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وزیر نیرو با اشاره به سرمایه گذاري هاي خوب صورت 
گرفته در بخش انرژي الکتریکی در کشور، از افزایش 
12 برابري ظرفیت نیروگاهی در زمان حاضر نسبت به 

سال هاي پیش از انقالب خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو (پاون)، «رضا 
اردکانیان» در گفت و گوى زنده با رادیو اقتصاد اظهار 
داشت: عرصه انرژي براي کشوري مثل ایران که منابع 
سرشاري دارد، عرصه مهم و حائز توجهی است، اما 
نباید فراموش کرد که در کنار همه این جلوه ها به عنوان 
فرصت، ما همانند همه جوامع دنیا مصرف کننده انرژي 

هم هستیم.
وي افزود: بنابراین در کنار کار روي این منابع و ایجاد 
ارزش افزوده از روش هاي مختلف اعم از تبدیل انرژي 
به کاال، صادرات انرژي و تبدیل آن به اشکال مختلف اگر 
متناسب با عرصه تولید روي بخش مصرف توجه و کار 
نکنیم ممکن است زمانی ببینیم که بزرگترین مصرف 
کننده این فرصت ها خودمان هستیم و بخش عمده اي 
از انرژي را به شکل خام با راندمان پایین به میزان باال 
مصرف می کنیم و آنچه را که باید براي ما تولید ثروت، 
ایجاد اشتغال و پیوستگی و پیوند با کشورهاي همسایه 
بکند، ناچارا به عنوان نمونه از زیر زمین بیرون آورده و یا 
در بخش تجدیدپذیرها از نیروي باد و خورشید استفاده، 

تولید و خودمان مصرف کنیم.

اردکانیان تاکید کرد: حتما باید در بخش مدیریت مصرف 
و تقاضاي انرژي هم متناسب با مدیریت تولید و عرضه 

کار کنیم.
وزیر نیرو گفت: در کشور سرمایه گذاري خوبی روي 
انرژي الکتریکی انجام شده است؛ 42 سال پیش جمعیت 
ما حدود 40 درصد جمعیت فعلی بود، در حالی که اکنون 
این میزان 2,3 برابر شده اما ظرفیت منصوبه نیروگاهى 
12 برابر شده است. این حاکی از آن است که متناسب با 
سرمایه گذاري از درآمدهاي نفتی براي ساخت نیروگاه ها 
در توسعه علم، دانش و طراحی هم کار کردیم و اکنون 
هم طراحی کرده و می سازیم و ظرفیت 85 هزار مگاوات 
نیروگاه نصب شده در کشور در مقایسه با 7 هزار مگاوات 
سال 57 حاکی از یک دستاورد بزرگ است. وي 
اظهار داشت: عالوه بر انرژي هاي 
متکی به سوخت هاي 

هیدروکربنی در بخش تجدیدپذیرها هم 30 هزار مگاوات 
ظرفیت شناسایی شده براي احداث نیروگاه هاي بادي 
داریم. در زمینه نیروگاه هاي خورشدي هم در سال هاي 
اخیر کارهاي خوبی شروع شده و در زمان حاضر ظرفیت 

نصب شده در این بخش ها حدود 900 مگاوات است.
اردکانیان در این باره که سرمایه گذاري ها در حوزه 
انرژي هاي تجدیدپذیر به صرفه است یا خیر؟ گفت: قطعا 
در مدار اولیه اش، این گونه نیست اما با رشد فناوري ها و 

کاهش قیمت تمام شده صرفه بیشتري خواهد داشت.
هم شده که  مکان فرا ین ا فزود: همچنین ا وي ا
سرمایه گذاران در بخش تجدیدپذیرها انرژي تولیدي 
خود را با استفاده از شبکه انتقال موجود در کشور به 
کشورهاي همسایه هم صادر کنند و این می تواند از توجیه 

باالتري براي سرمایه گذاري برخوردار باشد.
وزیر نیرو ادامه داد: رشد مصرف انرژي ما در کشور طى 10 
سال گذشته حدود 4,6 درصد بود؛ در بخش خانگی که 
بیشتر، مصرف متعارف است رشد زیر 4 درصد بوده و در 
بخش هاي تولیدي کشور اعم از صنعت، کشاوري و معدن 

باالتر از این است و نشان از سالمت کار دارد.
اردکانیان گفت: فعالیت هاي کشور در عرصه تولید زیاد 
است که هر سال انرژي بیشتري به بخش هاي مولد کشور 
عرضه می شود. عالوه بر این امکان صادرات هم وجود دارد. 
40 سال پیش چنین شبکه اي وجود نداشت اما اکنون با 
همه کشورهاي همسایه ارتباط شبکه برق داریم؛ با برخی 

هم سنکرون شده ایم و برخی هم در دستور کار است.
وي در خصوص پویش #هرهفته_الف_ب_ایران هم 
گفت: تا پایان این هفته، 223 پروژه از 250 پروژه بزرگ 
آب، برق و فاضالب با سرمایه گذاري حدود 64 هزار میلیارد 
تومان طبق برنامه امسال پویش افتتاح خواهد شد که 

پروژه هاي این هفته در استان هاي اردبیل و فارس است.
اردکانیان این پروژه ها را شامل یک نیروگاه 160 مگاواتی، 
سد تنظیمی مالصدرا، سد تنگه خمار، تصفیه خانه 
فاضالب در شهر جدید صدرا، تصفیه خانه آب شهر 
فسا و تعدادي نیروگاه خورشیدي برشمرد و 
گفت: مجموع سرمایه گذاري هاي پروژه هاي 
بزرگی که در دهه فجر امسال به 
بهره برداري رسیده و به بهره برداري 
می رسد بیش از 8 هزار و 750 

میلیارد تومان است.

ظرفیت نیروگاهی کشور در سال هاي پس 
از انقالب 12 برابر شده است

وزیر نیرو در گفت و گو با رادیو اقتصاد؛

این شرکت مفتخر است به عنوان یکى از اولین سازندگان 
و  واردکنندگان مخازن فوالدى پیچ و مهره اى در ایران، 
محصوالت خود را به کلیه زیرمجموعه هاى وزارت نیرو و 

شرکت هاى آب و فاضالب سراسر ایران ارائه نماید.
به استحضار مى رساند، مخازن فوالدى پیچ و مهره اى با 
پوشش شیشه و تیتانیوم براى نگهدارى آب و فاضالب از 
حجم 50 تا 30،000 متر مکعب به صورت تکى و تا 50،000 

متر مکعب به صورت دوتایى قابل ساخت مى باشد.

از مزایاى این مخازن:
1- بهداشتى بودن

2- قابلیت جابجایى و افزایش حجم
3- عمر طوالنى

4- عدم نیاز به نگهدارى 
5- قیمت مناسب

6- مدوالر و نصب و راه اندازى سریع

به استحضار مى رساند، این شرکت آماده همکارى و ارائه 
پیشنهادهاى قابل بررسى در پروژه هاى در دست بررسى و 

اقدام شما در قالب مهندسى ارزش با توجه به:

 کاهش هزینه اولیه (سرمایه گذارى)
 کاهش هزینه هاى عملیاتى (هزینه هاى بهره بردارى)

 افزایش سهولت بهره بردارى 
 افزایش قابلیت اطمینان

 بهبود موارد زیست محیطى
 بهبود عملکرد سازمان (بهبود برنامه زمان بندى طرح ها)

 افزایش قابلیت هاى توسعه و ارتقا طرح در آینده
 با قیمت بسیار مناسب تر از مخازن بتنى پیشنهاد همکارى 

دارد.

الزم به ذکر است که این شرکت تا کنون بیش از 45 دستگاه 
از این گونه مخازن را در سراسر ایران براى شرکت هاى آب 

و فاضالب و بخش خصوصى ساخته و تحویل داده است.

شـرکت مهندسى
برجیس بهینه ایده

(سهامى خاص)

تلفـن: 88977006 -  09124489866
نمابـر: 88954325
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- پیاده سـازى و اجراى سیسـتم کنترل برنامـه از اقدامات 
معاونـت برنامه ریـزى و بودجه شـرکت توزیع نیـروى برق 

اسـتان البرز است. 
شـاخص هاى  مجمـوع  در  اسـتان  اول  رتبـه  -کسـب 
عمومـى و اختصاصى جشـنواره شـهیدرجائى در بین 48 
دسـتگاه اجرایـى اسـتان در سـال98 از اقدامـات معاونت 
منابـع انسـانى اسـت کـه بـراى نخسـتین بـار صـورت 

گرفـت. 
- تبدیـل شـبکه سـیمى بـه خودنگهـدار در سـطح کل 
اسـتان بـه طـول حـدود 200 کیلومتـر، پیاده سـازى 
سـامانه نظارت مکانیزه(سـنم) به صـورت مـکان محور از 
جمله عملکردهـاى شـاخص معاونت مهندسـى و نظارت 

اسـت که بـه عنـوان نخسـتین گام ارائه شـده 
اسـت.

- بـراى نخسـتین بـار بازیابـى کنتورهـاى 
معیـوب از انبـار اسـقاط بـه تعـداد 1420 
دسـتگاه کنتـور سـه فـاز و 5574 دسـتگاه 
کنتورتـک فـاز کـه بعنـوان عملکـرد معاونـت 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  مشـترکین  خدمـات 
- هوشمندسـازى مراکـز فوریت هـاى برق شـرکت 
از طریـق راه انـدازى طـرح همـا، از سـوى معاونـت 
بهره بـردارى و دیسـپاچینگ انجـام گرفتـه و بـه عنـوان 

نخسـتین اقدامـات ارائـه شـده اسـت. 
و  کاالهـا  خریـد  بـراى  بهـاء  اسـتعالم  افـزار  نـرم   -
خدمـات شـرکت در حـدود معامـالت متوسـط کـه براى 
امـکان حضـور  و  ایـن حـوزه  شفاف سـازى معامـالت 
حداکثـرى اشـخاص ذیصـالح و ارجـاء اسـناد اسـتعالم 
بهاء به شـیوه ى یکسـان بـراى تمـام اشـخاص ذیربط در 
نظر گرفته شـده از نخسـتین عملکردهاى امـور تدارکات 

شـرکت اسـت.
- کسـب رتبـه دوم در زمینـه نـوآورى وخالقیـت در 
جشـنواره ارزیابـى روابـط عمومى هـاى صنعـت آب و 
برق کشـور و برگزارى شایسـته مراسـم اسـتقبال از وزیر 
محترم نیرو و سـایر مسـئولین وزارت نیرو، شـرکت توانیر 
و مسـئولین عالى رتبـه اسـتانى که بـا تحسـین مدیرکل 
دفتـر روابـط عمومـى وزارت نیـرو و نیـز مدیـرکل دفتـر 
روابط عمومى شـرکت توانیر مواجه شـد. که از نخسـتین 

اقدامـات دفتـر روابـط عمومـى به شـمار مـى رود.
- افزایـش 570درصـدى حجـم و مبلـغ قراردادهـاى 
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اولویت هـا  مبنـاى  بـر  منعقـده  کاربـردى  تحقیقاتـى 
و نیازهـاى اساسـى شـرکت بـر اسـاس گـزارش دفتـر 
تحقیقـات، نخسـتین اقدامـى اسـت کـه در ایـن دفتـر 

اسـت.  گرفتـه  صـورت 
- بـراى اولین بـار بیـش از یـک درصـد از کل مبلـغ بهاى 
دریافتـى از مشـترکین بـه عنـوان پـاداش همـکارى در 
زمینـه مدیریـت مصـرف وپیک سـایى بـه مشـترکین 

همـکاردر طـرح هـاى مذکـور پرداخـت شـده اسـت. 
-  دفتـر حقوقـى و رسـیدگى به شـکایات براى نخسـتین 
 UTM بار نسـبت بـه جمـع آورى اطالعـات و تهیه نقشـه
کلیـه امالك تحـت تصرف شـرکت بـراى ثبت در سـامانه 
شـمیم سـازمان ثبت اسـناد و امالك کشـور براى صیانت 
از امـوال غیرمنقول شـرکت در اجراى قانـون حدنگاراقدام 

نموده اسـت.
- بر اسـاس گزارش دفتـر برنامه ریـزى فنى، افتتـاح مرکز 
پایـش هوشـمند توزیـع بـرق اسـتان البـرز بـراى کنترل 
مکانیـزه شـاخص هاى اسـتراتژیکى و عملکردى شـرکت 
بـا حضـور جنـاب آقـاى دکتـر اردکانیـان وزیـر محتـرم 
نیـرو، جنـاب آقـاى مهنـدس حائرى معـاون محتـرم برق 
و انـرژى وزارت نیرو و جنـاب آقاى مهندس رخشـانى مهر 
معاون محتـرم هماهنگى توزیع شـرکت توانیـر به صورت 
ویدئـو کنفرانس در مرداد مـاه 1399 و بازدید در شـهریور 
مـاه 1399 از نخسـتین اقدامـات دفتـر برنامه ریـزى فنى 

است. شـرکت 
- امـور مالـى نیـز فرآینـد صـدور گواهـى کسـر از حقـوق 
پرسـنل شـاغل و ضامنین را ازطریق سیسـتم اتوماسیون 

بـراى اولیـن بـار راه انـدازى نموده اسـت.
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نفــوذ گســترده بحــران ناشــى از شــیوع ویــروس 
ــاورى  ــد19 در بحبوحــه تحــوالت تکنولوژیکــى (فن کووی
اطالعــات و هــوش مصنوعــى) و زیســتى (گرمایــش 
ــع  ــش مناب ــورى و کاه ــاى جان ــراض گونه ه ــن، انق زمی
غذایــى) قــرن بیســت و یــک، بشــر را در آســتانه انقــالب 
عظیــم دیگــرى، از ســبک زندگــى و تعامــالت اجتماعــى 
ــرار داده و  ــى ق ــروت آفرین ــب وکارها و ث ــا کس ــه ت گرفت
ــى  ــوج تحــول قبل ــه م ــا س ــر آن را ب ــراق نیســت اگ بى اغ
ــک  ــر ی ــه ه ــى) ک ــى و اطالعات ــاورزى، صنعت ــر (کش بش

ــزرگ در فرهنگ هــا، روابــط و نحــوه ى زندگــى  انقالبــى ب
بشــر بــه وجــود آورده انــد، مقایســه کنیــم.  بحرانــى که به 
پیش بینــى کارشناســان نهادهــاى مرجــع علمــى، مالى و 
سیاســى بین المللــى هشــدارى بــراى شــروع یــک تهدید 
ــزرگ در  ــر ب ــى و تغیی ــزوم بازاندیش ــى و ل ــدار طبیع پای

ــد.  ــا آن مى دانن ــر ب ــازش بش ــل و س ــوه تعام نح
ــرد،  ــالم ک ــال 2020 اع ــول  در س ــى پ ــدوق بین الملل صن
جهــان وارد بحرانــى فراتــر از بحــران مالــى 2009-2008 
شــده اســت و ســازمان ملــل نیــز آن را فراتــر از یــک بحران 

بهداشــتى و بلکــه بدتریــن بحــران جهانــى در قرن بیســت 
و یــک ارزیابــى کــرده اســت، زیــرا همــه مــردم جهــان را 
ــه ایجــاد رکــود اقتصــادى بى ســابقه  ــد مى کنــد و ب تهدی
ــر  ــر از تاثی ــت. مهم ت ــده اس ــر ش ــر منج ــال اخی در 75 س
کنونــى کوویــد19، احتمــال شــیوع مکــرر و خطرناك تــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــى در آین ــاى ویروس بیمارى ه
ــواده  ــر از خان ــروس همه گی ــن وی ــد19 اولی ــه کووی اینک
ــاهد  ــرن بیســتم ش ــل ق ــژه از اوای ــه وی ــا نیســت و ب کرون
ــد  ــم، بى تردی ــابه بودی ــاى همه گیرمش ــیوع بیمارى ه ش
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ــى  ــوادث احتمال ــر ح ــى در براب ــى و آمادگ ــراى پیش بین ب
ــوالت را  ــا تح ــى م ــه علم ــا جامع ــم.  آی ــت نکردی دریاف
ــد19  ــرات کووی ــا تاثی ــد؟ آی ــى مى کنن ــد و پیش بین رص
و راهکارهــاى ارتقــاء تــاب آورى منعطــف در برابــر آن ارائــه 
شــده اســت؟ آیــا کوویــد19 پدیدارشناســى شــده اســت؟ 
و... جامعــه علمــى بایــد فعاالنــه و مســئوالنه بــه این ســوال 
پاســخ دهــد کــه شــاهد وقــوع چــه چیــزى هســتیم؟ چــه 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــد؟ و چ خواهدش
 بهنــام بیــات مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق 

اســتان البــرز

ســواالتى نظیــر اینکــه  بشــر در معرض چــه تغییراتــى قرار 
گرفتــه اســت بــه کــدام ســمت کشــیده مى شــود و بــراى 
محافظــت از دســتاوردها و بقــاى خــود چــه راه حل هایــى 
دارد بــر عهــده جوامــع علمــى اســت. بــدون ایفــاى نقــش 
نظریه پــردازان و پژوهشــگران هــم تغییــر رخ خواهــد 
ــگان  ــن نخب ــه ذه ــز ب ــى نی ــر راه حل های ــه ظاه داد و ب
اقتصــادى، سیاســى و ... خطــور مى کنــد و رهبرانــى 
هســتند کــه بشــریت را بــه مســیر جدیــد هدایــت کننــد 
ــا نگاهــى بــه پیچیدگــى تحــوالت و عــدم  امــا بى تردیــد ب
اطمینــان از  آینــده بــه ویــژه در مســائلى نظیــر چگونگــى 
رفتــار طبیعــت، منابــع غذایــى و ســرمایه محدود زیســتى 
نظیــر فضــاى زیســت و مخاطــرات هــوش مصنوعــى  بیش 
ــراى حــل  ــى را ب ــاى علم ــش مســئولیت پژوهش ه از پی

ــازد.  ــنگین تر مى س ــن س ــى و بنیادی ــائل عموم مس
ــى  ــه علم ــت جامع ــاهد غفل ــفانه ش ــا متاس ام

بــه ویــژه مدیریــت، بــه جــاى اجــراى 
ــه  ــوط ب ــادار مرب ــى معن ــات علم تحقیق

ــد  ــتیم. بای ــد19 هس ــاى کووی چالش ه
ــداد طــرح  ــه چــه تع بررســى شــود ک
پژوهــش در ســازمان هاى دولتــى 
درحــال اجراســت و چــه تعــداد 
رســاله ها بــا موضوعــات مرتبــط 
ــده  ــت ش ــد19 ثب ــران کووی ــا بح ب
ــردازان  ــر از آن نظریه پ اســت؟ و مهم ت

و نخبــگان چــه پیــام و پیشــنهادى 
ــد؟  ــى دارن ــائل عموم ــل مس ــراى ح ب

ــته از  ــى برخاس ــورمان نظریات ــا در کش آی
ــه شــده؟ چــرا  بطــن واقعیــت روز ارائ

علیرغــم اینکه در بیســت ســال 
اخیــر شــاهد اوج گیــرى 

بیمارى هــاى  شــیوع 
ــم  حــاد تنفســى  بودی
هشــدارى جــدى و 
روشــنگر از ســوى 
علمــى  جامعــه 

غفلــت بزرگــى درخصــوص مدیریــت بحران هــاى زیســتى 
ویروســى روى داده اســت. نــگاه و بررســى شــیوع کووید19 
بایســتى فراتــر از بحرانــى کــه منجر بــه شکســت اقتصادى، 
سیاســى  یــا محدودیت هــاى اجتماعــى شــده، باشــد. ایــن 
رویــداد نقطــه عطفــى در تاریــخ تعامــل بشــر بــا طبیعــت 
خواهــد بــود. تاکنــون اقتصــاد و فنــاورى و ســبک زندگــى 
ــرار داده  ــود ق ــر خ ــت را تحــت تاثی ــه طبیع ــوده ک بشــر ب
اســت. امــا اکنــون ایــن رونــد معکــوس شــده و بــه قــدرى 
ــث  ــه باع ــت ک ــوده اس ــترده ب ــق و گس ــران عمی ــن بح ای
ایجــاد تغییــرات دائمــى در کســب و کارهــا، ســبک زندگى 

و نگــرش بشــر شــده اســت.
ــات  ــام تحقیق ــان در انج ــردازان و محقق ــالت نظریه پ رس
علمــى نافــع و معنــادار بــا تمرکــز بــر ربــط عملــى تحقیــق 
ــع  ــان، کشــورها، جوام ــه مســائل واقعــى جه و پژوهــش ب
ــد19  ــه کووی ــبت ب ــد نس ــاب مى نمای ــازمان ها  ایج و س
ــاله  ــن مس ــى و مهم تری ــزرگ جهان ــث ب ــوان مبح ــه عن ب
ــم زدن  امــروز در واقعیــت سراســر جهــان کــه در حــال رق
ــه  ــى عرص ــى در تمام ــالب پارادایم ــى و انق ــول تاریخ تح
ــن گــذرگاه  ــاوت نباشــند. در ای هــاى علمــى اســت، بى تف
ــورها از  ــع و کش ــت جوام ــئولیت هدای ــر، مس ــى بش تاریخ
طریــق رصــد تحــوالت، کاوش در ماهیــت پدیــده، کشــف 
پیامدهــا، شــناخت عمیــق رخــداد، تبییــن و انتقــال دانش 
و بینــش نافــع بــه جامعــه در خصــوص آینــده تحــوالت، بر 
عهــده محققــان، اســاتید دانشــگاه و صاحب نظــران جامعــه 

علمــى پژوهشــى کشــور اســت.
ــه  ــت ک ــت اس ــل مدیری ــدادى قاب ــران، روی ــع بح درواق
ــت.  ــى اس ــکل مقطع ــروز مش ــالل و ب ــاد اخت ــث ایج باع
و قابــل رفع شــدن اســت. امــا بحــران کوویــد19 نــه 
اختــالل و مشــکلى مقطعــى اســت و نــه رویــدادى در 
ظرفیــت علــم مدیریــت روز، کوویــد19 فشــارى مضاعــف 
بــر بشــر بــراى تغییــر  اجبــارى و مبهــم اســت. ایــن یــک 
ــر نظــم  گــذر اســت کــه درحــال رخــداد اســت. هشــدار ب
ــراى جامعــه علمــى اســت کــه تغییــر  فعلــى و تلنگــرى ب
ــر  ــار دیگ ــد19 ب ــد. کووی ــایى و درك کنن ــد، شناس را رص
محوریــت علــم در زندگــى بشــرى را گوشــزد کــرد. پاســخ 
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از پیشــرفته ترین نقطــه پایتخــت تــا دور افتاده تریــن 
نقــاط مــرزى کشــور نیازمنــد نعمتــى هســتیم کــه اگــر 
ــرق  ــد. ب ــگ مى زن ــان لن ــاى زندگى هایم ــک  پ ــد ی نباش
نیــاز جامعــه امــروزى اســت کــه از روشــن مانــدن چــراغ 
ــت،  ــون آن اس ــون و مره ــاد، مدی ــراغ اقتص ــا چ ــه ت خان
ــدون  ــدن چــرخ زندگــى همــه ب ــدن و چرخی روشــن مان
آن لنــگ تــر از زمانــى اســت کــه وجــود خارجــى نداشــت 
ــا مصــرف  ــى ب ــه گروه ــم ک ــود. بگذری و کشــف نشــده ب
بــى رویــه، حقــوق شــهروندان دیگــر را ضایــع مى کننــد، 
امــا در ایــن میــان گروهــى دیگــر هســتند کــه ســعى در 

ــد. ــه آن دارن مصــرف بهین
حــال کــه بــا افزایــش 12درصــدى شــاخص بــرق و 
ــالب  ــس از انق ــور پ ــت کش ــرى جمعی ــه براب ــد س رش
ــر آن شــده اند  ــرق ب ــرو هســتیم، مســؤوالن صنعــت ب روب
تــا بــا طراحــى و برنامه ریــزى جدیــد در راســتاى 

ــن  ــد. در ای ــازى کنن ــى، فرهنگ س صرفه جوی
ــر  ــه بهت ــد. ک ــف ش ــرح تعری ــک ط ــان ی می
ــرد بنامیــم چــرا کــه  اســت آن را طــرح برد- ب

ــود. ــد ب ــه خواه ــع هم ــه نف ب
ایــران، جــزء پــر مصرف تریــن کشــورهاى 
ــه  ــکلى ک ــه ش ــت. ب ــرق اس ــده ب ــرف کنن مص
هــر ده ســال، بایــد ظرفیــت تولیــد نیروگاه هــاى 
ــورهاى  ــه کش ــى ک ــود. در حال ــر ش ــور دو براب کش
ــاى  ــه روش ه ــد و ب ــا دارن ــت تقاض ــرفته مدیری پیش
ــى ســعى  ــه طرح هــاى تشــویقى و قیمت ــف از جمل مختل
مى کننــد فرهنــگ مصــرف درســت و بهینــه را در میــان 
ــتا  ــن راس ــز در ای ــران نی ــازند. ای ــه س ــهروندان نهادین ش
ــت  ــت هاى مدیری ــدا سیاس ــد و در ابت ــه کار ش ــت ب دس
ــاز  ــاورزى آغ ــت و کش ــش صنع ــا را در بخ ــرف تقاض مص
کــرد، کــه ســرانجام بــا کنتــرل بخــش زیــادى از 
ــرف در  ــک مص ــود و پی ــراه ب ــرق هم ــرژى ب ــت ان هدررف
حوزه هــاى کشــاورزى کنتــرل شــد. حــاال نوبــت آن 
رســیده کــه الگــوى مصــرف مشــترکین خانگــى اصــالح 
ــوط  ــار مصــرف مرب شــود، طبــق آمــار 50درصــد از اوج ب

ــت.  ــى اس ــترکین خانگ ــه مش ب
ایــن  بــرق در  توزیــع  نیــرو و شــرکت هاى  وزارت 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــد ک ــرا دارن رابطــه طرحــى را در دســت اج
ــدگان در  ــهم آین ــظ س ــرق و حف ــرف ب ــازى مص بهینه س
ایــن شــرایط اقتصــادى، بــه کمــک مالــى شــهروندان نیــز 

یــد.  مى آ
انــرژى بــرق یکــى از ذخایــر کشــور اســت کــه بــا صــرف 
ــار  ــد و در اختی ــده، تولی ــات پیچی ــیار و اقدام ــه بس هزین
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــرد. و نبای ــرار مى گی شــهروندان ق
ــاز جامعــه  ــورد نی ــور م ــرژى در تمامــى ام ــن ان وجــود ای

ــت. اس
وزارت نیــرو در راســتاى مصــرف بهینــه ى ایــن انــرژى پــر 

اهمیــت و ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان، همچنیــن 
ــرح  ــده ط ــل هاى آین ــراى نس ــرو ب ــظ نی ــور حف ــه منظ ب
ــانده  ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــرده و ب ــزى ک ــد را برنامه ری امی
اســت. گفتنــى اســت در ایــن طــرح مشــترکین خانگــى 
ــرف  ــرف و پرمص ــرف، خوش مص ــروه کم مص ــه گ ــه س ب
ــرق  ــض ب ــت قب ــبه پرداخ ــه محاس ــوند ک ــف مى ش تعری
بــراى هــر یــک از ایــن گروه هــا متفــاوت خواهــد بــود. در 
ــه بخشــى  ــگان را ب ــرق رای ــد ب ــوان نوی ــرح، مى ت ــن ط ای
از اقشــار جامعــه داد، کــه در رده بنــدى جــزء گــروه 
کم مصــرف باشــند. ایــن گــروه کــه مصــرف انــرژى 
آن هــا کمتــر از حــد تعییــن شده اســت از پرداخــت 

ــد شــد. ــاف خواهن ــى مع ــرق مصرف ــض ب ــه قب هزین
ــد  ــام گرفته ان ــرف ن ــر خوش مص ــه قش ــر ک ــروه دیگ گ
ــد و  ــد ش ــف خواهن ــمول تخفی ــد مش ــرح امی ــى ط ط
ــف و  ــان تعری ــد برایش ــرف جدی ــوى مص ــن الگ همچنی
ــره گــروه  ــا تشــویق شــده و در زم ارســال خواهــد شــد ت
کــم مصرف هــا قــرار گیرنــد. در ایــن میــان گــروه دیگــرى 
ــزى  ــق برنامه ری ــد. طب ــام دارن ــرف ن ــه پرمص ــتند ک هس
طــرح امیــد بــراى ایــن گــروه دوره هــاى آموزشــى 
ــد.  ــزار خواهدش ــان برگ ــوى مصرفش ــالح الگ ــت اص جه
ــد  ــالح نکنن ــود را اص ــرف خ ــد مص ــه رون ــى ک در صورت
مشــمول جریمــه مى شــوند. محاســبه ایــن ســه گــروه بــا 
ــه شــرایط آب و هــوا و موقعیــت مصــرف کننــده  توجــه ب
ــى از  ــر یک ــرف دیگ ــد. از ط ــد ش ــه خواه ــر گرفت در نظ
سیاســت هاى ایــن طــرح مبنــى بــر حفــظ نیــرو و انــرژى 
ــرق  ــان از ب ــا گــذر زم ــه ب ــدگان اســت، چــرا ک ــراى آین ب
ــتفاده  ــى اس ــى و اجتماع ــف صنعت ــاى مختل در حوزه ه
ــى،  ــار برق ــه قط ــوان ب ــال مى ت ــراى مث ــد. ب ــد ش خواه
موتــور برقــى، سیســتم هاى گرمایشــى و سرمایشــى 

ــرد. ــاره ک ــر اش ــیارى دیگ ــرفته و بس پیش
بــا ایــن تفاســیر اجــراى طــرح بــرق امیــد کمــک 

زهرا مهرادفر - رئیس گروه ارتباطات و رسانه ها 
در شرکت توزیع نیروى برق استان البرز

تزریــق و باعــث رونــق بیشــتر اقتصــادى و ایجــاد اشــتغال 
ــد. ش

ــژه مشــترکان پرمصــرف  ــه وی ــراى همــه مشــترکان و ب ب
ــک  ــیدى کوچ ــاى خورش ــب پنل ه ــد و نص ــکان خری ام
بــا تســهیالت مناســب فراهــم مى شــود کــه پنــل خریــد 
و هزینــه آن را بــه صــورت اقســاط بپردازنــد. هزینــه ایــن 
ــت  ــى اس ــاى آب ــب در روى کولر ه ــل نص ــه قاب ــا ک پنل ه
و ظرفیــت تولیــد 400 تــا 500 وات بــرق را خواهنــد 
ــه  ــه ب ــان اســت ک ــون توم ــج میلی داشــت، در حــدود پن
زودى در خصــوص نحــوه بهره گیــرى از ایــن امــکان، 

ــد. ــد ش ــانى خواه اطالع رس
 امیــد کــه بــا ایــن اقدامــات بتــوان برنامه ریــزى درســتى 
بــراى رســیدن بــه اهــداف عالیــه صــورت داد تــا در 
راســتاى آن درســت مصــرف کــردن  انــرژى بــرق در 

جامعــه همه گیــر شــود.
رئیــس گــروه ارتباطــات و رســانه ها در شــرکت 
توزیــع نیــروى بــرق اســتان البــرز - زهــرا مهرادفــر

را شــامل مى شــود 29 میلیــون مشــترك خانگــى در 
کشــور وجــود دارد کــه حــدود پنج میلیــون و پانصدهــزار 
ــات  ــا براســاس اطالع ــى 30درصــد از آن ه مشــترك یعن
ثبــت شــده در ســال هاى 97 و 98، مشــمول ایــن 
ــترکان  ــایر مش ــه س ــن آنک ــد. و ضم ــد ش ــرح خواهن ط
نیــز مى تواننــد بــا کاهــش مصــرف خــود مشــمول 

تخفیف هاى100درصــدى بهــاى بــرق شــوند.
ــووات  ــادى 100کیل ــق ع ــراى مناط ــرم ب ــاى گ در ماه ه
ــاعت  ــووات س ــو 80 کیل ــرم الگ ــر گ ــاى غی ــراى ماه ه و ب
ــووات  ــو 400 کیل ــرم الگ ــق گ ــراى مناط ــود، ب ــد ب خواه
ــن طــرح  ــن کــه ای ــه ای ــا توجــه ب ــود ب ســاعت خواهــد ب
ــا  ــى رود ب ــار م ــد، انتظ ــد ش ــرا خواه ــارى اج ــال ج از س
اطالع رســانى هاى گســترده، مشــترکان بیشــترى بــه 
ــى  ــاى خوب ــه ظرفیت ه ــرا ک ــد چ ــه بپیوندن ــن جرگ ای

ــود دارد. ــى وج ــش خانگ ــه در بخ ــرف بهین ــراى مص ب
اگــر بتــوان مصــرف بــرق بخــش خانگــى را بهینــه کــرد و 
ــرق  ــوان ب ــش داد، مى ت ــتاندارد ها کاه ــد اس آن را در ح
ــد  ــاى مول ــه بخش ه ــش را ب ــن بخ ــه در ای ــش یافت کاه

ــرژى  ــدگان، ان ــى مصرف کنن ــه جوی ــا صرف ــا ب ــد ت مى کن
ــود. ــظ ش ــده حف ــل آین ــراى نس ــرو ب و نی

گفتنــى اســت وزارت نیــرو در ســه ســال گذشــته 
ــار  ــک ب ــور از پی ــراى عب ــى ب ــاى تشــویقى مختلف طرح ه
ــرق  ــه در تابســتان مصــرف ب ــرده اســت، چــرا ک اجــرا ک
ــددى  ــاى متع ــا چالش ه ــا ب ــه و نیروگاه ه ــش یافت افزای
دســت و پنجــه نــرم مى کننــد حتــى ممکــن اســت 
همچــون ســال 1397 خاموشــى هاى برنامــه ریــزى 

ــود. ــا ش ــان خانه ه ــز مهم ــده نی ش
ــرق  ــراى جلوگیــرى از ایــن مســاله و تامیــن ب از ایــن رو ب
ــم دانســته و در  ــرو فرهنگ ســازى را مه ــدار، وزارت نی پای
ــر  ــراى آن در نظ ــى را ب ــز برنامه های ــر نی ــال هاى اخی س

ــد اســت. ــرق امی ــن آن طــرح ب ــه تازه تری ــه ک گرفت
البتــه در حــال حاضــر 30 میلیــون مشــترك خانگــى در 
کشــور وجــود دارد کــه پیــش از آغــاز اجــراى طــرح بــرق 
امیــد بــه دو دســته زیرالگــو و بیــش ازالگــو تقســیم بندى 
ــود  ــى وج ــه خاص ــدام تعرف ــراى هرک ــد و ب ــده بودن ش
داشــت. کــه  85درصــد از مشــترکان زیرالگــو بــرق 
ــاى  ــر از الگو ه ــد باالت ــا 15درص ــد و تنه ــرف مى کنن مص
تعییــن شــده مصــرف دارنــد، در طــرح بــرق امیــد 
ــرف و  ــته خوش مص ــه دو دس ــم ب ــو ه ــترکان زیرالگ مش

کم مصــرف تقســیم بنــدى مى شــوند.
ــرق  ــترك ب ــون مش ــک میلی ــش از ی ــرز بی ــتان الب اس
ــه  ــى ک ــترکین خانگ ــرح مش ــن ط ــتاى ای دارد. در راس
ــند  ــته باش ــرف داش ــر از 100وات مص ــاه کمت ــک م در ی
ــد.  ــد ش ــد خواهن ــدى بهره من ــودگى 100درص از بخش
ــان  ــارد توم ــم  میلی ــه و نی ــال 98، نُ ــرز در س ــتان الب اس
پــاداش در قالــب تخفیــف بــه صنعتگرانــى کــه مدیریــت 
ــاى  مصــرف داشــته اند اختصــاص داده اســت و تخفیف ه
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــاه آغ ــداى بهمن م ــز از ابت ــال نی امس
مشــترکین پــر مصــرف تحــت آمــوزش درســت مصــرف 
کــردن و بهره گیــرى از ســلول هاى بنیــادى قــرار 

ــت. ــد گرف خواهن
ــى  ــکونت گاه هاى دائم ــامل س ــا ش ــف صرف ــن تخفی ای
ــن  ــم چنی ــتایى و ه ــردارى شــهرى و روس ــال بهره ب درح
ســکونت گاه هاى عشــایرى مى شــود. ســکونت گاه هاى 
ــا مشــمول  ــاغ ویال ه ــر ب ــم نظی ــى از ســکنه و غیردائ خال

ــوند. ــف نمى ش ــن تخفی ای
جامعــه هــدف طــرح بــرق امیــد همــه مشــترکان خانگــى 
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ــتان  ــرق اس ــروى ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــا  ــروژه ب ــى 47 پ ــردارى و کلنــگ زن ــرز از بهــره ب الب
اعتبــارى بالــغ بــر 43/9 میلیــارد تومــان در محــدوده 
مناطــق کــرج، نظرآبــاد، فردیــس، طالقــان، چهاربــاغ 

ــر داد. ــتهارد خب و اش

بهنــام بیــات ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت 
ــران  ــالمى ای ــالب اس ــکوهمند انق ــروزى ش ــالگرد پی س
اظهــار داشــت: امســال و علیرغــم تمــام محدودیت هــاى 
اقتصــادى و مشــکالتى کــه بــه واســطه تحریم هــاى 
ظالمانــه تحمیــل شــده اســت، تعــداد 47 عنــوان 
پــروژه شــامل: تامیــن روشــنایى مجتمــع صنفــى و 
صنعتى،تامیــن بــرق پــارك کوهســار، تامیــن بــرق 
ــداث  ــمان البرز،اح ــکونى آس ــع مس ــد ازمجتم 333 واح
ــداث  ــردان، اح ــع ک ــوق توزی ــت ف ــد پس ــى جدی خروج
خروجــى جدیــد پســت فــوق توزیــع جهانشــهر، رینــگ 
فیــدر دامپــرورى و شــریعتى، بهینــه ســازى شــبکه هاى 
فشــار ضعیــف بــا کابــل خــود نگهــدار، تامیــن روشــنایى 
ــرح  ــراى ط ــر، اج ــنایى معاب ــر، روش ــوار باهن ــر بل معاب
رینــگ و مانــور فیــدر بازیــار، احــداث شــبکه 20 
کیلوولــت زمینــى و رینــگ و مانــور، اجــراى طــرح هــاى 

ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــت مرب ــب پس ــا نص ــرق ب ــن ب تامی
ــت. ــردارى اس ــره ب ــاده به ــرج آم ک

ــرق، اهتمامــى جــدى  ــه اینکــه صنعــت ب ــا اشــاره ب وى ب
بــه رفــع کاســتى ها در حوزه هــاى ســخت افــزارى و 
ــدر  ــازى فی ــه س ــزود: بهین ــت، اف ــته اس ــزارى داش نرم اف
ــدى باغشــایى، نصــب  ــرق واحــد تولی ــن ب ــواره، تامی ماه
ــاد، نصــب  خــازن 20 کیلــو ولــت بــر روى فیــدر عــرب آب
پســت هوایــى جهــت تعدیــل بــار روســتایى عــرب آبــاد، 
ــن  ــس وتامی ــت تران ــن، تقوی ــدر رامجی ــازى فی بهینه س
ــاغ  ــرق از پــروژه هــاى قابــل افتتــاح اشــتهارد و چهــار ب ب

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان البــرز بــا 
بیــان اینکــه دســتاوردهاى ایــن صنعــت طــى ســال هاى 
اخیــر قابــل توجــه اســت، بیــان کــرد: پــروژه هــاى قابــل 
ــانى،  ــعاب، نیرورس ــعه انش ــاى توس ــوزه ه ــاح در ح افتت
افزایــش قــدرت، روشــنایى معابــر، اصــالح و بهینه ســازى، 
ــوآوران  ــع ن ــرق مجتم ــن ب ــى، تامی ــت هوای ــت پس تقوی
ــتان  ــامل(مرکزدیالیز شهرس ــرق ش ــن ب ــرز، تامی ــور الب ن
ــس،  ــزى فردی ــع نوآوران،آزمایشــگاه  مرک فردیس،مجتم
تپــه نورالشــهدا و... ) ازپروژهــاى نظرآبــاد، طالقــان ، 

ــت. ــس اس فردی

بیانیه دهه فجر
ــرى  ــت ورهب ــاى والی ــام عظم ــه مق ــات حکیمان پیروبیان
در بیانیــه گام دوم انقــالب ، انقــالب شــکوهمند اســالمى 
ــا و  ــختى ه ــه س ــم هم ــه رغ ــا ب ــال ه ــن س ــول ای در ط
ــرفت هاى  ــا و پیش ــت ه ــاهد موفقی ــا ، ش ــى ه پیچیدگ
شــگرفى در مقایســه بــا دیگرانقــالب هــاى بــزرگ جهــان 
بــوده اســت کــه مدیریــت جهــادى الهــام گرفتــه از ایمان 
ــه  ــم » - ک ــى توانی ــا م ــل «م ــه اص ــاد ب ــالمى و اعتق اس
امــام بزرگــوار بــه همــه مــا آموخــت - ایــران را بــه عــزت و 

ــانیده اســت . ــا رس ــه عرصــه ه پیشــرفت در هم
ایــن روزهــا در ســرآغاز دور جدیــدى از حیــات جمهــورى 
ــرى گام دوم  ــام معظــم رهب ــر مق ــه تعبی ــه ب اســالمى  ک
انقــالب نامیــده شــده ،مــى بایســت بــا مدیریــت و اقــدام 
جهــادى وبــه کارگیــرى تخصــص ، تعهــد و دانــش بــه روز 
ــان کشــور گام اســتوارى در جهــت اعتــالى ایــران و  جوان
ــاز  ــاد را آغ ــن جه ــرى از ای ــم و بخــش دیگ ــى برداری ایران
ــه  ــا روحی ــرق ب ــت ب ــوزه صنع ــگران ح ــا تالش ــم. م کنی
ــا  ــش رو  ب ــاى پی ــال ه ــم » ، درس ــى توانی ــا م ــاور «م و ب
ــن  ــى تری ــن اصل ــدف تامی ــا ه ــر ب ــى واف ــاد و همت جه
ــش  ــل آرام ــن عام ــت و مهمتری ــش صنع ــاخت بخ زیرس
، آســایش و روشــنایى خانــه هــاى شــهروندان مــى 
کوشــیم تــا زمینه هــاى تحقــق اهــداف منــدرج دربیانیــه 

ــازیم. ــم س ــالب را فراه گام دوم انق
ــز در ســال جهــش تولیــد در چهــل و دومیــن  امســال نی
ســالگرد فجــر انقــالب اســالمى  تــالش کردیــم 
ــا  ــه ه ــاى خان ــراغ ه ــد و چ ــت بچرخن ــاى صنع چرخ ه

روشــن بماننــد.

ــتان  ــرق اس ــروى ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــا  ــروژه ب ــى 47 پ ــردارى و کلنــگ زن ــرز از بهــره ب ــى 47الب ــردارى و کلنــگ زن ــرز از بهــره ب 47الب
9اعتبــارى بالــغ بــر 9اعتبــارى بالــغ بــر 43/9 میلیــارد تومــان در محــدوده 
مناطــق کــرج، نظرآبــاد، فردیــس، طالقــان، چهاربــاغ 

ــر داد. ــتهارد خب و اش

بهنــام بیــات ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت 
ــران  ــالمى ای ــالب اس ــکوهمند انق ــروزى ش ــالگرد پی س
اظهــار داشــت: امســال و علیرغــم تمــام محدودیت هــاى 

ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــت مرب ــب پس ــا نص ــرق ب ــن ب ــتان تامی ــه شهرس ــوط ب ــت مرب ــب پس ــا نص ــرق ب ــن ب تامی
ــت. ــردارى اس ــره ب ــاده به ــرج آم ــت.ک ــردارى اس ــره ب ــاده به ــرج آم ک

ــرق، اهتمامــى جــدى  ــه اینکــه صنعــت ب ــا اشــاره ب ــرق، اهتمامــى جــدى وى ب ــه اینکــه صنعــت ب ــا اشــاره ب وى ب
بــه رفــع کاســتى ها در حوزه هــاى ســخت افــزارى و بــه رفــع کاســتى ها در حوزه هــاى ســخت افــزارى و 
ــدر  ــازى فی ــه س ــزود: بهین ــت، اف ــته اس ــزارى داش ــدر نرم اف ــازى فی ــه س ــزود: بهین ــت، اف ــته اس ــزارى داش نرم اف
ــدى باغشــایى، نصــب  ــرق واحــد تولی ــن ب ــواره، تامی ــدى باغشــایى، نصــب ماه ــرق واحــد تولی ــن ب ــواره، تامی ماه
ــاد، نصــب  خــازن 2020 کیلــو ولــت بــر روى فیــدر عــرب آب
پســت هوایــى جهــت تعدیــل بــار روســتایى عــرب آبــاد، پســت هوایــى جهــت تعدیــل بــار روســتایى عــرب آبــاد، 
ــن  ــس وتامی ــت تران ــن، تقوی ــدر رامجی ــازى فی ــن بهینه س ــس وتامی ــت تران ــن، تقوی ــدر رامجی ــازى فی بهینه س
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 بازیابى کنتورهاى معیوب جهت بهره بردارى مجدد 
به تعداد 1420دستگاه کنتور سه فاز و 5574 دستگاه 

کنتور تک فاز

 کسب رتبه برتر روابط عمومى هاى صنعت آب و برق 
کشور در زمینه نوآورى و خالقیت

 رشد6 برابرى انعقاد قراردادهاى تحقیقاتى کاربردى 
بر اساس نیازها و اولویت هاى اساسى شرکت

 جایگزینى 250 کیلومتر شبکه سیم مسى با کابل 
خودنگهدار در سطح استان البرز

 کاهش تلفات برق از 12,4درصد  به 10,9درصد

 کسب رتبه اول در ارزیابى عملکرد دستگاه هاى 
اجرایى استان البرز (جشنواره شهید رجایى) در سال 

1399 در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى

به  (سنم)  مکانیزه  نظارت  سامانه  پیاده سازى   
منظور نظارت دقیق و مکان محور فعالیت هاى حوزه 
مدیریت  و   GIS سامانه  روى  بر  طراحى  مهندسى، 

پروژه مکانیزه

اقدامـات صورت گرفتـه بـراى نخستیـن بــار 
در شرکت توزیـع نیروى بــرق استـان البـرز

 برداشت اطالعات و تهیه نقشه UTM کلیه امالك 
شمیم  سامانه  در  ثبت  جهت  شرکت  تصرف  تحت 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشوربه منظور صیانت از 

اموال غیرمنقول شرکت در اجراى قانون حد نگار

 افتتاح مرکز پایش هوشمند شبکه توزیع برق استان 
البرز جهت کنترل مکانیزه شاخص هاى استراتژیک و 

عملکردى شرکت

ت

 تدوین و چاپ کتاب پرسش و پاسخ هاى حقوقى در 
زمینه مسایل حقوقى شرکت هاى توزیع برق

 در ســال 1399
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



مهندس رضوى مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران در 
مراسم افتتاح سد کانى سیب عنوان کرد؛

سد کانى سیب مهمترین پروژه 
احیـاى دریاچـه ارومیـه

مهندس سید حسن رضوى مدیرعامل شرکت در مراسم افتتاح 
سد کانى سیب گفت: پروژه اى که امروز در استان آذربایجان غربى 
در شهر پیرانشهر با دستور رئیس جمهور افتتاح شد مهم ترین 

پروژه تعریف شده براى احیاى دریاچه ارومیه است.
به گزارش روابط عمومى شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران، 
مهندس رضوى در حاشیه این افتتاح در جمع خبرنگاران ادامه 
داد: همانطور که مى دانید این دریاچه از نظر امالح، نمک و غلظت 
از نظر وسعت بیست و پنجمین  و  دومین دریاچه دنیا است 
دریاچه دنیاست که تقریباً در سال 1370 پسروى این دریاچه و 
کاهش آب آن شروع شد و حدوداً سال 1392 میزان 88درصد 
از سطح این دریاچه کاهش پیدا کرده بود و اگر این روند ادامه 
پیدا مى کرد، حول و حوش سال 96 و 97 دریاچه خشک مى شد.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: همانطور که از قبل هم پیش بینى 
کرده بودند، وسعت حدود پنج هزار کیلومتر مربع این دریاچه از 
بین مى رفت و نمکزارى وسیع به وجود مى آمد که سه استان 
آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى و کردستان رو با مشکالت 
عدیده مواجه مى کرد و حدود نزدیک به یازده میلیون نفر از افراد 
ساکن در این سه استان را با مخاطرات جدى مواجه مى کرد در 
سال 92 با شروع دولت تدبیر و امید اولین مصوبه دولت احیاى 
دریاچه ارومیه بود که کارگروهى به عنوان احیاى دریاچه ارومیه 
شکل گرفت که متشکل از هفت وزیر و سه استاندار استان هاى 
مجاور و درگیر این دریاچه و معاون رئیس جمهور یعنى رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه 

در قالب این کارگروه شروع به کار کردند.
وى افزود: خوشبختانه برنامه اى که از سال 93 ریخته شد بنا 
شد در یک برنامه 13 ساله یعنى تا سال 1406 دریاچه به حالت 
تعادل برسد. از طرفى پنجاه برنامه و پروژه که براى دریاچه تعریف 
کرده بودند که مهمترین آنها الیروبى رودخانه ها، اتصال رودخانه 
زرینه رود و سیمینه رود بود، اتفاق افتاد. بعد از اینها بحث احداث 
تصفیه خانه هایى که امکان انتقال پساب آنها به دریاچه وجود 
تصفیه خانه هاى  که  موجود  تصفیه خانه هاى  تکمیل  یا  داشت 
شهر ارومیه و شهر تبریز جزء این موارد بودند و تقریباً 90درصد 
پیشرفت داشته و تا پایان این دولت آنها نیز تکمیل خواهند شد. 
همچنین سد کانى سیب و تونل مربوطه که حدود 600 میلیون 
مترمکعب آب را از طریق یک تونل، کانال و رودخانه متصل به 
دریاچه از حوزه زاب به دریاچه ارومیه انتقال مى دهد که مهم ترین 

منبع پایدار دریاچه ارومیه خواهدشد.
مهندس سید حسن رضوى ادامه داد: بر اساس این شرایط ما 

مهندس رضوى مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران در 
مراسم افتتاح سد کانى سیب عنوان کرد؛

سد کانى سیب مهمترین پروژه سد کانى سیب مهمترین پروژه 
احیـاىاحیـاى

پیش بینى مى کنیم که انشاهللا این پسروى ها متوقف مى شود. 
حتى در زمان هاى خشکسالى که نمونه آن را پشت سر گذاشتیم 
دریاچه اگر بخواهد به حالت نرمال قبل از سال 1370 برسد 
که در آن زمان چیزى حدود نه برابر وضعیت فعلى آب داشته، 
یعنى حدود 30 میلیون متر مکعب، قاعدتاً سال هاى زیادى طول 
مى کشد و آنچه که دریاچه را از نظر اکولوژیکى و زیست محیطى 
قابل قبول مى کند اگر با همین روند پیش برویم فکر مى کنم 
حدود 6 یا 7 سال دیگر این اتفاق رخ خواهد داد و دریاچه احیا 
خواهد شد. بنابراین از سال 92 که کار شروع شد ابتدا از مرگ 
دریاچه جلوگیرى کردیم. سپس تثبیت انجام شد. و امروز احیا 
صورت مى گیرد و بعد از آن پایدارى و توسعه است که در حقیقت 
سال به سال برنامه اش انجام مى شود و امیدواریم هرچه زودتر 

اتفاق افتد.
سد  آبریزهاى  پایدارى  گفت:  آبریزها  پایدارى  درخصوص  وى 
مبتنى بر آمار 60 ساله درنظر گرفته شده است که البته باز هم 
80درصد آن مدنظر بوده یعنى حدود 20 تا 25درصد از این عدد 
را براى محیط زیست و استفاده هاى محلى و سنتى که روال بوده 
قرار داده ایم. از نظر هیدرولوژى در شرایط حدى یعنى در شرایطى 
که ما اقلیم خشک و تر را با هم داریم با تحقیقاتى که انجام دادیم 
فکر مى کنیم این تامین آب ادامه دار و پایدار خواهد بود. در واقع 
این پروژه و تصفیه خانه ها پایدارترین موارد احیا هستند که در 

مجموع 850 میلیون متر مکعب مى شود.
همچنین از طرفى وقتى مردم آب را مصرف مى کنند و پساب 
تصفیه مى شود، در واقع جریان پایدار ایجاد مى شود. این عالوه بر 
ورودى هاى طبیعى قبلى به دریاچه است. کار دیگرى که ستاد 
احیا و آب منطقه اى استان آذربایجان غربى انجام داده اند، الیروبى 
رودخانه ها و تراس بندى دریاچه و سطح بندى و هدایت جریان آب 

به مخزن دریاچه بوده که این مخزن پایدار بماند.
از طرف دیگر ما شرایط حدى را طى مى کنیم یعنى اقلیم به 
دلیل تغییراتى که به وجود آمده و جهت جریان شمالى جنوبى 
که اتفاق افتاده قاعدتاً پیش بینى مى شود ظرف چند سال آینده 
شرایط نرمال و باالتر از نرمال بارندگى داشته باشد و چون در 
این منطقه جریان برف آبى است در نتیجه جریان سیالبى اتفاق 
مى افتد و امیدوار هستیم در این مقطع زمانى تمام پیش بینى هاى 
راجع به احیاى دریاچه و رسیدن به یک عدد نرمال ظرف شش 

یا هفت سال آینده اتفاق افتد.
ما به این موضوع بسیار خوش بین هستیم و خیلى از کسانى 
که قبال اعتقاد داشتند این اتفاقات و تصمیمات یک مقدارى 

خوش بینانه است و نمى شود جلوى مرگ دریاچه ارومیه را گرفت 
که حتى برخى از اساتید خود ما هم این نظر را داشتند و به عنوان 
فرضیه مطرح مى کردند، اما اکنون تقریباً همه دست اندرکاران این 
موضوع و کسانى که در ستاد احیا و دانشگاه هاى مختلف مثل 
صنعتى شریف، تبریز، ارومیه و سایر دانشگاه ها که از آنها کمک 
هم گرفته ایم و دستگاه هاى اجرایى امیدوارى بسیار باالیى پیدا 
کردند که این احیا صورت مى پذیرد مثل سایر طرح هایى که در 
دنیا اتفاق افتاده و برخى از دریاچه ها را توانستند احیا کنند، ایران 

هم مى تواند این کار را انجام دهد.
وى در خصوص مصارف دیگر آب سد گفت: در مورد مصارف 
دیگر آب پشت سد، تخصیصى که در نظر گرفتیم بیش از 100 
میلیون متر مکعب امکان تنظیم دارد که حسب بررسى وزارتخانه 
باشیم  داشته  بیشترى  محیطى  زیست  تخصیص  مى توانیم 
مى توان به تخصیص کشاورزى در چهارچوب گلخانه ها و تبدیل 
کشت هاى دیم به آبى پایدار داشته باشد و از طرفى با توجه به 
زیبایى منطقه و طول 20 کیلومترى دریاچه بیشتر مى تواند 
کاربرد گردشگرى و توریستى داشته باشد به عبارتى یک دریاچه 

دیگرى در استان آذربایجان شرقى شکل گرفته است.
وى در پاسخ به سوال ادامه این پروژه در دولت هاى بعدى گفت: 
این پروژه مانند یک بیمارى است که در حال موت بوده و احیا 
شده است و این احیا شدن باید با مراقبت باشد هر دولتى که 
مى آید و هر کسى که مى آید و مسئول محیط زیست و آب این 
کشور مى شود نمى تواند نگاه خود را از دریاچه ارومیه بردارد و 
باید این کارهایى که در طول یک دهه گذشته انجام شده را ادامه 
بدهد و حتماً هم ادامه مى دهد همه ما ایران را دوست داریم، 
آذربایجانى ها را دوست داریم و همه ما دریاچه ارومیه را دوست 

داریم و مطمئناً این اتفاق خواهد افتاد.

3

سازي

نيروگاهاستاستممكنممكنووميباشدميباشدسدهاسدهابرايبراينصبنصبقابلقابلپتانسيلپتانسيلبابامرتبطمرتبطنيروگاهنيروگاهاسمياسميظرفيتظرفيتستونستوندردردرمندرجمندرجاعداداعداد:نكته:نكتهنكته
.باشندباشندباشندباشندمطالعهمطالعهمطالعهيايايايايااجرااجرااجرامرحلهمرحلهمرحلهدردردردردرآنهاآنهاآنها

1215
درصد75تا50بين درصد50تا25بين

سد94

ي ملي مطالعاتي به تفکيك مرحله مطالعاتهههاهاهاسدهاادتعداد

مرحلهشناخت
12

مرحلهدوم
26

مرحلهاول
56

سد9494

3

سسدسدسسدسدسدسساساسسسازي ططرطرطططرحهاهاههاهاهاي کلکللکلکلکرکرکککرد لملممم عمعمععع تيتييتيتيت يعيععع وضعضعضضض

نيروگاهنيروگاهاستاستاستممكنممكنممكنوميباشدميباشدميباشدسدهاسدهاسدهابرايبرايبراينصبنصبنصبقابلقابلقابلپتانسيلپتانسيلپتانسيلبابامرتبطمرتبطمرتبطنيروگاهنيروگاهنيروگاهاسمياسمياسميظرفيتظرفيتظرفيتستونستونستوندردردرمندرجمندرجمندرجمندرجاعداداعداداعداداعداد:نكتهنكتهنكته
.باشندباشندباشندباشندباشندباشندباشندباشندمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهيايايايايايااجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرامرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهمرحلهدردردردردردردرآنهاآنهاآنهاآنهاآنهاآنها

ر

درصد75

درصد

ت

تختخت انانا نشنش ه
12

دوم هلهله رمرمرح
26

اول هلهله رمرمرح
56

5

دولت هاسدهاي افتتاح شده در طولمخازن حجم متوسط ساالنه 

دولتهاآمار س

0

2

4

6

8

10

0.8 0.5 0.8 0.8 0.5

3.3 3.3
4.5 5

9

داد
تع

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

583
112
491
22 107

302 443

3,083

1,446

2,494

1,135
545 537

138
داد529

تع يسزدها.)داخلپرانتزدرستونتعداد،مربوطبهسدهايياستكهدردورهمربوطهافززاي ارتازادداشزتهانداعداد:نكته
(اكباتانوشهيدكاظمي

تنيروگزاهمندرجدرستونظرفيتاسمينيروگاهمرتبطباپتانسيلقابلنصببرايسدهاميباشدوممكناسزاعداد
.آنهادرمرحلهاجرايامطالعهباشند

مترميليون21463سدمربوطبهاستانخوزستانباحجمكلمخزن12مليبهرهبرداريشده،تعدادسد192ازتعداد
.مگاواتميباشد8097ميليونمترمكعبوظرفيتاسمينيروگاه15060مكعب،آبقابلتنظيمساالنه

قبالزه)كنزدتازه،گلوردنكا،نمرودويس،چراغ،سيازاخ،تالوار،(استور)شهريار،(ونيار)مدنيسدمليشهيد8ضمنا
.تاكنونآبگيريشدهاند.م.م.م1917مترمكعبوآبقابلتنظيمميليون1773حجممخزنبا(ياسمبورچاي

5

متمتمممتوتوتتوتوتوسطسطسسطسطسط آآمآمآم

2

4

6

8

10

0.8 0.5 0.8 0.8 0.5

3.3 3.3
4.5

6.3 6
5
9

1

تعداد

10001000
15001500
20002000
25002500
30003000
35003500

583 491 302 443

3,083

1,446

2,494

1,135
545 537 تعداد529

يسزدها.)داخلپرانتزدرستونتعداد،مربوطبهسدهايياستكهدردورهمربوطهافززاي ارتازادداشزتهانداعداد:نكته
(اكباتانوشهيدكاظمي

مندرجدرستونظرفيتاسمينيروگاهمرتبطباپتانسيلقابلنصببرايسدهاميباشدوممكناسزتنيروگزاهمندرجدرستونظرفيتاسمينيروگاهمرتبطباپتانسيلقابلنصببرايسدهاميباشدوممكناسزتنيروگزاهمندرجدرستونظرفيتاسمينيروگاهمرتبطباپتانسيلقابلنصببرايسدهاميباشدوممكناسزاعداد
.آنهادرمرحلهاجرايامطالعهباشند

ميليونمترميليونمترميليون21463سدمربوطبهاستانخوزستانباحجمكلمخزن12مليبهرهبرداريشده،تعدادسد192ازتعداد
.مگاواتميباشد8097ميليونمترمكعبوظرفيتاسمينيروگاه15060مكعب،آبقابلتنظيمساالنه

قبالزهكنزد)كنزد)تازهكنزدتازهكنزد،تازه،تازه،ويس،گلوردنكا،نمرودويس،گلوردنكا،نمرودويس،،چراغ،چراغ،سيازاخ،،تالوار،تالوار،(استورشهريار)شهريار)شهريار،(ونيارمدني)مدني)سدمليشهيدمدنيسدمليشهيدمدنيسدمليشهيد8ضمنا
.تاكنونآبگيريشدهاند.م.م.م1917مترمكعبوآبقابلتنظيمميليون1773حجممخزنبا(ياسمبورچاي

3

سسسساساسازي

1215
درصد75تا50بين درصد50تا25بين

سدسد9494

5

س دووووولللتلتلتتتهتهتههاهاهاهاهاآآمآمآمممامامار

0

2

4

6

8

10

0.8 0.5 0.8 0.8 0.5

3.3 3.3
4.5 5

9

داد
تع

2

.باشندباشندباشندباشنباشنمطالعهمطالعهيايايااجرااجرامرحلهمرحلهدردردرآنهاآنهانيروگاهنيروگاهاستاستممكنممكنووميباشدميباشدسدهاسدهابرايبراينصبنصبقابلقابلپتانسيلپتانسيلبابامرتبطمرتبطنيروگاهنيروگاهاسمياسميظرفيتظرفيتستونستوندردردرمندرجمندرجاعداداعداد:نكته:نكتهنكته

وضعيت عملکرد طرح هاي سدسازي
4

برنامه هاي توسعهسدهاي افتتاح شده در طولتعدادمتوسط ساالنه 

برنامه هاي توسعهسدهاي افتتاح شده در طولمخازن حجم متوسط ساالنه 

تآمار سدهاي ملي بهره برداري شده به تفکيك برنامه هاي ت وسعهي

0
2
4
6
8
10

0.8 0.7 1.0

3.2

7.0
5.7

8
9

6
5

9

1

داد
تع

0
500
1000
1500
2000
2500
3000

583 228
183
421

2451

1181

2167

545 537
138

529

ب
كع
رم
مت
ون
يلي
م يسزدها.)داخلپرانتزدرستونتعداد،مربوطبهسدهايياستكهدردورهمربوطهافززاي ارتازادداشزتهانداعداد:نكته

(اكباتانوشهيدكاظمي
تنيروگزاهمندرجدرستونظرفيتاسمينيروگاهمرتبطباپتانسيلقابلنصببرايسدهاميباشدوممكناسزاعداد

.آنهادرمرحلهاجرايامطالعهباشند
مترميليون21463سدمربوطبهاستانخوزستانباحجمكلمخزن12مليبهرهبرداريشده،تعدادسد192ازتعداد

.مگاواتميباشد8097ميليونمترمكعبوظرفيتاسمينيروگاه15060مكعب،آبقابلتنظيمساالنه
قبالزه)كنزدتازه،گلوردنكا،نمرودويس،چراغ،سيازاخ،تالوار،(استور)شهريار،(ونيار)مدنيسدمليشهيد8ضمنا

.تاكنونآبگيريشدهاند.م.م.م1917مترمكعبوآبقابلتنظيمميليون1773حجممخزنبا(ياسمبورچاي

طرح هاى توسعه منابع آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران

w w w . b a r g h a b . i r
142021

November

w w w . b a r g h a b . i r
15 2021

November
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 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



162020
February

دستاوردهاى مهم شرکت
توزیـع نیـروى بـرق 
تهـران بـزرگ

شـرکت توزیـع نیـروى بـرق تهـران بـزرگ بـا 
برخـوردارى از جایگاهـى اسـتراتژیک در بخـش 
توزیـع صنعـت بـرق کشـور، ماموریت اصلـى خود 
را تامیـن و عرضه بـرق مطمئـن، پایـدار و اقتصادى 
در محـدوده جغرافیایـى تهـران بـزرگ و همپـاى با 
راهبرى، پایش، نگهدارى و توسـعه شـبکه، مدیریت 
بـار و مصـرف و ارائـه ى خدمـات پـس از فـروش به 
مشـترکان قرارداده اسـت و مصمم اسـت با تکیه بر 
مدیریت کارآمد، منابع انسـانى متخصص، اسـتفاده 
بهینـه از ظرفیت هـاى بخش خصوصى بـراى کاهش 
نویـن  فناورى هـاى  از  بهره منـدى  تصدى گـرى، 
و انجـام تحقیقـات کاربـردى، تمامـى تـالش خـود 
را در مسـیر دسترسـى بـه اهـداف و ارتقاى سـطح 

رضایت منـدى ذینفعـان، معطـوف نمایـد.

حـوزه عملکـرد ایـن شـرکت بـه 
چهـار حـوزه معاونت هاى شـمال  
شـرق، شـمال غرب، جنوب شـرق 
و جنوب غـرب بـا 22 منطقه تقسـیم 
شـرکت  ایـن  همچنیـن  شده اسـت. 
و  بهره بـردارى  هماهنگـى،  معاونت هـاى 
و  مهندسـى  برنامه ریـزى،  دیسـپاچینگ، 
نظارت، فـروش و خدمـات مشـترکین، امور 
مناطـق، منابع انسـانى و مالى و پشـتیبانى را 

نیـز دارد.
در افـق چشـم انداز آتى تصویر شـده، این شـرکت، 
به عنـوان مجموعـه اى پیشـرو در بین شـرکت هاى 

توزیـع نیـروى بـرق کشـور، الگویـى بـراى 
منطقـه و مرکـزى تاثیرگـذار در اتخاذ 

سیاســت هاى کــالن بخـش 
بـرق  صنعـت  توزیـع 

کشـور خواهد بود و 
در این راسـتا از بدو 
تاسـیس تـا کنون 
اثربخش  اقداماتـى 
منطبق بـا نیازهاى 
مشتـرکــان  روز 
بـا  و  ذینفعــان  و 

بـه کارگیـرى فناورى هـاى نویـن بـه مرحلـه اجرا 
درآمـده اسـت.

بخشـى از دسـتاوردهاى مهم شـرکت توزیع نیروى 
بـرق تهـران بـزرگ طـى13 سـال گذشـته از بـدو 
تاسـیس در سـال 1386 تـا کنـون عبارت اسـت از:

1- افزایـش 40درصـدى مشـترکان بـرق پایتخت از 
سـه میلیون و 200هـزار بـه چهارمیلیـون و 500هزار 

ك ا شتر ا
2- احـداث بالـغ بـر دوهـزار و 500 کیلومتر شـبکه 
برق رسـانى 20 کیلوولـت و افزایـش 53درصـدى 
ظرفیت شـبکه فشـار متوسـط به هفت هـزار و 300 

متر  کیلو
3- احـداث بالغ بـر پنج هـزار و 400 کیلومتر شـبکه 
برق رسـانى فشـار ضعیـف و افزایـش 40درصدى 
ظرفیت شـبکه فشـار ضعیـف بـه 19هزار 

متر  کیلو
4- نصـب بیـش از چهارهـزار 
و  ترانسفـورماتــور   600 و 
افزایـش 35درصـدى تعـداد 
ترانسـفورماتورها بـه 18هزار 
دسـتگاه و رشـد 37درصدى 
در  منصوبــــه  ظرفیـــت 
پایتخت بـه یازده هـزار و 800 
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رضایت منـدى ذینفعـان، معطـوف نمایـد.

مپـر  ولت آ مگا
5- افزایش تاب آورى شـبکه فشـار ضعیف پایتخت 
بـا جایگزینى هفت هـزار کیلومتر کابـل خودنگهدار

6- هوشمندسـازى و قرائت از راه دور کنتورهاى برق 
85 هزار مشـترك

7- کاهـش 50درصدى تلفـات انرژى برق در سـطح 
شـبکه توزیع از 12درصد بـه 6درصد 

8- افزایـش ضریـب مدیریـت و کنتـرل از راه دور 
شـبکه با نصب تجهیزات اتوماسـیون در بیش از 800 

پسـت بـرق وسـه هزار و 600 کلید فشـار متوسـط
9- گسـترش فرهنـگ اسـتفاده از انرژى هـاى نو با 
نصـب و راه انـدازى بیـش از سـه هزار و 900 کیلووات 
سـامانه هاى خورشـیدى و همچنیـن 23 مـگاوات 

CHP نیروگاه هـاى مقیـاس کوچـک
10- اجـراى موفـق پـروژه حـذف قبـوض کاغـذى 

قریـب بـه 4,5 میلیـون مشـترك پایتخـت
این شـرکت اقدامات درون سـازمانى گسـترده اى در 
راسـتاى بـه کارگیـرى فناورى هـاى نوین و توسـعه 
فعالیت هاى خود در مسـیر تسـهیل و تسـریع ارائه 
خدمـات بـه ذینفعـان، برنامه ریـزى و اجـرا کـرده 

 . ست ا
از جملـه مهم تریـن این برنامه هـا که در سـال جارى 
و همزمـان بـا فرارسـیدن سـالگرد پیـروزى انقالب 
شـکوهمند اسـالمى به بهره بـردارى رسیده اسـت 
راه اندازى سـامانه آمـوزش نوین کارکنان با اسـتفاده 

از فنـاورى واقعیت مجازى اسـت.
نخسـتین مراحـل راه انـدازى ایـن طرح بـا هدف 

سـنتى  آموزش هـاى  از  گرفتـن  فاصلـه 
نویـن  فناورى هـاى  از  اسـتفاده  و  پیشـین 

مبتنى بـر واقعیـت مجازى بـه منظـور افزایش 
توانمنـدى عملـى کارکنـان فنـى و عملیاتـى این 
شـرکت و جلوگیرى از بـروز حوادث شـغلى حین 
آمـوزش و توسـعه تجارب شـغلى با شبیه سـازى 
موقعیت هاى عملى در اسـتودیوهاى پیشرفته، در 
ماه هـاى تیر و مـرداد و بـا انجام مطالعـات علمى و 

شناسـایى شـرکت هاى توانمنـد در حـوزه واقعیت 
مجـازى، آغـاز شـده و در بهمن مـاه سـال جـارى 
و همزمـان بـا دهـه مبـارك فجـر بـه بهره بـردارى 

رسـید.
بـا بهره بـردارى از ایـن طـرح، سـاالنه بـه صـورت 
متوسـط بیـش از 400  نفر تحـت آمـوزش دوره هاى 
مفصل بنـدى و سـرکابل بـا اسـتفاده از واقعیـت 
ایجـاد  ضمـن  کـه  مى گیرنـد  قـرار  مجـازى 
فرصت هـاى متعـدد فنـى شبیه سـازى شـده بـه 
منظـور تجربه شـرایط متفـاوت و دشـوار شـغلى و 
افزایـش توانمندى هـاى عملى و مهارت هاى شـغلى 
و افزایـش کیفیت آمـوزش، در کنار کاهـش حوادث 
شـغلى و مخاطراتـى کـه سـالمت کارکنـان تحـت 
آمـوزش را تهدیـد مى کنـد، صرفه جویـى ریالـى 
قابل مالحظـه اى نیز در حـوزه آموزش این دسـته از 

کارکنـان ایجـاد خواهدشـد. 
بهتـر  هرچـه  تحقـق  راسـتاى  در  همچنیـن 
سیاسـت هاى عالـى صنعـت بـرق کشـور و ارائـه 
الکترونیکـى و غیرحضـورى بـه  خدمـات نویـن 
مخاطبـان، در سـال 1399،  راه انـدازى مرکـز داده 
(دیتـا سـنتر) بـا فناورى هاى نویـن و توسـعه یافته 

نیـز در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار گرفـت و 
علیرغم شـرایط اقتصادى حاکـم بر جامعه 
و  بین المللـى  تحریم هـاى  از  ناشـى 
محدودیت هـاى ناشـى از شـیوع بیمارى 
کرونـا، بـا تـالش شـبانه روزى کارکنـان 
دفتـر ICT شـرکت توزیع نیـروى برق 
تهـران بـزرگ، ایـن طـرح بـزرگ 
سـال  بهمن مـاه  در  زیرسـاختى 

جـارى بـه بهره بـردارى رسـید.
سـاخت این مرکز شـامل سـامانه هاى 
اطفــاء حریـق، ســامانه  و  اعلــام 
مانیتورینگ  BMS، کنترل دسترسـى 

و حفاظت فیزیکـى و همچنین 
عملیــات  مرکــــز 

شـبکه(NOC)  و مبتنى بـر اسـتانداردهاى روز دنیا 
بـوده و با اختصـاص هزینـه اى بالـغ بـر 160میلیارد 
ریال محقق شـده اسـت کـه بـا اجـراى آن، ظرفیت 
تجهیـزات پردازشـى و ذخیره سـازى داده، افزایش 
یافتـه و از لحـاظ امنیـت داده هـا و شـبکه نیـز بـه 
سـطح باالیـى ارتقـا داده شـده اسـت. همچنین با 
اجـراى ایـن طـرح بیـش از 90درصـد از نقـاط تکى 
شکسـت با هدف افزایـش قابلیت اطمینـان و حفظ 
پایـدارى سـرویس ها و خدمات، حذف شـده اسـت.

مجموعه تالشـگران خانواده شـرکت توزیـع نیروى 
برق تهـران بـزرگ، مفتخرند، ضمـن ارائـه بهترین 
و شایسـته ترین خدمـات بـه شـهروندان پایتخت، 
همگام بـا دانـش و فناورى هـاى روز دنیا، در مسـیر 
خلق مجموعه اى نویـن و افتخار آفریـن در مجموعه 
شـرکت هاى توزیـع بـرق، همـگام بـا سـایر فعاالن 
عرصه صنعت بـرق کشـور گام برداشـته و طالیه دار 
خدمت رسـانى بـه هموطنـان بـه ویـژه سـاکنان 

پایتخت میهن اسـالمى باشـند.
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یازده برابر شدن تعداد مشترکان، نتیجه چهار 
دهه تالش در صنعت برق 

بررسـی  توانیـر،  روابـط عمومـى  بـه گـزارش 
و  انقـالب  ابتـداي  در  بـرق  صنعـت  آمارهـاي 
مقایسـه آن بـا شـاخص هاي ابتـداي انقـالب، 
بیانگـر 11 برابـر شـدن تعـداد مشـترکان بـرق 
کشـور اسـت. این آمارهمچنین بیانگر آن اسـت 
کـه هم اکنـون مشـترکان تهـران بـه تنهایـی 
از آمـار کل مشـترکان بـرق کشـور در ابتـداي 

انقـالب بیشـتر اسـت.
تنهـا   1357 سـال  پایـان  در  کـه  حالـی  در 
در  برقـی  مشـترك  399هـزار  و  سـه میلیون 
کشـور وجود داشـت، این تعـداد در سـال جاري 
بـه بیـش از 37میلیـون و 512هـزار مشـترك 
افزایـش یافته اسـت .بررسـی آمارهـاي صنعت 
بـرق و مقایسـه آن بـا شـاخص هـاي ابتـداي 
انقـالب، بیانگر رشـد 11 برابري تعداد مشـترکان 

بـرق کشـور اسـت.
بر همین اسـاس، آمار مشـترکان صنعـت برق به 
طـور میانگیـن در هر چهار سـال یک بار نسـبت 
به ابتداي انقالب، شـاهد رشـد چشـمگیري بوده 
اسـت. مقایسـه ایـن آمـار بـا تعـداد جمعیـت 
کل کشـور نیـز بیانگـر آن اسـت کـه بـا وجـود 
افزایـش حـدود 2/5برابـري کل جمعیت کشـور 
از ابتـداي انقالب تاکنـون، اما مشـترکان صنعت 
در  همچنیـن  شـده اند.  برابـر   11 کشـور  بـرق 
حـال حاضر تعـداد مشـترکان تهـران بـا حدود 
4/5میلیـون مشـترك، از کل آمـار مشـترکان 

بـرق در ابتـداي انقالب بیشـتر اسـت.
مشـترکان  تعـداد  می سـازد  خاطرنشـان 
صنعت بـرق بـه ترتیـب درابتـداي انقـالب تنها 
کـه  بـود  مشـترك  399هـزار  و  سـه میلیون 
ایـن تعـداد در پایـان سـال 92 بـه 30میلیـون و 

287هـزار و در پایـان دي مـاه بـه  37میلیـون و 
512هـزار مشـترك رسـیده اسـت.

