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خبــر

معرفی  ضمن  مهدیار  فرزین  مهندس  آقای 
شرکت بفرمائید در چه زمینه ای کار می کنید؟
شـرکت عمـراب بعـد از اتمـام جنـگ تحمیلـی به 
همـت پنج تـن از فارغ التحصیالن دانشـگاه های 
داخـل و خـارج در رشـته های مختلف مهندسـی 
تاسـیس گردید و در رسـته آب شـروع بـه فعالیت 
نمـود. با بیـش از ربع قرن فعالیت در رشـته های 
آب و فاضـالب رتبـه یـک  EPC اخـذ نمودیـم و 
دارای رتبـه هـای یـک آب و یـک تاسیسـات از 

سـازمان مدیریت هسـتیم.

این سالها در چه  فعالیت های شما طی  اهم 
بخشهای معطوف شده است؟

اهـم فعالیـت هـای مـا نزدیـک بـه سـه دهـه در 
زمینـه هـای آبرسـانی، سـاخت تصفیـه خانـه هـا 
و  نفتـی  هـای  پـروژه  پمپـاژ،  هـای  ایسـتگاه  و 
همچنیـن اجـرای طـرح هـای عمرانی بـوده و در 
حـدود 100 پـروژه را انجـام داده ایـم کـه بخشـی 
از آن در داخـل و بخـش دیگـر در خـارج از کشـور 

انجـام شـده و تحویـل کارفرمـا شـده اسـت.
آبرسـانی  یـزد،  آبرسـانی  مشـهد،  آبرسـانی   
سـمنان، حاشـیه خلیج فـارس) کوثر(، آبرسـانی 
کاشـان، دو تصفیـه خانـه 6 و 7  تهـران )در حـال 
سـاخت( جمعًا بـه میزان 10 متر مکعـب در ثانیه 
و پـروژه هـای فاضـالب اهـواز، مشـهد، خـوی و 

ده هـا پـروژه دیگـر.

جملـه  از  پاالیشگاهــی  و  نفتــــی  هـای  پــــروژه    
امیدیـه  نفتـی  مخـازن  آبـادان،  پاالیشـگاه   Utility
و چندیـن پـروژه دیگـر کـه طـی ایـن سـال هـا انجـام 

اسـت. پذیرفتـه 
  1 تصفیه خانه در ترکمنسـتان اجرا شده  و 2 تصفیه 
خانه در سـودان و 6 تصفیه خانه دیگر در حال سـاخت 
در سـودان، 4 پـروژه در عـراق، )3 پروژه در کردسـتان 
و 1 پـروژه در عـراق مرکـزی(  کـه مجمـوع پـروژه هـای 
موجـود در کشـور عراق و سـودان بالغ بـر 400 میلیون 

دالر برآورد می شـود.

در توضیحات خود به بخش خارج از کشور اشاره 
نمودید لطفا در این مورد توضیح دهید. 

شـرکت عمـراب دارای فعالیـت های داخلـی و خارجی 
دفتـر  یـک  مرکـزی،  دفتـر  یـک  ایـران  در  مـا  اسـت، 
طراحـی در تهـران و یـک کارخانـه سـاخت در سـاوه 
داریـم. در بخش خارجی در کشـورهای عراق، سـودان 
و کانـادا دفتـر داریـم. در عـراق سـه دفتـر در شـهرهای 
یـک  همچنیـن  و  داریـم  بغـداد  و  سـلیمانیه  اربیـل، 
شـرکت ثبـت شـده در عـراق بـه نـام الرسـا. در سـودان 
نیـز یـک دفتـر و شـرکت عمرانـی بـه نـام عمـراب نایـل 
تکنولـوژی و درکانـادا یک دفتر و شـرکت بـرای کارهای 

تجـاری داریـم.

نیروهای شما در این شرکت ها از کجا تامین می شوند؟
ایرانی  نیروها   %80 حدود  سودان  و  عراق  کشور  در 

هستند. البته ما با توجه به این که می بایست بعد 
از اتمام پروژه و زمان تست و گارانتی پروژه را به 
به  اتمام یک ساله کار  از  مالک تحویل دهیم بعد 
صورت کامل کنترل و مدیریت راهبردی در دست 
ما می باشد و در یک پروسه زمانی به طرف دیگر که 
نیروهای بومی هستند در حد نیاز آموزش و تحویل 

می دهیم.

با  به مشکالت موجود در عراق شما  با توجه 
مشکلی مواجه نشدید؟

ما در عراق بعد از بوجود آمدن نا امنی و بحران های 
مالی و حضور گروهک های تکفیری با مشکالت 
بنده  شدیم.  رو  به  رو  شدیدی  امنیتی  و  مالی 
مشغول  ایرانـــی  شرکت   40 حـــدود  نماینـــده 
در عراق هستم؛ بعد از اتفاقات بوجود آمده هیچ 
فردی جوابگوی ما نیست و به دلیل عدم وجود 
منابع مالی اکثر شرکت ها پروژه ها را نمی توانند 
حقوق  که  داریم  هایی  شرکت  دهند  تحویل 
در  ما  اند.  نداده  است  ماه  چند  را  خود  پرسنل 
عراق حدود 200/000/000 دالر مطالبات داریم 
و از دولت تقاضا داریم به کمک ما بیاید و از ما به 
معنای شرکت های شاغل در عراق حمایت کند.

با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی چه رویکردی 
در شرکت شما اتفاق افتاده ؟

یکـی از ارکان اقتصـاد مقاومتـی صـادرات اسـت و 
یکـی از بخـش های عمده صادراتـی خدمات فنی 
مهندسـی مـی باشـد. خوشـبختانه شـرکت هـای 
بـزرگ داخلـی اقبـال خوبـی بـه صـدور خدمـات 
فنی مهندسـی نشـان داده اند و امید است پس از 
اتمـام تحریم هـا حرکت جدی تری صـورت پذیرد.
صادراتـی  جایـزه  پرداخـت  نمانـد  ناگفتـه  البتـه 
و حمایـت ارکان دولـت از ایـن موضـوع راه گشـا 
دیگـر  و  گاز  و  نفـت  فروشـی  خـام  بـود.  خواهـد 
محصـوالت معدنـی و درآمـدی کـه از ایـن راه بـه 
بـه امـر صـادرات و  دسـت مـی آیـد باعـث شـده 

بشـود. توجـه  کمتـر  افـزوده  ارزش 
اگـر ایـن نهـال را پایـش کنیـم بـه سـرعت شـاهد 

رشـد آن خواهیـم بـود.

مهندس فرزین مهدیار
مدیر عامل شرکت عمراب

شرکت عمراب
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خبر وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در نخستین جشنواره معرفی 
ارقـام زراعی و باغی در مؤسسـه تحقیقات اصالح و 
تهیـه بـذر و نهـال با اشـاره بـه چالش ها، مشـکالت 
و تنگناهـای مختلفـی که در دوران تحریم از سـوی 
جامعـه بین الملـل ظالمانـه بر ملـت ایـران تحمیل 
شـد، گفت: خدا را شـاکریم مرحله ابتدایی مسـائل 
هسـته ای بـه نفـع ایـران پشـت سـر گذاشـته شـد و 
امیدواریـم در مراحـل بعـدی نیـز جفایـی که بـر اثر 
ایـران  علیـه  سیاسـی  جوسـازی های  و  تحریم هـا 

صـورت گرفـت، مرتفع شـود.
محمـود حجتـی با بیـان اینکه مسـائل اقتصـادی، 
تـورم و رکـود در سـطح ملـی همـه از چالش هایـی 
اسـت کـه در ایـن مـدت درگیـر آن بوده ایـم، افزود: 
در دو سـال گذشـته دولـت موفـق شـده اسـت در 
زمینـه تـورم، موفقیت هـای چشـمگیری را کسـب 
کنـد و عـالوه بـر اینکـه تـورم 40 درصـدی را بـه 14 
درصد رسـانده، توانسته رشـد منفی رکود را مثبت 
کرده و سـه درصد رشـد اقتصادی نیز داشـته باشد.
وی خاطرنشـان کرد: با توجه به منابع و درآمدهای 
مالـی و کاهـش قیمـت نفـت و صـادرات آن هیـچ 
سـالی بـه ماننـد امسـال از ابتـدای انقـالب سـخت 
نبـوده اسـت و بایـد بتوانیـم بـا مدیریـت و درایـت، 

امسـال را پشـت سـر بگذاریـم.
پیـش روی  از چالش هـای  را  بحـران آب  حجتـی 
و  آب  چالـش  داد:  ادامـه  و  کـرد  اعـالم  کشـور 
چگونگـی برخـورد بـا آن تنهـا بـه معنـای اسـتفاده 
از سیسـتم های نویـن آبیـاری نیسـت، بلکـه ارقـام 
جدید مقاوم به خشـکی و شوری و زودرس، توسعه 

نشـاءکاری  فرهنـگ  توسـعه  و  گلخانـه ای  کشـت های 
آب  بهـره وری  افزایـش  بـه  منجـر  می تواننـد  همگـی 

شـوند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه اگـر بتوانیـم نیمـی از تحقیقات 
خـود را بـه مرحلـه اجـرا برسـانیم، هیـچ مشـکلی در 
امنیـت غذایـی نخواهیـم داشـت، از رویکردهـای مهم 
تحقیقـات را چگونگـی تعامـل و ارتبـاط بـا دنیـا عنوان 
اسـت  مقـرر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  شـد:  یـادآور  و  کـرد 
بـا  تعامـل  برقـراری  بـا  شـود،  برطـرف  محدودیت هـا 
محققـان جهانـی و ایجـاد ارتبـاط تنگاتنـگ، روابـط 
ارگانیکـی را در چگونگـی داد و سـتد بـا دنیـا داشـته 
باشـیم تـا بتوانیـم نتیجـه عملکـرد جامعـه محققـان 

داخلـی را صدهـا برابـر کنیـم.
وزیر جهاد کشـاورزی بحـران آب، تأمین غذا و مسـائل 
تمامـی  جـدی  دغدغه هـای  از  را  زیسـت محیطی 
کشـورهای دنیـا دانسـت و تصریـح کـرد: بایـد نظامـی 
طراحـی کنیم که بتوانیم دسـتاوردهای جهانیـان را در 

اختیـار کشـورمان قـرار دهیـم.
بـه  نسـبت  گذشـته  در  اینکـه  بیـان  بـا  حجتـی 
خصوصی سـازی تحقیقـات داخـل کشـور کمتـر توفیق 
داشـته ایم و امـروز نیـز در مراحـل ابتدایـی هسـتیم، 
در  کشـور  بـاالی  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تأکیـد 
پژوهشـی،   - علمـی  مراکـز  دانشـگاهی،  بخش هـای 
وجود نسـل جـوان و تحصیلکرده و با توجـه به نیازهای 
کشـور باید بتوانیم با طراحی درسـت، ایجاد نظام قابل 
قبـول و مدیریـت ایـن ظرفیت نتیجه فعالیت این قشـر 
را در اختیـار بهره بـرداران قـرار دهیـم و تحول شـگرفی 

را در بخـش تحقیقـات و کشـاورزی داشـته باشـیم.

وی با اشـاره به اینکه در اندک زمانی به شرکت های 
دانش بنیـان پرداخته ایم و نتایج مثبـت و پرباری را 
حاصـل کردیم، اظهـار امیـدواری کرد کـه در آینده 
شـاهد نتایـج مثمرثمـر فعالیت های این شـرکت ها 

باشیم.
وزیـر کابینه یازدهـم آینده نگری در تحقیقـات را از 
ضرورت هـای بخـش عنوان کـرد و اظهار داشـت: با 
برنامه ریزی هـای بلندمـدت 20 سـاله و 50 سـاله و 
بررسـی زوایـای مختلـف آسـیب هایی کـه در آینده 
امـکان دارد رخ دهـد، خواهیـم توانسـت راه حـل 

رویارویـی با مشـکالت را داشـته باشـیم.
حجتـی با عنـوان اینکه مـا وارث تـالش و زحمات 
از  درس  بـا  بتوانیـم  بایـد  و  هسـتیم  گذشـتگان 
گذشـته و ارزیابـی درسـت از آینـده از قابلیت های 
اسـتفاده  تحقیقـات  مؤسسـه های  و  کشـورمان 
کنیم، گفت: شـاید اگر در گذشـته نیـز آینده نگری 
داشـتیم، با چنین مشـکالتی کمتر دسـت و پنجه 

نـرم می کردیـم.
مشـترک  سـمینار  نخسـتین  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برگزارشده بین مسـئوالن وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت نیـرو افـزود: برای تعادل بخشـی بـه آب های 
زیرزمینی نه به صورت شـعاری بلکه در سـطح ملی 
مقـرر شـد آسیب شناسـی دشـت ها صـورت گیـرد.

حجتی در پایان خاطرنشـان کرد: با استفاده بهینه 
از تمامـی ظرفیت  های آبی، خاکی، نیروی انسـانی 
قابـل و دسـتاوردهای تحقیقاتـی می توانیـم بـدون 
مشـکل در مسـائل زیسـت محیطی و ذخیره سازی 

پاسـخگوی نیاز مملکتی باشیم.
.

در نخستین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی تاکید شد:

دفاع وزیر جهاد کشاورزی از خصوصی سازی تحقیقات 
کشاورزی و تعامل با محققان جهانی

 با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های آبی، خاکی، نیروی انسانی قابل و دستاوردهای تحقیقاتی 
می توانیم بدون مشکل در مسائل زیست محیطی و ذخیره سازی، پاسخگوی نیاز مملکتی باشیم.

شرکت مهندسین مشاور الر

ــی  ــای مهندس ــرکت ه ــروج ش ــالمی و خ ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــا پی ــان ب    همزم
مشــاور خارجــی از ایــران شــرکت مهندســین مشــاور الر بــه منظــور تکمیــل و حــل مشــکالت 
اجرایــی  مطالعاتــی و ســاختمانی در حــوزه آب منطقــه ای تهــران تشــکیل و جایگزیــن 
شــرکت الکســاندر گیــپ گردیــد. ایــن شــرکت ازآن تاریــخ تــا کنــون مســئولیت اجرایــی بالــغ 
ــه پایــان رســیده و در حــال  ــا موفقیــت ب ــر400 پــروژه را برعهــده داشــته کــه عمــده آنهــا ب ب
ــن  ــات تامی ــه تاسیس ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــورمی باش ــوب در کش ــی مطل ــره ده به
ــهر  ــن آب کالن ش ــاور اول در تامی ــوان مش ــه عن ــبکه ( ب ــد و ش ــهرتهران ) س ــال آب ش و انتق
تهــران اشــاره نمــود. درســال 1383 ســهام دولتــی شــرکت الر براســاس سیاســت هــای اصــل 
ــن  ــی از بزرگتری ــرکت یک ــن ش ــر ای ــال حاض ــد ودر ح ــذار گردی ــی واگ ــش خصوص ــه بخ 44 ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد و ب ــی باش ــت آب م ــاور در صنع ــی مش ــی مهندس ــای خصوص ــرکت ه ش
ــرار  ــر ق ــورد تقدی ــی ســازی از ســوی ســازمان خصوصــی ســازی م ــق خصوص الگوهــای موف
گرفتــه اســت. شــرکت مهندســین مشــاور الر براســاس نتایــج موفقیــت آمیــز ایــن پــروژه هــا و بــا 
برخــورداری از پتانســیل هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری مطلــوب خصوصــا کارشناســان 
ــن  ــی و بی ــدد مل ــای متع ــه ه ــذ گواهینام ــه اخ ــق ب ــرب موف ــد و مج ــن توانمن و متخصصی
المللــی ازجملــه ISO9001:08 ,ISO14001:04 ,ISO18001:07 ,HSE گردیــده اســت . ایــن 
شــرکت بــا ســوابق ارزشــمند پیــش گفتــه و داشــتن صالحیــت هــا و رتبــه هــای الزم در حیطه 
ــاری و  ــازی، آبی ــره س ــال و ذخی ــانی، انتق ــع آب، آبرس ــه : مناب ــرق از جمل ــع آب و ب صنای
ــالب  ــات آب و فاض ــواحل، تاسیس ــه و س ــی رودخان ــع، مهندس ــای توزی ــبکه ه ــی ش زهکش
ــی و محیــط زیســت و .... آمــاده خدمــت  ــرق آب و هیدرولیــك، سدســازی، نیــروگاه هــای ب
رســانی و ارائــه مشــاوره درکلیــه زمینــه هــای صنعــت آب مــی باشــد . در ســالیان اخیــر ایــن 
شــرکت توانســته تجربیــات اندوختــه در پــروژه هــای صنعــت آب را درســایر صنایــع نیــز بــکار 
گیــرد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه طراحــی و احــداث تونلهــای تاسیســات شــهری اشــاره 
ــای  ــروژه ه ــور در پ ــه حض ــه الزم در زمین ــدی و تجرب ــرکت توانمن ــن ش ــن ای ــود . همچنی نم

ــی را نیــز دارد. بانــك توســعه اســالمی و بانــك جهان



2 تا 9 شهریور ماه 1394/  هفته دولت2 تا 9 شهریور ماه 1394/  هفته دولت

نشریـه تخصصی برقآبنشریـه تخصصی برقآب 67

در خدمت آقای مهندس بخشــی نائبرئیس هئیت مدیره سندیكای برق کشـــور 
هستیم.توجه تان را به مصاحبه با ایشان جلب می نمائیم.

 سندیكای برق 

آقای مهندس وضـعیت صــنعت برق در 
کشور چگونه است؟

ما در صنعت برق تقریبا خودکفا هســتیم.98 % 
احتیاجات تولیدی ومصـــرفی خود را در داخل 
کشـور تولید مینماییم. از نظر تكنولوژی حرفی 
برای گفتن داریم و در این بخش با شـرکتهای 
ترکیهای و اروپایی توان مقابله از نظـر کیفیت را 
داریم و با شــــرایط پیش آمده امیدواریم که با 
حذف تحــریمها و امكان تبادل خارجــی وارد 

بحث صادرات نیز بشویم.

آقای مهندس به شـرایط پیشرو اشــاره 
فرمودید در این مورد توضیح دهید.

این بخش از صنعت و به طبع آن اقتصـاد بخش 
صنعت برق نیز از این توافق اسـتقبال میکند و 
امیدواریم شاهد تبلور بیشـتر بخش خصـوصی 

شود. 
هرچند تحریمها باعث صـدمه و آسـیبهایی به 
تولید و صـــنعت شـــد ولی امیدواریم که این 
برداشـته شـدن تحریمها آسـیب جدیدی را به 
صنعت و اقتصـــاد وارد نكند.من در این باب به 

چند نكته اشاره میکنم . 
1-آسـیب از آنجایی ناشـی خواهد شــد که با 
ورود کاالهای مختلف تالش سـالیان گذشــته 
صنعتگران و متخصصین که در مسـیر انتقال و 
رشـد این صــنعت تالش کردهاند از بین برود و 
مســــــیر خودکفایی با ورود کاال ها به چالش 
کشــیده شود. متخصــصــین ما بســیاری از 
مســــیرهای صنعتی را تولید و یا بومی سازی 

کرده اند .
2-افزایش حجم صادرات با افزایش بازار هدف و 
افزایش صـادرات خدمات فنی رویكرد صــنعت 

برق می باشــــد. ما برای منطقه و فرامنطقه برنامه 
داریم و امیدواریم که با آزادسازی بودجههای بلوکه 
شده در جهت توسعه زیرساختها هزینه شـود و به 

افزایش حجم تولید منجر شود. 
3-از این فضــــای ایجاد شده باید در جهت توسعه 
انرژی تجدیدپذیر حداکثر استفاده را بهعمل آوریم.

در سه ماه دوم سالجاری چه برنامهای دارید.

ما با شـــرکا و شــرکتهای مخـتلف وارد مـذاکره 
شده ایم و البته باید خاطرنشـــــان کنم که ورود و 
خروج هیئتها بیشتر جنبه فضـاسازی دارد و هنوز 
قابل اجرا و پیگیری نمیباشــد وما در این فرصــت 
بدست آمده میبایســت توان و ظرفیتهای خود را 
افزایش دهیم . این پلن و رویكرد ما در آینده خواهد 
بود و در سال 95 برنامه جنبه اجراییتری را به خود 
خواهد گرفت. برنامهریـزی ما در جهت حذف موانع 
تولید و صادرات میباشد تا با شـفافسـازی بازاری 

امن را برای همه مهیا سازیم. 

در باب شفافسـازی فرمودید چه برنامه های 
را در این خصوص در نظر دارید اجرا نمایید.

ما در این بخش 3 کارگروه تشكیل دادهایم .
1-بخش اقتصـــــادی : که با معاون وزیر در بخش 

فایناس و بحثهای ریالی گفتگو میکنیم .
2-بخش فنی: که با شــــرکتها مختلف داخلی و 

خارجی در حال تبادل اطالعات هستیم .
3-بخش قـراردادی: که در زمینه تثبیت نـرخ ارز و 
توافق در جهت تنظیم عقد قـراردادهای تیپـی وارد 

مذاکره شدهایم .
البته از طرف دیگر با کمیســیون انرژی مجلس نیز 

وارد گفتگو و مذاکره در این امور نیز هستیم. 

سندیكا در بخش صادرات چه کاری انجام 
داده است.

ما کمیته صــــــادرات داریم که با وزارت امور 
خارجه ستاد اقتصـاد ایران و عراق را تشــكیل 
دادهایم و به حل مشــــكل پیشآمده در برای 
شرکتهای ایرانی درعراق مشـغول هسـتیم. و 
همچنین پیگیر توسـعه صـادرات به عراق و هم 
مســـــــائل مالی شرکتهای شاغل در عراق 

هستیم.  

خبــر
با بیش از 35 سال سابقه درخشان

تــهران، خیابـــان استاد مطــهری، بعد از چهــارراه 

سهروردی،شماره 82  کد پستی: 1566775353  

تلفن:     02182404000 -  02188440565  

نمابر:     02188411704

 WWW.ghods -n i roo . com
marketing@ghods-niroo.com

صـــــالحیت خدمــات مشـــاوره از معـــاونــت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 
پایه یك تخصص توزیع نیرو

پایه سـه تخصـص راهـسازی

پایه یــك تخصـص سدسـازی

پایه یك تخصص تولید نیرو و تكرار

پایه دو تخصص تولید نیرو و تــكرار

پایه یك تخصص انتقال نیرو و تـكرار

پایه سه تخصص انرژی تجدیــدپـذیر

پایه سه تخصص بهینه سازی انــرژی

پایه سه تخصص پــدافند غیر عامــل

پایه دو تخصص آبیـــاری و زهــكشی

پایه ســه تخــصص محــــیط زیســـت

پایه ســه تخصـــــص آب و فاضـــالب

پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی

پایه یك تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

پایه دو تخصص ساختمانهای مسكونی، اداری و تجاری

ارائه خدمات مشاوره ، مهندسی و مدیریت طرح در زمینه های زیر:

    نیروگاههای حرارتی (گازی، بخاری، سیكل ترکیبی)

    پست های فشار قوی

    خطوط انتقال نیرو و شبكه های توزیع

    سد و نیروگاههای برق آبی، شبكه های آبیاری و زهكشی، تامین و انتقال آب

    خطوط انتقال نفت و گاز

    انرژی های نو (بادی، خورشیدی، زیست توده، ...)

    ساختمان و راه
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شرکت آب و فاضـالب

استان گیالن

مدیرعامـــل آبفـــای گیـــالن از اجـــرای 10 پـــروژه ایـــن 
شـــرکت بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 241800 میلیـــون 
ریـــال خبـــر داد کـــه همزمـــان بـــا گرامیداشـــت 
ـــاح  ـــتان افتت ـــئولین اس ـــور مس ـــا حض ـــت ب ـــه دول هفت

ـــید. ـــد رس ـــرداری خواه ـــره ب ـــه به و ب
ـــل  ـــره و مدیرعام ـــأت مدی ـــس هی ـــی رئی ـــم لطف کاظ
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــاره ب ـــا اش ـــالن ب ـــای گی ـــرکت آبف ش
از 10 پـــروژه ایـــن شـــرکت همزمـــان بـــا هفتـــه 
دولـــت اظهـــار داشـــت: در راســـتای اعتبـــارات 
ـــروژه  ـــرای پ ـــت اج ـــتانی جه ـــی و اس ـــی مل تخصیص
و  آب  پـــروژه   10 گیـــالن  آبفـــای  شـــرکت  هـــا، 
فاضـــالب را در ســـطح اســـتان همزمـــان بـــا هفتـــه 

دولـــت بهـــره بـــرداری مـــی نمایـــد.
ـــرداری  ـــره ب ـــالن به ـــای گی ـــرکت آبف ـــل ش مدیرعام
ـــت  ـــهر رش ـــرب ش ـــه غ ـــانی ناحی ـــات آبرس از تاسیس
و آبرســـانی بـــه فومـــن را از اهـــم ایـــن پـــروژه هـــا 

عنـــوان کـــرد کـــه شـــامل 2.2 کیلومتـــر خـــط انتقـــال 
بـــا لولـــه پلـــی اتیلـــن و همچنیـــن حفـــر و تجهیـــز 
ــه بطـــول 2  ــاه و خـــط انتقـــال مربوطـ 5 حلقـــه چـ
ـــی  ـــوردار م ـــی برخ ـــارات مل ـــوده و از اعتب ـــر ب کیلومت

باشـــند.
 1000 مخـــزن  احـــداث  افـــزود:  ادامـــه  در  وی 
ـــای  ـــرداری از چاهه ـــر مکعبـــی حویـــق، بهـــره ب مت
شـــماره 4 و 5 رضوانشـــهر، بهـــره بـــرداری از چـــاه 
ـــش  ـــر امل ـــکن مه ـــه مس ـــانی ب ـــان، آبرس ـــد لوش جدی
و همچنیـــن بهـــره بـــرداری از شـــبکه فاضـــالب 
ـــل  ـــای قاب ـــروژه ه ـــر پ ـــهر از دیگ ـــر کیاش ـــکن مه مس

بهـــره بـــرداری در ایـــن ایـــام مـــی باشـــد.
ـــادآور شـــد: بهســـازی دو حلقـــه  لطفـــی همچنیـــن ی
ـــالح و  ـــازی، اص ـــرود، بازس ـــه لنگ ـــاه در الت محل چ
توســـعه شـــبکه توزیـــع آب آشـــامیدنی در ســـطح 
اســـتان نیـــز از پـــروژه هـــای قابـــل بهـــره بـــرداری 

ــارات  ــل اعتبـ ــه از محـ ــد کـ ــی باشـ ــام مـ ـــن ایـ ای
اســـتانی تأمیـــن اعتبـــار گردیـــد.

