخت.
وی افزود: با کنترل میزان آب تولیدی و به تبع آن کاهش 
میزان تولید آب امســال در تابســتان کاهش 6 درصدی 

مصرف آب را در شهرهای استان شاهد بوده ایم.
این مسئول خاطرنشــان کرد: عالوه بر نصب و راه اندازی 
ســامانه های پایش فشــار آب به صورت آنالین، هوشمند 
ســازی خروجی مخازن، نصب تجهیزات تحلیل و تولید 
نمودارهــای فشــار آب در بازه هــای زمانــی گوناگون و 
راه اندازی سامانه نرم افزاری انتقال اطالعات نیز در همین 

راستا در دستور کار قرار دارد.

بهره برداری از پروژه های 
 آب شهری استان زنجان

 در هفته دولت

 تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره
 توسط وزیر نیرو افتتاح شد

بهره برداری از پروژه های 
 آب شهری استان زنجان

 در هفته دولت

اســتاندار زنجان در آئین افتتاح تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره گفت: امسال 
در هفته دولت 507 پروژه در اســتان زنجان افتتاح و یا کلنگ زنی شد که این تعداد 

پروژه از لحاظ ارزش مالی 2.8 برابر سال گذشته است.
فتح اله حقیقی اظهار داشت: علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا و شرایط ویژه کشور 

تمام پروژه های استان یا در مدار بهره برداری قرار گرفته و یا در دست اجرا است.
وی افزود: تعداد پروژه های هفته دولت در اســتان زنجان نســبت به سال گذشته 31 
درصد کاهش یافته ولی از لحاظ ارزش مالی این پروژه ها در ســال جاری با هزار و 66 

میلیارد تومان 2.8 برابر رشد داشته است.
اســتاندار زنجان اضافه کرد: افتتاح پروژه نیروگاه خورشــیدی در ابهر با 78 میلیارد 
تومــان اعتبار نشــان دهنده عــزم دولت تدبیــر و امید بــرای اســتفاده از ظرفیت 

سرمایه گذاری و تحقق اقتصاد دانش محور است.
حقیقی افزود: دولــت پروژه های حیاتی برای مــردم را اولویت بندی کرده اســت و 
تصفیه خانه شــهرهای ابهر و خرمدره نیز در همین راستا با وجود پیشرفت 8 درصدی 

تا سال 93 در دولت تدبیر و امید تکمیل و بهره برداری رسید.
وی افزود: در اســتان زنجان طرح آبیاری نوین از سد کینه ورس نیز به صورت ویژه در 
دستور کار قرار دارد که قرار است طی این طرح وســعت 1200 هکتار تحت پوشش 

قرار گیرد.

ارزش پروژه های هفته دولت امسال 2/8 برابر سال گذشته است

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری استان زنجان 
گفت: در هفته دولت سال جاری این شرکت بیش از 560 
میلیارد ریال پروژه در حوزه آب شهری استان زنجان را به 

بهره برداری رساند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: افتتاح و بهره برداری از 
تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره با اعتباری 
بالغ بر 520 میلیارد ریال شــاخص ترین پروژه امسال در 
زمینه آب شــهری استان زنجان اســت که با حضور وزیر 

نیرو به بهره برداری رسید.
وی افزود: طرح آبرسانی به شهرهای ابهر و خرمدره شامل 
احداث تصفیه خانــه آب و اجــرای 22 کیلومتر خطوط 
انتقال اســت که با بهره برداری از این طرح مشکالت آب 

شرب این دو شهر رفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان خاطرنشان 
کرد: 3 طرح دیگر در حوزه آب شــهری استان زنجان به 
بهره برداری  رســید که طرح تأمین آب آشــامیدنی شهر 

قیدار با 10 میلیارد ریال اعتبار از جمله این طرح ها بود.
جزء قاســمی به حفر و تجهیــز یک حلقه چاه در شــهر 
کرسف نیز اشــاره کرده و گفت: احداث خطوط انتقال آب 
نیز از دیگر اقدامات برای تأمین آب شــرب شهرکرســف 
بوده اســت که بیش از 4 میلیارد ریال اعتبار در این زمینه 

هزینه شده است.
وی بــه احداث مخــزن 500 مترمکعبی ذخیــره آب در 
سهرورد نیز اشــاره کرده و گفت: با اجرای خطوط انتقال 
رفت وبرگشت مجموعاً 9 میلیارد و 500 میلیون ریال برای 

بهره برداری از این دو طرح اعتبار هزینه شده است.
این مسئول به آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 
مترمکعبی برای شهر کرســف نیز اشاره کرده و گفت: این 

طرح با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال اجرایی می شود.
افتتاح تصفیه خانه آب شــرب شــهرهای ابهر و خرمدره 

توسط وزیر نیرو
وزیر نیرو در آئین افتتاح تصفیه خانه آب شــرب شهرهای 
ابهر و خرمدره گفت: وزارت نیرو 1219 پروژه مختلف در 
بخش های آب، برق و آب و فاضالب را در جای جای استان 

زنجان در دست اجرا دارد.
رضا اردکانیان گفت: اعتبار این تعداد پروژه  5 هزار و 800 
میلیارد تومان است که عالوه بر این مبالغ دیگری نیز برای 

پیشرفت و تکمیل این پروژه ها در نظر گرفته شده است.
وی پیشــرفت پروژه هــای وزارت نیرو در اســتان زنجان 
را به طــور میانگین 46 درصد اعالم کــرده و افزود: تعداد 
قابل مالحظه ای از این طرح ها تــا پایان دولت دوازدهم به 

بهره برداری می رسد.
وزیر نیرو به افتتاح 2 طرح نیروگاه خورشیدی تجدید پذیر 
در ابهر با اعتبار 78 میلیارد تومان و افتتاح تصفیه خانه آب 
شرب شهرهای ابهر و خرمدره با اعتبار 52 میلیارد تومان 
اشاره کرده و گفت: با افتتاح این طرح ها برخی از نیازهای 

حیاتی مردم در منطقه به آب و انرژی رفع می شود.
اردکانیان خاطرنشــان ســاخت: با بهره برداری از نیروگاه 