آمارهـا نشـانگر آن اسـت  بررسـی  همچنیـن 
کـه تعـداد روسـتاهاي بـرق دار کشـور از 4367 
روسـتا در سـال 57 بـه 57644 در حـال حاضر 
رسـیده اسـت. ایـن آمـار بیانگـر آن اسـت کـه 
در ایـن طـول ایـن سـال ها، تعـداد روسـتاهاي 
بـرق دار کشـور بیـش از 13 برابـر افزایـش یافته 

اسـت.
تعـداد  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  آمـار  همیـن 
روسـتاهاي بـرق دار کشـور از ابتـداي انقـالب 
تـا مـرداد 92، به 54641 روسـتا رسـید کـه این 
آمار در پایـان دي ماه امسـال به 57644 روسـتا 

یافـت. افزایـش 
بـه  برق رسـانی  می سـازد،  خاطرنشـان 
روسـتاهاي بـاالي 20 خانوار در کشـور بـه اتمام 
حـال  در  بـرق  صنعـت  هم اکنـون  و  رسـیده 
برق رسـانی به روسـتاها و سـکونتگاه هاي پایین 

10 خانـوار اسـت.
همچنین تعداد روسـتاهاي برق دار شـده توسـط 
سیسـتم هاي خورشـیدي  نیـز تاکنـون بـه 241 

است. روسـتا 
در عیـن حـال بررسـی آمـار برق رسـانی بـه 
روسـتاها در جهـان و ایـران از فاصلـه معنـادار 
بیـش از 20 درصـدي ایـران بـا میانگیـن جهانی 
میانگیـن  کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد.  حکایـت 
برق رسـانی بـه روسـتاها در دنیـا هـم اکنـون 
79درصـد و در ایـران 99/7درصد اسـت که این 
آمار بـه خوبـی گویـاي تالش هـاي صورت گرفته 
خانه هـاي  بـه  بخشـیدن  روشـنایی  بـراي 
هموطنـان سراسـر کشـور بـه شـمار مـی رود.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اى تهران گفت: سد نم رود از 
جاذبه هاى گردشگرى شهرستان فیروزکوه مى باشد. این 
سد در 140 کیلومترى شرق استان تهران و در بخش ارجمند 

از توابع شهرستان فیروزکوه قرار گرفته است. 
یوسف رضاپور با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: ساخت 
سد زیباى نم رود به سال 1384 بر مى گردد که این سد 
مخزنى چند منظوره در ارتفاع 2022 مترى از سطح دریا 

احداث و در سال 1399 در شرف آب گیرى کامل قرار دارد. 
وى افزود: منظره فوق العاده این سد و ترکیب زیباى سد با کوه 
هاى اطراف دریاچه سد و آسمان زیباى منطقه ارجمند آن را 
به یک جاذبه گردشگرى چشم نواز تبدیل نموده است. جالب 
است بدانید آغاز مطالعات ساخت سد نم رود به سال 1340 
بر مى گردد. ارتفاع تاج سد نم رود از پى سد در حدود 84 متر 
مى باشد و ظرفیت مخزن سد 

حدود 135 میلیون متر مکعب برآورد مى شود.
وى با بیان اینکه احداث سد نم رود در راستاى 
مدیریت منابع آب گام بلندى در زمینه توسعه 
بخش ارجمند و شهرستان فیروزکوه در زمینه 
هاى مختلف مى باشد، گفت:  این سد مى تواند 
مسیر پیشرفت بخش ارجمند و روستاهاى اطراف را در زمینه 
صنعت و گردشگرى هموار نماید. صنعت گردشگرى خود مى 
تواند با سفر مسئوالنه گردشگران به این بخش، باعث رشد و 

ترقى آن در زمینه هاى مختلف شود. 
وى یادآور شد: رود دائمى و پر آب حبله رود از کوه هاى البرز 
و رود هاى گورسفید، دلیچاى، ساواشى، هویر، قزقانچى و نم 
رود سرچشمه مى گیرد. ترکیب رود هاى پر آب این منطقه از 
کشور به علت بارش هاى شدید برف در کوه هاى البرز، باعث 

پر آبى حبله رود شده است. 
رضاپور ادامه داد: مهار کردن سیالب این رود خروشان 

و انتقال آب ذخیره شده در مخزن سد به صورت 
تنظیم شده به مصارف پایین دست سد، از 

اهداف اصلى ساخت سد مخزنى نم رود بر 
روى این رودخانه مى باشد. 

وى خاطرنشان کرد: زیبایى هاى این سد، فضایى دلچسب 
و هیجان انگیز براى دوستاران طبیعت فراهم نموده است. 
مسیر حرکت حبله رود از روستاى فرح آباد آغاز شده و پس 
از گذشت از روستاهاى مختلف انزها، آتشان و دریابک و دیگر 
روستا ها و ملحق شدن رودهاى دیگر از جمله دلیچاى با طى 

مسافت کلى 240 کیلومتر به دشت گرمسار مى رسد.
وى در پایان گفت: لذت بردن از کنار رودخانه پر آب حبله 
رود در کنار آب و هواى خوب و منظره بى نظیر دریاچه سد 
نم رود، از جاذبه هاى اصلى بخش ارجمند مى باشد. روزهاى 
گرم فصل تابستان بسیارى از گردشگران ساعات زیادى را در 
کنار این رودخانه و سد مى گذارند. زیبایى این سد در تمامى 
فصول سال و نزدیکى آن به سایر جاذبه هاى گردشگرى 
بخش ارجمند از جمله روستاهاى سله بن، لزور، ورسخواران 
از  و دریاچه سیاهرود بسیارى 
دوستــاران گردشگـرى 
را بـراى یک سفره 
از  روزه  یـــک 
روانه  تهــران 
منطقه  ایـن 

مى کند.

در شرکت آب منطقه اى تهران صورت گرفت:
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



در اولیـن روز از دهـه فجـر چهـار پـروژه بزرگ در حـوزه آب 
منطقـه اى کردسـتان در قالب سـى ونهمین هفتـه از پویش 
هرهفته#الف-ب-ایـران بـا اعتبـارى بالـغ بـر 517 میلیارد 
تومـان بـا حضـور ویدئـو کنفرانسـى رئیـس جمهـور و وزیر 

نیرو بـه بهره بـردارى رسـید.
به گزارش روابط عمومى شـرکت آب منطقه اى کردسـتان، 
دکتر حسـن روحانى در آئین بهره بردارى از طرح هاى حوزه 

آب منطقه اى کردسـتان کـه به صـورت ویدیوکنفرانس، در 
قالـب هفته سـى ونهم پویـش هرهفته الـف -ب - ایـران در 
شـرکت آب منطقه اى کردسـتان انجام شـد، اظهار داشـت: 
باتوجـه بـه اهمیـت تامیـن آب شـرب سـالم و پایـدار براى 
مردم سـنندج، در سـال جارى 100 میلیارد ریـال به بخش 
آب شـرب سـنندج تخصیص یافتـه و تمام تالش خـود را در 

راسـتاى تامیـن اعتبار مـورد نیاز خواهیـم کرد.

وى بـا بیـان اینکـه هـر 50 روز یک سـدمخزنى ملـى در این 
دولـت افتتاح مى شـود، افـزود:  در دوران انقـالب 193 طرح 

افتتاح شـده اسـت.
وزیـر نیـرو در آئین افتتـاح چهل و نهمین سـد دولـت تدبیر 
و امیـد در کردسـتان، اظهـار کـرد: سـامانه جدیـدى بـراى 
مدیریـت آب کشـور تامیـن شده اسـت  و سـاختار جدیـد 

مدیریـت آب کشـور را نهایـى مى کنیـم.

رضا اردکانیان تصفیه خانه ى آب سـقز که از سـد چراغ ویس 
تامیـن مى شـود، به عنـوان چهـل و سـومین تصفیه خانه ى 
آب دولت تدبیر و امید براى تامین آب شهرسـتان سـقز وارد 

مـدار بهره بردارى مى شـود.
در ایـن مراسـم سـاختمان سـد مخزنـى رمشـت بـا هـدف 
تامین آب اراضى کشـاورزى پایین دسـت روسـتاى رمشت، 
محمدآبـاد و مارنج در قالب پویش هرهفتـه الف - ب - ایران 
افتتاح شـد. این سـد در حدود 70 کیلومترى شـهر سنندج 
و در شهرسـتان کامیـاران بخـش موچـش واقع شـده که از 
نوع خاکى همگن بر روى رودخانه رمشـت از سرشـاخه هاى 
سـیروان بوده و حجم کل مخـزن آن 5/8 میلیون مترمکعب 
اسـت. همچنین حجـم آب قابل تنظیم این سـد نیـز 6/84 

میلیـون مترمکعب اسـت.
سـرریز این سـد از نوع اوجـى آزاد به طول 158 متر اسـت و 
ارتفـاع این سـد بـه 30/7 متر مى رسـد و طول تـاج آن 431 
متـر و عـرض تـاج در باالترین نقطه بـه هفت متر مى رسـد.

از اهـداف این طـرح مى تـوان به مـواردى از جملـه،  کنترل 
و مهـار آبهاى مـرزى، تامین آب کشـاورزى به میـزان 500 
هکتـار بـراى اراضـى پایین دسـت، پیش بینـى تامیـن آب 
شـرب شهرسـتان موچـش، تامیـن نیـاز زیسـت محیطى 
رودخانـه بـه میـزان 0/7 میلیـون مترمکعـب در سـال و 
اشـتغال زایى مسـتقیم و غیرمسـتقیم  در زمینه هـاى 
باغـدارى، کشـاورزى، دامـدارى و پرورش ماهـى که معادل 

1300 نفـر اشـتغال زایى در سـد و شـبکه نـام بـرد.
یکـى از مهم ترین ویژگى هاى  احداث سـد رمشـت تاثیرات 
مثبـت آن بـر روى مسـائل اجتماعـى و اقتصـادى منطقـه 
اسـت کـه  نتیجه آن بهبـود و توسـعه 500 هکتـار از اراضى 
پایین دسـت خواهـد بود و با ایجـاد اشـتغال زایى 1300 نفر 
به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در زمینه هـاى باغدارى، 
کشـاورزى، دامـدارى و پـرورش ماهـى، زمینـه مهاجـرت 
معکـوس از شـهر بـه روسـتاها فراهـم مى شـود و باعـث 
آبادانـى روسـتاهاى محـدوده طـرح مى شـود. همچنین با 
توجه به تامین آب شـرب شـهر موچش و روسـتاى رمشت، 
کـه در صـورت انجام این مهم بـه نوبه خود باعث توسـعه 
و پیشـرفت محـدوده طـرح در آینـده نزدیک 

خواهـد شـد و 

کمک بسـزایى در پیشـرفت اقتصـادى منطقـه خواهد بود. 
از طـرف دیگـر باتوجـه بـه طبیعـت بکـر محـدوده طـرح و 
آبگیـرى سـد زمینـه فعالیت هـاى گردشـگرى در منطقـه 
را ایجـاد مى کنـد کـه نتیجـه آن اثـرات مثبـت فرهنگـى و 

اجتماعـى خواهـد بود.
سـاختمان شـبکه آبیـارى و زهکشـى سـد رمشـت نیـز بـا 
هدف تحت پوشـش قـرار دادن 563 هکتار از اراضى دشـت 
رمشـت محمدآبـاد و مارنج بـه بهره بـردارى رسـید. در این 
پـروژه لوله گـذارى بـا لولـه سـایز 700 میلیمتـر بـه طـول 
1400 متر انجام شـده و  بـا لوله پلى اتیلن از سـایز 160 الى 
710 میلیمتـر بـه طـول 8106کیلومتـر لوله گذارى شـده 
اسـت که بـراى اتمام ایـن پـروژه 15 میلیارد تومـان هزینه 
شـده و ایـن طرح مـى توانـد بـراى 500 نفـر اشـتغال زایى 

داشـته باشد.
یکـى دیگـر از پروژه هایـى کـه در قالـب سـى ونهمین هفته 
از پویـش #هرهفته-الف-ب-ایران افتتاح شـد آبرسـانى به 
شـهر سـقز از سـد چراغ ویس (تصفیه خانه شـماره 2 سقز) 
اسـت که ایـن طرح بـا دنبال کـردن اهدافى از جملـه انتقال 
و تصفیـه ى آب خـام ذخیـره شـده در پشـت دریاچـه سـد 
چـراغ ویـس با خـط انتقـال 31,5 کیلومتـر و به میـزان 33 
میلیـون مترمکعب در سـال براى تامین آب شـرب سـالم و 
پایدار شهرسـتان سـقز به عنـوان دومین شهرسـتان بزرگ 
اسـتان، با تعداد یک مخـزن 1000 مترمکعبـى و دو مخزن 
5000 مترمکعبـى، تا افق 1425، بهبود وضعیت معیشـتى 
بـا افزایـش تولیدات سـالیانه کشـاورزى، توسـعه همکارى 
مابین روسـتاییان و سـاکنین شهرى، توسـعه سطح علمى 
و فنـى سـاکنین بـا بهره گیـرى و آمـوزش نیروهـاى بومى 
در طـرح، افزایـش پیوندهـاى اجتماعـى در محـدوده طرح 

افتتاح شـد.
شبکه آبیارى و زهکشـى گاران (افتتاح بخشى از شبکه واقع 
در نواحـى عمرانـى یـک و دو) نیز یکـى دیگـر از پروژه هاى 
افتتـاح شـده در جریـان ایـن پویـش بـود کـه در راسـتاى 
محرومیت زدایـى و توسـعه پایـدار در اسـتان کردسـتان، 
سـد گاران در شهرسـتان مریوان، بـر روى رودخانه ى گاران 

از سرشـاخه هاى سـیروان 

احداث شـده اسـت. ایـن سـد از نوع سـنگریزه اى با هسـته 
رسـى و بـا ارتفـاع 62 متـر از پـى، طـول تـاج 504 متـر و 
حجـم کل مخـزن 92 میلیـون مترمکعـب بـا ظرفیـت آب 
قابـل تنظیـم 100/5 مترمکعب اسـت. از اهـداف این طرح 
مى تـوان به مهـار آبهاى مـرزى، تأمین آب شـرب درازمدت 
شـهر مریـوان و روسـتاهاى اطـراف، تأمین آب کشـاورزى 
اراضـى مسـتعد مـرزى بـراى توسـعه اراضـى کشـاورزى و 
محرومیـت زدایى در حـدود 4600 هکتـار و بهبود وضعیت 

زیسـت محیطـى اشـاره نمود. 
طـرح سـد و سـامانه و شـبکه ى گاران، مزایایـى از جملـه 
صـادرات محصـوالت کشـاورزى و دامـى بـه کشـورهاى 
همسـایه، تأمیـن آب شـرب درازمـدت شـهر مریـوان و 
روسـتاهاى اطـراف، اشـتغال زایى 8190 نفـر بـه صـورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم در زمینه هاى باغدارى، کشاورزى، 
دامـدارى و پرورش ماهـى و ایجاد زمینه هاى مناسـب براى 
فعالیت هاى گردشـگرى و توریسـم در منطقه را براى تحقق 
اهـداف اجتماعـى و اقتصـادى بـه دنبـال خواهد داشـت. 

الزم بـه ذکر اسـت احـداث طرح مذکـور تاثیـرات مثبتى بر 
روى مسـائل اجتماعى و اقتصادى منطقه دارد که در نتیجه 
بهبـود و توسـعه 4600 هکتـار از اراضى پایین دسـت سـد، 
زمینـه اشـتغال زایى در زمینه هـاى باغـدارى، کشـاورزى، 
دامـدارى و پـرورش ماهـى فراهـم شـده کـه خـود زمینـه 
مهاجـرت معکـوس از شـهر بـه روسـتاها را ایجـاد مى کند. 
از دیگـر اهـداف طـرح تامین آب شـرب پایدار شـهر مریوان 
و روسـتاهاى اطـراف اسـت کـه زمینه توسـعه  و پیشـرفت 
محـدوده طـرح در آینـده نزدیـک را فراهـم نمـوده و نقش 
بسـزایى در پیشـرفت اقتصـادى منطقـه خواهـد داشـت. 
بـا توجـه بـه طبیعـت بکـر محـدوده طـرح از دیگـر نتایـج 
اجتماعـى ایـن طـرح، اثـرات مثبـت فرهنگـى بـا توسـعه 

فعالیت هـاى گردشـگرى در منطقـه اسـت.

چهار پروژه بزرگ شرکت آب 
منطقه اى کردستان افتتاح شد

آرش آریانژاد- مدیرعامل شرکت آب منطقه اى کردستان

چهار پروژهچهار پروژه
منطقه اى منطقه اى 
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



ــت  ــش ظرفی ــه افزای ــاژ و خــط لول ــروژه ایســتگاه پمپ ــتان، پ ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــرى س ــزارش شــبکه خب ــه گ ب
ــور و غالمرضــا  ــاون اول رئیــس جمه ــرى مع ــا حضــور اســحاق جهانگی ــه فجــر ب ــه در ده ــال آب ML حمیدی کان

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــتاندار خوزس ــریعتى اس ش
ــر ثانیــه اســت. اجــراى  ــال شــهید چمــران احــداث شــده و ظرفیــت آن 1/2 مترمکعــب ب ایــن پــروژه روى کان
ــن  ــد. ای ــع مى کن ــه را رف ــروژه، مشــکل کمبــود آب کشــاورزى ســاکنان ســاحل چــپ منطقــه حمیدی ــن پ ای

ــد. ــارى را آبرســانى کن ــزار هکت ــاز دوم طــرح 550 ه ــد بخشــى از اراضــى ف ــن مى توان طــرح همچنی
ــر  ــش ســطح زی ــث افزای ــران باع ــال چم ــى کان ــاورزى و الیروب ــانى کش ــاژ آبرس ــن ایســتگاه پمپ ــاح ای افتت

ــود. ــه مى ش ــه حمیدی ــش گمبوع ــارى در بخ ــه هزار هکت ــدود س ــت ح کش

مدیر برنامه ریزى مخازن سدها و رودخانه هاى سازمان 
آب و برق خوزستان از هدایت 250 میلیون مترمکعب آب 

به تاالب بین المللى شادگان خبر داد.
على شریفى در گفتگو با شبکه خبرى سازمان آب و برق 
خوزستان با اشاره به سیالب پایین دست رودخانه مارون و 
جراحى، اظهار داشت: حدود 250 میلیون مترمکعب آب 
ناشى از سیالب رودخانه هاى اله و جراحى به تاالب بین 
المللى شادگان سرازیر شد. وى افزود: در پى بارش هاى 
بى سابقه ى نهم آذرماه در حوضه هاى مارون، اله و جراحى 
و متعاقب آن، طغیان رودخانه هاى فصلى و مسیل ها، 250 

میلیون مترمکعب آب از طریق سد انحرافى رامشیر به 
سمت تاالب شادگان هدایت شد، 185 میلیون مترمکعب 
از این آب از طریق کانال سیالب بر و مابقى از دریچه هاى 
سد انحرافى شهداى رامشیر به پایین دست سرازیر شده 

است.
مدیر برنامه ریزى مخازن سدها و رودخانه هاى سازمان آب 
و برق خوزستان بیان کرد: با توجه به بارندگى هاى مناسب 
در پایین دست و عدم نیاز زمین هاى کشاورزى به آب، 
بخش اعظم آب رها شده از سد رامشیر، در نهایت وارد 

تاالب بین المللى شادگان خواهدشد.

وى با اشاره به آمار ایستگاه هاى باران سنجى این سازمان 
در پایین دست سد مارون، عنوان کرد: در بارندگى اخیر 
که عمده ى آن روز یکشنبه نهم آذرماه رخ داده، ایستگاه 
کمپ جراحى 109، ایستگاه رامشیر 133,5، ابوطویج 
124، شادگان 102، جوکنک 128، تشان 115، میداوود 
میلیمتر   118.5 رودزرد   و   104 نظام  چم   ،124.5

بارندگى را ثبت کرده اند.
على شریفى ادامه داد: همچنین طى بارش اخیر و از ششم 
تا دهم آذرماه سال جارى، 75 میلیون مترمکعب در سد 

مارون و 12 میلیون مترمکعب در سد جره ذخیره شد.

معاون مطالعات پایه و طرح هاى جامع منابع آب سازمان آب 
و برق خوزستان گفت: کانال سیالب بر سد رامشیر با مهار 
2571 مترمکعب بر ثانیه دبى سیالب اخیر، از ورود این حجم 
از سیالب به رودخانه جراحى جلوگیرى و شهر شادگان را از 

خطر سیل نجات داد.
فراز رابعى با بیان اینکه تمام سیالب هاى باالدست کنترل شد 
و خوشبختانه خروجى به پایین دست نداشتیم، افزود: این 
کانال سیالب بر در سد رامشیر سال گذشته کامالً الیروبى 
و همین عامل موجب شد بتوانیم حجم 2100 مترمکعب بر 
ثانیه را از آن عبور داده و سیالب را مدیریت کنیم تا از آبگیرى 
پایین دست جلوگیرى شود. وى ادامه داد: این میزان بارش در 
سد رامشیر دبى 2571 مترمکعب بر ثانیه ایجاد کرده که در 

طول دوره آمارى 50 سال اخیر بى سابقه بوده است.
رابعى با اشاره به اینکه تمام حوضه مارون متاثر از توده بارشى 
بوده و بارش هاى قابل توجهى در باالدست و پایین دست این 
حوضه اتفاق افتاده است، افزود: در پایین دست این حوضه 

هم بارندگى ها بى سابقه بوده 
و در تمامى ایستگاه ها بیش 
از 100 میلیمتر بارندگى ثبت 
شده است. معاون مطالعات پایه 
و طرح هاى جامع منابع آب 
سازمان آب و برق خوزستان 
این  عمده  در  کرد:  اظهار 
ایستگاه ها بیش از 50درصد 
بارشى که باید در یک سال 
آبى دریافت مى شد، ظرف 24 

ساعت اتفاق افتاده است.
وى خاطرنشان کرد: طراحى 
سد  در  سیالب بر  کانال 
رامشیر توسط سازمان آب و 

برق خوزستان که به عنوان یکى از برکات جمهورى اسالمى 
ایران پس از انقالب یاد مى شود، باعث شد تا از ورود این حجم 

از سیالب به رودخانه جراحى و تحت تاثیر قرار دادن شهر 
شادگان جلوگیرى شود.

برق  و  آب  سازمان  آب  منابع  جامع  مطالعات  معاون 
خوزستان از رونمایى سامانه تعاملى تحلیلى منابع آب با 

هدف ساماندهى موضوع تخصیص منابع آب خبر داد
فراز رابعى در گفتگو با شبکه خبرى سازمان آب و برق 
خوزستان؛ اظهار داشت: تخصیص منابع آب در استان 
نیاز به یک نگرش همه جانبه و لحاظ نمودن متغیرهاى 
مختلف دارد که سامانه تعاملى تحلیلى منابع آب به 
ابعاد  تحلیل  و  نمایش  براى  قدرتمند  ابزارى  عنوان 
زمینه  در  تصمیم گیرى  و  گذارى ها  سیاست  مختلف 

تخصیص منابع آب کاربرد دارد. وى افزود: این سامانه به 
همت معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق 
خوزستان با بهره گیرى از توان داخلى توسعه یافته است 
که عالوه بر مکانیزه نمودن حسابدارى تخصیص منابع 
آب، قابلیت دسترسى به حجم قابل توجهى از تحلیل ها 
در بخش آبهاى سطحى، زیرزمینى و هواشناسى را فراهم 
آورده که به نوبه خود مى تواند نقش بسزایى در بهبود 

تصمیم گیرى ها داشته باشد.
برق  و  آب  سازمان  مدیرعامل  جلسه  این  ادامه  در 

خوزستان به اهمیت به کارگیرى چنین سامانه هایى در 
بخش هاى مختلف سازمان و توسعه سامانه در یک مدت 
از  نیز بهره گیرى  نیازهاى سازمان و  با  کوتاه متناسب 
تکنولوژى هاى روز را از نقاط قوت این سامانه برشمردند و 

از تالش هاى دست اندرکاران آن قدردانى کردند.
گفتنى است نقاط قوت سامانه تعاملى تحلیلى منابع آب، 
قابلیت اتصال به طیف وسیعى از بانک هاى اطالعاتى، 
اتصال به قوى ترین موتورهاى محاسباتى، قابلیت اتصال 

به میز کار الکترونیک و امنیت باال است.

به گزارش شبکه خبرى سازمان آب و برق خوزستان، دکتر رضا اردکانیان با اهداى لوح تقدیر از مشارکت و نقش ارزنده 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در تحقق اهداف پویش هرهفته-الف-ب-ایران تقدیر کرد.

در این تقدیرنامه خطاب به دکتر فرهاد ایزدجو آمده است: بواسطه نقش آفرینى موثر جنابعالى در تحقق اهداف پویش 
هرهفته-الف-ب-ایران در نیمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال 1399، از 

مشارکت و نقش ارزنده تان در این پویش قدردانى مى نماید.
همچنین در ادامه آمده است: رجاى واثق دارد در هفته هاى باقیمانده از این پویش در سال جهش تولید همچنان با شور 
و انگیزه بیش از پیش، تمام مساعى خود را در براى تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هر چه بیشتر  مردم 

شریف به کار خواهید گرفت.

چکیده اى از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در  ایامى که گذشت:
 آبرسانى کشاورزى با افزایش سه هزار 
هکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیه باحضـور 

معـاون اول رئیـس جمهـور

تقدیر وزیر نیرو  از نقش ارزنده مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در تحقق اهداف پویش
 هر هفته-الف-ب-ایران

هدایت 250 میلیون مترمکعب آب به تاالب بین المللى شادگان

کانال سیالب بر سد رامشیر، شهر شادگان را از خطر سیل نجات داد

سامانه تعاملى تحلیلى منابع آب رونمایى شد

فرهاد ایزدجو- مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان

ــت  ــش ظرفی ــه افزای ــاژ و خــط لول ــروژه ایســتگاه پمپ ــتان، پ ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــرى س ــزارش شــبکه خب ــه گ ــت ب ــش ظرفی ــه افزای ــاژ و خــط لول ــروژه ایســتگاه پمپ ــتان، پ ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــرى س ــزارش شــبکه خب ــه گ ب
ــور و غالمرضــا  ــاون اول رئیــس جمه ــرى مع ــا حضــور اســحاق جهانگی ــه فجــر ب ــه در ده ــال آب ML حمیدی ــال آب MLکان MLکان

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــتاندار خوزس ــریعتى اس ش
ــال شــهید چمــران احــداث شــده و ظرفیــت آن  ایــن پــروژه روى کان

ــن  ــد. ای ــع مى کن ــه را رف ــروژه، مشــکل کمبــود آب کشــاورزى ســاکنان ســاحل چــپ منطقــه حمیدی ــن پ ای
ــاز دوم طــرح  ــد بخشــى از اراضــى ف ــن مى توان طــرح همچنی

ــر  ــش ســطح زی ــث افزای ــران باع ــال چم ــى کان ــاورزى و الیروب ــانى کش ــاژ آبرس ــن ایســتگاه پمپ ــاح ای افتت
ــود. ــه مى ش ــه حمیدی ــش گمبوع ــارى در بخ ــه هزار هکت ــدود س ــت ح کش

چکیده اى از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در  ایامى که گذشت:چکیده اى از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در  ایامى که گذشت:
 آبرسانى کشاورزى با افزایش سه هزار  آبرسانى کشاورزى با افزایش سه هزار 

هکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیههکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى هکتـارى سطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیهسطـح زیـرکشت در حمیدیه
معـاون اول رئیـس جمهـورمعـاون اول رئیـس جمهـورمعـاون اول رئیـس جمهـور
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



نسخه اولیه اپلیکیشن سواد آبى براى آزمون فنى و بازخوردگیرى، به صورت محدود منتشر شد

سازمان آب و برق خوزستان رتبه اول فعالیت در فضاى مجازى را در دومین جشنواره 
ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت آب و برق کشور کسب کرد. در دومین جشنواره 
ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت آب و برق کشور، آثار 132 شرکت از صنعت آب و برق 

در 14 محور مورد داورى قرار گرفت.
ارزیابى این جشنواره در 14 محور زیر صورت گرفت: 

1. انتشارات و مستندسازى
2. ارتباط درون سازمانى

3. فعالیت در فضاى مجازى
4. ارتباط با پایگاه خبرى وزارت نیرو (پاون)

5. ارتباط با رادیو تلویزیون اینترنتى
6. فرهنگ سازى و آموزش همگانى

7. تبلیغات محیطى و رسانه اى

8. ارتباط با رسانه ها (دیدارى، شنیدارى، مکتوب و مجازى)
9. جشنواره و نمایشگاه

10. آموزش همکاران روابط عمومى و اصحاب  رسانه
11. مدیریت و برنامه ریزى
12. پژوهش و افکارسنجى

13. نوآورى و خالقیت
14. پویش هرهفته الف ب ایران

 
به صورت  نیرو  وزیر  باحضور  امروز چهارشنبه  که  این جشنواره  پایانى  آیین  در 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، برترین ها در موضوعات مختلف معرفى و از آنها تقدیر شد 
که در این بین از سازمان آب و برق خوزستان به پاس کسب رتبه اول فعالیت در فضاى 

مجازى تقدیر شد.

براساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته براى پیشبرد طرح 
سواد آبى متناسب با شرایط ناشى از اقدامات پیشگیرانه 
شیوع ویروس کرونا، بسترهاى مجازى مربوط به طرح، 
در طول ماه هاى اخیر، در دست تدارك و راه اندازى بوده و 
وب سایت سواد آبى به آدرس www.savadabi.ir گام 

نخست این اقدامات بوده است.
به گزارش شبکه خبرى سازمان آب و برق خوزستان به نقل 
از شبکه خبرى آب ایران، در ادامه مسیر توسعه ابزارها و 
بسترهاى آموزش مجازى براى گسترش آموزش هاى آبى، 
راه اندازى اپلیکیشنى ملى همراه با زیربخش هاى استانى، 
متوسطه  و  (داناب)  اول  متوسطه  آموزان  دانش  ویژه 

دوم (انسان و محیط زیست) در دستور کار قرار گرفت و 
برنامه نویسى و طرحى این اپلیکیشن، توسط مشاور ملى 
طرح (آبانگاه) دنبال شد و مطابق با برنامه زمان بندى 
مندرج در شیوه نامه طرح سواد آبى، در ابتداى آبان ماه، 
براى بازخوردگیرى از مخاطبان و نیز آزمون فنى، در 

اختیار گروه محدودى قرار گرفته است.
این گزارش مى افزاید، این اپلیکیشن، در چند بخش، 
اصلى ترین مسائل آبى را ترسیم نموده و ضمن معرفى 
منابع و مصارف آب، به ارائه مفاهیم و دانستى ها و همچنین 
موضوع محورى سال (ارزش آب با تاکید بر ابعاد اقتصادى) 
مى پردازد. همچنین زمینه برگزارى مسابقاتى جذاب و 

نیز بازدیدهاى مجازى آبى در این اپلیکیشن فراهم بوده 
و بخشى نیز براى امکان محاسبه آب مصرفى فرد در دو 
بخش آب مجازى و آب مصرفى مستقیم تدارك دیده شده 

است.
این اپلیکیشن که با حمایت سازمان آب و برق خوزستان و 
تحت نظارت دفتر روابط عمومى شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، تنظیم و طراحى گردیده است؛ در هفته هاى پیش 
رو و پس از اعمال اصالحات الزم براساس بازخوردهاى 
دریافتى از مخاطبان اولیه، آماده انتشار در سطح گسترده 
شده و براى بارگذارى مطالب به تفکیک استان ها، در 
اختیار نمایندگان شرکت هاى آب منطقه اى قرار مى گیرد.

سازمان آب و برق خوزستان رتبه اول، دومین جشنواره   ارزیابى روابط 
عمومى هاى صنعت آب و برق کشور شد

مهندس سید محسن حسینى- مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گلستان

افتتـاح و کلنگ زنـى 126 پـروژه 
عمرانى شرکت آب منطقه اى گلستان 

در دهه مبارك فجر

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گلستان از افتتاح و کلنگ زنى 
126پروژه شرکت آب منطقه اى گلستان در دهه مبارك فجر با 

اعتبارى بالغ بر 69 میلیارد تومان خبرداد.
به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه اى گلستان، مهندس 
سید محسن حسینى با اعالم این خبر اظهار کرد: از این 126 پروژه، 
تعداد 96پروژه با اعتبار 47 میلیارد تومان افتتاح، و 30پروژه با اعتبار 

22 میلیارد تومان، کلنگ زنى شد.
وى بیان کرد: در بخش تامین آب 11پروژه، در بخش بهبود 
بهره بردارى و حفاظت از منابع آب 29پروژه، و 25پروژه قابل 
کلنگ زنى شد. همچنین در بخش مهندسى رودخانه ها و سواحل 

نیز 56پروژه افتتاح و 5 پروژه کلنگ زنى شد.
مهندس حسینى بیان کرد: بازسازى ایستگاه هیدرومترى سد 
گلستان، بازسازى کانال ها و زهکش هاى شبکه آبیارى بوستان، 
بهبود و ترمیم مخازن فرعى شبکه وشمگیر، عملیات تثبیت بستر 
رودخانه خرمارود، تکمیل و بازسازى سدهاى انحرافى استون آباد، 
وطنا و بنفش تپه، مرمت و بازسازى دریچه هاى سد وشمگیر و 
بهبود و توسعه شبکه سد وشمگیر از جمله پروژه هاى شرکت آب 
منطقه اى استان در دهه مبارك فجر سال جارى است که افتتاح و 

کلنگ زنى شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان همچنین افزود: عملیات 
الیروبى و ساماندهى رودخانه هاى شهرستان گرگان، الیروبى 
و ساماندهى مسیل گرمابدشت، باغ گلبن و ربیع کال، الیروبى و 

ساماندهى رودخانه اوغان در شهرستان گالیکش، مرمت و بازسازى 
دریچه هاى تحتانى سد نگارستان، الیروبى رودخانه قره سو 

در بازه هاى مختلف، الیروبى رودخانه گرگانرود در 
بازه هاى مختلف، الیروبى و ساماندهى مسیل 

و  نرماب 

ساماندهى رودخانه اوغان در شهرستان گالیکش، مرمت و بازسازى 
دریچه هاى تحتانى سد نگارستان، الیروبى رودخانه قره سو 

در بازه هاى مختلف، الیروبى رودخانه گرگانرود در 
بازه هاى مختلف، الیروبى و ساماندهى مسیل 

و  نرماب 

 پـروژه پـروژه
عمرانى شرکت آب منطقه اى گلستان عمرانى شرکت آب منطقه اى گلستان عمرانى شرکت آب منطقه اى گلستان 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گلستان:

بازسازى ایستگاه هاى هیدرومترى لزوره و جنگلده از 
دیگر پروژه هاى شرکت آب منطقه اى استان در دهه 

مبارك فجر سال جارى است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان در ادامه در خصوص سد در 
حال ساخت آقدکش در شمال شرق شهرستان آق قال گفت: هدف 
اصلى از احداث سد آقدکش بر روى رودخانه گرگانرود در باالدست 
شهرستان آق قال، مدیریت و کنترل سیالب و انحراف آن از بستر 
اصلى رودخانه گرگان رود، استفاده بهینه از بخشى از آورد سیالبى 
گرگانرود از طریق انحراف و ذخیره در مخازن، تامین آب صنعت 

وکشاورزى منطقه، توسعه آبزى پرورى و گردشگرى است.
مهندس حسینى با بیان اینکه سد اقدکش در حال حاضر 30درصد 
پیشرفت فیزیکى دارد، اظهار کرد: این سد براى اتمام کار به 200 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تالش مى کنیم در سال آینده بخشى 

از این اعتبار تأمین شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گلستان گفت: سد آقدکش که سال 
87 مطالعات آن انجام شد، از سال 91 آغاز به کار کرد، اما اعتبارات 
آن ناچیز بود که طى دو سال گذشته حدود 25 میلیارد تومان براى 
آن تامین اعتبار شد و اکنون 30درصد پیشرفت فیزیکى دارد. 
وى افزود: بر اساس مطالعات، اگر سیالبى با پیک 800 مترمکعب 
از تمامى رودخانه هاى ورودى به گرگانرود سرازیر شود، 400 
مترمکعب آن قبل از رسیدن به سد آقدکش یا منحرف مى شوند و یا 

در سدهاى دیگر جمع آورى خواهدشد و سد آقدکش در صورت 
 170 مى تواند  تکمیل 

مترمکعب 

از  باقیمانده سیل را  با سد انحرافى و کانال ها و مخازن جمع آورى 
و توزیع نماید.

مهندس حسینى تصریح کرد: مهم ترین پروژه در بخش آب استان 
سد نرماب است که امیدواریم ابتداى سال آینده به آبگیرى برسد.

وى در خصوص این پروژه اظهار کرد: از مهم ترین اقدامات در زمان 
دولت یازدهم و دوازدهم در عملیات اجرایى سد نرماب  احداث 
دیوار آب بند از 45درصد به 90درصد و اجراى تونل انحراف آب به 
تعداد دو رشته و اجراى سرریز  از پیشرفت 50درصد به 100درصد، 
از  نرماب  به  چهل چاى  رودخانه  آب  انتقال  تونل هاى  احداث 
38درصد به 98درصد، احداث بدنه سد از 35درصد به 78درصد، 
ساخت و اسکان روستائیان جنگلده پائین از 15درصد به 100درصد 
و احداث جاده جایگزین از 10درصد به 35درصد و کلنگ زنى 

احداث سایت اسکان روستاى جنلگده باال بوده است.
مهندس حسینى افزود: دومین اقدام مهم در راستاى سیل و توجه 
به اراضى کشاورزى که توسط این شرکت در حال انجام است، 42 

اولویت دار  اراضى  زهکشى  هکتار  هزار 
شمال استان است که امیدواریم 

50درصد آن تا پایان دولت 
تمام شود.
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به گزارش روابط عمومى شرکت آب منطقه اى همدان، 
منصور ستوده مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک ایام 
اهللا دهه فجر و والدت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آب 
یکى از اساسى ترین عوامل توسعه هر کشور است که عالوه 
بر نیاز آشامیدن، رونق کشاورزى، صنعت و عمران وابسته به 
آن است. خوشبختانه با اجراى پروژه هاى بسیارى که از آغاز 
انقالب اسالمى ایران انجام شد، هم آب شرب بخش اعظمى 
از مناطق کشور تامین شد و هم صنایع بزرگ و کوچک 
راه اندازى شد و آب مورد نیاز کشاورزى نیز با برنامه ریزى در 

اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفت.
ستوده افزود: در سال هاى اخیر با تالش و کوشش همکاران 
ما در شرکت آب منطقه اى و شرکت منابع آب ایران و وزارت 
نیرو، هر سه سال یک سد در همدان به بهره بردارى رسیده 
است. روزهاى پایانى شهریور سال جارى با حضور وزیر نیرو 
سد نعمت آباد اسدآباد افتتاح شد تا 450 هکتار از اراضى 
کشاورزى را سیراب کند و جلوه اى نوین از گردشگرى آبى 

در استان ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان همدان افزود: موضوع 
دیگرى که در سال جارى با جدیت پیگیرى شد و به سرانجام 
رسید، بحث آبرسانى از سد کالن به شهر مالیر است که به 
زودى افتتاح خواهد شد. طبق پیش بینى انجام شده جمعیت 
مالیر در سال 1415 به 330 هزار نفر خواهد رسید و طبیعى 
است که 27 حلقه چاهى که اکنون آب شرب را تامین مى کند 
پاسخگو نخواهد بود. بنابرین براى تامین نیاز آبى 30میلیون 
مترمکعب خط آبرسانى از سد کالن به شهر مالیر احداث شد 
تا 12میلیون مترمکعب از این نیاز آبى تامین شود. سد کالن 
مالیر با مساحت 384 کیلومتر مربع و طول دریاچه 490 متر 

با حجم مخزن 45 میلیون مترمکعب ساخته شده است.
وى با بیان اینکه هم اینک بیش از 41میلیون مترمکعب آب 
پشت این سد قرار دارد اضافه کرد: 758میلیارد ریال براى 
ساخت این سد هزینه شده و قرار است 22میلیون مترمکعب 

آب را تنظیم کند.

ستوده ادامه داد: این 22میلیون مترمکعب شامل 12میلیون 
متر مکعب آب آشامیدنى مورد نیاز شهر مالیر و روستاهاى 
مسیر، نیم میلیون مترمکعب آب مورد نیاز شهرك صنعتى 
سهند، چهارمیلیون مترمکعب حقابه کشاورزى پایین دست 

و 5/5میلیون مترمکعب حقابه محیط زیست است.
وى گفت: تصفیه خانه آب آشامیدنى در پایین دست سد 
کالن مالیر با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه ساخته شده است که 
به طور متوسط 380 لیتر در ثانیه را هم اینک مى تواند براى 

شهر مالیر تصفیه و تامین کند.
داد: حدود  ادامه  استان همدان  مدیرعامل آب منطقه اى 
265 لیتر از 380 لیتر در ثانیه براى مخزن پیش بینى شده 
در مجاور سپاه است که 80 درصد آب آشامیدنى مورد نیاز 
شهر مالیر را تامین مى کند و 115 لیتر آن نیز براى مخزن 

پیر ویالن است.
ستوده بیان کرد: ساخت تصفیه خانه آب مالیر با قیمت اولیه 
40میلیارد ریال توسط بخش خصوصى در دستور کار قرار 
گرفت اما این طرح با هزینه کرد دوهزار میلیارد ریال و با 

95درصد پیشرفت اجرا شده است.
وى خاطر نشان کرد: شهریور امسال تیمى از دفتر نظارت و 
بهره بردارى آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه مالیر بازدید 
کرد تا مقدمات بهره بردارى تجارى از این طرح تهیه شد. 
مدیرعامل آب منطقه اى استان همدان اضافه کرد: همچنین 
کیفى  آزمایش  سرمایه گذار،  و  آبفا  شرکت  همکارى  با 
تصفیه خانه آب نیز انجام شد و با توجه به مطلوب بودن 
کیفیت آب، تصفیه خانه درحال شروع بهره بردارى تجارى 

است.
ستوده اظهار داشت: 12میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز 
شهر با اجراى 38 کیلومتر خط آبرسانى از سد کالن به شهر 
مالیر منتقل مى شود که تاکنون با هزینه کرد 573 میلیارد 

ریال 37 کیلومتر از این طرح اجرا شده است.
وى افزود: تست بهره بردارى، کنترل نشت و ضد عفونى با 
ُکلر طرح خط آبرسانى آب به مالیر صورت گرفت و براى یک 

کیلومتر باقى مانده از این طرح در داخل شهر نیز پیمانکاران 
ساخت شیرآالت و اجرا از طریق مناقصه انتخاب شدند.

مدیرعامل آب  منطقه اى استان همدان گفت: برق رسانى به 
طول 26 کیلومتر با 70درصد پیشرفت در حال اجرا است و با 
توجه به ناپایدارى برق در برخى نقاط مقرر شد شرکت برق 
نسبت به دو مداره کردن آنها به طول هشت کیلومتر اقدام 

کند.
آب شرب  سامانه  شده  هزینه  اعتبارات  مجموع  ستوده 
مالیر شامل سد کالن با 100درصد پیشرفت 758میلیارد 
ریال، خط آبرسانى با بیش از 90درصد 573میلیارد ریال و 
تصفیه خانه آب شرب با 95درصد پیشرفت حدود دوهزار 
میلیارد ریال عنوان کرد. سد کالن مالیر در 30 کیلومترى 
جنوب شهر مالیر احداث شده و 45میلیون متر مکعب حجم 

آب این سد است.
مدیرعامل آب  منطقه اى استان همدان ضمن اشاره به صدور 
مجوز تضمین نامه 337میلیارد تومان سرمایه گذارى در سد 
گرین نهاوند گفت: در صورت اجراى طرح سابق سد گرین، 

چشمه گاماسیاب غرق مى شد.
گفت:  همدان  استان  منطقه اى  آب  شرکت  مدیرعامل 
در گذشته قرار بود سد گرین با حجم مخزن 40 میلیون 
مترمکعب ساخته شود تا بتواند 118میلیون مترمکعب آب 
را تنظیم کند، اما طرح مذکور چند مشکل داشت؛ یکى از 
نکات مهم این بود که اگر این سد با آن شرایط و حجم ساخته 
مى شد، چشمه گاماسیاب غرق مى شد. دیگر اینکه این امکان 
وجود داشت که آب از کارست هاى کوه هاى گرین فرار کند 

و خارج شود.
ستوده ادامه داد: بنابرین بررسى وضعیت و اجراى سد را 
مجدد در دستور کار قرار دادیم، مقرر شد مشاور در طرح 
سد گرین بازنگرى کند و سد با حجم بدنه و حجم مخزن 
کوچکترى ساخته شود تا این مشکالت را نداشته باشد. 
خوشبختانه یکى از مشاوران خوب در این پروژه انتخاب شد.  
مطالعات بازنگرى سد انجام شد و سد با مولفه هاى جدید 

تعریف شد.
وى افزود: مولفه هاى جدید که شامل حجم مخزن 10میلیون 
مترمکعبى با حجم تنظیمى 22/1میلیون مترمکعب آب 
شرب و صنعت است و همینطور سیستم انحراف که در طرح 
قبل تونلى به طول تقریبى یک کیلومتر بود اما در طرح جدید 
سیستم انحراف کالورت بتنى به طول تقریبى 350 متر است.

گفت:  همدان  استان  منطقه اى  آب  شرکت  مدیرعامل 
پس از اتمام مطالعات در پى سرمایه گذار و تضمین دولت 
براى پرداخت بودیم. به همین علت به موازات تالش براى 
جذب سرمایه گذار براى جلوگیرى از متوقف شدن پروژه و 
همچنین کسب پیشرفت فیزیکى، پیمانکار انتخاب شد. در 
نهایت از طریق سه بانک عامل شرکت سازآب کیان پاد به 
عنوان پیمانکار و بانک هاى کشاورزى، صادرات و تجارت به 

عنوان سرمایه گذار این پروژه انتخاب شدند.
گفتنى است: پیش از این تضمین نامه مجوز ماده 56 قانون 
الحاق موادى به قانون تنظیم بخشى از مقررات دولت 1387 
براى پروژه سد گرین با رقم 337میلیارد تومان از طرف 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

صادر شد.
وى افزود: یکى از مهم ترین اقدامات این شرکت حفاظت از 
منابع آبى و به ویژه آب هاى زیرزمینى است که در این راستا 

20 حلقه چاه نیروگاه شهیدمفتح پلمپ شد و پساب تصفیه 
شده شهر همدان به آنجا منتقل شد، همینطور براى تامین 
آب منطقه ویژه اقتصادى جهان آباد و پتروشیمى هگمتانه 
نیز پساب اختصاص یافت. با به کارگیرى اقدامات مختلفى 
از این دست و مسدودکردن چاه هاى غیرمجاز و نصب کنتور 
و محدودکردن مصرف چاه هاى مجاز توانستیم از اُفت بیشتر 
هیدروگراف آب هاى زیرزمینى جلوگیرى کنیم و حتى در 

برخى از دشت ها وضعیت این گراف ها را بهبود ببخشیم.
ستوده اعالم کرد: کبودراهنگ با 129 حلقه چاه بیشترین، 
و فامنین با سه حلقه چاه، کمترین تعداد انسداد چاه هاى 
غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند و شهرستان همدان نیز 

با انسداد 123چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى همدان بیان کرد: با اجراى 
طرح تعادل بخشى از ابتدا تا کنون در همدان، نزدیک به 
5868 حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب المنفعه شده است 

و از برداشت 360میلیون مترمکعب در مصرف آب هاى 
زیرزمینى جلوگیرى به عمل آمده است.

مدیــرعامـل شــرکت 
منطقـــه اى  آب 

همــدان با 

اشاره به اینکه گروه هاى گشت و بازرسى به طور شبانه روزى 
 15 کرد:  عنوان  مى کنند  بازرسى  را  استان  دشت هاى 
گروه گشت و بازرسى در راستاى نظارت بر چاه هاى مجاز، 
جلوگیرى از حفر چاه هاى غیرمجاز و برداشت شن و ماسه 
از رودخانه هاى استان به طور شبانه روز دشت ها را کنترل 
مى کنند. ستوده بیان کرد: با چاه هاى مجاز استان که برداشت 
بیشتر از پروانه بهره بردارى دارند نیز برخورد مى شود تا در 
راستاى حفاظت از منابع آبى استان همدان گام هاى اساسى 

و جدى برداشته شود.
از  مدیرعامل شرکت آب منطقه اى همدان عنوان کرد: 
ابتداى امسال تاکنون 418 کنتور هوشمند بر روى چاه هاى 
مجاز نصب شده است و بر اساس پیش بینى برنامه اقتصاد 
مقاومتى تا پایان سال 1399 ، تعداد این کنتورها به 500 

عدد مى رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى همدان اعالم کرد:

تامین آب شهر مالیر با 
اجراى 38 کیلومتر خط 
آبرسانى از سد کالن به 

این شهر
مهندس منصور ستوده- مدیرعامل آب منطقه اى استان همدان
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مهندس على محمدى-  مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى بوشهر

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى بوشهر در 
مصاحبه اى به تشریح طرح هاى اجرایى این شرکت 

در ایام اهللا دهه فجر پرداخت.
به گزارش روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى 
بوشهر، مهندس على محمدى گفت: یکى از برنامه هاى 
مهم شرکت آب منطقه اى بوشهر در حوزه تامین آب، اتکا 
به منابع داخلى از جمله شیرین سازى آب دریا و مهار 
روان آب هاى فصلى براى تامین نیازهاى استان به ویژه 

مصارف شرب است.
وى افزود: در همین راستا عالوه بر تخصیص و جانمایى 
بوشهر،  استان  پهنه ى  سراسر  در  آب شیرین کن   16
سد  چندین 

بهره بردارى از بند محور 14 
شبانکاره در دهه مبارکه فجر

مهندس على محمدى طرح هاى اجرایى شرکت آب منطقه  اى بوشهر را 
تشریح کرد:

کوچک و بزرگ نیز براى تامین آب شرب 
استان در حال ساخت است. وى با اشاره 
سد  گفت:  مذکور  سدهاى  ظرفیت  به 

باغان با حجم مخزن 32 میلیون مترمکعب، 
سد اخند با حجم مخزن دو میلیون مترمکعب 

و سد ارغون با حجم مخزن 1/8 میلیون مترمکعب از 
جمله سدهاى با تخصیص شرب هستند.

مهندس على محمدى در بخش دیگرى از اظهارات خود 
سیالب  کنترل  پروژه هاى  ساخت  اهمیت  به  اشاره  با 
شبانکاره  محیطى  ویژگى هاى  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
آبراه هاى  و  مسیل ها  وجود  و  دشتستان  شهرستان  در 
فراوان در این بخش، وقوع سیالب همواره خطرى جدى 
براى کانون هاى جمعیتى و زیرساخت هاى این منطقه 

محسوب مى شود.
این  تمام  در  انجام شده  با مطالعات  بیان کرد:  وى 
آبراه ها، ضرورت ساخت 18 سازه کوچک و بزرگ 
تعیین شد و بر اساس اولویت بندى انجام شده، 
عملیات اجرایى بندهاى محور 10، 12 و 14 

آغاز شد.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى 

بوشهر با اشاره به بهره بردارى 
شهریور  در   12 محور  بند  از 

ماه سال 1398 افزود: هم اکنون و در ایام 
مبارك دهه فجر، بند محور 14 نیز آماده بهره بردارى 
شده است و به عنوان خدمتى دیگر به مردم شهرستان 

دشتستان ارائه مى شود.
على محمدى خاطرنشان کرد: عملیات اجرایى این بند 
در هفته دولت سال گذشته آغاز شد و طبق برنامه ریزى 

انجام شده در طول 18 ماه به پایان رسید.
محمدى با اشاره به مشخصات فنى این بند گفت: بند 
محور 14 شبانکاره از نوع سنگ و مالت با ارتفاع 16 متر، 
طول تاج 60 متر و حجم ذخیره 300 هزار مترمکعب 

است.
سیالب  کنترل  سازه هاى  تکمیل  کرد:  تصریح  وى 
منطقه شبانکاره موجب کاهش خسارات وارده به اراضى 

مهندس على محمدى-  مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى بوشهر

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى بوشهر در 
مصاحبه اى به تشریح طرح هاى اجرایى این شرکت 

به گزارش روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى 
بوشهر، مهندس على محمدى گفت: یکى از برنامه هاى 
مهم شرکت آب منطقه اى بوشهر در حوزه تامین آب، اتکا 
به منابع داخلى از جمله شیرین سازى آب دریا و مهار 

بهره بردارى از بند محور 14بهره بردارى از بند محور 1414بهره بردارى از بند محور 14بهره بردارى از بند محور بهره بردارى از بند محور 1414
دهه مبارکه فجرشبانکاره در دهه مبارکه فجردهه مبارکه فجرشبانکاره در دهه مبارکه فجردهه مبارکه فجردهه مبارکه فجر

را شرکت آب منطقه  اى بوشهر را شرکت آب منطقه  اى بوشهر را  شرکت آب منطقه  اى بوشهر مهندس على محمدى طرح هاى اجرایى شرکت آب منطقه  اى بوشهر مهندس على محمدى طرح هاى اجرایى 
تشریح کرد:

کوچک و بزرگ نیز براى تامین آب شرب 
استان در حال ساخت است. وى با اشاره 
سد  گفت:  مذکور  سدهاى  ظرفیت  به 

32باغان با حجم مخزن 32باغان با حجم مخزن 32 میلیون مترمکعب، 
سد اخند با حجم مخزن دو میلیون مترمکعب 

و سد ارغون با حجم مخزن 1/8 میلیون مترمکعب از 
جمله سدهاى با تخصیص شرب هستند.

بوشهر با اشاره به بهره بردارى 
شهریور  در   12 محور  بند  از 

کشاورزى منطقه، جاده ها و تاسیسات زیربنایى و شبکه 
آبیارى و زهکشى شبانکاره خواهدشد.

بیان  بوشهر  منطقه اى  آب  سهامى  شرکت  مدیرعامل 
کرد: شروع عملیات اجرایى ساختمان ادارى منابع آب 
شهرستان هاى جم، تنگستان و دیلم، از دیگر پروژه هاى 

این شرکت در دهه فجر است.
گفتنى است استان بوشهر، یکى از استان هاى مرزى کشور 
و در پایین دست دو حوضه آبریز مند و حله قرار دارد. این 
استان از دیرباز مرکز تولید خرما در جنوب کشور بوده و 
کانال آبیارى حاج مهدى با قدمت بیش از 300 سال و 
همچنین بند انحرافى سعدآباد و شبکه آبیارى پایاب آن 
با قدمت هشتاد سال به عنوان قدیمى ترین شبکه آبیارى 

مدرن کشور، گواهى بر این مدعاست.
این استان ساحلى در دهه هاى گذشته همواره با مشکل 
کنترل روان آب هاى تخلیه شده به دریا مواجه بوده و تنها 
سد بزرگ در حال بهره بردارى آن، سد شهید رییسعلى 

دلوارى است که در سال 1386 افتتاح شد.
از  بیشتر  هرچه  بهره بردارى  براى  و  گذشته  دهه  در 
سیالب هاى فصلى و تامین پایدار آب شرب، کشاورزى و 
صنعت در استان بوشهر، طرح هاى بسیارى به بهره بردارى 

رسیده و پروژه هاى متعددى نیز آغاز شده است.
از جمله این طرح ها، سد تنگ ارم در شهرستان دشتستان 
است که در سال 1397 به بهره بردارى رسید. این سد با 
هدف کنترل سیالب، تامین آب شرب منطقه و تغذیه 
سفره هاى آب زیرزمینى احداث شده است. در زمستان 
سال 1398 و پاییز 1399 در پى بارندگى هاى انجام شده، 
صددرصد از ظرفیت چهار میلیون مترمکعبى این سد، 
آبگیرى شده و براى استفاده در بخش شرب در اختیار 

شرکت آبفاى استان قرار گرفته است.
از سدهاى کوچک  دیگر  یکى  نیز  قیزقلعه دشتى  سد 
استان بوشهر است که در سال 1398 و در قالب پویش 

ملى # هر هفته_ الف_ ب_ ایران به بهره بردارى رسید. 
این سد با حجم مخزن 1/2میلیون متر مکعب و حجم 
تنظیم ساالنه سه میلیون مترمکعب، براى کنترل سیالب 
و تغذیه آبخوان دشت پلنگ به بهره بردارى رسید. و تاج 
این سد نیز بخشى از جاده دسترسى و مسیرخط انتقال 

آب به سد بزرگ دشت پلنگ است.
شهرستان  در  شبانکاره  دوازده  محور  بند  همچنین 
دشتستان و افزایش ظرفیت سد سنا در شهرستان دشتى 
به 1/2 میلیون مترمکعب از دیگر پروژه هاى بهره بردارى 

شده این شرکت است.
در حال حاضر چهار سد بزرگ در استان بوشهر در حال 
با حجم مخزن 270 میلیون  ساخت است. سد دالکى 
با  با پیشرفت فیزیکى 32درصد، سد خاییز  مترمکعب 
حجم مخزن 16 میلیون مترمکعب با پیشرفت فیزیکى 
70درصد، سد باغان با حجم مخزن 32میلیون مترمکعب 
و پیشرفت فیزیکى بیش از 37درصد و سد دشت پلنگ با 
حجم مخزن 150 میلیون مترمکعب و پیشرفت فیزیکى 
10درصد. یکى از رویکردهاى مدیریت منابع آب در استان 
بوشهر، تامین آب شرب از منابع داخلى استان است. در 
همین راستا سدهاى کوچک و بندهاى ذخیره اى مثل 

سد اخند، سد ارغون، سد کالکل، سد کاردنه، سد آبپا و 
پروژه هاى کنترل سیالب شبانکاره در حال ساخت 

است که بخشى از آنها به طور خاص براى تامین 
آب شرب مناطق پیرامونى خود و برخى دیگر 
با هدف تامین آب صنعت و کشاورزى در حال 

احداث است.

در  آب  بهره ورى  افزایش  شرب،  آب  تامین  بر  عالوه 
حوزه هاى مختلف مصرف از جمله کشاورزى نیز همواره 
در دستور کار شرکت سهامى آب منطقه اى بوشهر قرار 
دارد. یکى از مهم ترین پروژه هاى این حوزه، طرح اصالح 
صورت  به  که  است  دشتستان  نخیالت  آبیارى  شیوه 
در  دالکى  دشت  اراضى  از  هکتار   2400 در  آزمایشى 
حال انجام است. این طرح شامل یک ایستگاه پمپاژ و 
5400 متر خط انتقال است که هدف از اجراى آن افزایش 

بهره ورى آب و بهبود بازدهى آبیارى است. 
طرح 2400 هکتارى نخلستان با پیشرفت فیزیکى 90 
بهسازى  درصد، در حال ساخت است. همچنین طرح 
شبکه آبیارى دالکى در پنج کانال نظرآقا، آل یوسفى، 
هلپه الله اى، کربالیى محمدقلى و آقایى به مجموع طول 
بیش از 15 کیلومتر با پیشرفت فیزیکى 98درصد، بخش 
دیگرى از پروژه ها، با هدف افزایش بازدهى آب در بخش 

کشاورزى است.

w w w . b a r g h a b . i r
282021

November

w w w . b a r g h a b . i r
29 2021

November

ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



شرایط  شدن  بحرانى  به  توجه  با 
منابع آب استان در سال هاى اخیر 
و به منظور حفظ و حراست از این 
نعمات ارزشمند الهى، یگان حفاظت 
منابع آب با هدف مبارزه با تخلفات 
حوزه آب هاى سطحى و زیر زمینى با 
حمایت و تحت مدیریت شرکت آب 
منطقه اى اصفهان تشکیل و فعالیت 

خود را در کل استان آغاز نمود.

نگاهى بر آمار ، عملکرد و مهمترین فعالیت هاى یگان حفاظت منابع آب و 
سامانه تلفنى 3848

در بهمن ماه سال 1398 سامانه تلفنى 3848 نیز 
راه اندازى گردید تا بتوان با همکارى امت حزب اهللا 

از برداشت هاى بى رویه منابع آب جلوگیرى کرد.
سامانه تلفنى حفاظت منابع آب به صورت شبانه 

مردمى  گزارشات  اخبار  دریافت  آماده  روزى 
مى باشد :

 حفر الیروبى  و کف شکنى غیر مجاز چاه
  بهره بردارى از چاه هاى فاقد پروانه
  برداشت از پساب فاضالب شهرى

  برداشت غیر مجاز از کانال ها و شبکه هاى آبیارى
  تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها 

  ساخت نگهدارى حمل و تردد انواع دستگاهاى حفارى غیر مجاز

 نیز 
راه اندازى گردید تا بتوان با همکارى امت حزب اهللا 

سامانه تلفنى حفاظت منابع آب به صورت شبانه 
مردمى  گزارشات  اخبار  دریافت  آماده  روزى 

همه با هم حافظ منابع آب باشیم

برخورد با متخلفین حوزه آب هاى زیرزمینى

توقیف دستگاه ها و ادوات غیرمجاز حفارى

تعدادسال
1392258
1393242
1394355
1395364
1396433
1397552
1398431
1399394
3029جمع

تجهیز لباس و خودروى عوامل یگان حفاظت به دوربین جهت مستندسازى اقدامات و ماموریت هاى انجام شده 

انبار دستگاه هاى حفارى غیر مجاز توقیف شده واقع در سد رودشت اصفهان 
بیانگر فعالیت هاى شبانه روزى یگان حفاظت منابع آب و سامانه 3848 مى باشد.

از ابتـداى راه انـدازى سـامانه تلفنـى 3848 تـا 
کنـون تعـداد 14680 تماس بـا این سـامانه برقرار 
شـده تعـداد 3294 خبـر مربـوط بـه تخلفـات 
اپراتورهـاى سـامانه  حـوزه منابـع آب توسـط 

ثبـت و مراتـب را در سـریع ترین زمـان ممکن به 
عوامل یـگان حفاظـت منابـع آب و کارشناسـان 
اداره آب منطقـه اى اصفهـان در سراسـر اسـتان 

ارجـاع داده انـد.
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تقدیـر از مهنـدس افشـارى 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى زنجان 

توسط وزیر محترم نیرو
در  داد،  گزارش  زنجان  منطقه اى  آب  شرکت  عمومى  روابط 
جلسه اى که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور مدیران عامل 
صنعت آب و برق استان و به ریاست دکتر مهرداد سلطانى، معاون 
امور هماهنگى و عمرانى استاندار زنجان به نمایندگى از وزیر نیرو 
برگزارشد، در قالب پویش - هرهفته-الف-ب-ایران و به پاس همت 
و تالش بى وقفه در راستاى تکمیل پروژه هاى آب و برق در استان، از 
دست اندرکاران و مدیران صنعت آب و برق زنجان با اهداى تندیس 
و لوح تقدیر قدردانى شد. همچنین در این جلسه با حضور وزیر نیرو 
از کتاب دلگرمى ها و همراهى ها که مجموعه گران بهایى از ابراز 
لطف و محبت مقام معظم رهبرى به دست اندرکاران این پویش، 
رئیس جمهور و دیگر مسئولین نظام است، رونمایى شد. صدیقه 
ببران مدیر کل روابط عمومى وزارت نیرو در حاشیه شانزدهمین 
نمایشگاه صنعت آب و آبفا در آیین تقدیر از دست اندرکاران فیلم 
سفر صفرعلى و رونمایى از جشنواره ملى عکس آب و اپلیکیشن 
سواد آبى اظهار داشت: آموزش و پرورش همکارى بسیار زیادى 

براى گسترش فرهنگ آب و انرژى داشته است. 
به طوریکه رویکرد آموزش و پرورش از آموزش 
سنتى به آموزش مهارتى تغییر کرده است. وى با 
تمجید از همکارى و پیشرفت روابط عمومى هاى 
بخش آب براى گسترش سواد آبى تاکید کرد: اگر 
حمایت مدیران عامل شرکت ها نبود قطعا این 

پیشرفت ها میسر نمى شد. وى با اشاره به تعامل بخش خصوصى با 
بخش دولتى در زمینه گسترش سواد آبى گفت: خوشبختانه طى 
سال هاى اخیر بخش خصوصى پابه پاى بخش دولتى پیرامون 
مسائل آبى کار کرده و گام هاى خوبى در این زمینه برداشته شده 
است. ببران یادآور شد: امروز از اپلیکیشن سواد آبى رونمایى مى شود 
و در کنار آن از عوامل فیلم داستانى سفر صفرعلى تقدیر مى گردد که 
چنین اقداماتى نمونه هایى است که مى تواند جمعیت اقشار مختلف 
مردم را نسبت به مسائل آبى دغدغه مند کند.وى خاطرنشان کرد: 
اطالعات مردم در حوزه آب و انرژى کم است و ما وظیفه داریم 

آگاهى هاى عمومى را ارتقا دهیم چراکه این منابع محدود و ارزشمند 
اند. همچنین اسماعیل افشارى مدیرعامل شرکت آب منطقه اى 
زنجان در حاشیه این مراسم گفت:  فیلم سینمایى سفر صفرعلى 
با موضوع بحران آب و با همکارى شرکت آب منطقه اى زنجان تولید 
شده  است. وى با اشاره به خالصه اى از فیلم گفت: صفرعلى در گذر 
زمان متوجه مى شود که چه تغییراتى در منابع آب زیرزمینى استان 

به وجود آمده و این تغییرات مى تواند ادامه دار باشد.
وى خاطرنشان کرد: در همین راستا جشنواره ملى عکس آب 
با رویکرد نگاهى به آینده توسط شرکت آب منطقه اى زنجان در 

سیزده محور برگزار خواهدشد. 

آغاز به کار جشنـواره ملى 
عکس آب با نگاهى به آینده 

مهندس اسماعیل افشارى مدیرعامل شرکت آب  منطقه اى 
زنجان در نشست خبرى تبیین این جشنواره اظهار کرد: به تازگى 
وزارت نیرو حرکت هاى فرهنگى- اجتماعى را با زبان هنر آغاز 
کرده که استان زنجان میزبان بخش عکس آب بوده و این مهم، 
خود یکى از محورهاى پویش - هر هفته الف- ب-ایران است. 
وى با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازى مصرف آب، به محورهاى 
این جشنواره اشاره کرد و گفت: ارزش اقتصادى آب، کم آبى و 
بحران آب، سازگارى با کم آبى، تعادل بخشى آب هاى زیرزمینى، 
مدیریت به  هم پیوسته منابع آب و خاك، نقش علوم اجتماعى 
در مدیریت مصرف، استفاده از پساب و بازچرخانى آب، صنعت 
سدسازى و توسعه پایدار، مدیریت تقاضاى آب، آب و محیط 
آینده، مصرف بى رویه آب در بخش  به  نگاه  زیست، آب و 
کشاورزى، ابنیه هاى تاریخى مربوط به آب، از جمله محورهاى 

این جشنواره است. 
عالقمندان براى آگاهى از شرایط شرکت در این جشنواره 

  www.water-zanjan.ir سایت  به  مى توانند 
مراجعه کرده و آثار خود را ارسال کنند.

مراسم تقدیر و رونمایى در آخرین روز از
 شانزدهمین جشنواره صنعت آب و آبفاى کشور

صدیقه ببران مدیر کل روابط عمومى وزارت نیرو در حاشیه 
شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و آبفا در آیین 

تقدیر از دست اندرکاران فیلم سفر صفرعلى 
و رونمایى از جشنواره ملى عکس آب و 

اپلیکیشن سواد آبى اظهار داشت: 
همکارى  پرورش  و  آموزش 
براى گسترش  زیادى  بسیار 
انرژى داشته  فرهنگ آب و 
رویکرد  طوریکه  به  است. 
آموزش و پرورش از آموزش 
مهارتى  آموزش  به  سنتى 

تغییر کرده است.
و  همکارى  از  تمجید  با  وى 

روابط عمومى هاى بخش  پیشرفت 
آب براى گسترش سواد آبى تاکید کرد: 

اگر حمایت مدیران عامل شرکت ها نبود قطعا این 
پیشرفت ها میسر نمى شد.

 وى با اشاره به تعامل بخش خصوصى با بخش دولتى در زمینه 
گسترش سواد آبى گفت: خوشبختانه طى سال هاى اخیر بخش 
خصوصى پابه پاى بخش دولتى پیرامون مسائل آبى کار کرده و 
گام هاى خوبى در این زمینه برداشته شده است. ببران یادآور 
شد: امروز از اپلیکیشن سواد آبى رونمایى مى شود و در کنار آن 

از عوامل فیلم داستانى سفر صفرعلى تقدیر مى گردد که چنین 
مى تواند جمعیت  که  است  نمونه هایى  اقداماتى 
اقشار مختلف مردم را نسبت به مسائل آبى 

دغدغه مند کند .
وى خاطرنشان کرد: 

اطالعات مردم در حوزه آب و 
وظیفه  ما  و  است  کم  انرژى 
را  عمومى  آگاهى هاى  داریم 
ارتقا دهیم چراکه این منابع 

محدود و ارزشمند هستند.
افشارى  اسماعیل  همچنین 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى 
مراسم  این  حاشیه  در  زنجان 
گفت:  فیلم سینمایى سفر صفرعلى 
با موضوع بحران آب و با همکارى شرکت 
آب منطقه اى زنجان تولید شده است. وى با اشاره به 
خالصه اى از فیلم گفت: صفرعلى در گذر زمان متوجه مى شود 
که چه تغییراتى در منابع آب زیرزمینى استان به وجود آمده و 

این تغییرات مى تواند ادامه دار باشد.
وى خاطرنشان کرد: در همین راستا جشنواره ملى عکس آب با 
رویکرد نگاهى به آینده توسط شرکت آب منطقه اى زنجان در 

سیزده محور برگزار خواهدشد. 

باتوجه به اینکه بیش از 90درصد مصرف آب خراسان جنوبى 
در بخش کشاورزى است به منظور مدیریت صحیح مصرف 
آب در این بخش تمامى چاه هاى کشاورزى فعال در استان به 

کنتور هوشمند آب و برق مجهز شده اند.
با عنایت به اهمیت موضوع کنتورگذارى چاه هاى کشاورزى، 
طى دو سال اخیر موضوع در اولویت نخست شرکت آب 
و  کشاورزان  مردم،  همکارى  با  که  گرفته  قرار  منطقه اى 
دستگاه هاى اجرایى این مهم محقق شده است. کنتورگذارى 
چاه هاى کشاورزى سبب شده به میزان قابل توجهى کسرى 
مخزن استان کاهش یابد و ضمن کمک به اقتصاد کشاورزان، 

به منابع آبى استان نیز کمک شده است.

در حال حاضر میزان برداشت مجاز چاه هاى کشاورزى استان 
براساس پروانه بهره بردارى 615 میلیون مترمکعب است که 
با نصب کنتورهاى هوشمند بر روى چاه هاى کشاورزى 500 

میلیون مترمکعب برداشت و مابقى صرفه جویى شده است.
اجراى  و  کیلومتر   700 بستر  و  حریم  تعیین  مطالعه ى 
آزادسازى 48 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه هاى استان 
خراسان جنوبى اولین گام در حفاظت از منابع آب، حفاظت 
از بستر و حریم مجارى آبى و انتقال این میراث به نسل آتى 
است، به همین منظور مطالعه، نقشه بردارى، رپرگذارى، 
و  اصالح مسیر  کوبى، الیروبى،  میله  تصرفات،  آزادسازى 
احداث دیوار حفاظتى در حد و بستر و حریم رودخانه ها، 

مسیل ها و تاالب ها و... سهم حوزه مدیریت رودخانه ها و 
سواحل شرکت آب منطقه اى است. در همین راستا با توجه 
به اهمیت موضوع و براى جلوگیرى از خسارات ناشى از 
سیالب ها در زمان بارندگى، تعیین حریم و بستر 700 کیلومتر 
و همچنین اجراى عملیات آزادسازى و الیروبى 48 کیلومتر از 
رودخانه هاى استانى با اعتبار حدود 10میلیارد تومان در حال 

انجام است.
از  از رودخانه ها و جلوگیرى  به منظور صیانت  همچنین 
برداشت بى رویه شن و ماسه بالغ بر 200 اخطار از ابتداى سال 
99 به متصرفین داده شده است که پس از اخذ حکم قضایى 

نسبت به آزادسازى رودخانه ها اقدام شده است.

احمدقندهارى - مدیرعامل شرکت آب منطقه اى خراسان جنوبى

طرح هاى تامین و انتقال آب

کنتورگذارى هوشمند بر روى تمامى 
چاه هاى فعال کشاورزى در شـرکت 
آب منطقـه اى خراسـان جنوبـى

بهره بـردارى از سـد مخزنـى سـیاهو شهرسـتان سربیشـه با 
اعتبـار هزینـه شـده800 میلیـارد ریال

سـد مخزنى سـیاهو در فاصلـه 135 کیلومترى مرکز اسـتان 
خراسـان جنوبى و در فاصله 65 کیلومترى شـرق شهرسـتان 

سربیشـه بر روى رودخانه سـیاهو با مسـاحت حوضـه آب ریز 
3028 کیلومتـر مربع واقع شـده اسـت. 

