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خبــر

از ایــن شــماره در خدمــت واحدهــای مختلــف 
وزارتخانــه هــا و ســازمانهای و همچنیــن ادارات 
مختلــف مرتبــط بــا زیرســاخت ســازها و بهــره 
بــرداران و سیســتمهای نگهــدار   در زیــر شــاخه 
ــود. ــم ب ــو خواهی ــای ن ــرژی ه ــرق ،ان ــای آب ،ب ه

ــام  ــت االس ــژه نامــه در خدمــت حج در ایــن وی
ــر کل  ــاک مدی ــای خ ــاج آق ــلمین ح والمس
ــاورزی  ــاد کش ــی وزارت جه ــوزش عقیدت آم

هســتیم .

   حــاج آقــای خــاک ضمــن عــرض ســام و تشــکر 
از اینکــه وقــت خــود را در اختیــار ایــن نشــریه 
قــرار داده ایــد در خواســت داریــم جهــت آشــنائی 
مخاطبــان ویــژه نامــه برقــاب بــا ایــن واحــد ضمــن 
معرفــی اجمالــی واحــد، در مــورد فعالیتهــای ایــن 

ــه فرمائیــد. واحــد  گزارشــی ارائ

   بــا ســام و تشــکر از پــروردگار رب العالمیــن 
کــه اســباب خدمــت در راه اســام عزیــز را  فراهــم 
نمــود ، بنــده عبــاس خــاک هســتم خدمتگــزار 

کوچکــی در وزارت جهــاد کشــاورزی.
واحــد عقیدتــی در چهــار بخــش  فعالیــت دارد کــه 

عبارتننــد از: 

واحد نماز -  قران  -  مناسبتها  -  اداره آموزش
هرســـاله برحسب موضوع سال که از طرف 

مقــام معظــم رهبــری ابــاغ میشــود طــرح درســها 
اجــرا  جهــت  و  آمــاده  آموزشــی  هــای  دوره  و 
بــه اطــاع  واحدهــای ســازمانی و ادارت و زیــر 

. میرســانیم  مجموعــه 
تفاهــم  نمــاز  اقامــه  ســتاد  بــا  نمــاز  بحــث  در 
ــاد  ــر وزارت جه ــاله اخی ــه س ــم .در س ــه داری نام
ــده  ــت ش ــام نخس ــب مق ــه کس ــق ب ــاورزی موف کش
ــه  ــتاد اقام ــرف س ــاب و از ط ــی و انتخ ــن بررس ای

نمــاز صــورت میگیــرد .
ــای  ــام واحده ــرای تم ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
پانــزده  دارای  حداقــل  کــه  مجموعــه  زیــر 
نفرکارمنــد باشــد یــک امــام جماعــت دارد و در 
ــزار  ــک ه ــدود ی ــور ح ــطح کل کش ــوع در س مجم
مبلــغ دینــی اعــم از دفاتــر نمایندگــی هــا و ادارات 
ــب  ــان برحس ــن مبلغ ــد . ای ــی باش ــع را دارا م تاب
آنچــه کــه پیشــتر عنــوان نمــودم بــا توجــه بــه 
اجــرای  و  گذرانــدن  بــه  موظفنــد  ســال  شــعار 
یــک ســری دورههــا مختلــف تعریــف شــده از 
ــه  ــی فقیــه در وزارتخان طــرف دفتــر نمایندگــی ول

میباشــند. 
نمــاز را هــر  مــا دوره هــای مختلــف آموزشــی 

. میکنیــم  برگــزار  ســاله 
بــه طور مثال تعدادی از دوره ها ما :

ــد  ــاز عاقمن ــه نم ــان ب ــه فرزندانم ــم ک ــکار کنی چ
ــا  ــی ی ــای قرائت ــای آق ــه کتابه ــا مجموع ــوند؟ ی ش
ــی  ــه در ط ــاعته ک ــل س ــا چه ــای دوازده ت دوره ه
ســالهای مختلــف بــرای دوره هــای مختلــف کاری 
و خانــواده هــا برگــزار شــده یــا مراســم جشــن 

ــود و .... ــی ش ــزار م ــاله برگ ــر س ــه ه ــف ک تکلی
ــت از:  ــارت اس ــور عب ــا در کل کش ــه کاری م حوض
حــدود چهــل مجموعــه اعــم از ســازمانها مرتبــط 
بــا جهــاد کشــاورزی کــه در تمــام اســتانها مشــغول 
پوشــش  تحــت  .پرســنل  هســتند  فعالیــت  بــه 
حــدود هشــتادهزار نفــر کــه بــا یــک تقریــب ســاده 
ــواده  ــک خان ــا ی ــای آنه ــواده ه ــه خان ــا مجموع ب
ــد.  ــکیل میده ــری را تش ــزار نف ــزرگ چهارصده ب
مقــام  فرمایــش  بــه  توجــه  بــا  قــران  مــورد  در 
ــون  ــت میلی ــه بیس ــوری ک ــت ،کش ــی والی عظمائ
ــته  ــظ داش ــون حاف ــت میلی ــد بیس ــوان دارد بای ج

ــم . ــرد ی ــروع ک ــان را ش ــا حرکتم ــد م باش
تــاوت قــران را در پایــان نمــاز حداقــل روی یــک 

صفحــه را داریــم .
خوانــی  ،روان  روخوانــی  آمــوزش  هــای  دوره 
میکنیــم.   برگــزار  را  تفســیر  بیــان  ،و  ،تجویــد 
را  نمونــه  تفســیر  دوره  کــه  اســت  ســال  شــش 
شــروع کــرده ایــم . دوره هــای مختلــف آموزشــی 
بــر پایــه اصــول مدیریــت اســامی – قرانــی و دوره 

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــای عموم ه
ــی  ــده در ط ــام ش ــه انج ــز ک ــری نی ــوب دیگ کار خ
در  مســابقات  گذشــته  ســال  وشــش  بیســت 
ــور  ــطح کل کش ــه در س ــت ک ــی اس ــطوح مختلف س
ــطوح  ــزاری در س ــس از برگ ــود . پ ــی ش ــزار م برگ
منطقــه ای و اســتانی در ســطح کان کشــور در 
ــت  و  ــر قداس ــه خاط ــب ب ــه اغل ــز ک ــی از مراک یک
همچنیــن  بحــث زیارتــی در یکــی از شــهرهای 

ــردد.  ــی گ ــزار م ــهد برگ ــا مش ــم ی ق
ــظ  ده  ــف حف ــهای مختل ــابقات در بخش ــن مس ای

جــزء ،بیســت جــزء ،ســی جــزء ،ترتیــل ،اذان 
و... برگــزار میگــردد.

ــی  ــاورزی متول ــاد کش ــه  وزارت جه ــای  ک  از آنج
هــای  دوره  میباشــد  نیــز  زکات  بحــث  اصلــی  
واحــد  همــکاران  نیــز  را  زکات  بحــث  آمــوزش 

انجــام میدهنــد. کشــور  در ســطح  عقیدتــی 

ــیزده  ــد و س ــارده تول ــا چه ــبتها م ــث مناس در بح
ــارده  ــب چه ــالیانه برحس ــم س ــهادت را در تقوی ش
،رمضــان،  شــعبان  ماههــای   . داریــم  معصــوم 
 ، عرفــه  مبعــث،  غدیر،فطــر،  اعیــاد   ، محــرم 
ــن  ــت و دوم بهم ــل بیس ــه مث ــام الّل ــن ای و همچنی
و روز هــای خــاص چهاردهــم و پانــزده خــرداد 
ــرای  ــم اج ــر را در تقوی ــای دیگ ــیاری روز ه و بس
ــوع و  ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه ــن ای ــم.در بی داری
زمــان ،والدت حضــرت رضــا )ع( ، بیســت هفتــم 
رجــب ،والدت حضــرت زینــب و حضــرت عبــاس 

ــوند.  ــی ش ــزار م ــر برگ )ع( پررنگت
هــای  دوره  ،طراحــی  آمــوزش  اداره  مــورد  در 
آموزشــی ،برگــزاری در مکانهــای تعییــن شــده 
اعــزام اســتاد و مــدرس جهــت کاســها بــه عهــده 

ــد.  ــد مباش ــن واح ای
اقتصــاد  بحــث  و  ســال  شــعار  بــه  توجــه  بــا 
مقاومتــی  واحــد عقیدتــی از نــگاه دینــی بــه ایــن 
ــه  ــام گرفت ــات انج ــرده و در اقدام ــه ک ــئله توج مس
ــه   ــم توج ــن مه ــه ای ــزی ب ــه ری ــت برنام و در دس
ویــژه ای مبــذول داشــته  اســت  همــه  روحانیــون  
ــام  ــای مق ــه ه ــتای توصی ــد در راس ــه  دارن وظیف
عمــل  و  توجــه  شــده  بیــان  نــکات  بــه  والیــت 

نماینــد. 

ک با تشکر از حاج آقای خا
مدیر آموزش عقیدتی وزارت جهاد کشاورزی 

 
 

تهران_
از  نیمی  گفت:  نیرو  وزیر 
کشور  نیروگاهی  ظرفیت 
ایجاد  مپنا  گروه  توسط 

شده است.
پایــــگاه  بــه گــــــزارش 
وزارت  اطاع رســــــانی 
مهنـدس  )پـاون(،  نیـرو 
چیت چیـــــان"  "حمیـد 
از  بهره بـرداری  آییـــــن  در  )سه شنبـــــه(  امـروز 
دسـتاوردهای گـروه مپنـا کـه بـا حضـور معـاون اول 
رییس جمهـوری برگـزار شـد، گفـت: امـروز در گـروه 
مپنـا شـاهد راه انـدازی خطـوط تولیـد محصول هـای 
جدید هسـتیم و باید به این مناسـبت جشن بگیریم.
وی افزود: موفقیت مپنا حاصل مدیریت جهادی و به 

معنای عمیق تر، مظهر کامل اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داشت: اگر گروه  مپنـــــا نبود، بدخواهان 
جمهوری اسامی ایران با جلوگیری از ورود تجهیزات 
نیروگاهی، نه تنها صنعت برق را تحقیر می کردند بلکه از 
پیشرفت و توسعه ملی در بخش های مختلف اقتصادی 
جلوگیری می کردند و روزگار سختی به ما تحمیل می شد.
رشد  موجب  مپنا  وجود  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
درون زای صنعت برق، پایداری، ایستادگی و توسعه 
اقتصاد ملی شده است، گفت: مپنا زایده یک تفکر 

پیش  سال   30 نیرو  وزارت  که  چرا  است  راهبردی 
احساس مسئولیت کرد که نیازمند گروهی همچون 
گروه مپنا در صنعت برق است و ظرفیت سازی الزم 

را در سال های گذشته انجام داد.
وی تصریح کرد: گروه مپنا در شرایط تحریم با وجود 
به کارگیری  با  خارجی،  و  داخلی  مشکات  تمام 
تجهیــــزات  ساخت  در  هوشمنـــــدی  و  خاقیت 
نیروگاهی، یک افتخار بزرگ ملی محسوب می شود.

از ظرفیت برق  اینکه حدود نیمی  بیان  با  نیرو  وزیر 
کشور توسط مپنا ایجاد شده است، گفت: از مجموع 
از 35  73 هزار مگاوات ظرفیت اسمی کشور، بیش 

هزار مگاوات توسط مپنا ساخته شده است.
مپنا،  گروه  از  نیرو  وزارت  انتظارهای  بیان  با  وی 
گفت: مپنا باید تاش بیشتری در توسعه صادرات و 
بازارهای بین المللی داشته باشد و رقابت پذیری این 

گروه نیز ارتقا یابد.
گام  و  نیروگاه ها  بازدهی  ارتقای  شد:  یادآور  وی 
گذاشتن برای تولید توربین کاس F، جزو انتظارهای 
ما از مپنا است و این گروه باید به قدرت رقابت پذیری 

خود توجه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مپنا یک سرمایه ملی است و 
گروه  این  و  بدرخشد  جهان  سطح  در  داریم  انتظار 
بتواند بازار خوبی برای صنعت برق در داخل و خارج 

از کشور ایجاد کند.

وزیر نیرو اعالم کرد:

ایجاد نیمی از ظرفیت نیروگاهی کشور
 توسط مپنـا

مپنا یک سرمایه ملی است و انتظار داریم در سطح جهان بدرخشد و این گروه بتواند بازار 
خوبی برای صنعت برق در داخل و خارج از کشور ایجاد کند.

ایرانیان مقیم امریکا  در هرمزگان
نیروگاه متمرکز خورشیدی احداث می کنند

گفت:  هرمزگان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
در  کشور  خورشیدی  متمرکز  نیروگاه  بزرگ ترین 

هرمزگان ساخته می شود.
پایگاه  با  گفت وگو  در  کهوری"  "حسن  مهندس 
داشت:  اظهار  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی 
توسعه  درباره  نیرو  وزارت  سیاست های  راستای  در 
از محل عوارض 30  تاکنون  انرژی های تجدیدپذیر، 
ریالی برق، 100 کیلووات انرژی خورشیدی در استان 

هرمزگان نصب شده و به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: از این میزان 20 کیلووات در برق منطقه ای، 
25 کیلووات در دیسپاچینگ و مابقی در پست های 
63 و 230 کیلوولت بندرعباس و سایر شهرستان های 

استان جهت تبلیغ و اطاع رسانی اجرا شده است.
مقیـم  ایرانـی  سـرمایه گذار  یـک  بـا  مذاکـره  از  وی 
انـرژی  بخـش  در  سـرمایه گذاری  جهـت  آمریـکا 
تجدیدپذیـر در اسـتان هرمـزگان خبـر داد و گفـت: 
ایـن سـرمایه گذار بـرای ایجـاد یـک نیـروگاه متمرکـز 
خورشـیدی شـش مگاواتـی ترغیب شـده اسـت و در 

مراحـل نهایـی دریافـت مجـوز قـرار دارد.
تصریح  هرمزگان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
کرد: اگر مجوز این نیروگاه تا پایان سال 93 صادر شود، 
عملیات اجرایی آن به عنوان بزرگ ترین نیروگاه متمرکز 

تجدیدپذیر کشور در سال 94 آغاز می شود. 
وی از اعطای مجـــــــوز سـاخت نیــــروگاه به شـش 

سـرمایه گذار در اسـتان هرمـزگان خبـر داد و گفـت: 
ایـن مجوزها جهت سـاخت نیـروگاه در نقاط مختلف 
اسـتان صـادر شـده کـه مجمـوع ظرفیـت آنهـا حدود 

3000 مـگاوات اسـت.
وی یادآور شد: این شش سرمایه گذار متقاضی ساخت 
نیروگاه های بزرگ هستند که افزون بر آن، متقاضیانی 

جهت ایجاد نیروگاه های تولید پراکنده نیز داریم.
وی اظهـار داشـت: سـاخت گاه نیروگاه هـا در شـرکت 
المهـدی، دو نیروگاه در منطقـه ویژه صنعتی معدنی 
دوراهـی  و  مینـاب  بنـدزرک  قشـم،  فـارس،  خلیـج 

مینـاب قـرار دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا وارد مـدار شـدن این شـش 
نیـروگاه بـه ظرفیـت 3000 مـگاوات بـرای سـال 96 
میـزان مصـرف و تولیـد مـا با توجـه به توسـعه صنایع 

در اسـتان برابـر می شـود.

یک سرمایه گذار ایرانی مقیم آمریکا برای ایجاد یک نیروگاه متمرکز خورشیدی شش مگاواتی 
ترغیب شده است و در مراحل نهایی دریافت مجوز قرار دارد.

