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دستگاه تست کنتور 
آب قابل حمل مدل 

PHA-1

راستای  در  صنعتگران  بان  آب  مجموعه 
بهبود  و  ارتقاء  منظور  به  و  خود  سازمانی  ماموریت 
 INSO شماره  به  ملی  استاندارد  اجرایی  روش های 
OIML R49 در زمینه  المللی  19191 و استاندارد بین 
از  بهره گیری  با   ،1396 سال  از  آب  کنتورهای  تست 
مهندسین متخصص و مجرب در رشته های مکانیک، 
با  و  مصنوعی  هوش  و  نرم افزار  مکانیک،  الکترو 
اخذ استانداردهای    ISO 9001 )2015( )طراحی و 

موفق  کنون  تا آب(  کنتور  تست  دستگاه های  ساخت 
با  خانگی  آب  کنتور  تست  دستگاه های  انواع  تولید  به 
کاربردهای متفاوت برای واحدهای تولیدی و بازرسی 

شده است.
توسط دستگاه تست قابل حمل مدل PHA-1، می توان سه 
تست دقت اندازه گیری را در سه دبی مختلف در محدوده ی 
کنتور آب  10 تا 4000 لیتر بر ساعت با دقت 0.5 ±% بر روی 

نصب شده انجام داد.

 تست کنتور مشترکین با استفاده از دستگاه 
:PHA-1 تست کنتور آب قابل حمل مدل

نتایج حاصل از تست دقت بر روی یک فلش مموری و در قالب 
یک فرم استاندارد ارائه می گردد. منحنی دقت رسم شده در 
فرم استاندارد کمک می نماید در خصوص تعویض، تصحیح 
شرایط نصب و یا ادامه کار کنتور آب با رعایت استاندارد دقت 

کنتورهای آب نصب شده تصمیم گیری انجام پذیرد. 

که  کنتراست عالی  دستگاه تست مجهز به یک نمایشگر صنعتی Full HD  با وضوح و روشنایی باال، نسبت 
تمامی پورت های ارتباطی آن ایزوله شده و دارای یک پردازنده ARM سری cortex A8 با فرکانس 600 

مگاهرتز است، در ضمن صفحه لمسی مناسب برای محیط های نامالیم و صنعتی در نظر گرفته شده است.

:PHA-1 دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

  ویژگی های کلیدی دستگاه تست کنتور آب 
:PHA-1 قابل حمل مدل

:PHA-1 مشخصات فنی دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

:PHA-1 نمایشگر دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل 

:PHA-1 قالب گزارش نتیجه تست دستگاه مدل 

گیری اتوماتیک دستگاه  امکان هوا
  Q1 ، Q2 ، Q3 انجام تست دقت در دبی های 

امکان اندازه گیری دبی استارت کنتور آب
 مجهز به شیر اتوماتیک کنترل دبی

 انجام تست کنتور برای سایز ½ و ¾ اینچ )سایز 1 اینچ به 
سفارش مشتری(

USB دارای کابل شارژ و 
نشاندهنده شارژ باطری

 ذخیره اطالعات بر روی فلش مموری
 دارای دو زبان انگلیسی و فارسی

 نمایش اطالعات تست دقت بر روی نمودار

TECHNICAL SPECIFICATION
Measuring range10 – 4000 L/h

Accuracy± 0.5 %
Minimum resolution0.01 Liters

Maximum working pressure10 bar
Maximum working temperature0C 50

DisplayHMI , 7 inch , Touch
Battery12 V , 4.5 A

Battery charger220 V , 60 H
Output portUSB & Power

BoxIP 67
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کنتور آب هوشمند چاه 
کشاورزی مدل

: WPI-SDC/ELP

و  ارسال  با  همراه  آب  حجم  گیری  اندازه  جهت   WPI-SDC/ELP مدل  آب  کنتور 
جهانی استاندارد  و   19191 شماره  به  ایران  ملی  استاندارد  مطابق  اطالعات  پایش 

کنون در سایزهای 2 تا   OIML-R49 Edition 2006(E( طراحی و ساخته شده و هم ا
8 اینچ قابل ارائه می باشد. روش اندازه گیری حجم آب براساس کنتورهای آب سینگل 
کنتورهای آب دارای تائیدیه MID از مرکز  که این مدل از  جت مدل WPI-SDC است 

شماره 1383 اتحادیه اروپا است.

R40 رنج دینامیکی
کالس درجه حرارت T50 )سانتیگراد(

کالس فشار 16 )بار(
Q3 کسیسم 0.25 بار در کالس افت فشار ما
GGG 40 کتیل گرید بدنه از جنس چدن دا

بدنه با پوشش رنگ اپوکسی برای محافظت در محیط های مختلف
خ دنده ها برای جریان های بدون وقفه طراحی چر

مواد مقاوم در مقابل سایش در طوالنی مدت
طول عمر طوالنی و پایداری ساختار و عملکرد در مدت طول عمر

IP67 درجه حفاظت
.GSM-GPRS Quad band مودم ارسال اطالعات

طول عمر باتری 36 ماه
کثر انحراف  طبق بند 7-4-2-2-2-1- ث استاندارد ملی ایران شماره 2-19991 سال 1394 حدا

در زاویه نصب نسبت به محور جریان ، چه در حالت افقی و چه در حالت عمودی °5± می باشد.

جهت جریان مشخص شده بر روی کنتور می بایست هم محور جریان خط بهره برداری باشد.

 طبق بند 4-2-4 استاندارد ملی ایران شماره 19991-1 
ع  کنتور آب ولتمن نو سال 1394 و با توجه رده دمایی 
آبیاری مدل WPI-SDC/ELP ، کمینه دمای مجاز آب 
c°0/1 و بیشینه دمای مجاز  آب  c°50 در هنگام بهره 

برداری می باشد.

طبق بند 6-4 استاندارد ملی ایران شماره 19991-1 
ع  سال 1394 و با توجه رده فشاری کنتور آب ولتمن نو
کمینه فشار مجاز آب   ، WPI-SDC/ELP آبیاری مدل
bar 0/3 و بیشینه فشار مجاز آب  bar 16 در هنگام 

بهره برداری می باشد.

  مشخصات فنی کنتور آب هوشمند چاه کشاورزی مدل
: )200-WPI-SDC/ELP )DN50

نمودار خطای اندازه گیری کنتور آب هوشمند چاه 
: WPI-SDC/ELPکشاورزی مدل

نمودار افت فشار کنتور آب هوشمند چاه کشاورزی مدل
:WPI-SDC/ELP

:WPI-SDC/ELPنحوه صحیح نصب کنتور آب هوشمند چاه کشاورزی مدل 

آرش مهر،  خیابان   - احمد  آل  جالل  خیابان   - تهران 
خیابان سی ام، پالک 1، واحد 5

تلفن: 88244220                 فکس: 43855400
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دستگاه تست کنتور 
آب قابل حمل مدل 

PHA-1

راستای  در  صنعتگران  بان  آب  مجموعه 
بهبود  و  ارتقاء  منظور  به  و  خود  سازمانی  ماموریت 
 INSO شماره  به  ملی  استاندارد  اجرایی  روش های 
OIML R49 در زمینه  المللی  19191 و استاندارد بین 
از  بهره گیری  با   ،1396 سال  از  آب  کنتورهای  تست 
مهندسین متخصص و مجرب در رشته های مکانیک، 
با  و  مصنوعی  هوش  و  نرم افزار  مکانیک،  الکترو 
اخذ استانداردهای    ISO 9001 )2015( )طراحی و 

موفق  کنون  تا آب(  کنتور  تست  دستگاه های  ساخت 
با  خانگی  آب  کنتور  تست  دستگاه های  انواع  تولید  به 
کاربردهای متفاوت برای واحدهای تولیدی و بازرسی 

شده است.
توسط دستگاه تست قابل حمل مدل PHA-1، می توان سه 
تست دقت اندازه گیری را در سه دبی مختلف در محدوده ی 
کنتور آب  10 تا 4000 لیتر بر ساعت با دقت 0.5 ±% بر روی 

نصب شده انجام داد.

 تست کنتور مشترکین با استفاده از دستگاه 
:PHA-1 تست کنتور آب قابل حمل مدل

نتایج حاصل از تست دقت بر روی یک فلش مموری و در قالب 
یک فرم استاندارد ارائه می گردد. منحنی دقت رسم شده در 
فرم استاندارد کمک می نماید در خصوص تعویض، تصحیح 
شرایط نصب و یا ادامه کار کنتور آب با رعایت استاندارد دقت 

کنتورهای آب نصب شده تصمیم گیری انجام پذیرد. 

که  کنتراست عالی  دستگاه تست مجهز به یک نمایشگر صنعتی Full HD  با وضوح و روشنایی باال، نسبت 
تمامی پورت های ارتباطی آن ایزوله شده و دارای یک پردازنده ARM سری cortex A8 با فرکانس 600 

مگاهرتز است، در ضمن صفحه لمسی مناسب برای محیط های نامالیم و صنعتی در نظر گرفته شده است.

:PHA-1 دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

  ویژگی های کلیدی دستگاه تست کنتور آب 
:PHA-1 قابل حمل مدل

:PHA-1 مشخصات فنی دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

:PHA-1 نمایشگر دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل 

:PHA-1 قالب گزارش نتیجه تست دستگاه مدل 

گیری اتوماتیک دستگاه  امکان هوا
  Q1 ، Q2 ، Q3 انجام تست دقت در دبی های 

امکان اندازه گیری دبی استارت کنتور آب
 مجهز به شیر اتوماتیک کنترل دبی

 انجام تست کنتور برای سایز ½ و ¾ اینچ )سایز 1 اینچ به 
سفارش مشتری(

USB دارای کابل شارژ و 
نشاندهنده شارژ باطری

 ذخیره اطالعات بر روی فلش مموری
 دارای دو زبان انگلیسی و فارسی

 نمایش اطالعات تست دقت بر روی نمودار

TECHNICAL SPECIFICATION
Measuring range10 – 4000 L/h

Accuracy± 0.5 %
Minimum resolution0.01 Liters

Maximum working pressure10 bar
Maximum working temperature0C 50

DisplayHMI , 7 inch , Touch
Battery12 V , 4.5 A

Battery charger220 V , 60 H
Output portUSB & Power

BoxIP 67
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میثـــاق همگانـــی بـــرای تامیـــن آب و 
ــردم ــدار مـ ــرق پایـ بـ

وزیـــر نیـــرو خاطرنشـــان کـــرد: دولـــت ســـیزدهم بـــا شـــعار 
کار جهـــادی و خدمـــت بـــه مـــردم کار خـــودش را آغـــاز کـــرده 
و برنامـــه پیشـــنهادی ارائـــه شـــده بـــه مجلـــس برنامـــه ای 

ـــت. ـــزرگ اس ـــی ب ـــنگین و خدمت س

ــتادی وزارت  ــوزه سـ ــان حـ ــه کارکنـ محرابیـــان خطـــاب بـ
ــا عهـــد و میثـــاق می بندیـــم  نیـــرو گفـــت: در همیـــن جـ
ـــم  ـــا بتوانی ـــم ت ـــالش کنی ـــر ت ـــه دوش همدیگ ـــه دوش ب ک
آب و برقـــی پایـــدار و مطمئـــن را بـــه مـــردم ارائـــه کنیـــم.

ـــا اشـــاره بـــه فرمایشـــات اخیـــر مقـــام معظـــم رهبـــری  وی ب
ـــا دولـــت ســـیزدهم بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت  در دیـــدار ب
رهبـــری،  صحبـــت  محورهـــای  از  یکـــی  شـــد:  یـــادآور 
مـــردم داری بـــود کـــه مهم تریـــن رکـــن خدمت رســـانی 
بـــرای یـــک دولـــت اســـت. مـــردم داری در نـــگاه دینـــی و 

انقالبـــی، اصـــل خدمت رســـانی اســـت.

وی تصریـــح کـــرد: در فلســـفه انقـــالب اســـالمی، ایجـــاد 
عدالـــت بیـــن طبقـــات مختلـــف جامعـــه مدنظـــر بـــوده 
کـــه در برخـــی بخش هـــا موفقیت هایـــی کســـب شـــده و 
ــه  ــفانه فاصلـ ــادی متاسـ ــای اقتصـ ــی از حوزه هـ در بخشـ

ــم. ــاخص ها داریـ ــا و شـ ــا معیارهـ ــادی بـ زیـ

محرابیـــان افـــزود: فســـاد ســـتیزی بـــه معنـــای مبـــارزه بـــا 
روش هـــای عقالیـــی، علمـــی و ســـاختارهای مناســـب 
ــد رانـــت  ــاد و تولیـ ــد فسـ ــز تولیـ ــری از مراکـ جهـــت جلوگیـ
ـــکاران در  ـــاق هم ـــه اتف ـــه ب ـــی ک ـــی از برنامه های ـــت. یک اس
ایـــن دوره دنبـــال خواهیـــم کـــرد شناســـایی گلوگاه هـــا و 
مراکـــزی اســـت کـــه بـــه وســـیله آنهـــا تولیـــد فســـاد می شـــود. 
ـــه  ـــق مقابل ـــا مصادی ـــه ب ـــی ک ـــن حال ـــاد در عی ـــه فس در زمین

کنیـــم، می بایســـت مراکـــز تولیـــد فســـاد را شناســـایی کـــرده 
ـــم. ـــدام کنی ـــا اق ـــذف آنه ـــه ح ـــبت ب و نس

وزیـــر نیـــرو بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت منابـــع انســـانی تاثیرگـــذار 
گـــرو  در  ســـازمان  یـــک  موفقیـــت  کـــرد:  خاطرنشـــان 
همدلـــی و درک متقابـــل بیـــن نیروهـــا و ســـرمایه های 

انســـانی آن ســـازمان اســـت .

ـــاق کار  ـــم میث ـــا باه ـــاق م ـــه میث ـــان اینک ـــا بی ـــان ب محرابی
و خدمت رســـانی اســـت، اضافـــه کـــرد: وزارت نیـــرو در ایـــن 
ســـال ها خدمـــات عظیمـــی را بـــه مـــردم و کشـــور خـــود ارائـــه 
ــت  ــر همـ ــه کمـ ــد کـ ــرایط می طلبـ ــروز شـ ــن امـ ــرده، لیکـ کـ
را محکم تـــر بســـته و خدمـــات خودمـــان را گســـترده تر 
ـــاه شـــاهد اعتـــالی ایـــن خدمـــات  ـــا طـــی زمانـــی کوت کنیـــم ت

ـــیم. باش

ـــا گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت و قدردانـــی  علی اکبـــر محرابیـــان" در جمـــع کارکنـــان حـــوزه ســـتادی وزارت نیـــرو ب
ـــرق کار خـــود  ـــت ســـیزدهم در شـــرایط ســـختی در حـــوزه آب و ب ـــان اینکـــه دول ـــا بی از زحمـــات وزرای گذشـــته ب
را آغـــاز می کنـــد، اظهـــار داشـــت: به رغـــم تالش هـــا و خدمـــات بســـیار فراوانـــی کـــه در ســـال های پـــس از 
ـــه رخ  ـــی در ایـــن زمین ـــاده خوب ـــوق الع ـــه شـــده و رشـــد و پیشـــرفت ف ـــه کشـــور ارائ ـــرق ب انقـــالب در حـــوزه آب و ب

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــر فراه ـــت بزرگ  ت ـــک خدم ـــام ی ـــرای انج ـــه  ب ـــی زمین ـــرایط فعل ـــا در ش ـــت، ام داده اس

ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی بالن ـــور صنعت ـــرق در کش ـــت ب ـــت: صنع ـــار داش ـــان اظه ـــر محرابی علی اکب
دو ویژگـــی بســـیار مهـــم دارد. ویژگـــی اول توســـعه و گســـترش بســـیار مناســـب در طـــول 
ــور کامـــل در ایـــن  ــه بـــه طـ ــال های پـــس از انقـــالب بـــوده و ویژگـــی دوم ایـــن اســـت کـ سـ

صنعـــت مســـتقل و صاحـــب ســـبک هســـتیم.

ـــه  ـــتیم ک ـــور هس ـــرق کش ـــت ب ـــکالتی در صنع ـــاهد مش ـــر ش ـــال حاض ـــرد: در ح ـــه ک وی اضاف
بـــه تبـــع آن مـــردم و تمامـــی بخش هـــای مصـــرف بـــه حـــق گالیه هـــای فراوانـــی در ایـــن 

ـــد. ـــه دارن زمین

وی تصریـــح کـــرد: مهم تریـــن برنامـــه در صنعـــت بـــرق اصـــالح وضعیـــت موجـــود بـــه 
اتـــکای همـــه همـــکاران در صنعـــت بـــرق اســـت.

طـــی جلســـاتی بـــا معاونـــان و مدیـــران صنعـــت بـــرق داشـــتیم، قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه میـــزان 
خاموشـــی ها را بـــه حداقـــل ممکـــن برســـانیم.

وزیـــر نیـــرو بـــا اشـــاره بـــه ســـه برنامـــه در دســـتور کار صنعـــت بـــرق، اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه 
ـــش  ـــل کاه ـــکالتی مث ـــود مش ـــد، وج ـــده از تولی ـــب ش ـــت نص ـــزان ظرفی ـــودن می ـــر ب ـــه باالت ب
ـــد  ـــه نیازمن ـــرده ک ـــاد ک ـــا مشـــکالتی را ایج ـــر اســـتاندارد نیروگاه ه ـــزوالت جـــوی و شـــرایط غی ن
یـــک برنامـــه بـــرای افزایـــش تولیـــد بـــا همیـــن تعـــداد نیـــروگاه  در ســـال ها و پیک هـــای 

ـــتیم. ـــده هس آین

وی افـــزود: موضـــوع دوم توســـعه صنعـــت نیروگاهـــی در کشـــور اســـت کـــه متاســـفانه 
در ســـال های گذشـــته از رشـــد الزم برخـــوردار نبـــوده اســـت. به گفتـــه محرابیـــان، 
ســـرمایه گذاری روی نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر از برنامه هـــای جـــدی وزارت نیـــرو 

خواهـــد بـــود.

ـــت  ـــزود: در مدیری ـــرد و اف ـــوان ک ـــا عن ـــرف و تقاض ـــت مص ـــوم را مدیری ـــوع س وی موض
ــا بایـــد نـــه از روش هـــای قیمتـــی، بلکـــه از روش هـــای تشـــویقی  مصـــرف و تقاضـ
اســـتفاده کـــرد؛ به گونـــه ای کـــه مصرف کننـــدگان خـــود بتواننـــد روی مصرفشـــان 
مصرف کننـــده  خـــود  بـــه  را  حاصـــل  صرفه جویـــی  میـــزان  و  کـــرده  مدیریـــت 

برگرداننـــد.

ـــرف  ـــت مص ـــرای مدیری ـــق ب ـــی و دقی ـــی، کارشناس ـــه ای عمل ـــن برنام ـــرو از تدوی ـــر نی وزی
خبـــر داد و اضافـــه کـــرد: در حـــال حاضـــر در تـــدارک تدویـــن ایـــن برنامـــه عملـــی هســـتیم 
ـــال  ـــز ارس ـــس نی ـــه مجل ـــه ای ب ـــی الیح ـــاز ط ـــورت نی ـــت و در ص ـــم دول ـــزودی تقدی ـــه ب ک

ـــرد. ـــم ک خواهی

ـــرف در  ـــش مص ـــا کاه ـــد ب ـــت و بای ـــاده باالس ـــران فوق الع ـــرژی در ای ـــدت ان ـــت: ش وی گف
ـــان  ـــم . محرابی ـــاد کنی ـــده ایج ـــزه ای را در مصرف کنن ـــم انگی ـــا بتوانی ـــی بخش ه تمام
تاکیـــد کـــرد: مهم تریـــن محـــور ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق بخـــش غیردولتـــی 
ـــه  ـــتند ک ـــروگاه هس ـــداث نی ـــی اح ـــور متقاض ـــع کش ـــیاری از صنای ـــروز بس ـــود. ام ـــد ب خواه

ـــم. ـــم کنی ـــات را فراه ـــاده و امکان ـــرایط را آم ـــن کار ش ـــرای ای ـــد ب بای

ــر ــای تجدیدپذیـ ــرمایه گذاری روی نیروگاه هـ ــرای سـ ــرو بـ ــدی وزارت نیـ ــه  جـ برنامـ
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کامبیـــز ناظریـــان، سرپرســـت شـــرکت توزیـــع 
ـــزرگ: ـــران ب ـــرق ته ـــروی ب نی

 10هـــزار چـــراغ روشـــنایی در تهـــران 
بـــا المپ هـــای فـــوق کم مصـــرف 

جایگزیـــن مـــی شـــود.

ـــا دارا بـــودن بیـــش از  تهـــران بـــه عنـــوان پایتخـــت ب
ـــکار  ـــل ان ـــرق، نقشـــی غیرقاب 4 میلیـــون مشـــترک ب
ایفـــا می کنـــد.  بـــرق  بـــار سراســـری  در مدیریـــت 
بـــه همیـــن دلیـــل در کنـــار طرح هـــای زیرســـاختی 
گســـترده ای کـــه بـــا هـــدف کاهـــش تلفـــات، تعدیـــل 
بـــار و افزایـــش پایـــداری شـــبکه توزیـــع بـــرق ایـــن 
کالن شـــهر بـــه اجـــرا درمی آیـــد در ســـال جـــاری بـــه 
عنـــوان نخســـتین طـــرح از سلســـله طرح هـــای 
ــی  ــتفاده از گواهـ ــا اسـ ــر بـ ــرکت توانیـ اولویـــت دار شـ
مبـــادالت مســـتقیم بـــرق، تعویـــض چراغ هـــای 
فـــوق  المپ هـــای  بـــا  جیـــوه  بخـــار  روشـــنایی 
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــرف LED در دس کم مص

بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح و بـــا هـــدف بهره گیـــری از 
ظرفیـــت بخـــش خصوصـــی و پیمانـــکاری، 10 
ــر شـــهری  ــراغ روشـــنایی مربـــوط بـــه معابـ ــزار چـ هـ
تهـــران در 4 گـــروه توســـط پیمانـــکار منتخـــب بـــا 

در  توانیـــر  شـــرکت  و  تعویـــض   LED المپ هـــای 
ـــی  ـــرح »گواه ـــرای ط ـــی از اج ـــی ناش ازای صرفه جوی
مبـــادالت مســـتقیم بـــرق« بـــه نـــام ســـرمایه گذار 
ــرمایه گذار،  ــب آن سـ ــه موجـ ــه بـ ــد کـ ــادر می کنـ صـ
مجـــاز بـــه خـــروج از تعرفـــه مربوطـــه و خریـــد بـــرق 
از بـــورس انـــرژی یـــا انعقـــاد قـــرارداد بـــا نیـــروگاه 

ــد بـــود. خواهـ

همچنیـــن ایـــن گواهـــی قابـــل تخصیـــص بـــه 
تجـــاری،  مصـــارف  همچـــون  کاربری هـــا  ســـایر 
و...  کشـــاورزی  رمزارزهـــا،  اســـتخراج  خانگـــی، 
در  بـــود  خواهـــد  مجـــاز  گواهـــی  دارنـــده  و  بـــوده 
دوره اســـتفاده و بـــه میـــزان انـــرژی منـــدرج در آن 
از بـــورس انـــرژی یـــا از طریـــق انعقـــاد قـــرارداد بـــا 
مالـــك نیـــروگاه، بـــرق خریـــداری و بـــا پرداخـــت 
ـــر  ـــورد نظ ـــان م ـــل و زم ـــوط، در مح ـــای مرب هزینه ه

انـــرژی را دریافـــت و مصـــرف کنـــد.

پیش بینـــی می شـــود بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح کـــه 
ــق  ــوت در مناطـ ــورت پایلـ ــه صـ ــر بـ ــال حاضـ در حـ

بـــرق بوعلـــی، بعثـــت، آزادی، هفـــده شـــهریور و رودکـــی از 
مناطـــق 22گانـــه شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق تهـــران بـــزرگ 
کیلووات ســـاعت  میلیـــون   5 حـــدود  اســـت،  شـــده  آغـــاز 
ــتقبال  ــورت اسـ ــده و در صـ ــرژی حاصـــل شـ ــی انـ صرفه جویـ
ـــز اقـــدام مشـــابه انجـــام  ـــر نی بخـــش خصوصـــی در ســـایر معاب

پذیـــرد.

و  انجام شـــده  برآوردهـــای  اســـاس  بـــر 
موافقت نامـــه طرفیـــن، مقـــرر شـــده اســـت 
بـــه   1400 اســـفندماه  تـــا  طـــرح  ایـــن  اجـــرای 

برســـد. پایـــان 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

6

14
00

ور 
هری

 ش
م  

سو
 و 

ت
س

ه بی
مار

ش

میثـــاق همگانـــی بـــرای تامیـــن آب و 
ــردم ــدار مـ ــرق پایـ بـ

وزیـــر نیـــرو خاطرنشـــان کـــرد: دولـــت ســـیزدهم بـــا شـــعار 
کار جهـــادی و خدمـــت بـــه مـــردم کار خـــودش را آغـــاز کـــرده 
و برنامـــه پیشـــنهادی ارائـــه شـــده بـــه مجلـــس برنامـــه ای 

ـــت. ـــزرگ اس ـــی ب ـــنگین و خدمت س

ــتادی وزارت  ــوزه سـ ــان حـ ــه کارکنـ محرابیـــان خطـــاب بـ
ــا عهـــد و میثـــاق می بندیـــم  نیـــرو گفـــت: در همیـــن جـ
ـــم  ـــا بتوانی ـــم ت ـــالش کنی ـــر ت ـــه دوش همدیگ ـــه دوش ب ک
آب و برقـــی پایـــدار و مطمئـــن را بـــه مـــردم ارائـــه کنیـــم.

ـــا اشـــاره بـــه فرمایشـــات اخیـــر مقـــام معظـــم رهبـــری  وی ب
ـــا دولـــت ســـیزدهم بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت  در دیـــدار ب
رهبـــری،  صحبـــت  محورهـــای  از  یکـــی  شـــد:  یـــادآور 
مـــردم داری بـــود کـــه مهم تریـــن رکـــن خدمت رســـانی 
بـــرای یـــک دولـــت اســـت. مـــردم داری در نـــگاه دینـــی و 

انقالبـــی، اصـــل خدمت رســـانی اســـت.

وی تصریـــح کـــرد: در فلســـفه انقـــالب اســـالمی، ایجـــاد 
عدالـــت بیـــن طبقـــات مختلـــف جامعـــه مدنظـــر بـــوده 
کـــه در برخـــی بخش هـــا موفقیت هایـــی کســـب شـــده و 
ــه  ــفانه فاصلـ ــادی متاسـ ــای اقتصـ ــی از حوزه هـ در بخشـ

ــم. ــاخص ها داریـ ــا و شـ ــا معیارهـ ــادی بـ زیـ

محرابیـــان افـــزود: فســـاد ســـتیزی بـــه معنـــای مبـــارزه بـــا 
روش هـــای عقالیـــی، علمـــی و ســـاختارهای مناســـب 
ــد رانـــت  ــاد و تولیـ ــد فسـ ــز تولیـ ــری از مراکـ جهـــت جلوگیـ
ـــکاران در  ـــاق هم ـــه اتف ـــه ب ـــی ک ـــی از برنامه های ـــت. یک اس
ایـــن دوره دنبـــال خواهیـــم کـــرد شناســـایی گلوگاه هـــا و 
مراکـــزی اســـت کـــه بـــه وســـیله آنهـــا تولیـــد فســـاد می شـــود. 
ـــه  ـــق مقابل ـــا مصادی ـــه ب ـــی ک ـــن حال ـــاد در عی ـــه فس در زمین

کنیـــم، می بایســـت مراکـــز تولیـــد فســـاد را شناســـایی کـــرده 
ـــم. ـــدام کنی ـــا اق ـــذف آنه ـــه ح ـــبت ب و نس

وزیـــر نیـــرو بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت منابـــع انســـانی تاثیرگـــذار 
گـــرو  در  ســـازمان  یـــک  موفقیـــت  کـــرد:  خاطرنشـــان 
همدلـــی و درک متقابـــل بیـــن نیروهـــا و ســـرمایه های 

انســـانی آن ســـازمان اســـت .

ـــاق کار  ـــم میث ـــا باه ـــاق م ـــه میث ـــان اینک ـــا بی ـــان ب محرابی
و خدمت رســـانی اســـت، اضافـــه کـــرد: وزارت نیـــرو در ایـــن 
ســـال ها خدمـــات عظیمـــی را بـــه مـــردم و کشـــور خـــود ارائـــه 
ــت  ــر همـ ــه کمـ ــد کـ ــرایط می طلبـ ــروز شـ ــن امـ ــرده، لیکـ کـ
را محکم تـــر بســـته و خدمـــات خودمـــان را گســـترده تر 
ـــاه شـــاهد اعتـــالی ایـــن خدمـــات  ـــا طـــی زمانـــی کوت کنیـــم ت

ـــیم. باش

ـــا گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت و قدردانـــی  علی اکبـــر محرابیـــان" در جمـــع کارکنـــان حـــوزه ســـتادی وزارت نیـــرو ب
ـــرق کار خـــود  ـــت ســـیزدهم در شـــرایط ســـختی در حـــوزه آب و ب ـــان اینکـــه دول ـــا بی از زحمـــات وزرای گذشـــته ب
را آغـــاز می کنـــد، اظهـــار داشـــت: به رغـــم تالش هـــا و خدمـــات بســـیار فراوانـــی کـــه در ســـال های پـــس از 
ـــه رخ  ـــی در ایـــن زمین ـــاده خوب ـــوق الع ـــه شـــده و رشـــد و پیشـــرفت ف ـــه کشـــور ارائ ـــرق ب انقـــالب در حـــوزه آب و ب

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــر فراه ـــت بزرگ  ت ـــک خدم ـــام ی ـــرای انج ـــه  ب ـــی زمین ـــرایط فعل ـــا در ش ـــت، ام داده اس

ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی بالن ـــور صنعت ـــرق در کش ـــت ب ـــت: صنع ـــار داش ـــان اظه ـــر محرابی علی اکب
دو ویژگـــی بســـیار مهـــم دارد. ویژگـــی اول توســـعه و گســـترش بســـیار مناســـب در طـــول 
ــور کامـــل در ایـــن  ــه بـــه طـ ــال های پـــس از انقـــالب بـــوده و ویژگـــی دوم ایـــن اســـت کـ سـ

صنعـــت مســـتقل و صاحـــب ســـبک هســـتیم.

ـــه  ـــتیم ک ـــور هس ـــرق کش ـــت ب ـــکالتی در صنع ـــاهد مش ـــر ش ـــال حاض ـــرد: در ح ـــه ک وی اضاف
بـــه تبـــع آن مـــردم و تمامـــی بخش هـــای مصـــرف بـــه حـــق گالیه هـــای فراوانـــی در ایـــن 

ـــد. ـــه دارن زمین

وی تصریـــح کـــرد: مهم تریـــن برنامـــه در صنعـــت بـــرق اصـــالح وضعیـــت موجـــود بـــه 
اتـــکای همـــه همـــکاران در صنعـــت بـــرق اســـت.

طـــی جلســـاتی بـــا معاونـــان و مدیـــران صنعـــت بـــرق داشـــتیم، قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه میـــزان 
خاموشـــی ها را بـــه حداقـــل ممکـــن برســـانیم.

وزیـــر نیـــرو بـــا اشـــاره بـــه ســـه برنامـــه در دســـتور کار صنعـــت بـــرق، اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه 
ـــش  ـــل کاه ـــکالتی مث ـــود مش ـــد، وج ـــده از تولی ـــب ش ـــت نص ـــزان ظرفی ـــودن می ـــر ب ـــه باالت ب
ـــد  ـــه نیازمن ـــرده ک ـــاد ک ـــا مشـــکالتی را ایج ـــر اســـتاندارد نیروگاه ه ـــزوالت جـــوی و شـــرایط غی ن
یـــک برنامـــه بـــرای افزایـــش تولیـــد بـــا همیـــن تعـــداد نیـــروگاه  در ســـال ها و پیک هـــای 

ـــتیم. ـــده هس آین

وی افـــزود: موضـــوع دوم توســـعه صنعـــت نیروگاهـــی در کشـــور اســـت کـــه متاســـفانه 
در ســـال های گذشـــته از رشـــد الزم برخـــوردار نبـــوده اســـت. به گفتـــه محرابیـــان، 
ســـرمایه گذاری روی نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر از برنامه هـــای جـــدی وزارت نیـــرو 

خواهـــد بـــود.

ـــت  ـــزود: در مدیری ـــرد و اف ـــوان ک ـــا عن ـــرف و تقاض ـــت مص ـــوم را مدیری ـــوع س وی موض
ــا بایـــد نـــه از روش هـــای قیمتـــی، بلکـــه از روش هـــای تشـــویقی  مصـــرف و تقاضـ
اســـتفاده کـــرد؛ به گونـــه ای کـــه مصرف کننـــدگان خـــود بتواننـــد روی مصرفشـــان 
مصرف کننـــده  خـــود  بـــه  را  حاصـــل  صرفه جویـــی  میـــزان  و  کـــرده  مدیریـــت 

برگرداننـــد.

ـــرف  ـــت مص ـــرای مدیری ـــق ب ـــی و دقی ـــی، کارشناس ـــه ای عمل ـــن برنام ـــرو از تدوی ـــر نی وزی
خبـــر داد و اضافـــه کـــرد: در حـــال حاضـــر در تـــدارک تدویـــن ایـــن برنامـــه عملـــی هســـتیم 
ـــال  ـــز ارس ـــس نی ـــه مجل ـــه ای ب ـــی الیح ـــاز ط ـــورت نی ـــت و در ص ـــم دول ـــزودی تقدی ـــه ب ک

ـــرد. ـــم ک خواهی

ـــرف در  ـــش مص ـــا کاه ـــد ب ـــت و بای ـــاده باالس ـــران فوق الع ـــرژی در ای ـــدت ان ـــت: ش وی گف
ـــان  ـــم . محرابی ـــاد کنی ـــده ایج ـــزه ای را در مصرف کنن ـــم انگی ـــا بتوانی ـــی بخش ه تمام
تاکیـــد کـــرد: مهم تریـــن محـــور ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق بخـــش غیردولتـــی 
ـــه  ـــتند ک ـــروگاه هس ـــداث نی ـــی اح ـــور متقاض ـــع کش ـــیاری از صنای ـــروز بس ـــود. ام ـــد ب خواه

ـــم. ـــم کنی ـــات را فراه ـــاده و امکان ـــرایط را آم ـــن کار ش ـــرای ای ـــد ب بای

ــر ــای تجدیدپذیـ ــرمایه گذاری روی نیروگاه هـ ــرای سـ ــرو بـ ــدی وزارت نیـ ــه  جـ برنامـ
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عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

 استان بوشهر

عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

اســـتفاده از همـــه ظرفیت هـــا 
در  شـــرب  آب  تأمیـــن  بـــرای 

ــهر  ــتان بوشـ اسـ

ـــرکت  ـــل ش ـــور،  مدیرعام ـــد حمزه پ ـــهر، عبدالحمی ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر در جریـــان بازدیـــد بـــازرس کل اســـتان بوشـــهر از رونـــد اجرایـــی طرح هـــای آبرســـانی در 
ـــتان  ـــل تابس ـــذر از فص ـــرف آب در گ ـــت مص ـــم مدیری ـــش مه ـــر نق ـــد ب کی ـــا تأ ـــتان، ب ـــتی و تنگس ـــتان های دش شهرس
ـــهر  ـــتان بوش ـــردم اس ـــامیدنی م ـــن آب آش ـــم و تأمی ـــرار داری ـــتان ق ـــل تابس ـــای فص ـــون در اوج گرم ـــت: اکن ـــار داش اظه
ــتان  ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــان شـ ــت کارکنـ ــختی کار، فعالیـ ــا و سـ ــن اوج گرمـ ــم ایـ ــرار دارد و به رغـ ــت قـ در اولویـ

ـــود. ـــرا می ش ـــه اج ـــدون وقف ـــتان ب ـــتاهای اس ـــهرها و روس ـــانی در ش ـــای آبرس ـــت و پروژه ه ـــبانه روزی اس ـــهر ش بوش

ـــدی  ـــه  زمان بن ـــاس برنام ـــر اس ـــا ب ـــل پروژه ه ـــه تکمی ـــاره ب ـــا اش ـــهر ب ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام
ـــهر  ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــرد ش ـــا و عملک ـــد از پروژه ه ـــی در بازدی ـــتگاه های نظارت ـــرد: دس ـــان ک خاطرنش

ـــد. ـــد کردن کی ـــرر تأ ـــد مق ـــا در موع ـــرداری از پروژه ه ـــر بهره ب ـــده ب ـــای انجام ش ـــت از کاره ـــالم رضای ـــن اع ضم

ـــن آب  ـــرای تأمی ـــات ب ـــا و امکان ـــه ظرفیت ه ـــت: از هم ـــرد و گف ـــاره ک ـــهر اش ـــتان بوش ـــدید اس ـــای ش ـــه گرم ـــور ب حمزه پ
ـــا دغدغـــه مـــردم در ایـــن زمینـــه بـــه حداقـــل برســـد. شـــرب در شـــهرها و روســـتاها اســـتفاده شـــده ت

وی در خصـــوص بازدیـــد بـــازرس کل اســـتان بوشـــهر از طرح هـــای آبرســـانی خاطرنشـــان کـــرد: از پروژه هـــای 
مختلـــف ازجملـــه نوســـازی و اصـــالح شـــبکه های آبرســـانی، خطـــوط آب بین شـــهری و روســـتایی، مخـــازن 
ذخیـــره آب و پروژه هـــای آب شـــیرین کن بازدیـــد شـــد کـــه ان شـــاءاهلل بـــا تکمیـــل و بهره بـــرداری آنهـــا،  مـــردم 

اســـتان بوشـــهر از آب کافـــی بهره منـــد می شـــوند.

ــا  ــا و باغ ویالهـ ــعاب آب خانه باغ هـ ــع انشـ ــر قطـ ــد بـ ــا تاکیـ ــهر بـ ــتان بوشـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: تأمیـــن آب مـــردم در شـــهرها و روســـتاها از رســـالت ها و وظایـــف مهـــم شـــرکت آب و فاضـــالب اســـت و در 
ـــدارد  ـــاورزی ن ـــی کش ـــا و دام و اراض ـــا، خانه باغ ه ـــن آب باغ ویاله ـــئولیتی در تأمی ـــچ مس ـــرکت هی ـــن ش ـــتا ای ـــن راس ای

و انشـــعابات آب در ایـــن بخش هـــا بـــدون اغمـــاض قطـــع می شـــود.

ــی  ــد اجرایـ ــد از رونـ ــهر در بازدیـ ــتان بوشـ ــازرس کل اسـ بـ
و  دشـــتی  شهرســـتان های  آبرســـانی  طرح هـــای 
کیـــد بـــر تســـریع اجـــرای پروژه هـــای  تنگســـتان بـــا تأ
قابـــل  و  مهـــم  پروژه هـــای  داشـــت:  اظهـــار  آبرســـانی 
ــتاها در  ــهرها و روسـ ــانی در شـ ــی در بخـــش آبرسـ توجهـ
حـــال اجراســـت کـــه در ایـــن راســـتا خدمـــات شـــرکت آب 

و فاضـــالب قابـــل قدردانـــی اســـت.

اســـحاق شـــهبازی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای پروژه هـــای 
در  آب  انشـــعاب  قطـــع  کـــرد:  تصریـــح  آب شـــیرین کن 
غیرمجـــاز  آب  انشـــعاب  و  باغ ویالهـــا  و  خانه باغ هـــا 
ـــرد. ـــرار بگی ـــا ق ـــت برنامه ه ـــاض در اولوی ـــدون اغم ـــد ب بای

تـــالش  از  قدردانـــی  بـــا  بوشـــهر  اســـتان  کل  بـــازرس 
شـــبانه روزی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر در 
ـــن آب  ـــرد: تأمی ـــح ک ـــتاها تصری ـــهرها و روس ـــن آب ش تأمی
شـــرب مـــردم در اولویـــت قـــرار دارد و اداره کل بازرســـی 
اســـتان بوشـــهر در ایـــن حـــوزه بـــا نظـــارت شـــبانه روزی 
ضمـــن حمایـــت بـــرای تســـریع در اجـــرای پروژه هـــا، بـــر 
ــر  ــا و دیگـ ــا، باغ ویالهـ ــعاب آب در خانه باغ هـ ــع انشـ قطـ

کیـــد دارد. انشـــعابات غیرمجـــاز تأ

ـــاز آب  ـــعاب غیرمج ـــع انش قط
ــرار  ــا قـ ــت برنامه هـ در اولویـ
ـــرد  گی

اسحاق شهبازی،  بازرس کل استان 
بوشهر:
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6. حمایـــت از شـــرکت های خدمـــات فنـــی و مهندســـی در رفـــع مانع زدایی هـــای 
ـــدور  ـــا، ص ـــی، رتبه بندی ه ـــی، مالیات ـــکالت بانک ـــائل و مش ـــه مس ـــی از جمل داخل

ـــی و مـــوارد مشـــابه کارت بازرگان

گاهـــی بـــه موانـــع و نارســـایی های ضوابـــط و قوانیـــن داخلـــی بـــرای شـــرکت های  آ
صادراتـــی کـــه کمتـــر از چنیـــن موانعـــی در کشـــور های هـــدف نیســـت، از جملـــه مســـائل 
ــوارد  ــرکت ها و مـ ــی، ثبـــت شـ ــا، کارت بازرگانـ ــی و رتبه بندی هـ ــی، مالیاتـ ــی، بانکـ مالـ
مشـــابه نیازمنـــد کمـــک در رفـــع و تســـهیل آن از ضرورت هـــا و نیاز هـــای اطالعاتـــی 

ـــت. ـــرو اس ـــر نی وزی

7. اعتقـــاد بـــه حضـــور شـــرکت های خصوصـــی خدمـــات فنـــی و مهندســـی در 
ترانزیـــت و نقـــل و انتقـــال بـــرق

وزیـــر نیـــرو ضمـــن اشـــراف و اطـــالع از ظرفیت هـــای کشـــور بـــرای ترانزیـــت بـــرق؛ اعـــم 
از واردات و صـــادرات، بـــا توجـــه بـــه فرآیند هـــای زمان بـــر در سیســـتم دولتـــی و لـــزوم 
ــرژی  ــا و توانمنـــدی بخـــش خصوصـــی در ترانزیـــت انـ ــرای ایـــن فرآیند هـ ــریع اجـ تسـ
تولیـــدی نیروگاه هـــای داخلـــی بخـــش خصوصـــی، الزم اســـت اقدامـــات الزم را بـــرای 

انجـــام ایـــن مهـــم توســـط بخـــش خصوصـــی تمهیـــد کنـــد.

ـــال  ـــی در قب ـــی و مهندس 8. تاکیـــد و حمایـــت از صـــدور تجهیـــزات و خدمـــات فن
ـــعه ـــای توس ـــی برنامه ه ـــن مال ـــاری و تامی ـــوط اعتب ـــای خط اعط

ــور های  ــه کشـ ــاری بـ ــوط اعتبـ ــای خطـ ــب اعطـ ــه و تصویـ ــد تهیـ ــرو در فرآینـ ــر نیـ وزیـ
کشـــورها،  ایـــن  پروژه هـــای  مالـــی  تامیـــن  بـــرای  عـــراق  و  ســـوریه  ماننـــد  دوســـت 
ایـــن  بـــرق  و  آب  زیرســـاختی  پروژه هـــای  مالـــی  تامیـــن  شـــروط  از  یکـــی  می بایـــد 
ــا بگـــذارد. ــا رقبـ کشـــور ها را واگـــذاری بـــه  شـــرکت های ایرانـــی در شـــرایط همســـان بـ

ـــد  ـــع راک ـــتان مناب ـــتان و افغانس ـــراق، پاکس ـــل ع ـــور ها مث ـــیاری از کش ـــرو در بس وزارت نی
دارد کـــه الزم اســـت در قبـــال ایـــن مبالـــغ اواًل تســـویه حســـاب بـــا شـــرکت های ایرانـــی 
را مطـــرح کـــرده و ثانیـــًا در قبـــال ایـــن مبالـــغ راکـــد، پروژه هایـــی را بـــرای شـــرکت های 

ـــد. ـــت کن ـــی درخواس ایران

به  طریق  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  از  حمایت  به  اعتقاد   .9
کارگیری وجوه دولتی راکد در بانک های خارج از کشور در تامین نیاز های نقدینگی 
پروژه های در دست اقدام شرکت های صادراتی در کشور های هدف و بازدریافت 

آن در داخل کشور

در مقاطعـــی کـــه تحریم هـــای خارجـــی بـــر فعالیت هـــای اقتصـــادی کشـــور تحمیـــل 
ـــی  ـــی و خصوص ـــوه دولت ـــال وج ـــل و انتق ـــع نق ـــه مان ـــی ک ـــه تحریم های ـــود؛ از جمل می ش
می شـــود، از وزیـــر نیـــرو انتظـــار مـــی رود از پرداخـــت وجـــوه بلوکه شـــدۀ دولتـــی در 
بانک هـــای برخـــی کشـــور های هـــدف بـــه پیمانـــکاران صادراتـــی ایرانـــی در ایـــن 
کشـــور ها و بازدریافـــت آن در داخـــل کشـــور بـــرای تســـهیل در اجـــرای فعالیت هـــای 

ــد. ــت کنـ ــی حمایـ ــرکت های ایرانـ ــی شـ صادراتـ

و  ـــی  فن خدمـــات  ـــی  صادرات شـــرکت های  جایـــگاه  و  اهمیـــت   .10
ـــی داخل تولیدکننـــدگان  تجهیـــزات  صـــادرات  در  مهند ســـی 

ـــات  ـــادرات خدم ـــای ص ـــد فعالیت ه ـــه رش ـــه اینک ـــاد ب ـــا اعتق ـــد ب ـــرو بای ـــر نی وزی
به کارگیـــری  نهایتـــًا  مهندســـی  و  فنـــی 
ایـــن  در  داخلـــی  تولیـــدی  تجهیـــزات 
امـــر  ایـــن  و  دارد  دنبـــال  بـــه  را  پروژه هـــا 
ســـبب رشـــد فزاینـــدۀ تولیـــد می شـــود، بـــه 
طـــرق مختلـــف صادرکننـــدگان خدمـــات 

کنـــد. مانع زدایـــی  را  آنهـــا  مشـــکالت  و  پشـــتیبانی  را  مهندســـی  و  فنـــی 

11. ارتباط تنگاتنگ با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

ــد  ــور می تواننـ ــارج از کشـ ــران در خـ ــفارتخانه های ایـ ــتقر در سـ ــط مسـ ــای ذیربـ کادر هـ
از فعالیت هـــای صادراتـــی شـــرکت های  بازاریابـــی و حمایـــت  نقشـــی در خـــور، در 
ـــی  ـــازوی اصل ـــوان ب ـــرو به عن ـــه وزارت نی ـــن رابط ـــند و در ای ـــته باش ـــور داش ـــی کش صادرات
صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی حـــوزۀ آب و بـــرق بایـــد ارتبـــاط 
تنگاتنگـــی بـــا معاونـــت دیپلماســـی اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه جهـــت اطـــالع از 
برنامه هـــای توســـعه ای و مناقصـــات کشـــور های هـــدف در حـــوزۀ آب و بـــرق داشـــته 

باشـــد.

ـــی بنیـــۀ اجرایـــی صادرکننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی  12.  تقویـــت عمل
از طریـــق:

• ایجـــاد امـــکان تعامـــل انجمـــن صادرکننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی ایـــران 
و  پیشـــنهادات اصالحـــی  مـــداوم  ارائـــۀ  بـــرای  نیـــرو  وزارت  پارلمانـــی  معاونـــت  بـــا 
اســـالمی. بـــه کمیســـیون های مرتبـــط در مجلـــس شـــورای  بازخورد هـــای دقیـــق 

ــواد اولیـــۀ محصـــوالت صادراتـــی  ــاز و کار مناســـب جهـــت ورود موقـــت مـ ــاد سـ • ایجـ
ـــق  ـــی از طری ـــوان صادرات ـــش ت ـــد و   افزای ـــۀ تولی ـــش هزین ـــور کاه ـــه منظ ـــرق ب ـــت ب صنع

ــای گمرکـــی. حـــذف تعرفه هـ

ـــیار  ـــهیالت بس ـــای تس ـــور اعط ـــه منظ ـــی ب ـــتم بانک ـــاد و سیس ـــا وزارت اقتص ـــی ب • رایزن
کم بهـــره بـــرای تامیـــن نقدینگـــی مـــورد نیـــاز جهـــت تولیـــد کاال و خدمـــات صادراتـــی 

ـــی(. ـــواه صادرات )تنخ

• رایزنـــی بـــا وزارت راه و شهرســـازی جهـــت اخـــذ قیمت هـــای سوبســـیددار بـــرای 
ــع آب و  ــی صنایـ ــای صادراتـ ــی در خصـــوص قرارداد هـ ــی و هوایـ ــل دریایـ ــل و نقـ حمـ

بـــرق کشـــور.

ــفر های  ــی در سـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــزرگ خدمـ ــرکت های بـ ــدگان شـ ــور نماینـ • حضـ
ــر و معاونانـــش. کاری وزیـ

• حضـــور نماینـــدگان شـــرکت های بـــزرگ خدمـــات فنـــی و مهندســـی در جلســـات 
داخـــل کشـــور کـــه مســـئوالن وزارت بـــرق کشـــور های دیگـــر در آن هســـتند.

• طـــرح مســـائل و مشـــکالت شـــرکت های خدمـــات فنـــی و مهندســـی در هیـــات 
دولـــت و اخـــذ مصوبه هـــای الزم ماننـــد تســـویۀ بدهـــی ارزی ایـــن شـــرکت ها بـــه 
سیســـتم بانکـــی کشـــور بـــا نـــرخ ارز روز اخـــذ تســـهیالت  )مـــادۀ 20 قانـــون رفـــع موانـــع 

تولیـــد رقابت پذیـــر و ارتقـــاع نظـــام مالـــی کشـــور(.

ـــی  ـــذ کارت بازرگان ـــود در اخ ـــع موج ـــع موان ـــوص رف ـــکالت در خص ـــائل و مش ـــرح مس • ط
و شـــرکت در مناقصـــات و بهره منـــدی از خدمـــات بانکـــی در خصـــوص دریافـــت 

ضمانت هـــای بانکـــی مـــورد نیـــاز.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

وزیـــر نیـــرو از نـــگاه صـــادرات
منصـــور ســـعیدی، مدیـــر عامـــل و عضـــو هیـــأت مدیـــره 

شـــرکت صانیـــر 

هم اکنـــون کـــه دولـــت ســـیزدهم مدیریـــت اقتصـــاد کشـــور را در شـــرایطی پرابهـــام 
ـــه روی  ـــدن آن ب ـــرای بازگردان ـــیاری را ب ـــای بس ـــا و تهدید ه ـــه و  فرصت ه ـــل گرفت تحوی
ریـــل توســـعه در پیـــش رو خواهـــد داشـــت، بـــا ایـــن حـــال ظرفیت هـــای صادراتـــی؛ 
ــای داخلـــی و  ــه دلیـــل تحریم هـ ــه بـ ــی کـ ــات فنـــی و مهندسـ ــوزۀ خدمـ ــژه در حـ به ویـ
بین المللـــی ظـــرف ســـال های اخیـــر عمدتـــًا مغفـــول مانـــده یـــا بـــا مشـــکالت جـــدی 
ـــران های  ـــی از پیش ـــه یک ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــل اتکای ـــیل قاب ـــوده، پتانس ـــه ب مواج

توســـعه در دولـــت جدیـــد بـــدل شـــود. 

ایـــن امـــر مســـتلزم آن اســـت کـــه ســـکانداران اقتصـــادی و از همـــه مهمتـــر بخـــش 
الزامـــات و ضرورت هـــای توســـعۀ  نیـــروی دولـــت ســـیزدهم،  بـــرق، وزیـــر  صنعـــت 
دنبـــال  بـــه  و  شناســـایی  را  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  صـــادرات 
ـــرای تســـهیل ایـــن مهـــم باشـــد و از همـــه مهمتـــر بـــه بخـــش خصوصـــی  راهبرد هایـــی ب
فعـــال در ایـــن حـــوزه اعتمـــاد و بـــاور داشـــته باشـــد. در ایـــن یادداشـــت بـــه شـــکلی 
کوتـــاه و خالصـــه بـــه اصلی تریـــن شـــاخصه های وزیـــر نیـــرو از نـــگاه صادرکننـــدگان 

تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی پرداختـــه شـــده اســـت: 

ـــی و  گاهـــی و اشـــراف بـــه ظرفیت هـــای صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فن 1. آ
ــور مهندســـی کشـ

اشـــراف بـــه اطالعـــات کالن تولیـــد تجهیـــزات برقـــی، خدمـــات پیمانـــکاری و مشـــاوره ای 
داخلـــی و اینکـــه ایـــن تولیـــدات تحـــت الیســـنس برندهـــای خارجـــی معتبـــر هســـتند 
ــت های  ــا در نشسـ ــی تـ ــاالنۀ داخلـ ــاز سـ ــر نیـ ــد بـ ــازاد تولیـ ــم مـ ــه حجـ ــراف بـ ــز اشـ و نیـ
ـــور در  ـــت حض ـــور را جه ـــی کش ـــد آمادگ ـــدف بتوانن ـــور های ه ـــئوالن کش ـــا مس ـــادی ب اقتص

ــد. ــالم کننـ ــور ها اعـ ــاختی آن کشـ ــای زیرسـ پروژه هـ

2. قبول اهمیت و جایگاه اقتصادی صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

اعتقـــاد بـــه صـــادرات محصـــوالت و خدمـــات بـــا ارزش افـــزوده بـــه جـــای صـــادرات 
کشـــور،  غیرنفتـــی  ارزی  درآمـــد  افزایـــش  و  خام محـــور 
وزیـــر نیـــرو را در همـــکاری بـــا ســـایر نهاد هـــای صادراتـــی 
ذیربـــط بـــرای افزایـــش و توســـعۀ صـــادرات تجهیـــزات و 

خدمـــات فنـــی و مهندســـی مصـــر و پیگیـــر می کنـــد.

گاهـــی و اعتقـــاد بـــه نارســـایی های قوانیـــن و ضوابـــط حاکـــم بـــر صـــادرات  3. آ
تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی

ــات  ــزات خدمـ ــدگان تجهیـ ــش روی صادرکننـ ــع پیـ ــائل و موانـ ــالع از مسـ ــی و اطـ گاهـ آ
فنـــی و مهندســـی و تمهیـــد راهکار هـــای ساده ســـازی و روان ســـازی فرآیند هـــای کاری 
ایـــن حـــوزه از ضروریاتـــی اســـت کـــه وزیـــر نیـــرو بایـــد از آن اطـــالع داشـــته باشـــد و بـــرای ایـــن 
مهـــم ضـــروری اســـت کـــه واحد هـــای توانمنـــد، در حـــوزۀ وزارتـــی ایجـــاد و بـــه ایـــن کار 

تخصیـــص یابـــد و تاســـیس آن بـــه فعـــاالن ایـــن حـــوزه اطالع رســـانی شـــود.

صادرکننـــدۀ  تشـــکل های  و  شـــرکت ها  تنگاتنـــگ  حضـــور  بـــه  اعتقـــاد   .4
در: مهندســـی  و  ـــی  فن خدمـــات  و  تجهیـــزات 

• کمیسیون های اقتصادی مشترک ایران و کشور های هدف

•  اتاق های بازرگانی مشترک ایران و کشور های هدف

• هیات های اقتصادی اعزامی به کشور های هدف

• جلسات و نشست های مرتبط دولتی و قانون گذاری

ضـــرورت حضـــور نماینـــدگان شـــرکت ها و تشـــکل ها در نهاد هـــای مذکـــور و طـــرح 
ـــد  ـــورد، می توان ـــه م ـــا ب ـــور بن ـــای مذک ـــک از نهاد ه ـــر ی ـــا در ه ـــنهادات آنه ـــائل و پیش مس
مانع زدایی هـــای«  و  »پشـــتیبانی ها  در  نیـــرو  وزیـــر  بـــرای  تســـهیل کننده  ابـــزاری 

ــد. ــرق باشـ ــی آب و بـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــای خدمـ ــوزۀ فعالیت هـ ــود در حـ موجـ

ـــی و  5. اعتقـــاد بـــه حمایـــت از شـــرکت های تولیـــد تجهیـــزات و خدمـــات فن
مهندســـی در خـــارج از کشـــور در تعامـــل کاری بـــا کارفرمایـــان خارجـــی

مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  صـــدور  بـــرای  هـــدف،  کشـــور های 
ــط و  ــتند و اغلـــب ضوابـ ــومی هسـ ــان سـ ــور های جهـ ــرًا کشـ ــی، اکثـ ــرکت های ایرانـ شـ
فرآیند هـــای کاری و قـــراردادی بســـیار کنـــد و بوروکراتیکـــی دارنـــد کـــه پیمانـــکاران 
ـــع و حـــل آنهـــا نیســـتند و ضـــرورت دارد همچـــون  ـــا ایـــن موان ـــه برخـــورد ب ـــادر ب ـــی ق ایران
نهاد هـــای دولتـــی ترکیـــه، چنیـــن نهـــادی در وزارت نیـــرو بـــرای حمایـــت و پیگیـــری 
ـــدم  ـــه ق ـــدم ب ـــا را ق ـــود و آنه ـــیس ش ـــور ها تاس ـــن کش ـــی در ای ـــکاران ایران ـــائل پیمان مس
پشـــتیبانی و حمایـــت کنـــد. ایـــن نهـــاد می بایســـت نمایندگانـــی از وزارت خارجـــه 
داشـــته باشـــد و وزارت نیـــرو و شـــرکت های ایرانـــی را از خـــود بداننـــد و در جهـــت 
احقـــاق حـــق آنهـــا در تمـــام مذاکـــرات و ســـفر های کاری تـــالش کننـــد. همچنیـــن 
ـــزات و  ـــادرات تجهی ـــزرگ ص ـــرکت های ب ـــًا ش ـــکل ها و بعض ـــام تش ـــت از تم ـــب اس مناس

ــور داشـــته باشـــد. ــاد حضـ خدمـــات فنـــی و مهندســـی نماینـــده ای در ایـــن نهـ
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افزایش ۳0درصدی تماس های مشترکین شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با سامانه ارتباط مردمی 1۲۲

ـــالم  ـــا اع ـــهر ب ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــور، مدیرعام ـــد حمزه پ عبدالحمی
ـــم  ـــی مه ـــتانی ها گام ـــه هم اس ـــوری ب ـــات غیرحض ـــه خدم ـــت: ارائ ـــار داش ـــر اظه ـــن خب ای
ـــت و  ـــا جدی ـــز ب ـــا نی ـــش از کرون ـــه در پی ـــت ک ـــک اس ـــت الکترونی ـــق دول ـــتای تحق در راس

ـــود. ـــهر ب ـــتان بوش ـــای اس ـــرکت آبف ـــه ش ـــورد توج ـــی م ـــام خاص اهتم

ـــکایات  ـــادات و ش ـــری انتق ـــت و پیگی ـــاط، دریاف ـــدف ارتب ـــا ه ـــامانه ب ـــن س ـــزود: ای وی اف
در خصـــوص مســـائل آب و فاضـــالب ایجـــاد شـــده اســـت و امیدواریـــم ایـــن بســـتر بتوانـــد 
ـــدگان  ـــت دریافت کنن ـــد و رضای ـــهیل ده ـــف تس ـــای مختل ـــا بخش ه ـــردم را ب ـــاط م ارتب

خدمـــت را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.

ــا توجـــه بـــه اســـتقبال خـــوب  ــا بـ ــا ایـــن حـــال از زمـــان شـــیوع کرونـ وی بیـــان کـــرد: بـ
بوشـــهری ها از ســـامانه تلفنـــی 122 ایـــن رســـالت ســـنگین برعهـــده شـــرکت آب و 
فاضـــالب اســـتان بوشـــهر گذاشـــته شـــد تـــا در حـــد ممکـــن میـــزان مراجعـــه حضـــوری 

ــد. ــش یابـ ــالب کاهـ ــائل آب و فاضـ ــا مسـ ــاط بـ ــهروندان در ارتبـ شـ

ــات  ــه خدمـ ــا ارائـ ــهر بـ ــتان بوشـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــار داشـــت: شـ ــور اظهـ حمزه پـ
ــروس  ــیوع ویـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــرده بـ ــالش کـ ــون تـ ــترهای گوناگـ ــوری و در بسـ غیرحضـ
ـــروری  ـــوری و غیرض ـــات حض ـــان از مراجع ـــه و زم ـــی هزین ـــرای صرفه جوی ـــز ب ـــا و نی کرون

مشـــترکین پیشـــگیری کنـــد. بـــا ایـــن حـــال بـــا ســـازوکاری کـــه پیش بینـــی شـــده، 
مشـــترکان شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر می تواننـــد ثبـــت رقـــم کنتـــور و 
ـــوی  ـــم و ب ـــگ، طع ـــر در رن ـــبانه روزی تغیی ـــزارش ش ـــن، گ ـــورت آنالی ـــه ص ـــت آن ب پرداخ
آب، اعـــالم نظـــرات پـــس از دریافـــت خدمـــات و اعـــزام اکیپ هـــای امـــداد و حـــوادث آب 

ــام دهنـــد. ــامانه تلفنـــی 122 انجـ و فاضـــالب را از طریـــق سـ

کنتـــور،  خرابـــی  اعـــالم  مردمـــی،  تماس هـــای  تمامـــی  ضبـــط  و  ثبـــت  افـــزود:  وی 
ـــی  ـــت تلفن ـــع، پرداخ ـــبکه توزی ـــکال در ش ـــدی آب، اش ـــه نوبت بن ـــانی در زمین اطالع رس
ـــغ قبـــض دریافتـــی و دریافـــت  ـــه مبل قبـــوض، دریافـــت قبـــض المثنـــی آب، اعتـــراض ب
هرگونـــه شـــکواییه مردمـــی نســـبت بـــه خدمـــات مامـــوران قرائـــت کنتـــور از دیگـــر 
خدمـــات قابـــل ارائـــه در ســـامانه تلفنـــی 122 شـــرکت آبفـــای اســـتان بوشـــهر اســـت.

ـــکان  ـــهروندی، ام ـــور ش ـــق منش ـــه، تحق ـــت و هزین ـــی در وق ـــرد: صرفه جوی ـــد ک وی تاکی
ـــت  ـــش رضای ـــخگویی و افزای ـــفافیت در پاس ـــبانه روزی، ش ـــان و ش ـــاط آس ـــراری ارتب برق
ـــی  ـــای کرونای ـــه محدودیت ه ـــه ب ـــا توج ـــهری ب ـــای درون ش ـــش تردده ـــترکان و کاه مش

ـــت. ـــی 122 اس ـــامانه تلفن ـــم س ـــداف مه ـــه اه از جمل

ـــی در  ـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر، تعـــداد 14000 تمـــاس تلفن ـــی ش ـــی و آمـــوزش همگان ـــزارش روابـــط عموم ـــه گ ب
بخـــش مشـــترکین آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی اســـتان بوشـــهر بـــا مرکـــز ســـامانه 122 شـــرکت طـــی تیرمـــاه ســـال  

ـــه ســـال گذشـــته داشـــته اســـت. ـــرار شـــده کـــه رشـــد30درصدی نســـبت ب جـــاری برق

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

ســـامانه تلفنی

122 

بررسی روند اجرای طرح های آبرسانی و وضعیت 
آب استان به ریاست استاندار بوشهر ـــهر،  ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــوزش همگان ـــی و آم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

ـــد  ـــا تأکی ـــهر ب ـــتان بوش ـــورای آب اس ـــت ش ـــهر در نشس ـــتاندار بوش ـــد اس ـــم گراون عبدالکری
ـــی  ـــت: صرفه جوی ـــار داش ـــتان اظه ـــتاهای اس ـــهرها و روس ـــرف آب در ش ـــت مص ـــر مدیری ب
ـــه  ـــت ک ـــات اس ـــی از ضروری ـــی یک ـــم و اساس ـــوان دو کاالی مه ـــرق به عن ـــرف آب و ب در مص

ـــت. ـــتودنی اس ـــوزه س ـــن ح ـــهر در ای ـــتان بوش ـــم اس ـــردم فهی ـــکاری م هم

کیـــد قـــرار داد و  گراونـــد، قطـــع انشـــعاب آب در باغ ویالهـــا و خانه باغ هـــا را مـــورد تأ
ـــاض نســـبت  ـــدون اغم ـــد ب گفـــت: مســـئوالن شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر بای
ــاز و معرفـــی  ــا و انشـــعابات غیرمجـ ــا، خانه  باغ هـ بـــه قطـــع انشـــعاب آب در باغ ویالهـ

متخلفـــان بـــه دســـتگاه قضایـــی اقـــدام کننـــد.

وی تأمیـــن آب شـــرب مـــردم در روســـتاها و شـــهرهای اســـتان بوشـــهر را در اولویـــت 
دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد: آب شـــرب کـــه بـــا ســـختی های فـــراوان تأمیـــن می شـــود 
ـــاری  ـــه آبی ـــر از جمل ـــوارد دیگ ـــتفاده در م ـــرد و اس ـــرار بگی ـــردم ق ـــرب م ـــرف ش ـــد در مص بای

ـــود. ـــع ش ـــد قط ـــبز بای ـــای س ـــان فض درخت

اجـــرای پروژه هـــای آب شـــیرین کن در شـــهرها و  بـــر تســـریع در  کیـــد  تأ بـــا  گراونـــد 
روســـتاهای اســـتان بوشـــهر افـــزود: دســـتگاه های مرتبـــط در اجـــرای زیرســـاخت های 
ـــا  ـــند. ب ـــته باش ـــا را داش ـــان آنه ـــا مجری ـــکاری الزم ب ـــد هم ـــیرین کن بای ـــای آب ش پروژه ه
ـــش  ـــد آب بی ـــهر، تولی ـــی بوش ـــزار مترمکعب ـــیرین کن 35 و 17ه ـــروژه آب ش ـــاح دو پ افتت
ـــر  ـــای دیگ ـــه پروژه ه ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد و ای ـــش می یاب ـــب افزای ـــزار مترمکع از 52 ه
آب شـــیرین کن در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان نیـــز در حـــال اجراســـت. اســـتاندار 

ـــزود:  ـــرار داد و اف ـــد ق کی ـــورد تأ ـــتی را م ـــدر در دش ـــد تنگ س ـــرای س ـــن اج ـــهر همچنی بوش
ـــده  ـــرف ش ـــتی برط ـــکالت دش ـــی از مش ـــدر بخش ـــال آب از تنگ س ـــط انتق ـــرای خ ـــا اج ب

ـــت. اس

ـــی از توجـــه اســـتاندار  ـــا قدردان مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر هـــم ب
بـــه اجـــرای طرح هـــای آبرســـانی، از رونـــد اجـــرای آب شـــیرین کن ها گزارشـــی ارائـــه کـــرد 
ـــه  و گفـــت: حـــل مشـــکالت آبرســـانی در شـــهرها و روســـتاها در اولویـــت برنامه هاســـت ک

ـــرار دارد. ـــژه ق ـــه وی ـــورد توج ـــا م ـــل پروژه ه ـــریع در تکمی ـــتا تس ـــن راس در ای

از  آب  تولیـــد  گذشـــته  ســـال  یـــک  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  حمزه پـــور  عبدالحمیـــد 
تأسیســـات آب شـــیرین کن بوشـــهر و کنـــگان 15 هـــزار مترمکعـــب افزایـــش یافتـــه 
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: عـــالج مشـــکل تأمیـــن آب شـــرب اســـتان بوشـــهر، تکمیـــل 

آب شـــیرین کن  پروژه هـــای 
اســـت کـــه ایـــن مهـــم در دســـتور 
تکمیـــل  بـــا  و  دارد  قـــرار  کار 
آب شـــیرین کن  پروژه هـــای 
ــه وضعیـــت  ــهر بـ ــتان بوشـ اسـ

می رســـد. پایـــدار 
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عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

 استان بوشهر

عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

اســـتفاده از همـــه ظرفیت هـــا 
در  شـــرب  آب  تأمیـــن  بـــرای 

ــهر  ــتان بوشـ اسـ

ـــرکت  ـــل ش ـــور،  مدیرعام ـــد حمزه پ ـــهر، عبدالحمی ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر در جریـــان بازدیـــد بـــازرس کل اســـتان بوشـــهر از رونـــد اجرایـــی طرح هـــای آبرســـانی در 
ـــتان  ـــل تابس ـــذر از فص ـــرف آب در گ ـــت مص ـــم مدیری ـــش مه ـــر نق ـــد ب کی ـــا تأ ـــتان، ب ـــتی و تنگس ـــتان های دش شهرس
ـــهر  ـــتان بوش ـــردم اس ـــامیدنی م ـــن آب آش ـــم و تأمی ـــرار داری ـــتان ق ـــل تابس ـــای فص ـــون در اوج گرم ـــت: اکن ـــار داش اظه
ــتان  ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــان شـ ــت کارکنـ ــختی کار، فعالیـ ــا و سـ ــن اوج گرمـ ــم ایـ ــرار دارد و به رغـ ــت قـ در اولویـ

ـــود. ـــرا می ش ـــه اج ـــدون وقف ـــتان ب ـــتاهای اس ـــهرها و روس ـــانی در ش ـــای آبرس ـــت و پروژه ه ـــبانه روزی اس ـــهر ش بوش

ـــدی  ـــه  زمان بن ـــاس برنام ـــر اس ـــا ب ـــل پروژه ه ـــه تکمی ـــاره ب ـــا اش ـــهر ب ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام
ـــهر  ـــتان بوش ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــرد ش ـــا و عملک ـــد از پروژه ه ـــی در بازدی ـــتگاه های نظارت ـــرد: دس ـــان ک خاطرنش

ـــد. ـــد کردن کی ـــرر تأ ـــد مق ـــا در موع ـــرداری از پروژه ه ـــر بهره ب ـــده ب ـــای انجام ش ـــت از کاره ـــالم رضای ـــن اع ضم

ـــن آب  ـــرای تأمی ـــات ب ـــا و امکان ـــه ظرفیت ه ـــت: از هم ـــرد و گف ـــاره ک ـــهر اش ـــتان بوش ـــدید اس ـــای ش ـــه گرم ـــور ب حمزه پ
ـــا دغدغـــه مـــردم در ایـــن زمینـــه بـــه حداقـــل برســـد. شـــرب در شـــهرها و روســـتاها اســـتفاده شـــده ت

وی در خصـــوص بازدیـــد بـــازرس کل اســـتان بوشـــهر از طرح هـــای آبرســـانی خاطرنشـــان کـــرد: از پروژه هـــای 
مختلـــف ازجملـــه نوســـازی و اصـــالح شـــبکه های آبرســـانی، خطـــوط آب بین شـــهری و روســـتایی، مخـــازن 
ذخیـــره آب و پروژه هـــای آب شـــیرین کن بازدیـــد شـــد کـــه ان شـــاءاهلل بـــا تکمیـــل و بهره بـــرداری آنهـــا،  مـــردم 

اســـتان بوشـــهر از آب کافـــی بهره منـــد می شـــوند.

ــا  ــا و باغ ویالهـ ــعاب آب خانه باغ هـ ــع انشـ ــر قطـ ــد بـ ــا تاکیـ ــهر بـ ــتان بوشـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: تأمیـــن آب مـــردم در شـــهرها و روســـتاها از رســـالت ها و وظایـــف مهـــم شـــرکت آب و فاضـــالب اســـت و در 
ـــدارد  ـــاورزی ن ـــی کش ـــا و دام و اراض ـــا، خانه باغ ه ـــن آب باغ ویاله ـــئولیتی در تأمی ـــچ مس ـــرکت هی ـــن ش ـــتا ای ـــن راس ای

و انشـــعابات آب در ایـــن بخش هـــا بـــدون اغمـــاض قطـــع می شـــود.

ــی  ــد اجرایـ ــد از رونـ ــهر در بازدیـ ــتان بوشـ ــازرس کل اسـ بـ
و  دشـــتی  شهرســـتان های  آبرســـانی  طرح هـــای 
کیـــد بـــر تســـریع اجـــرای پروژه هـــای  تنگســـتان بـــا تأ
قابـــل  و  مهـــم  پروژه هـــای  داشـــت:  اظهـــار  آبرســـانی 
ــتاها در  ــهرها و روسـ ــانی در شـ ــی در بخـــش آبرسـ توجهـ
حـــال اجراســـت کـــه در ایـــن راســـتا خدمـــات شـــرکت آب 

و فاضـــالب قابـــل قدردانـــی اســـت.

اســـحاق شـــهبازی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای پروژه هـــای 
در  آب  انشـــعاب  قطـــع  کـــرد:  تصریـــح  آب شـــیرین کن 
غیرمجـــاز  آب  انشـــعاب  و  باغ ویالهـــا  و  خانه باغ هـــا 
ـــرد. ـــرار بگی ـــا ق ـــت برنامه ه ـــاض در اولوی ـــدون اغم ـــد ب بای

تـــالش  از  قدردانـــی  بـــا  بوشـــهر  اســـتان  کل  بـــازرس 
شـــبانه روزی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر در 
ـــن آب  ـــرد: تأمی ـــح ک ـــتاها تصری ـــهرها و روس ـــن آب ش تأمی
شـــرب مـــردم در اولویـــت قـــرار دارد و اداره کل بازرســـی 
اســـتان بوشـــهر در ایـــن حـــوزه بـــا نظـــارت شـــبانه روزی 
ضمـــن حمایـــت بـــرای تســـریع در اجـــرای پروژه هـــا، بـــر 
ــر  ــا و دیگـ ــا، باغ ویالهـ ــعاب آب در خانه باغ هـ ــع انشـ قطـ

کیـــد دارد. انشـــعابات غیرمجـــاز تأ

ـــاز آب  ـــعاب غیرمج ـــع انش قط
ــرار  ــا قـ ــت برنامه هـ در اولویـ
ـــرد  گی

اسحاق شهبازی،  بازرس کل استان 
بوشهر:
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بـــه دنبـــال افتتـــاح فـــاز یـــک مجتمـــع آبرســـانی قشـــالقات 
)آزادگان( شهرســـتان کلیبـــر 

از نعمت  منطقه  این  روستای   1۲  
آب شرب بهره مند شدند

بـــه گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آبفـــای اســـتان، آییـــن افتتـــاح مجتمـــع 
ـــی  ـــدس خان ـــام، مهن ـــپور قائم مق ـــدس عباس ـــور مهن ـــا حض ـــر ب ـــتان کلیب ـــالقات آزادگان شهرس ـــانی قش آبرس
معـــاون بهره  بـــرداری و توســـعۀ آب شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، امـــام جمعـــه و فرمانـــدار شهرســـتان 
ـــرکل  ـــد و مدی ـــش احم ـــدار آب ـــن، بخش ـــدا آفری ـــد و خ ـــر، هوران ـــتان کلیب ـــریف شهرس ـــردم ش ـــدۀ م ـــر، نماین کلیب

امـــور عشـــایر اســـتان برگـــزار شـــد.

معـــاون بهره بـــرداری و توســـعۀ آب شـــرکت آبفـــای اســـتان در مراســـم افتتـــاح ایـــن 

پـــروژه گفـــت: بـــا افتتـــاح فـــاز اول ایـــن مجتمـــع، آبرســـانی بـــه 12 روســـتا انجـــام شـــد 

کـــه در صـــورت افتتـــاح کامـــل 27 آبـــادی بـــا جمعیـــت 4500 نفـــر از نعمـــت آب شـــرب 

ــد. ــد شـ ــد خواهنـ ــالم بهره منـ سـ

ــه  ــر ثانیـ ــر بـ ــت 40 لیتـ ــا ظرفیـ ــانی آزادگان بـ ــع آبرسـ ــزود: مجتمـ ــی افـ ــدس خانـ  مهنـ

شـــامل یـــک ایســـتگاه پمپـــاژ آب و خـــط انتقـــال 15 کیلومتـــری بـــا دو مخـــزن 300 و 

500  مترمکعبـــی اســـت.

وی ادامـــه داد: اعتبـــار صرف شـــده در فـــاز نخســـت ایـــن پـــروژه 10 میلیـــارد تومـــان 
اســـت کـــه از منابـــع صنـــدوق توســـعۀ ملـــی تامیـــن شـــده  اســـت و بـــرای فـــاز دوم هـــم 

مبلـــغ 6 میلیـــارد تومـــان صـــرف خواهـــد شـــد.

در فـــاز یـــک مجتمـــع آبرســـانی قشـــالقات )آزادگان( اقدامـــات انجام شـــده شـــامل 
حفـــر دو حلقـــه چـــاه بـــا ظرفیـــت 40 لیتـــر برثانیـــه، احـــداث موتورخانـــه و تجهیـــز 
چـــاه بـــا ظرفیـــت 40 لیتـــر برثانیـــه، احـــداث دو بـــاب مخـــزن 500 و 300 مترمکعبـــی، 
احـــداث خطـــوط انتقـــال بـــه طـــول 1437 متـــر و نیرورســـانی بـــه موتورخانه هـــا و 

ایســـتگاه های پمپـــاژ بـــه طـــول 800 متـــر اســـت.

نظرکهریزی  شهر  به  آبرسانی  طرح  افتتاح 
ـــا  ـــال ب ـــارد ری ـــار 170 میلی ـــا اعتب ـــزی ب ـــهر نظرکهری ـــۀ ش تصفیه خان
ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــهری بـ ــتانی و شـ ــئوالن اسـ ــور مسـ حضـ

شـــهر  تصفیه خانـــۀ  اســـتان،  فاضـــالب  و  آب  عمومـــی  روابـــط  دفتـــر  گـــزارش  بـــه 
نظرکهریـــزی بـــا حضـــور مهنـــدس ایمانلـــو مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، 
مهنـــدس رحمتـــی معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار آذربایجان شـــرقی، 
ســـیدحمزه امینـــی نماینـــدۀ مـــردم شهرســـتان هشـــترود در خانـــۀ ملـــت و مهنـــدس 

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــتان بـ ــدار شهرسـ ــان فرمانـ امینیـ

عالـــی  مدیـــران  دغدغه هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  مراســـم  ایـــن  در  ایمانلـــو  مهنـــدس 
ـــردم  ـــرب م ـــکل آب ش ـــع مش ـــتان در رف ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــور و ش ـــت آب کش صنع
ـــع  ـــزی و جوام ـــهر نظرکهری ـــرب در ش ـــود آب ش ـــل کمب ـــع معض ـــرای رف ـــت: ب ـــتان گف اس
ــا اقـــدام بـــه  روســـتایی، شـــرکت آب و فاضـــالب آذربایجـــان شـــرقی به عنـــوان کارفرمـ
اجـــرای طـــرح تصفیه خانـــۀ  امکان ســـنجی جهـــت  انجـــام مطالعـــات  و  تدویـــن 

نظرکهریـــزی نمـــود. 

وی ادامـــه داد: از اهـــداف اجـــرای تصفیه خانـــۀ نظرکهریـــزی، تامیـــن، انتقـــال و 
ــه  ــه اســـت کـ ــر در ثانیـ ــمی 20 لیتـ ــه ظرفیـــت اسـ ــهند بـ ــد سـ ــزن سـ ــه آب مخـ تصفیـ
ــر از الحـــاق  از محـــل برداشـــت آب حاشـــیۀ مخـــزن ســـد ســـهند و در محـــل پایین تـ
دو شـــاخۀ اصلـــی تامین کننـــدۀ آب ســـد )قرنقـــو و آلماچـــای( اســـت. آب بـــه صـــورت 
زیرســـطحی برداشـــت می شـــود و توســـط لولـــۀ پلی اتیلـــن بـــه قطـــر 200 میلیمتـــر بـــا 
ـــه(  ـــتای آالقی ـــل از روس ـــه )قب ـــل تصفیه خان ـــه مح ـــر ب ـــی 80 مت ـــتاتیکی تقریب ـــد اس ه
ـــزی  ـــهر نظرکهری ـــک ش ـــی نزدی ـــه مخزن ـــاره ب ـــه، دوب ـــس از تصفی ـــد و پ ـــال می یاب انتق

حـــدود  اســـتاتیکی  هـــد  بـــا 
80 متـــر و طـــول 12 کیلومتـــر 

پمپـــاژ می شـــود.

ـــه  ـــن تصفیه خان ـــزود: ای وی اف
شـــهر  الزم  آب   NF طریـــق  از 
تامیـــن  را  نظرکهریـــزی 
گفـــت  می تـــوان  و  می کنـــد 
از  یکـــی  تصفیه خانـــه  ایـــن 
مـــدرن  تصفیه خانه هـــای 
اســـت کـــه بـــا هزینـــه ای بالـــغ 
بـــه  ریـــال  میلیـــارد   170 بـــر 
می توانـــد  و  رســـیده  انجـــام 
متمـــادی  ســـال های  بـــرای 
را  نظرکهریـــزی  شـــهر  آب 

کنـــد.  تامیـــن 

پایـــان  در  ایمانلـــو  مهنـــدس 
تاکیـــد کـــرد: اگـــر مـــردم عزیـــز 
شهرســـتان ایـــن نعمـــت الهـــی 
اســـتانداردهای  براســـاس  را 
مـــد نظـــر مصـــرف کننـــد، تـــا 
مدت هـــا بـــا مشـــکل کمبـــود آب 
شـــرب مواجـــه نخواهنـــد شـــد. 

شـــرکت آب و فاضـــالب آذربایجـــان شـــرقی
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کلنگ افتتاحیعنوان پروژه
میزان اعتبار دریافتی )میلیون ریال(محل اجرازنی

جمع اعتبار 
هزینه  شده پروژه 

های افتتاحی  
)میلیون ریال(

جمع اعتبار 
هزینه  شده 
پروژه های 
کلنگ زنی  

)میلیون ریال(

سال 
شروع

ی
ضو

ن ر
سا

خرا
ب 

ضال
 فا

ب و
ت آ

شرک

نقطه شهرستان
سایراستانیملی جفرافیایی

12,00015,0001399داورزن*آبرسانی به مجتمع مهر 1
22,50025,0001399جوین*آبرسانی به مجتمع بیسجرد 2
7,0007,0001400سبزوار*آبرسانی به مجتمع ظفر3

سیاه سنگ-فریمان*مجتمع آبرسانی لوشاب فاز 42
40,00045,0001399چشمه ایوب

مقاوم سازی خط انتقال و اصالح ایستگاه پمپاژ 5
10,00010,0001399کوالبباخرز*مجتمع ارزنه

43,00045,0001397روستای باسفررشتخوار*آبرسانی روستای باسفر6

روستای علی رشتخوار*آبرسانی روستای علی آباد دامن7
10,00010,0001400آباد دامن

تربت *آبرسانی روستای نسر)فاز3(8
22,00022,0001398روستای نسرحیدریه

خ*آبرسانی مجتمع روستایی اوندر )فاز5(9 40,00040,0001399روستای اوندرکوهسر

گنده بر10 روستای کاشمر*آبرسانی به روستای 
30,00035,0001399گنده بر

روستای زنده کاشمر*آبرسانی به مجتمع زنده جان11
10,00015,0001399جان

گناباد و بیدخت12 30,0005,00050,0001396گنابادگناباد*جداسازی شبکه آب شرب شهر 

8,000100,0001396گنابادگناباد*احداث مخزن 10000 متر مکعبی13

کاخک14 5,00010,0001399کاخکگناباد*احداث جایگاه جداسازی شبکه آب شهر 

15,00015,0001397روستای بیلوندگناباد*آبرسانی به روستای بیلوند15

10,00010,0001399روستای مزدهخلیل آباد*خط انتقال آب روستای مزده16

151322,50037,00010,000200,000247,0007,000جمع

 "پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری یا کلنگ زنی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی  هفته دولت  - سال 1400 "
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گرامیداشت هفته دولت و آغاز دولت سیزدهم 15 پروژه بخش آب در  همزمان با 
یک  اجرای  کلنگ  و  رسید  بهره برداری  به  رضوی  خراسان  روستاهای  و  شهرها 

پروژه هم به زمین زده شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
حیدریه،  تربت  شهرستان های  در  بهره برداری  قابل  پروژه های  اجرای  برای 
خ، رشتخوار، باخرز، فریمان، جوین و داورزن  کوهسر کاشمر،  گناباد، خلیل آباد، 

447میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.
شهرستان  ظفر  مجتمع  به  آبرسانی  پروژه  همچنین  افزود:  علوی  ابراهیم  سید 

سبزوار نیز با اعتبار هفت میلیارد ریال در این هفته عملیاتی شد. 
اصالح  و  انتقال  خطوط  مقاوم سازی  روستایی،  مجتمع های  به  آبرسانی  وی 

ایستگاه پمپاژ، جداسازی شبکه و احداث مخزن و جایگاه برداشت آب شرب را از 
پروژه هایی معرفی کرد که در این هفته بهره برداری شدند.