مهـار، کنتـرل و ذخیره سـازى جریـان پایـه و سـیالب هاى 
فصلـى توسـعه دامپـروري منطقـه و ایجـاد اشـتغال پایـدار 
پـرورش آبزیـان گرمابـی و سـردابی ایجـاد مرکـز تفریحـی و 
گردشـگري جلوگیرى از خروج آب از کشـور نوع سد: خاکى- 
هسـته رسـى  حداکثر ارتفاع سـد از پـى: 39 متر  ارتفاع سـد 
از بسـتر رودخانـه: 32  متـر  طـول 
تـاج: 352 متـر  عـرض تـاج:  
9 متـر  حجـم مخـزن: 
متـر  17/4میلیـون 
مکعـب نوع سـرریز: 
آزاد بـا لبـه آبریـز 
عـرض  اوجـى  
متـر    25 سـرریز: 
انحـراف  سیسـتم 
آب: گالـرى بتنـى به 

شـکل نعـل اسـبى

بهره بـردارى از پروژه آبرسـانى بـه درمیان با هـدف تامین آب 
شـرب درمیان و همچنین روسـتاهاى اطراف با جمعیتى بالغ 

بر 14هزار نفـر با 180میلیـارد ریال اعتبار هزینه شـده
دو حلقه چـاه ، سـاختمان و تجهیزات مربوطـه  خطوط جمع 
آورى چـاه ها به طـول 2147 متر  خطوط انتقال مسـیر اصلى 
بـه طـول 14715 متر تـا ایسـتگاه هاى پمپـاژ شـماره یک و 
دو ایسـتگاه پمپـاژ شـماره یـک و دو، سـاختمان و تجهیزات 
مربوطـه مخزن بتنـى 300 متر مکعبـى و مخزن بتنـى 200 
متر مکعبى خـط انتقال مسـیر اصلى بـه طـول 8600 متر  تا 

مخزن بتنـى درمیان مخـزن 200 مترمکعبـى درمیان
آبرسانى به بازارچه مرزى ماهى رود 

لوله گـذارى بـا لولـه UPVC بـه قطـر 200 میلیمتـر  و  بـه  
متـراژ  25 کیلومتـر

احـداث مخـزن جمـع آورى آب به حجـم 250 متـر مکعب و 
یک بـاب ایسـتگاه پمپاژ

احداث 38 عدد حوضچه تخلیه هوا و رسوب
تجهیز یک حلقه چاه و احداث اتاقک سرچاه

اعتبارپروژه : بالغ بر80 میلیارد ریال  

پـرورش آبزیـان گرمابـی و سـردابی ایجـاد مرکـز تفریحـی و 
گردشـگري جلوگیرى از خروج آب از کشـور نوع سد: خاکى- 

هسـته رسـى  حداکثر ارتفاع سـد از پـى: 
از بسـتر رودخانـه: 

352تـاج: 352تـاج: 352
9 متـر  حجـم مخـزن: 

/4
مکعـب نوع سـرریز: 

آب: گالـرى بتنـى به 
شـکل نعـل اسـبى
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



شرکت آب بان صنعتگران، با بهره گیرى از متخصصین 
مجرب و معتبر در صنعت کنتور آب با حضور نیروهاى جوان، 
پرتوان و کوشا، با هدف تولید محصوالتى که داراى آخرین 
دستاوردهاى این صنعت باشد با بیش از 17 سال سابقه کار، 

محصوالت و خدمات خود را ارانه مى دهد.
  جناب مهندس احمدیان لطفا در مورد آب بان صنعتگران 

توضیح دهید.
اگر بخواهم در مورد تاسیس و نوع فعالیت شرکت بگویم 
باید عرض کنم شرکت آب بان صنعتگران از سال 1382 در 
عرصه تولید کنتورهاى آب خانگى و حجیم در ایران، در 
راستاى ارتقاى سطح کیفیت و بهره مندى از جدیدترین 
فناورى هاى روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرد و از طرفى 
بخش  پیمانکاران  عنوان   به  ما همکارى  فعالیت  عمده 

خصوصى در شرکت هاى آبفاى کشور است.
 لطفا در مورد اصول چشم انداز شرکت آب  بان صنعتگران 

براى خوانندگان نشریه برقاب توضیح دهید.
تمرکز اصلى سازمان در سال هاى آتى، ارتقاى شرکت به 
بزرگ ترین تولیدکننده کنتورهاى آب خانگى و حجیم بوده 
و براى رسیدن به این هدف 6 عامل مهم را در خود تقویت 
مى کنیم: ارتباط مؤثر با مشتریان و تأمین رضایت ایشان به 
عنوان شرکاى تجارى آب بان صنعتگران، ارتقاى نام و اعتبار 
آب بان، توسعه و ارتباط منابع انسانى، توسعه محصوالت 

جدید، کنترل و بهبود کیفیت، حفظ و گسترش بازار.
 توان عملیاتى شرکت آب بان صنعتگران در چه سطحى 

است؟
قانونى  الزامات  راستاى  در  صنعتگران  آب بان  مجموعه 
ملى و بین المللى با استفاده از نیروهاى جوان، پرتوان، 
است  توانسته   ،R&D واحد  در  آموزش دیده  و  کوشا 
طراحى و ساخت سیستم هاى قرائت از راه دور و ساخت 
دستگاه هاى تست اتوماتیک که کلیه  مراحل طراحى و 
ساخت و پیاده سازى آن به تیمى بسیار مجرب نیاز دارد را 
به اجرا درآورد. امید است که بتوان از توان هاى بالقوه ى خود 
بیش ازپیش استفاده و در اعتالى نام کشور عزیزمان ایران 

موفق باشیم.
 جناب آقاى مهندس پس از گذشت 17 سال از تاسیس 

شرکت، نگرش شما به صنعت آب چگونه است؟
مدیران این صنعت مى بایست ضمن اقدامات موثر، مصرف 

آب را به گونه اى مدیریت کنند که مردم در نحوه مصرف 
خود تجدید نظرکنند تا بتوانیم پیامدهاى ناشى از کم 

آبى را کاهش دهیم.
در این راستا با صرف نظر از شیوه هاى سنتى تولید، باید 
نسبت به استفاده از فرآیند و سیستم هاى نوین پایش آب 

اقدام شود.
 مصرف کنتور آب در کشور در سطح منازل مسکونى و یا 
تجارى ادارى و صنعتى را چه میزان پیش بینى مى کنید و 

سهم شما از این تعداد تولیدى چه مقدار است؟
با توجه به اینکه بیش از 25 میلیون انشعاب آب در سراسر 
کشور وجود دارد، اگر هر ده سال نسبت به نوسازى شبکه 
و تعویض کنتورهاى فرسوده اقدام شود هر سال به 2/5 
میلیون کنتور آب جدید در کشور نیازمندیم. با توجه به 
مشکالت مالى عدیده اى که سالیان اخیر شرکت هاى آب و 
فاضالب به آن دچار شده اند امکان تعویض این مقدار کنتور 
در این سال ها میسر نبوده است و حداکثر میزان مصرفى 
بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز بوده است. با توجه به توان 
تولید یک میلیون دستگاه کنتور آب در مجموعه آب بان 
صنعتگران، این شرکت آمادگى دارد نیاز شرکت هاى آب و 
فاضالب سراسر کشور را با تولید کنتورهاى با کیفیت تامین 

نماید.
 به نظر شما حضور در نمایشگاه هاى تخصصى و صنعتى 
به چه میزان به رشد صنعت و شرکت هاى صنعتى کمک 

مى کند؟ آیا در رویدادهاى نمایشگاهى شرکت مى کنید؟
البته حضور در فضاهاى نمایشگاهى سهم عمده اى در 
بخش هاى معرفى محصول و فروش آن دارد ولى بیان 
این موضوع را نباید به عنوان باب فراموش شده فرض 
کنیم که گرچه در نمایشگاه همه به فکر معرفى محصول 
خود هستند ولى تعداد اندکى هم به این فکر مى کنند 
بازارفروش  مجموعه  در  خدماتى  یا  و  محصول  چه  که 

و  شده  عرضه  کم  خدمات  و  یا کاال 
اینکه اصال عرضه نشده است، 

این نوع نگاه را هم مى توان  
نگریستن  از  نوع خاصى 

به حضور  در نمایشگاه  

دانست. ما در سالهاى 1392 و 1393 و 1394 در نمایشگاه 
بین المللى آب شرکت نموده ایم .

 آقاى مهندس احمدیان به غیر از حضور نمایشگاهى آیا 
فعالیت برون سازمانى دیگرى هم داشته اید؟

آب بان صنعتگران در  همایش بین المللى بهره ورى حضور 
یافت و به عنوان یکى از برندهاى معتبر مفتخر به دریافت 

لوح یادبود شد.
   شنیده شده که شرکت شما به عنوان یک حامى ورزشى 

آستین باال زده است لطفا در این خصوص توضیح دهید. 
بله باید عنوان کنم که شرکت ما در راستاى فعالیت هاى 
اجتماعى خود اقدام به تشکیل تیم فوتبال جوانان آب بان 
در لیگ جوانان ایران نمود که خوشبختانه این حمایت به 
درخشش تیم فوتبال آب بان در سطح مسابقات جوانان 

ایران انجامید.
  لطفا در موضوع ایده هاى برتر توضیح دهید  

یکى دیگر از رویدادهایى که در شرکت ما انجام مى گیرد 
برگزارى جشنى با عنوان دریافت ایده هاى نو درون سازمانى 
است. به این ترتیب که هر کدام از نیروها و کارکنان با توجه 
به تفکر و اندیشه خود در بخش خود و یا دیگر بخش ها  براى 
ارتقاى بهره ورى درون سازمانى ایده و نظر خود را ارائه 
مى نمایند و در طى سال از ایده هاى برتر طى مراسمى تقدیر 

و تشکر به عمل مى آید.
  لطفا در مورد استاندارد محصوالت شرکت توضیح دهید.

کلیه کنتورهاى آب در مجموعه مطابق با استانداردهاى 
بین المللى ISO 4064، OIML R49 و استاندارد مورد 
تائید اداره استاندارد ایران ISIRI 19191، طراحى، تست و 

تولید مى شوند.
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w w w . a b b a n c o . c o m

w w w . a b b a n c o . c o m

آب را به گونه اى مدیریت کنند که مردم در نحوه مصرف 
خود تجدید نظرکنند تا بتوانیم پیامدهاى ناشى از کم 

آبى را کاهش دهیم.
در این راستا با صرف نظر از شیوه هاى سنتى تولید، باید 
نسبت به استفاده از فرآیند و سیستم هاى نوین پایش آب 

w w w . a b b a n c o . c o m
 شرکت آب  بان صنعتگران
مهندس امین احمدیان در مصاحبه اختصاصى با نشریه برقاب عنوان کرد:

بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى به 74 روستاى استان مرکزى
توسط شرکت آب و فاضالب استان مرکزى انجام شد

پروژه هاى به بهره بردارى رسیده در دهه فجر سال 1399 با حضور مسئوالن استانى و محلى

40 پروژه آبرسانى به 74 روستاى استان مرکزى در هفته سى 
و پنجم پویش هرهفته_الف_ب_ایران از طریق ویدئو کنفرانس 
توسط دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره بردارى رسید. آیین 
بهره بردارى از این پروژه ها در دى ماه گذشته در روستاى سیلیجرد 
از توابع شهرستان ساوه با حضور مهندس آقازاده استاندار مرکزى، 
مهندس میرزایى فرماندار، حجت االسالم سبزى نماینده مجلس 
مهندس  و  ساوه  جمعه  امام  حسینى  دکتر  شهرستان،  این 
عرفانى نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى و 
حضور مجازى دکتر اردکانیان وزیر نیرو و مهندس حمیدرضا 
جانباز مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور برگزار 

شد.

براى ذخیره مناسب آب شرب شهروندان ساوجى به ویژه در مواقع بحران و قطع برق، دو مخزن 
ذخیره آب پنج هزار مترمکعبى مجموعاً به حجم 10هزار مترمکعب احداث و به بهره بردارى رسید. 
براى ساخت این دو مخزن مجموعا 60میلیارد ریال از محل اعتبارات ملى تنش آبى و اعتبارات 
شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه هزینه شد.با بهره بردارى از این دو مخزن هم اکنون آب شرب 

شهر ساوه  در 11 مخزن ذخیره آب به حجم50متر مکعب ذخیره مى شود.

در دومین روز از دهه مبارك فجر با حضور اسـتاندار مرکزي  پروژه هاي آبرسـانی به روسـتاهاي 
امیرآبـاد اراضـی و حاجـی آبـاد خورهـه و پـروژه آبرسـانی بـه گلخانه هـاي منطقـه الگـز شـهر 

محـالت در شهرسـتان محالت بـه بهره برداري رسـید. 
اجراى 5/2 کیلومتر خط انتقال، سـاخت یک باب مخزن 100 مترمکعبى، سـاخت و نصب یک 
بـاب سیسـتم فیلتراسـیون، یـک باب ایسـتگاه فشارشـکن و سـاخت و نصب یک واحد سـامانه 
کلرزنـی مایعـی از اقداماتـی اسـت کـه براي اجـراي پروژه آبرسـانی به روسـتاي امیرآبـاد اراضی 

انجام شـده است. 
بـراي آبرسـانی بـه روسـتاي خورهـه محـالت نیـز پنـج کیلومتر خـط انتقـال آب اجـرا و براي 
آبرسـانی بـه گلخانه هـاي منطقه الگز محـالت دو کیلومتر خـط انتقال اجرا و 38 فقره انشـعاب 

نصـب شـده اسـت. این سـه پـروژه با هزینـه اى بالـغ بر 22میلیـارد ریال اجرا شـده اسـت.

براى ارتقاى کیفیت آب مجتمع شهید یک دستگاه پکیج حذف نیترات با ظرفیت پنج لیتر در ثانیه، 
با هزینه اي بالغ بر پنج میلیارد ریال نصب شد. با نصب این پکیج، نیترات موجود در منابع آب این 

مجتمع حذف شده و آب مصرفى ساکنین چهار روستاي 
شهید، قشالق عبدالکریم، سیردر و دارانجیر شهرستان 

خنداب با کیفیت مناسب تحویل خواهد شد.

پروژه آبرسـانى به روسـتاى راسـتگردان با هزینه اي بالـغ بر هفت میلیارد ریـال از محل اعتبارات 
ملـی و اسـتانی انجـام شـد و طـی آن 5500 متـر خطوط انتقـال آب  اجرا، شـش باب حوضچه 

بتنی احداث و 12 عدد  شـیر کشـویی و تخلیه هوا نصب شـده اسـت. 
روسـتاي راسـتگردان یکی از 19 روسـتاي بهره مند از مجتمع بزرگ آبرسـانی فخرالدین عراقی 
شهرسـتان کمیجان اسـت. خط انتقال آب روسـتاى نهرپشـته بـه طول 1500 متـر خط انتقال 
آب بـه ایـن روسـتا بـا هزینـه اي بالـغ بـر 2/6میلیـارد 

ریـال اجرا شـد و بـه بهره برداري رسـید.

مخزن ذخیره آب  بتنی روستاي کهلو به ظرفیت 100 مترمکعب با هزینه اي بالغ بر 3/5میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی-استانی  به بهره برداري رسید. روستاي کهلو علیا با 370نفر جمعیت در 

بخش رودبار و شمال غرب شهرستان تفرش واقع شده است.

 در بخشى از این مراسم مهندس آقازاده استاندار مرکزى با اشاره 
به سى و پنجمین هفته از اجراى پویش هرهفته_الف_ب_ایران 
در کشور، بیان داشت: استان مرکزى در سه هفته از این پویش 
نشان دهنده تالش و کوشش  این  مشارکت داشته است که 
همکاران صنعت آب و برق استان مرکزى براى ارائه خدمات 

موثر به مردم است.
وى افزود: در شرایطى که کشور درگیر بحران هاى ناشى از تحریم 
است، شاهدیم با تالش یکى از وزارى پر تالش و با دانش دولت و 
همکاران ایشان در استان مرکزى به ویژه مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب، هرهفته با بهره بردارى از  پروژه هاى مختلف، خدمات 

خوبى به مردم ارائه مى شود. 

بهره بردارى از دو مخزن ذخیره آب در شهر ساوه

بهره برداري از مخزن ذخیره آب روستاي کهلو علیا از توابع 
شهرستان تفرش

بهره بردارى از سیستم ارتقا کیفیت آب مجتمع آبرسانی شهید 
شهرستان خنداب

بهره بردارى از دو پروژه آبرسانی در شهرستان کمیجان

بهره برداري از سه پروژه آبرسانی در شهرستان محالت

عرفانى نسب- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى

بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى به بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى به 
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقمصاحبـه

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



26 پروژه آبرسانى به روستاها و یک پروژه 
دفع فاضالب با اعتبارى بالغ بر 325 میلیارد 

ریال افتتاح و بهره بردارى شد

در دهه مبارکه فجر در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربى افتتاح شد

جمعیت ( نفر)تعداد خانوارشهرستان
اعتبار هزینه 
شده (میلیون 

ریال)

لوله گذارى خط 
انتقال و شبکه 

(KM)

حفر و تجهیز 
چاه (حلقه)

بهسازى چشمه 
(دهنه)

احداث مخزن 
(مترمکعب)

احداث مخزن 
(مترمکعب)

سلماس

سه پروژه آبرسانى در قالب 26 روستا

246916072250017.813180

106126228501200006.15000مهاباد
14158057578256144.5100نقده

---10000016.5یک پروژه دفع فاضالبمیاندوآب

2781753021432506184,9523180   (26 روستا و 1 پروژه فاضالب)کل

حجم پروژه هاى به بهره بردارى رسیده

احداث شبکه جمع آورى و خط انتقال و ایستگاه پمپاژ 
فاضالبى منطقه کوى رابرى میاندوآب

اعتبارات 
1000001394استانى

احداث 12,5 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب به سایز 200 میلیمتر از نوع پلى اتیلن فاضالبى 
- احداث 4 کیلومتر خط انتقال فاضالب به سایز 1000 میلیمتر پلى اتیلن فاضالبى - احداث 

یک باب ایستگاه پمپاژ فاضالبى به ظرفیت حدود 130 متر مکعب در ساعت

پروژه دفع فاضالب

عنوان طرحردیف
محل اجرا

محل تامین اعتبار
اعتبار هزینه 

سال شده
مشخصات فنی پروژهشروع

(میلیون ریال)(میلیون ریال)روستابخششهر

صندوق توسعه ملىخانقاه مرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى خانقاه 33

1200001396

احداث 6,15 کیلومتر خط انتقال آب با سایز 
250 تا 500 میلیمتر از جنس پلى اتیلن و 

چدن داکتیل-عبور عرضى از رودخانه مهاباد 
در دو مقطع 

صندوق توسعه ملىیوسف کندىمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى یوسف کندىتأمین آب آشامیدنى روستاى یوسف کندىتأمین آب آشامیدنى روستاى یوسف کندىتأمین آب آشامیدنى روستاى یوسف کندى444

صندوق توسعه ملىصندوق توسعه ملىصندوق توسعه ملىصندوق توسعه ملىقم قلعه قم قلعه قم قلعه قم قلعه مرکزىمهابادمهابادمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى قم قلعه تأمین آب آشامیدنى روستاى قم قلعه تأمین آب آشامیدنى روستاى قم قلعه 5

صندوق توسعه ملىقره خان مرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى قره خان 6

صندوق توسعه ملىحاجى آبادمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى حاجى آباد7

صندوق توسعه ملىلجمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى لج8

صندوق توسعه ملىدارلک مرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى دارلک 9

صندوق توسعه ملىقزل قپىمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى قزل قپى10

صندوق توسعه ملىدریازمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى دریاز11

صندوق توسعه ملىاگریقاشمرکزىمهابادتأمین آب آشامیدنى روستاى اگریقاش12

شهرستان مهاباد

عنوان طرحردیف
محل اجرا

محل تامین اعتبار
اعتبار هزینه 

سال شده
مشخصات فنی پروژهشروع

(میلیون ریال)(میلیون ریال)روستابخششهر

یادگارلومحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى یادگارلو13

احداث خط انتقال به طول 2800متر 497521395صندوق توسعه ملى
با لوله 

گلمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى گل14

شیخ احمدمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى شیخ احمد15

بارانى کردمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى بارانى کرد16

بارانى محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى بارانى عجم17
عجم

صندوق توسعه ملىآدهمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى آده18

328091395

اصالح شبکه توزیع به طول  
1400متر

اصالح شبکه توزیع به طول 3 کیلومترصندوق توسعه ملىگرده قیطمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى گرده قیط19

توسعه ملىممیندمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى ممیند20 اصالح شبکه توزیع به طول 2500مترصندوق

دورگه محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى دورگه ارسخان21
توسعه ملىارسخان اصالح شبکه توزیع به طول 3200مترصندوق

توسعه ملىقالتمحمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى قالت22 اصالح شبکه توزیع به طول 1100مترصندوق

سارال محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى سارال علیا23
توسعه ملىعلیا اصالح شبکه توزیع به طول 2500مترصندوق

سارال محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى سارال سفلی24
توسعه ملىسفلی  اصالح شبکه توزیع به طول 1500صندوق

متر

شهرك محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى شهرك المهدىتأمین آب آشامیدنى روستاى شهرك المهدى2525
توسعه ملىالمهدى حفر چاه  با آبدهى 20 لیتر در ثانیهصندوق

درگه لطف درگه لطف محمدیارنقدهتأمین آب آشامیدنى روستاى درگه لطف اهللا2626
ملىملىاهللا  اصالح شبکه توزیع به طول 4000صندوق توسعهصندوق توسعه

مترمتر

شهرستان نقده

عنوان طرحردیف
محل تامین محل اجرا

اعتبار
اعتبار هزینه شده

مشخصات فنی پروژهسال شروع

(میلیون ریال)(میلیون ریال)روستابخششهر

تأمین آب آشامیدنى روستاى تأمین آب آشامیدنى روستاى 1
صندوق کنگرلومرکزيسلماسکنگرلو

75001398توسعه ملى

حفر و تجهیز یک حلقه چاه ـ مخزن هوایى 100
متر مکعب ـ اصالح و توسعه شبکه توزیع به 

طول 7,8 کیلومتر ـ استاندارد سازى انشعابات 
350 مورد

تأمین آب آشامیدنى روس تاى تأمین آب آشامیدنى روس تاى 2
صندوق ینگجهمرکزيسلماسینگجه

150001399توسعه ملى
بهسازى سه دهنه چشمه ـ مخزن زمینى 80
متر مکعب ـ احداث 6 کیلومتر خط انتقال و 

اصالح و توسعه شبکه توزیع به طول 4 کیلومتر

شهرستان سلماسپروژه آبرسانى به روستا

 آبرسانى به روستاها و یک پروژه 
 میلیارد 

در دهه مبارکه فجر در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربى افتتاح شد

علیرضا رضوى - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربى
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سامانه دفع فاضالب شهرها
 مدول دوم فاضالب ارومیه

 سامانه فاضالب قره ضیاءالدین
 سامانه فاضالب نقده

 سامانه فاضالب سردشت
 مدول دوم فاضالب خوى

 سامانه فاضالب گلمان ارومیه
 مدول سوم فاضالب خوى

اهم اقدامات : 
واگذارى  با  آب  انشعابات  تعداد  درصدى   28,9 رشد   

151307 فقره انشعاب خانگى
 12 رشد  حلقه)   209 به   187 (از  چاه  حلقه   22 حفر   

درصدى
 9,2 رشد  با  ذخیره  مخازن  مترمکعب   33455 احداث   

درصدى ( از 365375 به 398830 مترمکعب)
 لوله گذارى 112 کیلومتر خطوط انتقال آب ( از 640 به 

755 کیلومتر) رشد 17,5 درصدى
به  (از 4305  آب  توزیع  کیلومتر شبکه  لوله گذارى 437   

4980 کیلومتر) رشد 10,2 درصدى
 اصالح شبکه توزیع آب به میزان 404 کیلومتر

 افزایش 2923 لیتر در ثانیه کل ظرفیت تامین آب استان ( 
از 8587 به 11510 لیتر در ثانیه ) رشد 34 درصدى

 احداث 3 باب تصفیه خانه آب ( از11 باب به 14 باب ) رشد 
27,3 درصدى

 رشد 32,8 درصدى جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب 
به  از 1144342   ) نفر  قرار دادن 37491  با تحت پوشش 

1519252 نفر)
 واگذارى 129637 فقره انشعابات فاضالب ( از 265617 به 

390793 فقره) رشد 48,8 درصدى
 اجراى 861 کیلومتر شبکه جمع آوري فاضالب (از 2024 

به 2864 کیلومتر) رشد 42,7 درصدى
 اجراى 26,3 کیلومتر انتقال فاضالب ( از 58,6 به 84,9 

کیلومتر) 44,8 درصدى
 احداث 3 باب تصفیه خانه فاضالب

افزایش 64,5 درصدى ظرفیت تصفیه خانه هاى فاضالب   
از 193320 به 318000 مترمکعب   ) بهره بردارى  در حال 

در شبانه روز)

اهم اقدامات : 
 افزایش 2,5 برابرى اعتبارات مصوب سال 99  نسبت به ابتداى 

سال 92 
به 5185  (از 4034  انتقال  کیلومتر خط  اجراى 1151     

کیلومتر)  29 درصد رشد
 7057 به   5720 (از  توزیع  شبکه  کیلومتر   1337 اجراى   

کیلومتر)   23 درصد رشد
 اصالح خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به میزان 681 کیلومتر

 احداث 21590 متر مکعب مخزن (از 139200 به 160790 
مترمکعب)  16 درصد رشد

 حفر و تجهیز 235 حلقه چاه (از 612 به 847 حلقه)  38 
درصد رشد

 بهسازى 246 دهنه چشمه (از 557  به 803 دهنه)   44 
درصد رشد

 احداث و تعویض 216 باب ایستگاه پمپاژ و کانکس سرچاهى 
30 درصد رشد

 واگذارى 68999 فقره مشترك ( از 229397 به 298396 
فقره ) 30 درصد رشد

 کاهش 23 درصدى جمعیت غیربرخوردار با آبدار کردن 52 
روستا با 7543 نفر جمعیت در دولت تدبیر و امید  

 1965 به   1771 (از  روستا   194 درآوردن  پوشش  تحت   
روستاى تحت پوشش) 11 درصد رشد 

 رشد 6,54 درصدى شاخص بهره مندى ( از 69,27 به 75,81) 
 کاهش 1,7 درصدى هدر رفت آب ( از 29,9 به 28,2 درصد)
 رشد 2,6 درصدى مطلوبیت میکروبى ( از 97 به 99,6 درصد)

 رشد 1,5 درصدى مطلوبیت کلر باقى مانده ( از 97 به 98,5 
درصد)

(از مبلغ 1777 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 1544 میلیارد 
ریال از محل صندوق توسعه است.)

 ب - بخش شهرى :
در بخش تامین آب و سامانه فاضالب شهرها  7000 میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است

آبرسانى به شهرها
احداث برج آبگیر  و سامانه تأمین آب مهاباد 

 سامانه تأمین آب پلدشت
  تصفیه خانه آب سردار شهید حاج قاسم سلیمانى سلماس

باکرى  شهید  مجتمع  روستایى   81 آشامیدنى  آب  تأمین   
میاندوآب (اجرایى)

 تأمین آب آشامیدنى 33 روستاى بخش انزل ارومیه (مطالعاتى)
 تأمین آب آشامیدنى روستاهاى شهرستان سلماس از سد 

زوال (مطالعاتى)
از سد سردشت  روستاهاى سردشت  آشامیدنى  تأمین آب   

(مطالعاتى)
 تأمین  آب آشامیدنى روستاهاى شهرستان اشنویه و نقده از 

سد چپرآباد (مطالعاتى)
 تأمین آب آشامیدنى روستاهاى شهرستان پیرانشهر از سد 

کانى سیب و سیلوه (مطالعاتى)

اهم برنامه ها و طرح هاى کوتاه مدت شرکت تا سال 1400 
بخش آب : 

 اتمام و بهره بردارى از :  فاز 1 طرح آبرسانى به شهر بوکان (خط 
انتقال ازیکشوه تا شهر )  -  فاز 2 طرح آبرسانى به شهرسلماس و 

تازه شهر  -   فاز 2 طرح آبرسانى به شهر مهاباد 
 احداث و بهره بردارى از : طرح افزایش ظرفیت آبرسانى ماکو 
بازرگان -  خط انتقال آب شرب مرگنلر از شوط - مخزن و خط 

انتقال طرح تامین آب پلدشت 
 30000 ظرفیت  به  ارومیه:  آب  ذخیره  مخازن  احداث   

مترمکعب
بخش فاضالب : 

 اتمام و بهره بردارى از فاز 1 طرح ایجاد تاسیسات فاضالب ماکو 
شامل تصفیه خانه فاضالب و خط انتقال 

 تکمیل طرح فاضالب مسکن مهر میاندوآب
 ایجاد تأسیسات  فاضالب با اولویت وامى در چهار روستا (وار 
خوى 4808 نفر ، یوالگلدى شوط 3935 نفر، ریحان آباد ارومیه 
10536 نفر، داشبند بوکان 2376 نفر) با اعتبار 300 میلیارد 

ریال با پیشرفت 40درصد

 عملکرد شرکت آب و فاضالب استان آذر بایجان غربى  
در دولت  دوازدهم  (تدبیر و امید)

الف -  بخش روستایى :
نفر  و 320725   خانوار  با 72991  روستا  به 545  آبرسانى 
جمعیت با اعتبارى بالغ بر 1777 میلیارد ریال تأمین آب شرب 

25 خانوار روستایى در هر روز

اهم برنامه ها و طرح هاى در دست اجراى شرکت 

بخش آب :  
 فازاول طرح آبرسانى به شهر سلماس و تازه شهر ظرفیت 575 

لیتر درثانیه اعتبار 300 میلیارد ریال 
در  مترمکعب   10000 ظرفیت   شرب  آب  ذخیره  مخزن   

شهرهاى استان
 احداث و توسعه شبکه توزیع و خطوط بطول 100 کیلومتر 

در شهرهاى استان
بخش فاضالب : 

 مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه و شبکه مربوطه وخط 
انتقال پساب    ظرفیت 60000 مترمکعب در شبانه روز اعتبار 

2000 میلیارد ریال
مربوطه                شبکه  و  خوى  فاضالب  تصفیه خانه  سوم  مدول   
ظرفیت 15000 مترمکعب در شبانه روز اعتبار 650 میلیارد ریال 
 شروع عملیات طرح اجرائى طرح ایجاد تاسیسات فاضالب 
اعتبار 650  نفر وافق 1425  براى جمعیت 114000  اشنویه 

میلیارد ریال 
 شروع عملیات اجرائى طرح ایجاد تاسیسات فاضالب چالدران          
براى جمعیت 31000 نفر وافق 1425 اعتبار 480 میلیارد ریال 

 اتمام و بهره بردارى از کل شبکه جمع آورى سامانه فاضالب 
قره ضیاء الدین

 احداث و توسعه شبکه جمع آورى وخطوط انتقال فاضالب : به 
طول  140 کیلومتر در شهرهاى استان 

 احداث ایستگاه پمپاژ :  5 واحد 
 پروژه هاى شاخص مطالعاتى و در دست اجرا بخش روستایى

 انتقال آب از سد مهاباد براى 141 روستا (اجرایى)
 تأمین آب آشامیدنى 165 روستاى شهرستان بوکان (اجرایى)

 انتقال آب از سد آغ چاى براى 106 روستاى شمال استان 
(اجرایى)

پیشرفت اقدام شدهبرنامه ریزى شدهعنوان  برنامه
فیزیکى

اعتبار هزینه 
شده

اعتبار 
مورد نیاز

افزایش ظرفیت 
تصفیه خانه فاضالب

105 میلیون متر 
مکعب در سال

70 میلیون 
مترمکعب درسال

402033 درصد
میلیارد ریال

7470
میلیارد 

ریال

شبکه جمع آورى 
فاضالب فرعى، اصلى، 

خط انتقال
337 کیلومتر1100 کیلومتر

 6واحد30 واحدایستگاه پمپاژ

براىظرفیتپروژه
اعتبارجمعیت پیشرفتبا

فیزیکى

احداث مدول سوم تصفیه خانه 
فاضالب خوى وشبکه مربوطه 

15000 مترمکب 
درشبانه روز

75000
نفر

650
میلیارد 

ریال
97

احداث مدول سوم تصفیه خانه 
فاضالب ارومیه و شبکه وخطوط 

انتقال مربوطه

60000 مترمکب 
درشبانه روز

300000
نفر

2000
میلیارد 

ریال
95

6840 مترمکعب احداث سامانه فاضالب گلمان
درشبانه روز

45000
نفر

400
میلیارد 

ریال
98.5

برنامه هاى شرکت در راستاى طرح هاى اقتصاد مقاومتى  اهداف و برنامه هاى شرکت آب و فاضالب در راستاى احیاى دریاچه ارومیه 

اقدامات و برنامه هاى شرکت آب و فاضالب در راستاى تامین زیرساخت  مسکن مهر 

شــروع : از ســال 1394                    تعداد پروژه  : 12پروژه                             تعداد شــهر :  9 شــهر حوزه دریاچه ارومیه

هدف :  انتقال 105 میلیون متر مکعب در سال پس آب استاندارد به پیکره دریاچه ارومیه در سال 1400

اقدامات

انشعابات اماده نصبانشعاب واگذار شدهاعتبار هزینه شدهپیشرفت فیزیکىتعداد پروژهتعداد طرحبخش

557236014111 میلیارد ریال32690آب

610161956197 میلیارد ریال111140فاضالب

 آمار و وضعیت روستاها :  از نگاه جمعیت روستایى هفتمین 
استان کشور

 کل روستاهاى داراى سکنه استان: 2838 روستا با 312000 
خانوار و 1146000 نفر (5,5 درصد جمعیت روستایى کشور)

 روستاهاى تحت پوشش: 1967 روستا با 269500 خانوار و 
983600  نفر  (85,8 درصد جمعیت روستایى)

با 42500  روستا  تعداد 871  پوشش:  غیرتحت  روستاهاى   
خانوار و 163222 نفر جمعیت 14,2 درصد جمعیت روستایى 

استان

 منابع تأمین آب و تأسیسات آبرسانى :
آب هاى  طریق  از  پوشش  تحت  روستاهاى  اغلب  شرب  آب   
زیرزمینى تامین مى شود. به طورى که از 1690 مورد منشأ تأمین 
آب  847  حلقه چاه، 803  دهنه چشمه، 38 رشته قنات و 2 

مورد آب سطحى است. 
 کل خطوط انتقال آب 5186 کیلومتر و طول شبکه توزیع 

7061 کیلومتر است.
 1836 باب مخزن  با 160790 مترمکعب در مدار بهره بردارى 

قرار دارد. بازاى هر مشترك 0/54 مترمکعب 
  میزان تولید نه ماه سال جارى 77  میلیون مترمکعب - 245 

لیتر به ازاى هر نفر در شبانه روز

 میزان فروش نه ماه سال جارى 57  میلیون مترمکعب - 176 
لیتر به ازاى هر نفر در شبانه روز

 میزان هدررفت آب: 26درصد - میانگین هدررفت کشور حدود 
31 درصد  

  تعداد مشترکین: 299000  فقره  انشعاب آب و تعداد 3060 
فقره انشعاب فاضالب است.

 دفع فاضالب : 
  در سطح استان تعداد سه روستا  با 3060 انشعاب نزدیک یک 
درصد جمعیت روستایى استان از سامانه فاضالب برخوردارند.  

(سیالب سلماس - چوپلو تکاب - قولنجى ارومیه) 
 انجام مطالعات 6 روستاى باالدست سد مهاباد با جمعیت1520 

نفر و اعتبار مورد نیاز 197 میلیارد ریال 

 کنترل کیفى: 
 سالم سازى آب  روستایى با استفاده از 1050 سامانه کلرزنى 

(679 کلرزن مایع و 371 کلرزن گازى)
 مطلوبیت آزمایشات میکروبى : 99,6 درصد - به طور متوسط 

65 نمونه در روز     
 مطلوبیت کلر باقى مانده : 98,5 درصد - به طور متوسط 3700 

نمونه در روز

 شاخص بهره مندى: 
 شاخص بهره مندى از آب آشامیدنى سالم 76/07درصد است. 

که میانگین کشورى آن73/1 درصد است.
 با تخصیص اعتبارات مصوب و اتمام عملیات اجرایى شاخص 

بهره مندى از 76/07 به 79/1 ارتقاء خواهد یافت.

بخش شهرى :
سامانه آب شهرى استان داراى 5012   کیلومتر شبکه توزیع آب، 
758کیلومتر خط انتقال آب  400000  مترمکعب مخازن ذخیره 
آب در مدار بهره برداري-  14 واحد تصفیه خانه مجهز آب و 253 
حلقه چاه در مدار بهره بردارى و تعداد 675750 فقره انشعاب 
است. و با تولید و توزیع 994000  مترمکعب آب شرب بهداشتى 
از شهروندان معادل  نفر  به تعداد 2272857    در شبانه روز  

99,93 درصد جمعیت شهري استان خدمات رسانى مى نماید. 
بخش فاضالب شهرى :

 3218 شامل  فاضالب  سامانه  داراى  استان  شهر   12 تعداد   
کیلومتر شبکه جمع آورى (2887 کیلومتر مدرن و 331کیلومتر 
سنتى ) - 88 کیلومتر خطوط انتقال و 12 واحد تصفیه خانه و 
391600 رشته انشعاب هستند که  به تعداد 1519000 نفر 
پوشش  تحت  را  استان  شهرى  جمعیت  درصد   66/8 معادل 

خدمات دفع فاضالب قرار مى دهد. 
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عنوان اولویِت اول طرح یکپارچه سازى شرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى، اظهار 
داشت:  امسال تعداد 11 پروژه مهم آبرسانى روستایى در مجموع با اعتبار پنج هزار و 140 
میلیارد ریال در دســت اجرا داریم که تا پایان امســال تکمیل و به مرحله بهره بردارى مى 

رسد.
قصمى افزود: از مهمترین ایــن طرح ها، بهره بردارى از طرح انتقال آب از آب شــیرین کن 
یک صدهزار مترمکعبى به مخازن داماهى و ششــصد دســتگاه بندرعبــاس به طول 33 
کیلومتر است که در حال حاضر با پیشرفت90درصد و اعتبار سه هزار و 960 میلیارد ریال 

در دست اجراست.
به گفته وى، این طرح آبرســانى با هدف انتقال 140هزار متر مکعب آب براى بهره مندى 
چهار شهر، 9 شهرك و 25روســتا با جمعیتى بالغ بر یک میلیون نفر (در افق طرح) از آب 

شرب پایدار اجرایى شده است.
مدیرعامل آبفا استان همچنین اظهار داشــت: از مجموع 11 پروژه، 7 پروژه در قالب طرح 
ملى #پویش الف ب ایران در حال اجراست که مهم ترین آن بهره بردارى از فاز نخست طرح 

ملى آبرسانى به شهر گوهران و 56 روستاى مسیر از سد ُسهران است.
وى اضافه کرد: این طرح شــامل 42 کیلومتر کلکتور اصلــى آب، اجراى 12 کیلومترخط 
انتقال، 3 باب ایستگاه پمپاژ، 25 کیلومتر شبکه توزیع آب و 10 واحد مخزن ذخیره ى آب 

است که با اعتبار هزینه شده 710 میلیارد ریال اجرا شده است.
این مقام مســئول در پایان، به پروژه هاى شــاخص 9 ماهه امســال اشــاره کرد و گفت: 
خوشبختانه با حمایت دولت تدبیر و امید و تالش دو چندان متخصصان و دست اندرکاران 
صنعت آب و فاضالب استان، توانسته ایم با اجراي پروژه هاي شاخصی نظیر بهره برداري از 
فاز اول طرح ملی آبرسانی به شهر سردشت و هشــت روستاى مسیر از سد جگین، افتتاح 
فاز 2 آب شــیرین کن 100هزار مترمکعبى بندرعباس، بهره بــردارى از ظرفیت 40هزار 
مترمکعبى فاز یک آب شــیرین کن یک میلیونى بندرعبــاس،  کلنگ زنی طرح تامین آب 
شهرهاي پارسیان، دشتی و کوشکنار و کلنگ زنی طرح تامین آب شهر میناب از سد سرنی 
به عنوان بزرگ ترین پروژه آِب شــرق استان، تا حد مطلوبى ثبات و پایدارى را به منابع آبى 

استان برگردانیم.
مدیرعامل آبفاى هرمزگان با اشــاره به مشــکالت فاضالب شــهر بندرعباس، از واگذارى 
قرارداد سرمایه گذارى حق استفاده از پســاب مدول اول تصفیه خانه فاضالب به روش بیع 

متقابل به شرکت جدید تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس خبر داد.

امین قصمى با بیان اینکه براى رفع مشــکالت فاضالب و اســتفاده مجدد از پســاب، راه 
حلى جز حمایت صنایع غرب متصور نبود، تصریح کرد: ســرانجام بــا پیگیرى ویژه دکتر 
فریدون همتى مقام عالى دولت در اســتان و حمایت نمایندگان مردم اســتان در مجلس 
و مقام قضایى استان، این قرارداد به شرکت جدید که ســهامداران آن صنایع بزرگ غرب 

بندرعباس نظیر، شرکت هاى نفت، فوالد و مس هستند، واگذار شد.
به گفته وى؛ ابالغیه این قرارداد امضا شده و در مرحله ابالغ به سهامداران شرکت تامین و 
توسعه زیرساخت خلیج فارس قرار دارد. وى با بیان اینکه مجاب کردن صنایع براى خرید 
و استفاده مجدد پســاب به راحتى امکان پذیر نبود، گفت: با انتقال قرارداد سرمایه گذارى 
شرکت ژرف کار جم به شرکت جدید، طرح ارتقا و بازسازى تصفیه خانه فاضالب بندرعباس، 
تصفیه و بازچرخانى پساب و اجراى خط انتقال پساب براى استفاده مجدد در صنایع غرب 
توسط سهامداران این شرکت اجرا مى شــود. بنا به گفته وى؛ قرار است این طرح طى یک 

زمانبندى 30 ماهه و فاز به فاز اجرا شود.
مدیرعامل آبفاى استان افزود: در حال حاضر عملیات اجرایى ارتقا و بازسازى تصفیه خانه ى 
فاضالب، تصفیه و شیرین سازى پساب، اعتبارى بالغ بر یک هزار میلیارد تومان نیاز دارد و 

براى شیرین سازى نیاز به احداث یک آب شیرین کن یک صدهزار مترمکعبى است. 
قصمى خاطرنشان کرد: قرارداد سرمایه گذارى حق استفاده از پساب مدول اول تصفیه خانه 
فاضالب به روش بیع متقابل در ســال 97 اجرایى شــد که به دلیل مشکالت مالى و عدم 

توانایى انجام کار از سوى سرمایه گذار آن در سال 99 متوقف شد.
 مدیرعامل آبفاى استان در ادامه به مشــکالت اجراى طرح فاضالب در بافت فرسوده شهر 
بندرعباس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 42 درصد شــهر بندرعباس را بافت فرسوده 
تشکیل مى دهد که چالشى بسیار جدى است به طورى که کار را براى اجراى طرح فاضالب 

در این مناطق، سخت و یا غیرممکن ساخته است.
وى افزود: عالوه بر ســختى کار در این مناطق، مشکالت مالى و مسائل اجتماعى در بافت 

فرسوده باعث شده تا اجراى طرح فاضالب در این مناطق با تاخیر انجام شود .
قصمى تصریح کرد: آبفا آمادگى دارد تا در هر نقطه اى از بافت فرسوده که توسط شهردارى 
و راه و شهرسازى معبرى باز شود، شبکه جمع آورى فاضالب را در آن مناطق اجرا کند اما با 

وضعیت موجود امکان اجراى شبکه فاضالب در همه مناطق وجود ندارد.
وى تاکید کرد: اجراى این طرح نیازمند مشارکت همگانى مردم و دستگاه هاى اجرایى است 

که خوشبختانه اتفاق نظر خوبى در استان براى اجراى این طرح نیز شکل گرفته است.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت: در دهه فجر امســال، تعداد 29 پروژه شــامل 26 پروژه 
آبرسانى و 3 پروژه فاضالب در مجموع با اعتبار یک هزار و 643 میلیارد ریال به بهره بردارى 

رسید.
امین قصمی گفت: امسال پروژه هاى شاخص زیادى در دست اجرا داریم که اثربخش ترین 
آنها، بهره بردارى از طرح انتقال آب از آب شــیرین کن یک صدهــزار مترمکعبى به مخازن 
داماهى بندرعباس، بهره بردارى از فاز نخســت طرح ملى آبرســانى به شهر گوهران و 56 
روستاى مسیر از سد ُسهران، فاز سوم آب شیرین کن بندرعباس، توسعه شبکه آب مجموعه 
روستاهاى فاقد شبکه شهرستان قشم، بهره بردارى از مجتمع هاى آبرسانى روستایى مقام، 
گابریک، کشار و سرچاهان و شهدادى و طرح 
فاضالب روســتاى تیــاِب میناب 

است.
وي افــزود: در دهــه 
فجر 99، تعداد 26 
آبرسانى  پروژه 
اعتبــار  بــا 

یک هزار و 303 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید که از این تعداد 11 
پروژه در قالب طرح ملى #پویش الف ب ایران با اعتبار 793 میلیارد ریال در 

شهرهاى بندرعباس، حاجى آباد، بستک، جاسک، بندرلنگه و رودان تکمیل و افتتاح شد. 
وى اضافه کرد: همچنین امســال آبرسانى به 57 روســتا را در قالب 13 مجتمع آبرسانى، 
در دســت اجرا داریم که در دهه فجر امسال 30 روســتا در قالب هفت مجتمع آبرسانى با 

جمعیت 23 هزار نفر از آب شرب بهداشتى بهره مند شدند.
این مقام مســئول، اظهار داشــت: در بخش فاضالب نیز 3 پروژه شامل احداث تاسیسات 
و تصفیه خانه فاضالب روستاى تیاب و  ایجاد تاسیســات فاضالب شهرهاى بندرعباس و 

رودان در مجموع با اعتبار 340 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
قصمى با بیان اینکه؛ طرح فاضالب روســتاى تیاب به عنوان نخســتین طرح جمع آورى 
فاضالب روستایى در هرمزگان اســت، گفت: حجم عملیاتى این طرح شامل 10 کیلومتر 
شبکه جمع آورى فاضالب، 300 فقره انشعاب و تصفیه خانه اى به ظرفیت 880 مترمکعب 
در روز با فرآیند تصفیه MBR است. به گفته وى؛ اعتبار هزینه شده براى این طرح 180 

میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل آبفا اســتان در ادامه با تاکید بر اهمیت بهبود و تقویت منابع آبى روســتاها به 

افتتاح نخستین طرح فاضالب روستایى 
هرمزگان و بهره برداري از  29 پروژه 

در دهه فجر

افتتاح نخستین طرح فاضالب روستایى افتتاح نخستین طرح فاضالب روستایى 
هرمزگان و بهره برداري از  هرمزگان و بهره برداري از  

امین قصمی - مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان هرمزگان
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گزارشویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



در مراسم افتتاح اداره آب و فاضالب بخش آبش احمد از 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقى تقدیر 

شد.
 به گزارش روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان: با حضور 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان، نماینده مردم شهرستان هاى 
کلیبر، خدآفرین و هوراند و فرماندار و جمعى از مسئولین و مقامات 
کشورى و نظامى شهر طى مراسمى اداره آب و فاضالب آبش احمد 

افتتاح شد .
در این مراسم مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت هاى نماینده مردم شهرستان 
کلیبر در مجلس شوراى اسالمى، در خصوص پروژه ها و اقدامات 
انجام یافته در سه شهرستان کلیبر، خدآفرین و هوراند مطالبى را 

ایراد نمود. وى با اشاره به تحت پوشش بودن 100درصد جمعیت 
کلیبر،  شهرستان هاى  روستایى  جمعیت  73درصد  و  شهرى 
خدآفرین و هوراند و اقدامات انجام یافته در راستاى بهبود کیفیت 
و خدمت رسانى در این شهرستان ها، ابراز امیدوارى کرد، با جذب 
اعتبارات عمرانى بتوانند پروژه هاى باقى مانده را به اتمام برسانند.وى 
افزود: همت و توجه شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقى، 
خدمت شایسته و بى دریغ به هموطنان عزیز است که در خصوص 
آب رسانى به شهر آبش احمد با احداث مخزن و تکمیل و بهره بردارى 
آن و همچنین با حفرچاه و اصالح شبکه آبرسانى مشکالت این 
عزیزان برطرف خوا هد شد. و افتتاح اداره آب و فاضالب آبش احمد 
از جمله این اقدامات براى بهبود خدمت رسانى به مردم عزیز بخش 

آبش احمد است.
وى ادامه داد: در پروژه هاى مربوط به شهرهاى کلیبر، آبش احمد و 
هوراند (سه مجتمع آبرسانى آزادگان، ارس و شهید لشگرى)  200 
میلیارد ریال هزینه خواهد شد. که براى تکمیل مجتمع آبرسانى 
شهید لشکرى از اعتبارات داخلى هزینه هایى شده و قدم هایى 
برداشته شده است. ولى الزم است از منابع دولتى نیز به این سه 
مجتمع، اعتباراتى تخصیص یابد.که از نماینده محترم مردم در 
این  تخصیص  در  مى شود  درخواست  اسالمى  مجلس شوراى 

اعتبارات مساعدت هاى الزم انجام پذیرد.
وى ادامه داد: با تکمیل این سه پروژه و با آوردن به مدار بهره بردارى، 
بتوانیم هم بار مجتمع شهید لشگرى را کم کرده و هم مجتمع 
آزادگان و ارس را به اتمام برسانیم. در واقع تکمیل این پروژه ها و 
تضمین کیفیت آبرسانى و خدمت به هموطنان عزیز خواست قلبى و 

وجودى همه کارکنان شرکت آب و فاضالب استان است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان در خصوص پروژه هاى 

عمرانى در بخش آبرسانى شهرى به تکمیل اجراى خط انتقال 
به قطر 355 و به طول شش کیلومتر و احداث مخزن بتنى 500 

مترمکعبى و حفر و تجهیز چاه در شهرستان کلیبر  اشاره نمود.
وى ادامه داد: در ادامه انجام طرح هاى شرکت آب و فاضالب مى توان 
به اصالح و توسعه شبکه توزیع آب 5/1 کیلومتر، تجهیز یک حلقه 
چاه نیرورسانى و اجراى سه کیلومتر خط انتقال چاه 160 پلى 
اتیلن هوراند و احداث ساختمان سوله تصفیه خانه، احداث مخزن 
بتنى 500 مترمکعبى، اجراى خط انتقال آبرسانى و نیرورسانى به 

تاسیسات آبرسانى  اشاره کرد.
وى همچنین انجام پروژه هاى عمرانى روستایى که از جمله آنها 
بازسازى تصفیه خانه مجتمع شهید لشکرى، تامین آب آشامیدنى 
روستاهاى ایل یوردى، خانکندى، روستاى لوله درق، روستاى شاملو 
کلیبر و تامین آب آشامیدنى روستاهاى کورن قتانلو، گنبدان و 
لغالن، بریجان، پشتاب هوراند و تامین آب آشامیدنى روستاهاى 
گون، دینه ور وآوارسین، شرفه، ایرى بوجاق، ازبک و صومعه خدافرین 
را نمونه اى از اقدامات برجسته قلمداد کرده و به ثمر نشستن آن را 
مایه مسرت دانستند. در این جلسه حاتمى نماینده شهرستان هاى 
کلیبر، هوارند و خدافرین با اشاره به ایام دهه مبارك فجر و برشمردن 
نعمات این دهه از انقالب اسالمى اقدامات انجام یافته در شرکت آب 
و فاضالب را نمونه بارزى از خدمت رسانى و شکوفایى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ایران برشمرد. ایشان از مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب استان در مورد افتتاح اداره آب و فاضالب بخش آبش احمد 
که مى تواند براى رفع مشکالت این عزیزان باشد  تقدیر و تشکر کرد. 
در پایان جلسه لوح تقدیرى از سوى نماینده مردم شهرستان هاى 
کلیبر و خدآفرین و هوراند در مجلس شوراى اسالمى به پاس 

زحمات و اقدامات شرکت آب و فاضالب اهدا شد. 

اهداى لوح سپاس توسط نماینده مردم کلیبر، هوراند و خدآفرین در مجلس شوراى اسالمى

متبرك نمودن مجتمع آبرسانى ارس به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانى

دیدار مدیران عامل صنعت آب وبرق استان آذربایجان شرقى با نماینده ولى فقیه در استان

در سالگرد شهادت سردار سلیمانى طى مراسمى با حضور مسئولین 
مشاور  شرقى،  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عالى 
مدیرعامل در امور ایثارگران و فرماندهان سپاه مجتمع آبرسانى ارس 

به نام سردار شهید قاسم سلیمانى مزین شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان: در سالگرد 
شهادت سردار سلیمانى طى مراسمى با حضور قائم مقام شرکت و 
معاون بهره بردارى و توسعه آب و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران 
و فرماندهان سپاه مجتمع آبرسانى ارس به نام سردار شهید قاسم 
سلیمانى مزین شد. در این مراسم مهندس عباسپور قائم مقام شرکت 
آب و فاضالب استان ضمن تقدیر و تشکر از تمامى عزیزان حاضر در 
مراسم در خصوص لزوم ایجاد مجمتع آبرسانى در حاشیه رود ارس 
اشاره کرد. وى افزود: با توجه به اینکه رود ارس یک رودخانه مرزى 
بوده و کمیت و کیفیت آن تحت کنترل ما نیست، دغدغه اصلى 
کارشناسان و مسئولین شرکت آب وفاضالب نسبت به مطلوبیت 
عرضه آب استحصالى و ضرورت این امر که براى شرکت آب و 
فاضالب استان ارائه آبى که از نظر کمى و کیفى قابل قبول باشد و در 

باالترین حد استاندارد ارائه خدمات داده شود مهم است .
وى در ادامه بیان داشت: در راستاى این امر شرکت آب و فاضالب، 
نسبت به شناسایى چاه هایى که متاثر از رود ارس نباشد، اقدام به 
حفر چاه هاى متعدد و ایجاد مجتمع آبرسانى براى این منظور نمود. 
وى ادامه داد: دراجراى این طرح ارزشمندتر آن بود که این مجتمع 
آبرسانى به نام سردار سلیمانى نام گذارى شود که ارزش و واالى این 

بزرگوار که خدمات شایان و بزرگى را براى ملت عزیزمان به انجام 
رسانده اند به چشم بیاید.

مهندس خانى معاونت بهره بردارى وتوسعه آب استان نیز در این 
مراسم با برشمردن اثربخشى اینگونه پروژه ها بر کیفیت و نحوه ى 
خدمت رسانى به همشهریان عزیز، نسبت به پیشرفت و رونق هرچه 

بیشتر این مناطق با اینگونه اقدامات ابراز امیدوارى کرد.
وى در خصوص نام گذارى این مجتمع آبرسانى به نام سردار شهید 
قاسم سلیمانى اینگونه بیان داشت: تمامى حرکات و اعمال ما زمانى 
ازرشمند است که در راه و اهداف تعریف شده شهدا باشد و چه زیباتر 

آنکه به نام زیباى سردار دلها شهید قاسم سلیمانى مزین شود. 
امیدواریم بتوانیم با اینگونه اقدامات بتوانیم آنگونه که شایسته نام این 
شهداست، براى پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ایران عمل کنیم.
گفتنى است: مجتمع آبرسانى سردارشهید سلیمانى با اعتبار230 
میلیارد ریال و با منبع تامین آب از دو چاه عمیق با دبى 50 لیتر 
برثانیه، تعداد 25 روستاى شهرستان خدآفرین را با تعداد جمعیت 
بالغ بر شش هزارو 942 نفر در قالب دوهزارو 77 خانوار تحت پوشش 

قرار خواهد داد. 

نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى در دیدار با مدیران عامل 
صنعت آب وبرق استان از وزیر نیرو بابت  ابتکار افتتاح پروژه هاى 
صنعت آب و برق در قالب پویش #هرهفته- الف- ب- ایران 
قدردانى کرد . به گزارش روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان 
آذربایجان شرقى: حجت االسالم والمسلمین سید محمد آل هاشم 
نماینده ولى فقیه در استان در دیدار با مدیران عامل صنعت آب 
و برق استان ضمن قدردانى از وزیر نیرو، پویش # هرهفته- الف- 
ب- ایران را براى مردم دلگرم کننده و امید بخش توصیف کرد. وى 
افزود: هر آدم منصفى با نگرش به اقدامات انجام شده پس از انقالب 
اسالمى گواهى مى دهد که در حوزه خدمت رسانى از جمله آب و 
برق، خدمات وسیعى در اختیار مردم در اقصى نقاط کشور قرارگرفته 
است. وى همچنین به برخى چاالش هاى موجود در حوزه آب و برق 
اشاره کرد و از مدیران حاضر خواست پیش بینى هاى الزم را براى 

ایام اوج مصرف آب، برق و گاز به عمل آورند تا مشکلى براى مردم 
در این ایام پیش نیاید. وى درعین حال از مردم خواست با مدیریت 
مصرف آب، برق و انرژى مسئوالن ذیربط را در انجام وظایف محوله 
یارى کنند . در این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان ضمن تشکر بابت فراهم شدن دیدار با نماینده ولى 
فقیه و حضور در جلسه، از عملکرد شرکت و اقدامات انجام یافته 
در تابستان اخیر و خدمت رسانى به همشهریان عزیز گزارشى را 
در چند فصل بیان نمود.  وى اینگونه تشریح کرد: از تمام ظرفیت 
چاه هاى مسیر خط زرینه رود براى استفاده شهرهاى موجود در 
مسیر فوق بکارگیرى نموده و چاههاى متروکه و بالاستفاده سنوات 
قبل، براى هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه رود به سمت شهر 
تبریز در مدار قرار گرفت. همچنین آب تحویلى به صنایع در طول 
مسیر خط زرینه رود براى ذخیره ى آب و انتقال به کالنشهر تبریز 

پس از اخذ موافقت مقامات ارشد استان مدیریت و کاهش داده شد. 
وى افزود: نسبت به آگاه سازى مشترکین توسط فضاى مجازى و 
رسانه ملى در خصوص کاهش و مدیریت مصرف اقدام شد. مهندس 
ایمانلو ضمن تاکید بر رسالت شرکت آب و فاضالب در تامین آب 
شرب همشهریان عزیز و جلوگیرى از کوچکترین وقفه در امر 
خدمت رسانى به مواردى از اقدامات انجام یافته اشاره نمودند از 

جمله: 
   امضا تفاهم نامه تحویل چهارحلقه چاه متروکه با شهردارى تبریز 
 اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 حلقه حفر شده و 

شش حلقه آن تجهیز شده است.
 احیاى 5 حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده (چاه هاى 1 

خسروشاه، 79 هروى، 34 زرنق، باغ معروف، جمشید یک)
 نیرورسانى و خرید برق براى هفت حلقه چاه (چاه هاى جمشید 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقى خبر داد: 

افتتاح 51 پروژه روستایى و شهرى دردهه فجر

به گزارش روابط عمومى آب وفاضالب استان: علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقى با طرح این موضوع گفت: در سال جارى در پنج نقطه شهرى و 46 

نقطه روستایى استان پروژه هایى با اعتبار 67 میلیارد تومان افتتاح شد.
 وى تاکید نمود: از 46 پروژه روستایى، هفت پروژه در ایام دهه فجر افتتاح شده و 39 پروژه 
که شامل شهرهاى کلیبر، خدآفرین، هشترود، مراغه، ملکان، ورزقان، هریس، سراب و اهر 

است، در هفته آخر بهمن و یا 
پویش  قالب  در  اسفندماه  در 
ایران  الف-ب-  #هرهفته- 
افتتاح  سراسرى  صورت  به 
خواهد شد.   وى افزود : این 
منابع  از  اعتباراتى  با  پروژه ها 
پروژه هاى  قالب  (در  عمومى 
همچنین  و  استانى)  و  ملى 
شده  هزینه  داخلى  منابع  از 
است . مهندس ایمانلو با اشاره 
پروژه هاى  از  برخى  اجراى  به 
استانى با همکارى سازمان هاى 
با  اینگونه تشریح کرد:  دیگر، 
سازمان بسیج سازندگى و اداره امور عشایر براى اجراى برخى از پروژه هاى استانى اقدام به 
امضاى تفاهم نامه هایى شد که شامل 30 طرح در روستاهاى استان با همکارى سازمان بسیج 

سازندگى و 25 طرح با مشارکت اداره امور عشایر در مناطق قشالقى در حال اجراست.
وى افزود:  پنج طرح روستایى نیز با کمک خیرین استانى در حال حاضر مراحل اجرایى خود را 

طى مى کنند.
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گزارشویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



علیرضـا کاکاونـد، مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
کرمانشـاه  از بهره بـردارى و افتتـاح 18 پـروژه ایـن شـرکت در دهـه مبـارك فجـر 
امسـال در اسـتان خبـر داد و گفت: بـراى بهره بـردارى از ایـن تعداد پـروژه 262 میلیـارد ریال 

سـرمایه گذارى شـده اسـت.
علیرضـا کاکاونـد روز دوشـنبه در نشسـت خبـرى به صـورت مجـازى بـا حضور خبرنـگاران 
رسـانه هاى اسـتان، افـزود: بـا بهره بـردارى از ایـن تعـداد پـروژه بـراى پنجـاه نفـر بـه صورت 

مسـتقیم و بـراى نـود و دو نفـر نیـز به صـورت غیرمسـتقیم شـغل ایجاد میشـود.
وى یکـى از مهمتریـن پروژه هـاى افتتاحـى در دهه فجر را آبرسـانى به 44 روسـتا اعـالم کرد 
و افـزود: بـا افتتـاح ایـن پروژه هـا 12هـزارو 500 نفـر از سـاکنان ایـن روسـتاها از نعمـت آب 

آشـامیدنى سـالم و بهداشـتى برخوردار مى شـوند.
او آبرسـانى به 100 روسـتاى اسـتان در طول سـال را یکى از برنامه هاى شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان دانسـت و گفت: در سـال 99 تاکنون به 76 روستا آبرسـانى شـده و در دهه فجر امسال 

آبرسـانى به 24 روسـتا نیز به بهره بردارى رسـیده اسـت.
وى بـا اعـالم اینکه پروژه هـاى شـرکت آب و فاضـالب در طول دهـه فجر در هفت شهرسـتان 
اسـتان کرمانشـاه به بهره بردارى رسـیده، گفـت: اکنون تمام شـهرها و هـزار و 888روسـتاى 
اسـتان کرمانشـاه از آب شـرب سـالم و بهداشـتى برخوردار و زیر پوشـش خدمات شرکت آب 
و فاضالب اسـتان هسـتند. او همچنین تعداد مشـترکان این شـرکت در اسـتان را اکنون 540 

هزار مشـترك شـهرى و روسـتایى اعـالم کرد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمانشـاه در ادامـه مجموع روسـتاهاى اسـتان را 
دوهـزار و پانصـد و شـصت مـورد اعـالم کـرد و گفـت: اکنون حـدود 650 روسـتا زیر پوشـش 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان نیستند که بیشـترین مشـکل ما در اسـتان در این بخش است.
کاکاونـد اولویت شـرکت آب و فاضالب اسـتان را پوشـش دادن این روسـتاها دانسـت و افزود: 
ایـن روسـتاها چند دسـته هسـتند کـه مـا اولویت بنـدى کرده ایـم و روسـتاهایى که بـا نبود 

وکمبـود آب روبـرو هسـتند را در اولویـت اول قـرار داده ایم.
او با اعـالم اینکه مردم برخى از روسـتاها حاضر به همکارى نیسـتند، گفت: براى این روسـتاها 
بایـد کنتورگـذارى کنیـم کـه مردم بـه دلیـل اینکـه بایـد آب بهـا پرداخـت کننـد حاضر به 

همـکارى با ما نیسـتند.
وى تامین آب شـرب سـالم و بهداشتى را وظیفه شـرکت آب و فاضالب اسـتان دانست و گفت: 
ما ُکلر مـورد نیـاز براى تامین سـالمت آب روسـتاهایى که زیر پوشـش این شـرکت نیسـتند 

افتتاح 18 پروژه شرکت آب و فاضالب 
کرمانشـاه در دهـه مبارك فجـر

را نیـز در اختیـار 
آنهـا مى گذاریـم و بایـد همـه مـردم 

به آب شرب سـالم و بهداشتى دسترسـى داشته باشند.
استان کرمانشـاه دو میلیون نفر جمعیت سـاکن در چهارده شهرستان، 

86 دهسـتان و 2 هـزار و 595 آبادى دارد. و 2/4درصد جمعیت کشـور در این اسـتان 
سـاکن هسـتند. که از ایـن تعـداد 75درصـد در نقاط شـهرى و 25درصـد در نقاط روسـتایى 

زندگـى مى کنند. 

تجلیل وزیر نیرو از دست اندرکاران پویش #هرهفته-الف -ب- ایران
درآئین بهره بردارى از پروژه هاى صنعت آب وبرق در قالب پویش 
#هرهفته - الف - ب - ایران  که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، به پاس ایفاى نقش موثر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقى با اهداى لوح سپاس و تندیس به مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان تجلیل و قدردانى شد. به گزارش واحد خبر 
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقى: در 

آئین بهره بردارى از پروژه هاى صنعت آب و برق در قالب پویش # 
هرهفته - الف - ب - ایران ایران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، وزیر نیرو طى سخنانى ضمن برشمردن اقدامات مهم و شایسته 
انجام یافته وزارت نیرو و طرح هاى بزرگ و مهم صنعت آب و برق، به 
تالش دشمنان در به زانو درآوردن کشور در شرایط تحریمى و اعمال 
تحریم هاى ظالمانه اشاره و بیان داشت: همتى که در این مجموعه 
نمایان و ابراز شد مسئوالن کشور گروه هاى مرجع، معتمدان مردم و 
در رأس همه این ها، مقام معظم رهبرى را هم به این نقطه رساند که 

مى بایست این لشکر بزرگ دلگرم تر به کار خود ادامه دهند.
در این نشست ضمن رونمایى از کتاب پویش# هرهفته - الف - ب 
- ایران با عنوان دلگرمى ها و همراهى ها از دست اندرکاران پویش 

#هرهفته - الف - ب - ایران تجلیل شد.
در این راستا به پاس ایفاى نقش موثر شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقى با هداى لوح سپاس و تندیس از مهندس ایمانلو 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تجلیل و قدردانى شد.
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرق

یک، میرزامهدى، اتوبوسرانى، 6 پارك، ائل گلى مادر،1 خاوران، 2 
خاوران)

 تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پنج حلقه چاه جدید و 
برنامه ریزى براى تجهیز چهارحلقه چاه دیگر تا 99/04/28 و 

سه حلقه چاه تا مورخ 99/05/05 جمعا 12 حلقه چاه
 مدیریت فشار شبکه توزیع براى کاهش مصرف آب

 تشکیل جلسات هماهنگى مدیریت توزیع در ستاد شرکت و 
تبریز به تعداد هشت جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره بردارى 

مناطق و همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز
 پخش پیام هاى صرفه جویى در مصرف آب از رسانه هاى صدا و 

سیما، فضاى مجازى و روزنامه ها
 نصب بنرهاى مدیریت مصرف در محل هاى متعلق به شرکت و 

مناطق و واحدهاى تابعه
 مصاحبه با رسانه ها در خصوص رعایت مدیریت مصرف 

 مدیریت توزیع آب و تالش شبانه روزى همکاران براى توزیع 
عادالنه آب (بدون قطعى طوالنى) با توجه به قطعى هاى برق و 

کاهش تحویل آب از زرینه رود.
 تهیه هفت دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع 
تبریز و پخش آب به روستاهاى اطراف و مراکز حساس با تانکرهاى 

شرکت 
 تشکیل گروه ویژه براى مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع 

 برنامه ریزى و اجراى زمان بندى قطع آب مناطق مختلف به 
منظور توزیع عادالنه آب

 افزایش ظرفیت پمپاز ایستگاه پمپاژ آناخاتون با افزایش قدرت 

برق و تهیه و نصب تجهیزات الکترو پمپ جدید
 برنامه ریزى براى احداث دو باب ایستگاه پمپاژ آب به مناطق 

محله امام زاده و نیاوران
 اقدام براى اخذ مجوز لوله گذارى عرض اتوبان پاسداران به صورت 

پایپ جکینگ براى آبرسانى به قسمت مرتفع احمدآباد
 اقدام براى اصالح قسمتى از شبکه توزیع آب

 احداث خط آبرسانى چاه هاى جدید
 توسعه شبکه آب براى رفع کمبود فشار آب تعدادى از کوچه ها 

در مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر
در پایان جلسه لوح قدردانى وزیر نیرو از طرف رئیس شوراى 
هماهنگى صنعت آب و برق آذربایجان شرقى به نمایندگى از طرف 

سایر مدیران حاضر به امام جمعه تبریز اهدا شد .
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گزارشویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



بازچرخانى فاضالب و تبدیل به آب خاکسترى 
از ایده تا اجرا در آبفاى منطقه3 تهران

بازچرخانى فاضالب و تبدیل به آب خاکسترى از ایده تا اجرا 
راه اندازى  مى شود.  انجام  منطقه3  آبفاى  سبز  درساختمان 
ساختمان سبزامیرآباد شمالى، تجربه موفقى بود که بهره مندى از 
بازچرخانى فاضالب و تبدیل به آب خاکسترى را در شرکت آبفاى 
منطقه3 تهران محقق ساخت. مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب به 
حساب نیامده شرکت ضمن بیان این مطلب، اجراى این طرح را 

گامى موثر در مدیریت مصرف منابع آب برشمرد.
حساب  به  آب  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر  اکبرندرى  على 
راه اندازى  و  تاسیس ساختمان سبز  اهداف  تشریح  در  نیامده، 
خط بازچرخانى فاضالب و تبدیل به آب خاکسترى در آبفاى 
منطقه3 اظهارداشت: ایده اولیه ایجاد و پیاده سازى ساختمان سبز 

انتقال آب اتوبان یادگار امام طرح جابجایى و جایگزینى لوله خط 
نیز با هدف ایجاد شرایط پایدار و دسترسى کامل به خط لوله 
براى نگهدارى و تعمیر درحوادث غیرقابل پیش بینى به ویژه 
زلزله، به همت معاونت مهندسى و توسعه شرکت آبفاى منطقه3 

با استفاده از انرژى هاى طبیعى و غیرفسیلى در مصارف 
روزمره، بهره گیرى از فاضالب خاکسترى براى آبیارى 
فضاى سبز و به  کارگیرى شیوه هایى براى بهینه سازى 
مصرف انرژى از سال 97 با حضور مهندس ظهیرى 
به عنوان مدیرعامل شرکت، طرح و پس از بررسى 
تیم هاى منتخبى از حوزه هاى معاونت بهره بردارى در 
نهایت پس از گذشت دو سال این پروژه پاییز امسال به 
بهره بردارى رسید. مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب به 
حساب نیامده شرکت، ظرفیت دستگاه نصب شده تصفیه 
فاضالب خاکسترى واقع در محوطه ساختمان تازه احداث 
شده در مخزن 61 را حدود چهارمترمکعب در روز ذکرکرد 

که پس از تصفیه و در مرحله آخر آبگیرى تانکر 
نیز  و  منهول ها  شست وشوى  واترجت،  و 

استفاده در حمام تجهیزات امداد فاضالب، 
سیفون توالت و آبیارى فضاهاى سبز موجود 

محوطه استفاده مى شود.
ندرى با بیان اینکه آب خاکسترى که به آن 
آب بازیافتى هم گفته مى شود دربرگیرنده 

تمام جریان ها به استثناى فاضالب خروجى 
از سرویس هاى بهداشتى استفاده شده است، 

گفت: با وجود این که کانادا، انگلیس و استرالیا 
کشورهاى پرآبى هستند اما شهروندان آنها اجازه دارند 

که در خانه هاى خود از تجهیزاتى براى استفاده از آب خاکسترى 
در آبیارى فضاى سبز و فالش تانک توالت استفاده  کنند. ندرى 
همچنین با بیان این که چرخه اجرایى و سیستم تصفیه آب 

ــپ جکینــگ از عــرض  ــاز اجــراى طــرح پای ــا آغ ــان ب هم زم
ــدوده  ــرى در مح ــق 12 مت ــرازى در عم ــهید خ ــان ش اتوب
ــامیدنى  ــن آب آش ــدف تامی ــا ه ــى ب ــهید فالح ــازن ش مخ
مخــازن ذخیــره آب منطقــه 22 از تصفیه خانــه ششــم تهران، 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــت ش ــه هم ــال ب ــط انتق ــه دو خ قطع

منطقــه3 تهــران تکمیــل شــد.
علــى خیراندیــش مجــرى طرح هــاى آبرســانى 

مناطــق 21 و 22 تهــران در تشــریح ایــن 
خبراظهارداشــت : تامیــن نیــاز آبــى 

70درصــد  از  بیــش  روزانــه 
ســاکنان منطقــه 22 تهــران 

از طریــق ســهم تخصیص 
آب تصفیه خانــه ششــم 
تهــران در نظــر گرفته 
شــده کــه این پــروژه 
خطــوط  شــامل 
ــت  ــال پایین دس انتق
تصفیه خانــه ششــم 
غــرب  ســمت  بــه 

منطقــه اســت و بــا 
ــوالدى  ــه ف ــوط لول خط

ــر  ــر 1200 میلى مت ( قط
ــر) و  ــر 800 میلى مت ــا قط ت

بــه طــول مجمــوع 7/5 کیلومتر 
ــه  ــده اند ک ــى ش ــه اى طراح ــه گون ب

ــازن  ــه مخ ــى ب ــه صــورت ثقل آب شــرب ب
ــع  ــبکه توزی ــل و وارد ش ــه 21 و 22 منتق ــى منطق زمین

ساخت پنج دستگاه مخزن آب اضطرارى براى پاسخگویى به نیاز 
شهروندان در شرایط بحرانى با تالش معاونت مهندسى و توسعه 
و مدیریت بحران، ریسک و پدافند غیرعامل شرکت و مشارکت 
شهردارى مناطق 2، 5 و 6 خاتمه یافته و در مرحله نصب و 

خاکسترى شامل پنج فیلتر است، گفت: حذف آالینده هاى تجزیه 
پذیر بیولوژیکى بر عهده بیوفیلتر است. بعد از آن فیلتر دیسکى 
قراردارد که تصفیه ذرات معلق بزرگتر از 130 میکرون را انجام 
مى دهد، در مرحله بعد فیلتر شنى ذرات معلق بزرگتر از 50 
میکرون را جداسازى مى کند و سپس فیلتر کاتریج که از جنس 

نانو است ذرات بزرگتر از 5 میکرون را حذف مى کند.
وى در ادامه یادآورشد: بهره گیرى از روش اکسیداسیون پیشرفته 
AOP از طریق تزریق ازن و قرارگرفتن المپ UV مواد آلى، 
ویروس و باکترى فاضالب خاکسترى حذف و از طریق فیلتر کربنى، 
برمات آن حذف شده و تصفیه تکمیلى انجام و در مخزن خروجى 
با فرآیند تزریق کلر هیچگونه میکروب و باکترى باقى نمى ماند. 
ندرى؛ بازگردانى آب و استفاده مجدد از آب تصفیه شده، 
صرفه جویى در مصرف آب شرب، استفاده صحیح 
تولید  زیادى  هزینه هاى  با  که  آب شرب  از 
مى شود، صرفه جویى در هزینه هاى مصرفى، 
امکان آبیارى فضاى سبز به صورت خودکار 
و با زمان بندى مشخص، جلوگیرى از اتالف 
آب، به خصوص در مکان هاى عمومى مانند 
مسکونى  مجتمع هاى  و  ادارات  مدارس، 
را مزایاى استفاده از آب خاکسترى دانست. 
وى همچنین پیاده سازى سیستم بازچرخانى و 
بهره مندى از آب خاکسترى در سینک ظرف شویى، 
حمام و روشویى منازل و سایر اماکن را منوط به مجزاسازى شبکه 
جمع آورى فاضالب در دو مرحله ته نشینى و پاك سازى با استفاده 

از فیلترهاى تصفیه ى آب دانست.

خط  لوله  جایگزینى  و  جابجایى  طرح  اجراى 
انتقال آب اتوبان یادگار امام

در حال انجام است .
فاضالب  و  روابط عمومى شرکت آب  به گزارش 
مدیر  مرادى زاده  غالمرضا  تهران؛  منطقه3 
اموراجرایى طرح هاى آب و فاضالب در تشریح این 
خبر اظهار داشت: از آنجایى که تحول بافت شهرى 
شبکه هاى  تغییرات  سبب  همواره  شهرسازى،  و 
خدماتى مى شود، با توجه به قرارگیرى این لوله زیر 
پاساژ و بازارچه سنتى ستارخان و در پوسته بزرگراهى 
دسترسى،  امکان  ساختن  فراهم  منظور  به  همچنین 

حوادث،  بروز  مواقع  در  تعمیرات  انجام  و  نگهدارى 
جابجایى این خط لوله و جایگزینى آن با لوله اى 

از جنس چدن داکتیل ضد زلزله به قطر 600 
مسیر  در  متر  طول 700  به  و  میلیمتر 

صحرایى)  و  نیرو  (خیابان هاى  جدید 
انجام گرفته است.