خورشیدی 7 مگاواتی ابهر ســالیانه از مصرف 4 میلیون 
مترمکعب گاز جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: بهره برداری از این نیروگاه خورشــیدی تجدید 
پذیر از تولید 10 هزار تن گاز دی اکســید کربن در منطقه 
پیشگیری و سهم بســزایی در تأمین سالمت شهروندان 

خواهد داشت.
وزیر نیروی جمهوری اســالمی ایران به طرح توســعه ای 

تصفیه خانه آب شرب شــهرهای ابهر و خرمدره نیز اشاره 
کرده و گفت: قرار اســت در افق این طرح، جمعیت تحت 

پوشش به 250 هزار نفر افزایش یابد.
وی به اجرای طرح تأمین آب شــرب شهرستان ماهنشان 
و تأمین بخشی از نیاز شهرستان زنجان به آب آشامیدنی  
نیز اشــاره کرده و گفت: در این طرح، عملیات آبرسانی به 

130 روستای منطقه آغاز شد.
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 رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان سیستان و بلوچستان با گرامی داشت هفته دولت به 

تشریح عملکرد و وضعیت این شرکت پرداخت.
مهندس علیرضا قاسمی بیان داشــت: در استان سیستان 
و بلوچســتان 37 شهر تحت پوشــش خدمات شرکت آب 
و فاضالب قرار دارند و 4 شــهر از خدمات فاضالب شهری 

بهره مند هستند.
قاسمی طول شبکه توزیع این شــرکت را 4252 کیلومتر 
عنوان کــرد و افزود: حجم مخازن موجود در اســتان 273 
هزار و 840 مترمکعب اســت. وی تعداد انشــعاب های آب 
شهری این شرکت را 363 هزار و 549 مشترک عنوان کرد 
و اظهار داشت: یک میلیون و 620  هزار نفر از آب آشامیدنی 
ســالم برخوردار هســتند. حدود 195 هــزار نفر جمعیت 

روستایی نیز تحت پوشش خدمات شهری قرار دارند.

 عملکرد سال ۱397

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان اهم اقدامات صورت گرفته در این شرکت را به 

قرار زیر برشمرد:
  انجام ممیزی برنامه ایمنی آب زاهدان توســط کارگروه 

کشوری
  تأمین اعتبار جهت برگــزاری مناقصه ارتقا فرآیندهای 

تصفیه خانه آب زاهدان به مبلغ 30 میلیارد ریال
  جایگزین ســامانه کلرزن گازی شــهر خاش با سامانه 

الکترولیز نمک طعام
 خرید و نصب 6 دستگاه سامانه الکترولیز نمک طعام در 

شهرهای ایرانشهر، زاهدان، نیکشهر
  خرید و نصب دســتگاه، جذب اتمی جهت اندازه گیری 

فلزات سنگین با اعتبار 45 میلیارد ریال
  تکمیل و راه اندازی آبرسانی به گشت به میزان 20 لیتر 

در ثانیه
  کف شکنی و الیروبی 25 حلقه چاه در شهرهای استان و 

افزایش 80 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید
 تکمیل آبرســانی به شــهرهای هامون، ادیمی، زهک به 

میزان 180 لیتر در ثانیه
  مهندسی مجدد ایســتگاه پمپاژ مســکوتان به منظور 

افزایش ظرفیت 70 لیتر در ثانیه
  مطالعات شــبکه و تأمین و انتقال آب به تعداد 64 مورد 

در 37 شهر استان
  احداث و توسعه شبکه آب شهری به میزان 65 کیلومتر

  اصالح شبکه آب شهری به طول 30 کیلومتر
  احداث مخازن آب مشروب به میزان 31000 مترمکعب

  احداث ایستگاه های پمپاژ به تعداد 5 باب
  اجرای خطوط انتقال آب به میزان 15 کیلومتر
  حفر 21 حلقه چاه با 400 لیتر افزایش ظرفیت

  تجهیز 23 حلقه چاه با 400 لیتر افزایش ظرفیت
  تهیه سند تأمین آب شهرهای استان )تأمین آب شرب 

شهرهای استان از دریای عمان(
  اجرای بخشی از شــبکه جمع آوری به طول 

14.152 کیلومتر

  احداث و توســعه شبکه فاضالب شــهری به میزان 14 
کیلومتر

  احداث ایستگاه های پمپاژ به تعداد 3 باب
  احــداث تصفیه خانــه فاضــالب به ظرفیــت 52100 

مترمکعب در روز
  تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 
77600 مترمکعب در روز انعقاد قرارداد مطالبات آب بدون 

درآمد شهر چابهار
  انتخاب مشــاور مطالعــات آب بدون درآمد شــهرهای 

زاهدان و ایرانشهر رفع نشت به میزان 15 لیتر بر ثانیه

برنامه های سال ۱39۸

مهندس علیرضا قاسمی همچنین برنامه های سال 1398 
آبفای سیستان و بلوچستان را این گونه برشمرد:

  اجرای برنامه ایمنی آب در سایر شهرهای استان
  اجــرای برنامــه تجهیــز و ارتقــاء بــرای رویدادهای 

مخاطره آمیز با ریسک باال شهر زاهدان
  خرید و نصب دستگاه های سامانه الکترونیک

  نصب شیرهای شستشو شبکه و تخلیه رسوب در شبکه 
کلیه شهرهای استان

  کف شکنی و الیروبی 25 حلقه چاه
  مهندســی مجدد و بازســازی ایســتگاه های پمپاژ آب 

کنارک و زابل
  مطالعات شــبکه و تأمین و انتقال آب به تعداد 58 مورد 

در 37 شهر استان
  احداث و توسعه شبکه آب شهری به میزان 124 کیلومتر

  احــداث مخــازن آب شــرب و مخازنــی که بــه مدار 

بهره برداری وارد می شود به میزان 24000 مترمکعب
  احداث ایستگاه های پمپاژ به تعداد 5 باب

  اجرای خطوط انتقال آب به میزان 40 کیلومتر
  حفر 25 حلقه چاه

  تجهیز 27 حلقه چاه
  تهیه ســند تأمین آب شهرهای استان )تأمین آب شرب 

شهرهای استان از دریای عمان(
  پیشبرد فرآیند واگذاری پســاب تأسیسات نمک زدایی 

زاهدان
  واگذاری 12 میلیون مترمکعب پساب

  تکمیل تصفیه خانه های سطح استان و ارتقاء تصفیه خانه 
فاضالب زابل

  مطالعات شبکه و تصفیه خانه فاضالب 14 مورد
  احداث و توســعه شبکه فاضالب شــهری به میزان 35 