با مسئـولین 
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از آنجا که در حال حاضر تامین آب شرب اکثر شهرهای 
کشور برعهده منابع زیر زمینی خصوصا چاه های عمیق 
در  زیادی چاه عمیق  تعداد  این منظور  به  و  باشد  می 
شهرها و شعاع اطراف حفر شده است که  جهت اطمینان 
از عملکرد صحیح این چاه ها انجام سرکشی های منظم 
از آنها ضروری است که با توجه به اینکه هزینه سرکشی 
و کنترل این چاهها بعلت بعد مسیر و قرار گرفتن آنها در 
مناطق خارج شهر و فاقد جاده دسترسی مناسب مقدار 
قابل ماحظه ای است، بعاوه قرار گرفتن این چاهها در 
مناطق دور از دسترس موجب افزایش موارد سرقت از 
آنها می گردد. لذا اهتمام به امر تله کنترل و مانیتورینگ 
این چاهها ضروری و مقرون به صرفه است که با توسعه 
زیر  های  سفره  سطح  کاهش  و  آب  برداشت  روزافزون 
زمینی و لزوم گرایش به استفاده از منابع آبی جایگزین 
و اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آبی و خطوط انتقال 
انجام  و  اجرا  حال  در  های  طرح  تکمیل  با  و  مذکور 
طرح های آتی انتقال آب بین حوزه های مختلف مبحث 
پایش کمی و کیفی آب و پساب خروجی در صنعت آب و 

فاضاب از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.
سامانه های اسکادا به منظور تأمین کنترل و مانیتورینگ 
بادرنگ عملیات فرایندی و تعیین ارتباط های معنی 
می  استفاده  بردار  بهره  برای  فرایندی  تجهیزات  دار 
شوند. با استفاده از سیستم مزبور، ارتباطات الزم بین 
تجهیزات  منظور  این  به  میشودکه  اجرا  مختلف  مراکز 
ابزار دقیق و سیستم های کنترل اتوماتیك و تله متری 

برای تاسیسات در نظر گرفته میشود.
در مجموع با استقرارسیستم تله متری و کنترل از راه 
ابزار  از  بخشی  کشور  فاضاب  و  آب  تاسیسات  در  دور 

مدیریت یکپارچه منابع آب فراهم می گردد

مستر پان اسکادا در تاسیسات آب و فاضاب
یکپارچه سازی دیدگاههای شرکتهای تابعه در خصوص 
برون سپاری پیاده سازی سیستم های اسکادا به لحاظ 
حوزه  دور  راه  از  کنترل  و  متری  تله  دفتر  ساختاری، 
فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت  برداری  بهره  معاونت 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

پان  مستر  تدوین  و  تهیه  با  تا  داشت  آن  بر  را  کشور 
جامع اسکادا و تعریف معیارهای الزم جهت طراحی و 
پیاده سازی این سیستمها در سطوح مختلف نظارتی و 
مدیریتی گامی در جهت مدیریت این سرمایه ملی بردارد.
مستر پان اباغی درسه بخش اصلی تنظیم شده است :
بخش اول شامل هدف و دامنه کاربرد گزارش و معرفی 
شاخص های راهبردی وزارت نیرو در افق سال 1404 
در خصوص مدیریت سیستماتیك منابع آب و تاسیسات 

آب وفاضاب می باشد.
به سیستم  راه دستیابی  نقشه  با عنوان  در بخش دوم 
جامع اسکادا در سطح کشوربرنامه های اجرایی کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت جهت استقرار سیستم 
اسکادا در دو بخش آب وفاضاب در کلیه سطوح کنترلی 

به منظور دستیابی به اهداف مذکور تبیین می گردد.
راهکار  پیشنهاد  و  مدلسازی  هدف  با  سوم  بخش  در 
فاضاب  و  آب  اسکادا  سامانه  استقرار  جهت  اساسی 
امور،  شرکتی،  استانی،  ملی،  پایش  سطح  هفت  در 
اتوماسیون  و  روستایی  ی  ها  مجتمع   ، شهرستان 
تاسیسات آب و فاضاب تهیه شده است و شامل سطح 
بندی مراکز کنترل و شاخص های سیستماتیك در آنها، 
معرفی پارامترها و متغیرهای قابل اندازه گیری به همراه 
دو  در  مختلف  وفرایندهای  تاسیسات  کنترل  فلسفه 
بخش آب و فاضاب با رویکرد آماده سازی زیرساختها 
و بیان دستورالعملهای کاربردی طراحی تاسیسات در 

راستای استقرار سیستم تله متری می باشد.

دسـتاوردهای استقرار سامانه اسـکادا در تاسیسات آب 
و فاضاب کشـور

   ایجاد توازن بین تولید و توزیع آب
   کنترل کیفیت آب در شبکه توزیع و منابع آب

انـرژی  راندمـان  افزایـش  و  انـرژی  مصـرف  کنتـرل   
تاسیسـات

   کنترل هدررفت آب
   پیش بینی و تعیین تقاضای آب

ONLINE استقرار سیستم تعمیرو نگهداری بصورت   
   افزایش کیفیت پساب تحویلی به محیط زیست

    کنترل فرایند جمع آوری و تصفیه فاضاب
امکان  بدلیل  مشتری،  شکایات  چشمگیر  کاهش   

مدیریت و سرعت در رفع معایب و ایرادات
   تولید گزارشات اتوماتیك حسب نیاز مدیران و کاربران

   کاهش هزینه عملکرد نگهداری و تعمیرات سیستم 
جهت  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  کاهش  نتیجه  در  و 

موقعیت یابی عیوب و 
نرم  با  افزارها  نرم  بکارگیری همزمان سایر  امکان     
های  سیستم  زیر  با  ارتباط  امکان  یا   SCADA افزار 

 GIS مرتبط با سیستم اطاعات مدیریتی مثل
آب  کاهش  و  آب  حجمی  موازنه  و  مدیریت  امکان    

بحساب نیامده و آب بدون درآمد
   امکان پیشگیری و افزایش سرعت پاسخ در حوادث 

غیر مترقبه و اتخاذ تدابیر الزم در مدیریت بحران

اهـم فعالیتهـا و برنامـه های دفتـر تله متری و سـامانه 
هـای کنترل

جهت    Master Plan , Action Plan اباغ  و  تهیه   -1
در  دور  راه  از  کنترل  و  متری  تله  سیستم  استقرار 
تاسیسات تولید و توزیع شرکت های آب و فاضاب با 

صرف بیش از 52000 نفر ساعت کار کارشناسی
2- اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور در 177 
شهر با اولویت مراکز استانها و شهرهای باالی 30000 

ک و شهرهای بحران دار اشترا
های  سیستم  و  متری  تله  آموزشي  دوره  برگزاری   -3
مرکز  در  استانها  متری  تله  کارشناسان  جهت  کنترل 

)JCCME (همکاری منطقه خاورمیانه ژاپن
استقرار  جهت  متری  تله  اطاعاتی  اقام  تهیه   -4

سامانه جامع اطاعات و آمار حوزه بهره برداری
بمنظور  تاسیسات  از  بازدید  و  جلسات  برگزاری   -5
اساس  بر  فاضاب  و  آب  شرکتهای  عملکرد  ارزیابی 

تعهدات بودجه
پنجـم  برنامـه  قانـون  اسـتانی  هـای  بـرش  ابـاغ   -6
توسـعه  و ضوابـط ناظـر بـر بودجـه سـاالنه تلـه متـری 

بـه شـرکت هـای آب و فاضـاب
7-  تشـکیل جلسـات کارشناسـی در حـوزه تلـه متری 
جهـت بررسـی بودجه پیشـنهادی شـرکت هـای آب و 

شـهری فاضاب 

در  اسـکادا  جامـع  سیسـتم  بـه  دسـتیابی  راه  نقشـه 
انـداز1404  چشـم  براسـاس  کشـور  سـطح 

جهت استقرار سامانه اسکادا در دو بخش آب و فاضاب 
استانی،شرکتی،  ملی،  راهبری  مرکز  سطح  هفت  در 
امور، شهرستان، مجتمع های روستایی و اتوماسیون 
تاسیسات آب و فاضاب مراحل زیر می بایست در نظر 

گرفته شود:
   تامین زیر ساخت های مورد نیاز تاسیساتی جهت 

پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون محلی و اسکادا

در  اتوماسیون  جامع  سیستمهای  سازی  پیاده   
تاسیسات

   تامین زیر ساخت های ارتباطی و نرم افزاری مورد نیاز
در  اطاعاتی  های  ساخت  زیر  سازی  یکپارچه   

CMMS,GIS,SCADA سیستمهای مختلف نظیر
جامـع  مدیریـت  و  راهبـری  ملـی  مرکـز  اسـتقرار   

فاضـاب و  آب  تاسیسـات 

برنامه های آتی دفتر تله متری و سامانه های کنترل
الـف- امـکان سـنجی و انجـام  مطالعـات در خصوص 
مقایسـه اسـتفاده ازانـواع قـرارداد هـا در طـرح هـای 
اسـکادا و بررسـی مزایـا و معایب آنهـا در هریک روش 

ذیل:  هـای 
   امـکان سـنجی اسـتفاده از قـرارداد هـای طـرح و 

 EPC سـاخت 
   امـکان سـنجی اسـتفاده از قـرارداد هـای سـاخت، 

 BOO  تملـک و بهـره بـرداری
   امـکان سـنجی اسـتفاده از قراردادهـای سـاخت ، 

  BOT بهـره بـرداری و واگـذاری
   امـکان سـنجی اسـتفاده از  قـرارداد های سـاخت ، 

 BTO گـذاری و بهره بـرداری وا
بـرای  نظـر  پارامترهـای اسـتاندارد مـد  ب-   تعییـن 

فاضـاب  و  آب  راهبـری  مرکـز  مخابـرات  
   بررسی حجم اطاعات مورد نیاز جهت مبادله 

دسـترس  و   )Reability( اطمینـان  قابلیـت  بررسـی   
نیـاز لینـك هـا  پذیـری )Availability( مـورد 

 Security بررسی استانداردهای مورد نیاز برای   
   بررسـی تهیـه طرح جامع مخابراتـی جهت برقراری 

ارتبـاط بین نقاط بـا مراکز راهبری 
نقـاط  جغرافیایـی  موقعیـت  اسـتخراج  بررسـی     

مربوطـه  راهبـری  مراکـز  و  انتخابـی 
   بررسـی توپولـوژی ارتباطـی بیـن نقـاط بـا مراکـز 

مربوطـه  راهبـری 
اسـتقرار  جهـت  بودجـه  تدویـن  ریـزی  برنامـه  ج- 

دور  راه  از  کنتـرل  و  متـری  تلـه  سیسـتم 
 اسـتقرار سیسـتم  اتوماسـیون و کنتـرل محلـی در 
تاسیسـات آب و فاضـاب متناسـب بـا بودجـه مصوب 

نه ال سا
   برنامـه ریـزی اسـتقرار سیسـتم SCADA در سـطح 

اسـتان هـا طـی برنامـه پنجـم و ششـم توسـعه
   برنامـه ریـزی اسـتقرار مرکـز ملی پایش تاسیسـات 

آب و فاضـاب در سـطح کشـور تا سـال 1404

تله متری چیست ؟ 

راهبـرد صنعتـی در ایـران گاه بـر مبنـای واقعیت هـای 
اقتصادی و گاه بر مبنای عایق و سـلیقه ها تعریف شـده 
اسـت و به همین علت نیز شـاهد آن هسـتیم که باوجود 
تخصیـص منابـع کان مالـی و مدیریتـی، کمـا کان در 
بسـیاری از رشـته های صنعتی از رقبای منطقه ای خود 
ماننـد ترکیه و عربسـتان سـعودی فاصله زیـادی داریم. 
از عوامل مهم موفقیـت هر فعالیت اقتصادی، برخوردار 
بودن از مزیت های نسـبی اسـت و وجود این مزیت های 
نسـبی شـامل موارد زیـر، عامل اصلـی موفقیت صنعت 

برق کشـور بوده اسـت:
1(    وجود مواد اولیه موردنیاز

2(    نیروی کار متخصص
3(    بازار بومی بزرگ

4(    سیکل بلند فناوری
شواهد دیگری نیز وجود مزیت نسبی در صنعت برق 
حوزه  این  در  شاغل  شرکت های  توانمندی  و  ایران 
در  برق  صنعت  تجهیزات  تعرفه  می کنند.  تایید  را 
ایران نسبت به متوسط تعرفه های کشور پایین است. 
تحریم،  مانند  گون  گونا مشکات  باوجود  همچنین 

بحران بودجه وزارت نیرو و پرداخت نشدن مطالبه های 
پروژه های  اجرای  تولیدکنندگان،  و  پیمان کاران 
کنون ادامه یافته و  حوزه های تولید، انتقال و توزیع تا
دچار خاموشی و قطع برق که از چالش های اجتماعی 
حتی  و  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  اقتصادی  و 
آنکه  ضمن   . نشده ایم  است،  هند  مانند  کشورهایی 
شاهد آن بوده ایم که شرکت های فعال در صنعت برق 
ورود جدی به بازارهای صادراتی داشته اند و بیشترین 
بخش  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  حجم 
قابل توجهی از صادرات کاالی صنعتی کشور را به خود 

اختصاص داده است.
به  نیرو  وزارت  آنکه  به  توجه  با  حاضر،  زمان  در  اما  و 
از  منتقل شده  تومانی  میلیارد  هزار   21 بدهی  علت 
دولت دهم، در اجرای پروژه های جدید دچار مشکل 
کم بر اقتصاد ایران  شده است و به علت رکود عمومی حا
در  نیز  اندکی  سرمایه گذاری  بودجه ای،  مشکات  و 
دیگر حوزه های صنعتی و زیرساختی انجام می شود، 
صنعت  در  قابل توجهی  مهندسی  و  تولیدی  ظرفیت 
جدی  تهدیدی  امر  این  که  مانده  استفاده  بدون  برق 

برای صنعت برق کشور و اقتصاد ملی است.
گر خدا زحکمت ببندد دری، زرحمت گشاید در دیگری

فرصت بازار 50 میلیارد دالری عراق
 برای صنعت برق

تحریـم ناعادالنـه و همه جانبـه میهـن مـا آسـیب های 
بسـیاری به دنبـال داشـته اسـت و صـادرات بخش برق 
کشـور نیـز درسـت در زمانـی کـه می توانسـت بـه علـت 
نیـاز مبرم کشـورهای در حال توسـعه در آسـیا و آفریقا 
و افزایـش تجربـه و توانمندی بنگاه های شـاغل در این 
صنعـت بـه رکـورد هـای جدیـدی دسـت یابـد، از ایـن 
قاعـده مسـتثنی نمانـد. امـا کشـور عـراق بـا توجـه بـه 
ویرانـی ایجادشـده ناشـی از چهار دهه جنـگ خارجی 
و داخلـی از یک سـو و برخورداری از منابع مالی ناشـی 
از صـادرات نفـت از سـویی دگـر، می توانـد بـازار بسـیار 

مناسـبی بـرای صنعـت بـرق ایران باشـد.
از  تولید  ظرفیت  توسعه  عراق  دولت  اعام شده  برنامه 