گفتنـــی اســـت مجمـــوع اعتبـــارات هزینـــه شـــده 
بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا 241800 میلیـــون 
ریـــال مـــی باشـــد کـــه 173000 میلیـــون ریـــال از 
ـــال از  ـــون ری ـــی و 68800 میلی ـــارات مل ـــل اعتب مح

محـــل اعتبـــارات اســـتانی تأمیـــن گردیـــد. 

افتتاح و بهره برداری از 10 پروژه آبفای گیالن در هفته دولت
با اعتباری بالغ بر 241800 میلیون ریال 

عنوان پروژه / طرح

تاسیسـات آبرسـانی ناحیـه غـرب شـهر رشـت  ) از طـرح تامیـن آب 
شـرب رشـت 40201362( شـامل : مخزن 40000 مترمکعبی زمینی 

و 2500 هوایـی بتنـی و ایسـتگاه پمپـاژ و تاسیسـات جانبـی

احداث مخزن 1000 متر مکعبی حویق و تاسیسات جانبی

بهره برداری از چاه های شماره 4 و 5 رضوانشهر و تاسیسات جانبی آنها

بهره برداری از چاه جدید لوشان و تاسیسات جانبی آن

بهره برداری از شبکه فاضالب مسکن مهر کیاشهر

آبرسانی به مسکن مهر املش

آبرسـانی بـه فومـن شـامل 2.2 کیلومتر خط انتقـال با لولـه پلی اتیلن 
بقطـر630 و 800 میلیمتـر و حفـر و تجهیـز 5 حلقـه چـاه و خط انتقال 

مربوطـه بطول 2 کیلومتـر بقطر 200 الـی 355 میلیمتر 

بهسازی دو حلقه چاه در الت محله لنگرود

بهره برداری از رینگ دور شهر 

بازسازی ، اصالح و توسعه شبکه توزیع آب آشامیدنی 

شرکت آب و فاضـالب

استان گیالن

محل اجرا

رشت

حویق

رضوانشهر

لوشان

کیاشهر

املش

فومن

لنگرود

لنگرود

سطح استان

ملی

125000

0

0

0

0

0

48000

0

0

استانی

0

8000

5000

4500

4000

5000

534

10000

68800

سایر

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

125000

8000

5000

4500

4000

5000

48000

534

10000

31766

موقت

0

10

12

5

6

3

10

3

69

دائم

0

1

1

0

0

0

1

0

0

   پروژه های قابل افتتاح هفته دولت سال 1394 - شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن  
  

اشتغال ) نفر( اعتبار هزینه شده )میلیون ریال(

   جمع کل اعتبار هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح شرکت آب و فاضالب
 شهری گیالن در هفته دولت سال 94: 

241.800.000.000 ریال )دویست و چهل و یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال(
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خبــر

با توجه به مسئله پساتحریم، به نظر شما چگونه 
می توان به توسعه صنعتی دست پیدا کنیم؟

و  مالـی  تامیـن  بـه  نیـاز  صنعـت،  در  توسـعه    
اسـتفاده از تکنولـوژی نویـن دارد. ورود سـرمایه 
مالـی و دانش فنی به همراه اسـتفاده از تکنولوژی 
بـر  در  را  مثبتـی  نتایـج  و  آثـار  توانـد  مـی  نویـن 
داشـته باشـد درصورتی که توسـط دولـت و بخش 
خصوصـی نیـز بـه درسـتی مدیریـت شـود کـه اگر 
ایـن بخـش خصوصی، خارجـی باشـد مدیریت بر 

آن بایـد بسـیار جـدی تـر صـورت پذیـرد.

آیـا شـرکت هـای داخلـی در صـورت ورود 
بخش خصوصی خارجی تـوان مقابله با قیمت 
و کیفیـت در مقابـل آنهـا را خواهند داشـت؟
  همان گونه که در سوال اول بیان گردید مدیریت 
ورود شرکت های خارجــــی از اهمیت ویــــژه ای 

برخوردار می باشد،  مشکل اساسی استفاده شرکت های 
ایران  بازار  برای حضور در  از منابع خودشان  خارجی 
است. که احتمااًل شرایط خاصی را به کشور ما تحمیل 
از نظر  ایرانی در این صنعت  خواهدکرد. شرکت های 
قیمت تمام شده  و کیفیت، تفاوت فاحشی با همتایان 
اروپایی و آمریکایی خود ندارند و در صورت مدیریت 
ایرانی  های  طرف  ها،  شرکت  این  ورود  با  مناسب، 
می توانند به عنوان شرکای منطقه ای آن شرکت ها وارد 
عمل شوند، و نتیجه این که از موقعیت بهتری در آینده 

در بازار ایران و منطقه برخوردار خواهند شد .

بخش خصوصی و شرکت های کوچک آیا می توانند 
در مواجه با رقبای خارجی دوام بیاورند؟

خدمـات  آزادسـازی  بـا  مقابلـه  تـوان  مـا  صنعـت    
بـه شـرطی  را خواهـد داشـت  وارداتـی  تکنولـوژی  و 
اعتبـارات  از  اسـتفاده  بـرای  مناسـبی  کار  و  کـه سـاز 

صادراتـی کشـور هـای خارجـی داشـته باشـد. ما 
در حـال حاضـر تـوان صـادرات خدمـات فنـی و 
مهندسـی را بدون اسـتفاده از اعتبارات صادراتی 
در سـایر کشورها را دارا می باشیم و در کشورهای 
منطقـه، آفریقـا و آسـیا در رقابـت بـا شـرکت های 

بیـن المللـی مشـکل ویـژه ای نداریـم.

از نظر قوانین ما در کجا هستیم ؟
  کلیه قوانین بازرگانی کشور ما اصواًل بر مبنای 
واردات کاالی خدماتی تنظیم گردیده است، در 
صورتی که بخواهیم میزان صادرات خدمات فنی 
باید در وضع   افزایش دهیم  را  و مهندسی کشور 
قوانین مزبور بازبینی مجددی صورت دهیم. یکی 
از موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی  دیگر 
های  بانک  بین  ارتباط  عدم  به  مربوط  مشکالت 
ما و سایر بانک های خارجی است که امیدواریم با 

برداشتن تحریم این مانع نیز مرتفع گردد.

به نظر شما چگونه می توان صادرات را توسعه 
دهیم؟

تجـارب سـایر کشـورها در صـدور  از  اسـتفاده    
خدمات فنی و مهندسی می تواند بسیار ارزشمند 
باشـد. ورود دولـت بـه عنـوان حامـی، تسـهیل در 
قوانیـن صـادرات و برخودارکـردن صادرکننـدگان 
از اعتبـارات صادراتـی مـی تواننـد پشـتوانه صدور 
خدمـات فنی و مهندسـی باشـد و همچنین جایزه 
صادراتی، که ما از این موارد متاسـفانه به درسـتی 

اسـتفاده نمـی کنیم.

  مصاحبه اختصاصی برقاب با
آقای مهندس امیــر منصـور عطایــی

مدیر عامل شرکت زالل ایران
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شرکت توزیع نیروی برق

استان اصفهان
شرکت توزیع نیروی برق

استان اصفهان

شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان وظیفـه تأمین 
بـرق 1288694 مشـترك در سـطح 23 شهرسـتان 
 16 بخـش،   11 اصفهـان(،  شهرسـتان  جـزء  )بـه 
شـعبه، 90 شـهر و 1294 روسـتا را در محـدوده ای 
بـه وسـعت 91000 کیلومتـر مربـع بـه عهـده دارد.

مهندس حمید عالقمندان مدیرعامل شرکت توزیع 
در   روستا   6 دارشدن  برق  از  اصفهان  استان  برق 
یك سال اخیر  خبر داد. وی این روستاها را شامل 
روستای خوش بهار از توابع دهستان چشمه لنگان 
شهرستان فریدونشهر با تعداد 13 خانوار با احداث 
6 کیلومتر شبکه و نصب یك دستگاه ترانس 50 کیلو 
روستای  ریال،  میلیون   2723 بااعتبار  آمپر  ولت 
ماهورستان علیا از توابع شهرستان فریدن با تعداد 
نصب  و  شبکه  کیلومتر   1.26 احداث  با  خانوار   5
یك دستگاه ترانس 50 کیلو ولت آمپربا اعتبار 868 
میلیون ریال، روستای ماهورستان سفلی از توابع 
 6 احداث  با  خانوار   4 تعداد  با  فریدن  شهرستان 
کیلومتر شبکه و نصب یك دستگاه ترانس 25 کیلو 
روستای  ریال،  میلیون   2840 اعتبار  آمپربا  ولت 
با  میاندشت   - بوئین  شهرستان  توابع  از  بید  تنگ 
تعداد 5 خانوار با احداث 3.8 کیلومتر شبکه و نصب 
یك دستگاه ترانس 25 کیلو ولت آمپربا اعتبار 1760 
از توابع شهرستان  میلیون ریال، روستای دره گاو 
چادگان با تعداد 5 خانوار با احداث 1.53 کیلومتر 
شبکه و نصب یك دستگاه ترانس 25 کیلو ولت آمپربا 
اعتبار 800 میلیون ریال و روستای قلعه حوض از 
تعداد 12 خانوار  با  کرون  و  تیران  توابع شهرستان 
و نصب یك دستگاه  کیلومتر شبکه  احداث 406  با 
ترانس 50 کیلو ولت آمپربا اعتبار 800 میلیون ریال 
دانست. تعداد بالغ بر 9200 مشترك مسکن مهر از 

نعمت برق برخوردار گردیده اند.
بـه  متوسـط  فشـار  فیـدر   6 تعـداد   : افـزود  وی 
شهرسـتان برخـوار، تعـداد 4 فیـدر بـه شهرسـتان 
شهرسـتان  بـه  فیـدر   2 تعـداد  کـرون،  و  تیـران 
فریـدن، تعـداد 2 فیـدر به شهرسـتان فریدونشـهر، 
تعـداد1 فیدر به شهرسـتان کاشـان و تعـدا یك فیدر 
به شهرسـتان نطنـز اضافه گردیـده و 1030 کیلومتر 

مدار شـبکه فشار ضعیف و متوسـط احداث و 1381 
دسـتگاه پسـت زمینی و هوایی با ظرفیت 213230 

کیلـو ولـت آمپـر نصـب گردیـده اسـت. 
برداری در  بهره  و  افتتاح  قابل  وی اهم پروژه های 
هفته دولت سال جاری بهینه سازی شبکه روستای 
رفع  و  ریال  میلیون   2960 مبلغ  به  کاشان  قزاآن 
حریم و بهینه سازی شبکه حسن آباد وسطی تیران 
و کرون به مبلغ 1020 میلیون ریال و نصب اتوبوستر 
کمه  پست   3 فیدر  روی  بر  ولت  ضعف  رفع  جهت 
سمیرم به مبلغ 3500 میلیون ریال و بهینه سازی 
مبلغ  به  برخوار  خمینی  امام  بلوار  طرفین  کامل 
1400 میلیون ریال و احداث فیدر جاده سرآسیاب 
میلیون   1503 مبلغ  به  نطنز  بادرود  هنجن  تا 
ریال، بهینه سازی و تقویت شبکه های برق سطح 
ریال،  میلیون   8940 مبلغ  به  اردستان  شهرستان 
آباد  محسن  روستای  از  بخشی  کامل  سازی  هینه 
بلوار  ریال، روشنایی  به مبلغ 880 میلیون  برخوار 
رفع  ریال،  میلیون   600 مبلغ  به  برخوار  آزادگان 
افت ولتاژ خیابان انقالب کوچه رضا عرب برخوار به 
مبلغ 940 میلیون ریال، تبدیل سیم به کابل شهرك 
رفع  ریال،  میلیون   625 مبلغ  به  برخوار  بهاران 
مبلغ  به  شهر  شاهین  فردوسی  خیابان  ولتاژ  افت 
کارمندان  کوی  به  رسانی  برق  ریال،  میلیون   700
شاهین شهر به مبلغ 1000 میلیون ریال، بهسازی 
به  گلشن دهاقان  آباد  روستای محمود  برق  شبکه 
احداث  و  ترانس  نصب  ریال،  میلیون   700 مبلغ 
شبکه بلوك 62 مسکن مهر و روشنایی مسکن مهر 
گلپایگان به مبلغ 840 میلیون ریال و احداث شبکه 
 650 مبلغ  به  شهرضا  افشار  جرم  بلوار  روشنایی 
میلیون ریال عنوان نمود و گفت : جهت اجرای این 
پروژه ها , میزان اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال 

هزینه گردیده است.
دفاتر  تعداد  درصدی   16 افزایش  به  ادامه  در  وی 
خدمات  ارائه  به  اقدام  که   ICT و  دولت  پیشخوان 
شرکت برق می نمایند و همچنین نظارت و آموزش 
اطالعات  بروزرسانی  جهت  در  دفاتر  این  مستمر 
ایشان و در نتیجه بهبود در کیفیت ارائه خدمات به 

متقاضیان و مشترکین شرکت، دریافت 95 پرونده 
در خصوص خسارات وارده به منازل مسکونی ناشی 
از حوادث برق در سطح استان و تأیید 83 پرونده 
تاکنون و پرداخت مبلغی بالغ بر 2.780.000.000 
به  انشعاب  واگذاری  دیدگان،  خسارت  به  ریال 
متقاضیان در 5 ماهه سال 94 به تعداد 14264 مورد 
خانگی، 960 مورد عمومی، 490 مورد کشاورزی، 
183 مورد صنعتی، 4099 مورد سایر مصارف و 54 
مورد معابر، همچنین کاهش میانگین زمان واگذاری 
انشعاب از شبکه موجود از 10.5 روز به 6.3 روز در 
سازی  ساده  و  سازی  شفاف  و  اصفهان  استان  کل 
دستورالعمل ها در راستای ارائه خدمات سریع تر و 

آسان تر به مشترکین و متقاضیان اشاره نمود.
مدیریت  درخصوص  عالقمندان  حمید  مهندس 
اجرای  با  افزود:  بار  پیك  کاهش  و  برق  مصرف 
طرح های کشاورز همکار و صنایع همکار  موفق به 
کنترل پیك بار و کاهش آن نسبت به سال گذشته تا 
: دفتر  ادامه داد  ایم. وی  حدود 2 مگاوات  گشته 
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان 
در تابستان امسال با برپایی جشنواره های مدیریت 
مصرف ویژه خانواده ها در شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل، نطنز، برخوار و شاهین شهر و میمه  
و برگزاری همایش های مدیریت مصرف برق ویژه 
بانوان شاغل در شهرستان های کاشان و نجف آباد 
اقدام به فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق و ارائه 

راهکارهای عملی این موضوع نموده است.
که  این  به  اشاره  با  عالقمندان  حمید  مهندس 
 310 از   بیش  گیری  اندازه  لوازم  بازرسی  و  تست 
اهم  از  اصفهان  استان  توزیع  شرکت  مشترك  هزار 
فعالیتهای این شرکت طی سال گذشته بوده افزود 
انجام پذیرفته طی سال  برنامه ریزی  به  با توجه   :
گذشته عملیات تست و بازرسی از لوازم اندازه گیری 
بیش از 310 هزار مشترك این شرکت در سطح 22 
شهرستان استان اصفهان و با  به کارگیری 60 اکیپ 
اقدام  این  نتایج  از  که  پذیرفت  انجام  پیمانکاری 
می توان به کشف و رفع عیب  13500 کنتور معیوب 
از  بیش  راستا  همین  در  نمود  اشاره  دستکاری  و 
اصفهان  استان  سطح  در  معیوب  کنتور   14000
تعویض گردیده است.الزم به ذکر است آغاز عملیات 
اجرایی  تست و بازرسی بیش از 350 هزار مشترك 
می  انجام  حال  در  جاری  سال  طی  استان  این 
کنتورهای  دور  راه  از  قرائت  طرح  همچنین  باشد. 
اولیه این شرکت  در  1400مشترك دیماندی ولتاژ 
دستور کار قرار دارد  به طوری که تا کنون قرائت از 
راه دور 800 مشترك فوق انجام پذیرفته و عملیات 
قرائت از راه دور 600 مشترك باقی مانده نیز در حال 

اجرا می باشد. 
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
توزیع  شرکت  تماس  مرکز  اندازی  راه  به  اصفهان 
در  گفت:  و  نمود  اشاره  نیز  اصفهان  استان  برق 

ارتقا  و  رجوع  ارباب  تکریم  مقوله  اهمیت  راستای 
سطح کیفیت آن و نیز با توجه به نیاز افزایش سطح 
و  تکنولوژی  عصر  در  مهم  و  اساسی  های  شاخص 
ارتباطات امروزی مانند افزایش خدمات غیر حضوری 
مهم  پروژه  شرکت  این  برق،  صنعت  مشترکین  به 
در  را   )Contact Center( هوشمند  تماس  مرکز 
بخش خدمات حوادث و فوریت های برق با شماره 
است.  نموده  اندازی  راه  و  سازی  پیاده  را   121
شرکت  سطح  در  سیستم  این  اجرای  از  هدف  وی 
آمار  دقت  افزایش  را  اصفهان  استان  برق  توزیع 
توزیع  های  انرژی  های  شاخص  و  ها  خاموشی 
نشده، پاسخگویی مناسب تر به مشترکین، امکان 
ردگیری و پیگیری خاموشی ها و درخواست های 
مردمی در زمان های تعریف شده، تجزیه و تحلیل 
های  درخواست  و  ها  خاموشی  به  رسیدگی  روند 
ایجاد بستر  مردمی در بخش شبکه فشار ضعیف، 
مناسب به منظور اطالع رسانی، نظرسنجی و ثبت 
از  گیری  بهره  و   مشترکین  انتقادات  و  ها  شکایت 
کارایی  افزایش  منظور  به  جدید  های  تکنولوژی 
به   ادامه  در  وی  دانست.  سیستم  وری  بهره  و 
قابلیت های هوشمند سازی این سیستم پرداخت و 
گفت :پاسخگویی خودکار تماس ها در هنگام مواجه 
شدن با تماس های بهمنی،  شناسایی تماس های 
های  تماس  تاریخچه  دادن  نمایش  و  شده  برقرار 
امکان  خدمات،  سطح  افزایش  منظور  به  مشترك 
برقراری ارتباط مابین تماس ها و نرم افزارهای مهم 
شرکت مانند نرم افزار ثبت حوادث به منظور اعالم 
پیش  شناسایی  کمك  با  مشترك  به  حادثه  خودکار 
دریافت  صندوق  مشترك،  سکونت  محل  و  شماره 
ها  پیام  خودکار  ارسال  و  پیشنهادات  یا  شکایات 
به  خدماتی  های  پیامك  ارسال  و  مربوطه  واحد  به 
امکان  و همچنین  اند  گرفته  که تماس  مشترکینی 
لزوم  صورت  در  مشترکین  طرف  از  پیامك  دریافت 
وی  باشد.  می  سیستم  این  قابلیتهای  جمله  از 
تصریح کرد در حال حاضر به منظور باالبردن سطح 
قابلیت اطمینان، تماس ها به دو مرکز مختلف در 
منطقه مرکزی یك )بختیاردشت( و منطقه مرکز 2 
)مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق( که پشتیبان 
باشند،  می  نمودن  جایگزین  قابل  و  بوده  یکدیگر 

انتقال می یابند.
وی ادامـه داد : در راسـتای اهـداف کالن سـازمانی 
امـور  اصفهـان،  اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت 
دیسـپاچینگ و فوریـت هـای بـرق؛ برنامـه ریـزی، 
طراحـی و تهیه سـامانه اتوماسـیون شـبکه توزیع با 
محوریـت اسـتفاده از تـوان و امکانـات داخل کشـور 
را در دسـتور کار خـود قـرار داده و بـا متخصصـان و 
کارشناسـان داخلـی و بومـی کـه دارای تجاربـی در 
امـر تهیـه نـرم افزارهـای SCADA برای بـرق های 
وارد  بودنـد  مخابراتـی  سیسـتمهای  و  ای  منطقـه 
مذاکـره گردیـده و سیسـتم اتوماسـیون کامـال بومی 

را تحت عنوان" سیسـتم اتوماسـیون شبکه توزیع، 
اسـت  نمـوده  ارائـه  بـرق  صنعـت  بـه  را  گلدیـس" 
کـه در سـال 93 بـا حضـور مدیریـت وقـت شـرکت 
توانیـر رسـما افتتـاح گردیـد و در مـدار قـرار گرفت.
در ایـن سیسـتم تهیـه زیـر سـاخت هـای مـورد نیاز 
جهـت شـبکه اتوماسـیون بصـورت گسـترده و کالن  
شـرکت ماننـد امـکان کنتـرل و مانیتورینـگ کلیـه 
بازیگران شـبکه ماننـد اتوریکلوزرها،سکسـیونرها، 
سکشناالیــــــــزرها، پسـتهای توزیـع و همچنیـن 
نیـروگاه هـای تولیـد پراکنـده بـا نـگاه ایجـاد بسـتر 
هـای  شـبکه  ایجـاد  بـرای  نیـازی  پیـش  و  اولیـه 
هوشـمند در نظـر گرفتـه شـده اسـت . وی افـزود : 
در راسـتای این اهـداف بررسـی راهکارهای امنیت 
سـایبری و تبـادل اطالعـات مابین عناصر شـبکه با 
استفاده از بسـترهای مخابراتی ترکیبی و همچنین 
قـرار  نظـر  مـد  نیـز   ... و  رمزنـگاری  سیسـتمهای 

گرفتـه اسـت.
مهندس عالقمندان ادامه داد: درحال حاضر اکثر 
ریکلوزرها و نیروگاه های تولید پراکنده  نصب شده 
و  کنترل  قابل  و  متصل  سیستم  این  به  شرکت  در 
راه  و  نصب  عملیات  زودی  به  و  باشند  می  مانیتور 
سکشناالیزر  و  سکسیونر  دستگاه   120 اندازی 
به  نیز  جدید  اتوریکلوزر  دستگاه   30 همچنین  و 
سیستم  این  مهم  مزایای  از  رسید.  خواهد  پایان 
اتوماسیون می توان به قابلیت کنترل و مانیتورینگ 
پارامترهای شبکه توزیع، پایش وضعیت تجهیزات 
راه  از  شبکه  دهنده  هشدار  و  مانوری  حفاظتی، 
شبکه  وضعیت  آخرین  از  همزمان  اطالع  دور، 
به  عملیات  اکیپ های  اعزام  از  جلوگیری  و  توزیع 
مناطق جغرافیایی مختلف جهت مشاهده وضعیت 
سیستم های حفاظتی اشاره نمود. اطالع از وضعیت 
لحظه ای تجهیزات موجود در شبکه توزیع  از طریق 
ارتباط مخابراتی با این تجهیزات مطابق با آخرین 
از دیگر مزایای  اتوماسیون و اسکادا،  پروتکل های 

این سیستم محسوب می گردد.
وی افـزود : با بهره جسـتن از سیسـتم مانیتورینگ 
اصفهـان،  اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت  جامـع 
وضعیـت تمامـی تجهیـزات موجـود در شـبکه مـی 
توانـد بـرای مراکـز توزیـع بـرق پائیـن دسـت و یـا 
واحدهـای کوچکتـر )امـور توزیـع شهرسـتان ها( به 
صـورت لحظـه ای ارسـال گـردد. چنیـن سیسـتمی 
بـا  کلـی و جزئـی مرتبـط  گیـری هـای  در تصمیـم 
اتفاقـات،  و  حـوادث  تحلیـل  توزیـع،  شـبکه های 
مطالعـات دینامیـک شـبکه و محاسـبات پخـش بار 
کمـک بسـیار خوبی اسـت. عملیـات برنامه نویسـی 
ایـن نرم افزار از سـال 91 الی 93 بـا قیمتی در حدود 
و  اسـت  شـده  انجـام  خارجـی  مشـابه  پنجـم  یـک 
اولیـن نسـخه آن در مرکز کنترل دیسـپاچینگ این 
شـرکت و بیسـت و سـه امـور آن  نصـب و راه انـدازی 

شـده اسـت.

در  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ادامه به اقدامات صورت گرفته در خصوص پرسنل 
انعقاد  و  پیگیری   : گفت  و  نمود  اشاره  شرکت 
قرارداد درمانی سالجاری شاغلین و بیمه تکمیلی 
بازنشستگان، انجام معاینات دوره ای بازنشستگان 
) ضمن  اجرا در 12 شهرستان   : ایشان  وهمسران 
انکه برای سایر برق شهرستانها برنامه ریزی اجرای 
کار شده است(، انجام معاینات دوره ای نیرو های 
ریزی  برنامه  و  شهرستان   9 در  اجرا   : برونسپاری 
با  نامه  تفاهم  عقد  ها،  شهرستان  برق  سایر  برای 
مرکز ذیصالح برای تست های شغلی وموارد خاص،  
پیگیری برای واریز اندوخته ریالی قرارداد بیمه عمر 
وحادثه و مسئولیت کارفرما جهت همکارانی که از 
و  شده  بازنشسته   93 سال  پایان  تا   91/5/1 مورخ 
رتبه  اعمال  میباشند،  اندوخته  بازخرید  متقاضی 
بندی سالمت )نتیجه معاینات دوره ای( در احکام 
حقوقی همکاران، تهیه جدول توزیعی رفاهی برای 
شده  اجاره  ویالهای  از  استفاده  بمنظور  همکاران 
هماهنگی  و  ریزی  برنامه  و  چادگان  و  شمال  در 
اجرای  و  ریزی  برنامه  همکاران،   عزیمت  برای 
براساس  جذب  حق  بازنگری  ورزشی،  مسابقات 
حقوق  افزایش  احکام  صدور  مدیران،  نظرات 
سالیانه، تغییر بخش شغلی تعداد 5 نفر از همکاران 
مشابه  اقدام  فراخوان  و  کارشناسی(  به  )کاردانی 
و  محاسبه  سال،   دوم  نیمه  در  متقاضیان  برای 
صدور احکام در خصوص سوابق مرتبط با نیروهای 
بیمه همکاران  احیاء سوابق  یافته،  تغییر وضیعت 
مرتبط  پیمانکار  انتخاب  و  خروج  واجدشرایط 
فرآیند  در  کتبی  آزمون  برگزاری  بخش،  این  با 
نفر  با حضور 151  نیروهای شرکتی  تغییر وضعیت 
داوطلب واجد شرایط,  انجام مصاحبه روانشناسی؛  
اخذ نمرات ارزشیابی و برگزاری جلسات تخصصی 
اجرای  توانیر،  به  وارسال  منتخب  نفرات  تعیین  و 
نیروهای  کارکنان،  جهت  آموزشی  های  دوره 
به  وآموزش  دور  راه  از  آموزش  اجرای  پیمانکار, 
وتجهیز  تکمیل  توزیع،  سایرشرکتهای  نیروهای 
سایت آموزشی در مرکز بختیاردشت، برنامه ریزی 
و اجرای مسابقات شغلی در 4 منطقه ودر2 حوزه 
تخصصی شامل )خدمات مشترکین و مهندسی (  و 
برنامه ریزی برای اجرای مسابقات شغلی در حوزه 
آئین  اجرای  برداری،  بهره  و  مالی  تخصصی  های 
نامه فرآیند مدیریت آموزشی ابالغی از سوی توانیر 
اجرا-   - ریزی  برنامه   - سنجی  )نیاز  مدل  براساس 
اجرای  آموزش  اجرای  و  ریزی  برنامه  اثربخشی(،  
از  بیش  به  برقدار  بر روی شبکه  نگهدار  کابل خود 
اجرای  آغاز  دشت،  بختیار  سایت  در  نفر  هزار  یك 
پروژه فایو اس در انبار بختیار دشت، عقد قرارداد 
ارزیابی  درنظام  بازنگری  برای  اصفهان  دانشگاه  با 
عملکرد )پایلوت در امورلوازم اندازه گیری ( از جمله 

این موارد است.