به گفته وی، گناباد با چهار پروژه اجراشده در صدر شهرستان های استان قرار دارد.
فاضالب  و  آب  شرکت  یکپارچه سازی  ح  طر به  اشاره  با  همچنین  علوی 
و  امکانات  سیاست،  این  درنتیجه  کرد:  خاطرنشان  شهری  و  روستایی 
تامین  زیرساخت های  تقویت  و  ایجاد  به  کمک  برای  شهری  آب  تاسیسات 
با تالش شبانه روزی و پیگیری  که  گونه ای  گرفته شد؛ به  کار  آب روستاها به 
ع  مجمو در  تابعه  امورهای  و  دو  تبصره  شرکت های  ستاد،  در  همکاران 
دهه  دولت،  هفته  پروژه های  قالب  در  روستا  هزار  شرب  آب  تامین  وضعیت 

فجر، پویش هر هفته الف - ب ایران و مشارکت خیرین بهبود یافت.

• پروژه های افتتاح شده:
15 میلیارد ریال 1 پروژه با اعتبار -داورزن:
1پروژه با اعتبار 25 میلیارد ریال -جوین :

45 میلیارد ریال 1 پروژه با اعتبار -فریمان :
1 پروژه با اعتبار 10 میلیارد ریال -باخرز :

55 میلیارد ریال 2پروژه با اعتبار  -رشتخوار:
-تربت حیدریه: 1 پروژه با اعتبار 22 میلیارد ریال

خ : 1 پروژه با اعتبار 40 میلیارد ریال کوهسر  -
کاشمر : 2 پروژه با اعتبار 50 میلیارد ریال  -

4 پروژه با اعتبار 175 میلیارد ریال گناباد :  -
- خلیل آباد : 1پروژه با اعتبار 10 میلیارد ریال

کلنگ زنی: • پروژه های 
1 پروژه با اعتبار 7میلیارد ریال. -سبزوار:

سید ابراهیم علوی،  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی:

شـــرب آب  تأمیـــن  زیرســـاخت های  تقویـــت 
 15 افتتـــاح  بـــا  رضـــوی  خراســـان  در 
ریـــال   447میلیـــارد  اعتبـــار  بـــا  پـــروژه 
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ـــت  ـــۀ ظرفی ـــانی هم ـــکل آبرس ـــع مش رف
شـــرکت آب و فاضـــالب بـــه کار گرفتـــه 

ـــد. ـــد ش خواه

مهنـــدس ایمانلـــو همچنیـــن بـــرای رفـــع 
مشـــکل تامیـــن آب شـــرب روســـتاییان 
افزایـــش  دســـتور  ســـیل،  درگیـــر 
اکیپ هـــای تانکـــر ســـیار و تخصیـــص 
بـــرای بازســـازی و تعمیـــر  اعتبـــار الزم 
ــرد.  ــارت دیده را صادرکـ ــات خسـ تاسیسـ

فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
اســـتان در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: تمـــام ارگان هـــا اعـــم از شـــهرداری، ارگان هـــای 
و  تصفیه خانـــه  محیـــط  پاکســـازی  بـــرای  منطقـــه  مـــردم  و  انتظامـــی  و  نظامـــی 
خطـــوط انتقـــال بـــا مـــا همـــکاری داشـــتند کـــه صمیمانـــه از همـــۀ آنهـــا تشـــکر و 

می کنـــم. قدردانـــی 
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بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، پیـــرو درخواســـت 
پیاده ســـازی  لـــزوم  و  فاضـــالب  و  آب  کیفیـــت  بـــر  نظـــارت  و  پایـــش  مرکـــز 
زیرســـاخت های الزم و بهره گیـــری از ظرفیت هـــای رو بـــه رشـــد فضـــای مجـــازی 
ـــت  ـــعۀ دول ـــات و توس ـــاوری اطالع ـــر فن ـــهروندان، دفت ـــه ش ـــات ب ـــۀ خدم ـــت ارائ جه
الکترونیـــک بـــا همـــکاری مرکـــز پایـــش و نظـــارت بـــر کیفیـــت آب و فاضـــالب 
پیاده ســـازی  و  کنتـــرل  برنامه نویســـی  آماده ســـازی،  نیازســـنجی،  بـــه  اقـــدام 
ــج آزمایـــش کیفیـــت آب و  ــالم نتایـ ــرش و اعـ ــی پذیـ ــامانۀ الکترونیکـ ــی سـ نهایـ

ــرده اســـت. فاضـــالب کـ

ــر،  ــق کامپیوتـ ــت از طریـ ــت درخواسـ ــکان ثبـ ــامانه، امـ ــن سـ ــه کار ایـ ــروع بـ ــا شـ بـ
انـــواع پارامترهـــای کیفـــی آب و فاضـــالب  تبلـــت و گوشـــی همـــراه، انتخـــاب 
دفتـــر  تعرفـــۀ  الکترونیکـــی صورتحســـاب طبـــق  انتخـــاب  آزمایـــش،  جهـــت 
پایـــش کیفیـــت آب و فاضـــالب، ثبـــت نتایـــج آزمایش هـــا توســـط مســـئوالن 
ـــج  ـــاهدۀ نتای ـــی، مش ـــت نهای ـــت ثب ـــز جه ـــر مرک ـــی مدی ـــد نهای ـــش و تایی ـــز پای مرک
نهایـــی آزمایش هـــا توســـط کاربـــر از طریـــق کـــد پیگیـــری ارجاع شـــده در مرحلـــۀ 
پذیـــرش، دریافـــت بازخـــورد مشـــتری بـــه صـــورت کامـــاًل الکترونیکـــی و اعـــالم 
ـــت. در  ـــده اس ـــم ش ـــه فراه ـــئوالن مربوط ـــه مس ـــره وری ب ـــش به ـــت افزای ـــج جه نتای
ایـــن راســـتا تمامـــی خدمـــات مربـــوط بـــه مرکـــز پایـــش اعـــم از خدمات دهـــی بـــه 
افـــراد حقیقـــی و حقوقـــی و مناطـــق و شـــهرهای تابعـــه از 1400/05/01 از طریـــق 
ســـامانۀ الکترونیکـــی در زیـــر پورتـــال مرکـــز پایـــش و نظـــارت برکیفیـــت آب و 

فاضـــالب قابـــل انجـــام اســـت.

آغـــاز بـــه کار ســـامانه ثبـــت درخواســـت و اعـــالم 
ــالب ــت آب و فاضـ ــش کیفیـ ــی پایـ ــج الکترونیکـ نتایـ
درخواســـت  ثبـــت  ســـامانۀ  طریـــق  از  متقاضیـــان  پـــس  ایـــن  از 
فاضـــالب  و  آب  کیفیـــت  پایـــش  الکترونیکـــی  نتایـــج  اعـــالم  و 
دریافـــت  و  درخواســـت  ثبـــت  بـــه  نســـبت  می تواننـــد 
کننـــد. اقـــدام  فاضـــالب  و  آب  کیفیـــت  آزمایـــش  نتایـــج 

 مراســـم تجلیـــل از بانـــوان همـــکار بـــا حجـــاب برتـــر در هفتـــۀ »عفـــاف و حجـــاب«  بـــا حضـــور 
مدیرعامـــل و مســـئوالن در ســـالن کنفرانـــس شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان برگـــزار شـــد.

ـــوان  ـــل از بان ـــم تجلی ـــتان، مراس ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــور  ــا حضـ ــر و صاحبـــان فرزنـــد در هفتـــۀ عفـــاف و حجـــاب بـ ــا حجـــاب برتـ همـــکار بـ
ـــان  ـــام، معاون ـــم مق ـــتان و قائ ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــو مدیرعام ـــدس ایمانل مهن
شـــرکت و مشـــاور مدیرعامـــل در امـــور زنـــان و مســـئول امـــور فرهنگـــی در ســـالن 
ـــل  ـــه دلی ـــم ب ـــن مراس ـــی ای ـــد. برپای ـــزار ش ـــتان برگ ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــس ش کنفران
شـــرایط خـــاص کرونایـــی بـــه وجـــود آمـــده بـــا رعایـــت فاصله گـــذاری اجتماعـــی بـــود و 

طـــی آن از تعـــدادی از بانـــوان همـــکار تجلیـــل شـــد.

ــگاه زن در دیـــن مبیـــن اســـالم  ــه جایـ ــاره بـ ــا اشـ ــم بـ ــو در ایـــن مراسـ مهنـــدس ایمانلـ
بیـــان داشـــت: عفـــت و اصالـــت و حجـــاب زنـــان، حافـــظ آنـــان بـــوده و اجـــرای آن 

وظیفـــۀ شـــرعی و دینـــی همـــگان اســـت.

ـــا ذکـــر اینکـــه حجـــاب در ذات وجـــودی خـــود و در معنـــای واقعـــی دارای مصونیـــت  وی ب
ـــال  ـــه دنب ـــه را ب ـــرد و جامع ـــی ف ـــش روان ـــالمی آرام ـــگ اس ـــش در فرهن ـــزود: پوش ـــت، اف اس
ـــت. ـــی اس ـــیب های اجتماع ـــواده و دوری از آس ـــان خان ـــتحکام بنی ـــۀ آن اس دارد و نتیج

ــای  ــر ارزش هـ ــه بـ ــد، تکیـ ــاوت می کنـ ــا را متفـ ــه مـ ــه داد: آنچـ ــو ادامـ ــدس ایمانلـ مهنـ
ـــث  ـــن، احادی ـــه از دی ـــم برگرفت ـــا ه ـــار م ـــت و رفت ـــالمی اس ـــالب اس ـــداف انق ـــر اه ـــی ب مبتن

و روایـــات ائمـــه معصومیـــن)ع( اســـت.

مهنـــدس شـــکری، مســـئول امـــور فرهنگـــی شـــرکت در ایـــن جلســـه از اقدامـــات و 
برنامه هـــای انجام شـــده در هفتـــۀ عفـــاف و حجـــاب و همچنیـــن امـــور فرهنگـــی 

شـــرکت گزارشـــی ارائـــه داد.

در پایـــان جلســـه در راســـتای ترویـــج و تحکیـــم فرهنـــگ اســـالمی، ارزش هـــای 
و  نمونـــۀ شـــرکت آب  بانـــوان  و عفـــاف،  اعتـــالی فرهنـــگ حجـــاب  و  ـــی  دین

فاضـــالب اســـتان معرفـــی و تجلیـــل شـــدند.

مهنـــدس علیرضـــا ایمانلـــو بـــه همـــراه قائـــم مقـــام و معاونـــان شـــرکت در ســـفر 
خـــود بـــه شهرســـتان های کلیبـــر و هورانـــد از مناطـــق ســـیل زده بازدیـــد کردنـــد.

بـــه گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، مهنـــدس 
ایمانلـــو مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بـــه بارندگـــی شـــدید و ســـیل 
بی ســـابقه در ایـــن شهرســـتان ها اشـــاره کـــرد و گفـــت: تاسیســـات و خطـــوط 
ـــارت 28  ـــد و خس ـــیب دیده ان ـــد آس ـــش احم ـــر و آب ـــهر کلیب ـــتا و 2 ش ـــال 50 روس انتق

میلیـــارد تومانـــی وارد شـــده اســـت.

ــان  ــۀ تـــالش کارکنـ ــیل زده گفـــت: همـ ــه مناطـــق سـ ــانی بـ وی درخصـــوص آبرسـ
شـــرکت آب و فاضـــالب بـــر ایـــن اســـت کـــه تاسیســـات آبرســـانی خســـارت دیده را 
در اســـرع وقـــت بـــا تـــالش شـــبانه روزی تعمیـــر و بازســـازی و وارد مـــدار کننـــد. در 
ایـــن راســـتا اکیپ هـــای ســـیار از طریـــق تانکرهـــای ســـیار بـــه روســـتاهای درگیـــر 
ــن آب  ــکلی در تامیـ ــدر مشـ ــان گرانقـ ــا هموطنـ ــد تـ ــانی کرده انـ ــر آبرسـ ــیل اخیـ سـ

شـــرب نداشـــته باشـــند.

ـــه شـــهروندان عزیـــز داده می شـــود کـــه در جهـــت   وی ادامـــه داد: ایـــن اطمینـــان  ب

بازدیـــد مدیرعامـــل آب و فاضـــالب از مناطـــق ســـیل  زده 
ــد  ــر و هورانـ ــتان های کلیبـ شهرسـ

خســـارت 28 میلیـــارد تومانـــی ســـیل بـــه حـــوزۀ آب شهرســـتان های 
ـــد ـــر و هوران کلیب

تجلیـــل از برگزیـــدگان حجـــاب و عفـــاف شـــرکت آب و 
ــتان ــالب اسـ فاضـ

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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بـــه دنبـــال افتتـــاح فـــاز یـــک مجتمـــع آبرســـانی قشـــالقات 
)آزادگان( شهرســـتان کلیبـــر 

از نعمت  منطقه  این  روستای   1۲  
آب شرب بهره مند شدند

بـــه گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آبفـــای اســـتان، آییـــن افتتـــاح مجتمـــع 
ـــی  ـــدس خان ـــام، مهن ـــپور قائم مق ـــدس عباس ـــور مهن ـــا حض ـــر ب ـــتان کلیب ـــالقات آزادگان شهرس ـــانی قش آبرس
معـــاون بهره  بـــرداری و توســـعۀ آب شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، امـــام جمعـــه و فرمانـــدار شهرســـتان 
ـــرکل  ـــد و مدی ـــش احم ـــدار آب ـــن، بخش ـــدا آفری ـــد و خ ـــر، هوران ـــتان کلیب ـــریف شهرس ـــردم ش ـــدۀ م ـــر، نماین کلیب

امـــور عشـــایر اســـتان برگـــزار شـــد.

معـــاون بهره بـــرداری و توســـعۀ آب شـــرکت آبفـــای اســـتان در مراســـم افتتـــاح ایـــن 

پـــروژه گفـــت: بـــا افتتـــاح فـــاز اول ایـــن مجتمـــع، آبرســـانی بـــه 12 روســـتا انجـــام شـــد 

کـــه در صـــورت افتتـــاح کامـــل 27 آبـــادی بـــا جمعیـــت 4500 نفـــر از نعمـــت آب شـــرب 

ــد. ــد شـ ــد خواهنـ ــالم بهره منـ سـ

ــه  ــر ثانیـ ــر بـ ــت 40 لیتـ ــا ظرفیـ ــانی آزادگان بـ ــع آبرسـ ــزود: مجتمـ ــی افـ ــدس خانـ  مهنـ

شـــامل یـــک ایســـتگاه پمپـــاژ آب و خـــط انتقـــال 15 کیلومتـــری بـــا دو مخـــزن 300 و 

500  مترمکعبـــی اســـت.

وی ادامـــه داد: اعتبـــار صرف شـــده در فـــاز نخســـت ایـــن پـــروژه 10 میلیـــارد تومـــان 
اســـت کـــه از منابـــع صنـــدوق توســـعۀ ملـــی تامیـــن شـــده  اســـت و بـــرای فـــاز دوم هـــم 

مبلـــغ 6 میلیـــارد تومـــان صـــرف خواهـــد شـــد.

در فـــاز یـــک مجتمـــع آبرســـانی قشـــالقات )آزادگان( اقدامـــات انجام شـــده شـــامل 
حفـــر دو حلقـــه چـــاه بـــا ظرفیـــت 40 لیتـــر برثانیـــه، احـــداث موتورخانـــه و تجهیـــز 
چـــاه بـــا ظرفیـــت 40 لیتـــر برثانیـــه، احـــداث دو بـــاب مخـــزن 500 و 300 مترمکعبـــی، 
احـــداث خطـــوط انتقـــال بـــه طـــول 1437 متـــر و نیرورســـانی بـــه موتورخانه هـــا و 

ایســـتگاه های پمپـــاژ بـــه طـــول 800 متـــر اســـت.

نظرکهریزی  شهر  به  آبرسانی  طرح  افتتاح 
ـــا  ـــال ب ـــارد ری ـــار 170 میلی ـــا اعتب ـــزی ب ـــهر نظرکهری ـــۀ ش تصفیه خان
ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــهری بـ ــتانی و شـ ــئوالن اسـ ــور مسـ حضـ

شـــهر  تصفیه خانـــۀ  اســـتان،  فاضـــالب  و  آب  عمومـــی  روابـــط  دفتـــر  گـــزارش  بـــه 
نظرکهریـــزی بـــا حضـــور مهنـــدس ایمانلـــو مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان، 
مهنـــدس رحمتـــی معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار آذربایجان شـــرقی، 
ســـیدحمزه امینـــی نماینـــدۀ مـــردم شهرســـتان هشـــترود در خانـــۀ ملـــت و مهنـــدس 

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــتان بـ ــدار شهرسـ ــان فرمانـ امینیـ

عالـــی  مدیـــران  دغدغه هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  مراســـم  ایـــن  در  ایمانلـــو  مهنـــدس 
ـــردم  ـــرب م ـــکل آب ش ـــع مش ـــتان در رف ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــور و ش ـــت آب کش صنع
ـــع  ـــزی و جوام ـــهر نظرکهری ـــرب در ش ـــود آب ش ـــل کمب ـــع معض ـــرای رف ـــت: ب ـــتان گف اس
ــا اقـــدام بـــه  روســـتایی، شـــرکت آب و فاضـــالب آذربایجـــان شـــرقی به عنـــوان کارفرمـ
اجـــرای طـــرح تصفیه خانـــۀ  امکان ســـنجی جهـــت  انجـــام مطالعـــات  و  تدویـــن 

نظرکهریـــزی نمـــود. 

وی ادامـــه داد: از اهـــداف اجـــرای تصفیه خانـــۀ نظرکهریـــزی، تامیـــن، انتقـــال و 
ــه  ــه اســـت کـ ــر در ثانیـ ــمی 20 لیتـ ــه ظرفیـــت اسـ ــهند بـ ــد سـ ــزن سـ ــه آب مخـ تصفیـ
ــر از الحـــاق  از محـــل برداشـــت آب حاشـــیۀ مخـــزن ســـد ســـهند و در محـــل پایین تـ
دو شـــاخۀ اصلـــی تامین کننـــدۀ آب ســـد )قرنقـــو و آلماچـــای( اســـت. آب بـــه صـــورت 
زیرســـطحی برداشـــت می شـــود و توســـط لولـــۀ پلی اتیلـــن بـــه قطـــر 200 میلیمتـــر بـــا 
ـــه(  ـــتای آالقی ـــل از روس ـــه )قب ـــل تصفیه خان ـــه مح ـــر ب ـــی 80 مت ـــتاتیکی تقریب ـــد اس ه
ـــزی  ـــهر نظرکهری ـــک ش ـــی نزدی ـــه مخزن ـــاره ب ـــه، دوب ـــس از تصفی ـــد و پ ـــال می یاب انتق

حـــدود  اســـتاتیکی  هـــد  بـــا 
80 متـــر و طـــول 12 کیلومتـــر 

پمپـــاژ می شـــود.

ـــه  ـــن تصفیه خان ـــزود: ای وی اف
شـــهر  الزم  آب   NF طریـــق  از 
تامیـــن  را  نظرکهریـــزی 
گفـــت  می تـــوان  و  می کنـــد 
از  یکـــی  تصفیه خانـــه  ایـــن 
مـــدرن  تصفیه خانه هـــای 
اســـت کـــه بـــا هزینـــه ای بالـــغ 
بـــه  ریـــال  میلیـــارد   170 بـــر 
می توانـــد  و  رســـیده  انجـــام 
متمـــادی  ســـال های  بـــرای 
را  نظرکهریـــزی  شـــهر  آب 

کنـــد.  تامیـــن 

پایـــان  در  ایمانلـــو  مهنـــدس 
تاکیـــد کـــرد: اگـــر مـــردم عزیـــز 
شهرســـتان ایـــن نعمـــت الهـــی 
اســـتانداردهای  براســـاس  را 
مـــد نظـــر مصـــرف کننـــد، تـــا 
مدت هـــا بـــا مشـــکل کمبـــود آب 
شـــرب مواجـــه نخواهنـــد شـــد. 

شـــرکت آب و فاضـــالب آذربایجـــان شـــرقی
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61 پـــروژه آبرســـانی بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 557 میلیـــارد و 176 میلیـــون ریـــال در اســـتان ســـمنان بـــه 
رســـید. بهره بـــرداری 

ــمنان  ــتان سـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: اجـــرای اصـــالح شـــبکه آب بـــه میـــزان 10هـــزار 
ـــزار و  ـــزان 12ه ـــه می ـــبکه آب ب ـــعه ش ـــر و توس و 939مت
ــرکت آب و فاضـــالب  ــای شـ ــه پروژه هـ ــر ازجملـ 513متـ

اســـتان ســـمنان در هفتـــه دولـــت اســـت.

وی افـــزود: احـــداث مخـــازن ذخیـــره آب آشـــامیدنی 
4000 مترمکعبـــی و توســـعه و اصـــالح خـــط انتقـــال 

قابـــل  پروژه هـــای  دیگـــر  از  متـــر   14470 طـــول  بـــه 
افتتـــاح ایـــن شـــرکت در هفتـــه دولـــت اســـت.

790فقـــره  و  هـــزار   3 افتتـــاح  افـــزود:  طاهـــری 
نصـــب  مـــورد  و50  2هـــزار  و  آب  انشـــعابات  نصـــب 
حلقـــه  ســـه  تجهیـــز  و  حفـــر  فاضـــالب،  انشـــعاب 
در  کلرزنـــی  ســـامانه  ایســـتگاه   21 راه انـــدازی  چـــاه، 
کنتـــور  دســـتگاه   1123 تعویـــض  و  اســـتان  ســـطح 

خـــراب صـــورت گرفـــت. همچنیـــن استانداردســـازی 
بازســـازی  مـــورد   9 و  آب  انشـــعابات  295فقـــره 
شـــبکه و خطـــوط انتقـــال آب و تاسیســـات آبرســـانی 

شـــد. بهره بـــرداری 

وی خاطرنشـــان کـــرد: عملیـــات اجرایـــی 11پـــروژه بـــا 
ــارد و 200 میلیـــون ریـــال  اعتبـــاری بالـــغ بـــر 201 میلیـ

ــد. ــاز شـ ــی و آغـ ــز کلنگ زنـ نیـ

محمد طاهری

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان:

بهره برداری از 61 پروژه آبرسانی 
با اعتبار 557 میلیارد و 176 
میلیون ریال در هفته دولت

ـــا  ـــمنان ب ـــتان س ـــانی شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 11 پ افتت
ـــال ـــون ری ـــارد و 800 میلی ـــار 147میلی اعتب

اقتصـــادی  و  هـــای عمرانـــی  پـــروژه  افتتـــاح  آیـــن  دولـــت،  از هفتـــه  روز  اولیـــن  در 
شهرســـتان ســـمنان بـــا حضـــور آشـــناگر اســـتاندار ســـمنان، طاهـــری مدیرعامـــل 
ــتان ســـمنان و جمعـــی از  ــور آبفـــای شهرسـ ــر امـ ــتان، کاشـــی مدیـ شـــرکت آبفـــای اسـ

شـــد. آغـــاز  ویدئوکنفرانســـی  بصـــورت  مســـئوالن 

ـــر و  ـــت: حف ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــمنان ب ـــتان س ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام
تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه، توســـعه شـــبکه آب بـــه طـــول 6کیلومتـــر، اصـــالح شـــبکه آب 
ـــره  ـــب 1200 فق ـــر، نص ـــول 1200 مت ـــه ط ـــالب ب ـــبکه فاض ـــعه ش ـــر، توس ـــول 5کیلومت ـــه ط ب
انشـــعاب آب در ســـطح شهرســـتان، نصـــب 1300 فقـــره انشـــعاب فاضـــالب، اصـــالح 
و بازســـازی تاسیســـات و انشـــعابات آب بـــه تعـــداد 400 فقـــره، اجـــرای خـــط انتقـــال 
ـــوری  ـــات آبخ ـــال قن ـــط انتق ـــاح خ ـــر، افتت ـــول 3400 مت ـــه ط ـــدو ب ـــال و کن ـــتاهای اع روس
بـــه طـــول 800 متـــر، بهســـازی قنـــات روســـتای دوزهیـــر و تعویـــض 300 کنتـــور خـــراب 
بـــه بهره بـــرداری رســـید. همچنیـــن کلنگ زنـــی پـــروژه حفـــر و تجهیـــز 3 حلقـــه چـــاه 

ـــد. ـــاز ش ـــز آغ ـــال نی ـــون ری ـــا 50.000 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــمنان ب ـــتان س در شهرس

ــرخه و  ــتان سـ ــانی شهرسـ ــروژه آبرسـ ــاح 8 پـ افتتـ
ــال ــون ریـ ــار ۲8۲50میلیـ ــا اعتبـ ــی بـ میامـ

در دومیـــن روز هفتـــه دولـــت در شهرســـتان ســـرخه، تکمیـــل و تجهیـــز چـــاه و اجـــرای 
ـــع  ـــبکه توزی ـــازی ش ـــالح و بازس ـــاد، اص ـــتای عبدل آب ـــاژ روس ـــتگاه پمپ ـــال و ایس ـــط انتق خ
آب شـــرب روســـتای مومن آبـــاد بـــه طـــول 350 متـــر، 115 فقـــره نصـــب انشـــعابات آب، 
تعویـــض 42 دســـتگاه کنتـــور خـــراب و 60فقـــره استانداردســـازی انشـــعابات انجـــام شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب ســـمنان بیـــان کـــرد: در شهرســـتان میامـــی خـــط 
انتقـــال بـــرق و چـــاه جدیـــد مجتمـــع پـــل ابریشـــم، تعویـــض 100 دســـتگاه کنتـــور 
ـــغ  ـــاری بال ـــا اعتب ـــر ب ـــول 3100 مت ـــه ط ـــتان ب ـــتاهای شهرس ـــبکه روس ـــالح ش ـــراب و اص خ

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــال بـ ــون ریـ بر18.900میلیـ

وی ادامـــه داد: کلنگ زنـــی دو طـــرح آبرســـانی شهرســـتان ســـرخه، احـــداث مخـــزن 
50 مترمکعبـــی روســـتای صوفی آبـــاد و احـــداث مخـــزن 50 مترمکعبـــی روســـتای 
ـــی  ـــتان میام ـــانی شهرس ـــرح آبرس ـــک ط ـــال و ی ـــون ری ـــار 7.000 میلی ـــا اعتب ـــاد ب عبداله آب
ـــار  ـــا اعتب ـــوش ب ـــتای کالپ ـــانی روس ـــع آبرس ـــال مجتم ـــط انتق ـــر خ ـــول 22 کیلومت ـــه ط ب

90.000میلیـــون ریـــال نیـــز آغـــاز شـــد.

ـــتان  ـــانی شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 7 پ افتت
و  میلیـــارد   ۲5 اعتبـــار  بـــا  آرادان 

ــال ــون ریـ 860میلیـ

یـــک حلقـــه چـــاه آب شـــرب  در ســـومین روز از هفتـــه دولـــت در شهرســـتان آرادان، حفـــر و تجهیـــز 
شـــهر کهن آبـــاد، اتصـــال آب شـــهری بـــه روســـتای پـــاده بـــه طـــول خـــط انتقـــال 770 متـــر، حصارکشـــی 
محوطـــه چـــاه آب شـــرب روســـتای ده  نمـــک بـــه طـــول 530 مترمربـــع و حصارکشـــی آجـــری مخـــزن 
بتنـــی ده نمـــک و تله متـــری، 85فقـــره نصـــب انشـــعاب آب، توســـعه شـــبکه توزیـــع آب بـــه طـــول 
410 متـــر، استانداردســـازی25 فقـــره انشـــعابات و تعویـــض 34 دســـتگاه کنتـــور خـــراب بـــا اعتبـــار 25 

میلیـــارد و 860 میلیـــون ریـــال بـــه بهره بـــرداری رســـید.
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گـــزارش، دکتـــر شـــهبازی  ایـــن  بنابـــه 
اســـتاندار البـــرز همچنیـــن بـــا حضـــور 
آب  تصفیه خانـــۀ  احـــداث  محـــل  در 
شـــماره 3 کـــرج، بهره بـــرداری از چهـــار 
بـــر  لیتـــر   100 آبدهـــی  بـــا  چـــاه  حلقـــه 
ثانیـــه را در حاشـــیۀ رودخانـــه کـــرج بـــه 

طـــور رســـمی افتتـــاح کـــرد.

بـــه  روزهایـــی  در  داشـــت:  بیـــان  وی 
شـــدت  علـــت  بـــه  کـــه  می بریـــم  ســـر 
برخـــی  بـــرق،  قطـــع  و  هـــوا  گرمـــای 
بهره بـــرداری  مـــدار  از  آب  چاه هـــای 
خـــارج می شـــوند، امـــا بـــه مـــدار آوردن 
ــی  ــک بزرگـ ــد، کمـ ــای جدیـ ــن چاه هـ ایـ
ـــاه و  ـــاد رف ـــود آب و ایج ـــران کمب ـــه جب ب

می کنـــد. مـــردم  آســـایش 

بازدیـــد  در  ســـپس  شـــهبازی  دکتـــر 
)بخـــش(  مـــدول  احـــداث  مراحـــل  از 
 2 شـــماره  آب  تصفیه خانـــۀ  ســـوم 
کـــرج اظهـــار داشـــت: عملیـــات ســـاخت 

آب  تصفیه خانـــۀ  ســـوم  مـــدول 
شـــماره 2 کـــرج کـــه هفتـــۀ دولـــت ســـال 
گذشـــته توســـط وزیـــر نیـــرو کلنگ زنـــی 
ــد  ــر دارای 60درصـ ــال حاضـ ــد، در حـ شـ
پیشـــرفت فیزیکـــی اســـت و تـــا آذرمـــاه 
خواهـــد  بهره بـــرداری  بـــه  امســـال 
تصفیه خانـــۀ  از  بخـــش  ایـــن  رســـید. 
کـــرج بـــه دنبـــال موافقـــت وزیـــر نیـــرو و 
اختصـــاص 500لیتـــر بـــر ثانیـــه از ســـد 
طالقـــان احـــداث شـــده اســـت و حـــدود 
200 هـــزار نفـــر از ایـــن ظرفیـــت جدیـــد 

می شـــوند. بهره منـــد 

بـــا حضـــور  پایـــان  دکتـــر شـــهبازی در 
در شـــهرک جهان نمـــای کـــرج کـــه روز 
13 تیرمـــاه انجـــام شـــد، طـــی مراســـمی 
آب  ذخیـــرۀ  مخـــزن  احـــداث  کلنـــگ 
را  فردیـــس   P زون  مترمکعبـــی   5000
مجموعـــۀ  اولیـــن  را  آن  و  زد  زمیـــن 
بـــرای  کـــرج  ســـد  از  آبـــی  تاسیســـات 

کـــرد. عنـــوان  فردیـــس  مـــردم 

وی بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز عملیـــات احـــداث 
تصفیه خانـــۀ آب نظرآبـــاد و اشـــتهارد 
نیـــرو،  وزیـــر  موافقـــت  بـــا  گفـــت: 
عملیـــات انتقـــال آب از ســـد طالقـــان 
اشـــتهارد  و  نظرآبـــاد  شهرســـتان  بـــه 
توســـط شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان 

آغـــاز شـــده اســـت.

مدیرعامـــل  مهـــدی زاده،  مهنـــدس 
ایـــن  در  نیـــز  البـــرز  اســـتان  آبفـــای 
ـــی کـــه بـــه  مراســـم اظهـــار داشـــت: در حال
ـــتان  ـــهرهای اس ـــرق در ش ـــع ب ـــل قط دلی
بـــه  آب  چاه هـــای  وابســـتگی  و  البـــرز 
آب  قطـــع  مشـــکل  بـــا  بـــرق  نیـــروی 
تـــالش  هســـتیم،  مواجـــه  شـــهروندان 
از حقابـــۀ تخصیص یافتـــه  می کنیـــم 
از ســـدهای کـــرج و طالقـــان بـــه البـــرز 
ــار  ــر دچـ ــردم کمتـ ــا مـ ــتفاده کنیـــم تـ اسـ

شـــوند. مشـــکل 

وی درخصـــوص طرح هـــای افتتاحـــی 
ـــتاندار  ـــد اس ـــاخت در بازدی ـــال س و در ح
گفـــت: بـــرای بهره بـــرداری از چاه هـــای 
فلمـــن 57 میلیـــارد ریـــال و بـــرای احـــداث 
 2 شـــماره  تصفیه خانـــۀ  ســـوم  مـــدول 
کـــرج 480 میلیـــارد ریـــال و بـــرای طـــرح 
ــع  ــه شـــمال فردیـــس از منابـ ــانی بـ آبرسـ
هزینـــه  ریـــال  میلیـــارد   390 ســـطحی 

خواهـــد شـــد.

طرح هـــا  ایـــن  هزینـــۀ  مجمـــوع  وی 
و  کـــرد  ذکـــر  ریـــال  میلیـــارد   927 را 
مخـــزن  از  بهره بـــرداری  بـــا  گفـــت: 
5000 مترمکعبـــی زون P فردیـــس کـــه 
فردیـــس،  شـــمالی  مناطـــق  شـــامل 
خواهـــد  منظریـــه  و  وحـــدت  شـــهرک 
بـــا  آب  بـــار  نخســـتین  بـــرای  بـــود، 
کیفیـــت بســـیار خـــوب از ســـد کـــرج و 
ــد  ــه فردیـــس خواهـ ــع ســـطحی بـ منابـ

رســـید.

با حضور استاندار البرز

ســـاخت مخـــزن ذخیـــرۀ آب فردیـــس در 
ــد ــاز شـ ــا آغـ ــارک جهان نمـ پـ

البـــرز  اســـتاندار  شـــهبازی،  دکتـــر  حضـــور  بـــا 

ســـاخت مخـــزن ذخیـــرۀ آب جدیـــد بـــرای توزیـــع 

آب در فردیـــس در پـــارک جهان نمـــای کـــرج بـــه 

ظرفیـــت 5000 مترمکعـــب آغـــاز شـــد.

ایـــن  البـــرز،  آبفـــای  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
مخـــزن بـــا احتســـاب اجـــرای 5000 متـــر لوله گـــذاری 
ریـــال هزینـــه خواهـــد  انتقـــال390 میلیـــارد  خـــط 
داشـــت و جمعیتـــی 38 هزارنفـــری را زیـــر پوشـــش 

ــرد. ــد بـ خواهـ
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عناویـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  البـــرز  آبفـــای  مدیرعامـــل 
شـــاخص ترین ایـــن طرح هـــا گفـــت: احـــداث ســـامانه 
برداشـــت آب از خـــط انتقـــال ســـد طالقـــان، بهره بـــرداری از 
ـــهرهای  ـــه ش ـــدطالقان ب ـــرب س ـــال آب ش ـــای انتق طرح ه
کـــرج مرکـــزی، رجایی شـــهر، مهرشـــهر، کمالشـــهر و شـــهر 
جدیـــد هشـــتگرد، بهره بـــرداری از سیســـتم آبشـــیرین 
کـــن شـــهر اشـــتهارد ، اجـــرای طرح هـــای آبرســـانی بـــه 
ــان  ــکین دشـــت، طالقـ ــدره، مشـ ــار، گرمـ ــهرهای گلسـ شـ
و نظرآبـــاد ، اجـــرای طرح هـــای آبرســـانی بـــه 30 روســـتا 
ـــرد 1100  ـــه ک ـــتایی باهزین ـــهری و روس ـــرح ش ـــب 57 ط درقال

ــام شـــده اســـت. ــارد تومـــان انجـ میلیـ

ــش  ــرد بخـ ــه عملکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدی زاده بـ ــدس مهـ مهنـ
شـــبکه  توســـعه  کیلومتـــر   567 نیزگفـــت:  فاضـــالب 
انشـــعاب فاضـــالب ،  فقـــره  هـــزار  فاضالب،نصـــب 38 

تکمیـــل وبهره بـــرداری از اســـتریم دوم تصفیـــه خانـــه 
تصفیـــه  مـــدول دوم  احـــداث  ادامـــه  کـــرج،  فاضـــالب 
خانـــه فاضـــالب کـــرج وپیشـــرفت فیزیکـــی از 43 بـــه 
اســـتان  جمعیـــت  برخـــورداری  ارتقـــاء  درصـــد،   80
افزایـــش  درصـــد،   33 بـــه   16 از  فاضـــالب  شـــبکه  از 
بـــه   600 و  هـــزار   28 از  فاضـــالب  تصفیـــه  ظرفیـــت 
از  70 هـــزار متـــر مکعـــب در شـــبانه روز، بهره بـــرداری 
شـــهر جدیـــد هشـــتگرد  فاضـــالب  تصفیه خانه هـــای 
ـــرد  ـــه ک ـــرح باهزین ـــب 65 ط ـــاد ، درقال ـــکن مهر نظرآب ومس
720 میلیـــارد تومـــان، از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه طـــی 
ــای  ــا حمایت هـ ــه بـ ــت کـ ــوده اسـ ــال بـ ــت سـ ــن هشـ ایـ
و  آب  مهندســـی  وشـــرکت  اســـتان  ومســـئوالن  مـــردم 
فاضـــالب کشـــور  و وزارت نیـــرو در دولـــت تدبیـــر وامیـــد 

تحقـــق یافتـــه اســـت.

طی 8 سال دولت تدبیر و امید

طرح های متعدد آبرسانی وفاضالب 
با اعتبار 18۲0 میلیارد تومان درالبرز به 

بهره برداری رسید

در  آب  ذخیـــرۀ  مخـــزن  ســـاخت    •
ــد ــاز شـ ــاد آغـ نظرآبـ

بـــا حضـــور اســـتاندار البـــرز و مســـئوالن محلـــی، احـــداث 
شهرســـتان  در  مترمکعبـــی   5000 آب  ذخیـــرۀ  مخـــزن 

ــاز شـــد. ــاد آغـ نظرآبـ

آییـــن  حاشـــیۀ  در  البـــرز  اســـتاندار  شـــهبازی،  دکتـــر 
ــه  ــی کـ ــت: در حالـ ــار داشـ ــزن اظهـ ــن مخـ ــی ایـ کلنگ زنـ
دو ســـد بـــزرگ طالقـــان و امیرکبیـــر در محـــدودۀ اســـتان 
از آب شـــرب  واقـــع شـــده اند، حـــدود 80 درصـــد  البـــرز 
مـــردم اســـتان از منابـــع زیرزمینـــی تامیـــن می شـــود و 
درخصـــوص نظرآبـــاد بـــه طـــور کامـــل وابســـته بـــه چـــاه 

اســـت.

نیـــرو،  وزیـــر  از  اخیـــر  پیگیری هـــای  بـــا  افـــزود:  وی 
ـــون  ـــزان 55 میلی ـــه می ـــطحی ب ـــتفاده از آب س ـــوز اس مج

ــب  ــا ترغیـ ــد و مـ ــتان داده شـ ــه اسـ ــر بـ ــب دیگـ مترمکعـ
آب  هـــم  نظرآبـــاد  بـــه  تخصیـــص  ایـــن  از  شـــدیم 

بگیـــرد. تعلـــق  تصفیه شـــده  و  ســـطحی 

تصفیه خانـــه،  پـــروژۀ  بـــرای  نیـــاز  مـــورد  اعتبـــار  وی 
خـــط انتقـــال و احـــداث مخـــزن 5000 مترمکعبـــی را از 
محـــل اعتبـــارات تنـــش آبـــی اســـتان ذکـــر کـــرد و گفـــت 
امیدواریـــم تـــا یـــک ســـال آینـــده شـــاهد بهره بـــرداری از 

ــیم. ــروژه باشـ ــن پـ ایـ

ـــرز  ـــتان الب ـــای اس ـــل آبف ـــدی زاده، مدیرعام ـــدس مه مهن
ـــه  ـــرد: ب ـــان ک ـــزن بی ـــن مخ ـــاخت ای ـــاز س ـــن آغ ـــز در آیی نی
منظـــور ذخیره ســـازی آب و توزیـــع متعـــادل و مســـتمر 
آب شـــرب در شـــبکۀ توزیـــع زون شـــماره 2 نظرآبـــاد، کار 
ســـاخت ایـــن مخـــزن بـــرای جمعیـــت زیـــر پوشـــش 30 

هـــزار نفـــر آغـــاز می شـــود.

ـــتی2700  ـــزن، بایس ـــاخت مخ ـــا س ـــان ب ـــزود: همزم وی اف

ـــر 400  ـــه قط ـــل ب ـــدن داکتی ـــس چ ـــذاری از جن ـــر لوله گ مت
میلی متـــر هـــم اجـــرا شـــود کـــه هزینه هـــای برآوردشـــده 
بـــرای ســـاخت مخـــزن و خـــط انتقـــال بالـــغ بـــر 305 

میلیـــارد ریـــال خواهـــد بـــود.

ـــزار شـــد،  ـــاه برگ ـــه روز یکشـــنبه 27 تیرم در ایـــن مراســـم ک
فرمانـــدار نظرآبـــاد و نماینـــدۀ مـــردم ســـاوجبالغ، نظرآبـــاد، 
چهاربـــاغ و طالقـــان در مجلـــس شـــورای اســـالمی نیـــز 

حضـــور داشـــتند.

مهندس ذوالفقارمهدی زاده 

مدیرعامل آبفای البرز 

مدیرعامـــل  مهـــدی زاده  ذوالفقـــار  مهنـــدس 
ــرز تعـــداد طرح هـــای آب وفاضـــالب  ــای البـ آبفـ
ـــد را بیـــش  ـــت تدبیـــر و امی ـــرز در دول اســـتان الب
از 122 طـــرح و اعتبـــار هزینـــه شـــده آن هـــا را 

ــرد. ــر کـ ــان ذکـ ــارد تومـ 1820 میلیـ
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آغـــاز عملیـــات اجرایـــی حفـــر چـــاه شـــرب 
شـــاهرود شهرســـتان  راهنجـــان  روســـتای 

آییـــن افتتـــاح پروژه هـــای عمرانـــی بخـــش مرکـــزی شـــاهرود بـــا حضـــور دکتـــر جاللـــی 
ـــتگاه های  ـــای ادارات و دس ـــزی، روس ـــدار مرک ـــژه، بخش ـــدار وی ـــتاندار و فرمان ـــاون اس مع
ــاران و شـــوراهای  ــر امـــور آبفـــای شـــاهرود و جمعـــی از دهیـ اجرایـــی شهرســـتان، مدیـ
ـــار  ـــا اعتب ـــان ب ـــتای راهنج ـــرب روس ـــاه ش ـــر چ ـــات حف ـــزار و عملی ـــتان برگ اســـالمی شهرس

ـــد. ـــاز ش ـــمی آغ ـــورت رس ـــه ص ـــال ب ـــارد ری ـــر 15 میلی ـــغ ب بال
در پایـــان ایـــن مراســـم، مصاحبـــه خبرگـــزاری صداوســـیما بـــا باقـــری، مدیـــر امـــور آبفـــای 
شهرســـتان شـــاهرود انجـــام شـــد و ایـــن مقـــام مســـئول گزارشـــی اجمالـــی از اقدامـــات 

ـــه داد.  ـــت ارائ ـــه دول ـــا در هفت ـــاح پروژه ه ـــتان و افتت ـــای شهرس ـــور آبف ام

افتتـــاح و کلنگ زنـــی پروژه هـــای آبرســـانی بخـــش 
ـــارد  ـــار ۳5 میلی ـــا اعتب ـــاهرود ب ـــتان ش ـــطام شهرس بس

ـــال ـــون ری و 500 میلی
ـــا حضـــور  ـــی بســـطام ب ـــاح پروژه هـــای عمران ـــت، آییـــن افتت در ســـومین روز از هفتـــه دول
ـــداری،  ـــی فرمان ـــاون عمران ـــاهرود، مع ـــتان ش ـــژه شهرس ـــدار وی ـــتاندار و فرمان ـــاون اس مع
ــای ادارات و  ــتان، روسـ ــرق اسـ ــازی شـ ــر کل اداره راه و شهرسـ ــطام، مدیـ ــدار بسـ بخشـ

دســـتگاه های اجرایـــی شهرســـتان و مدیـــر امـــور آبفـــای شـــاهرود برگـــزار شـــد.
ـــر و  ـــروژه حف ـــرداری پ ـــامل بهره ب ـــطام ش ـــش بس ـــانی بخ ـــای آبرس ـــم پروژه ه ـــن مراس در ای
تجهیـــز چـــاه شـــرب عمیـــق روســـتای مـــزج بـــا اعتبـــار 15000 میلیـــون ریـــال، آغـــاز عملیـــات 
ـــه  ـــتای قلع ـــع روس ـــبکه توزی ـــالح ش ـــج، اص ـــتای خی ـــرب روس ـــاه ش ـــر چ ـــروژه حف ـــی پ اجرای

ـــز انجـــام شـــد. ـــال بـــه صـــورت متمرک ـــا مجمـــوع اعتبـــار 20500 میلیـــون ری نوخرقـــان ب
در مراســـم افتتـــاح حفـــر چـــاه شـــرب عمیـــق روســـتای مـــزج، مدیـــر امـــور آبفـــای 
ـــه  ـــتا ب ـــن روس ـــی ای ـــاه قبل ـــی چ ـــدید آب ده ـــش ش ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــتان گف شهرس
ـــدام  ـــوف اق ـــاه موص ـــکان چ ـــر م ـــوز تغیی ـــذ مج ـــه اخ ـــبت ب ـــه، نس ـــر در ثانی ـــر از 3 لیت کمت
و بـــا پیگیری هـــای مســـتمر جهـــت تامیـــن اعتبـــار پـــروژه، طـــی فرآیندهـــای قانونـــی 

بـــا تعییـــن پیمانـــکار و انعقـــاد قـــرارداد، نســـبت بـــه حفـــر چـــاه مذکـــور اقـــدام شـــد.
ابراهیـــم باقـــری تصریـــح کـــرد: بـــا حفـــر چـــاه بـــه عمـــق 250 متـــر و احـــداث خـــط انتقـــال 
آب بـــه همـــراه نیرورســـانی و احـــداث خـــط انتقـــال بـــرق بـــه چـــاه بـــا هزینه کـــرد بالـــغ 
ـــا آبدهـــی تقریبـــی 9 لیتـــر در ثانیـــه، مشـــکل تامیـــن آب شـــرب  ـــر 15 میلیـــارد ریـــال و ب ب

ـــد. ـــرف ش ـــل برط ـــورت کام ـــه ص ـــزج ب ـــتای م روس

آغـــاز عملیـــات اجرایـــی طـــرح احـــداث مخـــزن 50 
ـــرخه ـــتان س ـــاد شهرس ـــتای عبداله  آب ـــی روس مترمکعب

در پنجمیـــن روز از هفتـــه دولـــت، آییـــن افتتـــاح و کلنگ زنـــی پـــروژه آبرســـانی روســـتای 
آبفـــای  شـــرکت  مدیرعامـــل  طاهـــری  حضـــور  بـــا  ســـرخه  شهرســـتان  عبداله آبـــاد 
اســـتان ســـمنان، حجت االســـالم فاطمـــی بصیـــر امـــام جمعـــه شهرســـتان ســـرخه، 
مویـــدی زاده فرمانـــدار شهرســـتان ســـرخه، مـــداح مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان و 

ــد. ــزار شـ ــتانی برگـ ــئوالن شهرسـ ــی از مسـ جمعـ
ـــز  ـــل و تجهی ـــار داشـــت: تکمی ـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان ســـمنان اظه مدیرعام
چـــاه و اجـــرای خـــط انتقـــال و ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتای عبدالـــه  آبـــاد شهرســـتان 

ســـرخه بـــا اعتبـــار 6000 میلیـــون ریـــال بـــه بهره بـــرداری رســـید.
بـــا  ایـــن روســـتا  افـــزود: طـــرح آبرســـانی احـــداث مخـــزن 50 مترمکعبـــی  طاهـــری 
ـــانی  ـــروژه آبرس ـــاح 5 پ ـــن افتت ـــد. همچنی ـــی ش ـــز کلنگ زن ـــال نی ـــون ری اعتبار3500میلی
ـــر  ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــانی ب ـــرح آبرس ـــی دو ط ـــال و کلنگ زن ـــون ری ـــار 9.350 میلی ـــا اعتب ب

7000میلیـــون ریـــال در ایـــن شهرســـتان انجـــام شـــد.

ـــا  ـــان ب ـــتان دامغ ـــانی شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 8 پ افتت
ـــال ـــون ری ـــارد و ۳۲0میلی ـــار ۲5 میلی اعتب

ـــه  ـــانی ب ـــای آبرس ـــی پروژه ه ـــاح و کلنگ زن ـــن افتت ـــت، آیی ـــه دول ـــمین روز از هفت در شش
ـــتان  ـــدار شهرس ـــه و فرمان ـــام جمع ـــمنان، ام ـــتاندار س ـــور اس ـــا حض ـــان ب ـــتان دامغ شهرس
دامغـــان، طاهـــری مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای اســـتان ســـمنان، زارع مدیـــر امـــور 
ــورت  ــتانی بصـ ــتانی و شهرسـ ــئوالن اسـ ــی از مسـ ــان و جمعـ ــتان دامغـ ــای شهرسـ آبفـ

ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان ســـمنان بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر اظهـــار 
ـــازی  ـــره بازس ـــر و 15فق ـــول 700مت ـــه ط ـــبکه ب ـــالح ش ـــان اص ـــتان دامغ ـــت: در شهرس داش
ــره  ــر، 120 فقـ ــول 500متـ ــه طـ ــان بـ ــهر دامغـ ــالب شـ ــبکه فاضـ ــعه شـ ــعابات، توسـ انشـ
استانداردســـازی انشـــعابات، نصـــب 600 فقـــره انشـــعابات آب شـــهر دامغـــان، نصـــب 
ــای  ــان، تعویـــض کنتورهـ ــتان دامغـ ــعابات فاضـــالب در ســـطح شهرسـ ــره انشـ 120فقـ
خـــراب ســـطح شهرســـتان دامغـــان بـــه تعـــداد 370 دســـتگاه، طراحـــی و اجـــرای یـــک 
بـــاب ایســـتگاه پمپـــاژ و اصـــالح انشـــعابات بـــه تعـــداد 20فقـــره بـــه طـــول 150متـــر بـــا 

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــال بـ ــون ریـ ــارد و 320 میلیـ ــار 25میلیـ اعتبـ
ـــال  ـــط انتق ـــل خ ـــامل تکمی ـــانی ش ـــرح آبرس ـــار ط ـــی چه ـــرد: کلنگ زن ـــح ک ـــری تصری طاه
ـــه  ـــال آب ب ـــرح انتق ـــاز اول ط ـــرای ف ـــتان، اج ـــی شهرس ـــزن 5000 مترمکعب ـــی مخ خروج
ـــتای  ـــاه در روس ـــه چ ـــک حلق ـــر ی ـــرکویر، حف ـــتایی س ـــع روس ـــه مجتم ـــر ب ـــول 2900 مت ط
ـــاری  ـــا اعتب ـــر ب ـــه طـــول 1500مت ـــار ب ـــه رودب ـــوه زر و اجـــرای خـــط انتقـــال چـــاه شـــهر کالت ک

ـــد. ـــام ش ـــان انج ـــتان دامغ ـــال در شهرس ـــون ری ـــارد و 700میلی ـــر 18 میلی ـــغ ب بال

ــه  ــانی بـ ــروژه آبرسـ ــی پـ ــاح و کلنگ زنـ ــه دولـــت، ، آییـــن افتتـ در هفتمیـــن روز از هفتـ
شهرســـتان مهدیشـــهر بـــا حضـــور حجـــت االســـالم والمســـلمین بارانـــی امـــام جمعـــه 
ـــمنان،  ـــتان س ـــای اس ـــرکت آبف ـــل ش ـــری، مدیرعام ـــدار، طاه ـــی فرمان ـــهر، میقان مهدیش
مالکـــی مدیـــر امـــور شهرســـتان مهدیشـــهر  و جمعـــی از مســـئوالن شهرســـتان بـــه 

صـــورت ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان ســـمنان در ایـــن خصـــوص گفـــت: در 
ـــرداری از مخـــزن 2000 مترمکعبـــی، نصـــب 190  شهرســـتان مهدیشـــهر احـــداث و بهره ب
فقـــره انشـــعابات آب، نصـــب 400 فقـــره انشـــعابات فاضـــالب، اصـــالح شـــبکه توزیـــع آب 
ـــه  ـــهر ب ـــع آب مهدیش ـــبکه توزی ـــعه ش ـــر، توس ـــول 260 مت ـــه ط ـــهر ب ـــن و مهدیش درجزی
طـــول 330 متـــر، توســـعه شـــبکه فاضـــالب شـــهمیرزاد بـــه طـــول 2420 متـــر، توســـعه 
ـــازی  ـــالح و استانداردس ـــر، اص ـــول 400 مت ـــه ط ـــان ب ـــتای ده صوفی ـــال آب روس ـــط انتق خ
انشـــعابات آب در ســـطح شهرســـتان 46 فقـــره، تعویـــض 80 دســـتگاه کنتورهـــای 
ـــه  ـــو در مهدیشـــهر ب ـــز یـــک حلقـــه چـــاه لیت خـــراب در ســـطح شهرســـتان، حفـــر و تجهی

بهره بـــرداری رســـیده اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان ســـمنان گفـــت: در شهرســـتان گرمســـار 
احـــداث مخـــزن 2000مترمکعبـــی شـــهرک صنعتـــی فجـــر و اجـــرای خـــط انتقـــال بـــه 
ــر،  ــول 329متـ ــه طـ ــرب بـ ــع آب شـ ــبکه توزیـ ــازی شـ ــالح و بازسـ ــر، اصـ ــول 3500متـ طـ
ــعاب آب، تعویـــض  ــره انشـ ــر ، نصـــب 700فقـ ــول 1173متـ ــه طـ ــبکه آب بـ ــعه شـ توسـ
237دســـتگاه کنتـــور خـــراب و 90فقـــره استانداردســـازی انشـــعابات بـــا اعتبـــار 89 

میلیـــارد و 548 میلیـــون ریـــال در هفتـــه دولـــت بـــه بهره بـــرداری رســـید.

شهرســـتان  بـــه  آبرســـانی  10پـــروژه  افتتـــاح 
مهدیشـــهر بـــا اعتبـــار 84 میلیـــارد و 578میلیـــون 
ــمنان ــتان سـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــال در شـ ریـ

ـــار  ـــا اعتب ـــار ب ـــتان گرمس ـــه شهرس ـــانی ب ـــروژه آبرس  6 پ
ـــد ـــاح ش ـــال افتت ـــون ری ـــارد و 548 میلی 8۹ میلی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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61 پـــروژه آبرســـانی بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 557 میلیـــارد و 176 میلیـــون ریـــال در اســـتان ســـمنان بـــه 
رســـید. بهره بـــرداری 

ــمنان  ــتان سـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
گفـــت: اجـــرای اصـــالح شـــبکه آب بـــه میـــزان 10هـــزار 
ـــزار و  ـــزان 12ه ـــه می ـــبکه آب ب ـــعه ش ـــر و توس و 939مت
ــرکت آب و فاضـــالب  ــای شـ ــه پروژه هـ ــر ازجملـ 513متـ

اســـتان ســـمنان در هفتـــه دولـــت اســـت.

وی افـــزود: احـــداث مخـــازن ذخیـــره آب آشـــامیدنی 
4000 مترمکعبـــی و توســـعه و اصـــالح خـــط انتقـــال 

قابـــل  پروژه هـــای  دیگـــر  از  متـــر   14470 طـــول  بـــه 
افتتـــاح ایـــن شـــرکت در هفتـــه دولـــت اســـت.

790فقـــره  و  هـــزار   3 افتتـــاح  افـــزود:  طاهـــری 
نصـــب  مـــورد  و50  2هـــزار  و  آب  انشـــعابات  نصـــب 
حلقـــه  ســـه  تجهیـــز  و  حفـــر  فاضـــالب،  انشـــعاب 
در  کلرزنـــی  ســـامانه  ایســـتگاه   21 راه انـــدازی  چـــاه، 
کنتـــور  دســـتگاه   1123 تعویـــض  و  اســـتان  ســـطح 

خـــراب صـــورت گرفـــت. همچنیـــن استانداردســـازی 
بازســـازی  مـــورد   9 و  آب  انشـــعابات  295فقـــره 
شـــبکه و خطـــوط انتقـــال آب و تاسیســـات آبرســـانی 

شـــد. بهره بـــرداری 

وی خاطرنشـــان کـــرد: عملیـــات اجرایـــی 11پـــروژه بـــا 
ــارد و 200 میلیـــون ریـــال  اعتبـــاری بالـــغ بـــر 201 میلیـ

ــد. ــاز شـ ــی و آغـ ــز کلنگ زنـ نیـ

محمد طاهری

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان:

61 پروژه آبرسانی  بهره برداری از 
با اعتبار 557 میلیارد و 176 
میلیون ریال در هفته دولت

ـــا  ـــمنان ب ـــتان س ـــانی شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 11 پ افتت
ـــال ـــون ری ـــارد و 800 میلی ـــار 147میلی اعتب

اقتصـــادی  و  هـــای عمرانـــی  پـــروژه  افتتـــاح  آیـــن  دولـــت،  از هفتـــه  روز  اولیـــن  در 
شهرســـتان ســـمنان بـــا حضـــور آشـــناگر اســـتاندار ســـمنان، طاهـــری مدیرعامـــل 
ــتان ســـمنان و جمعـــی از  ــور آبفـــای شهرسـ ــر امـ ــتان، کاشـــی مدیـ شـــرکت آبفـــای اسـ

شـــد. آغـــاز  ویدئوکنفرانســـی  بصـــورت  مســـئوالن 

ـــر و  ـــت: حف ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــمنان ب ـــتان س ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام
تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه، توســـعه شـــبکه آب بـــه طـــول 6کیلومتـــر، اصـــالح شـــبکه آب 
ـــره  ـــب 1200 فق ـــر، نص ـــول 1200 مت ـــه ط ـــالب ب ـــبکه فاض ـــعه ش ـــر، توس ـــول 5کیلومت ـــه ط ب
انشـــعاب آب در ســـطح شهرســـتان، نصـــب 1300 فقـــره انشـــعاب فاضـــالب، اصـــالح 
و بازســـازی تاسیســـات و انشـــعابات آب بـــه تعـــداد 400 فقـــره، اجـــرای خـــط انتقـــال 
ـــوری  ـــات آبخ ـــال قن ـــط انتق ـــاح خ ـــر، افتت ـــول 3400 مت ـــه ط ـــدو ب ـــال و کن ـــتاهای اع روس
بـــه طـــول 800 متـــر، بهســـازی قنـــات روســـتای دوزهیـــر و تعویـــض 300 کنتـــور خـــراب 
بـــه بهره بـــرداری رســـید. همچنیـــن کلنگ زنـــی پـــروژه حفـــر و تجهیـــز 3 حلقـــه چـــاه 

ـــد. ـــاز ش ـــز آغ ـــال نی ـــون ری ـــا 50.000 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــمنان ب ـــتان س در شهرس

ــرخه و  ــتان سـ ــانی شهرسـ ــروژه آبرسـ ــاح 8 پـ افتتـ
ــال ــون ریـ ــار ۲8۲50میلیـ ــا اعتبـ ــی بـ میامـ

در دومیـــن روز هفتـــه دولـــت در شهرســـتان ســـرخه، تکمیـــل و تجهیـــز چـــاه و اجـــرای 
ـــع  ـــبکه توزی ـــازی ش ـــالح و بازس ـــاد، اص ـــتای عبدل آب ـــاژ روس ـــتگاه پمپ ـــال و ایس ـــط انتق خ
آب شـــرب روســـتای مومن آبـــاد بـــه طـــول 350 متـــر، 115 فقـــره نصـــب انشـــعابات آب، 
تعویـــض 42 دســـتگاه کنتـــور خـــراب و 60فقـــره استانداردســـازی انشـــعابات انجـــام شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب ســـمنان بیـــان کـــرد: در شهرســـتان میامـــی خـــط 
انتقـــال بـــرق و چـــاه جدیـــد مجتمـــع پـــل ابریشـــم، تعویـــض 100 دســـتگاه کنتـــور 
ـــغ  ـــاری بال ـــا اعتب ـــر ب ـــول 3100 مت ـــه ط ـــتان ب ـــتاهای شهرس ـــبکه روس ـــالح ش ـــراب و اص خ

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــال بـ ــون ریـ بر18.900میلیـ

وی ادامـــه داد: کلنگ زنـــی دو طـــرح آبرســـانی شهرســـتان ســـرخه، احـــداث مخـــزن 
50 مترمکعبـــی روســـتای صوفی آبـــاد و احـــداث مخـــزن 50 مترمکعبـــی روســـتای 
ـــی  ـــتان میام ـــانی شهرس ـــرح آبرس ـــک ط ـــال و ی ـــون ری ـــار 7.000 میلی ـــا اعتب ـــاد ب عبداله آب
ـــار  ـــا اعتب ـــوش ب ـــتای کالپ ـــانی روس ـــع آبرس ـــال مجتم ـــط انتق ـــر خ ـــول 22 کیلومت ـــه ط ب

90.000میلیـــون ریـــال نیـــز آغـــاز شـــد.

ـــتان  ـــانی شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 7 پ افتت
و  میلیـــارد   ۲5 اعتبـــار  بـــا  آرادان 

ــال ــون ریـ 860میلیـ

یـــک حلقـــه چـــاه آب شـــرب  در ســـومین روز از هفتـــه دولـــت در شهرســـتان آرادان، حفـــر و تجهیـــز 
شـــهر کهن آبـــاد، اتصـــال آب شـــهری بـــه روســـتای پـــاده بـــه طـــول خـــط انتقـــال 770 متـــر، حصارکشـــی 
محوطـــه چـــاه آب شـــرب روســـتای ده  نمـــک بـــه طـــول 530 مترمربـــع و حصارکشـــی آجـــری مخـــزن 
بتنـــی ده نمـــک و تله متـــری، 85فقـــره نصـــب انشـــعاب آب، توســـعه شـــبکه توزیـــع آب بـــه طـــول 
410 متـــر، استانداردســـازی25 فقـــره انشـــعابات و تعویـــض 34 دســـتگاه کنتـــور خـــراب بـــا اعتبـــار 25 

میلیـــارد و 860 میلیـــون ریـــال بـــه بهره بـــرداری رســـید.
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بهره  برداری از ۲۳ طرح 
آبرسانی شهری و 

روستایی در هفته دولت

هاشـــم امینـــی، مدیرعامـــل آبفـــای اســـتان اصفهـــان:

هاشم امینی 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

ـــرداری  ـــان از بهره ب ـــتان اصفه ـــای اس ـــل آبف مدیرعام
همزمـــان 23 طـــرح آبرســـانی شـــهری و روســـتایی در 

ـــر داد. ـــت خب ـــۀ دول هفت

هاشـــم امینـــی گفـــت: ایـــن طرح هـــا را شـــرکت آب و 
ـــغ  ـــا صـــرف هزینـــه ای بال فاضـــالب اســـتان اصفهـــان ب
بـــر 318میلیـــارد و 500میلیـــون تومـــان در 9 شـــهر و 
بوئیـــن  اصفهـــان،  شهرســـتان های  روســـتای   36
شاهین شـــهر،  خوانســـار،  چـــادگان،  میاندشـــت،  و 
ورزنـــه،  نطنـــز،  لنجـــان،  فالورجـــان،  فریـــدن، 
ـــت. ـــرده اس ـــرا ک ـــگان اج ـــاد و گلپای ـــه، نجف آب کوهپای

فهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400
هزینه اجرا

(میلیون ریال)
اقدامات انجام شده عنوان پروژه

ف
ردی

ری ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزه شهـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ

1.900.000 لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 1400 میلیمتر به طول 12300 متر خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ 1

390.000
 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 18000 متر، احداث 5 باب مخزن ذخیره آب با

مجموع ظرفیت 6500 مترمکعب، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب
آبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع در مسیر 2

157.000 احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب
 آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در شهرستان های اصفهان، نجف

آباد، گلپایگان، شاهین شهر و فاضالب سده لنجان
3

560.000 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب آبرسانی به مورچه خورت 4

ـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزه روستای ـ ـ ـ ـ ـ حـ

178.000
 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و توسعه شبکه توزیع آب به

 طول 16900 متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 1850 مترمکعب،
احداث 2 ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی

 آبرسانی به 36 روستا در 10 شهرستان اصفهان، بویین میاندشت، چادگان، خوانسار،
شاهین شهر، فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

5

خـــط  83کیلومتـــر  اجـــرای  شـــامل  یادشـــده  طرح هـــای  افـــزود:  وی 
روســـتایی،  آب  انتقـــال  خـــط  38کیلومتـــر  و  شـــهری  آب  انتقـــال 
ــداث  ــتایی، احـ ــع آب روسـ ــبکۀ توزیـ ــر شـ ــعۀ 17کیلومتـ ــالح و توسـ اصـ
11مخـــزن زمینـــی بـــا ظرفیـــت 10هـــزار و 350مترمکعـــب، احـــداث 6 
ایســـتگاه پمپـــاژ آب، احـــداث و تجهیـــز مجموعـــه آزمایشـــگاه های 
فلمـــن،  چاه هـــای  آب  میکروبیولـــوژی  و  فیزیکوشـــیمیایی 
فاضـــالب  آزمایشـــگاه  شاهین شـــهر،  و  گلپایـــگان  نجف آبـــاد، 
ـــع  ـــری در دو مجتم ـــرح تله مت ـــرای ط ـــان و اج ـــده لنج ـــۀ س تصفیه خان

اســـت. روســـتایی  آبرســـانی 

مهمتریـــن  جملـــه  از  گفـــت:  اصفهـــان  اســـتان  آبفـــای  مدیرعامـــل 
ـــۀ  ـــده و در هفت ـــرا ش ـــرکت اج ـــن ش ـــان ای ـــالش کارکن ـــا ت ـــه ب ـــی ک طرح های
ــرای خـــط  ــه اجـ ــوان بـ ــرداری می رســـد، می تـ ــال بـــه بهره بـ دولـــت امسـ
ـــزرگ بـــه طـــول 12/3کیلومتـــر و قطـــر  آبرســـانی اضطـــراری بـــه اصفهـــان ب
1400 میلیمتـــر، خـــط آبرســـانی بـــه شـــهرهای باغشـــاد و باغبهـــادران و 
ـــر  ـــه طـــول 18کیلومت ـــۀ باباشـــیخعلی ب روســـتاهای مســـیر از تصفیه خان
و قطـــر 200 و 500 میلیمتـــر و خـــط انتقـــال آب بـــه مورچـــه خـــورت بـــه 

طـــول 44کیلومتـــر و قطـــر 200 و 300میلیمتـــر اشـــاره کـــرد.

ـــرداری  ـــا بهره ب ـــت: ب ـــز گف ـــتایی نی ـــانی روس ـــای آبرس ـــارۀ طرح ه وی درب
از ایـــن طرح هـــا، آبرســـانی ســـیار بـــه 25روســـتا حـــذف و در مجمـــوع 
ـــه  ـــتایی قلع ـــع روس ـــه مجتم ـــتا از جمل ـــرای 36 روس ـــدار ب ـــرب پای آب ش
ـــار  ـــار خوانس ـــتایی گلس ـــع روس ـــتا و مجتم ـــامل 15روس ـــادگان ش ـــور چ زنب

شـــامل 6 روســـتا تامیـــن می شـــود. 

ـــه طرح هـــای در حـــال  ـــا اشـــاره ب امینـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش ب
اجـــرای بخـــش فاضـــالب اظهـــار داشـــت: مراحـــل اجـــرای 190کیلومتـــر 
ـــر در نقـــاط  ـــا 1400 میلیمت ـــا قطرهـــای 200 ت شـــبکۀ جمـــع آوری فاضـــالب ب
مختلـــف اســـتان بـــا هزینـــۀ 380 میلیـــارد تومـــان، احـــداث 7 ایســـتگاه 
پمپـــاژ در شهرســـتان های اصفهـــان، فالورجـــان، مبارکـــه و لنجـــان، 
بوییـــن  چـــادگان،  فاضـــالب  تصفیه خانه هـــای  احـــداث  همچنیـــن 
ـــه ظرفیـــت تصفیـــه  میاندشـــت، تیـــران، نطنـــز و فوالدشـــهر در مجمـــوع ب
11هـــزار و 580 مترمکعـــب فاضـــالب در شـــبانه روز بـــه مراحـــل پایانـــی خـــود 
نزدیـــک می شـــود کـــه امیدواریـــم تعـــدادی از آنهـــا در دهـــه مبـــارک فجـــر 

امســـال بـــه طـــور رســـمی بـــه بهره بـــرداری برســـند.
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ــزگان  ــا هرمـ ــی آبفـ ــط عمومـ ــط روابـ ــام توسـ ــه مقـ ــب سـ کسـ

ویدئوکنفرانـــس  صـــورت  بـــه  کـــه  جشـــنواره  ایـــن  در 
ــرق در  ــرکت از صنعـــت آب و بـ ــار 127 شـ ــد، آثـ ــزار شـ برگـ
14 محـــور مـــورد داوری قـــرار گرفـــت و روابـــط عمومـــی آب 
و فاضـــالب هرمـــزگان در مرحلـــه داوری نهایـــی در ســـه 

ــد. ــوم شـ ــنواره سـ ــر جشـ ــای برتـ ــز رتبه هـ بخـــش حائـ

ببـــران، مدیـــر کل دفتـــر  ایـــن جشـــنواره صدیقـــه  در 
روابـــط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت نیـــرو و رئیـــس 
نمایشـــگاه های  و  جشـــنواره ها  برگـــزاری  ســـتاد 

ـــوح تقدیـــر از فعالیت هـــا  ـــا اهـــدای ل صنعـــت آب و بـــرق ب
دفتـــر  مدیـــر  دهقانـــی،  غالمرضـــا  موثـــر  عملکـــرد  و 
روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی آبفـــا هرمـــزگان در 
کســـب مقـــام در ســـه بخـــش جشـــنواره ســـوم، تشـــکر و 

قدردانـــی کـــرد.

ـــارات  ـــامل »انتش ـــور ش ـــنواره در 14 مح ـــن جش ـــی ای ارزیاب
ـــاط درون ســـازمانی«، »حضـــور در  و مستندســـازی«، »ارتب
فضـــای مجـــازی«، »ارتبـــاط بـــا پایـــگاه خبـــری وزارت 

ـــی«،  ـــون اینترنت ـــا رادیوتلویزی ـــاط ب ـــاون(«، »ارتب ـــرو )پ نی
»تبلیغـــات  همگانـــی«،  آمـــوزش  و  »فرهنگ ســـازی 
رســـانه ها  بـــا  »ارتبـــاط  رســـانه ای«،  و  محیطـــی 
)دیـــداری، شـــنیداری، مکتـــوب و مجـــازی(«، »جشـــنواره 
عمومـــی  روابـــط  همـــکاران  »آمـــوزش  نمایشـــگاه«،  و 
برنامه ریـــزی«،  و  »مدیریـــت  رســـانه«،  اصحـــاب   و 
افکارســـنجی«، »نـــوآوری و خالقیـــت« و  »پژوهـــش و 
»پویـــش #هرهفته _الف _ب_ایـــران« صـــورت گرفـــت.

ـــه  ـــور، در س ـــرق کش ـــت آب و ب ـــای صنع ـــط عمومی ه ـــی رواب ـــنواره ارزیاب ـــومین جش ـــزگان در س ـــا هرم ـــی آبف ـــط عموم رواب
ـــران«  ـــش #هرهفته_الف_ب_ای ـــاون(« و »پوی ـــرو )پ ـــری وزارت نی ـــگاه خب ـــا پای ـــاط ب ـــانه ها«، »ارتب ـــا رس ـــاط ب ـــش »ارتب بخ

ـــد. ـــوم ش ـــوم، دوم و س ـــای س ـــز رتبه ه ـــب حائ ـــه ترتی ب

ــتان ــیرین کن ها در اسـ ــت آب شـ ــدی ظرفیـ ــش 70 درصـ افزایـ

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

مدیرعامـــل آبفـــا هرمـــزگان از افزایـــش ظرفیـــت آب شـــیرین کن ها طـــی ســـه ســـال آینـــده خبـــر داد و گفـــت: بیـــش از 70 
درصـــد منابـــع آبـــی شـــهرها و روســـتاهای اســـتان از طریـــق آب شـــیرین کن ها تامیـــن خواهـــد شـــد.

امیـــن قصمـــی افـــزود: در حـــال حاضـــر بیـــش از 50درصـــد نیـــاز آبـــی اســـتان از طریـــق 
شیرین ســـازی آب دریـــا تامیـــن می شـــود کـــه ایـــن میـــزان برابـــر 260 هـــزار مترمکعـــب 
در شـــبانه روز بـــوده و جمعیتـــی حـــدود یـــک میلیـــون و 300 هـــزار نفـــر را بهره منـــد 

می ســـازد.

ـــران  ـــع بح ـــرای رف ـــی ب ـــی حیات ـــی فرصت ـــای نمک زدای ـــه پروژه ه ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــتان  ـــف اس ـــاط مختل ـــا در نق ـــن پروژه ه ـــر ای ـــت: اگ ـــود، گف ـــوب می ش ـــتان محس ـــی اس آب
نبـــود، قطعـــا امـــروز بـــا چالش هـــای جـــدی در تامیـــن نیـــاز آبـــی نقـــاط حســـاس 
ــه رو  ــر روبـ ــدر خمیـ ــاس و بنـ ــهرهای بندرعبـ ــر و شـ ــر جزایـ ــتان نظیـ ــتراتژیک اسـ و اسـ

بودیـــم.

و  شـــهرها  آب  تامیـــن  در  آبفـــا  هدف گـــذاری  داد:  ادامـــه  اســـتان  آبفـــا  مدیرعامـــل 
روســـتاهایی کـــه بـــه دریـــا دسترســـی دارنـــد، انتقـــال آب بـــا اســـتفاده از شیرین ســـازی 
آب دریـــا خواهـــد بـــود؛ بـــه طـــوری کـــه در غـــرب اســـتان تامیـــن آب بـــه طـــور مطلـــق 
از طریـــق آب شـــیرین کن ها خواهـــد بـــود. هم اکنـــون دو ســـایت آب شـــیرین کن بـــه 
ـــت  ـــیان در دس ـــارک و پارس ـــهرهای چ ـــی در ش ـــزار مترمکعب ـــزار و 11ه ـــای 8ه ظرفیت ه

احـــداث اســـت.

قصمـــی بیـــان کـــرد: همچنیـــن بنـــا داریـــم ظرفیتـــی بـــه میـــزان یکصدهـــزار مترمکعـــب 
در شـــبانه روز از محـــل آب شـــیرین کن یـــک میلیـــون مترمکعبـــی بـــه منابـــع آبـــی 
شـــهر بندرعبـــاس اضافـــه کنیـــم کـــه بـــا تحقـــق آن، ســـهم منابـــع آبـــی ایـــن شـــهر از 
آب شـــیرین کن ها بـــه 80درصـــد افزایـــش می یابـــد. همچنیـــن در شـــرق اســـتان در 
ـــداث  ـــدوده، اح ـــن مح ـــن آب ای ـــرای تامی ـــک ب ـــه جاس ـــاب ب ـــتان مین ـــدوده شهرس مح

ــه داریـــم. ــال مطالعـ ــروژه نمک زدایـــی را در حـ پـ

ایـــن مقـــام مســـئول در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه محدودیـــت منابـــع آبـــی اســـتان و مشـــکالت 
ـــرف  ـــت مص ـــی و مدیری ـــرورت صرفه جوی ـــر ض ـــتاها، ب ـــهر ها و روس ـــی ش ـــی در برخ کم آب
آب از ســـوی مـــردم تاکیـــد کـــرد و گفـــت: گرچـــه تاکنـــون بـــا احـــداث آب شـــیرین کن ها 
آبـــی ســـطحی و زیرســـطحی،  بـــا وجـــود کاهـــش چشـــمگیر منابـــع  توانســـته ایم 
ایـــن موضـــوع را مدیریـــت کنیـــم امـــا تـــا تحقـــق افزایـــش ظرفیـــت آب شـــیرین کن ها 
ــه  ــاز بـ ــزگان، بیـــش از پیـــش نیـ ــژه هرمـ ــور و به ویـ ــران آب در کشـ ــه بـــه بحـ ــا توجـ و بـ

همـــکاری مـــردم در زمینـــه مصـــرف بهینـــه آب داریـــم.
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امین قصمی
مدیرعامل  آب و فضالب هرمزگان 

امین قصمی،

 مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان:

ـــر در  ـــزار و 914 نف ـــا 59 ه ـــن پروژه ه ـــاح ای ـــا افتت ـــت: ب ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــی ب ـــن قصم امی
ـــدند. ـــد ش ـــت بهره من ـــالم و باکیفی ـــامیدنی س ـــتا از آب آش ـــهر و روس ـــش ش بخ

ـــا  ـــه دری ـــه ب ـــتاهایی ک ـــهرها و روس ـــن آب ش ـــا در تامی ـــذاری آبف ـــه هدف گ ـــان اینک ـــا بی وی ب
دسترســـی دارنـــد، انتقـــال آب بـــا اســـتفاده از شیرین ســـازی آب دریـــا خواهـــد بـــود، افـــزود: 
ــدی  ــدف بهره منـ ــا هـ ــگ بـ ــع ناهنـ ــیرین کن مجتمـ ــز آب شـ ــال نیـ ــت امسـ ــه دولـ در هفتـ
ـــزان 161  ـــه می ـــی ب ـــش خصوص ـــرمایه گذاری بخ ـــا س ـــه( ب ـــران )بندرلنگ ـــزی مه ـــش مرک بخ

میلیـــارد ریـــال بـــه بهره بـــرداری رســـید. 

مدیرعامـــل آب و فاضـــالب اســـتان همچنیـــن بـــه دیگـــر پروژه هـــای افتتاح شـــده آبفـــا در 
هفتـــه دولـــت اشـــاره کـــرد و گفـــت: 15 پـــروژه در قالـــب احـــداث 44کیلومتـــر خـــط انتقـــال و 
26.5 کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع آب، ســـاخت 2 بـــاب ایســـتگاه پمپـــاژ بـــا ظرفیـــت 84 لیتـــر 
بـــر ثانیـــه، حفـــر و تجهیـــز 7 حلقـــه چـــاه، احـــداث 5 بـــاب مخـــزن ذخیـــره آب در مجمـــوع 
ـــتان  ـــت شهرس ـــرق در هش ـــت ب ـــک پس ـــداث ی ـــب و اح ـــزار و 350 مترمکع ـــم یک ه ـــه حج ب
بندرعبـــاس، پارســـیان، بســـتک، رودان، مینـــاب، حاجی آبـــاد، قشـــم و بنـــدر لنگـــه بـــه 
بهره بـــرداری رســـید. بـــا بهره بـــرداری از ایـــن پروژه هـــا، وضعیـــت آب مشـــترکان حـــوزه 
ـــهرها  ـــی در ش ـــش آب ـــش تن ـــاهد کاه ـــد و ش ـــود می یاب ـــزگان بهب ـــتان هرم ـــرب اس ـــزی و غ مرک

و روســـتاهای اســـتان هرمـــزگان خواهیـــم بـــود.

از بیش  بهره مندی 
 59 هزار نفر از آب شرب سالم 

هرمزگان در 

محمدعلـــی پیرغیبـــی، فرمانـــدار بســـتک در مراســـم بهره بـــرداری از ایـــن 
ـــگارد و مجتمـــع براشـــت دو  ـــه منظـــور تامیـــن آب روســـتای زن پروژه هـــا گفـــت: ب
حلقـــه چـــاه حفـــر و تجهیـــز شـــده اســـت. بـــرای بهره بـــرداری از ایـــن چاه هـــا، 
ـــر خـــط انتقـــال آب  ـــه و دو کیلومت ـــاب موتورخان ـــرق، دو ب ـــر شـــبکه ب 1.5 کیلومت

ـــت. ـــده اس ـــداث ش ـــز اح نی

ـــه  ـــرد ک ـــوان ک ـــال عن ـــارد ری ـــا را 40 میلی ـــن پروزه ه ـــرای ای ـــده ب ـــار هزینه ش وی اعتب
ــارات ملـــی  ــل اعتبـ ــی از محـ ــد و بخشـ ــن کرده انـ ــن تامیـ ــی از آن را خیریـ بخشـ

هزینه شده است.

ــانی  ــت آبرسـ ــرداری از دو ظرفیـ بهره بـ
در شهرســـتان بســـتك

همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت و بـــا حضـــور فرمانـــدار 
شهرســـتان بســـتک دو ظرفیـــت جدیـــد بـــرای تامیـــن 

ــرداری رســـید. ــه بهره بـ ــتان بســـتک بـ آب شهرسـ

مدیرعامـــل آب و فاضـــالب 
بهره بـــرداري  از  هرمـــزگان 
بـــا  آبرســـانی  پـــروژه   15 از 
اعتبـــار 744 میلیـــارد ریـــال 
همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت 
خبـــر داد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــالب هرمـــزگان، 
ــرکت آب و فاضـــالب  ــات شـ ــانی و تحقیقـ ــع انسـ ــاون منابـ ــوری معـ ــواد منصـ جـ
ـــا حضـــور مـــدرس، معـــاون  ـــه ب ـــرداری از ایـــن پروژه هـــا ک ـــم بهره ب هرمـــزگان در مراس
ـــی اســـتانداری برگـــزار شـــد، اظهـــار داشـــت: در ایـــن روز دو پـــروژه  امـــور عمران

آبرســـانی بـــرای تامیـــن آب شهرســـتان رودان بـــه بهره بـــرداری رســـید.

ــتاهای برنطیـــن، جـــم انبـــه و مجتمـــع  ــروژه تامیـــن آب روسـ ــریح پـ وی در تشـ
ــال در  ــارد ریـ ــر 15میلیـ ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ ــروژه بـ ــن پـ ــمالی گفـــت: ایـ جغیـــن شـ
قالـــب حفـــر و تجهیـــز 3حلقـــه چـــاه و 300 متـــر خـــط انتقـــال اجـــرا و تکمیـــل 

شـــده اســـت.