کیلومتر
  احداث ایستگاه های پمپاژ به تعداد 5 باب

  احداث تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 9000 مترمکعب 
در شبانه روز

  تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 
89600 مترمکعب در شبانه روز

  انجام مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی کاهش آب 
بدون درآمد شهر چابهار با استفاده از سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در قالب خرید تضمینی
  بازسازی لوله های فرسوده شبکه

  ساخت حوضچه شیرآالت در شبکه توزیع
  بازسازی 1.5 کیلومتر شبکه فاضالب

  مهندسی مجدد ایستگاه های پمپاژ کنارک و زابل
  بازسازی و رفع نشت مخازن کوی تیراندازی زاهدان

  بازسازی و راه اندازی مخازن هوایی شبکه زاهدان
  اصالح شــبکه و بازسازی تأسیســات آب به میزان 95 

کیلومتر
  تکمیل گزارش هــای توجیهی فنی و اقتصادی تکمیل و 
توسعه طرح های فاضالب شــهرهای زاهدان، زابل، چابهار، 
کنارک و ایرانشــهر با اســتفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و اســتفاده از پساب حاصله جهت مصارف 

فضای سبز شهری و صنعتی
  تجهیــز تصفیه خانه هــای فاضــالب به ابــزار و لوازم و 

تجهیزات آزمایشگاهی به روز
  ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه فاضالب زابل

تأسیسات جمع آوری فاضالب

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان با اشــاره به اهمیت ایجاد تأسیسات فاضالب 
و کوشــش آبفای سیستان و بلوچســتان برای بهره مندی 
همه مشترکین از آب بهداشتی ســالم به آخرین وضعیت 

تصفیه خانه های استان پرداخت.
مهندس علیرضا قاســمی با اشــاره به ایجاد تأسیســات 
فاضالب زاهدان بیان داشــت: احداث تصفیه خانه فاضالب 
برای جمعیت 600 هزار نفر و با ظرفیت 90 هزار مترمکعب 
در شبانه روز در دســت اقدام اســت. پس از تملک زمین، 

مــدول اول تصفیه خانه بــه ظرفیــت 47600 مترمکعب 
ســاخته شــده و تعداد 28567 فقره انشــعابات فاضالب 
تاکنون نصب شــده اســت؛ اما با توجه به مصوبات شورای 

عالی آب افزایش 3 برابری اعتبارات ضروری است.
مهندس قاسمی در مورد تأسیسات فاضالب چابهار اظهار 
داشــت: احداث تصفیه خانه فاضالب شــهر چابهار در افق 
ســال 1405 با جمعیت 640 هزار نفر با ظرفیت 12 هزار 
مترمکعب در شبانه روز با پیشــرفت فیزیکی 90 درصدی 
در دست ســاخت است. 110 کیلومتر شــبکه جمع آوری 
فاضالب تاکنون اجرا و تعداد 2224 فقره انشعابات فاضالب 
تاکنون نصب شده است. تکمیل تصفیه خانه، مصرف پساب 
در داخل ســایت تا تعیین تکلیف پساب در دستور کار این 

شرکت قرار دارد.
مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان احداث تصفیه خانه 
فاضالب شــهر زهک در افق ســال 1423 با جمعیت 30 
هزار نفر با ظرفیــت 4440 مترمکعب در شــبانه روز را از 
دیگر اقدامات این برشــمرد و افزود: تاکنون برای ســاخت 
تصفیه خانه فاضالب زهک در قالب تســهیالت ماده 56 و 
استفاده از بخش خصوصی چند مرتبه مناقصه برگزار شده 
است ولی ســرمایه گذاران برای اجرای پروژه انتخاب نشده 
است. پیشــنهاد این شــرکت اجرای پروژه های این طرح 
در قالب مناقصات سه عاملی و براســاس اعتبارات سالیانه 
طرح است. وی در مورد تأسیســات فاضالب کنارک اظهار 
داشت: احداث تصفیه خانه فاضالب شهر کنارک با جمعیت 
30 هــزار نفر با ظرفیــت 4500 مترمکعب در شــبانه روز 
در دســت اقدام اســت. این تصفیه خانه تاکنون 40 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت. اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب به طول 37 کیلومتر و تعداد 465 فقره انشــعابات 
فاضالب تاکنون از کارهای صورت گرفته برای ســاخت این 
تصفیه خانه اســت. برآورد اولیه پکیــج 30 میلیارد ریال، 
ایســتگاه D 59 میلیارد ریــال، تصفیه خانه فاضالب 200 

میلیارد ریال جمعاً به مبلــغ 289 میلیارد ریال پیش بینی 
شده است.

مهندس قاسمی همچنین با اشــاره به احداث تصفیه خانه 
فاضالب شهر زابل در افق سال 1423 با جمعیت 200 هزار 
نفر با ظرفیت 30 هزار مترمکعب در شبانه روز گفت: ارتقاء 
تصفیه خانه فاضالب زابل از ظرفیت 120 هزار نفر به 200 
هزار نفر با پیشــرفت 68 درصد و تملک زمین دو ایستگاه 
پمپاژ، اجرای شــبکه جمــع آوری فاضالب بــه طول 63 
کیلومتر و تعداد 28307 فقره انشــعابات فاضالب تاکنون 

از اقدامات صورت گرفته است.

اقدامات انجام شده در شهر زاهدان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در مورد اقدامات انجام شــده در شهر زاهدان 
گفت: بخشــی از اقدامــات کوتاه مدت آبفای سیســتان و 
بلوچســتان در شــهر زاهدان؛ اعمال برنامه مدیریت فشار 
مســتمر در شــبکه توزیع، 15 مورد نصب و یــا تعویض 
شیرآالت میانی شبکه، نصب 7 فشارسنج در شبکه توزیع 
و برنامه ریزی نصب 25 دستگاه دیگر، پیگیری اخذ دستور 
قضایی برای بهره برداری از چاه شماره 2، مهندسی مجدد 
چاه ها و افزایش ظرفیت آب شور به میزان 50 لیتر در ثانیه، 
تبدیل شبکه آب شرب به بهداشتی در نقاط انتهایی شبکه 
که امکان آبرســانی وجود نداشت )شــهرک تاکسیرانی و 

شهرک صنعتی جاده میرجاوه( و ... بوده است...
مهندس قاســمی همچنین در مورد برنامه های بلندمدت 
آینــده زاهدان نیز عنوان داشــت: حفــر و تجهیز 5 حلقه 
چاه شــمال زاهدان، راه اندازی فاز جدید آب شــیرین کن 
)حــدود 170 لیتر در ثانیه(، حفر و تجهیــز و انتقال آب از 
چاه های حرمک )حدود 150 لیتر در ثانیه(، اجرا پروژه های 
توسعه شبکه با تمرکز بر اجرای رینگ اصلی شهر از جمله 

اقداماتی است که این شرکت درصدد اجرای آن است.

مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان تشریح کرد:

 سیستان و بلوچستان
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مهندس حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد، از افتتاح 7 پروژه آب و فاضالب و آغاز 
عملیات اجرایی 4 پروژه در هفته دولت درشــهر مشــهد با 

اعتباری بالغ بر 1379 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب وفاضالب مشهد، 
مهندس حسین اسماعیلیان با بیان اینکه با بهره برداری 
از این طرح هــا بخش اعظمی از مشــکالت تأمین آب و 
جمع آوری فاضالب شــهر مشــهد مرتفع گردید، افزود: 
دربخش فاضالب اقدامات بســیار مهمــی صورت گرفته 
که مــی توان به بهره بــرداری از قطعــه اول خط انتقال 
فاضالب شهرک شــهید رجایی، اجرای کلکتور فاضالب 
شهرک های نوید، کشاورز، حجت و شــافعی در حاشیه 
شــهر اشــاره کرد. وی افزود : برای اجرای پــروژه های 
مذکور تاکنــون 266 میلیارد ریال اعتبار منظور شــده 
است. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد در ادامه 
از عملیات کلنگ زنی 3 پروژه فاضــالب با اعتباری بالغ 
بر 267 میلیــارد ریال خبر داد و گفــت: عملیات اجرای 
شبکه فاضالب در مناطق محروم وحاشیه ای شهر مشهد 
شامل شهرک های قدس، آزادگان جنوبی، بابا نظر، مفتح 
شــرقی، مهرآباد، کارگر و همچنین خط انتقال فاضالب 

شهید رجایی قطعه سوم در هفته دولت آغاز شد.
مهندس حســین اســماعیلیان در ادامه به پروژه های 
افتتاح شــده در بخش آب شرب اشــاره کرده و گفت: 
18 حلقه چاه آب شرب، 24.5 کیلومتر اصالح و توسعه 
شــبکه و خطوط انتقال آب و همچنین مخزن ذخیره 
آب شرب A4 از جمله پروژه هایی اســت که با اعتبار 

 695 بــر  بالــغ 
میلیــارد ریــــال 

بهـره بـرداری  بـــه 
رســید. وی افزود: در 
هفتــه دولت همچنین 

عملیــات اجــــرایی خط انتقــال آب، 
ایســتگاه پمپاژ و جاده دسترســی طرح انتقال آب سد 
دوستی از تصفیه خانه طرق تا سد طرق با اعتباری بالغ 

بر 151 میلیارد ریال آغاز شد. 
سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در پروژه های 

آب و فاضالب مشهد 
مهندس حســین اســماعیلیان مدیر عامل شرکت آب 
وفاضالب مشهد گفت : طی یک برنامه مشترک با شرکت 
آب منطقه ای خراســان و به منظور تکمیل تصفیه خانه 
های فاضــالب و همچنین پروژه های تأمین آب شــرب 
مشهد مدل مالی جدیدی تعیین و آماده اجرا گردید.  به 
گزارش روابط عمومی آبفا مشــهد، مهندس اسماعیلیان 
ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت : در این مدل سرمایه 
گذاری، هم سهم آورده دولت و هم سهم بخش خصوصی 
مشــخص گردیده اســت. وی افزود: خروجی این مدل 
مشترک که مورد تایید شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور می باشد این اســت که در آینده نزدیک فراخوان 
حدود 4 هزار میلیــارد تومان پروژه ســرمایه گذاری در 

بخش 
پــروژه هـــــای 

مرتبــط بــا احــداث 
فاضالب  خانه های  تصفیه 

و اجــرای طرح های تأمین آب 
انجام می شود. مدیرعامل شرکت 

آب وفاضالب مشــهد افزود: فاز اول 
این پــروژه هزار میلیارد تومان اســت و 

امیدواریم با توجیه اقتصادی ایجاد شــده 
شاهد جذب سرمایه گذاران در این حوزه بوده 

و به این ترتیب تحولی در زمینه ایجاد تاسیسات 
آب و فاضالب شــهر مشــهد ایجاد گردد.  وی در 

پایان گفــت : ایجاد این ظرفیت هــای جدید کمک 
شایانی به توســعه و افزایش اشتغال در مشهد و استان 

خواهد داشت. 

همزمان با هفته دولت، 7 پروژه آب و فاضالب
 در مشهد به بهره برداری رسید
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دماونــد،  شهرســتان  فرمانــدار  صفــری  حضــور  بــا 
ذوالفقــاری بخشــدار رودهــن، محمــدی مدیرعامــل 
آبفــای شــرق اســتان تهــران، هادیــزاده، مدیــر امــور 
بهره برداری آبفای رودهن، شــهردار و شورای شهر این 
شــهر و دیگر مسئوالن تاسیسات آبرســانی و ایستگاه 

پمپاژ شهرک نور رودهن افتتاح شد.
مهنــدس محمــدی، مدیرعامــل شــرکت آبفــای شــرق 

اســتان تهران در این مراســم ضمن تبریک فرا رسیدن 
هفتــه دولــت در خصوص مشــخصات فنی طــرح فوق 
اظهار داشــت: مخزن ١۵٠٠ مترمکعبی شــهرک نور در 
تــراز ارتفاعی ١٩۵٨ متری و مخــزن ۵۰۰ مترمکعبی باال 
در تراز ٢٠٣۵ متری احداث شــده اســت که این مخازن 
آب قسمتی از شــهر رودهن به مساحت ٢۵٨ هکتار را 
تغذیه می نماید و طول کل شــبکه توزیع ١۵.۵ کیلومتر 

است.
وی در ادامه با بیان این مطلب که این مخازن بایســتی 
جوابگــوی منطقــه از نظر ذخیره و تأمین فشــار باشــد، 

افزود: ٧۶٠٠ نفر تحت پوشش این مخازن قرار دارند.
بنابر اعالم مدیرعامل آبفای شرق این پروژه با اعتباری 
به میزان یک میلیــارد و ٣٠٠ میلیون تومان در مدت دو 

سال و نیم احداث شده است.