پایان سال آینده میادی  تا  6000 به 15000 مگاوات 
این  جوی  شرایط  و  عراق  جمعیت  به  توجه  با  و  است 
به  رقم  این   2020 سال  تا  که  می رود  انتظار  کشور، 
30000 مگاوات افزایش یابد ) ایران با 77 میلیون نفر 
جمعیت و هوای بسیار متعادل تر دارای 70000 مگاوات 
با درنظر گرفتن 1000 دالر  ظرفیت نصب شده است(. 
کیلووات  هر  احداث  برای  موردنیاز  سرمایه گذاری 
زیرساخت های  برای  همان  معادل  و  تولید  ظرفیت 
انتقال و توزیع در کشور عراق، فقط در این حوزه بازار 
بالقوه ای در محدوده 50 میلیارد دالر تا پایان دهه کنونی 
میادی و تقاضای بلندمدتی افزون بر پنج میلیارد دالر 
در سال وجود دارد. در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز 
حدود 15 درصدCAPEX  )هزینه سرمایه گذاری ثابت( هر 
پروژه را کاال و خدمات برق تشکیل می دهد و با توجه به 
آنکه هدف اعام شده دولت عراق، دستیابی به ظرفیت 
سرمایه گذاری  با  روز  در  نفت  بشکه  میلیون  تولید 10 
بیش از 400 میلیارد دالر است، در این بخش نیز حجم 
اگر بخش  بود.  میلیارد دالر خواهد  افزون بر 60  تقاضا 
اضافه  نیز  را  زیرساخت ها  سایر  و  حمل ونقل  مسکن، 
کنیم، می توان تخمین زد که نیاز این کشور در حوزه برق 
در دو دهه آینده دست کم در محدوده 250-200 میلیارد 

دالر خواهد بود.
محرک  موتوری  می تواند  پراهمیت  و  عظیم  بازار  این 
برای صنعت برق کشورمان و توسعه صادرات صنعتی 
رشد  در  اساسی  نقشی  و  باشد  باال  افزوده  ارزش  با  و 
صنعتی کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای جمعیت 
جوان ایران باشد. به طور طبیعی، در این مسیر موانع و 
چالش های بسیاری نیز وجود دارند. نخستین مشکل 
است؛  کشور  این  سیاسی  ناپایداری  حاضر،  زمان  در 
البته نتیجه مشکات ناشی از فتنه داعش تاخیرهایی 
در  اما  است  کرده  ایجاد  عراق  بازسازی  روند  در  را 
بلندمدت چه عراق یکپارچه بماند و چه تجزیه شود، 
نخواهند  زیادی  تفاوت  اقتصادی  کان  معادله های 
کرد. دولت جمهوری اسامی ایران و بنگاه های شاغل 
در صنعت برق )و سایر صنایع کشور( می بایست راهبرد 
جدی و منسجمی را جهت تشویق و توسعه صادرات و 
مقابله با رقبای منطقه ای و بین المللی به ویژه کشورهای 

ترکیه و عربستان سعودی تدوین و اجرا کنند. 
صنعت  بخش  ساختاری  مشکات  تحلیل  و  تجزیه 
کشور از حوصله این مقاله خارج است اما نگارنده بر این 
باور است که اتخاذ حتی یک راهکار ساده می تواند آثار 

مثبتی  بر صادرات صنعتی کشور داشته باشد.
متاسفانه در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم 
مبنی  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  و  تشویق  شاهد 
 ExtractiveEconomic( اولیه  مواد  فروش  و  استخراج  بر 
توسعه صنعتی  برای  بوده ایم.  و خام فروشی   )Activities

ایجاد فرصت های شغلی، دستگاه های متولی  کشور و 
برنامه ریزی  می بایست  کشور  صنعت  بخش  و  اقتصاد 
به  منابع خدادادی کشورمان  دادن  برای سوق  را  الزم 
زنجیره ایجاد ارزش افزوده انجام دهند. سیاست های 
کشور چین در این زمینه می تواند الگوی مناسبی باشد. 
مشوق های صادراتی دولت چین بر دو قسم بازپرداخت 
مثال، صادرات  به عنوان  نقدی است.  و جوایز  مالیات 
شمش آلومینیوم و یا مس از این کشور نه تنها از مالیات 
معاف نبوده بلکه مشمول عوارض 15 درصد صادراتی نیز 
است و اگر همین شمش به مفتول تبدیل شود، صادرات 
آن از عوارض معاف شده اما مشمول معافیت مالیاتی و 
یا جایزه صادراتی نخواهد بود. اما درصورت تبدیل این 
فلزها به کابل و صادرات آن، صادرکننده قادر به دریافت 

هر دو مشوق خواهد بود.
بـا توجـه بـه هزینـه بـاالی تامیـن مالـی در کشـورمان، 
و  تـرک  همتایـان  بـا  رقابـت  در  ایرانـی  شـرکت های 
سـعودی خـود کـه از تسـهیات صادراتـی کـم و یا حتی 
بـدون بهـره برخـوردار هسـتند، دشـواری های زیـادی 
دارنـد. بـا توجـه بـه آنکـه شـرایط تورمـی کشـور اجـازه 
کاهـش نـرخ بهـره را نمی دهـد، می بایسـت بـا دریافـت 
عـوارض از صـادرات مـواد خـام و تخصیص منابـع مالی 
محصول هـای  صـادرات  تشـویق  بـرای  آن  از  حاصـل 
نهایـی، بخشـی از ایـن شـکاف هزینـه را پوشـش دهیم 
تـا فرصتـی بـرای بنگاه های ما فراهم شـود کـه بتوانند با 
افزایـش بهـره وری، حجم تولیـد و دسـتیابی به مقیاس 

اقتصـادی، رقابت پذیـری خـود را افزایـش دهنـد.  

رییس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر و
 نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران 

برون  رفت از  رکود  صنعت برق
علیرضا   کاهی

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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زالل ایرانی 250000 عراقی  را  در فجر سیراب کرد .
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آبی  منابع  از  جدانشدنی  صنعتی  سدسازی 
کشورهاست، نه تنها ایران بلکه تمام کشورها در 
این صنعت بزرگ و گران برای حفظ منابعی گران 
بها تر و محدود هزینه هایی گزاف را می پردازند 
را  بشری  حیات  منابع  این  وجود  با  بتوانند  تا 

تداوم بخشند.

       به نقل از خبرنگار حوزه انرژی
   محمد سیاح:

 ما در جهانی ساکنیم که بیش 

از نیمی از آن را آب فرا گرفته 
در حالی که تنها سه درصد آن 
آشامیدن  قابل  و  شیرین  آب 
دنیا  کشورهای  همه  است، 
مشخصی  آبی  منابع  دارای 
بنا  است  ممکن  که  هستند 
کاهش  اقلیمی،  تغییرات  جمله  از  طبیعی  دالیل  به 
بارندگی، افزایش گرمای زمین و در پی آن تبخیر بیش 
از حد آب های شیرین دولت ها را بر آن دارد تا برای 

حفظ همین منابع آبی محدود دست بکار شوند.
سدسازی برای حفظ منابع آبی در مخازنی بزرگ بوجود 
آمده است، مخازنی که هم آب را حفظ می کنند و هم می 

سدسازی خوب یا بد؛

مساله آب است 
توانند انرژی پاک را به ارمغان می آورند.

با منابع آبی محدود، منابعی  ایران هم کشوری است 
بگیرد  فرا  را  آن  از  درست  استفاده  راه  نتواند  اگر  که 
ها  انسان  جان  که  شود  بدل  بحرانی  به  است  ممکن 
از راه های حفظ منابع آبی  بیاندازد. یکی  را به خطر 
سدسازی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا از 
آن استفاده شده و هر کشوری بسته به میزان منابع آبی 

خود سدهایی را احداث کرده است.
صنعت سدسازی در ایران عمر زیادی دارد و از صدها 
ساختند،  می  سد  آب  حفظ  برای  ایرانیان  قبل  سال 
کارآزموده  افراد  و  متخصصان  تاش  با  صنعت  این 
وارد ایران شد و تا به امروز پیشرفت قابل ماحضه ای 
داشته است. شاید در برخی از مواقع مشکاتی هم در 
محل ساختگاه سدها ایجاد شده باشد اما باید گفت سد 

نیازی است که کشور دارد.
تابستان گذشته روزهایی نفس گیر در عبور از بحران آبی 
بود و بسیاری از همین سدها بودند که توانستند سد راه 
کم آبی باشند و این خود نشان دهنده اهمیت ساخت 

سد در حفظ منابع آبی به ویژه در زمان بحران است.
گفتنی است سرانه حجم مخازن در ایران حدود 600 
برای  رقم  این  که  درحالیست  این  و  است  مکعب  متر 
ترتیب  به  ترکیه  و  آمریکا  چین،  روسیه،  کشورهای 
دهنده  نشان  که  بوده  و 1740   ،1960 ،2500 ،6100
اختاف میزان منابع آبی است. ضمن اینکه بر اساس 
آمارها متوسط بارش در جهان 830 میلیمتر و در کشور 
در  بارش  اینکه  ضمن  است  میلیمتر  حدود240  ما 
سواحل  در  و  میلیمتر  حدود 50  مرکزی  کویر  مناطق 
در  بارش  زمانی  توزیع  و  بوده  میلیمتر   1600 شمال 

کشور 3 تا 5 ماه در سال است. 
نگاه برخی از منتقدان به این صنعت به گونه ایست که 
انگار سدها برای خشک کردن رودخانه ها بنا شده اند. 
گیرند  می  انتقاد  باد  به  را  سدسازی  صنعت  منتقدان 
آنها  با  ندارند  این حوزه  و عده ای هم اطاع کافی در 

همراه می شوند.
در سـال های اخیر حمله های شـدیدی از سـوی برخی 
از منتقـدان سدسـازی بـه ایـن صنعـت صـورت گرفتـه 
اسـت که معتقداند سدسـازی محیط زیسـت را به خطر 
انداختـه و رودخانـه ها را خشـک و بیابـان زایی می کند 
! ایـن در حالـی اسـت کـه بایـد گفـت بـارش در ایـران در 
زمـان هایـی صـورت مـی گیـرد کـه نیـاز زیـادی بـرای 
اسـتفاده از آن نیسـت یعنـی فصـل زمسـتان و در بهار و 
تابسـتان کـه نیازهـا افزایـش مـی یابـد بارش هـا کاهش 

یافتـه و یـا اصـا نمی بـارد.
این بی نظمی بارشی در کشور از زمان های دور وجود 
داشته و مردم برای استفاده از آب باران در زمان های 
به احداث قنات ها، بندهای تنظیم آبی و  نیاز دست 
سدها زده اند. ضمن اینکه اگر همین سدسازی نبود 
سیل های فصلی         می توانست خسارات جدی بر 
جای گذارد و مردم را دچار مشکات عدیده ای کند که 

این تنها مزییت سدها نیست.
اما موضوعی که منتقدان برخی رسانه ها روی آن بسیار 
مانور دادند منسوخ شدن سدسازی در دیگر کشورها 
آمریکا  که  زمانی  هستند  معتقد  که  بود  آمریکا  بویژه 
اقدام به تخریب سدهای خود کرده است پس لزومی 
نیست که سد بسازیم بلکه باید پیرو آمریکا باشیم !!! 
در این بین چیزی که کمتر مورد توجه همان منتقدان 

قرار گرفته این است که آمریکا و یا کشورهایی که دست 
به تخریب سدهای خود زده اند چرا و با چه هدفی این 

اقدام را صورت داده اند !؟ 
به پایان رسیدن عمر مفید )اکثر سدهای تخریب شده 
اند(،  بوده  برخوردار  قرن  یک  از  بیش  باالی  عمر  از 
قدیمی  سدهای  محدوده  در  جدید  سدهای  توسعه 
و بی اثر شدن کارایی آنها، مهندسی مجدد و آمایش 
سرزمینی، )برخی از سدها از کارایی موثری برخوردار 
معیارهای  بر  بازنگری  و  جامع  ارزیابی  و  اند(  نبوده 
کنترلی زیست محیطی را می توان عمده دالیل تخریب 

سدها در جهان دانست.
البته این را هم باید گفت آمریکا و برخی کشورها از تمام 
فرصت های سدسازی خود استفاده کرده اند و بیش از 
50 سال است که در این کشورها موقعیت ساخت سدی 
جدید وجود ندارد که از آن استفاده نکرده باشند. بهتر 
است بدانیم سدهایی که در برخی کشورها تصمیم به 
کارایی  که  هستند  سدهایی  شده  گرفته  آنها  تخریب 
خود را از دست داده و رسوب آنها به اندازه ارتفاع سدها 

رسیده و جز تخریب چاره دیگری ندارند.
شاید این تنها مشکل صنعتی بسیار مهم در کشور ما 
نباشد اما باید دانست که  همه کشورهایی که دسترسی 
از  یکی  سد  ساخت  دانند  می  دارند  آبی  منابع  به 

ملزومات در تداوم بقای این منابع است. 
جدانشدنی  جزو  خشکی  است؛  حیات  تضمین  آب 
کشور ماست و باید دانست هر چقدر در ساخت سدها 
تعلل کنیم به همان میزان منابع آبی مطمئن را از دست 
می دهیم و این یعنی هزینه بیشتر برای یافتن منابع 

آبی که معلوم نیست که چقدر می تواند دوام بیاورد.
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ــوروز  ــه در ن ــی ک ــای تاریخ ــی از رویداده برخ
ــت: رخ داده اس

    کــورش، بنیانگــذار امپراتــوری ایــران کــه از 
مــادر، مــاد و از پــدر، پارس بــود، نخســتین حکمران 
ایرانــی بــود کــه نــوروز را عیــد رســمی اعــام داشــت و 
ــرای  ــتورالعملی ب ــاد دس ــش از می ــال ۵۳۴ پی در س
ــامل  ــه ش ــرد ک ــن ک ــی آن تدوی ــم دولت ــرای مراس اج
ترفیــع نظامیــان، ابــاغ انتصابــات تــازه، ســان دیدن 
از ســربازان، عفــو مجرمیــن پشــیمان، ایجــاد فضــای 
ــال  ــود. چهارس ــت ب ــط زیس ــازی محی ــبز و پاکس س
پیــش از آن، کــوروش پــس از تصــرف بابــل، نــوروز را 
در آن جــا جشــن گرفتــه بــود و بــه ایــن ســبب برخــی 
ــدن  ــی ش ــمی و عموم ــام رس ــان اع ــان، زم از مورخ
نــوروز بــه عنــوان عیــد ملــی را ســال ۵۳۸ قبــل از 
میــاد نوشــته اند. بابــل در ۲۹ اکتبــر ســال ۵۳۹ پیــش 

از میــاد بــه تصــرف ایــران درآمــده بــود.

اول  روز  یــازده  هخامنشــیان،  دوران  در      
ــاه در  ــود. ش ــوروز ب ــم ن ــام مراس ــژه انج ــن وی فروردی
نخســتین روز ســال نــو روحانیــون، بــزرگان، مقامات 
دولتــی و فرماندهــان ارشــد نظامــی، دانشــمندان و 
نماینــدگان ســرزمین های دیگــر را می پذیرفــت و 
ــزارش  ــد، گ ــات خداون ــگزاری از عنای ــن سپاس ضم
کارهــای ســال کهنــه و برنامه هــای دولــت بــرای ســال 
نــو و نظــر خویــش را بیــان می کــرد کــه نصــب العیــن 
دریافــت  را  پیشــکش ها  ســپس  شــاه  قرارگیــرد. 
می کــرد کــه نمونــه آن در کنــده کاریهــای تخــت 
جمشــید دیــده می شــود. آن گاه مراســم ســان و رژه 
برگــزار می شــد و افســرانی کــه قهرمــان دفــاع از وطــن 
شــده بودنــد، ترفیــع و پــاداش می گرفتنــد و مقامــات 

ــدند. ــی می ش ــو معرف ــات ن ــازه و قض ت
ســران دولــت هخامنشــی در آداب و رســوم و قوانیــن 
ســرزمین های غیــر آریایی نشــین کمتــر مداخلــه 
می کردنــد ولــی در مصــر کــه بیــش از یــک قــرن )۱۲۱ 
ــه شــمار  ســال و چنــد مــاه( یکــی از ایــاالت ایــران ب
ــا  ــد و ب ــوروز را رواج داده بودن ــای ن ــت، آیین ه می رف
ــی  ــاه انتخاب ــی( از ش ــه )اتیوپ ــه حبش ــفیر ب ــزام س اع
ایــن کشــور خواســته بودنــد کــه نــوروز را بــه رســمیت 
بشناســد و برگــزار کنــد. آلــودن محیــط زیســت )آب 
و هــوا و زمیــن( را منــع نمایــد و بــرای دروغ گفتــن و 

ســوء نّیــت مجــازات در نظــر بگیــرد.