ـــزار  ـــر چهاره ـــغ ب ـــی بال ـــروژه، جمعیت ـــن پ ـــرداری از ای ـــا بهره ب ـــوری، ب ـــه منص ـــه گفت ب

 800 خانـــوار از آب آشـــامیدنی پایـــدار بهره منـــد شـــدند.و 

ـــیاه مغـــان  ـــرزرد و س ـــه روســـتاهای ب ـــروژه آبرســـانی ب ـــه افتتـــاح پ وی همچنیـــن ب
اشـــاره کـــرد و افـــزود: بـــرای آبرســـانی بـــه ایـــن روســـتاها یـــک حلقـــه چـــاه حفـــر و 
ـــی  ـــاب مخزن50مترمکعب ـــک ب ـــال و ی ـــط انتق ـــر خ ـــت کیلومت ـــد و هش ـــز ش تجهی

ـــت. ـــده اس ـــداث ش ـــز اح نی

ایـــن  بـــرای  آبفـــا، اعتبـــار هزینه شـــده  معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات 
بـــا مشـــارکت خیـــر و  کـــه مخـــزن آن  کـــرد  ریـــال عنـــوان  را 11میلیـــارد  پـــروژه 
ـــا  ـــت. ب ـــده اس ـــداث ش ـــپاه اح ـــط س ـــر توس ـــک کیلومت ـــول ی ـــه ط ـــی ب ـــبکه داخل ش
ـــی بالـــغ بـــر 48خانـــوار از نعمـــت آب پایـــدار  بهره بـــرداری از ایـــن پـــروژه، جمعیت

شـــدند. بهره منـــد 

 پروژه هـــای آبرســـانی رودان بـــه ارزش ۲۶ 
ــید ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــال بـ ــارد ریـ میلیـ
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ـــت آب و  ـــای صنع ـــط عمومی ه ـــرد رواب ـــی عملک ـــدف ارزیاب ـــا ه ـــه ب ـــنواره ک ـــن جش در ای
ـــر  ـــزار شـــد، 2995 اث ـــرو برگ ـــا حضـــور 127 شـــرکت تابعـــۀ وزارت نی ـــال 1399 و ب ـــرق در س ب
ـــار 68  ـــت آث ـــه در نهای ـــرار گرفـــت ک ـــه مـــورد داوری ق ـــه، در ســـه مرحل ـــه دبیرخان ـــالی ب ارس

ـــد. ـــر ش ـــای برت ـــز رتبه ه ـــور حائ ـــرکت در 14 مح ش

ـــب  ـــا کس ـــان ب ـــتان اصفه ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــاس رواب ـــن اس ـــر همی ب
ـــه  ـــر را ب ـــن برت ـــداد عناوی ـــترین تع ـــد بیش ـــق ش ـــۀ دوم موف ـــه رتب ـــت و س ـــۀ نخس دو رتب
خـــود اختصـــاص دهـــد. کســـب رتبـــۀ نخســـت در رشـــته های »جشـــنواره و نمایشـــگاه«، 
»پژوهـــش و افکارســـنجی« و رتبـــۀ دوم در بخش هـــای »مدیریـــت و برنامه ریـــزی«، 
»انتشـــارات و مستندســـازی« و »ارتبـــاط بـــا رادیـــو و تلویزیـــون اینترنتـــی« افتخاراتـــی 
ـــا تـــالش کارکنـــان روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــالب  بـــود کـــه ب

اســـتان اصفهـــان در ســـومین 
روابـــط  ارزیابـــی  جشـــنوارۀ 
عمومی هـــای صنعـــت آب و 

بـــرق کشـــور بـــه دســـت آمـــد.

شـــیوع  از  ناشـــی  خـــاص  شـــرایط  علـــت  بـــه  جشـــنواره  ایـــن  پایانـــی  مراســـم 
ــزار  ــور برگـ ــر کشـ ــان در سراسـ ــورت ویدئوکنفرانـــس و همزمـ ــه صـ ــا بـ ویـــروس کرونـ
شـــد و جوایـــز آن در اصفهـــان توســـط مهنـــدس حمیـــد عالقمنـــدان، مدیرعامـــل 
انسجام بخشـــی  شـــورای  رئیـــس  و  اصفهـــان  اســـتان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت 
ـــان  ـــتان اصفه ـــای اس ـــی آبف ـــط عموم ـــر رواب ـــه مدی ـــان ب ـــرق اصفه ـــت آب و ب صنع

اهـــدا شـــد.

ـــنوارۀ  ـــومین جش ـــوان دوم در س ـــت و ۳ عن ـــوان نخس ـــب ۲ عن کس
ـــور ـــرق کش ـــت آب و ب ـــای صنع ـــط عمومی ه ـــی رواب ارزیاب

آبفـــای اســـتان اصفهـــان بیشـــترین جوایـــز ســـومین جشـــنوارۀ ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت آب و بـــرق 
ـــاص داد. ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب کش

تفاهم نامـــۀ مشـــارکت در ایجـــاد و تکمیـــل تاسیســـات 
مناطـــق  و  دولت آبـــاد  روســـتایی  مجتمـــع  آبرســـانی 
بـــه  چـــادگان  شهرســـتان  کوگانـــک  عشایرنشـــین 
امضـــای مدیـــران ارشـــد آبفـــا و ادارۀ کل امـــور عشـــایر 
اســـتان اصفهـــان رســـید. ایـــن تفاهم نامـــه را هاشـــم 
اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  امینـــی، مدیرعامـــل 
ـــایر  ـــور عش ـــرکل ام ـــفندیاری، مدی ـــار اس ـــان و مخت اصفه
امضـــا کردنـــد. براســـاس ایـــن تفاهم نامـــه بـــا صـــرف 
ـــزار  ـــرای 33ه ـــال و اج ـــارد ری ـــر 72 میلی ـــغ ب ـــه ای بال هزین
ـــا قطرهـــای مختلـــف، احـــداث  و 500متـــر خـــط انتقـــال ب
ـــک  ـــب، ی ـــت 100 مترمکع ـــا ظرفی ـــی ب ـــزن بتون ـــک مخ ی
مخـــزن 20 مترمکعبـــی کامپوزیتـــی و حفـــر و تجهیـــز 
یـــک حلقـــه چـــاه آب شـــرب پایـــدار بـــرای جمعیتـــی بالـــغ 
ـــک  ـــق کوگان ـــتاییان مناط ـــایر و روس ـــر از عش ـــر 1420 نف ب
دولت آبادهـــا،  روســـتایی  آبرســـانی  مجتمع هـــای  و 
چـــادگان  شهرســـتان  در  حرمانک هـــا  و  خرســـانک ها 

تامیـــن می شـــود.

ایـــن طـــرح قـــرار اســـت در مـــدت ســـه ســـال و بـــا مشـــارکت 
32درصـــدی  و  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  68درصـــدی 

عشـــایر  امـــور  کل  ادارۀ 
اجـــرا  اصفهـــان  اســـتان 
شـــود. مدیرعامـــل آبفـــای 
اســـتان اصفهـــان در آییـــن 
ــه  ــای ایـــن تفاهم نامـ امضـ

از  پـــس  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
یکپارچه ســـازی شـــرکت های آب و فاضـــالب شـــهری 
و روســـتایی، فاصلـــۀ خدمات رســـانی بـــه روســـتاییان 
ــار  ــت، اظهـ ــه کاهـــش اسـ ــی رو بـ ــی و کیفـ ــاظ کمـ از لحـ
اصفهـــان،  آبفـــای  دغدغه هـــای  از  یکـــی  داشـــت: 
عشـــایر  بـــه  مطلـــوب  خدمات رســـانی  چگونگـــی 
ـــان  ـــتان اصفه ـــای اس ـــت و آبف ـــتان اس ـــش در اس زحمتک
در شهرســـتان های فریدون شـــهر، ســـمیرم، چـــادگان 
ــایر اســـت، زیرســـاخت  ــه ســـکونتگاه عشـ ــه کـ و جرقویـ
مولـــد  قشـــر  ایـــن  دسترســـی  بـــرای  را  الزم  هـــای 
ـــتور  ـــتی در دس ـــالم و بهداش ـــرب س ـــه آب ش ـــادی ب اقتص

اســـت. قـــرار داده  کار 

ــه ارتقـــای ســـطح خدمـــات آبفـــای  ــاره بـ ــا اشـ امینـــی بـ
ـــکونتگاه های  ـــرد: در س ـــح ک ـــایر تصری ـــه عش ـــان ب اصفه

ــت  ــیر برداشـ ــک شـ ــد یـ ــل بایـ ــتان حداقـ ــایر در اسـ عشـ
ـــه آب  ـــر ب ـــن قش ـــی ای ـــا دسترس ـــد ت ـــده باش ـــب ش آب نص

شـــرب ســـالم و بهداشـــتی بـــه راحتـــی صـــورت گیـــرد.

ــتان  ــایر اسـ ــور عشـ ــرکل امـ در ادامـــۀ ایـــن مراســـم، مدیـ
ــایری در  ــۀ عشـ ــادی جامعـ ــش اقتصـ ــه نقـ ــان بـ اصفهـ
چنـــد دهـــۀ گذشـــته پرداخـــت و گفـــت: به رغـــم نقـــش 
آنـــان  ســـهم  کشـــور،  اقتصـــادی  توســـعۀ  در  عشـــایر 
در برخـــورداری از خدمـــات، مناســـب نبـــوده اســـت و 
ـــه آب، راه، ســـوخت  ـــدار ب عشـــایر خواهـــان دسترســـی پای

و بهداشـــت هســـتند.

 مختـــار اســـفندیاری ادامـــه داد: در یـــک ســـال گذشـــته بـــا 
یکپارچه ســـازی شـــرکت های آب و فاضـــالب شـــهری و 
روســـتایی، نهایـــت همـــکاری در زمینـــۀ خدمات رســـانی 
آبفـــا بـــه عشـــایر در ســـطح اســـتان صـــورت گرفتـــه اســـت.

امضـــای تفاهم نامـــه آبرســـانی پایـــدار 
ــور  ــا و ادارۀ کل امـ ــط آبفـ ــایر توسـ ــه عشـ بـ

ــان ــتان اصفهـ ــایر اسـ عشـ

هاشـــم امینـــی، مدیرعامـــل آبفـــای اســـتان اصفهـــان:

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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بهره  برداری از ۲۳ طرح 
آبرسانی شهری و 

روستایی در هفته دولت

هاشـــم امینـــی، مدیرعامـــل آبفـــای اســـتان اصفهـــان:

هاشم امینی 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

ـــرداری  ـــان از بهره ب ـــتان اصفه ـــای اس ـــل آبف مدیرعام
همزمـــان 23 طـــرح آبرســـانی شـــهری و روســـتایی در 

ـــر داد. ـــت خب ـــۀ دول هفت

هاشـــم امینـــی گفـــت: ایـــن طرح هـــا را شـــرکت آب و 
ـــغ  ـــا صـــرف هزینـــه ای بال فاضـــالب اســـتان اصفهـــان ب
بـــر 318میلیـــارد و 500میلیـــون تومـــان در 9 شـــهر و 
بوئیـــن  اصفهـــان،  شهرســـتان های  روســـتای   36
شاهین شـــهر،  خوانســـار،  چـــادگان،  میاندشـــت،  و 
ورزنـــه،  نطنـــز،  لنجـــان،  فالورجـــان،  فریـــدن، 
ـــت. ـــرده اس ـــرا ک ـــگان اج ـــاد و گلپای ـــه، نجف آب کوهپای

فهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400
هزینه اجرا

(میلیون ریال)
اقدامات انجام شده عنوان پروژه

ف
ردی

ری ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزه شهـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ

1.900.000 لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 1400 میلیمتر به طول 12300 متر خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ 1

390.000
 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 18000 متر، احداث 5 باب مخزن ذخیره آب با

مجموع ظرفیت 6500 مترمکعب، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب
آبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع در مسیر 2

157.000 احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب
 آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در شهرستان های اصفهان، نجف

آباد، گلپایگان، شاهین شهر و فاضالب سده لنجان
3

560.000 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب آبرسانی به مورچه خورت 4

ـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزه روستای ـ ـ ـ ـ ـ حـ

178.000
 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و توسعه شبکه توزیع آب به

 طول 16900 متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 1850 مترمکعب،
احداث 2 ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی

 آبرسانی به 36 روستا در 10 شهرستان اصفهان، بویین میاندشت، چادگان، خوانسار،
شاهین شهر، فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

5

خـــط  83کیلومتـــر  اجـــرای  شـــامل  یادشـــده  طرح هـــای  افـــزود:  وی 
روســـتایی،  آب  انتقـــال  خـــط  38کیلومتـــر  و  شـــهری  آب  انتقـــال 
ــداث  ــتایی، احـ ــع آب روسـ ــبکۀ توزیـ ــر شـ ــعۀ 17کیلومتـ ــالح و توسـ اصـ
11مخـــزن زمینـــی بـــا ظرفیـــت 10هـــزار و 350مترمکعـــب، احـــداث 6 
ایســـتگاه پمپـــاژ آب، احـــداث و تجهیـــز مجموعـــه آزمایشـــگاه های 
فلمـــن،  چاه هـــای  آب  میکروبیولـــوژی  و  فیزیکوشـــیمیایی 
فاضـــالب  آزمایشـــگاه  شاهین شـــهر،  و  گلپایـــگان  نجف آبـــاد، 
ـــع  ـــری در دو مجتم ـــرح تله مت ـــرای ط ـــان و اج ـــده لنج ـــۀ س تصفیه خان

اســـت. روســـتایی  آبرســـانی 

مهمتریـــن  جملـــه  از  گفـــت:  اصفهـــان  اســـتان  آبفـــای  مدیرعامـــل 
ـــۀ  ـــده و در هفت ـــرا ش ـــرکت اج ـــن ش ـــان ای ـــالش کارکن ـــا ت ـــه ب ـــی ک طرح های
ــرای خـــط  ــه اجـ ــوان بـ ــرداری می رســـد، می تـ ــال بـــه بهره بـ دولـــت امسـ
ـــزرگ بـــه طـــول 12/3کیلومتـــر و قطـــر  آبرســـانی اضطـــراری بـــه اصفهـــان ب
1400 میلیمتـــر، خـــط آبرســـانی بـــه شـــهرهای باغشـــاد و باغبهـــادران و 
ـــر  ـــه طـــول 18کیلومت ـــۀ باباشـــیخعلی ب روســـتاهای مســـیر از تصفیه خان
و قطـــر 200 و 500 میلیمتـــر و خـــط انتقـــال آب بـــه مورچـــه خـــورت بـــه 

طـــول 44کیلومتـــر و قطـــر 200 و 300میلیمتـــر اشـــاره کـــرد.

ـــرداری  ـــا بهره ب ـــت: ب ـــز گف ـــتایی نی ـــانی روس ـــای آبرس ـــارۀ طرح ه وی درب
از ایـــن طرح هـــا، آبرســـانی ســـیار بـــه 25روســـتا حـــذف و در مجمـــوع 
ـــه  ـــتایی قلع ـــع روس ـــه مجتم ـــتا از جمل ـــرای 36 روس ـــدار ب ـــرب پای آب ش
ـــار  ـــار خوانس ـــتایی گلس ـــع روس ـــتا و مجتم ـــامل 15روس ـــادگان ش ـــور چ زنب

شـــامل 6 روســـتا تامیـــن می شـــود. 

ـــه طرح هـــای در حـــال  ـــا اشـــاره ب امینـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش ب
اجـــرای بخـــش فاضـــالب اظهـــار داشـــت: مراحـــل اجـــرای 190کیلومتـــر 
ـــر در نقـــاط  ـــا 1400 میلیمت ـــا قطرهـــای 200 ت شـــبکۀ جمـــع آوری فاضـــالب ب
مختلـــف اســـتان بـــا هزینـــۀ 380 میلیـــارد تومـــان، احـــداث 7 ایســـتگاه 
پمپـــاژ در شهرســـتان های اصفهـــان، فالورجـــان، مبارکـــه و لنجـــان، 
بوییـــن  چـــادگان،  فاضـــالب  تصفیه خانه هـــای  احـــداث  همچنیـــن 
ـــه ظرفیـــت تصفیـــه  میاندشـــت، تیـــران، نطنـــز و فوالدشـــهر در مجمـــوع ب
11هـــزار و 580 مترمکعـــب فاضـــالب در شـــبانه روز بـــه مراحـــل پایانـــی خـــود 
نزدیـــک می شـــود کـــه امیدواریـــم تعـــدادی از آنهـــا در دهـــه مبـــارک فجـــر 

امســـال بـــه طـــور رســـمی بـــه بهره بـــرداری برســـند.
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ــرکت آب و  ــانی شـ ــای آبرسـ ــاح طرح هـ افتتـ
ـــتانی ـــات اس ـــور مقام ـــا حض ـــیراز ب ـــالب ش فاض

بهمن بهروزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

 شهرستان شیراز 

ــد  ــت تولیـ ــش ظرفیـ ــت افزایـ ــا جهـ ــرد آبفـ عملکـ
و انتقـــال آب در راســـتای مقابلـــه بـــا تنـــش آبـــی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز تشریح نمود:

ــار  ــار داشـــت: بهســـازی فشـ ایـــن مقـــام مســـئول اظهـ
پمپـــاژ  ایســـتگاه  ایجـــاد  توزیـــع آب شـــامل  شـــبکه 
و  برف فروشـــان  پمپـــاژ  ایســـتگاه  حافـــظ،  شـــهرک 
بـــا  مهـــر  مســـکن  مجتمع هـــای  پمپـــاژ  ایســـتگاه 
ــه  ــال صـــورت گرفتـ ــارد ریـ جمـــع کل هزینـــه 86 میلیـ

اســـت.

بهـــروزی گفـــت: ایـــن افزایـــش تعـــداد مشـــترکان و 
ــا  ــیراز در حالـــی اســـت کـــه تنهـ ــرانه آب شـ مصـــرف سـ
ـــطحی و 76  ـــع آب س ـــه مناب ـــا ب ـــکای م ـــد از ات 24 درص

درصـــد اتـــکا بـــه منابـــع آب زیرزمینـــی اســـت.

بهره بـــرداری  بـــا  امیدواریـــم  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــکای  ـــطح ات ـــیراز، س ـــه ش ـــانی ب ـــط دوم آبرس ـــل از خ کام
مـــا بـــه منابـــع آب ســـطحی بـــه 50 درصـــد افزایـــش 
یابـــد و ایـــن بـــه معنـــی خامـــوش شـــدن 50 درصـــد از 

چاه هـــای موجـــود در شـــیراز اســـت.

ـــای  ـــه پروژه ه ـــان اینک ـــا بی ـــیراز ب ـــای ش ـــل آبف مدیرعام
ـــزی،  ـــش برنامه ری ـــه بخ ـــرکت در س ـــن ش ـــر ای ـــورد نظ م
ـــامل  ـــش را ش ـــک بخ ـــت، ی ـــده اس ـــال ش ـــی و دنب طراح
محـــدوده  در  و  آبـــی  تنـــش  و  تحریـــم  مدیریـــت 
حفـــاری، تجهیـــز و بهســـازی چاه هـــای آب دانســـت 
ـــی  ـــده و بخش ـــر آب ش ـــن 577 لیت ـــه تامی ـــر ب ـــه منج ک

از کمبـــود آب را جبـــران کـــرده اســـت.

ـــادآور شـــد: اجـــرای خطـــوط مختلـــف آبرســـانی  بهـــروزی ی
طـــی دو ســـال اخیـــر و البتـــه هوشمندســـازی سیســـتم 

ـــت. ـــوده اس ـــتا ب ـــن راس ـــی در همی ـــع، اقدامات توزی

ـــه  ـــیراز ب ـــای ش ـــل آبف ـــره و مدیرعام ـــأت مدی ـــس هی رئی
مصـــرف زیـــاد آب کولرهـــای آبـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ـــه وضعیـــت آب و هوایـــی، حـــدود  ـــا توجـــه ب در شـــیراز ب
ـــد،  ـــتفاده می کنن ـــی اس ـــر آب ـــترکان کول ـــد از مش 90 درص
ـــر آبـــی بیـــن  حـــال آنکـــه میانگیـــن مصـــرف یـــک کول
بـــه  و  می شـــود  بـــرآورد  روز  در  آب  لیتـــر   300 تـــا   250
ـــر آبـــی بـــه طـــور متوســـط 14 لیتـــر در هـــر  عبارتـــی کول

دقیقـــه آب مصـــرف می کنـــد.

آبفـــای  آمـــوزش همگانـــی  گـــزارش روابـــط عمومـــی و  بـــه 
و  آب  شـــرکت  آبرســـانی  طرح هـــای  افتتـــاح  آییـــن  شـــیراز، 
ــتاندار  ــی، اسـ ــت اهلل رحیمـ ــور عنایـ ــا حضـ ــیراز بـ ــالب شـ فاضـ
فـــارس و محمدرضـــا امیـــری، فرمانـــدار شهرســـتان شـــیراز 
و جمعـــی از مقامـــات لشـــگری در هفتـــه صرفه جویـــی در 

مصـــرف آب برگـــزار شـــد.

طـــی  داشـــت:  ابـــراز  خصـــوص  ایـــن  در  فـــارس  اســـتاندار 
متوســـط  از  فراتـــر  فـــارس  اســـتان  گذشـــته  ســـال های 
آب  انتقـــال  و  تامیـــن  زمینـــه  در  کشـــور  توســـعه یافتگی 
کار کـــرده اســـت و بـــا تـــداوم ایـــن رونـــد در یـــک دوره پنـــج 
میانگیـــن  از  می توانـــد  اســـتان  ایـــن  شش ســـاله،  یـــا 

باشـــد. جلوتـــر  بســـیار  کشـــور  توســـعه یافتگی 

ـــرو  ـــتگاه های پیش ـــیراز را از دس ـــای ش ـــی آبف ـــت اهلل رحیم عنای
و ممتـــاز در ســـطح اســـتان معرفـــی کـــرد و گفـــت: بیشـــتر 
زیرزمینـــی  فاضـــالب،  و  آب  شـــرکت های  فعالیت هـــای 

اســـت و دیـــده نمی شـــود.

ســـال  بـــه  نســـبت  کمتـــری  مشـــکل  امســـال  افـــزود:  وی 
ــات  ــرور اطالعـ ــی و مـ ــر تحلیلـ ــا یـــک فکـ ــم و بـ ــته داریـ گذشـ
و  خـــوب  فعالیت هـــای  چـــه  کـــه  شـــد  خواهیـــم  متوجـــه 
بزرگـــی در مجموعـــه آبفاهـــای اســـتان انجـــام شـــده اســـت.

کـــرد: ســـرانه مصـــرف آب در شـــیراز   رحیمـــی خاطرنشـــان 
٢٢٠ لیتـــر اســـت و در صـــورت رعایـــت الگوهـــای مصـــرف 
تابســـتان را بـــا کمتریـــن مشـــکل ســـپری خواهیـــم کـــرد.

اســـتاندار فـــارس بـــا بیـــان اینکـــه در اوج مصـــرف بـــه حـــدود 

٧٢٠ هـــزار مترمکعـــب آب بـــرای شـــهر شـــیراز نیـــاز داریـــم، 
تاکیـــد کـــرد: بـــا مدیریـــت مصـــرف هـــم در قالـــب توزیـــع 
بهینـــه در خطـــوط و هـــم رعایـــت الگـــوی بهینـــه مصـــرف 
توســـط مصرف کننـــدگان مشـــکل تامیـــن آب مـــورد نیـــاز 

ــد. ــد شـ حـــل خواهـ

ــرکت آب و فاضـــالب  ــره و مدیرعامـــل شـ ــأت مدیـ رئیـــس هیـ
شهرســـتان شـــیراز در ایـــن مراســـم بـــه ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد 
و اهـــم اقدامـــات انجام شـــده در جهـــت افزایـــش ظرفیـــت 
تولیـــد و انتقـــال آب بـــرای مقابلـــه بـــا تنـــش آبـــی پرداخـــت.

ــاره  ــیراز اشـ ــهر شـ ــری کالنشـ ــه مهاجرپذیـ ــروزی بـ ــن بهـ بهمـ
کـــرد و افـــزود: مهاجـــرت فصلـــی در تابســـتان، قطـــب پزشـــکی 
ـــیراز  ـــت ش ـــهر، جمعی ـــن ش ـــودن ای ـــی ب ـــهر مذهب ـــومین ش و س

را تـــا دو میلیـــون و 400 هـــزار نفـــر هـــم می رســـاند.

طـــور  بـــه  فصلـــی  مهاجـــرت  افزایـــش  از  جـــدا  افـــزود:  وی 
ــه  ــد بـ ــترک جدیـ ــزار مشـ ــر 30 هـ ــزون بـ ــاالنه افـ ــن سـ میانگیـ

می شـــود. اضافـــه  آب  مشـــترکین 

بهـــروزی اظهـــار داشـــت: بـــا الحـــاق 157 روســـتا بـــه شـــرکت 
ـــیراز  ـــای ش ـــانی آبف ـــعت خدمت رس ـــیراز، وس ـــالب ش آب و فاض
ــن  ــه ایـ ــات بـ ــه خدمـ ــه و ارائـ ــی یافتـ ــهر فزونـ ــن کالنشـ در ایـ

ــا وســـعت شـــهر تـــالش مضاعـــف می طلبـــد. جمعیـــت بـ

مدیرعامـــل آبفـــای شـــیراز افـــزود: بـــرای تامیـــن آب در ســـال 
ـــر ثانیـــه  جـــاری اقداماتـــی صـــورت گرفـــت و حـــدود 1200 لیتـــر ب
بـــه تولیـــد آب افـــزوده شـــد، امـــا همچنـــان بـــا حـــدود 550 

لیتـــر بـــر ثانیـــه کمبـــود آب در شـــبانه روز مواجـــه هســـتیم.
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علیرضا جزء قاسمی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان

ـــول  ـــال و ط ـــن فع ـــتم لج ـــا سیس ـــه ب ـــن تصفیه خان ـــرد: ای ـــان ک ـــم بی ـــن مراس ـــدای ای ـــمی در ابت ـــزء قاس ـــا ج علیرض
ـــت. ـــده اس ـــداث ش ـــری اح ـــال 9.7 کیلومت ـــط انتق ـــع آوری و خ ـــبکۀ جم ش

وی ظرفیـــت تصفیه خانـــۀ فاضـــالب روســـتای نصیرآبـــاد را 347 مترمکعـــب در شـــبانه روز عنـــوان کـــرد و افـــزود: 
ـــعاب  ـــته انش ـــن 650 رش ـــد. همچنی ـــرار می ده ـــش ق ـــت پوش ـــر را تح ـــادل 3200 نف ـــی مع ـــه جمعیت ـــن تصفیه خان ای

ـــود. ـــد ب ـــش خواه ـــل افزای ـــز قاب ـــته نی ـــا 800 رش ـــه ت ـــود دارد ک ـــاد وج ـــتای نصیرآب ـــده در روس نصب ش

ایـــن مســـئول در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: عـــالوه بـــر تصفیه خانـــۀ فاضـــالب نصیرآبـــاد، دو تصفیه خانـــۀ دیگـــر 
ـــرفت  ـــد پیش ـــا 90 درص ـــری ب ـــالب پ ـــۀ فاض ـــه تصفیه خان ـــت ک ـــت اجراس ـــم« در دس ـــری« و »ته ـــتاهای »پ ـــز در روس نی

فیزیکـــی امســـال بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو انجام شد

ـــه  ـــه  خان ـــن تصفی ـــاح اولی افتت
ــتان  ــتایی اسـ ــالب روسـ فاضـ
زنجـــان

در ســـیزدهمین هفتـــه از پویـــش #هر_هفته_الف_ب_ایـــران تصفیه خانـــۀ فاضـــالب روســـتای نصیرآبـــاد در 
اســـتان زنجـــان بـــا حضـــور ویدئوکنفرانســـی دکتـــر اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو افتتـــاح شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان در آییـــن افتتـــاح ایـــن تصفیه خانـــه گفـــت: تصفیه خانـــۀ 
ـــتان  ـــتایی در اس ـــالب روس ـــۀ فاض ـــن تصفیه خان ـــوان اولی ـــان به عن ـــارد توم ـــار 10میلی ـــا اعتب ـــاد ب ـــالب نصیرآب فاض

زنجـــان بـــه بهره بـــرداری رســـید.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان 
ـــد  ـــا تولی ـــه ب ـــان« ک ـــپین زنج ـــا کاس ـــرکت »راش ـــت: ش گف
ـــر در  ـــی آب ب ـــای صنعت ـــی از واحده ـــوان یک ـــذ به عن کاغ
اســـتان شـــناخته می شـــود از پســـاب تصفیه شـــده در 
تصفیه خانـــۀ فاضـــالب شـــهر زنجـــان برخـــوردار شـــد.

علیرضـــا جـــزء قاســـمی بیـــان کـــرد: ایـــن کارخانـــه 
در  صنعتـــی  واحـــد  نخســـتین  به عنـــوان 
در  پســـاب  مترمکعـــب  12هـــزار  زنجـــان  اســـتان 
طبـــق  همچنیـــن  می کنـــد.  دریافـــت  شـــبانه روز 
ـــروش  ـــرارداد ف ـــقف ق ـــرکت، س ـــن ش ـــای ای نیازمندی ه
ـــز  ـــب نی ـــزار مترمکع ـــا 22 ه ـــپین ت ـــه راشاکاس ـــاب ب پس

می یابـــد. افزایـــش 

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان 
ـــهر  ـــالب ش ـــۀ فاض ـــون تصفیه خان ـــرد: هم اکن ـــح ک تصری
ــی  ــاب خروجـ ــب پسـ ــزار مترمکعـ ــه 50 هـ ــان روزانـ زنجـ
ــی  ــاب خروجـ ــزان پسـ ــرح، میـ ــن طـ ــق ایـ ــه در افـ دارد کـ

تصفیه خانـــه بـــه 75 هـــزار مترمکعـــب می رســـد.

جزءقاســـمی بیـــان داشـــت: مـــدول اول تصفیه خانـــۀ 
فاضـــالب زنجـــان بـــا ظرفیـــت تحـــت پوشـــش قـــرار 

و  بـــوده  بهره بـــرداری  مـــدار  در  نفـــر  هـــزار   200 دادن 
ـــدی دارد  ـــی 56 درص ـــرفت فیزیک ـــز پیش ـــدول دوم نی م
ــد. ــرداری برسـ ــره بـ ــه بهـ ــال بـ ــود امسـ ــالش می شـ و تـ

آب  بـــا  پســـاب  جایگزینـــی  از  هـــدف  وی 
صنایـــع  در  زیرزمینـــی  منابـــع  از  استحصال شـــده 
حفـــظ  آب،  مصـــرف  در  صرفه جویـــی  را  اســـتان 
منابـــع آب زیرزمینـــی و حفاظـــت از محیـــط زیســـت 

کـــرد. عنـــوان  اســـتان 

ـــالب  ـــرکت آب و فاض ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ـــئول ب ـــن مس ای
در  تولیـــدی  پســـاب  تـــا  دارد  آمادگـــی  همچنـــان 
اختیـــار  در  را  زنجـــان  فاضـــالب  تصفیه خانـــۀ 
بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت:  دهـــد،  قـــرار  آب بـــر  صنایـــع 
محدودیت هـــای شـــدید منابـــع آب اســـتان، پســـاب 
ــت و  ــعۀ صنعـ ــرای توسـ ــه بـ ــن گزینـ ــالب بهتریـ فاضـ
ــدی اســـت.  ــف تولیـ ــای مختلـ ــدازی فعالیت هـ راه انـ
همچنیـــن عـــالوه بـــر واحدهـــای صنعتـــی در شـــهر 
زنجـــان، پســـاب تصفیه خانـــۀ فاضـــالب شـــهر ابهـــر 
نیـــز بـــه زودی در اختیـــار صنایـــع ایـــن شـــهر قـــرار 

می گیـــرد.

ــترکین  ــاس مشـ ــزار تمـ ــش از ۲6۳ هـ ــخگویی بیـ پاسـ
ـــان ـــتان زنج ـــا اس ـــتریان آبف ـــا مش ـــاط ب ـــز ارتب ـــط مرک توس

برخورداری نخستین واحد صنعتی استان زنجان از پساب

ــه  ــان گفـــت: طـــی سـ ــتان زنجـ مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اسـ
ــا  ــترکین بـ ــاس مشـ ــره تمـ ــزار فقـ ــش از 263 هـ ــاری بیـ ــال جـ ــۀ سـ ماهـ
ـــای  ـــان در زمینه ه ـــتان زنج ـــا اس ـــرکت آبف ـــتریان ش ـــا مش ـــاط ب ـــز ارتب مرک

گوناگـــون پاســـخگویی و پیگیـــری شـــده اســـت.

ــزار  ــاس 256 هـ ــداد تمـ ــن تعـ ــرد: از ایـ ــار کـ ــمی اظهـ ــزء قاسـ ــا جـ علیرضـ
ـــای  ـــه در زمینه ه ـــده ک ـــرار ش ـــای 122 برق ـــامانۀ گوی ـــا س ـــاس ورودی ب تم
مختلفـــی همچـــون قطعـــی، اعـــالم شکســـتگی، امـــور مشـــترکین، 

ــد انشـــعاب، خدمـــات فاضـــالب و... بـــوده اســـت. خریـ

ــون  ــال تاکنـ ــتریان امسـ ــا مشـ ــاط بـ ــز ارتبـ ــان مرکـ ــزود: کارشناسـ وی افـ
ـــا قطعـــی و بیـــش از 13 هـــزار تمـــاس  بیـــش از 66 هـــزار تمـــاس مرتبـــط ب

مرتبـــط بـــا اعـــالم شکســـتگی را پیگیـــری کـــرده و پاســـخ داده انـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان بـــا بیـــان اینکـــه 
امســـال بیـــش از ســـه هزار تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن 1522 ســـامانه امـــور 
ـــز  ـــاس نی ـــره تم ـــزار فق ـــش از دوه ـــت: بی ـــت، گف ـــده اس ـــرار ش ـــترکین برق مش
ـــت. ـــوده اس ـــرا« ب ـــز »مپ ـــا مرک ـــاوره ب ـــذ مش ـــا و اخ ـــایر تماس ه ـــه س ـــوط ب مرب

ـــاس  ـــاری 443 تم ـــال ج ـــه ماهۀ س ـــی س ـــت: ط ـــان داش ـــمی بی ـــزء قاس ج
ـــات  ـــت خدم ـــرای دریاف ـــاس ب ـــره تم ـــعاب، 178 فق ـــد انش ـــا خری ـــط ب مرتب
فاضـــالب، 14 تمـــاس مرتبـــط بـــا کیفیـــت آب و 63 فقـــره تمـــاس نیـــز 

مربـــوط بـــه درخواســـت های امـــور مشـــترکین بـــوده اســـت.

ایـــن مســـئول بـــا اشـــاره بـــه برقـــراری 895 فقـــره تمـــاس مشـــترکین 
جهـــت شـــرکت در نظرســـنجی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان 
ـــوده  ـــترکین ب ـــی مش ـــت های صوت ـــز درخواس ـــاس نی ـــره تم ـــت: 179 فق گف

کـــه توســـط کارشناســـان پاســـخگویی شـــده اســـت.

مشـــتریان  بـــا  ارتبـــاط  مرکـــز  خدمـــات  اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
ـــر  ـــالوه ب ـــت: ع ـــود، گف ـــه می ش ـــه ارائ ـــدون وقف ـــاعته و ب ـــورت 24س به ص
تماس هـــای برقـــرار شـــده بـــا ســـامانۀ 122 بیـــش از 34 هـــزار تمـــاس 
مســـتقیم نیـــز توســـط اپراتورهـــای مرکـــز ارتبـــاط بـــا مشـــتریان شـــرکت 
آب و فاضـــالب اســـتان زنجـــان پاســـخگویی و پیگیـــری شـــده اســـت.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

24

14
00

ور 
هری

 ش
م  

سو
 و 

ت
س

ه بی
مار

ش

ـــرکت  ـــرژی آب ش ـــرل و ان ـــتم های کنت ـــر سیس ـــر دفت مدی
اینکـــه در حـــال  بیـــان  بـــا  اســـتان اصفهـــان  آبفـــای 
حاضـــر نزدیـــک 30درصـــد از شـــبکۀ توزیـــع آب شـــهر 
کنتـــرل  هوشـــمند  و  برخـــط  صـــورت  بـــه  اصفهـــان 
می شـــود، گفـــت: شـــهر اصفهـــان دارای 140حوضچـــۀ 
ایـــن  طریـــق  از  کـــه  اســـت  فشارشـــکن  و  کنترلـــی 
ـــرل  ـــا کنت ـــودن والوه ـــته ب ـــاز و بس ـــزان ب ـــا می حوضچه ه
عادالنـــه  شـــکل  بـــه  شـــبکه  در  موجـــود  آب  و  شـــده 

می شـــود. تقســـیم 

ــر از 40  ــال حاضـ ــرد: در حـ ــالم کـ ــی زاده اعـ ــد ناظمـ محمـ
حلقـــه چـــاه موجـــود در شـــهر اصفهـــان 35 حلقـــه چـــاه 
ــده اند  ــز شـ ــرل مجهـ ــری و تله کنتـ ــتم تله متـ ــه سیسـ بـ
ـــن  ـــۀ آب بی ـــع عادالن ـــزایی در توزی ـــر بس ـــر تاثی ـــن ام ـــه ای ک

ـــت. ـــته اس ـــردم داش م

از  تابســـتان امســـال  آبفـــای اصفهـــان در  وی گفـــت: 
طریـــق فرآینـــد کنتـــرل هوشـــمند تاسیســـات آبرســـانی 
توانســـت تبعـــات کمبـــود 4 هـــزار و 300 لیتـــری آب شـــرب 

در ثانیـــه را بـــه حداقـــل برســـاند.

ــش و  ــامانه پایـ ــق سـ ــان از طریـ ــه آب در اصفهـ ــع عادالنـ توزیـ
ــات ــرل تاسیسـ کنتـ

ـــا هـــدف توزیـــع عادالنـــۀ آب در شـــهر اصفهـــان 51حوضچـــه و 35حلقـــه  ب
بـــه ســـامانۀ پایـــش و کنتـــرل تاسیســـات آب شـــدند. چـــاه، مجهـــز 

سیســـتم های  دفتـــر  مدیـــر  ناظمـــی زاده،  محمـــد 
ـــان: ـــتان اصفه ـــای اس ـــرکت آبف ـــرژی آب ش ـــرل و ان کنت

مهـــرداد خورســـندی افـــزود: در ایـــن دورۀ آموزشـــی کـــه از ابتـــدای شـــهریورماه جـــاری 
آغـــاز شـــده اســـت، کـــودکان و نوجوانـــان عـــالوه بـــر آشـــنایی بـــا فرهنـــگ مصـــرف 
بهینـــۀ آب، فـــن و هنـــر چگونـــه نوشـــتن را هـــم بـــه طـــور تخصصـــی زیـــر نظـــر اســـتادان 

مجـــرب می آموزنـــد.

ــر در ایـــن دورۀ آموزشـــی می توانـــد  وی اعـــالم کـــرد: دست نوشـــته های کـــودکان حاضـ
ـــردم را  ـــه م ـــان کودکان ـــا زب ـــه ب ـــد؛ چراک ـــران باش ـــوزش دیگ ـــرای آم ـــی ب ـــیار خوب ـــع بس منب

ترغیـــب بـــه مصـــرف بهینـــه آب می کنـــد.

کوچـــک  نویســـندگان  آموزشـــی  دورۀ  نخســـتین  در  کـــرد:  عنـــوان  خورســـندی 
ــر از کـــودکان و نوجوانـــان بـــه صـــورت آنالیـــن مبانـــی نویســـندگی  نزدیـــک بـــه 30 نفـ
ــرای  ــگان بـ ــورت رایـ ــه صـ ــاعته و بـ ــۀ دوسـ ــب 5 جلسـ ــن دوره در قالـ ــد. ایـ را می آموزنـ
عالقه منـــدان برگـــزار می شـــود. همچنیـــن در پایـــان ایـــن دورۀ آموزشـــی، آثـــار برتـــر 
ـــاری  ـــی »ج ـــۀ رادیوی ـــده و در برنام ـــر ش ـــه منتش ـــتان های کودکان ـــب داس ـــودکان در قال ک
ـــب  ـــندۀ مطل ـــدای نویس ـــا ص ـــنو« ب ـــه بش ـــت را از بچ ـــرف راس ـــش »ح ـــز در بخ ـــات« نی حی

پخـــش می شـــود.

ناظمـــی زاده پایـــش و کنتـــرل هوشـــمند 
ضـــروری  امـــری  را  آبرســـانی  تاسیســـات 
در مدیریـــت بهینـــۀ منابـــع آب دانســـت 
و اظهـــار داشـــت: هم اکنـــون صـــد درصـــد 
خطـــوط انتقـــال طـــرح آبرســـانی اصفهـــان 
بـــزرگ کـــه بالـــغ بـــر 870 کیلومتـــر اســـت 
و  شـــده  مجهـــز  تله متـــری  ســـامانۀ  بـــه 
ســـال  پایـــان  تـــا  می شـــود  ـــی  پیش بین
جـــاری تمـــام تاسیســـات آبرســـانی شـــهر 
و  تله متـــری  سیســـتم  بـــه  اصفهـــان 

شـــوند. مجهـــز  تله کنتـــرل 

نخســـتین دورۀ آموزشـــی نویســـندگان کوچـــک بـــا رویکـــرد مصـــرف 
اصفهـــان  اســـتان  آبفـــای  توســـط  مجـــازی  فضـــای  در  آب  بهینـــۀ 
شـــرکت  ـــی  همگان آموزشـــی  و  عمومـــی  روابـــط  مدیـــر  شـــد.  آغـــاز 
آب و فاضـــالب اســـتان اصفهـــان گفـــت: بـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا 
آبفـــای  حضـــوری،  آموزشـــی  دوره هـــای  برگـــزاری  در  محدودیـــت  و 
ـــا 16  ـــژۀ ردۀ ســـنی 9 ت ـــندگان کوچـــک وی ـــی نویس اصفهـــان دورۀ آموزش

برگـــزار می کنـــد. بـــه صـــورت مجـــازی  را  ســـال 

بـــرای نخســـتین بـــار در صنعـــت آب 
گرفـــت و فاضـــالب کشـــور صـــورت 

نویســـندگان  آموزشـــی  دورۀ  آغـــاز 
کوچـــک توســـط آبفـــای اصفهـــان

ـــن  ـــماره تلف ـــا ش ـــاس ب ـــق تم ـــد از طری ـــک می توانن ـــندگان کوچ ـــوزش نویس ـــدی آم ـــای بع ـــور در دوره ه ـــه حض ـــدان ب عالقه من

ـــام کننـــد. ـــی ثبـــت ن 33370219 - 031 و در فضـــای مجـــازی ارســـال پیـــام بـــه شـــمارۀ 1860 305 0913 در ایـــن دورۀ آموزش

همـــراه بـــا چـــاپ کتـــاب اختصاصـــی فرزنـــد شـــما



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

پروژه هـــای  از  شـــیراز  آبفـــای  مدیرعامـــل  بازدیـــد 
اجرایـــی بخـــش فاضـــاب

از بهترین های نظام پیشنهادها در شرکت آب 
و فاضالب شیراز تقدیر شد

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی آبفـــای 
ــرکت آب و  ــره و مدیرعامـــل شـ ــیراز، رئیـــس هیأت مدیـ شـ
فاضـــالب  شهرســـتان شـــیراز در ادامـــه سلســـله بازدیدهـــای 
مســـتمر از پروژه هـــای در دســـت احـــداث آبفـــای شـــیراز از 
ــه  ــرد و بـ ــد کـ ــالب بازدیـ ــرای فاضـ ــال اجـ ــروژه در حـ ــه پـ سـ

بررســـی رونـــد تکمیـــل و پیشـــرفت پـــروژه پرداخـــت.

ســـتوده،  محمدهـــادی  همراهـــی  بـــا  بهـــروزی  بهمـــن 
از  جمعـــی  و  فاضـــالب  توســـعه  و  بهره بـــرداری  معـــاون 
مدیـــران شـــرکت  در ایـــن بازدیدهـــا در خصـــوص مشـــکالت 

و مســـائل مربوطـــه بحـــث و گفتگـــو کردنـــد.

ـــا  ـــهر ب ـــهرک زیباش ـــالب ش ـــال فاض ـــط انتق ـــد اول از خ بازدی
ـــال  ـــر س ـــروژه از اواخ ـــن پ ـــت. ای ـــورت گرف ـــر ص ـــول 2100مت ط
ـــه پلی اتیلـــن  99 آغـــاز شـــد و  اجـــرای آن بـــا جنـــس  لول
به رغـــم  اســـت.  انجـــام  شـــده  میلی متـــر   400 ســـایز 

مشـــکالت عدیـــده ای  کـــه در بخـــش اجـــرا وجـــود داشـــته 
تاکنـــون 90 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی داشـــته کـــه در 
ـــده  ـــام ش ـــال انج ـــط انتق ـــرای خ ـــی اج ـــک مابق ـــده نزدی آین

بهره بـــرداری می رســـد. بـــه  و 

بخـــش دیگـــری از ایـــن بازدیـــد میدانـــی، اجـــرای خـــط 
ــا جنـــس  ــتانداری  بـ ــه اسـ ــه  و بودجـ ــال شـــهرک برنامـ انتقـ
ـــه GRP ســـایز 600 میلی متـــر بـــود کـــه از تیرمـــاه ســـال  لول
ـــال  ـــط انتق ـــن خ ـــرای ای ـــول اج ـــت. ط ـــده اس ـــروع  ش ـــاری ش ج

ــت. ــر اسـ ــا 11 متـ ــرای آن 4 تـ ــق اجـ ــر و عمـ 1400 متـ

 بازدیـــد ســـومی کـــه از پروژه هـــای خـــط انتقـــال بخـــش 
و  حجت آبـــاد  شـــهرک های   در   شـــد  انجـــام  فاضـــالب 
مهدی آبـــاد بـــود. پیشـــرفت فیزیکـــی  ایـــن خـــط انتقـــال 
ـــا  ـــط GRP ب ـــن خ ـــرای ای ـــه اج ـــس لول ـــت. جن ـــد اس 95درص
ســـایز 400،  600 ، 800  و هـــزار میلی متـــر و متـــراژ اجـــرای 

ایـــن خـــط انتقـــال 2215 متـــر اســـت.
و  اتمـــام  راســـتای  در  میدانـــی  بازدیدهـــای  ایـــن   
جهـــت  فاضـــالب  انشـــعاب  اجـــرای  آماده ســـازی 
بهره بـــرداری در آینـــده نزدیـــک صـــورت گرفـــت و در آن 
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای شـــیراز خواســـتار تســـریع در 

شـــد. پروژه هـــا  ایـــن  بهره بـــرداری  رونـــد 

ــادی  ــت زیـ ــروزه رقابـ ــیراز، امـ ــای شـ ــی آبفـ ــوزش همگانـ ــی و آمـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــع  ـــود دارد و مناب ـــع وج ـــن مناب ـــا و باصرفه تری ـــن فن آوری ه ـــه جدیدتری ـــتیابی ب ـــرای دس ب
باارزش تریـــن ســـرمایه های  نـــو  اندیشـــه های  کارآفریـــن و صاحبـــان  انســـانی خـــالق، 
ــنهادها  ــی پیشـ ــرش و بررسـ ــام پذیـ ــتا نظـ ــن راسـ ــوند. در همیـ ــناخته می شـ ــازمانی شـ سـ
ـــت  ـــروز خالقی ـــتعدادها، ب ـــکوفایی اس ـــره وری، ش ـــارکت و به ـــگ مش ـــج فرهن ـــدف تروی ـــا ه ب
و نـــوآوری و بهبـــود عملکـــرد و توانمندســـازی کارکنـــان در ســـازمان ها اســـتقرار می یابـــد.

دبیرخانـــه نظـــام پیشـــنهادها، طبـــق روال هرســـاله بـــا هـــدف بررســـی عملکـــرد ایـــن 
مجموعـــه درصـــدد تقدیـــر از برتریـــن پیشـــنهاددهندگان بـــود امـــا بـــا تـــداوم همه گیـــری 
ویـــروس کرونـــا، دفتـــر توســـعه مدیریـــت و تحقیقـــات بـــر آن شـــد ایـــن مراســـم تقدیـــر از 

برترین هـــا را به صـــورت اختصاصـــی در هـــر معاونـــت برگـــزار کنـــد.

در ایـــن نشســـت  ، معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات آبفـــای شـــیراز، نظـــام پذیـــرش و 
بررســـی پیشـــنهادها را موجـــب ایجـــاد روحیـــه مشـــارکت فـــردی و گروهـــی در بیـــن کارکنـــان 
ـــام  ـــزود: نظ ـــرد و اف ـــالم ک ـــازمان اع ـــره وری در س ـــش به ـــا و افزای ـــود فرآینده ـــتای بهب و در راس
پیشـــنهادها فرآینـــدی اســـت کـــه می تـــوان بـــا به کارگیـــری آن از فکـــر و اندیشـــه کارکنـــان 
ـــا باالتریـــن ســـطوح  ـــل آنهـــا بهـــره گرفـــت و ایـــن تفکـــرات را ت ـــائل و حـ ـــرای شناســـایی مسـ ب

ـــرد. ـــش ب ـــی  پی ـــات مدیریت تصمیم

علـــی تقـــی زاده اذعـــان داشـــت: مهم تریـــن هـــدف نظـــام پیشـــنهادها، ایجـــاد فضـــای مناســـب 
بـــرای مشـــارکت تمامـــی کارکنـــان در جهـــت تحقـــق اهـــداف ســـازمانی اســـت و بـــا اتـــکا بـــه لـــزوم 
افزایـــش مشـــارکت کارکنـــان در تصمیم ســـازی های کالن می تـــوان بـــه ســـمت ســـاختارهای 

ـــا روی آورد. ـــا و خالقیت ه ـــن ایده ه ـــرداری از ای ـــد و بهره ب ـــازمانی جدی س

در روز تقدیـــر از معاونـــت مالـــی و پشـــتیبانی، علـــی حق نگهـــدار معـــاون ایـــن حـــوزه، 
ـــان  ـــت و بی ـــان دانس ـــره وری کارکن ـــت و به ـــد خالقی ـــرای رش ـــتری ب ـــنهادها را بس ـــام پیش نظ

کـــرد بســـترهای مالـــی را بیـــش  از پیـــش بـــرای حمایـــت از ایـــن نظـــام فراهـــم می کننـــد.

ـــب  ـــرای ترغی ـــازمان ها ب ـــالش س ـــرد: ت ـــان ک ـــام خاطرنش ـــن نظ ـــرد ای ـــر از عملک ـــا تقدی وی ب
ــازمانی، اهمیـــت ارزیابـــی  ــارکت های درون سـ ــای جمعـــی و مشـ ــه فعالیت هـ ــان بـ کارکنـ

به عنـــوان بخـــش مهـــم فرآینـــد  نظـــام پیشـــنهادها  را نشـــان می دهـــد.

در  نیـــز  شـــیراز  آبفـــای  درآمـــد  و  مشـــترکین  خدمـــات  معـــاون  ســـلیمانی،  ساســـان   
ـــام  ـــرد: نظ ـــح ک ـــت، تصری ـــاص داش ـــت اختص ـــن معاون ـــای ای ـــه برترین ه ـــه ب ـــه ای ک جلس
پیشـــنهادها، تالشـــی بـــرای افزایـــش روحیـــه همگرایـــی و مشـــارکت کارکنـــان و ارج نهـــادن 

بـــه ایده هـــا و نظـــرات آنهـــا بـــه منظـــور تحول آفرینـــی در سازمان هاســـت.

ــالب  ــرکت آب و فاضـ ــالب شـ ــعه فاضـ ــرداری و توسـ ــاون بهره بـ ــتوده، معـ ــادی سـ محمدهـ
ـــران  ـــار مدی ـــکان را در اختی ـــن ام ـــنهاد ها ای ـــام پیش ـــت: نظ ـــراز داش ـــت اب ـــن نشس ـــیراز در ای ش
ســـازمان ها قـــرار می دهـــد تـــا بـــا راه انـــدازی انـــواع کمیته هـــای تخصصـــی همـــراه بـــا 
تعییـــن اعضـــا و تعریـــف نقـــش هـــر یـــک از آنهـــا بـــا ایجـــاد فضـــای تعاملـــی و مشـــارکتی 

میـــان کارکنـــان خـــود هـــر پیشـــنهاد را بـــه بهتریـــن وجـــه ممکـــن بررســـی کننـــد.

 در ایـــن جلســـات لیـــال پیـــروی، مدیـــر دفتـــر توســـعه مدیریـــت و تحقیقـــات شـــرکت آب 
و فاضـــالب شـــیراز بـــا ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد واحـــد خـــود خاطرنشـــان کـــرد: از نتایـــج 
ـــه  ـــوان ب ـــده می ت ـــنهادها ایجادش ـــام پیش ـــا نظ ـــه ب ـــرکت ک ـــارکتی در ش ـــای مش ـــاد فض ایج
ـــس  ـــارکتی و ح ـــگ مش ـــت فرهن ـــازمان، تقوی ـــطوح س ـــی س ـــالق در تمام ـــط خ ـــاد محی ایج
تعلـــق ســـازمانی، گســـترش حـــوزه تفکـــر، نهادینـــه کـــردن بهبـــود مبتنـــی بـــر تغییـــر،  
همراه ســـازی اهـــداف فـــردی و ســـازمانی و مشـــارکت کارکنـــان در تصمیم ســـازی ها و 

برنامه ریزی هـــا اشـــاره کـــرد.

گفتنـــی اســـت دســـته بندی برترین هـــای نظام پیشـــنهادها شـــامل 20 نفر پیشـــنهاددهنده 
برتـــر، 5 واحـــد، کارگـــروه برتـــر، 3 واحـــد و کارگـــروه دارای رشـــد و رشـــد انفـــرادی بـــود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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ــرکت آب و  ــانی شـ ــای آبرسـ ــاح طرح هـ افتتـ
ـــتانی ـــات اس ـــور مقام ـــا حض ـــیراز ب ـــالب ش فاض

بهمن بهروزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

 شهرستان شیراز 

ــد  ــت تولیـ ــش ظرفیـ ــت افزایـ ــا جهـ ــرد آبفـ عملکـ
و انتقـــال آب در راســـتای مقابلـــه بـــا تنـــش آبـــی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز تشریح نمود:

ــار  ــار داشـــت: بهســـازی فشـ ایـــن مقـــام مســـئول اظهـ
پمپـــاژ  ایســـتگاه  ایجـــاد  توزیـــع آب شـــامل  شـــبکه 
و  برف فروشـــان  پمپـــاژ  ایســـتگاه  حافـــظ،  شـــهرک 
بـــا  مهـــر  مســـکن  مجتمع هـــای  پمپـــاژ  ایســـتگاه 
ــه  ــال صـــورت گرفتـ ــارد ریـ جمـــع کل هزینـــه 86 میلیـ

اســـت.

بهـــروزی گفـــت: ایـــن افزایـــش تعـــداد مشـــترکان و 
ــا  ــیراز در حالـــی اســـت کـــه تنهـ ــرانه آب شـ مصـــرف سـ
ـــطحی و 76  ـــع آب س ـــه مناب ـــا ب ـــکای م ـــد از ات 24 درص

درصـــد اتـــکا بـــه منابـــع آب زیرزمینـــی اســـت.

بهره بـــرداری  بـــا  امیدواریـــم  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــکای  ـــطح ات ـــیراز، س ـــه ش ـــانی ب ـــط دوم آبرس ـــل از خ کام
مـــا بـــه منابـــع آب ســـطحی بـــه 50 درصـــد افزایـــش 
یابـــد و ایـــن بـــه معنـــی خامـــوش شـــدن 50 درصـــد از 

چاه هـــای موجـــود در شـــیراز اســـت.

ـــای  ـــه پروژه ه ـــان اینک ـــا بی ـــیراز ب ـــای ش ـــل آبف مدیرعام
ـــزی،  ـــش برنامه ری ـــه بخ ـــرکت در س ـــن ش ـــر ای ـــورد نظ م
ـــامل  ـــش را ش ـــک بخ ـــت، ی ـــده اس ـــال ش ـــی و دنب طراح
محـــدوده  در  و  آبـــی  تنـــش  و  تحریـــم  مدیریـــت 
حفـــاری، تجهیـــز و بهســـازی چاه هـــای آب دانســـت 
ـــی  ـــده و بخش ـــر آب ش ـــن 577 لیت ـــه تامی ـــر ب ـــه منج ک

از کمبـــود آب را جبـــران کـــرده اســـت.

ـــادآور شـــد: اجـــرای خطـــوط مختلـــف آبرســـانی  بهـــروزی ی
طـــی دو ســـال اخیـــر و البتـــه هوشمندســـازی سیســـتم 

ـــت. ـــوده اس ـــتا ب ـــن راس ـــی در همی ـــع، اقدامات توزی

ـــه  ـــیراز ب ـــای ش ـــل آبف ـــره و مدیرعام ـــأت مدی ـــس هی رئی
مصـــرف زیـــاد آب کولرهـــای آبـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ـــه وضعیـــت آب و هوایـــی، حـــدود  ـــا توجـــه ب در شـــیراز ب
ـــد،  ـــتفاده می کنن ـــی اس ـــر آب ـــترکان کول ـــد از مش 90 درص
ـــر آبـــی بیـــن  حـــال آنکـــه میانگیـــن مصـــرف یـــک کول
بـــه  و  می شـــود  بـــرآورد  روز  در  آب  لیتـــر   300 تـــا   250
ـــر آبـــی بـــه طـــور متوســـط 14 لیتـــر در هـــر  عبارتـــی کول

دقیقـــه آب مصـــرف می کنـــد.

آبفـــای  آمـــوزش همگانـــی  گـــزارش روابـــط عمومـــی و  بـــه 
و  آب  شـــرکت  آبرســـانی  طرح هـــای  افتتـــاح  آییـــن  شـــیراز، 
ــتاندار  ــی، اسـ ــت اهلل رحیمـ ــور عنایـ ــا حضـ ــیراز بـ ــالب شـ فاضـ
فـــارس و محمدرضـــا امیـــری، فرمانـــدار شهرســـتان شـــیراز 
و جمعـــی از مقامـــات لشـــگری در هفتـــه صرفه جویـــی در 

مصـــرف آب برگـــزار شـــد.

طـــی  داشـــت:  ابـــراز  خصـــوص  ایـــن  در  فـــارس  اســـتاندار 
متوســـط  از  فراتـــر  فـــارس  اســـتان  گذشـــته  ســـال های 
آب  انتقـــال  و  تامیـــن  زمینـــه  در  کشـــور  توســـعه یافتگی 
کار کـــرده اســـت و بـــا تـــداوم ایـــن رونـــد در یـــک دوره پنـــج 
میانگیـــن  از  می توانـــد  اســـتان  ایـــن  شش ســـاله،  یـــا 

باشـــد. جلوتـــر  بســـیار  کشـــور  توســـعه یافتگی 

ـــرو  ـــتگاه های پیش ـــیراز را از دس ـــای ش ـــی آبف ـــت اهلل رحیم عنای
و ممتـــاز در ســـطح اســـتان معرفـــی کـــرد و گفـــت: بیشـــتر 
زیرزمینـــی  فاضـــالب،  و  آب  شـــرکت های  فعالیت هـــای 

اســـت و دیـــده نمی شـــود.

ســـال  بـــه  نســـبت  کمتـــری  مشـــکل  امســـال  افـــزود:  وی 
ــات  ــرور اطالعـ ــی و مـ ــر تحلیلـ ــا یـــک فکـ ــم و بـ ــته داریـ گذشـ
و  خـــوب  فعالیت هـــای  چـــه  کـــه  شـــد  خواهیـــم  متوجـــه 
بزرگـــی در مجموعـــه آبفاهـــای اســـتان انجـــام شـــده اســـت.

کـــرد: ســـرانه مصـــرف آب در شـــیراز   رحیمـــی خاطرنشـــان 
٢٢٠ لیتـــر اســـت و در صـــورت رعایـــت الگوهـــای مصـــرف 
تابســـتان را بـــا کمتریـــن مشـــکل ســـپری خواهیـــم کـــرد.

اســـتاندار فـــارس بـــا بیـــان اینکـــه در اوج مصـــرف بـــه حـــدود 

٧٢٠ هـــزار مترمکعـــب آب بـــرای شـــهر شـــیراز نیـــاز داریـــم، 
تاکیـــد کـــرد: بـــا مدیریـــت مصـــرف هـــم در قالـــب توزیـــع 
بهینـــه در خطـــوط و هـــم رعایـــت الگـــوی بهینـــه مصـــرف 
توســـط مصرف کننـــدگان مشـــکل تامیـــن آب مـــورد نیـــاز 

ــد. ــد شـ حـــل خواهـ

ــرکت آب و فاضـــالب  ــره و مدیرعامـــل شـ ــأت مدیـ رئیـــس هیـ
شهرســـتان شـــیراز در ایـــن مراســـم بـــه ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد 
و اهـــم اقدامـــات انجام شـــده در جهـــت افزایـــش ظرفیـــت 
تولیـــد و انتقـــال آب بـــرای مقابلـــه بـــا تنـــش آبـــی پرداخـــت.

ــاره  ــیراز اشـ ــهر شـ ــری کالنشـ ــه مهاجرپذیـ ــروزی بـ ــن بهـ بهمـ
کـــرد و افـــزود: مهاجـــرت فصلـــی در تابســـتان، قطـــب پزشـــکی 
ـــیراز  ـــت ش ـــهر، جمعی ـــن ش ـــودن ای ـــی ب ـــهر مذهب ـــومین ش و س

را تـــا دو میلیـــون و 400 هـــزار نفـــر هـــم می رســـاند.

طـــور  بـــه  فصلـــی  مهاجـــرت  افزایـــش  از  جـــدا  افـــزود:  وی 
ــه  ــد بـ ــترک جدیـ ــزار مشـ ــر 30 هـ ــزون بـ ــاالنه افـ ــن سـ میانگیـ

می شـــود. اضافـــه  آب  مشـــترکین 

بهـــروزی اظهـــار داشـــت: بـــا الحـــاق 157 روســـتا بـــه شـــرکت 
ـــیراز  ـــای ش ـــانی آبف ـــعت خدمت رس ـــیراز، وس ـــالب ش آب و فاض
ــن  ــه ایـ ــات بـ ــه خدمـ ــه و ارائـ ــی یافتـ ــهر فزونـ ــن کالنشـ در ایـ

ــا وســـعت شـــهر تـــالش مضاعـــف می طلبـــد. جمعیـــت بـ

مدیرعامـــل آبفـــای شـــیراز افـــزود: بـــرای تامیـــن آب در ســـال 
ـــر ثانیـــه  جـــاری اقداماتـــی صـــورت گرفـــت و حـــدود 1200 لیتـــر ب
بـــه تولیـــد آب افـــزوده شـــد، امـــا همچنـــان بـــا حـــدود 550 

لیتـــر بـــر ثانیـــه کمبـــود آب در شـــبانه روز مواجـــه هســـتیم.
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غالمحسین ساقی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شمالی

بـــا افتتـــاح 44 پـــروژه در ســـطح اســـتان

شـــرکت آب و فاضـــالب 
ـــمالی  ـــان ش ـــتان خراس اس
ــه  ــتقبال هفتـ ــه اسـ بـ

ــی رود ــت مـ دولـ
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
از  شـــمالی  خراســـان  اســـتان 
بهره بـــرداری 44پـــروژۀ آب و فاضـــالب، 
میلیـــارد   228 بـــر  بالـــغ  اعتبـــاری  بـــا 
بـــه مناســـبت هفتـــۀ دولـــت  تومـــان 

داد. خبـــر  جـــاری  ســـال 

ـــاقی  ـــین س ـــمالی، غالمحس ـــان ش ـــتان خراس ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

ـــروژه  ـــورد، 6پ ـــتان بجن ـــروژه در شهرس ـــان 10پ ـــارد توم ـــر 228میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــت: ب ـــار داش اظه

در شهرســـتان اســـفراین، 8پـــروژه در شهرســـتان مانـــه و ســـملقان، 2پـــروژه در شـــهر آشـــخانه، 

4پـــروژه در شهرســـتان شـــیروان، 3پـــروژه در شهرســـتان فـــاروج، 5پـــروژه در شهرســـتان راز و جـــرگالن، 

ـــید. ـــد رس ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــه ب ـــتان گرم ـــز در شهرس ـــروژه نی ـــرم و 3پ ـــتان جاج ـــروژه در شهرس 3پ

قالـــب 86.47  ایـــن پروژه هـــا در  افـــزود:  وی 

کیلومتـــر اصـــالح و توســـعۀ خطـــوط انتقـــال و 

ـــب  ـــتان و نص ـــطح اس ـــع آب در س ـــبکۀ توزی ش

در  آب  انشـــعابات  3596فقـــره  نوســـازی  و 

ســـطح شـــهرها و روســـتاهای اســـتان انجـــام 

شـــده اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 

یـــک  اینکـــه  بیـــان  بـــا  شـــمالی  خراســـان 

ـــز  ـــر و تجهی ـــز حف ـــتای گرک ـــاه در روس ـــه چ حلق

ـــتاهای  ـــز در روس ـــمه نی ـــه چش ـــده و دو دهن ش

بهســـازی  چال تپـــک  و  انقـــالب  سوخســـو 

ـــروژۀ  ـــروژه، پ ـــن دو پ ـــر ای ـــالوه ب ـــت: ع ـــده، گف ش

احـــداث مجمـــوع 900مترمکعـــب مخـــزن آب 

شـــرب در روســـتاهای تنگـــه راز، حصـــه گاه و 

شـــش خانه و اصـــالح تجهیـــزات ســـرچاهی و 

ایســـتگاه پمپـــاژ در روســـتاهای چوپلی تپـــه، 

قلعـــه  آغچـــه، تخـــت قمیـــش،  رحیـــم داد، 

امـــام رضـــا)ع(  تازه یـــاب و مجتمـــع  اســـتاد، 

و... و اجـــرای فـــاز2 آبرســـانی بـــه 10 روســـتا در 

ــانی  ــز از پروژه هـــای آبرسـ ــفراین نیـ دشـــت اسـ

در هفتـــۀ دولـــت هســـتند.

ســـاقی خاطرنشـــان کـــرد: نصـــب 2500فقـــره 

انشـــعابات فاضـــالب در شـــهرهای بجنـــورد، 

اســـفراین و آشـــخانه، اجـــرای 48.5 کیلومتـــر 

خطـــوط انتقـــال و شـــبکۀ جمـــع آوری فاضـــالب 

در شـــهرهای اســـفراین، آشـــخانه و شـــیروان و 

ـــه  ـــز از جمل ـــورد نی ـــرب بجن ـــالب غ ـــور فاض کلکت

فاضـــالب  تصفیـــۀ  و  جمـــع آوری  پروژه هـــای 

اســـت کـــه در هفتـــۀ دولـــت افتتـــاح و در مـــدار 

ــت. ــد گرفـ ــرار خواهنـ ــرداری قـ بهره بـ
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حسین اسماعیلیان
مدیرعامل شرکت

  آب و فاضالب مشهد

ـــی  ـــه کم آب ـــتان ک ـــرم تابس ـــای گ در روزه
و قطعـــی مکـــرر بـــرق باعـــث ســـختی 
مـــردم می شـــود بـــا همـــکاری ســـپاه، 
فاضـــالب،  و  آب  شـــرکت  و  بســـیج 
در  ســـیار  آبرســـانی  نهضـــت  قـــرارگاه 

اردبیـــل راه انـــدازی شـــد.

ـــی از ورود  ـــا قدردان ـــل ب ـــتان اردبی ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــم، مدیرعام ـــن مراس در ای
ـــایری  ـــه عش ـــتاها و جامع ـــه روس ـــانی ب ـــه آبرس ـــک ب ـــرای کم ـــیج ب ـــپاه و بس ـــه س جهادگون
ـــتفاده  ـــایری اس ـــور عش ـــه ام ـــیج و مجموع ـــپاه و بس ـــای س ـــت تانکره ـــا از ظرفی ـــت: م گف
ــهرهای  ــتاها و برخـــی شـ ــه روسـ ــیار بـ ــانی سـ ــرم، آبرسـ ــای گـ ــا در ایـــن روزهـ ــم تـ می کنیـ

دارای تنش آبـــی بـــه انجـــام برســـد.

علیرضـــا نعمـــت ســـلطانی تصریـــح کـــرد: بـــه صـــورت معمـــول آبرســـانی ســـیار بـــه 122 
روســـتا انجـــام می شـــد کـــه بـــه دنبـــال خشـــک شـــدن منابـــع آب روســـتایی ماننـــد 
ـــرد. ـــورت می گی ـــتا ص ـــرای 245 روس ـــر ب ـــا تانک ـــن کار ب ـــا، ای ـــمه ها و قنات ه ـــا، چش چاه ه

ـــی الزم  ـــتان، هماهنگ ـــطح اس ـــانی در س ـــت آبرس ـــرارگاه نهض ـــدازی ق ـــا راه ان ـــت: ب وی گف
ــر شـــب،  ــا آخـ ــا از اول صبـــح تـ ــام می شـــود تـ ــرای ســـرعت دادن بـــه ایـــن رونـــد انجـ بـ
راننـــدگان نـــاوگان آبرســـانی ســـیار بتواننـــد بـــه مناطـــق مختلـــف آب مـــورد نیـــاز را 

ــانند. برسـ

ـــالش  ـــتان ت ـــالب اس ـــزود: آب و فاض ـــل اف ـــتان اردبی ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام

ـــت  ـــهری از ظرفی ـــتایی و ش ـــق روس ـــه مناط ـــانی ب ـــش آبرس ـــتن از تن ـــار کاس ـــد در کن می کن
دارای  روســـتاهای  بـــه  آبرســـانی  بـــرای  به ویـــژه تصفیه خانه هـــا  خـــود؛  تأسیســـات 

لوله کشـــی نیـــز اســـتفاده کنـــد.

نعمـــت ســـلطانی بـــا اشـــاره بـــه بـــروز حـــوادث احتمالـــی در مناطـــق شـــهری در بخـــش 
ـــی  ـــد یامچ ـــه س ـــه تصفیه خان ـــیر ورودی ب ـــتن ش ـــر شکس ـــی نظی ـــت: حوادث ـــانی گف آبرس
غیرقابـــل پیش بینـــی اســـت و مـــا ســـعی کردیـــم بـــرای شـــهروندان مناطـــق مختلـــف 
اردبیـــل آبرســـانی ســـیار یـــا توزیـــع آب  بســـته بندی را انجـــام دهیـــم کـــه بـــرای چنیـــن 

ــده اســـت. ــای الزم شـ ــرارگاه پیش بینی هـ ــن قـ ــی در ایـ مواقعـ

ـــه  ـــز ب در ایـــن مراســـم معـــاون هماهنگـــی ســـپاه حضـــرت عبـــاس)ع( اســـتان اردبیـــل نی
ـــرد  ـــاره ک ـــتان اش ـــرم تابس ـــای گ ـــیار در روزه ـــانی س ـــت آبرس ـــه نهض ـــیج ب ـــپاه و بس ورود س
و گفـــت: مجموعـــه ســـپاه حضـــرت عبـــاس)ع( اســـتان در حوزه هـــای مختلـــف اعـــم 
از آبرســـانی، تأمیـــن بـــرق ســـیار روســـتاییان و عشـــایر و مهـــار بیمـــاری کرونـــا در کنـــار 

ـــت. ـــروم اس ـــق مح ـــاکنان مناط س

راه اندازی 
قـــرارگاه نهضـــت 
ـــل ـــانی اردبی نعمت سلطانیآبرس

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل 

۲۲0 روستای استان اردبیل آبرسانی سیار به 
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان اردبیـــل:

نعمـــت ســـلطانی مرتبـــط بـــودن قطعـــی 
بـــرق را بـــا آب یـــادآور شـــد و گفـــت: بـــا قطـــع 
شـــدن بـــرق در تولیـــد آب بـــا مشـــکالتی 
اســـت  ضـــروری  کـــه  می شـــویم  روبـــه رو 
بـــرای گـــذر از تابســـتان گـــرم و روزهـــای 
ســـخت همـــه بـــه فکـــر مصـــرف درســـت 

آب و بـــرق باشـــیم.

تانکرهـــا انجـــام می شـــود.
نـــاوگان  ارتقـــای  بـــرای  داد:  ادامـــه  وی 
امـــور  و  ســـپاه  ظرفیـــت  از  ســـیار  آبرســـانی 
عشـــایری نیـــز اســـتفاده می کنیـــم و قـــرار 
اســـت از امـــروز بـــر تـــوان آبرســـانی ســـیار در 
ـــکاران  ـــود. هم ـــزوده ش ـــتایی اف ـــق روس مناط
مـــا بـــا تانکرهـــای آبرســـانی 24ســـاعته در 
خدمـــت روســـتاییان هســـتند تـــا آب ســـالم 
و بهداشـــتی در اختیـــار آنهـــا قـــرار دهنـــد.

ایـــن مقـــام مســـئول بـــه علـــت قطعـــی آب 
شـــرب در برخـــی از مناطـــق شـــهر اردبیـــل 
در روزهـــای اخیـــر اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد: 
ــیر ورودی  ــی شـ ــد یامچـ ــت سـ در پایین دسـ
ــرای  ــا بـ ــه مـ ــود کـ ــته بـ ــه شکسـ تصفیه خانـ
و  کردیـــم  اقـــدام  آن  تعویـــض  و  تعمیـــر 
بـــا تعویـــض شـــیر  از 12 ســـاعت  در کمتـــر 
در  شـــهروندان  آب  جریـــان  شکســـته، 

مناطـــق مختلـــف برقـــرار شـــد.
وی در ادامـــه ســـخنان خـــود اظهـــار کـــرد: 
آب  قالـــب  در  و  تانکـــر  بـــا  مـــدت  ایـــن  در 

ــهروندان  ــده در خدمـــت شـ ــته بندی شـ بسـ
ــری  ــی آب تلنگـ ــًا ایـــن قطعـ ــم و قطعـ بودیـ
بـــرای همـــه ماســـت تـــا قـــدر منابـــع آب را 
بدانیـــم و آن را بیـــش از ایـــن بیهـــوده هـــدر 

ندهیـــم.
اســـتان  آبفـــای  شـــرکت  مدیرعامـــل 
اردبیـــل  بـــا اذعـــان بـــه هدررفـــت منابـــع 
آب در قالـــب فرســـودگی لولـــه در مناطـــق 
شـــهروندان  کـــرد:  تصریـــح  مختلـــف 
ــع آب را  ــت منابـ ــه هدررفـ ــد هرگونـ می تواننـ
ـــد  ـــزارش دهن ـــات آب گ ـــامانه 122 اتفاق ـــا س ب
تـــا بـــه ســـرعت بـــه مســـائل و موضوعـــات 

شـــود. رســـیدگی  مطرح شـــده 

رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان اردبیـــل گفـــت: 
ـــل  ـــتان اردبی ـــتای اس ـــه 220 روس ـــیار ب ـــکل س ـــه ش ـــر و ب ـــا تانک ـــانی ب ـــات آبرس عملی
ـــمند و  ـــواد ارزش ـــه م ـــت. آب از جمل ـــام اس ـــال انج ـــتان در ح ـــرم تابس ـــای گ در روزه
ـــی  ـــت باالی ـــرف آن اهمی ـــه مص ـــورت روزان ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــل جایگزین غیرقاب
دارد؛ بـــه طـــوری کـــه امســـال بـــه دلیـــل وقـــوع دو پدیـــده خشکســـالی و کم آبـــی، 

ـــتیم. ـــه رو هس ـــدی روب ـــکالت ج ـــا مش ـــع آب ب ـــن مناب در تأمی
ـــن آب  ـــداری در تأمی ـــت پای ـــهری وضعی ـــق ش ـــد در مناط ـــرد: هرچن ـــح ک وی تصری
داریـــم، امـــا در لبـــه بحـــران حرکـــت می کنیـــم و بعیـــد نیســـت در صـــورت عـــدم 
مصـــرف بهینـــه، ماننـــد روســـتاها در مناطـــق شـــهری نیـــز شـــاهد بحـــران باشـــیم.

نعمـــت ســـلطانی گفـــت: در مناطـــق روســـتایی تعـــداد 279 حلقـــه چـــاه، 476 
دهنـــه چشـــمه، 26 حلقـــه قنـــات و هشـــت تصفیه خانـــه بـــه ســـاکنان ایـــن 
مناطـــق خدمـــات می دادنـــد کـــه بخشـــی از 
امـــکان  دیگـــر  و  خشک شـــده  منابـــع  ایـــن 
ــا وجـــود نـــدارد. هم اکنـــون  بهره بـــرداری از آنهـ
ـــات آب  ـــوار از خدم ـــزار خان ـــا 101 ه ـــتا ب 997 روس
و فاضـــالب بهره منـــد می شـــوند و بـــرای 220 
روســـتا نیـــز در دو مـــاه اخیـــر آبرســـانی ســـیار بـــا 

علیرضـــا نعمـــت ســـلطانی،  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 
اســـتان اردبیـــل:

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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حسین اسماعیلیان
مدیرعامل شرکت

  آب و فاضالب مشهد

حســـین اســـماعیلیان، مدیرعامـــل 
شـــرکت آب و فاضـــالب مشـــهد:

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــا مشـــهد، 
اظهـــار  اســـماعیلیان  حســـین  مهنـــدس 
میـــزان  گذشـــته،  آبـــی  ســـال  در  داشـــت:: 
قابـــل  افـــت  بـــا  مشـــهد  شـــهر  در  بارندگـــی 
67درصـــد  حـــدود  و  شـــد  روبـــه رو  توجهـــی 
نســـبت بـــه ســـال قبـــل و 62درصـــد نســـبت 
بـــه دوره آمـــاری بلندمـــدت کاهـــش یافـــت. 
99درصـــد وســـعت حـــوزه شهرســـتان مشـــهد 
گرفتـــه  قـــرار  خشکســـالی  وضعیـــت  در 
بـــه میانگیـــن کشـــور و حتـــی  کـــه نســـبت 
اســـتان وضعیـــت وخیم تـــری دارد و شـــرایط 
بـــه  گذشـــته  ســـال   50 در  را  بی ســـابقه ای 
بـــه  نیـــز  بارندگـــی  کاهـــش  و  آورده  وجـــود 
کـــرده  متاثـــر  را  آب  تأمیـــن  منابـــع  شـــدت 

اســـت. 

بیـــان  بـــا  اســـماعیلیان   
اینکـــه پیش بینـــی می شـــود تـــا ســـال 
ـــون  ـــدود 5 میلی ـــه ح ـــهد ب ـــت مش 1420 جمعی
ـــه 396 میلیـــون مترمکعـــب در  ـــی ب ـــاز آب ـــر و نی نف
ســـال برســـد، اظهـــار داشـــت: اســـتفاده صحیـــح و 
صرفه جویـــی در مصـــرف آب، اصلی تریـــن گزینـــه 
اســـت  کم آبـــی  بحـــران  از  گـــذر  بـــرای  رو  پیـــش 
ــترس  ــی در دسـ ــع آبـ ــه منابـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
در  بپذیریـــم  بایـــد  اســـت،  محـــدود  بســـیار  مـــا 
زندگـــی  خشـــک  و  گـــرم  اقلیـــم  بـــا  منطقـــه ای 
می کنیـــم و ســـازگاری بـــا ایـــن اقلیـــم، تنهـــا راه 

اســـت.  کم آبـــی  شـــرایط  از  برون رفـــت 

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب مشـــهد بـــا بیـــان 
بـــه  گذشـــته  از  بیـــش  بی آبـــی  زنـــگ خطـــر  اینکـــه 
بـــه  ســـدها  آب  ذخیـــره  گفـــت:  می رســـد،   گـــوش 
شـــدت کاهـــش پیـــدا کـــرده، بســـیاری از چشـــمه ها و 
قنات هـــا خشـــکیده و چاه هـــای بســـیاری نیـــز دچـــار 
افـــت میـــزان آبدهـــی شـــده اند و در صـــورت تـــداوم 
شـــرایط  بـــا  رو  پیـــش  آبـــی  ســـال  در  خشکســـالی 

بـــود. خواهیـــم  مواجـــه  ســـخت تری  بســـیار 

ـــرف  ـــط مص ـــزان متوس ـــرد: می ـــح ک ـــماعیلیان تصری  اس
آب از ابتـــدای امســـال تـــا پایـــان تیرمـــاه نســـبت بـــه 
مشـــهد  کالنشـــهر  در  گذشـــته  ســـال  مشـــابه  مـــدت 
حـــدود 11درصـــد افزایـــش یافتـــه و در برخـــی روزهـــای 
افزایـــش  عـــادی  روزهـــای  بـــه  نســـبت  گرم تـــر، 

اســـت.  داشـــته  چشـــم گیری 

وی ســـرانه مصـــرف آب خانگـــی در مشـــهد را کمتـــر 
از میانگیـــن کالن شـــهرهای کشـــور و حـــدود 120 لیتـــر 
آب شـــرب بـــه ازای هـــر نفـــر در شـــبانه روز اعـــالم کـــرد 
کـــرد: کشـــورهای مختلفـــی هســـتند  و خاطرنشـــان 
ــر  ــیار باالتـ ــا بسـ ــی در آنهـ ــزان متوســـط بارندگـ ــه میـ کـ
از کشـــور ماســـت؛ ولـــی ســـرانه مصـــرف آنهـــا بســـیار 
پایین تـــر اســـت. ایـــن موضـــوع بدیـــن معناســـت کـــه 
مـــا بایـــد هرچـــه بیشـــتر در اصـــالح الگـــوی مصـــرف 
ــترس را  ــع آبـــی در دسـ ــر، منابـ ــا تدبیـ ــوده و بـ ــا بـ کوشـ

مـــورد اســـتفاده قـــرار دهیـــم.

 مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب مشـــهد افـــزود: 
از  متاثـــر  بیشـــتر  کـــه  مشـــهد  جمعیـــت  رشـــد  نـــرخ 

ــه  ــبت بـ ــت، نسـ ــینی اسـ ــری و حاشیه نشـ مهاجرپذیـ
میانگیـــن کشـــوری باالتـــر اســـت و به تبـــع آن نیـــاز 
ــن  ــد. ایـ ــب می کنـ ــال طلـ ــر سـ ــتری را در هـ ــی بیشـ آبـ
ــای  ــه ظرفیت هـ ــا از همـ ــه تقریبـ ــی اســـت کـ در صورتـ
توســـعه منابـــع آب داخـــل حوضـــه طـــی ســـال های 
گذشـــته اســـتفاده شـــده و پروژه هـــای جدیـــد حتـــی 
ــل  ــی، آورد قابـ ــع مالـ ــن منابـ ــکان تأمیـ ــورت امـ در صـ
آبـــی  نیـــاز  روزافـــزون  افزایـــش  مقابـــل  در  توجهـــی 

نخواهنـــد داشـــت. 

ــدن  ــی را موجـــب ســـخت تر شـ ــد کنونـ ــه رونـ وی ادامـ
گفـــت:  و  کـــرد  عنـــوان  آینـــده  بـــرای  آبـــی  شـــرایط 

نســـبت  بـــه  شـــرب  آب  برداشـــت  ســـهم  هرچنـــد 
مجمـــوع ســـایر مصـــارف، بســـیار کمتـــر اســـت ولـــی 
از هـــر منبـــع  بـــرای شـــرب  بایســـتی توجـــه داشـــت 
آبـــی نمی تـــوان اســـتفاده کـــرد و کیفی تریـــن منابـــع 
اســـتحصال،  ســـنگین  هزینه هـــای  صـــرف  بـــا  آب 
قـــرار  مـــا  اختیـــار  در  توزیـــع  و  انتقـــال  تصفیـــه، 
می گیـــرد و روا نیســـت بـــا ســـهل انگاری در مصارفـــی 
پیـــاده رو،  کوچـــه،  خیابـــان،  شستشـــوی  ماننـــد 
ــخصی،  ــتخرهای شـ ــد اسـ ــی ماننـ ــا مصارفـ ــودرو یـ خـ
بـــه فاضـــالب تبدیـــل شـــود.  آب شـــرب هـــدر رود و 

هرچـــه  توجـــه  لـــزوم  بـــه  اشـــاره  بـــا  اســـماعیلیان 
بیشـــتر بـــه موضـــوع مدیریـــت مصـــرف تصریـــح کـــرد: 
ـــر  ـــدن بیهـــوده شـــیر آب 12لیت ـــاز مان هـــر یـــک دقیقـــه ب
آب را بـــه فاضـــالب تبدیـــل می کنـــد و ایـــن میـــزان 
کالن شـــهری  در  وســـیع  مقیـــاس  در  آب  هدررفـــت 
شـــامل  را  آب  از  وســـیعی  حجـــم  مشـــهد،  مثـــل 
کاهنـــده  تجهیـــزات  نصـــب  همچنیـــن  می شـــود. 
ــدد از  ــتفاده مجـ ــات داخلـــی و اسـ مصـــرف در تاسیسـ
آب خاکســـتری، عاملـــی موثـــر بـــرای دســـتیابی بـــه 
کـــف ســـرانه مصـــرف آب شـــرب و بهداشـــتی اســـت. 
بخـــش دیگـــری از حـــوزه مدیریـــت مصـــرف، کاهـــش 
آب  انتقـــال  و  توزیـــع  شـــبکه های  در  آب  هدررفـــت 
شـــرب و در نقطـــه مقابـــل آن جمـــع آوری فاضـــالب، 
تصفیـــه و فراهـــم آوردن زمینـــه اســـتفاده مجـــدد از 
بـــا ســـایر  بـــرای جایگزینـــی  فاضـــالب تصفیه شـــده 

مصـــارف اســـت.