همزمان با هفته دولت، آبفای شرق استان تهران اجرا کرد

تکمیل تأسیسات آبرسانی و 
ایستگاه پمپاژ 
شهرک نور رودهن
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در نخســتین روز از هفته دولت سامانه جامع مطالعات پایه 
منابع آب و مرکز مانیتورینگ پایش کیفی رودخانه ها توسط 
دکتر اردکانیان، وزیر نیرو در شــرکت آب منطقه ای البرز 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای البرز گفت: در سفر وزیر 
نیرو به اســتان البرز که به مناسبت هفته دولت انجام شد از 
چندین پروژه در حــوزه آب و انرژی رونمایی و بهره برداری 
شد که بهره برداری از سامانه جامع مطالعات پایه منابع آب 
و مرکز مانیتورینگ پایش کیفی رودخانه ها در شرکت آب 

منطقه ای البرز از آن جمله بود.
مهنــدس داوود نجفیــان افــزود: مرکــز مانیتورینگ و 
ایســتگاه های پایش کیفیت آب رودخانه کرج و شــاهرود 
)طالقــان( در قالب طرح جلوگیری از آلودگی آب شــرب 
تهران و البرز و به منظور رصد پارامترهای کیفی آب در این 
دو رودخانه تأسیس و راه اندازی شد. شروع عملیات احداث 
این طرح در تاریخ 97/5/4 با اعتباری بالغ بر 13900 میلیون 
ریال آغاز گردید و در تاریخ 98/5/3 به اتمام رسید. در قالب 
این طرح تعداد سه ایستگاه پایش کیفی بر روی رودخانه کرج 
و یک ایستگاه بر روی رودخانه شاهرود )طالقان( احداث و 

راه اندازی گردید و هم اینک اطالعات کیفی این ایستگاه ها 
به صورت لحظــه ای به این مرکز ارســال و تجزیه وتحلیل 
می شوند. وی بیان داشت: هدف از راه اندازی و اجرای سامانه 
تماب، پیاده سازی مجموعه فرایندهای ثبت، ذخیره و انتشار 
آمــار پایه منابع آب در یک پایگاه اطالعاتی ســاختاریافته 
است که عالوه بر دریافت بر خط اطالعات ایستگاه های آب 
و هواشناسی، قابلیت هایی نظیر اتصال به سامانه مکان محور 

و ثبت تاریخچه هر داده را دارد.

 افتتاح پروژه های حوزه آب و انرژی 
در استان البرز 

دکتر رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم زمان با نخســتین روز از 
هفته دولت با هدف افتتاح پروژه های حوزه آب و انرژی وارد 

استان البرز شد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای البرز اظهار داشــت: 
بهره بــرداری از پروژه آبرســانی به 22 روســتا هم زمان با 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب از جمله برنامه های این 

سفر یک روزه بود.
وی افزود: بهره برداری از مخزن 10 هزار مترمکعبی هشتگرد 

و سایر پروژه های شــرکت آب و فاضالب با حضور وزیر نیرو 
انجام  شــد. همچنین در این ســفر ســپس طبق برنامه از 
ســامانه جامع مطالعات پایه منابع آب و مرکز مانیتورینگ 
پایش کیفــی رودخانه ها نیز رونمایی  شــد. آغاز عملیات 
ساخت پست 400 کیلووات باغستان و سایر پروژه های برق 

منطقه ای نیز در دستور کار قرار دارد. 

شرکت برتر در فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
محیطی صنعت آب و برق کشور

شــرکت آب منطقه ای البرز به عنوان توسط وزیر نیرو مورد 
تقدیر قرار گرفت.

در همایش سراســری نخستین جشــنواره ارزیابی روابط 
عمومی های صنعت آب و برق کشــور جنــاب آقای دکتر 
اردکانیــان وزیر محترم نیــرو با اهدای لــوح و تندیس از 
شــرکت آب منطقه ای البرز به عنوان شرکت برتر در بخش 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی محیطی در بین شرکت های 

تابعه وزارت نیرو تقدیر کرد.
در این مراســم که با حضور وزیر محترم نیرو برخی مدیران 
عامل و مدیران ســتادی وزارت نیــرو و همچنین مدیران 
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روابط عمومی کلیه شــرکت های وابسته به وزارت نیرو اعم 
از آب منطقــه ای، آب و فاضالب، توزیع بــرق و نیروگاه ها و 
...حضور داشــتند، وزیر نیرو از زحمات و تالش های روابط 
عمومی هــای صنعت آب و برق کشــور بخصــوص روابط 
عمومی شرکت های برگزیده تشــکر کرد و در باب اهمیت 
نقش و جایگاه روابط عمومــی گفت: روابط عمومی ها یکی 
از مهم ترین و مورد نیازترین واحدهای هر دستگاهی اعم از 
دستگاه های دیپلماسی، قضایی و اجرایی هستند و امروز که 
بیش از هر زمان دیگری نیازمنــد تعامل و ارتباط با جامعه 
هستیم گرایش روابط عمومی ها نیز باید به سمت مردم باشد. 
ازآنجاکه هیچ دســتگاهی به اندازه وزارت نیرو با مردم سرو 
کار ندارد و ما نیازمند بازبینی عمیق در نحوه ارتباط خود با 
مردم هستیم، روابط عمومی به واسطه بر عهده داشتن وظیفه 
خطیر فرهنگ سازی و اطالع رسانی، یکی از تخصصی ترین 
واحدهاست و لذا فعال ترین و متخصص ترین و خالق ترین 
افراد را باید در اختیار داشــته باشد، چرا که ارتباط دوسویه 

بین ما به عنوان بخش دولتی و مردم مدنظر است. 
الزم به ذکر است که در این جشنواره عملکرد 124 شرکت 

وابسته به وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار گرفت.