مرادى زاده با بیان اهمیت باالى اجراى 
از  آب  انتقال  لوله  این  نقش  و  طرح 

مخزن 54 به شبکه تحت پوشش و آبرسانى محله هاى ستارخان، 
طرشت و شهید چوب تراش، با جمعیت تقریبى 250هزار نفر، 
افزود: این پروژه با اعتبارى بیش از 38میلیارد ریال و از بودجه 
در  فیزیکى 75درصد  پیشرفت  با  و سرمایه اى شرکت  جارى 
حال انجام است. دستاوردهاى اجراى این پروژه و این جابجایى، 
دسترسى براى تعمیر و نگهدارى و بهره بردارى بهینه از این خط 
لوله و همچنین حذف یک عامل بالقوه ایجاد بحران در حوزه 

آبرسانى به شهروندان خواهدبود.
مدیر امور اجرایى طرح هاى آب و فاضالب شرکت آبفاى منطقه3 
شهر تهران گفت: اجراى پروژه جابجایى و جایگزینى لوله خط 
انتقال آب اتوبان یادگار امام، از اولویت هاى ستاد 
بحران شرکت بوده و از سال 1395 گفتگو 
بازارچه  و رایزنى با شهردارى و مجموعه 
و عملیات  انجام شده  سنتى ستارخان 
اجرایى این پروژه از ابتداى سال 99 آغاز 
شده و در صورت تامین مناسب منابع 
مالى در ماه هاى آتى پایان خواهد یافت. 

تکمیل عملیات  اجرایى قطعه دوم خط لوله 
انتقال فوالدى در محدوده منطقه22

ساخت و کارگذارى پنج دستگاه مخزن ذخیره 
آب اضطرارى در محدوده آبفاى منطقه3

مى شــود. 
ــل  ــه دلیـ ــروژه ب ــن پـ ــت: ای ــش گف خیراندی
برخــوردارى از اهمیــت بســزایى کــه در 
ــازن  ــه مخ ــدار ب ــامیدنى پای ــن آب آش تامی
ــه  ــق 21 و 22 دارد، در س ــت مناط باالدس
قطعــه ى بــه هــم پیوســته مــورد مطالعــه، 
طراحــى و اجــرا قــرار گرفتــه اســت.

طرح هــاى  مجــرى 
مناطــق  آبرســانى 

ــران  21 و 22 ته
گفــت : بخشــى 

از قطعــه دوم 
پــروژه  ایــن 

خــط  شــامل 
فــوالدى  لولــه 

 1000 قطــر  بــه 
میلى متــر و بــه طــول 
1600 متــر اســت کــه 
حــد فاصــل ابتــداى 
ــک  ــزار و ی ــه ه مجموع
شــهر تــا مخــازن شــهید 
فالحــى واقــع در مســیر 
میانــى اتوبــان شــهید خــرازى 
در پاییــز ســال 1399 اجــرا و 
ــال  ــور اتص ــه منظ ــده و ب ــل ش تکمی
ــرب  ــازن آب شـــ ــه مخ ــه ب ــط لول ــن خ ای
شهیـــــد فالحى واقع در مســیر میانــــى اتوبــــان شهیــــد 

خــرازى، پایــپ جکینــگ لولــه کیســینگ بتنــى ایــن پــروژه 
ــه طــول 70 متــر در عمــق 12  ــر ب ــه قطــر 1400 میلى مت ب
متــرى از زیــر اتوبــان شــهید خــرازى پایــان یافتــه و هم اکنون 
عملیــات لوله رانــى پــروژه آب بــر آن نیــز بــه طــول 70 متــر و 
ــت. ــال اجراس ــوالدى در ح ــر ف ــى مت ــر 1000 میل ــه قط ب

وى خاطرنشــان ســاخت: کلیــه مجوزهــاى شــهردارى مربــوط 
ــعه  ــزى و توس ــور از اداره کل برنامه ری ــروژه مذک ــه پ ــه ادام ب
ــذ  ــران اخ ــهردارى کل ته ــى ش ــى و عمران ــور فن ــهرى ام ش
شــده اســت کــه در فهرســت اولویت هــاى پروژه هــاى 

ــرار دارد. ــى شــرکت ق ــى ســال آت اجرای

راه اندازى است.
به گزارش روابط عمومى شرکت، غالمرضا مرادى زاده 
مدیراموراجرایى طرح هاى آب و فاضالب آبفاى منطقه3 
ظرفیت  با  مخازن  این  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با 
بوستان هاى  ستارخان،  سنتى  بازارچه  در  100مترمکعب 
ستارخان، شاهین و شهرآرا در منطقه2 شهردارى و پارك کودك 

شهرزیبا واقع در منطقه5 شهردارى ساخته و نصب شده اند.
مرادى زاده با اشاره به اینکه نصب مخازن ستارخان در مرحله 
مرحله خاکبردارى  در  بازارچه سنتى  و  فونداسیون  بتن ریزى 
است، افزود: این پروژه از محل بودجه و درآمدهاى تبصره3 و 
برابر مصوبه شوراى شهر تهران تامین اعتبار شده و تاکنون در 

محدوده تحت پوشش هر یک از مناطق آبفاى تهران پنج دستگاه 
ساخته شده و مقرر است در 354محله کالن شهر پایتخت با 
هدف ذخیره و امکان دسترسى به آب سالم بهداشتى در مواقع 
اضطرارى ساخته و در بوستان ها و مناطقى که شهردارى در 

اختیار شرکت هاى آبفا قرار داده جاگذارى و نصب شود.
 FBE وى جنس این مخازن را فوالدى با پوشش چندالیه از
ذکر کرد که با دارا بودن پوشش داخلى و بیرونى عالوه بر مقابله 

با خورندگى و آسیب، از عمر مفید و طوالنى مدت برخوردارند.
منطقه3  آبفاى  فاضالب  و  آب  طرح هاى  اجرایى  امور  مدیر 
خاطرنشان ساخت: این پروژه با اعتبارى بالغ بر 75 میلیارد ریال 

به اجرا درآمده است.

بازچرخانى فاضالب و تبدیل به آب خاکسترى از ایده تا اجرا 

حساب نیامده شرکت، ظرفیت دستگاه نصب شده تصفیه 
فاضالب خاکسترى واقع در محوطه ساختمان تازه احداث 

شده در مخزن 
که پس از تصفیه و در مرحله آخر آبگیرى تانکر 

نیز  و  منهول ها  شست وشوى  واترجت،  و 
استفاده در حمام تجهیزات امداد فاضالب، 

سیفون توالت و آبیارى فضاهاى سبز موجود 

w w w . b a r g h a b . i r
462021

November

w w w . b a r g h a b . i r
47 2021

November

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

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399
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بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خراســان 
رضــوى بــراى اجــراى ایــن تعــداد پــروژه کــه در 
ــه و بردســکن  ــت حیدری ــابور، ترب ــتان هاى نیش شهرس
ــارد و500  ــت 357 میلی ــرار گرف ــردارى ق ــورد بهره ب م
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ملــى و منابــع 

ــت.  ــده اس ــه ش ــى هزین داخل
ــرا  ــروژه اج ــداد پ ــترین تع ــوى بیش ــم عل ــید ابراهی س
ــت و  ــابور دانس ــتان نیش ــه شهرس ــوط ب ــده را مرب ش
ــت  ــار داشــت: در هــر کــدام از شهرســتان هاى ترب اظه
ــد. ــاح ش ــروژه افتت ــک پ ــز ی ــکن نی ــه و بردس حیدری

ــالب  ــرکت آب و فاض ــاى ش وى پروژه ه
تبصــره دو نیشــابور را شــامل آبرســانى 

بــه نیشــابور از دشــت فوشــنجان، اجــراى 
شــبکه فاضــالب شــهر نیشــابور(خطوط پراکنــده)، 

ــى،  ــعدى، نوران ــع ابوس ــه مجتم ــانى ب ــاز 5 و 6 آبرس ف
عشــرت آباد،  عباس آبــاد،  ناظــر  حســین آباد، 
ــاد و مجتمــع روســتایى فوشــنجان  ــاد و خیر آب قریش آب
ــترکین  ــاختمان ادارى مش ــرج) و س ــار، ب ــرآباد، غ (بش
نیشــابور اعــالم کــرد و گفــت: پــروژه سیســتم تغلیــظ 
ــه و  ــت حیدری ــهر ترب ــالب ش ــه فاض ــن تصفیه خان لج

آزمایشــگاه 
باکتریولوژیــک 
ــم  ــکن ه ــور بردس ام

ــید. ــردارى رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج ــام اهللا ده در ای
ــن  ــا تامی ــط ب ــاى مرتب ــه فعالیت ه ــان اینک ــا بی وى ب
ــر  ــه فج ــاى ده ــاح پروژه ه ــه افتت ــتمرار دارد، ب آب اس

ســال 

بــا  و  مــورد   16 تعــداد  بــه  ــرد: گذشــته  ــد ک ــاره و تأکی ــار اش ــال اعتب ــون ری ــارد و 129 میلی 114 میلی
ــوص درراســتاى سیاســت تبییــن شــده از جانــب  ــور در خص ــالب کش ــى آب وفاض ــرکت مهندس ــرو و ش وزارت نی
ــه  ــش هرهفت ــب پوی ــا در قال ــاح پروژه ه الف-ب-ایــران، در ســال گذشــته 19هــزارو700 نفــر جمعیــت ســاکن افتت
ــرف  ــا ص ــتمد ب ــهر شش ــتا و ش ــه آب در 21روس ــش ب ــن پوی ــب ای ــال در قال ــارد ری ــر320 میلی ــغ ب ــه اى بال هزین

علــوى  یافتنــد.  دسترســى  ــه شــرب  ــى ودومین هفت ــب س ــارى و در قال ــال ج ــاه س ــد: در آذرم ــادآور ش ی
پروژه هــاى آبرســانى بــه 42روســتا بــا صــرف 345میلیــارد و500میلیــون پویــش هرهفتــه الف-ب-ایــران هــم 
ــار دولتــى و خصوصــى و  ــال اعتب ــو کنفرانــس ری ــر نیــرو از طریــق ویدئ ــا حضــور وزی صنــدوق توســعه ملــى ب

وارد مدار بهره بردارى شد.
رابطــه 30روســتاى دیگراســتان بــا جمعیــت 26هزارنفــرو اعتبــار وى همچنیــن افــزود: درهمیــن 
اســفندماه  ریــال  مى شــوند. 400میلیــارد  بهره منــد  شــرب  آب  از  جــارى  ســال 
ــرد وى بــه مشــارکت افــراد خیــر و  ــاره ک ــوى اش ــان رض ــانى در خراس ــاى آبرس ــراى پروژه ه ــوکار در اج نیک
ــط و افــزود: 35جایــگاه برداشــت آب  ــذر آب توس ــب ن ــت درقال ــک و بیدخ ــاد، کاخ ــهرهاى گناب ــرب درش ش
ــا اعتبــار 50 میلیــارد خیریــن، درحــال ســاخت اســت  ــا هــدف کیفى ســازى آب شــرب ب کــه ایــن جایگاه هــا ب
ــرار دارد.  ــداث ق ــال دردســت اح بــه گفتــه وى پیشــرفت فیزیکــى پــروژه شــهر کاخــک 100در صــد، گنابــاد 80 ری

و بیدخت 20درصد است.
ــالم  ــاى اســتان اع ــل آبف ــر عام ــع مدی ــه مجتم ــانى ب ــروژه آبرس ــرد: پ ک
ــام در چشــمه گل دهســتان جامــرود  ــت ج ــزى ترب ــش مرک بخ
ــت آن را قالــب ســه فــاز عملیاتــى شــده  ــاز نخس ــه ف ــه هزین ک
ــاد فرهنگــى و نیکــوکارى حــاج  اکبــر ابراهیمــى بــه مبلــغ 65 بنی
ــال تقبــل کــرده اســت.  ــانى میلیــارد ری ــروژه آبرس ــن پ همچنی
100خانــوارى  روســتا  ــتان خیرســاز  ــع شهرس ــیخ لو از تواب ش
ــن تربــت جــام نیــز بــا هزینــه دو  ــک ای ــا کم ــال ب ــارد ری میلی
بهره بــردارى  خیریــه  رســید.بنیــاد 

افتتاح هفت پروژه صنعت آب 
و فاضالب در خراسان رضوى 
هم زمان با دهـه مبارکه فجر

                 سید ابراهیم علوى- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوى

w w w . b a r g h a b . i r
482021

November

w w w . b a r g h a b . i r
49 2021

November

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

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



مدیرعامـل شـرکت آب وفاضالب اسـتان اصفهـان گفت: 
در دهـه فجـر 16 پـروژه در بخـش آب و فاضـالب بـا 
اعتبـارى بالـغ بـر 245میلیـارد و 450 میلیـون ریـال در 

سـطح اسـتان بـه بهره بـردارى رسـید. 
هاشـم امینـى اعالم کـرد: در دهـه فجر 

امسـال 14 پـروژه در بخـش آب 
بـه بهره بـردارى رسـید و پـروژه 
کلکتـور فاضـالب شاهین شـهر 
و منطقـه6 اصفهـان در بخـش 
فاضـالب در مـدار بهره بـردارى 

قـرار گرفـت.
دهـه  در  اینکـه  بیـان  بـا  وى 

فجـر چهـار مخـزن آب در مـدار 
تصریـح  گرفـت،  قـرار  بهره بـردارى 
در  مترمکعبـى  هـزار  مخـزن  کـرد: 

شـهر دامنه در شهرسـتان فریدن، 
دوهزارمترمکعبـى  مخـزن 
در دهـق نجـف آبـاد، مخـزن 
روسـتاى  100مترمکعبـى 
چیرمـان کوهپایـه، مخـزن 50 
آبچویـه  روسـتاى  مترمکعبـى 

کوهپایـه در مـدار بهره بـردارى 
قـرار گرفتنـد، همچنین بازسـازى 
مخـزن 100 مترمکعبى روسـتاى 

ازونبـالغ در شهرسـتان فریـدن 
بـه پایـان رسـیده و در بهمـن 

مى شـود. بهره بـردارى  مـاه 
مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه افتتـاح 

در  میکروبیولـوژى  آزمایشـگاه 
شـهر نجـف آبـاد اظهـار داشـت: از 

شـرب  آب  کیفـى  ارتقـاى  آنجائیکـه 
مـردم بـراى فعـاالن صنعـت بسـیار 
راه انـدازى  اسـت  اهمیـت  حائـز 
در  میکروبیولـوژى  آزمایشـگاه 

قـرار گرفـت. کار  دسـتور 
بـه  امینـى  هاشـم  مهنـدس 

بهره بـردارى از سیسـتم تلـه متـرى و 
مانیتورینـگ منابـع آبى روسـتاهاى بخش 

بـن رود پرداخـت و بیـان داشـت: در ایـن ایـام 
مبـارك، سیسـتم تلـه متـرى و مانیتورینـگ منابـع آبى 

در دهه فجر صورت گرفت؛ افتتاح 
16 پروژه ى آبفا در استان اصفهان

17 روسـتاى بخـش بـن رود عملیاتـى مى شـود تـا از این 
پـس آب شـرب عادالنـه میـان روسـتاییان توزیـع گردد.
از 12 کیلومتـر خـط  بهره بـردارى  بـا  ادامـه داد:  وى 
انتقـال آب، اهالى روسـتاى جشـوقان منطقه 
کوهپایـه از آب شـرب پایـدار بهره منـد 

ند. مى شـو
امینـى تقویـت منابـع آب محلـى 
را در سـطح اسـتان بسـیار حائز 
اهمیت برشـمرد و خاطرنشـان 
تقویـت  منظـور  بـه  سـاخت: 
منابـع آب محلـى حفـر چـاه 
در  اسـتان  نقـاط  از  برخـى  در 
دسـتور کار قرارگرفـت و در دهـه 
فجـر پنـج حلقـه چـاه جدیدالحفـر 
افتتـاح شـد. همچنیـن چهـار حلقـه 
چـاه در منطقـه6 اصفهـان و یـک 
حلقـه در شاهین شـهر در مـدار 
مى گیرنـد. قـرار  بهره بـردارى 
مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان 
بـا  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان 
شـرکت هاى  یکپارچه سـازى 
آبفـاى شـهرى و روسـتایى یکى 
بازسـازى  و  اصـالح  اولویت هـا  از 
شـبکه فرسـوده آب در روسـتاها 
بـوده اسـت، اعـالم کـرد: 19,5 
کیلومتر شـبکه فرسـوده آب در 
خور و بیانـک، پس از بازسـازى 
و اصـالح در دهـه فجـر امسـال 
قـرار  بهره بـردارى  مـدار  در 

. د مى گیـر
بـراى  برتـر  رتبـه  پـى کسـب  در 
ششـمین سـال متوالـى در بیسـت  و 
شـهیدرجایى  جشـنواره  سـومین 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  توسـط 
عامـل  مدیـر  اصفهـان،  اسـتان 
شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان عنوان 
کـرد: این شـرکت حائـز رتبـه برتر در 
محور دولــت الکترونیک شـاخص هاى 
عمومـى، در دسـتگاه هاى اجرایـى اسـتان 
شـده که منشـا آن برخـوردارى از نیروى انسـانى 
متعهـد و متخصـص بـا کار شـبانه روزى اسـت. هاشـم 

هاشم امینى- مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

امینـى بـا اشـاره بـه یکپارچه سـازى شـرکت هاى آب 
و فاضـالب شـهرى و روسـتایى افـزود: دامنـه وسـیع 
خدمـات شـرکت آبفـاى اسـتان اصفهـان، بـا یکپارچگى 
شـرکت ها، گسـترده تر شـده و بـه طـور قطـع نیازمنـد 
تـالش روزافزون پرسـنل ایـن شـرکت مى باشـد و هدف 
این شـرکت همـواره صیانـت و ارتقاى سـرمایه اجتماعى، 
شـفاف سـازى و انجـام خدمـات با سـرعت مناسـب بوده 

اسـت.
وى عنـوان کرد: ابتـکار بدیع شـرکت آبفا اسـتان اصفهان 
خدمـات  هوشـمند  سـامانه  اسـتقرار  و  راه انـدازى  در 
غیرحضـورى 1522 بـراى اولین بار در سـطح کشـور و با 
پوشـش وسـیع خدماتى در شـهرها و روسـتاهاى اسـتان 
در راسـتاى نیـل به اهـداف دولـت الکترونیک بـوده و 23 
خدمـت در حـوزه مشـترکین آب و فاضـالب بـه صـورت 
برخـط و بـا کیفیـت مطلـوب بـه انجـام مى رسـد کـه بـا 
تحقـق ایـن مهـم، متقاضیان نیـازى بـه حضـور فیزیکى 

در 98 شـهر و بیـش از 950 روسـتاى اسـتان ندارنـد.
امینـى در ادامـه افـزود: سـامانه ارتباطـى مردمـى 122 
نیـز بـه صـورت متمرکـز اسـتانى نقـش بسـزایى در امـر 
امدادرسـانى و رسـیدگى به حوادث آب و فاضالب اسـتان 
داشـته و با تسـریع در ارائـه خدمات بـا کیفیـت مطلوب، 

موجـب رضایت منـدى مشـترکین مى شـود.
بـا  آبفـا  شـرکت  تنگانـگ  ارتبـاط  بـه  اشـاره  بـا  وى 
مشـترکین عنـوان کـرد: مدیریـت و توجـه الزم بـه امـر 
تامیـن و توزیـع آب شـرب و بهداشـت و آینده پژوهـى در 
ایـن مـورد همـواره مدنظر قـرار داشـته و تمهیـدات الزم 
اندیشـیده شـده تـا در آینـده اى نزدیـک دغدغـه کمبود 
آب شـرب اسـتان بـه طـور کامـل مرتفـع گـردد، ضمـن 
آنکـه مدیریـت مصـرف بهینـه آب در قالـب برنامه هـاى 
کوتاه مـدت و میان مـدت بـه طـور جامـع در حـال اجـرا 

اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اهمیـت فعالیت هـاى شـرکت در بخـش درون سـازمانى 
از  بهره گیـرى  بـا  سـازمانى  درون  بخـش  در  افـزود: 
شـبکه هاى  هوشمندسـازى  و  دنیـا  روز  فناورى هـاى 
انتقـال و توزیـع، تـالش مى گـردد مدیریـت  خطـوط 
عادالنـه توزیـع آب با کاهـش حداقل آسـیب هاى ناشـى 

از افـت فشـار و قطعـى آب اعمـال گـردد.
وى بـا تشـریح فعالیت هـا در بخـش بـرون سـازمانى 
عنوان کـرد: بخش بـرون سـازمانى بـا همـکارى و تعامل 
بـا تمامـى گروه هـاى مرجـع و اصحـاب رسـانه بر اسـاس 
نقشـه راه مـدون، اقدامـات بایسـته در ارتبـاط بـا آگاهى 
و ارتقـاى دانـش مردم نسـبت بـه مقوله مدیریـت مصرف 
آب بـا فرهنگ سـازى و تغییـر سـبک زندگـى مـردم بـه 
صـورت مسـتمر و در قالـب یـک اسـتراتژى مشـخص 
و پیوسـته دنبـال مى گـردد. گفتنـى اسـت: در بیسـت و 
سـومین جشـنواره شـهید رجایى، نوزده دسـتگاه اجرایى 
اسـتان اصفهـان، در آیینـى با حضور اسـتاندار و شـمارى 

از مسـئوالن اسـتانى مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد.
مدیـر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان اعالم 
کـرد: بـراي اولیـن بـار در اسـتان اصفهـان، لوله گـذاري 
فاضـالب قطـر 1600 بتنـی بـه طـول 424 متر بـه روش 
شـرکت هاى  توسـط  شـده  بومى سـازى   TBM نویـن 

دانـش بنیـان، در شاهین شـهر در حـال انجـام اسـت.
هاشـم امینـى بـه ابعـاد مختلـف اجـراي پـروژه حفـاري 

شاهین شـهر  فاضـالب  اصلـی  کلکتـور  لوله گـذاري  و 
بـه روش نویـن پرداخـت و عنـوان کـرد: کلکتـور اصلـى 
فاضـالب شاهین شـهر بـه تصفیه خانـه، بـه طـول شـش 
کیلومتـر در قطر هـاى 1200 تـا 1600 میلـى متر اسـت 
کـه 424 متـر آن بـه روش نوین در حال بازسـازى اسـت.

وى بـا اشـاره بـه محدودیت فضـا بـراى بازسـازى کلکتور 
اصلـى فاضـالب شاهین شـهر گفـت: کلکتور فاضـالب در 
بلـوار طالقانـى در عـرض چهـار متـر اسـت و بـا توجـه به 
تـردد زیـاد در ایـن محـدوده عملیات بازسـازى بـه روش 

نویـن در دسـتور کار قـرار گرفت.
امینى بـا بیان اینکـه عملیات بازسـازى کلکتـور فاضالب 
در عمـق 8 تـا 12 متـرى اجـرا مـى شـود اظهار داشـت: 
عملیـات بازسـازى بـه روش سـنتى در عمـق 8 الـى 12 
متـرى احتمـال بـروز حـوادث را به دلیـل ریـزش دیواره 
تونـل افزایـش مى دهـد در حالیکـه حفـر تونـل بـه روش 

TBM میـزان وقـوع حـوادث را بـه حداقـل مى رسـاند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان افزود: 
در ایـن روش مراحـل مختلـف اجـراى عملیـات از جمله 

تاییـد جهـت و مسـیر صحیـح، انجـام پروسـه حفـارى، 
پروسـه تخلیـه مصالـح، تقویـت دیـواره، سیسـتم پایش 
هوایـى بـه وسـیله دسـتگاه انجـام مى شـود کـه نـه تنها 
از دقـت الزم برخـوردار اسـت و مطابـق بـا اسـتاندارد 
انجـام مى شـود بلکـه منجر بـه حـذف برخـى از هزینه ها 
ماننـد عملیات پرسـازى و آسـفالت مى گـردد. همچنین 
و  حفـارى  عملیـات  از  ناشـى  اجتماعـى  مشـکالت 
لوله گـذارى در فضـاى عمومـى شـهرى را بـه حداقـل 

ممکـن کاهـش مـى دهـد.
فاضـالب  کلکتـور  بازسـازى  عملیـات  افـزود:  وى 
و  چهارمیلیـارد  بـر  بالـغ  هزینـه اى  شاهین شـهر 
200میلیـون تومان دربـر دارد. دسـتگاه TBM با رعایت 
شـیب، بـه صـورت مـداوم هـم از طریـق سیسـتم هاي 
هوشـمند دسـتگاه و هـم بـه کمـک دوربین هـاي نقشـه 
برداري، کنترل و بررسـى شـده سـپس شـروع به حفاري 
تونـل می نمایـد و بـا تکمیـل حفـاري در فواصـل بین هر 
دو حوضچـه، عملیـات لوله گـذاري در تونـل و احـداث 

می شـود. انجـام  حوضچـه 
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راه اندازى مرکز تحقیق وتوسعه شرکت آبفا استان اصفهان
معاون منابع انسانى و تحقیقات شرکت آبفاى استان اصفهان 
اعالم کرد: مرکز تحقیق و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان 
با هدف متمرکز نمودن کلیه پایلوت هاى تحقیقاتى انجام 
شده و در حال انجام که به صورت پراکنده در محیط هاى 
تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، دانشگاه ها در دستور کار 
قرار دارد راه اندازى شد تا با نگهدارى در یک محل، محققین 
دانشگاهى، پژوهشگران و صاحب نظران صنعت در سطح ملى 

بتوانند از پژوهش هاى انجام شده در این مرکز بهره مند شوند.
مجتبى قبادیان به برخى از اقدامات شاخص پژوهشى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان طى سالهاى 98 و99 پرداخت 
و بیان داشت: انجام مراحل پایانى طرح سامانه جامع صنعت 
، تشکیل  آب و فاضالب کشور و راه اندازى آزمایشى آن 
کارشناسان  و  مدیران  از  متشکل  تخصصى  کارگروه هاى 
متخصص، تعیین و تشکیل بافت جدید کمیته راهبردى 
تحقیقات شرکت، پردازش و تعریف اولویت هاى تحقیقاتى و 
فراخوان آنها به مراکز علمى و پژوهشى از مهم ترین اقدامات 

پژوهشى شرکت طى دو سال اخیر محسوب مى شود.
وى با بیان اینکه تهیه و تدوین و چاپ کتاب تاریخچه آب و 
فاضالب در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت، اظهار 
عنوان  به  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  داشت: 

نخستین سازمان مستقلى که در میانه دهه 1340هجرى 
شمسى درکشور تاسیس شد تا به طور همزمان تامین و توزیع 
آب شرب و همچنین جمع آورى، تصفیه و دفع فاضالب 
کالن شهر اصفهان را بر عهده گیرد بر این اساس به منظور 
تدوین تاریخ 55ساله فعالیت شرکت، گفتگو با صاحب نظران، 
مدیران و کارکنان و نیز جمع آورى اسناد و مدارك فعالیت 

شرکت در دهه هاى گذشته در دستور کار قرار گرفت.
معاون منابع انسانى و تحقیقات شرکت آبفاى استان اصفهان 
به برخى طرح هاى پژوهشى که در سال هاى اخیر انجام شد 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: امکان سنجى روش هاى 
افزایش تولید بیوگاز در تصفیه خانه هاى فاضالب به روش 
لجن فعال درتصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان، بررسى 
در  شهرى  فاضالب  تصفیه خانه  پساب  از  استفاده  تاثیر 
تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان بر کیفیت میکروبى خاك 
و محصوالت آبیارى شده با پساب، بررسى بازدهى حذف 
میکروپالستیک ها در تصفیه خانه فاضالب با فرآیند لجن فعال 
متداول درتصفیه خانه فاضالب جنوب شهر اصفهان، تحلیل و 
بررسى الگوى مصرف آب شهرى با تأکید بر مدیریت بحران 
آب در شهر اصفهان، ارزیابى بازدهى تصفیه فاضالب خانگى به 
وسیله سیستم ورمى فیلتر در مقیاس پایلوت، پایش مولکولى 

روتاویروس و آدنوویروس انسانى در سیستم تصفیه خانه ى آب 
اصفهان با روش نوین تغلیظ، فیلتراسیون در تصفیه خانه ى 
آب باباشیخعلى اصفهان، حذف ماسه در تصفیه خانه هاى 
فاضالب شهرى با استفاده از هیدروسیکلون متوسط مقیاس با 
دانه گیرى مرسوم در تصفیه خانه فاضالب بهارستان اصفهان از 

مهمترین فعالیت هاى صورت گرفته بوده است.
قبادیان به نظارت بر طرح هاى پژوهشى در حال انجام پرداخت 
و تصریح کرد: ارزیابى و مدل سازى کیفى تاالب هاى مصنوعى 
هیبریدى براى تصفیه پساب شهرى، تحقیق، مطالعات و 
پیشنهاد روش هاى کاهش آب بدون درآمد روستاهاى بخش 
زیار اصفهان، شناسایى، تعیین مقدار و بررسى میزان حذف 
میکروپالستیک ها در تصفیه خانه ى آب باباشیخعلى از جمله 

پژوهش هاى درحال انجام است.
عالقمندان براى ارائه مقاالت و تحقیقات انجام شده مى توانند 
نسبت به فراخوان پژوهشگران درون سازمانی و برون سازمانی 
در سامانه تحقیقات صنعت آب وفاضالب کشور  به آدرس 
https: / / research.nww.ir  ثبت نام نمایند. همچنین 
research@abfaisfa- ایمیل گروه تحقیقات به آدرس

han.ir آماده پاسخگویی به سواالت مطروحه در خصوص 
سامانه تحقیقات است.

کسب گواهى نامه 17025 در 5 آزمایشگاه میکروبى استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب 
گواهى نامه 17025 نسخه ى 2017، در آزمایشگاه هاى 

میکروبى سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، 
نجف آباد و تصفیه خانه آب باباشیخعلى شد.

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و 
فاضالب شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: 
آبفاى  از یکپارچه سازى شرکت هاى  پس 
شهرى و روستایى برنامه هایى براى مدیریت 
کیفیت آزمایشگاه ها در دستور کار قرار 
گرفت و پس از ممیزى کارشناسان شرکت 
مهندسى آبفاى کشور از آزمایشگاه هاى 
گواهى نامه  اصفهان،  استان  در  میکروبى 
17025 نسخه 2017 به پنج آزمایشگاه در 
سطح استان تعلق گرفت . فهمیه امیرى 
در خصوص شاخص هاى الزم براى دریافت 

مانند  شاخص هایى  داشت:  اظهار  گواهى نامه  این 
فضاى  اولیه،  مواد  نوع  آزمون ها،  اجراى  روش هاى 

آزمایشگاه و تخصص کارشناسان مورد ارزیابى قرار 
گرفت و در نهایت پس از مطابقت با استانداردها، پنج 

17025 هزینه بسیارى براى آزمایشگاه ها در دارد، با 
این وجود تالش مى شود طى سال هاى آینده مابقى 
آزمایشگاه هاى میکروبى در سطح استان 
نیز بتوانند موفق به دریافت این گواهى نامه 

شوند.
مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و 
فاضالب شرکت آبفاى استان اصفهان مزیت 
دریافت این گواهى نامه را بهبود وضعیت 
آزمایشگاه از لحاظ ساختار فیزیکى و ارائه 
اطمینان به مشترکین به منظور انجام دقیق 
و صحیح آزمایش برابر با استاندارد 17025 

عنوان نمود. 
امیرى اعالم کرد: در حال حاضر مجموعه 
استان  آبفاى  ستادى  آزمایشگاه هاى 
گواهى نامه  کسب  به  موفق  نیز  اصفهان 
بین المللى در زمینه آب و فاضالب، فیزیکى و شیمیایى، 

میکروبى و ریزآالینده هاى مغذى شده است.
آزمایشگاه میکروبى در سطح استان موفق به دریافت 
افزود: کسب گواهى نامه  این گواهى نامه شدند. وى 

روستاها نیز در 16 روستا با هزینه 128 میلیارد ریال اجرا 
مى شوند.

وى گفت: هم اکنون 100درصد جمعیت شهر مشهد از آب 
شرب سالم و بهداشتى برخوردارند و شبکه فاضالب در 
این شهر نیز سه هزار و 200 متر طول دارد. با الحاق شرکت 
آب و فاضالب روستایى به این شرکت، اکنون 303 هزار 
نفر زیر پوشش قرار گرفته اند و از مجموع 353 روستا، 
تحویل  آمادگى  و  این شرکت شده  تحویل  روستا   223

مابقى روستاهاى با جمعیت ثابت شهرستان را نیز داریم.
مشهد  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 

در  تعداد  این  از  روستا   79 افزود: 
اجراى  با  آبرسانى  اول  اولویت 

قرار  اضطرارى  پروژه هاى 
دارند و براى رفع مشکالت 
متعدد  پروژه هاى  آنها 
به  که  شده  برنامه ریزى 
با  رغم مشکالت اعتبارى 

جدیت اجرا مى شوند.

افتتاح و کلنگ زنى 35 طرح آب 
و فاضالب مشهد در دهه فجر

اسماعیلیان  حسین  مهندس 
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  کرد:  اعالم  مشهد  فاضالب 
سالگرد  چهل ودومین  آستانه 
طرح   35 اسالمى  انقالب  پیروزى 
آب و فاضالب با هزینه سه هزار و 460 

میلیارد ریال کلنگ زنى یا بهره بردارى شد.
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومى  روابط  گزارش  به 
طرح  هشت  افزود:  اسماعیلیان  حسین  مشهد، 
از این تعداد مربوط به بخش آب شهرى، 11 طرح 
زمینه  در  طرح   16 و  شهرى  فاضالب  حوزه  در 
تامین آب روستایى است. وى ادامه داد: با اجراى 
این طرح ها شاهد افزایش کمى و کیفى آب شرب 

بهداشتى خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: بهره بردارى 
و شروع عملیات اجرایى 11 پروژه فاضالب به میزان 71 
کیلومتر با هزینه اى بالغ بر یک هزار و 255 میلیارد ریال 
نیز موجب ارتقاى سطح سالمت و حفظ محیط زیست 

پروژه هاى بخش آب  براى  افزود:  مى شود. وى 
هزینه  ریال  میلیارد   78 و  دوهزار  نیز 

مى شود.
مهندس اسماعیلیان ادامه داد: 
شرب  آب  تامین  پروژه هاى 

این طرح ها شاهد افزایش کمى و کیفى آب شرب 
بهداشتى خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: بهره بردارى 
و شروع عملیات اجرایى 

کیلومتر با هزینه اى بالغ بر یک هزار و 
نیز موجب ارتقاى سطح سالمت و حفظ محیط زیست 

پروژه هاى بخش آب  براى  افزود:  مى شود. وى 
و  دوهزار  نیز 

مى شود.

پروژه هاى بخش آب  براى  افزود:  پروژه هاى بخش آب مى شود. وى  براى  افزود:  مى شود. وى 
هزینه  ریال  میلیارد   

مهندس اسماعیلیان ادامه داد: 
شرب  آب  تامین  پروژه هاى 

مشهد  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
در  تعداد  این  از  روستا   

اجراى  با  آبرسانى  اول  اولویت 
قرار  اضطرارى  پروژه هاى 

دارند و براى رفع مشکالت 
متعدد  پروژه هاى  آنها 
به  که  شده  برنامه ریزى 
با  رغم مشکالت اعتبارى 
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روسـتاهاى  بـه  آبرسـانى  از طـرح  فتح الـه حقیقـى 
قره گـول و برون قشـالق از توابـع شهرسـتان ماهنشـان 
بازدیـد و از نزدیـک در جریان رونـد پیشـرفت این طرح 

قـرار گرفـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان در 
ایـن بازدیـد گفـت: طـرح آبرسـانى بـه ایـن دو روسـتا 
90درصـد پیشـرفت داشـته و تا اسـفندماه سـال جارى 

مى رسـد. بهره بـردارى  بـه 
علیرضـا جزءقاسـمى اظهـار کـرد: بـراى اجـراى طـرح 
آبرسـانى بـه روسـتاهاى قره گـول و برون قشـالق تـا 
کنـون 20 میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت و بـراى 
تکمیـل آن هشـت میلیـارد دیگـر نیـز هزینـه خواهـد 
شـد. وى افـزود: بـا اجـراى ایـن طـرح 300 خانـوار 

شـامل یک هـزار نفـر در دو روسـتاى 
قره گـول و برون قشـالق از نعمـت 

آب آشـامیدنى بهداشـتى، سالم 
و پایـدار بهره منـد مى شـوند.
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضـالب اسـتان زنجـان بیان 
کـرد: ایـن طـرح شـامل حفر 
و تجهیـز یـک حلقـه چـاه بـا 
دبـى پانـزده لیتـر بـر ثانیـه، 

احـداث 12/5 کیلومتـر خـط 
انتقـال، احـداث مخـزن ذخیـره 

آب بـا ظرفیـت 300 مترمکعـب و 
ایسـتگاه پمپـاژ بیـن راهـى اسـت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان از راه اندازى 
اپلیکیشن مشترکین آبفا در استان زنجان خبر داد و گفت: 
در بستر این اپلیکیشن تمامى خدمات 24 گانه شرکت آب و 

فاضالب قابل دریافت است. 
علیرضا جزءقاسمى اظهار کرد: این اپلیکیشن، آسان ترین، 
ارزان ترین و مطمئن ترین روش ارائه خدمات شرکت آب 

پرداخت  و  دریافت  جمله  از  فاضالب  و 
قبوض آب بها، اعالم رقم کنتور و دریافت 
قبوض میان دوره اى محسوب مى شود که 
به همت معاونت امور مشترکین و درآمد 
شرکت راه اندازى شده است. وى با بیان 
اینکه این اپلیکیشن در کنار سایر خدمات 
غیر حضورى شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان از جمله مرکز شبانه روزى مدیریت، 
استان،  فاضالب  و  آب  راهبرى  و  پایش 
اینترنتى  سامانه   ،1522 تلفنى  سامانه 
w، سامانه پیامکى  w w . z n a b f a . i r
300071485 و پرتال شرکت، مشترکین آب و فاضالب را از 
مراجعه حضورى بى نیاز مى کند، افزود: در دوران فراگیرى 
ویروس کرونا تمامى خدمات شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان به صورت غیرحضورى ارائه مى شود.
تصریح  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

کرد: با تکمیل خدمات در تمامى عرصه هاى غیرحضورى، 
مراجعات مشترکین کاهش یافته، دولت الکترونیک محقق 
و مشترکین مى توانند دریافت خدمات را با سهولت بیشترى 
دریافت کنند. جزءقاسمى بیان داشت: تمام مشترکین شهرى 
و روستایى استان زنجان که امکان استفاده از گوشى هاى 
هوشمند دارند، از خدمات جدید اپلیکیشن مشترکین آبفا 
برخوردار شدند. این مسئول با تاکید بر اینکه بهترین روش 
پرداخت قبوض آب بهاء براى مشترکین از طریق اپلیکیشن 
مشترکین آبفا، پرداخت توسط لینک موجود در پیامک هاى 
صورتحساب است، گفت: در این روش عالوه بر صرفه جویى 
بیشتر در زمان، عملیات پرداخت نیز با کم ترین فاصله زمانى 
در حساب مشترکین اعمال مى شود. شایان ذکر است: عالوه 
بر ارائه تمامى خدمات غیرحضورى شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان، کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح 
استان نیز آماده انجام خدمات مربوط به آب و فاضالب براى 

مردم هستند.

بازدید استاندار زنجان از طرح آبرسانى به 
روستاهاى قره گول و برون قشالق

اپلیکیشن مشترکین آبفا راه اندازى شد

ه  د نز پا
و  سى  در  روستایى  آبرسانى  طرح 

ششمین هفته پویش# هرهفته-الف-ب-ایران، 
با دستور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و به صورت 
ویدئوکنفرانس در استان زنجان به بهره بردارى 
رسید. به گزارش روابط عمومى شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در این مراسم، پروژه هایى 
در مناطق مختلف روستایى استان زنجان به ویژه 
شش روستا در منطقه محروم و دور افتاده قره پشتلو 
از توابع شهرستان زنجان و روستاهایى در شهرستان هاى 

خرمدره، سلطانیه، ماهنشان و ایجرود افتتاح شد.
با  گفت:  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بهره بردارى از این طرح ها، جمعیتى افزون بر هفت هزار و 598 نفر از 

خدمات آب شرب بهداشتى و پایدار بهره مند مى شوند.

علیرضا 
جزء قاسمى گفت: براى 

اجراى این طرح ها اعتبارى معادل 201 
میلیارد ریال هزینه شده است که در دوره ساخت براى 

153 نفر و در دوره بهره بردارى براى 15 نفر ایجاد اشتغال شده است. 
وى افزود: در قالب این طرح ها هفت باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت 600 
متر مکعب احداث شده است. همچنین احداث 41 کیلومتر خط انتقال و 
24 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع، از دیگر عملیات انجام گرفته در 
این پروژه هاست.این مسئول به ساخت نه باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 
41 لیتر بر ثانیه نیز اشاره کرد و افزود: تامین آب شرب پایدار، مهاجرت 
معکوس به روستاها و ارتقاء سطح بهداشت عمومى، از جمله اهداف اجراى 

این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفاى استان زنجان در برنامه زنده تلویزیونى عنوان کرد:

کارکنان شرکت آب و فاضالب یاران خاموش مدافعان سالمت هستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در برنامه زنده تلویزیونى شبکه اشراق با بیان 

اینکه در دوران فراگیرى ویروس کووید19 شرکت آب و فاضالب استان زنجان پا 
به پاى سایر نهادها در مبارزه با گسترش این ویروس مشارکت داشته است 

گفت: کارکنان شرکت آب و فاضالب یاران خاموش مدافعان سالمت 
هستند.

علیرضا جزءقاسمى که در برنامه زنده تلویزیونى گئجه لر حضور 
یافته بود اظهار کرد: امسال در استان زنجان به ویژه در فصل  
تابستان با وجود افزایش 15درصدى مصرف آب به دلیل 
مصارف بهداشتى در دوران شیوع ویروس کرونا، بدون مشکل 

خاصى از این ایام عبور کردیم.
وى افزود: امسال تامین و توزیع آب آشامیدنى از اهمیتى 
دوچندان برخوردار بود. چرا که اخالل در خدمات شرکت 
آب و فاضالب، عالوه بر قطعى آب، مشکالت عمیق بهداشتى 

نیز در پى داشت که خوشبختانه خدمات پیوسته ادامه داشت و 
مشکلى به وجود نیامد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با تاکید بر این نکته که 
کیفیت آب، خط قرمز شرکت آبفا محسوب مى شود، گفت: براى کنترل و 

پایش کیفیت آب، آزمایشگاه هاى آب در تمام شهرستان هاى استان راه اندازى 
شده و آزمایشگاه مرجع آب استان که جزء آزمایشگاه هاى نمونه کشورى است، بر 

فعالیت این آزمایشگاه ها نظارت مى کند.

تاسیسـات جمـع آورى و دفـع بهداشـتى فاضـالب در سـه روسـتاى تهـم، نصیرآبـاد و پـرى از توابع 
شهرسـتان هاى زنجـان، خرمـدره و ماهنشـان در اسـتان زنجـان ایجـاد شـده و بـه زودى مـورد 

مى گیـرد. قـرار  بهره بـردارى 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان زنجـان گفت: تصفیه خانه فاضالب روسـتاى تهـم با ظرفیت 
211 متـر مکعب در شـبانه روز، جمعیتى بالغ بر هزارودویسـت نفـر را از خدمات جمـع آورى و تصفیه 

فاضـالب، بهره مند خواهد سـاخت.
علیرضا جزءقاسـمى افـزود: عملیات لوله گذارى شـبکه به طول بیـش از هشـت هزارو 600 متر و خط 

انتقـال به طـول یک هزارو 280 متر در روسـتاى تهم با پیشـرفت 90درصدى در دسـت اجرا اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان بـا اشـاره بـه پیشـرفت 38درصـدى تصفیه خانـه 
فاضالب روسـتاى تهـم گفت: ایجـاد تاسیسـات فاضالب بـراى این روسـتا کـه در مجاورت سـد تهم 

قـرار دارد، جـزو اولویت هـاى شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجان اسـت.
جزءقاسـمى با اشـاره به مجـاورت روسـتاى نصیرآبـاد بـا رودخانـه اى در جنوب ایـن روسـتا گفت: با 

توجه بـه مخاطـرات فـراوان نفـوذ فاضالب روسـتا بـه ایـن رودخانـه، احداث سیسـتم جمـع آوري و 
تصفیه فاضـالب بـراي روسـتاى نصیرآبـاد داراي اهمیـت فراوانى اسـت.

 SBR وى بیـان داشـت: تصفیه خانه روسـتاى نصیرآبـاد با پیشـرفت فیزیکـى 85درصدى بـه روش
(سـازه بتنى) احداث شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان تصریح کـرد: بـراى ایجاد تاسیسـات فاضـالب در 
نصیرآبـاد، بیـش از هفت هـزارو 500 متـر شـبکه جمـع آورى و 900 متـر خـط انتقـال احداث شـده 

اسـت.
وى با اشـاره بـه ایجـاد تاسیسـات فاضالب در روسـتاى پـرى نیز گفـت: ایـن تصفیه خانه بـا ظرفیت 

151 مترمکعب در شـبانه روز بیـش از 85درصد پیشـرفت فیزیکـى دارد.
جزءقاسـمى بـه برنامـه سـه ماهه شـرکت آب و فاضالب بـراى تکمیل ایـن طرح اشـاره کـرد و گفت: 
اجراى عملیات واگذارى و نصب انشـعابات، اصالح و مرمت مسـیرهاى دچار سـیل زدگى و پرشـدگى 

شـبکه و خط انتقـال و نصب تجهیـزات تصفیه خانه در دسـتور کار قـراردارد.

وى با اشاره به اینکه قسمت عمده آب آشامیدنى در استان زنجان از طریق منابع آب 
زیرزمینى تامین مى شود افزود: تنها بخشى از آب شرب شهرهاى زنجان، ابهر و 
خرمدره از منابع آب سطحى در سدهاى تهم و کینه ورس تامین مى شود.

جزءقاسمى تصریح کرد: کیفیت آب آشامیدنى در استان زنجان با 
تکنولوژى باالیى پایش مى شود که در این راستا سنجش میزان 
فلزات سنگین موجود در آب یکى از مهم ترین بخش هاست که 
خوشبختانه تا کنون هیچ موردى از وجود فلزات سنگین در 
آب آشامیدنى شهرها و روستاهاى استان زنجان مشاهده 

نشده است.
این مسئول با اشاره به اقدامات متنوع و مختلف شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان براى ارائه خدمات غیرحضورى 
براى مشترکین گفت: تمامى خدمات بیست و دوگانه 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در بستر اینترنت، مرکز 
شبانه روزى 122، سایت شرکت، دفاتر پیشخوان، تلفن 
1522و اخیراً در اپلیکیشن آب استان قابل دریافت بوده و نیازى 
به مراجعه حضورى شهروندان نیست. وى اضافه کرد: پیش از این 
مشترکین روستایى براى دریافت خدمات، تنها قادر به مراجعه به مراکز 
شهرستان ها بودند که با گسترش این خدمات به شهرها و مراکز بخش هاى 
استان، خدمات با سهولت بیشترى به مشترکین روستایى ارائه شده و از تردد به 

مراکز شهرستان ها کاسته مى شود.

افتتـاح پانـزده طـرح آبرسانى روستایى 
استان زنجان در قالب سى و ششمین پویش 
#هرهفته الف-ب-ایران

ایجاد تاسیسات فاضالب در سه روستاى استان زنجان
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مهندس عبدالحمید حمزه پور به مناسبت فرارسیدن 
دهه مبارك فجر عنوان کرد: دهه فجر، طلوع دوباره 
در  عدالت خواهى  و  ظلم ستیزى  حق طلبى،  خورشید 
دستان معمار کبیر انقالب و فرصتى مغتنم براى یارى 
گرفتن از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و درس آموزى 
از خون سرخ و آتشین مردان و زنانى است که نهال انقالب 
را با عشق و اشتیاق کاشتند و با ایمان و اعتقاد آن را به ثمر 

رساندند.
ایام اهللا دهه فجر خاستگاه ارزش هاى اسالمى و طلوع 
رهبرى  با   1357 بهمن ماه   22 در  معنویت،  آفتاب 
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمى بود. انقالبى که برهه اى از 
تاریخ این مرزوبوم کهن بوده و برگ زرینى را در تاریخ دنیا 
گشود تا صداى عدالت خواهى، استقالل طلبى و آزادگى 

ایران اسالمى و مردم غیور این دیار را در جهان طنین انداز 
کند. 22 بهمن به ما آموخت که هر کار بزرگى با عزم و اراده 

مردم و ملت انجام شدنى است.
در آغاز ایام اهللا مبارك دهه فجر و بهارى دیگر از انقالب 
شکوهمند ایران اسالمى، ضمن گرامى داشت یاد و خاطره 
شهدا و امام شهدا، چهل ودومین فجر پیروزى انقالب 
اسالمى و نیز والدت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر 
رهبر فرزانه انقالب و همه مسئوالن و خدمت گزاران نظام 
و به ویژه مردم دالور و همیشه در صحنه استان بوشهر 
تبریک و شادباش عرض مى نمایم و از خداى سبحان 
توفیق احیاى همیشگى و پاسداشت ارزش هاى انقالب 
اسالمى را مسئلت دارم. و عزت، سربلندى و موفقیت نظام 

مقدس جمهورى اسالمى را از خداوند سبحان خواستارم.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به تسریع اجراى طرح هاى 
آبرسانى و شبکه فاضالب در استان بوشهر اظهار داشت: در 
راستاى حل مشکالت آبرسانى در نقاط شهرى و روستایى 
طرح هاى مهمى اجرا شده است که نقش اثرگذارى در 
تحقق مطالبات مردم دارد. در این ایام پر برکت برنامه هاى 
مهمى براى افتتاح و آغاز عملیات اجرایى در حوزه آب و 

فاضالب طراحى شده است.
حمزه پور از افتتاح هفت پروژه در حوزه آبرسانى و فاضالب 
در شهرها و روستاها در استان بوشهر خبرداد و گفت: در 
مجموع هفت پروژه آبرسانى و شبکه  جمع آورى فاضالب با 
سرمایه گذارى 249 میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح و 

یا عملیات اجرایى آن آغاز شد.

و شغاب بوشهر آغاز شده است اظهار داشت: با اجراى این 
پروژه روزانه 600 مترمکعب فاضالب جمع آورى و به 
ایستگاه مرکزى و تصفیه خانه منتقل مى شود. عبدالحمید 
ریال  را 60میلیارد  پروژه  این  اجراى  حمزه پور هزینه 
دانست و گفت: ایستگاه پمپاژ فاضالب منطقه جاللى 
و شغاب 600 مشترك فاضالب را تحت پوشش قرار 
مى دهد.وى از آغاز عملیات اجرایى فاضالب شهرك بهمن 
بوشهر خبرداد و بیان کرد: این پروژه که با 150 میلیارد 
ریال عملیات اجرایى آن آغاز شده قادر است روزانه دوهزار 
مترمکعب فاضالب منطقه و شهرك بهمن بوشهر را 

جمع آورى و به ایستگاه مرکزى و تصفیه خانه انتقال دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تعداد 
مشترکان فاضالب شهرك بهمن را سه هزار مشترك 
دانست و تصریح کرد: این طرح که با هدف جمع آورى 
هکتارى   530 منطقه  فاضالب  از  بخشى  انتقال  و 
شهرك هاى بهمن و نیایش بوشهر اجرا شده در سال 

1401 وارد مدار بهره بردارى مى شود.
وى در ادامه با قدردانى از شورایاران در همکارى  با این 
شرکت در اجراى پروژه ها افزود: از حمایت هاى فرماندار 
بوشهر در اجراى پروژه هاى آبرسانى و شبکه هاى فاضالب 

قدردانى مى شود.
حمزه پور اجراى طرح هاى آب شیرین کن در شهر بوشهر را 
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اکنون به ظرفیت 52هزار 
مترمکعب پروژه آب شیرین کن در شهر بوشهر در حال 
اجراست و این در حالى است که با اجراى پروژه هاى 
مختلف مناطق جنوبى شهر بوشهر از حالت نوبت بندى 
خارج شده و تالش مى شود مابقى محالت شهر بوشهر از 

جیره بندى آب خارج شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: 
کارهاى مهم و بزرگى در حوزه تامین آب آشامیدنى در 
استان به ویژه شهر بوشهر انجام شده که با بهره بردارى از 

آنها مشکل تاریخى این شهر برطرف مى شود.

فرماندار بوشهر هم با قدردانى از تالش هاى شرکت آبفاى 
استان گفت: از زمانى که آقاى حمزه پور در استان بوشهر 
حضور یافتند، خدمات و تحوالت مهمى در حوزه آبرسانى 
ایجاد شده که خدمات وى در ابعاد اجراى طرح هاى 

آبرسانى و شبکه فاضالب قابل تحسین است.
عباس جمشیدى با بیان اینکه استاندار بوشهر توجه 
ویژه اى به طرح هاى آبرسانى دارند تاکید کرد: هر ده روز 
یکبار جلسات شوراى آب به ریاست استاندار تشکیل 
مى شود که نشان از این است که اتفاق بزرگى در این عرصه 
رقم خورده است. وى با قدردانى از شورایاران بیان کرد: 
بخشى از حل مشکالت مردم به سبب پیگیرى شورایان 

است که خدمات آنان در خور سپاس است.
فرماندار بوشهر تحوالت در عرصه تامین آب آشامیدنى 
را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: ظرفیت تولید آب 
از پروژه  آب شیرین کن 10هزار مترمکعبى به 22هزار 
و 500 متر مکعب افزایش یافته و این در حالى است 
که دو پروژه آب شیرین کن به ظرفیت هاى 35هزار و 
17هزار مترمکعب در بوشهر در حال اجراست که قرار 
است 50درصد این ظرفیت قبل از تابستان وارد مدار 

بهره بردارى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در مراسم 
افتتاح تصفیه خانه آب روستاى عربى شهرستان دشتى 
برگزار  امام جمعه شهرستان  و  با حضور فرماندار  که 
شد، با اشاره به توسعه زیرساخت ها در عرصه تامین 
آب آشامیدنى در شهرها و روستاها اظهار داشت: این 
روستا،  آشامیدنى  آب  تامین  راستاى  در  تصفیه خانه 
براى 441 خانوار روستایى اجرا شده است. عبدالحمید 
حمزه پور با بیان اینکه تصفیه خانه آب روستاى عربى 
شهرستان دشتى با اعتبار 12 میلیارد ریال اجرا شده 
گفت: این پروژه شامل یک دستگاه به روش الکترودیالیز به 
ظرفیت 250مترمکعب در شبانه روز راه اندازى شده است. 
و افتتاح این پروژه کمک بزرگى در حل مشکالت تامین 

آب آشامیدنى این روستا مى کند.

اســتاندار بوشــهر بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات 
17هــزار  شــیرین کن  آب  پــروژه  اجرایــى 
بــا  پــروژه  ایــن  گفــت:  بوشــهر  مترمکعبــى 
مشــارکت بخــش خصوصــى آغــاز شــده و 50درصــد 
ظرفیــت آن قبــل از فصــل تابســتان 1400 وارد 

حمزه پور بیان کرد: در این راستا سیستم برق اضطرارى 
تاسیسات آبرسانى شهیدماهینى بوشهر با اعتبار 12 
توان  با  ژنراتور  دیزل  دو دستگاه  ریال شامل  میلیارد 
1/5مگاوات راه اندازى شد که نقش مهمى در جلوگیرى از 

وقفه در آبرسانى در هنگام بروز مشکالت دارد.
وى، با اشاره به حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب در شهرستان 
در شهرکاکى  آب  چاه  حلقه  دو  کرد:  تصریح  دشتى 
شهرستان دشتى با اعتبار 6/5 میلیارد ریال و یک حلقه 
چاه آب در روستاى بهارستان جم با سرمایه گذارى 450 
میلیون ریال افتتاح و وارد مدار بهره بردارى شد که نقش 
مهمى در جبران کمبود مشکالت آبرسانى این منطقه 

دارد.
روستاهاى  در  تصفیه  آب  افتتاح طرح هاى  حمزه پور، 
بهرحاج نوشاد و بابامبارکى را در شهرستان جم، از دیگر 
طرح ها دانست و گفت: در همین راستا طرح تصفیه آب 
روستاى عربى شهرستان دشتى وارد مدار بهره بردارى 
شد که براى اجراى طرح هاى تصفیه  آب در روستاهاى یاد 

شده 20 میلیارد ریال سرمایه گذارى شد.
وى با اشاره به افتتاح ایستگاه پمپاژ فاضالب مناطق شغاب 
و جاللى شهر بوشهر خاطرنشان کرد: این پروژه شامل 
راه اندازى تجهیزات مکانیکى و الکتریکى، براى انتقال 
فاضالب مناطق شغاب و جاللى به ایستگاه پمپاژ مرکزى 
بوشهر و جلوگیرى از آلودگى آب دریا است با اعتبار 60 

میلیارد ریال اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از آغاز 
اجراى طرح ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرك بهمن بوشهر 
خبر داد و افزود: این پروژه براى انتقال فاضالب مجتمع هاى 
مسکونى در شهرك 530 هکتارى نیایش، بهمن، مسکن 
مهر و پارك علم وفناورى بوشهر با ظرفیت اسمى دوهزار 
مترمکعب اجرا مى شود که براى اجراى آن 150 میلیارد 

ریال اعتبار تخصیص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه پروژه شبکه جمع آورى فاضالب در منطقه جاللى 

در شرکت آب و فاضالب استان بوشهر صورت گرفت:

افتتاح و آغـاز عملیات اجـرایى 
هشت پروژه آبرسانى استان بوشهر 
دردهه مبارك فجر

ــن  ــن زمی ــا تامی ــهر ب ــارس بوش ــج ف ــاحل خلی س
مــورد نیــاز عملیــات اجرایــى آن آغــاز شــده اســت.

ــردم اســتان  ــده نیســت م ــان اینکــه زیبن ــا بی وى، ب
بوشــهر در کنــار خلیــج فــارس در تامیــن آب 
ــرد: االن  ــح ک ــند تصری ــه باش ــامیدنى در مضیق آش

ــا  ــهر ب ــتاندار بوش ــود. اس ــردارى مى ش ــدار بهره ب م
قدردانــى از تــالش شــرکت آب و فاضــالب در تامیــن 
آب آشــامیدنى از طریــق پــروژه آب شــیرین کن 
ــب  ــزار مترمکع ــیرین کن 17ه ــروژه آب ش ــت: پ گف
فــاز 4 بوشــهر در کنــار 35هــزار مترمکعبــى در 

۵۰درصد از پروژه آب شیرین کن فاز ۴ بوشهر قبل از 
تابستـــان ۱۴۰۰ به بهــــره برداری خواهــدرسیـــد

وعده شیرین استاندار بوشهر به مردم 
شریف استان درمراسـم کلنگ زنى 
پـروژه 17هزار مترمکعبى بوشهر
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کشــورهاى مســتقر در کنــار آبهــاى خلیــج فــارس از 
ایــن ظرفیــت بــراى تامیــن آب آشــامیدنى اســتفاده 
مى کننــد و دســتگاه هاى متولــى از جملــه وزارت 
نیــرو بایــد از ایــن ظرفیــت بــا حساســیت پیگیــرى و 

ــد. ــرف کنن ــردم برط ــکل م مش
ــیر  ــى در مس ــد طرح های ــر چن ــرد: ه ــد ک وى تاکی
ــى  ــاز شــده ول ــدار اســتان بوشــهر آغ ــن آب پای تامی
بایــد بــا حساســیت از منبــع مهــم آب خلیــج فــارس 
در تامیــن آب آشــامیدنى مــردم اســتان بوشــهر 

ــود. ــتفاده ش اس
ــروژه  ــن پ ــراى ای ــریع در اج ــر تس ــد ب ــا تاکی وى ب
ــالوه  ــروژه ع ــن پ ــرمایه گذار ای ــرد: س خاطرنشــان ک
ــال آن  ــروژه آب شــیرین کن، خــط انتق ــر ســاخت پ ب

ــد. ــرا مى کن ــر اج ــول 5 کیلومت ــه ط را ب
وى بــا بیــان اینکــه پروژه هــاى آب شــیرین کن 
ــال  ــتان در ح ــف اس ــتاهاى مختل ــهرها و روس در ش
اجــرا اســت گفــت: بــا تکمیــل و بهره بــردارى از 
ــدارى  ــک پای ــه ی ــهر ب ــتان بوش ــا، اس ــن پروژه ه ای

مطلوبــى در تامیــن آب آشــامیدنى مى رســد.
اســتاندار بوشــهر بــا تاکیــد بــر نقــش مهــم 
کــرد:  عنــوان  آب  مصــرف  در  صرفه جویــى 
ــه  ــه ب ــا توج ــرف آب ب ــت مص ــى و مدیری صرفه جوی
ــع  ــود مناب ــرب و کمب ــن آب ش ــاالى تامی ــه ب هزین
آبــى بایــد در دســتور کار مــردم قــرار بگیــرد و 
ــى  ــه همگان ــک وظیف ــرف آب ی ــى در مص صرفه جوی
اســت کــه بایــد از ســوى مــردم رعایــت شــود .
ــهر  ــتان بوش ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــام دهــه فجــر هفــت  ــه اینکــه در ای ــا اشــاره ب هــم ب
پــروژه بــا ســرمایه گذارى 270 میلیــارد تومــان 
ــاح و  ــهر افتت ــتان بوش ــتاهاى اس ــهرها و روس در ش
ــار  ــت اظه ــده اس ــاز ش ــى آن آغ ــات اجرای ــا عملی ی

داشــت: یکــى از پروژه هــا اجــراى آب شــیرین کن 
17هــزار مترمکعبــى در بوشــهر اســت کــه ایــن 
ــاز  ــر آغ ــارك فج ــه مب ــرح در نخســتین روز از ده ط

ــد. ش
ــارم  ــاز چه ــروژه را ف ــن پ ــور ای ــد حمزه پ عبدالحمی
آب شــیرین کن بوشــهر دانســت و بیــان کــرد: در 
حــوزه اجــراى پروژه هــاى آب شــیرین کن تــا دو 
ــب آب  ــزار مترمکع ــت 20ه ــه ظرفی ــل ب ــال قب س
ــازى  ــق شیرین س ــهر از طری ــتان بوش ــامیدنى اس آش
آب دریــا در بوشــهر و کنــگان تولیــد مى شــد اکنــون 
تولیــد آب آشــامیدنى از ایــن پروژه هــا دو برابــر 

ــت. ــده اس ش
اینکــه ظرفیــت آب شــیرین کن  بیــان  بــا  وى، 
و  12هــزار  بــه  کنــگان  مترمکعبــى  10هــزار 
گفــت:  مى یابــد  افزایــش  مترمکعــب   500
آب شــیرین کن 10هــزار مترمکعبــى بوشــهر بــه 
ــالوه  ــت و ع ــش یاف ــب افزای ــزار و 500 مترمکع 22ه
بــر آن آب شــیرین روســتایى در نــوار ســاحلى 
دشــتى و 2500 مترمکعبــى ســعدآباد وارد مــدار 

شــده اند. بهره بــردارى 
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
از اجــراى ســه پــروژه آب شــیرین کن  بوشــهر 
ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــتان خب ــال در اس ــزرگ فع ب

ــهر،  ــى بوش ــزار مترمکعب ــیرین کن هاى 35 ه آب ش
28هــزار مترمکعبــى ســیراف - جــم و 17 هــزار 
ــر مکعبــى بوشــهر از پروژه هــاى مهــم در عرصــه  مت

تامیــن آب آشــامیدنى اســت.
حمزه پــور میــزان ســرمایه گذارى آب شــیرین کن  
17 هــزار متــر مکعبــى بوشــهر را 243میلیــارد 
تومــان دانســت و خاطــر نشــان کــرد: ایــن پــروژه بــا 
ــى شــده و خــط  مشــارکت بخــش خصوصــى اجرای
ــول 5  ــه ط ــرمایه گذار ب ــم س ــروژه ه ــن پ ــال ای انتق

ــد. ــرا مى کن ــر اج کیلومت
ــروژه قبــل  ــن پ ــاز نخســت ای ــا بیــان اینکــه ف وى، ب
ــا  ــزود: ب ــود اف ــد مى ش ــدار تولی ــتان وارد م از تابس
ظرفیــت  آب شــیرین کن  ایــن  از  بهره بــردارى 
تولیــد آب از طریــق شیرین ســازى آب دریــا در 
بوشــهر بــه 80هــزار مترمکعــب در شــبانه روز 
ــى  ــیار بزرگ ــدام بس ــن اق ــه ای ــد ک ــش مى یاب افزای
ــدارى و تامیــن آب شــرب اســتان مــى  در حــوزه پای

باشــد.
ــهر  ــتان بوش ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
بــا اظهــار امیــدوارى در تامیــن آب مــورد نیــاز مــردم 
ــن  ــدن ای ــدار ش ــا وارد م ــزود: ب ــا اف ــل گرم در فص
پروژه هــا مشــکل اساســى شــهرها و روســتاهاى 

ــود. ــرف مى ش ــدار برط ــن آب پای ــتان در تامی اس

به گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر : با حضور استاندار بوشهر ، مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ، امام جمعه گناوه و 
فرماندار شهرستان گناوه و مسئولین محلى عملیات 
اجرایى احداث شبکه جمع آورى فاضالب مناطق ساحلى 

شهر گناوه آغاز شد.
عمرانى،  طرح هاى  افتتاح  آیین  در  گراوند  عبدالکریم 
خدماتى و آمورشى در شهرستان گناوه با تبریک ایام اهللا 
دهه فجر از افتتاح و آغاز ساخت 45 پروژه در گناوه خبر 
داد و اظهار داشت: براى افتتاح و اجراى این پروژه ها 120 

میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
وى، با بیان اینکه افتتاح و اجراى پروژه ها قابل قیاس با سال 
گذشته نیست تصریح کرد: طرح هاى مهمى در ایام  اهللا 
دهه فجر در گناوه افتتاح شده که ادامه شبکه فاضالب از 
آن جمله است. استاندار بوشهر ضمن تقدیر از مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و قدردانى از تالش هاى 
انجام شده در عرصه اجراى طرح فاضالب در گناوه افزود: 
عملیات اجرایى احداث شبکه جمع آورى فاضالب مناطق 
ساحلى گناوه به طول 16 کیلومتر براى استفاده 2 هزار و 
500 مشترك با 45 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات 

مصوب سفر رئیس جمهور آغاز شد.
گراوند با تاکید بر توسعه طرح هاى جمع آورى شبکه 
فاضالب در استان تصریح کرد: مجهز شدن تمام شهرهاى 
ساحلى استان بوشهر به شبکه جمع آورى و رفع فاضالب در 

اولویت قرار دارد و از طرح هاى ضرورى است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با تبریک 
ایام اهللا دهه فجر با اشاره به آغاز عملیات اجرایى احداث 
شبکه جمع آورى فاضالب مناطق ساحلى گناوه افزود: این 
طرح به طول 16 کیلومتر تا سال 1401 تکمیل مى شود که 

2 هزار و 500 خانوار گناوه اى از آن بهره مند مى شوند.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه این پروژه ظرفیت روزانه 
جمع آورى و انتقال فاضالب 2 هزار و 300 مترمکعب دارد 
گفت: براى اجراى این پروژه 45 میلیارد تومان از محل 
اعتبار مصوبه سفر رئیس جمهور به استان تخصیص یافته 
است. وى، با بیان اینکه هم اکنون 3 طرح در شبکه فاضالب 
گناوه در حال اجرا است خاطر نشان کرد: همزمان 3 طرح 
فاضالب با اعتبار 80 میلیارد تومان در گناوه اجرایى شده 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از 
توسعه طرح هاى شبکه فاضالب در گناوه خبر داد و بیان 

کرد: تا قبل از سال 1392 در اجراى طرح فاضالب گناوه 29 
میلیارد تومان سرمایه گذارى شده بود که در مدت 7 سال 
گذشته 32 میلیارد تومان در توسعه طرح هاى فاضالب در 
گناوه اعتبار تخصیص یافته است. حمزه پور با اشاره به اینکه 
اکنون 50 درصد خانوارهاى گناوه اى تحت پوشش طرح 
فاضالب قرار دارد تصریح کرد: با ابالغ اعتبارات از ماده 56 

قانون بودجه طرح هاى این حوزه تسریع مى یابد.

با حضور اســتاندار بوشهـــر 
عملیات اجـرایى احداث شبکـه 
مناطق  فاضالب  جمـــع آورى 
ساحلـى شهر گنـاوه آغـاز شـد
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 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



محمدطاهرى در نشست خبرى پروژه هاى دهه فجر را اعالم کرد:

گزارش عملکرد شرکت آبفاى
 استـان سمنـان

همزمان با پروژه هاى عمرانى و اقتصادى شهرستان شاهرود؛

بهره بردارى از پروژه مخزن 
2000مترمکعبى CNG شهرستان

به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى و گرامیداشت دهه 
مبارك فجر، محمد طاهرى مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان نشست خبري 

با حضور معاونین شرکت و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان سمنان، محمد طاهرى مدیرعامل شرکت گفت: 101 
پروژه قابل افتتاح با اعتبارى بالغ بر 561520 میلیون ریال  و 16 پروژه کلنگ زنى با اعتبارى 

بالغ بر 167200 میلیون ریال در دهه فجر سال جارى به بهره بردارى رسید. 
در این نشست خبرى، طاهرى ضمن خوش آمدگویى به اصحاب رسانه افزود: با زحمت و 
تالش همکاران شرکت 7 پروژه در سمنان، 22 پروژه در شاهرود، 13 پروژه در دامغان، 
8 پروژه در گرمسار، 16پروژه  در مهدي شهر، 9 پروژه در سرخه، 8 پروژه در آرادان و 18 

پروژه  در میامی در دهه فجر امسال افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان یادآور شد: سه پروژه در شهرستان  سمنان 
و سه پروژه در شهرستان شاهرود، سه پروژه در شهرستان دامغان، سه پروژه در شهرستان 
میامى، یک پروژه در شهرستان گرمسار، یک پروژه در شهرستان سرخه و دو پروژه در 

شهرستان آرادان با اعتباري بالغ بر 167200میلیون ریال به مناسب گرامی داشت این دهه 
کلنگ زنی شد. طاهري خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز 3 حلقه چاه با اعتبار 25000 میلیون 
ریال، اجراي6400 متر توسعه شبکه فاضالب در شهرهاي استان سمنان، با اعتبار 38700 
میلیون ریال و با حجم عملیاتی بیش از 6400 متر و 101 پروژه عمرانی و جارى در دهه 

فجر امسال در استان سمنان افتتاح ویا کلنگ زنی شد.
طاهرى در مورد طرح آب امید بیان داشت: بر اساس طرح آب امید مشترکانى که کمتر از 
5 مترمکعب آب مصرف مى کنند در این طرح، هزینه آب بهاى آنان رایگان است و همچنین 
مشترکانى که بین 5 تا 15 مترمکعب مصرف آب داشته باشند، خوش مصرف شناخته 
مى شوند و مشترکانى که بین 15 تا 30 مترمکعب آب در هر دوره مصرف کنند، مشترکان 
پرمصرف قلمداد مى شوند که 82درصد مشترکین خانگى و 18درصد غیر خانگى هستند 
که از این 82درصد 15درصد زیر 5 مترمکعب آب مصرف مى کنند که مشمول این طرح 
قرار مى گیرند. وى تاکید کرد: مشترکان شرکت آب و فاضالب استان سمنان مصرف بهینه 

در رعایت بهداشت و نیازهاى زندگى داشته باشند و از اسراف پرهیز کنند.

بهره بردارى 19 پروژه آبرسانى با اعتبار 164900میلیون ریال در شهرستان شاهرود

افتتاح 3پروژه کلنگ زنى و 9طرح با اعتبار پنج میلیارد و چهارصد میلیون تومان در امور آبفاى شهرستان دامغان 

در پنجمین روز از گرامیداشت دهه مبارك  فجرسال  1399،  
شهرستان  بیارجمند  شهر  شرب  آب  کیفى  ارتقاى  تأسیسات 
شاهرود با حضور خجسته پور، معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
استاندار سمنان ، محمد طاهرى مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان سمنان و جمعى از مسئولین استانى و محلى با اعتبارى 

بالغ بر 30000میلیون ریال   افتتاح و به بهره بردارى رسید.
 به گزارش روابط عمومى آبفاى استان ، محمد طاهرى مدیر عامل 
شرکت ، از دیگر پروژه هاى افتتاحى در این روز،تامین آب مجتمع 
آبرسانى خارتوران در بخش بیارجمند شهرستان با 9 روستا با 
ساخت یک مخزن 300 متر مکعبى براى ذخیره آب و اجراى 
شش هزار متر اصالح شبکه، افزود: 8 هزار و 500 متر خط انتقال 
نیز براى این روستاها اجرا شد که سه هزار متر از این میزان توسط 

خیران انجام شده است. وى افزود: براى اجراى این پروژه تاکنون 
23000میلیون ریال هزینه شده است که براى تکمیل طرح هاى 

این 9 روستا با جمعیت 330 خانوار در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ، از آغاز اجراى پنج کیلومتر خط انتقال و 2 
هزار متر اصالح شبکه در این منطقه خبر داد و گفت: اصالح 
سامانه هاى کلرزنى و تابلوهاى برق و همچنین ایجاد سامانه 
مدیریت و کنترل مصرف به صورت برخط از سه مرکز بیارجمند، 
شاهرود و سمنان از دیگر طرح هاى آب و فاضالب براى روستاهاى 

بیارجمند است.
طاهرى افزایش حجم ذخیره و تأمین فشار مناسب، صرفه جویى 
در مصرف انرژى و هزینه هاى بهره بردارى و جبران کمبود آب 
در فصل گرما را از جمله مزایاى این طرح ها برشمرد و یادآور شد: 
با افتتاح این طرح ها گام بزرگى در راستاى حذف آب رسانى 
سیار، کاهش هدررفت آب و بهبود سطح بهداشت در روستاهاى 

بیارجمند برداشته مى شود.