پروژه های عمرانی
آماده افتتاح  و بهره برداری
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شرکت فراسارینـا

این شـرکت در پـی حل معضل کمبود آب شـیرین 
در کشـور و افزایش روزافزون خشکسـالی در ایران 
و در پـی درخواسـت مـردم برای آب آشـامیدنی در 
نقـاط مختلـف کشـور، سیاسـت خـود را در قبـال 
تغییـر  ایـران  و صبـور  مـردم شـریف  بـه  خدمـت 
داده اسـت و در ایـن راسـتا از اسـترات ژی طراحـی، 
سـاخت و فـروش دسـتگاه هـای آب شـیرین کـن 
صنعتی بـرای تامیـن آب روزمره مـردم عزیز اقدام 
نمـوده اسـت. ایـن شـرکت آمادگـی دارد تـا در هـر 
منطقـه از ایـران کـه نیاز به ایسـتگاه آب شـیرین و 
عرضه به مردم به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
اسـت ایفـای نقـش نمـوده و کمکـی باشـد بـرای 
بـه  رسـاندن  یـاری  جهـت  در  خدمتگـزار  دولـت 
کمبـود آب شـیرین در تمـام نقاط مختلف کشـور.
 شـرکت صنعتـی فراسـارینا نماینـده انحصـاری 
دسـتگاه سـختی گیر مغناطیسـی S2flow و آب 
شـیرین کـن مـی باشـد. ایـن شـرکت در زمینـه 
ســــاخت، واردات، فـروش و راه انـــدازی انـواع 
دسـتگاه هـای تصفیـه آب و نمک زدایی آب بـــه 
روش سیسـتم های R.O  فعالیت مسـتمر داشـته 
اسـت. ایـن دسـتگاه هـا در سیسـتم هـای تصفیه 
آب دریـا S.W، سیسـتم هـای ضد عفونـی کننده 
توسـط اشـعه فرابنفـشU.V، سـختی گیـری آب 
جهـت عـدم ایجـاد رسـوب در مخـازن و بویلرهـا 
توسـط  گرمایشـی  سرمایشـی  هـای  سیسـتم  و 
هـای  پمـپ  ارائـه  و  مغناطیسـی  گیـر  سـختی 
تزریـق اسـید و مـواد شـیمیایی و کارتریـج هـای 
P.P کـه در بخـش های بهداشـتی، آشامیدنـــی، 

پتروشـیمی،  دارویـــی،  غذایــــــی،  صنعتـی، 
دامپـروری، کشـاورزی، مرغـداری و گلخانه قابل 

ارائـه می باشـد. 

خدمات قابل ارائه شرکت فراسارینا
سـاخت، نصـب، راه انـدازی و راهبری سیسـتم های 
تصفیـه آب و آب شـیرین کـن و نمک زدایی آب شـور 
و لـب شـور.  ارائـه سـختی گیرهـای مغناطیـس دائم 
سـرامیکی S2flow ویـژه سیسـتم هـای سرمایشـی 
و گرمایشـی. سـاخت، نصـب، راه انـدازی و راهبـری 
 .R.O سیسـتم هـای آب شیریــــن کـن بـــــه روش
سیسـتم هـای دیونایـــــزر و آب مقطرســـــازی در 
ظرفیـت های مختلف توسـط سـتون هـای آنیونی و 
کاتیونـی. آب مقطرسـازی در ظرفیـت هـای مختلف 
R.O دو مرحلـه ای. سیسـتم  هـای  توسـط سـتون 
اشـعه  بـا  زدایـــــی  میکـروب  و  استریلیـــزاسیون 
فرابنفش U.V. عرضه ممبران های صنعتـــی B.W  در 
سـایزهای مختلـف بـا مـارک FILMTEC-CSM. عرضـه 

.Pressure vessels محفظـه هـای تحـت فشـار
ارائـه پمـپ هـای کلـرزن و تزریق مـواد شـیمیایی در 
لیتـر هـا و فشـارهای متفـاوت . ارائه انـواع فیلترهای 
میکرونی دیسـکی )در سایزها و ظرفیت های مختلف( 

سیستم اسمز معکوس 
اسـت  فیــــزیکی  فرآینـــد  یـک  معکـوس  اسمــــز 
کـــه مـی توانـد از یـک محلـول بـه کمـک غشـــاء 
تـــــراوا حـالل تقریبـا خالـص تهیـــــه کنـد.  نیمـه 
ایـن پدیـده مـی توانـد 99 درصـد از محلـول TDS و 
ایـن  کنـد.  حـذف  را  محلـول  در  موجـود  کلوییـدی 
بـه  احتیـاج  کـه  صنعتـی  هـر  در  تقریبـا  تکنولـوژی 
تفکیـک مـواد حـل شـده باشـد )معموالحـالل، آب 
اسـت( عمومیـت  پیـدا کـرده اسـت. متـداول تریـن 
در تهیـه آب خالـص اسـت.   )R.O( مـورد اسـتفاده
آب  تصفیـه  اساسـی  هـای  روش  از  معکـوس  اسـمز 
نیمـه هـادی هـا، تجهیـزات  کـه در سـاختن  اسـت  
قـرار  اسـتفاده  مـورد   ... و  دارویـی  پزشـکی،صنایع 

گیـرد. می 

در فرآینـد )R.O ( از یـک پمـپ و غشـا نیمه تراوا 
اسـتفاده می شـود.پمپ نیـروی رانـش را مهیا و 
غشـا نیمـه تـراوا  مـی مانـد و از ایـن کار موجـب 
تغلیـظ جریـان در پشـت غشـا مـی شـود کـه در 
پسـاب  خروجـی  از  شـده  تغلیـظ  آب  سیسـتم 

تخلیـه مـی گـردد.

R.O کاربردهای تکنولوژی
درصنایـع تهیه آب صنعتـی در بویلرها، کولینگ 
تـاور و کلیـه سیسـتم هـای حرارتـی و برودتـی. 
تهیـه آب جهـت مصـارف دارویـی و بیولوژیکـی. 
تهیـه آب مـورد مصـرف در صنایـع نفـت و گاز، 
سـازی آب  هـا.  شـیرین  پتروشـیمی و نیـروگاه 
شـور و سـنگین جهت نوشـیدن و صنعت. تامین 
متنـوع  محصـوالت  تهیـه  جهـت  مناسـب  آب 
نهایـی  تصفیـه  نوشـیدنی.  و  غذایـی  صنایـع  در 
نیـاز در رنـگ  پسـاب صنعتـی. تهیـه آب مـورد 
سـازی، باطـری سـازی، و درصنایـع السـتیک و 
پالسـتیک، آرایشـی و بهداشـتی. تهیه آب مورد 
نیاز در سیسـتم هـای مدار باز و بسـته وکوره های 

القایـی. 

 R.O مزیت استفاده از تکنولوژی
 اقتصـادی بودن سیسـتم اسـمز معکوس نسـبت 
بـه روش های دیگـر. مصرف انرژی کمتر نسـبت 
بـه روش هـای تقطیـری. عـدم عبـور باکتـری ها، 
ویـــــروس هـا و مـــواد تـب زا )pyrogenic( از 
ممبـران. امـکان بازگردانـدن آب غلیـظ حاصلـه 
آب  از  مجـدد  اسـتفاده  یـا  و  زیسـت  محیـط  بـه 

دسـتگاه . دارای اسـتاندارد بیـن المللـی . 

شرکت آب و فاضالب روستایی

استان کرمان

پـروژه های افتتاحی در هفته دولت سال 94

تعداد روستا

3

2

8

17

13

19

4

12

5

15

3

2

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

120

خانوار

84

850

1800

676

438

880

235

1000

46

598

69

147

120

130

108

95

207

178

200

65

97

16

50

8089

کلیات عملیات پروژه
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عنوان پروژه

تامین آب آشامیدنی مجتمع سرگز سیاهانی

تامین آب آشامیدنی مجتمع دولت آباد

تامین آب آشامیدنی مجتمع هشت قریه

تامین آب آشامیدنی مجتمع سبزوئیه

فاز اول تامین آب آشامیدنی مجتمع مرغك

فاز اول تامین آب آشامیدنی مجتمع قنات ملك

تامین آب آشامیدنی مجتمع بیدکردوئیه

تامین آب آشامیدنی مجتمع سیریز

تامین آب آشامیدنی مجتمع چاه زهرا

فاز دوم تامین آب آشامیدنی مجتمع آبدر

فاز اول تامین آب آشامیدنی مجتمع

حسین آباد خدابنده

تامین آب آشامیدنی مجتمع راین قلعه مارز

تامین آب آشامیدنی مجتمع  ده باال

تامین آب آشامیدنی مجتمع قناتغستان

تامین آب آشامیدنی مجتمع

همقاوند پای سیب

تامین آب آشامیدنی روستای کل آباد و جهاداباد

تامین آب آشامیدنی حسین اباد جدید

تامین آب آشامیدنی چاه حاجی 

تامین آب آشامیدنی سهران 

تامین آب آشامیدنی گهرك

تامین آب آشامیدنی روستای وحدت3

تامین آب آشامیدنی روستای جوزوئیه

تامین آب آشامیدنی روستای هجرت

                                                       جمع کل
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بم
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جیرفت

جیرفت

کهنوج
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بافت

ریگان
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)میلیون ریال(
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12994
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان همدان

بهره برداری از8 پروژه تامین آب شرب
در روستاهای استان همدان

   مهنــدس مومیونــد در ادامــه افــزود: هــم زمــان 
بــا هفتــه دولــت 8 پــروژه آبرســانی در روســتاهای 

اســتان بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی ایـن پروژه ها را شـامل: روسـتاهای کرتیـل آباد 
در شهرسـتان مالیـــــــر، یلفـان، عبدالرحیــم و 
گنبـد در شـهر سـتان همـدان، طـاوه و سـناج در 
شهرسـتان  در  آبـاد  داق  فامنیـن،  سـتان  شـهر 
کبودرآهنگ، قره بالغ در شهرسـتان رزن دانسـت 
وتصریـح کرد : بـرای این پروژه هـا مبلغ حدود 20 

میلیـون ریـال هزینـه گردیـده اسـت.
 مدیرعامــل شــرکت آبفــار از بدهــی ســه میلیــارد 
تومانــی مشــترکان ایــن شــرکت خبــرداد و گفــت: 
براســاس اعــالم منابــع رســمی 18 هــزار چــاه 
مجــاز و غیــر مجــاز در اســتان همدان وجــود دارد. 
وی  بــا بیــان اینکــه براســاس سرشــماری عمومــی 
نفــوس و مســکن در ســال 1390 هــزار و 71 روســتا 
در اســتان همــدان وجــود دارد کــه 934 روســتای 
آن بــاالی 20 خانــوار جمعیــت دارنــد، افــزود: 
ــش  ــت بی ــا جمعی ــدان ب ــتان هم ــتاهای اس روس
از71۶ هزارنفــر 41 و نیــم درصــد جمعیــت اســتان 

را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
مهنــدس مومیونــد بــا اشــاره بــه اینکــه 155 هــزار 
مشــترک در قالــب 764 روســتا تحــت پوشــش 
خدمــات شــرکت آبفــار قراردارنــد، اظهارداشــت: 
ــرکت  ــه ش ــتایی ب ــترکان روس ــی مش ــزان بده می
آبفــار اســتان همــدان ســه میلیــارد تومــان اســت. 
روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــش  ــه بی ــان اینک ــا بی ــه ب ــدان در ادام ــتان هم اس
از 99 درصــد جمعیــت روســتایی اســتان دارای 
تاسیســات آبرســانی و یــک درصــد نیــز فاقــد 
شــرب  آب  ابرازداشــت:  هســتند،  تاسیســات 
روســتاهای اســتان ازطریــق  900 حلقــه چــاه 

مهندس حبیب مومیوند
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان

عمیــق، نیمــه عمیــق و دســتی و همچنیــن 400 
چشــمه و قنــات تامیــن مــی شــود.

مهنــدس مومیونــد بــا اشــاره بــه اینکــه نیمــی از 
قنــوات و چشــمه هــای اســتان همــدان خشــک شــده 
اســت، یادآورشــد: آب شــرب هیــچ یک از روســتاهای 

اســتان همــدان از طریــق ســد تامیــن نمــی شــود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بیــش از چهــار هــزار 
و دو  روســتایی  انتقــال آب  کیلومتــر شــبکه  و100 
هزارکیلومتــر خــط انتقــال و پمپــاژ در اســتان همــدان 
موجوداســت، عنــوان کــرد: عمــر مفیــد بخشــی ازایــن 

ــان رســیده اســت. ــه پای شــبکه هــا ب
 121 حــدود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
جــود  همــدان  اســتان  در  مخــزن  هزارمترمکعــب 
ــه تعمیــر  دارد، گفــت: بخشــی از ایــن مخــازن نیــاز ب
و بازســازی و بخشــی نیــز نیازمنــد نوســازی هســتند.

هــای  بــه مجتمــع  مهنــدس مومیونــد همچنیــن 
آبرســانی اســتان همــدان اشــاره کــرد و بــا بیــان ایــن 
ــتایی  ــت روس ــد جمعی ــه ۴۶ درص ــع ب ــه 58 مجتم ک
اســتان خدمــات رســانی مــی کننــد، افــزود: مجتمــع 
ــش  ــت پوش ــتا را تح ــا 32 روس ــه ت ــانی س ــای آبرس ه
ــب  ــتا درقال ــون 443 روس ــم اکن ــد و ه ــی دهن ــرار م ق
مجتمــع  تعــداد  ایــن  خدمــات  از  نفــر  هــزار   313

ــند. ــی باش ــد م ــره من ــانی به آبرس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ــت،  ــه اس ــال مطالع ــع در ح ــش از 20 مجتم ــرح بی ط
ــه کاری  ــت برنام ــع در اولوی ــت: 19 مجتم اظهارداش
ایــن شــرکت قــرار دارنــد و براســاس پیــش بینــی هــا و 
بــا تامیــن اعتبــارات ملــی و اســتانی در ســال 94 تــا 95 

ــرداری خواهنــد رســید. ــه بهــره ب ب
وی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای تکمیل این تعــداد مجتمع 
58 میلیــارد تومــان اعتبــار نیازاســت، یادآورشــد: 
ایــن تعــداد مجتمــع آبرســانی 198 روســتای اســتان 

در قالــب 174 هــزار نفــر را تامیــن مــی کننــد.
روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همــدان بــا تاکیــد برایــن کــه متوســط 
دنیاســت  ســوم  یــک  ایــران  در  هــا  بارندگــی 
ــر دنیاســت،  درحالــی کــه میــزان تبخیــر ســه براب
عنــوان کــرد: وضعیــت آب در اســتان و کشــور 
بحرانــی اســت بــه طــوری کــه میــزان بارندگــی در 
ســال جــاری درمقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 93 
بیــش از ۴۰ درصــد کاهــش داشــته و در ایــن زمینه 
ــود. ــام ش ــی انج ــای دقیق ــزی ه ــه ری ــد برنام بای

مهنــدس مومیونــد بــا بیــان ایــن کــه مقــدار آبی که 
از چــاه هــای مجــاز و غیــر مجــاز اســتان برداشــت 
مــی شــود بــه انــدازه ای اســت در صــورت مســاعد 
ــه رو  ــی روب ــش آب ــا چال ــاز ب ــا ب ــی ه ــودن بارندگ ب
خواهیــم بــود، گفــت: براســاس اعــالم منابــع 
رســمی 18 هــزار چــاه مجــاز و غیــر مجــاز در 
اســتان همــدان وجــود دارد کــه بیــش از 92 درصد 
در زمینــه کشــاورزی، پنــج درصــد شــرب و دو 
درصــد هــم در زمینــه صنعــت برداشــت مــی شــود.

هــای  چــاه  کــردن  دار  بــرق  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزی، آبیــاری بارانــی و آبیــاری تحــت فشــار 
زمیــن هــای کشــاورزی در صورتــی مفیــد خواهــد 
بــود کــه میــزان برداشــت از آب هــای زیــر زمینــی 
کاهــش یابــد کــه امیدواریــم سیاســت گــذاران 
بخــش کشــاورزی آبیــاری تحت فشــار را کــه منجر 
بــه کاهــش مصــرف آب در ایــن حــوزه مــی شــود را 
در بیــن کشــاورزان نهادینــه کننــد و در ایــن زمینــه 

ــد. ــر بگیرن ــی در نظ ــوق های مش
مهنــدس مومیونــد تاکیدکــرد: در صــورت رعایــت 
هــای زیرزمینــی شــاهد  نکــردن برداشــت آب 
ــدن  ــی ش ــت بیابان ــا و در نهای ــدن آنه ــک ش خش

ــود. ــم ب ــق خواهی مناط
ــردم  ــرف م ــوه مص ــه نح ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
هنــوز تغییرنکــرده اســت و از آب شــرب بهداشــتی 
ــه و  ــاغ و باغچ ــاری ب ــون آبی ــی همچ ــرای مصارف ب
غیــره اســتفاده مــی کننــد، گفــت: در ایــن زمینــه 
بایــد فرهنــگ ســازی هــای الزم از طریــق صــدا و 
ســیما، مطبوعــات و سایردســتگاه هــای فرهنگــی 
انجــام شــود چــرا کــه آب و نابــودی آب هــای 
ــه مســائل  ــه هیــچ وجــه ارتباطــی ب ــر زمینــی ب زی
ــدارد بلکــه یــک بحــث ملــی اســت کــه  سیاســی ن

ــد. ــدا کنن ــد درآن ورود پی ــه بای هم
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
ــه  ــه در زمین ــن ک ــد برای ــا تاکی ــه ب ــدان در ادام هم
آب بایــد دانشــگاهیان و پژوهشــگران ورود پیــدا 
ــد،  ــدا کن ــود را پی ــی خ ــگاه واقع ــا آب جای ــد ت کنن
ــه  ــگاهی در زمین ــه دانش ــان نام ــت: پای اظهارداش
ــم  ــذا امیدواری ــدارد ل ــود ن ــتان وج ــی اس ــع آب مناب
در ایــن زمینــه دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه هــا 

 به گـزارش روابط عمومی شـرکت آب و فاضالب 
حبیـب  مهنـدس  همـدان،  اسـتان  روسـتایی 
مومیونـد مدیرعامـل شـرکت در آسـتانه هفتـه 
دولـت ضمـن گرامیداشـت یاد وخاطر شـهیدان 
رجایـی و با هنـر، از آنها بعنوان انسـانهای آزاده 
ای یـاد نمـوده و بـر ادامـه راه ایـن عزیـزان در 

انجـام امـور اداری و زندگـی تاکیـد نمودند. 

ورود پیــدا کننــد و مســائل و مشــکالت و حقایق آب 
اســتان بــه خصــوص آب روســتایی را بازگــو کننــد.
مهنــدس مومیونــد درادامــه بــا بیــان ایــن کــه 
بحــث اقتصــادی آب مغفــول مانــده اســت، عنــوان 
کــرد: آب هیــچ نقشــی در اقتصــاد خانوارهــا نــدارد 
بطــوری کــه روســتاییان فقــط یــک دهــم قیمــت 
ــی  ــد در حال ــی کنن ــت م ــده آب را پرداخ ــام ش تم
کــه بــه دلیــل پراکندگــی روســتاها تامیــن آب 
ــت. ــهری اس ــر از آب ش ــران ت ــیار گ ــتاها بس روس

وی بــا تاکیــد برایــن کــه آب یــک کاالی اقتصــادی 
ــه یــک بحــث امنیتــی تبدیــل  اســت کــه اکنــون ب
ــت  ــی آن پرداخ ــت واقع ــد قیم ــت و بای ــده اس ش
شــود، ابرازداشــت: سیاســت کلــی وزارت نیــرو 
نیــز در بخــش آب مدیریــت مصــرف اســت و مــا و 
ــرب را از  ــادل و آب ش ــرف را متع ــد مص ــردم بای م

ــم. ــدا کنی ــی ج ــاورزی و صنعت آب کش
روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همــدان در بخشــی از صحبــت هایــش بــه 
ســالمت آب شــرب روســتایی اشــاره کــرد و گفــت: 
کیفیــت و ســالمت آب خــط قرمــز ماســت و در 
ــار  ــت را در اختی ــا کیفی ــه آب ب ــتیم ک ــالش هس ت

ــم. ــرار دهی ــتاییان ق روس
ــواره  ــتایی هم ــرب روس ــزود: آب ش ــد اف مومیون
در هشــت آزمایشــگاه موجــود در امــور آبفــار 
و  اســتان  ســتاد  و  تابــه  هــای  شهرســتان 
همچنیــن توســط مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

روســتاها تســت مــی شــود.
ــت  ــطح بهداش ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
عمومــی در روســتاها بــا شــهر یکــی شــده اســت، 
دلیــل وســعت  بــه  اظهارداشــت: در روســتاها 
از  بیشــتر  آب  مصــرف  حیــاط  و  ســاختمان 
ــگ  ــث فرهن ــه دربح ــن زمین ــت و در ای شهرهاس

ســازی مشــکل داریــم.
مهنــدس مومیونــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه مصــرف 
ــرف  ــوی مص ــر الگ ــی دو براب ــتاها گاه آب در روس
ــرف در  ــل مص ــه دلی ــز ب ــع نی ــتر مواق ــت و بیش اس
ــت: در  ــت، اظهارداش ــتی اس ــر بهداش ــوارد غی م
دنیــا الگــوی مصــرف بــه طــور متوســط بــرای 
یــک نفــر 80 تــا 120 لیتــر در هــر شــبانه روز اســت 
درحالــی کــه ایــن میــزان در ایــران کــه بــا بحــران 

ــت. ــتر اس ــیار بیش ــت بس ــه اس ــی مواج ــم آب ک
وی دیگــر مشــکل شــرکت آبفــار را انشــعابات 

غیرمجــاز عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه در ســال 
ــتاهای  ــاز در روس ــر مج ــعاب غی ــداد 500 انش 92 تع
اســتان شناســایی شــده بــود کــه ایــن میــزان در ســال 
ــه شــش هــزار انشــعاب افزایــش یافــت، گفــت:  93 ب
اکنــون بــرآورد مــی کنیــم که حــدود 20 هزار انشــعاب 
ــی  ــالش م ــه ت ــود داردک ــتاها وج ــاز در روس ــر مج غی
کنیــم ضمــن شناســایی آنهــا نســبت بــه مجــاز کــردن 

ــم.  ــدام نمایی ــاز اق ــر مج ــعابات غی ــن انش ای
مهنــدس مومیونــد در ادامــه بــه اعتبارات شــرکت آب و 
فاضــالب روســتایی نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در ســال 
هــای 91 و  92 اعتبــارات ملــی شــرکت آب و  فاضالب 
روســتایی اســتان همــدان کاهــش یافتــه بــود و همین 

منجــر بــه عــدم بازســازی زیــر ســاخت هــا شــد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه درســال93 بــا توجــه 
ــت تدبیــر و امیــد در بخــش روســتایی و  ــگاه دول ــه ن ب
ــاری  ــف اعتب ــک ردی ــتایی ی ــه روس ــه جامع ــس ب مجل
ــد  ــب ش ــانی تصوی ــای آب رس ــع ه ــرای مجتم ــژه ب وی
بطــوری کــه اعتبــارات مصــوب ســال93 در مقایســه بــا 

ــت. ــش یاف ــر افزای ــار براب ــال 93 چه س
ــوب  ــارات مص ــزان اعتب ــار می ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ســال93 ایــن شــرکت  را 38 میلیــارد تومان اعــالم کرد 
و ابرازداشــت: از ایــن میــزان اعتبارمصــوب حــدود ۵۰ 
درصــد معــادل 18 میلیــارد تومــان تخصیــص یافــت. 
و یادآورشــد: ســال گذشــته 89 درصــد از اعتبــارت 
ــرکت  ــن ش ــتانی ای ــارات اس ــد از اعتب ــی و 11 درص مل

تخصیــص یافــت.
ــرای تکمیــل  ــد اعتبــار مــورد نیــاز ب مهنــدس مومیون
پــروژه هــای آبرســانی بــه روســتاهای اســتان را بیــش 
از 160 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت: در حــال 
حاضــر شــرکت آبفــار 119 پــروژه کوچــک، متوســط و 
بــزرگ بــا 10 میلیــارد تومــان هزینــه در دســت اقــدام 

دارد.
مهنــدس مومیونــد بــه اعتبــارات ســال94 نیــز اشــاره 
کــرد و اظهارداشــت: بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه دولــت به 
روســتاها و تاکیــد نمایندگان مجلس میــزات اعتبارات 
مصــوب امســال در مقایســه باســال 94 حــدود دو برابر 
افزایــش یافتــه اســت کــه اگــر محقــق شــود بســیاری از 

مشــکالت آب روســتایی حــل خواهــد شــد.
وی حفــر ۴۶ حلقــه چــاه جدیــد، اجــرای 13 هزارمتــر 
ــض و  ــالح، تعری ــر اص ــرق، 15 کیلومت ــال ب ــط انتق خ
ــات  ــمه و قن ــته چش ــی ۵۶ رش ــبکه، الیروب ــاد ش ایج
و احــداث 2هــزار متــر مکعــب مخــزن را از جملــه 