بهره برداری از مرکز مانیتورینگ 
پایش کیفی رودخانه ها در شرکت 
آب منطقه ای البرز

با حضور وزیر نیرو انجام شد
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دستگاه پایش زیستی ، بیومانیتورینگ ، در سد چم آسمان 
محل ورودی آب  شرب اصفهان بزرگ به همت شرکت آب 
منطقه ای اصفهان افتتاح شــد. به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان ، افزایش جمعیت و توسعه 
روزافزون شــهرها در کشــور از یک طرف و افزایش سطح 
بهداشت و رفاه از طرف دیگر موجب افزایش مصرف آب شده 
است. از سوی دیگر تأمین آب با کمیت و کیفیت مطمئن و 
مناسب برای پاسخ به تقاضای فزاینده بخش های مختلف 
یکی از چالش های اصلی برنامه ریزان و مدیران صنعت آب 
کشور است. همچنین بروز خشکسالی های متعدد و تخلیه 
و ورود آالینده های مختلف ناشــی از فعالیت های انسانی و 
در برخی موارد آالینده های طبیعی، چالش های جدیدی 

را در کاهش کیفیت آب به دنبال داشــته است. بنابراین، 

الزم است مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز 
از مبداء تا مصرف ،  با انجام اقدامات سازه ای و غیر سازه ای 
به منظور حفاظت، بهبــود و کنترل کیفیت منابع آب برای 

تأمین مطلوب نیازهای کلیه بهره برداران صورت پذیرد.
عمده آالینده های منابع آب زیرزمینی و سطحی  درباالدست 
تامین  آب شــرب مربوط به مراکز دفن زباله، فاضالب ها و 
پسابهای خانگی، مراکز دامپروری، اراضی کشاورزی و پساب 

آبزی پروری ها می باشــند. ورود این آالینده ها به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت آب رودخانه 

زاینده رود موثر بوده و باید کنترل گردد.
با توجه به اینکه یکی از شرح وظایف 

ومسئولیت های واحدهای متولی 

موضوع کیفیت آب در بخش شــرکت های آب منطقه ای و 
دفتر محیط زیست وکیفیت منابع آب با عنوان » اجرای طرح 
مطالعه واجرای شبکه پایش کیفیت منابع آب وآالینده های 
آن واستقرار وتوسعۀ تجهیزات ایستگاه های پایش )خودکار 
وغیر خودکار( وســاماندهی آزمایشگاه های کنترل کیفی 
منابــع آب وبکار گیری فناوری های نوین »تهیه شــده در 
وزارت نیــرو ،معاونت آب وآبفا تیرماه 
1395مــی باشــد، 
ایــن دفتر به 

شناســایی تکنولوژی های مرسوم در دنیا ودر سطح کشور 
و وزارت نیرو پرداخته وپس از بررسی جهت ارائۀ سیستم 

هایی برای شناســایی ترکیبات سمی در آب رودخانۀ 
زاینده رود که تامین کنندۀ آب شرب 5 میلیون نفر 

می باشد ، موارد ذیل را ارائه می نماید:
1-  با پیشــرفت تکنولوژی و صنایع مختلف هر 
روز به تعداد ترکیبات ســمی اضافه می گردد، 
گمان می رود تعداد ترکیبات ســمی شناخته 
شده بالغ بر  نیم میلیون ترکیب سمی می باشد. 
در کنار این تعداد بسیاری مواد سمی هنوز برای 
بشر شناخته شده نیست.بررسی ها نشان دهنده 

این مطلب می باشد که با استفاده از سنسورهای 
فیزیک وشیمیایی معمولی تنها 5 درصد این مواد 

شیمیایی را می توان شناسایی نمود.بیومانیتورینگ 
به معنی استفاده از ارگانیسم های زنده برای مانیتورینگ 

وضعیت آب از لحاظ وجود مواد سمی در آب می باشد. با توجه 
به اینکه در دنیا حدود نیم میلیون ترکیب سمی شناخته شده 
اســت امکان طراحی سنسور مشخصی برای تشخیص این 
مواد سمی وجود ندارد و تنها روش مانیتورینگ مواد سمی 
بیومانیتورینگ است. ارگانیسم های مورد استفاده ماهی، 
دافنیا و آلگا می باشد.انتشــار مواد ســمی در داخل آب در 

گروه های زیر تقسیم بندی می شود:
- نشت مواد نفتی، محصوالت صنعتی و شیمیایی از مخازن، 

لوله ها
- آفت کش های استفاده شده در کشاورزی

- پاتوژن ها
- نوروتاکســین ها، هپاتاکسین ها ناشی از رشد جلبک ها و 

آلگاهای سمی در پیکره های آبی و لوله ها
- حمالت تروریستی و خرابکارانه

  تفاوت بیومانیتورینگ با سنسورهای فیزیکوشیمیایی در 
این است که سنسورهای فیزیکوشیمیایی ماده ای خاص را 
اندازه گیری می کنند ولی بقیه مــواد را اندازه گیری نمی 
کنند. در حالیکه روش بیومانیتورینگ به تمامی مواد سمی 

حساسیت دارد. 
باید دقت داشت  که در روشــهای بیومانیتورینگ میزان و 
غلظت آالینده و ماده سمی قابل تشخیص نمی باشدو تنها 

وجود ماده سمی خطرناک قابل ارزیابی می باشد.
تنهــا روش مانیتورینگ آنالین مواد ســمی در دنیا روش 
بیومانیتورینگ میباشد زیرا با استفاده از آن عکس العمل 

و شناسایی سریع امکان پذیر است.
  هــدف اصلــی از بیومانیتورینگ 
حفاظت از انســان در 

برابر انتشار مواد سمی است. در دنیا ارگانیسم های مختلفی 
برای بیومانیتورینگ استفاده می شود که هر کدام متناسب 
با شــرایط و نیازهای پروژه انتخاب می شــود. از نکته نظر 
بیولوژیکی ماهی در میان ارگانیســم های مورد استفاده، 
نزدیکترین موجود زنده به انسان می باشدو ماهی  )از لحاظ 
بیولوژیکی جزو حیواناتی می باشــد که عملکرد آن به مواد 
سمی مشابه انسان می باشــد( . ماهی ها مهره دار و دارای 
شبکه عصبی می باشــند و عملکرد آن در برابر سمومی که 
مشخصاً برای مســموم کردن انسان بکار می روند به انسان 
شبیه تر است. این در حالی است که ارگانیسمی مثل باکتری 
دارای شبکه عصبی نمی باشد و هیچ حساسیتی به سمومی 

که اعصاب را تحت الشعاع قرار می دهند نخواهد داشت.
سیستم پایش بیومانیتورینگ مواد سمی با استفاده از 

ماهی مدل ToxProtect 64 در محل سد چم آسمان
نظر به احتمال ورود آلودگی هــای مختلف و آالینده های 
ناشــناس به منابع تامین کننده آب و یا تاسیسات آبرسانی 
ناشــی از عملیات خرابکارانه، تروریســتی و یــا اتفاقات، 
بکارگیــری تکنولوژی ها و تمهیــدات مدیریتی در جهت 
مقابله با بروز خطرات ناشی از ورود سموم به بدنه تاسیسات 

بهداشتی کشور و حفاظت منابع آب در برابر چنین آالینده 
های ناشناس، بیش از پیش احساس میگردد.