مصرف؛  مدیریت 
موثرترین راه برای 

بحران  با  مقابله 
کم آبی
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مدیرعامل آب منطقه ای فارس:

ــی  ــر اجرایـ ــتگاه برتـ ــوان دسـ ــب عنـ کسـ
ـــی«  ـــهید رجای ـــت »ش ـــنواره دول ـــارس در جش ف
فـــارس منطقـــه ای  آب  شـــرکت  توســـط 

ـــه  ـــنواره ب ـــن جش ـــس ای ـــوح و تندی ـــد، ل ـــزار ش ـــان برگ ـــان ایش ـــارس و معاون ـــتاندار ف ـــی، اس ـــر رحیم ـــور دکت ـــا حض ـــه ب ـــمی ک در مراس
ـــد. ـــدا ش ـــارس اه ـــه ای ف ـــره آب منطق ـــات مدی ـــس هی ـــل و رئی مدیرعام

مدیرعامـــل و رئیـــس هیـــات مدیـــره آب منطقـــه ای فـــارس 
بهره بـــرداری  بـــه  پروژه هـــای  بیـــان  بـــه  گفتگویـــی  در 
رســـیده پرداخـــت و گفـــت: در ســـال گذشـــته پروژه هـــای 
مهـــم و پرمنفعتـــی شـــامل فـــاز اول خـــط دوم آبرســـانی 
بـــه شـــهر شـــیراز از ســـد درودزن، آبرســـانی بـــه شـــهرهای 
بـــه  آبرســـانی  از ســـد رودبـــال،  داراب، فســـا و اســـتهبان 
ســـد  جهـــرم،  آبرســـانی  خـــط  آبگیـــری  سعادت شـــهر، 
تاخیـــری تغذیـــه ای تنـــگ خمـــار فســـا، بنـــد تنظیمـــی 
ـــاح  ـــتهبان افتت ـــج اس ـــه ای ـــدرا و تصفیه خان ـــت مالص سربس

ــده اســـت. ــم شـ ــارس تقدیـ ــریف فـ ــردم شـ ــه مـ و بـ
وی ادامـــه داد: امســـال هـــم پروژه هـــای دیگـــری 
همچـــون ســـد هایقـــر فیروزآبـــاد و آبرســـانی بـــه 
شـــهر حاجی آبـــاد در زرین دشـــت از ســـد رودبـــال 
ـــس  ـــو کنفرانســـی رئی ـــا حضـــور ویدئ ـــی مراســـمی ب ط

ــور افتتـــاح شـــد. جمهـ

مدیرعامـــل آب منطقـــه ای فـــارس در خصـــوص 
ایـــن دو پـــروژه بیـــان کـــرد: ســـد مخزنـــی هایقـــر 
طـــول  بـــا  مترمکعـــب  میلیـــون  بـــا حجـــم 227 
تـــاج 235متـــر از نـــوع ســـد بتنـــی غلطکـــی و بـــرای 
از دســـترس خـــارج  کـــه ســـاالنه  کنتـــرل ســـیالبی 
و بـــا ورود بـــه گنبدهـــای نمکـــی شـــور می شـــود، 

احـــداث شـــده اســـت.
ــب  ــون مترمکعـ ــاالنه 67میلیـ ــت: سـ ــی گفـ دهقانـ
و  داریـــم  ســـد  ایـــن  در  آب  تنظیـــم  قابلیـــت 

بارندگی هـــای  بـــا  پاییـــز  فصـــل  در  امیدواریـــم 
کنیـــم. شـــروع  هـــم  را  آبگیـــری  خـــوب 

ــاز نخســـت ایـــن خـــط آبرســـانی  وی ادامـــه داد:  فـ
بـــه  رودبـــال  ســـد  از  زرین دشـــت  بـــه شهرســـتان 
بهره بـــرداری  بـــا  دارد.  ادامـــه  کیلومتـــر   41 طـــول 
ــه آب  ــر ثانیـ ــر بـ ــزان 150 لیتـ ــروژه میـ ــاز یـــک پـ از فـ
تامیـــن  زرین دشـــت  بـــه  داراب  تصفیه خانـــه  از 
بـــا افزایـــش  خواهـــد شـــد؛ بنابرایـــن در فـــاز دوم 
ثانیـــه آب  بـــر  لیتـــر  ظرفیـــت تصفیه خانـــه 360 
بـــه شهرســـتان های زریـــن دشـــت  ســـد رودبـــال 
از  نفـــر  هـــزار   35 بـــر  افـــزون  و  می شـــود  منتقـــل 
از  مســـیر  روســـتاهای  و  شـــهر  ایـــن  جمعیـــت 

می شـــوند. بهره منـــد  آن  مواهـــب 
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غالمحسین ساقی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شمالی

بـــا افتتـــاح 44 پـــروژه در ســـطح اســـتان

شـــرکت آب و فاضـــالب 
ـــمالی  ـــان ش ـــتان خراس اس
ــه  ــتقبال هفتـ ــه اسـ بـ

ــی رود ــت مـ دولـ
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
از  شـــمالی  خراســـان  اســـتان 
بهره بـــرداری 44پـــروژۀ آب و فاضـــالب، 
میلیـــارد   228 بـــر  بالـــغ  اعتبـــاری  بـــا 
بـــه مناســـبت هفتـــۀ دولـــت  تومـــان 

داد. خبـــر  جـــاری  ســـال 

ـــاقی  ـــین س ـــمالی، غالمحس ـــان ش ـــتان خراس ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

ـــروژه  ـــورد، 6پ ـــتان بجن ـــروژه در شهرس ـــان 10پ ـــارد توم ـــر 228میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــت: ب ـــار داش اظه

در شهرســـتان اســـفراین، 8پـــروژه در شهرســـتان مانـــه و ســـملقان، 2پـــروژه در شـــهر آشـــخانه، 

4پـــروژه در شهرســـتان شـــیروان، 3پـــروژه در شهرســـتان فـــاروج، 5پـــروژه در شهرســـتان راز و جـــرگالن، 

ـــید. ـــد رس ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــه ب ـــتان گرم ـــز در شهرس ـــروژه نی ـــرم و 3پ ـــتان جاج ـــروژه در شهرس 3پ

قالـــب 86.47  ایـــن پروژه هـــا در  افـــزود:  وی 

کیلومتـــر اصـــالح و توســـعۀ خطـــوط انتقـــال و 

ـــب  ـــتان و نص ـــطح اس ـــع آب در س ـــبکۀ توزی ش

در  آب  انشـــعابات  3596فقـــره  نوســـازی  و 

ســـطح شـــهرها و روســـتاهای اســـتان انجـــام 

شـــده اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 

یـــک  اینکـــه  بیـــان  بـــا  شـــمالی  خراســـان 

ـــز  ـــر و تجهی ـــز حف ـــتای گرک ـــاه در روس ـــه چ حلق

ـــتاهای  ـــز در روس ـــمه نی ـــه چش ـــده و دو دهن ش

بهســـازی  چال تپـــک  و  انقـــالب  سوخســـو 

ـــروژۀ  ـــروژه، پ ـــن دو پ ـــر ای ـــالوه ب ـــت: ع ـــده، گف ش

احـــداث مجمـــوع 900مترمکعـــب مخـــزن آب 

شـــرب در روســـتاهای تنگـــه راز، حصـــه گاه و 

شـــش خانه و اصـــالح تجهیـــزات ســـرچاهی و 

ایســـتگاه پمپـــاژ در روســـتاهای چوپلی تپـــه، 

قلعـــه  آغچـــه، تخـــت قمیـــش،  رحیـــم داد، 

امـــام رضـــا)ع(  تازه یـــاب و مجتمـــع  اســـتاد، 

و... و اجـــرای فـــاز2 آبرســـانی بـــه 10 روســـتا در 

ــانی  ــز از پروژه هـــای آبرسـ ــفراین نیـ دشـــت اسـ

در هفتـــۀ دولـــت هســـتند.

ســـاقی خاطرنشـــان کـــرد: نصـــب 2500فقـــره 

انشـــعابات فاضـــالب در شـــهرهای بجنـــورد، 

اســـفراین و آشـــخانه، اجـــرای 48.5 کیلومتـــر 

خطـــوط انتقـــال و شـــبکۀ جمـــع آوری فاضـــالب 

در شـــهرهای اســـفراین، آشـــخانه و شـــیروان و 

ـــه  ـــز از جمل ـــورد نی ـــرب بجن ـــالب غ ـــور فاض کلکت

فاضـــالب  تصفیـــۀ  و  جمـــع آوری  پروژه هـــای 

اســـت کـــه در هفتـــۀ دولـــت افتتـــاح و در مـــدار 

ــت. ــد گرفـ ــرار خواهنـ ــرداری قـ بهره بـ
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از حداکثـــر ظرفیت هـــای موجـــود بـــرای تامیـــن 
آب اســـتان بوشـــهر اســـتفاده می شـــود

بوشـــهر: منطقـــه ای  آب  ســـهامی  شـــرکت  مدیرعامـــل  محمـــدی،  علـــی 

علی محمدی
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

ـــدی  ـــی محم ـــهر، عل ـــه ای بوش ـــهامی آب منطق ـــرکت س ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا در اســـتان بوشـــهر از یـــک ســـو منجـــر  ـــش پیوســـته حجـــم بارندگی ه ـــرد: کاه ـــار ک اظه
ـــه اســـتان بوشـــهر و از ســـوی دیگـــر ســـبب  ـــه کمتـــر شـــدن روان آب تولیـــدی و ورودی ب ب
ـــه  ـــر ب ـــاله منج ـــن مس ـــت. ای ـــده اس ـــتان ش ـــن اس ـــای ای ـــب آبخوان ه ـــه مناس ـــدم تغذی ع
کمتـــر شـــدن محســـوس ســـرانه آبـــی بـــه ازای هـــر نفـــر شـــده کـــه در طـــول یـــک دهـــه 

ـــت. ـــیده اس ـــهروند رس ـــر ش ـــه ازای ه ـــر ب ـــر از 1000 لیت ـــه کمت ـــزان ب ـــن می ـــر ای اخی

ایـــن شـــرایط، دو  مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه ای بوشـــهر گفـــت: در 
اســـتراتژی تامیـــن آب مـــورد نیـــاز شـــرب، کشـــاورزی و صنعـــت از منابـــع جدیـــد و 
همچنیـــن افزایـــش بهـــره وری در مصـــارف فعلـــی در دســـتور کار صنعـــت آب اســـتان 

بوشـــهر قـــرار دارد.

رئیـــس شـــورای هماهنگـــی مدیـــران وزارت نیـــرو در اســـتان بوشـــهر بیـــان کـــرد: در حـــال 
حاضـــر بخـــش عمـــده آب شـــرب اســـتان از ســـد کوثـــر گچســـاران و منابـــع زیرزمینـــی 
بارندگی هـــا  تاثیـــر  بـــه شـــدت تحـــت  کـــه هـــر دو منبـــع  تامیـــن می شـــود  کازرون 

هســـتند. بـــا برنامه ریـــزی انجام شـــده، مجوزهـــای الزم جهـــت بهره بـــرداری از 16 
آب شـــیرین کن جدیـــد در اســـتان اخـــذ شـــده کـــه موجـــب اتـــکای 45درصـــدی بـــه 

منابـــع داخلـــی اســـتان در فرآینـــد تامیـــن آب شـــرب خواهـــد شـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه دیگـــر ظرفیـــت موجـــود اســـتان بوشـــهر در حـــوزه آب شـــرب گفـــت: 
اســـتان بوشـــهر،  احـــداث و بهره برداری شـــده  تقریبـــًا در همـــه ســـدهای در حـــال 
ـــه  ـــرب ب ـــرد آب ش ـــا رویک ـــط ب ـــز فق ـــد نی ـــن س ـــود دارد و چندی ـــرب وج ـــص آب ش تخصی

رســـیده اند. بهره بـــرداری 

مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه ای بوشـــهر افـــزود: ســـد تنـــگ ارم و ســـد 
ارغـــون در شهرســـتان دشتســـتان دو پـــروژه در راســـتای تامیـــن آب شـــرب مناطـــق 
پیرامونـــی خـــود هســـتند کـــه در ســـه ســـال اخیـــر بـــه بهره بـــرداری رســـیده اند. ایجـــاد 
افزایـــش شـــش میلیون مترمکعبـــی در ظرفیـــت  منبـــع جدیـــد، موجـــب  ایـــن دو 
ــامیدنی  ــا و بهره بـــرداری از آن در راســـتای رفـــع نیازهـــای آشـ ذخیره ســـازی روان آب هـ

منطقـــه اســـت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از ساخت و بهره برداری 9 سد با 
سرمایه گذاری بیش از 40 هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان خبر داد.

تامیـــن  و  خدمـــات  گســـترش  بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  محمـــدی 
نیازهـــای بخـــش روســـتایی، شـــاهد کاهـــش مهاجـــرت از روســـتا 
ـــتاها  ـــده در روس ـــال و تولیدکنن ـــت فع ـــت جمعی ـــظ باف ـــهر و حف ـــه ش ب
ــینی در  ــر از پدیده هایـــی چـــون حاشیه نشـ ــود و ایـــن امـ خواهیـــم بـ
شـــهرها و تبعـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی آن جلوگیـــری می کنـــد.
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آب  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ســـیل  از  بخشـــی  البـــرز،  منطقـــه ای 
اخیـــر کـــه در روســـتای کل هـــا واقـــع در 
ــاد،  ــاق افتـ ــرج  اتفـ ــۀ کـ ــیۀ رودخانـ حاشـ
بـــه ســـبب پل هـــای غیرمجـــاز بـــود کـــه 
باعـــث شـــد آب از مســـیر رودخانـــه خـــارج 

شـــود و در مســـیر جـــاده قـــرار گیـــرد.

امـــور  مدیـــر  جهانشـــاهی،  محمـــد 
منابـــع آب شهرســـتان کـــرج گفـــت: بـــا 
هماهنگـــی کـــه بـــا دادســـتانی کـــرج انجـــام 
شـــد، پل هـــای غیرمجـــاز ابتـــدا اخطـــار 
دریافـــت کردنـــد و بعـــد بـــرای تخریـــب 
آنهـــا اقدامـــات قانونـــی صـــورت گرفـــت.

اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  جهانشـــاهی 
آیـــگان  و  کلـــوان  کل هـــا،  روســـتاهای 
در اصـــل محـــدودۀ فعـــال بـــه لحـــاظ 

ـــتند،   ـــیل هس ـــروز س ـــی و ب ـــۀ بارندگ نقط
پل هـــای  نقـــاط  ایـــن  از  افـــزود: 
ـــه در  ـــا رودخان ـــد ت ـــته ش ـــاز برداش غیرمج
ـــیر  ـــد و آب از مس ـــت کن ـــود حرک ـــیر خ مس
آب  شـــرکت  نشـــود.  خـــارج  رودخانـــه 
منطقـــه ای اســـتان البـــرز از ایـــن نقـــاط 
سرشـــاخه های  کل  در  و  کـــرده  شـــروع 
بناهـــای  تخریـــب  عملیـــات  کـــرج، 

داد. خواهـــد  انجـــام  را  غیرقانونـــی 

ــا  ــرای ایــن کار ب جهانشــاهی تاکیــد کــرد: ب
پیمانــکار تفاهم نامــه ای منعقــد شــده 
اســت و اگــر دســتگاه های  دیگــر کمــک 
کنند که ماشین آالت در زمان تعیین شده 
مســتقر  نظــر  مــورد  محل هــای  در 
شــوند، عملیــات رفــع ساخت وســازهای 

می شــود. انجــام  غیرقانونــی 

جلســـۀ کارگـــروه آزادســـازی بســـتر و حریـــم رودخانـــۀ کـــرج بـــا حضـــور همـــۀ اعضـــا و 
مشـــاور و دســـتگاه های ایـــن پـــروژه برگـــزار شـــد.

ـــت  ـــن نشس ـــی در ای ـــدس رحیم ـــرز، مهن ـــه ای الب ـــی آب منطق ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
گفـــت: امـــالک مـــورد نظـــر از والیـــت رود تـــا ســـد کـــرج شناســـایی و تعییـــن تکلیـــف 
شـــده اند. در ایـــن بـــازۀ 16کیلومتـــری تمامـــی تدابیـــر الزم جهـــت پیشـــبرد اهـــداف 
ـــه  ـــا توج ـــرد. ب ـــورت نگی ـــات ص ـــرای عملی ـــی در اج ـــا اختالل ـــده ت ـــیده ش ـــر اندیش ـــورد نظ م
ــه  ــت کـ ــتی اسـ ــورت دسـ ــه صـ ــدوده بـ ــن محـ ــد کار ایـ ــده 90درصـ ــات اخذشـ ــه اطالعـ بـ

ــدارد. ــود نـ ــاط وجـ ــن نقـ ــه ایـ ــنگین بـ ــتگاه های سـ ــکان ورود دسـ امـ

ـــای  ـــاخه ه ـــا سرش ـــرج ت ـــد ک ـــازی از س ـــر آزادس ـــرد: 16 کیلومت ـــد ک ـــه تاکی ـــن جلس  وی در ای
ـــاره  ـــی دوب ـــرج نفس ـــۀ ک ـــازی، رودخان ـــن کار و آزادس ـــرای ای ـــا اج ـــت و ب ـــی اس ـــدر کار بزرگ کن
ــتر و  ــازی بسـ ــتاد صیانـــت درخصـــوص آزادسـ ــات سـ ــاس مصوبـ ــید. براسـ ــد کشـ خواهـ
ـــرج  ـــۀ ک ـــازی رودخان ـــریع تر کار آزادس ـــه س ـــده هرج ـــرر ش ـــتان، مق ـــای اس ـــم رودخانه ه حری

ـــود. ـــاز ش ـــر آغ ـــازۀ 16 کیلومت درب

دســـتگاه  همـــکاری  بـــا  شـــرکت   ایـــن 
»کمیتـــۀ  قالـــب  در  اســـتان  قضایـــی 
دو  در  بیت المـــال«  حقـــوق  از  صیانـــت 
محـــور عمـــدۀ حفاظـــت از آبخوان هـــا و 
غیرمجـــاز  برداشـــت های  از  جلوگیـــری 
و همچنیـــن آزادســـازی حریـــم و بســـتر 
ــاز،  ــات غیرمجـ ــع تصرفـ ــا و رفـ رودخانه هـ
دســـتاوردهای چشـــمگیری داشـــته و بـــا 
برپایـــی غرفـــه در ایـــن نمایشـــگاه، نتایـــج 
بـــرای  را  هم افزایـــی  و  همـــکاری  ایـــن 
عمـــوم مـــردم بـــه نمایـــش گذاشـــته اســـت.

 دکتـــر فاضلـــی، رئیـــس کل دادگســـتری 
اســـتان البـــرز در بازدیـــد خـــود از غرفـــۀ 
دســـتاوردهای شـــرکت آب منطقـــه ای 
در  شـــرکت  ایـــن  تالش هـــای  از  البـــرز 
ــا و آبخوان هـــای  حراســـت از رودخانه هـ
بـــارز صیانـــت از  اســـتان کـــه مصـــداق 
اســـت،  عمومـــی  ثروت هـــای  و  انفـــال 
نجفیـــان  مهنـــدس  کـــرد.  تقدیـــر 

منطقـــه ای  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
همراهـــی  و  همـــکاری  از  نیـــز  البـــرز 
مســـیر  در  اســـتان  قضایـــی  دســـتگاه 
اســـتان  مـــردم  بـــه  خدمت رســـانی 
و   تشـــکر  آب  منابـــع  از  حفاظـــت  و 

کـــرد. قدردانـــی 

اســـتاندار  همچنیـــن دکتـــر شـــهبازی، 
از  قدردانـــی  بـــا  بازدیـــد  ایـــن  در  البـــرز 
آب  مجدانـــه  تالش هـــای  و  عملکـــرد 
منطقـــه ای در حفاظـــت کمـــی و کیفـــی 
از منابـــع آب و آبخـــوان هـــای اســـتان 
در ســـال هـــای اخیـــر افـــزود: اقدامـــات 
آزادســـازی  بخـــش  در  خوبـــی  بســـیار 
حریـــم و بســـتر رودخانـــه هـــا انجـــام شـــده 
اســـت کـــه بـــا در نظـــر گرفتـــن مشـــکالت 
و چالـــش هـــای موجـــود در ایـــن مســـیر، 
آمـــار و  شـــرکت آب منطقـــه ای طبـــق 
مســـتندات عملکـــرد، از خـــود کارنامـــۀ 

خوبـــی بـــر جـــای نهـــاده اســـت.

روی  ســـیالب  شـــدن  جـــاری  از  جلوگیـــری  هـــدف  بـــا  پـــل  دهنـــه   25
ایـــن پل هـــا در ســـه  کـــرج تخریـــب شـــد.  ـــی رودخانـــۀ  سرشـــاخه های اصل
محـــدودۀ زیرمجموعـــۀ بخـــش آســـار شـــامل کل هـــا،  کلـــوان و آیـــگان بودنـــد. 

ـــرج ـــه ک ـــم رودخان ـــتر و حری ـــازی بس آزادس

بـــا هـــدف جلوگیـــری از جـــاری شـــدن 
ـــاخه های  ـــل روی سرش ـــه پ ـــیالب ؛ 25 دهن س

رودخانـــه کـــرج تخریـــب شـــد.
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در ایـــن مراســـم دکتـــر عزیزالـــه حبیبـــی، ریاســـت دانشـــگاه خوارزمـــی ضمـــن ابـــراز 
بـــودن  بـــا دارا  کـــرد: دانشـــگاه خوارزمـــی  ایـــن همـــکاری خاطرنشـــان  از  خرســـندی 
ـــف  ـــای مختل ـــکده ها و گروه ه ـــود دانش ـــی آب و وج ـــز پژوهش ـــون مرک ـــی چ ـــت باالی ظرفی
ـــائل  ـــل مس ـــردی در ح ـــورت کارب ـــه ص ـــد ب ـــی می توان ـــی و مهندس ـــوم اجتماع ـــه عل ازجمل
و مشـــکالت حـــوزۀ آب مشـــارکت موثـــر بـــا شـــرکت آب منطقـــه ای البـــرز داشـــته باشـــد.

 وی تصریـــح کـــرد: ضـــرورت دارد دانشـــگاه بیـــش از همیشـــه تـــوان فکـــری خـــود را 
بـــه ســـمت پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامعـــه ســـوق دهـــد و همـــکاری دانشـــگاه در 
ـــۀ  ـــط در زمین ـــتگاه های ذیرب ـــام دس ـــارکت تم ـــا مش ـــای کالن ب ـــام پروژه ه ـــف و انج تعری
ــد نتایـــج مطلوبـــی در  ــتان، می توانـ ــور و اسـ ــران آب در ســـطح کشـ حـــل مشـــکل بحـ

جامعـــه داشـــته باشـــد.

در ادامـــه مهنـــدس داود نجفیـــان، رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت آب 
منطقـــه ای البـــرز ضمـــن اشـــاره بـــه جایـــگاه و منزلـــت دانشـــگاه در جامعـــه، نقـــش و 
تاثیرگـــذاری دانشـــگاه در عرصـــۀ فرهنگ ســـازی و ارتقـــای درک جامعـــه از مســـائل و 
ـــای  ـــکالت و پیچیدگی ه ـــع مش ـــت: رف ـــار داش ـــت و اظه ـــم دانس ـــای آب را مه چالش ه
ـــت و  ـــای صنع ـــارکت حوزه ه ـــک و مش ـــکاری نزدی ـــتلزم هم ـــش آب مس ـــود در بخ موج

ـــت. ـــگاه اس دانش

 نجفیـــان افـــزود: در حـــل مشـــکالت، اتخـــاذ رویکـــرد و نگـــرش جامع نگـــر از اهمیـــت 

ـــوع نـــگاه در جامعـــه علمـــی وجـــود دارد. وی  ویـــژه ای برخـــوردار اســـت و ایـــن ویژگـــی و ن
ــاره بـــه وجـــود تجربیـــات ارزشـــمند در شـــرکت آب منطقـــه ای البـــرز از آمادگـــی  ــا اشـ بـ
ــر داد  ــی خبـ ــز علمـ ــگاه و مراکـ ــه دانشـ ــات بـ ــن تجربیـ ــال ایـ ــرای انتقـ ــرکت بـ ــن شـ ایـ
و ابـــراز امیـــدواری کـــرد تفاهم نامـــۀ حاضـــر زمینـــۀ تبـــادل تجربیـــات، همگرایـــی و 
ــتان و  ــه اسـ ــت بـ ــتای خدمـ ــت را در راسـ ــگاه و صنعـ ــوزۀ دانشـ ــات دو حـ ــارب ادبیـ تقـ

کشـــور فراهـــم کنـــد.

رویکردهـــای گذشـــته  کارگیـــری  بـــه  کـــرد:  بیـــان  ادامـــه  در  مقـــام مســـئول  ایـــن    
و  نیســـت  آب  بحـــران  حـــل  در خصـــوص  منطقـــه  فعلـــی  نیازهـــای  پاســـخگوی 
مشـــارکت دانشـــگاه می توانـــد عـــالوه بـــر اصـــالح ایـــن رویکردهـــا و ارتقـــای دانـــش در 
ـــۀ  ـــه مقول ـــردم ب ـــگاه م ـــالح ن ـــرف آب و اص ـــگ مص ـــد فرهن ـــۀ رش ـــت، زمین ـــش صنع بخ
صرفه جویـــی آب را فراهـــم کنـــد. ایـــن شـــرکت از هـــر ایـــده و پژوهـــش نوآورانـــه ای 
کـــه بتوانـــد بـــه صـــورت کاربـــردی مســـئله ای از مشـــکالت آب را، چـــه در حـــوزۀ علـــوم 

انســـانی و چـــه در حـــوزۀ مهندســـی رفـــع کنـــد، اســـتقبال خواهـــد کـــرد. 

گســـترش  و  »ایجـــاد  موضـــوع  بـــا  مـــاده  هشـــت  در  تفاهم نامـــه  ایـــن  پایـــان  در 
ـــس  ـــی،  رئی ـــه حبیب ـــای عزیزال ـــه امض ـــی« ب ـــی و پژوهش ـــی، آموزش ـــای علم همکاری ه
ـــرکت آب  ـــل ش ـــره و مدیرعام ـــات مدی ـــس هی ـــان، رئی ـــی و  داود نجفی ـــگاه خوارزم دانش

ــید. ــرز رسـ ــه ای البـ منطقـ

بـــا هـــدف تقویـــت ارتبـــاط صنعـــت بـــا دانشـــگاه و فراهـــم کـــردن زمینـــۀ همـــکاری گســـترده میـــان 
ـــه شـــد. بهره گیـــری  ـــرز و دانشـــگاه خوارزمـــی، تفاهم نامـــۀ همـــکاری مبادل شـــرکت آب منطقـــه ای الب
از ظرفیـــت علمـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه بـــرای حـــل مســـائل و مشـــکالت آب اســـتان و نیـــز 
ـــاط  ـــت ارتب ـــترده و تقوی ـــکاری گس ـــردن هم ـــم ک ـــت آب و فراه ـــان صنع ـــات متخصص ـــال تجربی انتق

ـــت. ـــه اس ـــن تفاهم نام ـــی ای ـــداف اصل ـــت از اه ـــگاه و صنع دانش

داد: خبـــر  البـــرز  منطقـــه ای  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل   

علمی،  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه 

خوارزمی و شرکت آب منطقه ای البرز

همزمـــان بـــا هفتـــۀ صرفه جویـــی در مصـــرف آب و ایـــام گرامیداشـــت هفتـــۀ 
قـــوه قضائیـــه، شـــرکت آب منطقـــه ای البـــرز بـــا حضـــوری فعـــال در نمایشـــگاه 
دســـتاوردهای قـــوه قضائیـــه در اســـتان البـــرز، جلوه هایـــی از دســـتاوردهای 
خـــود در حفاظـــت از منابـــع عمومـــی و حقـــوق بیت المـــال را کـــه بـــا کمـــک 

ــه نمایـــش گذاشـــت.  ــده بـ ــتان محقـــق شـ ــتگاه قضایـــی اسـ دسـ

ــرز در  ــه ای البـ ــرکت آب منطقـ ــور شـ حضـ
ــه در  ــوه قضائیـ ــتاوردهای قـ ــگاه دسـ نمایشـ

ــرز ــتان البـ اسـ

داود نجفیان
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز 
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ایـــن مقـــام مســـئول گســـتره طرح هـــای سدســـازی را 
ــرد و گفـــت:  ــریح کـ ــتان تشـ ــه اسـ ــا جنوبی تریـــن نقطـ تـ
ســـد دشـــت پلنـــگ در شهرســـتان دشـــتی، ســـد باغـــان 
ـــلویه  ـــتان عس ـــد در شهرس ـــد اخن ـــم و س ـــتان ج در شهرس
از دیگـــر طـــرح هـــای مهـــم ایـــن شـــرکت هســـتند کـــه 
تامیـــن آب در حوزه هـــای شـــرب، کشـــاورزی، صنعـــت و 

محیـــط زیســـت را بـــر عهـــده خواهنـــد داشـــت.

بوشـــهر  اســـتان  همجـــواری  دلیـــل  بـــه  افـــزود:  وی 
بـــدون  فصلـــی  ســـیالب های  فـــارس،  خلیـــج  بـــا 
بهره بـــرداری بـــه دریـــا تخلیـــه می شـــد، امـــا بـــا تکمیـــل 
روان آب هـــا،  ایـــن  از ســـدهای مذکـــور،  بهره بـــرداری  و 
ذخیـــره شـــده و در اختیـــار بهره بـــرداران مختلـــف قـــرار 

گرفـــت. خواهـــد 

مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه ای بوشـــهر 
توســـعه  هـــای  طـــرح  از  دیگـــر  یکـــی  کـــرد:  اظهـــار 
ــی در  ــد دالکـ ــاخت سـ ــهر، سـ ــتان بوشـ ــع آب در اسـ منابـ
شهرســـتان دشتســـتان اســـت کـــه بـــا هـــدف تامیـــن آب 
جهـــت دو میلیـــون اصلـــه نخیـــالت ایـــن منطقـــه در 
حـــال ســـاخت اســـت. ایـــن ســـد بـــا حجـــم مخـــزن 270 
میلیـــون مترمکعـــب، بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر یک هـــزار و 
200 میلیـــارد تومـــان در حـــال ســـاخت اســـت و 12هـــزار و 
750 هکتـــار نخلســـتان را تحـــت پوشـــش قـــرار خواهـــد 
داد. از ویژگی هـــای ایـــن پـــروژه، آمـــاده بـــودن شـــبکه 
آبیـــاری پایـــاب ســـد اســـت کـــه منجـــر بـــه تســـریع در 
آن  آب  از  مناســـب  بهـــره وری  و  ســـد  از  بهره بـــرداری 

ــد. ــد شـ خواهـ

بهره بـــرداری  کـــرد:  خاطرنشـــان  پایـــان  در  محمـــدی 
اســـتان  درون  آب  منابـــع  موجـــود  ظرفیت هـــای  از 
عـــالوه بـــر کمـــک بـــه احیـــای دشـــت های کم رمـــق و 
در  جدیـــد  افق هـــای  ایجـــاد  موجـــب  ممنوعه شـــده، 
تامیـــن آب پایـــدار شـــرب، صنعـــت و کشـــاورزی اســـتان 

خواهـــد بـــود.

مشخصات مبلغ هزینه تاریخ افتتاح تاریخ شروع نام سد ردیف

نوع سد: سنگ و سیمان با پوشش بتنی - ارتفاع: 31 متر - حجم 
مخزن: 4.2 میلیون مترمکعب 205 میلیارد ریال شهریور 1397 1391 سد مخزنی  تنگ ارم 1

نوع سد: سنگ و سیمان - ارتفاع: - حجم مخزن: 1.2 م.م.م 38 میلیارد ریال بهمن 1397 1397 افزایش ظرفیت و بازسازی سد سنا 2

نوع سد: RCC - ارتفاع: 25 - حجم مخزن: 3 م.م.م 140  میلیارد ریال بهمن 1398 1395 بند ذخیره ای و تغذیه ای قیزقلعه 3

نوع سد: خاکی با هسته آسفالتی - ارتفاع: 106 - حجم مخزن: 270 
م.م.م 12000 میلیارد ریال 35 درصد پیشرفت 1392 سد مخزنی دالکی 4

نوع سد:  ترکیب خاکی و بتنی FSHD - ارتفاع: 56 - حجم مخزن: 
150 م.م.م

325 میلیون یوان

)فاینانس خارجی(
12 درصد پیشرفت 1393 سد مخزنی دشت پلنگ 5

نوع سد: بتنی RCC  - ارتفاع: 56 - حجم مخزن: 32 م.م.م
333 میلیون یوان

)فاینانس خارجی(
55 درصد پیشرفت 1393 سد مخزنی باغان 6

نوع سد: خاکی با هسته رسی - ارتفاع: 36 - حجم مخزن: 16 
م.م.م  1700 میلیارد ریال

87 درصد پیشرفت

)در مرداد 1400 آبگیری شد(
1395 سد مخزنی خائیز 7

نوع سد:بتنی  CSG - ارتفاع: 24 - حجم مخزن: 1.2 م.م.م 177 میلیارد ریال 60 درصد پیشرفت سد آبپا 8

نوع سد: بتنی - ارتفاع: 32  - حجم مخزن: 1.9 م.م.م 350 میلیارد ریال 80 درصد پیشرفت سد اخند 9

نوع سد:بتنی CSG - ارتفاع: 24  - حجم مخزن: 1.8 م.م.م 550 میلیارد ریال مرداد 1400 سد کلمه )ارغون( 10

نوع سد: بتنی CSG - ارتفاع: 13  - حجم مخزن: 280 هزار 
مترمکعب 120 میلیارد ریال 80 درصد پیشرفت  بند محور 10 شبانکاره 11

نوع سد: سنگ و مالت - ارتفاع: 11.5  - حجم مخزن: 470 هزار 
مترمکعب 50 میلیارد ریال شهریور 1398 بند محور 12 شبانکاره 12

نوع سد: سنگ و مالت - ارتفاع: 16 - حجم مخزن: 280 هزار 
مترمکعب 80 میلیارد ریال بهمن 1399 بند محور 14 شبانکاره 13

بوشـــهر اســـتان  ســـازی  ســـد  ه  پـــروژ 
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از حداکثـــر ظرفیت هـــای موجـــود بـــرای تامیـــن 
آب اســـتان بوشـــهر اســـتفاده می شـــود

بوشـــهر: منطقـــه ای  آب  ســـهامی  شـــرکت  مدیرعامـــل  محمـــدی،  علـــی 

علی محمدی
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

ـــدی  ـــی محم ـــهر، عل ـــه ای بوش ـــهامی آب منطق ـــرکت س ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا در اســـتان بوشـــهر از یـــک ســـو منجـــر  ـــش پیوســـته حجـــم بارندگی ه ـــرد: کاه ـــار ک اظه
ـــه اســـتان بوشـــهر و از ســـوی دیگـــر ســـبب  ـــه کمتـــر شـــدن روان آب تولیـــدی و ورودی ب ب
ـــه  ـــر ب ـــاله منج ـــن مس ـــت. ای ـــده اس ـــتان ش ـــن اس ـــای ای ـــب آبخوان ه ـــه مناس ـــدم تغذی ع
کمتـــر شـــدن محســـوس ســـرانه آبـــی بـــه ازای هـــر نفـــر شـــده کـــه در طـــول یـــک دهـــه 

ـــت. ـــیده اس ـــهروند رس ـــر ش ـــه ازای ه ـــر ب ـــر از 1000 لیت ـــه کمت ـــزان ب ـــن می ـــر ای اخی

ایـــن شـــرایط، دو  مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه ای بوشـــهر گفـــت: در 
اســـتراتژی تامیـــن آب مـــورد نیـــاز شـــرب، کشـــاورزی و صنعـــت از منابـــع جدیـــد و 
همچنیـــن افزایـــش بهـــره وری در مصـــارف فعلـــی در دســـتور کار صنعـــت آب اســـتان 

بوشـــهر قـــرار دارد.

رئیـــس شـــورای هماهنگـــی مدیـــران وزارت نیـــرو در اســـتان بوشـــهر بیـــان کـــرد: در حـــال 
حاضـــر بخـــش عمـــده آب شـــرب اســـتان از ســـد کوثـــر گچســـاران و منابـــع زیرزمینـــی 
بارندگی هـــا  تاثیـــر  بـــه شـــدت تحـــت  کـــه هـــر دو منبـــع  تامیـــن می شـــود  کازرون 

هســـتند. بـــا برنامه ریـــزی انجام شـــده، مجوزهـــای الزم جهـــت بهره بـــرداری از 16 
آب شـــیرین کن جدیـــد در اســـتان اخـــذ شـــده کـــه موجـــب اتـــکای 45درصـــدی بـــه 

منابـــع داخلـــی اســـتان در فرآینـــد تامیـــن آب شـــرب خواهـــد شـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه دیگـــر ظرفیـــت موجـــود اســـتان بوشـــهر در حـــوزه آب شـــرب گفـــت: 
اســـتان بوشـــهر،  احـــداث و بهره برداری شـــده  تقریبـــًا در همـــه ســـدهای در حـــال 
ـــه  ـــرب ب ـــرد آب ش ـــا رویک ـــط ب ـــز فق ـــد نی ـــن س ـــود دارد و چندی ـــرب وج ـــص آب ش تخصی

رســـیده اند. بهره بـــرداری 

مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی آب منطقـــه ای بوشـــهر افـــزود: ســـد تنـــگ ارم و ســـد 
ارغـــون در شهرســـتان دشتســـتان دو پـــروژه در راســـتای تامیـــن آب شـــرب مناطـــق 
پیرامونـــی خـــود هســـتند کـــه در ســـه ســـال اخیـــر بـــه بهره بـــرداری رســـیده اند. ایجـــاد 
افزایـــش شـــش میلیون مترمکعبـــی در ظرفیـــت  منبـــع جدیـــد، موجـــب  ایـــن دو 
ــامیدنی  ــا و بهره بـــرداری از آن در راســـتای رفـــع نیازهـــای آشـ ذخیره ســـازی روان آب هـ

منطقـــه اســـت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از ساخت و بهره برداری 9 سد با 
سرمایه گذاری بیش از 40 هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان خبر داد.

تامیـــن  و  خدمـــات  گســـترش  بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  محمـــدی 
نیازهـــای بخـــش روســـتایی، شـــاهد کاهـــش مهاجـــرت از روســـتا 
ـــتاها  ـــده در روس ـــال و تولیدکنن ـــت فع ـــت جمعی ـــظ باف ـــهر و حف ـــه ش ب
ــینی در  ــر از پدیده هایـــی چـــون حاشیه نشـ ــود و ایـــن امـ خواهیـــم بـ
شـــهرها و تبعـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی آن جلوگیـــری می کنـــد.
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فرهاد ایزدجو
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 

بارندگی هـــای  کاهـــــش 
ــرق  ــای بـ ــال نیروگاهـ امسـ
ـــرد ـــکل ک ـــار مش ـــی را دچ آب

فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان گفـــت: کاهـــش شـــدید 
بارندگی هـــا نســـبت بـــه ســـال گذشـــته باعـــث کاهـــش حجـــم 
آب در مخـــزن ســـدها و بـــه وجـــود آمـــدن مشـــکل در نیروگاهـــای 

ــتان شـــد. برق آبـــی اسـ

فرهـــاد ایزدجـــو ادامـــه داد: بایـــد بتوانیـــم بـــا همفکـــری و توســـعه ســـازوکارها بـــا ایـــن 
وضعیـــت ســـازگار شـــویم تـــا ضـــرر کمتـــری بـــه ذینفعانمـــان برســـد و ایـــن مســـاله 
نیازمنـــد هم اندیشـــی ها، تصمیم گیری هـــای کارشناســـی، بررســـی نیازهـــا، بررســـی 
خســـارات ناشـــی از خشکســـالی و اقداماتـــی در راســـتای ســـازگاری بـــا کم آبـــی اســـت.

کـــه  تشـــکل هایی  و  هـــا    NGO اســـت  ضـــروری  داد:  ادامـــه  مســـئول  مقـــام  ایـــن 
ارتبـــاط بیـــن مـــردم و مجموعه هـــای دولتـــی و ســـایر ذینفعـــان را برقـــرار می کننـــد در 
برنامه ریزی هـــا و انتقـــال و رعایـــت برنامه هـــا ســـهم بیشـــتری داشـــته باشـــند. در 
ایـــن خصـــوص یک ســـری ســـازوکارها وجـــود دارد کـــه تـــاب آوری مجموعـــه اســـتان 

خوزســـتان را افزایـــش می دهـــد.

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان اظهـــار کـــرد: امســـال بـــه دلیـــل عـــدم رعایـــت 
الگـــوی کشـــت بســـیاری از برنامه هـــای مـــا بـــا انحـــراف شـــدید مواجـــه شـــد. از دیگـــر 
ــد،  ــراف کنـ ــار انحـ ــا را دچـ ــای مـ ــت برنامه ریزی هـ ــن اسـ ــه ممکـ ــم کـ ــات مهـ موضوعـ

وابســـتگی کشـــور و اســـتان خوزســـتان بـــه نیروگاه هـــای برق آبـــی اســـت.

ـــح  ـــتند، تصری ـــر هس ـــا یکدیگ ـــل ب ـــی در تقاب ـــتانی و مل ـــع اس ـــه مناف ـــان اینک ـــا بی وی ب
کـــرد: در همیـــن روزهـــای اخیـــر مـــا بـــا چالـــش بزرگـــی مواجـــه بودیـــم کـــه اگـــر از 
نیروگاه هـــای برق آبـــی، بـــرق تولیـــد کنیـــم، عمـــاًل از آبـــی کـــه بـــرای فصـــول آینـــده 
ذخیـــره کرده ایـــم کاســـته خواهـــد شـــد، امـــا ایـــن حســـن را دارد کـــه خاموشـــی های 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونایـــی کاهـــش خیلـــی شـــدیدی پیـــدا  سراســـری کشـــور 
ـــر آب  ـــی اگ ـــت. از طرف ـــد داش ـــی خواه ـــاظ مل ـــه لح ـــی ب ـــیار خوب ـــرات بس ـــه اث ـــد ک می کنن

را رهاســـازی نکنیـــم خاموشـــی های گســـترده ای گریبانگیـــر کشـــور خواهـــد شـــد.

ایزدجـــو اظهـــار کـــرد: نیـــاز اســـت بیـــن اهـــداف ذینفعـــان مختلـــف تعادلـــی باشـــد کـــه 

باعـــث کمتریـــن خســـارت شـــود و ایـــن کار تنهـــا بـــا برنامه ریزی هـــای درازمـــدت 
ایجـــاد می شـــود. بـــرای مثـــال نبایـــد در کشـــور وابســـتگی بـــه نیروگاه هـــای برق آبـــی 

بـــه ایـــن میـــزان زیـــاد باشـــد و نیـــاز بـــه اصـــالح وجـــود دارد.

ـــان  ـــزه بی ـــت پایی ـــوی کش ـــعت و الگ ـــوص وس ـــری در خص ـــه تصمیم گی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــد  ـــه بای ـــارد و 839 میلیـــون مترمکعـــب اســـت ک ـــا 2 میلی ـــرد: کل موجـــودی مخـــازن م ک
ــزه را  ــتان، کشـــت های دائمـــی و کشـــت پاییـ ــده کشـــت تابسـ ــاز باقیمانـ ــورد نیـ آب مـ

ـــد. ـــن کن ـــد تامی بتوان

ـــی  ـــا هماهنگ ـــتانه ب ـــت زمس ـــوص کش ـــری در خص ـــه تصمیم گی ـــان اینک ـــا بی ـــو ب ایزدج
ـــی  ـــا کم آب ـــازگاری ب ـــروه س ـــران و کارگ ـــت بح ـــتاد مدیری ـــالی، س ـــا خشکس ـــه ب ـــتاد مقابل س
ــی  ــه نهایـ ــه نتیجـ ــات مربوطـ ــن همایـــش و جلسـ ــان ایـ ــرد: در پایـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ

ـــد. ـــد ش ـــتان خواه ـــوب اس مص

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش حجـــم مخـــازن اظهـــار 
ــود کـــه  ــارد و 200 میلیـــون مترمکعـــب بـ ــازن 8 میلیـ ــته حجـــم مخـ ــال گذشـ ــرد: در سـ کـ
ـــت  ـــب اس ـــون مترمکع ـــارد و 830 میلی ـــون دو میلی ـــا اکن ـــد، ام ـــرآورد ش ـــال ب ـــد نرم ـــر از ح کمت
ـــخت تری  ـــای س ـــر روزه ـــد منتظ ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــم دارن ـــا ه ـــادی ب ـــه زی ـــه فاصل ک
ـــاس  ـــر اس ـــم و ب ـــن کنی ـــا تدوی ـــا واقعیت ه ـــق ب ـــا را منطب ـــدر برنامه ریزی ه ـــر چق ـــیم. ه باش
ـــت. ـــم گرف ـــری خواهی ـــج بهت ـــم، نتای ـــام دهی ـــت را انج ـــعه کش ـــث توس ـــا،  بح آن برنامه ه

وی ادامـــه داد: ایـــن تصمیم هـــا بایـــد بتوانـــد بـــرای ســـال های خشـــک بعـــدی نیـــز 
مـــد نظـــر قـــرار بگیـــرد، زیـــرا شـــرایط اقلیمـــی در حـــال تغییـــر اســـت و مطمئنـــًا تکـــرار 
خشکســـالی نســـبت بـــه گذشـــته بیشـــتر خواهـــد بـــود و می توانیـــم بـــا اســـتفاده از 

خـــرد جمعـــی تبعـــات خشکســـالی را بـــه حداقـــل ممکـــن کاهـــش دهیـــم.

بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان، مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان 
ـــبتا  ـــک نس ـــال خش ـــه در س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالی ب ـــش خشکس ـــارکتی تن ـــت مش ـــش مدیری در همای
شـــدیدی قـــرار داریـــم، گفـــت: 90درصـــد برداشـــت اســـتان خوزســـتان از آب هـــای ســـطحی صـــورت 

ــر از ســـیالب ها و خشکسالی هاســـت. ــه شـــدت متاثـ ــرد و بـ می گیـ

معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و هیـــات همـــراه از رصدخانـــه آب و انـــرژی ســـازمان 
آب و بـــرق خوزســـتان بازدیـــد کردنـــد.

بازدیـــد معـــاون ســـازمان بازرســـی کل 
کشـــور از رصدخانـــه آب و انـــرژی ســـازمان 

ــتان ــرق خوزسـ آب و بـ

معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و 
ـــرژی  ـــه آب و ان ـــراه از رصدخان ـــات هم هی
ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بازدیـــد 

ــد. کردنـ

و  تولیـــد  معـــاون  ترکـــی،  غالمعبـــاس   
کشـــور  کل  بازرســـی  ســـازمان  توســـعه 
از  بازدیـــد  ضمـــن  همـــراه،  هیـــات  و 

رصدخانـــه آب و انـــرژی ایـــن ســـازمان، 
از آخریـــن وضعیـــت مدیریـــت و برنامـــه 
اســـتان  انـــرژی  و  آب  منابـــع  ریـــزی 

شـــدند. مطلـــع  خوزســـتان 

ایزدجـــو،  فرهـــاد  بازدیـــد،  ایـــن  در 
بـــرق  و  آب  ســـازمان  مدیرعامـــل 
تشـــریح وضعیـــت  خوزســـتان، ضمـــن 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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یاســـر رهبردیـــن در نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تعهـــد 
ـــون  ـــه 616 میلی ـــه ارومی ـــمت دریاچ ـــه س ـــازی آب ب ـــرای رهاس ـــتان ب ـــه ای اس آب منطق
ــازی  ــه رهاسـ ــب، ادامـ ــون مترمکعـ ــازی 220 میلیـ ــس از رهاسـ ــه پـ ــود کـ ــب بـ مترمکعـ
ـــم  ـــش حج ـــرف و کاه ـــادل ب ـــش آب مع ـــا، کاه ـــش بارش ه ـــا کاه ـــت: ب ـــد، گف ـــف ش متوق
آب مخـــازن ســـدهای اســـتان، تـــداوم رهاســـازی بـــه ســـمت دریاچـــه ارومیـــه باعـــث 
ـــا  ـــد. ب ـــوب می ش ـــهروندان محس ـــه ش ـــت ب ـــرب و خیان ـــن آب ش ـــران در تامی ـــاد بح ایج
تمهیـــدات انجام شـــده از بـــروز ایـــن بحـــران جلوگیـــری شـــد و آب شـــرب و کشـــاورزی 
ـــز در تامیـــن  ـــا اســـفندماه نی ـــی مـــردم منطقـــه تامیـــن شـــد و ت ـــوان معیشـــت اصل ـــه عن ب

آب شـــرب در ســـدهای اســـتان مشـــکلی نداریـــم.

رهبردیـــن افـــزود: طـــی ســـال آبـــی جـــاری 295 میلیمتـــر در 3 حوضـــه آبریـــز )دریاچـــه 
ـــا مـــدت  ـــه کاهـــش 25درصـــدی در مقایســـه ب ـــارش ثبـــت شـــده ک ارومیـــه، زاب و ارس( ب
مشـــابه ســـال گذشـــته را شـــاهدیم. آب معـــادل بـــرف اســـتان نیـــز طـــی ســـال جـــاری 
230 میلیـــون مترمکعـــب اســـت کـــه ایـــن میـــزان در ســـال گذشـــته 458 میلیـــون 
مترمکعـــب بـــود. همچنیـــن آب معـــادل بـــرف اســـتان در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه 

ارومیـــه کاهـــش 50درصـــدی و در حوضـــه ارس کاهـــش 72درصـــدی دارد.

وی بـــا اشـــاره بـــه حجـــم آب مخـــازن ســـدهای اســـتان گفـــت: نســـبت بـــه مـــدت 
ـــتان را  ـــدهای اس ـــازن س ـــم آب مخ ـــدی در حج ـــش 18درص ـــته کاه ـــال گذش ـــابه س مش

ــد اســـت. ــر 42درصـ ــال حاضـ ــازن در حـ ــدگی مخـ ــاهدیم و پرشـ شـ

ــی  ــای اصلـ ــول رودخانه هـ ــی طـ ــان غربـ ــه ای آذربایجـ ــرکت آب منطقـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــی بـــه 3 حوضـــه آبریـــز  ـــتان را 2751 کیلومتـــر اعـــالم کـــرد و گفـــت: 15 رودخانـــه اصل اس
ـــه در  ـــه و 5 رودخان ـــک رودخان ـــه، زاب ی ـــه9 رودخان ـــه ارومی ـــز دریاچ ـــه آبری ـــامل حوض ش

حوضـــه ارس وارد می شـــود.

رهبردیـــن بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیـــت دریاچـــه ارومیـــه تصریـــح کـــرد: تـــراز فعلـــی 
ــابه ســـال گذشـــته  ــر اســـت کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـ دریاچـــه ارومیـــه 1270.86 متـ
دریاچـــه  وســـعت  حاضـــر  حـــال  در  می دهـــد.  نشـــان  را  ســـانتی متری   55 کاهـــش 
ارومیـــه 2513 کیلومترمربـــع اســـت و 3میلیـــارد و 400 میلیـــون مترمکعـــب حجـــم آب 

موجـــود در آن اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای آذربایجـــان 
غربـــی ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت منابـــع 
آب اســـتان و تشـــریح فعالیت هـــای ایـــن شـــرکت 
در بخش هـــای مختلـــف، از واگـــذاری ســـدهای 
راســـتای  در  افـــزود:  و  داد  خبـــر  اســـتان  ایـــن 
آذربایجان غربـــی،  در  گردشـــگری  توســـعه 
ـــاد، بـــوکان،  بخشـــی از ســـدهای شـــهرچای، مهاب
آق چـــای، شـــهید قنبـــری،  ســـاروق و ســـیلوه بـــا 
تمامـــی امکانـــات از جملـــه ســـاختمان ها، ویـــال 
ـــدت  ـــه م ـــی ب ـــش خصوص ـــه بخ ـــه ب ـــایر ابنی و س

20 ســـال اجـــاره داده می شـــود.

بـــه  عالقه منـــدان  کـــرد:  تصریـــح  رهبردیـــن 
بخـــش   در  می تواننـــد  ســـدها  ایـــن  اجـــاره 
ورزش هـــای آبـــی ماننـــد قایقرانـــی، ماهیگیـــری، 
ســـایر  و  آب  روی  رســـتوران  و  اقامتـــگاه  ایجـــاد 
فعالیت هـــای گردشـــگری ســـرمایه گذاری کننـــد.

فعالیت هـــای  مجـــوز  خصـــوص  در  وی 
ــکاری  ــدها گفـــت: جهـــت همـ ــگری در سـ گردشـ
مجوزهـــای  همـــه  ســـرمایه گذاران،  بـــا 
بیشـــترین  و  شـــده  اخـــذ  ســـرمایه گذاری 
منطقـــه ای  آب  شـــرکت  ســـوی  از  مســـاعدت 

شـــد. خواهـــد  انجـــام  اســـتان 

منطقـــه ای  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــی خاطرنش آذربایجان غرب
پتانســـیل مناســـب ســـدها در حـــوزه گردشـــگری، 
پایـــدار  اشـــتغال زایی  بـــرای  مناســـب  فرصتـــی 
فراهـــم می شـــود کـــه در صـــورت ســـرمایه گذاری 
بـــا  گردشـــگری،  توســـعه  و  خصوصـــی  بخـــش 
ایجـــاد محیـــط مناســـب و امـــن بـــرای ورزش هـــای 
قایقرانـــی،  برخـــی  و  شـــنا  جملـــه  از  مختلـــف؛ 
مســـائل ماننـــد شـــنا در مناطـــق ممنوعـــه و خطـــر 

می شـــود. برطـــرف  غرق شـــدگی 

یاسر رهبردین
مدیرعامل شرکت  آب منطقه ای

 آذربایجان غربی

یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی:

تامیـــن آب شـــرب و کشـــاورزی مـــردم اســـتان آذربایجـــان 
اســـتان ســـدهای  از  آب  رهاســـازی  عـــدم  پـــی  در  غربـــی 

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای آذربایجـــان غربـــی گفـــت: رهاســـازی آب بـــه دریاچـــه ارومیـــه بـــا وجـــود کاهـــش 
بارش هـــا و حجـــم آب مخـــازن ســـدها، خیانـــت بـــه مـــردم اســـتان بـــود.

مدیرعامل شرکت
 آب منطقه ای آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی  سدهای  واگذاری 
به بخش خصوصی در راستای توسعه 

گردشگری صنعت 
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وی همچنیـــن از تجهیـــز 55درصـــدی چاه هـــای 
ـــر داد و  ـــمند خب ـــور هوش ـــه کنت ـــتان ب ـــی اس صنعت
ــده در  ــد باقی مانـ ــردن 45درصـ ــز کـ ــت: مجهـ گفـ

ـــت. ـــال اس ـــۀ امس ـــاالی برنام ـــت ب اولوی

حجمـــی  تحویـــل  طـــرح  بـــه  جوادیـــان زاده 
بـــه  توجـــه  بـــا  افـــزود:  و  کـــرد  اشـــاره  نیـــز 
پتانســـیل آبدهـــی دشـــت ها و رعایـــت عدالـــت 
اکثـــر  در  نیـــز  طـــرح  ایـــن  کشـــاورزان،  بیـــن 
شهرســـتان های اســـتان اجرایـــی شـــده اســـت.

ابالغـــی  مصـــوب  برنامه هـــای  اجـــرای  وی 
و  مشـــارکت  بـــا  اســـتان  کم آبـــی  بـــا  ســـازگاری 
را  اســـتان  اجرایـــی  دســـتگاه های  همراهـــی 
بـــا  و  ایـــن شـــرکت برشـــمرد  اقدامـــات  از دیگـــر 
ــا  ــا بـ ــه اجرایـــی شـــدن ایـــن برنامه هـ ــان اینکـ بیـ
جدیـــت در دســـتور کار قـــرار دارد، ادامـــه داد: طـــرح 
جداســـازی آب شـــرب از آب فضـــای ســـبز توســـط 
و  ســـال1400  پایـــان  تـــا  شـــهرداری ها  تمامـــی 

ممنوعیـــت آبیـــاری فضـــای ســـبز شـــهرداری ها 
در طـــول روز در اولویـــت ایـــن برنامه هـــا قـــرار دارد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای یـــزد از ایجـــاد 
بـــازار رســـمی آب در دشـــت یـــزد- اردکان بـــرای 
ـــر داد  ـــار در کشـــور در ســـال جـــاری خب نخســـتین ب
ـــی از  ـــوان یک ـــزد- اردکان به عن ـــت ی ـــت: دش و گف
ســـه پایلـــوت اول عملیاتی ســـازی بـــازار آب در 

کشـــور انتخـــاب شـــده اســـت.

ـــه ای  ـــچ نقط ـــون در هی ـــازار آب تاکن ـــزود: ب وی اف
تجربـــۀ  دارای  و  نشـــده  عملیاتـــی  کشـــور  از 
کشـــورهای  از  برخـــی  در  موفـــق  پیاده ســـازی 

اســـت.   جهـــان 

ـــزد در  ـــردم ی ـــان م ـــابقۀ درخش ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ســـازگاری بـــا کم آبـــی و مدیریـــت بهینـــۀ منابـــع 
قطعـــًا  گفـــت:  گذشـــته  اعصـــار  طـــول  در  آب 
اســـتان یـــزد یکـــی از اســـتان های متعهـــد بـــرای 

پیاده ســـازی ایـــن بـــازار اســـت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:

85 درصد از چاه های کشاورزی به کنتور 
هوشمند مجهز شده اند

محمد مهدی جوادیان زاده

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

ـــه  ـــتان ب ـــاورزی اس ـــای کش ـــد از چاه ه ـــدن 85 درص ـــز ش ـــزد از مجه ـــه ای ی ـــرکت آب منطق ـــل ش مدیرعام
ـــر داد. ـــمند خب ـــور هوش کنت

ـــرد: 85  ـــان ک ـــان زاده بی ـــدی جوادی ـــزد، محمدمه ـــه ای ی ـــرکت آب منطق ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــز  ــاورزان، مجهـ ــت و کشـ ــورای حفاظـ ــه شـ ــۀ مجموعـ ــکاری همـ ــا همـ ــاورزی بـ ــای کشـ ــد چاه هـ درصـ
بـــه کنتـــور هوشـــمند شـــده و 15درصـــد باقی مانـــده هـــم در اولویـــت بـــاالی کاری اســـت تـــا تبعیـــض و 
ـــد،  ـــرار می گیرن ـــرل ق ـــورد کنت ـــوده و م ـــمند ب ـــور هوش ـــه کنت ـــز ب ـــه مجه ـــی ک ـــورد چاه های ـــی در م بی عدالت

مکعبـــی نســـبت بـــه چاه هـــای فاقـــد کنتـــور رفـــع شـــود. متـــر  هـــزار   20 مخـــزن  تکمیـــل  بـــه  جوادیـــان زاده 
»مـــرَور« و افزایـــش حجـــم ذخیـــرۀ آب شـــرب 11 شـــهر اســـتان 
ـــر  ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــزن ب ـــن مخ ـــل ای ـــت: تکمی ـــرد و گف ـــاره ک اش
ـــاز  ـــی آن آغ ـــات اجرای ـــال 1396 عملی ـــه از س ـــال ک ـــارد ری 200 میلی
ـــرداری از  ـــا بهره ب ـــه ب ـــت ک ـــان یاف ـــاه 99 پای ـــود در بهمن م ـــده ب ش
ـــهرها  ـــن ش ـــرۀ آب ای ـــان ذخی ـــل اطمین ـــم قاب ـــزن، حج ـــن مخ ای

افزایـــش می یابـــد.

افـــزود: در نیمـــۀ دوم ســـال 99 قطعـــۀ اول و دوم خـــط  وی 
ـــر  ـــه 500 و 600 میلیمت ـــر لول ـــول 10 کیلومت ـــه ط ـــد- اردکان ب میب
ـــغ  ـــا دو بـــاب مخـــزن یک هـــزار مترمکعبـــی و اعتبـــاری بال GPR ب

بـــر 150 میلیـــارد ریـــال، تکمیـــل شـــد و در مـــدار بهره بـــرداری 
قـــرار گرفـــت.
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ـــامانه های  ـــتان، س ـــز اس ـــای آبری ـــر حوضه ه ـــم ب ـــالی حاک خشکس
پشـــتیبان تصمیـــم مدیریـــت مخاطـــرات آبـــی نظیـــر داشـــبورد 
مدیریـــت ریســـک خشکســـالی، داشـــبورد مدیریـــت مصـــارف 
ســـامانه های  هواشناســـی،  ســـامانه های  رودخانه هـــا، 
پیش بینـــی و روندیابـــی جریـــان، ســـامانه اطالعـــات مکانـــی، 
ـــنجی  ـــت س ـــامانه صح ـــع آب و س ـــل مناب ـــی تحلی ـــامانه تعامل س

کـــرد. تشـــریح  را  انـــرژی  و  آب  منابـــع  اطالعـــات  و  داده 

معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور، ضمـــن تاییـــد مولفه هـــای 
ـــت  ـــت مدیری ـــرژی جه ـــه آب و ان ـــر رصدخان ـــد نظ ـــی م ـــت آب امنی
ـــی  ـــل و هماهنگ ـــت: تعام ـــرژی گف ـــع آب و ان ـــزی مناب و برنامه ری

بیشـــتر بـــا مدیـــران اســـتانی و دســـتگاه های ذیربـــط، الزمـــه 
مدیریـــت یکپارچـــه و منســـجم در شـــرایط فعلـــی اســـت و ایـــن 
ـــتانی  ـــات اس ـــج تصمیم ـــی در نتای ـــب هم افزای ـــی، موج هماهنگ

خواهـــد شـــد.

ترکـــی بـــا تاییـــد رویکـــرد فنـــی و کارشناســـی ســـازمان آب و بـــرق 
خوزســـتان در خصـــوص تـــاب آوری مخاطـــرات آبـــی افـــزود: در 
ـــا  ـــت ب ـــت، می بایس ـــط زیس ـــا آب و محی ـــط ب ـــائل مرتب ـــوزه مس ح
نـــگاه حرفـــه ای، کارشناســـی و بلندمـــدت بـــه مســـائل نگریســـت.

اســـتان  کل   بـــازرس  ممبینـــی،  ابراهیـــم  بازدیـــد،  ایـــن  در 
کـــرد. همراهـــی  را  ترکـــی  غالمعبـــاس  خوزســـتان، 

ــر  ــه برتـ ــب رتبـ کسـ
عمومـــی روابــــط 

و  آب  ســـــــازمان 
بـــــرق خوزســـتان

ـــا رادیو  و  در ارتبـاط  بـ
ـــی ـــون اینترنت تلویزی

ســـومین نشســـت ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت 
بـــا حضـــور  بـــه  صـــورت ویدئوکنفرانـــس  بـــرق کشـــور  آب و 
ـــی و امـــور بیـــن الملـــل  صدیقـــه ببـــران، مدیـــر کل روابـــط عموم
وزارت نیـــرو و مدیـــران روابـــط عمومـــی صنعـــت آب و بـــرق 

کشـــور برگـــزار شـــد.

روابـــط عمومـــی ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان توانســـت در 
ســـومین نشســـت ارزیایـــی روابـــط  عمومی هـــای صنعـــت 
ــو و  ــا رادیـ ــاط بـ ــت را در بخـــش »ارتبـ ــه نخسـ ــرق  رتبـ آب و بـ

ــور کســـب کنـــد. تلویزیـــون اینترنتـــی« در کشـ

بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان، 
گفـــت:  خبـــر  ایـــن  اعـــالم  ضمـــن  معصومـــی  مصطفـــی 
بـــا عنایـــت بـــه راهبـــرد مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق 
ــان  ــی کارشناسـ ــوان فنـ ــتفاده از تـ ــر اسـ ــی بـ ــتان مبنـ خوزسـ
مـــورد  نرم افـــزاری  ســـامانه های  تولیـــد  جهـــت  داخلـــی 
انـــرژی  و  آب  رصدخانـــه  اطالع رســـانی  ســـامانه  نیـــاز، 
مـــورد  اطالعـــات  ارســـال  و  تولیـــد  خودکارســـازی  جهـــت 
کارشناســـان  و  مدیـــران  ذینفعـــان،  تصمیم گیـــری  نیـــاز 
شـــد. پیاده ســـازی  و  طراحـــی  تخصصـــی،  بخش هـــای 

ســـامانه  ایـــن  در  افـــزود:  انـــرژی  و  آب  رصدخانـــه  مدیـــر 
امـــکان انتخـــاب حوضه هـــای آبریـــز مختلـــف وجـــود دارد 
و بـــا توجـــه بـــه نیـــاز هـــر ذینفـــع، اطالعـــات مربـــوط بـــه 

پارامترهـــای مختلـــف از قبیـــل EC، جریـــان آب )دبـــی(، 
بارندگـــی، اطالعـــات ســـد و نیـــروگاه و همچنیـــن اطالعـــات 
مربـــوط بـــه نقـــاط کلیـــدی مدیریـــت ریســـک خشکســـالی 

قابـــل انتخـــاب اســـت.

نیـــاز،  مـــورد  اطالعـــات  تولیـــد  از  پـــس  افـــزود:  معصومـــی 
و  دریافت کننـــده  مختلـــف  گروه هـــای  انتخـــاب  امـــکان 
ــال  ــود دارد. در حـ ــاز وجـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــات بـ ــال اطالعـ ارسـ
حاضـــر ارســـال اطالعـــات از طریـــق ســـامانه پیامـــک ســـازمان 

می پذیـــرد. صـــورت  اطالعـــات  دریافت کننـــدگان  بـــه 

پســـت  طریـــق  از  اطالعـــات  ارســـال  اســـت  ـــی  گفتن
توســـعه ای  برنامه هـــای  از  ســـازمانی  الکترونیکـــی 
ــانی رصدخانـــه آب و انـــرژی اســـت. ــامانه اطالع رسـ سـ

راه انـــدازی ســـامانه اطالع رســـانی 
ــرژی ــه آب و انـ رصدخانـ

ســـامانه اطالع رســـانی رصدخانـــه آب و انـــرژی بـــا اســـتفاده از توانمنـــدی فنـــی کارشناســـان 
داخلـــی ســـازمان راه انـــدازی شـــد.
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فرهاد ایزدجو
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 

بارندگی هـــای  کاهـــــش 
ــرق  ــای بـ ــال نیروگاهـ امسـ
ـــرد ـــکل ک ـــار مش ـــی را دچ آب

فرهاد ایزدجو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان گفـــت: کاهـــش شـــدید 
بارندگی هـــا نســـبت بـــه ســـال گذشـــته باعـــث کاهـــش حجـــم 
آب در مخـــزن ســـدها و بـــه وجـــود آمـــدن مشـــکل در نیروگاهـــای 

ــتان شـــد. برق آبـــی اسـ

فرهـــاد ایزدجـــو ادامـــه داد: بایـــد بتوانیـــم بـــا همفکـــری و توســـعه ســـازوکارها بـــا ایـــن 
وضعیـــت ســـازگار شـــویم تـــا ضـــرر کمتـــری بـــه ذینفعانمـــان برســـد و ایـــن مســـاله 
نیازمنـــد هم اندیشـــی ها، تصمیم گیری هـــای کارشناســـی، بررســـی نیازهـــا، بررســـی 
خســـارات ناشـــی از خشکســـالی و اقداماتـــی در راســـتای ســـازگاری بـــا کم آبـــی اســـت.

کـــه  تشـــکل هایی  و  هـــا    NGO اســـت  ضـــروری  داد:  ادامـــه  مســـئول  مقـــام  ایـــن 
ارتبـــاط بیـــن مـــردم و مجموعه هـــای دولتـــی و ســـایر ذینفعـــان را برقـــرار می کننـــد در 
برنامه ریزی هـــا و انتقـــال و رعایـــت برنامه هـــا ســـهم بیشـــتری داشـــته باشـــند. در 
ایـــن خصـــوص یک ســـری ســـازوکارها وجـــود دارد کـــه تـــاب آوری مجموعـــه اســـتان 

خوزســـتان را افزایـــش می دهـــد.

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان اظهـــار کـــرد: امســـال بـــه دلیـــل عـــدم رعایـــت 
الگـــوی کشـــت بســـیاری از برنامه هـــای مـــا بـــا انحـــراف شـــدید مواجـــه شـــد. از دیگـــر 
ــد،  ــراف کنـ ــار انحـ ــا را دچـ ــای مـ ــت برنامه ریزی هـ ــن اسـ ــه ممکـ ــم کـ ــات مهـ موضوعـ

وابســـتگی کشـــور و اســـتان خوزســـتان بـــه نیروگاه هـــای برق آبـــی اســـت.

ـــح  ـــتند، تصری ـــر هس ـــا یکدیگ ـــل ب ـــی در تقاب ـــتانی و مل ـــع اس ـــه مناف ـــان اینک ـــا بی وی ب
کـــرد: در همیـــن روزهـــای اخیـــر مـــا بـــا چالـــش بزرگـــی مواجـــه بودیـــم کـــه اگـــر از 
نیروگاه هـــای برق آبـــی، بـــرق تولیـــد کنیـــم، عمـــاًل از آبـــی کـــه بـــرای فصـــول آینـــده 
ذخیـــره کرده ایـــم کاســـته خواهـــد شـــد، امـــا ایـــن حســـن را دارد کـــه خاموشـــی های 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونایـــی کاهـــش خیلـــی شـــدیدی پیـــدا  سراســـری کشـــور 
ـــر آب  ـــی اگ ـــت. از طرف ـــد داش ـــی خواه ـــاظ مل ـــه لح ـــی ب ـــیار خوب ـــرات بس ـــه اث ـــد ک می کنن

را رهاســـازی نکنیـــم خاموشـــی های گســـترده ای گریبانگیـــر کشـــور خواهـــد شـــد.

ایزدجـــو اظهـــار کـــرد: نیـــاز اســـت بیـــن اهـــداف ذینفعـــان مختلـــف تعادلـــی باشـــد کـــه 

باعـــث کمتریـــن خســـارت شـــود و ایـــن کار تنهـــا بـــا برنامه ریزی هـــای درازمـــدت 
ایجـــاد می شـــود. بـــرای مثـــال نبایـــد در کشـــور وابســـتگی بـــه نیروگاه هـــای برق آبـــی 

بـــه ایـــن میـــزان زیـــاد باشـــد و نیـــاز بـــه اصـــالح وجـــود دارد.

ـــان  ـــزه بی ـــت پایی ـــوی کش ـــعت و الگ ـــوص وس ـــری در خص ـــه تصمیم گی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــد  ـــه بای ـــارد و 839 میلیـــون مترمکعـــب اســـت ک ـــا 2 میلی ـــرد: کل موجـــودی مخـــازن م ک
ــزه را  ــتان، کشـــت های دائمـــی و کشـــت پاییـ ــده کشـــت تابسـ ــاز باقیمانـ ــورد نیـ آب مـ

ـــد. ـــن کن ـــد تامی بتوان

ـــی  ـــا هماهنگ ـــتانه ب ـــت زمس ـــوص کش ـــری در خص ـــه تصمیم گی ـــان اینک ـــا بی ـــو ب ایزدج
ـــی  ـــا کم آب ـــازگاری ب ـــروه س ـــران و کارگ ـــت بح ـــتاد مدیری ـــالی، س ـــا خشکس ـــه ب ـــتاد مقابل س
ــی  ــه نهایـ ــه نتیجـ ــات مربوطـ ــن همایـــش و جلسـ ــان ایـ ــرد: در پایـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ

ـــد. ـــد ش ـــتان خواه ـــوب اس مص

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش حجـــم مخـــازن اظهـــار 
ــود کـــه  ــارد و 200 میلیـــون مترمکعـــب بـ ــازن 8 میلیـ ــته حجـــم مخـ ــال گذشـ ــرد: در سـ کـ
ـــت  ـــب اس ـــون مترمکع ـــارد و 830 میلی ـــون دو میلی ـــا اکن ـــد، ام ـــرآورد ش ـــال ب ـــد نرم ـــر از ح کمت
ـــخت تری  ـــای س ـــر روزه ـــد منتظ ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــم دارن ـــا ه ـــادی ب ـــه زی ـــه فاصل ک
ـــاس  ـــر اس ـــم و ب ـــن کنی ـــا تدوی ـــا واقعیت ه ـــق ب ـــا را منطب ـــدر برنامه ریزی ه ـــر چق ـــیم. ه باش
ـــت. ـــم گرف ـــری خواهی ـــج بهت ـــم، نتای ـــام دهی ـــت را انج ـــعه کش ـــث توس ـــا،  بح آن برنامه ه

وی ادامـــه داد: ایـــن تصمیم هـــا بایـــد بتوانـــد بـــرای ســـال های خشـــک بعـــدی نیـــز 
مـــد نظـــر قـــرار بگیـــرد، زیـــرا شـــرایط اقلیمـــی در حـــال تغییـــر اســـت و مطمئنـــًا تکـــرار 
خشکســـالی نســـبت بـــه گذشـــته بیشـــتر خواهـــد بـــود و می توانیـــم بـــا اســـتفاده از 

خـــرد جمعـــی تبعـــات خشکســـالی را بـــه حداقـــل ممکـــن کاهـــش دهیـــم.

بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان، مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان 
ـــبتا  ـــک نس ـــال خش ـــه در س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالی ب ـــش خشکس ـــارکتی تن ـــت مش ـــش مدیری در همای
شـــدیدی قـــرار داریـــم، گفـــت: 90درصـــد برداشـــت اســـتان خوزســـتان از آب هـــای ســـطحی صـــورت 

ــر از ســـیالب ها و خشکسالی هاســـت. ــه شـــدت متاثـ ــرد و بـ می گیـ

معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و هیـــات همـــراه از رصدخانـــه آب و انـــرژی ســـازمان 
آب و بـــرق خوزســـتان بازدیـــد کردنـــد.

بازدیـــد معـــاون ســـازمان بازرســـی کل 
کشـــور از رصدخانـــه آب و انـــرژی ســـازمان 

ــتان ــرق خوزسـ آب و بـ

معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و 
ـــرژی  ـــه آب و ان ـــراه از رصدخان ـــات هم هی
ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بازدیـــد 

ــد. کردنـ

و  تولیـــد  معـــاون  ترکـــی،  غالمعبـــاس   
کشـــور  کل  بازرســـی  ســـازمان  توســـعه 
از  بازدیـــد  ضمـــن  همـــراه،  هیـــات  و 

رصدخانـــه آب و انـــرژی ایـــن ســـازمان، 
از آخریـــن وضعیـــت مدیریـــت و برنامـــه 
اســـتان  انـــرژی  و  آب  منابـــع  ریـــزی 

شـــدند. مطلـــع  خوزســـتان 

ایزدجـــو،  فرهـــاد  بازدیـــد،  ایـــن  در 
بـــرق  و  آب  ســـازمان  مدیرعامـــل 
تشـــریح وضعیـــت  خوزســـتان، ضمـــن 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

ــداث  ــا احـ ــان بـ ــی در زنجـ ــع آبـ ــت منابـ مدیریـ
می شـــود. محقـــق  ســـد ها 

• مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان عنـــوان 
ـــول  ـــمند در ط ـــور هوش ـــتگاه کنت ـــب ۲165 دس ـــرد: نص ک

ـــته ـــال گذش 8 س

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان گفـــت: نصـــب 
کنتـــور هوشـــمند، نقـــش موثـــری در کاهـــش مصـــرف 

آب هـــای زیـــر زمینـــی دارد.
اســـماعیل افشـــاری بـــا اشـــاره بـــه نصـــب کنتورهـــای 
ــار  ــع اظهـ ــاورزی و صنایـ ــای کشـ ــرای واحدهـ ــمند بـ هوشـ
داشـــت: کنتورهـــای هوشـــمند عملکـــردی چندگانـــه دارند 

کـــه بـــا هـــدف جلوگیـــری از اضافـــه برداشـــت بیـــش از 
میـــزان منـــدرج در پروانـــه بهره بـــرداری از منابـــع آب هـــای 
زیرزمینـــی، تشـــویق کشـــاورز بـــه اســـتفاده از الگـــوی کشـــت 
ـــای  ـــع آب ه ـــره وری مناب ـــش به ـــه، افزای ـــر منطق ـــه ه بهین
زیـــر زمینـــی، دادن اطالعـــات لحظـــه ای بـــه کشـــاورز در 
از حق آبـــه   باقی مانـــده  مـــورد آب مصـــرف شـــده و آب 
تعییـــن شـــده جهـــت برنامه ریـــزی و اســـتفاده بهینـــه از 
منابـــع آب می توانـــد نقـــش موثـــری در کاهـــش مصـــرف 

آب هـــای زیـــر زمینـــی داشـــته باشـــد.

ـــر روی  ـــمند ب ـــای هوش ـــب کنتوره ـــه نص ـــاره ب ـــا اش وی، ب
چاه هـــای مجـــاز ، ادامـــه داد: در اســـتان طـــی 8 ســـال 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد بمیـــزان 2165 دســـتگاه کنتـــور 
ـــت. ـــده اس ـــب ش ـــاز نص ـــای مج ـــر روی چاه ه ـــمند ب هوش

ــه  ــاورزان بـ ــب کشـ ــویق و ترغیـ ــرد: تشـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــدون  ـــای ب ـــه چاه ه ـــات ب ـــه خدم ـــدم ارائ ـــور و ع ـــب کنت نص
از  تبلیغـــات و فرهنگ ســـازی  نیـــز  و  کنتـــور هوشـــمند 
نصـــب  راســـتای  در  بهره بـــرداران  هدایـــت  راهکارهـــای 

کنتورهـــای هوشـــمند اســـت.

افشـــاری خاطرنشـــان کـــرد: حجـــم آب تنظیمـــی ســـد بلـــوک ســـاالنه یـــک میلیـــون و 
77هـــزار مترمکعـــب اســـت کـــه ایـــن طـــرح 216هکتـــار از زمین هـــای کشـــاورزی منطقـــه را 

ـــت. ـــرار داده اس ـــار ق ـــت فش ـــاری تح ـــت آبی زیرکش

ـــاالنه آب  ـــز س ـــه نی ـــه خاص ـــد فیل ـــت: س ـــان گف ـــه ی زنج ـــرکت آب منطق ـــل ش ـــر عام مدی
ـــار از زمین هـــای کشـــاورزی در روســـتاهای  ـــاری تحـــت فشـــار242 هکت ـــرای آبی ـــاز ب موردنی

ـــد. ـــن می کن ـــرود را تامی ـــه زنجان ـــاد منطق ـــیف آب ـــه و س ـــه خاص فیل

ـــر  ـــال اخی ـــت س ـــه در هش ـــت ک ـــدهایی اس ـــه س ـــز ازجمل ـــو نی ـــد میرزاخل ـــزود: س ـــاری اف افش
در  شهرســـتان طـــارم و شـــمال شـــرقی زنجـــان، در ضلـــع شـــمالی رودخانـــه قـــزل اوزن و 
روســـتای پـــاوه رود احـــداث شـــده در ســـال 88 ســـاخت آن آغـــاز و 96 نیـــز بـــه بهـــره بـــرداری 

ـــت. ـــیده اس رس

ـــه  ـــی را ب ـــب آب تنظیم ـــر مکع ـــون مت ـــدود 2 میلی ـــاالنه ح ـــد س ـــن س ـــرد: ای ـــح ک وی تصری
ـــار از باغـــات زیتـــون منطقـــه طـــارم را تامیـــن می کنـــد  منظـــور توســـعه و آبیـــاری 330 هکت

ـــود. ـــه می ش ـــتاییان منطق ـــرت روس ـــری از مهاج ـــب جلوگی ـــم موج ـــن مه ـــه ای ک

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان زنجـــان گفـــت: هـــم اکنـــون در اســـتان چهـــار 
ســـد و یـــک بنـــد انحرافـــی در دســـت احـــداث در شهرســـتان های ماهنشـــان، ایجـــرود، 

ـــم. ـــدی داری ـــهر دن ـــتان و ش ـــتان کردس ـــا اس ـــترک ب ـــارم، مش ـــدی، ط دن

ـــوار مشـــترک  افشـــاری اظهـــار داشـــت: ســـد بلوبیـــن در ایجـــرود، مشـــمپا در ماهنشـــان، تال
ـــت  ـــارم در دس ـــز در ط ـــاوه رود نی ـــی پ ـــد انحراف ـــدی و بن ـــراش در دن ـــتان، م ـــتان کردس ـــا اس ب

ـــرار دارد. ـــاخت ق س

ـــهرهای  ـــامیدنی ش ـــرود، آب آش ـــرداری در ایج ـــره ب ـــس از به ـــن پ ـــد بلوبی ـــه داد: س وی ادام
ـــون  ـــا کن ـــرد و ت ـــد ک ـــن خواه ـــرود را تامی ـــتان ایج ـــتای شهرس ـــب و 92 روس ـــاد، حل ـــن آب زری

ـــت . ـــته اس ـــی داش ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــروژه 62.7 درص ـــن پ ای

ــم  ــرد6 و نیـ ــد کـ ــن خواهـ ــدی را تامیـ ــهر دنـ ــتا در شـ ــامیدنی 122 روسـ ــراش آب آشـ ــد مـ سـ
ـــن  ـــا ای ـــده و ت ـــی ش ـــش بین ـــت پی ـــرب و صنع ـــرای ش ـــد ب ـــن س ـــب آب ای ـــون مترمکع میلی

تاریـــخ نیـــز 62.3 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.

ـــه اســـتان  ـــوار در ســـفر مقـــام معظـــم رهبـــری ب ـــا بیـــان اینکـــه مجـــوز احـــداث ســـد تال وی ب
ــای  ــه هـ ــدان وحقابـ ــرب همـ ــرای آب شـ ــد بـ ــن سـ ــی از آب ایـ ــده بخشـ ــان داده شـ زنجـ
اســـتان زنجـــان اســـت کـــه بایـــد ســـهمی هـــم بـــرای آب آشـــامیدنی و آب مـــورد نیـــاز 
ــرفت  ــه پیشـ ــون بـ ــا کنـ ــد تـ ــدو ایـــن سـ ــده تخصیـــص یابـ ــتان خدابنـ صنعـــت شهرسـ

ــود. ــیده بـ ــد رسـ فیزیکـــی 99.7 درصـ

افشـــاری بـــا بیـــان اینکـــه تـــا کنـــون پیشـــرفت فیزیکـــی ســـد مشـــمپا بـــه 37.6 درصـــد 
ـــتاها و  ـــان، روس ـــهر زنج ـــامیدنی ش ـــدآب آش ـــن س ـــرداری از ای ـــره ب ـــرد: به ـــه ک ـــید، اضاف رس

صنایـــع در مســـیر را در افـــق طـــرح ســـال 1420 تامیـــن خواهـــد شـــد.