اقدامــات انجــام شــده درســال جــاری عنــوان کــرد.
مهنــدس مومیونــد بــه آبرســانی ســیار به روســتاها 
نیــز اشــاره کــرده و ابرازداشــت: میــزان آبرســانی 
ســیار از 200 روســتا درســال 92 بــه 60 روســتا در 
ــدود  ــه ح ــز ب ــال نی ــت و امس ــش یاف ــال 93 کاه س
40 روســتا کــه جمعیتــی حــدود شــش درصــد 
جمعیــت روســتایی اســتان را تشــکیل مــی دهنــد 

بــا تانکــر آبرســانی شــده اســت.
ــا  ــی را ب ــت های ــال 94 اولوی ــه داد: در س وی ادام
ــرده  ــن ک ــای تعیی ــداری ه ــا و فرمان ــداری ه بخش
ایــم و در ایــن راســتا کارفرهنگ ســازی درمســاجد 

و مــدارس روســتایی انجــام شــد.
روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همــدان همچنیــن از برگــزاری کالس های 
آموزشــی بــرای آبدارهــا خبــر داد و یادآورشــد: در 
ــا  ــتان ب ــتاهای اس ــدار در روس ــتا 370 آب ــن راس ای

ــد. شــرکت آبفــار همــکاری دارن
ــوال  ــه س ــخ ب ــه در پاس ــد درادام ــدس مومیون مهن
ــزان  ــه می ــوار چ ــد تال ــه س ــگاران ک ــی از خبرن یک
از آب روســتاها را تامیــن خواهــد کــرد، گفــت: در 
برنامــه ســد تالــوار بــرای اســتان همــدان آبرســانی 
بــه حــدود 56 روســتا )حــدود 6میلیــون متــر 

ــت. ــده اس ــاظ گردی ــب( لح مکع
وی بــه بحــث فاضــالب روســتایی نیــز اشــاره کــرده 
و افــزود: پــروژه شــبکه فاضــالب در ســه فعالیــت 
ــود  ــام ش ــد انج ــه بای ــال و تصفی ــع آوری، انتق جم
تاکنــون در  بــودن آن  پرهزینــه  بــه دلیــل  کــه 
ــردم از  ــت و م ــده اس ــاز نش ــتان آغ ــتاهای اس روس

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای جذب ــاه ه چ
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــد در پای ــدس مومیون مهن
اقداماتــی در هشــت روســتای بــاالی ســد اکباتــان 
ــه  ــا ب ــک از آنه ــچ ی ــون هی ــا تاکن ــده ام ــام ش انج
اظهارداشــت:  اســت،  نرســیده  بــرداری  بهــره 
ــرای  ــی ب ــار مل ــان اعتب ــون توم ــدود 800 میلی ح
فاضــالب روســتایی بــه آبفــار اســتان همــدان 
اختصــاص داده شــده کــه در روســتاهای ارزانفود، 

ــد. ــی باش ــام م ــال انج ــروژه در ح ــن پ ای
روســتایی  وفاضــالب  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتاندار  ــکاری اس ــان از هم ــدان در پای ــتان هم اس
محتــرم و معاونیــن ایشــان، مجمــع نماینــدگان، 
و  تشــکر  اســتان  شهرســتانهای  فرمانــداران 

نمودنــد. قدردانــی 

یم
ید

دان
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          زنده  
ب هرچیزی را                                
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شرکت توزیع نیروی برق

استان گیالن

   )جدول تعداد پروژه های تقویت شبکه های برق رسانی شهری و روستایی در هفته دولت(

   )جدول تعداد پروژه های تامین برق روستایی در هفته دولت(

پـروژه های قابل افتتـاح
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

در هفته دولت سال 1394

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

تعداد پروژه

63
24
23
10
5

36
7

56
19
50
10
16
9

16
24
16

384

شهرستان

رشت
الهیجان

آستانه
سیاهکل
لنگرود
رودسر
املش
انزلی
تالش

رضوانشهر
ماسال
آستارا

صومعه سرا
رودبار
فومن
شفت

جمع کل

اعتبار هزینه شده)میلیون ریال(

30852
6810

11387
3723
3000

10181
5880

28425
7224
8484
2040
7686
3595
5363
6092

14280
155022

ردیف

1
2
3

محل جغرافیایی

شهرستان رضوانشهر) روستای خیل گوان(
شهرستان رضوانشهر) روستای  دشت میان(
شهرستان رضوانشهر ) روستای  سیاه بیل(

جمع کل

نام پروژه

تامین برق روستایی
تامین برق روستایی
تامین برق روستایی

اهداف اجرایی پروژه

تامین برق مناطق محروم و کوهستانی/  با انرژی خورشیدی
تامین برق مناطق محروم و کوهستانی/  با انرژی خورشیدی
تامین برق مناطق محروم و کوهستانی / با انرژی خورشیدی

میزان اعتبار ارزی و ریالی پروژه
)میلیون ریال(

1560
2860
1300
5720

اعتبار کل هزینه شده 160742 میلیون ریالتعداد کل پروژه های شرکت در هفته دولت 387 پروژه
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان خراسان رضوی

شـرکت آب و فاضالب روسـتایی خراسـان رضوی، با 
هـدف تأمین آب شـرب سـالم و بهداشـتی در سـطح 
و  گرفتـه  اسـتان در سـال 1377 شـکل  روسـتاهای 
در حـال حاضـر بـا دارا بـودن تشـکیالت اجرایـی بـا 
عنـوان امـور آب و فاضـالب روسـتایی در 28 مرکـز 
بـه  شهرسـتان در جهـت خدمـات رسـانی مناسـب 

مـردم روسـتاهای اسـتان فعالیـت مـی نمایـد. 
نگهــداری و بهــره بــرداری از شــبکه هــای آب شــرب 
روســتایی، توســعه و بازســازی شــبکه هــای آب 
ــع  ــامیدنی و دف ــات آب آش ــداث تأسیس ــرب،  اح ش
بهداشــتی فاضــالب و همچنیــن آبرســانی ســیار بــه 
روســتاهای فاقــد آب شــرب بــا کیفیــت از جملــه 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــای ای ــت ه فعالی
ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــا دارا بــودن 7 هــزار و 
880 کیلومتــر خــط انتقــال و 12 هــزار و 94 کیلومتــر 
شــبکه توزیــع و همچنیــن 2102 بــاب مخــزن بــا 
ــك  ــش از ی ــب، بی ــزار و 22 مترمکع ــت 303 ه ظرفی
ــب  ــت را در قال ــر جمعی ــزار نف ــد ه ــون و پانص میلی
افــزون بــر 550 هــزار مشــترك در 2 هــزار و 411 
روســتای اســتان، تحــت پوشــش خدمات خــود دارد 
کــه از ایــن نظــر، رتبــه اول را در بیــن شــرکت هــای 
ــت. ــور داراس ــر کش ــتایی سراس ــالب روس آب و فاض

ــتاهای  ــردم روس ــرب م ــده آب ش ــن کنن ــع تأمی مناب
تعــداد،  ایــن  از  کــه  بــوده  مــورد   1395 اســتان، 
ــای  ــاه ه ــی )چ ــر زمین ــی زی ــع آب ــورد مناب 1136 م
عمیــق و دســتی( بــوده و 259 مــورد نیــز منابــع آبــی 

سطحی)چشــمه و قنــات( اســت.
در حال حاضر متوسـط کیفیت و بهداشـت آب شـرب 
روسـتاهای اسـتان در بخش پایش عوامل شیمیایی، 
99 درصـد و مطلوبیـت میکروبی، 98 درصد اسـت که 
ایـن شـاخص هـا بـه ترتیـب 18 و 7 درصـد جلوتـر از 

اهـداف تعییـن شـده در برنامه می باشـد.
این شـرکت با دارا بودن تعداد 24 واحد آزمایشـگاهی 
در قالب 17 آزمایشـگاه باکتریولوژی، دو آزمایشگاه 
فیزیکوشـیمیایی، یـک آزمایشـگاه ریزآالینده های 
آلـی، یک آزمایشـگاه ریزآالینده هـای معدنی، یک 
و  بیولـوژی  آزمایشـگاه  یـک  فاضـالب،  آزمایشـگاه 

یـک آزمایشـگاه آالینـده هـای کربنـی کیفیـت آب 
پایـش  مـورد  را  اسـتان  روسـتاهای  مـردم  شـرب 
قـرار داده، بـه طـوری کـه آب شـرب توزیع شـده در 
روسـتاهای اسـتان از کیفیت مطلـوب و قابل قبولی 
برخـوردار بـوده و ایـن شـرکت طـی سـالیان اخیـر 
کنتـرل  برتـر  هـای  رتبـه  بـه کسـب  موفـق  همـواره 
فاضـالب  و  آب  هـای  شـرکت  بیـن  در  آب  کیفیـت 

روسـتایی سراسـر کشـور شـده اسـت.
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی خراسـان رضـوی 
در راسـتای جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضـالب 
در روسـتاها نیـز تاکنـون نسـبت بـه انجـام عملیـات 
اجرایـی و بهـره بـرداری از سیسـتم هـای فاضـالب 
در 3 روسـتا بـا جمعیتـی افـزون بـر4 هـزار نفـر اقدام 
نمـوده و اجـرای پـروژه فاضـالب روسـتایی 2 روسـتا 
در شهرسـتان هـای مشـهد و زاوه را در دسـت اقـدام 
دارد. ضمـن اینکـه از محل تسـهیالت بانک توسـعه 
و  آوری  جمـع  شـبکه  تفصیلـی  مطالعـات  اسـالمی 
تصفیـه فاضـالب 5 روسـتای اسـتان نیـز انجام شـده 
و اقدامـات اجرایـی آن از سـال آینده آغاز می شـود.

همچنیـن برای نخسـتین بـار در دولت تدبیـر و امید، 
ایـن شـرکت در راسـتای اسـتفاده بیـش از پیـش از 
تـوان بخـش خصوصی، احیـا، بهـره بـرداری و انتقال 
قالـب  را در  پـروژه  آبرسـانی 3  )R.O.T( تأسیسـات 
خریـد تضمینی آب براسـاس بند " الف" مـاده )142( 
قانـون برنامـه پنجـم توسـعه، از طریق انجـام مناقصه 
عمومـی در دسـت اقـــــدام دارد کـه ایـن پـــــروژه ها 
شـامل تاسیسـات آبرسـانی مجتمع گوجگی مشـهد، 
تاسیسات آبرسـانی مجتمع دشت باخرز و تأسیسات 
آبرسـانی مجتمع روسـتایی نوبهار  برجک شهرسـتان 
بردسـکن بـوده که در مجموع 105 روسـتا با جمعیتی 
افـزون بـر 160 هزار نفر و اعتباری بالغ بر 335 میلیارد 

ریـال را شـامل می شـود.
  از جملـه افتخـارات و دسـتاوردهای ایـن شـرکت در 
سـال های اخیر مـی توان به مـوارد ذیل اشـاره نمود:

   کسـب رتبـه اول ارزیابـی عملکـرد در بیـن شـرکت 
های آب و فاضالب روسـتایی کشـور طی دو سال اخیر

   کســب رتبــه اول در بخــش کنتــرل کیفیــت آب در 
بیــن شــرکت هــای آب و فاضــالب روســتایی سراســر 

کشــور طــی شــش ســال اخیــر
   کســب رتبــه برتــر در نخســتین جشــنواره آگاهــی 
بیــن  در  نیــرو  وزارت  ســازی  فرهنــگ  و  بخشــی 
شــرکت هــای آب و فاضالب روســتای سراســر کشــور

   کسـب رتبـه سـوم اجـرای برنامـه هـای مدیریـت 
مصـرف انـرژی در بیـن شـرکت هـای آب و فاضـالب 

روسـتایی سراسـر کشـور
   کســب رتبــه برتــر در زمینــه ترویــج فرهنــگ 
عفــاف و حجــاب و نمــاز در بیــن شــرکت هــای آب و 

ــور ــالب کش فاض
   کســب رتبــه اول در زمینــه پیشــرفت فیزیکــی 
ــی  ــر فن ــیابی دفت ــج ارزش ــاس نتای ــر اس ــا ب ــروژه ه پ

ــر ــای اخی ــال ه ــی س ــتانداری ط اس
   دریافــت گواهینامــه سیســتم ایمنــی و بهداشــت 
 ICR موسســه  از   18001  OHSAH ای  حرفــه 
ــامه  ــازی و اخذگواهینــ ــاده س ــان و پی انگلستــــــ
ISO/IEC 17025 از مؤسســه ASCB انگلســتان

بهره بـرداری از 49 پـروژه آب و فاضالب روسـتایی 
خراسـان رضـوی در هفتـه دولت سـال جاری

  همچنیـن همزمـان بـا ایـام هفتـه دولـت تعـداد 49 
اسـتان  سـطح  در  روسـتایی  فاضـالب  و  آب  پـروژه 
خراسـان رضـوی بـا اعتبـاری بالـغ بـر 231 میلیـارد 
ریـال بـه بهـره بـرداری مـی رسـد کـه بیـش از 66 هزار 
نفـر در 102 روسـتای اسـتان را از خــــدمات شـرکت 
آب و فاضـالب روستایــــی خراسـان رضوی بهره مند 

مـی سـازد.
از این تعداد، 48 پروژه مربوط به آبرسـانی روسـتایی 
بوده که در 21 شهرسـتان و 101 روسـتای اسـتان به 
بهـره برداری خواهد رسـید کـه برای انجـام آن ها در 
مجمـوع، 156 کیلومتـر خـط انتقـال و 115 کیلومتـر 
شـبکه توزیـع اجـرا و 35 بـاب مخزن ذخیـره با حجم 

7 هـزار و 55 مترمکعب احداث شـده اسـت.
 حفـر 30 حلقـه چـاه بـا آبدهـی 186 لیتـر بـر ثانیـه، 
احداث 311 حوضچه و سـاخت 24 ایسـتگاه پمپاژ از 
دیگـر مشـخصات پـروژه هـای افتتاحی هفتـه دولت 

سـال جاری اسـت.
همچنین در این هفته پروژه فاضالب روستای زرقان 
نیز با تحت پوشش داشتن حدود 2 هزار نفر به بهره 
برداری می رسد که در راستای اجرای آن 27 کیلومتر 
لوله گذاری فاضالب انجام شده، 680 عدد سپتیک 
تانک و570 فقره انشعاب فاضالب نصب شده و یک 

باب تصفیه خانه فاضالب نیز احداث شده است.
در  شـده  انجـام  اقدامـات  مجموعـه  بـا  امیدواریـم 
خدمـت رسـانی بـه مردم شـریف روسـتاهای اسـتان 
توانسـته باشـیم گامـی موثـر در راسـتای همدلـی و 

همزبانـی دولـت و ملـت برداریـم. 

اقدامات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی در سال
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان خراسان جنوبی

  همزمان با هفته دولت ؛

 افتتـاح و بهره بـرداری از 22 پـروژه آبرسانی 
روستایی در خراسان جنوبـی 

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
خراســان جنوبــی گفــت: ضمــن گرامیداشــت 
و  باهنــر  و  رجایــی  شــهیدان  خاطــره  و  یــاد 
ــانی  ــروژه  آبرس ــت، 22 پ ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
و  افتتــاح  مــورد  اســتان  ســطح  در  روســتایی 

ــرد. ــی گی ــرار م ــرداری ق ــره ب به
علــی اکبــر بســکابادی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــانی  ــعه آبرس ــش توس ــا در دو بخ ــروژه ه ــن پ ای
بازســازی  و  اصــالح  همچنیــن  و  روســتایی 
اســت، اظهــار داشــت: اعتبــار کل ایــن پروژه هــا 
بالــغ بــر 68 میلیـــــــارد و 900 میلیــون ریــال 

ــد. ــی باش م
ــرداری  ــره ب ــه به ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
شــامل  پخــت  مجتمــع  آبرســانی  پــروژه  از 
کالتــه  و  کرمانــی  کالتــه  کپوگــز،  روســتاهای 
ــود،  ــی ش ــاز م ــه آغ ــتان سربیش ــات شهرس حی
تصریــح کــرد: مجتمــع هــای آبرســانی چرمــه - 
نــوده شهرســتان سرایــــــــان بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 26 میلیــارد و 925 میلیـــــــون ریـــــــال و 
بــر 243خانــوار، مجتمــع  بالــغ  بهــره منــدی 
بــا  نهبنــدان  شهرســتان  از  ســمک  آبرســانی 
میلیــون   700 و  میلیــارد   4 بالــغ  اعتبــاری 
ــوار، مجتمــع هــای  ریــال و بهــره منــدی 60خان

ــد  ــتان بیرجن ــاخن شهرس ــوچ و ش ــانی پس آبرس
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 10میلیــارد و 500 میلیــون 

ریــال از جملــه ایــن پروژه هــا هســتند.
افــزود:  همچنیـــــــن  بســکابادی  اکبــر  علــی 
پــروژه هــای آبرســانی انارســتانک، خانیــک، 
ــا  ــز ب ــردوس نی ــتان ف ــوک شهرس ــرون و بادام ب
اعتبــاری بالــغ بــر 3 میلیــارد و 700 میلیــون 
ریــال و بهــره منــدی بالــغ بــر 766 خانــوار و 
از  مقــدر  روســتای  بــه  آبرســانی  همچنیــن 
ــان  ــتان درمی ــرود شهرس ــانی فخ ــع آبرس مجتم
 600 و  میلیــارد  یــک  بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 
از  خانــوار   25 منــدی  بهــره  و  ریــال  میلیــون 
پــروژه هــای قابــل افتتــاح هفتــه دولــت بــه 

شــمار مــی آیــد.
وی در ادامــه بــــــــه بخـــــــش دیگـــــــری از 
پــروژه هــای قابــل افتتــاح شــرکت در قالــب 
اصــالح و بازســازی خطــوط انتقــال و شــبکه 
هــای توزیــع اشــاره کــرد و اذعــان داشــت: تعداد 
10 روســتای شهرســتان زیرکــوه بــا اعتبــاری 
و  ریــال  میلیــون   675 و  میلیــارد   2 بــر  بالــغ 
بهــره منــدی 3 هــزار و 244 خانــوار و نیــز پــروژه 
اصــالح و بازســازی شــهرک هاشــمیه شهرســتان 
ــال از  ــارد ری ــر 2 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــن ب قای

ــود. ــی ش ــوب م ــا محس ــروژه ه ــن پ ــه ای جمل
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
تعــداد خانوارهــــای  خراســان جنوبــــــــــی، 
بهره منــد از افتتــاح پروژه هــای شــرکت آبفــار 
خراســان جنوبــی را 5 هــزار و 38 خانــوار اعــالم 
کــرد و افــزود: 32 روســتا از ایــن پروژه هــا بــا 
ــون  ــارد و 900 میلی ــر 68 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ریــال از مزایــای آب شــرب بهداشــتی برخــوردار 

ــد. ــد ش خواهن
علــی اکبــر بســکابادی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــا  ــتایی ب ــانی روس ــای آبرس ــع ه ــی از مجتم برخ
مشــارکت اهالــی و شــوراهای اســالمی روســتاها 
انجــام شــده اســت گفــت: مــی تــوان ایــن افــراد 
ــن  ــمرد و ای ــان برش ــن آبرس ــوان خیری ــه عن را ب
ــی  ــی و همزبان ــی از همدل ــود عال ــک نم ــل ی عم

ــت. ــت اس ــت و مل دول
وی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه انقــالب اســالمی 
کــه  کارهایــی  و  اســت  مردمــی  انقــالب  یــک 
توســط خــود مــردم انجــام مــی شــود نتایــج 
ــود:  ــه نم ــال دارد، اضاف ــه دنب ــری ب ــوب ت مطل
ایــن اقدامــات در ســطح بســیار مناســبی انجــام 

ــت. ــده اس ش
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 اصالت یک انسان به اندیشه اوست و اندیشه او سازنده
 رفتار اوست. ما می رویم و هستی می ماند و زندگی با
 خاطره هایش خاطراتی از اندیشه ها و رفتار های ما و
 چه نیک اگر مهربان باشیم و پویا, سمیع باشیم و آگاه,
 سر به زیر و سرسخت, بخوانیم و تکرار کنیم, بسازیم و
 امیدوار باشیم و با ایمان خود یادگاری بر این بقای خاک

  نشانیم تا خاطره ای باشد شایسته یک انسان
در حدود سی سال پیش بهترین خریدار بودیم برای 
بیگانگان: اما چرخ روزگار گردشی واژگون کرد و تاریخ 
عوض شد, ایرانی فرصت آنچه را که باید باشد پیدا کرد.

از هر طرف پیر و جوان, دانشمند و دانشجو قد علم کرده 
وساختند آنچه را که باید باشد و ایران را آباد نمودند 
آریایی هستیم.  نژاد  از  و  ایرانی  ما  که  نشان دادند  و 

دیگر  ما  هستیم.  و  بوده  ها  تمدن  بهترین  مظهر  ما 
خریدار نیستیم بلکه صادر کننده ایم. خدای منان را 
شکر گذاریم که چنین فرصتی را در اختیار ما گذاشت 
با سرافرازی  ما  بازگردانیم.  بود,  رفته  باد  بر  آنچه  که 
بلند  با صدای  بیگانگان را مخاطب قرار می دهیم و 
می گوییم فریاد می زنیم  که در سایه انقالب اسالمی 
و کوشش مهندسین و جوانان ایرانی همه چیز را خود 
خواهیم ساخت.ما اگر کفش نداشته باشیم پای برهنه 
راه می رویم تا خودمان کفش بسازیم. به آسمان نظر 
کرده و جای پای خود را در اوج کهکشان می یابیم . 

همت, ما را آنجایی خواهد برد که الیق آن هستیم.
محمدرضا محمدی /  مدیرعامل
سخن مدیر عامل:    به امیــــــد آن روز         پاینـــــــده ایــران

شرکت پاتیل مشهد نوآور شرکت پاتیل مشهد نوآور

دعوتنامه:
شرکت پاتیل مشهد نوآور در نظر دارد  از نزدیک پذیرای ریاست 
محترم تعاونی ها و آب و فاضالب ها ی روستایی و شهری بوده 
تا در جهت همکاری های دو جانبه توفیق روز افزون داشته تا 
شاهد این باشیم هر ایرانی از محصولی با کیفیت عالی برخوردار 
باشد و تمام اجناس به مدت 60 ماه دارای ضمانت بدون قید و 

شرط با برند پاتیل مشهد نوآور می باشد.
الزم به ذکر است همچون سال های گذشته مشتاق دیدار شما 
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات  

آب و فاضالب تهران سالن31Aوغرفه 122 می باشیم.
                                                                               و من ا... توفیق
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سایز نافه )اینچ(سایز محصول

مربع

مستطیل

1-3/4-1/2
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سایزنوع

نیمه پلیمری :چهارچوب پلیمری و درب چدنی

دریچه تمام پلیمری:درب و چهارچوب پلیمری

درب و چهارچوب چدنی

40*30

40*30

40*30

سایزنوع دریچه

درب چدنی و پایه پلیمری
درب و چهارچوب پلیمری

درب لوالیی و ساده دارای پیچ و مهره

25

25

25

سایزنوع

با کالهک تمام پلیمری ضد سایش
با کالهک چدنی و مهره برنجی

با کالهک چدنی و لوله داخلی گالوانیزه و مهره برنجی
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ارتفاع لوله محفظه شیر انشعاب
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سایز سطحارتفاع
فوقانی

سایز سطح
تحتانی

   کمربندها نافه پلیمری و برنجی

   پایه کنتورو پایه شیر   لوله محفظه

1/2

شیر قطع و
inوصل قطر

  شیر قطع و وصل با کالهک پلیمری و برنجی و مغزی برنجی

   گرد فاضالبی   چهارچوب تمام پلیمر و نیمه پلیمر

   حوضچه با درب چدنی و پلیمری

آدرس: بزرگراه آسیایی مشهد، قوچان، کیلومتر 25،مقابل جاده شیرحصار
32463461-051                                  تلفکس: 051-32463463 تلفن: 4-
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شرکت آب و فاضـالب

استان سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضـالب

استان سیستان و بلوچستان

  هدف از اجرای  طرح:
با توجه به وضعیت منطقه تأمین امکانات زیربنایی 
برای شهرها و روستاهای استان، به خصوص تأمین 
آب شرب با کیفیتی قابل قبول از ضروریترین کارها 
به شمار می رود. خوشبختانه در طی سالیان گذشته 
آب  طوالنی  انتقال  خط  اجرای  و  احداث  عملیات 
) شهر  استان  مرکز  به  نیمه شماره 3  از مخزن چاه 
زاهدان ( به اتمام رسیده و هم اینك آب با دبی 850 

لیتردرثانیه به این شهر منتقل میگردد.
مطالعات آبرسـانی به شـهرهای سیسـتان )شهرهای 
زابل، ادیمی، بنجار، محمدآباد، دوسـت محمدخان 
هامـون  میلـک،  شـندل،  شـهرهای  و   ) هیرمنـد   (
شـهر) شـهرک علی اکبر (، قرقری( و آبرسانی به شهر 

زرنج افغانسـتان در دسـتور کار قـرار گرفت. 
سیستان  منطقه  شهرهای  به  آبرسانی  جامع  طرح 
شامل انتقال و تصفیه آب از این منابع )چاه نیمهها(   
میباشد. در این طرح با در نظر گرفتن امکان توسعه  
شهرهای منطقه و افزایش نیاز آبی تاسیسات در نظر 
گرفته شده جهت تامین مصرف آب شهرهای منطقه 

    تا سال 1415 می باشد   .
بر  بالغ  آبرسانی  شبکه  پوشش  تحت  کلی  جمعیت 
371،000  نفر و انتقال 2050 لیتر بر ثانیه در طرح 
آبگیر  احداث  شامل  این   . است  شده  دیده  حاضر 
احداث  ساعت،  در  مترمکعب   12000 ظرفیت  به 
تصفیه خانه به ظرفیت 2050 لیتر بر ثانیه و اجرای 
160 کیلومتر)خطوط فرعی و اصلی( خط لوله می باشد.

  سیمای طرح:
آبگیر

نوع  از  ابگیر  گرفته  صورت  های  بررسی  به  توجه  با 
ساحلی پیش بینی شده است. در این طرح آبگیر یك 
برج بتنی مسلح با مقطع دایره ساحل ساخته می شود 
و به کمك لوله و یا کانال که در ترازهای مختلف نصب 
شده اند، امکان آبگیری از دریاچه در ترازهای مختلف 

فراهم می گردد.
امیرو شماره 2 سازمان آب اهواز که از رودخانه کارون 

جهت مصارف کشاورزی آب برداشت می نماید.