ــع  ــان در جم ــتان دامغ ــالب شهرس ــور آب و فاض ــر ام مدی
اصحــاب رســانه بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در دهــه فجــر 
عــالوه بــر نــه پــروژه افتتــاح شــده ســه طــرح بــا پیــش بینى 
هزینــه یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومان کلنــگ زنى 
مــى شــوند. زارع اظهــار داشــت: 60 هــزار اشــتراك آب و ســه 
هــزارو پانصــد انشــعاب فاضــالب در شهرســتان فعــال مــى 
باشــد، همچنیــن تاکنــون 78روســتا تحــت پوشــش خدمــات 
شــرکت آب و فاضــالب قــرار گرفتــه انــد. مدیــر امــور آبفــاى 
شهرســتان تصریــح کــرد: شــاخص پــروژه هــاى افتتاح شــده 
ــتاى  ــرب روس ــن آب ش ــرح تأمی ــال، ط ــر امس ــه فج در ده
ــا  ــى ب ــر مکعب ــامل احــداث مخــزن 200مت ــه ش ــتانه ک آس
خــط انتقــال 1000متــر، ســاخت اتــاق هــاى کلرزنــى و بــرق 
ــه اســت.  ــه یافت ــان خاتم ــون توم ــار هشــتصد میلی ــا اعتب ب
ــالب  ــع فاض ــه و دف ــرب کالت ــن آب ش ــه داد: تأمی وى ادام
ایــن شــهر از دیگــر طــرح هــاى آمــاده بهــره بــردارى بــوده 
اســت کــه بــا صــرف هزینــه یــک میلیــارد و پانصــد و پنجــاه 
ــا  ــدازى شــده اســت. زارع ب ــز و راه ان ــان تجهی ــون توم میلی
بیــان اینکــه تأمیــن آب شــرب کالتــه بــا ســاخت 2مخــزن 
ــدف  ــه داد: ه ــت، ادام ــوده اس ــراه ب ــى هم ــر مکعب 500 مت
ــهر  ــن ش ــار آب در ای ــردن فش ــادل ک ــرح متع ــن ط از ای
بــوده اســت. مدیــر امــور آب و فاضــالب دامغــان ادامــه داد: 

عملیــات بــرق رســانى بــه چــاه شــماره 2 آب شــرب دیبــاج 
بــا پیــش بینــى اعتبــار 400میلیــون تومــان کلنــگ خــورده 
ــروژه  ــه ســاخت، دو پ ــاز ب ــاى آغ اســت و از دیگــر طــرح ه
حفــر چــاه مربــوط بــه مجتمــع هــاى روســتایى بــا اختصاص 

صــرف هزینــه از ردیــف هــاى ملــى بــوده اســت. زارع اعــالم 
ــروژه  ــک پ ــوه زر ی ــه ک ــرد: آب رســانى روســتاهاى منطق ک
ملــى اســت کــه تــا کنــون چهــار میلیــارد و پانصــد میلیــون 
تومــان صــرف خریــد لولــه و خدمــات نصــب و انتقــال آن بــه 
منطقــه شــده اســت. وى نویــد داد بــا یــارى خــدا تــا پایــان 
ــه  ــز آن منطق ــردم عزی ــار م ســال 1400آب شــرب در اختی
قــرار خواهــد گرفــت. وى پیــش بینــى هزینــه  بهــره بــردارى 
از ایــن پــروژه را 45,میلیــارد تومــان تخمیــن زد. بهــروز زارع 
ــه  از دیگــر برنامه هــاى جــارى آب و فاضــالب شهرســتان، ب
ــه  ــاد تصفی ــوه زر، ایج ــر و ک ــانى فج ــع آبرس ــاد مجتم ایج
ــاى  ــبکه ه ــازى ش ــالح و بازس ــهرى، اص ــالب ش ــه فاض خان

توزیــع فرســوده اشــاره کــرد.

در هفتمین روز از ایام اهللا دهه مبارك فجر، پروژه مخزن 
با  و  به طول 600متر  انتقال  با خط   CNG 2000مترمکعبى
هاى  پروژه  با  همزمان  ریال  بر 50000میلیون  بالغ  اعتبارى 
علیرضا  حضور  با  شاهرود  شهرستان  اقتصادى  و  عمرانى 
طاهرى،  محمد  همراه،  هیات  و  سمنان  استاندار  آشناگر، 
مدیرعامل شرکت آبفاى استان سمنان، ابراهیم باقرى، مدیر 
امور آبفاى شهرستان شاهرود در محل فرماندارى شهرستان 

بصورت ویدئوکنفرانس به بهره بردارى رسید.

w w w . b a r g h a b . i r
602021

November

w w w . b a r g h a b . i r
61 2021

November

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

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



بهـره بردارى از 23 طـرح آب و 
فاضالب مازندران در دهه فجر

طرح   22 از  بهره بردارى  با 
اعتبارى  ردیف هاى  از  آبرسانى 
طرح  یک  اجراى  و  استانى-ملى 
فاضالب، طى دهه مبارك فجر بیش 
طرح ها  این  مزایاى  از  خانوار  از 73294 

بهره مند مى شوند.
به گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت 
آب و فاضالب مازندران، مهندس مجید عبدالهى در 
گفتگویى ضمن گرامى داشت چهل ودومین سالگرد 
پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى و دهه  فجر اظهار 
اعتبارى  ردیف هاى  از  آبرسانى  طرح   22 داشت: 
استانى-ملى و یک طرح فاضالب با صرف اعتبارى 
بالغ 997904 میلیون ریال در دهه مبارك فجر به 
کارنامه  زرین دیگرى در  برگ  تا  بهره بردارى رسید 
درخشان صنعت آب و فاضالب مازندران به ثبت  

برسد.

پروژه ها  این  از  بهره بردارى  براى  افزود:  وى 
حفر و تجهیز 10 حلقه چاه با آب دهى 228 
لیتر در ثانیه، احداث مخزن زمینى و هوایى به 
حجم 12400مترمکعب، اجراى خط انتقال آب به 
طول 41350متر، اصالح شبکه آبرسانى به طول 71000 
متر، توسعه شبکه آبرسانى به طول 132000متر همچنین 
بهسازى شش دهنه چشمه با دبى 38 لیتر در ثانیه، تهیه و 
نصب شش دستگاه فیلتر براى ارتقاى کیفیت آب، احداث 
سوله و ساختمان هاى نگهبانى و سرایدارى به مساحت 880 
متر و احداث تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت 200مترمکعب 

در شبانه روز انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران ضمن خرسندى 
از بهره مندى بیش از 257هزار نفر از مزایاى طرح هاى آب و 
فاضالب در استان به میمنت سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
ابراز امیدوارى کرد این طرح ها گامى موثر در آبادانى کشور و 

افزایش بهره مندى مردم از رفاه و سالمتى باشد.
مهندس عبدالهى در ادامه سخنانش با اشاره به بهره مندى 
اهالى 57 روستا در استان مازندران از نعمت آب آشامیدنى 
سالم و بهداشتى در سى و چهارمین پویش هر هفته الف- ب 
ایران  افزود: با حمایت مسئوالن محترم وزارت نیرو ، شرکت 
مهندسى و نیز نماینده ها و استاندار مازندران ، 32پروژه 
آبرسانى با بهره مندى 57 روستا و صرف اعتبارى بالغ بر 
601 میلیارد ریال در پویش هرهفته الف ب ایران به صورت 
ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور و وزیر 

نیرو به بهره بردارى رسید.
وى گفت: براى آبرسانى به این 57 روستا 

87,5 کیلومتر خطوط انتقال، 75,7 کیلومتر اصالح شبکه 
توزیع، 127,4 کیلومتر توسعه شبکه توزیع همچنین احداث 
ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 297 لیتر در ثانیه، احداث3750 
مترمکعب مخازن زمینى، ساخت200 مترمکعب مخازن 
هوایى و افزایش ظرفیت تولید به میزان 130 لیتر در ثانیه 

اجرا شده است.
مهندس عبدالهى با اشاره به عملکرد شرکت آب و فاضالب 
مازندران در بخش روستایى از سال 93 تاکنون گفت: طى 
این مدت 272پروژه با بهره مندى 709 روستا و برخوردارى 
آب  مزایاى  از  نفر   528790 معادل  خانوار   174096
آشامیدنى سالم به بهره بردارى رسید که براى اتمام این 
پروژه ها و بهره بردارى از آنها حفر 106 حلقه چاه عمیق، 
بهسازى 103 دهنه چشمه، احداث 86900 متر مکعب 
مخازن زمینى و هوایى،احداث 243 واحد ایستگاه پمپاژ 
و نیز اجراى 3641 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع، 

اصالح و بازسازى 1431 کیلومتر خطوط 
انتقال و شبکه توزیع با صرف 

 3264 بر  افزون  اعتبارى 
میلیارد ریال اجرا شد.

 مهندس مجید عبدالهى - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران

بهـره بردارى از بهـره بردارى از 

پروژه ها  این  از  بهره بردارى  براى  افزود:  وى 
حفر و تجهیز 

لیتر در ثانیه، احداث مخزن زمینى و هوایى به 
حجم 12400

طول 41350متر، اصالح شبکه آبرسانى به طول 
متر، توسعه شبکه آبرسانى به طول 

پویش هرهفته_ الف_ب_ ایران با 273 میلیارد ریال طرح آب این بار در استان سمنان

افتتاح پروژه آبرسانى به 11 روستاى
 استان سمنان

پویش هرهفته الف - ب - ایران در روزهاى پایانى مرداد ماه 
1399 به استان سمنان رسید و با افتتاح 273 میلیارد ریال 
طرح آب و فاضالب در این خطه از کشورمان گام دیگرى از 

تحقق جهش تولید به همت دولت تدبیر و امید برداشته شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت آبفاى استان سمنان، آیین 
افتتاحیه طرح هاى آبرسانى در قالب پویش هرهفته الف- ب- 
ایران با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسى 
آبفاى کشور در استان سمنان برگزار شد و طرح هاى آبرسانى 
به 19 روستا و طرح تصفیه خانه و شبکه جمع آورى فاضالب 
در شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر به بهره بردارى رسید 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان در آیین افتتاح 
ایران،  الف- ب-  پویش هرهفته  قالب  آبرسانى در  طرح هاى 
گفت: 230 میلیارد ریال براى افتتاح طرح تصفیه خانه فاضالب 

در شهمیرزاد هزینه شده است. 
محمد طاهرى ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد 
چهارهزار و 500 مترمکعب در شبانه روز است و 18هزار نفر 

از مزایاى اجراى این طرح برخوردار مى شوند. وى بیان کرد: 
نه هزار متر طول شبکه جمع آورى فاضالب و سه هزار متر طول 

خط انتقال طرح تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان بیان داشت: 
43 میلیارد ریال براى اجراى طرح هاى آبرسانى به 19 روستاى 
هزینه شده  ایران  الف- ب-  هرهفته  پویش  قالب  در  استان 

است. 

احداث  آب،  توزیع  بازسازى شبکه  و  اصالح  کرد:  اضافه  وى 
و بازسازى مخازن زمینى و هوایى، استانداردسازى انشعابات، 
احداث خط انتقال و اجراى سامانه تله مترى از جمله طرح هاى 

افتتاح شده در استان سمنان در قالب پویش است. 
طاهرى تصریح کرد: طرح هاى آبرسانى در 19 روستاى استان 
سمنان در قالب این پویش، شامل هشت روستاى خارتوران 
شاهرود، 9 روستاى گرمسار و آرادان و یک روستا در هر یک 

از شهرستان هاى مهدیشهر و میامى مى شود. 
روستاى  در 19  نفر  و 373  هزار  پنج  کرد:  خاطر نشان  وى 
استان سمنان از مزایاى اجراى طرح هاى آبرسانى در قالب این 
بهره مند مى شوند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  پویش  
استان سمنان گفت: شبکه توزیع آب به طول 10هزار و 400 
متر، خط انتقال آب به طول چهارهزار و 400 متر، هشت باب 
مخزن هوایى به حجم 385 مترمکعب و یک باب مخزن زمینى 
از جمله طرح هایى است که در  به ظرفیت 300 مترمکعب 
قالب پویش هرهفته الف- ب- ایران در استان اجرا شده است.

شرکت پروژه آبرسانى به 11 روستاى استان سمنان براى 1716 خانوار و 5226 نفر جمعیت 
و با سرمایه گذارى بالغ بر 104500میلیون ریال انجام شد. احداث مخزن زمینى به حجم 650 
مترمکعب، احداث مخزن هوایى به حجم 210 مترمکعب، احداث خطوط انتقال به طول 14100 
متر، توسعه شبکه توزیع آب به طول 1200 متر، اصالح شبکه توزیع آب به طول 7300 متر، حفر 
دو حلقه چاه با ظرفیت 14 لیتر بر ثانیه، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت چهار لیتر بر 
ثانیه، حصارکشى، بهسازى چاه، احداث سامانه آب شیرین کن و دو شبکه مجزا در روستاى ده نمک 

براى مصارف شرب و بهداشتى از دیگر اقدامات آبرسانى به 11روستاى استان سمنان است .
روستاهاى شلى، سرخده، جزن، بیابانک صوفى آباد، عبدا...آباد، ناسار، غیاث آباد، ده نمک، زمان آباد 
و پل ابریشم روستاهایى بودند که در پویش هرهفته الف_ ب_ ایران، از نعمت آب شرب سالم 

برخودار شدند .

 نفر جمعیت 
650
14100

 متر، حفر 
 لیتر بر ثانیه، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت چهار لیتر بر 
ثانیه، حصارکشى، بهسازى چاه، احداث سامانه آب شیرین کن و دو شبکه مجزا در روستاى ده نمک 

روستاهاى شلى، سرخده، جزن، بیابانک صوفى آباد، عبدا...آباد، ناسار، غیاث آباد، ده نمک، زمان آباد 
 ایران، از نعمت آب شرب سالم 

افتتاح طرح آبرسانى پایدار به شهرستان سرخه 
با اعتبار 110 میلیارد تومانى

طرح آبرسانى پایدار به شهرستان سرخه با هدف تامین بالغ بر 55 لیتر در ثانیه آب شرب 
تا  انتقال آب چاه هاى محدوده مهاباد در شهرستان فیروزکوه  مردم در دو بخش اجرایى 
مخزن دوهزار مترمکعبى طارن و انتقال آب از مخزن طارن تا مخزن پنج هزار مترمکعبى 

(جدیداالحداث) شهرستان سرخه اجرا شده است.
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بهار خدمت در زمستان رکود
مرورى مختصر بر پروژه هاى آبفاى کاشان در سال 1399

سال جارى براى شرکت هاى آب و فاضالب سراسر کشور 
متفاوت تر از همیشه بود. یکپارچه سازى آبفاى شهرى و روستایى نهالى 
است که در بهار امسال جوانه زد و خیلى زود و پرشتاب دوران رشد و نمو 
خود را طى کرد به گونه اى که در بهمن ماه و کمتر از یک سال به بلوغ و 
بالندگى رسید. آبفاى کاشان نیز در آسمان آبفاى سراسر کشور خوش 
درخشید و موفق شد خدمات خود را به همه ى مردم در روستا و شهرهاى 
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل توسعه بخشیده و طعم خوش خدمت 
را در ذهن خود و کام همشهریان ماندگار کند. مرورى مختصر بر اقدامات 
آبفاى کاشان در سال جارى تاییدى بر این ادعاست که توفیق «خدمت» 

بى منت قسمت «آبفاى» کاشان شده است و مسرور از آن است.
راه مردم روستا نزدیک شد

66 آبفاى روستایى شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل بر اساس 
تصویب نامه ى هیئت وزیران و به منظور ارتقاى  زیرساخت هاى آب و 
فاضالب و افزایش سطح خدمات با آبفاى شهرى یکپارچه شد. قانون 
یکپارچه سازى آبفاى روستایى و شهرى از ابتداى سال 99 اجرا شده 
و به همین خاطر از این پس کلیه ى خدمات آب و فاضالب روستایى 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل به صورت متمرکز از طریق اداره ى 

آبفاى نزدیک ترین شهر به روستا ارائه مى شود.
اجراى خط انتقال و اصالح شبکه ى آبرسانى محمدآباد 

اقدامات آبفا در روستاها به محض یکپارچه سازى شتاب گرفت و در 
نخستین پروژه روستایى در تیرماه - کمتر از سه ماه پس از یکپارچه سازى- 
در روستاى محمد آباد بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل به بار 
نشست. پروژه ى توسعه ى خط انتقال و اصالح شبکه ى فرسوده ى روستاى 
محمدآباد از توابع شهر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل با اعتبارى بالغ بر 
30 میلیارد ریال اجر شد. اجراى پروژه ى خط انتقال و اصالح شبکه با هدف 
ارتقاى کمى و کیفى آب شرب و بهداشتى شهر ابوزیدآباد و روستاهاى 
تابعه انجام شده و اعتبارات آن از منابع داخلى شرکت آب و فاضالب 
کاشان تأمین گردیده است. آِب چاه محمدآباد  با اجراى خط انتقال به 
طول 1300 متر به آب شیرکن هدایت شده و پس از آن با کیفیت مطلوب و 
مناسب وارد شبکه ى آبرسانى روستاهاى منطقه مى گردد. اصالح شبکه ى 
فرسوده آبرسانى روستاى محمدآباد به طول 3 کیلومتر، اصالح 300 مورد 
انشعابات فرسوده و اصالح و بازسازى شیرخانه ها و حوضچه هاى شبکه از 
دیگر اقدامات آبفا در سه ماهه ى نخست سال جارى است. آب منابع بخش 
کویرات غالباً شور است و هزینه زیادى براى شیرین کردن آب در این مناطق 
استفاده مى شود و انتظار مى رود با اصالح آبرسانى از هدر رفت آبى که با این 
زحمت به دست مى آیــد جلوگیــرى شود. آبفــاى شـهرى ابوزیدآبــاد 

از  پیش  ســـال   10
به  روستایى  آبفاى 
شهرى تحویل شد که 
تقویت  موقع  همان 
آبرسانى  شبکه ى 
پروژه ى  اجراى  با 
آب شیرین کن در بخش 

کویرات و اصالح شبکه فرسوده گام بزرگى در راستاى 
شیرین سازى آب، کاهش هدررفت و توسعه خطوط آبرسانى 

برداشته شد و اکنون این روند با یکپارچه سازى آبفاى شهر و روستایى با 
شتاب بیشتر ادامه خواهد داشت.

دریافت گواهینامه ISO۹۰۰۱ ویرایش 2015 
آبفاى کاشان از اواسط سال 1398 با هدف ارتقاى سطح کیفى خدمات 
تشکیل  آموزشى،  دوره هاى  برگزارى  با  ورى سازمانى  بهره  بهبود  و 
کارگروه هاى کارشناسى، بررسى محیط سازمانى، تدوین و بازنگرى روش 
هاى اجرایى و دستورالعمل ها مطابق الزامات جدید استاندارد اقدام به پیاده 
سازى ویرایش جدید استاندارد نمود که در نهایت علیرغم مشکالت و 
محدودیت هاى ناشى از انتشار ویروس کرونا، با ممیزى سیستم از طرف 
شرکت آرین توف پاسارگاد ( نماینده TÜV INTERCERT آلمان ) 

موفق به اخذ گواهینامه ISO۹۰۰۱ ویرایش 2015 گردید.
پیاده سازى سازى سیستم مدیریت کیفیت مى تواند موجبات افزایش 
کیفیت خدمات و ارتقاى رضایت مشترکین را فراهم نموده و تبعیت از 

الگوهاى مدیریتى سرآغازى براى حرکت براى سرآمدى سازمانى است. 
افتتاح 6 طرح آبرسانى روستایى درشهرستانهاى کاشان و آران و 

بیدگل با اعتبارى بالغ بر 189 میلیارد ریال
6 طرح آبرسانى روستایى کاشان و آران وبیدگل با اعتبارى بالغ بر 189 
میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو به صورت ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر 
کشور افتتاح مى شود که پنج طرح مربوط به شهرستان کاشان و یک طرح 

در حوزه ى روستایى شهرستان آران و بیدگل است.
اجراى خط انتقال آبرسانى به مجتمع  آبرسانى اردهال به طول 52 کیلومتر 
مهم ترین طرح  آبرسانى در منطقه و شهرستان کاشان است که با اعتبارى 

بالغ بر 150 میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد. 
این خط انتقال با لوله چدن داکتیل اجرا شده و به این وسیله آب شرب 
و بهداشتى هشت روستاى بخش نیاسر از توابع شهرستان کاشان تأمین 
مى گردد. احداث مخازن ذخیره در طول مسیر خط انتقال با حجم 1550 

مترمکعب از دیگر ویژگى هاى این پروژه است.

طرح 
آبرسانى 
روستاى  به 
اعتبارى  با  قهرود 
بالغ بر 10 میلیارد ریال و اصالح 
شبکه هاى آبرسانى 4 روستا به طول 16 کیلومتر از دیگر پروژه هایى است 

که در این مراسم به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.
مدت زمان اجراى 5 پروژه متفاوت است. دو طرح آبرسانى از سال 1396 
آغاز و در سال 1399 به بهره بردارى رسیده است. سایر طرح هاى اصالح 
شبکه از سال 1398 آغاز شده و در سال جارى به بهره  رسیده است. اسدى 
یادآور شد: جمعیت تحت پوشش این طرح ها بیش از 10350 نفر است 
که از نعمت آب سالم و بهداشتى برخوردار شده اند. اجراى این پروژه نقش 
مهمى در تثبیت جمعیت روستایى و پیشگیرى از مهاجرت آنان به دیگر 

نقاط شهرستان ایفا نموده است.
پروژه آب شیرین کن سفیدشهر به بهره بردارى رسید

 «پروژه ى آب شیرین کن سفید شهر» در چهارمین روز از هفته ى دولت با 
حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى، نماینده مردم شهرستان هاى 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار شهرستان آران 

و بیدگل و جمعى از مسئولین منطقه و شهرستان به بهره بردارى رسید.
با اجراى این پروژه در هفته ى دولت یکى دیگر از وعده هاى آبفاى کاشان 
به مردم محقق شد. کاشان از قدیم االیام با مشکل کمى و کیفى آب مواجه 
است و به همین خاطر اجراى پروژه هاى آب شیرین کن براى شیرین سازى 

آب مردم شهرهاى منطقه در دستور کار آبفاى کاشان قرار گرفته است.
البته نباید فراموش کنیم که احداث پروژه آب شیرین کن نشانه خوبى براى 
منطقه نیست و نشان از آن دارد که آب منابع در دشت کاشان روز به روز 
شورتر شده و نیاز به شیرین سازى دارد. با این وجود احداث پروژه هاى 
آب شیرین کن در راستاى رسالت و مأموریتى است که بر دوش آبفا گذاشته 
شده تا آب شرب و بهداشتى با کیفیت و مناسب در اختیار شهروندان قرار 

گیرد.
این پروژه با روش BOO و استفاده از ظرفیت سرمایه گذارى بخش 

خصوصى اجرا شده است. هزینه ى تمام شده آب براى هر مترمکعب 
متناسب با مهلت زمانى قرارداد 1000 تا 2000 تومان است. این در 
حالى است که آبفا به طور متوسط براى هر متر مکعب آب 500 تومان از 
مشترکین دریافت مى کند و این تفاوت قیمت یارانه اى است که توسط 

دولت تأمین مى گردد.
پروژه ى آب شیرین کن سفید شهر با اعتبارى بالغ بر 17 میلیارد ریال در 
یک مهلت زمانى یک ساله و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصى احداث 
و به بهره بردارى رسیده است. مدت بهره بردارى تجارى از این پروژه ده 
سال است که پس از آن بهره بردارى از پروژه در اختیار آبفا قرار مى گیرد. 
ظرفیت پروژه 1100 مترمکعب در شبانه روز است تا آب شرب و بهداشتى 
شهروندان سفیدشهر را تأمین نماید. احداث مخزن ذخیره به ظرفیت 

1000 مترمکعب نیز بخش دیگرى از تعهدات سرمایه گذار است.
بهره بردارى از پروژه آب رسانى به روستاى قهرود 

 طرح آب رسانى از چشمه کنگران به روستاى قهرود از توابع کاشان، با 
حضور نماینده مردم نطنز، بادرود و بخش قمصر در مجلس شوراى اسالمى، 
فرماندار ویژه کاشان، مدیرعامل آبفا کاشان و جمعى دیگر از مسئوالن این 

شهرستان به بهره بردارى رسید.
براى اجراى طرح با خط انتقال 13.5 کیلومتر، 25 میلیارد ریال از محل 
اعتبارهاى این شرکت هزینه شده است. براى آب رسانى به این روستا، 
افزون بر ساخت 2 مخزن  زمینى 100 و 50 مترمکعبى و پنج ایستگاه 
فشارشکن، ساخت ایستگاه پمپاژ، علمیات خط انتقال برق، محوطه سازى و 

بهسازى چشمه انجام شده است.
حجم انتقال آب از این خط انتقال هشت لیتر بر ثانیه است و هدف از اجراى 
این پروژه بهبود کمى و کیفى آب آشامیدنى روستاى قهرود، افزایش 
پایدارى سیستم آب رسانى، امکان توزیع آب به صورت ثقلى و افزایش 

ظرفیت ذخیره آب آشامیدنى است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد مطرح کرد:

ارائه خدمات غیرحضورى آبفاى کاشان با تجهیز زیرساخت ها
به منظور کاهش  ارائه خدمات غیرحضورى به مشترکین  براى  آبفا 
ترددها و جلوگیرى از شیوع بیمارى کرونا   1,4 میلیارد تومان در قسمت  

زیرساخت ها هزینه کرده است.
این زیرساخت شامل ارتقا و توسعه سخت افزارها و سرورهاى مورد نیاز ، نرم 
افزار خدمات مشترکین و در آمد در محیط وب ، سامانه هاى تلفنى ، پورتال 
اینترنتى شرکت ، اپلیکیشن تلفن همراه ، سامانه پیامکى و خرید تجهیزات 
هوشمند ارتباط برخط است که با هدف کاهش رفت و آمدهاى مشترکین و 

جلوگیرى از انتقال بیمارى کرونا از محل اعتبارات داخلى انجام شده است.
قبوض کاغذى 175 هزار مشترك آبفا در سال جارى یکى از نتایج خدمات 
غیرحضورى است که هزینه ارسال پیامک به مشترکین ساالنه 300 
میلیون تومان است. ارائه خدمات غیرحضورى همراه با بروزرسانى امکانات، 
افزایش آگاهى مراجعین و آموزش نیروهاى شرکت ، بیش از 50 درصد 
مراجعات آبفا را کاهش داده است. ارائه 24 خدمت آبفا و ثبت درخواست 
ها از طریق سامانه ارتباطات مردمى 122 ، پورتال اینترنت شرکت به آدرس

my.abfakashan.ir  ، پیامک و انجام مى شود. تعداد مشترکین آبفاى 
کاشان با آحاد 245 هزار نفرى ، شامل 83 درصد مشترکین خانگى، 5 
درصد تجارى، 5 درصد انشعابات ساخت و ساز و بنایى و سایر مشترکین 7 

درصد (ادارى،صنعتى،مذهبى، نیروهاى مسلح و ... ) است.
تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل آبفاى کاشان

 وزیر نیرو با صدور لوح تقدیر از نقش آفرینى مؤثر مدیرعامل آبفاى کاشان 
در تحقق پویش «هرهفته-الف-ب-ایران» تقدیر کرد. در بخشى از این لوح 

تقدیر آمده است: «الف ب حروف آغاز این الفباست و الفباى هر کار، زیربناى 
آن است. آب و برق زیربناى تولید، توسعه و آبادانى میهن مان است و پویش 
فراگیرى ملى«هرهفته-الف-ب-ایران» میدانى وسیع براى خدمت گزارى 

و کوك به ساختن ایرانى که شایسته و سزاوار ایرانیان است.»
در ادامه آمده است: «بواسطه نقش آفرینى موثر جنابعالى در تحقق 
اهداف پویش«هرهفته-الف-ب-ایران» در نیمه دوم سال 1398 و نظر به 
استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال 1399، از مشارکت و نقش 

ارزشمندتان در این پویش قدردانى مى نماید.
رجاء واثق دارد در هفته هاى باقیمانده از این پویش در سال «جهش تولید»، 
همچنان با شور و و انگیزه بیش از پیش، تمامى مساعى خود را در جهت 
تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هر چه بیشتر مردم شریف 

بکار خواهید گرفت.»
اجراى 40 پروژه تحقیقاتى پژوهشى با اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد 

ریال
اجراى 40 پروژه پژوهشى با اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال در شرکت آب 
و فاضالب کاشان نشان از اهمیت این شرکت به مقوله مطالعه و پژوهش در 
حوزه هاى مختلف سازمانى دارد.  انشتار بیش از 50 مقاله علمى ترویجى، 
علمى پژوهشى و ISI در نشریات و مجالت علمى ملى و بین المللى از دیگر 

اقدامات مجموعه تحقیقاتى این شرکت است.
مرکز تحقیقات آبفاى کاشان موفق شده است تا کنون  20  پایان نامه 
تحصیالت تکمیلى در مقاطع کارشناسى ارشد و دکترى را مورد حمایت 
مادى و معنوى قرار داده و از نتایج آن براى ارتقاى سطح خدمات و پروژه هاى 
خود بهره مند گردد. برگزارى جشنواره هاى علمى و تحقیقاتى و کارگاه هاى 
آموزشى و حمایت از اختراعات و ابداعات در حوزه ى آب و فاضالب از دیگر 

اقدامات تحقیقاتى و پژوهشى این شرکت است.

تدوین نظام ارزیابى عملکرد کارکنان براى نخستین بار در صنعت آب و 
فاضالب و پیاده سازى در بستر نرم افزارى و برگزارى نشست هاى تخصصى 
با عنوان «زنگ اندیشه» براى ارتقاى توانمندى کارکنان را از دیگر اقدامات 

این حوزه مى باشد.
 «مطالعه آخرین وضعیت و تغییرات کمى و کیفى سفره آب زیرزمینى 
دشت کاشان و تعیین چشم انداز تأمین آب شرب و بهداشتى و ارائه راه 
کارهاى مناسب» با مشارکت مرکز تحقیقات کاربردى و تغییر اقلیم دانشگاه 

کاشان یکى از این اقدامات است.
«انجام پروژه جانشین پرورى با هدف شناسایى چالش هاى  و اولویت بندى 
چالش هاى جانشین پرورى   با ارئه راهکارهایى جهت برخورد با چالش هاى 
پیش روى» و « انجام پروژه بررسى تأثیر زلزله بر ارتفاع آزاد» و «ساخت 
فیلتر نانو جاذب بوى نامطبوع جهت دریچه هاى شبکه فاضالب شهرى» 
و « بررسى و ساخت پلیمر ضد میکروبى و اثرات آن براى پیشگیرى از 
اضمحالل بتن و خوردگى میلگرد منهول هاى فاضالب» از دیگر اقداماتى 

است که با مشارکت و حمایت آبفاى کاشان محقق گردیده است.
برنامه ریزى و تمرکز بر تاب آورى شبکه هاى آب و فاضالب و کیفیت آب با 
نگاه به وضعیت آب شهرستان و منطقه در آینده در دستور کار دفتر توسعه 
مدیریت و تحقیقات شرکت قرار گرفته است و آبفاى کاشان آمادگى دارد از 
ظرفیت علمى، تحقیقاتى و مطالعاتى مراکز علمى و دانشگاهى و همچنین 

اساتید و صاحب نظران براى تحقق این امر بهره مند شود.
اتکا به اقدامات مطالعاتى و پژوهشى براى اصالح فرآیند و ارتقاى دانش 
سازمانى و انجام مطلوب پروژه هاى زیرساختى و تحقق خدمات مطلوب 
براى خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان است که مورد توجه مدیران ارشد 

شرکت آب و فاضالب کاشان قرار گرفته است.
کسب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره شهید رجایى استان 

اصفهان
همه ساله فرایند ارزیابى عملکرد و انتخاب برگزیدگان بر اساس شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى انجام مى گیرد. شاخص هاى عمومى در جهت 
توانمندسازى سازمان ها در نظر گرفته شده و شاخص هاى تخصصى نیز 
وظایف اصلى و ماموریت هر دستگاه را مورد ارزیابى قرار مى دهد. براساس 
نتایج ارزیابى عملکرد سال 1398 دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان، 
شرکت آب و فاضالب کاشان با اخذ بیش از 95 درصد امتیازات در مجموع 
شاخص هاى عمومى و اختصاصى در بین 64 دستگاه اجرایى استان موفق 

به کسب رتبه برتر گردید. 
کسب عناوین برتر نتیجه تالش و مساعی ارزشمند کلیه کارکنان متخصص 
و متعهد شرکت آب و فاضالب کاشان در پیشبرد برنامه ها و سیاستهاى 

شرکت و خدمتگزارى به شهروندان گرامى می باشد.
افتتاح پروژه هاى آبرسانى کاشان با حضور معاون وزیر نیرو

 وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس پنج پروژه آبفاى شهرى و روستایى با 
اعتبارى بالغ بر یک هزار و 315 میلیارد ریال را به بهره بردارى رساند.

اصالح و بازسازى خطوط انتقال، احداث تأسیسات نمک زدایى آب چاه هاى 
شرب، احداث مخزن ذخیره آب، اصالح و بازسازى خط انتقال آب نابر به 
کاشان مهم ترین پروژه هاى قابل بهره بردارى است. ارزش پروژه تاسیسات 
نمک زدایى نوش آباد با ظرفیت تصفیه 2400 مترمکعب آب در شبانه روز 
بالغ بر 85 میلیارد ریال بوده که از محل سرمایه گذارى بخش خصوصى 
به روش B.O.O محقق شده است. با   افتتاح این پروژه روزانه 2400 
مترمکعب آب شرب با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان شهر نوش آباد 

قرار خواهد گرفت.
ارزش پروژه اصالح و بازسازى خط انتقال آب نابر به کاشان را بالغ بر 800 
میلیارد ریال است. این پروژه آب چاه هاى مناطق نابر را از طریق 23 کیلومتر 
خط انتقال با لوله چدن داکتیل به قطر میلى متر، سه ایستگاه فشارشکن و 

دو باب مخزن به کاشان انتقال مى دهد.
احداث مخازن ذخیره آب «کاشان» به ظرفیت 10 هزار مترمکعب، «قمصر 
و راوند» هر کدام به ظرفیت یک هزار مترمکعب با ارزش 310 میلیارد ریال 
است. مقدمات اجراى پروژه ارتقاى کمى و کیفى آب مناطق شهرى خزاق 
و طاهرآباد و مجتمع روستایى «یزدل، على آباد و محمدآباد» نیز فراهم شده 
است که در این آیین با حضور حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو کلنگ آغاز 

عملیات اجرایى آن بر زمین زده شد.
هزینه اجراى این پروژه 120 میلیارد ریال برآورد شده است که مشتمل بر 
اجراى 14 کیلومتر خط انتقال از تأسیسات شماره 5 کاشان، ساخت مخازن 
زمینى و احداث ایستگاه پمپاژ است. با اجراى این پروژه آب شرب مناسب و 
با کیفیت در اختیار مشترکین مناطق شهرى و روستایى مذکور قرار خواهد 

گرفت.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان از افتتاح 17 
پروژه و یک کلنگ زنى با صرف 126 هزارو522 میلیون ریال 

اعتبار در ایام اهللا دهه فجر سال جاري خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی آبفاي استان همدان، سیدهادي 
حسینی بیدار ضمن اشاره به برخی پروژه هاي قابل افتتاح و 
کلنگ زنى در ایام اهللا دهه مبارك فجر سال جاري گفت: در 
راستاي خدمت رسانی به مردم شریف استان، امسال نیز 
همچون سالیان گذشته پروژه هایی به بهره بردارى رسید که از 
آن جمله می توان به ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تاسیسات 
اکسیالتور شماره 5 با صرف 20 هزار میلیون ریال از محل 

اعتبارات ملی اشاره کرد.
وي با بیان اینکه اجراي بخش دوم خط انتقال آب تالوار به 
ینگیجه نیز در لیست پروژه هاي افتتاح شده قرار دارد عنوان 
کرد: این پروژه با صرف 6 هزارو 356 میلیون ریال اعتبار به 

بهره بردارى رسید.
و  داخلی  اجراي شبکه  پروژه  به  ادامه  در  بیدار  حسینی 
استاندارد سازي انشعابات آب روستاي ده دلیان شهرستان 
همدان اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز با هزینه کرد دوهزارو 
111میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی طی ایام اهللا دهه 

فجر سال جاري بهره بردارى شد.
وي همچنین با بیان این نکته که بازسازي شبکه هاي فرسوده 
نیز همواره در دستور کار شرکت بوده است، اظهارداشت: در 
همین راستا اصالح و بازسازي شبکه آب روستاي نهران با 

صرف 325 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی عملیاتی 
شده است.

وي از بهره بردارى از مخزن 500 مترمکعبی دوقلوي روستاي 
ورفجین با صرف پنج هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، 
اجراي خط آبرسانی از روستاي فقیره به روستاي چشین با 
هزینه کرد 9هزارو 790 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، 

شهرداري و خیرین خبر داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان در ادامه 
به اجراي یک هزارو 750 متر خط توزیع آب در زمین هاي 
تفکیکی شهرك فرهنگیان با هزینه کرد دوهزار و 870 میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی، آبرسانی به روستاي علی آباد 
دمق با صرف 58 هزارو 643 میلیون ریال اعتبار از محل 

اعتبارات ملی اشاره کرد.
وي پروژه هاي حصارکشی مخزن و فنس کشی چاه روستاي 
کوهانی با صرف پنج هزارو 600 میلیون ریال و فنس کشی 
مخزن و بهسازي چشمه روستاي بابارستم نهاوند با هزینه کرد 
دوهزارو 63 میلیون ریال از پروژه هاي افتتاح شده در این ایام 

برشمرد.
حسینی بیدارضمن اشاره به اجراي 2,5 کیلومتر خط انتقال 
روستاي رودآور با صرف دوهزار میلیون ریال عنوان کرد: 
پروژه اجراي 4,2 کیلومتر شبکه توزیع آب روستاي گردیان 
شهرستان نهاوند با صرف دوهزارو 614 میلیون نیز در این ایام 

بهره بردارى شد.

وي تجهیز، فنس کشی چاه و ساخت ایستگاه پمپاژ شماره 
1 مجتمع فتح آباد با صرف چهارهزارو 500 میلیون ریال از 
محل اعتبارات ملی و اجراي خط برق ایستگاه پمپاژ شماره 
1 مجتمع فتح آباد به طول 60 متر و صرف یک هزارو 300 
میلیون ریال اعتبار را در لیست پروژه هاي بهره بردارى شده 

عنوان کرد.
مدیرعامل آبفاي استان همچنین ضمن اشاره به پروژه قابل 
شهرستان  احمدآباِد  روستاي  شرب  آب  چاه  بهره بردارى 
اسدآباد، بیان کرد: این پروژه نیز با هزینه کرد یک هزارو 500 
میلیون ریال به بهره بردارى رسید. وي اجراي خط برق چاه 
در شهرستان اسدآباد با صرف یک هزارو 200 میلیون ریال و 
اجراي محوطه سازي و فنس کشی چاه در شهرستان مذکور با 
صرف 400 میلیون ریال را نیز از جمله پروژه هاي افتتاح شده 
برشمرد. وي در ادامه به کلنگ زنى پروژه جمع آوري فاضالب 
کوي حصارمطهري از محل اعتبارات استانی اشاره کرد. 
حسینی بیدار در نهایت عنوان کرد: بر همین اساس درایام اهللا 
دهه فجر هفت پروژه در شهرستان همدان با صرف 46هزارو 
452 میلیون ریال، یک پروژه در شهرستان مالیر با صرف 
58 هزارو 643 میلیون ریال، سه پروژه در شهرستان نهاوند 
با صرف 10 هزارو 277 میلیون ریال، سه پروژه در شهرستان 
تویسرکان با صرف هفت هزارو 800 میلیون ریال، و سه پروژه 
در شهرستان اسدآباد با صرف سه هزارو 350 میلیون ریال 

بهره بردارى و کلنگ زنى شد.

18پروژه آب و فاضالب در 
ایـام اهللا دهـه فجـر در 

استان همدان
 بهره بردارى و کلنگ زنى شد
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استان همدان
 بهره بردارى و کلنگ زنى شد

عملکرد مدیران صنعت آب و برق استان، در جذب اعتبارات ملی مثال زدنی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي 
اسالمی عملکرد مدیران صنعت آب و برق استان را 
در جذب اعتبارات ملی مثال زدنی و شایسته تقدیر 

دانست.
همدان،  استان  آبفاي  عمومی  روابط  گزارش  به 
انسجام بخشی  شوراي  در  حاجی بابایی  حمیدرضا 
مدیران صنعت آب و برق استان، با بیان اینکه خدمت 
به مردم بزرگترین وظیفه نظام مقدس جمهوري 
اسالمی است، گفت: حرف اول و آخر را خدمت رسانی 
به مردم می زند و در این رابطه از عملکرد مدیران 

صنعت آب و برق استان راضی هستیم.
وي با اشاره به تالش مدیران صنعت آب و برق به 
ویژه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در بحث 
جذب اعتبارات ملی اظهارداشت: حضور معنادار و 
قدرتمند مدیران ما در مرکز  و جذب اعتبارات قابل 

توجه از دالیل رضایت مندي ماست.
آبفاي  مجموعه  دو  یکپارچه سازي  با  افزود:  وي 
شهري و روستایی و تبدیل آن به یک مجموعه 31 
شرکت زیان ده در سطح کشور از مدار خارج شدند. 
امروز ما به همدان، یکپارچه در زمینه خدمت رسانی 
کیفیت  و  سرعت  خوشبختانه  و  اندیشیم  می 
خدمت رسانی به مردم و به ویژه مشترکین روستایی 

افزایش یافته است.
وي با اذعان بر اقدامات اثرگذار مدیرعامل شرکت 
تولید شده  پساب  همدان،  استان  فاضالب  و  آب 
در تصفیه خانه فاضالب همدان را سرمایه اي مهم 
براي استان دانست و عنوان کرد: فاضالب طالي 
سیاهی است که درآمدزایی آن به نرخ روز می تواند 
و  باشد  باالتر  هگمتانه  پتروشیمی  درآمدزایی  از 

خوشبختانه در شرایط فعلی بهره گیري از این پساب 
فراهم شده است.

افزود: در حال حاضر سه پتروشیمی استان،  وي 
بزرگ  کارخانه  یک  و  شهیدمفتح  نیروگاه 
استان  موثرآبفاي  اقدام  این  از  الستیک سازي 
برخوردار شده اند و این یکی از اقدامات اثرگذار در 

استان بوده است.
وي ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبري عنوان 
کرد: طبق فرمایشات رهبري، جمعیت 35میلیونی 
این  ویژه هستند چراکه  توجه  نیازمند  در کشور 
جمعیت باالترین خسارت ها را متحمل می شوند. 
حاجی بابایی ادامه داد: بر همین اساس و بر اساس 
الیحه بودجه سال 1400 سه دهک پایین جامعه، 
معادل یک سوم از جمعیت کشور، به شرط رعایت 
الگوي مصرف از آب و برق رایگان برخوردار خواهند 

شد.
وي با اشاره به اینکه خوشبختانه استان همدان در 
زمینه آب و فاضالب از استان هاي مطرح کشور است، 
خاطرنشان کرد: همه مدیران ما باید به منظور جذب 
اعتبارات ملی به مرکز بروند. وي همچنین ضمن 
قدردانی از فعالیت هاي مدیرعامل شرکت آب منطقه 
اي استان، گفت: اعتبارات خوبی در طول یک سال 

گذشته جذب استان و پروژه هاي آب استان شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي 
اسالمی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی در الیحه 
است،  شده  دیده  تالوار  سد  براي   1400 بودجه 
اظهارداشت: درحال حاضر 50 میلیارد تومان در این 
خصوص در نظر گرفته شده که البته این رقم تا 100 

میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.

وي تاکید کرد: همدان میتواند به عنوان استانی 
مستعد براي سایر استان ها باشد و البته بنده معتقدم 
مدیري که توانایی پیگیري امور مردم را ندارد باید 

کنار بکشد.
حمیدرضا حاجی بابایی با تاکید بر اینکه امور آب و 
فاضالب استان باید در بحث راه اندازي تاسیسات 
امامزاده  گردشگري  منطقه  در  فاضالب  و  آب 
یکپارچه  صورت  به  جورقان  و  ارزان فود  محسن، 
وارد عمل شود، گفت: در بحث بهره گیري از پساب 
تصفیه خانه ى فاضالب همدان نیز باید گلخانه ها و 

صنایع از این مهم برخوردار شوند.
وي تصریح کرد: چنانچه صنایع و مراکز تولیدي ما به 
خوبی از پساب تولیدي توسط تصفیه خانه ى فاضالب 
برخوردار شوند و حجم ذخیره سازي آب  همدان 
افزایش یابد در تاریخ استان اقدامی ماندگار انجام 

شده است.
وي درخصوص نیروگاه شهیدمفتح نیز توضیح داد: با 
پیگیري هاي انجام شده نیروگاه از تر به خشک تبدیل 
وضعیت داده و مابقی اقدامات نیز درحال پیگیري 
است. حاجی بابایی تاکید کرد: ما باید از امکانات ملی 
به منظور رفع مشکالت کشاورزي و صنعت استفاده 

کنیم.
وي  با بیان اینکه مردم اقدامات بزرگ در ذهنشان 
ماندگار می شود، عنوان کرد: امروز هر شهري در 
کشور نیازمند راه آهن است و همدان نیازمند اتصال 

به شهرهاي دیگر و قطار برقی است.
وي بار دیگر از مدیران صنعت آب و برق تقدیر کرد 
و یادآورشد: مدیران این صنعت در زمینه جذب 

اعتبارات ملی و استانی مثال زدنی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و رئیس شوراي 
هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان 
در ابتداي سخنانش با اشاره به اینکه همکاران ما 
در صنعت آب و برق، در ایام شیوع ویروس کرونا 
همکاران خاموش کادردرمان بودند،گفت: مجموعه 
صنعت آب و برق استان با تمام توان خدمت رسان 

مردم هستند.
سیدهادي حسینی بیدار در ادامه ضمن اشاره به 

راه اندازي مدول دوم تصفیه خانه ى فاضالب همدان 
عنوان کرد: خوشبختانه با راه اندازي فاز دوم این پروژه 
ظرفیت تصفیه ى فاضالب از 640 لیتر در ثانیه به 
1280 لیتر در ثانیه افزایش یافت و با این اقدام صنایع 
ما می توانند از پساب خروجی به خوبی بهره مند شوند. 
وي افزود: همچنین با پیگیري هاي ویژه انجام شده 
یاري  به  نیرو  وزارت  از سوي  و وعده هاي مساعد 
خدا اعتبارات ملی بخش فاضالب از 8/5 میلیارد 

یافت.  افزایش خواهد  تومان  به 15میلیارد  تومان 
حسینی بیدار با بیان اینکه در حال حاضر 98درصد 
از جمعیت حاشیه شهر همدان از نعمت آب شرب 
سالم و بهداشتی برخوردارند، اظهارداشت: بر اساس 
ارزیابی هاي انجام شده میزان رضایت مندي مردم از 
خدمات آبفاي استان تا 90درصد افزایش یافته است. 
و یادآور شد: خوشبختانه انسجام و هماهنگی ویژه اي 

در صنعت آب و برق استان وجود دارد.

اعتبارات ملی بخش فاضالب تا 15 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت

سیدهادي حسینی بیدار- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان
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آیین بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب  شهر 
جدید صدرا همزمان با ایـام دهـه فجر در 
چهلمین  هفتـه پویش  الف - ب - ایـران  

برگزار شد 

شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

همزمان با دهه مبارك فجر در چهلمین هفته پویش الف - ب - ایران 
درسال جهش تولید، تصفیه خانه فاضالب شرق  شهر جدید صدرا با دستور رئیس جمهورى 

از راه دور و از طریق ویدئو کنفرانس به بهره بردارى رسید.
به  گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى آبفا شیراز، تصفیه خانه فاضالب شهر جدید 
صدراهمزمان با ایام اهللا دهه مبارك فجر در چهلمین هفته پویش الف - ب -ایران  در 
دولت تدبیر و امید و در سال جهش تولید، به همراه دیگر طرح هاى وزارت نیرو به صورت 
ویدیو کنفرانس با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو و دیگر مقامات کشورى و استان برگزار 

شد.
در این  مراسم،  حسینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس جمهور و عنایت اهللا رحیمى 
استاندار فارس، محمد رضا امیرى  فرماندار شیراز، ابراهیم عزیزى، نماینده مردم  شیراز و 
رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شوراى اسالمى و دیگر مقامات استانى حضور 
داشتند وزیر نیرو توضیحاتى در خصوص پروژه هاى مورد افتتاح استان ارائه داد و  تصفیه 
خانه فاضالب شهر صدرا را هفتاد و هشتمین تصفیه خانه فاضالب در دولت تدبیر و امید 

معرفى کرد.
معاون پارلمانى رئیس جمهوردر حاشیه این مراسم با تبریک افتتاح و بهره بردارى این پروژه 
به مناسبت ایام مبارك دهه فجر افزود: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و نیز پویش هر 

هفته الف - ب - ایران کارهاى قابل توجهى صورت گرفته است. 
حسینعلى امیرى تصفیه خانه شهر صدرا را یکى از تصفیه خانه هاى مدرن با تجهیزات 
پیشرفته دانست و افزود: تصفیه خانه ها، فاضالبى را که  تهدیدى براى محیط زیست 
محسوب مى شود به  فرصتى براى محیط زیست تبدیل مى کند. وى با قدردانى از دست 
اندرکاران اجراى این پروژه، این تصفیه خانه را پاسخگوى نیازهاى مردم شهر صدرا اعالم 
کرد. در حاشیه آیین بهره بردارى از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر صدرا، استاندارفارس 

درجمع خبرنگاران گفت: نبود یک تصفیه خانه مناسب و مدرن سبب شده 
بود که ساکنان این منطقه طى سال هاى گذشته با مشکالت بسیارى 
مواجه شوند که با راه اندازى این تصفیه خانه، مشکالت به حداقل ممکن 
خواهد رسید. عنایت اهللا رحیمى افزود: در نبود این تصفیه خانه، عالوه 
بر مشکالتى که براى ساکنان شهر صدرا ایجاد مى شد، فاضالب به سمت 
شهر شیراز سرازیر مى گشت و منابع آب زیرزمینى، قنات ها و چشمه ها 

را آلوده  مى کرد.
وى با اشاره به اقدامات قابل توجه شرکت آب و فاضالب  شهرستان شیراز در 
زمینه تصفیه خانه ها، شبکه جمع آورى و انتقال فاضالب افزود: در تیرماه امسال  

نیزشاهد افتتاح تصفیه خانه شماره دو شیراز با دستور رئیس جمهورى بودیم.
همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور با ابراز 
خرسندى  از افتتاح  و بهره بردارى از پروژه  تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا ابراز داشت: 
از ویژگى هاى این پروژه و تاسیسات وابسته به این تصفیه خانه فاضالب سرعت اجراى 

آن است.
حمیدرضا جانباز افزود : منابع مالى تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا  متکى  بر کمک 

مسئولین شهر صدرا ، استاندارى فارس و نیز منابع داخلى آبفا شیراز  بوده است. 
وى با اشاره به حل بخش زیادى از مشکالت دفع فاضالب در این شهر جدید با ورود 
فاز اول این تصفیه خانه فاضالب به مرحله  بهره بردارى  گفت: این تصفیه خانه مدرن با 
ظرفیت 13 هزار متر مکعب در شبانه روز از پیشرفته ترین تصفیه خانه ها در کشور است 
و پساب  با کیفیت این تصفیه خانه براى مصارف  فضاى سبز و صنعت  مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. وى قول مساعد براى همکارى در اجراى زیر ساخت ها دراین شهر را داد 
و گفت: همزمان با افزایش جمعیت باید زیر ساخت ها در این شهر جدید اجرا شود و در 
آینده نزدیک با سرعت و به طور جدى  عملیات اجرایى فاز دوم در دستور کار قرار گیرد. به 
گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شیراز، طرح فاضالب شهر صدرا براى 523 هزار نفر 
جمعیت پیش بینى شده و این تصفیه خانه معادل 87 هزار نفر را در این شهر زیر پوشش 

خدمات خود قرار مى دهد.
بهمن بهروزى در این باره افزود: حدود 600 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب در صدرا 
پیش بینى شده که 250 کیلومتر آن اجرا شده و مابقى در دست انجام است. الزم به ذکر 
است این پروژه زیست محیطى توسط شرکت آبفا شیراز با همکارى شرکت شهرهاى جدید 
و شهردارى صدرا به نمایندگى از دولت تدبیر و امید به سرانجام رسید و تقدیم به مردم 

شریف شهر صدرا شد.

بهمن بهروزى- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب شیراز
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عملکـرد شـرکت آب و فاضالب استـان قـزوین 
در ایام اهللا دهـه فجـر

داراب بیرنوندى تصریح کرد: براى این پروژه سه و نیم کیلومتر 
نیز شبکه و خط انتقال اجرا شده و در حال حاضر یک هزار و 
420 نفر از اهالى روستاى شهید آباد از نعمت آب آشامیدنى 

سالم و بهداشتى برخوردار شده اند.
وى اظهار داشت: هم اکنون 100 درصد جمعیت شهرى و 86 
درصد جمعیت روستایى، تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
هستند که باالتر از میانگین هاى کشورى است و امیدواریم که 

روند این خدمات ادامه یابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین در پایان خاطر 
نشان کرد که با وجود محدودیت هاى مالى و تحریمى دولت، 
در دهه فجر امسال چهار طرح در سطح استان قزوین با مجموع 

اعتبار 174 میلیارد به بهره بردارى رسیده است.
گفتنى است در این مراسم همچنین روح اله عباسپور، نماینده 
مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شوراى اسالمى، عیسى 
قبادى، معاون اقتصادى استاندار قزوین و نصرت اله علیرضایى، 
فرماندار آوج طى سخنانى از عملکرد شرکت آب و فاضالب در 
تامین آب آشامیدنى سالم در سطح شهرها و روستاهاى حوزه 

شهرستان آوج تقدیر کردند.
استان قزوین داراى 539 هزار مشترك آب شهرى و روستایى 

و 271 هزار مشترك فاضالب بوده و
شهرستان آوج به مرکزیت آوج داراى دو بخش مرکزى و آبگرم 

است و در جنوب غربى استان قزوین قرار دارد.

به مناسبت سالروز پیروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر، 
اولین طرح ارتقاى کیفى آب آشامیدنى روستایى کشور با روش 
اکسیداسیون - انعقاد - ته نشینى و نیز مخزن 500 متر مکعبى 
آب آشامیدنى روستاى شهید آباد از توابع شهرستان آوج با 

اعتبار 30 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.
به گزارش روابط عمومى، در این مراسم که با حضور جمعى از 
مقام ها و نیز اهالى روستا برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان قزوین گفت: پروژه ارتقاى کیفى آب آشامیدنى 
روستاى یاد شده یکى از مطالبات دیرین مردم این منطقه بود 
که خوشبختانه یک سال پس از کلنگ زنى به بهره بردارى 

رسید.
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میزان اعتبار تخصیصی
  1016

 میلیارد ریال

   
و  آب  شرکت  مدیرعامل  محمدى  احمدرضا  دکتر 
فاضالب استان چهارمحال و بختیارى برنامه ها ، عملکرد 
و چشم انداز این شرکت را تشریح کرد و ضمن تشکر از تالش 
کلیه همکاران در این مجموعه از کوشش براى افزایش تامین 
آب با کیفیت و پایدار و همچنین جمع آورى، تصفیه و دفع 
بهداشتى فاضالب خبر داد و گفتد: تالش وزارت نیرو و به تبع 
آن شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیارى براى 

ارائه خدمات بهتر به مردم شریف است.
 دکتر محمدى از ارائه خدمات آبرسانى به بیش از 350 هزار 
مشترك شهرى و روستایى خبر داد و افزود: در راستاى ارائه 
خدمات مطلوب تر طرح یکپارچه سازى شرکت هاى آب و 
فاضالب شهرى و روستایى از سوى وزارت نیرو انجام شد. تا 
خدمات آبرسانى به مردم در قالب شرکت یکپارچه آب و 

فاضالب بیش از پیش ارائه گردد.
   ایشان در تشریح برنامه ها گفتند: در بخش آب، این شرکت 
با هدف رفع بحران و ارتقاء کمى و کیفى آب شرب با پوشش 
100درصدى شهرها و 78درصدى روستاها، با اعتبارى بالغ بر 
141 میلیارد تومان، پروژه هایى را اجرا کرده که از آن جمله 
مى توان به اصالح و توسعه شبکه هاى توزیع و خطوط انتقال 
آب جمعاً به طول 431 کیلومتر در شهرهاى استان، حفر و 
تجهیز 58 حلقه چاه آبرفتى و آهکى در شهرهاى داراى تنش 
آبى و همچنین خرید، نصب و راه اندازى پکیج هاى تصفیه آب 
در شهرهاى سودجان، بازفت، لردگان و کاج با هدف ارتقاء 

کیفیت آب شرب نام برد.
   وى افزود: در شهرستان سامان، پروژه ساخت ایستگاه پمپاژ 
و آبگیرى از رودخانه زاینده رود به بهره بردارى رسیده و پروژه 

تصفیه خانه آب شرب این شهر که اولین تصفیه خانه آب 
شرب با روش متعارف در استان است در زمینى به مساحت 
23560 متر مربع با پیشرفت 90درصدى، به زودى در مدار 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت. 
 ایشان لزوم احداث مخازن ذخیره آب آشامیدنى را در راستاى 
افزایش ظرفیت ذخیره آب در روستاهاى بزرگ و جلوگیرى 
از قطع مکرر آب در دیگر روستاها عنوان کرد و گفت: با توجه 
به ضرورت تأمین پایدار آب شرب سالم، این شرکت طى 
برنامه ریزى هاى الزم با استفاده از 556 منبع آب، این مهم را 
به انجام مى رساند. وى گفت: حجم کل مخازن ذخیره آب 
شرب در روستاهاى استان 84 هزار مترمکعب است که آب 
آشامیدنى را در اختیار 96 هزار مشترك روستایى قرار مى دهد.

    وى در ادامه با اشاره به جزئیات منابع تامین آب گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان از طریق 241 حلقه چاه 287 
دهنه چشمه 15 رشته قنات 13 مورد برداشت از آب هاى 
سطحى آب شرب 651 روستاى داراى شبکه آبرسانى را تامین 
مى نماید. آب آشامیدنى تامین شده، توسط 1827 کیلومتر 
خطوط انتقال و  3408 کیلومتر شبکه داخلى پس از انجام 

تست هاى گوناگون و آزمایش هاى الزم، توزیع مى شود.
وى با اشاره به اهم فعالیت هاى شرکت در حوزه فاضالب 
افزود: در این مدت با مبلغى بالغ بر 165 میلیارد تومان، عالوه 
بر توسعه شبکه فاضالب شهرى، تعداد چهار تصفیه خانه در 
شهرهاى استان توسعه داده شده و به بهره بردارى رسیده. و 
تعداد شهرهاى تحت پوشش را از هفت شهر به چهارده افزایش 

داده است. اکنون، درصد پوشش جمعیت شهرى استان 
چهارمحال و بختیارى از 70درصد باالتر رفته که در 

زمره باالترین آمارهاى موجود در سطح کشور 
است.

      رئیس هیئت مدیره شرکت آب و 
فاضالب چهارمحال و بختیارى به پویش 
ملى - هرهفته الف- ب- ایران اشاره کرد 
و گفت: تا کنون سه بار قطار پویش در 
ایستگاه استان چهارمحال و بختیارى 

توقف نموده و هفده طرح افتتاح شده. 
در ایستگاه اول بهره بردارى از تصفیه خانه 

فاضالب شهرهاى فارسان، گندمان، مدول اول 

بلداجى، مجتمع شش روستایى سیبک و فاز اول مجتمع 34 
روستایى خانمیرزا صورت پذیرفت. دومین بار که استان میزبان 
پویش بود، بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب شهر لردگان 
را به عنوان سومین تصفیه خانه بزرگ استان چهارمحال و 
بختیارى داشتیم که با اعتبارى بالغ بر 38  میلیارد تومان انجام 
شد. در ایستگاه سوم هم یازده طرح تامین آب در روستاهاى 

چهارمحال و بختیارى افتتاح شد.
   دکتر محمدى اظهار امیدوارى کرد تا پایان سال بتوانیم قطار 
پویش را در ایستگاه چهارم به چهارمحال و بختیارى دعوت 
کنیم و مردم را با افتتاح پروژه هاى آبرسانى از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتى بهره مند کنیم. 
      وى همچنین گفت: عملیات اجرایى پروژه هاى تامین آب 
آشامیدنى روستاهاى ابواسحاق در بخش فالرد شهرستان 
لردگان، روستاهاى سیرك و نوآباد در بخش مرکزى شهرستان 
شهرکرد و روستاهاى مور و تلتاك در بخش میانکوه شهرستان 
اردل با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد تومان، در دهه فجر انجام شده 

است.
    دکتر محمدى نقش شوراهاى اسالمى، دهیاران، مربیان 
مهدکودك و معلمان را در فرهنگ سازى و توصیه به مصرف 
درست آب اثرگذار ارزیابى کرد و خواستار تعامل هرچه بیشتر 
این گروه ها با شرکت آب و فاضالب در استان و شهرستان هاى 

ده گانه شد.
روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب 

چهارمحال و بختیارى

گزارش عملکرد، چشم انداز و برنامه هاى شرکت        
آب و فاضالب  استـان چهـارمحال و بختیارى

ایستگاه استان چهارمحال و بختیارى 
توقف نموده و هفده طرح افتتاح شده. 

در ایستگاه اول بهره بردارى از تصفیه خانه 
فاضالب شهرهاى فارسان، گندمان، مدول اول 

داراب بیرنوندى- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین
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ــان  ــالب خراس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــه  ــه مبارک ــا ده ــان ب ــت: هم زم ــمالى گف ش
فجــر از چهــارده پــروژه در بخــش آب و فاضــالب 

ــد. ــردارى ش ــتان بهره ب ــن اس ای
غالم حســین ســاقى افــزود: ایــن پروژه هــا 
ــعاب آب،  ــب انش ــون نص ــى چ ــامل اقدامات ش
ــال  ــط انتق ــراى خ ــالب، اج ــبکه فاض ــراى ش اج
ــتاها  ــه روس ــانى ب ــه و آبرس ــاب تصفیه خان پس
ــا  ــن پروژه ه ــرد: ای ــان ک ــت. وى خاطرنش اس
ــراى اجــراى آن بیــش  در ســال جــارى آغــاز و ب
از 562 میلیــارد ریــال هزینــه شده اســت. 
وى افــزود: نصــب انشــعاب آب در شــهرهاى 
مختلــف، اصــالح و توســعه شــبکه توزیــع 
ــالب  ــبکه فاض ــراى ش ــرم، اج ــهر جاج آب ش
منطقــه ناظرآبــاد بجنــورد، اجــراى شــبکه 

ــان در  ــه فرط ــالب منطق فاض

ــال  ــط انتق ــراى خ ــفراین، اج ــتان اس شهرس
ــیروان،  ــهر ش ــالب ش ــه فاض ــاب تصفیه خان پس
تکمیــل آبرســانى (تعویــض شــبکه توزیــع 
ــاروج  ــتان ف ــرى) شهرس ــتاى چ ــوده روس فرس
ــن شــرکت  ــاح ای ــل افتت ــه طرح هــاى قاب از جمل

ــت. ــر اس ــه فج در ده
ــان  ــالب خراس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــرب  ــمه آب ش ــه چش ــک دهن ــت: ی ــمالى گف ش
روســتاى چهارچوبــه در شهرســتان گرمــه 
ــود،  ــده ب ــارت دی ــال 98، خس ــیل س ــه در س ک
ــد.   ــاح ش ــر افتت ــه فج ــده و در ده ــازى ش بهس
ــار  ــود اظه ــخنان خ ــر س ــش دیگ ــاقى در بخ س

داشــت: همزمــان بــا دهــه فجــر انقالب 
اســالمى، هفــت پــروژه در 

بخــش هــاى مختلف آب  

وفاضــالب در چهــار شهرســتان اســتان عملیاتى 
ــارده  ــه چه ــانى ب ــرق رس ــت: ب ــد. وى گف ش
ــرارگاه  ــر و ق ــارکت خی ــتان،  مش ــروژه در اس پ
ــروژه،  ــراى 18 پ ــپاه ب ــى س ــرفت و آبادان پیش
ــفراین و  ــاد اس ــع زرق آب ــه مجتم ــانى ب آبرس
ــخانه از  ــى B1 آش ــالب فرع ــبکه فاض ــراى ش اج
ــر  ــه فج ــه در ده ــت ک ــى اس ــه طرح های جمل

ــد. ــى ش ــال عملیات امس
ــان  ــالب خراس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
شــمالى افــزود: ارزش ایــن پروژه هــا 594 
ــردارى از آن  ــا بهره ب ــت و ب ــال اس ــارد ری میلی
32 هــزار و 447 نفــر در شــهرها و 20 هــزار و 
ــد  ــاى آن بهره من ــتاها از مزای ــر در روس 941 نف

ــدند. ش
خراســان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
شــمالى بیــش از 200هــزار مشــترك 
ــزار  ــش از 121ه ــهرها، بی آب در ش
مشــترك آب در روســتاها و 60هــزار 

ــالب دارد. ــترك فاض مش

افتتاح چهارده پروژه آبفاى خراسان شمالى 
همزمان با دهه فجر
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فجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـانفجر در لرستـان

بــه گــزارش خبرنــگار روابــط عمومــى 
شــرکت آبفــاى لرســتان و درگفتگــو 
بــا حمیدرضــا کرم ونــد مدیرعامــل 
ایــن شــرکت، ضمــن گرامى داشــت 
دهــه مبــارك فجــر، ایــن دهــه را 
و  بیــان  بــراى  مناســبى  فرصــت 
ــور  ــام در کش ــتاوردهاى نظ ــه ى دس ارائ
دانســت و خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه 
شــرکت آب و فاضــالب لرســتان بــا 
توجــه بــه ماهیــت وظیفــه اى 
کــه دارد بى وقفــه درحــال 
اســت  خدمت رســانى 
ســال  طــول  در  و 
ــددى  ــاى متع پروژه ه
درســطح شــهرها و 
روســتاهاى اســتان 
آب  تامیــن  بــراى 
و  ســالم  شــرب 
دفــع  و  بهداشــتى 
اصولــى فاضــالب انجــام 

. هــد مى د
وى درخصــوص برنامه هــاى 

ــاز  ــام آغ ــن ای ــت: در ای ــال گف ــر امس ــه فج ده
ــانى در  ــروژه آبرس ــش پ ــى ش ــات اجرای عملی
ــاد، دلفــان و  ــر، خــرم آب شهرســتان هاى پلدخت
ــز چــاه، احــداث  دوره کــه شــامل حفــر و تجهی
شــبکه خــط انتقــال و غیــره اســت و همچنیــن 
احــداث یــک بــاب ســاختمان ایســتگاه پمپــاژ 

ــتیم . ــهر دورود را داش در ش
لرســتان  آبفــاى  شــرکت  مدیرعامــل 
ــح  ــا توضی ــن پروژه ه ــار ای ــوص اعتب درخص
داد کــه درمجمــوع بــراى ایــن طرح هــا 
ــر  ــار درنظ ــان اعتب ــارد توم ــدود 26 میلی ح
ــن  ــرداى از ای ــا بهره ب ــه ب ــت ک ــه شده اس گرفت
ــر  ــزار نف ــدود 18ه ــى درح ــا جمعیت پروژه ه
ــرار  ــا ق ــرکت آبف ــات ش ــش خدم ــت پوش تح

خواهنــد گرفــت.
ــرد  ــه ک ــان اضاف ــد در پای ــا کرم ون حمیدرض
38طــرح  طرح هــا  ایــن  درکنــار  البتــه 
ــر  ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــتایى ب ــانى روس آبرس
ــش  ــت پوش ــت تح ــان و جمعی ــارد توم 18میلی
هفت هــزار نفــر در قالــب پویــش هرهفتــه 
ــردارى و  ــال بهره ب ــان س ــا پای ــران ت ــف ب ای ال

ــد. ــد ش ــاح خواهن افتت

نزدیک به یک دهه سابقه در زمینه خدمات مهندسى و مشاوره و طراحى فرآیندها و  شرکت آریس پاالیه 
فن آورى هاى نوین پاالیش آب و ساخت و تولید سیستم هاى تصفیه و ضدعفونى آب و فاضالب با بهره گیرى از 

دانش نوین و توانمندى هاى نیروى متخصص می باشد

خدمات شرکت:
 طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى کلیه سیستم هاى آب و فاضالب صنعتى و نیمه صنعتى، تصفیه آب خانگى،سختى گیر، 

فیلترهاى شنى و کربنى و سیستم هاى گندزدایى
 تامین مواد شیمیایى صنعتى: مواد ضد رسوب و خورندگى دیگ هاى بخار برج هاى خنک کننده، چیلرها و کولینگ تاورها

 ماده ضد رسوب دستگاه تصفیه آب
 انواع رزین هاى آنیونى و کاتیونى و سایر مواد شامل: کربن، کلر سیلیس در دانه بندى مختلف، سولفات آلومینیوم،سدیم ترى 

فسفات،هیدرازین،اسیدکلریدریک، اسیدسیتریک،پلى الکترولیت و غیره
 تهیه و تامین تجهیرات و قطعات صنعت آب و فاضالب از قبیل انواع ممبرین،پرشروسل،فیلترکارتریج، دوزینگ پمپ و غیره

w w w . b a r g h a b . i r
762021

November

w w w . b a r g h a b . i r
77 2021

November

ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

مصاحبـه ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



          مهندس رحیمى-  مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى

در مصاحبه با مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى آقاى مهندس رحیمى عنوان شد:

EPC  حضور شرکت نیرو پرداز انرژى به عنوان پیمانکار
 در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب غـرب تهـران

بزرگان این صنعت به تازه کاران ، ورود اعضاى جدید به بدنه 
تصمیم گیر  انجمن تخصصى خود  به جاى  اعضاى قدیمى و 
بدنه اجرایى البته با پشتیبانى و همدلى اعضاى قدیمى، ارتباط 
با انجمن هاى داخلى و خارجى مرتبط با این صنعت، تدوین، 
ابالغ  و الزام اجرا در قوانین و چارچوب هاى جدید در کلیات 
و جزئیات عملکردى، ایجاد تعاونى هاى کاالیى و خدماتى، 
همکارى با بانک ها و سازمان هاى وابسته به صورت عمیق تر 
و تاثیر گذارتر، اخذ مجوزات بازرسى و کنترلى فراتر از خدمات 
یک انجمن و ... بسیارى از مطالب دیگر که مى تواند فضاى 
براى همکارى و تبادل اطالعات و افزایش عملکرد را به دنبال 
داشته باشد را لحاظ کرد. در ادامه به تفصیل به حضور شرکت 
نیرو پرداز انرژى در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب غرب 

تهران اشاره شده است. تصفیه خانه فاضالب غرب تهران با 
ظرفیت تصفیه خانه 190میلیون متر مکعب در سال 2میلیون 
و100هزار نفر از جمعیت غرب وجنوب غرب تهران را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
این تصفیه خانه از نوع سیستم تصفیه کامل بیولوژى پکى به 
روش لجن فعال با قابلیت حذف هزمان ازت و فسفر همراه 
با تاسیسات تصفیه لجن است. خروجى مایع این تاسیسات 
جهت مصارف کشاورزى به رودخانه کن وارد مى گردد. 
همچنین از پسماند جامد در مصارف مختلف کشاورزى و 

صنعتى استفاده مى گردد و نکته قابل توجه آنکه از گاز تولیدى 
در مخازن بیوگاز با استفاده از واحدهاى گاز هر یک به ظرفیت 
1,2 مگاوات در مجموع 7,2 مگاوات برق تولید مى گردد که 

خود از به روز بودن این طرح والبته مفید بودن ان حاکى است.
پیمانکار اصلى این طرح شرکت کوزو یک شرکت با،کالس بین 
المللى و بسیار معظم است که روند عملیاتى آنها کامال منطبق 

با برنامه هاى زمانى مد نظر در پروژه مى باشد.
 EPC  شرکت نیرو پرداز انرژى افتخار دارد به عنوان پیمانکار

در بخش برق و ابزار دقیق این پروژه مشغول به کار است.
در خصوص اهمیت برق و ابزار دقیق در این پروژه اعالم این 
نکته بس که کلیه تجهیزات و سیستم هاى مورد استفاده 
در این تاسیسات تماما به روز و داراى ساختار پیچیده و نو 

مى باشد. براى آشنایى و اطالع از حجم عملیات برق و ابزار 
دقیق به برخى از احجام اشاره مى گردد.

حدود400  مگاوات،   15 مجموعا  ترانسفورماتور  15عدد 
کیلومتر انواع کابل فشار متوسط و فشار ضعیف (قدرت و 
کنترل)، تعداد 50 سلول فشار متوسط با سطح ولتاژ 20کیلو 
ولت، تعداد حدود 100 سلول تابلو MCC، تعداد 50 سلول 
تابلو MAIN، تعداد 20 سلول تابلوهاى کنترل، تعداد  600 
عدد تابلو کنترل کلى و جاکشن باکس، حدود 200 پایه 
روشنایى محیط، حدود 1500 تجهیز ابزار دقیق، سیستم 

اعالم حریق و اطفاء حریق،  حدود 250 عدد دوربین مدار 
بسته، ارتباط ترانس ها با تابلوهاى MAIN از طریق باسداکت 
مى باشد. همچنین تابلوهاى MV  طرح Unisafe ABB و 
تابلوهاى LV طرح Sivacon SIEMENS  مى باشند که 
از نوع کشویى با باسبار دوطبقه (جریان 6300آمپر، 100 کیلو 
آمپر) مى باشد. مد نظرقرار گیرد که در صنعت تابلوسازى در 
کل کشور تعداد پروژه هایى که از این نوع تابلو با این سطح 
جریان استفاده مى شود، انگشت شمار مى باشد. خوشبختانه 
بعد از گذشت یکسال از تجهیز کارگاه این شرکت، تامین 
تجهیزات تقریبا به صورت کامل انجام شده و در عملیات 
اجرایى بیش از 70 درصد پیشرفت در بخش برق حاصل 
شده است. همچنین ساخت تابلوهاى فشار متوسط پایان 

یافته و تابلو هاى کنترل محلى و JB در حال نصب بوده و 
تا یکماه دیگر ساخت تابلوهاى فشار ضعیف نیز پایان خواهد 
یافت. موضوع مهم دیگر اینکه اخذ گواهى آزمون هاى نوعى 
(Type Test) جهت تابلوهاى MV و LV نیز تعهد این 

شرکت مى باشد.
در پایان امیدواریم ضمن اینکه عملیات تست و راه اندازى 
این پروژه بدون کوچکترین اشکال و ایراد، عملیاتى مى گردد 
تا نامى نکو از ما در خاطر صنعت باقى ماند، ادامه مسیر 
پیشرفت با همین سرعت صورت گیرد و زین پس نیرو پرداز 
انرژى در پروژه هاى ملى و مگا پروژه عضوى همیشگى باشد 
و کارفرمایان محترم و مشاورین ارزنده بهترین سطح کمى و 

کیفى خدمات را از ما در ذهن و تجربه خود داشته باشند.
با یارى ایزد یکتا و تالش بى وقفه و بى بدیل پرسنل ساعى 

مجموعه این مهم نزدیک 
است.

مجموعه این مهم نزدیک 
است.

جناب آقاى مهندس رحیمى لطفا ضمن معرفى خودتان لطفًا 
در مورد سوابق اجرایى خود براى خوانندگان نشریه برقاب 

توضیح دهید.
با نام و یاد او که یکتاست و بى همتا، احسان رحیمى هستم 
موسس و مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى، بنده 39 ساله 
ومتولد قزوین داراى مدرك تحصیلى مهندسى برق قدرت 
هستم. نزدیک به دو دهه هست که در صنعت برق کشور 
مشغول ارائه خدمات و البته تجربه اندوزى مى باشم. از سوابق 
اجرایى گذشته مى توانم به نایب رئیسى هیئت مدیره شرکت 
پیشگامان برق (کار گروه اجرایى انجمن برق استان قزوین)، 
طراح و ناظر نظام مهندسى استان قزوین، مدیر کنترل کیفیت 
شرکت تولید ملزومات برق، بازرس ارشد برق در صنایع 
فوالد ونفت و گاز شرکت ایکا، مشاور ارشد برق در نیروگاه 
خورشیدى سیمان شهرکرد نورسان و به عنوان کارشناس 
طراحى،  نظارت، بازرسى و ... در چندین مجموعه تابلو سازى و 

اجرایى در کشور اشاره کنم.

 لطفاً در مورد سابقه تاسیس شرکت و چگونگى ورودتان 
به صنف را توضیح دهید.