از طرف دیگر، به دلیل گســتره فراوان ترکیبات سمی 
و عدم امکان تشــخیص آنی و ســریع حضور آنها در 
تاسیســات آبی جهت حفظ ســالمت شــهروندان، 
بهره گیری از تنها روش تشخیص انتشار مواد سمی در 
پیکره های آبی و تاسیســات مرتبط در دنیا 

با نام روش بیومانیتورینگ در دســتور کار متولیان امور آب 
کشور قرار گرفته است.

از این رو، با عنایت به وظایف حاکمیتی تعریف شــده برای 
شــرکتهای آب منطقه ای به منظور حراست و حفاظت 
هر چه بهتر منابع آب شرب شــهروندان در برابر ورود 
سموم و آالینده های مختلف، شرکت آب منطقه ای 
اصفهان)دفتر محیط زیست وکیفیت منابع آب( به 
عنوان یکی از شرکتهای پیشــگام، نسبت به تامین 
پیشــرفته ترین ادوات اعالم خطر حضور مواد سمی 

در خروجی سد چم آسمان اقدام نموده است.
این سامانه پیشــرفته، از ارگانیسم زنده ماهی برای 
رصد کردن مداوم ســالمت تاسیســات آبی بهره می 
برد. ماهیان، به دلیل مهره دار بــودن و نیز بهره مندی 
از شــبکه عصبی، نزدیک ترین عملکرد و رفتار را در برابر 
حضور مواد سمی در آب از خود نشان می دهند. همچنین، 
دسترسی آسان و محلی به ماهیان آکواریومی ارزان قیمت 
مورد مصرف در این سامانه، هزینه های پایین بهره برداری 

و کاربری آسان را نیز در پی خواهد داشت.
در این سامانه تعداد 64 مســیر نوری در دو طرف محفظه 
اندازه گیری تعبیه شده است. تعداد قطعی مسیرهای نوری 
توسط ماهی  در دقیقه نمایان گر وضعیت جسمانی این ماهی 
و سالمت آب می باشد. در صورتی که این تعداد قطعی ها کم 
و یا زیاد شود سیستم اعالم خطر به طور اتوماتیک شروع به 
کار می کند و در صورت تایید وجود مواد سمی، اعالم خطر 
به صــورت آنالین به کاربر مخابره می شــود.در پایان امید 
است، ضمن تعمیم چنین سامانه هایی در تمامی تاسیسات 
آبی کشور، سالمت شهروندان ایران زمین در برابر خطرات 

زیستی و بیوتروریستی، بیش از پیش تضمین گردد. 
مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

 شرکت آب اصفهان 
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همز مـان با هفتـه دولـت دستگـاه پایـش زیستـی
 در سـد چـم آسمـان اصفهـان افتتـاح شـد
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان گفت: پس از سیل 
اخیر در گلســتان به غیر از تعریض ها و اجــرای کانال، تاکنون 
بیش از 120 کیلومتر الیروبی در رودخانه های اترک، گرگانرود و 

قره سو انجام  شده است.
مهندس علی نظری با بیان اینکه گلســتان ۴۸۵ میلیارد تومان 
اعتبار خسارت تائید شده در بخش رودخانه ها و تأسیسات آبی از 
سیل اخیر داشت، افزود:  تاکنون ۸0 میلیارد تومان معادل 1۶.۵ 
درصد از نیاز فوق به این شرکت ابالغ شده وبخشی نیز تخصیص 

یافته است.
مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای گلســتان ادامه داد: در بخش 

الیروبی و ســاماندهی رودخانه ها ۴0 میلیارد تومان اعتبار ابالغ 
شــده که تخصیص آن 100 درصد اســت. در بخش بازســازی 
تأسیســات آبی نیز 3۸ میلیــارد تومان ابالغ گردیــده  که 19 

میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.
در بخــش ایســتگاه های اندازه گیری هیدرومتــری  2/2 دهم 

میلیارد تومان ابالغ و 1.۸ میلیارد تومان تخصیص داده شد.
گرچه به این اعداد اعتباری بسنده نشــده و قرار است عددی از 
صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات پس از سیل اختصاص 

پیدا کند که بتوانیم کارهای باقی مانده را انجام دهیم.
مهندس نظری بیان کرد: هرچند تصمیم دولت برای بازســازی 

و نوســازی واحدهای مسکونی خســارت دیده از سیل و جبران 
خسارت بخش کشــاورزی تصمیم درســتی بود اما اگر به سراغ 
بازسازی تأسیسات آبی و رودخانه ها نرویم کوچک ترین بارندگی 
می تواند فعالیت های انجام شــده توسط دســتگاه های اجرایی 

استان را تحت تأثیر قرار دهد.
مهندس نظری با بیان اینکه برخی سؤاالت در زمان سیل مطرح 
شد و ما وظیفه داریم تک تک سؤاالت منطقی مردم را به درستی 
پاسخ بدهیم، اظهار کرد: در قانون به ما تکلیف شده است تعیین 
بســتر و حریم برای رودخانه ها با دوره بازگشــت 2۵ ساله انجام 
شود؛ اما سیل اخیر اســتان در برخی نقاط با دوره بازگشت ۵00 

ســاله بود. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: 
نکته بعدی اینکه به مقدار بارش در این ســیل کمتر توجه شده  
است و هنوز نیمی از ســال آبی را سپری نکرده بودیم که بیش از 
بارش سالیانه بارش داشتیم. تا قبل از بارش آخر سال قبل، 397 
میلی متر بارندگی داشتیم که 3۸ درصد افزایش بارش نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته بود.
وی افــزود: بعــد از بــارش ۵ روزه در ابتدای ســال 9۸ میزان 
بارش های استان به ۵7۵ میلی متر رسید که افزایش 92 درصدی 
را نسبت به بارش های سال گذشته داشــت؛ اما خوشبختانه در 
مقایسه با سیل های سنوات گذشته در سال 71 و ۸0 و ۸1 و... که 

با بارندگی کمتر صدمات جانی داشــتیم، در این سیالب، تالش 
شــبانه روزی همکاران باعث شد ســیل هدایت شده و با هدایت 
سیالب و اطالع رسانی به موقع، صدمات جانی مستقیم نداشتیم.