و  گردد  می  اجرا  ساحل  در  مذکور  آبگیر  که  آنجا  از 
لذا  به دریاچه متصل می گردد  کانال  یا  لوله  توسط 
این آبگیر باید در قسمتی از ساحل دریاچه احداث 
شده است که به نواحی عمیق دریاچه نزدیك باشد تا 
هم هزینه لوله های اتصالی کاهش یافته و هم امکان 
رانی  لوله  به روش  ارتباطی  کانال  یا  ها  لوله  اجرای 

)Pipe Jacking( میسر باشد.
با بررسی های انجام شده بر روی نقشه های توپوگرافی 
صورت  گرافی  هیدرو  نتایج   ( دریاچه  کف   1:5000
گرفته( قسمتی از ساحل غربی دریاچه به عنوان محل 

آبگیر انتخاب شده است. 
سازه آبگیر برج ساحلی بتنی شامل یك شفت بتنی 
به قطر m12 به عمق حدود 38 متر جهت آبگیری از 
دریاچه چاه نیمه شماره سه پیش بینی گردیده است. 
این آبگیر در ترازهای مختلف از طریق دو لوله فلزی 
به قطر 1200 میلیمتر به دریاچه چاه نیمه شماره سه 

متصل می گردد.

  تصفیه خانه آب شرب شهرهای سیستان:
منطقه،  این  برای  شهری  زیربنایی  امکانات  تامین 
به خصوص تامین آب شرب با کیفیت قابل قبول از 
آب  که  ازآنجا  میرود.  شمار  به  کارها  ترین  ضروری 
انتقالی به شهرهای سیستان نیازمند عملیات تصفیه 
ظرفیتی  با  سیستان  آب  خانه  تصفیه  لذا  باشد  می 

معادل 2050 لیتر در ثانیه طراحی گردیده است .
موقعیت تصفیه خانه در نزدیکی چاه نیمه شماره سه 
و ابتدای خط انتقال پیش بینی شده است. مساحت 
زمین در دسترسی برای احداث تصفیه خانه حدود 

20 هکتار و به ابعاد تقریبی 650×300 متر  می باشد.

و مخازن آب شرب شهرهای  پمپاژ  ایستگاه    
سیستان:

در طرح آبرسانی به شهرهای سیستان جهت انتقال 
ادیمی،  زهك،  زابل،   ( نظر  مورد  شهرهای  به  آب 
محمد آباد، بنجار و دوست محمد خان( و شهرهای 
جدید )شندل، میلک، هامون شهر) شهرک علی اکبر 
(، قرقری( از یك ایستگاه آبگیر و پنج  ایستگاه پمپاژ 
استفاده شده است. مشخصات هریك از ایستگاه ها به 

شرح زیر میباشد:
مخازن در طرح تامین آب شرب شهرهای سیستان 
مخازن ذخیره برای هریك از شهر به شرح زیر در نظر 

گرفته شده است.

  حجم مخازن طرح)مترمکعب(

مخزن تماس با کلر و مکش ایستگاه پمپاژ شماره یك 
)مخزن خروجی تصفیه خانه(            10,000 
مخزن ذخیره آب شرب شهر زابل            20,000 
مخزن ذخیره آب شرب شهر  زهك           100000
مخزن ذخیره آب شرب شهر  ادیمی               2,000 
مخزن ذخیره آب شرب شهر  بنجار               2,000 
مخزن ذخیره آب شرب شهر  محمد آباد           2,000 
مخزن ذخیره آب شرب شهر  دوست محمد خان 5,000
مخزن ذخیره آب شرب شهر هامون شهر           2000
مخزن ذخیره آب شرب شهر شندول                 2000
مخزن ذخیره آب شرب شهر قرقری                 2000
مخزن ذخیره آب شرب شهر میلك                 2000

  خطوط انتقال آب شرب شهرهای سیستان: 
آب مورد نیاز از آبگیر چاه نیمه شماره 3 به تصفیه خانه 
انتقال می یابد.پس از تصفیه آب در تصفیه خانه آب 
شرب شهرهای سیستان آب با کیفیت مناسب توسط 
نزدیکی  تا  داکتیل  چدن   DN1000 لوله  خط  دو 
 700 لوله  خط  توسط  سپس  و  رستم  ده  روستای 
میلیمتر سیمان - ازبست به زهك و خط لوله 1200 

چدن داکتیل به شهر زابل پمپاژ می گردد.

خطوط فرعی طرح آبرسـانی شامل خط انتقال آب از 
ایسـتگاه پمپاژ شـماره 2 به شـهرهای ادیمی و بنجار 
می باشـد. خطوط فرعی شـامل خط 225 پی وسـی 
سـخت UPVC از زابـل - ادیمـی و خـط انتقـال 225 
پی وسـی سـخت UPVC  به شـهر بنجار می باشد.
ایسـتگاه پمپاژ شـماره 3 در زهك توسـط خـط انتقال 
500 میلیمتـری پی وسـی سـخت UPVC  بطول 18 
کیلومتر و خط لوله 355 میلیمتری پی وسـی سـخت 
UPVC  به طول 19 کیلومتر آب مورد نیاز شـهرهای 
را  افغانسـتان  میلـك، دوسـت محمـد خـان و زرنـج 

انتقـال میدهد.
جهـت تامین آب مورد نیاز شـهر محمـد آباد و هامون 
شـهر خـط انشـعابی از لولـه 1200 میلیمتـــر بطـول 
10000 متـر و بقطـر 400 میلیمتر در نظر گرفته شـده 

است.
در  بلوچسـتان  و  سیسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
سـال 71 آغـاز بـه کار نمـوده در حـال حاضـر 37 شـهر 
بـا جمعیتی حـدود 1574843 را در بزرگترین اسـتان 
کشـور تحـت پوشـش خدمـات رسـانی دارد. ایجـاد 
تاسیسـات توزیـع آب شـهری و تاسیسـات مرتبـط با 
جمـع آوری ، انتقـال و تصفیـه فاضـالب شـهری و 
بهـره بـرداری از تاسیسـات مرتبـط از جملـه وظایـف 

ایـن شـرکت مـی باشـد.
در حـال حاضـر 3933 کیلومتـر شـبکه توزیـع آب ، 
278 هـزار مترمکعـب حجـم مخـازن موجـود و 1271 
کیلومتـر خـط انتقال و تعـداد 302191 مشـترکین در 
بخـش آب بـوده و در بخش فاضـالب نیز 645 کیلومتر 
هـزار   47 و   ، فاضـالب  دفـع  و  آوری  جمـع  شـبکه 

مشـترک فاضـالب مـی باشـد.
از خدمات آب شهری 37  بهره مند  تعداد شهرهای 
شهری  فاضالب  خدمات  دارای  شهرهای  و  شهر 
معادل 5 شهر و شاخص درصد تامین آب تصفیه شده 
جهت شهروندان محترم 95 درصد می باشد و درصد 
بهره مندی از خدمات توزیع آب مشروب 99/7 درصد 

و خدمات دفع فاضالب شهری 18 درصد میباشد.

  اهم فعالیت ها و خدمات انجام گرفته و در دست 
اقدام :

   احداث تصفیه خانه آب شرب شهر زاهدان با ظرفیت 
75 هزار مترمکعب در شبانه روز جهت تامین آب شرب 

بهداشتی شهروندان
  اجـرای خـط دوم آبرسـانی بـه شـهر زاهـدان جهت 
تامین آب شـهروندان زاهـدان که به دلیل محدودیت 
امـکان انتقـال آب شـیرین چـاه نیمـه ها تنهـا حدود 
70%  از ایـن نعمـت الهـی برخـوردار اسـت و بـا اجـرا 
و بهـره بـرداری ایـن خـط، کل شـهر زاهـدان تحـت 

پوشـش آب شـیرین بهداشـتی قرار خواهـد گرفت.
  احداث تصفیه خانه آب شـرب شـهرهای سیسـتان 
شـرب  آب  کـه  ثانیـه  در  لیتـر   2050 ظرفیـت  بـا 
بهداشـتی کل جمعیـت منطقـه سیسـتان را بـا افـق 
1415 مـی کنـد. در حـال حاضـر تصفیـه خانـه در 
بهداشـتی  شـرب  آب  و  بـوده  بـرداری  بهـره  حـال 

تامیـن مینمایـد. را  و زهـک  زابـل  شـهرهای 
  آبرسـانی بـه شـهرهای چابهـار و کنـارک بـا هـدف 
تامین آب شـرب بهداشتی جمعیت شهری شهرهای 
چابهـار و کنـارک تـا افـق 1415 بـا اصالح و بازسـازی 
تامیـن آب،  ارائـه دراز مـدت  و  تاسیسـات موجـود 
تصفیـه، انتقـال، ذخیـره سـازی و شـبکه توزیـع آب 

از سـدهای پیشـین و زیـردان 
  آبرسـانی بـه شـهرهای منطقـه سیسـتان بـا هـدف 
تامیـن و آبرسـانی بـه کل شـهرهای منطقه سیسـتان 
شـامل زابـل، زهک، هیرمنـد، نیمـروز، هامون، علی 

اکبـر، بنجـار ، شـندول و قرقـری تـا افـق 1415
  احداث چهار آب شیرین کن  برای شهرهای چابهار، 

کنارک، زاهدان  و پسابندر  
  راه انـدازی سیسـتم RO آب شـیرین کن زاهدان 
بـا هدف شـیرین کن آب های شـور اسـتخراج شـده 
 15000 ظرفیـت  بـه  و  شـهر  سـطح  هـای  چـاه  از 

مترمکعـب در شـبانه روز
  احداث و توسـعه شـبکه آب به میزان 430 کیلومتر 
و احـداث  و توسـعه شـبکه فاضـالب بـه میـزان 74 
کیلومتـر، اجـرای خطـوط انتقـال آب بـه میـزان 70 
کیلومتـر، اجـرای خطوط انتقال فاضالب بـه میزان 1 

کیلومتـر، اصـالح و راه اندازی شـبکه آب 79 کیلومتر و 
اصالح و باز سـازی شـبکه فاضالب 2 کیلومتر در سـال 
1393 جهـت بهـره منـدی و برخـورداری کلیـه آحـاد 
جامعه از خدمات آب شـرب و دفع بهداشـتی فاضالب 
  عملیـات اجرائـی آبرسـانی به شـهر خاش از دشـت 
دوربـن و سـد کاروانـدر، کـه آبرسـانی از دشـت دوربن 
بـه عنوان طـرح میانـدوره در مـدار بهره بـرداری بوده 
آبرسـانی بـه سـد کاروانـدر به عنـوان طرح بلنـد مدت 
بـا هـدف تامین 420 لیتر بر ثانیه آب بهداشـتی شـهر 

خـاش بـا افق  طـرح 1415
  اجـرای تاسیسـات فاضـالب در شـهرهای زاهدان، 

چابهـار، کنـارک، زابـل، زهک
  احـداث و راه انـدازی  فـاز 2SWRO  زاهـدان بـا 
هـدف تصفیـه 2500 متـر مکعـب در شـبانه روز آب 

بهداشـتی شـرب 
  ایجـاد سـامانه گندزدایـی بـه روش الکترولیـز نمک 
طعـام بـا ظرفیـت 15000 متـر مکعـب در شـبانه روز 
در شـهرهای ایرانشـهر، سـراوان، دلـگان، سـوران، 
راسـک،  بزمـان،  فنـوج،  قصرقنـد،  نگـور،  کنـارک، 

پیشـین بـا ظرفیـت گندزدائـی 1800 لیتـر در ثانیـه
   تجهیز آزمایشگاهی فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی 

شهرهای ایرانشهر، زابل،  سوران ، زاهدان ، چابهار 
زاهدان،  سراوان،  پمپاژ  های  ایستگاه  بازسازی    

چابهار
  حفر و تجهیز 32  حلقه چاه در شهرهای استان 

   ایجاد سامانه تله متری تاسیسات تولید در شهرهای 
بزمان، خاش، چابهار ، سراوان، ایرانشهر، دلگان

  خرید و نصب تجهیزات سـامانه سـنجش لحظه ای 
کلر و کدورت در شـهرهای استان 

  اجـرای سـامانه تلـه متری شـبکه  توزیع  در شـهر 
زاهدان

مختلـف  سـطوح  در  انگیزشـی  عوامـل  بررسـی   
سـازمانی و ارائـه راهـکار جهـت بهبـود بهرهـوری و 

مشـتریان رضایتمنـدی  افزایـش 
  بررسـی کاربـرد زئولیـت در مقیـاس صنعتی  جهت 
تصفیـه آب و فاضـالب در دنیـا و ارائـه پیشـنهادهایی 
اجرایـی در ایـران  با تکیه بر منابع و پتانسـیل  موجود 

کشور. در 
  بررسـی اثـر هارمونیـک ولتـاژ بـر الکتروموتورهـای 

خـط آبرسـانی چـاه نیمـه هـای زابـل - زاهـدان   

  معرفی پروژه خط دوم انتقال آب به زاهدان
هدف: جبران کمبود آب شرب مورد نیاز شهر زاهدان

سال افق طرح: 1410
طول خط لوله: 192 کیلومتر

قطر نامـی و جنـس لولـه: 1200 و 1400 میلیمتر 
- فـوالدی

ارتفاع کل پمپاژ: 1660 متر
ظرفیت خط انتقال: 2080 لیتر بر ثانیه

اعتبار پروژه: 2424 میلیارد ریال و 25 میلیون یورو
مشاور: مهندسین مشاور بندآب، منیران، طوس آب

پیمانکار: قرارگاه سازندپی خاتم االنبیاء )ص(
مدت اولیه پیمان: 48 ماه )36 ماه احداث+ 12 ماه 

بهره برداری(
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 26 درصد

بـا  انتقـال آب زاهـدان   عملیـات اجرائـی خـط دوم 
هـدف تأمین کمبـود آب شـرب، شـهروندان زاهدانی 
)تـا سـال 1340( و براسـاس مطالعات مصـوب وزرات 
نیـرو و در ادامـه خـط اول، و در سـال 1390 بـا تـالش 
توسـط  اسـتان،  فاضـالب  و  آب  شـرکت  پیگیـری  و 
قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیا )ص( آغـاز گردید. این 
خـط انتقـال بـه طـول 194 کیلومتـر و با لولـه فوالدی 
به اقطار 1200 و 1400 میلی متر، آب شـرب را از چاه 
نیمه شـماره 3 واقع در دشـت سیستان، توسط چهار 
ایسـتگاه پمپاژ و با ارتفاع پمپـاژ 1670 متر به زاهدان 
منتقـل خواهـد نمـود. اعتبـار این پـروژه هشـت هزار 
میلیـارد ریال و 35 میلیون یورو می باشـد. این پروژه، 
بزرگتریـن پـروژه آبی اسـتان بـوده و در حـال حاضر با 
26 درصـد پیشـرفت قیزیکی در حال اجرا می باشـد. 
در صـورت تأمیـن بـه موقـع اعتبـارات ریالـی و ارزی 
ایـن پروژه تا سـال 1397 قابل بهره بـرداری خواهد بود.

  طرح آبرسانی به شهرهای چابهار و کنارک
عنـوان پروژه: طرح آبرسـانی به شـهرهای چابهار و 

کنارک از سـدهای پیشـین و زیردان
دسـتگاه اجرایـی: شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

بلوچسـتان و  سیسـتان 
مشاور: مشاور مهاب قدس 

پیمانکاران: مشارکت ورسکـ  زالل ایران، مهندسی 
تارا، ساینوهیدرو کشور چین، میرکوه بلوچستان 

مبلـغ اولیـه پیمـان: کل اعتبـار منـدرج در قانـون 
1.366.202 میلیـون ریـال + 85%  از منابـع فاینانـس 

ریـال   میلیـون   9.600.000
تاریخ شروع: 1387
سال خاتمه:  1396

حجم عملیات پیش بینی شده در اولین موافقتنامه: 
تأمیـن و انتقـال 10 میلیـون متـر مکعـب در سـال از 
سـد زیـردان بـا خـط انتقـال بـه طـول 91 کیلومتـر، 
همچنیـن احداث یک مخـزن 10000 متر مکعبی در 
چابهـار و یـک مخـزن 5000 متـر مکعبـی در کنارک و 
احـداث جـاده دسترسـی به طـول 40 کیلومتـر و بهره 

 .MSF بـرداری از آب شـیرینکن
شـروع طرح )توسـط آب و فاضالب سیسـتان و 

بلوچستان( : در سـال 1387 
تغییـر نـام طـرح بـه )آبرسـانی بـه شـهرهای 

 1388 سـال  در   : کنـارک(  و  چابهـار 
حجم عملیات برنامه ریزی شده در اولین موافقتنامه 

پیش از تغییر نام به آبرسـانی به چابهار و کنارک. 
طـرح میـان مدت شـامل: احـداث آبگیـر در محل 
بنـد شـیرگواز، بهسـازی مخـازن و تلمبـه خانـه هـای 
بیـن راهـی، احـداث تصفیـه خانـه آب در محـل سـه 

راهـی پلیـس راه چابهـار. 

اجرای طرح آبرسانی به شهر زابل 
و شهرهای مسیر مهندس محسن میراوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
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نشریـه تخصصی برقآبنشریـه تخصصی برقآب 3031

شرکت توزیع نیروی برق

استان کرمانشاه

اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل    
کرمانشـاه به شـرح زیر به تشـریح عملکرد این شـرکت 
از ابتـدای سـال 94 پرداخـت : شـرکت توزیـع نیـروی 
میزبانـی  جـاری  سـال  مـاه  خـرداد  در  اسـتان  بـرق 
مجمـع عمومی سـالیانه شـرکت هـا ی توزیـع و تولید 
بـرق غـرب را بـه عهـده داشـت درایـن گردهـم آیـی 
شـرکت هـای توزیـع نیـروی بـرق اسـتان های ایـالم ، 
همدان،کردسـتان بـه همـراه دو واحـد تولیـد نیـروگاه 

بیسـتون و شـهید مفتـح حضـور پیـدا کردنـد.
مهندس مرادی مجـــد افزود: نماینــــــدگان مجمع 
از  بـرق کشـور  توزیـع  تولیـد  عمومـی شـرکت هـای 
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان بازدید داشـتند و از 
پروژه هـای جامع GIS و مانیتورینگ دیسـپاچینگ 

ایـن شـرکت  دیـدن کردند.
وی درخصوص طرح جهادی کاهش تلفات گفت: با 
توجه به باال بودن تلفات انرژی برق در کشور این طرح 
در 24مهر ماه سال 93 توسط مقام عالی وزارت نیرو 
ابالغ شد و قرار شد ظرف یک سال میانگین تلفات از 

15درصد به 10درصد کاهش پیدا کند .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
جز  کرمانشاه  طرح  این  درابتدای  کرد:  خاطرنشان 
استان های تلفات باال بودکه در برنامه ریزی که صورت 
گرفت قرار است تلفات انرژی در استان کرمانشاه از 

22درصد به 12درصد ظرف یکسال برسد.
توزیع  شرکت  در  کارگروه  و  کمیته   6 تشکیل  از  وی 
نیروی برق استان کرمانشاه در جهت کاهش تلفات 
خبرداد و گفت:دراین کمیته ها مسائل فنی و غیر فنی 

کاهش تلفات به صورت مستمر پیگیری می شود.
دو  شامل  را  تلفات  کاهش  مجد:  مرادی  مهندس 
کرد:  تصریح  و  داشت  بیان  غیرفنی  و  فنی  دسته 
بخش فنی شامل مشکالت شبکه های توزیع است.
بارشبکه،مصرف مشترکین،فرسودگی ساختار،تقریبا 
50 درصد مربوط به این بخش است و مابقی شامل 
سرقت سیستم انرژی، دستکاری لوازم اندازه گیری، 

اشکال در محاسبات تلفات می باشد.
غیرمجـاز  انشـعابات  آوری  جمـع  درخصـوص  وی 
گفـت: طـی تفاهـم نامـه ای کـه بـا نیـروی انتظامـی 
داریم ،عالوه براینکه مکلف به جمع آوری انشـعابات 
غیرمجاز اسـت به او اجازه این را هم داده ایم که برای 
ایـن  از  بفروشـد.دربخش دیگـری  انشـعاب  شـرکت 

تفاهم نامـه بابت نگهداری و عدم بازگشـت انشـعابات 
غیرمجـاز به شـبکه نیز هزینـه ای به نیـروی انتظامی  
پرداخـت مـی گردد.درایـن راسـتا تا به حـال 17هزار 
انشـعاب غیـر مجـاز قطع شـده اسـت که 7هـزار آن به 

خریـد انشـعاب از شـرکت منجـر گردیده اسـت.
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمانشـاه بخش دیگـر از فعالیت طـرح کاهش تلفات 
را گشـت هـای شـبانه نیروهـای این شـرکت برشـمرد 
حـوزه  مدیـران  ما)شـامل  همـکاران  کـرد:  تأکیـد  و 
سـتادی،مدیران شهرسـتان ها، مسئوالن واحدهای 
فنـی و اکیـپ هـای عملیـات و اتفاقـات ،کارشناسـان 
در  انتظامـی(  نیـروی  نماینـدگان  و  حقوقـی  دفتـر 
سـطح مرکـز اسـتان و شهرسـتان هـا حداقـل هفتـه 
ای سـه شـب بـه گشـت زنـی در محـدوده هـای تحت 
مدیریـت خـود مـی پردازنـد و کنتـور اماکـن تجـاری 
پرمصـرف را مـورد بازدید قرار می دهنـد و در صورت 
مشـاهده تخلـف تشـکیل پرونـــــده مـی دهنـد و بـه 

مراجـع قضایـی معرفـی مـی گردنـد.
تلفـات تمامـی شهرسـتان هـا   از پایـش آنالیـن  وی 
نصـب  افـزود:  و  داد  خبـر  الکترونیکـی  صـورت  بـه 
اسـتان  سـطح  در  معابـر  فیدرهـای  بـرای  انشـعاب 
از دیگـر اقدامـات انجـام شـده بـرای کاهـش تلفـات 
اسـت و2هزار چراغ ال ای دی خریـداری و جایگزین 
المپ هـای 125 وات شـده اسـت.500 کیلومتر کابل 
خودنگـه دار بـا شـبکه هـای هوایـی مسـی جایگزیـن 
شـده اسـت،13هزار کنتـور معیـوب درایـن مـدت 6 
ماهـه اجـرای طـرح تعویـض شـده اسـت و 18هـزار 
کنتوری که در نیمه اول سـال 93 قرائت نشـده بودند.
درزمینـه مدیریـت مصـرف بـرق نیـز از ابتـدای سـال 
جـاری سـمینارهایی را بـرای بسـیج ادارات،مدیـران 
و  ایـم  برگزارکـرده  کشـاورزان  صنعتگـران  و  صنایـع 
طرح های تشـویقی و تخفیـف را برای دو بخش صنایع 

و کشـاورزی تشـریح کـرده ایـم.
مهندس مرادی مجد گفت: درطرح همکاری کشاورزان 
در صورت همکاری کشاورزان و تغییر ساعت مصرف از 
4ساعت پیک بار به دیگر ساعات شبانه روز طی یک 
هزینه  پرداخت  از  آنها  ،دیگر  مصرف  ساعت   20 ماه 
معاف می شوند و صنایع نیز درصورتی که تعطیالت 
تابستانی داشته باشند و یا تعمیرات سالیانه خود را 
یا ذخیره عملیاتی داشته  انجام دهند و  دراین فصل 
ابالغ شده  آنها  به  براساس بخشنامه هایی که  باشند 

است تخفیفات مناسبی دریافت می کنند.
وی دربخش اطالع رسانی برای بخش عمومی جامعه، 
خانگی و تجاری به تأمین برنامه تلویزیونی گنجینه به 
مدت 60 شب اشاره کرد و گفت:  دراین برنامه تفریحی، 
با روش های مدیریت  آموزشی تالش می شود مردم 
مصرف برق در بخشهای مختلف روشنایی، سرمایش، 
گرمایش و....آشنا شوند. درهمین راستا برای تمامی 

مشترکین بروشور آموزشی تهیه و توزیع شده است.
وی با بیان این که تا پایان امسال برق دار شدن کلیه 

روستاهای باالی 10خانوار استان را جشن خواهیم 
گرفت اظهارداشت: در سال گذشته 7روستای استان 
برقدار شدند امسال نیز 11 روستای دیگر را در برنامه 
داریم تا بتوانیم جزو معدود استان هایی باشیم که 

روستای باالی 10خانوار بدون برق نداریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
سرقت  درصدی  کاهش 70  بـــــــه  گفتگو  درادامه 
تجهیزات شبکه اشاره کرد و گفت: در سال 93 آمار 
سرقت تجهیزات و سیم و برق به شدت رشد کرد و 
با همکاری نیروی انتظامی ،درشهرستان هایی که 
آمار سرقت باالیی داشتیم جلسات هم اندیشی را با 
فرماندار، مدیران دادگستری، امام جمعه، اعضای 
و  داشتیم  بسیج  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای 
بسیار  آمار  مردم  مشارکت  جلب  فرهنگی  کار  با 

مناسبی در پایان سال 93را داشتیم.
ایم  کرده  تالش  مشترکین  دربخش  گفت:  وی 
آسان ترین و کم هزینه ترین راه های خدمات رسانی 
 26 اساس  برهمین  دهیم،  ارائه  مشترکین  به  را 
نوع خدمتی را که به مردم ارائه می کنیم به دفاتر 
در  راستا  درهمین  ایم.  کرده  واگذار  خوان  پیش 
فرایندهای  در  تحول  و  رجوع  ارباب  تکریم  زمینه 
اداری و آسان سازی خدمات در بین دستگاه های 

استان رتبه اول را به دست آورده ایم.
مهندس مرادی مجد از راه اندازی سامانه پرداخت 
غیرحضوری 1521درسال گذشته خبر داد و گفت: 
مشترکین،   از  مطالبات  رقم  بودن  باال  متأسفانه 
مواجه  مشکل  با  را  مشترکین  های  پرونده  اجرای 
از نیمه شعبان طرح جهادی کاهش  کرده است که 

مطالبات را در دستورکار شرکت قرار داده ایم.
مطالبات  100درصدی  وصول  کرد:  تصریح  وی 
و 50 درصدی مطالبات سنوات گذشته در  امسال 
منظور  همین  ،به  است  شده  گذاری  هدف  برنامه 
کمیته ای تشکیل و به صورت هفتگی برنامه هایی 

به بخش های مختلف ابالغ می شود.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه مطالبات از ادارات و بخش های عمومی 
را بالغ بر 56 درصد کل مطالبات عنوان کرد و بیان 
داشت:شرکت توزیع نیروی برق استان مجوز قطع 
اما  دارد  را  مختلف  های  بخش  در  بدهکاران  برق 
را  برخوردی  چنین  این  ارگانی  هیچ  با  حال  به  تا 
نداشته ایم و امیدواریم با همکاری مدیران استان 
صدور  با  البته  نشویم.  اقدامی  چنین  به  مجبور 
اجراییه امکان برداشت مطالبات شرکت از حساب 
ادارات وجود دارد که تاکنون 42مورد به این شکل 

وصول شده است.
شرکت  به  استخدام 47نفر  اظهارداشت:مجوز  وی 
داده شده است که به صورت متمرکز توسط وزارت 
از  نیرو امتحانات ورودی گرفته شده است که پس 
اعالم  شدگان  پذیرفته  اسامی  قانونی  مراحل  طی 
می شود که درسال جاری مشغول بکار خواهند شد.