شرکت نیرو پرداز انرژى  به صورت رسمى در سال 1389 در 
تهران تاسیس و در سال 1390 به البرز منتقل گردید.شروع 
فعالیت  مجموعه با خدمات فنى و مهندسى و عملیات اجرایى 
و تست اندازى در چند پروژه ملى بود که با لطف پروردگار و 
البته تالش بى وقفه مدیران و پرسنل مسیر پیشرفت در طى 
زمان کوتاهى پیموده شد و ارائه خدمات به EPC برق و ابزار 
دقیق و خاصه ساخت تابلوهاى برق فشار متوسط و فشار 
ضعیف رسید. در زمینه تابلوسازى از 5 سال پیش با تاسیس 
کارگاه کوچکى فعالیت آغاز شد و هم اکنون با بهره گیرى از 
سخت افزار ها و نرم افزارهاى به روز این صنعت وسعت یافته 
و خود را به عنوان یک برند در سطح رقابتى این صنعت در 

کشور مى بیند تا حدى که هم اکنون این شرکت به عنوان 
پیمانکار EPC برق و ابزار دقیق در پروژه ملى تصفیه خانه 
فاضالب غرب تهران تابلو هاى برق ساخت خود را به تایید 
کارفرما و مشاوران تراز داخل کشور رسانده است. بدیهى است 
هرمجموعه اى که در این صنعت فعال است از بدو فعالیت با 
انجمن ها و نشریه هاى تخصصى آشنا و صد البته همکارى 
خواهد نمود، در همین راستا آشنایى با نشریه توانمند علم برتر 

نیز ایجاد شده است.

 آغاز فعالیت شرکت با چه نوع تولیداتى بوده، در ضمن 
تولیدات فعلى شما در چه زمینه اى مى باشد؟

پیمانکار EPC (طراحى و مهندسى،تامین تجهیزات و اجرا) و 
سازنده تابلوهاى برق فشار متوسط و فشار ضعیف:

 انواع تابلوهاى MV شامل تابلو هاى کامپکت، فیکس، 
کشویى و بانک خازنى

 انواع تابلو هاى ایستاده و نیمه ایستاده LV شامل تابلوهاى 
  MCC، فیکس و کشویى ،بانک خازنى،پالگین،تابلوهاى

MAIN و ... .
 انواع تابلوهاى دیوارى شامل روکار، توکار، محوطه و بارانى 

IP55 تا
 انواع مختلف تابلوهاى حفاظت و کنترل شامل تابلوهاى 

سویینگ، مارشالینگ، واسط، پیانویى، میمیک، PLC و ... .

 بیشتر مشتریان شما و شرکاى تجاریتان از کدام شرکت 
ها و یا سازمان هایى هستند. آیا مشترى خارجى هم دارید ؟

برخى از کارفرمایان شرکت نیروپردازانرژى عبارتند از:                                                                                                          
 شرکت کوزو توپلو کونوت انشاات
 شرکت بهره بردارى مترو تهران
 شرکت ملى صنایع مس ایران

 شرکت ملى فوالد ایران

 گروه مپنا
 شرکت توسعه مهندسى گاز ایران

 شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت مهاب قدس

 مجتمع صنعتى ذوب آهن پاسارگاد
 شرکت فاضالب استان تهران

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 طلوع صنعت تاجیک

 شرکت شفاب
 شرق سازه کویر

 شرکت پارسیان ریلى
...  

 آیا تولیدات داخلى از نظر حجم و ظرفیت فنى مى تواند 
جوابگوى نیاز داخلى باشد ؟

متاسفانه تجهیزات  ولى  بله،  برق  تابلو هاى  در خصوص 
تخصصى این صنعت همچون انواع کلید ها، رله ها و.... نمونه 

داخلى مطمئن جهت استفاده به اندازه کافى ندارد.
تولید  الخصوص  على  برق،  که صنعت  اى  عمده  مسائل 
تابلوهاى برق با آن مواجه است را بیان فرموده در ضمن براى 
حل آن چه پیشنهادى دارید ؟عدم بروز رسانى و استفاده از 
چهارچوب هاى قدیمى وفرسوده در این صنعت که نیاز به 

جسارت و البته علم و دانش کافى اعضاى محترم دارد.

 شما به عنوان مدیر عامل یک شرکت خصوصى، براى 
پیشنهاد  را  اقداماتى  چه  صنعتى  همگرایى  و  تقویت 

مى کنید؟
در خصوص راه هاى تقویت و همگرایى صنفى مى توان گفت 
برگزارى جلسات منظم با حضور نمایندگان تصمیم گیر  اعضا 
با موضوعات مهم این صنعت آشنا هستند و انتقال دانش از 

          مهندس رحیمى-  مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى

در مصاحبه با مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى آقاى مهندس رحیمى عنوان شد:

حضور شرکت نیرو پرداز انرژى به عنوان پیمانکار  حضور شرکت نیرو پرداز انرژى به عنوان پیمانکار  
 در پروژه احداث در پروژه احداث

          مهندس رحیمى-  مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى

در مصاحبه با مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژى آقاى مهندس رحیمى عنوان شد:

حضور شرکت نیرو پرداز انرژى به عنوان پیمانکار  حضور شرکت نیرو پرداز انرژى به عنوان پیمانکار  
 در پروژه احداث در پروژه احداث
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شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت شرکت 
اسالمى،  انقالب  فجر  دهه  مناسبت  به   
برق  شرکت  مدیرعامل  اسدى  ابوالفضل 
منطقه اى یزد به تشریح دستاوردهاى این 

شرکت پرداخت.
  استان یزد از لحاظ ظرفیت نیروگاه هاى 
خورشیدى نصب شده، در کشور رتبه برتر را 
دارد و اولین جایزه ملى انرژى هاى تجدید پذیر 

سال 98 را از آن خود کرده است.
 در حال حاضر 390 مگاوات قرارداد خرید تضمینى 
برق نیروگاه خورشیدى با سازمان انرژى هاى تجدید پذیر و 
بهره ورى انرژى برق (ساتبا) در استان یزد منعقد شده است که از 
این میزان 9 نیروگاه خورشیدى با ظرفیت 71/5 مگاوات در مدار 
بهره بردارى هستند. صنعت برق استان یزد حدود 2800 مگاوات 

ظرفیت تولید برق دارد. از سال 1391 تا نه ماهه اول سال 99 
تعداد 19 نیروگاه مقیاس کوچک (تولید پراکنده) با مجموع 167 

مگاوات توسط بخش خصوصى احداث گردیده است.
 مصرف انرژى الکتریکى استان در بخش صنعت، 75درصد 

است و 7درصد نیز در بخش کشاورزى مصرف مى شود.
صنعت برق استان یزد   1805 مگاوات پیک مصرف برق را در ایام 

پیک بار تابستان داشته است.
 کسب رتبه دوم در عملکرد برنامه هاى پیک سایى در گروه دوم 

شرکت هاى برق منطقه اى کشور در سال 99
 در سى و هفتمین هفته از پویش هر هفته الف- ب - ایران، 
پروژه هاى شرکت برق منطقه اى یزد با سرمایه گذارى حدود 
200 میلیارد تومان از طریق ارتباط تصویرى با وزیر نیرو و با حضور 

استاندار یزد به بهره بردارى رسید.

لیست پروژه هاى آماده براى کلنگ زنى در دهه فجر سال 1399

ف
دی

محل عنوان پروژه/طرحر
حجم عملیات/ظرفیتکارفرما/ سرمایه گذاراجراء(شهرستان)

احداث دو بى 63 کیلوولت در پست 1
توسعه دو فیدر63شرکت برق منطقه اى یزداشکذرصدوق

توسعه دو فیدر132وافزایش ظرفیت 30 شرکت برق منطقه اى یزدخاتمتوسعه پست  132کیلوولت مروست2
مگاولت آمپر

پست اشنیز و توسعه دو بى خط 63 3
کارفرما شرکت برق منطقه اى یزد با میبدکیلوولت در پست میبد

مشارکت متقاضیان برق
توسعه دو فیدر63 و ایجادظرفیت60 مگاولت 

آمپر

پروژه هاى افتتاح شده در سال 1399

ف
دی

جمع هزینه طرح ها (میلیارد ریال)تعداد طرح هاعنوان مناسبتر

183030نوزدهمین هفته از پویش هر هفته الف ب ایران1

420000سى و هفتمین هفته از پویش هر هفته الف ب ایران2

گرمــاى خانه و 
روشنـایى کاشانه 
نیازمنــد انرژى 
است با کمـــى 
در  صـرفه جویى 
مصرف گاز و برق، 
را  همدیگر  هواى 

داشته باشیم
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و  مدیره  هیأت  رئیس  صباغ،  اکبر  على  سید  مهندس 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى سمنان با اعالم این خبر 
گفت: به مناسبت گرامى داشت چهل ودومین سالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمـى ایران، عملیات اجرایى پـروژه هاى 
این شرکت، با سرمایه گذارى بیش از 974 میلیارد ریال آغاز 

شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى سمنان با اشاره به توسعه 

مطلوب زیرساخت هاى بخش انرژى الکتریکى در سطح استان 
پس از پیروزى انقالب اسالمى افزود: اقدامات خوبى در تمامى 
شهرهاى استان، به منظور تامین برق مشترکین خانگى، 

صنعتى و کشاورزى از سوى این شرکت انجام گرفته است.
وى با تشریح پروژه هایى که عملیات اجرایى آن در دهه مبارکه 
فجر امسال آغاز شد، اظهار داشت: با توجه به نیاز شهرهاى 
استان به توسعه صنعت برق، عملیات اجرایى پروژه هاى 
احداث پست 63/20 کیلوولت تاریخانه دامغان، فاز دوم احداث 
پست 63/20 کیلوولت شهرك صنعتى دامغان، احداث خط 
63 کیلوولت شهرك صنعتى ایوانکى، دومداره کردن خط 63 

کیلوولت میامى- کالپوش، اصالح و بهینه سازى پست هاى 
خطوط انتقال و فوق توزیع در تمامى شهرهاى استان آغاز 

خواهدشد. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى سمنان، از مهمترین اهداف 
اجراى این پروژه ها را افزایش ضریب اطمینان شبکه، کاهش 
انرژى تأمین نشده، افزایش قابلیت مانور، ایجاد ظرفیت جدید 
برق رسانى به مشترکین جدید صنعتى و کشاورزى در منطقه 
دامغان، شاهرود و ایوانکى، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 
بهبود پارامترهاى کیفى و برق و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع 

عنوان نمود.

آغاز عملیات اجرایى پروژه هاى شرکت 
برق منطقـه اى سمنان با اعتبارى بیش از 
974 میلیارد ریال در دهه فجر

افتخارات کسب شده شرکت برق منطقه اى سمنان 
در سال هاى 98 و 99

1-کسب رتبه اول در شاخص عملکرد مهندسى و عملکرد صحیح سیستم هاى حفاظتى در بخش 
انتقال در سال98 و 99

2- کسب رتبـه دوم در (شاخص هاى اختصاصـى دستگاه هاى اجرایى استان، مجموع امتیاز 
شاخص هاى عمومى و اختصاصـى گروه زیربنایى و توسعـه زیرساخت و شاخص هاى اختصاصـى 

گروه زیربنایى و توسعـه زیرساخت)  
3- کسب رتبـه سوم در (مجموع امتیاز شاخص هاى عمومى و اختصاصى دستگاه هاى اجرایى 

استان و شاخص هاى عمومى زیربنایى و توسعه زیرساخت) 
4- کسب رتبه تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز براى ترویج فرهنگ نماز  در استان 

5- کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در بخش فرهنگى از سوى امور فرهنگى و دینى وزارت نیرو
6- کسب رتبـه چهارم در (شاخص هاى عمومى دستگاه هاى اجرایى استان) براساس نتایج 

ارزیابى عملکرد سال 1398
7- کسب رتبه اول در شاخص هاى سرانه پیشنهاد، نرخ مشارکت پیشنهاد، نرخ بررسى پیشنهاد، 
نرخ اجراى پیشنهاد و بهترین عملکرد در میان شرکت هاى برق منطقه اى کشور بر اساس عملکرد 

سال 1398، کسب تندیس برنزین دهمین جشنواره نظام پیشنهادها در سال 98
8-  کسب عنوان حراست برتر در صنعت برق کشورتوسط دفتر حراست وامور محرمانه در سال 98

عملکـرد شرکت بـرق منطقـه اى سمنـان
در 42 سال پس از پیروزى انقالب اسالمى  ایران

بهمن 99قبل از انقالبواحدشرح

طول خط

768-کیلومتر مدارخطوط 400 کیلوولت

448-کیلومتر مدارخطوط 230 کیلوولت

951049کیلومتر مدارخطوط 63 کیلوولت

ظرفیت پست

2400-مگاولت آمپرپستهاى  400 کیلوولت

2410-مگاولت آمپرپستهاى  230 کیلوولت

601768مگاولت آمپرپستهاى  63 کیلوولت

تداد پست

5-دستگاهپستهاى  400 کیلوولت

10-دستگاهپستهاى  230 کیلوولت

231دستگاهپستهاى  63 کیلوولت

افتتاح 118 پروژه توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان در دهه فجر
بـه گـزارش روابـط عمومـى شـرکت توزیـع نیـروى بـرق 
سیسـتان و بلوچسـتان، مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروى 
بـرق سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: 118 پـروژه توسـعه، 
اصـالح، احـداث و برق رسـانى بـا اعتبـارى بیـش از400 
میلیـارد ریـال همزمـان با ایـام اهللا دهه فجر در امـور توزیع 

بـرق ایـن اسـتان افتتاح شـد.
افتتاحـى هـر  بـه سـهم پروژه هـاى  خلیـل عـوض زاده 
شهرسـتان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: پنـج پـروژه در 
شهرسـتان کنـارك، چهار پـروژه زاهـدان ناحیه یک، سـه 
پـروژه نیکشـهر، یـک پـروژه زاهدان ناحیـه 2، یـک پروژه 
قصرقنـد، دو پـروژه هیرمنـد، یک پـروژه مهرسـتان، چهار 

پـروژه زهک، یک پروژه اسـپکه، دو پـروژه دلگان، ده پروژه 
زابـل، دو پـروژه هامـون، یـک پـروژه نیمـروز، یـک پروژه 
(نیمـروز، هامون، زابل)، شـش پـروژه چابهار، شـش پروژه 
بمپور، ده پروژه راسـک، شـش پروژه سـرباز، شـش پروژه 
نگـور، نُـه پروژه دشـتیارى، پنج مورد سـیب و سـوران، دو 
پـروژه میرجـاوه، نُـه پـروژه ایرانشـهر، چهار پـروژه خاش، 
پنج پروژه سـراوان و شـش پروژه فنـوج مجموع طرح هاى 
افتتاح شـدة توزیع برق در شهرهاى سیستان و بلوچستان 

است. 
وى همچنیـن بـه پروژه هـاى کلنگ زنـى شـرکت توزیـع 
نیـروى بـرق سیسـتان و بلوچسـتان در ایـام اهللا ده فجـر 

اشـاره کـرد و ادامـه داد: 48 پـروژه کلنگ زنـى بـا اعتبارى 
بیـش از 150 میلیـارد ریـال در شهرسـتان هاى کنـارك، 
قصرقند، نیکشهر، اسـپکه، زابل، چابهار، مهرستان، زاهدان 
ناحیـه 1 و 2، بمپـور، سـرباز و ایرانشـهر به زمین زده شـد.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان 
بـه عنوان مهـم پروژه هاى افتتاحى و کلنگ زنى اشـاره کرد 
و افـزود: پنـج پـروژه افتتاحـى و دو کلنگ زنـى در بخـش 
برق رسـانى به روسـتاهاى فاقد بـرق، 14 پـروژه افتتاحى و 
31 کلنگ زنـى در بخش توسـعه ى شـبکه برق روسـتایى، 
62 پـروژه افتتاحـى و 10 کلنـگ زنـى در بخـش اصـالح 
و چهـار  افتتاحـى  پـروژه  روسـتایى، 23  بهینه سـازى  و 
کلنگ زنى در بخش اصالح و بهینه سـازى شـهرى، هشـت 
پـروژه افتتاحى و یک کلنگ زنى در بخش توسـعه شـهرى 

و شـش پـروژه در بخش روشـنایى انجام شـد. 
وى بـا بیـان اینکـه بیـش از 90درصـد پروژه هـا در حـوزه 
و  سیسـتان  روسـتاى  داد: 642  ادامـه  اسـت  روسـتایى 
بلوچسـتان و بیـش از 110هـزار خانوار اسـتان بـا افتتاح و 
کلنگ زنـى ایـن پروژه هـا از نعمـت بـرق پایـدار بهره منـد 

شـد. خواهند 
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گفتگو با مهندس عادل کاظمى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیـروى بـرق تبـریز؛

برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى 
پروژه ها در بین شـرکت هاى توزیـع

گفتگو با مهندس عادل کاظمى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیـروى بـرق تبـریز؛

برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى برق تبریز، پیشتاز حجم فیزیکى و ریالى 
پروژه ها در بین شـرکت هاى توزیـعپروژه ها در بین شـرکت هاى توزیـع

از 11000 مورد عیوب شبکه به صورت خط گرم و خط 
اقدام  ریال،  میلیارد  بر 25  بالغ  با هزینه کرد  سرد 
و  پایدارى  راستاى  در  شرکت  این  همکاران  کرد. 
بهبود شاخص هاى قابلیت اطمینان شبکه، اقدام به 
بازدید دوره اى شبکه و رفع عیوب شبکه نموده اند. 
صورت  به  تبریز  برق  تابعه ى  امور  راستا  این  در 
منظم و ساالنه اقدام به تدوین برنامه ى زمان بندى 
براى بازدید از شبکه نموده و مطابق با آن نسبت 
به بازدید کل شبکه، ثبت عیب و رفع آن به طور 

مستمر اقدام مى کنند.
گفتنى است؛ شرکت توزیع نیروى برق تبریز، براى 
رفع عیوب مشاهده شده در تجهیزات شبکه، اقدام 
تعمیرات  و  سرویس  فعالیت هاى  برون سپارى  به 
شبکه به پیمانکاران ذیصالح کرده است و در این 
همراه  به  گرم  خط  پیمانکارى  اکیپ   3 از  راستا 
دسته هاى تعمیراتى خط سرد و خط گرم موجود در 

خود شرکت، بهره برده است.

  یکى از مشکالت سیستم برقى در کشور، سرقت 
کابل و استفاده غیرمجاز از برق (برق مجانى) است؛ 
در این زمینه چه اقداماتى توسط شرکت انجام شده 

است؟
و  ظالمانه  تحریم هاى  دلیل  به  جارى،  سال  در 
افزایش  شاهد  اقتصادى  عدیده ى  مشکالت 
برخى  علت  بوده ایم.  برق  شبکه ى  از  سرقت ها 
کابل هاى  سرقت  افزایش  نیز  اخیر  خاموشى هاى 
برق است و از مردم و شهروندان محترم درخواست 
داریم در صورت مشاهده ى هرگونه سرقت کابل هاى 
برق، مراتب را در اسرع وقت به سامانه ى 121 اطالع 
مشترکان  برق  تامین  در  مشکلى  هیچ  دهند. 
شهرستان هاى تبریز، اسکو و آذرشهر وجود ندارد. 
خاموشى هاى  افزایش  علت  مى کنند  تصور  مردم 
اخیر در برخى مناطق تبریز، کمبود برق در شبکه ى 
توزیع برق این شهر است، در حالى که وقوع برخى 

خاموشى هاى ناخواسته، ناشى از سرقت کابل هاى 
توزیع  شرکت  در  راستا  این  در  است.  شبکه  برق 
از  جلوگیرى  براى  تمهیداتى  تبریز،  برق  نیروى 
شده  گرفته  درنظر  شرکت  این  تجهیزات  سرقت 
دستگاه هاى  همکارى  و  هماهنگى  با  و  است 
سیاسى  دستگاه هاى  همچنین  و  بسیج  انتظامى، 
مذکور  معضالت  از  داریم  سعى  استان،  امنیتى  و 

جلوگیرى کنیم.
شبکه ى توزیع برق، آنقدر گسترده است که کنترل 
هم اکنون  و  ساخته  مشکل  را  شبکه  تمام  دقیق 
کارى  حوزه ى  در  شبکه   کیلومتر  هزار  ده  حدود 
از  که  دارد  تبریز وجود  برق  نیروى  توزیع  شرکت 
این مقدار، حدود شش هزار و 300 کیلومتر شبکه ى 
کیلومتر   800 و  هزار  سه  تقریبا  و  ضعیف  فشار 
این  از  بخشى  که  است،  متوسط  فشار  شبکه ى 

شبکه زمینى و بخشى نیز هوایى است.
سرقت  از  جلوگیرى  براى  تمهیدات  دیگر  از 
تجهیزات شرکت توزیع برق، استفاده از کابل هاى 
آلومینیومى روکش دار که کابل خودنگهدار نامیده 
مى شود، است. هم اکنون 1010 کیلومتر از شبکه ى 
تبدیل  خودنگهدار  کابل هاى  به  ضعیف،  فشار 
شده اند و قصد داریم تا پایان سال، با به کارگیرى 
 350 پیمانکاران  سایر  و  دسترس  در  پیمانکار 
کیلومتر دیگر نیز به شبکه اضافه نماییم. همچنین 
در مانورهاى جهادى برق تبریز که از ابتداى پاییز 
مسى  سیم هاى  مى شود،  برگزار  ماهانه  صورت  به 
شبکه را با کابل خودنگهدار جایگزین مى کنیم تا 
خودنگهدار،  کابل هاى  یابد.  کاهش  سرقت  امکان 
برخالف سیم هاى مسى از ایمنى بیشترى در مقابل 
حوادث طبیعى برخوردار بوده و امکان اتصال آنها 
استفاده ى  امکان  کابل ها،  این  و  است  کم  بسیار 

غیرمجاز از برق را نیز کاهش مى دهند.
نصب  با  ماهانه،  مانورهاى  اجراى  طى  همچنین 
اسپیسر و راه اندازى گشت هاى شبانه با همکارى و 

مشارکت نیروى انتظامى و بسیج و همکاران شرکت 
میزان  کاهش  راستاى  در  مثبتى  بسیار  گام هاى 

سرقت برداشته ایم.

اقداماتى  چه  تبریز  برق  نیروى  توزیع  شرکت   
در قالب پویش هر هفته الف-ب-ایران انجام داده 

است؟
الف-ب-ایران  هفته  هر  پویش  اهداف  از  یکى 
تعامل دوسویه با جامعه با ارائه ى عملکرد همکارى، 
ارزشمند و مدیریت  نظرات  از  استفاده  و  بازخورد 
توام عرضه و تقاضا است که به مدد الهى و کوشش 
همکاران پرتالش برق تبریز به صورت شبانه روزى 

این امر با موفقیت محقق شده است. 
پویشى  عنوان  الف-ب-ایران  هفته  هر  پویش 
هفتگى  افتتاح  براى  نیرو  محترم  وزیر  که  است 
از سال  برق  و  آب  مهم صنعت  و  بزرگ  طرح هاى 
با  پویش سال گذشته  این  است.  98 مطرح کرده 
وجود تحریم هاى ظالمانه به خوبى اجرا شد و در هر 
توجهى صورت گرفت.  قابل  استان سرمایه گذارى 
شرکت توزیع نیروى برق تبریز نیز در سال جارى 
توانسته بیش از 2216 پروژه با اعتبار بالغ بر 1381 
میلیارد ریال در هفت محور در محدوده ى تبریز، 
اسکو و آذرشهر به بهره برداري برساند، که در نوع 
خود رکوردى بى نظیر است و این روند تا پایان سال 

افزایش چشمگیرى خواهد داشت.

به  خدماتى  چه  مردمى  ارتباطات  بخش  در   
این  در  آیا  است؟  شده  ارائه  تبریزى  شهروندان 

حوزه پیشنهاد و طرحى نیز ارائه شده است؟
در این بخش اقدامات بسیار متنوعى در برق تبریز 

انجام مى شود. 
مقرر  موعد  در  است  آماده  همواره  تبریز  برق 
پاسخگوى مشکالت و مسایل مردم باشد. همچنین 
کارگروه هاى متنوعى در شرکت ایجاد شده و سعى 

منطقه ى زرد و تنها یک درصد در منطقه ى قرمز 
قرار گرفتند.

فشار  بخش  در  تبریز  برق  مشترکان  وضعیت 
و  شمال غرب  منطقه ى  در  کیلوولت   20 و  ضعیف 
ولتاژ  نظر  از  کشور،  برق  توزیع  شرکت هاى  حتى 
بر  روند  این  دارد.  قرار  مناسبى  بسیار  جایگاه  در 
اساس گزارش هاى دریافتى ماهانه ى سال جارى، در 
نتیجه ى اصالح شبکه و اصالح بخش غیراستاندارد 
ولتاژ مشترکان سیر کاهشى داشت و تالش داریم 
و  کرده  اصالح  را  ولتاژ  غیراستاندارد  بخش هاى 
ولتاژ  از  مشترکان،  که صددرصد  برسیم  جایى  به 

استاندارد برخوردار باشند.

 در حوزه  احداث، تعمیر و نگهدارى و یا اصالح 
شبکه، شاهد چه تغییراتى در شرکت توزیع نیروى 

برق تبریز بوده ایم؟
بالغ  اعتبارى  با  پروژه  جارى 468  سال  ابتداى  از 
بر 427 میلیارد ریال در حوزه ى تامین برق، 586 
در  ریال  میلیارد   253 بر  بالغ  اعتبارى  با  پروژه 
و  بهینه سازى شبکه هاى شهرى  و  اصالح  حوزه ى 
روستایى، 109 پروژه با اعتبارى بالغ بر 120 میلیارد 
ریال در حوزه ى طرح هاى کاهش تلفات به اجرا در 
بالغ بر  با اعتبارى  آمده است. همچنین 66 پروژه 
50 میلیارد ریال در حوزه ى ایجاد قدرت مانور، 26 
پروژه با اعتبارى بالغ بر 9 میلیارد ریال در راستاى 
توسعه ى و بهبود سیستم هاى روشنایى معابر، 35 
پروژه با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد ریال به منظور 
توسعه و بهبود سیستم هاى روشنایى معابر و نهایتا 
 43 بر  بالغ  اعتبارى  با  نیرورسانى  پروژه ى   1111
میلیارد ریال در راستاى احداث، تعمیر، نگهدارى 
آماده  و  است  رسیده  انجام  به  شبکه  اصالح  و 

بهره بردارى در ایام دهه ى مبارك فجر است.
همچنین شرکت توزیع نیروى برق تبریز، در شش 
ماه نخست سال 99، نسبت به شناسایى و رفع بیش 

این  اجراى  بسیار  مزایاى  از  استفاده  و  کشور  در 
برنامه ها مى شود.

اقداماتى  چه  ولتاژ  اصالح  عملیات  زمینه  در   
صورت گرفته است؟

طرح چاوش به منظور پایش، کنترل و بهبود وضعیت 
رضایتمندى  افزایش  نتیجه  در  و  مشترکان  ولتاژ 
مشترکان از سوى شرکت توانیر ابالغ شده است. 
برنامه ریزى هاى  تبریز،  برق  نیروى  توزیع  شرکت 
الزم را براى بهبود وضعیت ولتاژ مشترکان به صورت 
منسجم انجام داده و در این راستا اقدام به شناسایى 
از شناسایى  پس  و  کرده  ولتاژ  افت  داراى  مناطق 
است.  کرده  اقدام  آن ها  ولتاژ  افت  رفع  به  نسبت 
براساس این طرح، ولتاژ باالى 97درصد مشترکان 
شرکت، در شش ماهه اول سال 99 استاندارد است.
در رابطه با طرح چاوش (طرح اصالح وضعیت ولتاژ 
مشترکان) طى شش ماه نخست سال 99 نیز اقدام 
به احداث 18 دستگاه پست توزیع و جابجایى 38 
دستگاه ترانس پربار و کم بار نموده است. با توجه 
اقدامات صورت گرفته، درصد مشترکان داراى  به 
ولتاژ استاندارد از میزان 96درصد در سال 98 به 
باالى97درصد در شش ماه نخست سال 99 افزایش 

پیدا کرد.
دیجیتال  کنتورهاى  باید  چاوش،  طرح  اساس  بر 
ضبط  بر  عالوه  تا  شوند  قرائت  پراب  توسط  حتما 
نیز  ولتاژ  انرژى، اطالعات دیگرى همچون  کارکرد 
مشخص شود. هم اکنون 54 درصد از مشترکان برق 
تبریز، به کنتور دیجیتال مجهز هستند و ظرفیت 
این  ولتاژ  نوسان  مشخصات  انتقال  براى  بزرگى 
مشترکان فراهم است. در این راستا، وضعیت ولتاژ 
شبکه در سطح شرکت، به سه منطقه ى سبز(قابل 
تقسیم بندى  قبول)  قابل  قرمز(غیر  و  زرد  قبول)، 
مشترکان  درصد   97 از  بیش  خوشبختانه  و  شد 
در  درصد   2 و  بودند  برخوردار  استاندارد  ولتاژ  از 

راه اندازى سیستم خبره شرکت  لطفا در مورد   
نیروى برق تبریز توضیح دهید.

براى  تبریز  برق  راه اندازى شده در  سیستم خبره 
بار  مدیریت  طرح هاى  در  همکار  صنایع  ممیزى 
طراحى و پیاده سازى شده است. پروژه ى فوق، یکى 
از چهار پروژه ى تحقیقاتى شرکت، طى سال گذشته 
این پروژه، سیستم خبره ى آنالینى مورد  بود. در 
ارائه قرار گرفته است تا بتواند با دریافت اطالعات 
از دفتر مدیریت مصرف، میزان سود این مشترکان 
از  را  صنعتى  مشترکان  و  کرده  تعیین  را  صنعتى 
این میزان سود آگاه سازد. در این طرح، اطالعات 
مدیریت  مروجین  تبلت  روى  بر  خبره  سیستم 
مصرف نصب مى شود. این مروجین در بازدیدهاى 
طرح هاى  دیماندى،  مشترکان  و  صنایع  از  خود 
مدیریت مصرف به صرفه را براى مشترکان سنگین 
معرفى کرده و میزان پاداش در نظرگرفته شده را 
ارائه مى دهند. تا این مشترکان با اطالعات بیشترى 

براى همکارى تصمیم   بگیرند.
انگیزه اى  ایجاد  بر  عالوه  مى تواند  سیستم  این 
انتخاب  برنامه ها، در  این  مضاعف براى شرکت در 
داخلى  وضعیت  به  توجه  با  مناسب  برنامه ى  نوع 
بر  عالوه  همچنین  شود.  واقع  مفید  نیز  صنایع 
مسائل انگیزشى، این سیستم خبره باعث مى شود 
شرکت هاى  با  تعامل  داشتن  با  مختلف  صنایع  تا 
توزیع، از نحوه ى اجراى برنامه هاى پاسخگویى بار 
آگاه شده و اطالعات خود را در این زمینه افزایش 
دهند. که به تبع آن هزینه هاى مالى و زمانى جهت 
پاداش هاى  و  طرح ها  این  از  صنایع  آگاه سازى 

پرداختى کاهش مى یابد.
بهینه ى  طرح  تعیین  براى  خبره ،  سیستم  ارائه ى 
داشتن  با  صنعتى  مشترکان  براى  بار  پاسخگویى 
این مشترکان، سبب جلب  براى  اقتصادى  مزایاى 
امر  این  و  شده  برنامه ها  این  در  صنایع  مشارکت 
بار  پاسخگویى  برنامه هاى  بهتر  پیشبرد  باعث 
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روستاى  تا  باسمنج  باباباغى،  روستاى  تا  فرودگاه 
به  شیبلى  تونل  تا  تهران  جاده ى  مسیر  و  هروى 
طور اساسى اصالح و ساماندهى کردند و امید است 
این خطوط  اطمینان شبکه ى  قابلیت  شاخص هاى 
نسبت به گذشته بهبود محسوسى یابد. مانور دوم با 
عنوان مانور تعمیرات شبکه هاى فرسوده همزمان با 
سراسر کشور در شرکت توزیع نیروى برق تبریز، با 
شعار «تالش صادقانه، خدمت بى منت» در روزهاى 
پنجشنبه و جمعه مورخ 29 و 30 آبان ماه برگزار 
شد. با توجه به افزایش روزافزون سرقت سیم هاى 
شبکه ى فشار ضعیف، تصمیم برآن شد در این مانور، 
اسپیسر  کاهش سرقت سیم ها،  و  براى جلوگیرى 
فشار ضعیف در مناطق آلوده به سرقت نصب شود. 
طى این مانور، 35 کیلومتر شبکه ى فشار ضعیف 
مسى  سیم هاى  از  کیلومتر  پنج  و  شده  اصالح 
شبکه به کابل هاى خودنگهدار تبدیل شد و چهار 
گروه خط گرم نیز در این مانور، به تعمیر فیدرهاى 
مبادرت  گرم  خط  صورت  به  کیلوولت   20 بحرانى 
دیگر  از  غیرمجاز  انشعابات  جمع آورى  کردند. 
فرسوده  شبکه هاى  تعمیرات  مانور  دستاوردهاى 
نفر در  مانور دو روزه، 150  این  بود. در  تبریز  برق 
قالب 32 اکیپ عملیاتى شرکت داشتند و تعداد 70 
خودروى سبک و سنگین به کار گرفته شد. مانور 
گامى  این شرکت،  فرسوده ى  تعمیرات شبکه هاى 
آمده  به وجود  اصالح مشکالت  راستاى  در  بزرگ 
در شبکه براساس سرقت هاى صورت گرفته است و 
در دو روز اجراى مانور بالغ بر 2000 عدد اسپیسر در 
بیش از 100 منطقه ى شهرستان هاى تبریز، اسکو و 
آذرشهر نصب شد. سومین مانور جهادى با عنوان 
تعمیرات حوزه ى بهره بردارى با رعایت پروتکل هاى 
شبکه ى  مصرفى  انرژى  تعدیل  هدف  با  بهداشتى 
روشنایى معابر و اصالح و بهبود ولتاژ شبکه ى فشار 
ضعیف همزمان با سراسر کشور طى روزهاى 27 و 
28 آذرماه در شرکت توزیع نیروى برق تبریز برگزار 

 شد. با توجه به اهداف این مانور، گروه هاى عملیاتى 
کابل  متر   9250 جایگزینى  و  احداث  به  موفق 
راه اندازى  و  احداث  همچنین  شدند.  خودنگهدار 
هفت دستگاه ترانس جدید، جابجایى چهار دستگاه 
ترانس پربار، و احداث و راه اندازى 57 رشته فیدر 
جدید از دیگر اقداماتى بود که طى مانور تعمیرات 
حوزه ى بهره بردارى برق تبریز به انجام رسید. در 
راستاى اصالح و بهبود ولتاژ شبکه ى فشار ضعیف 
اسکو  تبریز،  شهرستان هاى  منطقه ى   54 در  نیز 
 883 ولتاژ  و  گرفت  صورت  بار  تعادل  آذرشهر  و 
احداث  شد.  اصالح  شده  هدف گذارى  مشترك 
شبکه،  بار  مرکز  در  برق  توزیع  جدید  پست هاى 
تعدیل بار فیدرهاى فشار ضعیف، بازآرایى شبکه، 
موقت  تعدیل  ترانسفورماتورها،  ظرفیت  افزایش 
مصارف روشنایى معابر اصلى، جمع آورى انشعابات 
و  پایش  تبلیغاتى،  تابلوهاى  مصارف  و  مستقیم 
و  تعدیل  و  غیرفعال  کارگاه هاى  مصارف  کنترل 
جایگزینى چراغ هاى پرمصرف با چراغ هاى LED از 
اهم اقدامات این مانور بود. در این مانور دو روزه، 
بیش از 250 نفر، 15 باالبر و 35 خودروى عملیاتى 

در قالب 86 تیم عملیاتى شرکت داشتند.

  اقدامات شاخص برق تبریز در سال 99 شامل 
چه مواردى مى شود؟

برق تبریز در سال 99 همچون سال هاى گذشته به 
اقدامات شاخص بسیارى دست زده است. از جمله  ى 
پروژه ى  اول  فاز  اجراى  به  مى توان  اقدامات  این 
از2,546  بیش  اجراى  ستادى،  ساختمان  احداث 
پروژه با اعتبار بالغ بر 1,564,128 میلیارد تومان، 
استقرار سیستم اسکاداي جدید، احداث سلول هاي 
هر  اندیشه  و  باغمیشه  امورهاي  در  خورشیدي 
انرژي  توسعه ى  کیلووات،  ده  ظرفیت  به  کدام 
خورشیدي در ادارات، توسعه و بهبود رویت پذیرى 
و فرمان پذیرى شبکه ى توزیع، ایجاد مرکز پایش و 

کنترل از راه دور کنتورهاى فهام (نصب 5000 کنتور 
هوشمند طى دو سال گذشته)، تبدیل 136کیلومتر 
سیم مسى به کابل خودنگهدار، تمدید گواهینامه ى 
شرکت  تجارى  هوش  توسعه ى  ایزو2015-9001، 
سرویس  پروژه هاى  انجام   ،Power BI بستر  در 
با  مطابق   (PM) توزیع  شبکه هاى  نگهداشت  و 
هدف گذارى هاى انجام شده، عیب یاب دوم خودرویی 
دستگاه هاي  از  بهره بردارى  و  خرید  نیز  و  شرکت 
آلتراسونیک و راه اندازي دسته هاي خط گرم براي 
کلیه ى  صددرصدى  اورهال  زمینی،  پست هاي 
باالبرهاي شرکت، بهبود شاخص هاي خدمت رسانی 
در زمینه هاي مختلف از جمله کاهش تلفات از 10.33 
به 8.3 ، کاهش متوسط زمان واگذاري انشعاب از 23 
روز به 7 روز، تست کنتورهاي سنگین هر شش ماه 
یک بار و کاهش متوسط طول عمر پروژه ها از 117روز 
به 46 روز و بسیاري دیگر از بهبودها که در پرتال 

شرکت و کارنامه هاي شرکت مشهود است.
پروژه هاي  96کلیه ى  سال  در  همکاران  همت  با 
سنواتی تعیین تکلیف و خاتمه یافت، به نحوي که 
تقریبا پروژه ها به روز هستند و در بین شرکت هاي 
ریالی  و  فیزیکی  حجم  بیشترین  تقریبا  توزیع 
پروژه توسط توزیع تبریز اجرا شده است. توسعه ى  
طرح هاي شرکت  اجراي  و  نرم افزاري  سیستم هاي 
توانیر اعم از طرح خدمات سبز، طرح چاوش، طرح 
سیما، برق امید، طرح هما، کاهش تلفات. وضعیت 
گزارش هاى  اکثر  در  تبریز  توزیع  مطالبات  وصول 
داشته  قرار  برتر  شرکت  چند  جایگاه  در  توانیر 
اداري  ساختمان  از  بهره برداري  و  تکمیل  است. 
سهند، کسب رتبه ى دوم در طرح سیما در حوزه ى 
شاخص هاى بهره بردارى در بین شرکت هاى توزیع 
منطقه دوم کشور، کسب رتبه ى برتر در شاخص هاى 
طرح چاوش در بین شرکت هاى توزیع منطقه دوم 
و سطح کشور نیز از افتخارات برق تبریز طى سال 

جارى است.

 نحوه اجراى مانورهاى جهادى در شرکت توزیع 
برق تبریز به چه صورت بوده است؟

از فصل پاییز، به طور مرتب ماهانه شاهد برگزارى 
در  بوده ایم.  تبریز  برق  در  جهادى  مانورهاى 
نخستین مانور جهادى که با عنوان مانور تعمیرات 
جهادى فیدرهاى پرمعضل همزمان با هفته ى دفاع 
طرح  دستورالعمل  براساس  برگزار  شد،  مقدس 
کشور  توزیع  شرکت هاى  توانیر،  شرکت  جهادى 
موظف شدند، شبکه هاى پرعارضه ى خود را اصالح 
و ساماندهى کنند. اهداف اصلى اجراى این مانور، 
توانایى  نمایش  معضل دار،  فیدرهاى  مشکل  رفع 
برق  نیروى  توزیع  شرکت  عملیاتى  دسته هاى 
اضطرارى  شرایط  در  واکنش  براى  آمادگى  تبریز، 
دسته ها،  انسجام بخشى  میزان  افزایش  بحرانى،  و 
پایدارى فیدرها و باالبردن سطح پدافند غیرعامل 
بود و 90 نفر از کارکنان فنى شرکت در قالب 25 
مانور  این  در  و خط سرد  گروه عملیاتى خط گرم 
شرکت کردند. اثرات اجرایى این مانور را مواردى 
توان افزایى  اطمینان شبکه،  قابلیت  افزایش  چون 
گروه هاى عملیاتى، شناسایى ضعف ها و قوت  هاى 
اصالح  و  بحرانى  شرایط  در  اقدام  و  برنامه ریزى 
تشکیل  شبکه  ضعف  نقاط  گسترده ى  و  سریع 
جمله  از  واحدها  تمامى  مانور،  این  در  مى داد. 
گروه هاى خط گرم، گروه هاى پیمانکارى، گروه هاى 
برق روستایى و گروه هاى امور بهره بردارى حضور 
حساسیت  داراى  فیدر   5 مانور،  این  در  داشتند. 
باال که داراى قطعى هاى حفاظتى باالترى بودند در 
به تعداد  با توجه  طول اجراى مانور اصالح  شدند. 
اولویت  با  شبکه،  شده ى  ثبت  عیوب  اولویت  و 
موقعیت  همچنین  و  خطرآفرین  کانون هاى  رفع 
ساماندهى  خاص  مشترکان  حساسیت  درجه ى  و 
شاخص هاى  و  شده  انجام  خطوط  این  سرویس  و 
قابلیت اطمینان شبکه بهبود یافتند. طى این مانور، 
دسته هاى خط گرم و سرد، خطوط مسیر سه راهى 

نمایش  همچون  امکاناتى  از  من  برق  اپلیکیشن 
پرداخت  امکان  اطالعات و وضعیت آخرین قبض، 
آنى قبض، نمایش سوابق پرداخت، نمایش سوابق 
مصرف، ثبت قرائت توسط مشترك (خوداظهارى)، 
نمایش ماشین حساب تعرفه براى مدیریت مصرف، 
امکان  و  جدید  انشعاب  درخواست  ثبت  امکان 
ثبت  امکان  انشعاب،  هزینه  پرداخت  و  پیگیرى 
درخواست تفکیک و ادغام، امکان ثبت درخواست 
تغییر نام و مکان، امکان ثبت درخواست جمع آورى 
و وصل انشعاب و امکان ثبت درخواست آزمایش 
کنتور برخوردار است و مشترکان پس از نصب این 
نرم افزار مى توانند از خدمات غیرحضورى بهره مند 

شوند.

  با توجه به آلودگى محیطى در فرایند تولید برق، 
گرفته  انجام  تبریز  در  راستا  این  در  اقداماتى  چه 

است؟
با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروى برق تبریز، 
رسالت توزیع برق را برعهده دارد در آلودگى هوا 
توسعه ى  با  طرفى  از  ندارد.  منفى اى  تاثیر  هیچ 
زیرساخت  ها و خدمات رسانى به مشترکان خانگى 
و تجارى و صنعتى و ارائه ى انرژى پاك در کاهش 
آلودگى نقش ایفا مى کند. همچنین با فرهنگ سازى 
فصل  طول  در  دارد  سعى  مصرف،  مدیریت  و 
تا  دهد.  کاهش  را  برق  انرژى  مصرف  زمستان، 
نیروگاه  ها مجبور به استفاده از سوخت هاى فسیلى 

و ایجاد آالیندگى نباشند.
در کنار تمام اینها شرکت توزیع نیروى برق تبریز با 
توسعه ى انرژى هاى تجدیدپذیر مردم و مشترکان را 
به استفاده از انرژى هاى خورشیدى ترغیب مى کند 
و خود این شرکت در این راستا پیشرو و الگو بوده، 
انرژى  هاى  خود  برق  اداره ى  و  امور  تعدادى  در 
تجدیدپذیر و خورشیدى را مورد استفاده قرار داده 

است.

بخش  مختلف  کانال هاى  و  روش ها  با  است  شده 
ارتباطات مردمى فعال باشد. 

مرکز پاسخگویى و فوریت هاى برق 121 به طور 24 
ساعته آماده ى پاسخگویى به مشکالت اورژانسى و 
لحظه اى مردم عزیز است. اپلیکیشن برق من، وب 
سایت شرکت، کانال هاى سروش و اینستاگرام در 
فضاى مجازى هم به طور مرتب و مستمر در حال 

اطالع رسانى و خدمت رسانى هستند.
همچنین میز خدمت در ستاد برق تبریز هم همواره 
پاسخگوى مسایل و مشکالت مردم فهیم است و تا 
پیش از شیوع بیمارى کرونا، دیدار مردمى اینجانب 

با مردم به طور هفتگى انجام مى گرفت.
برق  صنعت  در  دیجیتال  تحول  طرح  راستاى  در 
خدمات  ارائه ى  مردم،  آسایش  و  رفاه  همچنین  و 
و  توانیر  کار  دستور  در  مشتریان  به  غیرحضورى 
شرکت توزیع نیروى برق تبریز قرار گرفته است و 
برق تبریز از پاییز سال جارى بیش از 40 خدمت را 
و  و مردم  ارائه مى دهد  کامال غیرحضورى  به طور 
مشترکان مى توانند بسیارى از امور مربوط به برق 

را از این طریق دریافت کنند. 
مشترکان با ثبت نام در این سامانه، مى توانند تمامى 
خدمات عمومى مورد نیاز را بدون مراجعه حضورى 
و تنها از طریق گوشى تلفن همراه خود در هر زمانى 

و از هر نقطه اى دریافت کنند. 
در جهت تحقق دولت الکترونیک، کلیه ى خدمات 
شهروندان  به  تبریز  برق  نیروى  توزیع  شرکت 
صورت  به  خدمتى  هیچگونه  و  شده  غیرحضورى 
پذیرفته  برق  تابعه ى  امور   و  ستاد  در  حضورى 
دریافت  با  مى توانند  شهروندان  و  شد  نخواهد 
اپلیکیشن «برق من» از نرم افزار کافه بازار، سایت 
پورتال  و   bargh-omid.ir آدرس  به  امید  برق 
مورد  خدمات   www.toztab.ir آدرس  به  شرکت 

نیاز خود را دریافت نمایند.
و  شرکت  پورتال  غیرحضورى  خدمات  بخش 
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استانداردسازى در چشم انداز 1405

بهره بردارى از  262 پروژه برق رسانى در 
شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان  

هم زمان با دهه مبارك فجر سال 1399، 262 پروژه کوچک 
و بزرگ برق رسانى، ایجاد روشنایى معابر و بازسازى شبکه هاى 
برق شهرى و روستایى با اعتبارى بالغ بر 107 میلیارد و 766 
میلیون تومان در شهرستان اصفهان افتتاح و در مدار قرار گرفت. 
محور اجراى همه پروژه هاى مذکور، استراتژى و چشم انداز 
1405 شرکت  توزیع برق اصفهان است  چشم اندازى که در 

تلفات  کاهش  رضایت 100درصدى مشترکین،  آن 
به میزان 5درصد و ارائه خدمات غیر حضورى 

اجراى حداقل 90درصد  100درصدى و 
پروژه هاى طبق برنامه، وصول مطالبات 

نقص  و  فوت  اینکه  و  100درصد 
عضو پرسنل و پیمانکاران به صفر 
برسد به عبارتى این چشم انداز  با 
استانداردهاى ملى و بین المللى  

نیز همراه و همگام است. 
مهندس حمید رضا پیرپیران 
توزیع  شرکت  عامل  مدیر 

گفت:  اصفهان  شهرستان  برق 
ایجاد  هدف   با  پروژه هایى 

ظرفیت سازى براى برقرارى انشعابات 

جدید در شهرها و روستاهاى شهرستان ، تبدیل شبکه هاى 
هوایى به زمینى که به دنبال آن زیباسازى مبلمان شهرى و 
کاهش خاموشى ها و کاهش تلفات برق را به دنبال خواهد داشت 

در این روزهاى مبارك اجرایى و عملیاتى شد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ظرفیت سازى براى رسیدگى 
به درخواست هاى جدید مردم، افزایش 
شبکه هاى  پایدارى  ضریب 
از  بهره بردارى  با  برق 
دستــگاه   220
پست زمینى و 
هوایــى  و 

27 کیلومتر کابل کشى فشار متوسط و ضعیف زمینى و 122 
کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایى در شهرستان 

اصفهان صورت گرفته است. 
وى به زیباسازى مبلمان شهرى در شهر گنبدهاى فیروزه اى 
 LED اشاره کرد و گفت: نزدیک به دوهزارو 521 دستگاه چراغ
و 56 اصله پایه فلزى جدید زیبایى شهر اصفهان را دو چندان 

نموده است. 
خصوص  در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
هوشمندسازى نقاط قطع و وصل و قرائت هوشمندانه گفت: 
نزدیک به 21هزار کنتور هوشمند پارامترهاى شبکه را رصد 
مى کنند و همچنین در حال حاضر 600 نقطه شبکه برق  به 

تجهیزات اتوماسیون متصل هستند. 
وى به جذب انشعاب مشترکان اشاره و تصریح کرد: 320 کنتور 
دیماند و 23هزارو 768 کنتور عادى به منظور برق رسانى به 

مشترکان جدید نصب شده است.  
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
حذف  داد:  ادامه  اصفهان 
به  کاغذى  قبوض 
طرح  یک  عنوان 
ملــــى  کالن 

عالوه بر صرفه جویى میلیاردى و حذف ارزبرى در تکمیل 
زیرساخت هاى مدیریت کشور، ارائه خدمات الکترونیک شرکت 

برق را از 95درصد نزدیک به 100درصد افزایش داده است. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هدف ما به طورکلى در 
پروژه هاى مدیریتى و سامانه هاى الکترونیکى کاهش مراجعات 
خدمات  حوزه  در  خدمت  طوریکه: 28  به  است.  حضورى 
مشترکین و 12 خدمت در حوزه بهره بردارى و اتفاقات که در 
کل 40 نوع خدمت است.  در اپلیکیشن برق من توسط شرکت، 
راه اندازى شده است. شرکت توزیع برق اصفهان از سال هاى 
گذشته درحوزه غیرحضورى نمودن خدمات، اقدامات خوبى 
انجام داده است. از جمله راه اندازى سامانه سمیع 1521 که 
امکانات زیادى را براى مشترکین و متقاضیان فراهم نموده که 
این خدمات موجب شد، در زمان انتشار ویروس کرونا اهمیت 
تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضورى بیش از 
پیش نمایان شود و مشترکین و متقاضیان به راحتى خدمات 

خود را تنها با یک تلفن دریافت نمایند. 
وى خاطرنشان کرد: اما وجود درگاه هاى متفاوت خدمت رسانى 
به طور قطع شرایط مناسب ترى براى ارائه خدمت ایجاد مى کند 
و در همین راستا مشترکین برق با نصب اپلیکیشن برق من، بر 
روى گوشى همراه خود مى توانند سوابق صورت حساب، ثبت 
قرائت توسط مشترك (خود اظهارى)، خدمات فروش و پس از 
فروش، ثبت خاموشى، اعالم مشکل روشنایى معابر، اطالعات 
برق امید و مدیریت مصرف و... را مشاهده و در هر زمینه اى بدون 
حضور در مراکز خدماتى و پیشخوان هاى دولت، خدمات را به 

ساده ترین روش ممکن دریافت  کنند. 
پیرپیران با اشاره به ضرورت کاهش تلفات در شبکه برق افزود: 

در سال 93 کاهش تلفات در اصفهان حدود 9/7درصد بوده 
که این میزان در سال جارى به 6درصد رسیده است 

سال  انداز  چشم  در  مى شود  پیش بینى  و 
1405 این میزان تلفات به کمتر از 5درصد 

(میانگین استاندارد جهانى) برسد..
وى به وجود رمزارزها اشاره کرد و 
گفت: هیچ مجوزى در اصفهان در 

خصوص رمزارزها تا کنون صادر نشده است و این موضوع باید 
مالکان را هوشیار کند چراکه برخى از مستاجران، اقدام به نصب 
غیرقانونى ماینرها مى کنند و این سبب مى شود تا مصرف برق 
خانگى روند رو به رشدى پیدا کند. درنتیجه مالکان باید حتما با 
مراجعه به سایت شرکت توزیع برق اصفهان میزان مصرف ملک 

خود را مشاهده و رصد کنند. 
وى به تعرفه ماینرها اشاره کرد و گفت: مصرف برق ماینرها نه 
خانگى است و نه تجارى بلکه به صورت  صادراتى محسوب 

مى شود.

رتبه اول شرکت توزیع برق اصفهان در بین 64 دستگاه 
اجرایى در جشنواره شهیدرجایى  

بعدازظهر  که  شهیدرجایى  جشنواره  سومین  و  بیست  در 
روز چهارشنبه 17 دى ماه با حضور استاندار و دیگر مقامات 
عالى استان در خانه معلم3 برگزار شد، شرکت توزیع برق 

اصفهان با امتیاز 1975 در بین 18 شرکت، رتبه اول را 
در شاخص هاى عمومى و اختصاصى و سرجمع 

در بین گروه بانک ها و بیمه ها و... به خود 
به  توجه  با  همچنین  داد.  اختصاص 

توسط  شده  کسب  امتیاز  مجموع 
در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 

شرکت  این  جشنواره،  این 
دستگاه   64 کلیه  بین  در 
اجرایى استان، رتبه اول را به 
دست آورد و در حاشیه این 
جشنواره مدیرعامل شرکت از 

تمام اعضاى کارگروه اجرایى جشنواره شهیدرجایى تجلیل کرد 
و این موفقیت ارزشمند را به تمام همکاران تبریک گفت.

وى در ادامه به خدمات غیرحضورى برق، هوشمندسازى شبکه، 
 ،GIS کاهش تلفات و کاهش زمان خاموشى ها، استقرار و نفوذ
ظرفیت منصوبه جدید در شاخص هاى اختصاصى، توسعه 
زیرساخت دولت الکترونیک، شایسته ساالرى، پیاده سازى نظام 
ارزیابى داخلى و مدیریت پیاده سازى به عنوان کلیدهاى طالیى 
در شاخص هاى عمومى اشاره کرد و گفت: این روند توزیع برق 
اصفهان را در سطح استان و کشور در جایگاه شایسته قرار 

داده است. 
در این جشنواره آقاى مهندس مهران نصر و سرکار خانم 
صالحــى بـــه عنــوان برگزیـــده ى خدمـت شناختــه و 
مــورد تجلیـــل دکتــر رضایـى استاندار اصفهـــان قرار 

گرفتند.

حمیدرضا پیرپیران - مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از افتتاح 127 پروژه 
برقرسانى با هزینه اى بالغ بر 330 میلیارد ریال خبر داد. حمید عالقمندان 
گفت : در سال جارى پروژه هاى متعددى در شهرستانها اجرایى گردیده 
که عمدتاً شامل توسعه تاسیسات و تامین برق مشترکین و متقاضیان ، 
بهینه سازى تاسیسات و تعمیرات بوده و تاکنون بالغ بر 1,112 میلیارد 

ریال هزینه گردیده است.
وى اهم پروژه هاى دهه فجر را توسعه زیرساخت و درگاه هاى ارائه 
خدمات غیر حضورى ، توسعه و احداث تاسیسات در راستاى برق رسانى 
و تامین برق مشترکین جدید ، اصالح و بهینه سازى تاسیسات در راستاى 
تامین برق مطمئن و پایدار ، توسعه و بهسازى روشنایى معابر ، تبدیل 

شبکه فشار ضعیف مسى به کابل خودنگهدار عنوان نمود.
عالقمندان مهمترین پروژه هاى سطح 23 شهرستان استان را 
برقرسانى به مجموعه رزلند آران و بیدگل با اعتبار 7000 میلیون 
ریال، برق رسانى به شهرك گلهاى برخوار با اعتبار 1460 میلیون 
ریال، احداث روشنایى بلوار شهداى رضوانشهر شهرستان تیران و 
کرون با اعتبار 3900 میلیون ریال ، پروژه سیم به کابل محله ارغوان 
خمینى شهر با اعتبار 4500 میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل 
خوانسار با اعتبار 6660 میلیون ریال ، پروژه برق رسانى به روستاهاى پازن 
و کژدمه شهرستان دهاقان با اعتبار 9000 میلیون ریال ، برق رسانى به 
روستاى هاى چشمه دره و ایران دره سمیرم با اعتبار 6000میلیون ریال 
، بهینه سازى شبکه و سیم به کابل روستاى نهضت آباد نجف آباد با اعتبار 
5600 میلیون ریال و فیدرگیرى از پست گز شاهین شهر و میمه با اعتبار 
3000میلیون ریال عنوان نمود. وى همچنین پروژه برق سانى به چشمه 
نقشى شهرستان شهرضا با اعتبار 5350میلیون ریال ، برق رسانى به 
شهرك صنعتى نیستانک نایین با اعتبار 25000 میلیون ریال ، تبدیل 

سیم به کابل شهرستان فریدن با اعتبار 2000 میلیون ریال ، فیدرگیرى 
از پست مدرس فالورجان با اعتبار 10000 میلیون ریال ، بهینه سازى 
شبکه هاى برق سطح شهرستان فالورجان با اعتبار 11000 میلیون 
ریال ، بهینه سازى شبکه برق بلوار قطب راوندى کاشان با اعتبار 23000 
میلیون ریال ، بهینه سازى و تبدیل سیم به کابل روستاى وانشان 
گلپایگان با اعتبار 1490 میلیون ریال ، تجهیز پست ورزشگاه فوالدشهر 
با اعتبار 11600 میلیون ریال، بهینه سازى شبکه شهرك صفاییه مبارکه 
با اعتبار 2000 میلیون ریال ، توسعه شبکه هاى برق شهرستان نجف آباد 
با اعتبار 16000 میلیون ریال ، بهینه سازى و تبدیل سیم به کابل شبکه 
هاى سطح شهرستان نطنز با اعتبار 4000 میلیون ریال ، توسعه و بهینه 
سازى شبکه هاى سطح شهرستان اردستان با اعتبار 21000 میلیون 
ریال ، تامین سوخت جهت برقرسانى به روستاى هیران فریدونشهر با 
اعتبار 5000 میلیون ریال و توسعه و بهینه سازى شبکه در فریدونشهر 
با اعتبار 5900 میلیون ریال را از دیگر پروزه هاى مهم قابل افتتاح در این 

دهه دانست. 

مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان اعالم 
ــش هزارو  ــداد ش ــارى تع ــال ج ــرد: در س ک
ســه دســتگاه رمــزارز دیجیتــال در 149 
نقطــه از ســطح شهرســتان هاى تابعــه 
اســتان اصفهــان بــا مصــرف حــدود 15000 
ــى  ــل انتظام ــط عوام ــرق، توس ــووات ب کیل
ــت.  ــده اس ــط گردی ــف و ضب ــتان کش اس
امیــد بهمــن زیــارى افــزود: بزرگتریــن 
ــه شهرســتان  ــوط ب مراکــز جمــع آورى مرب
ــزارو  ــداد یک ه ــا تع شاهین شــهر و میمــه ب
ــا تعداد  164دســتگاه، شهرســتان کاشــان ب
710 دســتگاه و شهرســتان شــهرضا با 645 

ــت.  ــتگاه اس دس

مدیر دفتر روابط عمومى شرکت توزیع برق 
استان اصفهان از کسب رتبه برتر در دومین 
جشنواره روابط عمومى صنعت آب و برق 
کشور خبر داد. رمضانى گفت: رتبه کسب 
شده در رشته آموزش همکاران روابط عمومى 
و اصحاب رسانه بوده که با تالش هاى صورت 
گرفته با کمک دفتر آموزش شرکت تنوانستیم 
به این مهم دست یابیم. وى آموزش در همه 
حوزه ها به خصوص حوزه خبر و رسانه را به 
با روابط  این حوزه  تنگاتنگ  ارتباط  دلیل 
عمومى شرکت ها مهم دانست و افزود هرچه 
میزان اطالع اصحاب رسانه از موضوعات برق 
و خدمات شرکت بیشتر باشد، شاهد انعکاس 

بهتر و بیشتر واقعیات، خواهیم بود.

سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان در راستاى مصرف 
بهینه برق و گاز گفت: به دلیل سرماى شدید هوا در این روزهاى 
زمستان، با افزایش مصرف گاز در سراسر کشور مواجه شده ایم 
که با توجه به اینکه اولویت شرکت گاز تامین سوخت مصرفى 
منازل است، تامین سوخت مصرفى نیروگاه هاى برق با اختالل 

مواجه شده و در تولید برق با محدودیت هایى مواجه شده ایم. 
امیر رمضانى گفت: انرژى مصرفى برق در توزیع استان در دو 
ماه گذشته بالغ بر یک میلیون و 300 هزار مگاوات بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 حدود 5درصد رشد 
داشته ایم. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر مصرف برق 
با مدت مشابه سال گذشته  4/5درصد  مقایسه  کشور در 
افزایش یافته که بخش عمده آن در بخش صنایع و بخشى نیز 
در حوزه خانگى و تجارى است، گفت: در بخش ادارى و صنایع 
نیز اقدامات موثرى انجام شده است. امیر رمضانى با اشاره به 

این موضوع که درحال حاضر میزان تولید برق از نیروگاه هاى 
برق آبى افزایش یافته، گفت: میزان مصرف آب در این نیروگاه ها 
براى حفظ پایدارى در شبکه برق تا 74درصد رشد داشته است 
که مردم در کنار مدیریت مصرف گازو برق، نباید از مصرف 

بهینه آب نیز غافل شوند. 
سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به کمبود 
گاز و برق در این روزها گفت: تنها با کاهش 10درصدى مصرف 
میلیون   70 معادل  را  نیروگاه ها  گاز  مصرف  مى توان  برق 
کامل،  طور  به  صرفه جویى  این  که  داد  کاهش  مترمکعب 
محدودیت تأمین سوخت نیروگاه ها را برطرف مى کند. امیر 
رمضانى ادامه داد: با راهکار هاى ساده اى مانند خاموش کردن 
یک المپ اضافه و کاهش یک درجه اى دماى محیط (کم کردن 
شعله بخارى و یا کاهش دماى ترموستات) مى توان میزان 

مصرف را تا 10درصد کاهش داد. 

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت اعالم کرد: به منظور افزایش پایدارى و قابلیت اطمینان 
شبکه هاى توزیع برق و کاهش خاموشى هاى ناخواسته و جلب رضایت مشترکین برق و آمادگى گروه هاى 
اجرایى در مواجهه با بحران و از طرفى هم افزایى و تقویت ظرفیت هاى بالقوه درون و برون سازمانى، شامل 
نیروهاى شرکت و پیمانکاران و دستگاه هاى امدادى و امنیتى و همچنین شناسایى نقاط قابل بهبود، 

مانورهاى تعمیرات در سطح استان برگزار شد .
محمدرضا مومنیان افزود: در این راستا در شهریور ماه در بخش میمه از شهرستان شاهین شهر، در مهرماه 
در شهرستان شهرضا، همچنین مانورهاى جهادى سراسرى، همزمان با کل کشور در 23 شهرستان استان 
اصفهان در آبان، آذر و دى ماه برگزار شد. این مانورها با رویکرد بهینه سازى و اصالح شبکه هاى توزیع، رفع 
ضعف ولتاژ، تعدیل روشنایى معابر و مقابله با مصارف غیرمجاز با حضور گروه هاى اجرایى شهرستان هاى 
معین و پیمانکاران برگزار شد.  رزمایش کنترل آماده به کار مولدهاى اضطرارى مشترکین حساس و مهم 
نیز در 23 شهرستان در دوره هاى زمانى برگزار شد که در این راستا مراکز درمانى مرتبط با بسترى بیماران 

کرونایى در اولویت کنترل قرار داشت .  

عملیات سوخت رسانى به دیزل ژنراتور تامین کننده برق روستاى صعب العبور هیران با موفقیت انجام شد.
 مدیر امور برق شهرستان فریدون شهر در این خصوص گفت: عملیات سوخت رسانى به روستاى هیران با بیش از 
25 مرحله پرواز  و انتقال 25 هزار لیتر سوخت نفت گاز از منطقه کارگاهى سد رودبار لرستان به سمت روستاى 
هیران انجام شد. مرتضایى افزود: همزمان با بازدید مهندس چهل امیرانى، مجرى طرح هاى روستایى شرکت توانیر و 
مهندس عالقمندان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از روستاى هیران، عملیات سوخت رسانى به روستا 
انجام شد. وى ادامه داد: نیروهاى بهره بردارى امور برق شهرستان فریدون شهر با حضور در روستاى هیران و انجام 

تعمیرات شبکه توزیع برق و روشنایى معابر و همچنین سرویس کامل دیزل ژنراتور، برق پایدار و مطمئن را تحویل 
مردم روستاى هیران دادند. مرتضایى درخصوص بازدید صورت گرفته نیز گفت: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان و مجرى طرح هاى روستایى شرکت توانیر از محل احداث پروژه نیروگاه بادى و وضعیت موجود تامین برق 
بازدید نموده و نحوه سوخت رسانى در طول سال و تعداد سکنه و خانوار در روستا، مدت زمان سکونت اهالى در روستا 
و درخواست هاى موجود در تامین کمبودهاى ضرورى روستا را مورد بررسى قرار دادند. همچنین در این بازدید 

درخصوص نحوه استمرار بخشیدن انرژى به صورت شبانه روزى بررسى هاى الزم انجام شد. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف اعالم کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور کاهش و کنترل 
پیک شبکه سراسرى کشور در تعرفه هاى مختلف صنعت برق و در راستاى طرح هاى کاهش 
پیک بار وزارت نیرو، تفاهم نامه همکارى کاهش بار را با مشترکین بخش هاى مختلف منعقد 
نمود که در این طرح ها کلیه مشترکین صنعتى، ادارى و کشاورزى در برنامه هاى کاهش پیک 
بار مشارکت کردند. مهدى ثقفى افزود: میزان همکارى در طرح هاى کاهش پیک بار در سال 99 
براى مشترکین صنعتى 260 مگاوات غیرهمزمان با میزان پاداش 12 میلیارد تومان، همکارى 
مشترکین ادارى درحدود 14 مگاوات غیرهمزمان با پاداش 969 میلیون تومان و میزان همکارى 

مشترکین کشاورزى 233 مگاوات با پاداش سه میلیارد تومان پرداخت شد. وى درخصوص 
نیروگاه پشت بامى خورشیدى در شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در سال 99 به میزان 
10 مگاوات برق تولید نموده و در سال جارى نیز نیروگاه هاى خورشیدى به میزان 2/8 مگاوات 
براى متقاضیان احداث شده است. وى در رابطه با امور برق شهرستان هاى شرکت توزیع استان 
اصفهان افزود: نیروگاه هاى خورشیدى در شهرستان ها به میزان 0/14 مگاوات احداث شده است. 
ثقفى افزود همچنین با تالش تمامى همکارانم در شرکت توانستیم در گروه اول شرکت هاى 

توزیع رتبه سوم در کاهش پیک بار تابستان99 را کسب نماییم.

مدیـر روابـط عمومـى شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان بـا اعـالم نتایـج جشـنواره 
ارزیابـى شـهیدرجایى گفـت: ایـن شـرکت بـراى سـومین سـال متوالـى توانسـت در 
فرآینـد ارزیابـى عملکـرد بیسـت و سـومین جشـنواره شـهیدرجایى اسـتان اصفهـان 
موفق بـه  کسـب رتبـه اول در مجمـوع شـاخص هاى اختصاصى بـا کسـب 1000 امتیاز 
ایـن شـاخص و رتبـه دوم در مجمـوع شـاخص هاى عمومـى بـا کسـب 957/3 امتیـاز 
شـاخص هاى عمومـى در بیـن تمامـى 62 دسـتگاه شـرکت کننده در جشـنواره شـود. 
امیـر رمضانـى افـزود:  همچنیـن در مجمـوع شـاخص هاى عمومـى و اختصاصـى نیـز 
توانسـتیم بـا 1957/3 امتیـاز رتبـه دوم در تمامـى گروه هـا را کسـب نماییـم کـه ایـن 
رتبـه ماحصل تـالش تمامـى همکاران مان در شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان اسـت. 
وى همچنیـن گفـت: در پایـان ایـن جشـنواره از کارمنـدان نمونـه دسـتگاه ها از جملـه 
مهنـدس عباسـعلى ناظـرى مدیـر بـرق شهرسـتان اردسـتان و مهنـدس امیـد بهمـن 

زیـارى مدیـر دفتـر حراسـت شـرکت، تقدیر شـد.

عالقمندان درخصوص این تفاهم نامه گفت: با اجراى دوشنبه هاى سفیران 
نور براى آموزش مصرف بهینه برق به 680 هزار دانش آموز استان از طریق 

شبکه شاد رقم خورد.
وى افزود: در راستاى حفظ منابع انرژى و غنى کردن فرهنگ و اطالعات 
دانش آموزان پیرامون مصرف بهینه برق، تفاهم نامه اى بین اداره کل آموزش 
و پرورش و شرکت توزیع برق استان اصفهان 22 دیماه درسالن اجتماعات 
اداره کل آموزش و پرورش منعقد شد. آموزش مصرف بهینه انرژى در 
سطوح ابتدایى تاثیر گذارى زیادى در نسل آینده خواهد داشت و براى اولین 

دانش  براى  کشور  در  بار 
آموزان سراسر استان برنامه 
مصرف  آموزشى  فرهنگى 

بهینه برق داریم.
میان  همکارى  تفاهم نامه هاى  اینکه  به  اشاره  با  عالقمندان  حمید 
دستگاه هاى اجرایى یک تعامل دوجانبه است، که در راستاى تسریع در 
امورکارگشا خواهد بود، افزود: اداره کل آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
سازنده فرهنگ و پرورش دهنده نسل آینده کشور مى تواند درایجاد 
فرهنگ بهینه مصرف برق کمک شایانى در راستاى افکار عمومى جامعه 
داشته باشد. شرکت توزیع برق استان اصفهان براى همه اقشار جامعه 

محتواهاى آموزشى مصرف بهینه برق تدوین کرده است.
وى با اشاره به ارتقاء خدمات بر پایه تکنولوژى هاى جدید ازجمله حذف 

قبوض برق گفت: میزان مصرف خانوار از طریق اپلیکیشن برق من انجام 
مى شود که به صورت دقیق تصویر قبض به همراه اطالعات دیگر از جمله 
نحوه مصرف و درصد مصرف کنندگانى که کمتر و بیشتر از آنها هستند 
را نشان مى دهد.  عالقمندان افزود: آموزش و پرورش از طریق نرم افزار و 
اپلیکیشن ها مى تواند مباحث مصرف بهینه برق را به دانش آموزان آموزش 
آینده نزدیک  به عنوان مصرف کنندگان برق در  دهد و دانش آموزان 
مى توانند هم بهینه مصرف کردن برق و هم استفاده از ابزارهاى ارتباطى با 

شرکت برق را یاد بگیرند.
وى  تصریح کرد: محتواهاى بسیارى توسط شرکت برق براى اقشار مختلف 
مردم تدوین و برنامه ریزى شده است که بخش اعظم آن شامل دانش آموزان 
است که به عنوان زنگ تفریح در فضاى مجازى از این محتواها استفاده کنند 

و البته در این طرح براى تمامى مقاطع تحصیلى برنامه داریم.

افتتاح 127 پروژه برق رسانى با اعتبارى بالغ بر 330 
میلیارد ریال همزمان با دهه فجر

مدیریت بار و جمع آورى 
بیت کوین

کسب رتبه برتر در دومین 
جشنواره روابط عمومى صنعت 

آب و برق کشور
خانه گرم و هواى پاك با مصرف بهینه برق و گاز

عملکرد واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اجراى پروژه هاى برق رسانى و بهینه سازى تاسیسات در سال99 با اعتبارى بالغ بر 1,112 میلیارد ریال 
در شرکت توزیع برق استان اصفهان :

سوخت رسانى به مولد برق روستاى صعب العبور هیران

جلب همکارى مشترکین بخش هاى صنعتى، کشاورزى، ادارى، تجارى، ایستگاه هاى CNG و خانگى 
در کنترل پیک برق تابستان 1399

کسب رتبه برتر شرکت در جشنواره ارزیابى 
شهیدرجایى

 حمید عالقمندان - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
شبکه فشار ضعیف مسى به کابل خودنگهدار عنوان نمود.

عالقمندان مهمترین پروژه هاى سطح 
برقرسانى به مجموعه رزلند آران و بیدگل با اعتبار 
ریال، برق رسانى به شهرك گلهاى برخوار با اعتبار 

ریال، احداث روشنایى بلوار شهداى رضوانشهر شهرستان تیران و 

افتتاح 127افتتاح 127127افتتاح 127افتتاح افتتاح 127127
میلیارد ریال همزمان با دهه فجرمیلیارد ریال همزمان با دهه فجر

اجراى پروژه هاى برق رسانى و بهینه سازى تاسیسات در سالاجراى پروژه هاى برق رسانى و بهینه سازى تاسیسات در سال

 حمید عالقمندان - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان

استفاده از ظرفیت شبکه شاد و انعقاد تفاهم نامه همکارى 
آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق استان اصفهان:

w w w . b a r g h a b . i r
902021

November

w w w . b a r g h a b . i r
91 2021

November

ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



افتتاح 337پروژه تامین برق
 شهرى و روستایى گیالن 
در دهـه مبارك فجر

دکتر محمداسماعیل هنرمند از افتتاح 

337 پروژه تامین برق شهرى و روستایى گیالن در دهه 
مبارك فجر با اعتبارى بالغ بر 612334 میلیون ریال خبر داد.

هنرمند گفت: در راستاى تحقق شعار "تالش بى منت، تامین 
پروژه  تعداد 123  رفاه مشترکین"  و  آسایش  پایدار،  برق 
جایگزینى کابل خودنگهدار به جاى شبکه هاى فرسوده برق 
با اعتبارى معادل 214388 میلیون ریال در دهه فجر سال 

جارى به بهره بردارى رسید.
وى افزود: افتتاح 50 پروژه 
فشار  شبکه  احداث 
پروژه   15 و  متوسط 
فشار  شبکه  احداث 
ضعیف مجموعا با اعتبارى 
معادل 148902 میلیون ریال 

از دیگر پروژه هاى این ایام بود.
گیالن  برق  توزیع  مدیرعامل 
در  و   1399 فجر  دهه  در  گفت: 
شهرستان هاى مختلف استان 38 پروژه 
احداث ترانسفورماتور براى تقویت شبکه هاى 
برق موجود یا احداث شبکه برق جدید با هزینه 

کرد معادل 51667 میلیون ریال افتتاح شد.
وى تاکید کرد: در راستاى محرومیت زدایى و ارائه خدمات به 
مناطق محروم، تالش شد رضایتمندى مشترکین شهرى و 
روستایى در اولویت تامین برق قرار گیرد و در این راستا 63 
پروژه رفع ضعف برق روستایى و 48 پروژه رفع ضعف برق 
شهرى در دهه فجر با اعتبارى بالغ بر 197377 میلیون ریال 

مورد بهره بردارى و استفاده مشترکین محترم قرار گرفت.
محمد اسماعیل هنرمند خاطرنشان کرد: باتوجه به شیوع 

گسترده بیمارى کرونا در سطح 
اهمیت  همچنین  و  کشور 
الکترونیک،   دولت  تحقق 
مشترکین محترم مى توانند 
بدون نیاز به مراجعه حضورى 

از خدمات این شرکت بهره مند شوند و این امر با نصب اپلیکشن 
برق من و با ثبت شناسه ى 13 رقمى اشتراك امکان پذیر است.