ــوروزی  ــوش کــه در گســترش آیین هــای ن     داری
در میــان متصرفــات غیــر آریایــی امپراتــوری ایــران 
ســعی بســیاری داشــت، در مراســم نــوروز ۵۱۵ پیــش 
ــنگ  ــاد س ــه ایج ــود را در زمین ــم خ ــاد تصمی از می
نبشــته بیســتون اعــام کــرد کــه مورخــان با توجــه به 

ایــن ســنگ نبشــته گفتــه انــد کــه ایــران تنهــا کشــور 
جهــان اســت کــه ســند مالکیــت دارد. بزرگتریــن 
آرزوی داریــوش کــه در ایــن کتیبــه آمــده، ایــن اســت 
کــه خداونــد ایــران را از دشــمن، دروغ و خشکســالی 

ــازد. دور س
ــت  ــای تخ ــم و زیب ــاختمان عظی ــل س ــس از تکمی پ
آیین هــای  آن،  گشــایش  و  پــارس  در  جمشــید 
رســمی نــوروز، بــا شــکوه بی ماننــدی در آن جــا 
ــت  ــوروز در تخ ــتین ن ــم نخس ــد. مراس ــزار می ش برگ
ــید. مــردم عــادی در  ــید، دو هفتــه طــول کش جمش
تــاالر صدســتون و ســران ایــاالت و مقامــات تــراز 
اول در تاالرهــای دیگــر ایــن کاخ حضــور می یافتنــد. 
کار ســاختن تخــت جمشــید ۵۱ ســال طــول کشــید. 
داریــوش یکــم تصمیــم بــه ســاختن آن، در محلــی نه 
چنــدان دور از پاســارگاد گرفــت، ولــی پادشــاه ســوم 
بعــد از او آن را گشــود و بــه ایــن ترتیــب ایــران دارای 
ــت  ــت اداری و تخ ــوش، پایتخ ــد: ش ــت ش دو پایتخ
جمشــید، پایتخــت سیاســی. عنوان تخت جمشــید 
ــه  ــال آن ک ــد، ح ــه آن دادن ــردم ب ــد، م ــا بع را قرن ه
ــته  ــی نداش ــانه ای ارتباط ــید افس ــا جمش ــن کاخ ب ای
اســت. از ایــن کاخ کــه گویــای تمــدن و پیشــرفت 
ــند،  ــان س ــروی می ــر قلم ــت ب ــتان اس ــان باس ایرانی
دانــوب، مدیترانــه و صحــرای آفریقــا فرمانروایــی 
می شــد. حســادت اســکندر مقدونــی نســبت بــه این 
شــکوه و عظمــت، عامــل عمــده ویرانــی ایــن کاخ بــه 
ــان  ــدان ســلطنت و درباری ــراد خان دســت او شــد. اف
در هــر کجــای کشــور کــه بودنــد پیــش از فــرا رســیدن 
ــانیدند و  ــید می رس ــت جمش ــه تخ ــودرا ب ــوروز خ ن

ــد. ــر می بردن ــه س ــا ب ــار را در آن ج به

   مهســتان )مــه : بــزرگ(، پارلمــان ایــران در 
عهــد اشــکانیان نخســتین جلســه خــود را در نــوروز 
ــم  ــرداد یک ــور ِمه ــا حض ــاد ب ــش از می ــال ۱۷۳ پی س
برگــزار کــرد و اولیــن مصوبــه آن انتخابــی کــردن مقام 
ریاســت کشــور )شــاه( بــود. عــزل شــاه نیــز در اختیار 
همیــن مجلــس قــرار گرفــت. البتــه طــی شــرایطی از 
جملــه خیانــت بــه کشــور، ابــراز ضعــف و نیــز جنــون، 
آن  در  ایــران  افتادگــی.  کار  از  و  ســخت  بیمــاری 
ــاهزادگان  ــس ش ــود. مجل ــس ب ــان دارای دو مجل زم
و مجلــس بــزرگان کــه جلســه مشــترک آن هــا را 

»ِمهســتان« می خواندنــد.

ــادی  ــال ۲۲۶ می ــه در س ــکان ک ــیر پاپ     اردش
سلســله ساســانیان را تأســیس کــرده بــود چهار ســال 
بعــد، از دولــت روم کــه در جنــگ از وی شکســت 
خــورده بــود خواســت که نــوروز ایرانــی را به رســمیت 
بشناســد و ســنای روم نیــز آن را پذیرفــت و از آن پس 
نــوروز مــا در قلمــرو روم بــه Lupercal معــروف شــد. در 

دوران اشــکانیان ایــام نــوروز بــه پنــج روز کاهــش 
 Tansar /ــر ــای تنس ــه تقاض ــیر ب ــا اردش ــود ام ــه ب یافت
ــه  ــر آن اضاف ــدان روز ششــم فروردیــن را ب ــِد موب موب
کــرد و چــون ایرانیــان روز هفتــم فروردیــن را خــوش 
یمــن می دانســتند و بیشــتر ازدواج هــا را بــه ایــن 
ــه  ــوروز ک ــام ن ــان ای ــد، از آن زم ــول می کردن روز موک
ــه شــمار  روزهــای روح ابــدی، شــادی ها و پاکی هــا ب
ــه هفــت روز افزایــش یافــت و ایرانیــان  می آمدنــد، ب

ــیدند. ــت از کار می کش ــت روز دس ــن هف در ای

    در طــول حکومــت ساســانیان اهمیــت 
نــوروز افزایــش یافــت. نــه تنهــا یــک عیــد ملــی بــود 
ــیدن  ــت، پوش ــط زیس ــردن محی ــز ک ــام تمی ــه ای بلک
لبــاس نــو، تمیــز کــردن بــدن، اســتغفار از گناهــان، 
ــتحکام  ــتی ها، اس ــد دوس ــران، تجدی ــی از پی دلجوی
خانــواده و بیــرون کــردن افــکار بــد و پلیدی هــا از روح 
ــریفات  ــن دوره تش ــد. در ای ــمار می آم ــه ش و روان ب
نــوروزی مفصــل شــد، از جملــه روشــن کــردن آتــش 
روی بام هــا در شــب نــوروز بــه منظــور ســوزاندن 
ــردن  ــن ک ــه روش ــم ب ــن رس ــک ای ــه این ــا ک پلیدی ه
شــمع ســر ســفره هفــت ســین تبدیــل شــده اســت. 
ساســانیان معتقــد بودنــد کــه هــدف کــوروش از اعام 
ــه عنــوان یــک روز ملــی؛ برقــراری عدالــت،  ــوروز ب ن
ــوده و  ــی ب ــتی و پاکدامن ــرادری، انساندوس ــم، ب نظ

بایــد تحقــق یابــد.

ــران  ــش ای ــان ارت ــادی می ــارس ۳۲۶ می     در م
بــه فرماندهــی شــاپور دوم و ارتــش روم بــه فرماندهی 
کنســتانتینوس دوم امپراتــور ایــن کشــور جنگــی 
خونیــن و پرتلفــات در گرفتــه بــود. بــا ایــن کــه 
پیــروزی بــا ارتــش ایــران بــود، شــاپور دوم ۲۰ مــارس 
ــه در  ــا وجــود مخالفــت افســرانش ک ــوروز( ب )شــب ن
ــی دو  ــش بس ــد، آت ــگ بودن ــروزی در جن ــرف پی ش
هفتــه ای اعــام کــرد تــا ســربازان بتواننــد آیین هــای 
نــوروزی را برگــزار کننــد. کنســتانتینوس دوم کــه 
نیروهایــش تلفــات شــدید داده بودنــد، پــس از ایــن 
ــد و  ــگ نش ــه جن ــه ادام ــر ب ــت حاض ــس موق ــش ب آت
روز دهــم آوریــل میــان دو امپراتــور پیمــان صلــح بــه 

امضــا رســید.

    در مراســم نــوروز ســال ۳۹۹ میــادی، چنــد 
مســیحی ایرانــی کــه موفــق بــه ورود بــه کاخ یزدگــرد، 
شــاه وقــت ساســانی شــده بودنــد، از او تقاضــای 
آزادی  ایــن  کردنــد.  بــرای خــود  آزادی مذهبــی 
ــه همــه  ــود ب کــه مــورد درخواســت دولــت روم هــم ب

ــد. ــران داده ش ــرو ای ــیحیان قلم مس

ــه  ــه ب ــران و روم ک ــدار« ای ــح پای ــان »صل     پیم

امضــای خســرو انوشــیروان ساســانی و ژوســتی نــی 
اَن امپراتــور روم رســیده بــود، در ســال ۵۳۲ میــادی 
در مراســم نــوروزی کــه در تــاالر کاخ تیســفون )ایــوان 
مدائــن، طــاق کســری، ۳۶ کیلومتــری جنــوب بغداد( 
بــا حضــور شــاه ایــران برپــا شــده بــود، مبادلــه شــد. 
در زمــان حکومــت طوالنــی نوشــیروان ساســانی 
)خســرو انوشــروان(، تمــاس مســتقیم مــردم بــا 
ــی  ــه برخ ــخصًا ب ــاه ش ــود و ش ــه ب ــش یافت ــاه افزای ش
شــکایات رســیدگی می کــرد و در مراســم نــوروزی 
کاخ ســلطنتی عــده بیشــتری از مــردم عــادی شــرکت 
می کردنــد و بــه همیــن ســبب خســرو انوشــیروان در 
ســال ۵۴۹ میــادی، پــس از برگــزاری مراســم نــوروز 
دســتور ســاختن تــاالر بزرگــی را بــه ضمیمــه کاخ 
ســلطنتی تیســفون کــه از دجلــه فاصلــه زیاد نداشــت 
صــادر کــرد و ایــن تــاالر و ســاختمان ضمیمــه آن نهم 
مــارس ســال ۵۵۱ میــادی آمــاده بهره بــرداری شــد 
و آیین هــای نــوروزی آن ســال در آنجــا برگــزار شــد. 
ایــن تــاالر کــه بــا فــرش معــروف بهارســتان مفــروش 
بــود پــس از حملــه اعــراب آســیب دیــد و بعــدا 
ــا تخریــب  منصــور خلیفــه عباســی دســتور داد کــه ب
ــح  ــفون، مصال ــزرگ تیس ــارات ب ــلطنتی و عم کاخ س
الزم بــرای تکمیــل عمــارات شــهر نوســاز بغــداد 
ــده  ــود و باقیمان ــن ش ــی تامی ــان نزدیک ــع در هم واق
ســکنه تیســفون بــه بغــداد منتقــل شــوند. بــا وجــود 
ایــن، بقایــای تــاالر خســرو انوشــیروان کــه بــه طــاق 
کســرا و ایــوان مدائــن معــروف شــده همچنــان باقــی 
ــه  ــان ب ــم جه ــی مه ــار تاریخ ــده و از آث ــدار مان و پای
شــمار می آیــد. دانشــگاه گنــدی شــاپور هــم کــه بــه 
دســتور خســرو انوشــیروان بــرای تدریــس و تحقیــق 
طــب و فلســفه ســاخته شــده بــود در نــوروز ســال ۵۵۰ 

میــادی گشــایش یافــت.

    پــس از اســام، تا مدتــی مراســم نــوروز در ایران 
ــد.  ــزار می ش ــی برگ ــی و خانوادگ ــورت خصوص ــه ص ب
بــا وجــود ایــن، نــوروز ایرانــی از طریــق مســلمانان تــا 
اندلــس )اســپانیا( گســترش یافــت. از زمان عباســیان 
بــه دلیل بســط نفــوذ ایرانیان در دســتگاه خلفــای این 
ــت  ــتگاه راه یاف ــن دس ــه ای ــوروز ب ــم ن ــان، مراس دودم
ــی یــک عیــد رســمی )روز ملــی( نبــود. در روایــت  ول
اســت که هــارون الرشــید، خلیفــه معــروف عباســی، 
هــزاران ســکه نقــره کــه یــک طــرف آنهــا را رنــگ زده 
ــوروز  ــم ن ــود( در مراس ــرده ب ــذاری ک ــت گ ــود )عام ب
)ســال ۲۱۱ هجــری( در شــهر بغــداد بــه بزرگانــی کــه بــه 
ــد  ــان تأکی ــه آن ــه داده و ب ــد، هدی ــه بودن ــدن او رفت دی
کــرده بــود که نــوروز ســال آینده، کســی ســکه دریافت 
خواهــد کــرد کــه ســکه های امســال را بــا خــود بیــاورد 
ــه  ــود ک ــن ب ــارون ای ــدف ه ــد. ه ــان بده ــه او نش و ب

ــد. ــرج نکنن ــود خ ــه داده ب ــدی را ک ــکه های عی س

رویداداهی اتریخی رد نوروزرویداداهی اتریخی رد نوروز
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در سال جاری صورت گرفت

شرکت توزیع نیروی برق

استـان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
نماینده  مفتح  محمدمهدی  دکتر  همدان،  استان 
مردم تویسرکان در مجلس شورای اسامی امروز با 
حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
مدیرعامل و معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان دیدار کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

در این دیدار با اشاره به عملکرد سال جاری اظهار 
همدان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  داشت: 
جزو  مختلف  ارزیابی های  در  همواره   84 سال  از 
و  خدمات رسان  شرکت های  بین  در  برتر  رتبه های 

دستگاه های اجرایی استان بوده است.
شرکت  طلب  تومان  میلیارد  اینکه 65  بیان  با  وی 
توزیع نیروی برق استان از مشترکین است، ادامه 

سال  ماه   11 در  شده  فروخته  انرژی  بهای  داد: 
به  که  بوده  تومان  میلیارد   118 میزان  به  جاری 
 28 مبلغ  این  از  و  شده  واریز  دولت  خزانه  حساب 
که  بوده  همدان  برق  شرکت  سهم  تومان  میلیارد 
ارائه  از فروش و  با دریافت این مبلغ خدمات پس 

سرویس به مشترکان با جدیت انجام شده است.
تیموری اضافه کرد: در صورتی که میزان مطالبات 
معوقه از مردم به حساب خزانه واریز شود 25 درصد 
مبلغ  این  دریافت  با  که  بازمی گردد  شرکت  به  آن 

خدمات رسانی به مردم ارتقاء می یابد.
برق  نیروی  توزیع  شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
درآمدی جز فروش انرژی و انشعاب ندارند، گفت: 
جوابگوی  نیز  انشعاب  فروش  از  حاصل  درآمد 
و  پیمانکاران  به  حاضر  حال  در  و  نبوده  هزینه ها 