مهندس نظری حجم ســیالب تولیدشده در حوضه آبریز گرگان 
رود را 327 میلیون مترمکعب )حدود ســه برابر ظرفیت سدها( 
اعالم نمود و گســتردگی بارندگی در کل پهنه حوضه های آبریز، 
اشــباع خاک منطقه به دلیل بارش های زیاد زمستانی، پر از آب 
بودن ظرفیت رودخانه های استان، شــرایط توپوگرافی استان، 
کم توجهی به زیرســاخت ها و ساخت وســازها و کاهش پوشش 

گیاهی را به عنوان مهم ترین علل وقوع سیل برشمرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان، اجــرای برنامه های 
کوتاه مــدت، از قبیل اجــرای طرح های مهندســی رودخانه و 
مدیریت سیالب، اجرای  شــبکه زهکشی در اراضی اولویت دار و 
اجرای طرح های کوچک تأمیــن آب به همراه اجرای برنامه های 
بلندمدت از قبیل ساخت سدهای نرماب، آقدکش، چایلی و طرح 
جامع مدیریت ســیالب را از برنامه های شــرکت آب منطقه ای 

گلستان در جهت کنترل سیالب اعالم کرد.

افتتاح سه پروژه  در هفته دولت
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان در ادامه با اشــاره به 
فرارســیدن هفته دولت، از پایــان عملیات اجرایی ســه پروژه 
مهندســی رودخانه گلســتان با هدف کاهش اثرات سیالب در 

هفته دولت خبر داد. 
مهندس نظری اظهار کــرد: هم زمان با هفته دولت ســه پروژه 
شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در قالب اجــرای پروژه های 

مهندسی رودخانه افتتاح شدند.
وی افزود: این ســه پروژه بااعتباری بالغ بــر 72 میلیارد ریال از 

محل اعتبارات ملی و ملی- استانی افتتاح شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلســتان به اهداف اجرای این 
ســه پروژه اشــاره و بیان کرد:  این پروژه ها با هدف جلوگیری از 

خسارات سیالب های احتمالی اجرا شده است.
 به گفتــه مهندس نظری پروژه های دیواره ســازی رودخانه قره 
چای رامیان در محل توران ترک، دیواره ســازی رودخانه ساری 
سو در محل روســتای عرب قره حاجی و دیواره سازی رودخانه 
قلی تپه در محل روســتای قلی تپه سه پروژه افتتاح شده شرکت 

آب منطقه ای گلستان در هفته دولت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

بیش از 120 کیلومتر از رودخانه های 
گلستان الیروبی شده است
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دستـگاه تسـت کنتـور آب
ABBAN - HA1

مجموعــه آب بــان صنعتگــران در راســتای ماموریت ســازمانی خــود و با محوریت بخشــیدن به 
رضایت مشــتری و همچنین به منظور ایجاد تحولی اساســی در راســتای الزامــات قانونی ملی و 
بیــن المللی در زمینه انجام تســت کنتورهای آب، با اســتفاده از نیروهای جوان، پرتوان، کوشــا و 
آموزش دیده در واحد R & D نســبت به طراحی و ســاخت دستگاه های تســت تمام اتوماتیک 
اقدام نموده اســت. واحــد R & D این مجموعه بــا هدف ایجاد فناوری و کشــف دانش جدید در 
خصوص محصــوالت، فرایندها و خدمات و اســتفاده از این دانش در جهــت تولید محصوالت 
جدید و بهبود یافته، توانســته است بســیاری از نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور را برطرف 
ساخته و در این راستا نســبت به طراحی و ساخت دستگاه تست مدل ABBAN HA1 مطابق 

با الزامات بین المللی اقدام نماید.
هــم اکنون شــرکت آب بان صنعتگران بــه لحاظ کیفیت بــاالی محصوالت و نیز ابتــکار و نوآوری 
در طراحــی و ســاخت دســتگاه های تســت همــواره مــورد تاییــد مراجــع ذیربــط، متخصصان و 
مصرف کنندگان بوده و ضمن تایید تطابق نتایج حاصل از تســت های انجام شــده با نمونه های 
انجام پذیرفته توســط آزمایشــگاه های مرجع بین المللــی در اروپا، موفق به دریافــت گواهینامه 

 ISO 9001: 2015در زمینــه طراحــی و تولیــد 
دســتگاه های تســت از شــرکت BRS امریــکا نیــز 

شده است.
دســتگاه تســت کنتــور آب مــدل ABBAN HA1 بــرای 

انجــام تســت دقــت، تســت فشــار و تســت افــت فشــار کلــی 
کنتورهای خانگی با ظرفیت تســت 10 دســتگاه کنتور آب با قطر 1/2 اینچ )DN15 (، 8 دســتگاه 
 )DN20( و ظرفیت تست 6 دستگاه کنتور آب با قطر 1 اینچ ) DN20( کنتور آب با قطر 3/4 اینچ

طراحی و ساخته شده است.
دســتگاه ABBAN HA1 به صورت اتوماتیک عملیات تست، قرائت و محاسبات را انجام داده 
و نتایج حاصل از آن در مانیتور دســتگاه نمایش داده می شود و همچنین قابلیت ذخیره سازی 
و چــاپ اطالعات مربوطه را دارا می باشــد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این دســتگاه مجهز 
بــودن به نرم افــزار بومــی ) ربان فارســی ( جهت ســهولت امکان کنتــرل و پایــش اتوماتیک کلیه 

فرآیندهای تست می باشد.
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