ـــاوه رود در  ـــی پ ـــد انحراف ـــداث بن ـــه اح ـــان اینک ـــا بی ـــه ای ب ـــرکت آب منطق ـــل ش مدیرعام
شهرســـتان طـــارم نیـــز بـــه منظـــور ایجـــاد زیـــر ســـاخت های توســـعه کشـــاورزی شهرســـتان 

ـــی برخـــوردار اســـت . اســـت ، گفـــت هـــم اکنـــون از 42.5 درصـــد پیشـــرفت فیزیک

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان زنجـــان گفـــت: طـــی هشـــت ســـال گذشـــته ســـه طـــرح ســـد 
ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه مرحل ـــاز و ب ـــان آغ ـــتان زنج ـــازی در اس س

ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان، "اســـماعیل افشـــاری " گفـــت: ســـد "بلـــوک" و  ب
ـــا  ـــروژه ه ـــن پ ـــه ای ـــارم  از جمل ـــتان ط ـــد"میرزاخانلو" در شهرس ـــان و س ـــتان زنج ـــه " در شهرس ـــه خاص " فیل

بـــه شـــمار می رونـــد.

اسماعیل افشاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان
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محمد عالئی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مشارکتی ؛ مدیریت 
 گمشده مدیریت آب کشور

محمد عالئی

 مدیرعامل شرکت  آب منطقه ای خراسان رضوی

اســـتان خراســـان رضـــوی ســـرزمین خشـــک و کم آبـــی اســـت کـــه در آن قنات هـــای زیـــادی 
ــازه  ــا قنـــات قصبـــه گنابـــاد؛ عمیق تریـــن و بی نظیرتریـــن سـ جـــاری اســـت. شـــناخته ترین آنهـ
ـــش  ـــاه بی ـــادر چ ـــق م ـــا عم ـــش ب ـــال پی ـــش از 2500 س ـــات بی ـــن قن ـــت. ای ـــان اس ـــی جه آب زیرزمین
از 350 متـــر، بـــا ســـاده ترین ابزارهـــا و روش هـــا و کمتریـــن هزینـــه بـــه بهتریـــن و دقیق تریـــن 
شـــیوه علمـــی کنـــده شـــده و در چنـــد هـــزار ســـال از آن بـــه درســـتی نگـــه داری شـــده و آب قنـــات 

بـــه خوبـــی مدیریـــت شـــده اســـت.
 در ایـــران تـــا پیـــش از افزایـــش درآمدهـــای نفتـــی، جمعیـــت شـــهرها و روســـتاها، مســـاحت 
ــا  ع دام و توســـعه و پیشـــرفت آنهـ ــا، الگـــوی کشـــت، تعـــداد و نـــو زمین هـــای کشـــاورزی و باغ هـ
کان  ــا ــت. نیـ ــوده اسـ ــر بـ ــم آب تجدیدپذیـ ــای زیســـت محیطی و حجـ ــا ظرفیت هـ ــوان بـ همخـ
مـــا چنـــد هـــزار ســـال خشکســـالی ها و قحطی هـــای بـــزرگ را مدیریـــت کـــرده و بـــا مدیریـــت 
خ زندگـــی خـــود و دولت هـــا را  مشـــارکتی و تصمیم گیـــری برمبنـــای خـــرد جمعـــی بـــه خوبـــی چـــر

چرخانـــده  و در مدیریـــت آب ســـرآمد جهانیـــان بوده انـــد. 
از ســـال 1347 کـــه آب بـــه نـــام ملـــی و در عمـــل دولتـــی شـــد، دولت هـــا مـــردم را در مدیریـــت 
کنـــار زدنـــد و تصـــور کردنـــد می تواننـــد بـــا پـــول نفـــت، آب را بـــدون مـــردم مدیریـــت کننـــد. آنهـــا 
بی مـــردم شـــبانه روز زحمـــت کشـــیدند و اعتبـــارات ســـنگینی هزینـــه کردنـــد، ولـــی در کنـــار 
ک آبـــی را نیـــز بـــه  دســـتاوردهای بســـیار ارزنـــده و مانـــدگار، بحـــران و ورشکســـتگی خطرنـــا

ارمغـــان آوردنـــد. 
آب در اســـتان خراســـان رضـــوی بیمـــار اســـت و نفســـش بـــه شـــماره افتـــاده اســـت. ایـــن اســـتان 
37 محـــدوده مطالعاتـــی دارد. در 34 محـــدوده آن کاهـــش ســـطح آب زیرزمینـــی و نابـــودی 
ــا،  ــا و چاه هـ برگشـــت ناپذیر آبخوان هـــای زیرزمینـــی، کـــم شـــدن آبدهـــی چشـــمه ها و قنات هـ
ــای  ــداری زمین هـ ــد پایـ ــوردن آن و تهدیـ ــکاف خـ ــن و شـ ــطح زمیـ ــت سـ ــدن آب، نشسـ ــور شـ شـ
کشـــاورزی، راه هـــا، راه آهـــن، فـــرودگاه، خطـــوط انتقـــال انـــرژی و آب و ســـاختمان ها در 
محـــدوده فرونشســـت، شـــور شـــدن آب و رونـــد کاهـــش بـــارش و افزایـــش دمـــا و نبـــود مـــردم در 

مدیریـــت آب، تهدیدهـــا و چالش هـــای مدیریـــت آب را روز بـــه روز بیشـــتر می کنـــد. 
کجاآبـــاد و ســـرزمینی ســـوخته،  راه برون رفـــت از ایـــن کالف ســـردرگم و نرفتـــن بـــه ســـوی نا
مدیریـــت مشـــارکتی اســـت. بـــا ایـــن بـــاور ســـند همیـــاران آب؛ ســـازگاری بـــا کم آبـــی اســـتان 
ـــت  ـــر در مدیری ـــی موث ـــی و حقوق ـــخصیت های حقیق ـــه ش ـــارکت هم ـــی و مش ـــرد جمع ـــای خ برمبن
کشـــاورزی، فرهیختـــگان دانشـــگاهی و  کشـــاورزان و تشـــکل های توانمنـــد  آب به ویـــژه 
ــترکی  ــان و درک مشـ ــه زبـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــط زیســـت بـ ــوادار محیـ ــی و هـ ــوز مدنـ ــای دلسـ نهادهـ
از آب و مســـئله آب، تهیـــه و تصویـــب شـــد و اجـــرای آن و رســـیدن بـــه پایـــداری آب در دســـتور 
ـــاف،  ـــا اخالق مـــداری، شـــفافیت، انص ـــند حیاتـــی و راهبـــردی ب ـــرای ایـــن س کار قـــرار گرفـــت. اج
ــای  ــپاری تصدی گری هـ ــو و برون سـ ــردم، گفت وگـ ــداری، حفـــظ حرمـــت مـ عدالـــت، قانون مـ
مدیریـــت آب بـــه تشـــکل های قانونـــی کشـــاورزی دســـتاوردهای بســـیار فرخنـــده، برجســـته و 

ــرد:  ــاره کـ ــوارد اشـ ــن مـ ــه ایـ ــوان بـ ــا می تـ ــن آنهـ ــه از مهم تریـ ــته کـ ــذاری داشـ اثرگـ

نصـــب کنتـــور هوشـــمند روی بیـــش از 98درصـــد چاه هـــای اســـتان، صـــدور کارت آب 
بـــرای چاه هـــا، راه انـــدازی مرکـــز رصـــد و پایـــش آب هـــای زیرزمینـــی در شـــرکت و تحویـــل 
حجمـــی آب. بـــا کمـــک کشـــاورزان 424 میلیـــون مترمکعـــب آب از اضافـــه برداشـــت 
چاه هـــای مجـــاز کـــم شـــده، بیـــش از چهارهـــزار حلقـــه چـــاه غیرمجـــاز پـــر شـــده و رونـــد حفـــر 
چاه هـــای غیرمجـــاز و رونـــد کاهـــش ســـطح آب زیرزمینـــی نیـــز کـــم شـــده اســـت. در ســـه 
ســـال 266 میلیـــون کیلووات ســـاعت الکتریســـیته در مصـــرف بـــرق چاه هـــا کـــم شـــده و 
بـــا همـــه اینهـــا شـــکایت مـــردم از شـــرکت در دادگســـتری اســـتان بیـــش از 50درصـــد کـــم و 

رضایـــت مـــردم از عملکـــرد شـــرکت آب منطقـــه ای افزایـــش معنـــاداری داشـــته اســـت. 
دســـت خـــدا در جماعـــت اســـت. حضـــور برنامه ریزی شـــده و مـــدون مـــردم در مدیریـــت، 

همیشـــه پـــر از خیـــر و برکـــت بـــوده اســـت. در کار خیـــر حاجـــت هیـــچ اســـتخاره نیســـت.
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المللـــی  بیـــن  ســـمینار  دوازدهمیـــن 
ــال  ــاه سـ ــن مـ ــه در بهمـ ــی رودخانـ مهندسـ

می شـــود برگـــزار  جـــاری 

 30 تـــا  مقـــاالت  ارســـال  مهلـــت  کـــرد:  تصریـــح  ســـمینار  اجرایـــی  دبیـــر 
مهـــر1400 و اعـــالم نتایـــج داوری آنـــان 30 آذر مـــاه ســـال 1400 خواهـــد بـــود. 

وی در خاتمـــه راه هـــای ارتباطـــی جهـــت حضـــور در ایـــن رویـــداد مهـــم و 
ـــر را معرفـــی کـــرد . موث

ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــوش بهارلوی ـــتان، داری ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــری س ـــبکه خب ـــزارش ش ـــه گ ب
دبیـــر اجرایـــی ســـمینار بین المللـــی مهندســـی رودخانـــه از برگـــزاری ایـــن رویـــداد مهـــم در 

ـــرداد. ـــال 1400 خب ـــاه س ـــن م ـــی 6 بهم ـــخ 4 ال تاری

بهارلویـــی گفـــت: ایـــن ســـمینار بـــه همـــت ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان، دانشـــگاه 
ـــه  ـــی رودخان ـــی مهندس ـــن علم ـــران و انجم ـــک ای ـــن هیدرولی ـــواز، انجم ـــران اه ـــهید چم ش
ــتاوردهای تحقیقاتـــی در زمینـــه  ــا هـــدف تبـــادل اطالعـــات و ارائـــه نتایـــج آخریـــن دسـ بـ
مهندســـی رودخانـــه بـــا تاکیـــد بـــر چالش هـــای اخیـــر، نظیـــر تغییـــر اقلیـــم، خشکســـالی، 
ـــی  ـــران داخل ـــمندان و صاحبنظ ـــور اندیش ـــا حض ـــا و ب ـــی آب رودخانه ه ـــی و کیف ـــران کم بح
ـــاری  ـــال ج ـــاه س ـــن م ـــل از بهم ـــا قب ـــر ت ـــود و اگ ـــزار می ش ـــازی  برگ ـــورت مج ـــه ص ـــی ب و خارج
شـــرایط حضـــوری ســـمینار )بـــه دلیـــل وجـــود ویـــروس کوییـــد19( مهیـــا شـــود مجـــددًا در 

ایـــن زمینـــه اطالع رســـانی خواهـــد شـــد. 

 ireconf.scu.ac.ir :آدرس سایت
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ــزه و  ــال آب هویـ ــوط انتقـ ــروژه خطـ ــاح پـ افتتـ
دشـــت آزادگان 

ـــازمان  ـــل س ـــو مدیرعام ـــاد ایزدج ـــتان، فره ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــری س ـــبکه خب ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــت  ـــات برداش ـــه تاسیس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــم گف ـــن مراس ـــیه ای ـــتان در حاش ـــرق خوزس آب و ب
ـــی)ع( دشـــت آزادگان از رودخانـــه نیســـان آبگیـــری می شـــد و در فصـــول کـــم آب، بـــرای  آب امـــام عل
ـــر،  ـــع غدی ـــرح جام ـــرای ط ـــتای اج ـــدیم، در راس ـــه می ش ـــی مواج ـــی و کیف ـــکالت کم ـــا مش ـــری ب آبگی

ـــدند. ـــل ش ـــر وص ـــانی غدی ـــط آبرس ـــری از خ ـــزه و آلبوعف ـــوب هوی ـــهدای جن ـــی)ع(، ش ـــام عل ـــتایی ام ـــع آب روس ـــه مجتم ـــه س ـــری ب ـــرای آبگی ـــوط ب ـــتاهای مرب روس

ـــه  ـــه ب ـــردم منطق ـــرای م ـــت ب ـــرب باکیفی ـــروژه، آب ش ـــن پ ـــاح ای ـــا افتت ـــزود: ب ـــو اف  ایزدج
ـــد. ـــد ش ـــن خواه ـــدار تامی ـــکل پای ـــه ش ـــه ب ـــر در ثانی ـــزان 55 لیت می

ـــه  ـــا لول ـــر ب ـــول 8.5 کیلومت ـــه ط ـــان 55 روز ب ـــدت زم ـــروژه در م ـــن پ ـــرای ای ـــت: اج وی گف
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــر ص ـــر 300 میلیمت ـــه قط ـــرگالس و ب فایب

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بـــه هزینه هـــای اجـــرای ایـــن طـــرح نیـــز اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه 195 میلیـــارد ریـــال هزینـــه شـــده اســـت کـــه آب 
شـــرب جمعیتـــی معـــادل 25 هـــزار نفـــر از مـــردم منطقـــه را در 44 روســـتا تامیـــن می کنـــد.

ـــرد: ایـــن طـــرح در حـــال حاضـــر  ـــر اظهـــار ک ـــه اهمیـــت طـــرح آبرســـانی غدی ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــا رســـیدن  ـــر ت ـــاز مقدماتـــی و حـــدودا 48درصـــد پیشـــرفت داشـــته اســـت. طـــرح غدی در ف
ــتفاده از آب  ــا اسـ ــه هـــدف بـ ــانی 100درصـــدی جامعـ ــه آبرسـ ــه هـــدف نهایـــی اش کـ بـ

ـــادی دارد. ـــه زی ـــت فاصل ـــد دز اس ـــزن س ـــدار مخ ـــت و پای باکیفی

ـــت آب از  ـــه برداش ـــور ب ـــی مجب ـــرب در مناطق ـــن آب ش ـــرای تامی ـــرد: ب ـــح ک ـــو تصری ایزدج

ـــود. ـــن آب می ش ـــداری در تامی ـــث ناپای ـــاله باع ـــن مس ـــده ایم و ای ـــاری ش ـــای آبی کانال ه

ـــه  ـــر گرفت ـــتری در ب ـــهرهای بیش ـــم ش ـــر ه ـــانی غدی ـــبکه آبرس ـــعه ش ـــا توس ـــزود: ب وی اف
می شـــوند و هـــم آب بـــا کیفیـــت مناســـبی بـــه مـــردم می رســـد و در ایـــن میـــان آب 
ـــود  ـــتان وج ـــانی در خوزس ـــرای آبرس ـــز ب ـــری نی ـــی دیگ ـــود. طرح های ـــد ب ـــدار خواه ـــز پای نی
دارنـــد از جملـــه طـــرح شـــمال شـــرق و جنـــوب شـــرق کـــه مناطـــق جغرافیایـــی تحـــت 

ــد. ــان را پوشـــش می دهنـ نظرشـ

مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان بـــا اشـــاره بـــه کیفیـــت فعلـــی طـــرح غدیـــر 
گفـــت: در شـــرایط حاضـــر آب غدیـــر از کرخـــه تامیـــن می شـــود و در آینـــده تامیـــن آب 
ـــه و EC 500 دارد و  ـــر کرخ ـــادل دوبراب ـــی مع ـــرا دز کیفیت ـــود زی ـــد ب ـــرح از دز خواه ـــن ط ای

ـــت. ـــتان اس ـــی اس ـــع آب ـــن مناب ـــی از بهتری یک

وی در پایـــان گفـــت: در حـــال حاضـــر آب غدیـــر در شـــرایط مناســـبی قـــرار دارد و بـــه شـــکل 
مســـتمر از طریـــق آزمایشـــگاه های تخصصـــی بـــه لحـــاظ کیفـــی مـــورد بررســـی قـــرار می گیـــرد.
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با اعتباری بالغ بر 541 میلیارد ریال اجرا شد: 

بهـــره بـــرداری از۳4 پـــروژه بـــرق رســـانی بـــه 
ــواز ــهر اهـ ــت درکالنشـ ــه دولـ ــبت هفتـ مناسـ

مهرداد فارسی مدان
سرپرست  شرکت توزیع
 نیروی برق استان اهواز 

روابـــط عمومـــی شـــرکت  گـــزارش  بـــه 
توزیـــع نیـــروی بـــرق اهـــواز سرپرســـت 
و  افتتاحیـــه  آییـــن  در  شـــرکت  ایـــن 
بهـــره بـــرداری از پـــروژه هـــای هفتـــه 
ـــا تـــالش همـــکاران ایـــن  ـــت گفـــت: ب دول
ــانی  ــتای خدمـــت رسـ ــرکت و در راسـ شـ
اهـــواز   کالنشـــهر  شـــریف  مـــردم  بـــه 
ـــش  ـــانی در بخ ـــروژه برقرس ـــداد 34 پ تع
روشـــنایی  و  اصـــالح  و  توســـعه  هـــای 
و  شـــهری  هـــای  بخـــش  در  معابـــر 

ـــو کنفرانـــس توســـط اســـتاندار  ـــال در ایـــن کالنشـــهر اهـــواز بصـــورت ویدی ـــارد ری ـــر 541 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب روســـتایی ب
خوزســـتان و بـــا حضـــور فرمانـــدار شهرســـتان کارون در محـــل یکـــی از پـــروژه هـــا بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.

سرپرســـت شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اهـــواز گفـــت: همزمـــان بـــا آغـــاز هفتـــه دولـــت تعـــداد 34  پـــروژه بـــرق 
رســـانی در کالنشـــهر اهـــواز آمـــاده افتتـــاح مـــی باشـــد.

مهـــرداد فارســـی مـــدان خاطـــر نشـــان کـــرد: توســـعه و 
ــازی شـــبکه بـــرق مناطـــق حاشیه نشـــین و  بهینـــه سـ
ـــر  ـــنایی معاب ـــبکه روش ـــداث ش ـــعه و اح ـــتایی و توس روس
و احـــداث خطـــوط دو مـــداره مهمتریـــن پروژه هائـــی 
هســـتند کـــه بـــا هـــدف حفـــظ پایـــداری شـــبکه بـــرق 

تقدیـــم مـــردم شـــریف اهـــواز مـــی شـــود.

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ   وی در بخ
جزئیـــات پـــروژه هـــای آمـــاده افتتـــاح در هفتـــه دولـــت 
افـــزود: بـــا تـــالش توقـــف ناپذیـــر واحد هـــای مهندســـی 
ایـــن شـــرکت تعـــداد 34 پـــروژه شـــامل تامیـــن بـــرق 
روســـتای حلـــوه 2 و روســـتای چـــم غـــازی، تعویـــض 
زیتـــون  از  بخشـــی  خودنگهـــدار  کابـــل  بـــه  ســـیم 
ـــوی  ـــدار، ک ـــل خودنگه ـــه کاب ـــیم ب ـــض س ـــری، تعوی کارگ
پلیـــس، مســـتغالت، ترابـــری، فوالدشـــهر، قســـمتی از 
کـــوی ایثـــار، تعویـــض ســـیم بـــه کابـــل کمپلـــو شـــمالی 
خیابـــان  از  خمینـــی  مصطفـــی  تـــا  بهـــا  شـــیخ  بیـــن 
ســـیم  تعویـــض  آبـــان،  خیابـــان  انقـــالب  تـــا  آبـــان 
تلفـــات( و  امانیـــه پشـــت ســـیلو) کاهـــش  کابـــل  بـــه 
کیانپـــارس خیابـــان 10 تـــا 18 فازســـوم، تعویـــض ســـیم 
بـــه کابـــل خودنگهدارکمپلـــو شـــمالی بیـــن شـــیخ بهـــا 
آبـــان،  خ  تـــا  قـــدس  بلـــوار  از  خمینـــی  مصطفـــی  تـــا 

خیابان هـــای  کیانپـــارس  کابـــل  بـــه  ســـیم  تعویـــض 
مهـــر، آبـــان، اســـفند، ســـروش و شـــهریور غربـــی، توســـعه 
شـــبکه فشـــارضعیف و نصـــب ترانـــس مهدیـــس نـــورد 
ــه کابـــل(،  ــیم بـ ــر آسفالت)سـ ــبکه آخـ ــه، اصـــالح شـ لولـ
و  پنجـــم  پـــل  جنـــب  ســـاحلی  ایســـتگاه  خروجـــی 
تعویـــض ســـیم بـــه کابـــل در مناطـــق زیتـــون، کـــورش 

می باشـــد. راه  ملـــی  و 

کـــرد: در بخـــش  مـــدان همچنیـــن تصریـــح  فارســـی 
هـــای  پـــروژه  نیـــز  شـــبکه  توســـعه  و  ســـاماندهی 
کـــوی  بـــرق  شـــبکه  ســـاماندهی  ازجملـــه  مختلفـــی 
الحدیـــد،  شـــبکه  روشـــنایی  توســـعه  گلســـتان، 
بـــه  ترانـــس  نصـــب  مجاهـــد،  کـــوی  ســـاماندهی 
ــاژ روســـتای کاظمیـــه، احـــداث  ــت ولتـ ــع افـ ــور رفـ منظـ
شـــبکه نظـــام مهندســـی، احـــداث خـــط فشارمتوســـط 
ایســـتگاه  دومـــداره  خـــط  احـــداث  العقـــدا،  روســـتای 
مهدیـــس، شـــهرک نورپشـــت آتـــش نشـــانی، درویشـــیه 
ـــازل  ـــرق من ـــن ب ـــه، تامی ـــت مدرس ـــت پش ـــان مقاوم خیاب
ـــاژ  ـــت ولت ـــع اف ـــایری، رف ـــرورش عش ـــوزش و پ ـــی آم تعاون
ترانـــس روســـتاهای طویبـــه، عبـــاس  بـــار  و تعدیـــل 
یالـــس، صندیحـــه، غفیلـــه و پیـــچ ســـید جابـــر اجـــرا و 

انـــد. گردیـــده  دولـــت  بهره بـــرداری در هفتـــه  آمـــاده 

سرپرســـت شـــرکت توزیـــع نیـــروی 
بـــرق اهـــواز در پایـــان افـــزود: ایـــن 
ـــر 541  ـــغ ب ـــا اعتبـــاری بال پـــروژه هـــا ب
میلیـــارد ریـــال اجـــرا و بـــه مرحلـــه 

ــیده اســـت. ــرداری رسـ ــره بـ بهـ

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

ــداث  ــا احـ ــان بـ ــی در زنجـ ــع آبـ ــت منابـ مدیریـ
می شـــود. محقـــق  ســـد ها 

• مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان عنـــوان 
ـــول  ـــمند در ط ـــور هوش ـــتگاه کنت ـــب ۲165 دس ـــرد: نص ک

ـــته ـــال گذش 8 س

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان گفـــت: نصـــب 
کنتـــور هوشـــمند، نقـــش موثـــری در کاهـــش مصـــرف 

آب هـــای زیـــر زمینـــی دارد.
اســـماعیل افشـــاری بـــا اشـــاره بـــه نصـــب کنتورهـــای 
ــار  ــع اظهـ ــاورزی و صنایـ ــای کشـ ــرای واحدهـ ــمند بـ هوشـ
داشـــت: کنتورهـــای هوشـــمند عملکـــردی چندگانـــه دارند 

کـــه بـــا هـــدف جلوگیـــری از اضافـــه برداشـــت بیـــش از 
میـــزان منـــدرج در پروانـــه بهره بـــرداری از منابـــع آب هـــای 
زیرزمینـــی، تشـــویق کشـــاورز بـــه اســـتفاده از الگـــوی کشـــت 
ـــای  ـــع آب ه ـــره وری مناب ـــش به ـــه، افزای ـــر منطق ـــه ه بهین
زیـــر زمینـــی، دادن اطالعـــات لحظـــه ای بـــه کشـــاورز در 
از حق آبـــه   باقی مانـــده  مـــورد آب مصـــرف شـــده و آب 
تعییـــن شـــده جهـــت برنامه ریـــزی و اســـتفاده بهینـــه از 
منابـــع آب می توانـــد نقـــش موثـــری در کاهـــش مصـــرف 

آب هـــای زیـــر زمینـــی داشـــته باشـــد.

ـــر روی  ـــمند ب ـــای هوش ـــب کنتوره ـــه نص ـــاره ب ـــا اش وی، ب
چاه هـــای مجـــاز ، ادامـــه داد: در اســـتان طـــی 8 ســـال 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد بمیـــزان 2165 دســـتگاه کنتـــور 
ـــت. ـــده اس ـــب ش ـــاز نص ـــای مج ـــر روی چاه ه ـــمند ب هوش

ــه  ــاورزان بـ ــب کشـ ــویق و ترغیـ ــرد: تشـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــدون  ـــای ب ـــه چاه ه ـــات ب ـــه خدم ـــدم ارائ ـــور و ع ـــب کنت نص
از  تبلیغـــات و فرهنگ ســـازی  نیـــز  و  کنتـــور هوشـــمند 
نصـــب  راســـتای  در  بهره بـــرداران  هدایـــت  راهکارهـــای 

کنتورهـــای هوشـــمند اســـت.

افشـــاری خاطرنشـــان کـــرد: حجـــم آب تنظیمـــی ســـد بلـــوک ســـاالنه یـــک میلیـــون و 
77هـــزار مترمکعـــب اســـت کـــه ایـــن طـــرح 216هکتـــار از زمین هـــای کشـــاورزی منطقـــه را 

ـــت. ـــرار داده اس ـــار ق ـــت فش ـــاری تح ـــت آبی زیرکش

ـــاالنه آب  ـــز س ـــه نی ـــه خاص ـــد فیل ـــت: س ـــان گف ـــه ی زنج ـــرکت آب منطق ـــل ش ـــر عام مدی
ـــار از زمین هـــای کشـــاورزی در روســـتاهای  ـــاری تحـــت فشـــار242 هکت ـــرای آبی ـــاز ب موردنی

ـــد. ـــن می کن ـــرود را تامی ـــه زنجان ـــاد منطق ـــیف آب ـــه و س ـــه خاص فیل

ـــر  ـــال اخی ـــت س ـــه در هش ـــت ک ـــدهایی اس ـــه س ـــز ازجمل ـــو نی ـــد میرزاخل ـــزود: س ـــاری اف افش
در  شهرســـتان طـــارم و شـــمال شـــرقی زنجـــان، در ضلـــع شـــمالی رودخانـــه قـــزل اوزن و 
روســـتای پـــاوه رود احـــداث شـــده در ســـال 88 ســـاخت آن آغـــاز و 96 نیـــز بـــه بهـــره بـــرداری 

ـــت. ـــیده اس رس

ـــه  ـــی را ب ـــب آب تنظیم ـــر مکع ـــون مت ـــدود 2 میلی ـــاالنه ح ـــد س ـــن س ـــرد: ای ـــح ک وی تصری
ـــار از باغـــات زیتـــون منطقـــه طـــارم را تامیـــن می کنـــد  منظـــور توســـعه و آبیـــاری 330 هکت

ـــود. ـــه می ش ـــتاییان منطق ـــرت روس ـــری از مهاج ـــب جلوگی ـــم موج ـــن مه ـــه ای ک

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان زنجـــان گفـــت: هـــم اکنـــون در اســـتان چهـــار 
ســـد و یـــک بنـــد انحرافـــی در دســـت احـــداث در شهرســـتان های ماهنشـــان، ایجـــرود، 

ـــم. ـــدی داری ـــهر دن ـــتان و ش ـــتان کردس ـــا اس ـــترک ب ـــارم، مش ـــدی، ط دن

ـــوار مشـــترک  افشـــاری اظهـــار داشـــت: ســـد بلوبیـــن در ایجـــرود، مشـــمپا در ماهنشـــان، تال
ـــت  ـــارم در دس ـــز در ط ـــاوه رود نی ـــی پ ـــد انحراف ـــدی و بن ـــراش در دن ـــتان، م ـــتان کردس ـــا اس ب

ـــرار دارد. ـــاخت ق س

ـــهرهای  ـــامیدنی ش ـــرود، آب آش ـــرداری در ایج ـــره ب ـــس از به ـــن پ ـــد بلوبی ـــه داد: س وی ادام
ـــون  ـــا کن ـــرد و ت ـــد ک ـــن خواه ـــرود را تامی ـــتان ایج ـــتای شهرس ـــب و 92 روس ـــاد، حل ـــن آب زری

ـــت . ـــته اس ـــی داش ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــروژه 62.7 درص ـــن پ ای

ــم  ــرد6 و نیـ ــد کـ ــن خواهـ ــدی را تامیـ ــهر دنـ ــتا در شـ ــامیدنی 122 روسـ ــراش آب آشـ ــد مـ سـ
ـــن  ـــا ای ـــده و ت ـــی ش ـــش بین ـــت پی ـــرب و صنع ـــرای ش ـــد ب ـــن س ـــب آب ای ـــون مترمکع میلی

تاریـــخ نیـــز 62.3 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.

ـــه اســـتان  ـــوار در ســـفر مقـــام معظـــم رهبـــری ب ـــا بیـــان اینکـــه مجـــوز احـــداث ســـد تال وی ب
ــای  ــه هـ ــدان وحقابـ ــرب همـ ــرای آب شـ ــد بـ ــن سـ ــی از آب ایـ ــده بخشـ ــان داده شـ زنجـ
اســـتان زنجـــان اســـت کـــه بایـــد ســـهمی هـــم بـــرای آب آشـــامیدنی و آب مـــورد نیـــاز 
ــرفت  ــه پیشـ ــون بـ ــا کنـ ــد تـ ــدو ایـــن سـ ــده تخصیـــص یابـ ــتان خدابنـ صنعـــت شهرسـ

ــود. ــیده بـ ــد رسـ فیزیکـــی 99.7 درصـ

افشـــاری بـــا بیـــان اینکـــه تـــا کنـــون پیشـــرفت فیزیکـــی ســـد مشـــمپا بـــه 37.6 درصـــد 
ـــتاها و  ـــان، روس ـــهر زنج ـــامیدنی ش ـــدآب آش ـــن س ـــرداری از ای ـــره ب ـــرد: به ـــه ک ـــید، اضاف رس

صنایـــع در مســـیر را در افـــق طـــرح ســـال 1420 تامیـــن خواهـــد شـــد.

ـــاوه رود در  ـــی پ ـــد انحراف ـــداث بن ـــه اح ـــان اینک ـــا بی ـــه ای ب ـــرکت آب منطق ـــل ش مدیرعام
شهرســـتان طـــارم نیـــز بـــه منظـــور ایجـــاد زیـــر ســـاخت های توســـعه کشـــاورزی شهرســـتان 

ـــی برخـــوردار اســـت . اســـت ، گفـــت هـــم اکنـــون از 42.5 درصـــد پیشـــرفت فیزیک

مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان زنجـــان گفـــت: طـــی هشـــت ســـال گذشـــته ســـه طـــرح ســـد 
ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه مرحل ـــاز و ب ـــان آغ ـــتان زنج ـــازی در اس س

ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب منطقـــه ای زنجـــان، "اســـماعیل افشـــاری " گفـــت: ســـد "بلـــوک" و  ب
ـــا  ـــروژه ه ـــن پ ـــه ای ـــارم  از جمل ـــتان ط ـــد"میرزاخانلو" در شهرس ـــان و س ـــتان زنج ـــه " در شهرس ـــه خاص " فیل

بـــه شـــمار می رونـــد.

اسماعیل افشاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان
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گفتگو با مهندس آهی، معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه طرشت

به دنبال بهره برداری از واحدهای سیکل ترکیبی محقق شد؛

ـــگاوات  ـــه 1۲00م ـــرکت ب ـــرق ش ـــد ب ـــش تولی افزای
ـــاعت در س

 ضمن معرفی تاریخچه تاسیس و راه اندازی 
نیروگاه طرشت، از چشم انداز تدوین شده برای 

آینده این نیروگاه بفرمایید. 

و  شده  آغاز   1333 سال  در  طرشت  نیروگاه  فعالیت 
و  شهریورماه   4 و   3 واحدهای  بهره برداری  شروع 
ع تولید  واحدهای 1و2 مهرماه 1338 بوده است. مجمو
ابتدایی فعالیت  نیروگاه در سال های  این  واحدهای 
که حدود نیمی از بار مصرفی  حدود 50 مگاوات بوده 
شهر تهران را تامین می کرده است. با توجه به استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه در مجموعه طرشت، سند 
مدیریت راهبردی نیز در نیروگاه تدوین و در این سند 
چشم انداز و ماموریت های شرکت مشخص شده است. 
کنده و  نیروگاه طرشت در بخش های تولید، تولید پرا

آموزش های سیموالتوری فعالیت دارد.
آخرین ویرایش سند مدیریت راهبردی شرکت در سال 
توسعه  و  اقتصادی  تولید  پذیرفته است.  صورت   98
کسب و کار شرکت وفق اسناد باالدستی در حال جریان 

بوده و افزایش راندمان تولید به میزان 13/5درصد در 
راهبردی  مدیریت  سند  براساس  دو ساله  زمانی  بازه 
مولدهای  جایگزینی  با  افزایش  این  است؛  متصور 
پایه گازسوز ُپربازده با دو واحد بخاری قدیمی عملیاتی 
قرارداد جایگزینی واحدهای  خواهدشد. در سال 99 
و  منعقدشد  ُپربازده  پایه گازسوز  مولدهای  با  قدیمی 
عملیات اجرایی این پروژه در مهرماه سال جاری شروع 

خواهدشد. 
کنده نیز مشارکت در توسعه انواع  چشم انداز تولید پرا
مقیاس کوچک)  مولدهای  مختلف  فناوری های 
سوخت فسیلی( در راستای برنامه های وزارت نیرو و 
شرکت توانیر و اشاعه رویکرد تولید برق ضمن بازیافت 
تلفات گرمایشی در راستای ارتقای بهره وری و صیانت 

از منابع انرژی وفق اسناد باالدستی است.
آموزش  حوزه ی  در  شرکت  چشم انداز  همچنین 
کشور  برق  صنعت  آینده  بر  اثرگذاری  سیموالتوری، 
آموزش های  مرکز  به عنوان  شرکت  جایگاه  تثبیت  و 

منطقه  سطح  در  شبیه سازی  رویکرد  با  نیروگاهی 
حوزه  در  سیموالتور  دو  دارای  مرکز  این  می باشد. 

نیروگاه های بخاری و سیکل ترکیبی است.

نیروگاه  برای  شده  گرفته  نظر  در  مشی  خط 
طرشت طی دهه آتی چگونه خواهد بود؟

سیکل  نیروگاه  از  بهره برداری  گذاری  وا به  توجه  با 
ترکیبی شیروان به شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت، 
از ابتدای مهر 99 ویرایش خط مشی سیستم مدیریت 
یکپارچه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب خط 
مشی در سال جاری، این خط مشی به نیروگاه سیکل 

ترکیبی شیروان و نیروگاه طرشت ابالغ شد.

کیفی در راستای بهره برداری اقتصادی نیروگاه با رویکرد افزایش راندمان با توجه به  کمی و  1. توسعه 
منافع کشور

کنده و بسترسازی برای استفاده از این فناوری ها در  2. مشارکت در توسعه انواع فناوری در تولید پرا
راستای برنامه های وزارت نیرو و توانیر 

3. ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان از طریق آموزش های نوین و همکاری گروهی
4. مشارکت و مشورت با پرسنل و احترام به شخصیت علمی و تجربیات ایشان 

5. برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور 
کار )عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی در ارتباط با منابع انسانی و تجهیزات و پیشگیری و  محیط 

کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش مصرف منابع( 
6. مدیریت دانش منابع در راستای تبدیل اطالعات به دانش کاربردی اعم از جمع آوری، ذخیره سازی و 
گسترش و به کارگیری و به روزرسانی و ایجاد دانش؛ به طوری که بتوان این دانش را به سادگی در اختیار 

دیگران قرار داد.
7. اثرگذاری بر آینده برقی کشور و تثبیت جایگاه شرکت به عنوان مرکز آموزش های تخصصی با توجه به 

بند یک خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت نیروگاه طرشت
گازسوز ُپربازده با دو واحد بخاری   انتظار می رود پس از اجرایی شدن پروژه جایگزینی مولدهای پایه 
آینده  در  و  حاصل شده  راندمان  در  درصدی   13/5 افزایش  شرکت،  چشم انداز  به  توجه  با  قدیمی 

واحدهای 3 و 4 نیز به همین صورت جایگزین شوند.

 سرفصل های خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان
ح ذیل است: به شر
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زندگی را زیبا تر روشن کنیم !
• شرکت شهاب توشه در زمینه روشنایی و نورپردازی چه پروژه هایی اجرا کرده است؟

در ســـال های اخیـــر شـــاهد توجـــه بـــه نورپـــردازی و اجـــرای پروژه هـــای بـــزرگ روشـــنایی کشـــور مبتنـــی بـــر 
ـــا حساســـیت بیشـــتری  دانـــش فنـــی و تخصصـــی هســـتیم. ایـــن موضـــوع ســـبب شـــده پروژه هـــای شـــهری ب
دنبـــال شـــوند و بـــه پیـــروی از آن، انتخـــاب پیمانـــکار بـــا دقـــت بیشـــتری صـــورت پذیـــرد. بـــا توجـــه بـــه تـــوان 
تخصصـــی و اجرایـــی شـــرکت شهاب توشـــه، ورود بـــه پروژه هـــای بـــزرگ بـــه صـــورت مســـتقیم در زمینـــه 
ـــه  ـــتر ب ـــر، بیش ـــای کوچکت ـــه و در پروژه ه ـــرار گرفت ـــای کاری ق ـــول در برنامه ه ـــن محص ـــرا و تامی ـــی، اج طراح
صـــورت فـــروش محصـــول حضـــور دارد. خدمـــات مشـــاوره، طراحـــی و اجـــرای پروژه هـــای روشـــنایی عمومـــی 
ـــه  ـــوزه ب ـــن ح ـــه در ای ـــرکت شهاب توش ـــی ش ـــای تخصص ـــه فعالیت ه ـــور، از جمل ـــطح کش ـــردازی در س و نورپ
ـــانده  ـــرا رس ـــه اج ـــف ب ـــازمان های مختل ـــا س ـــددی را ب ـــای متع ـــر پروژه ه ـــال اخی ـــد س ـــه در چن ـــی رود ک ـــمار م ش

ـــت. ـــوردار اس ـــه برخ ـــن زمین ـــی در ای ـــل توجه ـــه قاب و از رزوم

• صنایع روشنایی با چه چالش هایی مواجه است؟

هـــم در زمینـــه چراغ هـــای LED و هـــم در بخـــش المپ هـــای گازی، بخـــش اساســـی مـــواد اولیـــه بایـــد 
از خـــارج از کشـــور تهیـــه شـــود. بـــاال بـــودن نـــرخ ارز، قیمـــت تمام شـــده محصـــول را افزایـــش می دهـــد و 
تولیدکننـــده بـــرای بقـــای خـــود ناچـــار بـــه افزایـــش قیمـــت محصـــول خواهـــد بـــود و چـــون قـــدرت خریـــد 
ـــم  ـــا ه ـــه تحریم ه ـــد. مقول ـــش می یاب ـــع کاه ـــز بالتب ـــا نی ـــازار و تقاض ـــدازه ب ـــه، ان ـــش یافت ـــده کاه مصرف کنن
ــی را  ــات خارجـ ــه سفارشـ ــد تخصیـــص ارز بـ ــای ارزی، فرآینـ ــود آورده و محدودیت هـ ــه وجـ ــکالتی را بـ مشـ
ـــن  ـــم ای ـــرك ه ـــص از گم ـــده ترخی ـــد پیچی ـــل و فرآین ـــکل حمل ونق ـــر آن، مش ـــالوه ب ـــت. ع ـــرده اس ـــی ک طوالن
ــودن  ــه نبـ ــررات و یکپارچـ ــن و مقـ ــتمر قوانیـ ــرات مسـ ــرایط، تغییـ ــن شـ ــد. در ایـ ــدید می کنـ ــوع را تشـ موضـ

آنهـــا، تولیـــد را بـــا چالـــش بیشـــتری مواجـــه می ســـازد.

یکـــی دیگـــر از چالش هـــای مهـــم بســـیاری از تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران، طوالنـــی بـــودن دوره وصـــول 
ـــاد  ـــع روشـــنایی ایج ـــش صنای ـــی در بخ ـــای خوب ـــش دولتـــی اســـت. توانمنـــدی و ظرفیت ه ـــات از بخ مطالب
ـــد  ـــش تولی ـــدگان، جه ـــن تولیدکنن ـــازنده بی ـــت س ـــاد رقاب ـــب و ایج ـــرداری مناس ـــا بهره ب ـــد ب ـــه می توان ـــده ک ش
ـــی  ـــت بخش ـــی، پرداخ ـــش دولت ـــی بخ ـــکار حمایت ـــن راه ـــرایط بهتری ـــن ش ـــد. در ای ـــم بزن ـــش را رق ـــن بخ در ای
از هزینـــه پروژه هـــا بـــه صـــورت پیش پرداخـــت و مشـــارکت دادن تولیدکننـــدگان بخـــش خصوصـــی در 

اســـت. و تصمیم ســـازی ها  تصمیم گیری هـــا 

در بخـــش فنـــی، چالـــش اصلـــی صنعـــت روشـــنایی در ایـــران، از رده خـــارج شـــدن المپ هـــای گازی و حرکـــت 
ـــا دنیـــا هماهنـــگ باشـــیم کـــه در شـــرایط فعلـــی  ـــد ب دنیـــا بـــه ســـمت فنـــاوری LED اســـت. بـــه هـــر صـــورت بای
بـــه دلیـــل نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری باالتـــر در بخـــش LED، همراهـــی بـــا رونـــد جهانـــی ایـــن تغییـــرات، کار 
ـــی  ـــوالت داخل ـــرای محص ـــتانداردها ب ـــت اس ـــه رعای ـــی در زمین ـــع، دوگانگ ـــایر صنای ـــد س ـــت. مانن ـــواری اس دش
ـــاق  ـــا، واردات و قاچ ـــررات و آیین نامه ه ـــی مق ـــی در پ ـــرات پ ـــی، تغیی ـــوالت خارج ـــرای محص ـــدان آن ب و فق

ـــت. ـــی اس ـــدات داخل ـــش روی تولی ـــی پی ـــای اصل ـــت چالش ه ـــای بی کیفی کااله

• چه همکاری های صنفی در صنعت روشنایی وجود دارد؟

شـــرکت شهاب توشـــه عضـــو فعـــال انجمـــن المپ ســـازان، انجمـــن چراغ ســـازان و انجمـــن روشـــنایی و 
ـــنایی  ـــراغ و روش ـــپ و چ ـــده الم ـــای تولیدکنن ـــن واحده ـــی بی ـــیار خوب ـــی بس ـــاط صنف ـــت. ارتب ـــردازی اس نورپ
وجـــود دارد. همـــکاری تولیدکننـــدگان در زمینـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه، برگـــزاری جلســـات هم اندیشـــی و 
ـــی  ـــطح مطلوب ـــه در س ـــت ک ـــی اس ـــه فعالیت های ـــیس ازجمل ـــدی تازه تاس ـــای تولی ـــه واحده ـــاوره ب ـــه مش ارائ
نهادهـــای  و  وزارتخانه هـــا  تصمیم هـــای  و  چالش هـــا  از  بســـیاری  می شـــود.  انجـــام  صنـــف  ایـــن  در 
تصمیم گیرنـــده بـــه دلیـــل عـــدم ارتبـــاط مطلـــوب وزارتخانه هـــا بـــا صنـــوف مربوطـــه اســـت کـــه ایـــن 
فرآیندهـــا می توانـــد اصـــالح شـــود. مســـلمًا در صـــورت تقویـــت ســـازوکارهای ارتباطـــی میـــان نهادهـــای 
ــررات متناقـــض و  ــر و انجمن هـــای تولیدکننـــدگان داخلـــی، مشـــکالت ناشـــی از تصویـــب مقـ تصمیم گیـ

تضعیف کننـــده حقـــوق مصرف کننـــدگان بـــه شـــکل چشـــم گیری کاهـــش می یابـــد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش
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شرکت شهاب  توشه تولیدکننده انواع 
چراغ های LED و المپ گازی در ایران

شـــرکت شهاب توشـــه از شـــرکت های زیرمجموعـــه هلدینـــگ پارس توشـــه اســـت. 
ـــپ در  ـــده الم ـــتین تولیدکنن ـــارس، نخس ـــپ پ ـــد الم ـــا برن ـــهاب ب ـــارس ش ـــپ پ ـــرکت الم ش
کشـــور اســـت کـــه فعالیـــت خـــود را از ســـال 1348 و بـــا مشـــارکت شـــرکت توشـــیبای ژاپـــن 
آغـــاز کـــرد. در ادامـــه هلدینـــگ پارس توشـــه شـــکل گرفـــت کـــه 20 شـــرکت تولیـــدی و 
ـــوازم خانگـــی، المـــپ و روشـــنایی، شـــیمی و پتروشـــیمی، بازرگانـــی  بازرگانـــی در زمینـــه ل
ـــر  و خدمـــات را تحـــت پوشـــش دارد. شـــرکت المـــپ پـــارس شـــهاب، در شـــروع فعالیـــت ب
ـــت و  ـــز داش ـــنت تمرک ـــی و فلورس ـــای التهاب ـــد المپ ه ـــی و تولی ـــط داخل ـــنایی محی روش
به تدریـــج از ســـال 1378 زمینـــه کاری خـــود را بـــه روشـــنایی محیـــط بیرونـــی توســـعه 

ـــتور  ـــد در دس ـــال های بع ـــای LED در س ـــاخت چراغ ه ـــای گازی و س ـــد المپ ه داد. تولی
ـــد. ـــته ش ـــه گذاش ـــرکت شهاب توش ـــاد ش ـــب، بنی ـــن ترتی ـــه ای ـــت و ب ـــرار گرف ـــرکت ق کار ش

 مهنـــدس غالمرضـــا دهقـــان، عضـــو هیـــات مدیـــره و معاونـــت بازرگانـــی شـــرکت 
ــه، کارشـــناس ارشـــد مهندســـی مکانیـــک از دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف  شهاب توشـ
بـــوده و حـــدود 8 ســـال اســـت در ایـــن ســـمت و در صنعـــت روشـــنایی مشـــغول فعالیـــت 
هســـتند. بـــا ایشـــان در خصـــوص فعالیت هـــای ایـــن شـــرکت گفتگویـــی انجـــام 
ــه واکاوی  ــه، بـ ــرکت شهاب توشـ ــای شـ ــا توانمندی هـ ــنایی بـ ــا ضمـــن آشـ ــم تـ داده ایـ
ــز مطـــرح شـــود. ــنهادی نیـ چالش هـــای ایـــن صنعـــت بپردازیـــم و راهکارهـــای پیشـ

• محصوالت و خدمات شهاب توشه چیست؟

مـــورد  گازی  المپ هـــای  تمامـــی  شهاب توشـــه،  شـــرکت  شـــکل گیری  از  قبـــل  تـــا 
شـــرکت های  از  کشـــور  ســـبز  فضـــای  و  محوطـــه  معابـــر،  روشـــنایی  در  اســـتفاده 
اروپایـــی تامیـــن می شـــد. شـــرکت شهاب توشـــه بـــه عنـــوان نخســـتین تولیدکننـــده 
المپ هـــای گازی پرفشـــار موســـوم بـــه HID فعالیـــت خـــود را آغـــاز و ظرفیـــت الزم 
بـــرای تامیـــن کل نیـــاز شـــرکت های توزیـــع بـــرق و ســـایر مشـــتریان را ایجـــاد کـــرد 
و موفـــق شـــد بـــا تولیـــد و تامیـــن ایـــن نیازهـــا، کشـــور را از واردات ایـــن محصـــوالت 

کنـــد.  بی نیـــاز 

ـــوده  ـــتاندارد ب ـــان اس ـــرکت دارای نش ـــن ش ـــط ای ـــده توس ـــای گازی تولیدش ـــام المپ ه تم
ـــی دریافـــت  ـــرژی اتم ـــاوراء بنفـــش را از ســـازمان ان ـــر اشـــعه م ـــه حفاظـــت در براب و تأییدی
و  نـــور  آزمایشـــگاه های  مجهزتریـــن  از  یکـــی  شـــرکت  ایـــن  همچنیـــن  کرده انـــد. 
ـــر کیفیـــت محصـــوالت  ـــر نظـــارت ب ـــار دارد؛ آزمایشـــگاهی کـــه عـــالوه ب اپتیـــک را در اختی
ـــه  ـــران و ارائ ـــی ای ـــتاندارد مل ـــه اس ـــدور پروان ـــوالت و ص ـــون محص ـــه آزم ـــدی، در زمین تولی
ـــاق عملکـــردی و ایمنـــی محصـــوالت و قطعـــات  ـــواع خدمـــات تســـت و بازرســـی انطب ان

صنعـــت روشـــنایی بـــا ســـازمان ملـــی اســـتاندارد همـــکاری می کنـــد.

• از راه اندازی خطوط تولید چراغ های LED برایمان بگویید.

ــوژی  ــای تکنولـ ــنایی و ارتقـ ــریع فـــن آوری در صنعـــت روشـ ــه تحـــوالت سـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
LED در جهـــان، ایـــن شـــرکت هـــم اقـــدام بـــه راه انـــدازی خطـــوط تولیـــد چراغ هـــای 
LED در دســـته ها و کاربردهـــای متنـــوع کـــرد. شـــرکت شهاب توشـــه از آغـــاز فعالیـــت 
ـــی را  ـــتانداردهای کیف ـــن اس ـــا آخری ـــق ب ـــوالت منطب ـــه محص ـــتمر و ارائ ـــود مس ـــود، بهب خ
همـــواره بـــه عنـــوان خـــط مشـــی خـــود مـــد نظـــر داشـــته و هم اکنـــون یکـــی از معـــدود 
 LED ــی ــای خیابانـ ــواع چراغ هـ ــن انـ ــرای تامیـ ــرو بـ ــد وزارت نیـ ــورد تاییـ ــرکت های مـ شـ
ـــرای شـــرکت های توزیـــع بـــرق سراســـر کشـــور اســـت کـــه توانســـته بخـــش قابـــل توجهـــی  ب
ـــر تحویـــل دهـــد.  ـــرای روشـــنایی معاب ـــد و ب ـــر تامیـــن کن ـــاز کشـــور را در ســـال های اخی از نی

ــر،  ــال اخیـ ــد سـ ــور و خاموشـــی های چنـ ــرژی در کشـ ــود انـ ــه بـــه مشـــکل کمبـ ــا توجـ بـ
جایگزینـــی چراغ هـــای گازی قدیمـــی بـــا چراغ هـــای جدیـــد LED از یـــک طـــرف راه 
ـــر  ـــر از منظ ـــوی دیگ ـــت و از س ـــرژی اس ـــرف ان ـــی در مص ـــرای صرفه جوی ـــبی ب ـــل مناس ح
بازگشـــت ســـرمایه در کوتاه مـــدت و مالحظـــات زیســـت محیطی کامـــال توجیه پذیـــر 
ـــام  ـــوص اهتم ـــن خص ـــر در ای ـــرکت توانی ـــود ش ـــنهاد می ش ـــاس پیش ـــن اس ـــر ای ـــت. ب اس

الزم را بـــه عمـــل آورد.
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نیروگاه طرشت چه افتخاراتی را در دوره های 
گذشته کسب کرده است؟

قبل از سال 93 رویکرد سازمان باالدستی برای ارزیابی 
شرکت های مدیریت تولید برق،  رویکرد آمادگی محور 
نیروگاه  اساس  این  بر  بود  اضطراری  خروج  بررسی  و 
خروج  پائین  درصد  و  باال  آمادگی  دلیل  به  طرشت 
معمواًل  و  کرده  کسب  خوبی  رتبه  همواره  اضطراری 
رتبه های اول تا سوم را کسب می کرد. از سال 93 به بعد 
منابع  شاخص های  براساس  ارزیابی  جدید،  رویکرد 
که ارزیابی عملکرد مدیران را در پی  انسانی و فنی شد 

داشت.
از جمله افتخارات نیروگاه طرشت می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
اجتماعی  مسئولیت  رویکرد  با  پایداری  نشان  اخذ   .1

بنگاه های اقتصادی
2. اخذ تندیس زرین چهره های ماندگار مدیریت ایران

3. اخذ گواهینامه سیستم مدیریت تکنولوژی بر اساس 
مدل فال در سطح نیروگاه ها 

4. کسب مدال برنز جایزه ملی مدیریت دانش 
5. کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی براساس 

 EFQM مدل
6. کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سطح وزارت نیرو 

در سال 95
7. اخذ گواهینامه های IMS  از سال 1389 تا کنون

چه  به  طرشت  نیروگاه  در  برق  تولید  میزان 
میزان بوده و برای تحقق این امر از چه روش هایی 

استفاده می شود؟ 
طرشت  نیروگاه  تولید   1398 سال  تا   1338 سال  از 
کثر  حدا بخاری  واحد  چهار  از  بهره برداری  بر  مبتنی 
نیروگاه  قدمت  و  است  بوده  مگاوات   40 میزان  به 
به  تاریخ  آن  از  می رسید.  سال   60 حدود  به  طرشت 
به  هم  هیتاچی  گازی  واحد  یک  از  بهره برداری  بعد 
مأموریت های این مجموعه اضافه شد و میزان تولید 
سال  مهرماه  از  کرد.  پیدا افزایش  مگاوات   62 به 
1399 نیز با اضافه شدن بهره برداری از نیروگاه سیکل 
ترکیبی شیروان به مأموریت های شرکت، بهره برداری 
از واحدهای سیکل ترکیبی نیز در دستور کار قرار گرفت 
و میزان تولید برق شرکت به حدود 1500 مگاوات در 

ساعت افزایش پیدا کرد.

خطری  شهر  مرکز  در  طرشت  نیروگاه  حضور 
کنین اطراف نیروگاه ندارد؟ برای سا

برای  گرفته شده  نظر  در  مکان   1333 سال  در 
از محدوده ی مسکونی تهران  ج  نیروگاه خار احداث 
ساختمان  اولین  با  زیادی  فاصله  و  شده بود  واقع 
تهران،  شهر  گسترش  با  ولی  داشته است  مسکونی 
تهران  شهر  مسکونی  بافت  داخل  در  حاضر  حال  در 
منزل  نزدیکترین  هم  حاضر  حال  در  البته  قراردارد؛ 
مسکونی با نیروگاه حدود 140 متر فاصله دارد. با این 
دلیل  به  طرشت  نیروگاه  بهره  برداری  شرکت  حال 
آالینده های  دارد،  عهده  بر  که  اجتماعی  مسئولیت 

مختلف محیط پیرامون نیروگاه را به صورت ساالنه 
صدا  میزان  سنجش  جمله    از  می کند،  اندازه گیری 
به  محل  نزدیک ترین  مجموعه)  شرقی  دیوار  در  که 
ع  موضو می شود.  اجرا  مسکونی(  ساختمان های 
از  که  است  آالینده هایی  میزان  سنجش  بعدی 
هم  آزمایش ها  این  ج می شوند.  خار نیروگاه  دودکش 
که  انجام می شود  بازه های زمانی فصلی و ساالنه  در 

خوشبختانه تا به امروز مشکلی گزارش نشده است.
مورد  طرشت  نیروگاه  در  موجود  گازی  ایستگاه های 
و  تقلیل  ایستگاه  مجموعه  در  است.  بعدی  مهم 
ایستگاه فشار وجودارد. البته خوشبختانه در این دو 
مورد هم استانداردهای موجود در بحث زلزله و انفجار 
گرفته شده و توسط شرکت  در ساختمان آن ها در نظر 

گاز بازرسی صورت گرفته است.

لطفا در خصوص HSE در مجموعه هم برای 
مخاطبان توضیح دهید.

برگزاری ادواری مانورهای مختلف، برگزاری معاینات 
پزشکی ادواری پرسنل بر اساس توصیه پزشک معتمد 
از دودکش ها در صورت  شرکت، انجام آالینده سنجی 
در مدار بودن واحدها و انجام خوداظهاری به صورت 
فصلی و ساالنه ازجمله موارد صورت گرفته توسط واحد 
که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر  می باشد.   HSE
واحدهای نیروگاه طرشت بر اساس دستورالعمل هیأت 
تنظیم بازار برق ایران حدود 5 تا 6 ماه از سال در مدار 

ج از مدار می باشند. هستند و در سایر ماه ها خار
لحاظ نیز  دیگری  مواردی  ایمنی  ارتقای  جهت 
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گفتگو با مهندس آهی، معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه طرشت

به دنبال بهره برداری از واحدهای سیکل ترکیبی محقق شد؛

ـــگاوات  ـــه 1۲00م ـــرکت ب ـــرق ش ـــد ب ـــش تولی افزای
ـــاعت در س

 ضمن معرفی تاریخچه تاسیس و راه اندازی 
نیروگاه طرشت، از چشم انداز تدوین شده برای 

آینده این نیروگاه بفرمایید. 

و  شده  آغاز   1333 سال  در  طرشت  نیروگاه  فعالیت 
و  شهریورماه   4 و   3 واحدهای  بهره برداری  شروع 
ع تولید  واحدهای 1و2 مهرماه 1338 بوده است. مجمو
ابتدایی فعالیت  نیروگاه در سال های  این  واحدهای 
که حدود نیمی از بار مصرفی  حدود 50 مگاوات بوده 
شهر تهران را تامین می کرده است. با توجه به استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه در مجموعه طرشت، سند 
مدیریت راهبردی نیز در نیروگاه تدوین و در این سند 
چشم انداز و ماموریت های شرکت مشخص شده است. 
کنده و  نیروگاه طرشت در بخش های تولید، تولید پرا

آموزش های سیموالتوری فعالیت دارد.
آخرین ویرایش سند مدیریت راهبردی شرکت در سال 
توسعه  و  اقتصادی  تولید  پذیرفته است.  صورت   98
کسب و کار شرکت وفق اسناد باالدستی در حال جریان 

بوده و افزایش راندمان تولید به میزان 13/5درصد در 
راهبردی  مدیریت  سند  براساس  دو ساله  زمانی  بازه 
مولدهای  جایگزینی  با  افزایش  این  است؛  متصور 
پایه گازسوز ُپربازده با دو واحد بخاری قدیمی عملیاتی 
قرارداد جایگزینی واحدهای  خواهدشد. در سال 99 
و  منعقدشد  ُپربازده  پایه گازسوز  مولدهای  با  قدیمی 
عملیات اجرایی این پروژه در مهرماه سال جاری شروع 

خواهدشد. 
کنده نیز مشارکت در توسعه انواع  چشم انداز تولید پرا
مقیاس کوچک)  مولدهای  مختلف  فناوری های 
سوخت فسیلی( در راستای برنامه های وزارت نیرو و 
شرکت توانیر و اشاعه رویکرد تولید برق ضمن بازیافت 
تلفات گرمایشی در راستای ارتقای بهره وری و صیانت 

از منابع انرژی وفق اسناد باالدستی است.
آموزش  حوزه ی  در  شرکت  چشم انداز  همچنین 
کشور  برق  صنعت  آینده  بر  اثرگذاری  سیموالتوری، 
آموزش های  مرکز  به عنوان  شرکت  جایگاه  تثبیت  و 

منطقه  سطح  در  شبیه سازی  رویکرد  با  نیروگاهی 
حوزه  در  سیموالتور  دو  دارای  مرکز  این  می باشد. 

نیروگاه های بخاری و سیکل ترکیبی است.

نیروگاه  برای  شده  گرفته  نظر  در  مشی  خط 
طرشت طی دهه آتی چگونه خواهد بود؟

سیکل  نیروگاه  از  بهره برداری  گذاری  وا به  توجه  با 
ترکیبی شیروان به شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت، 
از ابتدای مهر 99 ویرایش خط مشی سیستم مدیریت 
یکپارچه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب خط 
مشی در سال جاری، این خط مشی به نیروگاه سیکل 

ترکیبی شیروان و نیروگاه طرشت ابالغ شد.

کیفی در راستای بهره برداری اقتصادی نیروگاه با رویکرد افزایش راندمان با توجه به  کمی و  1. توسعه 
منافع کشور

کنده و بسترسازی برای استفاده از این فناوری ها در  2. مشارکت در توسعه انواع فناوری در تولید پرا
راستای برنامه های وزارت نیرو و توانیر 

3. ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان از طریق آموزش های نوین و همکاری گروهی
4. مشارکت و مشورت با پرسنل و احترام به شخصیت علمی و تجربیات ایشان 

5. برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور 
کار )عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی در ارتباط با منابع انسانی و تجهیزات و پیشگیری و  محیط 

کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش مصرف منابع( 
6. مدیریت دانش منابع در راستای تبدیل اطالعات به دانش کاربردی اعم از جمع آوری، ذخیره سازی و 
گسترش و به کارگیری و به روزرسانی و ایجاد دانش؛ به طوری که بتوان این دانش را به سادگی در اختیار 

دیگران قرار داد.
7. اثرگذاری بر آینده برقی کشور و تثبیت جایگاه شرکت به عنوان مرکز آموزش های تخصصی با توجه به 

بند یک خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت نیروگاه طرشت
گازسوز ُپربازده با دو واحد بخاری   انتظار می رود پس از اجرایی شدن پروژه جایگزینی مولدهای پایه 
آینده  در  و  حاصل شده  راندمان  در  درصدی   13/5 افزایش  شرکت،  چشم انداز  به  توجه  با  قدیمی 

واحدهای 3 و 4 نیز به همین صورت جایگزین شوند.

 سرفصل های خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان
ح ذیل است: به شر
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نيـــروگاه زرنـــد الگـــوی موفـــق كاهـــش 
ـــزات ـــازی تجهي ـــی  س ـــرف آب و داخل مص

نیروگاه حرارتی زرند؛
 اولین نیروگاه زغال سنگ سوز ایران

نیـــروگاه زرنـــد در شـــمال غربـــی اســـتان کرمـــان در مجـــاورت شهرســـتان زرنـــد 
واقـــع اســـت. مســـاحت ســـایت نیـــروگاه 19.5 هکتـــار بـــوده کـــه بـــا احتســـاب 
شـــهرک های آن بـــه 200 هکتـــار می رســـد. ایـــن نیـــروگاه شـــامل دو واحـــد 30 

ــد. ــتفاده می کننـ ــازوت اسـ ــوخت مـ ــه از سـ ــار اســـت کـ ــی بخـ ـ مگاوات

در اوایـــل ســـال 1347 طـــرح احـــداث نیروگاهـــی در دل کویـــر در شـــهر دیرپـــا و 
ــر تامیـــن انـــرژی  ــاد ایـــن نیـــروگاه، عـــالوه بـ ــاز شـــد. هـــدف از ایجـ کهـــن زرنـــد آغـ
ایـــن  معـــادن  زغالســـنگ  ســـوخت  از  اســـتفاده  ایـــران،  شـــرق  جنـــوب  بـــرق 
نـــوع ســـوخت  از دو  کـــه  بـــود  بـــه نوعـــی  اولیـــه آن  بـــود و طراحـــی  شهرســـتان 
ـــدا  ـــان ابت ـــادی از هم ـــل اقتص ـــه دالی ـــا ب ـــد؛ ام ـــازوت ( اســـتفاده کن ـــنگ و م )زغالس
در  نیـــروگاه  ایـــن  اول  واحـــد  اســـت.  شـــده  اســـتفاده  مـــازوت  ســـوخت  از  فقـــط 
اوایـــل ســـال 1352 و واحـــد دوم آن اواخـــر همـــان ســـال بـــه بهره بـــرداری رســـید. 

پیمانـــکار اصلـــی نیـــروگاه، شـــرکت اســـپی باتیگنـــول فرانســـه و بهره بـــردار آن 
اســـت. خوشـــبختانه  بـــوده  تاتـــا  اســـالمی شـــرکت هنـــدی  انقـــالب  از  قبـــل  تـــا 
بومـــی  و  داخلـــی  متعهـــد  متخصصـــان  توســـط  نیـــروگاه  ایـــن  انقـــالب  از  بعـــد 
مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفتـــه اســـت. در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه اهـــداف 
وزارت محتـــرم نیـــرو در امـــر خصوصی ســـازی نیـــروگاه زرنـــد از تاریـــخ 81/01/01 
بـــه منظـــور بهره بـــرداری از تاسیســـات نیروگاهـــی بـــه شـــرکت مدیریـــت تولیـــد 

ــت. ــام یافـ ــر نـ ــد تغییـ ــرق زرنـ بـ

ایرج امیری

مدیرعامل نیروگاه حرارتی زرند 

ــوپ درام دار  ــوع واترتیـ ــان از نـ M.A.N  آلمـ ــرکت  ــاخت شـ ــروگاه سـ ــای نیـ بویلرهـ
ســـاعت  در  بخـــار  تـــن   135 کـــدام  هـــر  ظرفیـــت  و  طبیعـــی  سیرکوالســـیون  بـــا 
ســـوئیس   ESCHER WYSS شـــرکت  ســـاخت  نیـــروگاه  توربین هـــای  اســـت. 
بـــر  دور   3000 بـــا  طبقـــه   12 و  تک ســـیلندر  تک پوســـته ای،  ضربـــه ای،  نـــوع  از 

هســـتند. کیلـــووات   30000 تـــوان  و  دقیقـــه 

 JEUMONT SCHINEIDER شـــرکت  ســـاخت  آن  کســـایترهاي  ا و  ژنراتورهـــا   
ـــت.  ـــر اس ـــت آمپ ـــایتر 211کیلوول کس ـــر و ا ـــت آمپ ـــور37 مگاول ـــدرت ژنرات ـــه و ق فرانس

ــرو 132کیلوولـــت از  ــال نیـ ــق یـــک پســـت انتقـ ــي از طریـ ــرژی الکتریکـ ــال انـ انتقـ
نـــوع باســـبار دوبـــل کـــه دارای 2 دســـتگاه ترانســـفروماتور 11/132 کیلوولـــت و 2 
ــط 9-132  ــدر خـ ــدر )4 فیـ ــت و 14 فیـ ــفورماتور 132/20  کیلوولـ ــتگاه  ترانسـ دسـ
فیـــدر 20 کیلوولـــت و  1 فیـــدر کوپـــالژ 20 و 1 فیـــدر کوپـــالژ132( اســـت کـــه بـــرق 
تولیـــدی نیـــروگاه را بـــه شـــبکه سراســـری و شـــبکه بـــرق زرنـــد منتقـــل می کنـــد. 
اســـپی  شـــرکت  ســـاخت  تـــر،  خنک کـــن  بـــرج  نـــوع  از  نیـــز  آن  خنک کـــن  بـــرج 

باتیگنـــول فرانســـه اســـت.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقمصاحـــبه

یعقوب روحی
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق تهران

مدیر عامل 

: تهـــران  بـــرق  نیـــروی  تولیـــد  شـــرکت 

بازنشستگی واحدهای  
قدیمی  نیروگاه های 

تهران

تولیـــد  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  روحـــی  یعقـــوب 
نیـــروی بـــرق تهـــران در مـــورد تاریخچـــه تشـــکیل 
ــات  ــران و اقدامـ ــرق تهـ ــروی بـ ــد نیـ ــرکت تولیـ شـ
ــام رســـیده چنیـــن بیـــان نمـــود: مهـــم بـــه انجـ

ــال  ــاه سـ ــفند مـ ــران در اسـ ــرق تهـ ــروی بـ ــد نیـ ــرکت تولیـ شـ
 1500 ســـرمایه  بـــا  وزیـــران  هیئـــت  مصوبـــه  طـــی   1394
میلیـــارد ریـــال شـــامل نیروگاه هـــای ری، بعثـــت و طرشـــت 
واحـــد   29 مذکـــور  نیـــروگاه  ســـه  در  کـــه  گردیـــد  تشـــکیل 

نیروگاهـــی در مجمـــوع بـــا ظرفیـــت اســـمی 
می باشـــند. فعـــال  مـــگاوات   1076

بـــا توجـــه بـــه قدمـــت نیروگاه هـــای تحـــت 
از  ناشـــی  بـــاالی  فرســـودگی  و  پوشـــش 
ــه  ــتیابی بـ ــدم دسـ ــا و عـ ــر واحدهـ ــول عمـ طـ
نیـــاز  مـــورد  یدکـــی  قطعـــات  و  تجهیـــزات 
در واحدهـــای قدیمـــی ناشـــی از رده خـــارج 
واحدهـــا،  نـــوع  ایـــن  تولیـــد  خـــط  شـــدن 
تهـــران  بـــرق  نیـــروی  تولیـــد  شـــرکت 
ــای  ــای نیروگاه هـ ــازی و احیـ ــنهاد نوسـ پیشـ
ـــی  ـــادر تخصص ـــرکت م ـــه ش ـــت را ب ری و طرش
دار  )ســـهام  حرارتـــی  بـــرق  نیـــروی  تولیـــد 

نمـــود.  ارائـــه  شـــرکت(  اصلـــی 

ــروگاه  ــد در نیـ ــرر شـ ــرکت مقـ ــنهادی شـ ــرح پیشـ ــاس طـ براسـ
طرشـــت طـــی دو فـــاز واحدهـــای بخـــار قدیمـــی جمـــع آوری 
ـــن  ـــوز )گازی( جایگزی ـــت درون س ـــم ظرفی ـــای ه ـــا واحده و ب
ـــاز اول  ـــرارداد  ف ـــده ق ـــام ش ـــه انج ـــاس مناقص ـــه براس ـــد ک گردن
آن بـــا قـــرارگاه خاتـــم منعقـــد و در ابتـــدای پاییـــز ســـال 1400 
ـــد  ـــاالی 48 درص ـــان ب ـــا راندم ـــی ب ـــد 9/7 مگاوات ـــب 6 مول نص
شـــروع و در خـــرداد مـــاه ســـال 1401 بـــه بهره بـــرداری می رســـد 
کـــه بـــا انجـــام ایـــن فـــاز دو واحـــد از واحدهـــای قدیمـــی 

نیـــروگاه طرشـــت از رده خـــارج می شـــود.

مدیرعامـــل شـــرکت تولیـــد نیـــروی بـــرق تهـــران در 
ـــب  ـــود حس ـــالم نم ـــز اع ـــروگاه ری نی ـــازی نی ـــاره نوس ب
هماهنگی هـــای بعمـــل آمـــده و توافقـــات انجـــام 
شـــده بـــرای نوســـازی نیـــروگاه ری، بـــا توجـــه بـــه 
ـــل  ـــت بالفص ـــو ول ـــت 230 کیل ـــوب پس ـــرایط نامطل ش
نیـــروگاه مقـــرر شـــد در فـــاز اول ســـاخت یـــک پســـت 
GIS بـــا 7 فیـــدر خروجـــی )بـــرای 7 خـــط انتقـــال 

موجـــود( و 4 فیـــدر ورودی بـــرای اتصـــال 
کـــه  پذیـــرد  انجـــام  جدیـــد  واحدهـــای 
حســـب قـــرارداد منعقـــده بـــا شـــرکت مپنـــا 
ایـــن امـــر اجرایـــی شـــده و در حـــال انجـــام 
می باشـــد. آقـــای روحـــی همچنیـــن اعـــالم 
نمـــود کـــه همزمـــان بـــا ســـاخت پســـت 
انتخـــاب  جهـــت  الزم  اقـــدام  بالفصـــل 
طـــرف  از  نیـــروگاه  ســـاخت  پیمانـــکار 
شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی 
بـــرق حرارتـــی در حـــال انجـــام اســـت کـــه 
عملیـــات   1401 ســـال  در  مـــی رود  امیـــد 
ـــردد.  ـــز شـــروع گ ـــروگاه نی ـــاخت نی اجرایـــی س

مدیرعامـــل شـــرکت تولیـــد نیـــروی بـــرق 
بـــه ســـاخت  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  تهـــران در 
ـــور عظیـــم  داخـــل و نصـــب یـــک دســـتگاه الکتروموت
بویلـــر فیـــد پمـــپ )بـــا قـــدرت 2/2 مـــگاوات و ولتـــاژ 
واحـــد 82/5  توربیـــن  روتـــور  و  ولتـــی(  کیلـــو   2/4
ــرای  ــت بـ ــروگاه بعثـ ــار نیـ ــای بخـ ــی واحدهـ مگاواتـ
ـــرد  ـــان ک ـــود و خاطرنش ـــاره نم ـــور اش ـــار در کش ـــن ب اولی
ـــداری  ـــظ پای ـــر حف ـــالوه ب ـــم ع ـــر مه ـــن ام ـــام ای ـــا انج ب
تولیـــد، از خطـــرات احتمالـــی ناشـــی از بریـــدن شـــفت 
توربیـــن )بدلیـــل وجـــود تـــرک در شـــفت اصلـــی( 
بـــا  بحمـــداهلل  واحـــد  و  آمـــد  بعمـــل  جلوگیـــری 
ـــت. ـــرار گرف ـــدار ق ـــری در م ـــان حداکث ـــت اطمین ظرفی

ــران  ــرق تهـ ــروی بـ ــد نیـ ــرکت تولیـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
افـــزود: براســـاس شـــرایط نیـــاز شـــبکه و ضـــرورت 
افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد در نیروگاه هـــای منطقـــه 
در ســـال 1399 بمنظـــور گـــذر از پیـــک تابســـتان 
ســـال 1400 اقدامـــات مؤثـــری انجـــام پذیرفتـــه کـــه 
اساســـی  تعمیـــرات  انجـــام  بـــر  عـــالوه  می تـــوان 
واحـــد نیروگاهـــی نصـــب سیســـتم مدیـــا در واحـــد 
مـــگاوات   3 کـــه  طرشـــت  نیـــروگاه  مگاواتـــی   25
افزایـــش تولیـــد را در پـــی داشـــته و انجـــام عملیـــات 
ـــگاوات  ـــا 20 م ـــه ب ـــی ری ک ـــد 32 میتسوبیش RI واح

را  می گردیـــد  بهره بـــرداری  تولیـــد  محدودیـــت 
اشـــاره نمـــود )بـــا انجـــام عملیـــات Ri محدودیـــت 

ــد.( ــع گردیـ ــگاوات مرتفـ ــزان 20 مـ ــه میـ ــد بـ واحـ

وی در پایـــان اشـــاره نمـــود ، شـــرکت تولیـــد نیـــروی 
قدمـــت  و  فرســـودگی  علیرغـــم  تهـــران  بـــرق 
واحدهـــای نیروگاه هـــای ری ، بعثـــت و طرشـــت 
ایجـــاد  بـــا  توانســـته  پیـــش رو ،  چالش هـــای  و 
فضـــای همدلـــی و انگیزشـــی بیـــن همـــکاران و 
مدیـــران نیروگاه هـــا بـــا آمادگـــی کامـــل در پیـــک 
تابســـتان ســـال جـــاری کـــه عمـــاًل از اردیبهشـــت 
مـــاه شـــروع شـــده و تاکنـــون ادامـــه دارد فعالیـــت 
ـــه  ـــد و ب ـــرژی تولی ـــت ، ان ـــر قابلی ـــا حداکث ـــوده و ب نم
شـــبکه سراســـری تزریـــق نمایـــد کـــه بـــه همیـــن 
جهـــت از همراهـــی و تـــالش بی وقفـــه همـــکاران 
نیروگاهـــی و شـــرکت تولیـــد نیـــروی بـــرق تهـــران 
بـــا  اســـت  امیـــد  و  می گـــردد  تقدیـــر  و  قدردانـــی 
ســـعی و همـــت مجموعـــه ضمـــن انجـــام بموقـــع  
تعمیـــرات پیش بینـــی شـــده حداکثـــری آمادگـــی 
ـــد .  ـــم آی ـــی فراه ـــال ات ـــتان س ـــار تابس ـــک ب ـــرای پی ب
اینجانـــب توفیـــق روز افـــزون کلیـــه همـــکاران را از 

درگاه حضـــرت حـــق آرزو منـــدم .
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شده، از جمله دارا بودن ماشین آتش نشانی و رایزنی 
با نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی و بازدید آنها از 
مجموعه و ارسال نتیجه بازدید و اعالم نقاط ضعف 
و قدرت مجموعه، اخذ تأییدیه ایمنی از شرکت های 
مورد تایید اداره کار در خصوص مسائل آتش نشانی و 
ایمنی و در نظر گرفتن شیرهای هیدرانت در نیروگاه. 
ع در نیروگاه ده شیر هیدرانت وجود دارد؛  در مجمو

گازی جدید، دو شیر در  دو شیر در واحد 
کنار  در  شیر  یک  نیروگاه،  شمالی  ضلع 
نیروگاه.  محوطه  در  شیر  پنج  و  انبار 
دو  تعیین   HSE واحد  اقدامات  ازجمله 
ساختمان های  اطراف  در  امن  محل 
طرشت  نیروگاه  ساختمان  و  اداری 
می باشد. در زمان در مدار بودن واحدها، 
مجوز  با  حتمًا  صادره  کارهای  دستوِر 
واحد HSE قابلیت اجرایی پیدامی کند. 
فصل  و  واحدها  بودن  ج  خار زمان  در 
تعمیرات  ادارات  روسای  تعمیرات، 
قبل  روِز  از  را  کاری  ایستگاه های  نیز 
تکمیل  طریق  از  و  تعیین نموده 
واحد  اطالع  به  مشخص شده  فرم های 

HSE رسانده و تمهیدات مقتضی برای ایمن سازی 
ضریب  دلیل  همین  به  صورت می پذیرد،  کارگاه 
می باشد. صفر  طرشت  نیروگاه  در  حادثه  شدت 

در  نگهداری  و  تعمیرات  حوزه  در  اقدامات 
چه  توسط  و  صورت  چه  به  طرشت  نیروگاه 

کسانی انجام می شود؟
توجه  با  هرساله  طرشت  نیروگاه  در  تعمیراتی  برنامه 
به سوابق قبلی تعمیرات برای واحدهای مختلف به 
صورت پیشنهادی به سازمان باالدستی ارائه می شود 
و سازمان باالدستی در زمان مقرر پس از بررسی برنامه ها 
و هماهنگی با مدیریت شبکه، برنامه را نهایی می کند 

برنامه،  این  ابالغ  از  پس  می کند.  ابالغ  نیروگاه  به  و 
برنامه تفصیلی تعمیرات از طریق معاونت مهندسی و 
برنامه ریزی به واحدهای تحت امر و ادارات تعمیرات 

اطالع رسانی می گردد.
هرساله در انتهای فصل بهره برداری )اواخر شهریورماه( 
به  بهره برداری  امور  از  استخراج شده  دیفکت های 
تفکیک واحدها اخذ می شود و در دفتر فنی و پس از 

بررسی، تدوین شده و به ادارات تعمیرات ابالغ می شود. 
در طی فرایند تعمیرات اساسی، توربو ژنراتور دمونتاژ و 
تعمیرات در یک بازه 40 تا 50 روزه اجرا و سپس مونتاژ 
می شود. تمامی این تعمیرات توسط پرسنل نیروگاه 
انجام شده و در موارد بسیارخاص برون سپاری می شود. 

 تولید برق و نگهداری سیستم ها در شرایط 
کرونا به چه صورت بوده و آیا کرونا تاثیری بر این 

امر داشته است؟

در  کشور  در  کرونا  پاندمی  شروع  زمان  در 
نیروگاه  واحدهای  تمامی   98 زمستان 

ج بودند. با شروع فصل بهره برداری  طرشت از مدار خار
کرونا در داخل شرکت  در اردیبهشت 99 جلسه ستاد 
تشکیل و با توجه به دستورالعمل های سازمان های 
باالدستی موارد مرتبط به مجموعه ابالغ شد. ازجمله 
اطالع  پرسنل  به  مختلف  روش های  از  که  مواردی 
داده شد؛ ممنوعیت خوردن صبحانه دسته جمعی، 
اجباری بودن استفاده از ماسک در تمام ساعات کاری 
در محوطه و داخل اتاق ها، ضدعفونی کردن 
و گندزدایی سطوح و اتاق ها به صورت مرتب 
و نوبتی بود که رعایت پروتکل های ابالغی 
مورد  پایش می شود.   HSE واحد  طریق  از 
دیگر که با نظارت واحد HSE در شرکت انجام 
کثر  شده، حذف جلسات حضوری و برگزاری ا

جلسات به صورت آنالین است.

برای گسترش و بازسازی نیروگاه چه 
کارهایی انجام شده است؟

شرکت  وقت  مدیرعامل   93 سال 
بهره برداری نیروگاه طرشت موفق به جلب 
بخش  در  وقت  وزیر  محترم  معاون  نظر 
راه اندازی یک واحد  و  برای نصب  انرژی 

توربین گازی هیتاچی در نیروگاه شد.

اواخر سال 94 تجهیزات مرتبط به نیروگاه طرشت 
شد.  آغاز  مرتبط  امور  انجام  برای  رایزنی  و  منتقل 
در این راستا با عقد قرارداد با پیمانکاران مختلف و 
مشاور، عملیات عمرانی نصب و راه اندازی در سال 
95 آغاز شد و در مرداد 98 به اتمام رسید. برنامه های 
جمله  از  که  وجوددارد  بازسازی  جهت  در  دیگری 
ُپربازده  پایه گازسوز  مولدهای  جایگزینی  قرارداد 
در  مقرر شد  و  بخاری می باشد   قدیمی  واحد  دو  با 
 1401 پیک  شروع  از  قبل  و  آغاز   1400 پیک  پایان 

پایان پذیرد.
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اهداف شركت مديريت توليد برق زرند: 
شـــرکت مدیریـــت تولیـــد بـــرق زرنـــد در راســـتای تعالـــی ســـازمانی بـــر 
را  اهـــداف ذیـــل  نیـــرو  EFQM و سیاســـت های وزارت  مـــدل  اســـاس 

اســـت: داده  قـــرار  خـــود  برنامه هـــای  ســـرلوحه 

1. تداوم و استمرار تولید انرژی الکتریکی

2. جلوگیری از نوسانات انرژی تولیدی

راندمـــان  افزایـــش  و  منابـــع  از  بهینـــه  اســـتفاده  و  بهینه ســـازی   .3
تولیـــد و  بهره بـــرداری 

4. توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای تولید برق

ـــرفت و  ـــتای پیش ـــات در راس ـــش و تحقیق ـــوزش، پژوه ـــر آم ـــعه ام 5. توس
ـــرق ـــد ب ـــود تولی بهب

ـــازار  ـــت های ب ـــن سیاس ـــر گرفت ـــا در نظ ـــا ب ـــردن فعالیت ه ـــادی ک 6. اقتص
ـــرق ب

7. پیشگیری از بروز آالینده های زیست محیطی

8. تامیـــن محیـــط ایمـــن بـــرای کارکنـــان و تمامـــی ذینفعـــان و حفـــظ 
ســـالمتی آنـــان. 

ایـــن شـــرکت بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه اهـــداف فـــوق از اســـتانداردهای 
 ISO9001 و   OHSAS 18001 : 1999 ، ISO 14001 : 2004
2000: تحـــت عنـــوان اســـتانداردهای مدیریـــت کیفیـــت، ایمنـــی و 

می کنـــد.  اســـتفاده  زیســـت محیطی 

ـــق  ـــا طب ـــرداری واحده ـــع و بهره ب ـــرات به موق ـــت تعمی ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب
ـــرات  ـــی، تعمی ـــش آمادگ ـــر آن در افزای ـــرر و تاثی ـــد مق ـــتانداردها و در موع اس
دوره ای واحدهـــا هرســـاله در دو نوبـــت و در فصـــول بهـــار و پاییـــز بـــه 
کاهـــش خروج هـــای اضطـــراری صـــورت  پایـــداری واحدهـــا و  منظـــور 
می گیـــرد. ایـــن امـــر باعـــث شـــده اســـت در ســـه ماهه تابســـتان 1400 بـــا 
ــرق و  ــرف بـ ــدی مصـ ــد 10درصـ ــوا و رشـ ــابقه هـ ــای بی سـ ــه گرمـ ــه بـ توجـ
ـــرداری و  ـــت بهره ب ـــا، وضعی ـــروس کرون ـــی از وی ـــکالت ناش ـــن مش همچنی
ضریـــب آمادگـــی نیـــروگاه در باالتریـــن میـــزان و بـــا کمتریـــن نـــرخ خـــروج 
اضطـــراری نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه قبـــل باشـــد. نیـــروگاه تاکنـــون 
موفـــق بـــه تولیـــد 158 میلیـــون کیلـــووات ســـاعت انـــرژی شـــده اســـت.  