فروشندگان بدهکار هستیم.
مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان همدان 
بـا بیـان اینکه مقرر شـده بود کـه از درآمد منابع نفتی 
برای برقرسـانی بـه چاه های کشـاورزی هزینه شـود، 
یـادآور شـد: در ایـن زمینـه بـا وجود مکاتبات بسـیار 
و پیگیری هـای جدی بعمـل آمده توسـط مقام عالی 
وزارت و اسـتاندار همـدان، متأسـفانه علیرغـم تأکید 
قانون بودجه سـال 92 و سـال 93 تاکنون هیچ مبلغی 
توسـط وزارت نفـت بـه وزارت نیـرو پرداخـت نشـده 

است.
وی با اشـاره به مصرف انـرژی در بخش های مختلف 
افـزود: در بخـش توزیـع بـرق 11 درصـد انـرژی برق 
اسـتان در بخـش صنعـت مصـرف می شـود کـه ایـن 
میزان در مقایسـه با دیگر اسـتان ها بسیار کم است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی 
در  تیمـوری  حاجی رضـا  همـدان،  اسـتان  بـرق 
دیـدار بـا وزیر نیـرو با اشـاره بـه اهـداف برنامه های 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان همـدان اظهـار 
داشـت: از مهمتریـن ایـن اهداف می تـوان به بحث 
کاهـش تلفـات انــرژی و پیــک بــار و کاهـش نـرخ 

خاموشـی ها و انـرژی توزیـع نشـده اشـاره کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامات انجام شـده در این راسـتا 
اسـتان  سـطح  در  انـرژی  تلفـات  کاهشـی  رونـد  و 
تصریـح کـرد: ایـن میـزان از 22.5 درصـد در سـال 
86 بـه 13.5 درصـد در سـال جاری خواهد رسـید.
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
همـدان اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـا و 
اقدامـات در دسـت اجـرا تلفـات انـرژی اسـتان در 

سـال 94 بایـد بـه 11.7 درصـد برسـد.
وی با اشـاره به چشـم انداز شـرکت توزیع و رسـاندن 
کاهـش تلفـات انـرژی بـه 5 درصـد در سـال 1404 
یـادآور شـد: در این زمینـه اقداماتی مانند اسـتفاده 
از ترانس هـای کـم ظرفیـت و کـم تلفـات، تعدیـل 
مصـرف روشـنایی معابـر و دیگـر فعالیت هـا توسـط 
شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اجرایی می شـود.
در  مثبـت  گام هـای  از  یکـی  کـرد:  بیـان  تیمـوری 

اسـتان  سـطح  در  انـرژی  تلفـات  کاهـش  راسـتای 
تبدیـل سـیم مسـی بـه کابـل خودنگهـدار و تعویض 
25 هـزار کنتور معیـوب برای جلوگیـری از هدررفت 

انـرژی بـوده اسـت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
در ادامه گزارش خود به وزیر نیرو ابراز داشت: از دیگر 
اقدامات اجرایی شرکت ساماندهی برق های غیرمجاز 
در استان بوده که طی سال گذشته در این زمینه 6 
هزار و 58 مورد کارت سبز صادر شده و 4 هزار و 279 

مورد نیز به انشعاب مجاز تبدیل شده  است.
نیـز  ماهـه سـال جـاری  داد: طـی 10  ادامـه  وی 
5 هـزار و 474 مـورد صـدور کارت سـبز و 5 هـزار 
و 729 مـورد تبدیـل انشـعاب غیرمجـاز بـه مجـاز 
صـورت گرفتـه کـه از ایـن محـل 5 میلیـارد و 855 

میلیـون ریـال وصـول شـده اسـت.
تیمـوری بـا اشـاره بـه احتسـاب انـرژی بـه حسـاب 
نیامـده ناشـی از برق های غیرمجاز و بازرسـی لوازم 
اندازه گیـری افـزود: در سـال گذشـته بـا انجـام 39 
هزار و 808 مورد کسـر مصرف ناشـی از دستکاری، 
ضریـب دقـت کنتورهای معیـوب و کشـف برق های 
کیلـووات  میلیـون   183.7 هدررفـت  از  غیرمجـاز 
سـاعت انـرژی جلوگیـری شـد کـه ایـن امـر باعـث 

کاهـش 5.2 درصـدی تلفـات بـرق در اسـتان شـد. 
ــام 41  ــا انج ــز ب ــاری نی ــال ج ــرد: در س ــه ک وی اضاف
هــزار و 286 مــورد کســر مصرف ناشــی از دســتکاری، 
ضریــب دقــت کنتورهــای معیــوب و کشــف برق هــای 
غیرمجــاز از هدررفــت 138 میلیــون کیلووات ســاعت 
انــرژی جلوگیــری شــد کــه ایــن امــر ســبب 4.6 درصد 

کاهــش تلفــات انــرژی بــرق بــوده اســت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
در ادامه با اشاره به فعالیت های انجام شده در زمینه 
استفاده از مولدهای مقیاس کوچک در استان همدان 
بیان داشت: در این راستا 28 سرمایه گذار برای 153 
مگاوات درخواست داده اند که تاکنون برای 15 واحد 

با 120 مگاوات پروانه صادر شده است.
وی بـا بیـان اینکه بـا 4 واحد نیز بـرای 28 مگاوات 
اظهـار  اسـت،  گرفتـه  صـورت  قـرارداد  مبادلـه 
داشـت: در حـال حاضـر نیـروگاه مقیـاس کوچـک 
کشـت و صنعـت خـزل در نهاوند با 6.4 مـگاوات به 

اسـت. بهره بـرداری رسـیده 
تیموری از احداث 120 کیلووات نیروگاه  خورشیدی 
با 14 میلیارد ریال اعتبار با استفاده از اعتبارات بند 
»ز« تبصره 9 قانون بودجه سال 93 خبر داد و گفت: 
از این میزان 80 کیلووات در مدارس، 40 کیلووات 
در مساجد و 20 کیلووات نیز در شرکت توزیع نیروی 

برق استان به بهره برداری رسیده است.
برق  شبکه های  اصاح  و  توسعه  به  اشاره  با  وی 
روستایی یادآور شد: در این راستا طی سال گذشته با 

استفاده از بند 69 بودجه 92 با اعتبار 47 میلیارد ریال 
پست  دستگاه  و 3  برق  شبکه  کیلومتر  احداث 65.8 
هوایی، اصاح 32.4 کیلومتر شبکه، نصب یک هزار و 
875 دستگاه چراغ روشنایی و واگذاری 3 هزار و 222 

انشعاب جدید به متقاضیان صورت گرفته است.
همدان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
افزود: در سال جاری نیز با استفاده از بند »ز« تبصره 
9 بودجه سال 93 تا پایان دی ماه با 27 میلیارد ریال 
اصاح  کیلومتر   20 و  احداث  کیلومتر   30.3 اعتبار 
 435 نصب  هوایی،  پست  دستگاه   6 احداث  شبکه، 
و  توزیع  تابلوی  اصاح 64  روشنایی،  چراغ  دستگاه 
واگذاری 2 هزار انشعاب جدید به متقاضیان انجام شد.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده 
توسـط شـرکت پیـک بـار اسـتان از 648 مـگاوات در 
سـال 87 بـه 640 مـگاوات در سـال جـاری رسـید کـه 
موفقیـت در کاهـش و کنترل این مهم جز با مشـارکت 

و همراهـی مـردم امکان پذیـر نیسـت.
تیمـوری بـا اشـاره بـه دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه 
بیان داشـت: قرائت کنتور تمام مشـترکین ولتاژ اولیه 
از راه دور بـه تعداد 211 مورد در راسـتای اتوماسـیون 
شـبکه های توزیـع اسـتان و کلیدهـای 20 کیلوولـت و 

نشـانگرهای خطـا نیـز در حال انجام اسـت.
دفتـر   107 ایجـاد  داشـت:  اظهـار  پایـان  در  وی 
پیشـخوان دولـت، 34 دفاتـر ICT روسـتایی و ایجـاد 
در  فعالیت هـا  دیگـر  از  نیـز  روسـتایی  بـرق  شـعبات 

اسـت. بـوده  رجـوع  اربـاب  تکریـم  راسـتای 

   با توجه به مصرف انــرژی بــرق، ســال 
ــم   ش  رو داری آینـده تابستان دشواری در پـی

و  بارش ها  میزان  به  توجه  با  کرد:  عنوان  تیموری 
موازنه  برق  انرژی  مصرف  و  تولید  میزان  بین  اینکه 
برقرار نیست قطعًا در پیک بار سال آینده دشواری 
در پیش رو داریم که امید است با مدیریت درست و 
نهادینه سازی مدیریت مصرف و مشارکت کشترکان 

از پیک تابستان به راحتی گذر کنیم.
برای  نیاز  مورد  اعتبار  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
احداث  شود  تأمین  هم  اگر  و  ندارد  نیروگاه  احداث 
نیروگاه زمان بر خواهد بود، ابراز داشت: در حال حاضر 
نیروگاه  مانند  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  احداث 
عاوه  چراکه  است  برنامه  در  خزایی  کوچک  مقیاس 
بر بحث پدافند غیرعامل، اشتغالزایی، سرمایه گذاری 
توسط بخش خصوصی و کاهش تلفات را در پی دارد 

به گونه ای که برق را در محل تولید و مصرف شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
بیان اینکه سال گذشته پیک بار کشور 45 هزار مگاوات 
بود گفت: این میزان در سال جاری به 48 هزار مگاوات 
هزار   51 به  آینده  سال  در  میزان  این  اگر  که  رسید 

مگاوات برسد شرایط بسیار سخت می شود.
وی افزود: با توجه به این امر مردم باید مدیریت مصرف 
را سرلوحه امور قرار دهند تا شرکت توزیع نیروی برق 

نیز در تأمین برق پایدار با مشکل روبرو نشود.
تیموری اضافه کرد: فرسودگی تجهیزات و تأسیسات، 
تجهیزات  ورود  انرژی،  سرقت  نقدینگی،  تأمین 
دیگر  از  نیز  زمینه  این  در  نظارت  عدم  و  غیرمجاز 

چالش های شرکت  توزیع نیروی برق استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: 
در سال جاری 5 هزار و 729 مورد انشعاب برق غیرمجاز به 

مجاز تبدیل شده است.

تبدیل 5700 انشعاب برق غیرمجاز
به مجـاز در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

طلب 65 میلیارد تومانی
شرکت توزیع نیروی برق همدان از مشترکین
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ارائه خدمات مشاوره ، مهندسی و مدیریت طرح در زمینه هاي زیر:

    نیروگاههاي حرارتی (گازي، بخاري، سیکل ترکیبی)

    پست هاي فشار قوي

    خطوط انتقال نیرو و شبکه هاي توزیع

    سد و نیروگاههاي برق آبی، شبکه هاي آبیاري و زهکشی، تامین و انتقال آب

    خطوط انتقال نفت و گاز

    انرژي هاي نو (بادي، خورشیدي، زیست توده، ...)

    ساختمان و راه

شرکت مهندسی قدس نیرو
با بیش از 35 سال سابقه درخشان

صـــــالحیت خدمــات مشـــاوره از معـــاونــت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

 

پایه یک تخصص توزیع نیرو

پایه دو تخصص تولید نیرو و تــکرار

پایه یک تخصص انتقال نیرو و تـکرار

پایه سه تخصص پــدافند غیر عامــل

پایه دو تخصص آبیـــاري و زهــکشی

پایه ســه تخــصص محــــیط زیســـت

پایه ســه تخصـــــص آب و فاضـــالب

پایه سه تخصص نقشه برداري زمینی

پایه یک تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

پایه دو تخصص ساختمانهاي مسکونی، اداري و تجاري

تــهران، خیابـــان استاد مطــهري، بعد از چهــارراه 

سهروردي،شماره 82  کد پستی: 1566775353  

تلفن:     02182404000 -  02188440565  

نمابر:     02188411704

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

پایه یک تخصص تولید نیرو و تکرار

پایه سـه تخصـص راهـسازي

پایه یــک تخصـص سدسـازي

پایه سه تخصص انرژي تجدیــدپـذیر

پایه سه تخصص بهینه سازي انــرژي
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شرکت توزیع نیروی برق

استـان زنجان

چهارصد پروژه ی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
ــا اعتبــاری بیش از 120میلیارد  ریال ب

در دهه مبارك فجر 1393
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ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش دفتررواب ــه گ  ب
ــام  ــا ای ــان ب ــان، همزم ــتان زنج ــرق اس ــروی ب نی
دهــه مبــارك فجرامســال در کنــار اجــرای مراســم 
ــن  ــی   و آذی ــی- ورزش ــابقات فرهنگ ــن ، مس جش
بنــدی و نورافشــانی درســطح اســتان؛  چهارصــد 
پــروژ ه ی ایــن شــرکت بــا اعتبــاری بیــش از 120 
میلیاردریــال نیــز افتتــاح مــی شــود تــا نــور و 
ــرزمین  ــن س ــریف ای ــردم ش ــان م ــنایی ارمغ روش

ــردد. گ
شــرکت  مدیرعامــل  کاظمــی  عــادل  مهنــدس 
ــك  ــا تبری ــان ب ــتا ن زنج ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــار پی ــن به ــی وهفتمی س
ایــران بــه تشــریح برنامــه هــا وفعالیــت هــای خــود 

ــت  ــت وگف ــال پرداخ ــر امس ــه فج در ده

 همزمان با دهه مبارك فجر سال جاری 400 
پروژه شامل :

و  دیســپاچینگ  مرکــز  ســاختمان  احــداث    
انقابــی تریــن طــرح وزارت نیــرو »فهــام«  کــه 
ــر  ــزار کیلومت ــمند 13 ه ــرل هوش ــور کنت ــه منظ ب
ــرق اســتان و مانیتورینــگ  ــع ب شــبکه هــای توزی

مناســب خطاهــای احتمالــی ســاخته شــده .
ــازی  ــه س ــات و بهین ــش تلف ــای کاه ــروژه ه   پ
ــن   ــتایی و همچنی ــرق روس ــع ب ــای توزی ــبکه ه ش
ــای  ــبکه ه ــدی ش ــض  100 درص ــاح  و تعوی اص
روســتاهای  خودنگهــدار  کابــل  بــا  ســیمی 
ــا  ــفجین ، چیر،رض ــی ، اس ــن ابدال،بوالماج حس

. و..  آباد،رجعین،نورین،چســب 
  پــروژه تامیــن بــرق متقاضیــان روســتاهای 
ــف،کها،حصار،نورین،خیرآباد،ی شیخلر ، کرس

ــاد و.. . وســف آب
  پــروژه تامیــن بــرق 180واحــد مســکن مهــر 

خاتــم و 1170واحــدی مجتمــع پونــك .
چــاه  حلقــه   350 بــرق  تامیــن  بــر  عــاوه    
بــرق   ، جــاری  ســال  ابتــدای  از  کشــاورزی 
واحدهــای تولیــد ،صنعتــی نیــز بــه بهــره بــرداری 

رســید. خواهــد 
ــم  ــر  اع ــنایی معاب ــای روش ــروژه ه ــه پ   از جمل
ــك ،  ــهرك پون ــی ، ش ــایت کارگاه ــنایی س از روش
گلشــهر کاظمیــه، بلــوار چمــران و خیابــن صفــا .
  ایجــاد نقــاط رینــگ شــبکه در مناطــق حســاس 