شرکت توزیع نیروی برق

استان کرمانشاه

محل جغرافیایی

قابل شهرستان
افتتاح

آغاز 
عملیات 
اجرایی

اعتبار سفر مقام معظم  - (مرکزی)اصالح و بهینه شبکه دولت آباد 1
کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *کرمانشاهرهبری

6,144مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

اعتبار سفر مقام معظم - اصالح و بهینه شبکه توزیع محله جعفر آباد 2
کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *برق جنوب کرمانشاهرهبری

5,241مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *برق مرکز کرمانشاهاعتبار سفر مقام معظم رهبری- اصالح وبهینه شبکه محله شاطرآباد  3
5,697مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

17,081
1,500تامین برق واحدهای مسکن مهر*کرمانشاه واحد  مسکن مهر تعاونی اداره راه شریعتی90برقرسانی به 4
10,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*کرمانشاه واحد  مسکن مهر رازی کارمندی کرمانشاه1000برقرسانی به 5
10,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*کرمانشاه واحد  مسکن مهر تالش کرمانشاه1000برقرسانی به 6
2,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*سنقر سنقر2 واحد مسکن مهر گلشن فاز 100برقرسانی به 7
8,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*جوانرود واحد مسکن مهر هالنیه888برقرسانی به 8

7,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*کنگاور(دارصیفور-تاکسیرانی-قرق) واحد مسکن مهر کنگاور682برقرسانی به 9

7,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*صحنه(مهر امام رضا) واحد مسکن مهر صحنه  710برقرسانی به 10

576تامین برق واحدهای مسکن مهر*ثالث باباجانیاحداث شبکه فشار متوسط هوایی و پست هوایی شهرک کارکنان دولت11

3,000تامین برق واحدهای مسکن مهر*هرسین واحد مسکن مهر  دادگستری203برقرسانی به 12

49,076

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

اهداف اجرایی پروژه نام پروژهردیف
میزان اعتبار 
ریالی پروژه

(میلیون لایر  ) 
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:                                 تایید کننده  
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

:       تهیه کننده                     
               دفتر کنترل برنامه و پروژه
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شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

اهداف اجرایی پروژه نام پروژهردیف
میزان اعتبار 
ریالی پروژه

(میلیون لایر  ) 
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کیلوواتی ادارات برق سطح استان 10نصب سامانه های فتو ولتائیک 13
6,230تامین برق از طریق انرژی های پاک*سطح استان کرمانشاه( مورد8)کرمانشاه 

 کیلوواتی مدارس و مساجد سطح استان 5نصب سامانه های فتو ولتائیک 14
16,446تامین برق از طریق انرژی های پاک*سطح استان کرمانشاه( مورد30)کرمانشاه 

22,676
555تامین برق روستای فاقد برق*ثالث باباجانیبرق رسانی به روستای امام حسن15
228تامین برق روستای فاقد برق*ثالث باباجانیبرق رسانی به روستای کوره ای16
1,221تامین برق روستای فاقد برق*صحنهبرق رسانی به روستای گرگه بیشه سفلی17
1,440تامین برق روستای فاقد برق*ماهیدشتبرق رسانی به روستای تنوره18
1,185تامین برق روستای فاقد برق*ماهیدشتبرق رسانی به روستای حاجی آباد19
1,128تامین برق روستای فاقد برق*ماهیدشتبرق رسانی به روستای ورمله سیامین20
297تامین برق روستای فاقد برق*ماهیدشتبرق رسانی به روستای باغ کرم بگ سفلی21

6,054
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:                                 تایید کننده  
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               دفتر کنترل برنامه و پروژه

محل جغرافیایی

قابل شهرستان
افتتاح

آغاز 
عملیات 
اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

اهداف اجرایی پروژه نام پروژهردیف
میزان اعتبار 
ریالی پروژه

(میلیون لایر  ) 
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کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *صحنهبهسازی شبکه توزیع برق شهرستان صحنه22
5,658مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *برق شمال کرمانشاهاصالح وبهینه شبکه روستاهای ورله و بی ابر23
1,220مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *اسالم آباد غرباصالح و بهینه شبکه روستای ملکخطابی و سرخک سنجابی24
1,088مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *صحنهاصالح وبهینه روستای عباس آباد قدیم25
623مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *کنگاوراصالح و بهینه شبکه روستای حمزه آباد26
510مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ و رضایت *سرپل ذهاباصالح و بهینه شبکه روستایی قلعه سفید علیا27
440مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه

9,539
کاهش بار پست های فوق توزیع طاقبستان و هوانیروز و افزایش قابلیت *برق شمال کرمانشاهاحداث شبکه فشار متوسط زمینی و کابل فاصله دار باغ پسته28

6,268اطمینان شبکه

1,764تامین برق و احداث رینگ دو فیدر*بیستون اتصال فیدر گاماسیاب به سیلو20kv کیلومتر خط 3احداث 29

  1250 (kva ) دستگاه پست2کیلوولت  و  20  کیلومترخط 5احداث 30
5,281تامین برق مجموعه سیاحتی تفریحی*قصر شیرینمسیر خسروی

1,042احداث فیدرهای جدید جهت تامین برق شهرک صنعتی کنگاور*کنگاور جدیدkv 63 کیلومتر خط تغذیه پست فوق توزیع 2احداث 31

3,164 گیالنغرب و کاهش طول فیدر تغدیه محلی63بارگیری بهینه از پست *گیالنغرب کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی قالجه6احداث 32

17,520
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وی بـه عملکـرد ایـن شـرکت تـا کنـون اشـاره کـرد 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  حاضـر  حـال  گفـت:در  و 
روسـتایی اسـتان بوشـهرتامین و توزیـع آب شـرب 
در  شـهر  و2  اسـتان  487روسـتای  در  را  بهداشـتی 
قالـب 84640  مشـترک کـه 92 درصد آن انشـعابات 
خانگـی ومابقـی صنعتـی، تجـاری وعمومـی اداری 

مـی باشـد انجـام مـی دهـد.
روسـتاهای  آب  تأمیـن  منابـع  درخصـوص  وی 
اسـتان بوشـهر : درحال حاضـر جهت تامیـن منابع 
اسـتان 57 حلقـه چـاه،13 دهنـه  آب روسـتاهای  
چشـمه و75 انشـعاب از خطـوط اصلـی آبرسـانی در 

مـدار بهـره بـرداری قـرار دارد.
حـال  در  هـای  طـرح  بـه  پـور  طاهریـان  مهنـدس 
اجـرای شـرکت آبفـار اسـتان بوشـهر اشـاره کـرد و 
گفـت: در حـال حاضـر تعـداد73 پـروژه و51 طـرح 
درروسـتاهای اسـتان درحـال اجـرا مـی باشـد کـه 
در صـورت تامیـن اعتبـارات الزم ایـن پـروژه هـا بـه 

اتمـام خواهـد رسـید. 
وی افـزود: کل اعتبـــار تصویبـی ایــــن شـرکت در 
کـه  اسـت  بـوده  میلیاردتومـان   52 گذشـته  سـال 

اسـت. یافتـه  تخصیـص  آن  37/5میلیاردتومـان 
طاهریان پــــور میزان فرسودگی شبکه آبرسانــــی 
اعالم کرد  بوشهر 36/8 درصــد خطوط  استــان  در 
و  دارد  ونوسازی  اصالح  به  نیاز  کیلومتــــر  که2161 
نیاز آن 1404650 میلیون ریال  اعتبار مورد  میزان 
آب  مشکل  رفع  جهت  گفت  همچنین  وی  است. 
روستاهای استان 23عدد تانکر آبرسانی سیار در 159 
روستای استان  با جمعیت بیش از 12 هزارخانوار و  
52 هزارنفردر حال خدمت رسانی می باشند و ماهانه 

حدود 11هزار متر مکعب آب توزیع می شود.
مدیرعامـل شـرکت آبفـار بوشـهر شـاخص موثـــــر 
بهره مندی آب روسـتایی را در استان بوشهر 65/45 

درصـد اعـالم کرد.
وی اظهارداشـت: قیمـت تمـام شـده آب روسـتایی 
بسـیار پاییـن اسـت با این حـال 34 میلیـارد ریال از 

مشـترکین طلـب داریم.
تاسیسات  پروژه  یک  بودن  اجرا  دست  در  به  وی 

و  نمود  اشاره  هاله  روستای  در  روستایی  فاضالب 
گفت : برای اتمام عملیات اجرایی این پروژه مبلغ20 
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم ضمن آن که در سال 
جاری پروژه شبکه جمع آوری فاضالب روستاهای 

دویره احمدی وبساتین را آغاز می نماییم .
وی درخصـوص پـروژه هـای افتتاحـی هفتـه دولـت 
در سـال جـاری گفـت: در هفتـــــه دولـت امسـال 
آغـاز عملیـات اجرایـی و بهـره بـرداری از4 پـروژه با 

اعتباربیـش از50 میلیاردریـال آغـاز خواهـد شـد.
ایـن شـرکت را در  طاهریـان پـور عمـده مشـکالت 
سـال هـای اخیـر بـروز پدیده خشکسـالی در کشـور 
و  خشکسـالی  پدیـده  بـروز  گفـت:  و  نمـود  عنـوان 
خشـک شـدن تعدادی از منابع آب بـه دلیل کاهش 
سـفره هـای آب زیرزمینـی از یـک طرف و نیز رشـد 
جمعیـت و نیـز افزایـش میـزان تقاضـا بـرای آب از 

مهمتریـن مشـکالت ایـن شـرکت مـی باشـد.
وی فرسودگی شبکه های توزیع آب و نیز هدررفت 
عنوان  شرکت  این  مشکالت  دیگر  از  را  آب  باالی 
نمود و گفت: در زمینه اصالح و بازسازی و توسعه 
شبکه آب کاهش سرانه تولید آب به ازاء هر نفر در 
شبانه روز و مصرف باالتر از حد استاندارد در اغلب 
خانه های روستایی استان بوشهر اقدامات اساسی 
صورت گرفتــــه است و در این راستـــــا حدود200 
کیلومتر شبکه توزیع آب اصالح، نوسازی و بازسازی 

شده است.
وی مهمتریـن اقدامـات کوتـاه مـدت ایـن شـرکت را 
از چالـش هـای مذکـور اجـاره  بـرون رفـت  جهـت 
چـاه هـای بخش خصوصـی، حفر و تجهیـز چاه های 
جدیـد، کف شـکنی چاه هـای موجود، نصـب کنتور 
و شیـــرآالت کنترلـی در ورودی روسـتاها، ترغیـب 
مـردم بـه کاهـش مصـرف و تـالش در جهـت کاهش 
هدر رفت شـبکه می باشـد و اقدامـات بلندمدت نیز 
پیگیری تسـریع در صدورمجـوز الزم جهت احداث 
آب شـیرین کـن دریایـی، تکمیـل مجتمـع هـای 
آبرسانــــی روسـتایی جهـت توزیـع مناسـب تـر آب 
جهـت  آبرسـانی  هـای  شـبکه  نوسـازی  موجـود، 

کاهـش هدررفـت آب می باشـد.

وی پاییـن بـودن تعرفـه هـا در بخـش آب روسـتایی 
رانیـز یکـی دیگر از عوامل باالی مصـرف آب در بین 

روسـتاییان عنوان نمود.
ایـن  مهـم  اقدامـات  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
شـرکت در بخـش تحـول اداری نیـز گفـت: تشـکیل 
کمیسـیون تحـول اداری وکمیتـه هـای زیرمجموعه 
شـامل کمیتـــه طـرح تکریــــــم، سـالمت اداری، 
پیشـنهادات، ارزیابـی، عملکـرد، سیسـتم مدیریت 
یکپارچـه، برون سـپاری، احیـاء فعالیت هـای قابل 
واگـذاری بـه بخـش خصوصـی و واگـذاری آن هـا ، 
اسـتقرار طـرح تکریم اربـاب رجوع در حوزه اسـتان 
و  آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری  هـا  شهرسـتان  و 
فعالیـت هـای ورزشـی را از مهمتریـن اقدامـات این 

شـرکت عنـوان نمـود.
وی درخصـوص فرهنـــــگ ســــازی در خصـوص 
صرفـه جویـی در مصرف آب و اصـالح الگوی مصرف 
و مهمتریـن اقدامـات ایـن شـرکت گفـت: متاسـفانه 
علیرغـم اقدامات انجام شـده درخصوص صرفـه جویی 
در مصـرف آب بـاز هـم شـاهد مصـرف بیـش از حـد 
مجـاز آب در برخـی روسـتاها مـی باشـیم کـه ایـن 
سـوی  از  مصـرف  الگـوی  تغییـر  منـد  نیـاز  مصـرف 
مشـترکین مـی باشـد. زیـرا رعایـت صرفـه جویی در 
مصـرف آب باعـث افزایـش سـطح خدمـات رسـانی 
شـرکت هـای آب و فاضـالب بـه مـردم خواهـد شـد و 
کنـون انجـام  مهمتریـن اقداماتـی کـه ایـن شـرکت تا
برنامـه هـای تلویزیونـی  داده اسـت تهیـه و پخـش 
و رادیویـی، توزیـع بروشـور و پوسـتر  اسـتفاده در 
برنامه های آموزشـی مدارس، تشویق مشترکین کم 
مصـرف، حضور کارشناسـان در مسـاجد روسـتایی، 
اسـتفاده از ظرفیـت های رسـانه ای مانند سـایت ها 
و نشـریات، تهیـه و توزیع اقالم کم مصـرف، برگزاری 
بـا شـورای محتـرم  مسـابقات مختلـف، هماهنگـی 
و  طراحـی  اسـتان،  اسـالمی  تبلیغـات  هماهنگـی 
نصـب پیام های آموزشـی با موضوع صرفـه جویی به 
صـورت بنـر اسـتند و تهیه گزارش و خبـر درخصوص 
صرفـه جویـی آب از مهمتریـن اقدامـات این شـرکت 

در ایـن خصـوص مـی باشـد.

مهندس طاهریان پور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار بوشهر

طرح  های در حال اجرا و افتتاحی هفته دولت
مهنـدس طاهریـان پـور مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان بوشـهر ابتدا بـا تبریک هفته 
دولـت و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر و نیـز ضمن گرامیداشـت یاد بنیان گـذار کبیر 
انقـالب اسـالمی گفـت: برخـود الزم مـی دانم کـه یاد و نام تمامی شـهدای هشـت سـال دفاع مقـدس که با 
ایثـار و فـداکاری خود نهـال انقـالب را آبیاری نمودنـد گرامی بداریـم و تجدید پیمـان بندیم بـا آرمان های 

واالی نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران و رهبـر فرزانه کبیـر انقالب .
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان بوشهر
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شرکت توزیع نیروی برق

استان همدان

اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
 32 کلنگ زنـی  و  پـروژه   116 افتتـاح  از  همـدان 
پـروژه بـرق طـی هفته دولـت در همدان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی 
بـا  تیمـوری  حاجی رضـا  همـدان،  اسـتان  بـرق 
اشـاره به وجـود 670 هزار مشـترک برق در اسـتان 
جمعیـت  درصـد   100 داشـت:  اظهـار  همـدان 
نعمـت  از  اسـتان همـدان  و روسـتایی در  شـهری 

هسـتند. برخـوردار  روشـنایی  و  بـرق 
بـرق  نیـروی  توزیـع  کـه شـرکت  ایـن  بیـان  بـا  وی 
بـه  خدمات رسـانی  راسـتای  در  همـدان  اسـتان 
مشـترکین از هیـچ تالشـی دریـغ نمی کنـد، افـزود: 
در  مختلفـی  فعالیت هـای  و  برنامه هـا  سـاله  هـر 
راسـتای رفاه حال مشـترکین و تکریـم ارباب رجوع 

و اجرایـی می شـود. قـرار گرفتـه  کار  در دسـتور 
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
دولـت  هفتـه  رسـیدن  فـرا  بـه  اشـاره  بـا  همـدان 
عنـوان کرد: در هفته دولت امسـال نیـز 116 پروژه 
بـرق بـه اعتبـار 137 میلیـارد و 835 میلیـون ریـال 
در سـطح اسـتان همدان به بهره برداری می رسـد.
وی ادامـه داد: از ایـن تعـداد 7 پـروژه بـا اعتبـار 3 
میلیـارد و 890 میلیـون ریال در فامنیـن، 11 پروژه 
بـا  پـروژه  بهـار، 7  اعتبـار 13 میلیـارد ریـال در  بـا 
اعتبـار 14 میلیـارد و 246 میلیون ریال در رزن و 13 
پـروژه بـا اعتبار 20 میلیـارد و 498 میلیـون ریال در 
شهرسـتان کبودراهنـگ بـه بهره بـرداری می رسـد.
تیمـوری بـا اشـاره بـه افتتاح 6 پـروژه بـا هزینه کرد 
7 میلیـارد و 668 میلیـون ریـال در اسـدآباد افزود: 
میلیـون   18 و  میلیـارد   22 اعتبـار  بـا  پـروژه   25
بـا اعتبـار 12 میلیـاردو  ریـال در مالیـر، 9 پـروژه 
830 میلیـون ریـال در نهاونـد و 6 پـروژه بـا اعتبـار 
5 میلیـارد و 500 میلیـون ریـال در تویسـرکان در 

هفتـه دولـت افتتـاح می شـود.
وی یـادآور شـد: 12 پـروژه بـا 20 میلیـارد و 700 
میلیـون ریـال در امـور یـک همـدان و20 پـروژه بـا 
اعتبـار 17 میلیـارد و 485 میلیـون ریـال در امور 2 
برق شهرسـتان همـدان بـه بهره برداری می رسـد.

  در هفته دولت سال جاری؛

148 پـروژه بــرق در استـان همدان 
بهره برداری و کلنگ زنی می شود 

حاجی رضا تیموری
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان

اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
همـدان گفـت: پروژه هـای آمـاده افتتـاح در هفتـه 
دولـت امسـال شـامل پروژه هـای کاهـش تلفـات، 
رفـع ضعـف ولتـاژ، روشـنائی معابـر، تامیـن بـرق 
متقاضیـان جدیـد، اصالح و بهینه شـبکه فرسـوده 
بـا کابـل خـود نگهـدار،  و تعویـض شـبکه سـیمی 
و  پسـت  ترانسـفورماتور،  نصـب  شـبکه،  احـداث 

می شـود. و...  برقرسـانی  انشـعابات، 
* کلنگ زنـی 32 پـروژه بـرق با اعتبـار 42 میلیارد و 

65 میلیون ریـال در همدان
بـا  بـرق  پـروژه   32 کلنگ زنـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اعتبـار 42 میلیـارد و 65 میلیـون ریـال در همـدان 
طـی هفتـه دولـت سـال جـاری اظهـار داشـت: از 
ایـن تعـداد 14 پـروژه بـا اعتبـار 20 میلیـارد و 600 
میلیـون ریـال در امور یک بـرق همدان، 9 پـروژه با 
اعتبـار 15 میلیـارد و 250 میلیـون ریـال در نهاوند، 
5 پـروژه با اعتبـار 4 میلیارد و 565 میلیـون ریال در 
کبودراهنـگ و 4 پـروژه با اعتبار یـک میلیارد و 650 

میلیـون ریـال در فامنیـن کلنگ زنـی می شـود.
پروژه هـای  مجمـوع  کـرد:  خاطرنشـان  تیمـوری 
بـرق آمـاده کلنگ زنـی نیز شـامل احـداث 5 هزار و 
280 متر شـبکه فشـار متوسـط و ضعیف، نصب 13 
دسـتگاه ترانسـفورماتور در راسـتای بـرق رسـانی، 

رفـع ضعـف ولتـاژ و تعدیـل بار اسـت.
بـه گفته وی برق رسـانی به چاه های آب کشـاورزی 
بـا احـداث 20 دسـتگاه پسـت هوایـی و احـداث 9 
هـزار و 200 متـر شـبکه فشـار متوسـط در اسـتان 
نیـز از دیگـر پروژه هـای آمـاده کلنگ زنـی شـرکت 

توزیـع نیـروی بـرق اسـتان همدان اسـت.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان همدان 
اضافـه کـرد: در »دولـت تدبیـر و امیـد، دولت همدل 
مـردم«، برق رسـانی به متقاضیان جدید روسـتایی و 
شـهری بـا احـداث 18 هزار متر شـبکه فشـار ضعیف 
هوایـی، اصالح و تبدیل 53 هزار متر شـبکه سـیمی 
تابلـو  دسـتگاه  تعویـض 10  خودنگهـدار،  کابـل  بـه 
پسـت هوایـی، نصـب 9 دسـتگاه سکسـیونر هوایـی 
و ورود و خـروج پسـت ها و رینـگ فیدرهـا بـه طـول 

800 متـر و احداث 16 اصلـه  نیز از جمله پروژه هایی 
اسـت کـه در هفتـه دولـت کلنگ زنی می شـود.

وی بـا اشـاره بـه پروژه هـای در دسـت اجـرای بـرق 
منطقـه ای باختر گفـت: 4 پروژه شـامل احـداث خط 
و پسـت اسـدآباد2، عبدالرحیـم، قوش تپـه و صنایع 
غذایی بهار با اعتبار 325 میلیارد ریال در دسـت اجرا 
اسـت کـه در دولـت یازدهم بـه بهره برداری می رسـد.
تیمـوری بـا اشـاره بـه پروژه هـای در دسـت اجـرا 
افـزود: اجـرای ایـن مهم بـا همـت واالی همکاران 
صنعـت بـرق، در راسـتای رفـع ضعـف ولتاژهـای 
و  بـار  پیـک  کنتـرل  تلفـات،  کاهـش  احتمالـی، 

می گیـرد. صـورت  منطقـه  در  شـبکه  پایـداری 
وی خاطرنشـان کـرد: در هفتـه دولت سـال جاری 
نیـز دو پـروژه انتقـال پسـآب تصفیه خانـه همـدان 
بـه نیـروگاه و تبدیـل بـرج تـر بـه خشـک فـاز اول 
نیـروگاه شـهید مفتـح از پـروژه هـای بـرق باختـر 
میلیـارد   270 و  هـزار  یـک  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا 
بـا حضـور ریاسـت محتـرم جمهـور و مقـام  ریـال 
عالـی وزارت نیـرو در سـفر دولـت تدبیـر و امیـد به 

می شـود. افتتـاح  اسـتان، 
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شرکت آب و فاضـالب

استان مرکـزی

    تصفیه خانه فاضالب:
مطالعـات مرحلـه اول طـرح تصفیـه خانـه فاضـالب شـهر سـاوه از سـال 1374 آغـاز و 
درسـال 1380 نقشـه ها و اسـناد این طرح مورد تایید شرکت مهندسـی آب و فاضالب 
کشـور قرارگرفـت . تصفیـه خانه فاضالب سـاوه بـه روش تصفیه لجن فعـال با هوادهی 
گسـترده در دو مـدول بـا ظرفیـت نهایـی  35000 متـر مکعـب فاضـالب در شـبانه روز 

سـاخته شـده و اکنـون در مـدار بهره بـرداری قرار گرفته اسـت.

بهره برداری ازطرح فاضالب شهر ساوه در سال جاری

  عملیات اجرایی انجام شده جهت ساخت تصفیه خانه فاضالب ساوه

خاکبرداری    145000 متر مکعب
قالب بندی    28000 مترمربع
آرماتوربندی    1650تن
بتن ریزی    15700 متر مکعب
کارهای فوالدی سبک و سنگین    32000 کیلوگرم

گفتنی ست این طرح در سال جاری با حضور مقام عالی وزارت نیرو به بهره برداری رسید.