ـــند و از  ـــد باش ـــدار تولی ـــادی در م ـــول و ع ـــور معم ـــه ط ـــا ب ـــه واحده چنانچ
طـــرف دیســـپاچینگ بـــا توجـــه بـــه دســـتورالعمل هیئـــت تنظیـــم بـــازار 
ـــی  ـــه محدودیت ـــود و هیچ گون ـــال نش ـــبکه اعم ـــاز ش ـــدم نی ـــه ع ـــرق برنام ب
ــا  از طـــرف شـــبکه و دیســـپاچینگ اعمـــال نشـــود، توانایـــی تحویـــل تـ
حـــدود 390 میلیـــون کیلووات ســـاعت انـــرژی بـــه شـــبکه سراســـری را 

خواهـــد داشـــت.

و  تجهیـــزات  بهینه ســـازی  داخـــل،  ســـاخت  بـــه  توجـــه  نیـــروگاه  در 
سیســـتم هـــا، کاهـــش مصـــرف انـــرژی و اســـتفاده از تخصـــص و تـــوان 

نیروهـــای بومـــی از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار 
تحقیقـــات،  کمیته هـــای  وجـــود  کـــه  اســـت 
ســـاخت داخـــل، پیشـــنهادات، بهینه ســـازی 
مصـــرف انـــرژی و مدیریـــت تغییـــرات، دانـــش 
و... نشـــان از ایـــن واقعیـــت دارد. از نمونه هـــای 
ـــوان  ـــص و ت ـــان و تخص ـــه کارکن ـــه ب ـــم توج مه
داخلـــی، اجـــرای 13 پـــروژه تحقیقاتـــی توســـط 
جهـــت  در  نیـــروگاه  کارکنـــان  و  کارشناســـان 
ـــش  ـــی و افزای ـــش آلودگ ـــان و کاه ـــش راندم افزای
قطعـــات،  ســـاخت  همچنیـــن  و  بهـــره وری  
ســـاخت  تجهیـــزات،  بهینه ســـازی  و  تغییـــر 
ســـاخت  توربیـــن،  گلنـــد  اســـتریپ  لیـــف 
ســـوخت  ســـه محوره  اســـکرو  پمپ هـــای 
کندانســـور،  جوینـــت  ســـاخت  بویلرهـــا، 
و  توربیـــن  برنجـــی  ســـیل های  ســـاخت 
هیتـــر فشـــار قـــوی ســـیکل، پره هـــای ثابـــت 
توربیـــن،   LP پوســـته  توربیـــن،  متحـــرك  و 
ســـاخت  فایبـــرگالس،  تنوره هـــای  و  فـــن 
ـــزات  ـــواع تجهی ترانســـمیترهای ســـطح درام، ان
ابـــزار دقیـــق و اجـــرای سیســـتم های کنتـــرل 
بویلـــر، تجهیـــزات  توربیـــن   مانیتورینـــگ  و 
اندازه گیـــری الکتریکـــی، کارت هـــای کنتـــرل و 

اســـت. ژنراتـــور  شـــینه های 

و  زیســـت  محیـــط  از  حمایـــت  جهـــت  در 
کمـــک بـــه بهبـــود وضعیـــت زیســـت محیطی 
خریـــد،  کـــه  پذیرفتـــه  صـــورت  اقداماتـــی 
ــن  ــتم پایـــش آنالیـ ــدازی  سیسـ نصـــب و راه انـ
گازهـــای  آالیندگـــی  میـــزان  اندازه گیـــری 
خروجـــی از دودکـــش بویلرهـــای نیـــروگاه بـــه 
دسترســـی  جهـــت  نرم افـــزار  نصـــب  همـــراه 
شـــرکت  و  زیســـت  محیـــط  اداره  آنالیـــن 
مادرتخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی بـــه 
ـــزان  ـــش می ـــرل و کاه ـــرای کنت ـــات ب ـــن اطالع ای
آالیندگی هـــا، ایجـــاد گلخانـــه جهـــت تولیـــد 
گل و نهـــال مـــورد نیـــاز فضـــای ســـبز نیـــروگاه 
مطالعـــات  انجـــام  ســـبز،  فضـــای  توســـعه  و 
ســـاختار  اســـتقرار   ، بویلرهـــا  کـــردن  گازســـوز 
پزشـــکی  معاینـــات  انجـــام   ،HSE ســـازمانی 
بهره بـــرداری  و  ســـاخت  و  کارکنـــان  ســـالیانه 
از تصفیه خانـــه فاضـــالب از مـــوارد بااهمیـــت 

توجـــه بـــه محیـــط زیســـت بـــوده اســـت.

بـــا توجـــه بـــه خشکســـالی های اخیـــر کشـــور 

آب،  مشـــکالت  و  زرنـــد  منطقـــه  به ویـــژه  و 
نیـــز  مصرفـــی  آب  کاهـــش  خصـــوص  در 
گرفتـــه  صـــورت  اقداماتـــی  و  برنامه ریزی هـــا 
و  خـــام  آب  مصـــرف  کاهـــش  می تـــوان  کـــه 
کاهـــش درینـــاژ پســـاب بـــه محیـــط زیســـت 
و احـــداث تصفیه خانـــه فاضـــالب را نـــام بـــرد 
میلیـــارد   25 طـــرح  ایـــن  اجـــرای  بـــرای  کـــه 
ـــط  ـــر خ ـــرای 1کیلومت ـــا اج ـــد و ب ـــه ش ـــال هزین ری
ــال و تصفیـــه  ــرای جمـــع آوری، انتقـ ــال بـ انتقـ
ســـاالنه 200 هـــزار مترمکعـــب در ســـال پســـاب 
اقـــدام  مطلـــوب  کیفیـــت  بـــا  تصفیه شـــده 
فاضـــالب  تصفیـــه  هم اکنـــون  اســـت.  شـــده 
ـــتفاده  ـــت اس ـــاعت جه ـــب در س ـــا 15 مترمکع ب
در فضـــای ســـبز و ســـیکل نیـــروگاه در حـــال 
ـــه 30  ـــك ب ـــده ای نزدی ـــه در آین ـــت ک ـــت اس فعالی
ــید. ــد رسـ ــاعت خواهـ ــب در سـ ــا 40 مترمکعـ تـ

ـــتفاده  ـــن و اس ـــرج خنک ک ـــازی ب ـــم و بازس ترمی
باعـــث  ضدخوردگـــی  و  ضدرســـوب  مـــواد  از 
کاهـــش درینـــاژ و در نهایـــت کاهـــش شـــاخص 
سوراخ شـــدگی  میـــزان  کاهـــش  آب،  مصـــرف 
در  رســـوب گذاری  کاهـــش  و  کندانســـورها 
آنهـــا می شـــود کـــه باعـــث افزایـــش راندمـــان 
و کاهـــش تعـــداد خـــروج واحدهـــا شـــده اســـت. 
ـــه  ـــر ب همچنیـــن تغییـــر شـــیوه شستشـــوی بویل
روش  قلیاشـــویی باعـــث کاهـــش مصـــرف آب 
بـــه نصـــف میـــزان قبـــل و در نتیجـــه تمیـــز 
ـــر و  ـــان بویل ـــش راندم ـــر و افزای ـــر بویل ـــدن بهت ش

ــت. ــده اسـ ــوخت شـ ــرف سـ کاهـــش مصـ

کاهـــش  جهـــت  اقـــدام  و  برنامه ریـــزی 
میـــزان خوردگـــی و رســـوب گذاری بـــا کنتـــرل 
شـــیمیایی دقیـــق بـــا توجـــه بـــه نامطلـــوب 
بهره بـــرداری  و  خـــام  آب  کیفیـــت  بـــودن 
ـــر  ـــول عم ـــش ط ـــتم RO و افزای ـــه از سیس بهین
ممبران هـــا بـــه بیـــش از 5 ســـال از اقدامـــات 
آب  مصـــرف  کاهـــش  جهـــت  در  اساســـی 

اســـت. نیـــروگاه 
همچنیـــن در خصـــوص صرفه جویـــی بخـــش 
انـــرژی اقداماتـــی از قبیـــل پایـــش مـــداوم مصـــرف 
و  المپ هـــا  جایگزینـــی  نیـــروگاه،  در  انـــرژی 
تجهیـــزات کم مصـــرف، ایجـــاد فضـــای ســـبز 
بـــه روش آبیـــاری نویـــن قطـــره ای و... صـــورت 

ــه اســـت. پذیرفتـ
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نيـــروگاه زرنـــد الگـــوی موفـــق كاهـــش 
ـــزات ـــازی تجهي ـــی  س ـــرف آب و داخل مص

نیروگاه حرارتی زرند؛
 اولین نیروگاه زغال سنگ سوز ایران

نیـــروگاه زرنـــد در شـــمال غربـــی اســـتان کرمـــان در مجـــاورت شهرســـتان زرنـــد 
واقـــع اســـت. مســـاحت ســـایت نیـــروگاه 19.5 هکتـــار بـــوده کـــه بـــا احتســـاب 
شـــهرک های آن بـــه 200 هکتـــار می رســـد. ایـــن نیـــروگاه شـــامل دو واحـــد 30 

ــد. ــتفاده می کننـ ــازوت اسـ ــوخت مـ ــه از سـ ــار اســـت کـ ــی بخـ ـ مگاوات

در اوایـــل ســـال 1347 طـــرح احـــداث نیروگاهـــی در دل کویـــر در شـــهر دیرپـــا و 
ــر تامیـــن انـــرژی  ــاد ایـــن نیـــروگاه، عـــالوه بـ ــاز شـــد. هـــدف از ایجـ کهـــن زرنـــد آغـ
ایـــن  معـــادن  زغالســـنگ  ســـوخت  از  اســـتفاده  ایـــران،  شـــرق  جنـــوب  بـــرق 
نـــوع ســـوخت  از دو  کـــه  بـــود  بـــه نوعـــی  اولیـــه آن  بـــود و طراحـــی  شهرســـتان 
ـــدا  ـــان ابت ـــادی از هم ـــل اقتص ـــه دالی ـــا ب ـــد؛ ام ـــتفاده کن ـــازوت ( اس ـــنگ و م )زغالس
در  نیـــروگاه  ایـــن  اول  واحـــد  اســـت.  شـــده  اســـتفاده  مـــازوت  ســـوخت  از  فقـــط 
اوایـــل ســـال 1352 و واحـــد دوم آن اواخـــر همـــان ســـال بـــه بهره بـــرداری رســـید. 

پیمانـــکار اصلـــی نیـــروگاه، شـــرکت اســـپی باتیگنـــول فرانســـه و بهره بـــردار آن 
اســـت. خوشـــبختانه  بـــوده  تاتـــا  اســـالمی شـــرکت هنـــدی  انقـــالب  از  قبـــل  تـــا 
بومـــی  و  داخلـــی  متعهـــد  متخصصـــان  توســـط  نیـــروگاه  ایـــن  انقـــالب  از  بعـــد 
مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفتـــه اســـت. در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه اهـــداف 
وزارت محتـــرم نیـــرو در امـــر خصوصی ســـازی نیـــروگاه زرنـــد از تاریـــخ 81/01/01 
بـــه منظـــور بهره بـــرداری از تاسیســـات نیروگاهـــی بـــه شـــرکت مدیریـــت تولیـــد 

ــت. ــام یافـ ــر نـ ــد تغییـ ــرق زرنـ بـ

ایرج امیری

مدیرعامل نیروگاه حرارتی زرند 

ــوپ درام دار  ــوع واترتیـ ــان از نـ M.A.N  آلمـ ــرکت  ــاخت شـ ــروگاه سـ ــای نیـ بویلرهـ
ســـاعت  در  بخـــار  تـــن   135 کـــدام  هـــر  ظرفیـــت  و  طبیعـــی  سیرکوالســـیون  بـــا 
ســـوئیس   ESCHER WYSS شـــرکت  ســـاخت  نیـــروگاه  توربین هـــای  اســـت. 
بـــر  دور   3000 بـــا  طبقـــه   12 و  تک ســـیلندر  تک پوســـته ای،  ضربـــه ای،  نـــوع  از 

هســـتند. کیلـــووات   30000 تـــوان  و  دقیقـــه 

 JEUMONT SCHINEIDER شـــرکت  ســـاخت  آن  کســـایترهاي  ا و  ژنراتورهـــا   
ـــت.  ـــر اس ـــت آمپ ـــایتر 211کیلوول کس ـــر و ا ـــت آمپ ـــور37 مگاول ـــدرت ژنرات ـــه و ق فرانس

ــرو 132کیلوولـــت از  ــال نیـ ــق یـــک پســـت انتقـ ــي از طریـ ــرژی الکتریکـ ــال انـ انتقـ
نـــوع باســـبار دوبـــل کـــه دارای 2 دســـتگاه ترانســـفروماتور 11/132 کیلوولـــت و 2 
ــط 9-132  ــدر خـ ــدر )4 فیـ ــت و 14 فیـ ــفورماتور 132/20  کیلوولـ ــتگاه  ترانسـ دسـ
فیـــدر 20 کیلوولـــت و  1 فیـــدر کوپـــالژ 20 و 1 فیـــدر کوپـــالژ132( اســـت کـــه بـــرق 
تولیـــدی نیـــروگاه را بـــه شـــبکه سراســـری و شـــبکه بـــرق زرنـــد منتقـــل می کنـــد. 
اســـپی  شـــرکت  ســـاخت  تـــر،  خنک کـــن  بـــرج  نـــوع  از  نیـــز  آن  خنک کـــن  بـــرج 

باتیگنـــول فرانســـه اســـت.
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هدف از تاسیس شرکت
از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال 1381 نسبت به صدور مجوز تاسیس شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایداری و استمرار تولید انرژی برق آبی استان، از مجموعه فنی مهندسی این شرکت برای پرورش منابع 

انسانی حرفه ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت آب و برق بهره مند گردد .

این شرکت با پشتوانه نزدیک به 50 سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی ، در سال 1382 بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از سهامداران دولتی و خصوصی 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 واگذاری 

سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  44 قانون اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

 زمینه های فعالیت شرکت
  نصب و راه اندازی نیروگاه ها

  بهینه سازی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها

  کارهای ساختمانی و تاسیساتی سد و نیروگاه

  بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

  انجام پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با استفاده از تکنیک های 
منظور  به  روغن  آنالیز  و  صداسنجی  ترموگرافی،  سنجی،  ارتعاش  

نگهداشت پیشگویانه

  احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

  احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانـه های آب

و  آب  تأسیسات  لوله  خطوط   اجرای  و  اندازی  راه  و  نصب  عملیات   
فاضالب

 تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات نیروگاهی، پست و شبکه، 
آب و فاضالب، نفت و گاز 

 عملیات ژئوتکنیک، حفاری و احیای زهکش ها

  ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و صنعتی

 تعمیر ، نگهداری ، تعمیرات اساسی و بهینه سازی دیزل ژنراتورهای 
برق اضطراری با توان باال

ـــفند،                     ـــان اس ـــوار فروردین،خیاب ـــتان، بل ـــواز، گلس آدرس: اه
نبش شـــهریور،  شـــماره 175               کد پســـتی: 6135954651 

تـلـفـن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046
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شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان
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آب  تولید  توان  درصدی   50 افزایش 
بندرعباس نیروگاه  شیرین کن های 

تولیـــد  تـــوان  افزایـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  مدیرعامـــل 
آب شـــیرین کن های ایـــن نیـــروگاه بیـــان کـــرد: بـــرای برطـــرف کـــردن مشـــکالت تولیـــد 
آب در آب شـــیرین کن های نـــوع  MED_TVC کـــه ســـه واحـــد از ایـــن نـــوع در نیـــروگاه 
وظیفـــۀ تولیـــد آب مقطـــر مـــورد نیـــاز واحدهـــای بخـــار نیـــروگاه حرارتـــی بندرعبـــاس 
بررســـی های  از  پـــس  آب،  تولیـــد  ناگهانـــی  کاهـــش  پـــی  در  دارنـــد،  عهـــده  بـــر  را 
ـــمارۀ 3  ـــمارۀ 1 و ش ـــای ش ـــرای واحده ـــروگاه ب ـــن نی ـــان ای ـــط متخصص ـــده توس انجام ش
بـــرای رفـــع مشـــکالت موجـــود برنامه ریـــزی شـــد و ایـــن برنامـــۀ کاری توســـط پرســـنل 
غیـــور نیـــروگاه بـــه طـــور شـــبانه روزی و در کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن بـــا موفقیـــت 

ــد. ــام شـ انجـ

ـــات  ـــیمی و ادارۀ تاسیس ـــرداری ش ـــگر بهره ب ـــان تالش ـــت کارکن ـــه هم ـــزود: ب ـــلیمی اف س
بـــاالی  و هوایـــی و همچنیـــن دمـــای  و آب  کاری  مکانیـــک در شـــرایط ســـخت 
ــا توجـــه بـــه شـــرایط  افکت هـــای آب شـــیرین کن و محـــدود بـــودن تعـــداد نفـــرات بـ
بیمـــاری کرونـــا، بـــا انجـــام موفـــق تعمیـــرات مذکـــور، بخـــش عمـــده ای از مشـــکالت 
تاثیـــر  تولیـــد واحدهـــا  رونـــد  تولیـــد در  افزایـــش  ایـــن  و  برطـــرف شـــد  تولیـــد آب 

بســـزایی دارد.

حســـین ســـلیمی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر ادامـــه داد: بـــا 
ـــاخت  ـــان کارگاه س ـــدی کارکن ـــه و توانمن ـــر تجرب ـــه ب تکی
ایـــن نیـــروگاه در بخـــش ســـاخت تعـــداد 600 قطعـــه 
ـــو  از جملـــه دو قطعـــۀ بـــزرگ و ســـنگین باترفـــالی ول
خنـــک  آب  پمـــپ  کیســـینگ  دیسشـــارژ  و  اینـــچ   60
نیـــروگاه مـــورد ســـاخت و بازســـازی قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ـــوع  ـــا مجم ـــدی و ب ـــد تولی ـــا 6 واح ـــاس ب ـــروگاه بندرعب نی
نیـــروگاه  بزرگتریـــن  ســـاعت  مـــگاوات   1320 ظرفیـــت 
پایـــدار  تولیـــد  و ضمـــن  اســـت  کشـــور  شـــرق  جنـــوب 
انـــرژی حیاتـــی بـــرق و پشـــتیبانی از شـــبکۀ سراســـری، 
بخشـــی از قطعـــات مـــورد نیـــاز خـــود را بـــا تکیـــه بـــر 
دانـــش، تجربـــه و تخصـــص کارکنـــان خـــود طراحـــی 

کـــرده و مـــورد ســـاخت و بازســـازی قـــرار می دهـــد.

مدیرعامـــل نیـــروگاه بندرعبـــاس بـــا اشـــاره بـــه طراحـــی 
و ســـاخت دیسشـــارژ کیســـینگ پمـــپ آب خنک کـــن در 
نیـــروگاه بندرعبـــاس عنـــوان کـــرد: دیسشـــارژ کیســـینگ 
پمـــپ  مهـــم  اجـــزای  از  یکـــی  آب خنک کـــن  پمـــپ 
ـــان  ـــه همـــت و تـــالش کارشناس ـــه ب ـــن اســـت ک آب خنک ک
داخلـــی و تکیـــه بـــر توانایـــی شـــرکت های دانش بنیـــان 

از جنـــس اســـتنلس اســـتیل 316ســـاخته شـــد .

چالش هـــا  مهم تریـــن  از  یکـــی  افـــزود:  ســـلیمی 
محـــل  ســـاخت  کیســـینگ،  دیسشـــارژ  ســـاخت  در 

بـــود  دیسشـــارژ  روی  پمـــپ  یاتاقان هـــای  قرارگیـــری 
کـــه بـــا تـــالش و دانـــش متخصصـــان داخلـــی بـــا روش 
و روی  رســـید  تولیـــد  بـــه  ماشـــینکاری و جوشـــکاری 

شـــد. نصـــب  دیسشـــارژ 

کـــرد:  خاطرنشـــان  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  مدیرعامـــل 
در  موثـــری  و  حیاتـــی  نقـــش  آب خنک کـــن  پمـــپ 
تولیـــد بـــرق پایـــدار دارد و در هـــر یـــک ســـاعت 19500 
مترمکعـــب آب دریـــا را بـــه ســـمت کندانســـور و کولرهـــای 

می کنـــد. هدایـــت  آب خنک کـــن 

ـــینگ  ـــارژ کیس ـــاخت دیسش ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــلیمی ب س
بـــرای  بـــا وزن 12700 کیلوگـــرم  پمـــپ آب خنک کـــن  
اولیـــن بـــار در نیـــروگاه صـــورت گرفتـــه اظهـــار داشـــت: 
در راســـتای تکیـــه بـــر توانایـــی داخلـــی و تحقـــق شـــعار 
ـــابه  ـــۀ مش ـــه نمون ـــبت ب ـــی« نس ـــد داخل ـــت از تولی »حمای

خارجـــی 50درصـــد صرفه جویـــی ارزی داشـــته اســـت.

بـــه  اشـــاره  بـــا  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  مدیرعامـــل 
طراحـــی و ســـاخت باترفـــالی 60 اینـــچ خروجـــی پمـــپ 
کـــرد:  عنـــوان  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  در  آب خنک کـــن 
باترفـــالی ولـــو نوعـــی از شـــیرهای صنعتـــی اســـت کـــه 
ــدازی،  ــرای راه انـ ــته و بـ ــی داشـ ــرد چرخشـ حرکـــت ربع گـ
توقـــف و تنظیـــم جریـــان در صنعـــت مـــورد اســـتفاده 

می  گیـــرد. قـــرار 

 60 باترفـــالی  ســـاخت  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ســـلیمی 
همـــکاری  بـــا  آب خنک کـــن  پمـــپ  خروجـــی  اینـــچ 
شـــرکت های دانش بنیـــان ساخته شـــده، اظهـــار کـــرد: 
بـــا تکیـــه بـــر دانـــش متخصصـــان داخلـــی در طراحـــی 
جدیـــد از جنـــس اســـتینلس اســـتیل اســـتفاده شـــده و 
ــین کاری  ــۀ ورق کاری، ماشـ ــاخت بدنـ ــوژی سـ در تکنولـ
و دیســـک آن روش ریخته گـــری بـــه کار رفتـــه اســـت. 
از  پمـــپ آب خنک کـــن  اینـــچ خروجـــی   60 باترفـــالی 
ـــه  ـــت ک ـــرق اس ـــد ب ـــیکل تولی ـــم در س ـــیار مه ـــای بس ولوه
ـــیر  ـــردن مس ـــه ک ـــت ایزول ـــا جه ـــن ولوه ـــاز از ای ـــگام نی هن

آب ورودی بـــه کندانســـور اســـتفاده می شـــود.

ـــان  ـــط متخصص ـــی توس ـــه نیروگاه 600 قطع ـــازی  ـــاخت و بازس س
1400 ســـال  اول  پنج ماهـــه  در  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  بومـــی 

ـــی  ـــان بوم ـــط متخصص ـــی توس ـــۀ نیروگاه ـــازی 600 قطع ـــاخت و بازس ـــاس از س ـــروگاه بندرعب ـــل نی مدیرعام
ـــر داد. ـــال 1400 خب ـــۀ اول س ـــی در پنج ماه ـــزرگ صنعت ـــۀ ب ـــن مجموع ای

در  بندرعبـــاس  نیـــروگاه  مدیرعامـــل 
ـــرق  ـــی ب ـــروگاه حرارت ـــد: نی ـــادآور ش ـــان ی پای
بندرعبـــاس بزرگتریـــن نیـــروگاه جنـــوب 
شـــرق کشـــور اســـت کـــه نقـــش مهمـــی 
در تامیـــن بـــرق کشـــور و صنایـــع بـــزرگ 

اســـتان هرمـــزگان دارد.
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حسین سلیمی
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس

مطمئن  برق  تولید 
در  پایدار  همیشه  و 
بندرعباس نیروگاه 

حسین سلیمی، مدیرعامل نیروگاه بندرعباس  خبر داد:

آبـــی  نیروگاه هـــای  کـــه  شـــرایطی  در 
بارش هـــا  کمبـــود  دلیـــل  بـــه  کشـــور 
در ســـال گذشـــته و همچنیـــن ســـال 
جـــاری بـــا کمبـــود تولیـــد بـــرق روبـــه رو 
هســـتند، از نیـــروگاه بـــرق بندرعبـــاس 
بـــا  نیـــروگاه  ایـــن  کـــه  می رســـد  خبـــر 
تمـــام ظرفیـــت در مـــدار تولیـــد قـــرار دارد.

حســـین ســـلیمی، مدیرعامـــل نیـــروگاه بندرعبـــاس بیـــان 
کـــرد: نیـــروگاه بندرعبـــاس بـــه عنـــوان بزرگتریـــن نیـــروگاه 
بـــرق جنـــوب شـــرق کشـــور نقـــش مهمـــی در تولیـــد انـــرژی و 
ـــاز کشـــور و  ـــه نی ـــا توجـــه ب ـــرق کشـــور دارد و ب ـــداری شـــبکۀ ب پای
ـــتان،  ـــار تابس ـــک ب ـــان پی ـــرق در زم ـــاالی ب ـــرف ب ـــای مص تقاض
خوشـــبختانه چهـــار واحـــد بخـــار و دو واحـــد گازی بـــا ظرفیـــت 

کامـــل در مـــدار تولیـــد بـــرق قـــرار دارنـــد. 

ــاس پـــس  ــروگاه بندرعبـ ــار نیـ ــد دو بخـ ــزود: واحـ ــلیمی افـ سـ
بازســـازی  ضعیـــف،  فشـــار  توربیـــن  پره هـــای  تعویـــض  از 
پمپ هـــای فشـــار ضعیـــف و فشـــار قـــوی، تعویـــض، ترمیـــم 
و  کندانســـورها  تمیـــزکاری  بویلـــر،  لوله هـــای  بازســـازی  و 
مبدل هـــای حرارتـــی، کار روی سیســـتم خنک کننـــدۀ آب و 

ـــر و تعویـــض و ســـرویس ولوهـــای فشـــار قـــوی  حوضچـــۀ آبگی
ـــا موفقیـــت وارد مـــدار شـــد. ـــر ب و فشـــار ضعیـــف توربیـــن و بویل

مدیرعامـــل نیـــروگاه بندرعبـــاس ادامـــه داد: براســـاس اهـــداف 
از پیـــش تعییـــن شـــده و بـــرای افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد 
انـــرژی الکتریکـــی تـــا محـــدودۀ تـــوان نامـــی و همچنیـــن 
افزایـــش راندمـــان و کاهـــش آالینده هـــای زیســـت محیطی 
تعمیـــرات اساســـی واحـــد دو بخـــار، تمامـــی فرآینـــد ایـــن پـــروژه 
زیـــر نظـــر کارشناســـان، متخصصـــان و نیروهـــای پرتـــالش و 
ـــا  ـــن ب ـــت. همچنی ـــورت گرف ـــاس ص ـــروگاه بندرعب ـــد نی توانمن
ـــا  ـــروگاه و ب ـــار نی ـــد 2 بخ ـــی واح ـــرات اساس ـــن تعمی ـــان یافت پای
به کارگیـــری ایـــن واحـــد ظرفیـــت تولیـــد بـــرق بـــه 25 هـــزار و 

200 مـــگاوات ســـاعت در روز افزایـــش پیـــدا کـــرد.

ــازی  ــروگاه بندرعبـــاس ســـاخت و بازسـ مدیرعامـــل نیـ
قطعـــات و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز بـــه دســـت کارکنـــان 
متخصـــص داخلـــی را از دیگـــر اقدامـــات ایـــن نیـــروگاه 
بـــه  واحدهـــا  نگهـــداری  و  تعمیـــرات  عرصـــۀ  در 
منظـــور تـــداوم تولیـــد عنـــوان کـــرد و افـــزود: نیـــروگاه 
بندرعبـــاس نیروگاهـــی بـــا قدمـــت 41ســـاله اســـت کـــه 
ـــانی  ـــای انس ـــب نیروه ـــده صاح ـــث ش ـــوع باع ـــن موض ای
ارزشـــمندی  تخصص هـــای  و  باتجربـــه  توانمنـــد، 
ـــاهد  ـــان، ش ـــالش کارکن ـــت و ت ـــر هم ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ـــود ک ش
ــن  ــرق ایـ ــد بـ ــد تولیـ ــود رونـ ــا و بهبـ ــع محدودیت هـ رفـ

واحدهـــا در نیـــروگاه باشـــیم.

ــی ارزی  ــور صرفه جویـ ــرد: به منظـ ــح کـ ــلیمی تصریـ سـ
و جلوگیـــری از هدررفـــت منابـــع مالـــی در ســـال های 

گذشـــته، بازســـازی بیـــش از 1100 قطعـــه و تجهیـــزات 
نیـــروگاه  ایـــن  متخصصـــان  دســـت  بـــه  نیروگاهـــی 

انجـــام شـــد.

مدیرعامـــل نیـــروگاه بندرعبـــاس افـــزود: تـــداوم تولیـــد 
اصلـــی  پارامتر هـــای  ازجملـــه  هزینه هـــا  کاهـــش  و 
در بهـــره وری از نیروگاه هـــای تولیـــد بـــرق هســـتند و 
نیروگاهـــی تحـــت شـــرایط  بیشـــتر قطعـــات  کارکـــرد 
ســـخت کاری از قبیـــل درجـــه حـــرارت و فشـــار کاری 
اســـتهالک  و  آســـیب دیدگی  باعـــث  ســـیال  بـــاالی 
افتخـــارات  از  ایـــن قطعـــات می شـــود. یکـــی  بـــاالی 
نیـــروگاه در ســـال های اخیـــر، خودکفایـــی در زمینـــۀ 
ســـاخت قطعـــات نیروگاهـــی اســـت و ایـــن مهـــم در 
ســـایۀ حمایـــت از تولیـــد داخلـــی در نیـــروگاه بندرعبـــاس 

محقـــق شـــده اســـت.

مســـئول  مقـــام  ایـــن 
یـــادآور شـــد: در ایـــن زمینـــه صرفه جویی هـــای بســـیار 
بـــرگ  ساخته شـــده  قطعـــات  و  اســـت  شـــده  زیـــادی 
زرینـــی از افتخـــارات صنعـــت بـــرق هرمـــزگان؛ به ویـــژه 
نیـــروگاه  بـــرق هرمـــزگان و  شـــرکت مدیریـــت تولیـــد 

بـــه شـــمار می رونـــد. بندرعبـــاس 

قطعـــات  بازســـازی  و  به موقـــع  ســـلیمی عیب یابـــی 
آســـیب دیده و مســـتهلک در کوتاه تریـــن زمـــان را در 
فرآینـــد تولیـــد بـــرق ضـــروری دانســـت و گفـــت: ایـــن 
اقدامـــات در ســـایۀ همـــت جهـــادی و دانـــش بومـــی 
شـــده  انجـــام  کشـــورمان  و  متخصصـــان هرمزگانـــی 

ــت. اسـ

ــورد  ــزات مـ ــات و تجهیـ ــازی قطعـ ــاخت و بازسـ سـ
داخلـــی متخصـــص  کارکنـــان  توســـط  نیـــاز 
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رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: سید مهران اسدی

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقمصاحـــبه

54

14
00

ور 
هری

 ش
م  

سو
 و 

ت
س

ه بی
مار

ش

هدف از تاسیس شرکت
از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال 1381 نسبت به صدور مجوز تاسیس شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایداری و استمرار تولید انرژی برق آبی استان، از مجموعه فنی مهندسی این شرکت برای پرورش منابع 

انسانی حرفه ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت آب و برق بهره مند گردد .

این شرکت با پشتوانه نزدیک به 50 سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی ، در سال 1382 بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از سهامداران دولتی و خصوصی 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 واگذاری 

سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  44 قانون اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

 زمینه های فعالیت شرکت
  نصب و راه اندازی نیروگاه ها

  بهینه سازی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها

  کارهای ساختمانی و تاسیساتی سد و نیروگاه

  بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

  انجام پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با استفاده از تکنیک های 
منظور  به  روغن  آنالیز  و  صداسنجی  ترموگرافی،  سنجی،  ارتعاش  

نگهداشت پیشگویانه

  احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

  احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانـه های آب

و  آب  تأسیسات  لوله  خطوط   اجرای  و  اندازی  راه  و  نصب  عملیات   
فاضالب

 تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات نیروگاهی، پست و شبکه، 
آب و فاضالب، نفت و گاز 

 عملیات ژئوتکنیک، حفاری و احیای زهکش ها

  ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و صنعتی

 تعمیر ، نگهداری ، تعمیرات اساسی و بهینه سازی دیزل ژنراتورهای 
برق اضطراری با توان باال

ـــفند،                     ـــان اس ـــوار فروردین،خیاب ـــتان، بل ـــواز، گلس آدرس: اه
نبش شـــهریور،  شـــماره 175               کد پســـتی: 6135954651 

تـلـفـن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046

w w w. k h p i m c . c o m

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان
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انواع  بهینه سازی  و  تعمیراتی  خدمات  کلیه  ارایه   
الکتروپمپ ها و شیرآالت صنعتی

 بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه 
دز از 65  به 95 مگاوات

تخلیه  تجهیزات  و  شیرها  نصب  و  بخشی  عالج    
تحتانی سد دز  

شامل :   )CM( وضعیت  پایش  تست های  انجام    
آنالیز  و  ترموگرافی  سنجی ،  صوت  سنجی ،  ارتعاش 

روغن تجهیزات نیروگاه های برق آبی کشور

اساسی ،  تعمیرات  اندازی،  راه  نصب،  تهیه ،  طراحی،   
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری صنعت 

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

 بهینه سازی تجهیزات توربین ژنراتور واحد شماره 3 
نیروگاه سد شهید عباسپور 

مانیتورینگ  و  حفاظت  سیستم  اصالح   
شهید  سد  اول  نیروگاه  در  قدرت  ترانسفورماتورهای 

عباسپور

نیروگاه   2 شماره  واحد  استاتور  پیچ  سیم  تعمیر   
کوهرنگ

سقفی  جرثقیل های  انواع  اساسی  تعمیرات  انجام   
دروازه ای ،  موبایل و غیره 

توربین واحد شماره 7  تعمیراتی  اجرای طرح اصالحی   
نیروگاه سد شهید عباسپور بدون دمونتاژ واحد برای اولین 
بار در سطح نیروگاه های برق آبی کشور با لیفت هدکاور در 

جهت کاهش ریسک حمل روتور و زمان تعمیراتی 

  تعمیر و بازسازی سیم پیچ و هسته ژنراتور 250

مگاواتی واحد یک و 3 نیروگاه سد شهید عباسپور

  تعمیر و بازسازی کارت های الکترونیکی سیستم های 
کنترل PLC و تجهیزات الکترونیکی نیروگاهی 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقمصاحـــبه
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اهم اقدامـات انجام شده توسط شـرکت نصب، اهم اقدامـات انجام شده توسط شـرکت نصب، 
تعمیر و نگهداری نیروگاه های  برقابی خوزستانتعمیر و نگهداری نیروگاه های  برقابی خوزستان شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 

نیروگاه های برق آبی خوزستان

خوزستان آبی  برق  نیروگاه های  نگهداری  و  تعمیر   

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه درودزن استان 
فارس

   بازسازی و تعمیرات دریچه سرویس کالورت نیروگاه 
سد کرخه

کرج کبیر  امیر  نیروگاه  از  نگهداری  و  برداری  بهره   

خطوط  و  قوی  فشار  پست های  نگهداری  و  تعمیر   
انتقال در سطوح 132 ، 230 و 400 کیلوولت نیروگاه های 

خوزستان

آسیب  شینه  عدد   280 تعویض  و  اساسی  تعمیرات   
دیده از ژنراتور واحد 250 مگاواتی شماره 2 نیروگاه سد 

مسجدسلیمان

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه لتیان و کالن 
تهران 

 سرویس و نگهداری شبکه برق مجتمع بندری امام 
خمینی )ره(

استاندارد  کالیبراسیون  صالحیت  گواهینامه  دارای    
17025 برای نیروگاه ها و صنایع مختلف کشور 
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 سعید بهادیوند چگینی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

سعید بهادیوند چگینی،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

ــاهفتـــهدولـــتبـــهبهرهبـــرداریمیرســـد همزمـــانبـ

166طـــرحشـــرکتتوزیـــعنیـــرویبـــرق
ــی ــروژهنیروگاهـ ــکپـ ــنویـ ــتانقزویـ اسـ

ــاد و  ــت  یـ ــن گرامیداشـ ــن ضمـ ـــرق اســـتان قزویـ ــروی ب ــع نیـ ــرکت توزیـ ـــل شـ ـــعید بهادیونـــد چگینـــی، مدیرعام ــدس س مهنـ
ـــار  ـــن اظه ـــتان قزوی ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــای ش ـــوص پروژه ه ـــت، درخص ـــه دول ـــر و هفت ـــی و باهن ـــهیدان رجای ـــره ش خاط
داشـــت: همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت، 166پـــروژه شـــرکت توزیـــع بـــرق بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 291 میلیـــارد و 781 میلیـــون ریـــال 
در شهرســـتان های قزویـــن، آوج، البـــرز، تاکســـتان، بوئین زهـــرا، آبیـــک و محمدیـــه در قالـــب توســـعه و احـــداث، نیرورســـانی، 
اصـــالح و بهینه ســـازی، روشـــنایی معابـــر، رفـــع ضعـــف ولتـــاژ، برق رســـانی روســـتایی و جابجایـــی شـــبکه در بخـــش توزیـــع  و 
یـــک پـــروژه نیروگاهـــی بـــا اعتبـــاری معـــادل 250 میلیـــارد ریـــال بـــه بهره بـــرداری می رســـد کـــه از مجمـــوع پروژه هـــای شـــرکت 
توزیـــع، تعـــداد 33پـــروژه در شهرســـتان قزویـــن، تاکســـتان 16، آبیـــک 19، آوج 28، البـــرز 19، بوئین زهـــرا 22 و محمدیـــه 
ـــانی   ـــه نش ـــرکت ب ـــن ش ـــی ای ـــایت اینترنت ـــور در س ـــای مذک ـــل پروژه ه ـــخصات کام ـــید. مش ـــد رس ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــروژه ب 29پ

www.qazvin-ed.co.ir  در دســـترس عالقمنـــدان اســـت.

بهادیونـــد چگینـــی در ادامـــه بـــه  عملکـــرد شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان قزویـــن اشـــاره کـــرد 
و افـــزود:  در اکثـــر شـــاخص ها شـــاهد رشـــد و ارتقـــا بوده ایـــم، کـــه برایـــن اســـاس برخـــی آمارهـــای پایـــه ای 
بـــرق اســـتان بـــه قـــرار ذیـــل اســـت: تعـــداد پســـت های بـــرق  13005 دســـتگاه، تعـــداد چراغ هـــای روشـــنایی 
ـــداد  ـــگاوات، تع ـــرق 4694001 م ـــرژی ب ـــرف ان ـــرق دار 839، مص ـــتاهای ب ـــداد روس ـــتگاه، تع ـــر 180333دس معاب
مشـــترکین 627167 مشـــترک، طـــول خطـــوط 12730 کیلومتـــر، حداکثـــر پیـــک بـــار همزمـــان 817.81مـــگاوات  

و در  ظرفیـــت پســـت ها افزایشـــی معـــادل  2040 داشـــته اســـت.

اقدامـــات صورت گرفتـــه در زمینـــه  بـــا  نـــو گفـــت:   انرژی هـــای  بـــرق اســـتان در زمینـــه  مدیرعامـــل 
نیروگاه هـــای تولیـــد پراکنـــده،  تاکنـــون 185 موافقتنامـــه احـــداث  بـــا  ظرفیـــت 612.1 مـــگاوات منعقـــد 
ـــه  ـــگاوات مبادل ـــت 88/232 م ـــا ظرفی ـــرارداد ب ـــادر و 25 ق ـــگاوات ص ـــت 16404 م ـــا ظرفی ـــه ب ـــده و 48 پروان ش
ـــه  ـــگاوات و 11 پروان ـــت 579 م ـــا ظرفی ـــداث ب ـــه اح ـــون 17 موافقتنام ـــادی تاکن ـــرژی ب ـــورد ان ـــت. در م ـــده اس ش
ـــه شـــده اســـت. در ارتبـــاط  ـــا ظرفیـــت 248 مـــگاوات مبادل ـــا 338مـــگاوات صـــادر شـــده و 6 قـــرارداد  ب احـــداث ب
ـــداث  ـــه اح ـــگاوات و 23 پروان ـــا ظرفیـــت 230م ـــداث ب ـــه اح ـــون 33 موافقتنام ـــز تاکن ـــیدی نی ـــرژی خورش ـــا  ان ب

بـــا ظرفیـــت 143 مـــگاوات صـــادر شـــده و 14 قـــرارداد بـــا ظرفیـــت 273مـــگاوات مبادلـــه شـــده اســـت.

ـــی و  وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه ارزیابی هـــای انجام شـــده از عملکـــرد ایـــن شـــرکت در ســـطح مل
ـــات   ـــه خدم ـــغول ارائ ـــاعته  مش ـــن 24س ـــتان قزوی ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــکاران ش ـــزود: هم ـــتانی اف اس
ـــاب رجـــوع  ـــم ارب ـــوده و در راســـتای جلـــب رضایتمنـــدی و تکری ـــرق و مـــردم شـــریف اســـتان ب ـــه  مشـــترکین  ب ب
ــای ســـطح  ــرکت در ارزیابی هـ ــد و ایـــن شـ ــهروندی بیـــش از پیـــش تـــالش می کننـ و صیانـــت از حقـــوق شـ
ــته  ــه شایسـ ــوان کســـب رتبـ ــی تـ ــه مـ ــده اســـت.  از جملـ ــر شـ ــای برتـ ــز رتبه هـ ــواره حائـ ــتانی همـ ــی و اسـ ملـ
تقدیـــر ویـــژه در ارزیابـــی ســـتاد اقامـــه نمـــاز اســـتان، کســـب رتبـــه عالـــی دفتـــر حراســـت و امورمحرمانـــه در 
ــاخص  ــی  در شـ ــر روابـــط عمومـ ــوری  دفتـ ــر کشـ ــه برتـ ــرو،  کســـب رتبـ ــال 99 وزارت نیـ ــرد سـ ارزیابـــی عملکـ

ــرد. ــام بـ ــرو  را نـ ــای وزارت نیـ ــنواره روابـــط عمومی هـ ــی جشـ ــوزش همگانـ ــازی و آمـ فرهنگ سـ

 در پایـــان از همـــه همـــکاران عزیـــز، خـــدوم و کوشـــای  شـــرکت توزیـــع نیـــروی  بـــرق کـــه در تمـــام نقـــاط اســـتان 
ـــن  ـــتان قزوی ـــدر اس ـــردم گرانق ـــد و از م ـــالش می کنن ـــدار ت ـــن و پای ـــرق مطمئ ـــان  ب ـــداوم جری ـــرای ت ـــبانه روز ب ش
ـــرکت  ـــن ش ـــا ای ـــواره ب ـــکاری الزم  را هم ـــار هم ـــک ب ـــام  پی ـــوص در ای ـــرق، به خص ـــرف ب ـــت در مص ـــا مدیری ـــه ب ک

داشـــته اند، تقدیـــر و تشـــکر می کنـــم.

بـــا نصـــب ســـامانه موبایلـــی  بـــرق مـــن تمامـــی 
بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  ارائـــه  قابـــل  خدمـــات 
اســـتان قزویـــن از جملـــه ثبـــت خاموشـــی، مشـــاهده 
ـــه  صورتحســـاب  و پرداخـــت آن، ثبـــت خســـارت وارده ب

مشـــترکین و... قابـــل ارائـــه اســـت.

بـــرای دریافـــت ایـــن ســـامانه بـــه ســـایت شـــرکت 
توزیـــع بـــرق اســـتان قزویـــن بـــه نشـــانی :

www.qazvin-ed.co.ir 
بـــه  امیـــد  بـــرق  یـــا ســـایت  بـــازار  یـــا نرم افـــزار کافـــه   
نشـــانی : www.bargh-omid.ir  مراجعـــه وضمـــن 
رقمـــی   13 شناســـه  ثبـــت  و  ســـامانه  ایـــن  دریافـــت 
انشـــعاب خـــود، از تمامـــی خدمـــات بهره منـــد شـــوید.
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ــرکت  ــای شـ ــرداری از پروژه هـ ــره  بـ بهـ
توزیـــع بـــرق اســـتان اصفهـــان در 
هفته دولت 1400

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان اصفهـــان بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه هـــای ایـــن شـــرکت گفـــت: در ســـطح 23 شهرســـتان 
اســـتان و در محـــدوده ای بالـــغ بـــر 91 هـــزار کیلومتـــر مربـــع وظیفـــه بـــرق رســـانی و تامیـــن بـــرق پایـــدار بـــه مشـــترکین ســـطح 
ـــانی  ـــرق رس ـــد را ب ـــی جدی ـــزار متقاض ـــر 18 ه ـــغ ب ـــت بال ـــه دول ـــا هفت ـــال 1400 ت ـــدای س ـــتا از ابت ـــن راس ـــده دارد و در ای ـــتان را برعه اس
کـــرده اســـت . مهنـــدس حمیـــد عالقمنـــدان گفـــت: در ایـــن راســـتا و بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت هـــای موجـــود جهـــت تامیـــن بـــرق 
ـــع بـــرق  ـــار شـــبکه، تـــالش همـــکاران و مجموعـــه مدیریـــت شـــرکت توزی همچنیـــن افزایـــش پیـــک مصـــرف بـــرق مشـــترکین و ب

ـــد.  ـــال نمای ـــترکین اعم ـــه مش ـــی را ب ـــزان خاموش ـــن می ـــه کمتری ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــتان ،ای اس

مهندس حمید عالقمندان
مدیرعامل شرکت توزیع  برق استان اصفهان 

ــال  ــدای سـ ــرکت از ابتـ ــن شـ ــه داد : ایـ ــدان ادامـ عالقمنـ
1400 بالـــغ بـــر 10000 درخواســـت رفـــع خاموشـــی روشـــنایی 
معابـــر را بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 60 میلیارد ریـــال مرتفـــع 

ـــت. ـــوده اس نم

همچنیـــن از ابتـــدای ســـال 1400 بالـــغ بـــر 200 کیلومتـــر از 
ـــدار  ـــل خودنگه ـــه کاب ـــی ب ـــف مس ـــار ضعی ـــبکه های فش ش
ــی  ــتان های خمینـ ــًا در شهرسـ ــه عمدتـ ــده کـ ــل شـ تبدیـ

شـــهر، فالورجـــان و نجـــف آبـــاد اجـــرا گردیـــده اســـت. 

عالقمنـــدان گفـــت: از عمـــده پروژه هـــای اجـــرا شـــده 
از ابتـــدای ســـال 1400 می تـــوان بـــه اجـــرای 30 پـــروژه 
رفـــع ضعـــف ولتـــاژ در ســـطح اســـتان کـــه عمدتـــًا در 
برخـــوار  و  بیـــدگل  و  آران  کاشـــان ،  شهرســـتان های 
شـــرکت  مدیرعامـــل  نمـــود.  اشـــاره  شـــده اند،  انجـــام 
افـــزود: ایـــن پروژه هـــا بالـــغ بـــر یکصـــد میلیـــارد  ریـــال از 
منابـــع داخلـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان را تخصیـــص 
داده اســـت. وی گفـــت: از ابتـــدای ســـال در بیـــش از 
ــای  ــار متوســـط، کلیدهـ ــبکه های فشـ ــه در شـ 35 نقطـ
بـــا قابلیـــت کنتـــرل از راه دور جهـــت  قطـــع و وصـــل 
کاهـــش میـــزان خاموشـــی ها و افزایـــش قابلیـــت مانـــور 
نصـــب گردیـــده کـــه هزینـــه ای بالـــغ بـــر 70 میلیـــارد در 

ــته اســـت. ــر  داشـ بـ

مهنـــدس عالقمنـــدان همچنیـــن درخصـــوص طـــرح 
جهـــادی بهســـازی شـــبکه توزیـــع بـــرق 22 روســـتای 
مجمـــوع  در  طرح هـــا  ایـــن  گفـــت :  اصفهـــان  اســـتان 
بـــا 22.2 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار در 22 روســـتای اســـتان 
اصفهـــان اجـــرا و بـــرای هـــر کـــدام از آنهـــا یـــک  میلیـــارد 

ــده اســـت. ــه شـ ــال هزینـ ریـ

بـــه گفتـــه وی ایـــن طرح هـــا در روســـتاهای کاغـــذی 
آران و بیـــدگل، ســـهرویه اردســـتان، شـــورجه برخـــوار، 
دره ســـاری بوییـــن و میاندشـــت، دولـــت آبـــاد تیـــران و 
کـــرون، تیرانچـــی خمینـــی شـــهر، ارجنـــگ خوانســـار، 
ـــان،  ـــلو دهاق ـــک، قمیش ـــورو بیابان ـــتان خ ـــان گلس عروس

ـــرخ  ـــاغ س ـــهر، ب ـــاد شاهین ش ـــاد آب ـــمیرم، جه ـــدگان س مان
ــتان  ــهر، بوسـ ــه فریدونشـ ــج فریـــدن، بزمـ ــهرضا، خلـ شـ
ـــاد گلپایـــگان،  ـــاد کاشـــان، ســـعید آب فالورجـــان، شـــجاع آب
زرد خشـــویه لنجـــان، بـــداغ آبـــاد مبارکـــه، ورپـــا علیـــا 
بـــا  نجف آبـــاد  جالل آبـــاد  و  نطنـــز  ورگـــوران  ناییـــن، 

ــد. ــرا شـ ــن اجـ ــزار و 459 تـ جمعیـــت11 هـ

عالقمنـــدان ادامـــه داد: صنعـــت بـــرق برنامـــه بهســـازی 
ـــت و  ـــتای حمای ـــتاها را در راس ـــرق روس ـــبکه ب ـــت ش و تقوی

کمـــک بـــه روســـتاییان در دســـتور کار قـــرارداده اســـت.

ــا بیـــان اینکـــه بیـــش از  75 درصـــد از ایـــن شـــبکه  وی بـ
طـــول عمـــر بـــاالی 20 ســـال دارد افـــزود: قدمـــت و فرســـودگی 
شـــبکه، اجـــرا نشـــدن کامـــل طرح هـــای هـــادی روســـتایی از 
ـــری  ـــبب قرارگی ـــر س ـــال های اخی ـــر در س ـــان ام ـــوی متولی س
شـــبکه بـــرق در معابـــر روســـتاها شـــده و مشـــکالتی را بـــرای 

ـــرده اســـت. روســـتاییان ایجـــاد ک

ــزار  ــا بیـــش از 250 هـ ــرق بـ ــت بـ ــرد: صنعـ ــه کـ وی اضافـ
بـــه  خدمت رســـانی  وظیفـــه  بـــرق،  شـــبکه  کیلومتـــر 
ـــزار  ـــاکن در 57 ه ـــر س ـــون نف ـــش از 21 میلی ـــت بی جمعی

و 750 روســـتای کشـــور را بـــر عهـــده دارد.

و  بهســـازی  برنامـــه  کـــرد:  خاطرنشـــان  عالقمنـــدان 
بـــه  توجـــه  بـــا  روســـتا  10 هـــزار  بـــرق  شـــبکه  تقویـــت 
 15 و   6 تبصره هـــای  در  شـــده  ایجـــاد  گشـــایش های 
ــال  ــان سـ ــا پایـ ــال 1400، تدویـــن و تـ قانـــون بودجـــه سـ
ـــت  ـــازی و تقوی ـــکان بهس ـــید و ام ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ب
شـــبکه بـــرق در تمامـــی روســـتاهای کشـــور در برنامـــه 
فراهـــم  مجلـــس،  نماینـــدگان  حمایـــت  بـــا  ســـاله   5

خواهـــد شـــد.

بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  شـــرکت  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون 
پروژه هـــای  دیگـــر  از  افـــزود:  روســـتایی  پروژه هـــای 
ــالح  ــه اصـ ــوان بـ ــز می تـ ــال نیـ ــدای سـ ــده از ابتـ ــرا شـ اجـ
اســـتان  ســـطح  در  روســـتا   60 حـــدود  بهینه ســـازی  و 
در قالـــب موافقتنامـــه عـــوارض بـــرق روســـتایی طـــرح 

جهـــادی بهارســـتان اشـــاره نمـــود کـــه تاکنـــون یکصـــد 
میلیـــارد ریـــال از ایـــن محـــل صـــرف گردیـــده و بـــر اســـاس 
برنامه ریـــزی انجـــام شـــده قـــرار اســـت 245 روســـتا بـــه 
ـــتایی  ـــردد. روس ـــازی گ ـــه س ـــالح و بهین ـــی اص ـــورت کل ص
ابتـــدای  از  شـــرکت  فعـــال  پروژه هـــای  داد:  ادامـــه 
شـــبکه  تعمیـــرات  و  توســـعه  شـــامل  تاکنـــون  ســـال 
ــه  ــد کـ ــی می باشـ ــی و زمینـ ــرویس پســـت های هوایـ سـ
تـــا هفتـــه دولـــت حـــدود 180 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار 
ضعیـــف توســـعه یافتـــه و بالـــغ بـــر یکصـــد کیلومتـــر 
تعمیـــرات  شـــرکت  زمینـــی  و  هوایـــی  ازشـــبکه های 
انجـــام گردیـــده اســـت و بالـــغ بـــر 350 میلیـــارد ریـــال 
از منابـــع داخلـــی شـــرکت توزیـــع اســـتان را بـــه خـــود 

اســـت. داده  تخصیـــص 

رســـول روســـتایی افـــزود: از ابتـــدای ســـال 1400 تاکنـــون و 
ـــتگاه  ـــداد 635 دس ـــرق تع ـــوارض ب ـــارات ع ـــب اعتب در قال
ــرق  ــیدی قابـــل حمـــل جهـــت تامیـــن بـ ــلول خورشـ سـ
ـــط  ـــتان توس ـــایر اس ـــی عش ـــا هماهنگ ـــتان و ب ـــایر اس عش
شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان تامیـــن و تحویـــل عشـــایر 
چـــادگان ،  ســـمیرم ،  دهاقـــان ،  شهرســـتان های  در 
ــز  ــا پایـــان ســـال نیـ شـــهرضا و فریدونشـــهر گردیـــده و تـ
الزم  می گـــردد.  تحویـــل  دیگـــر  دســـتگاه   650 تعـــداد 
ــلول های  ــن سـ ــه تامیـ ــد هزینـ ــر اســـت 90 درصـ ــه ذکـ بـ
خورشـــیدی توســـط شـــرکت توانیـــر و مابقـــی توســـط 

ــایر پرداخـــت گردیـــده اســـت. عشـ

61

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان همـــدان از تعویـــض 14 هـــزار و 500 کنتـــور 
تک فـــاز عـــادی و 500 کنتـــور ســـه فاز دیمانـــدی خبـــر داد و عنـــوان کـــرد: 203 کیلومتـــر 

ــده اند. ــل شـ ــدار تبدیـ ــه کابـــل خودنگهـ ــز بـ ــیمی نیـ ــبکه های سـ از شـ

بـــا 122مـــگاوات  انشـــعاب  اینکـــه در ســـال گذشـــته 16هـــزار و 540  بیـــان  بـــا  وی 
فروختـــه شـــد، گفـــت: در ســـال جـــاری نیـــز تاکنـــون 5 هـــزار و 227 اشـــتراک فروختـــه 

ــده اســـت. شـ

جمشـــیدی بـــا اشـــاره بـــه فعـــال بـــودن 56 نیـــروگاه خورشـــیدی خانگـــی ادامـــه داد: 
اســـتان همـــدان در بیـــن شـــرکت های توزیـــع در بخـــش نیروگاه هـــای خورشـــیدی 
ــور مناســـب در  ــوب و تابـــش نـ ــای خـ ــی آن دمـ ــل اصلـ ــه دلیـ ــه نخســـت را دارد کـ رتبـ

اســـتان اســـت.

ــتخراج  ــز اسـ ــده از کشـــف 71 مرکـ ــات انجام شـ ــه اقدامـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
رمـــزارز غیرمجـــاز و جمـــع آوری 424 ماینـــر از ابتـــدای ســـال تاکنـــون 
خبـــر داد و اضافـــه کـــرد: از ابتـــدای طـــرح جمـــع آوری رمـــز ارز در اســـتان 
137 مرکـــز کشـــف و 2 هـــزار و 134 ماینـــر کـــه 4 مـــگاوات بـــرق را بـــه 
ـــاری  ـــال ج ـــت. در س ـــده اس ـــع آوری ش ـــد جم ـــاص داده بودن ـــود اختص خ
شـــده  جمـــع آوری  غیرمجـــاز  بـــرق  انشـــعاب   429 و  یک هـــزار  نیـــز 
ــا جمـــع آوری ایـــن انشـــعاب ها توانســـتیم 5 میلیـــون و 893  اســـت. بـ
کیلووات ســـاعت انـــرژی را بـــه شـــبکه برگردانیـــم و از 828 میلیـــون 
تومـــان خســـارت کـــه بـــه شـــبکه وارد شـــده بـــود تاکنـــون 700 میلیـــون 

تومـــان آن را بازپـــس بگیریـــم.

مطالبـــات  وصـــول  خصـــوص  در  جمشـــیدی 
همـــدان  اســـتان  بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت 
ــته ایـــن  ــال گذشـ ــه طلـــب سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
شـــرکت از مشـــترکین 98 میلیـــارد تومـــان بـــود، 
ـــات  ـــول مطالب ـــته وص ـــال گذش ـــرد: در س ـــوان ک عن
و  مطالبـــات  درصـــد   100 کـــه  بـــود  درصـــد   103
ــال  ــا امسـ ــد، امـ ــول شـ ــات وصـ ــد معوقـ ــه درصـ سـ
و  رســـیده  درصـــد   85 بـــه  مطالبـــات  وصـــول 
میلیـــارد   116 شـــرکت  بـــه  مشـــترکان  بدهـــی 

اســـت. تومـــان 

وی بـــا اشـــاره بـــه نصـــب 2 هـــزار و 884 
هزینـــه  بـــا  معابـــر  در  روشـــنایی  چـــراغ 
گذشـــته  ســـال  طـــی  تومـــان  میلیـــارد   4
کـــرد: شـــرکت  در اســـتان همـــدان بیـــان 
توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان همـــدان در 
ـــارم  ـــه چه ـــوری رتب ـــات غیرحض ـــه خدم ارائ

کـــرده اســـت. کشـــوری را کســـب 
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شیرزاد جمشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 

ـــدان  ـــتان هم ـــرق در اس ـــروژه ب ـــاح 131 پ افتت
بـــا 60 میلیـــارد و 466 میلیـــون تومـــان 

اعتبـــار در هفتـــه دولـــت

شـــیرزاد جمشـــیدی، مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان 
همـــدان خبـــر داد:

ـــا  ـــانه ب ـــاب رس ـــا اصح ـــری ب ـــت خب ـــتان در نشس ـــرق اس ـــع ب ـــرکت توزی ـــل ش ـــیدی، مدیرعام ـــیرزاد جمش ـــدان، ش ـــتان هم ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــه  ـــرف ب ـــد و مص ـــن تولی ـــرازی بی ـــا، نات ـــدید دم ـــش ش ـــا و افزای ـــش بارندگی ه ـــل کاه ـــه دلی ـــال ب ـــرد: امس ـــار ک ـــته اظه ـــای گذش ـــی هفته ه ـــتان ط ـــرق در اس ـــی ب ـــل قطع ـــریح دالی تش

ـــد. ـــی ها ش ـــار و خاموش ـــرار ب ـــه اضط ـــال برنام ـــب اعم ـــه موج ـــد ک ـــود آم ـــه وج ـــگاوات ب ـــزان 13هزارم می

وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـهمیه در نظـــر گرفتـــه شـــده 
بـــرای اســـتان 580 تـــا 630 مـــگاوات بـــود، عنـــوان کـــرد: 
اوج مصـــرف بـــرق در اســـتان 768 مـــگاوات بـــود کـــه در 
بدتریـــن حالـــت 180 تـــا 190 خاموشـــی داشـــتیم یـــا از 

طریـــق مدیریـــت مصـــرف آن را جبـــران می کردیـــم.

ـــت ماه  ـــر اردیبهش ـــه از اواخ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــیدی ب جمش
ناتـــرازی در تولیـــد بـــرق کشـــور و اســـتان بـــه وجـــود آمـــد، 
دلیـــل شـــرایط حـــاد  بـــه  کرونایـــی  گفـــت: در شـــرایط 
ـــتیم  ـــی نداش ـــز درمان ـــرای مراک ـــی ب ـــه قطع ـــچ گاه برنام هی
و همچنیـــن بـــرق بیمارســـتان ها و مخـــازن آب را بـــه 
ـــم. ـــع نکردی ـــتند، قط ـــی هس ـــز حساس ـــه مراک ـــل اینک دلی

ــه  ــروژه بـــرق طـــی هفتـ ــاح 131 پـ وی ضمـــن اعـــالم افتتـ

دولـــت در اســـتان همـــدان بیـــان کـــرد: ایـــن پروژه هـــا بـــا 60 
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــار ب ـــان اعتب ـــون توم ـــارد و 466 میلی میلی
می رســـد. از ایـــن تعـــداد 13 پـــروژه در همـــدان، 10 پـــروژه 
در مالیـــر، 21 پـــروژه در نهاونـــد، 12 پـــروژه در رزن، 15 پـــروژه 
در درگزیـــن، 7پـــروژه در تویســـرکان، 8پـــروژه در اســـدآباد، 
ـــروژه در  ـــگ و 9 پ ـــروژه در کبودرآهن ـــار، 25 پ ـــروژه در به 7پ

فامنیـــن افتتـــاح می شـــود.

ــا 36  ــروژه بـ ــان اینکـــه 56 پـ ــا بیـ ــئول بـ ــام مسـ ایـــن مقـ
ــی  میلیـــارد و 800 میلیـــون تومـــان نیـــز آمـــاده کلنگ زنـ
بـــوده و عملیـــات اجرایـــی آنهـــا آغـــاز می شـــود، تصریـــح 
ـــان  ـــارد توم ـــه ارزش 16.5 میلی ـــی ب ـــای عمران ـــرد: طرح ه ک
در  و  اجراســـت  دســـت  در  همـــدان  اســـتان  ســـطح  در 

مجمـــوع حـــدود 77 میلیـــارد تومـــان پـــروژه برق رســـانی 
در اســـتان اجراشـــده و آمـــاده بهره بـــرداری اســـت.

ـــاز  ـــدان از آغ ـــتان هم ـــرق اس ـــع ب ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
عملیـــات اجرایـــی بـــرق دار کـــردن روســـتای انجـــالس 
خبـــر داد و بیـــان کـــرد: چهـــار پـــروژه کالن شـــامل احـــداث 
بـــا  کرفس-درگزیـــن  کیلوولـــت   63 پســـت  خروجـــی 
ــداث  ــار، احـ ــان اعتبـ ــون تومـ ــارد و 500 میلیـ یـــک میلیـ
خروجی هـــای پســـت مالیـــر 4 بـــا 600 میلیـــون تومـــان، 
پســـت رزن بـــا یـــک میلیـــارد و 800 میلیـــون تومـــان 
شهرســـتان  دولت آبـــاد  روســـتای  شـــدن  بـــرق دار  و 
کبودرآهنـــگ بـــا اعتبـــار 5 میلیـــارد تومـــان طـــی هفتـــه 

دولـــت افتتـــاح می شـــود.
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افـــزود:  الکترونیـــک در شـــرکت  انـــدازی دولـــت  بـــه راه  بـــا اشـــاره  روســـتایی 

همچـــون: ـــی  اقدامات

ــات درون  ــور ارتباطـ ــه اول در محـ ــب رتبـ کسـ
ســـازمانی در وزارت نیـــرو

مدیـــر روابـــط عمومـــی و ســـخنگوی شـــرکت توزیـــع 
بـــرق اســـتان اصفهـــان نیـــز بـــه کســـب رتبه هـــای برتـــر 
در یکســـال گذشـــته اشـــاره کـــرد و گفـــت: در نشســـت 
ــرق  ــت آب و بـ ــی صنعـ ــران روابط عمومـ ــری مدیـ سراسـ
کشـــور کـــه مـــاه گذشـــته و بصـــورت ویدیـــو کنفرانـــس 
و  آب  شـــرکت  عمومـــی،  روابـــط  مدیـــران  حضـــور  بـــا 
ــه ای  ــرق منطقـ ــرکت بـ ــان ، شـ ــتان اصفهـ فاضـــالب اسـ
اصفهـــان، ســـازمان آب منطقـــه ای اصفهـــان، شـــرکت 
توزیـــع بـــرق اصفهـــان و شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان 
ــد ،  ــزار شـ ــرکت برگـ ــن شـ ــان ایـ ــالن دوربـ ــان در سـ اصفهـ
از روابط عمومـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان اصفهـــان 

ــر شـــد. تقدیـ

مهنـــدس امیـــر رمضانـــی افـــزود: در ارزیابـــی عملکـــرد 
روابـــط عمومـــی صنعـــت  آب و بـــرق اســـتان اصفهـــان 
کـــه توســـط روابـــط عمومـــی وزارت نیـــرو انجـــام شـــد، 
ارتباطـــات  مســـتندات،  و  انتشـــارات  بخـــش  ســـه  در 
ــز  ــانه حائـ ــی و رسـ ــات محیطـ ــازمانی  و تبلیغـ درون سـ
رتبـــه برتـــر شـــدیم و توانســـتیم لـــوح تقدیـــر و تندیـــس 
ـــتان  ـــرق اس ـــع ب ـــرکت توزی ـــل ش ـــر عام ـــنواره را از مدی جش

ــم. ــت نماییـ ــان دریافـ اصفهـ

ارزیابـــی  جشـــنواره  ســـومین  در  اســـت  گفتنـــی 
روابط عمومی هـــای صنعـــت آب و بـــرق کشـــور، آثـــار 
ـــرق در 14 محـــور مـــورد  127 شـــرکت از صنعـــت آب و ب

داوری قـــرار گرفـــت.

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، ارزیابـــی ایـــن جشـــنواره در 14 
"ارتبـــاط  مستندســـازی"،  و  "انتشـــارات  شـــامل  محـــور 
ــاط  ــازی"، "ارتبـ ــای مجـ ــور در فضـ ــازمانی"، "حضـ درون سـ
بـــا  "ارتبـــاط  )پـــاون("،  نیـــرو  وزارت  خبـــری  پایـــگاه  بـــا 
ــوزش  ــازی و آمـ ــی"، "فرهنگ سـ ــون اینترنتـ ــو تلویزیـ رادیـ
ـــا  همگانـــی"، "تبلیغـــات محیطـــی و رســـانه ای"، "ارتبـــاط ب
رســـانه ها )دیـــداری، شـــنیداری، مکتـــوب و مجـــازی("، 
روابـــط  همـــکاران  "آمـــوزش  نمایشـــگاه"،  و   "جشـــنواره 
عمومـــی و اصحـــاب  رســـانه"، "مدیریت و برنامه ریـــزی"، 
و  خالقیـــت"  و  "نـــوآوری  افکارســـنجی"،    "پژوهـــش و 
"پویـــش #هرهفتـــه الـــف ب_ایـــران" صـــورت گرفتـــه اســـت.

دفتـــر  مدیـــرکل  ببـــران«  »صدیقـــه  گفتـــه  بـــه 
روابط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت نیـــرو، در مرحلـــه 

ـــادر  ـــرکت های م ـــه در ش ـــار ک ـــش آث ـــری و گزین اول غربالگ
ـــداد 2995  ـــت، از تع ـــورت گرف ـــرو ص ـــی وزارت نی تخصص
ـــه  ـــر ب ـــنواره 1898 اث ـــه جش ـــه دبیرخان ـــده ب ـــال ش ـــر ارس اث
مرحلـــه دوم داوری راه یافـــت. در داوری مرحلـــه دوم نیـــز 
ــر  ــی دفتـ ــای تخصصـ ــه در گروه هـ ــار کـ ــن آثـ ــان ایـ از میـ
روابـــط عمومـــی و اطـــالع رســـانی وزارت نیـــرو صـــورت 
گرفـــت، در نهایـــت 586 اثـــر بـــه مرحلـــه داوری نهایـــی 
ـــز  ـــور حای ـــرکت در 14 مح ـــار 68 ش ـــا آث ـــد و نهایت راه یافتن

رتبه هـــای برتـــر جشـــنواره ســـوم شـــدند.

در آییـــن پایانـــی ایـــن جشـــنواره کـــه بـــه صـــورت 
ــع  ــرکت توزیـ ــد شـ ــزار شـ ــو کنفرانـــس برگـ ویدئـ
بـــرق اســـتان اصفهـــان توانســـت رتبـــه اول را 
در ارتباطـــات درون ســـازمانی از آن خـــود کنـــد.

ـــرای  ـــع در وب ســـایت شـــرکت ب ـــر و شـــرکت توزی ـــه خدمـــات الکترونیـــک مصـــوب شـــرکت توانی • ارائ
ـــکاران و ...( کلیـــه ذینفعـــان )اعـــم از مشـــترکین، همـــکاران، پیمان

ـــای  ـــوزه ه ـــک در ح ـــات الکترونی ـــه خدم ـــت ارائ ـــن جه ـــرق م ـــن ب ـــتقرار اپلیکیش ـــازی و اس • پیاده س
ـــترکین ـــان و مش ـــه متقاضی ـــرداری ب ـــترکین و بهره ب ـــات مش خدم

• استفاده از  دفاتر خدماتی جهت رفاه مردم

• برقراری ارتباط online با سازمان ثبت احوال، وزارت صمت، اداره پست و نظام مهندسی

• استفاده از سامانه پیامکی جهت تعامل با ذینفعان

Out.epedc.ir  :ارائه سامانه خاموشی ها در وب سایت شرکت با آدرس •

ــروش و  ــات فـ ــت خدمـ ــرق و 37121 جهـ ــات بـ ــت اتفاقـ ــخگویی 121 جهـ ــز پاسـ ــدازی مراکـ • راه انـ
پـــس از فـــروش

از جمله اقدامات این شرکت در راستای اجرای دولت الکترونیک است.
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ــرکت  ــای شـ ــرداری از پروژه هـ ــره  بـ بهـ
توزیـــع بـــرق اســـتان اصفهـــان در 
هفته دولت 1400

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان اصفهـــان بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه هـــای ایـــن شـــرکت گفـــت: در ســـطح 23 شهرســـتان 
اســـتان و در محـــدوده ای بالـــغ بـــر 91 هـــزار کیلومتـــر مربـــع وظیفـــه بـــرق رســـانی و تامیـــن بـــرق پایـــدار بـــه مشـــترکین ســـطح 
ـــانی  ـــرق رس ـــد را ب ـــی جدی ـــزار متقاض ـــر 18 ه ـــغ ب ـــت بال ـــه دول ـــا هفت ـــال 1400 ت ـــدای س ـــتا از ابت ـــن راس ـــده دارد و در ای ـــتان را برعه اس
کـــرده اســـت . مهنـــدس حمیـــد عالقمنـــدان گفـــت: در ایـــن راســـتا و بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت هـــای موجـــود جهـــت تامیـــن بـــرق 
ـــع بـــرق  ـــار شـــبکه، تـــالش همـــکاران و مجموعـــه مدیریـــت شـــرکت توزی همچنیـــن افزایـــش پیـــک مصـــرف بـــرق مشـــترکین و ب

ـــد.  ـــال نمای ـــترکین اعم ـــه مش ـــی را ب ـــزان خاموش ـــن می ـــه کمتری ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــتان ،ای اس

مهندس حمید عالقمندان
مدیرعامل شرکت توزیع  برق استان اصفهان 

ــال  ــدای سـ ــرکت از ابتـ ــن شـ ــه داد : ایـ ــدان ادامـ عالقمنـ
1400 بالـــغ بـــر 10000 درخواســـت رفـــع خاموشـــی روشـــنایی 
معابـــر را بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 60 میلیارد ریـــال مرتفـــع 

ـــت. ـــوده اس نم

همچنیـــن از ابتـــدای ســـال 1400 بالـــغ بـــر 200 کیلومتـــر از 
ـــدار  ـــل خودنگه ـــه کاب ـــی ب ـــف مس ـــار ضعی ـــبکه های فش ش
ــی  ــتان های خمینـ ــًا در شهرسـ ــه عمدتـ ــده کـ ــل شـ تبدیـ

شـــهر، فالورجـــان و نجـــف آبـــاد اجـــرا گردیـــده اســـت. 

عالقمنـــدان گفـــت: از عمـــده پروژه هـــای اجـــرا شـــده 
از ابتـــدای ســـال 1400 می تـــوان بـــه اجـــرای 30 پـــروژه 
رفـــع ضعـــف ولتـــاژ در ســـطح اســـتان کـــه عمدتـــًا در 
برخـــوار  و  بیـــدگل  و  آران  کاشـــان ،  شهرســـتان های 
شـــرکت  مدیرعامـــل  نمـــود.  اشـــاره  شـــده اند،  انجـــام 
افـــزود: ایـــن پروژه هـــا بالـــغ بـــر یکصـــد میلیـــارد  ریـــال از 
منابـــع داخلـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان را تخصیـــص 
داده اســـت. وی گفـــت: از ابتـــدای ســـال در بیـــش از 
ــای  ــار متوســـط، کلیدهـ ــبکه های فشـ ــه در شـ 35 نقطـ
بـــا قابلیـــت کنتـــرل از راه دور جهـــت  قطـــع و وصـــل 
کاهـــش میـــزان خاموشـــی ها و افزایـــش قابلیـــت مانـــور 
نصـــب گردیـــده کـــه هزینـــه ای بالـــغ بـــر 70 میلیـــارد در 

ــته اســـت. ــر  داشـ بـ

مهنـــدس عالقمنـــدان همچنیـــن درخصـــوص طـــرح 
جهـــادی بهســـازی شـــبکه توزیـــع بـــرق 22 روســـتای 
مجمـــوع  در  طرح هـــا  ایـــن  گفـــت :  اصفهـــان  اســـتان 
بـــا 22.2 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار در 22 روســـتای اســـتان 
اصفهـــان اجـــرا و بـــرای هـــر کـــدام از آنهـــا یـــک  میلیـــارد 

ــده اســـت. ــه شـ ــال هزینـ ریـ

بـــه گفتـــه وی ایـــن طرح هـــا در روســـتاهای کاغـــذی 
آران و بیـــدگل، ســـهرویه اردســـتان، شـــورجه برخـــوار، 
دره ســـاری بوییـــن و میاندشـــت، دولـــت آبـــاد تیـــران و 
کـــرون، تیرانچـــی خمینـــی شـــهر، ارجنـــگ خوانســـار، 
ـــان،  ـــلو دهاق ـــک، قمیش ـــورو بیابان ـــتان خ ـــان گلس عروس

ـــرخ  ـــاغ س ـــهر، ب ـــاد شاهین ش ـــاد آب ـــمیرم، جه ـــدگان س مان
ــتان  ــهر، بوسـ ــه فریدونشـ ــج فریـــدن، بزمـ ــهرضا، خلـ شـ
ـــاد گلپایـــگان،  ـــاد کاشـــان، ســـعید آب فالورجـــان، شـــجاع آب
زرد خشـــویه لنجـــان، بـــداغ آبـــاد مبارکـــه، ورپـــا علیـــا 
بـــا  نجف آبـــاد  جالل آبـــاد  و  نطنـــز  ورگـــوران  ناییـــن، 

ــد. ــرا شـ ــن اجـ ــزار و 459 تـ جمعیـــت11 هـ

عالقمنـــدان ادامـــه داد: صنعـــت بـــرق برنامـــه بهســـازی 
ـــت و  ـــتای حمای ـــتاها را در راس ـــرق روس ـــبکه ب ـــت ش و تقوی

کمـــک بـــه روســـتاییان در دســـتور کار قـــرارداده اســـت.

ــا بیـــان اینکـــه بیـــش از  75 درصـــد از ایـــن شـــبکه  وی بـ
طـــول عمـــر بـــاالی 20 ســـال دارد افـــزود: قدمـــت و فرســـودگی 
شـــبکه، اجـــرا نشـــدن کامـــل طرح هـــای هـــادی روســـتایی از 
ـــری  ـــبب قرارگی ـــر س ـــال های اخی ـــر در س ـــان ام ـــوی متولی س
شـــبکه بـــرق در معابـــر روســـتاها شـــده و مشـــکالتی را بـــرای 

ـــرده اســـت. روســـتاییان ایجـــاد ک

ــزار  ــا بیـــش از 250 هـ ــرق بـ ــت بـ ــرد: صنعـ ــه کـ وی اضافـ
بـــه  خدمت رســـانی  وظیفـــه  بـــرق،  شـــبکه  کیلومتـــر 
ـــزار  ـــاکن در 57 ه ـــر س ـــون نف ـــش از 21 میلی ـــت بی جمعی

و 750 روســـتای کشـــور را بـــر عهـــده دارد.

و  بهســـازی  برنامـــه  کـــرد:  خاطرنشـــان  عالقمنـــدان 
بـــه  توجـــه  بـــا  روســـتا  10 هـــزار  بـــرق  شـــبکه  تقویـــت 
 15 و   6 تبصره هـــای  در  شـــده  ایجـــاد  گشـــایش های 
ــال  ــان سـ ــا پایـ ــال 1400، تدویـــن و تـ قانـــون بودجـــه سـ
ـــت  ـــازی و تقوی ـــکان بهس ـــید و ام ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ب
شـــبکه بـــرق در تمامـــی روســـتاهای کشـــور در برنامـــه 
فراهـــم  مجلـــس،  نماینـــدگان  حمایـــت  بـــا  ســـاله   5

خواهـــد شـــد.

بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  شـــرکت  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون 
پروژه هـــای  دیگـــر  از  افـــزود:  روســـتایی  پروژه هـــای 
ــالح  ــه اصـ ــوان بـ ــز می تـ ــال نیـ ــدای سـ ــده از ابتـ ــرا شـ اجـ
اســـتان  ســـطح  در  روســـتا   60 حـــدود  بهینه ســـازی  و 
در قالـــب موافقتنامـــه عـــوارض بـــرق روســـتایی طـــرح 

جهـــادی بهارســـتان اشـــاره نمـــود کـــه تاکنـــون یکصـــد 
میلیـــارد ریـــال از ایـــن محـــل صـــرف گردیـــده و بـــر اســـاس 
برنامه ریـــزی انجـــام شـــده قـــرار اســـت 245 روســـتا بـــه 
ـــتایی  ـــردد. روس ـــازی گ ـــه س ـــالح و بهین ـــی اص ـــورت کل ص
ابتـــدای  از  شـــرکت  فعـــال  پروژه هـــای  داد:  ادامـــه 
شـــبکه  تعمیـــرات  و  توســـعه  شـــامل  تاکنـــون  ســـال 
ــه  ــد کـ ــی می باشـ ــی و زمینـ ــرویس پســـت های هوایـ سـ
تـــا هفتـــه دولـــت حـــدود 180 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار 
ضعیـــف توســـعه یافتـــه و بالـــغ بـــر یکصـــد کیلومتـــر 
تعمیـــرات  شـــرکت  زمینـــی  و  هوایـــی  ازشـــبکه های 
انجـــام گردیـــده اســـت و بالـــغ بـــر 350 میلیـــارد ریـــال 
از منابـــع داخلـــی شـــرکت توزیـــع اســـتان را بـــه خـــود 

اســـت. داده  تخصیـــص 

رســـول روســـتایی افـــزود: از ابتـــدای ســـال 1400 تاکنـــون و 
ـــتگاه  ـــداد 635 دس ـــرق تع ـــوارض ب ـــارات ع ـــب اعتب در قال
ــرق  ــیدی قابـــل حمـــل جهـــت تامیـــن بـ ــلول خورشـ سـ
ـــط  ـــتان توس ـــایر اس ـــی عش ـــا هماهنگ ـــتان و ب ـــایر اس عش
شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان تامیـــن و تحویـــل عشـــایر 
چـــادگان ،  ســـمیرم ،  دهاقـــان ،  شهرســـتان های  در 
ــز  ــا پایـــان ســـال نیـ شـــهرضا و فریدونشـــهر گردیـــده و تـ
الزم  می گـــردد.  تحویـــل  دیگـــر  دســـتگاه   650 تعـــداد 
ــلول های  ــن سـ ــه تامیـ ــد هزینـ ــر اســـت 90 درصـ ــه ذکـ بـ
خورشـــیدی توســـط شـــرکت توانیـــر و مابقـــی توســـط 

ــایر پرداخـــت گردیـــده اســـت. عشـ
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ـــاح  ـــان از افتت ـــتان زنج ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــزاده، مدیرعام ـــا علی علیرض
ـــه  ـــا هفت ـــان ب ـــال همزم ـــارد ری ـــه ارزش 951میلی ـــرکت ب ـــن ش ـــانی ای ـــروژه برق رس 1430 پ

ـــر داد. ـــان خب ـــتان زنج ـــت در اس دول

ــا  ــان، علیرضـ ــتان زنجـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
علیـــزاده، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهیدان 
رجایـــی و باهنـــر و بزرگداشـــت هفتـــه دولـــت بـــا اعـــالم اینکـــه ایـــن پروژه هـــا در بـــازه 
ـــوق  ـــای ف ـــت: پروژه ه ـــده اند، گف ـــهریور1400اجرا ش ـــدای ش ـــا ابت ـــر 99 ت ـــه فج ـــی ده زمان
در زمینه هـــای تامیـــن بـــرق مشـــترکین جدیـــد واحـــد هـــای صنعتـــی، کشـــاورزی، مراکـــز 
ـــرق و  ـــع ب ـــبکه های توزی ـــاماندهی ش ـــالح و س ـــز اص ـــی و نی ـــی و درمان ـــتی، آموزش بهداش
ـــن  ـــن و همچنی ـــاوری نوی ـــری از فن ـــا بهره گی ـــد ب ـــرق جدی ـــع ب ـــبکه های توزی ـــداث ش اح
ـــتانی  ـــد اس ـــات ارش ـــور مقام ـــا حض ـــتایی ب ـــهری و روس ـــر ش ـــنایی معاب ـــبکه های روش ش

و شهرســـتانی در هفتـــه جـــاری بـــه صـــورت نمادیـــن بهره بـــرداری خواهـــد شـــد.

ــزود: از  ــال افـ ــارد ریـ ــه ارزش 951میلیـ ــروژه بـ ــرداری از1430 پـ ــه بهره بـ ــاره بـ ــا اشـ ــزاده بـ علیـ

ـــا  ـــروژه ب ـــان، 122پ ـــتان زنج ـــال در شهرس ـــارد ری ـــار 342میلی ـــا اعتب ـــروژه ب ـــداد 508 پ ـــن تع ای
اعتبـــار 75میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ابهـــر، 343پـــروژه بـــا تخصیـــص اعتبـــار 190میلیـــارد 
ریـــال در شهرســـتان خدابنـــده، 102پـــروژه بـــا صـــرف اعتبـــار 115میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان 
ـــغ بـــر 89میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان طـــارم و 127پـــروژه  ـــا اعتبـــاری بال خرمـــدره،90 پـــروژه ب

ـــال در شهرســـتان ماهنشـــان افتتـــاح خواهـــد شـــد. ـــارد ری ـــار 75میلی ـــا اعتب ب

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان زنجـــان گفـــت: همزمـــان بـــا هفتـــه 
دولـــت 76 پـــروژه دیگـــر بـــا اعتبار37میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ســـلطانیه و 62 
پـــروژه بـــا صـــرف اعتبـــاری بالـــغ بـــر 28 میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ایجـــرود بـــه 

بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.