. استان 
ــید ی در  ــای خورش ــل ه ــایت پن ــب 19 س   نص

ــتان . ــاجد اس ــدارس ومس م
  هوشمندســازی چــاه هــای کشــاورزی تــا ســقف 

1100 مشــترك از کل 5500حلقــه چــاه کشــاورزی.
  توســعه وگســترش اتوماســیون شــبکه هــای 
توزیــع بــرق و نصــب سکســیونر هــای کنتــرل 
ــزو  ــه ج ــه ، ک ــدر تغذی ــرز 100 فی ــه م از راه دور ب
جهــادی تریــن طــرح از ســوی وزارت نیــرو در 
ســالهای گذشــته شــناخته شــده اســت و بصــورت 
کامــا بومــی ســاخته شــده ومــورد بهــره بــرداری 

ــرد . ــی گی ــرار م ق
مشــخصات  بــا  ارتبــاط  در  کاظمــی  مهنــدس 
ــن  ــمند ای ــزات هوش ــه تجهی ــام ، ب ــاختمان فه س
ــه  ــاختمان ک ــن س ــت : ای ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ط
بــا زیربنایــی بــه مســاحت 800 متــر مربــع ســاخته 
شــده اســت و انــرژی خــود را از طریــق خورشــید 
ــا دهــه مبــارك فجــر  تامیــن مــی کنــد همزمــان ب

ــید . ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــاح و ب افتت
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شرکت آب و فاضـالب شهری

استـان زنجان

شـهری  فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان زنجـان در اتاق فکـر صداوسـیمای مرکز 
شـهر  آب  تولیـد  منابـع  کسـری  میـزان  زنجـان 

  . کـرد  عنـوان  ثانیـه  در  لیتـر   522 را  زنجـان 
عامـل  مدیـر  علیرضاجزءقاسـمی  مهنـدس 
شـرکت آب و فاضـاب شـهری اسـتان زنجـان با 
اشـاره بـه مطلـب فـوق افـزود : در سـال 94 در 
شـهر ابهـر 55لیتـر در ثانیـه و در خرمـدره 50 و 
در شـهرهای قیـدار ، هیـدج و صائیـن قلعـه هـر 
کـدام 30 لیتـر در ثانیـه  بـا کسـری منابـع تولیـد 

مواجـه خواهیـم بـود.
در  آبفـای  مـدت  کوتـاه  هـای  برنامـه  بـه  وی 
خصـوص خـروج از وضعیـت بحرانی  اشـاره کرد 
چاههـای  از  حلقـه  پنـج  آب  انتقـال   : افـزود  و 
بـه  ثانیـه  در  لیتـر   100 دبـی  بـا  غـرب  منطقـه 
چـاه  حلقـه   5 حفـر  و  مخـازن  انتقـال  خطـوط 
ثانیـه  بـر  لیتـر   100 حداکثـر  میـزان  بـه  جدیـد 
، حفـر و تجهیـز 8حلقـه چـاه جدیـد و احـداث 
مدیریـت  و  بنـدی  زون   ، مربوطـه  انتقـال  خـط 
 4 مخـزن  تکمیـل  و  زنجـان  شـهر  شـبکه  فشـار 
و  4 شـرقی  بـه   3 انتقـال مخـزن  شـرقی و خـط 
خروجـی شـبکه توزیـع از اهـم برنامـه هـای این 
شـرکت اسـت  کـه جمعـآ بیـش از   135 میلیـارد 

. دارد  نیـاز  اعتبـار  ریـال 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب شـهری استان  
در ادامـه خاطرنشـان سـاخت : جمعیـت تحـت 
 ، نفـر   788 و  هـزار   402 زنجـان  شـهر  پوشـش 
اسـت  نفـر   381 و  هـزار   147 مشـترکین  تعـداد 
سـالجاری  ماهـه    10 در  تولیـدی  آب  حجـم  و 

31.6  میلیـون متـر مکعـب  مـی باشـد . 
گرفتـه  صـورت  اقدامـات  بـه  قاسـمی  جـزء 
افـزود  و  کـرد  اشـاره  از بحـران هـم  گـذر  جهـت 
منظـور  بـه  پرمصـرف  انشـعابات  شناسـایی   :
انشـعاب  رفـع  و  شناسـایی    ، مدیریـت  اعمـال 
خطـوط  بازسـازی  و  اصـاح  غیرمجـاز،  آب 
توزیـع  شـبکه  بازسـازی  و  اصـاح  آب،  انتقـال 

آب،  ذخیـره  مخـزن  بازسـازی  و  اصـاح  آب، 
نصـب کنتـور بـر روی تأسیسـات تولیـد و توزیـع 
مصـرف  کاهنـده  وسـایل  نصـب  و  توزیـع   ، آب 
آب مشـترکین ، مدیریـت فشـار و نشـت یابـی و 
رفـع نشـت از جملـه اقدامـات صـورت گرفته می 

. باشـد 
وی همچنیـن تصریـح کـرد : آب مورد نیاز شـهر 
زنجـان از دو منطقـه آبخـوان شـرق و سـد تهـم 
و  تهـم  سـد  محـل  از  درصـد   55 کـه  باشـد  مـی 
45 درصـد از محـل 33 حلقـه چاههـای آبخـوان 
شـرق و 10 حلقـه چاههـای داخـل شـهر تامیـن 
مـی شـود کـه با توجـه به خشکسـالی هـای اخیر 
یـک  تولیـدی  دبـی  زنجـان  شـرق  آبخـوان  در 

سـوم شـده اسـت .  
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
زنجـان گفـت : بـه دلیـل خشکسـالهای مکـرر و 
تـداوم آن میانگیـن حجـم آب رودخانه  ورودی 
سـد تهـم از 22.5 میلیـون متـر مکعـب در سـال 
بـه 14.5 میلیـون متـر مکعـب در 15 سـال اخیر 

رسـیده اسـت . 
از  برداشـت  قابـل  آب   : افـزود  همچنیـن  وی 
مکعـب  متـر  میلیـون   40 حـدود  بـه  سـدتهم 
بهـره  اسـتمرار  صـورت  در  و  اسـت  رسـیده 
بـرداری از سـد بـا شـرایط فعلـی محـل ذخیـره 
مـی  صفـر  بـه   96 سـال  در  بـرداری  بهـره  قابـل 
مواجـه  بحـران  بـا  شـهر  آب  تامیـن  کـه  رسـد 

 . شـد  خواهـد 
جهـت   : شـد  متذکـر  همچنیـن  قاسـمی   جـزء 
آورد  لحـاظ  بـا  سـد  موجـود  ذخیـره  حفـظ 
متوسـط رودخانـه بـه میـزان 14.5 میلیـون متر 
نیـز  از سـد  میـزان خروجـی   ، مکعـب در سـال 
بیـان   تـا  یابـد  کاهـش  میـزان  همیـن  بـه  بایـد 
مخـزن صفـر شـود و تـراز آب در حد فعلـی ثابت 

 . بمانـد 
وی در پایـان بـه نقـش رسـانه در فرهنگسـازی 
رسـانه   : گفـت  و  کـرد  اشـاره  بهینـه  مصـرف 
صداوسـیمای  الخصـوص  علـی  جمعـی  هـای 
جهـت  بـاالی  بسـیار  پتانسـیل  زنجـان  مرکـز 
فرهنگسـازی در مصـرف بهینـه  و صرفـه جویـی 
در مصـرف ایـن مایـه حیات بخـش جهت خروج 
از تنـش آبـی را  دارند و امیدواریـم جهت تحقق 

ایـن امـر مـار را یـاری دهنـد .   

علیرضاجزءقاسمی مهندس 
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب شهری استان زنجان

مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان اعالم کرد : 

522 لیتر در ثانیه کسری منابع 
آب شهر زنجان  تولید

استان  شهری  فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
زنجان  مرکز  صداوسیمای  فکر  اتاق  در  زنجان 
میزان کسری منابع تولید آب شهر زنجان را 522 
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1. واحد د صفیه تعدا ب های خانه ت ر آ ست د ی بهره د ردار ب 40
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14.35 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 31

289.52 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 32

502 لیتر در شبانه روز گی د خان ر واح متوسط مصرف ه 27
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36.35 سال در مکعب متر میلیون زیرزمینی آب حجم 20

4 رشته ی ردار دار بهره ب نات های در م تعداد ق 17
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4 دهنه ی ردار دار بهره ب شمه های  در م تعداد چ 16
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شرکت توزیع نیروی برق

استـان یزد
معرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد در سـال 1371 رسـمًا فعالیت خـود را آغـاز و بـا عنایت بـه تغییر سـاختار و بر 
اسـاس قانون اسـتقال شـرکتهای توزیع ، شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان یزد از تاریخ 86/8/1 رسـما از شـرکت  برق 
منطقـه ای یـزد منتـزع شـده و زیر نظر شـرکت توانیر بـه انجام وظیفـه ادامه مـی دهـد . از جمله وظایف عمده شـرکت 

توزیع بـرق یـزد عبارتند از :
گذاری انشعاب برق و خدمات پس از فروش   خدمات مربوط به فروش و وا

  توسعه و احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 
  تأمین و بهبود روشنایی معابر عمومی 

  بهینه سازی و بهره برداری از شبکه ها و تأسیسات توزیع 
  رفع خاموشی از مشترکین و کنترل و نظارت بر توزیع انرژی الکتریکی

اقدامات و فعالیتهای شاخص
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: 

و  رسانی  اطاع  متمرکز  سیستم  اندازی  راه     
پرداخت الکترونیك قبوض از طریق تماس با تلفن 

  1521
دفاتر   80 از  بیش  به  شرکت  خدمات  گذاری  وا  

پیشخوان خدمات دولت
پاسخگویی  مرکز  عنوان  به   121 سامانه  ایجاد     

شبانه روزی اتفاقات برق به مردم
   طرح ابتکاری تولید » تیر کامپوزیت « با قابلیت 
و  کشور  سطح  در  بار  اولین  برای  ارتفاع  تغییر 
اجرای آن در شهرستان یزد و زارچ با هدف کاهش 
خاموشی های ناشی از شکستگی و استفاده موقت 

در مواقع بروز بحران
  ارائه ایده استفاده از قفل اکتیوپارت  برای پیشگیری 

از سرقت بوبین ترانسفورماتورها توسط این شرکت
کابل  به  مسی  هوایی  های  شبکه  جایگزینی   
خودنگهدار با هدف کاهش تلفات و سرقت شبکه ها 
هدف  با  تلفات  کاهش  جهادی  میثاق  انعقاد     
اهتمام و تاش جهت  کاهش تلفات استان با کابلی 

نمودن شبکه ها و اصاحات و بهینه سازیهای الزم
مهدهای  ویژه  کوچك  یاران  برق  طرح  اجرای     

کودك  با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح برق 
دانش  برای  منزل  در  انرژی  مدیر  طرح  اجرای   

آموزان در اردوگاه ها 
در  برگزیده  بانوان  از  تجلیل  همایش  برگزاری   
مدیریت مصرف بهینه برق از سال87 تا کنون با حضور 

بیش از هزار بانوی منتخب و صرفه جوی استان
در  انرژی  مدیریت  العمل  دستور  تدوین   

ساختمانهای اداری برای نخستین بار در کشور 

   برقرسانی به کلیه روستاهای باالی بیست خانوار 
چاههای  درصد   96 از  بیش  بودن  برقدار  و  استان 

کشاورزی استان 
 استفاده ازروش خط گرم درپروژه های سرویس 

و نگهداری
   برقرسانی به مسکن مهرهای اتمام یافته با هزینه 

ای بالغ بر 82217 میلیون ریال
   تامین روشنایی معابر و نصب چراغ با هدف تامین 
امنیت و آسایش مردم و تامین روشنایی بر اساس 
استانداردهای صنعت برق )در شش ماهه اول سال 
وات    368775 قدرت  با  چراغ  عدد   3848  ،  1393

نصب شده است ( .
   نصب و راه اندازی سامانه های فتوولتاییك جهت 
با  اداره  و  مسجد   ، آموزشی  مسکونی،  واحد   118
تومان  میلیون   500 و  میلیارد   3 بر  بالغ  ای  هزینه 

)تجهیز 52 واحد آموزشی،  مسجد و اماکن زیارتی 
و 66 واحد منزل مسکونی به  سیستم انرژی های 

خورشیدی و تجدیدپذیر (
چشم  تعریف  و  شرکت  استراتژیك  برنامه  تدوین   
انداز ، اهداف و برنامه های عملیاتی شرکت تا سال 
مشترکین،  مندی  رضایت  افزایش  جهت   1404
مدیریت تامین برق پایدار ، کاهش تلفات و مدیریت 

بار و انرژی و تعالی سرمایه های انسانی شرکت
افتخارات شرکت :

آگاهی  جشنواره  نخستین  در  اول  رتبه  کسب     
بخشی و فرهنگ سازی روابط عمومی های وزارت 
روابط عمومی های شرکت های  کلیه  بین  در  نیرو 

توزیع برق کشور در سال 92
 کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال 92شرکتهای 

توزیع  کشور 
 کسب رتبه برتر صیانت از حریم امنیت عمومی و 
حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

در استان در سال 92
  gis کسب رتبه برتر پیاده سازی و عملیاتی نمودن 

در بین کلیه شرکتهای توزیع برق کشور در سال 92
 کسب رتبه اول در مدیریت فعالیتهای آماری در 
بین واحد آمار و اطاعات کلیه شرکتهای توزیع برق 

کشور در سال 92
ادارات  عملکرد  ارزیابی   در  اول  جایگاه  کسب   
استان در جشنواره شهید رجایی استان  در دو سال 

متوالی  89 و 90

 ۱۴ برشـمردن  بـا  جمهـوری  رییـس  دفتـر  رییـس 
اولویـت ویـژه دولـت تدبیـر و امیـد، از روابط عمومی 
تـا  خواسـت  اجرایـی  دسـتگاههای  و  وزارتخانه هـا 
تـاش خود را برای تشـریح و تبیین ایـن اولویت ها و 

دسـتاوردهای دولـت بـکار گیرنـد.
جهـاد  وزارت  رسـانی  اطـاع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
کشـاورزی بـه نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت 
جمهوری،دکتـر محمـد نهاوندیـان از کنتـرل تـورم و 
سـاماندهی اقتصـاد، مذاکـرات هسـته ای ، مبـارزه 
بـا فسـاد اداری، پافشـاری بـر دسترسـی آزاد مـردم 
بـه اطاعـات، مقابلـه بـا رانـت و رانت خـواران، طرح 
جامع بیمه سـامت، کاهش اتکا به نفـت در بودجه، 
محیط زیسـت، حفظ منابع آبی و احیای کشاورزی، 
رونـق اقتصـادی و خـروج از رکود به عنوان بخشـی از 

ایـن اولویـت هـای دولـت نـام برد.
وی کـه در نشسـت مشـترک شـورای اطـاع رسـانی 
روابـط  مراکـز  روسـای  هماهنگـی  شـورای  و  دولـت 
عمومـی های دسـتگاه های اجرایی سـخن می گفت، 
با عرض تسـلیت به مناسـبت شهادت حضرت فاطمه 
جلسـاتی،  چنیـن  کـرد  امیـدواری  ابـراز  زهـرا)س( 
شـرایط بهتـری را بـرای ارتبـاط هـر چـه نزدیک تـر 

دولـت تدبیـر و امیـد بـا اقشـار مـردم فراهـم آورد.
رییـس دفتـر رییس جمهوری گفـت: شـورای اطاع 
رسـانی بـا همـکاری دولـت در سـال آینده به سـامان 
جدیـدی دسـت پیـدا خواهـد کـرد و افق پیـش رو در 

ایـن حـوزه اثـر بخش تـر خواهـد بود.
دکتـر نهاوندیان تاکید کرد: بایـد همگان بویژه روابط 
عمومـی هـا در دسـتگاههای اداری برای گسـترش و 

تقویت فرهنـگ تدبیر و امیـد کمک کنند.
رییـس دفتـر رییس جمهـوری، تبیین اصـول فکری 
و عملـی مفهـوم اعتـدال را از وظایـف روابـط عمومی 
دسـتگاه هـای اجرایـی خوانـد و گفـت: همـه روابـط 
عمومـی هـا موظفنـد کـه دربـاره گفتمان و سیاسـت 

هـای دولـت اطـاع رسـانی کنند.
دکتـر نهاوندیـان یکـی از اولویـت هـای مهـم روابـط 
عمومـی هـا را اطـاع رسـانی صحیـح در خصـوص 
مذاکـرات هسـته ای دانسـت و افـزود: ایـن مذاکـرات 
بـه مرحله ای رسـیده که نتیجه آن هر چه باشـد، یک 
پیـروزی تاریخی برای ملت بزرگ ایران محسـوب می 
شـود و این مایه افتخار و سـربلندی برای کشور است.
رییـس دفتـر رییس جمهـوری توجـه به طـرح جامع 
سـامت را از دیگـر اولویـت هـای روابـط عمومـی ها 
برشـمرد و گفـت: دولـت بـا توجـه بـه کمبـود بودجـه 
کار بسـیار بزرگـی را در این زمینه انجـام داد و اجرای 

کامـل ایـن طـرح مایـه افتخار ملی اسـت.
دکتـر نهاوندیـان بـه تـاش های دولـت بـرای مبارزه 
بـا فسـاد اداری اشـاره کـرد و گفـت: بـا وجـود اینکـه 
دولـت، قـدم هـای اولیـه را بـرای مبـارزه بـا فسـاد 
برداشـته امـا شـاهد هسـتیم که چـه مخالفـت هایی 
شـده اسـت، امـا ایـن حرکت دولـت بایـد ادامـه پیدا 

کنـد و شـرط توفیـق در مبـارزه بـا فسـاد ، حمایـت 
عمومـی و فراگیـر اجتماعـی اسـت.