وى تصریح کرد: هم استانى هاى گرامى مى توانند اپلیکیشن 
برق من را از سه طریق سایت شرکت توزیع نیروى برق گیالن، 
سایت برق امید و یا کافه بازار دانلود کنند و از مزایاى این 
نرم افزار جامع خدمت رسان بهره مند شوند و با این کار با کادر 

محترم درمان و قطع زنجیره انتقال کووید 19 همراهى کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن با اشاره به 
اینکه دوهزارو 562 روستاى برق دار در گیالن وجود دارد تاکید 
کرد: تمامى روستاهاى باالى 20 خانوار طبق سرشمارى سال 
85، تا سال 1389 برق دار شده اند و در حال حاضر برق رسانى 
به روستاهاى زیر 10 خانوار پس از تامین اعتبار به ترتیب 
اولویت و درصورت اخذ مجوز از سازمان منابع طبیعى در دست 

اقدام است.
هنرمند اضافه کرد: توزیع برق گیالن در کل استان، قریب 
به 30 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و 23هزارو 

151دستگاه ترانسفورماتور برق دارد.
وى در خاتمه گفت: این شرکت در حال حاضر بیش 
از یک میلیون و 513 هزار مشترك دارد که از این 
مقدار حدود 78درصد کل مشترکین را، بخش 
خانگی تشکیل می دهند و بیشترین فراوانی را در 

پروژه هاى قابل افتتاح شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن در دهه فجر سال 1399سطح استان گیالن به خود اختصاص داده اند.
ف

دی
ر

اعتبار هزینه شده(میلیون ریال)تعداد پروژهواحدعنوان پروژه/طرح

جایگزینى کابل خودنگهدار به جاى 1
123214388کیلومترشبکه فرسوده

6399922-رفع ضعف برق مناطق روستایى2

4897455-رفع ضعف برق مناطق شهرى3

50106778کیلومتراحداث شبکه فشار متوسط4

1542124کیلومتراحداث شبکه فشار ضعیف5

3851667دستگاهاحداث ترانسفورماتور6

337612334جمع

استاندار گیالن در آیین افتتاح پروژه هاى توزیع نیروى برق گیالن:

صنعت برق نقش مهمى در توسعه اقتصادى دارد
طى آیینى با حضور استاندار گیالن عملیات اجرایى فاز دوم 
تبدیل هزار کیلومتر شبکه فرسوده سیمى به کابل خودنگهدار 

با اعتبار 140 میلیارد تومان در گیالن آغاز شد.
در چهارمین روز از ایام اهللا دهه مبارك فجر با حضور دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن، مهندس اکبرى مقدم معاونت 
امور عمرانى استاندارى، مهندس فتح الهى فرماندار رشت و 
جمعى از دیگر مسئوالن به صورت ویدیو کنفرانس فاز اول هزار 
کیلومتر شبکه فرسوده سیمى به کابل خودنگهدار با صرف 

هزینه 120 میلیارد تومان بهره بردارى شد.
براساس این گزارش دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن در این 
آیین ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارك فجر گفت: در سال 
جهش تولید وزارت نیرو، شرکت توانیر، برق منطقه اى و 
شرکت توزیع نیروى برق گیالن تالش هاى موثرى درکاهش 
مشکالت مشترکین خانگى، واحدهاى تولیدى و صنعتى 

وکشاورزى  انجام داده اند.
استاندار گیالن افزود: در سال جارى هزار کیلومتر شبکه 

فرسوده سیمى به کابل خودنگهدار با اعتبار 120 میلیارد تومان 
مجهز شد که امروز شاهد بهره بردارى آن هستیم.

ارسالن زارع استاندار گیالن اضافه کرد: هزار کیلومتر فاز دوم 
پروژه تبدیل شبکه سیمى به کابل خودنگهدار با اعتبار 140 
میلیارد تومان صبح امروز آغاز شده است تا بتوانیم همواره با 

پایدارى شبکه ها خدمات مطلوب به مردم ارائه دهیم.
این گزارش حاکى است محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل 
توزیع نیروى برق گیالن پیش از سخنان استاندار گیالن ضمن 
گرامى داشت ایام اهللا دهه مبارك فجر با ارائه گزارشى از اقدامات 
انجام شده گفت: اجراى فاز اول هزار کیلومتر شبکه سیمى 
فرسوده به کابل خودنگهدار با صرف هزینه 120 میلیارد 
تومان، طرح بزرگ جهادى که طى 320 مرحله با صرف 
هزینه 14 میلیارد تومان با هدف تاب آورى شبکه، راه اندازى 
سامانه برق من در سطح استان گیالن به منظور ایجاد ارتباط 
دو طرفه بین مشترکین توزیع نیروى برق استان براى کاهش 
مشکالت و پاسخگویى بدون نیاز به مراجعه حضورى بخشى از 

اقدامات سال جارى بوده است. وى افزود:  کسب 100درصدى 
وصول مطالبات، بدون کمترین تنش که در توزیع نیروى برق 
استان بى سابقه است همچنین اجراى پروژه مکان محور ردیابى 
خرابى ها در سطح استان با خودروى عملیاتى، اجراى فاز دوم 
یک هزار کیلومتر شبکه سیمى فرسوده به کابل خودنگهدار که 
عملیات اجرایى آن از امروز آغاز شد بخشى دیگر از اقدامات این 
شرکت است. وى اضافه کرد: با همه توان براى پایدارى برق 

وارائه خدمات شایسته به مردم بى وقفه تالش مى کنیم.
 در بخشى دیگر از این آیین عملیات اجرایى فاز دوم پروژه هزار 
کیلومتر شبکه فرسوده سیمى به کابل خودنگهدار با اعتبارى 

معادل 140 میلیارد تومان آغاز شده است
اجراى پروژه فاز دوم به صورت نمادین با 5512 متر شبکه 
فرسوده سیمى در رضوانشهر با اعتبار 760 میلیون تومان و 
3823 متر شبکه فرسوده سیمى در رودسر، رحیم آباد - 
کوشکوه با صرف هزینه 520 میلیون تومان با دستور استاندار 

گیالن آغاز شده است.
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افـزود: احـداث 11 هـزار و 432 کیلومتـر شـبکه، 
نصـب هشـت هـزار و 150 پسـت توزیـع بـرق بـا 
قـدرت یـک هـزار و 383 مگاولـت آمپـر، جـذب 
بـه  بـرق، برق رسـانى  351 هـزار و 79 اشـتراك 
415 روسـتا، نصـب دوهـزار و 693 انشـعاب بـرق 

و  کشـاورزى  آب  چـاه 
و  هـزار   117 برقـرارى 
سـرچراغ  دسـتگاه   491
بـه  معابـر،   روشـنایى 
دسـتاوردهاى  عنـوان 
پـس از انقـالب اسـالمى 
در عرصـه خدمت رسـانى 

اسـت.
بیـان  بـا  همچنیـن  وى 
آغـاز  زمـان  از  کـه  ایـن 
و  تدبیـر  دولـت  کار  بـه 
حاضـر،  زمـان  تـا  امیـد 
 80 و  هـزار  سـه  مبلـغ 
میلیـارد ریـال در حـوزه 
زیرسـاخت هاى  توسـعه 
اسـتان  بـرق  توزیـع 
صـورت  سـرمایه گذارى 
کـرد:  تصریـح  پذیرفتـه 
یـک  از  بهره بـردارى 
کیلومتـر   538 و  هـزار 
خطوط هوایـى و زمینى، 
نصـب یـک هـزار و 854 
ایسـتگاه هوایى و زمینى 
توزیـع بـرق بـا ظرفیـت 
252 مگاولت آمپـر، دایـر 

نمودن 24 هزار و 787 دسـتگاه سرچراغ روشنایى 
معابـر، جـذب 69 هـزار و 602 مشـترك جدیـد و 
نصـب 721 انشـعاب بـرق چـاه آب کشـاورزى، به 
عنـوان فعالیت هایـى اسـت کـه از مـرداد 92 تـا 

زمـان حاضـر بـه اجـرا درآمـده اسـت.

افتتاح51 پروژه عمرانى برق رسانى در حوزه صنعت توزیع برق 
استان سمنان در دهه فجر

بـه مناسـبت دهـه مبارك فجـر امسـال، 51 پروژه 
عمرانـى برق رسـانى در حـوزه صنعـت توزیـع برق 
اسـتان سـمنان با اعتبارى بـه مبلـغ 473 میلیارد 

و 363 میلیـون ریـال افتتاح شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان بـا بیـان 
ایـن مطلـب اظهـار داشـت: 36 پـروژه در قالـب 
توسـعه و احداث و اصالح و بهینه سـازى شـبکه ها، 
تجهیـزات و تاسیسـات توزیـع برق، بـا اعتبار 397 
میلیـارد و 187 میلیـون ریـال، 14 پـروژه عمرانى 
برق رسـانى روسـتایى بـا مبلـغ 63 میلیـارد و 176 
میلیـون ریـال و همچنیـن پـروژه برق رسـانى بـه 
روسـتاى چاه َمرعـى از توابـع شهرسـتان شـاهرود 
بـا مبلـغ 13 میلیـارد ریـال، بـه عنـوان پروژه هاى 
افتتـاح شـده ایـن شـرکت در چهل ودومیـن بهـار 

انقـالب بـه شـمار مى رونـد.
کـه  ایـن  عنـوان  بـا  موسـوى زاده  سـید محمد 
از دهـه فجـر سـال قبـل تـا بـه حـال، مبلـغ 614 
میلیـارد ریـال در تاسیسـات صنعـت توزیـع بـرق 
اسـتان سـرمایه گذارى شـده گفـت: احـداث 186 
کیلومتر شـبکه هوایى و زمینى، نصب 281 پسـت 
توزیـع بـرق بـا ظرفیـت 40مگاولت آمپـر، جـذب 
هشـت هـزار و 469 مشـترك جدیـد، برق رسـانى 
بـه روسـتاى کالتـه میـرزا، نصـب دوهـزار و 122 
برقـرارى  و  معابـر  روشـنایى  سـرچراغ  دسـتگاه 
105 انشـعاب بـرق بـراى چاه هاى آب کشـاورزى، 
از بهمـن سـال  اقدامـات صورت گرفتـه  از جملـه 
گذشـته تـا بهمن سـال جارى محسـوب مى شـود.
وى با اشـاره به این که بیش از 94درصد تاسیسات 
صنعـت توزیـع بـرق، پـس از انقـالب اسـالمى در 
این اسـتان احداث شـده و بـه بهره بردارى رسـیده 

5151 پروژه پروژه عمرانى برق رسانى در حوزه صنعت توزیع برق  عمرانى برق رسانى در حوزه صنعت توزیع برق 
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افتتاح و کلنگ زنى
 169 پروژه ى برق 
طى دهه فجـر در
 استـان همـدان

از  همدان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق طى  پروژه  و کلنگ زنى 32  پروژه  افتتاح 137 

دهه فجر در استان همدان خبر داد.
شیرزاد جمشیدى در نشست خبرى با اصحاب رسانه ضمن 
اظهار داشت: کارهاى بسیار خوب و  تبریک دهه مبارك فجر، 
شده  انجام  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مجموع  در  شاخصى 
است. وى با بیان اینکه 136 پروژه برق با اعتبار 660 میلیارد و 117 
میلیون ریال طى دهه مبارك فجر در استان به بهره بردارى رسید، افزود: 
یک نیروگاه خورشیدى یک مگاواتى نیز با اعتبار یک میلیون دالر همزمان با 

دهه فجر در همدان افتتاح شد.
پروژه هاى  قالب  در  گفت:  همدان  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
افتتاحى احداث و اصالح 172هزار و 873 متر شبکه با کابل خودنگهدار، احداث 
36هزار و 930 متر خط 20 کیلوولت و نصب 223 ترانسفورماتور به قدرت 21هزار 

و 695 کیلوولت آمپر انجام شده است.
وى احداث و اصالح 21هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط و 21هزار و 750 متر 
شبکه فشار ضعیف هوایى و زمینى، نصب حدود شش هزار و 994 دستگاه کنتور 
تک فاز و سه فاز براى مشترك جدید، تعویض نه هزار و 748 دستگاه کنتور تک فاز و 
سه فاز معیوب و نصب یک هزار و 282 دستگاه چراغ را از دیگر اقدامات انجام شده 

در قالب این پروژه ها برشمرد.
جمشیدى با اشاره به پروژه هاى آماده کلنگ زنى گفت: 32 پروژه با اعتبار 194میلیارد 

و 230میلیون ریال طى دهه مبارك فجر در استان کلنگ زنى شد. 
وى در خصوص اقدامات شاخص عملکردى شرکت توزیع نیروى برق استان همدان 
ابراز داشت: در حوزه مشترکین خانگى در سال 98، تعداد 612هزار و 231 مشترك 
برق داشتیم که طى  نه ماه گذشته با رشد یک درصدى به 619هزار و 448 مشترك 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان عنوان کرد: در بخش عمومى با 
یک درصد رشد، تعداد مشترکین ما به 20هزار و 930 مشترك رسیده و در بخش 

کشاورزى نیز با دودرصد رشد، امسال به 12هزار و 992 مشترك رسیده است.
وى ادامه داد: در بخش صنعتى در سال 98 مشترکین ما شش هزار و 217 مشترك 
بود که طى سال جارى با یک درصد کاهش به شش هزار و 184 مشترك رسیده و 
در بخش تجارى نیز با چهاردرصد رشد امسال به 95هزار و 165 مشترك افزایش 

یافته است.

جمشیدى با بیان اینکه در زمینه واگذارى انشعاب نیز در 9 ماهه امسال یک درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم، ادامه داد: در حال حاضر مشترکین 

استان به 768هزار و 346 مشترك افزایش یافته است.
وى عنوان کرد: در بخش فشار متوسط در سال 98، ده هزار و 519 کیلومتر طول 
شبکه 20 کیلوولت استان بوده که طى 9 ماهه امسال با یک درصد رشد به ده هزار و 

589 کیلومتر افزایش یافته است و معادل یک درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان عنوان کرد: در پایان سال 98 طول 
شبکه فشار ضعیف استان هشت هزار و 235 کیلومتر بوده که در 9 ماهه امسال به 

هشت هزار و 336 کیلومتر رسیده و معادل یک درصد رشد داشته است.
گذشته  سال  در  نیز  استان  (ترانسفورماتورها)  توزیع  پست هاى  تعداد  گفت:  وى 
16هزار و 997 دستگاه بوده که امسال با رشد دودرصدى به 17هزار و 299 دستگاه 

رسیده است.
جمشیدى با بیان اینکه از نظر ظرفیت سازى در پست هاى توزیع یک درصد افزایش 
داشته ایم، گفت: در بخش ظرفیت سازى براى توسعه و برق رسانى به مشترکین جدید 

به طور میانگین در افزایش تجهیزات 1/3درصد رشد داشته ایم.
وى با اشاره به پیش بینى افزایش نه درصدى فروش انرژى تا پایان سال افزود: از نظر 
روشنایى معابر نیز در وضع مطلوبى قرارداریم و در مجموع با 216هزار و 127 چراغ 
در کل شبکه هاى فشار ضعیف تقریبا هر 28 متر از شبکه یک چراغ نصب شده داریم 

که نشان دهنده کامل بودن شبکه معابر در طول شبکه هاى ضعیف استان است.
بودن  برق دار  با  کرد:  تصریح  همدان  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق  نعمت  از  استان  در  خانوار   10 باالى  روستاهاى  تمام  روستا،   71 یک هزارو 

برخوردار هستند.
کننده  تعیین  شاخص هاى  از  یکى  داد:  ادامه  وى 
وضعیت شرکت ها محور تلفات انرژى است که شرکت 
توزیع برق همدان از 10/18درصد در سال گذشته، 
به 10/07درصد طى 9 ماهه امسال رسیده است که 

نشان دهنده کاهش نیم درصدى تلفات استان است.
شاخص هاى  توانسته ایم  اینکه  بیان  با  جمشیدى 
بخشیم،  بهبود  را  مشترکین  خاموشى  به  مربوط 
شبکه هاى  در  خاموشى ها  زمان  مدت  افزود: 
هر  براى  دقیقه   36 به  دقیقه   43 از  ضعیف  فشار 
مشترك، در پست ها از 47 دقیقه به 39 دقیقه براى 
 35/31 از  متوسط  فشار  شبکه  در  و  مشترك  هر 

دقیقه براى هر مشترك به 27/49 دقیقه 
رسیده است.

وى ادامه داد: در مجموع نرخ خاموشى در 
کل تأسیسات توزیع از یک دقیقه و 69 
ثانیه براى هر مشترك در 10 ماهه سال 
ثانیه کاهش  و 31  به یک دقیقه  جارى 
یافته است که جزء بهترین عملکردهاى 

شرکت هاى توزیع برق کشور است.
برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان همدان با اشاره به اینکه در پیک 
تابستان امسال خاموشى نداشتیم، گفت: 
در پیک بار زمستان نیز با توجه به کمبود 

سوخت نیروگاه ها، با همکارى صنایع، کمترین خاموشى را داشتیم و امیدواریم با 
کاهش مصرف 10درصدى گاز و برق از طرف مشترکین استمرار برق را براى همگان 

داشته باشیم.
وى در خصوص برنامه ریزى هاى تعمیرات گفت: با استفاده از تجهیزات نوین خط 
گرم، موفق شدیم خاموشى به ازاى هر مشترك را از 0/97 دقیقه به 0/89 دقیقه 

کاهش دهیم.
جمشیدى افزود: در سال 98 حداکثر پیک استان 694 مگاوات بود که در سال 99 
این پیک به 724/9 مگاوات رسیده که معادل 4/5درصد افزایش پیک را در شب 

داشته ایم.
تمام  کنتور  تاکنون  هوشمند  کنتورهاى  از  استفاده  راستاى  در  اینکه  بیان  با  وى 
تبدیل شده  فهام  کنتور  به  و 817 مشترك  ده هزار  تعداد  به  دیماندى  مشترکین 
است، یادآور شد: سایر کنتورها نیز معادل 61درصد از مجموع کنتورهاى منصوبه 
از 760هزار مشترك به کنتورهاى دیجیتالى تبدیل شده است که نسبت به سال 

گذشته 7/1درصد رشد داشته ایم.
تجدیدپذیر  نیروگاه هاى  خصوص  در  همدان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: در استان همدان شش نیروگاه خورشیدى با 42 مگاوات تولید و چهار 

نیروگاه مقیاس کوچک با  17/7مگاوات تولید وجود دارد.
وى یادآور شد: در بخش نیروگاه هاى خورشیدى تک انشعابى 52 مورد با مجموع 

قدرت یک هزار و 75 کیلووات ساعت نصب و بهره بردارى شده است.
جمشیدى با بیان اینکه امسال در دهه فجر یک نیروگاه خورشیدى یک مگاواتى 
افتتاح شد، گفت: تاکنون پنج نیروگاه خورشیدى قراردادهاى  آردسینا در همدان 
خرید تضمینى را با شرکت ساپا منعقد کرده و در حال انجام مقدمات ساخت هستند.

ارائه خدمات غیرحضورى گفت: از  اپلیکیشن برق من و  با اشاره به راه اندازى  وى 
ابتداى آبان ماه امسال طرح ارائه خدمات غیرحضورى برق در ایران آغاز شده و در 
ابتداى آذر ماه  نیز در شرکت توزیع نیروى برق استان همدان به طور رسمى ارائه 

خدمات حضورى ممنوع شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان تصریح کرد: با اطالع رسانى هاى 
انجام شده حدود 19 هزار و 51 مورد نصب اپلیکیشن برق من را در استان داشته ایم 
و تاکنون 41هزار و 502 خدمت غیرحضورى از این طریق ارائه شده است که موفق 

شده ایم 52درصد خدمات به صورت غیرحضورى انجام دهیم.
وى با اشاره به پویش انرژى همدلى گفت: این پویش به صورت ملى و با هدف کاهش 
مصرف برق و گاز در کشور راه اندازى شده است و شرکت کنندگان در این پویش باید 
میزان مصرف برق خود را کاهش دهند و براى این کار از مشوق ها و جوایزى نیز 

استفاده مى شود.
جمشیدى عنوان کرد: براى کاهش مصرف برق مشترکین براى اطالع رسانى حدود 
78 هزار پیامک براى مشترکینى که در محدوده 200 تا 300 کیلووات مصرف دارند 
و بیش از 30 هزار پیامک براى مشترکین بازه مصرف 300 کیلووات به باال براى 

اخطار و راهکارهاى مدیریتى مصرف ارسال شده است.
وى با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ها در راستاى مدیریت مصرف انرژى گفت: انتظار 
داریم که اصحاب رسانه استان در زمینه مدیریت بهینه مصرف برق به ما کمک کنند 

تا بتوانیم در این عرصه موفق عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان ضمن تقدیر از مشارکت و همراهى 
مردم خاطرنشان کرد: رسانه ها مى توانند کمک شایانى در آگاه سازى مشترکین در 
مقوله مدیریت مصرف برق داشته باشند و این شرکت را در تحقق اهدافش در حوزه 

مصرف هوشمندانه و آگاهانه از سوى مشترکین یارى کنند.

شیرزاد جمشیدى- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان خبر داد:
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افتتـاح 200 پـروژه در شرکت 
توزیع نیروى برق جنوب استان کرمان 
به مناسبت دهه فجر

برق  نیروى  توزیع  عمومى شرکت  روابط  گزارش  به 
جنوب استان کرمان، عبدالوحید مهدوى نیا، مدیرعامل 
حوزه  تحت  برقى  پروژه   200 افتتاح  از  شرکت  این 
عملیاتى شرکت، خبر داد و گفت: همزمان با ایام مبارك 
دهه فجر با تالش و همت کارکنان، از این پروژه ها با 

اعتبار 800میلیارد ریال بهره بردارى شد.
مهدوى نیا بیان نمود: این پروژه ها شامل برق رسانى به 
29روستاى فاقد برق، توسعه شبکه براى برق رسانى به 
بیش از 20هزار متقاضى فاقد برق، اصالح و بهینه سازى 

شبکه براى رفع افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه و اتوماسیون، است. وى افزود: در این ایام به 
29 روستاى فاقد برق تحت حوزه عملیاتى شرکت با 
اعتبارى بیش از 85میلیارد ریال برق رسانى شد و 314 

خانوار از نعمت برق بهره مند شدند.
استان  برق جنوب  نیروى  توزیع  مدیرعامل شرکت 
کرمان از اصالح و بهینه سازى 160 منطقه خبر داد و گفت: 
این اقدام براى رفع افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه، صورت مى گیرد. همچنین اتوماسیون تعداد 

32 کلید فشار متوسط با قابلیت کنترل از راه دور انجام 
شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت. به این ترتیب تعداد 
کلیدهاى 20 کیلو ولت با قابلیت اتوماسیون شرکت به 
79 دستگاه مى رسد. وى اظهار نمود: در سال جارى تا 
کنون با احداث 175 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
فشار ضعیف و  255 دستگاه پست توزیع، تعداد 22206 
مشترك جدید به خانواده بزرگ برق جنوب کرمان 
پیوستند. این تعداد، شامل برق دار نمودن  248 پمپ 

کشاورزى و  98 واحد صنعتى است.

پروژه  فجر،  مبارك  دهه  مناسبت    به 
برق رسانى، رفع افت ولتاژ، توسعه شبکه 
و روشنایى معابر با حضور معاونت محترم 
پنج  محترم  نماینده  استاندار،  عمرانى 
و  محترم  فرماندار  جنوبى،  شهرستان 
جمعى از مسئولین شهرستان افتتاح و به 

بهره بردارى رسید. 
مجازى  بیژن  عمومى،  روابط  گزارش  به 
پروژه هاى  گفت:  کهنوج  برق  امور  مدیر 
رفع افت ولتاژ با احداث خط فشار متوسط 

به طول 2251 کیلومتر، احداث خط فشار 
ضعیف به طول 19751 کیلومتر و نصب دو 
دستگاه ترانسفورماتور 100kva  و دو 
دستگاه ترانسفورماتور 50kva اجرا شده 
است. وى تصریح کرد: براى بهینه سازى 
روشنایى بلوار اصلى شهر کهنوج با نصب 
240دستگاه چراغ led و 118دستگاه پایه 
12 مترى گالوانیزه به طول چهار کیلومتر با 
اعتبار 1180 میلیارد ریال از سه راه زه تا پل 

معاذالهى اجرا شده است.

افتتاح پروژه هاى برق رسانى به مناسبت دهه مبارك فجر در شهرستان کهنوج

افتتاح پروژه هاى برق به مناسبت دهه مبارك فجر در شهرستان افتتاح پروژه هاى مدیریت برق شهرستان بردسیر به مناسبت دهه فجر
رودبار جنوب مورخ 20/11/99

و  اصالح  طـرح هاى  شـامل  پـروژه ها  این 
بهینه سازى، توسعه احداث شبکه برق با حضور 
امور  معاومت هماهنگى  بردسیر،  امام جمعه 
برق  مدیر  و  فرماندار  استاندارى،  اقتصادى 
شهرستان بردسیر افتتاح شدند. این پروژه ها 
به  ریال  میلیارد   47800 بر  بالغ  اعتبارى  با 

بهره بردارى رسیدند. 

به مناسبت دهه مبارك پروژه هاى برق رسانى به 
روستاهاى فاقد برق شهرستان رودبار جنوب و 
اصالح شبکه هاى توزیع برق با اعتبارى بالغ بر 
64006 میلیون ریال، با حضور فرماندار محترم 
شهرستان، بخشدار بخش مرکزى، مدیر برق و 
تنى چند از مدیران ادارات شهرستان و اهالى 

روستا افتتاح و به بهره بردارى رسید .

افتتـاح 378/11میلیـارد تومـان پـروژه بـرق در شهرستان عنبـرآباد
بهره بردارى از پروژه رفع افت ولتاژ و تبدیل سیم به کابل در روستاى 

امیرآباد نظریان و رحمت آباد

 به مناسبت دهه مبارك فجر

عصــر امــروز بــا حضــور محمــود رئیســى فرماندار 
شهرســتان عنبرآبــاد، بلوچــى بخشــدار مرکــزى، 
ــاون  ــارى، مع ــهردار دوس ــرق، ش ــر ب ــادجو مدی ش
کمیته امــداد و جمعــى از مســئولین، پــروژه تبدیل 

ســیم بــه کابــل و رفــع افــت ولتــاژ بــرق در 
روســتاهاى امیرآبــاد نظریــان و رحمت آبــاد 
بــه بهره بــردارى رســید. مهنــدس شــادجو 
مدیــر بــرق شهرســتان عنبرآبــاد در 
ــا دهــه  حاشــیه افتتــاح گفــت: همزمــان ب
ــان پروژه  ــارد توم ــارك فجر378/11میلی مب
ــه  ــاد ب ــتان عنبرآب ــوزه شهرس ــرق در ح ب

ــید. ــردارى رس بهره ب
ــروژه تبدیل  وى خاطرنشــان کــرد: امــروز پ
ــاژ در  ــت ولت ــع اف ــل و رف ــه کاب ــیم ب س
ــت  ــان و رحم ــاد نظری ــتاهاى امیرآب روس
ــون  ــر 450میلی ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــاد ب آب
ــا  ــى پروژه ه ــى از تمام ــه نمایندگ ــان ب توم

ــد. ــاح ش افتت
شــادجو گفــت: پــروژه هــاى بــرق عنبرآباد شــامل 
ــاژ،  ــت ولت ــع اف ــبکه و رف ــالح ش ــعه و اص توس

ــر،  ــول 54کیلومت ــه ط ــل ب ــه کاب ــیم ب ــل س تبدی
ــت  ــب هف نص

دســتگاه پســت هوایــى، دو کیلومتر شــبکه فشــار 
ضعیــف و 1500متــر شــبکه فشــار متوســط اســت 

ــد شــبکه  ــان فاق ــرق متقاضی ــن ب ــراى تامی ــه ب ک
ــده  ــام ش ــبکه انج ــدارى ش ــطح پای ــاط س و ارتب

ــت. اس

بــه مناســبت گرامى داشــت دهــه مبــارك فجــر در 
چهارمیــن روز ایــن ایــام مبــارك بــا حضــور دکتــر 
ــور  ــى ام ــت هماهنگ ــت معاون ــى سرپرس مهراب
ــدار  اقتصــادى اســتاندارى، منظــرى توکلــى فرمان
شهرســتان و نجــم الدینــى مدیربــرق 
بــه  برق رســانى  طــرح  شهرســتان، 
روســتاى مهرآبــاد از توابــع بخــش مرکــزى 
بــه نمایندگــى از 26 طــرح برق رســانى 

باعنــوان پروژه هــاى:                               
 تامیــن بــرق روســتاهاى فاقدبــرق 
مهرآبــاد، آبــادى پــده، دره نیگوئیــه، 
ــر  ــپ ناص ــور پم ــادى موت ــین آباد، آب حس
ــد  ــپ احم ــور پم ــادى موت ــلطانى، آب س

ــو  ــه ن ــتکوه قلع ــار و پش افش
 توســعه متقاضیــان فاقدبــرق روســتاهاى 

بخــش مرکــزى و بخــش صوغــان 
ــل  ــه کاب  تعویــض شــبکه ســیم مســى ب
ــا  ــان ب ــش صوغ ــه و بخ ــهر ارزوئی ــدار ش خودنگه
ــر 60 میلیــارد ریــال در شهرســتان  اعتبــارى بالغ ب

ــید. ــردارى رس ــه بهره ب ب

در هفته سى وهفتم پویش هر هفته_الف_ب_ایران دو پروژه بزرگ صنعت 
برق استان کرمان به بهره بردارى رسید

به گزارش روابط عمومى شــرکت توزیع برق جنوب 
اســتان کرمان، دو پروژه حوزه صنعت برق با حضور 

استاندار، مدیران ارشــد صنعت برق استان 
کرمان و همچنین وزیر نیرو و ســایر مقامات 
صنعت برق کشور به صورت ویدئو کنفرانس، 

افتتاح شد.
وزیر نیرو ضمن تشکر از فعالیت هاى ویژه اى 
که در استان کرمان صورت گرفته است بیان 
نمود: تا کنون 204 پروژه بــا اعتبارى بالغ بر 
55هزار میلیارد تومان در ســال 99 در قالب 
پویش هر هفته الف-ب به بهره دارى رسیده 

است.
وى اهــداف پروژه هــاى صنعت بــرق در 
استان هاى یزد و کرمان برشمرد و گفت: تامین 
برق پایدار، بهبود کیفیت برق مشــترکان، 

کاهش تلفات برق، تامین بــرق متقاضیان صنعتى، 
ایجاد اشتغال در بخش صنایع پایین دستى پست و 

کاهش خاموشى ها از جمله اهداف پروژه هاى صنعت 
برق در دو استان کرمان و یزد است.

دکتر على زینى وند اســتاندار کرمان با بیان اینکه 
41درصد مصرف برق استان در بخش صنعتى است، 

عنوان کرد: تراز مصرف و تولید استان مساوى است، 
اما با توجه به برنامه هاى توســعه اى استان در حوزه 
صنعت و معدن به ویژه جنوب، این استان نیاز 
به تولید برق بیشــتر دارد. زینى وند با اشاره 
به اینکه در حال حاضر 5237 روستا معادل 
99/7درصد روستاهاى استان کرمان برق دار 
هستند، گفت: تمام روستاهاى باالى 10 خانوار 
استان برق رسانى شــده و یا در حال تکمیل 

است.
اســتاندار کرمان ابراز داشت: منطقه کرمان 
در ذوذنقه طالیى تابش خورشید قرار گرفته 
است و مى توان برنامه هاى زیادى را در حوزه 
نیروگاه هاى خورشــیدى مد نظر داشــت و 
چون این استان مرکز تبادل انرژى در جنوب 
شرق کشور است، توجه جدى وزارت نیرو را 

مى طلبد.
زینى وند بیان داشت: در حوزه آب و برق توجه جدى 
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به استان شده و با تداوم آن ضمن خودکفایى در حوزه انرژى، امکان 
صادرات و مرکزى براى تولید برق به دیگر استان ها مى تواند باشد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اســتان کرمان نیز در آیین 
بهره بردارى طرح هاى برق اســتان کرمان گفت: امســال به رغم 
مشــکالت اقتصادى ســال پر بارى براى همکاران صنعت برق در 
کرمان رقم خورد و امروز دو پروژه ساخت وسازى با اعتبارى مجموعا 
43میلیارد تومان در قالب پویش هر هفته الف-ب-ایران افتتاح و به 

مرحله بهره بردارى مى رسد.
عبدالوحید مهدوى نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق جنوب 
اســتان کرمان در خصوص برق رسانى به 11 روســتاى فاقد برق 
تحت حوزه این شــرکت بیان نمود: تعداد 11 روستا با اعتبارى بالغ 
بر 30میلیارد ریال برق رسانى شــدند که در مجموع 128 خانوار به 

شبکه برق سراسرى وصل شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با تالش جهادگران صنعت توزیع 
نیروى برق جنوب استان کرمان تا کنون توانسته ایم با برق رسانى 
به 30795 روســتا و 144139 خانوار تا پایان سال98، رتبه دوم و 
همچنین رتبه اول کشورى در روستاهاى برق دار شده با سامانه هاى 

خورشیدى را در کشور به دست آوریم.

به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق استان 
کرمان، پروژه هاى توسعه و احداث شبکه و رفع افت ولتاژ 
شهرســتان فاریاب همزمان با دهه مبارك فجر با حضور 
امام جمعه، معاونت برنامه ریــزى فرماندارى، مدیر برق و 
سایر مسئولین شهرستان فاریاب، افتتاح و به بهره بردارى 

رسید.
حسنخانى مدیر برق شهرستان فاریاب در خصوص پروژه 
هاى افتتاح شده، بیان نمود: یک دستگاه پست50  کاوا و 
117متر شبکه فشار متوسط، 563متر شبکه فشار ضعیف ، 
3592 متر تبدیل شبکه به کابل خود نگهدار در روستاهاى 
مزرعه امام، مشاء نصراهللا حیدرى، هور سرکندرى، کهور 

دراز و گروه یک به بهره بردارى رسید.
وى افزود: پروژه هاى مذکــور از محل اعتبارات عمرانى و 

داخلى با اعتبارى بالغ بر 14000 میلیون ریال افتتاح شدند.

بهره بردارى از پروژه هاى توسعه و احداث شبکه برقرسانى و رفع افت ولتاژ 
شهرستان فاریاب

پنجمین مدیریت توزیع برق در ارومیه با حضور استاندار 
خدمات  ارائه ى  راستاى  در  شد.  افتتاح  غربى  آذربایجان 
مطلوب تر در حداقل زمان به همشهریان، پروژه ساختمان 
مدیریت توزیع برق رودکى، هم زمان با ایام اهللا مبارك دهه 

فجر با حضور استاندار آذربایجان غربى افتتاح شد.
برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل  حسن بکلو  اکبر 
آذربایجان غربى گفت: شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 
غربی با 28233,9کیلومتر شبکه توزیع و دوهزار و 820 
 1306439 به  را  خدمات رسانی  وظیفه  برق دار  روستاي 
مشترك در21 مدیریت (5 مدیریت در شهرستان ارومیه و 

16 مدیریت در سایر شهرستان ها) بر عهده دارد.
رودکى  برق  توزیع  مدیریت  ساختمان  مراسم،  ادامه  در 
با  برق رسانى  پروژه  تعداد 132  از  بهره بردارى  با  همزمان 
اعتبارى بالغ بر 156 میلیارد تومان و 26 پروژه کلنگ زنى با 

اعتبارى بالغ بر 158 میلیارد تومان کلنگ زنى توسط استاندار 
آذربایجان غربى مورد بهره بردارى قرار گرفت.

مهندس اکبر حسن بکلو گفت: 132 عنوان طرح برق رسانى 
توسط شرکت توزیع نیروى برق آذربایجان غربى با اعتبارى 
بیش از 156 میلیارد تومان افتتاح شد. وى افزود: توسعه و 
احداث دو باب ساختمان، احداث شبکه فشار متوسط هوایى 
و زمینى به طول بیش از 81 کیلومتر و توسعه و بهینه سازى 
شبکه فشار ضعیف هوایى و زمینى به طول بیش از 272 
کیلومتر از جمله طرح هاى افتتاحى در دهه فجر سال 99 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق آذربایجان غربى اظهار 
کرد: در ایام دهه فجر امسال تعداد 557 دستگاه پست هوایى 

و 2/2 کیلومتر شبکه روشنایى معابر افتتاح شد.
برق  نیروى  توزیع  شرکت  عمومى  روابط  گزارش  به 

آذربایجان غربى، مهندس اکبر حسن بکلو با بزرگداشت یاد و 
خاطره بنیان گذار فقید جمهورى اسالمى ایران حضرت امام 
خمینى(ره) و شهداى انقالب اسالمى اظهار کرد: 26 عنوان 
طرح برق رسانى به مناسبت چهل ودومین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در سطح استان آذربایجان غربى کلنگ زنى 

شد.
وى افزود: تبدیل شبکه توزیع برق مسى به کابل خودنگهدار، 
برق رسانى به روستاهاى فاقد برق به منظور توسعه خدمات 
از  روستایى  توسعه  براى  زمینه سازى  و  استانى ها  هم  به 
جمله برنامه هاى کلنگ زنى بود و بر اساس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته به روستاهاى امن کندى در شهرستان میاندوآب، 
قانى قیه درشهرستان خوى، بایزه مره و سیره میرگ در 
و  بوغلمش در شهرستان شاهین دژ  شهرستان سردشت، 

گاموس در شهرستان ماکو برق رسانى انجام خواهد شد.

اکبر حسن بکلو- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربىاکبر حسن بکلو- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربى
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مهنــدس هاجــر عبــدى گفــت: در ایــام دهــه فجــر 45 کیلومتــر 
شــبکه فشــار ضعیــف هوایــى،14 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
زمینــى، 94 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط هوایــى، 13 کیلومتــر 
ــى و  ــت هوای ــتگاه پس ــى، 240 دس ــط زمین ــار متوس ــبکه فش ش
ــن  ــید. همچنی ــردارى رس ــه بهره ب ــى ب ــت زمین ــتگاه پس 35 دس
ــد نصــب شــد. وى  ــر جدی هفت هــزارو 294 چــراغ روشــنایى معاب
ــال  ــارد ری ــن طــرح هــا را 756 میلی ــراى ای ــه شــده ب ــار هزین اعتب

ــرد. ــالم ک اع
مهنــدس عبــدى گفــت: از ابتــداى امســال تاکنــون 109 کیلومتــر 
ــه  شــبکه فشــار ضعیــف و 197 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط ب
ــن  ــت. در ای ــده اس ــزوده ش ــتان اف ــرق اس ــع ب ــبکه توزی ــول ش ط
مــدت نیــز 455 دســتگاه ترانســفورماتور بــه ظرفیــت 67 مگاولــت 
آمپــر نصــب شــده اســت. وى اضافــه کــرد: در 10 ماهــه امســال 4 
ــن شــرکت  ــه تاسیســات ای ــر ب ــزارو 442 چــراغ روشــنایى معاب ه

ــد.  ــه ش اضاف

ــا  ــت: ب ــزگان گف ــرق هرم ــروى ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
نصــب و بهره بــردارى از ایــن پروژه هــا طــول شــبکه فشــار 
ــار  ــبکه فش ــر و ش ــزارو 700 کیلومت ــه 15 ه ــتان ب ــط اس متوس
ــه  ــا اضاف ــت. ب ــش یاف ــر افزای ــزارو 370 کیلومت ــه 9  ه ــف ب ضعی
شــدن ترانســفورماتورهاى جدیــد مجمــوع ترانســفورماتورهاى در 
حــال بهره بــردارى اســتان بــه 27 هــزارو 9 دســتگاه بــه ظرفیــت 4 
هــزارو775 مگاولــت آمپــر رســید. بــه گفتــه وى، هم اکنــون 285 
هــزار چــراغ روشــنایى معابــر در ســطح اســتان روشــن اســت کــه 
ضریــب نفــوذ روشــنایى بــه شــهرها و روســتاهاى اســتان بــه میزان 

ــه اســت. ــش یافت ــى افزای ــل توجه قاب
ــزار  ــر 722 ه ــال حاض ــت: در ح ــه گف ــدى در ادام ــدس عب مهن
مشــترك از خدمــات شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتفاده 
مى کننــد کــه 15 هــزار مشــترك در ســال جــارى پذیــرش شــده 
انــد. وى تصریــح کــرد: شــبکه هاى توزیــع بــرق در گســتره وســیعى 
از اســتان هرمــزگان پراکنــده شــده کــه باتوجــه بــه اقلیــم خــاص 

افتتاح 67 طرح برق رسانى 
در استـان هرمـزگان در دهـه فجـر

اســتان و وجــود مناطق ســاحلى و کوهســتانى باعث شــده نگهدارى 
ــا چالــش جــدى روبــرو شــود.  از شــبکه و تاسیســات برق رســانى ب
ــن  ــد ای ــر مفی ــده عم ــث ش ــاحلى باع ــق س ــاالى مناط ــت ب رطوب
تاسیســات بــه یــک ســوم کاهــش یابــد و پایــدارى شــبکه را دچــار 
ــه  ــرویس ب ــا س ــود ب ــالش مى ش ــود ت ــن وج ــا ای ــد. ب ــالل کن اخت

ــد. ــدار بمان ــع تاسیســات، شــبکه پای موق
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق در بخــش دیگر از ســخنان 
ــال  ــه از امس ــرق ک ــورى ب ــات غیرحض ــه خدم ــت: ارائ ــود گف خ
اجرایــى شــده یکــى دیگــر از گام هایــى اســت کــه صنعــت بــرق بــا 
هــدف تحــول دیجیتــال و دولــت الکترونیــک برداشــته تــا خدمــات 
خــود را بــه طــور کامــل غیرحضــورى کنــد. در حــال حاضــر تمــام 
ــرق ماننــد، اســتعالم هاى برقــى، درخواســت انشــعاب،  خدمــات ب
ــه صــورت غیرحضــورى  ــر ب ــاى دیگ ــد و خدمت ه مشــترك جدی
ارائــه مى شــود و نیــازى بــه حضــور مــردم بــه ادارات بــرق یــا دفاتــر 

ــت نیســت.  پیشــخوان دول
ــق  ــد از طری ــترکان مى توانن ــرد: مش ــه ک ــدى اضاف ــدس عب مهن
درگاه هــاى خدمــات الکترونیــک ماننــد میــز خدمــت الکترونیکــى 
موجــود در ســایت اینترنتــى شــرکت توزیــع نیــروى بــرق هرمزگان 
یــا  اپلیکیشــن بــرق مــن خدمــات مــورد نیــاز خــود را غیرحضــورى 

دریافــت کننــد.
ــه صــورت غیرحضــورى گام   ــات ب ــن خدم ــه ای ــه وى، ارائ ــه گفت ب

ــه اداره هــا در  ــراى کاهــش مراجعــه مــردم ب ــرق ب مهــم صنعــت ب
ــروزى اســت. ــرایط ســخت ام ش

بهره بردارى از هفت طرح برق رسانى در قشم
ــانى  ــروژه برق رس ــت پ ــر هف ــه فج ــن روز از ده ــا دومی ــان ب همزم
ــادى  ــور اقتص ــاون ام ــدرى مع ــور حی ــا حض ــم ب ــره قش در جزی
اســتاندارى هرمــزگان بــه بهره بــردارى رســید. مدیــر برق قشــم در 
آییــن افتتــاح ایــن طرح هــا گفــت: در ایــام دهــه فجــر دو کیلومتــر 
شــبکه فشــار ضعیــف هوایى،یــک کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
زمینــى، 7 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط هوایــى و یــک کیلومتــر 
شــبکه فشــار متوســط زمینــى افتتــاح شــد. ســلمان درس خــوان 
ادامــه داد: در ایــن روز نیــز 22 دســتگاه پســت هوایى، یک دســتگاه 
ــردارى  ــه بهره ب ــر ب ــنایى معاب ــراغ روش ــى و 232 چ ــت زمین پس
ــه  ــال هزین ــارد ری ــا 49 میلی ــن طرح ه ــداث ای ــراى اح ــید. ب رس

شــده اســت. 
ــون در  ــال تاکن ــداى امس ــرد: از ابت ــح ک ــم تصری ــرق قش ــر ب مدی
جزیــره قشــم 4 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، 9 کیلومتــر شــبکه 
ــداث شده اســت.  ــع اح ــتگاه پســت توزی ــار متوســط و 31 دس فش
ــذار  ــان واگ ــه متقاضی ــتراك ب ــزارو 546 اش ــز یک ه ــال نی امس
ــا واگــذارى ایــن میــزان انشــعاب، تعــداد مشــترکین  شده اســت. ب

ــت.  ــش یاف ــزارو 370 اشــتراك افزای ــه 78 ه قشــم ب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان هرمزگان خبر داد 
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان فارس 
خبر داد:

بهره بردارى از 85 پروژه 
توزیع برق استان فارس در 
دهه مبارك فجر سال جارى 

بهره بردارى از  پروژه
توزیع برق استان فارس درتوزیع برق استان فارس در
دهه مبارك فجر سال جارى  سال جارى 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان فارس گفت: 
در راستاى طرح ملى برق امید، با یکى از بانک هاى 
قرض الحسنه استان فارس تفاهم نامه همکارى منعقد 
شد. احمدرضا خسروى، اظهارداشت: طرح ملى برق 
مدیریت  هدف  با  سال جارى  آبان ماه  ابتداى  از  امید 
مصرف برق، استفاده صحیح از منابع انرژى و حفظ 
محیط زیست، ویژه مشترکان خانگى در کل کشور به 
مرحله اجرا درآمده است که 21درصد از مشترکان برق 
خانگى استان فارس با قرارگرفتن در دسته کم مصرف 
این طرح از تخفیف 100درصدى بهاى برق، در قالب 
این طرح بهره مند مى شوند. وى با بیان اینکه همیشه 
عنوان  به  برق  مصرف  بى رویه  افزایش  از  دل نگرانى 
موضوعى هشدار دهنده به ویژه در طول تابستان و در 
نقاط اوج مصرف تابستانى مطرح بوده است، ادامه داد: 
اکنون با این تدبیر و راهکار ارائه شده از سوى دولت، 

مى توان امید داشت که طرح ملى برق امید بتواند طیف 
بیشترى از مشترکان برق خانگى را به گروه مشترکان 
کم مصرف هدایت کند و شهروندان از این ابزار تشویقى 
با  کنند. خسروى  استقبال  بهینه سازى مصرف  براى 
اشاره به اینکه براى تولید هر کیلووات ساعت برق از مبدأ 
تولید تا محل مصرف، حدود 1500دالر هزینه صرف 
برق  مصرف  بهینه سازى  براى  تالش  گفت:  مى شود، 
با طرح ملى برق امید در واقع کمک به محیط زیست، 
جلوگیرى از آلودگى هوا، صرفه جویى در هزینه تولید 
و انتقال انرژى و ایجاد ظرفیت هاى بیشتر و بهتر براى 

ارزآورى و تامین منابع است. 
فارس  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به سه  این طرح، مشترکان برق  همچنین گفت: در 
بخش کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم بندى 
از  مى شوند و تخفیف 100درصدى شامل آن دسته 

در راستاى طرح ملى برق امید صورت گرفت؛
اعطاى تسهیالت بانکى براى اصالح الگوى مصرف برق مشترکان خانگى در استان فارس 

ــه_ ــش هرهفت ــب پوی ــر و در قال ــارك فج ــه مب در ده
الــف_ب_ ایــران، 85 پــروژه توزیــع بــرق اســتان فــارس 
ــه  ــال ب ــارد ری ــدود 500 میلی ــه اى ح ــرف هزین ــا ص ب
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل  رســید.  بهره بــردارى 
ــت  ــن گرامى داش ــارس ضم ــتان ف ــرق اس ــروى ب نی
شــکوهمند  پیــروزى  ســالگرد  چهل ودومیــن 
ــن  ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــالمى ب ــالب اس انق
پروژه هــا بــا هــدف ارتقــاى قابلیــت اطمینــان 
و بهبــود و پایــدارى شــبکه، بازســازى خطــوط 
ــراى  ــاخت ب ــت و زیرس ــش ظرفی ــانى، افزای برق رس
ــنایى  ــود روش ــن و بهب ــتان، تامی ــدار اس ــعه پای توس
معابــر عمومــى و ارتقــاى بهــره ورى بــا کاهــش 

ــروى  ــا خس ــد. احمدرض ــام گرفته ان ــرق انج ــات ب تلف
بــا بیــان اینکــه بهره بــردارى از طرح هــاى مذکــور 
نقــش مهمــى در پایــدارى شــبکه، برق رســانى و توســعه 
ــزود:  ــن اســتان دارد، اف ــه مشــترکان ای خدمات رســانى ب
ــر شــبکه  ــا 90کیلومت ــن پروژه ه ــردارى از ای ــراى بهره ب ب
فشارمتوســط، حــدود 19کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
و 95دســتگاه ترانســفرماتور بــا ظرفیــت 20مگاولــت 

ــت. ــده اس ــب ش ــداث و نص ــر اح آمپ
ــارس  ــرق اســتان ف ــع نیــروى ب مدیرعامــل شــرکت توزی
همچنیــن از برق رســانى بــه هفــت روســتاى بــدون بــرق 
درســطح اســتان فــارس همزمــان بــا دهــه مبــارك فجــر 
انقــالب اســالمى بــا اعتبــارى بالــغ بــر 27میلیــارد ریــال 
ــا احــداث حــدود  ــن تعــداد روســتا ب ــزود: ای خبــرداد و اف
14کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، بیــش از دوکیلومتــر 

ــى  ــف و هشــت دســتگاه پســت هوای شــبکه فشــار ضعی
ــداد  ــه تع ــروى ب ــدند. خس ــد ش ــرق بهره من ــت ب از نعم
مشــترکان بــرق اســتان نیــز اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
در ســال جــارى بــا اضافــه شــدن تعــداد بیــش از 18500 
مشــترك بــه شــبکه، اکنــون تعــداد کل مشــترکان 
ــترك  ــزار مش ــدود 992 ه ــه ح ــارس ب ــتان ف ــرق اس ب

رسیده اســت.
ــان  ــا بی ــه ســخنان خــود ب ــام مســئول در خاتم ــن مق ای
اینکــه ویــروس کرونــا تاثیــرى بــر خدمات رســانى 
ــان خــدوم و  ــت: کارکن ــن شــرکت نداشــته اســت، گف ای
ــه صــورت شــبانه روزى  ــرق اســتان، ب تالشــگر صنعــت ب
ــن در  ــدار و مطمئ ــرق پای ــن ب ــا تامی ــا ب ــند ت در تالش
ــایش  ــاه و آس ــم آوردن رف ــانى و فراه ــوه خدمات رس نح

ــود. ــى وارد نش ــتان خلل ــر اس ــترکان در سراس مش

شرکت توزیع نیروى برق استان فارس

ــى  ــف و هشــت دســتگاه پســت هوای شــبکه فشــار ضعی
ــداد  ــه تع ــروى ب ــدند. خس ــد ش ــرق بهره من ــت ب از نعم
مشــترکان بــرق اســتان نیــز اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 

مشــترك بــه شــبکه، اکنــون تعــداد کل مشــترکان 
ــترك  ــزار مش  ه

ــان  ــا بی ــه ســخنان خــود ب ــام مســئول در خاتم ــن مق ای
اینکــه ویــروس کرونــا تاثیــرى بــر خدمات رســانى 
ــان خــدوم و  ــت: کارکن ــن شــرکت نداشــته اســت، گف ای
ــه صــورت شــبانه روزى  ــرق اســتان، ب تالشــگر صنعــت ب
ــن در  ــدار و مطمئ ــرق پای ــن ب ــا تامی ــا ب ــند ت در تالش
ــایش  ــاه و آس ــم آوردن رف ــانى و فراه ــوه خدمات رس نح

مشترکان خانگى کم مصرف است که در ماه هاى گرم سال 
در مناطق عادى و گرمسیرى بین 100 تا 400 کیلووات 
ساعت  کیلووات   80 مناطق  کلیه  غیرگرم  ماه هاى  در  و 
مصرف کنند و در این صورت است که هزینه برق مصرفى 
براى مصرف کنندگان در گروه کم مصرف، رایگان محاسبه 

مى شود. 
خسروى تصریح کرد: چنانچه مشترکان خوش مصرف نیز 
بتوانند با یک پله بهینه سازى مصرف، خود را به مشترکان 
کم مصرف برسانند، مى توانند مشمول طرح ملى برق امید 
شوند و همچنین مشترکان پرمصرف بهتر است خود را به 
از  تا  برسانند  کم مصرف  یا  مشترکان خوش مصرف  طیف 
مزایاى طرح ملى برق امید و تخفیف هاى وزارت نیرو بهره مند 
شوند. این مقام مسئول در بخش دیگرى از سخنان خود به 
انعقاد تفاهم نامه با یکى از بانک هاى قرض الحسنه در استان 
فارس اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح، بانک متعهد 
مى شود تا با پرداخت تسهیالت بهینه سازى وسایل پرمصرف 
برقى مانند یخچال، کولر و سایر لوازم برقى، شهروندان را 
به سمت بهینه سازى وسایل برقى و استفاده از تسهیالت 
قرض الحسنه تشویق نماید که سطح تسهیالت در این طرح 
به ازاى هر متقاضى حدود400میلیون ریال است و به صورت 

قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروى برق استان فارس با بیان اینکه در این 
طرح، کارشناسان با بررسى وسایل برقى و ارزیابى وضعیت 
فعلى این وسایل، تشخیص مى دهند که متقاضى از طرح 
یاد شده استفاده نماید اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه 
همچنین مشترکان پرمصرف مى توانند از سطح تسهیالت  
400 میلیون ریالى قرض الحسنه بانک استفاده نموده و با 
نصب سامانه هاى تولید انرژى خورشیدى بر پشت بام ها در 
تولید انرژى، بهینه سازى مصرف و کاهش آلودگى محیط 

زیست سهیم شوند. 
این مقام مسئول، هدف از اجراى این طرح را اصالح الگوى 
مصرف برق مشترکان خانگى و آموزش مشترکان پرمصرف 
و  خوش مصرف  مشترکان  گروه هاى  در  قرارگرفتن  براى 
درنهایت کم مصرف دانست و گفت: بیشترین میزان مصرف 
لباسشویى، ماشین  برق خانوارها مربوط به کولر، ماشین 
گونه  این  مشترکان  اگر  که  است  آبگرمکن  و  ظرفشویى 
وسایل را به طور منظم سرویس و همواره در بهترین حالت 
از آن ها نگهدارى و استفاده کنند یا با وسایل نو با بهره مندى 
از تسهیالت اعطایى این بانک جایگزین نمایند، مى توانند 

مصرف برق خود را به میزان قابل توجهى کاهش دهند. 

ساخت سامانه جامع هوشمندسازى بارهاى کنترل پذیر در راستاى طرح ملى برق امید

مدیـرعامـل شـرکت توزیـع 
نیــروى بـرق استـان فارس 
طرح  راستاى  در  گفت: 
ملى بـرق امیــد، سـامـانه 
هوشمنـدســـازى  جامـع 
با  کنترل پذیر،  بــارهاى 
همکارى شرکت کارخانجات 
 ،(ITMC) ایران  مخابراتى 
ساخته و وارد مرحله تولید 
با  خسروى  احمدرضا  شد. 
بیان اینکه این سامانه کامال 
در داخل استان تولید شده 

است، اظهار داشت: سامانه مذکور بر اساس بستر اینترنت 
توسط  کشور  در  بار  اولین  براى  و  شده  پیاده سازى  اشیاء 
متخصصین استان فارس، با همفکرى نخبگان این شرکت 
و شرکت دانش بنیان کارخانجات مخابراتى ایران به منظور 
خسروى،  شده است.  ساخته  برق  مصارف  هوشمندسازى 
رصد لحظه اى میزان مصرف مشترکان را از جمله مزیت هاى 
این سیستم هوشمند برشمرد و خاطرنشان کرد: این سامانه 
درآینده براى حفظ منابع ملى و محیط زیست کشور نیز بسیار 
حائز اهمیت خواهد بود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق 
استان فارس، کارکرد اصلى این سامانه را براى اداره هایى که 
بیش از اندازة استاندارد و در ساعات غیرادارى مصرف کننده 
جامع  سامانه  گفت:  و  کرد  توصیف  مناسب  هستند،  برق 
هوشمندسازى بارهاى کنترل پذیر، قابل نصب بر روى تمامى 
کنتورهاى برق کنونى است و به صورت اتوماتیک و دستى قابل 

مدیریت است. وى یادآورشد: چنانچه مشترك در ساعات اوج 
مصرف بیش از مقدار تعیین شده مصرف انرژى داشته باشد، 
ابتدا اخطار دریافت کرده و در صورت تکرار، از مدار انرژى برق 
براى مدت زمان هاى تعیین شده، خارج خواهد شد. خسروى 
همچنین اظهار داشت: ارسال پیام هاى اخطار نیز به صورت 
پیام هاى هشدارى رایگان بر روى گوشى هاى هوشمند صورت 
مى گیرد و از سیستم پیام کوتاه استفاده نمى شود. این مقام 
مسئول در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه همه مشترکان برق 
(ادارى، تجارى، خانگى و ...) مى توانند از این سامانه مبتنى بر 
وب استفاده کنند و وسایل سرمایشى و گرمایشى خود را از راه 
دور کنترل کنند، ابراز امیدوارى نمود: با بهره گیرى از این سامانه 
هوشمند و با آگاه سازى اثربخش، مشترکان برق به ویژه بخش 
خانگى بتوانند با مصرف بهینه برق و جلوگیرى از هدررفت 

انرژى از مزایاى طرح ملى برق امید بهره مند شوند.
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شاخص هاي سالمت مصرف انرژي است.
اردکانیان تاکید کرد: انرژي برق با هزینه باال تولید 
شده و منابع آن سوخت هاي فسیلی و تجدیدناپذیر 
اســت، و یکی از بهترین موارد مصرف، در شرایطی 
اســت که منجر به تولید و افزایش ثروت شده و به 
شرایط اشتغال و اقتصاد استان و منطقه کمک کند. 

رجبی مشهدي معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي 
شــرکت توانیر ضمــن ارائه گــزارش پروژه هاي 
انجام شــده به وزیر نیرو، تصریح کرد: ســه طرح 
بهینه  سازي شبکه برق شــامل بهینه سازي شبکه 
و کاهش تلفات سیم مســی به کابل خودنگهدار، 
هوشمندســازي و طــرح ضعف ولتــاژ و اجراي 
پروژه هاي توسعه و احداث و روشنایی معابر عالوه 

بر پروژه برق رســانی به چهار روستاي شیرمیشه، 
میناب، لهجبین و ســرخه دیزج با هدف تامین برق 
روستایی 65 خانوار با سرمایه گذاري 608میلیارد 

ریال به بهره برداري رسید.
وي افزود: بیش از 75درصد از انرژي برق اســتان 
زنجــان در بخــش صنعتی و کشــاورزي مصرف 
می شود، در این اســتان 17 مشترك صنعتی بزرگ 
و 9 شهرك صنعتی  با ظرفیت حدود 945 مگاوات 

مشغول فعالیت هستند.
مراسم افتتاح پروژه هاي شرکت توزیع نیروي برق 
اســتان زنجان و برق منطقه اي زنجان توسط دکتر 
حقیقی اســتاندار زنجان به نیابت وزیــر نیرو و با 

دستور وي از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان، همزمان با هفته سی وهشتم پویش 
هرهفته_الف_ب_ایران هشــت پــروژه ي بزرگ 
توزیع برق استان زنجان به ارزش 706 میلیارد ریال 
با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو به صورت وبینار، 
دکتر حقیقی استاندار زنجان و دکتر رجبی مشهدي 
معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي شرکت توانیر، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان افتتاح 

شد.
اردکانیان وزیر نیرو شاخص 75درصد انرژي استان 
زنجان را که در حوزه صنعت و کشــاورزي مصرف 
می شــود، دلگرم کننده عنوان کــرد و افزود: این 
میزان مصرف در بخش صنعت و کشاورزي، یکی از 

افتتاح هشت پروژه در توزیع نیروى برق استان زنجان 

گوناگون و جنگ تحمیلی که بارها زیرساخت هاي این 
صنعت را هدف قرار داده بود با سختکوشی و توانمندي 
بزرگ مردان این صنعت هم اکنون سربلند در جایگاهی 
قابل قبول در منطقه و جهان قرار دارد و این سربلندي و 

عزت جز با سخت کوشی حاصل نشده است.
زنجان  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  گفت:  وي 
سه شاخصه مهم را در چشم انداز استراتژیک 1404 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان ترسیم نموده 
است که، رساندن میانگین خاموشی هر مشترك در 

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در سال99

1188 طرح قالب 8 پروژه عملیاتى عظیم با اعتبارى بالغ بر 706 میلیار د به بهره برداري  رسد

زنجان  استان  برق  نیروي  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بر  بالغ  اعتباري  با  برق  توزیع  افتتاح 1188پروژه  از 
سالگرد  چهل ودومین  با  همزمان  ریال  706میلیارد 

پیروزي انقالب اسالمی در استان زنجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، علیرضا علیزاده پیشرفت هاي حاصل شده در 
صنعت برق کشور را یکی از بزرگترین دستاوردهاي 
برق کشور  افزود: صنعت  و  دانست  اسالمی  انقالب 
تحریم هاي  وجود  با  انقالب  نخستین  سال هاي  در 

سال به 140دقیقه، حذف مراجعه حضوري متقاضایان 
و مشترکان با استفاده از فناوري هاي نوین و کاهش 
تلفات انرژي برق به کمتر از 4درصد، از هدف گذاري این 
استراتژي است و البته هم اکنون شرکت توزیع نیروي 
برق زنجان در سال 99 عالوه بر ارائه 100درصدي خدمات 
به صورت غیرحضوري در هر کدام از این شاخصه ها 
جایگاه باالیی در سطح کشور دارد و می توان گفت استان 

زنجان یکی از استان هاي سرآمد در صنعت برق است.
زنجان  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: تعداد مشترکان برق استان زنجان در سال 
57 حدود 47هزار نفر بود که در 42 سال پس از پیروزي 
انقالب اسالمی این آمار با جهش حدود 10 برابري به بیش 
از 470هزار مشترك در استان زنجان رسیده است، در 
سال 56 فقط هفت روستاي استان از نعمت برق برخوردار 
بود ولی خوشبختانه با پیروزي انقالب اسالمی و نگاه ویژه 
نظام مقدس جمهوري اسالمی به روستا ها شاهد رشد 
128برابري و برخورداري 100درصدي روستاهاي باالي 

10خانوار استان از نعمت برق هستیم.

علیرضا علیزاده با اشاره به اینکه کشاورزي در استان 
یکی از صنایع اصلی و مادر است گفت: پیش از انقالب 
فقط هفت چاه آب در استان برق دار بود ولی اکنون 
بیش 6712 چاه آب کشاورزي و صنعتی در استان 
برق دار هستند و این یکی از مهم ترین دالیل پیشرفت 
کشاورزي استان نسبت به سال هاي پیش از انقالب 
است که به آبادانی روستاها و رونق گرفتن کشاورزي در 

استان منجر شده است.
علیزاده، صنعت برق را زیربناي پیشرفت هاي مختلف 
از  70درصد  از  بیش  هم اکنون  گفت:  و  کرد  عنوان 
برق استان در دو زمینه زیربنایی صنعت و کشاورزي 
مصرف می شود که نشان دهنده تاثیر گذاري صنعت 
برق در توسعه صنعتی، رونق اقتصادي و رفاه اجتماعی 
استان زنجان است و می توان گفت براي پیشرفت در هر 
زمینه اي باید نخست زیرساخت هاي انرژي برق را در 

آنجا برپا کرد.
وي با اشاره به بهر ه برداري از 1188پروژه توزیع برق در 
فجر امسال گفت: این پروژه هاي در بخش هاي مختلف 
توزیع برق در نقاط مختلف استان به بهره برداري خواهد 
رسید. در حالی که در هفته دولت 99 نیز ما شاهد 
بهره برداري از 378 پروژه مختلف توزیع برق استان 
بودیم و این 1188 پروژه آمار افتتاح پروژ هاي شرکت 

توزیع را به بیش از 1550 پروژه در سال 99 خواهدرساند 
که رکورد کم نظیري در صنعت برق کشور است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان افزود: 
این 1188پروژه با اعتباري بالغ بر 706میلیارد ریال به 
انجام رسیده که از این تعداد 300 پروژه در شهرستان 

ابهر، 253پروژه در  زنجان، 155پروژه در شهرستان 
شهرستان خدابنده، 207پروژه در شهرستان خرمدره، 
54 پروژه در شهرستان ایجرود، 66 پروژه در شهرستان 
سلطانیه، 82 پروژه در شهرستان طارم و 71 پروژه در 

شهرستان ماهنشان به بهره برداري رسید.

با استقرار طرح هما تمامی عملیات و فرآیندهاي 
ثبت خاموشی تا رفع آن توسط نواحی و گروه هاي 
طریق  از  و  هوشمند  کامال  صورت  به  عملیاتی 
درگاههاي ارتباطی متنوع در شرکت توزیع برق 

زنجان به صورت یکپارچه انجام می شود. 
به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق 
استان زنجان، علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل این شرکت از اجراي طرح "هما" در آینده 

نزدیک خبر داد .
مراکز  علیزاده در خصوص طرح هوشمند سازي 

از  برق کشور گفت: یکى  توزیع  اتفاقات شرکت هاي 
رسالت اصلى شرکت هاى توزیع برق، رویه هاى اجرایى 
و فرایندهاى جارى در امور دیسپاچینگ و فوریت هاى 
برق براى پایدارى و کیفیت برق رسانى به مشترکین 
است. وى ادامه داد: مدیریت کاهش زمان خاموشى، 
رفع خطر و ایمن سازى برعهده شرکت توزیع برق استان 
زنجان است و با توجه به اینکه بخش بزرگى از اشکاالت 
شبکه توزیع برق بر پایه گزارشات مشترکین و همچنین 
است،  شناسایى  قابل  شبکه  مانیتورینگ  تجهیزات 
استفاده از الگوریتم هاى هوش ماشین مى تواند باعث 
افزایش دقت و سرعت در خدمات رسانى و استفاده بهتر 

از منابع گردد.
وى تاکید کرد: براى محاسبه این شاخص ها الزم است 
داده هاى مربوط به خاموشى با دقت و کیفیت باال ثبت 
گردد و این امر تنها با حذف یا محدودسازى عامل انسانى 
در ثبت داده هاى خاموشى میسر است.  علیزاده تصریح 

کرد: با استقرار طرح هما تمامی عملیات و فرآیندهاي 
گروه هاي  و  نواحی  توسط  آن  رفع  تا  خاموشی  ثبت 
عملیاتی به صورت کامالً هوشمند و از طریق درگاه هاي 
ارتباطی متنوع در شرکت توزیع برق زنجان به صورت 

یکپارچه انجام می گیرد.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان در طرح 
شبکه  در  مشترکین  موقعیت  شناسایی  امکان  هما 
برق (از طریق سامانه هاي اطالعاتی GIS)، شناسایی 
خاموشی هاي با برنامه و بی برنامه در شبکه تا اعالم حادثه 
و اعزام خودروهاي عملیاتی به محل حادثه (از طریق 
سامانه موقعیت یاب مکانی)، تماماً به صورت مکانیزه، 
فراهم  انسانی  اپراتورهاي  دخالت  بدون  و  هوشمند 
شده است. وى اظهار کرد: این مراکز به عنوان بازو هاي 
اجرایی در عملیات تعمیر و نگهداري شبکه به هنگام 
بروز خاموشی نقشی تعیین کننده در رضایت مشترکین 
شبکه دارند. مدیرعامل با اشاره به اهمیت اجراى طرح 

هما افزود: ارسال خودکار خاموشی ها به تبلت و 
رفع  گزارش  تکمیل  امکان  پایدار،  مستندسازي 
خاموشی فشار متوسط، فشار ضعیف و روشنایی 
معابر در تبلت به صورت آنالین، کاهش تماس هاي 
بیسیم اپراتوري، مانیتورینگ لحظه اي خودرو ها بر 
روي نقشه، شناسایی نزدیک ترین خودرو به محل 
حادثه و مشاهده خودرو ها بر روي نقشه در تلفن 
مزایاي  دیگر  از  متقاضی  توسط  هوشمند  همراه 

هوشمندشدن مراکز اتفاقات برق خواهد بود.

طرح هما در زنجان اجرا مى شود
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پروژه هاى 
ساخت و ساز

طرح ها و 
پروژه هاى 
قابل افتتاح

دستاورد هاى 
دولت تدبیر و 

امید

دستاوردهاى شاخص خدمت رسانى شرکت 
توزیع نیروى برق استان  یزد در دهه مبارك فجر

ــردارى  ــل افتتــاح و بهــره ب اهــم پــروژه هــاى قاب
شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان یــزد در دهه 

مبــارك فجــر

                          تعداد پروژه : 94
                          مبلغ پروژه : 534090 میلیون ریال

                        احداث 32 کیلومتر شبکه فشار متوسط
                       احداث 125 کیلومتر شبکه فشار ضعیف

                      نصب 76 دستگاه ترانس
                      نصب 3294 دستگاه چراغ

                      و برقرسانى به 8 روستا

فعالیت هــاى شــاخص در راســتاى خدمت رســانى 
بــه مــردم 

  برقرســانى بــه 946 روســتاى اســتان  از 997 
روســتاى کل و برخــوردارى 99,7 درصــد خانوارهــاى 

ــرق  ــت ب ــتان از نعم ــتایى اس روس

  برقـدار بـودن2203 حلقـه 
چـاه کشـاورزى از مجمـوع 2288 
چـاه در کل اسـتان و برخـودارى 
96,3 درصـد چاه هـاى اسـتان  از 

نعمـت بـرق 
 راه انـدازى دیسـپاچینگ نوین 
و اتوماسـیون تجهیـزات شـبکه 
توزیع با هدف دسترسـى سـریع به 
محـل عیب در شـبکه و رفع بموقع 
آن ، مدیریـت وضعیـت شـبکه ها 

 سـرویس و اصـالح شـبکه بـه 
روش  خـط گـرم بـدون اعمـال 

خاموشـى بـه مشـترکین
  کاهـش نـرخ خاموشـى بـه 64 دقیقـه  بـه ازاى هـر 
مشـترك در اسـتان در مقایسـه با میانگین کشورى که  

600 دقیقـه بـه ازاى هر مشـترك اسـت 

ــخگویى  ــور پاس ــه منظ ــامانه AVR ب ــدازى س راه ان
هوشــمند و بــدون نیــاز به اپراتــور در 
ســامانه 121جهــت خدمت رســانى 
و پاســخگویى مطلوب به مشــترکین 
از طریــق مرکز اســتان و پاســخگویى 
بــه تمــام شهرســتان ها بصــورت 

ــبانه روزى ش

اهم افتخارات شرکت :
 کســب رتبــه برتــر ارزیابــی 
و بیــن  ت نیــر ر ا ز د و عملکــر
شــرکتهاي توزیــع بــرق کشــور طــى 
چهــار ســال متوالــى 91 تــا 94 

ــرد ادارات  ــی عملک ــگاه اول در ارزیاب ــب جای   کس
اســتان تحــت عنــوان جشــنواره شــهید رجایی اســتان 

در طــى دو ســال متوالــى  98  و 99 
ــر در تحقــق اهــداف پویــش هــر    کســب رتبــه برت

ــران ــف - ب- ای ــه ال هفت
ــش  ــار و کاه ــک ب ــش پی ــه اول کاه ــب رتب   کس
تلفــات در بیــن شــرکت هاى توزیــع بــرق کشــور 
  تدویــن فهرســت بهــاى واحــد پایــه رشــته توزیــع 
نیــروى الکتریکــى در ســطح کشــور بــراى اولیــن بــار 
توســط شــرکت توزیــع بــرق اســتان یــزد در ســال 98 
ــى و  ــاى طراح ــهیل در کاره ــفافیت و تس ــاد ش و ایج

ــور ــرق کش ــع ب ــبکه هاى توزی ــداث ش اح
ــازى  ــاى مج ــت در فض ــر  فعالی ــه  برت ــب رتب  کس
ــط عمومــى هــاى وزارت  در نخســتین جشــنواره رواب

ــرو  در ســال 98 نی
  کســب  رتبــه نخســت در رشــته اینفوگرافــى ، 
پژوهــش و افکارســنجى و نمایشــگاه و تبلیغــات بیــن 
ــال 98 ــرو در س ــه وزارت نی ــاى زیرمجموع ــرکت ه ش

دستاوردهاى شاخص خدمت رسانى شرکت 
توزیع نیروى برق استان  یزد در دهه مبارك فجر
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سعید بهادیوند چگینى ضمن گرامى داشت  ایام اهللا دهه مبارك فجر درسال جهش تولید 
و با تالش وافر کارکنان شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین و به منظور خدمت رسانى 
بیشتر به مردم شریف و شهید پرور استان گفت:  همزمان با دهه مبارك فجر، تعداد 105 
پروژه ى شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین و نُه پروژه ى نیروگاهى در بخش خصوصى 

شهرستان هاى قزوین، البرز تاکستان،  بوئین زهرا، آبیک و آوج به بهره بردارى رسید.
وى در ادامه افزود: از مجموع پروژه هاى مذکور در شهرستان قزوین40، تاکستان 15، آبیک 

12، آوج 10، البرز 9، بوئین زهرا 15، محمدیه 13 پروژه به بهره بردارى رسید. 
که  مشخصات کامل وگزارش تفصیلى پروژه هاى مذکور در تارنماى این شرکت به نشانى 

www.qazvin-ed.co.ir در دسترس است.
مهندس بهادیوند چگینى  در ادامه به  عملکرد شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین پس 
از پیروزى انقالب شکوهمند اسالمى ایران تا پایان آذرماه اشاره کرد و افزود: در اکثریت 
شاخص ها رشد چشمگیر داشته ایم از جمله در تعداد پست هاى برق  1974درصد، تعداد 
چراغ هاى روشنایى معابر 1361درصد، تعداد روستاهاى برق دار 1061درصد، مصرف انرژى 
برق 769درصد، تعداد مشترکین 672درصد، طول خطوط 397درصد، حداکثر پیک بار 
همزمان 365درصد و ظرفیت پست ها 273درصد نسبت به قبل از انقالب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین در زمینه انرژى هاى نو گفت:  تمامى 
اقدامات در زمینه انرژى هاى نو بعد از انقالب انجام شده از جمله در زمینه نیروگاه هاى تولید 
پراکنده تاکنون 185 موافقت نامه احداث با ظرفیت 612مگاوات منعقد و 48 پروانه با ظرفیت 
164مگاوات صادر و 18 قرارداد با ظرفیت 90/8مگاوات مبادله شده و 19 واحد با ظرفیت 
96مگاوات در حال بهره بردارى است. در مورد انرژى بادى تاکنون  17 موافقت نامه ى احداث 
با ظرفیت 579مگاوات و 11 پروانه ى احداث با 338مگاوات صادر و 16 قرارداد با ظرفیت 
248مگاوات مبادله شده و سه واحد با ظرفیت 178مگاوات در حال بهره بردارى است. در 
مورد انرژى خورشیدى تاکنون 33  موافقت نامه ى احداث با ظرفیت 230مگاوات و 23 
پروانه ى احداث با ظرفیت 143مگاوات صادر و 10 قرارداد با ظرفیت 39مگاوات مبادله شده 
است و سه واحد با ظرفیت 4مگاوات در حال بهره بردارى است. مهندس بهادیوند  چگینى 
در خصوص اقدامات شاخص شرکت در سال جارى گفت:  پیاده سازى پروژه ى ریزشبکه ها 
به صورت پایلوت در استان، پیاده سازى کنترل روشنایى معابر با استفاده از اینترنت اشیاء به 
صورت پایلوت در استان قزوین، پیاده سازى اتوماسیون شبکه با نصب کلیدهاى داراى قابلیت 
قطع و وصل از راه دور، عبور موفق از پیک با تابستان سال جارى، استقرار سیستم تعمیرات 

و نگهدارى شبکه (pm) به صورت مکانیزه، کاهش حوادث ناشى از کار 
با انجام سیستم مدیریت ایمنى و بهداشت شغلى (HSE)، افزایش 

دقت در سیستم پیش بینى نیاز مصرف بازار برق،  بهره بردارى از اولین سامانه پلتفرم  نوین 
هوشمند در صنعت برق با عنوان پرتو، ایجاد امکان ارائه ى خدمات غیرحضورى به مشترکین 
از طریق سامانه برق من، اجراى موفق طرح ملى برق امید در سطح استان و برگزارى موفق 
مانورهاى جهادى بازسازى و بهسازى شبکه هاى فرسوده ى برق استان و تعدیل روشنایى 
معابر در چند مرحله و در مناطقى چون شهرك صنعتى لیاء، کوهین و سایر شهرهاى استان 

از جمله مهم ترین اقدامات این شرکت درسال جارى است.
وى در پایان  با اشاره به ارزیابى هاى انجام شده از عملکرد این شرکت در سطح ملى و 
استانى افزود: همکاران شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین 24 ساعته مشغول ارائه 
خدمات به مشترکین برق و مردم شریف استان بوده و در راستاى جلب رضایت مندى و 
تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندى بیش از پیش تالش مى کنند و این شرکت 
در ارزیابى هاى سطح ملى و استانى همواره حائز رتبه هاى برتر شده است از جمله مى توان 
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابى ستاد اقامه نماز استان، کسب  رتبه برتر در ارزیابى 
عملکرد مدیران دفاتر حراست شرکت هاى تابعه وزارت نیرو، کسب عنوان موفق برترین رده 
در سطح ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه امام حسن (ع) در جشنواره مالک اشتر و کسب 
رتبه دوم دفتر روابط عمومى در حوزه فرهنگ سازى و آموزش همگانى دومین دوره جشنواره 

ارزیابى عملکرد دفاتر روابط عمومى وزارت نیرو را نام برد.
 در پایان  الزم است از  همه همکاران عزیز ، خدوم و کوشاى شرکت توزیع برق که در 
تمام نقاط استان شبانه روز براى تداوم جریان برق مطمئن و پایدار تالش مى کنند و از مردم 
گرانقدر و شهید پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکارى الزم را همواره 

با این شرکت داشته اند (به ویژه در ایام پیک بارتابستان سال جارى) تقدیر و تشکر نمایم.
قابل توجه مشترکین ارجمند، بانصب سامانه موبایلى برق من کلیه خدمات قابل ارائه شرکت 
توزیع نیروى برق استان قزوین از جمله ثبت خاموشى، مشاهده صورتحساب و پرداخت 
آن، ثبت خسارت وارده به مشترکین و... قابل ارائه است. براى دریافت این سامانه به سایت 
شرکت توزیع برق استان قزوین به نشانى :www.qazvin-ed.co.ir یا نرم افزار کافه بازار 
و یا سایت برق امید به نشانى www.bargh-omid.ir  مراجعه و ضمن دریافت این سامانه 

و ثبت شناسه 13 رقمى انشعاب خود، از کلیه خدمات بهره مند شوید.