ــتان  ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــکاران شـ ــی از تـــالش تک تـــک همـ ــا قدردانـ وی بـ
ــا موجبـــات  ــرداری از آنهـ ــا بهره بـ ــه بـ ــرد کـ ــراز امیـــدواری کـ ــا ابـ ــرای ایـــن پروژه هـ در اجـ
ـــروی  ـــع نی ـــرکت توزی ـــزاران ش ـــز از خدمتگ ـــتانی های عزی ـــدی هم اس ـــش رضایتمن افزای

بـــرق اســـتان بیـــش از پیـــش فراهـــم شـــود.

عمومی هـــای  روابـــط  ارزیابـــی  جشـــنواره  ســـومین  اختتامیـــه  در  برترین هـــا 
صنعـــت آب وبـــرق کشـــور معرفـــی و تقدیـــر شـــدند.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان زنجـــان، در ســـومین 
جشـــنواره ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت آب وبـــرق، روابـــط عمومـــی ایـــن 
شـــرکت در بیـــن 127 شـــرکت وابســـته و تابعـــه وزارت نیـــرو در دو رشـــته جشـــنواره 
ـــر در بخـــش »جشـــنواره و نمایشـــگاه« و »آمـــوزش همـــکاران  موفـــق بـــه کســـب رتبـــه برت
روابـــط عمومـــی و اصحـــاب  رســـانه« بیـــن تمامـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت 

آب وبـــرق کشـــور شـــد.

ــاط  ــازی«، »ارتبـ ــارات و مستندسـ ــامل »انتشـ ــور شـ ــنواره در 14 محـ ــن جشـ ــی ایـ ارزیابـ
درون ســـازمانی«، »حضـــور در فضـــای مجـــازی«، »ارتبـــاط بـــا پایـــگاه خبـــری وزارت 
نیـــرو )پـــاون(«، »ارتبـــاط بـــا رادیوتلویزیـــون اینترنتـــی«، »فرهنگ ســـازی و آمـــوزش 
بـــا رســـانه ها )دیـــداری،  همگانـــی«، »تبلیغـــات محیطـــی و رســـانه ای«، »ارتبـــاط 

و  »جشـــنواره  مجـــازی(«،  و  مکتـــوب  شـــنیداری، 
نمایشـــگاه«، »آمـــوزش همـــکاران روابـــط عمومـــی و اصحـــاب  رســـانه«، »مدیریـــت 
»پویـــش  و  خالقیـــت«  و  »نـــوآوری  افکارســـنجی«،  و  »پژوهـــش  برنامه ریـــزی«،  و 

اســـت. گرفتـــه  صـــورت  #هرهفته_الف_ب_ایـــران« 

در آییـــن پایانـــی ایـــن جشـــنواره کـــه بـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس بـــا حضـــور دکتـــر 
ببـــران، مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت نیـــرو، اســـاتید دانشـــگاه های 
معتبـــر کشـــور در حـــوزه روابـــط عمومـــی و مدیـــران و دســـت اندرکاران روابـــط عمومـــی 
ــع  ــی توزیـ ــط عمومـ ــد، از روابـ ــزار شـ ــرو برگـ ــته وزارت نیـ ــرکت های وابسـ ــرق و شـ آب وبـ

بـــرق زنجـــان تجلیـــل شـــد.

ــر  ــه برتـ ــب دو رتبـ ــی کسـ ــار متوالـ ــومین بـ ــرای سـ بـ
ــان  ــرق زنجـ ــع بـ ــی توزیـ ــط عمومـ ــط روابـ توسـ

در اختتامیـــه ســـومین جشـــنواره ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت 
آب وبـــرق کشـــورعنوان شـــد:

ـــروی  ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــزاده، مدیرعام ـــا علی علیرض
بـــرق اســـتان زنجـــان: 

به مناسبت هفته دولت، پروژه های توزیع 
951میلیارد ریال به  برق استان زنجان با اعتبار 

می رسد بهره برداری 
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وی بـــا بیـــان اینکـــه بهره بـــرداری از طرح هـــای 
و  شـــبکه  پایـــداری  در  مهمـــی  نقـــش  یادشـــده 
بـــرق  مشـــترکین  بـــه  خدمات رســـانی  توســـعه 
دارد، عنـــوان کـــرد: بـــا اجـــرای 23 طـــرح توســـعه و 
احـــداث شـــهری و روســـتایی افـــزون بـــر 32هـــزار و 
ـــف و 922  ـــط و ضعی ـــار متوس ـــبکه فش ـــر ش 134مت
دســـتگاه چـــراغ پربـــازده بـــه تجهیـــزات شـــبکه 

ــد. ــد شـ ــزوده خواهـ ــزد افـ ــتان یـ اسـ

ــتان  ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــا  ـــروژه ب ـــنایی، 32 پ ـــوزه روش ـــرد: در ح ـــالم ک ـــزد اع ی
ـــف  ـــار ضعی ـــبکه فش ـــر ش ـــزار و 841مت ـــداث 30ه اح
ــارد و 917 میلیـــون  ــا هزینـــه ای بالـــغ بر120میلیـ بـ

ریـــال بـــه بهره بـــرداری می رســـد.

مهنـــدس عبـــاس شـــیاری توســـعه روشـــنایی را از 

برنامه هـــای وزارت نیـــرو برشـــمرد و خاطرنشـــان 
کـــرد: در هفتـــه دولـــت امســـال تامیـــن روشـــنایی 
بهبـــود  ابرکـــوه،  عالـــی  گنبـــد  بلـــوار  یـــک  فـــاز 
روشـــنایی بلـــوار پروفســـور حســـابی و دشـــتی یـــزد 
و بلـــوار امـــام حســـن)ع( بهابـــاد در برنامـــه افتتـــاح 

قـــرار دارد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه 72 دســـتگاه پســـت هوایـــی 
بـــه ظرفیـــت 4هـــزار و 265 کیلوولـــت آمپـــر بـــه 
ــان  ــده اســـت، اذعـ ــزوده شـ ــود افـ ــات موجـ تاسیسـ
ـــا  ـــن پروژه ه ـــرق در ای ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــرد: ش ک
بـــا بهره گیـــری  نیـــرو  بـــر اســـاس رویکـــرد وزارت 
تجهیـــزات  و  کم تلفـــات  ترانســـفورماتورهای  از 
شـــبکه ها،  کـــردن  اتوماســـیون  ضمـــن  نویـــن، 

ــاظ کـــرده اســـت. ــی را لحـ ــات برقـ ــش تلفـ کاهـ

بـــرق  حـــوزه  در  پـــروژه   10۳ افتتـــاح 
دولـــت هفتـــه  در  یـــزد  اســـتان 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد:

ـــه  ـــا هفت ـــان ب ـــرق همزم ـــروژه ب ـــرداری 103 پ ـــزد از بهره ب ـــتان ی ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ـــر داد. ـــتان خب ـــن اس ـــت در ای دول

مهنـــدس عبدالحمیـــد عبـــاس شـــیاری در خصـــوص جزئیـــات طرح هـــای قابـــل افتتـــاح هفتـــه دولـــت 
ـــبکه در  ـــداث ش ـــعه و اح ـــرق توس ـــور ب ـــه مح ـــتان در س ـــرق اس ـــوزه ب ـــای ح ـــت: طرح ه ـــار داش ـــال 1400 اظه س
ـــنایی  ـــن روش ـــهری و تامی ـــتایی و ش ـــوزه روس ـــبکه ها در ح ـــازی ش ـــتایی، بهینه س ـــهری و روس ـــق ش مناط

ـــد. ـــرداری می رس ـــه بهره ب ـــال ب ـــارد ری ـــر 730 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــتاها ب ـــهرها و روس ش

نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  یـــزد  اســـتان  بـــرق 
تعـــداد مشـــترکین بـــرق اســـتان یـــزد از 
720 هـــزار مشـــترک فراتـــر رفتـــه اســـت 
تاکیـــد کـــرد: اســـتفاده از شـــیوه های 
نویـــن مدیریـــت شـــبکه بـــرای اســـتمرار 
انـــرژی الکتریکـــی و افزایـــش قابلیـــت 
فرهنگ ســـازی  شـــبکه،  اطمینـــان 
ــترکین  و اصـــالح الگـــوی مصـــرف مشـ
از  الکترونیکـــی  خدمـــات  توســـعه  و 
ـــرکت  ـــن ش ـــتراتژیک ای ـــای اس برنامه ه

می شـــود. محســـوب 

 رتبه شرکت توزیع
کشور برق در 

کشوری استانی عنوان  شاخص

اول 600 64
میزان خاموشی به ازای هر 

مشترک در سال )دقیقه(

اول 9.9 6.02 درصد تلفات

اول 0.7 1.7 درصد تعداد مشترکین صنعتی

اول 19.4 54 درصد مصرف مشترکین صنعتی

شاخص های عملکردی شرکت توزیع برق در مقایسه با صنعت برق کشور
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ــان  ــده خاطرنشـ ــرداری شـ ــای بهره بـ ــای پروژه هـ ــریح زمینه هـ وی در تشـ
کـــرد: بیـــش از یک ســـوم تعـــداد پروژه هـــای بهره بـــرداری شـــده؛ یعنـــی 
بالـــغ بـــر 692 پـــروژه در بخـــش نیرورســـانی صـــورت گرفتـــه تـــا مشـــترکان 
همچنیـــن  شـــوند.  برخـــوردار  بـــرق  نعمـــت  از  بیشـــتر  هرچـــه  عزیـــز 
یک چهـــارم پروژه هـــای بهره برداری شـــده؛ یعنـــی بالـــغ بـــر 437 پـــروژه 
ــی  ــبکه از پایایـ ــا شـ ــه تـ ــورت گرفتـ ــازی صـ ــالح و بهینه سـ ــش اصـ در بخـ
ـــاد  ـــروژه، ایج ـــا 349 پ ـــداث ب ـــعه و اح ـــد. توس ـــوردار باش ـــتر برخ ـــه بیش هرچ
ـــا 61 پـــروژه و کاهـــش تلفـــات به عنـــوان یکـــی از مهمتریـــن  ـــور ب قـــدرت مان
برنامه هـــای بـــرق تبریـــز بـــا 42 پـــروژه در رده هـــای بعـــدی بیشـــترین 

تعـــداد پـــروژه بهره برداری شـــده قـــرار دارنـــد.

کاظمـــی در تشـــریح هزینه هـــای پروژه هـــای بهره بـــرداری شـــده تصریـــح 
ــی  ــده؛ یعنـ ــرداری شـ ــای بهره بـ ــه ی پروژه هـ ــوم هزینـ ــرد: بیـــش از یک سـ کـ
ـــغ بـــر 440 میلیـــارد ریـــال در بخـــش توســـعه و احـــداث، 355 میلیـــارد ریـــال  بال
در بخـــش نیرورســـانی، 244 میلیـــارد ریـــال در بخـــش اصـــالح و بهینه ســـازی 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــور هزین ـــدرت مان ـــاد ق ـــش ایج ـــال در بخ ـــارد ری و 90 میلی

ـــت  ـــه ی دول ـــاح هفت ـــل افتت ـــاخص قاب ـــای ش ـــن پروژه ه ـــی همچنی کاظم
ـــارد  ـــر 353 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــروژه ب ـــال 1400 را 59 پ ـــز در س ـــرق تبری ب
ریـــال عنـــوان کـــرد و افـــزود: از بیـــن 59 پـــروژه ی مذکـــور، 45 پـــروژه در 
ــال، 5  ــارد ریـ ــر 276 میلیـ ــغ بـ ــار بالـ ــا اعتبـ ــز بـ ــتان تبریـ محـــدودۀ شهرسـ
پـــروژه در محـــدوده ی آذرشـــهر بـــا اعتبـــار بالـــغ بـــر 28 میلیـــارد ریـــال و 9 
ــه  ــال بـ ــارد ریـ ــر 49 میلیـ ــغ بـ ــار بالـ ــا اعتبـ ــکو بـ ــدوده ی اسـ ــروژه در محـ پـ

بهره بـــرداری  رســـیدند.

ـــیم  ـــبکه ی س ـــل ش ـــز، تبدی ـــرق تبری ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
مســـی بـــه کابـــل خودنگهـــدار را بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن پـــروژه در 
دانســـت  تبریـــز  محـــدوده ی  در  بهره بـــرداری  مـــورد  پروژه هـــای  صـــدر 
راســـتای  اقدامـــات گســـترده ای در  گفـــت: طـــی ســـال های گذشـــته  و 
تبدیـــل شـــبکه ی سیم مســـی بـــه کابـــل خودنگهـــدار صـــورت گرفتـــه 
ـــای  ـــی کارگاه ه ـــت هوای ـــداث پس ـــدان کاه، اح ـــبکه ی می ـــالح ش ـــت. اص اس
بـــرق  تأمیـــن  و  ســـلیمانی  ســـردار  شـــهید  صنعتـــی  شـــهرک  کوچـــک 
زمین هـــای زراعـــی قراملـــک از دیگـــر مهمتریـــن پروژه هـــای شـــاخص  

بهره بـــرداری شـــده در هفتـــه ی دولـــت بودنـــد.   

بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
داد: خبـــر  تبریـــز 

ـــت ـــه دول ـــا هفت ـــان ب همزم
1646 پروژه   در شرکت  

توزیع نیروی برق تبریز 
گشایش یافت

ـــرق  ـــن ب ـــهر و تأمی ـــو آذرش ـــتگاه مایکرووی ـــت ایس ـــبکه ی 20 کیلوول ـــالح ش ـــت: اص ـــان گف وی در پای
مجتمـــع مســـکونی 125واحـــدی المـــاس خـــاوران به عنـــوان پروژه هـــای شـــاخص شهرســـتان 
ـــی و  ـــهریاران ایلخچ ـــاری ش ـــع تج ـــفنجان و مجتم ـــوری گل اس ـــی ق ـــرق اراض ـــن ب ـــهر و تأمی آذرش
روســـتای کوشـــن اســـکو نیـــز از مهمتریـــن پروژه هـــای قابـــل بهره بـــرداری در شهرســـتان اســـکو 

ـــتند. هس

توســـعه و احـــداث بـــا 349 پـــروژه، ایجـــاد قـــدرت 
مانـــور بـــا 61 پـــروژه و کاهـــش تلفـــات به عنـــوان 
ـــا 42  ـــز ب ـــرق تبری ـــای ب ـــن برنامه ه ـــی از مهمتری یک
پـــروژه در رده هـــای بعـــدی بیشـــترین تعـــداد پـــروژه 

بهره برداری شـــده قـــرار دارنـــد.

عادل کاظمی
رئیس هیئت مدیره  و مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق تبریز 

همزمـــان بـــا هفتـــه ی دولـــت، شـــرکت توزیـــع نیـــروی 
میلیـــارد   1255 اعتبـــار  بـــا  1646پـــروژه  تبریـــز  بـــرق 
آذرشـــهر   و  اســـکو  تبریـــز،  شهرســـتان های  در  را  ریـــال 

کـــرد . بهره بـــرداری 

ــرق  ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ ــی، مدیرعامـ ــادل کاظمـ عـ
ـــاز دوره ی  ـــز در آغ ـــرق تبری ـــت: ب ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــز ب تبری
خدمت رســـانی دولـــت مردمـــی و ایـــران قـــوی، دســـتاوردهای 
خـــود را کـــه برگرفتـــه از ســـند چشـــم انداز صنعـــت بـــرق 
کشـــور اســـت، در قالـــب شـــاخص های کالن و برنامه هـــای 

ــز ارائـــه می کنـــد. اجراشـــده بـــرای مـــردم عزیـ
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ـــی  ـــن پایان ـــت، آیی ـــه دول ـــت هفت ـــر و گرامیداش ـــی و باهن ـــهیدان رجای ـــهادت ش ـــالروز ش ـــت س ـــا بزرگداش ـــان ب همزم
ـــد. ـــزار ش ـــال 1400 برگ ـــان در س ـــتان زنج ـــی اس ـــهید رجای ـــنواره ش جش

ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــن ش ـــن آیی ـــان، در ای ـــتان زنج ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
اســـتان زنجـــان در ارزیابـــی شـــاخص های عمومـــی جشـــنواره شـــهید رجایـــی ســـال 1400 رتبـــه برتـــر دوم را کســـب 
کـــرد و علیرضـــا علیـــزاده مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت لـــوح ســـپاس و تندیـــس ایـــن جشـــنواره را دریافـــت کـــرد. ایـــن آییـــن 

ـــد. ـــزار ش ـــدود برگ ـــورت مح ـــه ص ـــتی و ب ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــا رعای ـــروس ب ـــیوع کروناوی ـــبب ش ـــه س ب

ـــه  ـــان رتب ـــتان زنج ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ش
ـــرد ـــب ک ـــی را کس ـــهید رجای ـــنواره ش ـــر جش برت

ــرکت  ــوری شـ ــات غیرحضـ ــرق و خدمـ ــت بـ ــای کیفیـ ارتقـ
توزیـــع بـــرق در اولویـــت ســـال1400 قـــرار گرفـــت

مهندس علیزاده، مدیرعامل توزیع برق استان زنجان:

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان زنجـــان، مهنـــدس 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــرکت بـ ــن شـ ــل ایـ ــره و مدیرعامـ ــأت مدیـ ــس هیـ ــزاده، رئیـ ــا علیـ علیرضـ
ــاندن  ــرد: رسـ ــد کـ ــتراتژیک 1404 تاکیـ ــم انداز اسـ ــرکت در چشـ ــم شـ ــاخصه مهـ ــه شـ سـ
ـــوری  ـــه حض ـــذف مراجع ـــه، ح ـــه 140دقیق ـــال ب ـــترک در س ـــر مش ـــی ه ـــن خاموش میانگی
ـــات انـــرژی  متقاضیـــان و مشـــترکان بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای نویـــن و کاهـــش تلف

ــال 1404 اســـت. ــا سـ ــرکت تـ ــای شـ ــد از هدف گذاری هـ ــر از 4 درصـ ــه کمتـ ــرق بـ بـ

ـــیوع  ـــا ش ـــرد: ب ـــوان ک ـــوری عن ـــورت غیرحض ـــه ص ـــات ب ـــه خدم ـــوص ارائ ـــزاده در خص علی
کرونـــا و بـــه جهـــت ضـــرورت قطـــع زنجیـــره انتقـــال، در پـــی دســـتور وزارت نیـــرو و 
شـــرکت توانیـــر بـــر ارائـــه صددرصـــدی خدمـــات بـــه صـــورت غیرحضـــوری از آذرمـــاه 
ـــه  ـــود را ب ـــات خ ـــی خدم ـــود، تمام ـــم انداز خ ـــریع تر از چش ـــال س ـــش از 4 س ـــال 99، بی س

صـــورت غیرحضـــوری در دســـترس مـــردم فهیـــم اســـتان قـــرار دادیـــم.

وی بـــا اشـــاره بـــه ســـامانه موبایلی»بـــرق مـــن«؛ ســـامانه ارائـــه خدمـــات صنعـــت بـــرق 
ــترکین و 12  ــات مشـ ــوزه خدمـ ــت در حـ ــه )28 خدمـ ــات چهل گانـ ــی خدمـ ــزود: تمامـ افـ
خدمـــت در حـــوزه بهره بـــرداری( از طریـــق بســـترهای الکترونیـــک و بـــا تکنولـــوژی روز 
بـــرای مشـــترکینی کـــه بـــه گوشـــی های هوشـــمند دسترســـی دارنـــد از طریـــق ســـامانه 
ـــوری و در  ـــورت کش ـــه ص ـــامانه ب ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــود. ای ـــه می ش ـــن ارائ برق م
ـــت. ـــان اس ـــتان زنج ـــرق اس ـــترکین ب ـــخگوی مش ـــی پاس ـــر زمان ـــران و در ه ـــاط ای ـــام نق تم

بـــه کابـــل  مهنـــدس علیـــزاده در خصـــوص تبدیـــل 100درصـــد ســـیم های مســـی 
ـــال  ـــت امس ـــه دول ـــزود: در هفت ـــتان اف ـــطح اس ـــاری در س ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــدار ت خودنگه
ـــد  ـــد ش ـــاح خواه ـــال  افتت ـــارد ری ـــر 950 میلی ـــغ ب ـــی بال ـــا مبلغ ـــت ب ـــز و درش ـــروژه ری 1430 پ
کـــه بیشـــتر پروژه هـــا مربـــوط بـــه تبدیـــل ســـیم مســـی بـــه کابـــل خودنگهـــدار اســـت. 
ــیم  ــد، تبدیـــل سـ ــر از 4 درصـ ــه کمتـ ــرق بـ ــرژی بـ ــات انـ ــای کاهـــش تلفـ ــی از راه هـ یکـ
ــرکت های  ــان از شـ ــتان زنجـ ــتا اسـ ــن راسـ ــت. در ایـ ــدار اسـ ــل خودنگهـ ــه کابـ ــی بـ مسـ
ــرقت  ــری از سـ ــدام، جلوگیـ ــن اقـ ــل ایـ ــن دلیـ ــوده و مهم تریـ ــه بـ ــن زمینـ ــرو در ایـ پیشـ
ـــت و  ـــا طبیع ـــتی ب ـــوع آش ـــن موض ـــت. همچنی ـــات اس ـــش تلف ـــی و کاه ـــیم های مس س
ـــوادث  ـــروز ح ـــری از ب ـــل جلوگی ـــه دلی ـــان ب ـــع درخت ـــاخه زنی و قط ـــای ش ـــش مانور ه کاه

ــرکت اســـت. ــای شـ ــز از اولویت هـ نیـ

نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
خصـــوص  در  زنجـــان  اســـتان  بـــرق 
ــزارز  کشـــف مزرعه هـــای اســـتخراج رمـ
بیـــان کـــرد: از زمـــان آغـــاز اجـــرای کشـــف 
مـــزارع اســـتخراج رمـــزارز تاکنـــون، 129 
ــر در ســـطح  ــامل 5200 ماینـ ــه شـ مزرعـ
وی  اســـت.  شـــده  کشـــف  اســـتان 
نتیجـــه ایـــن اقـــدام را صرفه جویـــی 
30 کیلـــووات ســـاعت انـــرژی عنـــوان 
کـــرد و افـــزود: تـــا پایـــان شـــهریورماه 
و  رمـــزارز مجـــاز  مـــزارع  جـــاری  ســـال 
غیرمجـــاز اجـــازه هیچ گونـــه فعالیتـــی 
ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــته و ش نداش
اســـتان زنجـــان از طریـــق اکیپ هـــای 
ـــد  ـــه رص ـــی ب ـــای مردم ـــیار و گزارش ه س
فعالیـــت  حـــال  در  مـــزارع  کشـــف  و 

می پـــردازد.

در  داد:  ادامـــه  علیـــزاده  مهنـــدس 
ــرژی در  ــرف انـ ــاهد افزایـــش مصـ ــا شـ ــل افزایـــش دمـ ــه دلیـ ــاری بـ ــال جـ ــتان سـ تابسـ
ســـطح کشـــاورزی، خانگـــی، تجـــاری و صنعتـــی و... بوده ایـــم. بـــه ازای هـــر یـــک 
درجـــه افزایـــش دمـــا نســـبت بـــه روز گذشـــته، میـــزان مصـــرف بـــرق 1500 الـــی 2000 

می یابـــد. افزایـــش  واحـــد 

وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه راهکارهـــای ســـاده مدیریـــت مصـــرف بـــرق نظیـــر حفـــظ 
ـــر آبـــی در دور کنـــد و عـــدم  ـــر گازی در 25 درجـــه و باالتـــر، تنظیـــم کول دمـــای کول
ـــار، از همـــکاری اصحـــاب رســـانه  اســـتفاده از وســـایل برقـــی پرمصـــرف در زمـــان پیـــک ب
در ایجـــاد فرهنـــگ صحیـــح مصـــرف بـــرق و نیـــز همـــکاری مـــردم شـــریف اســـتان در 

حـــوزه مدیریـــت مصـــرف بـــرق تشـــکر و قدردانـــی کـــرد.
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ـــاح  ـــان از افتت ـــتان زنج ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــزاده، مدیرعام ـــا علی علیرض
ـــه  ـــا هفت ـــان ب ـــال همزم ـــارد ری ـــه ارزش 951میلی ـــرکت ب ـــن ش ـــانی ای ـــروژه برق رس 1430 پ

ـــر داد. ـــان خب ـــتان زنج ـــت در اس دول

ــا  ــان، علیرضـ ــتان زنجـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
علیـــزاده، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهیدان 
رجایـــی و باهنـــر و بزرگداشـــت هفتـــه دولـــت بـــا اعـــالم اینکـــه ایـــن پروژه هـــا در بـــازه 
ـــوق  ـــای ف ـــت: پروژه ه ـــده اند، گف ـــهریور1400اجرا ش ـــدای ش ـــا ابت ـــر 99 ت ـــه فج ـــی ده زمان
در زمینه هـــای تامیـــن بـــرق مشـــترکین جدیـــد واحـــد هـــای صنعتـــی، کشـــاورزی، مراکـــز 
ـــرق و  ـــع ب ـــبکه های توزی ـــاماندهی ش ـــالح و س ـــز اص ـــی و نی ـــی و درمان ـــتی، آموزش بهداش
ـــن  ـــن و همچنی ـــاوری نوی ـــری از فن ـــا بهره گی ـــد ب ـــرق جدی ـــع ب ـــبکه های توزی ـــداث ش اح
ـــتانی  ـــد اس ـــات ارش ـــور مقام ـــا حض ـــتایی ب ـــهری و روس ـــر ش ـــنایی معاب ـــبکه های روش ش

و شهرســـتانی در هفتـــه جـــاری بـــه صـــورت نمادیـــن بهره بـــرداری خواهـــد شـــد.

ــزود: از  ــال افـ ــارد ریـ ــه ارزش 951میلیـ ــروژه بـ ــرداری از1430 پـ ــه بهره بـ ــاره بـ ــا اشـ ــزاده بـ علیـ

ـــا  ـــروژه ب ـــان، 122پ ـــتان زنج ـــال در شهرس ـــارد ری ـــار 342میلی ـــا اعتب ـــروژه ب ـــداد 508 پ ـــن تع ای
اعتبـــار 75میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ابهـــر، 343پـــروژه بـــا تخصیـــص اعتبـــار 190میلیـــارد 
ریـــال در شهرســـتان خدابنـــده، 102پـــروژه بـــا صـــرف اعتبـــار 115میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان 
ـــغ بـــر 89میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان طـــارم و 127پـــروژه  ـــا اعتبـــاری بال خرمـــدره،90 پـــروژه ب

ـــال در شهرســـتان ماهنشـــان افتتـــاح خواهـــد شـــد. ـــارد ری ـــار 75میلی ـــا اعتب ب

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان زنجـــان گفـــت: همزمـــان بـــا هفتـــه 
دولـــت 76 پـــروژه دیگـــر بـــا اعتبار37میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ســـلطانیه و 62 
پـــروژه بـــا صـــرف اعتبـــاری بالـــغ بـــر 28 میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان ایجـــرود بـــه 

بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.

ــتان  ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــکاران شـ ــی از تـــالش تک تـــک همـ ــا قدردانـ وی بـ
ــا موجبـــات  ــرداری از آنهـ ــا بهره بـ ــه بـ ــرد کـ ــراز امیـــدواری کـ ــا ابـ ــرای ایـــن پروژه هـ در اجـ
ـــروی  ـــع نی ـــرکت توزی ـــزاران ش ـــز از خدمتگ ـــتانی های عزی ـــدی هم اس ـــش رضایتمن افزای

بـــرق اســـتان بیـــش از پیـــش فراهـــم شـــود.

عمومی هـــای  روابـــط  ارزیابـــی  جشـــنواره  ســـومین  اختتامیـــه  در  برترین هـــا 
صنعـــت آب وبـــرق کشـــور معرفـــی و تقدیـــر شـــدند.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان زنجـــان، در ســـومین 
جشـــنواره ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت آب وبـــرق، روابـــط عمومـــی ایـــن 
شـــرکت در بیـــن 127 شـــرکت وابســـته و تابعـــه وزارت نیـــرو در دو رشـــته جشـــنواره 
ـــر در بخـــش »جشـــنواره و نمایشـــگاه« و »آمـــوزش همـــکاران  موفـــق بـــه کســـب رتبـــه برت
روابـــط عمومـــی و اصحـــاب  رســـانه« بیـــن تمامـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت 

آب وبـــرق کشـــور شـــد.

ــاط  ــازی«، »ارتبـ ــارات و مستندسـ ــامل »انتشـ ــور شـ ــنواره در 14 محـ ــن جشـ ــی ایـ ارزیابـ
درون ســـازمانی«، »حضـــور در فضـــای مجـــازی«، »ارتبـــاط بـــا پایـــگاه خبـــری وزارت 
نیـــرو )پـــاون(«، »ارتبـــاط بـــا رادیوتلویزیـــون اینترنتـــی«، »فرهنگ ســـازی و آمـــوزش 
بـــا رســـانه ها )دیـــداری،  همگانـــی«، »تبلیغـــات محیطـــی و رســـانه ای«، »ارتبـــاط 

و  »جشـــنواره  مجـــازی(«،  و  مکتـــوب  شـــنیداری، 
نمایشـــگاه«، »آمـــوزش همـــکاران روابـــط عمومـــی و اصحـــاب  رســـانه«، »مدیریـــت 
»پویـــش  و  خالقیـــت«  و  »نـــوآوری  افکارســـنجی«،  و  »پژوهـــش  برنامه ریـــزی«،  و 

اســـت. گرفتـــه  صـــورت  #هرهفته_الف_ب_ایـــران« 

در آییـــن پایانـــی ایـــن جشـــنواره کـــه بـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس بـــا حضـــور دکتـــر 
ببـــران، مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت نیـــرو، اســـاتید دانشـــگاه های 
معتبـــر کشـــور در حـــوزه روابـــط عمومـــی و مدیـــران و دســـت اندرکاران روابـــط عمومـــی 
ــع  ــی توزیـ ــط عمومـ ــد، از روابـ ــزار شـ ــرو برگـ ــته وزارت نیـ ــرکت های وابسـ ــرق و شـ آب وبـ

بـــرق زنجـــان تجلیـــل شـــد.

ــر  ــه برتـ ــب دو رتبـ ــی کسـ ــار متوالـ ــومین بـ ــرای سـ بـ
ــان  ــرق زنجـ ــع بـ ــی توزیـ ــط عمومـ ــط روابـ توسـ

در اختتامیـــه ســـومین جشـــنواره ارزیابـــی روابـــط عمومی هـــای صنعـــت 
آب وبـــرق کشـــورعنوان شـــد:

ـــروی  ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــزاده، مدیرعام ـــا علی علیرض
بـــرق اســـتان زنجـــان: 

به مناسبت هفته دولت، پروژه های توزیع 
951میلیارد ریال به  برق استان زنجان با اعتبار 

می رسد بهره برداری 
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وی در بخـــش دیگـــر صحبت هـــای خـــود در پاســـخ بـــه بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی 
یـــادآور شـــد: در راســـتای بهینـــه کـــردن مصـــرف و برطـــرف کـــردن قســـمت عمـــده 
ــورت  ــه صـ ــه بـ ــی( کـ ــر اصلـ ــا و معابـ ــر )اتوبان هـ ــنایی معابـ ــبکه روشـ ــکالت کل شـ مشـ
ـــا و  ـــض المپ ه ـــیله تعوی ـــه وس ـــنایی ب ـــالح روش ـــا اص ـــود ب ـــتفاده می ش ـــان اس ـــک درمی ی

ــا بهینه ســـازی بهتـــر صـــورت گیـــرد.  ــم تـ تجهیـــزات، ســـاختار را منســـجم تر کردیـ

علی اکبـــری همچنیـــن در خصـــوص تکمیـــل ســـامانه ســـپام )ســـامانه پاســـخگویی 
ــازی شـــبکه، طرح هـــای  ــارم یعنـــی هوشمندسـ ــور چهـ ــتای محـ مـــردم( گفـــت: در راسـ
تکمیلـــی بـــرای ســـامانه ســـپام انجـــام شـــده بـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه خاموشـــی ها یـــک 
بخـــش آن در هفتـــه دولـــت امســـال انجـــام می گیـــرد و ادامـــه طـــرح بـــه پایـــان ســـال 

موکـــول می شـــود.

ـــا توســـعه  وی متذکـــر شـــد: شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان ســـعی کـــرده اســـت ب
ــن  ــال ایـ ــردارد و دنبـ ــدم بـ ــخگویی قـ ــمت پاسـ ــه سـ ــانی بـ ــالع رسـ ــاخت های اطـ زیرسـ
موضـــوع هســـتیم تـــا مـــردم نظـــرات خـــود را بـــرای ارائـــه خدمـــات بهتـــر، بیـــان کننـــد و بـــه 
ـــرف  ـــاهده مص ـــا مش ـــپام ب ـــامانه س ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــده ب ـــد در آین ـــور می توانن ـــن منظ ای
خـــود، همســـایگان و همچنیـــن منطقه شـــان در راســـتای بهینه ســـازی مصـــرف، 

ــد.  ــای بهتـــری بردارنـ قدم هـ

اصالح شبکه روشنایی برای بهینه  سازی مصرف

بـــه  اشـــاره  بـــا  اصفهـــان  شهرســـتان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت  عمومـــی  روابـــط  مدیـــر 
ــع  ــرکت توزیـ ــه شـ ــرد: مجموعـ ــار کـ ــرو، اظهـ ــی وزارت نیـ ــنواره ارزیابـ ــومین دوره جشـ سـ
بـــرق شهرســـتان اصفهـــان بـــرای ســـومین ســـال متوالـــی رتبـــه برتـــر را در بیـــن روابـــط 

عمومی هـــای برتـــر کشـــور کســـب کـــرد.

محمـــد علی اکبـــری بـــا بیـــان اینکـــه امســـال نیـــز شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
ـــس  ـــوح و تندی ـــه ل ـــکاران س ـــوزش هم ـــی و آم ـــات محیط ـــای تبلیغ ـــان در حوزه ه اصفه
اول تـــا ســـوم جشـــنواره را کســـب کـــرد، تصریـــح کـــرد: ایـــن موفقیـــت مرهـــون تـــالش و 
ـــع  ـــرکت توزی ـــکاران ش ـــر هم ـــی و دیگ ـــط عموم ـــه رواب ـــان در مجموع ـــرد همکارانم عملک

بـــرق شهرســـتان اســـت.

ــردم،  ــان مـ ــرای کاهـــش مصـــرف بـــرق در میـ ــازی بـ ــزوم فرهنگ سـ ــه لـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــاز  ــیار زود آغـ ــازی را بسـ ــر فرهنگ سـ ــرکت توانیـ ــرو و شـ ــه وزارت نیـ ــه داد: مجموعـ ادامـ
ـــردم  ـــویق م ـــادی در تش ـــیار زی ـــر بس ـــته تاثی ـــال های گذش ـــی« در س ـــر »بابابرق ـــرد. کاراکت ک
ـــا رشـــد فزاینـــده رســـانه ها و تنـــوع بســـیار  بـــه صرفه جویـــی در مصـــرف بـــرق داشـــت، امـــا ب
ـــر  ـــن کاراکت ـــردن ای ـــن ک ـــت. جایگزی ـــی رف ـــه فراموش ـــر رو ب ـــن کاراکت ـــخصیت ها، ای ـــاد ش زی
ـــی کاری  ـــخصیت های کارتون ـــام ش ـــواع و اقس ـــا ان ـــودکان ب ـــروز ک ـــنایی ام ـــه آش ـــه ب ـــا توج ب

وی ادامـــه داد: اگـــر هـــم مشـــترکی خســـارت دیـــده باشـــد بـــرای ثبـــت 
بـــا شـــماره 121  و می توانـــد  نیســـت  بـــه حضـــور  نیـــازی  خســـارت 
ـــان  ـــت و زم ـــرکت، درخواس ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــا ب ـــرد ی ـــاس بگی تم
را ثبـــت کنـــد و بعـــد از تاییـــد همـــکاران تمـــام اســـناد را در ســـامانه 

ــد.  ــذاری کنـ بارگـ

کســـب رتبـــه برتـــر روابـــط عمومـــی بـــرای 
ســـومین ســـال متوالـــی

مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
اصفهـــان خبـــر داد:

ـــا  ـــده، ام ـــام ش ـــور انج ـــا در کش ـــن حوزه ه ـــز در ای ـــی نی ـــت، کارهای ـــدنی اس ـــی ش ـــکل؛ ول مش
ـــه  ـــجام در مجموع ـــی و انس ـــا همدل ـــدوارم ب ـــت. امی ـــوده اس ـــجام ب ـــی و انس ـــد اثربخش فاق
بـــرای  المـــان واحـــدی در حـــوزه فرهنگ ســـازی به ویـــژه  بـــه  بـــرق کشـــور بتوانیـــم 
کـــودکان برســـیم. در عیـــن حـــال، شـــرکت توزیـــع بـــرق حضـــور گســـترده ای در راســـتای 
بـــرق در رســـانه های مختلـــف دارد و تبلیغـــات محیطـــی  فرهنگ ســـازی مصـــرف 
نیـــز در کنـــار ایـــن حضـــور انجـــام می شـــود و امیـــدوارم بـــا شناســـایی ذائقـــه مخاطـــب، 

اثرگـــذاری خـــود را در حـــوزه فرهنگ ســـازی مصـــرف بـــرق بیشـــتر کنیـــم.

مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه 
ـــه  ـــده، اضاف ـــام نش ـــدگان انج ـــرای آین ـــورت کالن ب ـــه ص ـــرمایه گذاری ب ـــازی س فرهنگ س
کـــرد: رویکـــرد مـــا در حـــوزه فرهنگ ســـازی مصـــرف بهینـــه بـــرق هم اکنـــون بـــه ســـمت 
ـــی  ـــی، اقناع ـــای تبیین ـــت در برنامه ه ـــا الزم اس ـــه، ام ـــات رفت ـــف و احساس ـــک عواط تحری
ـــان کار بیشـــتری انجـــام دهیـــم. ـــو و کـــودکان و نوجوان ـــرای نســـل ن ـــژه ب و اثربخـــش به وی

ـــه خدمـــت  ـــاده ارائ ـــده آم ـــه در آین ـــامانه ســـپام ک ـــاری س ـــش خوداظه ـــه بخ ـــاره ب ـــا اش وی ب
می شـــود، گفـــت: بخشـــی بـــه نـــام خوداظهـــاری در ســـامانه ســـپام ایجـــاد می شـــود تـــا 
از ایـــن طریـــق مـــردم بـــه میانگیـــن مصـــرف خـــود برســـند و در مرحلـــه بعـــد بـــا ثبـــت 
ـــت  ـــای الزم جه ـــس از برآورده ـــی پ ـــرات کارشناس ـــی، نظ ـــزات مصرف ـــاری تجهی خوداظه
ـــن  ـــا در ذه ـــان ب ـــردم عزیزم ـــود. م ـــه می ش ـــان ارائ ـــی منزلش ـــوازم برق ـــازی ل ـــازی و نوس بازس
داشـــتن دو شـــماره 121 »فوریت هـــا و حـــوادث بـــرق« و شـــماره 1521 »ارائـــه خدمـــات 

فـــروش و پـــس از فـــروش« از ســـاعت 7 الـــی 21 پیگیـــر مطالبـــات خـــود باشـــند. 

علی اکبـــری همچنیـــن تصریـــح کـــرد: در شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان 
مرکـــزی بـــا نـــام »بصیـــر« تعبیـــه شـــده تـــا توســـط ایـــن مرکـــز،  تمامـــی خدمـــات شـــرکت 
ـــرق  ـــع ب ـــرکت توزی ـــات ش ـــه خدم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــود. همچنی ـــی ش ـــارت و ارزیاب نظ
شهرســـتان اصفهـــان اینترنتـــی اســـت، تمامـــی خدمـــات شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
از بســـتر اینترنـــت قابـــل دریافـــت اســـت و بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن موضـــوع نیـــازی بـــه 
مراجعـــه حضـــوری بـــه شـــرکت بـــرق نیســـت و بـــا ایـــن راهـــکار از ســـالمتی مراجعیـــن و 

همـــکاران مـــا در شـــرکت در مقابـــل بیمـــاری کرونـــا هـــم محافظـــت می شـــود. 
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مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع 
ــه  ــت: بـ ــان گفـ ــتان اصفهـ ــرق شهرسـ بـ
مناســـبت هفتـــه دولـــت از طرح هـــای 
شهرســـتان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت 
بـــا  و  ســـرفصل  هفـــت  در  اصفهـــان 
ـــر یک هـــزار و 550 میلیـــارد  ـــغ ب ـــار بال اعتب
ریـــال در 5 شهرســـتان حـــوزه فعالیـــت 
می شـــود. بهره بـــرداری  شـــرکت  ایـــن 

بـــا  گفتگـــو  در  علی اکبـــری  محمـــد 
ـــل  ـــرق، مث ـــل ب برنامـــه رادیویـــی »ب مث
هفتـــه  مناســـبت  بـــه  کـــه  زندگـــی« 
بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــد،  انجـــام  دولـــت 
چشـــم اندازهای شـــرکت توزیـــع بـــرق 
شهرســـتان اصفهـــان گفـــت: بـــا توجـــه 
توزیـــع  شـــرکت  بـــودن  خدماتـــی  بـــه 
هیـــچ  اصفهـــان،  شهرســـتان  بـــرق 
ـــن  ـــکاران در ای ـــای هم ـــت فعالیت ه وق

شـــرکت متوقـــف نخواهـــد شـــد. 

وی تصریـــح کـــرد: مـــا در یـــک ســـال 
یعنـــی  دولـــت  هفتـــه  بـــه  منتهـــی 

شـــهریور 1399 تـــا شـــهریور1400 بیـــش 
ریـــال  میلیـــارد   550 و  یک هـــزار  از 
ســـرفصل  هفـــت  در  شـــبکه  توســـعه 
بـــه  بســـتگی  هرکـــدام  کـــه  داشـــتیم 
آتـــی  ســـال های  بـــرای  توســـعه  نیـــاز 
ارقـــام متفاوتـــی را در برداشـــته اســـت. 
از ایـــن مقـــدار یک هـــزار و 550 میلیـــارد 
میلیـــارد   744 بـــه  نزدیـــک  ریـــال، 
ریـــال آمـــاده بهره بـــرداری و اســـتفاده و 
خدمت رســـانی مـــردم در هفتـــه دولـــت 

ســـال جـــاری اســـت. 

تفکیـــک  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
پنـــج  بـــه  اصفهـــان  شهرســـتان 
توجـــه  بـــا  شـــد:  متذکـــر  شهرســـتان 
در  اســـتانی  اخیـــر  تقســـیمات  بـــه 
بـــه  طـــرح   209 تعـــداد  اصفهـــان 
توســـط  شهرســـتان   5 گســـتردگی 
شهرســـتان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت 
ــه در  ــده اســـت کـ ــام شـ ــان انجـ اصفهـ
می شـــود.  افتتـــاح  دولـــت  هفتـــه 

خالصـــه  شهرســـتان   5 در  کـــه  اخیـــر  فعالیت هـــای  کـــرد:  عنـــوان  علی اکبـــری 
می شـــود در 4 محـــور اصلـــی در حـــال افتتـــاح بـــوده یـــا بـــه بهره بـــرداری رســـیده 
اســـت. اولیـــن مـــورد افزایـــش ظرفیـــت منصوبـــه شـــبکه از جملـــه ترانس هـــای 
ــانی بـــه مشـــترکین و جـــذب  توزیـــع و پســـت های بـــرق اســـت کـــه جهـــت نیرورسـ
ـــال در ایـــن  ـــد بایـــد انجـــام می دادیـــم و تقریبـــا 242هـــزار میلیـــون ری انشـــعابات جدی
زمینـــه انجـــام فعالیـــت شـــده اســـت. در حـــوزه دوم )فعالیت هـــای بازســـازی و پایـــدار 
کـــردن شـــبکه، فیدرگیـــری، مســـیرهای تغذیـــه جدیـــد بـــرای کاهـــش خاموشـــی  ها 
ـــده  ـــام ش ـــتان انج ـــال کار در 5 شهرس ـــون ری ـــزار میلی ـــبکه( 297 ه ـــم ش ـــظ حری و حف

اســـت. 

ــیون  ــازی و اتوماسـ ــتای هوشمندسـ ــوزه در راسـ ــومین حـ ــرد: سـ ــان کـ وی خاطرنشـ
شـــبکه بـــود کـــه بتوانیـــم از ایـــن طریـــق رویت پذیـــری را همـــگام و برخـــط داشـــته 
باشـــیم و در همیـــن راســـتا اگـــر آســـیبی در شـــبکه ایجـــاد شـــد، امـــکان برطـــرف 
ـــال ســـرمایه گذاری  کـــردن مشـــکل فراهـــم شـــود. در ایـــن محـــور 137هـــزار میلیـــون ری
انجـــام شـــده اســـت کـــه در هفتـــه دولـــت بـــه بهره بـــرداری می رســـد. در خصـــوص 
حـــوزه چهـــارم کـــه شـــاید بیشـــتر بـــرای مـــردم ملمـــوس اســـت، احـــداث روشـــنایی 
معابـــر در خیابان هـــای تازه تاســـیس و بازســـازی انجـــام شـــده و 66 هـــزار میلیـــون 

ــته ایم.  ــر داشـ ــورد نظـ ــتان مـ ــرمایه گذاری در 5 شهرسـ ــال سـ ریـ

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

شـــرکت  طرح هـــای  از  بهره بـــرداری 
ــار  ــا اعتبـ ــرفصل  بـ ــت سـ ــع در هفـ توزیـ

ریالـــی میلیـــارد   550 و  یک هـــزار 
در  دولـــت  هفتـــه  طرح هـــای  افتتـــاح 

ــی ــور اصلـ ــار محـ چهـ

محمد علی اکبری

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق

 شهرستان اصفهان 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش
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حمیدرضا پیرپیران،  مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان:

مهنـــدس حمیدرضـــا پیرپیـــران افـــزود: ایجـــاد ظرفیـــت بـــرای انشـــعابات جدیـــد 
در شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان های کوهپایـــه، هرنـــد، ورزنـــه و جرقویـــه، 
تبدیـــل شـــبکه های هوایـــی بـــه زمینـــی، کاهـــش تلفـــات بـــرق و در نهایـــت 

کاهـــش خاموشـــی ها در هفتـــه دولـــت اجرایـــی و عملیاتـــی می شـــود.

وی تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر 586 نقطـــه شـــبکه تجهیـــزات اتوماســـیون را 
ـــه کنتورهـــای فهـــام مجهـــز شـــد  ـــز ب ـــد و نزدیک30هـــزار انشـــعاب نی دریافـــت کرده ان

ـــد. ـــت می کنن ـــش و مدیری ـــبکه را پای ـــی ش ـــای فن ـــام رفتاره ـــه تم ک

ـــاس  ـــرکت براس ـــبکه های ش ـــار ش ـــازی ب ـــار، متعادل س ـــم ب ـــد تنظی ـــزود: فرآین وی اف
و  خـــودکار  صـــورت  بـــه  90درصـــد  حـــدود  تـــا   GIS بـــا  منطبـــق  نرم افزارهـــای 
ـــت.  ـــی اس ـــی متک ـــات میدان ـــه عملی ـــد ب ـــا 10درص ـــود و تنه ـــام می ش ـــک انج اتوماتی

پیرپیـــران بـــا اشـــاره بـــه احـــداث 178کیلومتـــر شـــبکه جدیـــد و نصـــب و تجهیـــز 
بـــرای  ظرفیت ســـازی  کـــرد:  تاکیـــد  زمینـــی  و  هوایـــی  پســـت  255دســـتگاه 
انشـــعابات بـــرق بـــرای ســـال آینـــده و پایـــداری شـــبکه در پیـــک تابســـتان از 

یـــاد شـــده اســـت. اهـــداف پروژه هـــای 

ـــرد و گفـــت:  ـــت اشـــاره ک ـــه مهمتریـــن پروژه هـــای عملیاتی شـــده در هفتـــه دول وی ب
18کیلومتـــر بهینه ســـازي شـــبکه فشـــار ضعیـــف هوایـــي )تبدیـــل شـــبکه مســـي 
ــمس آبادی،   ــمالی،  شـ ــانی شـ ــاد، کاشـ ــای جهـ ــدار( خیابان هـ ــل خودنگهـ ــه کابـ بـ
ــار  ــادل بـ ــاد تعـ ــه کاهـــش خاموشـــی ها و رفـــع حریـــم و ایجـ ــه کـ ســـروش و صمدیـ
ــان  ـــبکه در خیابـ ــاختار ش ــازي سـ ــالح و بهسـ ــر اصـ ــت، 5کیلومتـ ـــرکرده اسـ را میس
آپادانـــا دوم، کوچـــه  بـــاغ تـــوت )فـــاز 1 و 2(، 3 کیلومتـــر احـــداث روشـــنایی بلـــوار 
و 5کیلومتـــر احـــداث شـــبکه روشـــنایي معابـــر بـــا پایـــه فلـــزي جنـــب کارخانـــه 
قنـــد تقاطـــع غیرهمســـطح شـــهید ســـردار ســـلیماني نمونـــه ای از پروژه هـــای 
ـــنایی،  ـــبکه روش ـــداث ش ـــر اح ـــه 200 کیلومت ـــک ب ـــت و در کل نزدی ـــده اس ـــام ش انج
تجهیـــز پســـت و ترانـــس، بهینه ســـازی شـــبکه های فرســـوده، کابل کشـــی فشـــار 
ـــام مبـــارک  متوســـط و ضعیـــف زمینـــی و هوایـــی، رفـــع حریـــم شـــبکه و... در ایـــن ای

بـــه بهره بـــرداری می رســـد.

 بهره برداری از 209 پروژه بزرگ 
حمید رضا پیر پیرانبرق رسانی در هفته دولت 

مدیرعامل شرکت توزیع برق  اصفهان 

در  دائـــم  و  گـــذرا  خطاهـــای  از  ناشـــی  خاموشـــی های  کاهـــش  داشـــت:  ابـــراز  وی 
شـــبکه های توزیـــع، کاهـــش خطـــر آتش ســـوزی در مناطـــق مشـــجر و جلوگیـــری از 
تخریـــب محیـــط زیســـت از مزایـــای کابل هـــای خودنگهـــدار اســـت؛ بـــه بیـــان دیگـــر، 
ـــش  ـــبز و کاه ـــت س ـــعه مدیری ـــت محیطی و توس ـــای زیس ـــترش کیفیت ه ـــه گس ـــه ب توج
خطـــرات ناشـــی از چالش هـــای حریـــم خطـــوط بـــا اســـتفاده از کابل هـــای خودنگهـــدار 

ارتقـــا می یابـــد.

ــترک  ــر مشـ ــداد 22357 نفـ ــرد و گفـــت: تعـ ــاره کـ ــترکین اشـ ــداد مشـ ــه افزایـــش تعـ وی بـ
ـــایر  ـــترک س ـــی و 7575 مش ـــترک صنعت ـــاورزی، 47 مش ـــترک کش ـــر مش ـــی، 1197 نف خانگ
مصـــارف از هفتـــه دولـــت ســـال گذشـــته تاکنـــون اضافـــه شـــده و بـــه عبارتـــی31440 
جـــذب انشـــعاب در مـــدت یـــک ســـال صـــورت گرفتـــه اســـت و تاکنـــون نزدیـــک 95درصـــد 

از خدمـــات بـــه مشـــترکین بـــه صـــورت غیرحضـــوری ارائـــه شـــده اســـت.

ایـــن مقـــام مســـئول گفـــت: روشـــنایی معابـــر از دیگـــر شـــاخصه های توســـعه صنعـــت 
ـــب  ـــن مناس ـــور تامی ـــه منظ ـــان ب ـــرق اصفه ـــع ب ـــرکت توزی ـــتا ش ـــن راس ـــت و در ای ـــرق اس ب
و مطلـــوب روشـــنایی معابـــر 4398 دســـتگاه چـــراغ پربـــازده کم مصـــرف و 1589 پایـــه و 
ـــای  ـــنایی از دیدگاه ه ـــن روش ـــت. ای ـــرده اس ـــداث ک ـــبکه را اح ـــر ش ـــه 70 کیلومت ـــک ب نزدی
مختلـــف مهندســـی، اقتصـــادی و معمـــاری مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و کاهـــش جـــرم و 
ـــا  ـــران ب ـــود عاب ـــب می ش ـــه موج ـــت ک ـــای آن اس ـــر مزای ـــی از دیگ ـــای اجتماع ناهنجاری ه

ـــد. ـــردد کنن ـــب ت ـــتر در ش ـــر بیش ـــودگی خاط آس

مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق 
اصفهــان از افتتــاح 209 پــروژه 
ــا  ــت ب ــه دول ــانی در هفت برق رس
اعتبــاری بالــغ بــر 74 میلیــارد 
در  تومــان  میلیــون   430 و 
شهرســتان اصفهــان خبــر داد.

راســـتای  در  داشـــت:  ابـــراز  وی 
توزیـــع  شـــبکه های  هوشمندســـازی 
در  تســـهیل  و  مـــردم  رضایتمنـــدی  بـــرق، 
از  مشـــترکین  بـــه  بهتـــر  خدمـــات  ارائـــه 
فن آوری هـــای روز دنیـــا ماننـــد تجهیـــزات 
اتوماســـیون شـــبکه، خـــط گـــرم، سیســـتم 
قرائـــت از راه دور و طـــرح فهـــام اســـتفاده 

اســـت. شـــده 
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همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت بهره بـــرداری 
ـــا  ـــتان ب ـــرق در اس ـــتایی ب ـــروژۀ روس از ۹۲پ
اعتبـــاری بالـــغ بـــر ۲۳4میلیـــارد  ریـــال 

محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

همزمـــان بـــا هفتـــۀ دولـــت بـــا حضـــور اســـتاندار مرکـــزی، هیـــات همـــراه 
و مدیـــران ارشـــد شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان مرکـــزی 17پـــروژۀ 
برق رســـانی روســـتایی در شهرســـتان اراک بـــا اعتبـــاری بالـــغ بر30میلیـــارد 

ریـــال بـــه صـــورت نمادیـــن در روســـتای سوســـن آباد افتتـــاح شـــد.

افتتاح 17 پروژۀ روستایی توزیع برق در اراک 

ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــا بـ ــاح ایـــن طرح هـ ــم افتتـ ــتاندار مرکـــزی در مراسـ اسـ
اســـتان مرکـــزی از اســـتان های کشـــاورزی و صنعتـــی اســـت و بـــرق در 
ـــرق  ـــت ب ـــت: صنع ـــار داش ـــی دارد، اظه ـــش مهم ـــا نق ـــن بخش ه ـــعۀ ای توس
ـــد و در  ـــا می کن ـــزایی ایف ـــش بس ـــز نق ـــتان نی ـــدی اس ـــادر و تولی ـــع م در صنای
ایـــن راســـتا کارکنـــان پرتـــالش صنعـــت بـــرق بـــا فعالیـــت شـــبانه روزی در 

تأمیـــن بـــرق پایـــدار از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نمی ورزنـــد.

ـــا  ـــال ب ـــزود: امس ـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود اف ـــازاده در بخ ســـیدعلی آق
ـــت  ـــرای صنع ـــختی ب ـــال س ـــرق، س ـــرف ب ـــد و مص ـــرازی تولی ـــه نات ـــه ب توج

ـــود. ـــرق ب ـــع ب توزی

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان مرکـــزی هـــم در ایـــن آییـــن 
ـــاری  ـــا اعتب ـــرق در اســـتان ب ـــروژۀ روســـتایی ب ـــرداری 92پ ـــه از بهره ب افتتاحی

ـــا هفتـــۀ دولـــت خبـــر داد. ـــغ بـــر 234میلیـــارد ریـــال همزمـــان ب بال

محمـــد الـــه داد هـــدف از افتتـــاح ایـــن طرح هـــا را افزایـــش رضایت منـــدی 
مشـــترکان، اســـتفادۀ بهینـــه از امکانـــات و منابـــع موجـــود، تأمیـــن بـــرق 

ـــرد. ـــان ک ـــادی بی ـــره وری اقتص ـــن و به ـــدار و مطمئ پای

وی اصـــالح شـــبکۀ فشـــار ضعیـــف هوایـــی و طـــرح جهـــادی اصـــالح 
شـــبکۀ روشـــنایی معابـــر در نقـــاط مختلـــف اســـتان را از پروژه هـــای 

برشـــمرد. بهره بـــرداری در هفتـــۀ دولـــت  قابـــل 

ـــه  ـــانی ب ـــزی برق رس ـــتان مرک ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
روســـتای قشـــالق نظرلـــو، احـــداث فیـــدر جدیـــد در پســـت 63کیلوولـــت 
و نصـــب و تقویـــت ترانســـفورماتورهای هوایـــی را از دیگـــر پروژه هـــای 

آمـــادۀ بهره بـــرداری در هفتـــۀ دولـــت عنـــوان کـــرد.

روابـــط  ارزیابـــی  جشـــنوارۀ  ســـومین  در 
کشـــور،  بـــرق  و  آب  صنعـــت  عمومی هـــای 
آثـــار 127 شـــرکت از صنعـــت آب و بـــرق در 14 
محـــور مـــورد داوری قـــرار گرفـــت. بـــر اســـاس 
ایـــن جشـــنواره در 14  ارزیابـــی  گـــزارش،  ایـــن 
محـــور شـــامل »انتشـــارات و مستندســـازی«، 
در  »حضـــور  درون ســـازمانی«،  »ارتبـــاط 
پایـــگاه  بـــا  »ارتبـــاط  مجـــازی«،  فضـــای 
بـــا  »ارتبـــاط  )پـــاون(«،  نیـــرو  وزارت  خبـــری 
»فرهنگ ســـازی  اینترنتـــی«،  رادیوتلویزیـــون 
ــی و  ــات محیطـ ــی«، »تبلیغـ ــوزش همگانـ و آمـ
رســـانه ای«، »ارتبـــاط بـــا رســـانه ها )دیـــداری، 
شـــنیداری، مکتـــوب و مجـــازی(«، »جشـــنواره 
روابـــط  همـــکاران  »آمـــوزش  نمایشـــگاه«،  و 
و  »مدیریـــت  رســـانه«،  اصحـــاب   و  عمومـــی 
افکارســـنجی«،  و  »پژوهـــش  برنامه ریـــزی«، 
»نـــوآوری و خالقیـــت« و »پویـــش #هرهفتـــه_

اســـت. گرفتـــه  صـــورت  الف_ب_ایـــران« 

در مرحلـــۀ اول غربالگـــری و گزینـــش آثـــار کـــه 
نیـــرو  وزارت  مادرتخصصـــی  شـــرکت های  در 
صـــورت گرفـــت، از تعـــداد 2995 اثـــر ارسال شـــده 
بـــه دبیرخانـــۀ جشـــنواره 1898 اثـــر بـــه مرحلـــۀ 

دوم داوری راه یافـــت.

ـــه  ـــار ک ـــن آث ـــان ای ـــز از می ـــۀ دوم نی در داوری مرحل
در گروه هـــای تخصصـــی دفتـــر روابـــط عمومـــی 
گرفـــت،  صـــورت  نیـــرو  وزارت  اطالع رســـانی  و 
586 اثـــر بـــه مرحلـــۀ داوری نهایـــی راه یافـــت 
و در نهایـــت آثـــار 68 شـــرکت در 14محـــور حائـــز 

ــد. ــوم شـ ــنواره سـ ــر جشـ ــای برتـ رتبه هـ

از بین 127 شرکت و سازمان وابسته وزارت نیرو

ــط  ــط روابـ ــر توسـ ــته تقدیـ ــه شایسـ ــب رتبـ کسـ
ــزی ــتان مرکـ ــرق اسـ ــع بـ ــی توزیـ عمومـ

در آییـــن پایانـــی ایـــن جشـــنواره کـــه 

بـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد از روابـــط 

عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان مرکـــزی 

کـــه حائـــز رتبـــۀ شایســـتۀ تقدیـــر ایـــن جشـــنواره 

ــر بـــه عمـــل آمـــد. ارزیابـــی شـــده بـــود، تقدیـ
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وی در بخـــش دیگـــر صحبت هـــای خـــود در پاســـخ بـــه بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی 
یـــادآور شـــد: در راســـتای بهینـــه کـــردن مصـــرف و برطـــرف کـــردن قســـمت عمـــده 
ــورت  ــه صـ ــه بـ ــی( کـ ــر اصلـ ــا و معابـ ــر )اتوبان هـ ــنایی معابـ ــبکه روشـ ــکالت کل شـ مشـ
ـــا و  ـــض المپ ه ـــیله تعوی ـــه وس ـــنایی ب ـــالح روش ـــا اص ـــود ب ـــتفاده می ش ـــان اس ـــک درمی ی

ــرد.  ــورت گیـ ــر صـ ــازی بهتـ ــا بهینه سـ ــم تـ ــجم تر کردیـ ــاختار را منسـ ــزات، سـ تجهیـ

علی اکبـــری همچنیـــن در خصـــوص تکمیـــل ســـامانه ســـپام )ســـامانه پاســـخگویی 
ــازی شـــبکه، طرح هـــای  ــارم یعنـــی هوشمندسـ ــور چهـ ــتای محـ مـــردم( گفـــت: در راسـ
تکمیلـــی بـــرای ســـامانه ســـپام انجـــام شـــده بـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه خاموشـــی ها یـــک 
بخـــش آن در هفتـــه دولـــت امســـال انجـــام می گیـــرد و ادامـــه طـــرح بـــه پایـــان ســـال 

موکـــول می شـــود.

ـــا توســـعه  وی متذکـــر شـــد: شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان ســـعی کـــرده اســـت ب
ــن  ــال ایـ ــردارد و دنبـ ــدم بـ ــخگویی قـ ــمت پاسـ ــه سـ ــانی بـ ــالع رسـ ــاخت های اطـ زیرسـ
موضـــوع هســـتیم تـــا مـــردم نظـــرات خـــود را بـــرای ارائـــه خدمـــات بهتـــر، بیـــان کننـــد و بـــه 
ـــرف  ـــاهده مص ـــا مش ـــپام ب ـــامانه س ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــده ب ـــد در آین ـــور می توانن ـــن منظ ای
خـــود، همســـایگان و همچنیـــن منطقه شـــان در راســـتای بهینه ســـازی مصـــرف، 

ــد.  ــای بهتـــری بردارنـ قدم هـ

اصالح شبکه روشنایی برای بهینه  سازی مصرف

بـــه  اشـــاره  بـــا  اصفهـــان  شهرســـتان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت  عمومـــی  روابـــط  مدیـــر 
ــع  ــرکت توزیـ ــه شـ ــرد: مجموعـ ــار کـ ــرو، اظهـ ــی وزارت نیـ ــنواره ارزیابـ ــومین دوره جشـ سـ
بـــرق شهرســـتان اصفهـــان بـــرای ســـومین ســـال متوالـــی رتبـــه برتـــر را در بیـــن روابـــط 

عمومی هـــای برتـــر کشـــور کســـب کـــرد.

محمـــد علی اکبـــری بـــا بیـــان اینکـــه امســـال نیـــز شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
ـــس  ـــوح و تندی ـــه ل ـــکاران س ـــوزش هم ـــی و آم ـــات محیط ـــای تبلیغ ـــان در حوزه ه اصفه
اول تـــا ســـوم جشـــنواره را کســـب کـــرد، تصریـــح کـــرد: ایـــن موفقیـــت مرهـــون تـــالش و 
ـــع  ـــرکت توزی ـــکاران ش ـــر هم ـــی و دیگ ـــط عموم ـــه رواب ـــان در مجموع ـــرد همکارانم عملک

بـــرق شهرســـتان اســـت.

ــردم،  ــان مـ ــرای کاهـــش مصـــرف بـــرق در میـ ــازی بـ ــزوم فرهنگ سـ ــه لـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــاز  ــیار زود آغـ ــازی را بسـ ــر فرهنگ سـ ــرکت توانیـ ــرو و شـ ــه وزارت نیـ ــه داد: مجموعـ ادامـ
ـــردم  ـــویق م ـــادی در تش ـــیار زی ـــر بس ـــته تاثی ـــال های گذش ـــی« در س ـــر »بابابرق ـــرد. کاراکت ک
ـــا رشـــد فزاینـــده رســـانه ها و تنـــوع بســـیار  بـــه صرفه جویـــی در مصـــرف بـــرق داشـــت، امـــا ب
ـــر  ـــن کاراکت ـــردن ای ـــن ک ـــت. جایگزی ـــی رف ـــه فراموش ـــر رو ب ـــن کاراکت ـــخصیت ها، ای ـــاد ش زی
ـــی کاری  ـــخصیت های کارتون ـــام ش ـــواع و اقس ـــا ان ـــودکان ب ـــروز ک ـــنایی ام ـــه آش ـــه ب ـــا توج ب

وی ادامـــه داد: اگـــر هـــم مشـــترکی خســـارت دیـــده باشـــد بـــرای ثبـــت 
بـــا شـــماره 121  و می توانـــد  نیســـت  بـــه حضـــور  نیـــازی  خســـارت 
ـــان  ـــت و زم ـــرکت، درخواس ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــا ب ـــرد ی ـــاس بگی تم
را ثبـــت کنـــد و بعـــد از تاییـــد همـــکاران تمـــام اســـناد را در ســـامانه 

ــد.  ــذاری کنـ بارگـ

کســـب رتبـــه برتـــر روابـــط عمومـــی بـــرای 
ســـومین ســـال متوالـــی

مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
اصفهـــان خبـــر داد:

ـــا  ـــده، ام ـــام ش ـــور انج ـــا در کش ـــن حوزه ه ـــز در ای ـــی نی ـــت، کارهای ـــدنی اس ـــی ش ـــکل؛ ول مش
ـــه  ـــجام در مجموع ـــی و انس ـــا همدل ـــدوارم ب ـــت. امی ـــوده اس ـــجام ب ـــی و انس ـــد اثربخش فاق
بـــرای  المـــان واحـــدی در حـــوزه فرهنگ ســـازی به ویـــژه  بـــه  بـــرق کشـــور بتوانیـــم 
کـــودکان برســـیم. در عیـــن حـــال، شـــرکت توزیـــع بـــرق حضـــور گســـترده ای در راســـتای 
بـــرق در رســـانه های مختلـــف دارد و تبلیغـــات محیطـــی  فرهنگ ســـازی مصـــرف 
نیـــز در کنـــار ایـــن حضـــور انجـــام می شـــود و امیـــدوارم بـــا شناســـایی ذائقـــه مخاطـــب، 

اثرگـــذاری خـــود را در حـــوزه فرهنگ ســـازی مصـــرف بـــرق بیشـــتر کنیـــم.

مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه 
ـــه  ـــده، اضاف ـــام نش ـــدگان انج ـــرای آین ـــورت کالن ب ـــه ص ـــرمایه گذاری ب ـــازی س فرهنگ س
کـــرد: رویکـــرد مـــا در حـــوزه فرهنگ ســـازی مصـــرف بهینـــه بـــرق هم اکنـــون بـــه ســـمت 
ـــی  ـــی، اقناع ـــای تبیین ـــت در برنامه ه ـــا الزم اس ـــه، ام ـــات رفت ـــف و احساس ـــک عواط تحری
ـــان کار بیشـــتری انجـــام دهیـــم. ـــو و کـــودکان و نوجوان ـــرای نســـل ن ـــژه ب و اثربخـــش به وی

ـــه خدمـــت  ـــاده ارائ ـــده آم ـــه در آین ـــامانه ســـپام ک ـــاری س ـــش خوداظه ـــه بخ ـــاره ب ـــا اش وی ب
می شـــود، گفـــت: بخشـــی بـــه نـــام خوداظهـــاری در ســـامانه ســـپام ایجـــاد می شـــود تـــا 
از ایـــن طریـــق مـــردم بـــه میانگیـــن مصـــرف خـــود برســـند و در مرحلـــه بعـــد بـــا ثبـــت 
ـــت  ـــای الزم جه ـــس از برآورده ـــی پ ـــرات کارشناس ـــی، نظ ـــزات مصرف ـــاری تجهی خوداظه
ـــن  ـــا در ذه ـــان ب ـــردم عزیزم ـــود. م ـــه می ش ـــان ارائ ـــی منزلش ـــوازم برق ـــازی ل ـــازی و نوس بازس
داشـــتن دو شـــماره 121 »فوریت هـــا و حـــوادث بـــرق« و شـــماره 1521 »ارائـــه خدمـــات 

فـــروش و پـــس از فـــروش« از ســـاعت 7 الـــی 21 پیگیـــر مطالبـــات خـــود باشـــند. 

علی اکبـــری همچنیـــن تصریـــح کـــرد: در شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان 
مرکـــزی بـــا نـــام »بصیـــر« تعبیـــه شـــده تـــا توســـط ایـــن مرکـــز،  تمامـــی خدمـــات شـــرکت 
ـــرق  ـــع ب ـــرکت توزی ـــات ش ـــه خدم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــود. همچنی ـــی ش ـــارت و ارزیاب نظ
شهرســـتان اصفهـــان اینترنتـــی اســـت، تمامـــی خدمـــات شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان 
از بســـتر اینترنـــت قابـــل دریافـــت اســـت و بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن موضـــوع نیـــازی بـــه 
مراجعـــه حضـــوری بـــه شـــرکت بـــرق نیســـت و بـــا ایـــن راهـــکار از ســـالمتی مراجعیـــن و 

همـــکاران مـــا در شـــرکت در مقابـــل بیمـــاری کرونـــا هـــم محافظـــت می شـــود. 
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ــر،  ــرکت توانیـ ــان شـ ــار داشـــت: طـــی امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری میـ عـــوض زاده اظهـ
شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق سیســـتان و بلوچســـتان و ســـازمان بنیـــاد مســـتضعفان، 
اصـــالح شـــبکه 150 روســـتای شهرســـتان چابهـــار و بخـــش پـــالن در جنـــوب ایـــن اســـتان 

در 2 فـــاز انجـــام می شـــود.

وی ادامـــه داد: برنامه ریزی هـــا بـــه گونـــه ای خواهـــد بـــود کـــه کار اصـــالح شـــبکه فرســـوده 
ـــود. ـــام ش ـــک انج ـــده نزدی ـــز در آین ـــتان نی ـــهرهای اس ـــایر ش ـــتایی س روس

شهرســـتان  روســـتای   150 شـــبکه  اصـــالح 
چابهـــار و بخـــش پـــالن در جنـــوب سیســـتان و 

بلوچســـتان

ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــتاهای سیس ـــد روس ۹۹.7درص
ـــتند ـــوردار هس ـــن برخ ـــدار و مطمئ ـــرق پای از ب

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان بیـــان کـــرد: 
ــن  ــدار و مطمئـ ــرق پایـ ــد( از بـ ــتان )99.7 درصـ ــن اسـ ــوز ایـ ــتاهای دارای مجـ ــی روسـ تمامـ

برخوردارنـــد.

ــا تعـــداد کمـــی از روســـتاهای اســـتان بـــه دالیلـــی از جملـــه قـــرار  ــا بیـــان اینکـــه تنهـ وی بـ
گرفتـــن در اراضـــی ملـــی از نعمـــت بـــرق برخـــوردار نیســـتند، افـــزود: بـــه محـــض برطـــرف 
شـــدن موانـــع و صـــدور مجـــوز از مراجـــع ذیربـــط، شـــرکت توزیـــع بـــرق کار برق رســـانی بـــه 

ایـــن روســـتاها را نیـــز انجـــام خواهـــد داد.

و  سیســـتان  در  بـــرق دار  روســـتای   500 و  هـــزار  پنـــج  وجـــود  بـــه  اشـــاره  بـــا  عـــوض زاده 
بلوچســـتان گفـــت: ایـــن رقـــم بیـــش از 10درصـــد همـــه روســـتاهای بـــرق دار کشـــور اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان اظهـــار 
داشـــت: در یـــک اقـــدام جهـــادی و طـــی چشـــم انداز ایـــن شـــرکت، هـــزار کیلومتـــر 
ــه  ــاری بـ ــال جـ ــان سـ ــا پایـ ــتان تـ ــرق اسـ ــع بـ ــار ضعیـــف توزیـ ــیمی فشـ ــبکه سـ شـ

کابـــل خودنگهـــدار تبدیـــل می شـــود.

 400 بـــرای  کاال  تامیـــن  و  پیمانـــکار  تعییـــن  مناقصـــه،  کار  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــن  ـــده و آیی ـــخص ش ـــدار مش ـــل خودنگه ـــه کاب ـــیمی ب ـــبکه س ـــل ش ـــر تبدی کیلومت
ـــام  ـــدان انج ـــهر زاه ـــه 2 ش ـــرق ناحی ـــطح ب ـــروژه در س ـــن پ ـــر از ای ـــی 100 کیلومت اجرای
ـــه کابـــل خودنگهـــدار  ـــرای تبدیـــل ایـــن میـــزان شـــبکه ســـیمی ب ـــار الزم ب شـــد. اعتب
ــار  ــبکه فشـ ــر شـ ــزار کیلومتـ ــدود 15هـ ــن حـ ــت. همچنیـ ــان اسـ ــارد تومـ 194 میلیـ
ــا  ــبکه تـ ــن شـ ــر از ایـ ــزار کیلومتـ ــه بیـــش از 5 هـ ــود دارد کـ ــتان وجـ ضعیـــف در اسـ

پایـــان ســـال بـــه کابـــل خودنگهـــدار تبدیـــل می شـــود.

عـــوض زاده تصریـــح کـــرد: در پنـــج ماهـــه اول ســـال جـــاری بیـــش از 70 کیلومتـــر 
ــل  ــه کابـ ــان بـ ــارد تومـ ــدود 14 میلیـ ــاری حـ ــا اعتبـ ــتان بـ ــن اسـ ــرق ایـ ــبکه بـ از شـ

ــده اســـت. ــل شـ ــدار تبدیـ خودنگهـ

هـــزار کیلومتـــر شـــبکه ســـیمی توزیـــع 
بـــرق سیســـتان و بلوچســـتان بـــه کابـــل 

خونگهـــدار تبدیـــل می شـــود
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خلیل عوض زاده

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی  برق  

سیستان و بلوچستان 

بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
پـــروژه   174 گفـــت:  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
بهینه ســـازی،  اصـــالح،  بخش هـــای  در 
و  روســـتایی  برق رســـانی  معابـــر،  روشـــنایی 
توســـعه شـــبکه بـــرق شـــهری و روســـتایی بـــا 
اعتبـــاری افـــزون  بـــر 88 میلیـــارد تومـــان ویـــژه 
هفتـــه دولـــت در ســـطح ایـــن اســـتان افتتـــاح و 

شـــد. ـــی  کلنگ زن

ـــرق  ـــع ب ـــروژه توزی 174 پ
ــتان  ــتان و بلوچسـ سیسـ
ـــاح  ـــت افتت ـــه دول در هفت

ــد ــی شـ و کلنگ زنـ

خلیل عوض زاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان:

خلیـــل عـــوض زاده بـــا بیـــان اینکـــه ســـهم پروژه هـــای افتتاحـــی ایـــن شـــرکت 140 
مـــورد اســـت، اظهـــار داشـــت: 34 پـــروژه توســـعه شـــبکه بـــرق روســـتایی، 71 پـــروژه 
 13 شـــهری،  بهینه ســـازی  و  اصـــالح  پـــروژه  روســـتایی، 15  بهینه ســـازی  و  اصـــالح 
ـــرق  ـــن ب ـــت تامی ـــروژه جه ـــنایی و 2 پ ـــوزه روش ـــروژه در ح ـــج پ ـــهری، پن ـــعه ش ـــروژه توس پ
)احـــداث جهـــت برق رســـانی( طـــی هفتـــه دولـــت در ایـــن اســـتان بهره بـــرداری شـــد.

وی بیـــان کـــرد: تعـــداد روســـتاهای بهره  منـــد از پروژه هـــای افتتاحـــی 780 مـــورد و 
تعـــداد خانوارهـــای بهره منـــد روســـتایی 55 هـــزار و 414 خانـــوار اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان بـــه حجـــم 
عملیـــات پروژه هـــای قابـــل افتتـــاح نیـــز اشـــاره کـــرد و افـــزود: 101 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار 
متوســـط، 324 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار ضعیـــف، 213 دســـتگاه ترانســـفورماتور بـــا ظرفیـــت 
ـــت. ـــده اس ـــای افتتاح ش ـــده در پروژه ه ـــزات استفاده ش ـــه تجهی ـــزار و 660 کاوآ از جمل 25 ه

و  سیســـتان  بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  کلنگ زنـــی  پـــروژه  بـــه  ادامـــه  در  وی 
بلوچســـتان در هفتـــه دولـــت اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت: 34 پـــروژه در بخش هـــای 
بـــرق  و بهینه ســـازی شـــبکه  اصـــالح  بـــرق روســـتایی و شـــهری،  توســـعه شـــبکه 
روســـتایی و شـــهری و برق رســـانی بـــه روســـتاهای فاقـــد بـــرق از جملـــه طرح هـــای 

آمـــاده عملیـــات اجرایـــی ایـــن اســـتان در هفتـــه دولـــت اســـت.

عـــوض زاده تصریـــح کـــرد: تعـــداد خانوارهـــای بهره منـــد از پروژه هـــای کلنگ زنـــی 30 
هـــزار و 55 خانـــوار و تعـــداد روســـتاهای بهره منـــد از ایـــن پروژه هـــا 91 روستاســـت.

 39 گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  نیـــز  کلنگ زنـــی  پروژه هـــای  عملیاتـــی  حجـــم  بـــه  وی 
کیلومتـــر شـــبکه فشـــار متوســـط، 189 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار ضعیـــف، 100 دســـتگاه 
ــه  ــر گرفتـ ــزات در نظـ ــه تجهیـ ــزار و 330 کاوآ از جملـ ــت 13 هـ ــا ظرفیـ ــفورماتور بـ ترانسـ

شـــده اســـت.

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: 
ـــازار  ـــوک  ب ـــهر، مل ـــان نیکش ـــگ چاه ـــد، کورین ـــتان هیرمن ـــنجرانی شهرس ـــتاهای س روس
شـــهر پـــالن، الگـــداری اشـــرف دشـــتیاری، آلنجـــان  بـــاال میرجـــاوه، کـــوران مهرســـتان، 
ناصرآبـــاد کنـــارک، حمیـــری قصرقنـــد، مســـکوتان فنـــوج، شـــندان ســـیب و ســـوران، 
نظرآبـــاد ســـرباز، غفورآبـــاد ســـراوان، حســـنخون زهـــک، الرپاییـــن زاهـــدان ناحیـــه 
کهنـــک  لـــدی  زابل)هامـــون(،  کرمـــی  ناحیـــه 2،  زاهـــدان  مســـک  یـــک، خواجـــه  
ـــور،  ـــمس آباد بمپ ـــار، ش ـــاد چابه ـــاش، عثمان آب ـــی خ ـــان، امام ـــاد تفت ـــگان، حاجی آب دل
ــتایی  ــپکه 23 روسـ ــهر اسـ ــه پشـــت شـ ــتای شیشـ ــهر و روسـ ــری ایرانشـ ــگان  سـ کوهیـ

ــد. ــام شـ ــرق آن انجـ ــبکه بـ ــازی شـ ــالح و بهینه سـ ــعه و اصـ ــه کار توسـ ــتند کـ هسـ

ـــر  ـــرق، احـــداث حـــدود 14 کیلومت ـــر ب ـــه تی ـــض 287 اصل ـــار داشـــت: تعوی عـــوض زاده اظه
ـــداث  ـــاژ، اح ـــت ولت ـــع اف ـــازی و رف ـــت بهینه س ـــف در جه ـــط و ضعی ـــار متوس ـــبکه فش ش

ـــر  ـــم و معاب ـــع در حری ـــای واق ـــی تیره ـــت جابه جای ـــبکه در جه ـــر ش ـــش از 16 کیلومت بی
روســـتایی و رفـــع فرســـودگی، نصـــب چهـــار دســـتگاه ترانـــس 100 کاوا و 2 دســـتگاه 
ترانـــس 200 کاوا، نصـــب 348 شـــعله چـــراغ روشـــنایی و جابه جایـــی بـــدون تعویـــض 

100 اصلـــه تیـــر از جملـــه اقدامـــات انجام شـــده در ایـــن تعـــداد روستاهاســـت.

وی بـــا بیـــان اینکـــه اعتبـــار هزینه شـــده بـــرای اصـــالح ایـــن تعـــداد شـــبکه بـــرق 
روســـتایی حـــدود 10 میلیـــارد تومـــان اســـت، تصریـــح کـــرد: بـــا بهره بـــرداری از ایـــن 
پروژه هـــا بیـــش از 6 هـــزار مشـــترک بـــرق روســـتایی از نعمـــت بـــرق مطمئـــن و پایـــدار 

ــدند. ــوردار شـ برخـ
ـــتای  ـــزار روس ـــرق 10  ه ـــبکه ب ـــازی ش ـــعه و بهس ـــه توس ـــت: برنام ـــئول گف ـــام مس ـــن مق ای
کشـــور تدویـــن شـــده اســـت کـــه ســـهم روســـتاهای سیســـتان و بلوچســـتان از ایـــن 

تعـــداد، توســـعه و بهســـازی شـــبکه بـــرق 660 روستاســـت.

اصـــالح و بهینه ســـازی شـــبکه بـــرق ۲۳ 
ــتان ــتان و بلوچسـ ــتای سیسـ روسـ
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حسین قدیمی،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

ـــی از تـــالش  تک تـــک همـــکاران شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان در  ـــی بـــا قدردان قدیم
ـــش  ـــات افزای ـــا، موجب ـــرداری از آنه ـــا بهره ب ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــا اب ـــن پروژه ه ـــرای ای اج
رضایت منـــدی هم اســـتانی های عزیـــز از شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل 

ـــد. ـــم آی بیـــش از پیـــش فراه

ـــادآور فـــداکاری و جانفشـــانی شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر؛  ـــا بیـــان اینکـــه هفتـــه دولـــت ی حســـین قدیمـــی ب
دو انســـان شـــجاع و وارســـته در تاریـــخ جمهـــوری اســـالمی ایـــران اســـت کـــه خدمتگـــزاری را بـــه معنـــای 
ـــرور  ـــک م ـــت: بی ش ـــار داش ـــانده اند، اظه ـــور رس ـــه ظه ـــه منص ـــانیت را ب ـــرده و انس ـــه ک ـــه ترجم ـــی کلم واقع

ـــت. ـــالمی اس ـــالب اس ـــی انق ـــداف متعال ـــاد در راه اه ـــی از جه ـــوی ناب ـــوار، الگ ـــهید بزرگ ـــن دو ش ـــیره ای س

ـــال  ـــزون در س ـــرفت روزاف ـــد و پیش ـــای رش ـــر، زمینه ه ـــی و تدبی ـــدت، همدل ـــا وح ـــت ب ـــد اس ـــت: امی وی گف
تولیـــد، پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا فراهـــم شـــود و بـــا همـــکاری دولـــت و مـــردم هرچـــه زودتـــر بـــر 

بیمـــاری کرونـــا فائـــق شـــویم.