دکتـر نهاوندیـان، پافشـاری دولـت بـرای دسترسـی 
هـای  چالـش  از  یکـی  را  اطاعـات  بـه  مـردم  آزاد 
اساسـی دولـت عنـوان کـرد و ادامـه داد: جوهر بحث 
هایـی کـه دولت تاکنـون در زمینه فنـاوری ارتباطات 
داشـته اسـت همین بحث رعایت حقوق و دسترسی 

مـردم بـه اطاعـات می باشـد.
رییـس دفتـر رییس جمهـوری، جنـگ بـزرگ دولـت 
را، جنـگ بـا سرچشـمه هـای رانـت در کشـور خواند 
و تاکیـد کـرد: قطعًا صاحبـان منافع از اقتصـاد رانتی 
بـا دولـت  بـه مبـارزه  انحصارهـای پیـدا و پنهـان  و 
خواهنـد پرداخـت و روابـط عمومی ها وظیفـه دارند 
همـه مـردم و عدالت خواهـان را برای مبـارزه با رانت 

در کشـور بسـیج کنند.
دکتـر نهاوندیـان آغـار رونـق اقتصـادی و خـروج از 
رکـود را از اهـداف اقتصـادی مهـم دولـت برشـمرد و 
گفـت: هـدف دولـت رسـیدن به اهداف سـند چشـم 
انـداز اسـت کـه توسـط مقـام معظـم رهبـری تبییـن 
شـده اسـت و ایـن سـند ماکی بـرای کارآمـدی نظام 

جمهـوری اسـامی اسـت.
رییـس دفتـر رییس جمهـوری، موفقیـت دولـت در 
مهـار تدریجـی تـورم در کشـور، کاهـش اتـکا به نفت 
۲۰ درصـدی صـادرات غیرنفتـی،  بـاالی  افزایـش  و 
صنعـت ریلـی، بهبـود روابـط بـا همسـایگان، بهبود 
و  آب  بنیـان،  دانـش  اقتصـاد  کار،  و  کسـب  فضـای 
کشـاورزی، محیط زیست و اصاح سـاختار اداری را 
از دیگـر اولویـت های مهم دولت برای اطاع رسـانی 

برشمرد.
کـرد:  تاکیـد  جمهـوری  ریاسـت  نهـاد  سرپرسـت 
متاسـفانه گاهی شـاهدیم خود دسـتگاه های دولتی 
مختلـف  هـای  بخـش  در  شـده  انجـام  کارهـای  از 
اطاعـی ندارنـد و لذا بایـد همه بخش هـای دولت از 

کارهـای خانـواده دولـت مطلـع شـوند.
دکتـر نهاوندیـان در ادامه بـه اهمیت اطاع رسـانی در 
حـوزه آمـوزش و پـرورش اشـاره کـرد و گفـت: ارتبـاط 
روابـط عمومـی هـا بـا وزارت آمـوزش و پـرورش یکـی 
از حـوزه هایـی اسـت کـه از آن غافـل بـوده ایـم. چراکه 
فرهنـگ سـازی در این وزارتخانه صـورت می گیرد و ما 
بحـث فرهنـگ عمومـی را به خوبـی دنبال نکـرده ایم.

رییـس دفتر رییس جمهـور تاکید کرد: هـر اقدامی که 
وزیـران یـا مدیران اجرایی در سـطح کشـور انجام می 

دهند باید یک پیوسـت اطاع رسـانی داشـته باشد.
دکتـر نهاوندیـان در ادامه با بیان اینکـه باید به روابط 
عمومـی بـه عنـوان یـک کارخانـه تولیـد محصـوالت 
ارتباطـی – اقناعـی نـگاه کـرد و نـه یـک اداره، گفـت: 
مـاک تخصیـص بودجه بـه روابـط عمومی سـازمان 
هـاو وزارتخانـه باید بر اسـاس شـاخص گذاری باشـد 
بـه تناسـب موفقیـت و محصـول روابـط عمومـی هـا 

بودجـه مناسـب در اختیـار آنها قـرار گیرد.
رییـس دفتـر رییس جمهـور با تاکیـد بر اینکـه دولت 
یازدهـم از نقـد اسـتقبال می کند، اظهار داشـت:این 
دولـت در پاسـخگو بـودن جـدی، صـادق، مصمـم و 

صریح اسـت.
دکتـر نهاوندیـان بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت بـا همان 
قوتـی کـه از نقـد هـا اسـتقبال مـی کنـد، در مقابـل 
تخریـب هـا سـکوت نخواهـد کـرد، گفـت: تخریـب 
گـران بـه دنبـال ضربـه زدن به انسـجام ملی هسـتند 
و روابـط عمومـی ها وظیفـه دارند که هر اقـدام الزم و 

بازدارنـده را در ایـن زمینـه اجرایـی کننـد.
دکتـر نهاوندیـان بـا طـرح این سـوال کـه آیا سـاختار 
سـازمانی موجـود در روابـط عمومـی هـا متناسـب با 
صنعـت و تکنولـوژی روابط عمومی های کشـورهای 
دنیا اسـت، از همه مسـئولین و متخصصین در حوزه 
اطاع رسـانی درخواسـت کرد تا سـاختار مناسبی را 

در ایـن زمینـه طراحی کنند.
رییـس دفتـر رییس جمهور بـا تاکید بـر اینکه وظیفه 
ایجـاد همگرایـی در وزارتخانـه هـا و سـازمان ها باید 
در اختیـار روابط عمومی ها باشـد، گفت: مسـئولین 
روابط عمومی باید همیشـه در کنار وزرا و مسـئولین 
مربوطـه خـود باشـند تـا بتواننـد بـه نحـو مطلـوب 

اطـاع رسـانی کنند.
دکتـر نهاوندیـان روابط عمومی ها را سلسـله اعصاب 
دولـت خواند و بر ضرورت تشـکیل مسـتمر جلسـات 
مشـترک شـورای اطاع رسـانی دولت و مراکز روابط 
عمومـی دسـتگاه هـای اجرایـی تاکید کـرد و افـزود: 
برگزاری این جلسـات نباید یک امر تشـریفاتی باشد 
و در عیـن حال امیدواریم دولت و صدا و سـیما نیز از 
امکانـات متقابـل یکدیگر بـرای امر اطاع رسـانی به 

خوبی اسـتفاده کنند.

رییس دفتــر رییس جمهور:
روابط عمومی های دستگاه های اجرایـی اولویت ها و 

دستاوردهای دولت را تشریح و تبیین کنند

دکتر محمد نهاوندیان
رییس دفتر رییس جمهوری
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شرکت آب و فاضـالب روستایی

استـان مازندران

و خرسـندیم که طـی این ایام بتوانیم بـا افتتاح پروژه 
هـای عمرانـی به مـردم خدمـات بدهیم.

مهنـدس مجیـد عبدالهـی بـا اشـاره به چالـش های 
تامیـن منابـع آب بـا توجـه بـه کاهـش بارندگـی هـا 
در 14 سـال اخیـر و بـه تبـع آن کاهـش منابـع آبـی، 
رفـع مشـکات مـردم را همـواره از دغدغه هـای این 

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:

مطالبات 3میلیـارد و 300 میلیـون تومانی
شرکت آبفار مازندران از مشترکین

شـرکت بیـان کـرد و گفـت: قیمـت آب روسـتایی در 
مقایسـه بـا سـایر انـرژی هـا بسـیار ارزان اسـت و مـا 
هـر یـک لیتـر آب را فقـط یک ریـال می فروشـیم  با 
ایـن حال بیش از 3 میلیـارد و 300 میلیون تومان از 

مشـترکین طلـب داریم.
روسـتایی  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
فاضـاب  طـرح   4 اجـرای  خصـوص  در  مازنـدران 
روسـتایی از منابـع خارجی افـزود: از منابع خارجی 
اسـتفاده مـی شـود در  بیشـتر در بخـش فاضـاب 
همیـن راسـتا مـا 4 طـرح در روسـتاهای دنگسـرک 
نکا،الریـم جویبار،هنـدوکای آمـل و کاله-عربخیل 
بابلسـر را معرفـی کردیـم تا با همکاری بانک توسـعه 

اسـامی ایـن پـروژه هـا بـه اجـرا درآیـد.
وی ادامـه داد: در حـال حاضر پیگیر اجرای 3 پروژه 
بـا اسـتفاده از طـرح خریـد تضمینـی آب و همکاری 

بخش خصوصی هسـتیم.
مهندس مجیـد عبدالهی، میزان فرسـودگی شـبکه 
آبرسـانی روسـتایی را 5300 کیلومتـر اعـام کـرد و 
گفـت: 30 درصد از آب تولیدی هـدر می رود و برای 
از 280  بیـش  میـزان شـبکه فرسـوده  ایـن  اصـاح 

میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریم ..
وی بـا ضـروری خوانـدن مدیریـت مصـرف بهینـه از 
اسـتفاده از منابـع آبـی پایـدار خبـر داد و افـزود: بـا 
همـکاری شـرکت آب منطقـه ای و شـرکت آبفـای 
شـهری پیگیـر طـرح اسـتفاده از منابـع آب پایـدار 
بـه 9 بخـش  ایـن راسـتا مازنـدران  هسـتیم کـه در 

تقسـیم و آب ایـن مناطـق از 9 سـد تامیـن خواهـد 
. شد

بـا تاکیـد بـر عـدم آلودگـی آب  مهنـدس عبدالهـی 
شـرب روستاهای تحت پوشـش استان تصریح کرد: 
بـه جـرات مـی گویـم کـه آلودگـی آب در روسـتاهای 
تحـت پوشـش نداریـم و هـر روزه آزمایش شـیمایی 
و میکروبـی و بـه صـورت مرتـب کلـر زنـی انجـام می 
کلـر  سـامانه  داریـم  سـعی  راسـتا  همیـن  در  شـود 
زنـی را بـه آب ژاول و نمـک طعـام تبدیـل کنیـم کـه 
البتـه ایـن طرح بـه صـورت پایلـوت در محمودآباد و 

شهرسـتانهای دیگـر اسـتان اجـرا شـده اسـت.
روسـتایی  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
در  روسـتایی  آب  منـدی  بهـره  مازندران،شـاخص 
اسـتان را 70 درصـد اعـام کـرد و گفـت: در حـال 
حاضـر 245 پـروژه نیمـه تمام در سـطح 814 روسـتا 
داریـم کـه در صـورت تامین اعتبـاری بالغ بـر 2100 
میلیـارد ریـال بـر اسـاس فهرسـت بهـای سـال 92 و 
اجـرای تاسیسـات، مشـکل عمـده آب روسـتاها از 

نظـر تاسیسـات آبرسـانی مرتفـع مـی شـود.
مهنـدس عبدالهـی از عمده دالیل نیمه تمـام ماندن 
ایـن پـروژه هـا را فقـدان اعتبـار و کمبـود تخصیـص 
عنـوان کـرد و گفت: از این تعداد پـروژه نیمه تمام 56 
پـروژه مهـم و اولویت دار بوده که در سـال گذشـته46 
و فاضـاب کشـور  بـه شـرکت مهندسـی آب  پـروژه 
معرفـی شـدند تـا از محـل ردیـف اعتبـاری متمرکز و 

دیگـر منابع اعتبـاری تامین شـود.

بـه گزارش اداره روابط عمومی شـرکت آب و فاضاب 
در  اسـتان  آبفـار  عامـل  مازندران؛مدیـر  روسـتایی 
بـا خبرنـگاران رسـانه هـای گروهـی طـی  نشسـتی 
گرامیداشـت دهه مبارک فجر ضمـن تبریک این ایام 
اظهار داشـت: دهه فجر سـرآغاز دوباره طلوع اسـام 
و مقطـع رهایـی ملت ایران و بخشـی از تاریخ ماسـت 

شرکت آب و فاضاب روستایی مازندران بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون تومان از مشترکین آب روستایی طلب دارد.
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شرکت آب و فاضـالب روستایی

استـان همدان

تبریــك  بــا  ابتــدا  مومیونـــد  مهنــدس     
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
و گرامیداشــت یــاد بنیانگــذار نظــام جمهــوری 

گفــت: اســامی 
بــر خــود فــرض مــی دانــم یــاد و نــام تمامــی 
شــهدا بــه ویــژه شــهدای مناطــق روســتایی را 
پــاس داشــته و امیــدوارم بتوانیــم بــا خدمــات 
رســانی بهتــر بــه ایــن مــردم پــر تــاش کــه نقــش 
ارزشــمندی در چرخــه اقتصــادی و امنیــت غذایی 
ــر  ــهدا س ــد و ش ــگاه خداون ــد در پیش ــه دارن جامع

ــیم. ــد باش بلن
مهنــدس مومیونــد بــا اشــاره بــه وجــود یــك هــزار 
اینکــه 932  و  اســتان همــدان  و 72 روســتا در 
جمعیــت  خانــوار   20 بــاالی  اســتان  روســتای 
دارنــد، گفــت: جمعیــت روســتایی اســتان بیش از 
700 هــزار نفــر یعنــی معــادل 42 درصــد جمعیــت 
کل اســتان اســت کــه ایــن میــزان بیــش از 10 
درصــد از متوســط کشــوری باالتــر بــوده و لــذا ایــن 
ــن  ــرکت در تامی ــئولیت ش ــت مس ــی جمعی فراوان
آب ســالم و بهداشــتی را بــرای عزیــزان روســتایی 