بهـره بردارى از یکصـد و چهارده 
پروژه ى صنعت برق استان قزوین در 

دهه مبارك فجر

273درصد و ظرفیت پست ها 273درصد و ظرفیت پست ها 273درصد نسبت به قبل از انقالب افزایش یافته است.درصد نسبت به قبل از انقالب افزایش یافته است. 365همزمان 365همزمان 365
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین در زمینه انرژى هاى نو گفت:  تمامى مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان قزوین در زمینه انرژى هاى نو گفت:  تمامى 
اقدامات در زمینه انرژى هاى نو بعد از انقالب انجام شده از جمله در زمینه نیروگاه هاى تولید اقدامات در زمینه انرژى هاى نو بعد از انقالب انجام شده از جمله در زمینه نیروگاه هاى تولید 
48مگاوات منعقد و 48مگاوات منعقد و 4848 پروانه با ظرفیت  612 موافقت نامه احداث با ظرفیت 612 موافقت نامه احداث با ظرفیت 612 185پراکنده تاکنون 185پراکنده تاکنون 185
8 قرارداد با ظرفیت 8 قرارداد با ظرفیت 90/8مگاوات مبادله شده و 19 واحد با ظرفیت  18مگاوات صادر و 18مگاوات صادر و 18 164
17مگاوات در حال بهره بردارى است. در مورد انرژى بادى تاکنون  17مگاوات در حال بهره بردارى است. در مورد انرژى بادى تاکنون  17 موافقت نامه ى احداث  موافقت نامه ى احداث  96
16مگاوات صادر و 16مگاوات صادر و 16 قرارداد با ظرفیت  قرارداد با ظرفیت  338 پروانه ى احداث با 338 پروانه ى احداث با 338 با ظرفیت 579مگاوات و 11
178مگاوات مبادله شده و سه واحد با ظرفیت 178مگاوات مبادله شده و سه واحد با ظرفیت 178مگاوات در حال بهره بردارى است. در مگاوات در حال بهره بردارى است. در  248
مورد انرژى خورشیدى تاکنون 33  موافقت نامه ى احداث با ظرفیت 230230مگاوات و 23

39 قرارداد با ظرفیت 39 قرارداد با ظرفیت 39مگاوات مبادله شده مگاوات مبادله شده  143پروانه ى احداث با ظرفیت 143پروانه ى احداث با ظرفیت 143مگاوات صادر و 10
4است و سه واحد با ظرفیت 4است و سه واحد با ظرفیت 4مگاوات در حال بهره بردارى است. مهندس بهادیوند  چگینى مگاوات در حال بهره بردارى است. مهندس بهادیوند  چگینى 
در خصوص اقدامات شاخص شرکت در سال جارى گفت:  پیاده سازى پروژه ى ریزشبکه ها در خصوص اقدامات شاخص شرکت در سال جارى گفت:  پیاده سازى پروژه ى ریزشبکه ها 
به صورت پایلوت در استان، پیاده سازى کنترل روشنایى معابر با استفاده از اینترنت اشیاء به به صورت پایلوت در استان، پیاده سازى کنترل روشنایى معابر با استفاده از اینترنت اشیاء به 
صورت پایلوت در استان قزوین، پیاده سازى اتوماسیون شبکه با نصب کلیدهاى داراى قابلیت صورت پایلوت در استان قزوین، پیاده سازى اتوماسیون شبکه با نصب کلیدهاى داراى قابلیت 
قطع و وصل از راه دور، عبور موفق از پیک با تابستان سال جارى، استقرار سیستم تعمیرات قطع و وصل از راه دور، عبور موفق از پیک با تابستان سال جارى، استقرار سیستم تعمیرات 

و نگهدارى شبکه (pm) به صورت مکانیزه، کاهش حوادث ناشى از کار 
با انجام سیستم مدیریت ایمنى و بهداشت شغلى (HSE)، افزایش 

) به صورت مکانیزه، کاهش حوادث ناشى از کار 
)، افزایش 

رتبه دوم دفتر روابط عمومى در حوزه فرهنگ سازى و آموزش همگانى دومین دوره جشنواره رتبه دوم دفتر روابط عمومى در حوزه فرهنگ سازى و آموزش همگانى دومین دوره جشنواره 
ارزیابى عملکرد دفاتر روابط عمومى وزارت نیرو را نام برد.ارزیابى عملکرد دفاتر روابط عمومى وزارت نیرو را نام برد.

 در پایان  الزم است از  همه همکاران عزیز ، خدوم و کوشاى شرکت توزیع برق که در  در پایان  الزم است از  همه همکاران عزیز ، خدوم و کوشاى شرکت توزیع برق که در 
تمام نقاط استان شبانه روز براى تداوم جریان برق مطمئن و پایدار تالش مى کنند و از مردم تمام نقاط استان شبانه روز براى تداوم جریان برق مطمئن و پایدار تالش مى کنند و از مردم تمام نقاط استان شبانه روز براى تداوم جریان برق مطمئن و پایدار تالش مى کنند و از مردم تمام نقاط استان شبانه روز براى تداوم جریان برق مطمئن و پایدار تالش مى کنند و از مردم 
گرانقدر و شهید پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکارى الزم را همواره گرانقدر و شهید پرور استان قزوین که با مدیریت در مصرف برق همکارى الزم را همواره 

با این شرکت داشته اند (به ویژه در ایام پیک بارتابستان سال جارى) تقدیر و تشکر نمایم.با این شرکت داشته اند (به ویژه در ایام پیک بارتابستان سال جارى) تقدیر و تشکر نمایم.
قابل توجه مشترکین ارجمند، بانصب سامانه موبایلى برق من کلیه خدمات قابل ارائه شرکت قابل توجه مشترکین ارجمند، بانصب سامانه موبایلى برق من کلیه خدمات قابل ارائه شرکت 
توزیع نیروى برق استان قزوین از جمله ثبت خاموشى، مشاهده صورتحساب و پرداخت توزیع نیروى برق استان قزوین از جمله ثبت خاموشى، مشاهده صورتحساب و پرداخت 
آن، ثبت خسارت وارده به مشترکین و... قابل ارائه است. براى دریافت این سامانه به سایت آن، ثبت خسارت وارده به مشترکین و... قابل ارائه است. براى دریافت این سامانه به سایت 

www.qazvin-ed.co.ir: شرکت توزیع برق استان قزوین به نشانى :شرکت توزیع برق استان قزوین به نشانى
www.bargh-omid.ir و یا سایت برق امید به نشانى و یا سایت برق امید به نشانىwww.bargh-omid.ir و یا سایت برق امید به نشانىwww.bargh-omid.ir

13و ثبت شناسه 13و ثبت شناسه و ثبت شناسه 13 رقمى انشعاب خود، از کلیه خدمات بهره مند شوید.

مهندس جالل زراعت پیشه در جمع خبرنگاران گفت: امسال 
و علیرغم تمام محدودیتهاى اقتصادى و مشکالتى که به واسطه 
تحریمهاى ظالمانه تحمیل شده است، تعداد 10 عنوان پروژه به 

ارزش بیش از 1600 میلیارد ریال آماده بهره بردارى شود.
وى گفت :پروژه هاى قابل افتتاح در حوزه هاى توسعه انشعاب، 
نیرورسانى، افزایش قدرت، روشنایى معابر، اصالح و بهینه سازى، 

مولد مقیاس کوچک، نیروگاه خورشیدى و ... است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شیراز گفت : بزرگترین پروژه 
این شرکت تبدیل شبکه سیم مسى با کابل خودنگهدار به طول 
5400 کیلومتر  است با اعتبار 1030 میلیارد ریال که مطالعات آن 
طى سال 89 انجام شده وآغاز آن در سال 90بوده است. وى ادامه 
داد: در طى اجراى این پروژه تمامى شبکه هاى احداث شده تا سال 
90 عالوه بر تبدیل به کابل خودنگهدار بطور کامل بازسازى و بروز 
رسانى شده و تعداد 23765 اصله پایه تعویض و 645 نقطه خطر ساز 
رفع شده و براى تامین نیروى انسانى مورد نیاز 63400 نفر ساعت 

آموزش طى قراردادى با سازمان فنى و حرفه اى در سه مرکز انجام 
شده است.

زراعت پیشه توضیح داد: دردیگر پروژه هاى توسعه اى شامل 
انشعاب، نیرورسانى، افزایش قدرت، توسعه فیدر و روشنایى معابر، 
120 هزار میلیون ریال اعتبار از محل منابع داخلى شرکت هزینه 

شده است. 
زراعت پیشه گفت: پروژه هاى اصالح و بهینه سازى شامل ارتقاء، 
نگهدارى و بروزرسانى شبکه توزیع، با 90 هزار میلیون ریال اعتبار و با 
هدف ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکان، نیز آماده بهره بردارى شده 
است.  او با بیان اینکه ایجاد مانور، یکى دیگر از پروژه هاى مد نظر بوده 
که با هدف افزایش اطمینان شبکه در حوزه تحت پوشش شرکت 
توزیع اجرا شده است، گفت: این پروژه با اعتبارى بالغ بر 30 هزار 

میلیون ریال از منابع داخلى توزیع نیروى برق شیراز اجرا شده است.
زراعت پیشه همچنین از اجراى پروژه روشنایى معابر به ارزش 15 
هزار میلیون ریال از منابع داخلى توزیع نیروى برق شیراز، به عنوان 
یکى دیگر از پروژه ها خبر داد و گفت: بهره بردارى از مولد مقیاس 
کوچک با قدرت 3.6 مگاوات در محدوده شهرستان شیراز نیز با 

اعتبارى بالغ بر 100 هزار میلیون ریال، اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شیراز گفت: مولد مقیاس 
کوچک عدالت با قدرت 1 مگاوات، دیگر پروژه آماده بهره بردارى 

است که با سرمایه گذارى 40 هزار میلیون ریالى آماده افتتاح شده 
است. زراعت پیشه، با اشاره به اینکه نیروگاه خورشیدى خوشه پرور، 
یکى دیگر از پروژه هاى مد نظر براى ایام دهه فجر است، گفت: این 
پروژه نیز با قدرتى بالغ بر یک مگاوات در حوزه شهرستان مرودشت، 

اجرایى و آماده بهره بردارى شده است.
مدیرعامل توزیع برق شیراز همچنین گفت: یکى از پروژه هاى اماده 
افتتاح در این ایام، پنل هاى خورشیدى 5 کیلوواتى است؛ این پروژه 
در واقع شامل 100 پنل خورشیدى مربوط به مشترکان خانگى 5 
کیلوواتى است که با 7500 میلیون ریال اعتبار آماده بهره بردارى 

شده است.
زراعت پیشه در ادامه خاطرنشان کرد که در این ایام و با توجه به 
زیرساختهاى ایجاد شده و توسعه یافته، 100 چاه کشاورزى برقدار 
شده است که این اقدام با اعتبارى بالغ بر 70 هزار میلیون ریالى، 
در مسیر توسعه خدمات کیفى و بهره مندى مشترکان کشاورزى از 

نعمت برق، اجرایى شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شیراز با تاکید براینکه بخش 
مهمى از این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصى و سرمایه گذارى 
آنها اجرایى و آماده بهره بردارى شده است، گفت: نقش صنعت برق 
در این زمینه، تسهیل بسترها براى سرمایه گذارى در پروژه هاى 

مختلف حوزه برق با هدف ارتقا کمى و کیفى خدمات بوده است.

بهره بردارى از 1600 میلیارد ریال 
پروژه در دهه مبارك فجر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شیراز گفت: امسال و با هدف گرامیداشت 
دهه مبارك فجر، 10 عنوان پروژه در حوزه هاى مختلف آماده افتتاح شده است.

ف
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ر

M4M4:M8+عنوان پروژه

میزان  اعتبارمحل اجراي پروژهشرح مختصر پروژه شامل : 
مجموع اعتبار 
هزینه شده 

سال 

شروع 

پروژه

تعداد خانوار 

بهره مندبهره مند

تعداد 

روستاهاي 

بهره مندبهره مند

دستگاه اجرایی ظرفیت نیروگاه ،ظرفیت پست ،طول 
خطوط انتقال ،مختصات برق رسانی خطوط انتقال ،مختصات برق رسانی 

روستایی و ...
ملیملیداخلىداخلىروستاروستاشهرشهرشهرستانشهرستان

1
پروژه هاى توسعه اى شامل انشعاب،  
نیرورسانى ، افزایش قدرت ، توسعه 

فیدر و روشنایى معابر

افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقاء 
سطح خدمات

حوزه تحت پوشش 
شرکت توزیع برق 12000012000013992000شرکت

شیراز 

2
پروژه هاى اصالح و بهینه سازى 

شامل  ارتقاء ، نگهدارى و بروزرسانى 
شبکه توزیع  

حوزه تحت پوشش مشترکین برق
90000900001399شرکت

مشترکین مشترکین 
برق

شرکت توزیع برق شرکت توزیع برق 
شیراز 

حوزه تحت پوشش افزایش قابلیت اطمینان شبکه ایجاد مانور3
30000300001399شرکت

مشترکین 
برق

شرکت توزیع برق شرکت توزیع برق 
شیراز شیراز 

 تحتحوزه  تحتحوزه  تحتپوشش معابر شهرىروشنایى معابر4
15000150001399شرکت

شرکت توزیع برق شرکت توزیع برق 
شیراز 

1000001396شیراز3.6مولد مقیاس کوچک پویاى سبز5
شرکت توزیع برق 

شیراز 

400001395شیرازتاواگم 1مولد مقیاس کوچک عدالت6
شرکت توزیع برق 

شیراز 

1000001395مرودشتتاواگم 1نیروگاه خورشیدى خوشه پرور7
شرکت توزیع برق 

شیراز 

5پنل خورشیدى 5پنل خورشیدى پنل خورشیدى 5 کیلو واتى جهت 8
5 پنل 5 پنل 5 کیلو واتىمشترکان خانگى پوشش حوزه تحت پوشش حوزه تحت پوشش 100

75001399شرکت
100

متقاضى
شرکت توزیع برق 

شیراز 

حوزه تحت پوشش 100 متقاضىبرقدار کردن چاههاى کشاورزى9
70000700001399100شرکت

متقاضى
شرکت توزیع برق 

شیراز

تبدیل شبک سیم مسى به کابل 10
حوزه تحت پوشش 5395 کیلومترخودنگهدار

10304451030445شرکت
شرکت توزیع برق 

شیراز 

w w w . b a r g h a b . i r
1122021

November
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مهنــدس امیدعلــى مرآتــى مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع نیــروى بــرق اســتان کرمانشــاه ضمــن تبریــک 
چهل ودومیــن ســالگرد پیــروزى شــکوهمند انقــالب 
اســالمى گفــت: در ایــام دهــه فجرســال جــارى 155 
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، 86 کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــغ  ــارى بال ــا اعتب ــى ب متوســط، 117 دســتگاه پســت هوای

ــید. ــردارى رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 420 میلی ب
ــرق  ــه گــزارش روابــط عمومــى شــرکت توزیــع نیــروى ب ب
اســتان کرمانشــاه، مهنــدس مرآتــى اظهــار کــرد: بــا 
احــداث و بهره بــردارى از ایــن پروژه هــا طــول شــبکه 
ــبکه  ــر و ش ــزار کیلومت ــه 12 ه ــتان ب ــط اس ــار متوس فش
ــت. ــش یاف ــر افزای ــزار کیلومت ــه هفت ه ــف ب ــار ضعی فش

وى گفــت: بــا اضافه شــدن ترانســفورماتورهاى جدیــد، 
ــردارى  ــداد ترانســفورماتورهاى در حــال بهره ب مجمــوع تع
اســتان بــه 18هــزارو 200دســتگاه رســید. در حــال حاضــر 
تعــداد 190 هــزار دســتگاه چــراغ روشــنایى معابــر در 
ــب  ســطح اســتان کرمانشــاه احــداث شده اســت کــه ضری
نفــوذ روشــنایى بــه شــهرها و روســتاهاى اســتان بــه میزان 

ــل توجهــى تامیــن شــده اســت. قاب
ــون  ــرژى در اســتان را دو میلی ــى مصــرف ان مهنــدس مرآت
ــون  ــزود: هم اکن ــرد و اف ــالم ک ــاعت اع ــووات س و 868 کیل
حــدود 795 هــزار مشــترك در شــرکت توزیــع نیــروى برق 

اســتان کرمانشــاه وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد مشــترك، 
حــدود  660 هــزار مشــترك داراى تعرفــه خانگــى هســتند.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان کرمانشــاه 
در ادامــه بیــان داشــت: در حــال حاضــر 165 هــزار خانــوار 
روســتایى در اســتان داراى اشــتراك بــرق هســتند و تعــداد 
ــزارو 544  ــه دوه ــز ب ــتان نی ــرق در اس ــتاهاى داراى ب روس
ــه ســال هاى قبــل افزایــش  روســتا مى رســد کــه نســبت ب

ــد. ــان مى ده ــمگیرى را نش چش
ــام  ــرح فه ــمند ط ــاى هوش ــزود: کنتوره ــه اف وى در ادام
ــزارو  ــه پنج ه ــارى ب ــال ج ــتان در س ــرکت در اس ــن ش ای
370 دســتگاه افزایــش یافته اســت و کنتورهــاى هوشــمند 

ــت. ــتگاه اس ــزارو 180 دس ــز یک ه ــرق نی آب و ب
ــال  ــته س ــاه گذش ــراز داشــت: در ده م ــى اب ــدس مرآت مهن
99 بیــش از 13هــزار اشــتراك بــه مشــترکان اضافــه 
شده اســت. همچنیــن طــى ایــن مــدت 10روســتا نیــز بــه 

ــت. ــه شده اس ــتان اضاف ــرق دار اس ــتاهاى ب روس
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت توزیــع نیــروى بــرق 
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه، 10درصــد 
ــه ســال  ــرق اســتان کرمانشــاه نســبت ب ــرژى ب مصــرف ان
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــه اس ــش یافت ــل افزای ــن فص ــل در ای قب
ــا  ــل کار ی ــپ 100 وات مح ــک الم ــترك ی ــر مش ــر ه اگ
ــرق  ــا خاموشــى ب ــد، یقین منــزل خویــش را خامــوش نمای

نخواهیــم داشــت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان کرمانشــاه 
ابــراز کــرد: حــدود 40درصــد از مصــرف گاز کشــور 
در نیروگاه هــاى تولیــد بــرق مصــرف مى شــود و هــر 
ــرق  ــرژى ب ــاعت ان ــوات س ــدود 7/3 کیل ــب گاز ح مترمکع

تولیــد مى کنــد.
وى همچنیــن از یــک در میــان کــردن چراغ هــاى 
روشــنایى معابــر داخــل شــهرها بــه تعــداد 39هــزار چــراغ 
ــر داد و  ــگاوات خب ــى شــده 4.46 م ــدرت صرفه جوی ــه ق و ب
ــى در  گفــت: خامــوش شــدن یــک چــراغ 250 وات خیابان
ــى  ــاعت صرفه جوی ــاعت در 24 س ــوات س ــدود 6/3 کیل ح
انــرژى دارد و ایــن بــه معنــى صرفه جویــى در یــک 

ــت. ــب گاز اس مترمکع
ــرى  ــراى جلوگی ــى ب ــه راهکارهای ــا ارائ ــى ب ــدس مرآت مهن
ــه  ــاه، اضاف ــتان کرمانش ــترکین اس ــرق مش ــى ب از خاموش
ــدرت  ــه ق ــهرى ب ــن ش ــر بی ــردن معاب ــوش ک ــرد: خام ک
چهارمــگاوات، اجــراى برنامه هــاى تبلیغاتــى مدیریــت 
مصــرف از طریــق رســانه و جرایــد، بــه مــدار آوردن 
ــا  ــه ب ــرق و مکاتب ــع ب ــاى توزی ــور اموره ــاى ژنرات دیزل ه
ــرق و  ــرف ب ــى در مص ــراى صرفه جوی ــتان ب ادارات کل اس
گاز از جملــه اقدامــات دیگــر ایــن شــرکت در زمســتان 99 
ــى ازکلیــه رســانه ها در یــک  ــا تشــکر و قدردان اســت. وى ب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان کرمانشاه خبر داد:

بالغ  اعتبارى  با  برق رسانى  طرح   60 افتتاح 
بر 420 میلیارد ریال در دهه مبارك فجر99

ــانى  ــتاى خدمات رس ــانه ها در راس ــزود: رس ــر اف ــال اخی س
بهتــر بــه مشــترکان در اســتان و دعــوت مــردم بــه رعایــت 
مصــرف انــرژى گران بهــاى بــرق، همیشــه همــگام و 
ــرق اســتان کرمانشــاه  ــا شــرکت توزیــع نیــروى ب همــراه ب
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــانه ها موفقی ــور رس ــدون حض ــوده و ب ب

امکان پذیــر نبــوده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان کرمانشــاه 
بــا اشــاره بــه رونــق کشــاورزى در ســطح اســتان از 
ــت:  ــر داد و گف ــاورزى خب ــاه کش ــه 1275 چ ــانى ب برق رس
ــرق دار شــده اند و مفتخریــم  در همیــن راســتا 57 روســتا ب
کــه اعــالم کنیــم 99درصــد روســتاهاى اســتان کرمانشــاه 

ــتند. ــرق دار هس ب
ــتگاه  ــداث 3575 دس ــه اح ــاره ب ــا اش ــى ب ــدس مرآت مهن
پســت توزیــع بــرق بــه ظرفیــت 350مگاولت آمپــر، 
تصریــح کــرد: در دولــت تدبیــر و امیــد 890 کیلومتــر 
شــبکه فشــار متوســط و 788 کیلومتــر شــبکه فشــار 
ضعیــف بــه شــبکه بــرق اســتان اضافــه شــد و در مجمــوع 
طــول شــبکه فشــار متوســط اســتان بــه 12 هــزار کیلومتــر 
ــش  ــر افزای ــزار کیلومت ــه هفت ه ــف ب و شــبکه فشــار ضعی

ــت. یاف
ــتان  ــى در اس ــان خاموش ــدت زم ــه م ــان اینک ــا بی وى ب
43درصــد کاهــش یافتــه اســت، افــزود: بــا تــالش 
همــکاران در ســال هاى اخیــر تلفــات انــرژى نیــز بــه رقــم 

رسیده اســت.  8درصــد 
وى درخصــوص تبدیــل شــبکه ســیمى بــه کابــل 
خودنگهــدار عنــوان کــرد: تبدیــل 1550 کیلومتــر شــبکه 
ســیمى بــه کابــل خودنگهــدار و بهره بــردارى از 36 
ــن ســال ها انجــام  ــز در طــول ای ــد نی ــدر جدی دســتگاه فی

ــت. ــده اس ش
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــه  ــنایى ب ــوذ روش ــب نف ــه ضری ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
ــى  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــتان ب ــتاهاى اس ــهرها و روس ش

اســت،  یافتــه  افزایــش 
ایــن  کــرد:  تشــریح 
ــزار  ــب 37ه ــا نص ــم ب مه
ــنایى  ــراغ روش ــتگاه چ دس
و  افتــاده  اتفــاق  معابــر 
760کیلــووات  نصــب 
ســلول خورشــیدى نیــز 
ــن  ــات در ای ــر اقدام از دیگ

اســت. دوره 
مهنــدس مرآتــى اظهــار 
در  همچنیــن  داشــت: 
برق رســانى  جریــان  
در دولــت دوازدهــم، بــه 
25هــزار واحــد مســکن 
مهــر برق رســانى انجــام 
ایجــاد  و  اســت  شــده 

زیرســاخت هاى توســعه صــادرات بــرق در پایانه هــاى 
مــرزى شــیخ صلــه، پرویزخــان، ســوما و شوشــمى از دیگــر 

اســت. دولــت  ایــن  فعالیت هــاى 
ــى  ــات مکان ــت اطالع ــرکت از برداش ــن ش ــل ای مدیرعام
ــرق و ثبــت  کلیــه مشــترکین و تجهیــزات شــبکه توزیــع ب
ــک  ــوان بان ــه عن ــى(GIS) ب ــات مکان ــتم اطالع در سیس
ــت و  ــخن گف ــرکت س ــردى ش ــامانه راهب ــى و س اطالعات
ــا  ــه اى ب ــاط منظوم ــب ارتب ــر موج ــن ام ــرد:  ای ــح ک تصری
ــت  ــذر از مدیری ــرکت و گ ــى ش ــاى اطالعات ــه بانک ه کلی
ســنتى شــبکه توزیــع بــه ســمت مدیریــت چنــد بعــدى بــا 

ــت. ــده اس ــدت ش ــداف بلندم اه
وى در بخــش دیگــرى از فعالیت هــاى شــرکت توزیــع 
ــبکه  ــدازى ش ــه راه ان ــاه ب ــتان کرمانش ــرق اس ــروى ب نی
فراســامانه هوشــمند اندازه گیــرى و مدیریــت انــرژى 
ــه منظــور مانیتورینــگ، برنامه ریــزى و مدیریــت  (فهــام) ب
ــتان  ــرق اس ــع ب ــبکه توزی ــترکین ش ــرژى مش ــرف ان مص

ــدازى  کرمانشــاه اشــاره کرد و گفــت: درهمیــن راســتا راه ان
ــى هاى  ــت خاموش ــور مدیری ــه منظ ــبکه ب ــیون ش اتوماس
بــا برنامــه (پیــک بــار) و بى برنامــه، تهیــه اطلــس 
ــلول هاى  ــى س ــراى جانمای ــتان ب ــیدى اس ــش خورش تاب
خورشــیدى و راه انــدازى ســامانه مدیریــت و ردیابــى 
ــتان  ــه اس ــرکت در پهن ــى ش ــاى عملیات ــاوگان خودروه ن

(AVL) نیــز انجــام گرفته اســت.
مهنــدس مرآتــى در پایــان بــا بیــان اینکــه کلیــه خدمــات 
ــزود:  ــود، اف ــام مى ش ــورى انج ــورت غیرحض ــه ص ــرق ب ب
حــذف قبــض کاغــذى بــرق، ایجــاد پرتــال خدمــات 
ــن  ــدازى اپلیکیش ــرکت، راه ان ــایت ش ــورى در س غیرحض
بــرق مــن و دریافــت تمامــى خدمــات عمومــى مــورد نیــاز 
از طریــق گوشــى همــراه و همچنیــن طــرح بــرق امیــد بــه 
ــرق  ــرف ب ــه ى مص ــگ بهین ــازى فرهن ــور نهادینه س منظ
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــرکت در دول ــن ش ــات ای ــر اقدام از دیگ

ــت. اس
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افتتاح چهارده پروژه تامین برق استان اردبیل 
در دهه فجر

همزمان با سـال جهـش تولیـد، در دهه فجـر، طلیعه 
چهل ودومیـن بهار انقـالب، چهـارده پـروژه ى تامین 
برق با اعتبـار 713 میلیارد ریـال در اسـتان اردبیل به 

. بهره بردارى رسـید 
حسـین قدیمى مدیرعامل شـرکت توزیع نیروى برق 
اسـتان اردبیل ضمـن گرامى داشـت ایام دهـه مبارك 
فجر و نکوداشـت یاد امـام خمینى و شـهداى انقالب، 
مجمـوع اعتبارات هزینه  شـده بـراي چهـارده پروژه 
تامیـن برق اسـتان را  713 میلیـارد ریـال اعالم کرد. و 
دهه فجـر انقـالب اسـالمى را گرامى داشـت روز هاى 
سرنوشت سـاز ملـت ایـران دانسـت و گفـت: ایـران، 
امـروز چهل و دومین سـالگرد انقالب اسـالمی را پاس 
مـی دارد. تامیـن بـرق و انـرژى بـراى حرکـت چـرخ 
صنعـت و اقتصاد، بخشـى از این ثمرات اسـت و اکنون 
شـاهد شـتاب دوچنـدان در بهره بـردارى و بـه بـار 
نشسـتن تالش خادمـان مـردم در توزیع نیـروي برق 

اسـتان اردبیل هسـتیم. 

وي اظهـار داشـت: ایـن پروژه هـا شـامل پروژه هـاى 
سـرمایه گذارى توزیـع از قبیـل توسـعه و احـداث، 
اصالح و بهینه سـازى شـبکه هاى روسـتایى و شهرى، 
هوایـى  توزیـع  پسـت هاى  راه انـدازى  و  تجهیـز 
پروژه هـاي کاهـش تلفـات و تبدیـل سـیم مسـی به 
کابـل خودنگهـدار، نصـب کنتورهاي هوشـمند آب 
و بـرق، افتتاح برق رسـانی به 9 روسـتاي محـروم از 
نعمت بـرق و احداث خط دومـداره گلخانـه پارس آباد 

اسـت.
 مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروي برق اسـتان اردبیل 
گفـت: در قالب طـرح خریـد تضمینـی مشـترکان و 
طـرح تامیـن بـرق دسـتگاه هاى اجرایـى اسـتان از 
انرژى هـاى تجدیدپذیـر، 10 نیـروگاه خورشـیدي بـا 
ظرفیت مجمـوع 77 کیلـووات و با اعتبـار 13 میلیارد 

ریـال در دهـه فجر امسـال افتتاح  شـد.
قدیمـی افـزود: در طـرح تامیـن بـرق از انرژي هـاي 
تجدیدپذیـر در سـال جـاري،  شـرکت گاز اسـتان با 
ظرفیـت 10 کیلـووات، اداره کل امور عشـایر با ظرفیت 

شـرکت  تصفیه خانـه ى  هفت کیلـووات، 
شـهرك هاى صنعتـى بـا ظرفیـت 20 

کیلووات و اداره کل آمـوزش و پرورش 
بـا ظرفیـت 20 کیلـووات همکاري 

داشـته اند.
وي گفت: در راسـتاي مشارکت 

مـردم در تولیـد بـرق نیـز 
چهـار طـرح تولیـد بـرق 

تجدیدپذیـر  انـرژي  از 
هـر یـک بـه ظرفیت 
ت  ا و پنـج کیلــو
ي  ر ا د ه بــر بهــر

. د مى شـو
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از   مرکــزى  اســتان  بــرق  نیــروى  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اعتبار 563میلیاردریــال،  بــا  بــرق  توزیــع  از 174پــروژه  بهره بــردارى 
داد. خبــر  اســتان  ایــن  در  فجــر  دهــه  بــا  همزمــان 
اراك، 7 پــروژه  در  بــرق  توزیــع  داشــت: 29 پروژه  اظهــار  داد  الــه  محمــد 
در  آشــتیان، 16پروژه  در  تفرش، 13 پــروژه  در  کمیجان، 30پــروژه  در 
ــروژه  ــروژه در محالت، 6پ ــروژه در مامونیه، 3پ ــرق آباد، 34پ ــروژه در غ فراهان، 14 پ
در دلیجان، 11 پــروژه در شــازند و 11 پــروژه در خنــداب افتتــاح خواهــد شــد.

وى نصــب کنتــور هوشــمند ،اصــالح شــبکه فرســوده شــهرى و روســتایى، راه انــدازى و 
ــاى  ــداث نیروگاه ه ــرى  و اح ــاى معاب ــب چراغ ه ــرم، نص ــط گ ــاى خ ــز اکیپ ه تجهی
مقیــاس کوچــک از مهمتریــن پــروژ ه هــاى شــاخص دهــه فجــر عنــوان کــرد.

مهنــدس الــه داد بــا بیــان اینکــه بــا افتتــاح پروژه هــاى توزیــع بــرق اســتان، 
براى 311نفــر اشــتغال زایــى مســتقیم ایجــاد شــده اســت،افزود: صنعــت بــرق 
کشــور عــالوه بــر اشــتغال زایــى مســتقیم و غیرمســتقیم فعالیت هــاى تولیــدى 
ــته و  ــش داش ــع نق ــر صنای ــت دیگ ــتقیم در فعالی ــورت مس ــه ص ــت، ب ــن صنع در همی
بــه صــورت غیرمســتقیم در اشــتغال زایــى صنایــع دیگــر نقــش آفریــن اســت.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان مرکــزى گفــت: همچنیــن درایــام دهــه 
ــبز  ــتاى س ــتین روس ــتیان  که نخس ــتان آش ــو» در شهرس ــتاى «مزرعه ن ــر روس فج
کشــور اســت و تمــام انرژى بــرق مــورد نیــاز آن از منابــع و تأسیســات خورشــیدى تأمین 

ــا اعتبــارى بالــغ بر 30میلیــارد ریال  بــه افتتــاح مــى رســد. مى شــود، ب
مرکــزى  اســتان  بــرق  نیــروى  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

اطمینــان  قابلیــت  افزایــش  شــهرى،  زیرســاخت هاى  توســعه 
تأمیــن  و  روســتایى  و  شــهرى  معابــر  روشــنایى  تأمیــن  شــبکه، 

دانســت. پروژه هــا  ایــن   افتتــاح  اهــداف  از  را  متقاضیــان  بــرق 
الــه داد تصریــح کــرد: شــرکت توزیــع نیــروى بــرق اســتان مرکــزى در راســتاى تــداوم 

ــه  ــتفاده بهین ــترکین، اس ــدى مش ــرق، رضایت من ــروى  ب ــدار نی ــن و پای ــع مطمئ توزی
از امکانــات و منابــع موجــود و بهــره ورى اقتصــادى اقــدام بــه افتتــاح طرح هــاى 

ــت. ــرده اس ــتان ک ــف اس ــاط مختل ــتان ها و نق ــانى در شهرس برق رس

محمد اله داد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروى 
برق استان مرکزى
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طى مراســمى که به صــورت ویدئوکنفرانــس و با حضور 
وزیر نیرو و مدیران ارشــد آب و برق اســتان برگزار شد، از 
مهندس خودنیا رئیس شــوراى انسجام بخشى صنعت آب 
و برق اســتان لرســتان تقدیر به عمل آمد. در این جلسه 
مهندس خودنیا مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق 
استان لرستان، ضمن تشکر از حمایت هاى مدیریت ارشد 
استان و معاونت هماهنگى امور عمرانى، گفت: خوشبختانه 
در سال گذشته توانســتیم با تالش همکاران صنعت آب و 
برق لرســتان، پروژه هاى موردنظر در پویش هرهفته الف-

ب-ایران را در زمان مقرر به بهره بردارى برســانیم. فریدون 
خودنیا با بیان اینکه در ســال 99 میــزان 1840 میلیارد 
تومان در صنعت آب و برق هزینه شــده است، ابراز داشت: 
همواره تالش شده اســت که در راستاى برنامه هاى تعیین 
شده از سوى وزارت نیرو پیشرو باشیم و خدمات شایسته و 

در خور هم استانى هاى عزیز ارائه نماییم.
همچنین مانــور جهادى تعمیرات برق بــراى اولین بار در 
سطح استان لرستان در منطقه بیران شــهر برگزار شد. به 
همت شــرکت توزیع نیروى برق اســتان، مانــور جهادى 
تعمیرات برق براى اولین بار در ســطح اســتان به صورت 
آزمایشى در بخش بیران شهر و با حضـور فرماندار شهرستان 
خرم آباد، امام جمعه، بخشدار بیران شهر، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق لرستان، جمعى از مدیران ستادى و شهرستانى 
و بــا ارتباط ویدئو کنفرانســى بــه صورت زنــده با دکتر 
صادقى، مدیرکل نظـــارت بر توزیع شــرکت توانیر برگزار 
شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان لرستان در این 
خصوص اظهار داشت: در راستاى اصالح و ساماندهى فیدر 
بحرانى، مانور جهادى تعمیرات برق در بیران شــهر برگزار 
شد که این مانور با حضور ســى گروه، شامل یکصدوچهل 
نفر نیروى فنــى و اجرایى و با هدف طــرح افزایش قابلیت 
اطمینان و تاب آورى شــبکه، کاهش خاموشى ها و انرژى 
توزیع نشــده، توان افزایى دســته هاى عملیاتى در شرایط 

بحران و رضایت مندى مشترکین، انجام گرفت. 
وى با بیــان اینکه کل مســیرهاى مشــکل دار در منطقه 
بیران شــهر را با توجه به روش اجرایى پیام که در شــرکت 
توزیع برق اســتان وجود دارد بازدیــد و معایب آنها ثبت و 
طراحى هاى الزم صورت گرفت، شناسایى کردیم، تصریح 
کرد: در ســه بخش کوتاه مــدت که همــان اجناس مورد 
نیاز خریدارى شــده و بحــث تعمیرات که مــا مى توانیم 
در کوتاه مــدت انجام دهیم و در بحـــث بلندمدت خطوط 
رینگ و کارهاى اجرایى زمان بر و نصب تجهیزات حفاظتى 

و مانــورى الزم هــم اجرا خواهد شــد. 
خودنیا با تاکید بر اینکه با توجه به عملیات 

بیرانوند  صورت گرفتــه در بخــش 
دومین فیــدر را در این بخش 

هم احــداث کرده ایم و 
منطقه کاسیان از این 

بخش جداشــده و 
در حــال خرید 
زمیــن بــراى 
ث  ا حـــد ا
 20/63 پست 
لـــت  و کیلو
آن هســتیم، 
کرد:  عنــوان 

به محض اینکه 
زمین آماده شود 

میتوانیم این پست 
را ایجـاد و دو فیدرى 

که در حـال حاضـر وجود 
دارند را به شش فیدر ارتقا داده 

و طول خطوط در ایــن منطقه کاهش 
پیدا کنــد و مقدمات براى ســرمایه گذارى صنعتى در این 

منطقه فراهم شود. 
در ادامه طرح تعویض سیم هاى مسى و آلومینیومى شبکه 
فشار ضعیف هوایى به کابل خودنگهدار در سال 99 از محل 
خرید کابل خودنگهدار منطقه 4 کشــور 162/5 کیلومتر 
شبکه سیم مسى و آلومینیومى به کابل خودنگهدار تبدیل 
شــد. با اجراى این پروژه 100درصد شــبکه فشار ضعیف 
هوایى شرکت توزیع برق استان لرستان به کابل خودنگهدار 
تجهیز شد. مزایاى اجراى پـروژه افزایش پایدارى و قابلیت 
اطمینان شبکه و کاهش خاموشى هاى شبکه فشار ضعیف، 
رفع افت ولتاژ مشــترکین با افزایش ســطح مقطع هادى، 
افزایش کیفیت ولتاژ با تبدیل شــبکه هاى دو و سه سیمه 
به پنج سیمه و تعادل  بار شــبکه فشار ضعیف، جمع آورى 
برق هاى غیرمجــاز و کاهش تلفات انــرژى، جلوگیرى از 
سرقت سیم هاى مسى و آلومینیومى و رفع اتصاالت سست 

شبکه فشار ضعیف هوایى است. 
 در 9 ماهه اول ســال 1399، مدیریت هــاى توزیع تعداد 
ســه هزار و 526 بــرق غیرمجاز مشــهود و نامشــهود را 
جمع آورى نمودند که از این تعداد برق غیرمجاز جمع آورى 

شده، 
د  ا تعــد
یک هــزار و 473 
غیرمجاز  بــرق  مورد 
تعــداد  و  مشــهود 
دوهــزار و 53 مورد 
نامشهود بوده است 
یکهــزار  تعــداد  و 
از  مــورد   132 و 
غیرمجاز  برق هــاى 
مشــهود به انشــعاب 
قانونــى تبدیل شــده 

است. 
بــا توجــه بــه برنامه هاى 
تشویق محور شرکت توزیع برق 
اســتان لرســتان براى جلب مشارکت و 
همکارى مشترکین تعرفه هاى مختلف ازجمله صنایع، 
کشــاورزى، ادارى، تجارى، جایگاه هاى سوخت CNG و 
مولدهاى خودتامین در پیک بار سال 99 تعداد شش هزار 
و 723 مشترك در این طرح ها شرکت نموده اند که میزان 
همکارى آنها 85 مگاوات کاهش پیک بار شــبکه اســتان 
بوده است. براى تشویق این مشترکین مبلـــغ 32 هزار و 
804 ریال پاداش از صورتحســاب برق آنها کســر و اعمال 
شده اســت، و براى تامین و تولید مقــدار 85 مگاوات برق 
کاهش یافته، حدود 16 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذارى 
الزم بود که با درنظر گرفتن تداوم تاسیســات موجود این 
طرح ها حدود هشــت هزار میلیارد ریــال صرفه جویى به 
همراه دارد که در بخش هاى دیگر شبکه مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه نیروهاى 
ما توانســتند به صورت جهادى و در کمترین زمان ممکن 
یازده روستاى استان را برق دار و چــراغ خانه هاى محروم 
را روشــن کنند، اظهار داشــت: در این راســتا روستاهاى 
چیاســى 1 و 2، بن ســرده، دارابى و بلیان در شهرســتان 
کوهدشت، حسین آباد پایین در شهرستان نورآباد، زرین بان 

در شهرستان پلدختر، دره حســین در شهرستان بروجرد، 
روســتاهاى انارستان و ســرکول در شهرســتان الیگودرز 
و روســتاى آبچنار در شهرســتان خرم آباد برق دار شدند. 
فریدون خودنیا با بیان اینکه در این روســتاها 10 دستگاه 
پست هوایى، احـــداث 1/3 کیلومتر شــبکه فشار متوسط 
و 4/2 کیلومتر شبکه فشار ضعیف انجـــام و حـــدود 12 
میلیارد ریال هزینه شده است، عنوان کرد: در این 11 روستا 
تعـداد 79 خانواده ساکن هستند و با تالش و اقدام جهادى 
نیروهاى شرکت توزیع در کوتاه ترین زمان ممکن که حدود 
دو هفته طول کشید، از نعمت برق برخوردار شدند. با توجه 
به اینکه برق رسانى به روستاها از سیاست هاى وزارت نیرو 
و در اولویت کارى این شرکت اســت، در صدد هستیم با 

برنامه ریزى هاى مدون همه ى روســتاهاى زیر پنج خانوار 
استان را که داراى کد روستا و راه دسترسى مناسب هستند، 
برق دار کنیم. خودنیا با بیان اینکه احداث شبکه هاى جدید 
براى تامین برق مشترکان روستایى، شهرى و بهینه سازى 
شبکه هاى فشار متوسط و فشــار ضعیف در اولویت کارى 
ما قرار دارد و این روند باعث کاهش خاموشــى ها و افزایش 
قابلیت اطمینان شبکه هاى برق شده و رضایت مندى مردم 

عزیزمان را در پى خواهد داشت.
مانور سراســرى تعمیرات شــبکه هاى توزیع برق لرستان، 
همزمان با سراسر کشــور در روزهاى 29 و 30 آبان برگزار 
شد.  مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان در این خصوص 
اظهار داشت: در راستاى کاهش خاموشى ها و انرژى توزیع 
نشده در ابتداى ســال جارى برنامه تعمیرات گسترده روى 
شبکه هاى برق در سطح استان را دســتور کار قرار دادیم و 
30 فیدر بحرانى شناســایى شد. خوشبختانه اینکار موجب 
شد، در راستاى برنامه ابالغى شرکت توانیر در رابطه با مانور 
تعمیرات، بتوانیم به سرعت عمل کرده و مانور را به بهترین 
شــکل ممکن برگزار کنیم. وى با تاکید بر اینکه باید تمام 
تالش خود را به کار ببندیم تا بتوانیم برقى مطمئن و پایدار 
در اختیار مشــترکین قرار دهیم، تصریح کرد: قبل از انجام 
مانور سراســرى تعمیرات، اقدام به برگزاررى چندین مانور 
از جمله مانور تعمیرات فیدر بیران شــهر، روشــنایى معابر 
سطح شهر خرم آباد، تبدیل سیم مسى به کابل خودنگهدار 
در شهرستان الیگودرز به طول 8 کیلومتر نمودیم که عالوه 
بر افزایش آمادگى نیروها براى برگزارى مانور سراسرى 29و 
30 آبان، موجب رضایت مندى بیشتر هم استانى هاى عزیز 

شد. 
طبق گفتــه مدیر دفتر بهره بــردارى شــرکت توزیع برق 

لرســتان، در راســتاى دســتورالعمل توانیر، فیدر پل بابا 
را که از لحاظ خاموشــى و حساســیت دارا بودن مشــاغل 
تولیــدى و صنعتــى، کارخانه ســیمان، نیــروگاه گازى، 
شــهرك گلخانه و مرغدارى هاى متعــدد و نیز طول باال در 
رأس ســایر فیدرهاى بحرانى بود، را براى تعمیرات انتخاب 
نمودیم. محمد اســکندرى با بیان اینکه تعداد 30 گروه با 
140 نفر نیــروى فنى و اجرایى کــه در مجموع با 750 نفر 

ســاعت کار کارشناســى و اجرایى در ایــن مانور حضور 
داشتند، اظهار داشــت: بعد از اتمام این مانور 

100درصد معایب شــبکه به 
طــور کامــل رفع 

و مابقــى معایب کــه رفع حریم 
اســت به مدیریت مربوطه واگذارشد تا با برنامه 

زمانى مناسب برطرف شود. وى در پایان گفـــت: 
خوشــبختانه این فیدر به پایدارى کامل رســیده 

و خاموشــى آن به حداقل ممکن کاهش یافته و باعث 
صرفه جویى اقتصادى در زمینه انرژى توزیع نشده، گردیده 
اســت که این امر در راســتاى اهداف تولیــد ملى، باعث 

رضایت مندى مشترکین شده است.
در بخــش نیروگاه هاى تجدید پذیر در اســتان لرســتان، 
آخرین وضعیت به این شرح اســت: میزان برق تولیدشده 
یک هزار و 882 مگاوات ســاعت انــرژى، هزینه خرید برق 
22908 میلیون ریــال، ظرفیت نصب شــده هفت هزار و 
405 کیلــووات، عدم انتشــار گاز گلخانــه اى یک میلیون 
و 204 هــزار و 532 کیلوگــرم، صرفه جویى در مصرف آب 
414هزار و 58 لیتر و صرفه جویى در مصـــرف سوخت گاز 
نیز 526 هزار و 983 بوده اســت. در حال حاضر با افزایش 
ظرفیت نیروگاه هاى طرف قرارداد عالوه بر اشــتغال زایى و 
افزایش درآمد براى مالکین نیروگاه، سالیانه برق خانوارهاى 
زیادى از این طریق تامین مى شــود. قاسم ترابى مدیر دفتر 
بازار برق لرستان با بیان اینکه در سه ماهه پاییز سال جارى 
دو نیروگاه خورشیدى با ظرفیت 133 کیلـووات وارد مدار 
شده است، عنوان کرد: در همین زمان انرژى تولیدى نیروگاه 
گازى بارقه افکن بروجرد چهارهزار و 905مگاوات ســاعت، 
نیروگاه آبــى بروجرد 205 مگاوات ســاعت، نیروگاه گازى 
پایا نیرو زاگرس هشت هزار و 309 مگاوات ساعت، نیروگاه 
گازى برق کوثر خرم آباد یازده هزار و 242 مگاوات ســاعت، 

نیروگاه گازى افالك پاالیش خرم یک هزار و 19 مگاوات 

بخشى از عملکرد شرکت توزیع 
نیروى برق استان لرستـان در 
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ســاعت، نیــروگاه گازى الماس نیرو 
ده هزار و 99 مگاوات ساعت و مشترکین خورشیدى نیز 
285 مگاوات ساعت بوده است که در مجموع 36 هزار و 62 
مگاوات ساعت انرژى در سه ماهه پاییز سال 99 تولید شده 

است.
رزمایش سراسرى مولدهاى برق اضطرارى، همزمان با 

سراسر کشــور و با هماهنگى وزارت نیرو و شرکت توانیر با 
سازمان پدافند غیرعامل، در ادارات مهم، حساس و حیاتى 
استان لرستان برگزار شد. در ســطح استان لرستان 171 
مولد اضطرارى وجود دارد که در رزمایش سراسرى انتخاب 
پنج مولد اضطرارى منتخــب توانیر و هفت مولد اضطرارى 
منتخب شرکت توزیع که داراى درجـــه حساس و حیاتى 
بودنــد، انتخاب و در ایــن عملیات برق آنهــا قطع و نتایج 
نواقص به آنها اعالم شد. و در مورد چگونگى وارد مدار شدن 
مولدها و چگونگى آماده به کار بــودن آنها تجزیه و تحلیل 
صورت گرفت. مدیر پدافند غیرعامل شــرکت توزیع برق 
استان لرستان در این زمینه گفت: شرکت توزیع برق استان 
لرستان خوشبختانه در حوزه پدافند غیرعامل گام هاى موثر 
و مفیدى برداشته اســت و این امر محقق نخواهد شد مگر 
در امنیت و حفاظت از زیرســاخت هاى برق، وجود افزایش 

تاب آورى در مجموعه شرکت توزیع 
و همچنین مقابله با تهدیدات 

احتمالى که وجود دارد.
روابط عمومى شرکت 
توزیــع نیروى برق 
لرستان  اســتان 
دومیــن  در 
ه  ر ا جشــنو
روابط  ارزیابى 
عمومى هــاى 
آب  صنعــت 
کشــور  برق  و 
 ، نســت ا تو
در  ســوم  مقــام 
بخــش پژوهــش و 
افکارســنجى را کسب 
کنــد، سعید دولتشا مدیر 
روابط عمومى برق لرســتان، با 
بیان اینکه افکارسنجى مردم باعث تعالى 
و پیشرفت ســازمان در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و 
همچنین برنامه ریــزى براى ارائه خدمات بهتر مى شــود، 
عنوان کرد: مقیــاس خدمات دهى، مردم اند و بر اســاس 
فعالیت هاى صــورت گرفته و خدمات ارائه شــده، میزان 
پیشرفت و موفقیت حاصل مى شــود. وى با اشاره به اینکه 
امروزه در عصر اطالعات که پیشرفت هاى علمى گسترش 
پیدا کرده، بسیارى از کشــورها سرمایه گذارى عظیمى در 
امر تحقیقات انجام داده اند، افزود: پژوهش یکى از روش هاى 
دانایى است که به انسان کمک مى کند تا با شناخت محیط 
خود، مبناى درستى را براى اندیشــیدن و زندگى انتخاب 
کند. دولتشا خاطرنشان کرد: افکارسنجى ابزار بسیار خوبى 
است که مى تواند پاسخگویى را در دستگاه ها نهادینه کند. 
بدون نظرسنجى، مســئولین از نوع نیازها و خواسته هاى 
مــردم و اولویت هاى آنان مطلع نمى شــوند و همین باعث 

برهم خوردن تعادل نظام تصمیم گیرى مى شود.
سعید دولتشــا با بیان اینکه دنیاى امروز، جهان پیشرفت 
دانش و اطالعات است، اظهار داشــت: شرکت توزیع برق 
اســتان نیز از این قاعده مســتثنى نبوده و همگام با دانش 
روز سعى در اغناى جامعـــه هدف داشــته و دارد. سعید 

دولتشا تعامل سازنده با رسانه ها، به روزرسانى پرداختى ها 
و سیستمى نمودن مستندات را از اولویت هاى دفتر روابط 
عمومى برق اســتان دانســت و گفت: تمام تــالش بنده و 
همکاران این است که بهترین فضا براى ارتباط بین مدیران 
شرکت با رسانه ها و مردم ایجاد شود. وى فضاسازى مناسب 
در دفتر روابط عمومى را نوعى از ایجاد ارتباط عنوان کرد و 
افزود: تبلیغات گسترده در کاهش پیک بار 99، به روزرسانى 
سایت، اطالع رسانى به موقع و رسیدگى به شکایات و ایجاد 
کانال ارتباطـــى با مردم در سطح فضاى مجازى اقداماتى 

است که در این مدت صورت گرفته است. 
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق اســتان ادامه داد: 
نظرســنجى از مشــترکین و ارباب رجوع در حوزه ستادى 
شــرکت توزیع و مدیریت هاى تابع در ارتبــاط با صیانت از 
حقوق شهروندى ماده 8 طرح تکریم و شناسایى همکاران 
خوش برخورد و تشویق آنها از طریق دفتر مدیریت عامل، 
برگزارى دوره هاى آموزشــى براى همــکاران حوزه روابط 
عمومى در زمینه خبرنویســى و رایانه، همــکارى با دفتر 
مدیریت مصـرف درخصـوص نصـــب استند و بیلبورد در 
سطح شهرهاى اســتان در ارتباط با مدیریت مصرف برق، 
تبلیغات مدیریت مصرف بر روى اتوبوس هاى ســطح شهر، 
ساخت تیزر، کلیپ، انیمیشــن، اینفوگرافى و پخش آن در 
فضـــاى مجـــازى و صداوسیما، فعال نمودن دفاتر روابط 
عمومى در مدیریت هاى توزیع برق شهرســتان ها و ارتباط 
نزدیک با رابطیــن روابط عمومــى در مدیریت هاى توزیع 
برق شهرستان ها، ارسال اخبار به نشریات، خبرگزارى ها و 
سایت هاى خبرى در سطح استان و چــــاپ و انتشار آنها، 
راه اندازى ســایت شرکت و زیرســایت هاى آن درخصوص 
کارهاى فرهنگى از دیگر کارهاى صورت گرفته بوده است. 
همچنین رسیدگى به شکایات مردمى، جلسه با انجمن هاى 
مردم نهاد بــراى اســتفاده از ظرفیــت آنها در راســتاى 
فرهنگ سازى استفاده صحیح از انرژى، تقدیر از مشترکین 
کم مصرف و خوش حساب، دیگـر نمونه هاى فعالیت در این 
مدت است. همگام بودن با مردم و رسانه ها را از اولویت هاى 
شرکت توزیع و روابط عمومى شرکت دانست و گفت: در این 
مدت سعى کرده ایم که با به روز نگهداشتن دانش نیروهاى 
دفتر روابط عمومى فاصله ى خود را با اتفاقات و رخدادهاى 
روز جامعه کم کــرده و همپاى جامعه ى هدف خود حرکت 

کنیم.

سعید دولتشا- مدیر روابط عمومى برق استان لرستان

نیروگاه طرشت با گذشت بیش از شش دهه فعالیت، 
با همان قابلیت اطمینان و توان طراحى اولیه، همچنان 
با  که  نیروگاه هایى  اما  دارد.  قرار  برق  تولید  مدار  در 
تکنولوژى هاى قدیمى ساخته و طراحى شده اند، براساس 
باید  نیرو،  استراتژى ها و سیاست هاى حاکم در وزارت 
فعالیت نوسازى خود را آغاز نمایند. نیروگاه طرشت نیز از 
این برنامه مستثنى نیست و به عنوان اولین نیروگاه بخار 
کشور برنامه هاى توسعه اى خود را از اواخر دهه هشتاد 
استقرار سیستم هاى  و در  آغاز کرده  نود  اوایل دهه  و 
پیشرفت  و  راهبردى  مدیریت  سند  تدوین  مدیریتى، 
در  است.  برداشته  موثرى  گام هاى  سازمانى  فرهنگ 
برنامه هاى  و  اهداف  استراتژى هاى شرکت که  راستاى 
تخصصى  مادر  شرکت  استراتژى هاى  مبناى  بر  آن 
تولید نیروى برق حرارتى و وزارت نیرو تدوین شده، از 
ابتداى سال 1395 فعالیت نوسازى نیروگاه شروع شد. 
و در اولین گام، توربین گازى H25 در مجموعه نیروگاه 
طرشت نصب شد. و خوشبختانه طبق برنامه ى اولیه که 
براى آن تدوین شده بود، در اواسط پیک سال 1398 این 
واحد وارد مدار تولید برق شد. این اقدام منجر به افزایش 
بازدهى نیروگاه طرشت از 21درصد به بیش از 25درصد 
شد. و بر اساس مطالعات فنى و اقتصادى انجام شده امکان 
تلفیق این واحد با دو واحد بخار قدیمى نیروگاه طرشت 

از پیک سال 1400،  بعد  وجود دارد. در همین راستا 
واحدهاى 1 و 2 نیروگاه طرشت از مدار خارج خواهد 
شد و مولدهاى پایه گازسوز (موتورهاى گازسوز) که داراى 
تکنولوژى هاى جدید هستند و عملکرد هاى باالیى نیز 
دارند جایگزین آن ها شده و در پیک سال 1401 وارد 
مدار تولید برق مى شوند. این واحدها در مجموع با توان 
تولیدى 50مگاوات و با بازدهى بیش از 45درصد توسط 

متخصصین داخلى نصب و بهره بردارى خواهند شد.
وى در ادامه در خصوص بازدهى نیروگاه، گفت: بازدهى 
پایین در نیروگاه هاى قدیمى، با توجه به تکنولوژى هاى 
قدیمى، انکار ناپذیر است. این در حالى است که بازدهى 
نیروگاه ها رابطه مستقیمى با مصرف سوخت داشته و همه 
این مسائل باعث مى شود برق تولید شده از نیروگاه هاى 
قدیمى که بازدهى پایینى دارند با قیمت تمام شده باالترى 
تولید شود. اما با نوسازى نیروگاه هاى فرسوده و با افزایش 
بازدهى آنها، میزان سوخت مصرفى کم شده، از باال رفتن 
قیمت تمام شده، جلوگیرى مى شود. در نهایت به همان 
میزان که مصرف سوخت کاهش پیدا کند، شاهد کاهش 
آالینده ها و سازگارى آن با محیط زیست نیز خواهیم بود 
و با صرفه جویى در سوخت مصرفى نیروگاه ها مى توان این 

سوخت را به سایر بخش ها تزریق نمود.
ایشان درمورد نوسازى نیروگاه هاى فرسوده و مزیت هاى 

براى  گفت:  جدید  نیروگاه هاى  ساخت  به  نسبت  آن 
زیرساخت هایى  و  نیروگاه جدید مقدمات  ساخت یک 
الزم است. در حالى که در نیروگاه هاى قدیمى بسیارى از 
هزینه هاى اولیه انجام شده است. بنابراین وجود زیرساخت 
اولیه این نیروگاه ها، خود باعث صرفه جویى در هزینه هاى 
اولیه استقرار و نصب واحدهاى نیروگاهى در بسیارى از 

بخش ها مى شود.
هم  مشکالتى  فرسوده  نیروگاه هاى  نوسازى  براى  اما   
آنها  مهمترین  و  نیستند.  اهمیت  کم  که  دارد  وجود 
که  است.  نقدینگى  کمبود  و  اعتبارى  محدودیت هاى 
سرعت طبیعى و استاندارد تکمیل پروژه را کم مى کند. 
البته وزارت نیرو در این مسیر کمک هایى کرده و براى 
تامین منابع مالى نوسازى و افزایش بازدهى نیروگاه ها 
گام هاى موثرى برداشته است. در نهایت امیدواریم نیروگاه 
طرشت با برنامه هاى توسعه اى پیش  رو در پیک سال 
نیروگاه هاى کشور  از جوانترین  یکى  عنوان  به   1401

فعالیت خود را ادامه دهد.

سید یحیى نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره بردارى 
نیروگاه طرشت

طرشت نیروگاه  نوسازى  فرایند 
تا سال 1401 نهایى خواهد شـد

بهره بردارى  شرکت  مدیرعامل  نوبخت،  یحیى  سید 
نیروگاه طرشت اعالم کرد:
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ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

گزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399



هدف از تاسیس شرکت

از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتى تولید برق آبى کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال 1381 نسبت به 
صدور مجوز تاسیس شرکت نصب، تعمیر و نگهدارى نیروگاه هاى بر ق آبى خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایدارى و استمرار تولید انرژى برق آبى استان، از 
مجموعه فنى مهندسى این شرکت براى پرورش منابع انسانى حرفه اى و توسعه امکانات فنى در زمینه نصب، بهسازى و نگهدارى نیروگاه ها و تاسیسات صنعت 

آب و برق بهره مند گردد .
این شرکت با پشتوانه نزدیک به 50 سال سابقه تعمیر و نگهدارى نیروگاه هاى برق آبى ، در سال 1382 بر اساس قانون تجارت با ترکیبى از سهامداران دولتى و 
خصوصى تاسیس و توانست عالوه بر تاسیسات آب و برق استان خوزستان حوزه فعالیت خود را در سطح کشور نیز گسترش دهد و در آبا ن ماه سال 1388 با 
موافقت سهامداران اولیه نسبت به واگذارى سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجراى سیاست   اصل  44 قانون اساسى ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

 زمینه هاى فعالیت شرکت

 نصب و راه اندازى نیروگاه ها
   بهینه سازى و تعمیرات اساسى نیروگاه ها

  کارهاى ساختمانى و تاسیساتى سد و نیروگاه
 بهره بردارى از نیروگاه هاى برق آبى

 انجـام پایـش وضعیـت تجهیـزات نیروگاهـى بـا اسـتفاده از 
تکنیک هاى ارتعاش  سـنجى، ترموگرافى، صداسـنجى و آنالیز 

روغـن به منظور نگهداشـت پیشـگویانه
   احداث و بهینه سازى پست و شبکه هاى فشار قوى برق

 احداث و بهینه سازى ایستگاه هاى پمپاژ و تصفیه خانـه هاى آب
 عملیـات نصـب و راه اندازى و اجراى خطوط  لوله تأسیسـات 

آب و فاضالب
 تعمیر و نگهدارى تأسیسـات و تجهیزات نیروگاهى، پسـت و 

شـبکه، آب و فاضـالب، نفت و گاز 
  عملیات ژئوتکنیک، حفارى و احیاى زهکش ها
   ارائه خدمات مشاوره فنى، مهندسى و صنعتى

 تعمیـر ، نگهـدارى ، تعمیـرات اساسـى و بهینه سـازى دیزل 
ژنراتورهـاى بـرق اضطـرارى با تـوان باال

ــفند،                     ــان اس ــوار فروردین،خیاب ــتان، بل ــواز، گلس آدرس: اه
نبش شهریور،  شماره 175               کد پستى: 6135954651 
تـلـفـن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046
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شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ى 
نیروگاه هاى برق آبى خوزستان

 مدارك اخذ شده
 گواهینــامه صالحیت پیمانکارى رتبــه یک نیــرو ، رتبه سه آب ، رتبـه پنـج  

تاسیسـات و  تجهیـزات و   رتبـه  پنـج نفت و گاز
  گواهینامه صالحیت بهره بردارى ، نگهدارى و تعمیرات نیروگاه هاى برق آبى

BSOHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001 : 2015   , ISO 9001 : 2015  گواهینامه 
HSE – MS گواهینامه 

 عضویت در سندیکاى صنعت برق ایران 
  گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش

 عضویت در پارك علم و  فناورى  استان خوزستان
 گواهینامه صالحیت بهره بردارى ، نگهدارى وکنترل ایمنى سدها

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: سید مهران اسدى

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ى 
نیروگاه هاى برق آبى خوزستان
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گزارشویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترك صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیست و یکم
بهمن ماه 1399

 شمـــــاره بیست و یکم
بهمن  ماه 1399



اهم اقدامـات انجام شده توسط شـرکت نصب، 
تعمیر و نگهدارى نیروگاه هاى  برقابى خوزستان شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ى 

نیروگاه هاى برق آبى خوزستان

 بهینه سازى و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه 
دز از 65  به 95 مگاوات

  انجام تعمیرات Condition Monitoring (CM) شامل 
ارتعاش سنجى،  صوت سنجى، گرمانگارى و آنالیز روغن 
تجهیزات اصلى نیروگاه هاى برق آبى کشور شامل کرخه، 

دز، شهیدعباسپور، کارون3 مسجدسلیمان و مارون 

بازسازى سیم پیچ و هسته ژنراتور 250      تعمیر و 
مگاواتى واحد یک و 3 نیروگاه سد شهید عباسپور 

 بهینه سازى تجهیزات توربین ژنراتور واحد شماره 3 
نیروگاه سد شهید عباسپور 

 2 شماره  واحد  استاتور  پیچ  سیم  تعمیر   
نیروگاه کوهرنگ

 تعمیرات اساسى و تعویض 280 عدد شینه آسیب 
نیروگاه  مگاواتى شماره 2  واحد 250  ژنراتور  از  دیده 

سد مسجدسلیمان

 اجراى طرح اصالحى تعمیراتى توربین واحد شماره 7 
نیروگاه سد شهید عباسپور بدون دمونتاژ واحد براى اولین 
بار در سطح نیروگاه هاى برق آبى کشور با لیفت هدکاور در 

جهت کاهش ریسک حمل روتور و زمان تعمیراتى 

  بازسازى سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد 250 
مگاواتى  شماره 4 نیروگاه مسجد سلیمان 

اندازه گیرى  تجهیزات  کالیبراسیون  خدمات  ارائه    
مسجدسلیمان،  نیروگاه هاى  به  مربوط  دقیق  ابزار 

عباسپور، کرخه و دز و صنایع نفت و گاز

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ى 
نیروگاه هاى برق آبى خوزستان

 ارائه کلیه خدمات تعمیراتى و بهینه سازى پمپ ها و 
شیرآالت صنعتى نیروگاهى و آبرسانى 

 آغاز عملیات نوسازى شیرهاى تخلیه کننده تحتانى 
سد و نیروگاه دز

 تعمیر و بازسازى تعداد 140 عدد کارت هاى الکترونیکى 
سیستم PLC و تجهیزات الکترونیکى نیروگاهى

 طراحى، تهیه ، نصب، راه اندازى، تعمیرات اساسى ، 
سرویس و نگهدارى دیزل ژنراتورهاى اضطرارى صنعت 

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

مانیتورینـگ  و  حفاظـت  سیسـتم  اصـالح   
ترانسـفورماتورهاى قدرت در نیروگاه اول سـد شهید 

عباسـپور

سقفى  جرثقیل هاى  انواع  اساسى  تعمیرات  انجام   
دروازه اى ،  موبایل و غیره 

 تعمیر و ترمیم هسته سیم پیچ استاتور واحد شماره 
8 نیروگاه سد دز
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طراحى و ساخت ایستگاه شارژ بى سیم 
خودروهاى الکتریکى

شرکت پتروکانى نیکان از سال 1382-1387 شروع به 
فعالیت کرده و با نام ولکانیک نیز در صنعت مشهور است

شرکت گیرا پیام صنعت در سال 1397 با هدف طراحى و ساخت ایستگاههاى شارژ 
خودروهاى برقى تاسیس گردید.هدف از تاسیس این شرکت فراهم آوردن زیر 

ساخت هاى مناسب براى ایستگاه هاى شارژ خودرو هاى برقى در ایران مى باشد.
بنیان شرکت گیرا پیام صنعت ابتدا در ترکیه و به نام شرکت WIENERGY درپارك 
علم وفناورى دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول گذاشته شد.این شرکت با طراحى و 
ساخت ایستگاه شارژ وایرلس توانست راه حلى ساده و بدون سر و صدا براى شارژ 
وسایل نقلیه برقى و هیبریدى برقى بیابد و در همین راستا مورد حمایت دولت ترکیه 
قرار گرفت.با همین هدف شرکت گیرا پیام صنعت در ایران شروع به کار کرد و در 
 22KW/AC سال 1398 به یک شرکت دانش بنیان تبدیل گردید و اولین ایستگاه شارژ
را ساخت و به پژوهشگاه نیرو فروخت. همچنین در همین اثنا طى ابالغیه اى دولت وارد 
کردن خودروهاى برقى را در دستور کار خود قرار داد در نتیجه با توجه به ضرورت این 
موضوع شرکت گیرا پیام صنعت شروع به طراحى و ساخت پنج نمونه صنعتى ایستگاه 
شارژ با دو قابلیت شارژ سریع با توان KW50 و شارژ کند KW22  با قابلیت ورودى 
دوگانه AC و DC  کرده است،که تمام نیازهاى خودرو هاى برقى آینده را در بر گرفته 
است . با ورود خودروهاى الکتریکى ایجاد زیر ساخت الزم یعنى ایستگاه هاى شارژ یک 

ضرورت انکار نا پذیر مى باشد.

اهداف شرکت:
هدف اصلى این شرکت کمک به ناوگان حمل و نقل داخلى کشور و کاهش آلودگى هواى 
ناشى از تردد ماشین هاى غیر برقى و هیبریدى با فراهم کردن زیر ساخت هاى الزم 

براى استفاده از ماشین هاى برقى و هیبریدى- برقى مى باشد.
همچنین با بومى سازى این محصول در کشور عزیزمان دیگر نیازى به وارد کردن از 
کشورهاى دیگر نخواهیم داشت و در شرایط کنونى و تحریم یک خودکفایى بزرگ 

محسوب مى گردد.
این شرکت در صدد است که با توجه به نیاز آینده بازار و خط تولید خود را راه اندازى 

کرده و در این زمینه گام هاى موثر و بلندى بردارد.

چشم انداز آینده شرکت گیرا پیام صنعت: 
تاسیس کارخانه جات ساخت ایستگاه هاى شارژ خودرو برقى  براى تامین این کاال در بازار 
کشور عزیزمان ایران و صادر کردن آن به دیگر کشور ها با هدف ایجاد درآمد ارزى 

مى باشد.

88377367

88581953

 مدیرعامل: نادر طیبى
رئیس هیئت مدیره : نوید طیبى

فعالیت این شرکت به طور کامال تخصصى ، معطوف به طراحى و اجراى سیستم زمین (ارتینگ)،حفاظت دربرابر صاعقه ، حفاظت کاتدیک 
، مقابله با تداخل هاى  الکترومغناطیسى EMI و جریان هاى سرگردان و حفاظت در برابر تخلیه بارهاى الکترواستاتیک ESD و همچنین 

برگزارى کارگاه هاى آموزشى در موضوعات فوق مى باشد.

v o l c a n i c - c o . c o m i n f o @ v o l c a n i c . i r

رئوس فعالیت هاى این شرکت در جـدول زیر آمده است و با افتخار اعالم مى دارد در هریک از این 
موارد، پتانسیل فنى و کارشناسى و تجربه کارى و تجهیزات  و ماشین آالت مورد نیاز را در اختیار دارد 

طراحى و پیاده سازى سیستم زمین مناسب پست هاى 
(BTS)و سایت هاى مخابراتى  (GIS) ، کمپکت

مخازن  و  مدفون  لوله هاى  جهت  کاتدیک  حفاظت 
زیرزمینى  و روزمینى بر مبناى استانداردها و اسپک هاى  

معتبر

مبدل ها،  کاتدیک  حفاظت  سیستم  نصب  و  طراحى 
کندانسورها و برج هاى خنک کننده  نیروگاهى 

عیب یابى سیستم حفاظت کاتدیک سازه هاى مدفون 
و  پاالیشگاهى   نیروگاهى  متراکم  سایت هاى  در 

پیاده سازى سامانه حفاظت کاتدیک پالسى 

پایش از راه دور  وضعیت خوردگى و حفاظت کاتدیک 
 GPS GPRS مخازن و خطوط لوله و مبدل ها بر پایه

اندازه گیـرى پتـانسیل هاى تمـاس و گام  و انتقـالى  و 
GPR  در پست ها ، نیروگاه ها و پاالیشگاه ها منطبق بر 

 IEEE81 استاندارد

طراحى سیستم زمین کنترل و ابزاردقیق و تجهیزات 
حساس و ارائه راهکارهاى اصالحى 

مطالعـات و توصیــه هاى ســازگارى با تداخــل هاى 
 EMP الکترومغناطیسى ناشى از صاعقه  و

داراى  حاضر  حال  در  ولکانیک  مهندسى  شرکت 
رتبه بندى از سازمان برنامه دردو رشته نیرو و تاسیسات 
و تجهیزات و نیز رتبه بندى از سازمان پدافند غیر عامل 

کشوردر رشته حفاظت کاتدیک مى باشد.

ارائه ایدهء محورى  نیکان به علت  شرکت پتروکانى 
درزمینه حفاظت کاتدیک پالسى به عنوان  واحدهاى 
فناور مستقر در مرکز توسعه فناورى صنعت برق و 

انرژى پزوهشکده نیرو پذیرفته شده است. 

شهید  بلوار  غربى  انتهاى  قدس،  شهکر 
دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش
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پیشروترین شرکت صادراتى ایرانى در صادرات خدمات فنى و مهندسى

درحوزه هاى  برق، گاز و آب و فاضالب
با بیش از 27 سال سابقه در بازاریابى و توسعه صادرات
 اجراى پروژه هاى احداث نیروگاه هاى حرارتى و بادى و خطوط انتقال نیرو به سطح 400 کیلوولت، پست هاى انتقال 

تا سطح 400 کیلوولت، شبکه هاى توزیع برق شهرى، برق رسانى روستایى، احداث خطوط انتقال گاز و آب و تصفیه 
خانه هاى آب، بهره بردارى و تعمیرات نیروگاهى در کشورهاى آسیایى، آفریقایى، خاورمیانه، CIS و آمریکاى 

 EPCF , EPC التین به صورت

با بکارگیرى محصوالت تولیدى و خدمات پیمانکارى و مشاوره اى
شرکت هاى نام آور ایرانى

www.sunir.com