اجرای کلکتور فاضالب در اقطار 1200 میلیمتر

اجرای خطوط انتقال  در اقطار 315 تا 1000 میلیمتر

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب  در اقطار 200 تا 250 میلیمتر

نصب انشعاب فاضالب

2/6  کیلومتر

21/6  کیلومتر

31/2  کیلومتر

2600 فقره

  لوله گذاری فاضالب:

هزینه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب ساوه: 135 میلیارد ریال

افق طرح

جمعیت ابتدای طرح
جمعیت در افق طرح

فاضالب سرانه هر نفر در افق طرح
تعداد کل مدول های طرح

ظرفیت تصفیه خانه
BOD  فاضالب ورودی

BOD  فاضالب خروجی
مساحت زمین تصفیه خانه
روش تصفیه خانه فاضالب

سال 1412

220 هزار نفر
240 هزار نفر

170 لیتر در شبانه روز
2 مدول

35 هزار متر مکعب در شبانه روز
280 میلی گرم در لیتر

20 میلی گرم در لیتر
18هکتار

لجن فعال با هوادهی گسترده

  مشخصات تصفیه خانه فاضالب ساوه

هزینه ساخت تصفیه خانه فاضالب ساوه:  255 میلیارد ریال

تلفن : 021-55436100
فكس : 021-55436103

www.Ariapt.ir
info@Ariapt.ir

تامین مواد شیمیایی

شرکت مهندسی به آب زیست

طـــراح و مـجــری فــاضـالب شـهری و صـنـعتـی

MBBR ارتقاء تصفیه خانه های فاضالب به روش

 تولیدکننده پكیج های مـدوالر تصفیه فاضـالب

اولین تولیدکننده مدیای معلق بیولوژیكی مطابق با مشخصات کنسرسیوم های بین المللی

تولید و تأمین تجهیزات آب و پساب 

تلفن : 021-22250384
021 - 22250830 
behabzist@yahoo.com
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شرکت آب و فاضـالب

استان هرمزگان

هفتــه دولــت، هفتــه افتخــار و ســربلندی دولتــی 
اســت کــه تمــام همتــش ؛ خدمــت بــه محرومــان 
جامعــه ، عمــران و آبادانــی میهــن عزیزمــان و 
ایجــاد جامعــه ای سرشــار از عدالــت، نظــم و 

ــت.  ــت اس امنی
در ایــن راســتا، همــه ســاله شــرکت آب و فاضــالب 
طــرح  کشــور  سراســر  بــا  همزمــان  هرمــزگان 
ــای  ــش ه ــددی را در بخ ــای متع ــروژه ه ــا و پ ه
ــرداری  ــره ب ــرا و به ــت اج ــالب در دس آب و فاض
دولــت  حمایــت  ســایه  در  نیــز  امســال  دارد. 
روزی  شــبانه  هــای  تــالش  و  امیــد  و  تدبیــر 
ــن  ــزگان، ای ــای هرم ــان آبف ــران و کارشناس مدی
بخــش  در  پــروژه   17 اســت؛  مفتخــر  شــرکت 
آب و فاضــالب شــامل؛ احــداث خــط انتقــال، 
اجــرای خطــوط جمــع آوری فاضــالب، اصــالح و 
ــه  ــع، احــداث تصفیــه خان بازســازی شــبکه توزی
ــاگرد و  ــه آب بش ــه خان ــك و تصفی ــالب جاس فاض
... بــا اعتبــاری بالــغ بــر 488 میلیــارد ریــال افتتاح 

ــاند .  ــرداری برس ــره ب ــه به ــه مرحل و ب
بــی شــك بــا بهــره بــرداری ایــن طــرح هــا، شــاهد 
ــانی  ــات رس ــه خدم ــمگیری در عرص ــول چش تح
ــن  ــا؛ تامی ــن آنه ــه مهمتری ــتان ک ــردم اس ــه م ب
ــع  ــاز و رف ــورد نی ــتی م ــالم و بهداش ــرب س آب ش
ــالب  ــاماندهی فاض ــدم س ــی از ع ــکالت ناش مش
ــژه  ــه وی ــان از توج ــه نش ــود ک ــم ب ــت، خواهی اس
دولــت یازدهــم نســبت بــه تامیــن آب شــهرهای 

ــت. ــوده اس ــتان ب اس
نیــز هــم  در بخــش شــیرین ســازی آب دریــا 
اکنــون 16 پــروژه آب شــیرین کــن )بــه عنــوان 
منابــع جایگزیــن( در ســطح  اســتان تکمیــل و بــا 
ــب  ــزار و 575 مترمکع ــدی 42 ه ــم آب تولی حج
بــرداری اســت،  بهــره  روز در حــال  در شــبانه 

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد

بهره برداری از 17 پروژه آب و فاضالب 
در هفته دولت امسال

همچنیــن پــروژه هــای آب شــیرین کــن بندرعبــاس، 
ســیریك، راس میدانــی و بندرلنگــه از جمله پــروژه های 

در دســت اجراســت .
همچنیــن در بخــش فاضــالب کــه طــرح هــای آن 
در زمــره تاسیســات زیــر بنایــی جوامــع شــهری و 
روســتایی بــه حســاب مــی آینــد و از اهمیــت خاصــی 
جمعیــت  درصــد   45 منــدی  بهــره  برخوردارنــد، 
ــاس"  ــهر "بندرعب ــت ش ــد جمعی ــتان و  75 درص اس
در  فاضــالب  طــرح  تکمیــل  و  فاضــالب  شــبکه  از 
جزایــر الوان، هرمــز و ابوموســی، اجــرای تاسیســات 
ــك و  ــاب، جاس ــهرهای مین ــالب ش ــع آوری فاض جم
رودان، همچنیــن انجــام مطالعــات مهندســی مجــدد 
ــه و شــبکه  طــرح فاضــالب و مــدول دوم تصفیــه خان
جمــع آوری شــهر بندرعبــاس، اجــرای مطالعــات 
ــر  ــتك، جزای ــر، بس ــیان، بندرخمی ــای پارس ــهر ه ش
تنــب بــزرگ، هنــگام و الرك خــود گویــای تحــول 
و پیشــرفت قابــل توجــه آبفــای هرمــزگان در ایــن 

ــت.  ــش اس بخ
ــن  ــت تامی ــا جه ــت ه ــن فعالی ــی ای ــود تمام ــا وج ب
شــهروندان  بــرای  بهداشــتی  و  ســالم  شــرب  آب 
هرمزگانــی و بــاال بــردن ســطح بهداشــت عمومــی 
ــه  ــه وظایــف ایــن شــرکت ب ــان کــه همگــی از جمل آن
تحقــق  و  پیشــبرد  راســتای  در  رود،  مــی  شــمار 
ــران  ــر؛ بح ــی نظی ــش های ــم چال ــداف علیرغ ــن اه ای
خشکســالی و کمبــود اعتبــار،  همچنــان تــالش هــای 
وســیع و گســترده ای توســط کارکنــان و کارشناســان 
ــت و  ــام اس ــال انج ــرکت در ح ــن ش ــوش ای ــخت ک س
انتظــار مــی رود کمــاکان بــا مســاعدت هیئــت محترم 
ــا  ــم  ت ــق آیی ــم فائ ــن مه ــر ای ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول
ــج  ــرم خلی ــردم خونگ ــرای م ــی ب ــزاران خوب خدمتگ

ــیم. ــارس باش ف
با امید به این موفقیت بزرگ.

حسین خادمی
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای هرمزگان 

    هفتــه دولت؛ موسـم شیفـتگان خدمت

شرکت آب و فاضـالب

استان کردستان

آب :
•  بهره برداری از تصفیه خانه آب شماره 2 شهر سننج
•  بهره برداری از ایستگاه پمپاژ پل شیخ شهر سنندج

• 141  کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب 
فاضالب :

• 100 کیلومتر اصالح و توسعه دشبکه فاضالب
فاضالب  خانه  تصفیه  لجن  بخش  از  برداری  بهره   •

شهرهای سنندج و سقز 

همزمان با سفر ریـــاست جمهـوری  به استان 
کردستان تصفیه خانه آب شماره 2 ، فاز دوم تصفیه 
شهر  آب  تامین  اضطراری  طرح  و  فاضالب  خانه  
سنندج از ایستگاه پمپاژ پل شیخ با فرمان ریاست 

جمهوری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . 
  بمنظور تامین آب بلند مدت شهر سنندج برای 
جمعیت  قراردادن  پوشش  تحت  و  سال 1410  افق 
500 هزار نفری این شهر تصفیه خانه آب شماره 2 
شهر سنندج با ظرفیت 100 هزار متر مکعب در شبانه 
روز در زمینی به مساحت 10 هکتار طراحی و اجرا 

گردیده است . 
فیلتراسیون  نوع  از  خانه  تصفیه  این  تصفیه  فرآیند 
مستقیم میباشد و از مدرن ترین فرآیندهای تصفیه 
آب در دنیا است که آب تصفیه شده صد در صد منطبق 

با استاندارد های 1053 آب شرب کشور می باشد . 
طرح آبرسانی شهر سنندج شامل تصفیه خانه شماره 2 
با ظرفیت 1120 لیتر بر ثانیه ، 60 کیلومتر خط انتقال در 
سایز 500 الی 1000 میلیمتر ، 6 ایستگاه پمپاژ و 80 هزار 

متر مکعب مخزن ذخیره می باشد که از قابلیت های این 
طرح انتقال ثقلی آب از شمال شهر به جنوب و جنوب 
غربی شهر به شکل ثقلی بوده و تاثیر بسزایی در کاهش 
انرژی برق مصرفی خواهد داشت. برای اجرای طرح 
مذکور از محل منابع عمومی به میزان 170 میلیارد ریال 

و ارزی 1/7 میلیون یورو هزینه شده است . 
از بخش مایع تصفیه خانه  برداری  بهره    متعاقب 
فاضالب شهر سنندج عملیات اجرای بخش لجن که از 
سال 1385 شروع شده بود با جدیت و پیگیری ویژه در 
شهریور ماه 93 به مرحله بهره برداری آزمایشی رسید . 
فرآیند تصفیه هضم بی هوازی لجن بوده و برای احداث 
این فاز از تصفیه خانه 150 میلیارد ریال و 2/3 میلیون 
یورو اعتبار هزینه شده است . در این فرآیند روزانه بالغ 
بر 8000 متر مکعب گاز از فرآیند تثبیت لجن استحصال 
می شود که عالوه بر تامین نیاز سیستم امکان تولید 1/3 
مگا وات ساعت برق از گاز حاصله وجود دارد ، همچنین 
روزانه 20 تن کمپوست از جامدات خروجی تولید و در 

بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
شهر  آب  تامین  اضطراری  طرح  پروژه  سومین    
 . ایستگاه پمپاژ پل شیخ میباشد  از محل  سنندج 
با توجه به وقوع خشکسالی های اخیر و به تبع آن 
سد  در  شده  ذخیره  آب  حجم  توجه  قابل  کاهش 
قشالق ، طرح اضطراری پمپاژ آب از سطح دریاچه و 
بازسازی ایستگاه قدیمی پل شیخ سنندج در دستور 
کار قرار گرفت و با صرف هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد 
ریال و بمنظور تامین 1760 لیتر در ثانیه بازسازی و 

توسعه داده شد. 

 

 در دولت تدبير و اميد :آب و فاضالب اعتبارات عمراني 

  92سال  رديف

  (ريال)

  93سال

  (ريال)

1  389951130000  355159000000  

 

  استانايجاد تاسيسات فاضالب
    

پيشرفت كل 
طرح 

(درصد)

تصفيه خانه   شبكه و خط انتقال

شهر پيشرفت رديف
تصفيه خانه 

( درصد )

ظرفيت تصفيه 
  خانه 

( متر مكعب 
  در شبانه روز)

  سيستم تصفيه

كل طول 
شبكه و خط 

  انتقال

طول خط انتقال 
 اجرا شده
  (كيلومتر)

طول شبكه 
آوري اجرا جمع 

  شده
  (كيلومتر)

399/ 199/ 99360 لجن فعال 457 5/44 5/412 سنندج 1
599/ 93 32000 لجن فعال 304 7 297 سقز 2

8798/ 9/97 16000 الگون هوادهي با
برگشت لجن

4/162 4/22 140 مريوان 3

100 100 16000 الگون هوادهي 135 6/8 5/126 4 قروه
75/98 1/94 16000 هوادهي–لجن فعال

گسترده
136 7 129 بانه 5

72/94 1/91 8000 لجن فعال 7/147 2/9 8/137 بيجار 6
72/81 47 12840 لجن

فعال(آكسيالك)
6/122 -- 112 كامياران 7

15/63 --- 9510 MLEلجن فعال 5/78 5 72 ديواندره 8
56 --- 2000 لجن فعال 13 --- 13 سروآباد 9

25/94 4/94 2000 MLEلجن فعال 25 --- 25 سريش
آباد

10

68/51 --- 5808 A2Oلجن فعال 46 11 35 دهگالن 11

  شاخص هاي مهم شركت 

1394تا پايان تير ماه 
  عنوان  واحد

رديف
  

    
       آب  فاضالب

1065162 1065162 نفر جمعيت كل شهري 1

973072 1064104 ” جمعيت تحت پوشش  2

24/91 99/8 درصد درصد جمعيت تحت پوشش  3

291505 308646 فقره تعداد انشعاب  4

18 24 شهر  تعداد شهرهاي تحت پوشش 5

1725 4762 كيلومتر طول خطوط انتقال و شبكه  6

8 15 واحد 7  تعداد آزمايشگاه ها

4 4 ” تعداد تصفيه خانه  8

 --- 126 ميليون متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت تامين آب 9

12   ----   شهر
تعداد شهر هاي كه در آن طرح
 فاضالب در حال اجرا مي باشد

10  

اهم اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در دو بخش آب و فاضالب 

ایجاد تاسیسات فاضالب استان

شاخص های مهم شرکت 
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان فارس یم
ید

دان
گر

          زنده  
ب هرچیزی را                                

یماز آ
ید

دان
گر

          زنده  
ب هرچیزی را                                

از آ

شرکت آب و فاضالب روستایی

استان فارس

فـارس  آبفاروسـتایی  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهندس بوسـتانی مدیرعامل شرکت آبفاروستایی 
فارس ازعملکردها واقدامات شـاخص این شـرکت 

در دولـت تدبیـر و امیـد خبر داد.
بوسـتانی گفـت : اسـتان فـارس یکـی ازبزرگتریـن 
اسـتان هـا در تاثیرپذیـری از دو دهـه خشکسـالی 
پـی درپـی و کمبود منابع آبی سـطحی و زیرزمینی 
میلیمتـر در  بارندگـی 230  میـزان  کـه  باشـد  مـی 
سـال گذشـته گویـای همـه ابعـاد وسـیع تاثیـر این 
پدیـده در کشـور و اسـتان فـارس مـی باشـد. لـذا 
الزم اسـت در همـه بخش های کشـاورزی ، شـرب 
و صنعـت مدیریـت مصـرف اعمـال و الگـوی بهینه 

مصـرف را رعایـت نماییـم.
وی در ادامـه توجـه بیشـتر دولـت مردان بـه مقوله 
برنامـه ریـزی و مدیریـت اسـتراتژیک کالن منابـع 
آبـی کشـور را خواسـتار شـد و افـزود : امـروز آحاد 
مـردم ایـن وظیفـه بـزرگ مصـداق احیـاء امـر بـه 
بـا  همانـا  کـه  دارنـد  را  منکـر  از  نهـی  و  معـروف 
رعایـت الگـوی مصرف و اسـتفاده بهینه و مناسـب 
در حـوزه هـای مختلف ایـن نعمـت و موهبت الهی 
امانـت نسـل هـای آینـده را قدردانـی و محافظـت 
نماینـد کـه ایـن امـر خـود راه گشـای گـذر از ایـن 
بحـران شـدید خشکسـالی درکشـور خواهـد بـود.

وی همچنیـن افزود : شـرکت آبفاروسـتایی فارس 
مـردم  بـه  سـقایی  رسـالت  و  تکلیـف  راسـتای  در 
سـال  دو  طـی  فـارس  اسـتان  روسـتاهای  عزیـز 
گذشـته و در دولـت عدالـت محـور تدبیـر و امیـد 
برنامـه ریـزی صحیـح  و اصولـی و اسـتفاده از  بـا 
اسـتان  و  پتانسـیل هـای موجـود در کشـور  کلیـه 
از جملـه اسـاتید دانشـگاهی ، حـوزه هـای علمـی 
پژوهشـی و تحقیقاتـی ، مجموعـه مجمـع خیریـن 
اسـتان، بخش هـای خصوصی، کارشناسـان خبره 
و  تامیـن  تولیـد،  راسـتای  در  اساسـی  اقدامـات 

هم زمان با هفته دولت در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
مدیرعامل آبفاروستایی فارس خبر داد : 

افتتاح 35 طرح بزرگ آبرسانی روستایی شرکت 
آبفاروستایی فارس در دولت تدبیر و امید

رویکـرد  بـا  بهداشـتی  و  سـالم  شـرب  آب  توزیـع 
بهبـود و اصـالح سیسـتماتیک تشـکیالت در همـه 

رده هـای شـرکت داشـته اسـت.
بـزرگ  برنامـه  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  وی 
ایـن  سـطح  در  بهبـود  مدیریـت  اسـتراتژیک  و 
شـرکت از طراحـی و اجـرای 5 مـدل مدیریتـی و 
سیسـتماتیکی بـزرگ کـه بـرای اولین بار در سـطح 
شـرکت هـای آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی 

داد.  خبـر  گردیـده  انجـام 
طراحـی، تدویـن و شـروع بـه اجـرای طـرح جامـع 
آب شـرب روسـتاهای اسـتان با سـه رویکـرد کوتاه 
مـدت ، میان مدت و بلندمـدت ، طراحی و تدوین 
و  راه انـدازی سیسـتم پـروژه های بهبود در سـطح 
آب  واگـذاری  طـرح  تدویـن  و  طراحـی  شـرکت، 
 ، Roo شـیرین کـن ها به بخش خصوصی بـه روش
سیسـتمی نمودن فرایند تهیـه، تنظیم و پرداخت 
مشـترکین،  و  نگهـداری  هـای  وضعیـت  صـورت 
و  تهیـه  درخواسـت،  فراینـد  نمـودن  سیسـتمی 
ارسـال اجنـاس بـه شهرسـتان ها ، 5 اقـدام و مدل 
مدیریتی و سیسـتماتیکی اسـت که در این شـرکت 
و طـی 2 سـال گذشـته طراحـی و اجـرا گردیـد و در 
حـال حاضر بـه عنوان طرح هـای پایلوت در سـایر 
شـرکت هـای آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
وی در ادامـه از برنامـه ریـزی و تـالش در جهـت 
آب  نعمـت  از  اسـتان  روسـتاهای  منـدی  بهـره 
شـرب بهداشتی در 211 روسـتا به تعداد 137039 
حلقـه   21 تجهیـز  و  حفـر   ( شـامل  جمعیـت  نفـر 
چـاه، بـرق رسـانی بـه طـول 26.5 کیلومتـر، خـط 
انتقـال بـه طـول 148 کیلومتـر ، شـبکه توزیـع بـه 
طـول 173 کیلومتـر و احـداث مخـزن ذخیـره آب 
بـه حجـم 1650 متـر مکعـب بـا صـرف اعتبـار 350 

ریـال(،  میلیـارد 

برنامـه ریـزی و کنترل سـرریز و رفع نشـتی مخازن 
ثانیـه  بـر  لیتـر   50 معـادل  فقـره    91 شـرب  آب 
جلوگیـری از هدررفـت آب، برنامـه ریـزی و رفـع 
نشـتی مخـازن آب 6930 متـر مکعـب معـادل 60 

لیتـر بـر ثانیـه ،
و  توزیـع  هـای  شـبکه  بازسـازی  و  ریـزی  برنامـه   
خطـوط انتقـال فرسـوده 437 کیلومتـر معـادل 90 

ثانیه   بـر  لیتـر 
برنامـه ریـزی و رفع شکسـتگی شـبکه هـای توزیع 

و خطـوط انتقـال 63250 فقره ،
تأمیـن آب شـرب روسـتاهای فاقـد آب از طریـق 
بـر  بالـغ  تانکرهـای سـیار 750روسـتا و جمعیتـی 

 ، نفـر   502190
شـرب  آب  انتقـال  طـرح  تدویـن  و  طراحـی 
روسـتاهای خرامـه ، بخـش زرقـان و ... از محـل 
سـد درودزن بـه روش BOT  بـه تعـداد 96 روسـتا 

، نفـر   143704 و 
طراحـی و تدویـن طرح واگذاری آب شـیرین کن ها 

 ، ROO بـه بخش خصوصی بـه روش
فاضـالب  تصفیـه  پکیـج  طـرح  تدویـن  و  طراحـی 
روسـتاها از طریـق بخـش خصوصـی در دو روسـتا 

بـه تعـداد 7000 نفـر ،
انشـعابات  برچیـدن  و  شناسـایی   ، ریـزی  برنامـه 

غیـر مجـاز 10855 فقـره معـادل 3 حلقـه چـاه ،
 برنامـه ریـزی و تعویض و نصـب کنتورهای معیوب 

مشترکین 15855 فقره ،
پیگیـری و پرداخـت بخـش عمده مطالبـات معوق 
 185 کننـدگان  تأمیـن  و  اجرایـی  پیمانـکاران 

، ریـال  میلیـارد 
پیگیـری و پرداخـت بخـش عمده مطالبـات معوق 
پیمانـکاران نگهـداری و مشـترکین هزینـه بالـغ بر 

20 میلیـارد ریال ،
 پیگیـری و پرداخـت بخـش عمـده مطالبات معوق 

مهندس بوستانی
مدیر عامل شرکت آبفار روستایی فارس

بازنشسـتگان شـرکت بالـغ 10 میلیـارد ریـال  طـی 
دو سـال گذشـته و در دولت تدبیر و امید خبر داد.
 بوسـتانی در پایـان ضمن گرامیداشـت یـاد خاطره 
اسـالمی  شـکوهمند  انقـالب  و  اسـالم  شـهدای 
بـه خصـوص شـهیدان واال مقـام رجایـی و باهنـر 
کـه اسـوه هـای ایثـار و دلسـوزی و نمـاد و الگـوی 
بـارز شـخصیت هـای ارزشـمند دولـت بودنـد ؛ از 

افتتـاح و بهـره بـرداری 35 طـرح بـزرگ آبرسـانی 
بـه روسـتاهای اسـتان فـارس شـامل 114 روسـتا 
طـی هفتـه دولـت خبـر داد و خاطـر نشـان کـرد 
کـه انشـاء ا... بـه حـول و قـوه الهـی بـا همـکاری و 
همدلـی مـردم و مسـئولین عزیز اسـتان فـارس در 
سـالی که بـه تعبیر و درایـت حکیمانه رهبـر فرزانه 
انقـالب سـال دولـت و ملـت ، همدلـی و همزبانـی 

نـام گـذاری گردید، بتوانیـم بر اسـاس برنامه ریزی 
و اولویـت بنـدی طرح جامع آب شـرب روسـتاهای 
و  سـالم  آب  تامیـن  مشـکالت  فـارس  اسـتان 
را  اسـتان  خـدوم  و  محـروم  قشـر  ایـن  بهداشـتی 

یکـی پـس از دیگـری مرتفـع نماییـم.

"اهم گزارش عملكرد شرکت از تیر ماه 1392 لغایت  شهریور ماه  1394 ) هفته دولت ( ،  دولت تدبیر و امید"
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شرکت برق منطقه ای

استان گیالن

احداث پست 230/63 کیلوولت 
GIS شهید عضدی رشت به ارزش 

700 میلیارد ریال 

ــهید  ــت GIS ش ــت 230/63 کیلوول ــداث پس    اح
ــال  ــارد ری ــه ارزش 700 میلی ــت ب ــدی رش عض

پســت 230/63 کیلــو ولــت شــهید عضــدی رشــت 
ــن  ــت اولی ــهر رش ــای ش ــه پیرکالچ ــع در منطق واق
پســت از نــوع GIS در ســطح ولتــاژ 230 کیلــو ولت 
در اســتان گیــالن مــی باشــدکه دارای دو دســتگاه 
ــت  ــت 160 مگاول ــا ظرفی ــدرت ب ــفورماتور ق ترانس
قابلیــت  بــا  آمپــر  320مگاولــت  )جمعــًا  آمپــر 
توســعه بــه 3 دســتگاه و 480 مگاولــت آمپــر( و 
ــوع  ــت از ن ــو ول ــط 230 کیل ــدر خ ــن دو فی همچنی
ــه 4 فیــدر خــط( و دو فیــدر  ــل توســعه ب GIL )قاب
ترانســفورماتور 230 کیلوولــت )قابــل توســعه بــه3 
ترانســفورماتور  کیلوولــت   63 فیــدر   2 و  فیــدر( 
ــط 63  ــدر خ ــدر( و 10 فی ــه 3 فی ــعه ب ــل توس )قاب
ــدر  ــه 14 فی ــعه ب ــل توس ــی )قاب ــت خروج ــو ول کیل
خروجــی خــط( بــوده و نــوع شــینه بنــدی 230 
کیلــو ولــت پســت شــین دوبــل بــا یــک کلیــد 
کوپــالژ و آرایــش شــینه بنــدی در ســمت 63 کیلــو 
ــا  ــده ب ــیم ش ــاده تقس ــین س ــورت ش ــه ص ــت ب ول

ــت. ــد اس کلی
در ســاخت ایــن پســت از آخریــن تکنولــوژی روز 
ــاد  ــه ارزش زی ــا عنایــت ب دنیــا اســتفاده شــده و ب
زمیــن هــای حاصــل خیــز کشــاورزی و تراکــم 
و پراکندگــی زیــاد جمعیــت در ســطح اســتان 

ــه،  ــت و حوم ــهر رش ــوص ش ــی الخص ــالن و عل گی
بکارگیــری از تکنولــوژی یــاد شــده از نظرکاهــش 
آســیب هــای زیســت محیطــی نیــز دارای اهمیــت 

ــد. ــی باش ــادی م زی
پــروژه خــط کابلــی دو مــداره 63 کیلوولــت عضــدی 

رشــت بــه رشــت 1 بــه ارزش 45 میلیــارد ریــال 
کیلوولــت   63 مــداره  دو  کابلــی  خــط  پــروژه 
عضــدی رشــت بــه رشــت 1 کــه عملیــات اجرایــی 
ــرفت  ــت باپیش ــده اس ــروع ش ــال 1388 ش آن از س
فیزیکــی 99 درصــد در ســال جــاری  بــرق دار و بــه 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب به
ــه 2/2  ــوان ب ــی ت ــط م ــن خ ــی ای ــخصات فن از مش
ــا هــادی 500*1  کیلومتــر خــط کابلــی دو مــداره ب
میلیمتــر مربــع آلمینیومــی و ســطح ولتــاژ 63 
کیلوولــت بــه همــراه یــک رشــته کابــل فیبــر نــوری 

ــرد. ــاره ک ــرل اش ــل کنت ــته کاب و دو رش
   ایــن پــروژه بــا هــدف تامیــن بــرق مطمئــن 
مشــترکین توزیــع شهرســتان رشــت بــا توجــه 
عضــدی  پســت  قرارگرفتــن  بــار  مرکــز  در  بــه 
ــبکه  ــان ش ــت اطمین ــش قابلی ــز افزای ــم و نی قدی
ــکاران  ــت. پیمان ــده اس ــداث ش ــع اح ــوق توزی ف
ــر ،  ــل ابه ــیم و کاب ــای س ــرکت ه ــروژه ش ــن پ ای
ــز  ــاور آن نی ــا و مش ــرق پوی ــان ب ــروآرام ، پیم پت

شــرکت قــدس نیــرو مــی باشــد.