ــت. ــورکرده اس ــاط کش ــایر نق ــتر از س بیش
وی بیــان داشــت: هــم اکنــون 84 درصــد جمعیــت 
روســتایی اســتان در قریــب 765 روســتا در قالــب 
152 هــزار مشــترك تحــت پوشــش خدمــات ایــن 
ــره  ــا به ــر ب ــال حاض ــه در ح ــد ک ــرار دارن ــرکت ق ش
گیــری از 900 حلقــه چــاه عمیــق، نیمــه عمیــق و 
دســتی و همچنیــن 400 چشــمه و قنــات آب مورد 
نیــاز ایــن عزیــزان تامیــن و بــه صــورت بهداشــتی و 

ســالم توزیــع مــی گــردد.
وی بــروز پدیــده خشکســالی در چنــد ســال اخیــر 
ــم  ــه ک ــده زمین ــن پدی ــزود: ای ــد و اف ــادآور ش را ی
آبــی و خشــك شــدن تعــدادی از منابــع تامیــن 
آب را فراهــم ســاخته و از آنجایــی کــه پــروژه هــا و 
وظایــف شــرکت آب و فاضــاب روســتایی تعطیــل 
بــردار نبــوده و بــدون آب امــکان ســکونت و زندگی 
میســور نیســت، لــذا وظایــف و مســئولیت شــرکت 
ــی  ــاب م ــت ایج ــن وضعی ــه ای ــده ک ــدان ش دو چن
ــه  ــری ب ــد ت ــگاه بلن ــر ن ــم گی ــزان تصمی ــد عزی کن
برنامــه ریــزی و در نهایــت اعتبــارات ایــن شــرکت 

داشــته باشــند.
وی خاطــر نشــان کــرد: هــر گونــه کــم توجهــی بــه 
مقولــه آب روســتایی زمینــه ســاز مهاجرت شــده و 
پدیــده مهاجــرت نیــز پیامدهــای ناگــواری دارد که 

ــه آن نیســت امــا تصریــح  فعــا جــای پرداختــن ب
مــی کنــم آب،  زیــر ســاخت توســعه و پایــه زندگــی 
اســت و اهمیــت آن ایجــاب مــی کند که مســئوالن 

تامیــن آب را در اولویــت اول قــرار دهنــد.
ایــن فــرد مســئول گفــت: برغــم مشــکات موجــود 
در ســال هــای 91 و 92 شــرکت آب و فاضــاب 
بــا کمبــود شــدید  روســتایی اســتان همــدان  
ــود و در ایــن ســالها 10 درصــد از  اعتبــار مواجــه ب
اعتبــارات مــورد نیــاز مــا تخصیــص یافت کــه کمتر 
ــم  ــه بگوی ــه ک ــود و صادقان ــان ب ــارد توم از 10 میلی
ــد  ــای موجودگردی ــبکه ه ــاح ش ــرف اص ــط ص فق
ــه علــت اهمیــت آب  و همانطــور کــه اشــاره شــد ب
در چرخــه زندگــی ایــن کمبــود منابــع، بدهــی 14 
ــال  ــان س ــکاران در پای ــه پیمان ــی ب ــارد تومان میلی

ــرد. ــاد ک ــرکت ایج ــرای ش 92 را ب
وی ادامــه داد: امــا خوشــبختانه در ســال جــاری 
بــا اهتمــام و نــگاه خــوب دولــت و مجلــس بــه 
جامعــه روســتایی دو ردیــف اعتبــاری  ویــژه بــرای 
مجتمــع هــای آب رســانی تصویــب  شــد بطوریکــه 
ــبت  ــدی نس ــد 350 درص ــال از رش ــارات امس اعتب
بــه ســال 92 برخــوردار شــده اســت کــه جــای 

ــر دارد. تقدی
ــرکت آب و  ــاری ش ــال ج ــارات س ــزان اعتب وی می
فاضــاب روســتایی اســتان را 28 میلیــارد تومــان 
ــه  ــت ب ــا عنای ــرد؛ ب ــدواری ک ــار امی ــام و اظه اع
ــای  ــه ه ــرا و  برنام ــال اج ــم در ح ــای مه ــروژه ه پ
ــان  ــا پای ــار ت ــن اعتب ــد ای ــده 100 درص ــف ش تعری

ــد. ــص یاب ــاری تخصی ــی ج ــال مال س
ــاد  ــو ایج ــن گفتگ ــه ای ــد در ادام ــدس مومیون مهن
مجتمــع هــای آبرســانی را از اقدامــات راهبــردی 
بــرای تامیــن و توزیــع آب روســتایی دانســت و 
ــرای  ــانی ب ــع آبرس ــون 58 مجتم ــم اکن ــت: ه گف
روســتاهای اســتان تعریــف شــده کــه ایــن مجتمع 
هــا از 3 تــا 30 روســتا را تحــت پوشــش خــود 

ــد. دارن
وی بــا اظهــار اینکــه مجتمــع هــا بــه 440 هــزار نفر 
از جمعیــت روســتایی اســتان آبرســانی مــی کننــد 
یــاد آور شــد: در حــال حاضــر ایجــاد 19 مجتمــع 
در اولویــت برنامــه کاری ایــن شــرکت قــرار دارنــد 
ــده آب 196  ــن کنن ــع تامی ــداد مجتم ــن تع ــه ای ک
روســتای اســتان مــی باشــند و لــذا بــا عنایــت بــه 
ــه وزارت  ــت ب ــام اولوی ــا اع ــوع  و ب ــت موض اهمی
ــا تعریــف ردیــف اعتبــاری  نیــرو، امیدواریــم کــه ب
ویــژه بــرای ایــن پــروژه هــا، ظــرف ســال جــاری و 
ســال آینــده شــاهد بهــره بــرداری از ایــن مجتمــع 

هــا باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 

اســتان همــدان اجــرای پــروژه هــای زیــر ســاختی 
ــکل آب  ــدت مش ــد م ــع بلن ــور رف ــانی بمنظ آبرس
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــان ک ــر نش ــتایی را خاط روس
ــد،  ــاه جدی ــه چ ــر 33 حلق ــر حف ــاوه ب ــه ع زمین
ــاه  ــه چ ــق 45 حلق ــی و تعمی ــف کن ــه ک ــبت ب نس
موجــود و الیروبــی و مرمــت شــمار قابــل توجهــی 

ــت. ــده اس ــدام ش ــوات اق ــا و قن ــمه ه از چش
ــات  ــاره ای اقدام ــام پ ــا انج ــه ب ــار اینک ــا اظه وی ب
 200 از  ســیار  آبرســانی  میــزان  ســاختی  زیــر 
روســتا درســال 92 بــه 60 روســتا در ســال 93 
کاهــش یافــت، گفــت: ترمیــم خطــوط انتقــال 
آب، شناســایی 3 هــزار و 500 انشــعاب غیــر مجــاز 
ــام  ــای انج ــه کاره ــرف آب از جمل ــت مص و مدیری
شــده جهــت تامیــن آب شــرب روســتاهای اســتان 

ــت. ــوده اس ب
ــرای ســال  ــد گفــت: متاســفانه ب مهنــدس مومیون
آینــده 40 درصــد کاهــش بارندگــی داریــم کــه 
جــای نگرانــی دارد امــا برنامــه ریــزی کــرده ایــم تــا 
انشــاء اهلل بــا تکمیــل مجتمــع هــا، حفــر چــاه هــای 
جدیــد، تــداوم مدیریــت مصــرف و فرهنگ ســازی 
بــرای مصــرف آب تنــش آبــی در مناطق روســتایی 

را بــه حداقــل ممکــن برســانیم.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان همــدان پایین بــودن تعرفــه آب روســتایی 
ــتاها را از  ــد آب در روس ــش از ح ــودن بی و ارزان ب
ــت  ــان داش ــرکت بی ــن ش ــش روی ای ــکات پی مش
و گفــت: هــم اکنــون میــزان آب بهــاء روســتاها 
معــادل 30 درصــد آب بهــاء شــهری اســت و مــا در 
حالــی بــا مقاومــت روســتا نشــینان بــرای پرداخت 
ــه  ــن میــزان تعرف ــه ای ــه هســتیم ک آب بهــاء مواج
10 درصــد هزینــه هــای تمــام شــده آبرســانی بــه 

ــت. ــتاها اس ــردم در روس م
وی بــا اظهــار تاســف از اینکــه برغــم اقدامــات 
انجــام شــده در جهــت مصــرف بهینــه شــاهد 
هــا،  باغچــه  در  روســتایی  شــرب  آب  مصــرف 
ــتایی  ــور روس ــایر ام ــن و س ــوی اماک ــاغ، شستش ب
ــاء  ــود آب به ــای موج ــه ه ــت: تعرف ــتیم، گف هس
روســتایی هیــچ نقشــی در بازدارندگــی مصــرف 
ــاز  ــرای ب ــرمایه ای ب ــت س ــچ برگش ــته و هی نداش

ســازی تاسیســات آب روســتایی نــدارد .
فرهنــگ  شــدن  نزدیــك  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بهداشــت عمومــی در شــهر و روســتا،  بــاال رفتــن 
نبــود  همچنیــن  و  روســتائیان  آمــد  در  ســرانه 
ــوارد  ــایر م ــرف و س ــوی مص ــت الگ ــه رعای ــه ب توج
ــتاها را  ــرب در روس ــرف آب ش ــده، مص ــاره ش اش
بــاال بــر ده، تصریــح کــرد: رفــع ایــن مشــکات بــه 
شــدت نیازمنــد سیاســت گــذاری جدیــد در بحــث 

تامیــن و اســتفاده آب روســتایی اســت.
ــطح  ــتائیان در س ــاخت: روس ــان س ــر نش وی خاط
ــان  ــارد توم ــر 30 میلی ــزون ب ــك اف ــم این ــتان ه اس
بــه ایــن شــرکت بدهکارنــد و ایــن در حالیســت 
ــوار  ــك خان ــه ی ــی ماهیان ــاء مصرف ــا، آب به ــه بعض ک
ــری مــی  ــا قیمــت یــك بســته پفــك براب روســتایی ب

ــد.  کن
وی افــزود: از ســویی تکمیــل پــروژه هــای آبرســانی 
بــه روســتاهای اســتان نیازمنــد 160 میلیــارد تومان 
اعتبــار  بــه قیمــت ســال 93 اســت کــه در ایــن راســتا 
عــاوه بــر اینکــه نیازمنــد کمــك جــدی دولــت و 
همــکاری مشــترکان هســتیم نیازمنــد همراهــی 
خیریــن نیــك اندیــش مــی باشــیم تــا در ایــن مســیر 
خــدا پســندانه کــه حقیقتــا اجر معنــوی باالیــی دارد 

مــا را کمــك کننــد.
ــع آب  ــاد دارم وض ــت: اعتق ــد گف ــدس مومیون مهن
در اســتان همــدان بحرانــی اســت و مــردم بایــد 
از ایــن وضعیــت اطــاع داشــته باشــند و بــدون 
سیاســی  ای،  حاشــیه  نــگاه  هیــچ  و  ماحظــه 
کاری و سیاســی بــازی ،  نظــرات کارشناســی در 
ــا  ــود و ب ــه ش ــکات آب ارائ ــائل و مش ــوص مس خص
ــن کاالی  ــرای  ای ــب ب ــای مناس ــاز و کاره ــال س اعم
ــتی از  ــه درس ــده و ب ــذاری ش ــت گ ــمند سیاس ارزش
آن نگهــداری و اســتفاده شــود در غیــر ایــن صــورت 

ــت. ــد داش ــداوم خواه ــکات ت مش
روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان همــدان همچنیــن بخشــی از اظهــارات 
داد  اختصــاص  ســامت آب  مقولــه  بــه  را  خــود 
و بــا اظهــار اینکــه هــم اینــك عــاوه بــر مراکــز 
بهداشــتی و درمانــی، آب شــرب روســتایی همــواره 
ــود،  ــی ش ــت م ــود تس ــگاه موج ــت آزمایش در هش
گفــت: ســامت آب خــط قرمــز ماســت و بــه روســتا 
نشــینان عزیــز اطمینــان میدهــم کیفیت آب شــرب 

ــت. ــب اس ــان مناس آن
وی در پایـــان بـــا تقدیـــر از اهتمـــام رســـانه هـــای 
فرهنـــگ ســـازی شایســـته در  بـــرای  گروهـــی 
زمینـــه مصـــرف بهینـــه آب شـــرب گفـــت: اطمینـــان 
دارم آنچـــه در اجـــرای برنامـــه هـــای شـــرکت آب 
و فاضـــاب روســـتایی اســـتان بـــه منصـــه ظهـــور 
رســـیده حاصـــل حمایـــت و همراهـــی ارزشـــمند 
ـــن وی،  ـــتاندار و معاونی ـــرو، اس ـــئوالن وزارت نی مس
ائمـــه جمعـــه و نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس 
و دســـتگاههای مرتبـــط و از ســـویی همـــکاری و 
تـــاش وافـــر مجموعـــه مدیـــران، کارشناســـان 
و کارکنـــان شـــرکت اســـت کـــه الزم مـــی دانـــم 
صمیمانـــه از همراهـــی ایـــن عزیـــزان قـــدر دانـــی 

نمایـــم.

و  تولید  برای  ریزی الزم  برنامه  و  گذاری  با هدف سیاست  و فاضاب روستایی  شرکتهای آب 
تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی مورد نیاز سکونتگاههای روستایی تاسیس و امروز بعنوان 

یکی از پر اهمیت ترین دستگاهها، در حال خدمات رسانی به جامعه روستایی کشور است.
شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان از جمله این شرکتهاست که با عنایت به درصد 
باال و شمار قابل توجه سکونتگاههای روستایی در این استان ، مسئولیت سنگین تری در بین 

دستگاههای اجرایی را عهده دار می باشد.

مهندس مومیوند
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان
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بهره برداری از پروژه احداث 
GIS پست 230/63  کیلوولت

شهید عضدی رشت

پســت مذکور دارای 2 دســتگاه ترانســفورماتور 160 
مگاولــت آمپــر، دو فیــدر ورودی 230 کیلوولــت بــه 
صــورت GIL و2 فیدرترانــس 230 کیلوولــت و 2 فیدر 
ــدر  ــل و 10 فی ــار دوب ــاس ب ــت و ب ورودی 63 کیلوول
خروجــی 63 کیلوولــت مــی باشــد. اتصــاالت پســت 
مذکــور شــامل 8.2 کیلومتــر مــدار خــط هوایــی 
ــی 63  ــط هوای ــدار خ ــر م ــت، 3 کیلومت 230 کیلوول
کیلوولــت و 9.6 کیلومتــر مــدار خــط کابلــی 63 
ــر 34  ــا هزینــه ای بالــغ ب کیلوولــت مــی باشــد کــه ب
میلیــارد ریــال در حــال بهــره بــرداری مــی باشــد.

مهندس کریم آزادگان
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیان
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شرکت سهامی برق منطقه ایی

استـان گیالن

پـروژه احـداث پسـت 230/63 کیلوولـت GIS شـهید 
عضـدی رشـت بـا هـدف پایـداری شـبکه و تقویـت 
بـرق اسـتان گیـان و تامیـن بـرق پایـدار و مطمئن 
و رفـاه حـال مشـترکین منطقـه و تغذیـه پسـتهای 
عضـدی قدیـم،آج بیشـه،مقدم و رشـت مرکـزی 1و 
باسیسـتم کنترلی از نوع DCS  طراحی شـده اسـت. 
مشاور این پروژه شرکت قدس نیرو می باشد . احداث 
پست به صورت کلید در دست  توسط پیمانکار پروژه 
قابلیت  چنین  هم  گیرد.  می  انجام  فولمن   شرکت 

توسعه برای این پروژه دیده شده است.
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بیمه رازی
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