ــه  ــک ب ــت ی ــت رش ــت 63/20 کیلوول ــعه پس توس
ارزش 100 میلیــارد ریــال 

ــنگر در  ــاده س ــع در اول ج ــک واق ــت ی ــت رش پس
اوایــل دهــه چهــل شمســی بصــورت 132/63/20 
ــتهالک  ــل اس ــه دلی ــده و ب ــداث ش ــت اح ــو ول کیل
کــه  داشــته  بازســازی  بــه  نیــاز  آن  تجهیــزات 
ــای  ــه فض ــه ب ــی و باتوج ــات میدان ــد از مطالع بع
ــک  ــکل ی ــه ش ــازی آن ب ــود، بازس ــدود موج مح
پســت KV 63/20 و بصــورت فیــدر ترانــس در 
پســت  روش  ایــن  در  گرفــت  قــرار  دســتورکار 
فاقــد کلیــد KV 63 بــوده و کنتــرل آن توســط 
ــه دیفرانســیل طولــی و از طــرف پســت مقابــل  رل
صــورت مــی گیــرد. تجهیــزات ایــن پســت بــه 
مگاولــت   40 ظرفیــت  بــا  ترانــس  دو  صــورت 
 20 و  ترانســفو  ایــران  کارخانــه  ســاخت  آمپــر 
کلیــد خروجــی KV  20  ســاخت کارخانــه پــارس 
ــرکت  ــی آن از ش ــزات حفاظت ــوده و تجهی ــو ب تابل
زیمنــس مــی باشــد کــه احــداث آن پــس از طــی 
فرآینــد مناقصــه در ســال 88  بــه شــرکت فولمــن 
واگــذار و شــرکت مهندســین مشــاور قــدس نیــرو 
نمــوده  نظــارت  پســت  احــداث  عملیــات  بــر 
اســت. پســت اشــاره شــده پــس از انجــام مراحــل 
تســت و راه انــدازی در خــرداد مــاه ســال جــاری 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ب

Barin Palad Eng. Co.

انرژی های نوتله متری 

SCADANew Energy

E.P.C.C

راه اندازی 
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خرید

طراحی
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  رئیــس هیات مدیــــــره و مدیـــرعامل شرکت آبفــای 
آذربایجـــان غربـی با  اشـــاره به ایـن که کمیــت و کیفیت 
خدمـات آب و فاضـالب در اسـتان آذربایجـان غربی فراتر 
از متوسـط شـاخص هـای کشـوری اسـت گفـت : اسـتان 
آذربایجـان غربـی هـم در بخـش ارائـه خدمـات تامیـن و 
توزیـع آب شـرب بهداشـتی و سـالم و هـم در بخـش ارائـه 
خدمـات جمـع آوری و تصفیـه بهداشـتی فاضـالب، فراتر 

از شـاخص هـای کشـوری عمـل نموده اسـت.
مهندس رسول اکبری در گفتگوی اختصاصی با تعدادی از 
خبرنگاران رسانه های محلی این استان گفت : شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربی، 38 شهراستان را تحت پوشش 
افتخار می کنیم  خدمات آب و فاضالب قرار داده است و 
که هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری بیش از 2 میلیون 
نفری استان که تحت پوشش قانونی این شرکت هستند، از 

خدمات آب شرب بهداشتی و سالم برخوردارند.
وی افزود : در سطح استان آذربایجان غربی، تا کنون بیش 
از 580 هزار فقره انشعاب آب واگذار شده است و نگاهی به 
شاخص کشوری متوسط جمعیت تحت پوشش خدمات آب، 
نشان می دهد که این شرکت، رقم98.96 درصدی شاخص 
مزبور را پشت سر گذاشته و هم اکنون کلیه جمعیت شهری 

تحت پوشش این استان از خدمات آبرسانی بهره مندند.
مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان غربــی، بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــت  ــور، تح ــترکین آب کش ــت مش ــد از جمعی ــه 41 درص ک
ــت:  ــد، گف ــرار دارن ــهری ق ــالب ش ــات فاض ــش خدم پوش
ــط  ــدی از متوس ــالف 20 درص ــا اخت ــالب ب ــش فاض در بخ

شــاخص هــای کشــوری ســبقت گرفتــه ایــم و هــم اکنــون 
تحــت  اســتان  شــهرهای  مــردم  درصــد   60 از  بیــش 

ــتند. ــهری هس ــالب ش ــات فاض ــش خدم پوش
رسـول اکبـری در ادامـه با اشـاره بـه ضرورت کنتـرل کیفی 
دقیـق آب اسـتحصالی و توزیعـی، گفـت : بـا عنایـت بـه 
کیفیـت باالی منابع آبی سـطحی در مقایسـه بـا منابع آب 
زیرزمینی، سیاسـت اجرایی شـرکت هـای آب و فاضالب، 
حرکـت بـه سـوی برداشـت از منابـع آبـی سـطحی اسـت 
و خوشـبختانه در نتیجـه انجـام برنامـه ریـزی و اقدامـات 
مهندسـی دقیـق در سـال هـای اخیـر، موفـق شـده ایـم تا 
بیش از 48 درصد آب اسـتحضالی سـطح استان را از محل 
منابـع سـطحی آب تامیـن کنیم کـه در این شـاخص نیز از 

متوسـط 40 درصـدی کشـوری، جلوتـر هسـتیم.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای آذربایجــــــان غربــی، بحــران 
خشکســالی موجــود در کشــور را بســیار جــدی تلقــی 
نمــوده و گفــت : علیرغــم تمهیــدات مهندســی انجــام 
اســتان  متوجــه  کشــور،  خشکســالی  بحــران  یافتــه، 
آذربایجــان غربــی نیــز بــوده و در حــال حاضــر تعــدادی از 

ــد. ــه ان ــود آب مواج ــران کمب ــا بح ــتان ب ــهرهای اس ش
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد جمعیــت تحــت پوشــش 
خدمــات شــرکت و ضــرورت احــداث مخــازن جدیــد آب در 
ســطح اســتان گفــت : در حــال حاضــر بــه ازای انشــعابات 
آب موجــود در اســتان، احــداث مخازنــی بــا ظرفیــت 
جمعــی 200 هــزار مترمکعــب ضــروری اســت کــه در ایــن 

راســتا یکصــد میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت.

مهندس رسول اکبری
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضـالب

استان آذربایجان غربی
مدیرعامل آبفای شهری آذربایجان غربی :

استان  در  فاضالب  و  آب  خدمات 
فراتر  غربــــی  آذربایجــان 

از شاخــص های کشـوری است
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ب هرچیزی را                                
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان آذربایجان غربی

 
اعتبارات به ميليون ريال

وزارت نيرو
شركت آب وفاضالب روستائي آذربايجان غربي

ليست پروژ ھاي افتتاحي  ھفته دولت  سال ١٣٩۴

چشمه  چاه
يا  قنات

خط 
انتقال

شبكه 
زمينيهوائيتوزيع

ساير جاريعمرانيKMKMM3M3دهنهحلقهنفر
منابع

094*2839345276255506060241360283024021445304469**871275650115جمعاستان

منشا تامبن آب از مجتمع انزل094*1995419394001.5230601406100006100دالدر0انزل جنوبياروميه1

500تعمير منبع-منشا تامين 094*148417299394105.53005001604800004800خانقاه سرخ0نازلوچاي شمالياروميه2
آب روستاي رحيم خان

منشا تامبن آب از مجتمع موانا094*1211039094000.31.51.70601204000004000خليفتان0برادوستاروميه3

094*11600--11600--500-1078-11602524893941قولنجي ( فاز 1 )0انزل جنوبياروميه4

094*2017.313.512.7011203120265000026500**422067621جمعاروميه

094*11765939410220.70.60200060000600كاني گوزله0بهي دهبكريبوكان1

094*1182713939410187.7000002500002500آغجيوان0بهي دهبكريبوكان2

094*20408.40.6020003100003100**2199778جمعبوكان

094*1273105991940263.5100100004500004500گالز0اشنويه شمالياشنويه1

094*110939091941151.54.5080003000003000گردكاشان0اشنويه شمالياشنويه2

094*159215939410512.5060001000001000چپرآباد0اشنويه شمالياشنويه3
تجهيز چاه - شبكه توزيع و 
حصاركسي توسط امور مابقي 
توسط سازمان آب كار شده

094*15825091941132.54020001800001800شيخ عثمان0اشنويه شمالياشنويه4

094*34198.521026000103000010300**44991914جمعاشنويه

11671تازه قلعهمنگور غربيپيرانشهر1

11040تركش سفليمنگور غربيپيرانشهر2

112خر ي چوندر همنگور غربيپيرانشهر3

143221قبادبيگي /قبادبگيان /منگور غربيپيرانشهر4

1165671قبر حسينمنگور غربيپيرانشهر5

138165كاني شينكامنگور غربيپيرانشهر6

نام مجتمع

اعتبار هزينه شده ميليون ريال

قابل افتتاح در

دهه 
فجر

منبع ذخيره آب

خاتمهشروع

تامين منشا آب

31

سال پروژه

0

مالحظات ظرفيت 
M3

ايستگاه پمپاژ
مياني

كل اعتبار 
هزينه شده از 
تمامي منابع

سال 
افتتاح

هفته 
دولت

دبي ليتر 
تعداددر ثانيه

7.5

شهرستان

تعداد 
روستا

شبكه  وخط انتقال
آب آشاميدني

تعداد 
جمعيت

1010400 90930581 100*094 0010400

يف
تعداد رد

خانوار

مجتمع پردانان 
(قبرحسين)

محل جغرافيائي *

نام روستاهاي مجتمع دهستان

لیست پروژه های افتتاحی هفته دولت سال 94
اعتبار به میلیون ریال
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شرکت آب و فاضالب روستایی

استان سیستان و بلوچستان

همگانـی  آمـوزش  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  سیسـتان  روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
رئیـس  نارویـی  بلوچسـتان مهنـدس محمـد رضـا 
هیـات مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت اظهار داشـت:  
همزمـان بـا فـرا رسـیدن هفتـه دولـت و بـا تـالش و 
همیـاری همـکاران در سـطح اسـتان 57 روسـتا در 
قالـب 19 طـرح آبرسـانی در سـطح شهرسـتان های 
میرجـاوه،  مهرسـتان،  سـوران،  زاهـدان،  خـاش، 
نیکشـهر، قصرقند، سـرباز ،هیرمند سراوان و فنوج  

بهره بـرداری خواهـد رسـید. بـه 
مذکـور  پروژه هـای  از  بهره بـرداری  بـا  گفـت:  وی 
درسـطح  نفـر   814 هـزار   23 معـادل  جمعیتـی 
از  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  روسـتاهای 
نعمـت آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهره منـد 

شـد. خواهنـد 
مدیـــــر عامـل شـرکت آب و فاضالب روستایـــــی 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: مهم ترین پروژه های 
افتتاحـی بهـره بـرداری از خـط انتقـال آب مجتمع 
آبرسـانی بـه 24 روسـتای ریـگ ملـک شهرسـتان 
زاهـدان، آبرسـانی بـه مجتمـع 2 روسـتایی چاهان 
شهرسـتان سـراوان ، اصالح و بازسـازی 16 روسـتا 
هیرمنـد،  فنـوج،  مهرسـتان،  شهرسـتانهای،  در 
مهـار  و  چـاه  تجهیـز  وحفـرو  سـوران  و  نیکشـهر 
چشـمه سـارها ی 6 روسـتا در شهرسـتانهای فنـوج 

و مهرسـتان مـی باشـند.
نارویـی اضافـه کـرد: حجـم عملیـات اجرایـی ایـن 
طرح ها شـامل مخـازن ذخیره آب شـرب با ظرفیت 
تجهیـز14  و  حلقـه   14 حفـر  مترمکعـب،   2025

حلقـه چـاه آب شـرب ، اجـرای 8 هـزارو 210 متـر 
خـط انتقـال بـرق ، نصـب 12دسـتگاه ترانـس بـرق 
،اجـرای 85 کیلومتـر خطـوط انتقـال و اجـرای 65 

کیلومتـر شـبکه داخلـی اسـت.
روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: به منظـور اجرای این 
پروژه هـای آبرسـانی روسـتایی بیـش از 98 میلیارد 
و 381 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی ،2 

درصـد و مـاده 10-12 و180هزینـه شـده اسـت.
نارویـی در پایـان اشـاره کـرد کـه : عـالوه برافتتـاح 
پـروژه هـای عمرانـی یـاد شـده ، 3 پـروژه  مجتمـع 
ریـال  میلیـارد   289 بـا  روسـتایی  آبرسـانی  بـزرگ 

کلنـگ زنـی مـی گـردد.

   سخن مدیرعامل

بـا درود و سـالم بـه روح پـر فتـوح امـام خمینـی 
)ره( و شــــهدای انقـالب اسـالمی و درود و سـالم 
نایـب  و  )عـج(  عصـر  ولـی  حضـرت  پیشـگاه  بـه 

برحقـش حــضرت آیـت ا... خامــنه ای مدظلـه 
العالـی وگرامیداشـت شـهیدان رجایـی و باهنـر و 
هفتـه دولـت خــداوند بــزرگوار را شاکـــرم کـه بـه 
مـن و همکارانـم توفیق خــدمت رسـانی بـه مردم 
تریـن  زحمتکـش  بـه  رسـانی  خدمـت  ویـژه  بـه 
اقشار جامعه یعنی روســتائیان عــزیز عنایت کرد 
وتوانسـتیم دربهـار دومیـن سـال خدمـت گـزاری 
آمـاده  را  هایـی  پـروژه  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
بخشـی  و  نماییـم  زنـی  کلنـگ  و  بـرداری  بهـره 
دیگـر از روسـتائیان عزیـز اسـتان را از نعمـت آب 
آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهـره منـد نماییـم، 
خداونـد را سپاسـگزارم کـه توفیقـی حاصل نمود 
طــــرح  از  بـرداری  بهـره  و  سـازی  پیـاده  در  تـا 
روسـتاهای  شــرب  آب  توزیـع  و  تامیـن  هـای 

اسـتان، از جملـه طـرح عظیـم آبـــرسانی به بیش 
از 937روسـتا در سیسـتان ، آبــرســانی به بیش از 
50 روسـتایی خاش، مجتمع بزرگ آبرسـانی غرب 
و شـرق بمپـور ایرانشـهر، 400 روسـتایی چابهـار 
و سـایر طـرح هـای مجتمـع آبرسـانی در اسـتان 
سـهیم باشم، امید است با توکل به خــداوند یکــتا 
و تالش و پیگیری مـدیران و کـارکنان شرکت آب و 
فاضالب روسـتایی سیسـتان و بلوچستان، بتوانیم 
در اجـرای سیاسـت هـای دولـت تدبیـر و امیـد و 
رئیـس جمهـور عزیـز، در خدمـت گـزاری بـه مردم 
شـریف اسـتان به افـق های روشـنی دسـت یابیم.

 ان شاء ا... 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان خبرداد:

بهره برداری از 19 طرح و کلنگ زنی
3 پروژه آبرسانی روستایی در هفته دولت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب دٍلت تذثیش ٍ اهیذ       آة سبلن ٍ ثْذاضتیسٍستبی آثبد

 

 

 

  ضجىِ آثشسبًی سٍستبیی اسوبعیل آثبد1   

  خط اًتمبل آة سٍستبیی اوجشآثبد2   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ویلَهتش خط اًتمبل5  اجشای .1
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لیست برخی از مهمترین پروژه های شرکت نیالب صنعت البرز

ــروژه:   بهره برداری واحد آب شیرین کن منطقه ویژه بندرعباس 1. پ
   کارفرما:   شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معادن خلیج فارس

   ظرفیت تقریبی 200 لیتر در ثانیه
ــروژه:   بهره برداری، سرویس و نگهداری خط انتقال آب کوثر 2.پ

    کارفرما:  شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس
   بطول 437 کیلومتر با لوله های فوالدی به اقطار 1800 تا 1400 میلیمتر
ــروژه:  بهره برداری و نگهداری فاز اول تصفیه خانه فاضالب شیراز 3.پ

   کارفرما:   شرکت آب و فاضالب شیراز
   فاضالب ورودی با حداکثر ظرفیت طراحی 1330 لیتر در ثانیه

ــروژه:   راهبری، بهره برداری و نگهداری مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر زاهدان 4.پ
   کارفرما:   شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

   ظرفیت طراحی تقریبی 47600 مترمکعب در شبانه روز
ــروژه:  بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضالب شهر بندر عباس  5.پ

   کارفرما:   شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
   ظرفیت متوسط: 117504 مترمکعب در روز

ــروژه:   بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 6.پ
    کارفرما:  شرکت آتیه گیالب صنعت

   ظرفیت:  میانگین آب صاف تولید شده 3 مترمکعب در ثانیه
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مهندس محمد مصطفی نجفیان
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق

استان کردستان

آقای مهندس محمدمصطفـی نجفیان، مدیرعامل 
شـرکت توزیـع برق اسـتان کردسـتان در مصاحبه با 

برقاب:

سـال  اول  ماهـه   5 عملکـرد  از  گزارشـی     
بفرماییـد؟ را  اسـتان  ایـن  در  1394را 

تیرمـاه  پایـان  تـا  فروختـه شـده  انشـعابات  تعـداد 
5344 انشـعاب می باشـد و تعداد مشـترکین استان 

بـه حـدود 573 هـزار مشـترک رسـیده اسـت.
 642782 سـال  اول  ماهـه   4 در  انـرژی  مصـرف 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت  سـاعت  مـگاوات 
مصـرف انـرژی در 4 ماه اول سـال گذشـته 633971 

اسـت. بـوده  سـاعت  مـگاوات 
ــدود  ــن در ح ــته همچنی ــال گذش ــاه اول س در 4 م
30 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و 31 کیلومتــر 
 186 و  احــداث  هوایــی  ضعیــف  فشــار  شــبکه 
ترانــس جدیــد نصــب شــده و ظرفیــت موجــود بــه 

ــت. ــیده اس ــر رس ــت آمپ 13275 کیلوول
پیک بار همزمان در تیرماه 413.7 بوده است.

  برای شش ماهه دوم چه برنامه ای دارید؟

 1 - تامیـن بـرق 25000 مشـترک جدیـد تـا پایـان 
سـال 94

2 - ایجـاد ظرفیت جدید در شـبکه توزیـع به میزان 
23 مـگا ولت آمپر

3 - افزایـش طـول خطـوط شـبکه توزیـع بـه میزان 
145 کیلـو متر

چنـد  دیجیتالـی  کنتورهـای  درصـد  افزایـش   -  3
تعرفـه نسـبت بـه کل کنتورهـای منصوبـه بـه میزان 

درصـد  51.6

4 - کاهـش زمـان خاموشـی انـرژی تامین نشـده هر 
مشـترک در روز بـه 4.5 دقیقه

از  انشـعاب  واگـذاری  زمـان  متوسـط  کاهـش   -  5
روز  7 بـه  موجـود  شـبکه 

6 - انجـام پـروژه هـای مربـوط بـه عـوارض بـرق در 
سـطح اسـتان بـه میـزان 4 میلیـارد ریـال

سـطح  در  خورشـیدی  هـای  سیسـتم  نصـب   -  7
اسـتان بـه میـزان  41 کیلـو وات بـا هزینـه  2400 

بـرق  عـوارض  محـل  از  ریـال  میلیـون  

   در بحـث اقتصاد مقاومتی چـه کار عمده ای 
انجـام داده اید؟

در موضــوع تأمیــن کاال و تجهیــزات مــورد نیــاز 
ســعی شــده تمامــی اجنــاس خریــداری شــده 
از اجناســی انتخــاب شــوند کــه نمونــه داخلــی 
دارنــد و حتــی المقــدور از خریــد قطعــات خارجــی 
ــده  ــعی ش ــن س ــت. همچنی ــده اس ــودداری ش خ
ــی  ــه جوی ــت صرف ــکان دارد جه ــه ام ــی ک ــا جای ت
ــا از  ــروژه ه ــرای پ ــع در اج ــر مناب ــت بهت و مدیری

ــود.  ــه ش ــره گرفت ــدد به ــی مج ــت مهندس ظرفی

در بحـث فنـی نیـز یکـی از اقدامـات مهـم در بحـث 
اقتصـاد مقاومتـی کاهش تلفات شـبکه توزیـع بوده 
که بر اسـاس سیاسـت شـرکت در نیمه دوم سال 93 
و نیمـه اول سـال 94 کاهـش تلفـات انـرژی اسـتان 
9 درصـد هـدف گـذاری شـده اسـت. کاهـش تلفات 
منجـر بـه بازگشـت بخشـی از انـرژی تلـف شـده بـه 

چرخـه توزیـع می شـود.
و مبالـغ در آمـدی آن صـرف بهینـه سـازی شـبکه و 

ایجـاد زیرسـاخت هـای توسـعه مـی گردد.
از اقدامـات دیگـر، مدیریت مصرف انـرژی و اصالح 
الگـو های مصرف اسـت که با این اقدامات اسـتفاده 

بهینـه از انـرژی مـی تـوان از مصـارف اضافـی و غیر 
ضـروری جلوگیـری نمود و منابع مربوط بـه آن را به 

سـایر بخش های صنعت اختصـاص داد.
پراکنــده  تولیــد  منابــع  از  اســتفاده  گســترش 
ــو و  ــای ن ــرژی ه ــتفاده از ان ــرد اس ــا رویک ــرژی ب ان
ــوع  ــم موض ــوارد مه ــر از م ــی دیگ ــر یک تجدیدپذی
مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در  توزیــع  شــرکت 
ــی از  ــواره یک ــر هم ــای اخی ــال ه ــه در س ــت ک اس
رویکردهــای اساســی شــرکت بــوده اســت. در ایــن 
راســتا بــه تأمیــن بــرق 7 روســتای صعــب العبــور و 
دور از شــبکه از طریــق انــرژی خورشــیدی و نصــب 
ــتان و  ــه اس ــیدی در 15 مدرس ــای خورش ــل ه پن
نیــز ســاختمان هــای ســتاد و ســنندج اشــاره کــرد. 
در موضـوع کاهش تلفات اقدامـات خوبی از مهرماه 
سـال گذشـته انجـام شـده چـه در بعد فنـی و چه در 
بعـد غیرفنـی کـه ماحصـل ایـن اقدامـات منجـر بـه 
ایـن شـد کـه تلفـات از 12.31 در پایـان سـال 92 به 

10.77 در پایـان سـال 93 برسـد .
 از جملــه اقداماتــی کــه جهــت اجــرای ایــن پــروژه 
ــاختار  ــالح س ــه اص ــوان ب ــی ت ــد م ــام ش ــی انج مل
ترانــس هــای  از قبیــل نصــب   ( توزیــع  شــبکه 
 ، فرســوده  هــای  شــبکه  اصــالح   ، جدیـــــــــد 
توسعـــــه فیدر و .... (، کنتــــــــــرل اصالح  لوازم 
انـــدازه گیــری ، افزایــش درصد قرائت مشــترکین، 
نصــب کنتــور معابــر جهــت پســت هــای فاقــد 
روشــنایی معابــر،  تعــادل بــار فیدرهــای فشــار 
ضعیــف، رفــع اتصــاالت سســت و جمــع آوری 

ــرد.  ــاره ک ــاز اش ــر مج ــعابات غی انش

گزارشی از عملكرد شرکت توزیع 
نیروی برق استان کردستان 

شرکت آب و فاضـالب

استان زنجان
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان خبر داد : 

همزمان با هفته دولت 5 طرح در شرکت آبفای استان 
زنجان به بهره برداری می رسد 

   مدیرعامل آبفای استان زنجان گفت : همزمان 
با هفته دولت 5 طرح عمرانی ) حفر و تجهیز 4 حلقه 
چاه در زنجان، حفر2 حلقه چاه در ابهر و خرمدره، 
و مخزن 4  افتتاح تصفیه خانه فاضالب ماهنشان 
شرقی و خطوط برگشت( در شرکت آب و فاضالب 

شهری استان زنجان قابل بهره برداری می باشد .
شرکت  مدیرعامل  قاسمی  جزء  علیرضا  مهندس 
آب و فاضالب شهری استان زنجان با بیان مطلب 
فوق گفت : مخزن بتنی 4 شرقی و خطوط برگشت 
بین مخازن 3 و4 شرقی شهر زنجان با ظرفیت 15 
هزار متر مکعب جمعا به طول یک هزار و 800 متر 

با  میلیمتر   700 قطر  به  و  داکتیل  چدن  ازجنس 
صرف 57 میلیارد ریال اعتبار احداث خواهد شد . 

افزایـش  را  هـا  پـروژه  ایـن  اجـرای  از  هـدف  وی 
ظرفیـت ذخیـره سـازی آب شـرب شـهری، حـذف 
تامیـن آب  بـه شـبکه جهـت  پمپـاژ مسـتقیم آب 
مناطـق شـمال شـهر زنجـان و تامیـن آب پایـدار و 
کاهـش اتفاقـات شـبکه و پـرت آب عنـوان کـرد .

استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان  در  چاه  حلقه   6 تجهیز  حفرو  به  زنجان 
اشاره و تصریح کرد: جهت تامین کسری آب شرب 
های  آب  سطح  افت  به  توجه  با  استان  شهرهای 

شهر  در  چاه  حلقه   4 خشکسالی  اثر  بر  زیرزمینی 
کدام  هر  نیز  خرمدره  و  ابهر  شهرهای  در  و  زنجان 
یک حلقه و با افزایش ظرفیت تامین آب به میزان 
182 لیتر بر ثانیه با اعتبار بالغ بر 23 میلیارد ریال 

احداث خواهد شد . 
استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ماهنشان  خانه  تصفیه  افتتاح  به  ادامه  در  زنجان 
اشاره و تصریح کرد : تاسیسات جمع آوری و تصفیه 
فاضالب شهر ماهنشان با بیش از  117 میلیارد ریال 
اعتبار از محل اعتبارات ملی و با ویژگی استانی اجرا 

شده و به بهره برداری خواهد رسید .

واحد اندازه گیری

درصد
درصد
km
km
فقره
فقره

درصد
1000m3
1000m3

km

شرح

افزایش جمعیت تحت پوشش آب
کاهش هدررفت آب

توسعه خطوط و شبکه توزیع آب
توسعه خطوط و شبکه جمع آوری فاضالب

افزایش تعداد مشترکین آب
افزایش تعداد مشترکین فاضالب

افزایش جمعیت تحت پوشش فاضالب
افزایش حجم برداشت آب از منابع

افزایش حجم فاضالب جمع آوری شده
اصالح خطوط و شبکه توزیع آب در هر سال

سال 1391

99.7
24.35

1800.78
427.86
187830
30691

25
60942
5297

12.92

سال 1392

99.7
23.9

1828.03
435.71
197975
35502

26
63409
6600
5.84

سال 1393

99.9
22.06

1845.2
443.02
203236
35850
28.83
64881
7606
8.47

 

تیرماه 1394

99.9
22.06

1848.2
446.02
204997
35992

30
21660 )4ماهه(
)4ماهه(  2976

10.4

درصد رشد نسبت 
به سال 1391

0.20
2.29-
2.63
4.24
9.14

17.27
5.00
6.46

43.59
-

جدول عملکرد
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