ــتان  ــانی اسـ ــای برق رسـ ــه پروژه هـ ــه بـ ــل در ادامـ ــتان اردبیـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
ــرمایه گذاری توزیـــع  ــا، پروژه هـــای سـ ــزود: برخـــی از ایـــن پروژه هـ ــرد و افـ ــاره کـ اردبیـــل در هفتـــه دولـــت اشـ
ــازی  ــعه و احـــداث، اصـــالح و بهینه سـ ــامل توسـ ــه شـ ــتند کـ ــال هسـ ــارد ریـ ــر 241 میلیـ ــغ بـ ــا مبلغـــی بالـ بـ
ــز و راه انـــدازی پســـت های توزیـــع هوایـــی، فیدرهـــای جدیـــد و  ــتایی و شـــهری، تجهیـ شـــبکه های روسـ
ـــد  ـــای جدی ـــا فن آوری ه ـــزات ب ـــتفاده از تجهی ـــور و اس ـــدرت مان ـــش ق ـــت، افزای ـــبکه های 20کیلوول ـــعه ش توس

از جملـــه ریکلـــوزر - سکســـیونر گازی اســـت.

ـــر در نقـــاط مختلـــف  مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل نصـــب چـــراغ روشـــنایی معاب
ـــداری،  ـــداری، مرغ ـــاورزی، دام ـــای کش ـــانی چاه ه ـــال، نیرورس ـــارد ری ـــار 52میلی ـــا اعتب ـــتایی ب ـــهری و روس ش
پـــرورش ماهـــی، صنایـــع تولیـــدی و... بـــا 190 میلیـــارد ریـــال، طرح هـــای کاهـــش تلفـــات و جایگزینـــی 
ـــرق  ـــال، نصـــب کنتورهـــای هوشـــمند آب و ب ـــارد ری ـــار 115 میلی ـــا اعتب ـــل خودنگهـــدار ب ـــا کاب ســـیم مســـی ب
)فهـــام( بـــا 4میلیـــارد ریـــال اعتبـــار و برق رســـانی بـــه منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی نمیـــن بـــا 55 میلیـــارد 
ریـــال و برق رســـانی بـــه چهـــار روســـتا و قشـــالق )قشـــالق نـــادر در شهرســـتان گرمـــی، قشـــالق نجـــف 1 
و قشـــالق  نجـــف2، قشـــالق گل آقـــا جوانمـــرد در شهرســـتان بیله ســـوار( جمعـــا بـــا اعتبـــار 23 میلیـــارد 
ــاری  ــال جـ ــه دولـــت سـ ــرکت در هفتـ ــن شـ ــرداری ایـ ــاح و بهره بـ ــل افتتـ ــای قابـ ــر پروژه هـ ــال را از دیگـ ریـ

برشـــمرد.

ــانی  ــم برق رسـ ــای مهـ ــرداری از پروژه هـ بهره بـ
ـــل ـــتان اردبی ـــال در اس ـــارد ری ـــار 680 میلی ـــا اعتب ب

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل گفـــت: پروژه هـــای برق رســـانی اســـتان اردبیـــل در هفتـــه دولـــت 
ســـال جاری بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 680 میلیـــارد ریـــال در ســـطح اســـتان بـــه بهره بـــرداری می رســـد.

حسین قدیمی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
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مصرف مدیریت  عملکرد  آمار 
)DSM )مدیریت سمت تقاضا 

در پیک بار 1400 ) از 1400/0۲/01 تا 1400/05/۳1(
ـــرد  ـــی از عملک ـــتان گزارش ـــرق لرس ـــع ب ـــرکت توزی ـــرف ش ـــت مص ـــر مدیری ـــر دفت ـــتمی، مدی رس

ـــه داد. ـــر ارائ ـــرح زی ـــه ش ـــار 1400 ب ـــک ب ـــد در پی ـــن واح ای

شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان لرســـتان براســـاس دســـتورالعمل های شـــرکت توانیـــر و بـــرای 
کنتـــرل مصـــرف مشـــترکین بخش هـــای مختلـــف و کمتـــر شـــدن خاموشـــی، اقدامـــات 

ذیـــل را بـــا همـــکاری مشـــترکین بـــه انجـــام رســـانده اســـت:

ب الف

مشترکین  با  همکاری  تفاهم نامۀ  عقد 
دیماندی

بـــه منظـــور کاهـــش و مدیریـــت مصـــرف 
و  بعدازظهرهـــا  در  بـــار  اوج  ســـاعات  در 
ــۀ  ــد تفاهم نامـ ــه عقـ ــدام بـ ــل شـــب اقـ اوایـ
بخش هـــای  مشـــترکین  بـــا  همـــکاری 
برنامه هـــا  ایـــن  در  شـــد.  مختلـــف 
را  خـــود  مصـــرف  همـــکار،  مشـــترکین 
مدیریـــت کـــرده و بـــا کاهـــش مصـــرف در 
از  توجهـــی  قابـــل  مبالـــغ  ســـاعات  ایـــن 
ـــده و گاه  ـــم ش ـــا ک ـــی آنه ـــرق مصرف ـــۀ ب هزین
ـــک دورۀ  ـــر در ی ـــاورزی اگ ـــش کش ـــد بخ مانن
همـــکاری  ســـاعت   4 روزانـــه  یک ماهـــه، 
کننـــد، هزینـــۀ بـــرق مصرفـــی آنهـــا صفـــر 
ـــد. ـــت می کنن ـــز دریاف ـــاداش نی ـــود و پ می ش

آمـــار تفاهم نامه هـــا بـــه شـــرح ذیـــل اســـت 
)جمعـــا 6877 مـــورد(:

1( بخش صنعت: 

• برنامۀ اوج بار: 1348مورد

• برنامۀ ذخیرۀ عملیاتی: 36 مورد

2( بخش کشاورزی:

• برنامۀ کشاورزی 3- الف: 2433مورد

• برنامۀ کشاورزی 3-ب: 914 مورد

• برنامۀ کشاورزی 3- ج: 114 مورد

3( بخش اداری: 740 مورد

4( بخش تجاری: 1215 مورد

5( بخش CNG و جایگاه های گاز: 24 مورد

6( بخش مولدهای خودتامین: 53 مورد

بخش  برق  مصرف  بر  نظارت  عملکرد 
اداری )تمام دستگاه های اجرایی(

• تعداد کل بازدید: 1740 مورد

• اداراتـــی کـــه در مدیریـــت مصـــرف همـــکاری 
کرده انـــد: 1246 مـــورد

• اداراتـــی کـــه در مدیریـــت مصـــرف همـــکاری 
نکرده  انـــد: 440 مـــورد

بـــرق آنهـــا قطـــع  • اداراتـــی کـــه انشـــعاب 
مـــورد  54 شـــده: 

 12 و   5 در  مانـــور  مـــورد  دو  برگـــزاری   •
ــت  ــازی ادارات جهـ ــت ماه؛ آماده سـ اردیبهشـ
ارائـــۀ خدمـــات بـــه مـــردم در زمـــان اعمـــال 

خاموشـــی 

ـــدگان  ـــرای نماین ـــی ب ـــزاری4 دورۀ آموزش • برگ
انـــرژی ســـاختمان های ادارات بـــا حضـــور 60 

ـــوری ـــوزش حض ـــاعت آم ـــر و 240نفرس نف

• برگـــزاری 3 جلســـه توجیهـــی و آموزشـــی 
ـــر و  ـــداد 120 نف ـــا تع ـــت ب ـــش صنع ـــت بخ جه

300نفرســـاعت آمـــوزش حضـــوری.

 عقد قرارداد جهت کاهش پیک بار 

ــت  ــاور جهـ ــرکت مشـ ــا شـ ــرارداد بـ ــد قـ 1. عقـ
در  خانگـــی  بخـــش  مشـــارکت  افزایـــش 
پیـــک بـــار بـــرای حـــدود 260هـــزار مشـــترک 

بـــه مبلـــغ 3600میلیـــون ریـــال

جهـــت  پیمانـــکار  بـــا  قـــرارداد  عقـــد   .2
راه  از  مصـــرف  کنتـــرل  تجهیـــزات  نصـــب 
دور )اینترنـــت اشـــیاء IOT( بـــرای کولرهـــای 
بـــه  توزیـــع  گازی ســـاختمان های شـــرکت 

ریـــال. میلیـــون   1690 مبلـــغ 

ج

کسب سه رتبه برتر در بین شرکت های 
توزیع برق سراسر کشور

با ارزیابی شرکت توانیر کشور از میان شرکت های توزیع برق سراسر کشور،  
شرکت توزیع برق لرستان در سه شاخص پوشش بیمه ای مشترکین، اصالح 
شبکه های فشار ضعیف استان با کابل های خودنگهدار و هوشمندسازی 

کنتورهای برق مشترکین در سال 1399 رتبۀ برتر را کسب کرد.

ـــل  ـــتان، مدیرعام ـــرق لرس ـــع ب ـــرکت توزی ـــی ش ـــط عموم ـــر رواب ـــزارش دفت ـــه گ ب
ــام  ــا تمـ ــار داشـــت: بـ ــکاران اظهـ ــر از تـــالش همـ ــن تقدیـ ــتان ضمـ ــرق اسـ بـ
ــال 99  ــادی در سـ ــبانه روزی و کار جهـ ــات شـ ــا زحمـ ــتیم بـ ــا توانسـ تنگناهـ
ـــم. ـــب کنی ـــر را کس ـــۀ برت ـــر رتب ـــرکت توانی ـــای ش ـــاخص از ارزیابی ه ـــه ش در س

ـــه ای  ـــش بیم ـــاخص پوش ـــث ش ـــرد: در بح ـــان ک ـــا بی ـــدون خودنی ـــدس فری مهن
ــا توجـــه بـــه حـــوادث روزانـــه یـــا ماهانـــه در شـــبکۀ توزیـــع بـــرق  مشـــترکین بـ
اســـتان، در برخـــی مـــوارد لـــوازم خانگـــی و تجـــاری مشـــترکین نیـــز آســـیب 
ـــرکت  ـــه ش ـــه ای ک ـــش بیم ـــه پوش ـــه ب ـــا توج ـــال 99 ب ـــن در س ـــد؛ بنابرای می بین
توزیـــع بـــرق انجـــام داده بـــود، موفق شـــدیم خســـارات مشـــترکین و شـــبکه های 

توزیـــع بـــرق را از شـــرکت های بیمـــه ای طـــرف قـــرارداد دریافـــت کنیـــم.

وی تصریـــح کـــرد: دومیـــن شـــاخصی کـــه شـــرکت توزیـــع بـــرق لرســـتان 
موفـــق بـــه کســـب رتبـــۀ برتـــر شـــد، مربـــوط بـــه کابل هـــای خودنگهـــدار 
ـــف  ـــار ضعی ـــبکۀ فش ـــۀ ش ـــا، هم ـــالۀ م ـــزی 10س ـــه برنامه ری ـــه ب ـــا توج ـــت. ب اس
اســـتان بـــا طـــول بیـــش از 6000 کیلومتـــر را بـــا کابل هـــای خودنگهـــدار 
و  اســـت  بی نظیـــر  کشـــور  در  خـــود  نـــوع  در  کـــه  کردیـــم  بهینه ســـازی 
موجـــب زیبایـــی دیـــداری شـــبکه، کاهـــش تلفـــات و جلوگیـــری از ســـرقت 

هادی هـــای شـــبکه و برق گرفتگـــی مـــردم شـــده اســـت.

خودنیا سومین شاخصی که این شرکت موفق به کسب رتبۀ برتر در آن شده 
را هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکین دیماندی دانست و گفت: با تالش 
همکارانمان و برنامه ریزی دقیق و تامین منابع، توانستیم تمام کنتورهای 
مصارف سنگین و انشعابات مستقیم 25آمپری که ترانس اختصاصی دارند 
آنالین  به صورت  را  کنتورهای هوشمند  این  تمام  اکنون  کنیم.  تعویض  را 
قرائت می کنیم و همین کار سبب ایجاد مدیریت سبز در استان لرستان و 
کاهش هزینه های فردی، سوخت، صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری 
با جابجایی نیروی انسانی آزاد شده به سایر واحدها و خدمات شده است.
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مهندس خودنیا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

ـــاره  ـــا اش ـــتان ب ـــتان لرس ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــا، مدیرعام ـــدس خودنی مهن
بـــه نقـــش مهـــم بســـیج در تمامـــی عرصه هـــا  گفـــت: هـــر جـــا ایـــن نیـــروی مردمـــی و 
مخلـــص در صحنـــه بـــود، نتایـــج اثربخشـــی داشـــته اســـت. در شـــرکت توزیـــع نیـــز از 
ظرفیـــت ایـــن نیروهـــا از ابتـــدای فصـــل گرمـــا اســـتفاده شـــده و خوشـــبختانه اثـــرات 
ارزشـــمندی در مدیریـــت بـــار، کشـــف مراکـــز اســـتخراج رمـــز ارز و برق هـــای غیرمجـــاز 

ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ب

وی افـــزود: در ایـــن رزمایـــش کـــه در 13 مدیریـــت توزیـــع بـــرق زیرمجموعـــۀ بـــرق 
لرســـتان و همزمـــان بـــا سراســـر کشـــور برگـــزار شـــد، به صـــورت گســـترده از ظرفیـــت 
بســـیج اســـتفاده شـــد و تعـــداد 45 اکیـــپ در سراســـر اســـتان از ادارات، کســـبه و صنـــوف 

جهـــت رصـــد مدیریـــت مصـــرف بـــرق بازدیـــد کردنـــد.

مهنـــدس خودنیـــا بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن رزمایـــش از تمامـــی ادارات، ســـازمان های 
ـــن  ـــت: در ای ـــد، گف ـــد ش ـــوف بازدی ـــادی از صن ـــداد زی ـــا و تع ـــی، بانک ه ـــی و خصوص دولت
بازدیدهـــا 29 مـــورد اخطـــار قطـــع جهـــت رعایـــت بیشـــتر و51 مـــورد اقـــدام بـــه قطـــع 
بـــرق ســـازمان ها بـــه دلیـــل عـــدم رعایـــت کاهـــش 50 درصـــدی میـــزان مصـــرف شـــد.

مدیرعامـــل بـــرق لرســـتان در پایـــان ایـــن رزمایـــش تاکیـــد کـــرد: بـــا توجـــه بـــه کمبـــود 
تولیـــد بـــرق و افزایـــش مصـــرف بـــرق در تابســـتان امســـال از هم اســـتانی های عزیـــز 
تقاضامندیـــم بـــا رعایـــت الگـــوی مصـــرف بـــرق و کاهـــش تنهـــا 10درصـــد از مصـــرف 

خـــود، ایـــن شـــرکت را در تامیـــن بـــرق پایـــدار و کاهـــش خاموشـــی یـــاری دهنـــد.

اقدامات شرکت توزیع 
نیروی برق لرستان در 

حوزه مدیریت پیک بار 
1400

توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل  خودنیـــا،  مهنـــدس 
نمـــود: تشـــریح  لرســـتان  اســـتان  بـــرق  نیـــروی 

عمومـــی  روابـــط  دفتـــر  گـــزارش  بـــه 
ــتان،  شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق لرسـ
رصـــد  و  پایـــش  سراســـری  رزمایـــش 
حضـــور  بـــا  بـــرق  مصـــرف  مدیریـــت 
مدیرعامـــل بـــرق اســـتان، ســـردار توکلـــی 
ــرت  ــپاه حضـ ــین فرماندهـــی سـ جانشـ
و  لرســـتان  اســـتان  ابوالفضـــل)ع( 
بســـیجیان  و  مدیـــران  از  تعـــدای 

برگـــزار شـــد. بـــرق  صنعـــت 

دفتـــر  گـــزارش  بـــه 
عمومـــی  روابـــط 
ـــروی  ـــع نی ـــرکت توزی ش
ـــتان،  ـــتان لرس ـــرق اس ب
ـــر،  ـــمند توانی ـــرل هوش ـــی و کنت ـــت فیزیک ـــاون حفاظ ـــور مع ـــا حض ـــه ب ـــه ک ـــن جلس در ای
ـــی  ـــتان و جمع ـــتری لرس ـــاون دادگس ـــر، مع ـــه ای باخت ـــرق منطق ـــت ب ـــر حراس ـــر دفت مدی
از فرماندهـــان نظامـــی و انتظامـــی اســـتان برگـــزار شـــد، مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق 
ـــت  ـــی اهمی ـــات برق ـــزات و تاسیس ـــت از تجهی ـــه حفاظ ـــان اینک ـــا بی ـــتان ب ـــتان لرس اس
ـــل  ـــیار قاب ـــدار بس ـــن و پای ـــرق مطمئ ـــن ب ـــم در تامی ـــن مه ـــت: ای ـــی دارد، گف ـــیار باالی بس
توجـــه اســـت کـــه در همیـــن راســـتا پرســـنل ایـــن شـــرکت بـــا همـــکاری دادگســـتری و 

داشـــته اند. قبولـــی  قابـــل  اقدامـــات  انتظامـــی  نیـــروی 

ـــه  ـــدار ب ـــن و پای ـــانی مطمئ ـــت برق رس ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــا ادام ـــدون خودنی فری
مـــردم و حفاظـــت از امـــوال بیت المـــال بایـــد در ایـــن زمینـــه بکوشـــیم تـــا جرائـــم بـــه 
ـــرات  ـــتفاده از نظ ـــز اس ـــه نی ـــن جلس ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــد. ه ـــود برس ـــد خ ـــن ح پایین تری

ـــت. ـــدف اس ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــزان ب عزی

ـــرکت  ـــمند ش ـــرل هوش ـــی و کنت ـــت فیزیک ـــت حفاظ ـــریعت نیا، معاون ـــای ش ـــه آق در ادام
ــی در  ــل قبولـ ــات قابـ ــور اقدامـ ــطح کشـ ــر در سـ ــرکت توانیـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ ــر بـ توانیـ

کاهـــش ســـرقت  تجهیـــزات و کشـــف برق هـــای غیرمجـــاز و رمزارزهـــای غیرمجـــاز 
ــایر  ــق سـ ــات موفـ ــتفاده از تجربیـ ــتار اسـ ــن خصـــوص خواسـ ــته، گفـــت: در همیـ داشـ
ـــانیم.  ـــن برس ـــل ممک ـــه حداق ـــم را ب ـــا جرائ ـــتیم ت ـــور هس ـــرق کش ـــع ب ـــرکت های توزی ش

جرائـــم  وقـــوع  از  پیشـــگیری  و  اجتماعـــی  معاونـــت  دارایـــی،  دکتـــر  همچنیـــن 
دادگســـتری اســـتان نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه جلوگیـــری از ســـرقت تجهیـــزات برقـــی 
بـــرای مدیـــران و  آموزشـــی  برگـــزاری دوره هـــای  و  از دانـــش روز  اســـتفاده  مســـتلزم 
کارشناســـان دفاتـــر حقوقـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـت، گفـــت: بـــا اجـــرای ایـــن مهـــم 
می توانیـــم عملکـــرد قابـــل قبولـــی داشـــته باشـــیم و رونـــد رســـیدگی بـــه پرونده هـــا را 
ـــر  ـــن دیگ ـــم. همچنی ـــری کنی ـــدی جلوگی ـــای بع ـــوع جرم ه ـــام داده و از وق ـــریع تر انج س
حاضریـــن جلســـه بـــا اعـــالم نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود راهکارهایـــی بـــرای بهبـــود 

ــد. ــه دادنـ ــود ارائـ وضعیـــت موجـ

پیشـــگیری  پلیـــس  ریاســـت  ابدالی چگنـــی  ســـرهنگ  از  نشســـت  ایـــن  پایـــان  در 
نجفـــی  ســـرهنگ  لرســـتان،  گاهـــی  آ پلیـــس  ریاســـت  نظـــری  ســـرهنگ  اســـتان، 
معاونـــت عملیـــات انتظامـــی اســـتان، ســـرهنگ دولتشـــاه فرماندهـــی انتظامـــی 
ـــاد و ســـرهنگ غالمـــی فرماندهـــی انتظامـــی شهرســـتان بروجـــرد کـــه  شهرســـتان خرم آب
ـــر  ـــپاس، تقدی ـــوح س ـــدای ل ـــا اه ـــته اند ب ـــی داش ـــل قبول ـــات قاب ـــوص خدم ـــن خص در ای

بـــه  عمـــل آمـــد.

نشســـت بررســـی و ارائـــه راهکارهـــای پیشـــگیری از 
ـــد ـــزار ش ـــی برگ ـــزات برق ـــات و تجهی ـــرقت تأسیس س
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همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت و گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر، 96پـــروژه برق رســـانی بـــا صـــرف 
ــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 53  ــاورزی بـ ــارد تومـــان و 32پـــروژه تولیـــدی، خدماتـــی، صنعتـــی و کشـ اعتبـــاری بالـــغ بـــر 2٠7میلیـ

میلیـــارد تومـــان در شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی بـــه بهره بـــرداری می رســـد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی، بـــه همیـــن مناســـبت در ایـــام هفتـــه دولـــت 
ــود. ــان کلنگ زنـــی می شـ ــارد تومـ ــر 1٠2 میلیـ ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ ــانی بـ ــروژه برق رسـ 23پـ

ـــعه  ـــاژ شـــهری و روســـتایی، احـــداث شـــبکه، توس ـــه رفـــع ضعـــف ولت ـــوان ب ـــه می ت ـــاح در ایـــن هفت ـــای مـــورد افتت ـــه پروژه ه از جمل
ـــور شـــبکه  اشـــاره کـــرد. ـــردن ســـطح قـــدرت مان ـــاال ب ـــر، اصـــالح و بهینه ســـازی شـــبکه، توســـعه فیـــدر و ب شـــبکه روشـــنایی معاب

بـــرق  توزیـــع  پروژه هـــای  از  بهره بـــرداری 
ـــت ـــه دول ـــبت هفت ـــه مناس ـــی ب ـــان غرب آذربایج

بـــرق روســـتایی در  پـــروژه بهینـــه ســـازی شـــبکه  ـــی23  کلنـــگ زن
غربـــی آذربایجـــان 

تعـــداد  دولـــت،  هفتـــه  مناســـبت  بـــه 
بـــرق  شـــبکه  ســـازی  بهینـــه  پـــروژه   23
روســـتایی و توســـعه شـــبکه جهـــت تامیـــن 
روســـتایی  و  شـــهری  متقاضیـــان  بـــرق 

شـــود. مـــی  زنـــی  کلنـــگ 

بـــرق  تامیـــن  بـــرای  شـــبکه  توســـعه 
متقاضیـــان شـــهری و روســـتایی و بهینـــه 
ســـازی شـــبکه بـــرق روســـتایی 476 روســـتا 
در قالـــب 23 پـــروژه و بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 
ـــام  ـــاری انج ـــال ج ـــان در س ـــارد توم 102 میلی
ـــر  ـــا، 159کیلومت ـــروژه ه ـــن پ ـــرای ای ـــتای اج ـــه، در راس ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــد. ش ـــد ش خواه
شـــبکه اصـــالح و مـــورد بهینـــه ســـازی قـــرار گرفتـــه و 185 کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع 

توســـعه خواهـــد یافـــت.

بـــا موضـــوع  ـــی  پخـــش 450 دقیقـــه برنامـــه رادیویـــی و تلویزیون
ـــی ـــان غرب ـــز آذربایج ـــیمای مرک ـــرق« در صداوس ـــرف ب ـــت مص »مدیری

ـــا موضـــوع »مدیریـــت  تابســـتان امســـال در مجمـــوع 18برنامـــه رادیویـــی و تلویزیونـــی ب
ـــود. ـــش می ش ـــد و پخ ـــی تولی ـــان غرب ـــز آذربایج ـــیمای مرک ـــرق« در صداوس ـــرف ب مص

ــان  ــز آذربایجـ ــیمای مرکـ ــا صداوسـ ــرکت بـ ــن شـ ــده ایـ ــای منعقـ ــق تفاهم نامه هـ طبـ
غربـــی و بـــا هـــدف اشـــاعه فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف در اســـتان، تعـــداد 6 برنامـــه 
تلویزیونـــی 15دقیقـــه ای و 12برنامـــه رادیویـــی 30دقیقـــه ای بـــا عناویـــن »بـــرق و 

زندگـــی« و »ایشـــیخالر سونمســـین« تولیـــد و پخـــش می شـــود.

و  رادیویـــی  کوتـــاه(  )برنامه هـــای  گهی هـــا  آ قـــرارداد،  دو  طـــی  گـــزارش،  بنابرایـــن 
ـــوالت  ـــدی محص ـــرکت تولی ـــط ش ـــرق توس ـــرف ب ـــت مص ـــوع مدیری ـــا موض ـــی ب تلویزیون
ـــرف  ـــی مص ـــرکت تعاون ـــاد( و ش ـــز مهاب ـــیمای مرک ـــروش )صداوس ـــری س ـــی و تصوی صوت

ــام جـــم( ارومیـــه در حـــال پخـــش اســـت. کارکنـــان صداوســـیما )جـ

گاهـــی شـــهروندان  ـــار تابســـتان بـــرای ارتقـــای آ گفتنـــی اســـت هرســـاله در زمـــان پیـــک ب
و توســـعه فرهنـــگ مصـــرف بهینـــه بـــرق، برنامه هـــای رادیویـــی و تلویزیونـــی در 
راســـتای صرفه جویـــی بـــرق در صداوســـیمای مرکـــز آذربایجـــان غربـــی بـــا همـــکاری 

شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق تولیـــد و پخـــش می شـــود.

شـــرکت  مدیرعامـــل  حســـن بکلو،  کبـــر  ا مهنـــدس  انتصـــاب 
توزیـــع نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی به عنـــوان رئیـــس شـــورای 

غربـــی آذربایجـــان  در  نیـــرو  وزارت  مدیـــران  هماهنگـــی 

طـــی حکمـــی از ســـوی رضـــا اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو، 
اکبـــر حســـن بکلو مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع 
نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی بـــه عنـــوان 
رئیـــس شـــورای هماهنگـــی مدیـــران وزارت نیـــرو 

در آذربایجـــان غربـــی منصـــوب شـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع 
نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی، ایـــن حکـــم 
نظام نامـــه   4-2-4-1 بنـــد  اجـــرای  در 
نیـــرو  وزارت  اســـتانی  مدیـــران  هماهنگـــی 

اســـت. صـــادر شـــده 

ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــر ش ـــاغل پرخط ـــیون مش ـــاز واکسیناس آغ
آذربایجـــان غربـــی

ـــی گفـــت: از ششـــم  ـــرق آذربایجـــان غرب ـــع نیـــروی ب ـــع انســـانی شـــرکت توزی معـــاون مناب
کارکنـــان  اســـاس زمان بنـــدی وزارت بهداشـــت، واکسیناســـیون  بـــر  و  شـــهریورماه 
ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــا آغ ـــاری کرون ـــه بیم ـــی علی ـــان غرب ـــرق آذربایج ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ش

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق آذربایجـــان غربـــی، داوود 
در  آن  به تبـــع  و  کشـــور  در  کرونـــا  همه گیـــری  شـــروع  از  کـــرد:  اظهـــار  صالح نمـــدی 
آذربایجـــان غربـــی، تـــالش کردیـــم بـــا رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی در جلوگیـــری 
ـــرق، قابلیـــت دورکاری  ـــاغل صنعـــت ب ـــب مش ـــدام کنیـــم. اغل ـــاری اق ـــن بیم ـــیوع ای از ش
بـــرق  بـــه تامیـــن  نداشـــته و در هـــر شـــرایطی همـــکاران مـــا می بایســـت نســـبت 
ـــرق  ـــت ب ـــان صنع ـــا را در کارکن ـــه کرون ـــال ب ـــر ابت ـــر، خط ـــن ام ـــد و ای ـــدام کنن ـــترکان اق مش

می دهـــد. افزایـــش 

وی افـــزود: براســـاس توافـــق وزارت نیـــرو و وزارت بهداشـــت، کارکنانـــی کـــه بیشـــترین 
ــیون  ــت واکسیناسـ ــد در اولویـ ــراد دارنـ ــایر افـ ــکاران و سـ ــترکان، همـ ــا مشـ ــاس را بـ تمـ

هســـتند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش
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حسین قدیمی،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

ـــی از تـــالش  تک تـــک همـــکاران شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان در  ـــی بـــا قدردان قدیم
ـــش  ـــات افزای ـــا، موجب ـــرداری از آنه ـــا بهره ب ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــا اب ـــن پروژه ه ـــرای ای اج
رضایت منـــدی هم اســـتانی های عزیـــز از شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل 

ـــد. ـــم آی بیـــش از پیـــش فراه

ـــادآور فـــداکاری و جانفشـــانی شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر؛  ـــا بیـــان اینکـــه هفتـــه دولـــت ی حســـین قدیمـــی ب
دو انســـان شـــجاع و وارســـته در تاریـــخ جمهـــوری اســـالمی ایـــران اســـت کـــه خدمتگـــزاری را بـــه معنـــای 
ـــرور  ـــک م ـــت: بی ش ـــار داش ـــانده اند، اظه ـــور رس ـــه ظه ـــه منص ـــانیت را ب ـــرده و انس ـــه ک ـــه ترجم ـــی کلم واقع

ـــت. ـــالمی اس ـــالب اس ـــی انق ـــداف متعال ـــاد در راه اه ـــی از جه ـــوی ناب ـــوار، الگ ـــهید بزرگ ـــن دو ش ـــیره ای س

ـــال  ـــزون در س ـــرفت روزاف ـــد و پیش ـــای رش ـــر، زمینه ه ـــی و تدبی ـــدت، همدل ـــا وح ـــت ب ـــد اس ـــت: امی وی گف
تولیـــد، پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا فراهـــم شـــود و بـــا همـــکاری دولـــت و مـــردم هرچـــه زودتـــر بـــر 

بیمـــاری کرونـــا فائـــق شـــویم.

ــتان  ــانی اسـ ــای برق رسـ ــه پروژه هـ ــه بـ ــل در ادامـ ــتان اردبیـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
ــرمایه گذاری توزیـــع  ــا، پروژه هـــای سـ ــزود: برخـــی از ایـــن پروژه هـ ــرد و افـ ــاره کـ اردبیـــل در هفتـــه دولـــت اشـ
ــازی  ــعه و احـــداث، اصـــالح و بهینه سـ ــامل توسـ ــه شـ ــتند کـ ــال هسـ ــارد ریـ ــر 241 میلیـ ــغ بـ ــا مبلغـــی بالـ بـ
ــز و راه انـــدازی پســـت های توزیـــع هوایـــی، فیدرهـــای جدیـــد و  ــتایی و شـــهری، تجهیـ شـــبکه های روسـ
ـــد  ـــای جدی ـــا فن آوری ه ـــزات ب ـــتفاده از تجهی ـــور و اس ـــدرت مان ـــش ق ـــت، افزای ـــبکه های 20کیلوول ـــعه ش توس

از جملـــه ریکلـــوزر - سکســـیونر گازی اســـت.

ـــر در نقـــاط مختلـــف  مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل نصـــب چـــراغ روشـــنایی معاب
ـــداری،  ـــداری، مرغ ـــاورزی، دام ـــای کش ـــانی چاه ه ـــال، نیرورس ـــارد ری ـــار 52میلی ـــا اعتب ـــتایی ب ـــهری و روس ش
پـــرورش ماهـــی، صنایـــع تولیـــدی و... بـــا 190 میلیـــارد ریـــال، طرح هـــای کاهـــش تلفـــات و جایگزینـــی 
ـــرق  ـــال، نصـــب کنتورهـــای هوشـــمند آب و ب ـــارد ری ـــار 115 میلی ـــا اعتب ـــل خودنگهـــدار ب ـــا کاب ســـیم مســـی ب
)فهـــام( بـــا 4میلیـــارد ریـــال اعتبـــار و برق رســـانی بـــه منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی نمیـــن بـــا 55 میلیـــارد 
ریـــال و برق رســـانی بـــه چهـــار روســـتا و قشـــالق )قشـــالق نـــادر در شهرســـتان گرمـــی، قشـــالق نجـــف 1 
و قشـــالق  نجـــف2، قشـــالق گل آقـــا جوانمـــرد در شهرســـتان بیله ســـوار( جمعـــا بـــا اعتبـــار 23 میلیـــارد 
ــاری  ــال جـ ــه دولـــت سـ ــرکت در هفتـ ــن شـ ــرداری ایـ ــاح و بهره بـ ــل افتتـ ــای قابـ ــر پروژه هـ ــال را از دیگـ ریـ

برشـــمرد.

ــانی  ــم برق رسـ ــای مهـ ــرداری از پروژه هـ بهره بـ
ـــل ـــتان اردبی ـــال در اس ـــارد ری ـــار 680 میلی ـــا اعتب ب

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان اردبیـــل گفـــت: پروژه هـــای برق رســـانی اســـتان اردبیـــل در هفتـــه دولـــت 
ســـال جاری بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 680 میلیـــارد ریـــال در ســـطح اســـتان بـــه بهره بـــرداری می رســـد.

حسین قدیمی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

در شرکت توزیع نیروی برق مشهد محقق شد:

بـــا اعـــالم دفتـــر محتـــرم مدیریـــت مصـــرف توانیـــر )زمســـتان 1399( مبنـــی بـــر کاهـــش مصـــرف در 
بخـــش روشـــنایی معابـــر، جهـــت همـــکاری بـــا بخـــش تولیـــد، کلیـــه کنتورهـــای هوشـــمند معابـــر 
ـــال  ـــای اتص ـــمند، کنتوره ـــای هوش ـــوع کنتوره ـــان ان ـــت. از می ـــرار گرف ـــش ق ـــی و پای ـــورد بررس ـــرکت م ش
ـــا تنظیـــم کنتـــور  مســـتقیم امـــکان قطـــع و وصـــل بـــار را فراهـــم می نمایـــد. بـــه گونـــه ای کـــه می تـــوان ب
ـــه  ـــتقیم )اولی ـــر مس ـــال غی ـــای اتص ـــرای کنتوره ـــود. ب ـــل نم ـــع و وص ـــا را قط ـــق MDM کنتوره از طری
ـــرده و  ـــت ک ـــع را دریاف ـــس قط ـــا پال ـــور تنه ـــدارد و کنت ـــود ن ـــرق وج ـــتقیم ب ـــع مس ـــکان قط ـــه( ام و ثانوی
می تـــوان آن را از طریـــق مـــدار جانبـــی بـــه کنتاکتـــور منتقـــل کـــرد تـــا قطـــع بـــرق انجـــام گـــردد. لـــذا 
ـــد  ـــه بع ـــت. در مرحل ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــرکت در دس ـــتقیم ش ـــه فاز مس ـــعابات س ـــر انش ـــار معاب ـــت ب مدیری
لیســـت بـــه دســـت آمـــده مـــورد غربال گـــری قـــرار گرفـــت و معابـــر و اتوبان هـــای حســـاس از لیســـت 
ـــا تنش هـــای اجـــرای طـــرح بـــه حداقـــل برســـد. در نهایـــت تعـــداد 939 کنتـــور روشـــنایی  ـــد ت خـــارج گردی

ـــد.  ـــرار گرفتن ـــمند ق ـــل هوش ـــع و وص ـــه قط ـــاه 1399 در برنام ـــخ 21 دی م ـــر، از تاری معاب

ـــرداری  ـــت بهره ب ـــت و معاون ـــرف، حراس ـــت مص ـــر مدیری ـــا دفت ـــای الزم ب ـــام هماهنگی ه ـــس از انج  پ
ـــرای  ـــر تدویـــن و ب و نگه داشـــت شـــبکه، برنامـــه قطـــع انشـــعابات معاب

ـــز پایـــش طـــرح فهـــام قـــرار گرفـــت.  ـــار مرک اجـــرا در اختی

ــه بـــه محدودیت هـــای  ــا توجـ ــه بـ ــه ایـــن اســـت کـ نکتـــه قابـــل توجـ
شـــیوع   از  جلوگیـــری  جهـــت  شـــده  اعمـــال 
تـــردد در خیابان هـــای  منـــع  کرونـــا،  ویـــروس 
شـــهر از ســـاعت 9 شـــب تـــا 4 صبـــح روز بعـــد 
الزامـــی بـــوده و عمـــال بـــار ترافیکـــی خیابان هـــا 

ــود. ــده بـ ــم شـ ــیار کـ بسـ

 MDM ـــا ـــرم افزاره ـــتفاده از ن ـــا اس ـــب ب ـــن ترتی بدی
کنتورهـــای هوشـــمند )شـــهاب(، بـــا ســـت کـــردن و فرمـــان دادن بـــه رلـــه کنتورهـــا 
در زمـــان هـــای از پیـــش تعییـــن شـــده ، قابلیـــت ارســـال فرمـــان قطـــع و وصـــل در 

هـــر ســـاعت از شـــبانه روز امـــکان پذیـــر گردیـــده اســـت. 

ـــار  ـــمند ب ـــرل هوش ـــق کنت ـــرف از طری ـــت مص مدیری
ـــر ـــعابات معاب انش

معابر  مصرف  هوشمند  مدیریت 
بار  مستقیم  کنترل  از"طریق 
معابر"  هوشمند  کنتورهای 

در  هوشـــمند  کنتورهـــای  نصـــب  و    AMI سیســـتم  اســـتقرار 
شـــبکه های توزیـــع بـــرق یکـــی از ارکان مهـــم حرکـــت بـــه ســـمت 
هوشـــمندی اســـت. بـــا نصـــب کنتـــور هوشـــمند می تـــوان بـــه 
ـــه صـــورت  ـــری در جهـــت مدیریـــت مدیریـــت مصـــرف ب طـــور موثرت
ـــت  ـــبکه را تح ـــای ش ـــن پارامتره ـــوده و همچنی ـــدام نم ـــن اق آنالی

کنتـــرل قـــرار داد.

ــتراتژیک  ــداف اسـ ــه اهـ ــی بـ ــا تأسـ ــهد بـ ــرق مشـ ــع بـ ــرکت توزیـ شـ
در  معابـــر  انشـــعابات  بـــرای  قبـــل  ســـال ها  از  خـــود  ســـازمانی 
ــن  ــوده و ایـ ــب نمـ ــری نصـ ــوازم اندازه گیـ ــهد، لـ ــهر مشـ ــطح شـ سـ
ـــده اند.  ـــابقه ش ـــاد س ـــرکت ایج ـــگ ش ـــامانه بیلین ـــعابات در س انش
ـــترکین  ـــرای مش ـــمند ب ـــور هوش ـــب کنت ـــام و نص ـــرح فه ـــروع ط ـــا ش ب
دیمانـــدی در ســـطح کشـــور، بـــرای انشـــعابات دیمانـــدی معابـــر 
نیـــز در فـــاز اول و بـــرای انشـــعابات ســـه فاز هوشـــمند نیـــز در فـــاز 
ـــا تحلیـــل  بعـــدی کنتـــور هوشـــمند نصـــب شـــد. در همیـــن راســـتا ب
هوشـــمند  کنتورهـــای  قرائـــت  از  آمـــده  دســـت  بـــه   داده هـــای 
روشـــنایی  وضعیـــت  لحظـــه ای  رصـــد  ضمـــن  شـــده،  نصـــب 
معابـــر و افزایـــش کیفیـــت ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهروندان، در 
صرفه جویـــی  نیـــز  روشـــنایی  شـــبکه  نگهـــداری  هزینه هـــای 
ـــاعته  ـــه ای و 24 س ـــی لحظ ـــد. بررس ـــد ش ـــه ای خواه ـــل مالحظ قاب
ارزیابـــی عملکـــرد  روشـــنایی، تهیـــه گزارش هـــای مدیریتـــی و 
روشـــنایی و محاســـبات دقیـــق تلفـــات از قابلیت هـــای دیگـــر 

ایـــن پـــروژه می باشـــد. 

GIS شکل 1( پراکندگی کنتورهای روشنایی معابر در سطح شهر مشهد در نقشه

شکل 2( ارسال فرمان قطع در نرم افزار
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کنون 1896سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر استان فارس تحویل شده و  تا

554 دستگاه دیگر نیز تا پایان سال جاری تحویل خواهد شد.
 خسروی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی روستاهای باالی 10 خانوار استان از 

نعمت برق برخوردار هستند و در تالشیم تا پایان سال جاری خانوارهای عشایر 
کنیم. اعتبار هزینه شده سامانه های  بیشتری را از نعمت روشنایی برخوردار 

هر  هزینه  90درصد  تقریبًا  و  بوده  ریال  میلیارد  از189  بیش  تحویل شده 
سامانه توسط دولت و 10درصد توسط متقاضی عشایری تامین شده است.

اختیار  در  با  عشایر  خانوار  هر  ح  طر این  در  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
کوچک سبک و قابل حمل می تواند به راحتی  داشتن یک پنل خورشیدی 
کم مصرف و شارژ انواع  کردن چهار المپ  برق مورد نیاز خود را برای روشن 

تلفن همراه، چراغ قوه و رادیو تامین کند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان 

ساخت  الگوی  طراحی،  نیازسنجی،  مراحل  تمامی  کرد: 
و تعیین مشخصات فنی این سامانه تحت نظارت و 

توسط  و  توانیر  شرکت  روستایی  برق  دفتر  راهبری 
شده  انجام  شرکت  این  متخصصان  و  کارشناسان 
بسیار  ح  طر این  اجرای  زیستی  محیط  آثار  است. 

آثار  کاهش  انرژی های نو، شاهد  از  گسترش استفاده  با  ارزشمند است و امیدواریم 
مخرب استفاده از سوخت های فسیلی و تخریب جنگل ها و مراتع باشیم.

گفت: در پنج ماهه  نخست سال  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
جاری، 1026دستگاه رمزارز غیرمجاز کشف و شناسایی شد که این اقدام، صرفه جویی 
بیش از 2500کیلووات برق را به همراه داشت. در سال 99 نیز تعداد 674دستگاه رمزارز 

غیرمجاز در سطح استان کشف شده بود.
عوامل  مهمترین  از  یکی  رمزارز  غیرمجاز  استخراج  دستگاه های  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش غیرمجاز مصرف برق بوده و سبب تضییع حقوق مشترکان می شود، اظهار 
کز غیرمجاز استخراج رمزارزها در استان را به صورت  داشت: این شرکت مقابله با مرا
کنون به نتایج مطلوبی نیز دست  که تا کار خود قرار داده  جدی و مستمر در دستور 
کشف دستگاه های  گیر با هدف ردیابی و  یافته ایم. برگزاری چندین مورد اقدام فرا
گروه های ویژه جهت بررسی میدانی و شناسایی  استخراج غیرمجاز رمزارز، تشکیل 
محل های نصب این دستگاه ها، هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوز جهت ورود به 
کز استقرار رمزارز غیرمجاز ازجمله اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در  مرا

این خصوص است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر مقابله جدی با افرادی که منازل، 

کن تجاری، عمومی و اداری را به  کارگاه ها، دامداری ها، چاه های کشاورزی و سایر اما
کید کرد: مالکین توجه کنند در  کز استخراج غیرقانونی رمزارزها تبدیل کرده اند، تا مرا
صورتی که مستاجر در ملک اجاره ای اقدام به نصب و استفاده از دستگاه های استخراج 
رمزارز غیرمجاز کند، عالوه بر اعمال جریمه های در نظر گرفته شده روی صورتحساب 

ع متوجه مالک انشعاب است. ک برق، تبعات قانونی این موضو برق مصرفی اشترا
خسروی افزود: شهروندان می توانند از طریق شماره 113ستاد خبری وزارت اطالعات، 
آدرس به  توانیر  شرکت  »سمات«  سامانه   ، سپاه  اطالعات  خبری  114ستاد  شماره 
به شماره های  پیامک  ارسال  یا  گزارش  ثبت  و   www.tavanir.org.ir/samaat
3000290157 و شماره فضای مجازی 09916672483 دفتر حراست شرکت توزیع 
کنند و از  نیروی برق استان فارس، استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها را معرفی 

پاداش میلیونی تا سقف 20 میلیون تومان، مطابق دستورالعمل، بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

تحویـــل ۲450ســـامانه خورشـــیدی عشـــایری قابـــل حمـــل تـــا پایـــان ســـال جـــاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس خبر داد:

 ۲500 بـــار  کاهـــش 
کیلـــووات بـــرق  بـــا شناســـایی 

رمـــزارز  دســـتگاه   10۲6 جمـــع آوری  و 
ز مجـــا غیر
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هفته  مناسبت  به  گفت:  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
صرف  با  استان  این  مختلف  نقاط  در  برق رسانی  پروژه   27 دولت، 

اعتباری بالغ بر 506میلیاردریال افتتاح و بهره برداری شد.
از افتتاح این پروژه ها را تالش برای  احمدرضا خسروی هدف 
افزایش رضایت مندی مشترکان، استفاده بهینه از امکانات و 
منابع موجود و همچنین تأمین برق پایدار و مطمئن عنوان 
اطمینان  قابلیت  افزایش  منظور  به  داشت:  اظهار  و  کرد 
اعتباری  صرف  با  مناطق،  برخی  در  ولتاژ  تقویت  و  شبکه 
و  نصب  اتوترانس  دستگاه   13 ریال،  404میلیارد  بر  بالغ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط و 35 دستگاه پست  بیش از 44 
169دستگاه  بهینه سازی  و  اصالح  با  و  شده  احداث  هوایی 

ترانس پر بار، نسبت به افزایش قدرت و تعدیل بار اقدام شد.
بدون  روستاهای  به  برق رسانی  پروژه های  به  ادامه  در  وی 
روستاهای  به  برق رسانی  4پروژه  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  برق 
بدون برق استان با سرمایه گذاری بیش از 21 میلیارد ریال در هفته 
کن  سا 40خانوار  پروژه ها  این  از  بهره برداری  با  که  شد  افتتاح  دولت 
این  به  برق رسانی  برای  می شوند.  برخوردار  برق  نعمت  از  روستاها  این 
4دستگاه  و  احداث  ضعیف  فشار  و  متوسط  فشار  شبکه  روستاها10کیلومتر 

پست هوایی با ظرفیت 150کیلوولت آمپر نصب شده است.
بهره برداری  به  نیز  معابر  روشنایی  3پروژه  ح ها،  طر این  در  شد:  یادآور  خسروی 
که برای آن حدود 19کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث و 3324  رسید 

ک پشتی نصب شده است. دستگاه چراغ ال
خسروی با بیان اینکه خدمت رسانی شرکت توزیع نیروی برق 
نیست،  خاصی  زمان  به  محدود  فارس  استان 
برق  صنعت  خدوم  پرسنل  کرد:  تصریح 
کشور،  کنونی  شرایط  درک  با  استان 
کرونا،  مهلک  بیماری  ع  شیو از  ناشی 
مدافعان  کنار  در  نخست  روزهای  از 
سالمت بوده و در جهت خدمات رسانی 
صورت  به  مشترکان  به  مطلوب 

شبانه روزی در حال فعالیت هستند. 
استان  این  برق  مشترکان  تمامی  از  وی 
از  ناشی  کنونی  حساس  شرایط  در  خواست 
رعایت  با  برق،  انرژی  به  مبرم  نیاز  و  کرونا  بیماری 
الگوی مصرف، همچنان صنعت برق استان را برای تامین 

برق مطمئن و پایدار و ایجاد رفاه و آرامش یاری دهند.

احمدرضا خسروی،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

در  برق رســـانی  ۲7پـــروژه  از  بهره بـــرداری 
ـــت ـــه دول ـــا هفت ـــان ب ـــارس همزم ـــتان ف اس
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در نهایـــت بـــا بررســـی های صـــورت گرفتـــه، میـــزان انـــرژی کاهـــش یافتـــه از بابـــت 
ـــدود 44  ـــبانه روز در ح ـــک ش ـــمند در ی ـــای هوش ـــر کنتوره ـــنایی معاب ـــی های روش خاموش
ـــداد 24000  ـــا تع ـــت ب ـــادل اس ـــزان مع ـــن می ـــت. ای ـــده اس ـــبه گردی ـــاعت محاس ـــگاوات س م

ــا میانگیـــن 250 وات!  المـــپ بـ

ایـــن ســـوال مطـــرح اســـت کـــه اگـــر نمی توانســـتیم از طریـــق روش هـــای هوشـــمند ایـــن 
ــه 24000 المـــپ  ــید کـ ــول می کشـ ــان طـ ــه مـــدت زمـ ــداد المـــپ را خامـــوش کنیـــم، چـ تعـ
توســـط پرســـنل اجرایـــی شـــرکت از مـــدار خـــارج شـــوند و چـــه هزینـــه ای بـــه شـــرکت 
ـــل  ـــار قاب ـــک ب ـــق ی ـــن طری ـــر از ای ـــع معاب ـــه  قط ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد؟ ای ـــل می ش تحمی
ـــت  ـــت. اینجاس ـــود نداش ـــع وج ـــاعت قط ـــر س ـــی در تغیی ـــه انعطاف ـــود و هیچ گون ـــام ب انج
کـــه می گوییـــم هوشمندســـازی اگـــر درســـت اجـــرا شـــود هزینه هـــا را نـــه زیـــاد بلکـــه کـــم 

می نمایـــد و بهـــره وری و کیفیـــت خدمـــات را افزایـــش می دهـــد.

ـــل از  ـــابه در روز قب ـــاعت مش ـــر در س ـــرف معاب ـــبه مص ـــاس محاس ـــر اس ـــار ب ـــش ب ـــزان کاه می
ـــر متصـــل بـــه کنتـــور بـــه طـــور کلـــی  ـــار معاب اجـــرای طـــرح بدســـت آمـــده اســـت. دقـــت شـــود ب
ـــا  ـــدن چراغ ه ـــوش ش ـــن خام ـــاعت روش ـــه س ـــز ب ـــی نی ـــرژی مصرف ـــزان ان ـــت و می ـــت اس ثاب
ـــر کاهـــش ســـوخت  ـــار ب ـــر کاهـــش 44 مـــگاوات ســـاعتی ب ـــر اســـاس افـــق وابســـته اســـت. اث ب
نیـــروگاه و همچنیـــن کاهـــش آالیندگـــی هـــوا نیـــز در محاســـباتی جداگانـــه بـــه دســـت 
ــی را  ــزان صرفه جویـ ــکل 5 میـ ــداد شـ ــت. اعـ ــاهده اسـ ــل مشـ ــکل 3 قابـ ــه در شـ ــده کـ آمـ

بـــرای هـــر روز نشـــان می دهـــد.

نتیجـــه اجـــرای طـــرح مدیریـــت مصـــرف 
معابـــر از طریـــق کنتـــرل مســـتقیم بـــار 

کنتورهـــای هوشـــمند

ـــازه  ـــر اســـاس تکلیـــف از ســـوی نهادهـــای باالدســـتی می بایســـت مدیریـــت مصـــرف در ب  ب
ـــت.  ـــود داش ـــال وج ـــن کار دو راه ح ـــام ای ـــرای انج ـــت. ب ـــام می گرف ـــه انج مربوط

1. قطع برق مشترکین

2. قطع برق معابر به صورت آنالین در بازه زمانی منع تردد.

ـــا توجـــه بـــه ســـرمایه گذاری کـــه قبـــال در زمینـــه هوشمندســـازی  همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد ب
ـــه جـــای قطـــع بـــرق  ـــود، توانســـتیم ب ـــر و نصـــب کنتورهـــای هوشـــمند انجـــام شـــده ب معاب
مشـــترکین، راهـــکار دوم یعنـــی قطـــع بـــرق آنالیـــن معابـــر در بـــازه منـــع تـــردد را اجرایـــی 
کنیـــم. و از ایـــن طریـــق تنش هـــای اجتماعـــی را بـــه حداقـــل برســـانیم. حـــال اگـــر ایـــن 
ـــه صـــورت آنالیـــن از راه دور قطـــع کنیـــم چـــه  ـــر را ب ـــا نمی توانســـتیم معاب امـــکان نبـــود و م

ـــد؟  ـــرار می گرفتن ـــر ق ـــت تاثی ـــترک تح ـــداد مش تع

 بـــه عبـــارت دیگـــر اگـــر ایـــن میـــزان صرفه جویـــی انـــرژی از خاموشـــی روشـــنایی 
معابـــر هوشـــمند انجـــام نمی گرفـــت، می بایســـتی هـــر روز، بخـــش بزرگـــی از 
غـــرب شـــهر مشـــهد )اموربـــرق ناحیـــه فرهنـــگ در ناحیـــه وکیل آبـــاد( بـــه مـــدت 
یـــک ســـاعت خامـــوش می شـــد. البتـــه ایـــن خاموشـــی قطعـــا شـــرکت را بـــا 

چالش هـــای جـــدی مواجـــه می ســـاخت.

همانطـــور کـــه مالحظـــه شـــد یـــک اقـــدام اصولـــی در هوشمندســـازی تـــا چـــه 
ــود آورد و در عیـــن  ــانی بوجـ ــع انسـ ــرژی، منابـ ــد می توانـــد صرفه جویـــی در انـ حـ
حـــال بـــا حداقـــل تنش هـــای اجتماعـــی صـــورت پذیـــرد. اگـــر روشـــنایی معابـــر 
ــع و  ــرکت قطـ ــنل شـ ــادی از پرسـ ــای زیـ ــود، می بایســـت گروه هـ ــمند نبـ ــا هوشـ مـ
ـــیار  ـــرژی بس ـــن کار ان ـــد. ای ـــام می دادن ـــتی انج ـــورت دس ـــه ص ـــر را  ب ـــار معاب ـــل ب وص
زیـــادی از شـــرکت می گرفـــت و از ســـوی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه محدودیت هـــای 
واحدهـــای اتفاقـــات عملیـــات، امـــکان انجـــام دقیـــق پـــروژه در ایـــن ســـطح 
ـــده  ـــام ش ـــازی انج ـــه هوشمندس ـــاال ک ـــه ح ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــود نداش وج
اســـت بـــا حداقـــل هزینـــه ممکـــن و بـــا حداقـــل نیـــروی انســـانی )اپراتـــور مرکـــز 
ـــردد از راه  ـــع ت ـــاعات من ـــر در س ـــه کل معاب ـــک لحظ ـــی در ی ـــه راحت ـــام( ب ـــش فه پای

دور قطـــع و وصـــل می شـــد.

شکل 3( اثر روزانه کاهش مصرف معابر بر کاهش سوخت نیروگاه و همچنین کاهش آالیندگی هوا 

ــه( و  ــورت روزانـ ــه صـ ــترکین )بـ ــع مشـ ــدم قطـ ــر عـ ــر بـ ــرف معابـ ــمند مصـ ــر مدیریـــت هوشـ ــکل 4( اثـ شـ
ــوا  ــی هـ ــن کاهـــش آالیندگـ همچنیـ

اگـــر ایـــن 44مـــگاوات ســـاعت، از خاموشـــی روشـــنایی معابـــر ذخیـــره 
نمی شـــد، آن وقـــت می بایســـتی: 

• روزانه 8800 مشترک به مدت یک شبانه روز خاموش می شدند

بـــه مـــدت یـــک ســـاعت خامـــوش  یـــا روزانـــه 220،000مشـــترک  • و 
ند می شـــد
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

در شرکت توزیع نیروی برق مشهد محقق شد:

بـــا اعـــالم دفتـــر محتـــرم مدیریـــت مصـــرف توانیـــر )زمســـتان 1399( مبنـــی بـــر کاهـــش مصـــرف در 
بخـــش روشـــنایی معابـــر، جهـــت همـــکاری بـــا بخـــش تولیـــد، کلیـــه کنتورهـــای هوشـــمند معابـــر 
ـــال  ـــای اتص ـــمند، کنتوره ـــای هوش ـــوع کنتوره ـــان ان ـــت. از می ـــرار گرف ـــش ق ـــی و پای ـــورد بررس ـــرکت م ش
ـــا تنظیـــم کنتـــور  مســـتقیم امـــکان قطـــع و وصـــل بـــار را فراهـــم می نمایـــد. بـــه گونـــه ای کـــه می تـــوان ب
ـــه  ـــتقیم )اولی ـــر مس ـــال غی ـــای اتص ـــرای کنتوره ـــود. ب ـــل نم ـــع و وص ـــا را قط ـــق MDM کنتوره از طری
ـــرده و  ـــت ک ـــع را دریاف ـــس قط ـــا پال ـــور تنه ـــدارد و کنت ـــود ن ـــرق وج ـــتقیم ب ـــع مس ـــکان قط ـــه( ام و ثانوی
می تـــوان آن را از طریـــق مـــدار جانبـــی بـــه کنتاکتـــور منتقـــل کـــرد تـــا قطـــع بـــرق انجـــام گـــردد. لـــذا 
ـــد  ـــه بع ـــت. در مرحل ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــرکت در دس ـــتقیم ش ـــه فاز مس ـــعابات س ـــر انش ـــار معاب ـــت ب مدیری
لیســـت بـــه دســـت آمـــده مـــورد غربال گـــری قـــرار گرفـــت و معابـــر و اتوبان هـــای حســـاس از لیســـت 
ـــا تنش هـــای اجـــرای طـــرح بـــه حداقـــل برســـد. در نهایـــت تعـــداد 939 کنتـــور روشـــنایی  ـــد ت خـــارج گردی

ـــد.  ـــرار گرفتن ـــمند ق ـــل هوش ـــع و وص ـــه قط ـــاه 1399 در برنام ـــخ 21 دی م ـــر، از تاری معاب

ـــرداری  ـــت بهره ب ـــت و معاون ـــرف، حراس ـــت مص ـــر مدیری ـــا دفت ـــای الزم ب ـــام هماهنگی ه ـــس از انج  پ
ـــرای  ـــر تدویـــن و ب ـــعابات معاب و نگه داشـــت شـــبکه، برنامـــه قطـــع انش

ـــز پایـــش طـــرح فهـــام قـــرار گرفـــت.  ـــار مرک اجـــرا در اختی

ــه بـــه محدودیت هـــای  ــا توجـ ــه بـ ــه ایـــن اســـت کـ نکتـــه قابـــل توجـ
شـــیوع   از  جلوگیـــری  جهـــت  شـــده  اعمـــال 
تـــردد در خیابان هـــای  منـــع  کرونـــا،  ویـــروس 
شـــهر از ســـاعت 9 شـــب تـــا 4 صبـــح روز بعـــد 
الزامـــی بـــوده و عمـــال بـــار ترافیکـــی خیابان هـــا 

ــود. ــده بـ ــم شـ ــیار کـ بسـ

 MDM ـــا ـــرم افزاره ـــتفاده از ن ـــا اس ـــب ب ـــن ترتی بدی
کنتورهـــای هوشـــمند )شـــهاب(، بـــا ســـت کـــردن و فرمـــان دادن بـــه رلـــه کنتورهـــا 
در زمـــان هـــای از پیـــش تعییـــن شـــده ، قابلیـــت ارســـال فرمـــان قطـــع و وصـــل در 

هـــر ســـاعت از شـــبانه روز امـــکان پذیـــر گردیـــده اســـت. 

ـــار  ـــمند ب ـــرل هوش ـــق کنت ـــرف از طری ـــت مص مدیری
ـــر ـــعابات معاب انش

معابر  مصرف  هوشمند  مدیریت 
بار  مستقیم  کنترل  از"طریق 
معابر"  هوشمند  کنتورهای 

در  هوشـــمند  کنتورهـــای  نصـــب  و    AMI سیســـتم  اســـتقرار 
شـــبکه های توزیـــع بـــرق یکـــی از ارکان مهـــم حرکـــت بـــه ســـمت 
هوشـــمندی اســـت. بـــا نصـــب کنتـــور هوشـــمند می تـــوان بـــه 
ـــه صـــورت  ـــری در جهـــت مدیریـــت مدیریـــت مصـــرف ب طـــور موثرت
ـــت  ـــبکه را تح ـــای ش ـــن پارامتره ـــوده و همچنی ـــدام نم ـــن اق آنالی

کنتـــرل قـــرار داد.

ــتراتژیک  ــداف اسـ ــه اهـ ــی بـ ــا تأسـ ــهد بـ ــرق مشـ ــع بـ ــرکت توزیـ شـ
در  معابـــر  انشـــعابات  بـــرای  قبـــل  ســـال ها  از  خـــود  ســـازمانی 
ــن  ــوده و ایـ ــب نمـ ــری نصـ ــوازم اندازه گیـ ــهد، لـ ــهر مشـ ــطح شـ سـ
ـــده اند.  ـــابقه ش ـــاد س ـــرکت ایج ـــگ ش ـــامانه بیلین ـــعابات در س انش
ـــترکین  ـــرای مش ـــمند ب ـــور هوش ـــب کنت ـــام و نص ـــرح فه ـــروع ط ـــا ش ب
دیمانـــدی در ســـطح کشـــور، بـــرای انشـــعابات دیمانـــدی معابـــر 
نیـــز در فـــاز اول و بـــرای انشـــعابات ســـه فاز هوشـــمند نیـــز در فـــاز 
ـــا تحلیـــل  بعـــدی کنتـــور هوشـــمند نصـــب شـــد. در همیـــن راســـتا ب
هوشـــمند  کنتورهـــای  قرائـــت  از  آمـــده  دســـت  بـــه   داده هـــای 
روشـــنایی  وضعیـــت  لحظـــه ای  رصـــد  ضمـــن  شـــده،  نصـــب 
معابـــر و افزایـــش کیفیـــت ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهروندان، در 
صرفه جویـــی  نیـــز  روشـــنایی  شـــبکه  نگهـــداری  هزینه هـــای 
ـــاعته  ـــه ای و 24 س ـــی لحظ ـــد. بررس ـــد ش ـــه ای خواه ـــل مالحظ قاب
ارزیابـــی عملکـــرد  روشـــنایی، تهیـــه گزارش هـــای مدیریتـــی و 
روشـــنایی و محاســـبات دقیـــق تلفـــات از قابلیت هـــای دیگـــر 

ایـــن پـــروژه می باشـــد. 

GIS شکل 1( پراکندگی کنتورهای روشنایی معابر در سطح شهر مشهد در نقشه

شکل 2( ارسال فرمان قطع در نرم افزار
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ـــاح از  ـــن افتت ـــز در ای ـــتانداری نی ـــع اس ـــت و مناب ـــعه مدیری ـــاون توس ـــی، مع ـــر واعظ دکت
تدابیـــر مدیرعامـــل و زحمـــات همـــکاران شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان 
ـــی  ـــکر و قدردان ـــرق تش ـــرف ب ـــت مص ـــازی مدیری ـــر فرهنگ س ـــات موث ـــتای اقدام در راس
کـــرد و گفـــت: در اولیـــن جلســـه شـــورای اداری از شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان 

جهـــت تدابیـــر موثـــر انجام شـــده بـــرای کاهـــش خاموشـــی ها تقدیـــر خواهـــد شـــد.

دکتـــر واعظـــی تصریـــح کـــرد: در خاموشـــی های اخیـــر بـــا بررســـی های انجام شـــده، 

ـــر اتخـــاذ  ـــا تدابی ـــوده اســـت. همچنیـــن ب ـــا کمتریـــن خاموشـــی مواجـــه ب اســـتان کرمـــان ب
شـــده، اســـتان کرمـــان جـــزء اســـتان های پیشـــرو در کشـــور اســـت کـــه کاهـــش ســـاعت 
ورود و خـــروج اداری را اجـــرا و بـــه رونـــد تـــوازن تولیـــد  و مصـــرف انـــرژی کمـــک کـــرده اســـت.

در ایـــن نشســـت مهنـــدس ثمـــره، مدیـــر دفتـــر مدیریـــت مصـــرف شـــرکت توزیـــع 
بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان نیـــز نکاتـــی را در خصـــوص چگونگـــی پایـــش ادارات بـــا 

اســـتفاده از نرم افـــزار بـــازار بـــرق بیـــان کـــرد. 

ـــت  ـــد مدیری ـــش و رص ـــری پای ـــش سراس ـــزاری رزمای برگ
ـــرق ادارات ـــرف ب مص

حضـــور  بـــا  کشـــور  سراســـر  بـــا  هم زمـــان  آییـــن  ایـــن 
دیســـپاچینگ  و  بهره بـــرداری  معـــاون  مدیرعامـــل، 
شـــرکت بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان، فرمانـــده بســـیج 
ســـپاه  مجـــازی  فضـــای  ســـازمان  فرمانـــده  ادارات، 
پاســـداران و معـــاون عملیـــات و بســـیج جامعـــه زنـــان 
اســـتان در محـــل مرکـــز پایـــش ایـــن شـــرکت برگـــزار شـــد.

به منظـــور  شـــرکت  عملیاتـــی  حـــوزه  شهرســـتان   16 در  همزمـــان  رزمایـــش  ایـــن 
ســـنجش میـــزان همـــکاری مشـــترکان اداری در کاهـــش بـــار مصـــرف بـــرق از طریـــق 
به کارگیـــری مولدهـــای خودتأمیـــن و ســـایر راهکارهـــای تعیین شـــده در ســـاعات اوج 

بـــار، اجـــرا شـــده اســـت.

ــر بـــا حضـــور در ایـــن رزمایـــش بـــه صـــورت  مدیرعامـــل شـــرکت مادرتخصصـــی توانیـ
ویدیوکنفرانـــس اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بارندگـــی، خشکســـالی شـــدید 
ــای  ــر محدودیت هـ ــتثنایی از نظـ ــال اسـ ــای برق آبـــی، سـ ــد نیروگاه هـ و کاهـــش تولیـ
تولیـــد بـــرق را مشـــاهده می کنیـــم، امـــا خوشـــبختانه بـــا همـــکاری دســـتگاه های 
اجرایـــی و به ویـــژه ســـازمان بســـیج مســـتضعفان کشـــور، تاکنـــون توانســـته ایم بـــا 

کمتریـــن مشـــکل ایـــن شـــرایط را ســـپری کنیـــم.

ـــذار  ـــای اثرگ ـــی از نهاد ه ـــور گلچین ـــاهد حض ـــروز ش ـــزود: ام ـــی زاده اف ـــین متول محمدحس
ـــی دارد. ـــای قدردان ـــم، ج ـــن مه ـــه ای ـــتیم ک ـــرف هس ـــوی مص ـــیر الگ در مس

ـــازمان بســـیج مســـتضعفان کشـــور ضمـــن  ـــات س ـــاون عملی در ادامـــه ســـردار ســـیف، مع
تاکیـــد بـــر ضـــرورت رعایـــت الگـــوی مصـــرف بـــرای همـــه مشـــترکین گفـــت: امـــروز 
ـــی و  ـــاران کرونای ـــاز بیم ـــورد نی ـــرق م ـــپ، ب ـــک الم ـــی ی ـــردن حت ـــوش ک ـــا خام ـــوان ب می ت

اهالـــی مناطـــق محـــروم  را تأمیـــن کـــرد.

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــور نی ـــران کش ـــیج خواه ـــازمان بس ـــس س ـــی، رئی ـــا بیابان ـــن مین همچنی
ـــا  ـــا ب ـــان م ـــه داد:  زن ـــرق ادام ـــه ب ـــتفاده بهین ـــی و اس ـــان در صرفه جوی ـــگ زن ـــش پررن نق
نقش آفرینـــی در کشـــور بـــا هرگونـــه چالشـــی مقابلـــه کرده انـــد و می تواننـــد به عنـــوان 

ـــد. ـــا کنن ـــری ایف ـــش موث ـــه، نق ـــازان جامع فرهنگ س

مجتبـــی ثمـــره، مدیـــر دفتـــر مدیریـــت مصـــرف شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق جنـــوب 
ـــز  ـــدازی مرک ـــه راه ان ـــا توجـــه ب ـــرد: ب ـــان ک ـــز در حاشـــیه ایـــن نشســـت بی ـــان نی اســـتان کرم
پایـــش در محـــل دفتـــر بازرســـی اســـتانداری و همـــکاری همه جانبـــه بســـیج ادارات، 
بیـــش از 95درصـــد دســـتگاه های اجرایـــی بعـــد از ســـاعت کار اداری همـــکاری الزم را 
بـــه عمـــل آوردنـــد و 87درصـــد مشـــترکین اداری نیـــز در ســـاعت کار اداری، مصـــرف 
ـــی و  ـــروری سرمایش ـــوازم غیرض ـــردن ل ـــوش ک ـــنایی و خام ـــل روش ـــا تعدی ـــود را ب ـــرق خ ب

تنظیـــم ترموســـتات کولـــر روی 25درجـــه کاهـــش داده انـــد.

ثمـــره در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: بیـــش از 90 درصـــد ادارات در 16شهرســـتان حـــوزه 
عملیاتـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان در ایـــن رزمایـــش، پایـــش و بـــه تعـــداد 
معـــدودی از ادارات کـــه الگـــوی مصـــرف بـــرق را رعایـــت نکـــرده بودنـــد، تذکـــر داده شـــد.

اکیـــپ عملیاتـــی در هـــر  بـــه طـــور متوســـط، چهـــار  ایـــن رزمایـــش  افـــزود: در  وی 
شهرســـتان بـــه صـــورت همزمـــان بـــرای پایـــش ادارات بـــا همراهـــی فرماندهـــان و 
ـــه در مجمـــوع حـــدود 9/5 مـــگاوات  ـــد ک ـــه عمـــل آوردن ـــر ب نیروهـــای بســـیج حضـــور موث

ــتیم. ــرف داشـ ــان، کاهـــش مصـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ــرق جنـ ــوزه بـ در حـ

در ایـــن رزمایـــش، ضمـــن بازدیـــد میدانـــی و بررســـی عملکـــرد مشـــترکان هـــدف در 
بـــه  بـــه منظـــور دســـتیابی  راهنمایی هـــای الزم  بـــرق،  زمینـــه مدیریـــت مصـــرف 
بیشـــترین بهـــره وری ممکـــن انـــرژی بـــه مشـــترکان داده شـــد و راهکارهـــای کاهـــش 
ـــدام  ـــه ایـــن اق ـــه شـــد ک ـــان ارائ ـــه مخاطب ـــز ب ـــوع اشـــتراک نی ـــا ن ـــرق متناســـب ب مصـــرف ب
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش بی ســـابقه مصـــرف بـــرق در سراســـر کشـــور می توانـــد تاثیـــری 

ــته باشـــد. ــار داشـ ــاعات اوج بـ ــژه در سـ قابـــل توجـــه در کاهـــش مصـــرف بـــرق به ویـ
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در راســـتای کاهـــش و بهینه ســـازی مصـــرف بـــرق، مرکـــز پایـــش مصـــرف بـــرق ادارات 
بـــا حضـــور دکتـــر واعظـــی معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع اســـتاندار، مدیرعامـــل 
ـــل  ـــتانداری در مح ـــی اس ـــرکل بازرس ـــتان و مدی ـــوب اس ـــرق جن ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ش

دفتـــر بازرســـی اســـتانداری کرمـــان افتتـــاح شـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان، 
ــز پایـــش و رصـــد مصـــرف بـــرق دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان پـــس از بررســـی و  مرکـ
ــا  تصمیم گیـــری در کارگـــروه انـــرژی اســـتان، توســـط شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب و بـ

ــد. ــاح شـ ــان افتتـ ــتانداری کرمـ ــکاری اسـ همـ

در ایـــن راســـتا مهنـــدس مهدوی نیـــا، مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان 
بیـــان کـــرد: تاکنـــون بیـــش از 14هـــزار کنتـــور هوشـــمند بـــرای مشـــترکین صـــادر شـــده کـــه از 
ـــده اند. ـــور ش ـــوع کنت ـــن ن ـــه ای ـــز ب ـــد مجه ـــورت 100درص ـــه ص ـــتان ب ـــداد، ادارات اس ـــن تع ای

ـــرق  ـــرف ب ـــترین مص ـــه بیش ـــاورزی ک ـــش کش ـــور در بخ ـــزار کنت ـــش از 11 ه ـــزود: بی وی اف
ـــش  ـــز بی ـــت نی ـــش صنع ـــده و در بخ ـــمند ش ـــاص داده، هوش ـــود اختص ـــه خ ـــتان را ب اس
ـــه  ـــط و در لحظ ـــورت برخ ـــه ص ـــه ب ـــده اند ک ـــور ش ـــوع کنت ـــن ن ـــه ای ـــز ب ـــد مجه از 52درص

مصـــرف بـــرق آنهـــا رصـــد می شـــود.

ــتان  ــه ادارات اسـ ــرد: چنانچـ ــالم کـ ــرق ادارات اعـ ــرف بـ ــا در خصـــوص مصـ مهدوی نیـ

بیشـــتر از میـــزان بـــرق تعیین شـــده، مصـــرف داشـــته باشـــند بالفاصلـــه توســـط دفتـــر 
ـــن از  ـــد. همچنی ـــد ش ـــر داده خواه ـــان تذک ـــه ایش ـــده و ب ـــی ش ـــتانداری بررس ـــی اس بازرس
ـــه  ـــر ب ـــز تقدی ـــد نی ـــی کنن ـــود صرفه جوی ـــرق خ ـــرف ب ـــزان مص ـــد در می ـــه بتوانن ـــی ک ادارات

ـــد. ـــد آم ـــل خواه عم

ـــت  ـــور دانس ـــرق در کش ـــرف ب ـــش مص ـــرو در پای ـــتان های پیش ـــان را از اس ـــتان کرم وی اس
و ضمـــن تشـــکر از مصوبـــه معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع اســـتانداری کرمـــان 
مصـــرف  بهینه ســـازی  منظـــور  بـــه  اســـتان  ادارات  ســـاعت  کاهـــش  خصـــوص  در 
ــاعات اداری، تفاهم نامـــه  ــوازات ایـــن رصـــد و کاهـــش سـ بـــرق، بیـــان داشـــت: بـــه مـ
همـــکاری بـــا بســـیج ادارات و فرماندهـــان بســـیج کـــه ناظـــر ویـــژه در ادارات هســـتند، 

منعقـــد شـــده و در ایـــن راســـتا مصـــرف بهینـــه ادارات پایـــش خواهـــد شـــد.

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان افـــزود: در چارچـــوب قوانیـــن 
شـــرکت توانیـــر، 4.9 میلیـــارد تومـــان پـــاداش بـــه مشـــترکین بخـــش کشـــاورزی، خانگـــی 
و اداری کـــه نهایـــت همـــکاری را بـــا ادارات بـــرق سراســـر کشـــور داشـــته اند، پرداخـــت 
شـــده اســـت. همچنیـــن طبـــق مصوبـــه هیـــات وزیـــران در خصـــوص مصـــرف بـــرق 
ـــارج  ـــا 50 درصـــد و در خ ـــاعات اداری ت ادارات، مصـــوب شـــده اســـت ادارات دولتـــی در  س

ـــد. ـــش دهن ـــی را کاه ـــرق مصرف ـــد ب ـــز 80 درص ـــت اداری نی از وق

ــری در  ــن دیگـ ــرگ زریـ ــیدن بـ ــر رسـ ــه ثمـ ــاهد بـ ــروز شـ امـ
شـــهرک صنعتـــی شهرســـتان بردســـیر هســـتیم.

وی افـــزود: خوشـــبختانه ایـــن پـــروژه در کمتـــر از 45 روز از 
لحظـــه مراجعـــه ســـرمایه گذار بـــه شـــرکت شـــهرک های 
صنعتـــی و بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان بـــا اعتبـــاری 
ســـرمایه گذاری،  تومـــان  میلیـــارد  پنـــج  بـــر  بالـــغ 

راه انـــدازی و بهره بـــرداری شـــده اســـت.

بهره بـــرداری  دلیـــل  بـــه  کـــرد:  تصریـــح  حســـن پور 
زودتـــر از زمـــان پیش بینی شـــده توســـط ســـرمایه گذار، 
شـــهرک های  شـــرکت  طـــرف  از  تخفیـــف  40درصـــد 
ـــده و  ـــه ش ـــر گرفت ـــن در نظ ـــذاری زمی ـــرای واگ ـــی ب صنعت
ایـــن رویـــداد نشـــان دهنده حمایـــت جـــدی مســـئوالن 
ـــش  ـــرمایه گذاران بخ ـــایر س ـــویق س ـــبب تش ـــه س ـــت ک اس

ــد. ــد شـ ــی خواهـ خصوصـ

نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل  مهدوی نیـــا، 
بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان نیـــز در ایـــن نشســـت 

ــای  ــت نیروگاه هـ ــوع ظرفیـ ــون مجمـ ــرد: تاکنـ ــان کـ بیـ
تجدیدپذیـــر خورشـــیدی حـــوزه شـــرکت توزیـــع بـــرق 
جنـــوب اســـتان کرمـــان بـــه بیـــش از 5/10 مـــگاوات 
 685 تعـــداد  شـــامل  رقـــم  ایـــن  کـــه  اســـت  رســـیده 

اســـت. خورشـــیدی  نیـــروگاه 

وی بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط آب و هوایـــی و موقعیـــت 
ـــرد:  ـــد ک ـــیر، تاکی ـــتان بردس ـــب شهرس ـــی مناس جغرافیای
ایـــن شـــهر امتیـــاز باالیـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار 
دارد؛ بـــه طـــوری کـــه تاکنـــون بیـــش از نیمـــی از تولیـــد 
ـــرکت  ـــی ش ـــوزه عملیات ـــیدی ح ـــای خورش ـــرق نیروگاه ه ب
بـــه میـــزان 5/4 مـــگاوات بـــه تعـــداد 96 نیـــروگاه در ایـــن 

منطقـــه بـــوده اســـت.

ـــریف  ـــردم ش ـــی از م ـــن عذرخواه ـــئول ضم ـــام مس ـــن مق ای
در خصـــوص خاموشـــی های تابســـتان امســـال اظهـــار 
ـــدازی  ـــرق، راه ان ـــد ب ـــود تولی ـــکل کمب ـــل مش ـــرای ح ـــرد: ب ک
راه هـــای  بهتریـــن  از  یکـــی  خورشـــیدی  نیروگاه هـــای 

موجـــود اســـت؛ چراکـــه ایـــن نیروگاه هـــا در مـــدت زمـــان 
کمتـــری نســـبت بـــه نیروگاه هـــای فســـیلی وارد مـــدار 
می شـــوند و  همچنیـــن بـــه دلیـــل موقعیـــت جغرافیایـــی 
ـــوان  ـــی می ت ـــه خوب ـــید ب ـــور خورش ـــش ن ـــر تاب ـــور، از نظ کش
از ایـــن نعمـــت بهـــره بـــرد و تـــا حـــد زیـــادی مشـــکل کمبـــود 

بـــرق در تابســـتان را برطـــرف کـــرد.

وی همچنیـــن یـــادآور شـــد: ایـــن نیـــروگاه در مـــدت 
بســـیار  رکـــورد  ایـــن  و   شـــده  احـــداث  روز   45 زمـــان 
بـــا  امیدواریـــم  و  اســـت  کشـــور  ســـطح  در  خوبـــی 
حمایـــت از ســـرمایه گذاران و بخـــش خصوصـــی بـــرق 
بیشـــتری را بـــا کمـــک انـــرژی فتوولتاییـــک تولیـــد 

کنیـــم.

نیـــروگاه  پـــروژه،  ایـــن  ســـرمایه گذار  اعـــالن  طبـــق   
ـــه  ـــا زمینـــی ب خورشـــیدی 200 کیلوواتـــی مشـــیز بردســـیر ب
مســـاحت  2498مترمربـــع و بـــا اشـــتغال زایی 5 نفـــر در 

شـــهرک صنعتـــی بردســـیر بـــه بهره بـــرداری رســـید.

افتتـــاح مرکـــز پایـــش مصـــرف 
حـــوزه  اجرایـــی  ادارات  بـــرق 
توزیـــع  شـــرکت  عملیاتـــی 
ــتان ــوب اسـ ــرق جنـ ــروی بـ نیـ
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مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق جنوب اســـتان کرمان:

ـــع  ـــرکت توزی ـــل ش ـــا، مدیرعام ـــد مهدوی نی عبدالوحی
نیـــروی بـــرق جنـــوب اســـتان ضمـــن تبریـــک هفتـــۀ 
خصـــوص  در  کارمنـــد  روز  گرامیداشـــت  و  دولـــت 
ــام  ــن ایـ ــبت ایـ ــه مناسـ ــاح بـ ــل افتتـ ــای قابـ پروژه هـ
 83 و   روســـتا  شـــش  بـــه  برق رســـانی  کـــرد:  بیـــان 
و  بافـــت  ســـیرجان،  شهرســـتان های  در  خانـــوار 
عنبرآبـــاد بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 31میلیـــارد ریـــال 

اســـت. بهره بـــرداری  آمـــاده 

عبدالوحید مهدوی نیا
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

 جنوب استان کرمان

بهره برداری از 186 پروژۀ 
برقی با اعتباری بالغ بر 

67 میلیارد تومان به 
مناسبت هفته دولت

ـــی  ـــه 10000متقاض ـــانی ب ـــت برق رس ـــع جه ـــبکه های توزی ـــداث ش ـــعه و اح ـــت: توس  وی گف
فاقـــد بـــرق بـــا حجـــم 76 دســـتگاه پســـت توزیـــع و 120 کیلومتـــر شـــبکه فشـــار ضعیـــف و 42 
کیلومتـــر شـــبکه فشـــار متوســـط و بـــا اعتبـــار بیـــش از 483 میلیـــارد ریـــال در 16 شهرســـتان 

زیرمجموعـــه ایـــن شـــرکت از جملـــه پروژه هـــای افتتاحـــی هفتـــه دولـــت اســـت.

توزیـــع  شـــبکه های  بهینه ســـازی  و  اصـــالح  کـــرد:  اظهـــار  همچنیـــن  مهدوی نیـــا 
جهـــت رفـــع افـــت ولتـــاژ 96 نقطـــه و قابلیـــت اطمینـــان شـــبکه های توزیـــع بـــا 

تبدیـــل 105کیلومتـــر شـــبکه فشـــار ضعیـــف مســـی بـــه کابـــل خودنگـــه دار بـــا اعتبـــار 
122 میلیـــارد ریـــال بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.

ایـــن مقـــام مســـئول از تعویـــض 7000کنتـــور بـــا کنتورهـــای هوشـــمند خبـــر داد و 
افـــزود: ایـــن کنتورهـــا در راســـتای اجـــرای طـــرح کاهـــش تلفـــات بـــا اعتبـــاری بیـــش از 
ـــور  ـــداد 8000 کنت ـــن تع ـــر ای ـــالوه ب ـــوند و ع ـــب می ش ـــه نص ـــن هفت ـــال در ای ـــارد ری 42میلی

نیـــز تـــا پایـــان ســـال جـــاری نصـــب خواهنـــد شـــد.

ــه  ــرق بـ ــد بـ ــتای فاقـ ــی ۲5 روسـ کلنگ زنـ
مناســـبت هفتـــه دولـــت

ـــی  ـــیدی ۲00 کیلووات ـــروگاه خورش ـــاح نی افتت
ـــیر ـــتان بردس در شهرس

ایـــن آییـــن بـــا حضـــور نماینـــده مـــردم بردســـیر و ســـیرجان در مجلـــس شـــورای 
ـــدار و  ـــان، فرمان ـــتان کرم ـــوب اس ـــرق جن ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش ـــالمی، مدیرعام اس
ـــیز  ـــیدی مش ـــروگاه خورش ـــل نی ـــیر در مح ـــتان بردس ـــئوالن شهرس ـــر از مس ـــی دیگ برخ

واقـــع در شـــهرک صنعتـــی بردســـیر برگـــزار شـــد.

ـــالمی،  ـــورای اس ـــس ش ـــیرجان در مجل ـــیر و س ـــردم بردس ـــده م ـــن پور، نماین ـــهباز حس ش
ضمـــن قدردانـــی از زحمـــات مســـئوالن؛ به ویـــژه مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب 
ــی  ــرمایه گذاران بخـــش خصوصـ ــژه ای از سـ ــت ویـ ــواره حمایـ ــه همـ ــان کـ ــتان کرمـ اسـ
دارنـــد، اظهـــار کـــرد: بـــه همـــت و کوشـــش شـــبانه روزی مســـئوالن و ســـرمایه گـــذاران، 

ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
همچنیـــن  کرمـــان،  اســـتان  جنـــوب 
یـــاد  کلنگ زنـــی  آمـــاده  پروژه هـــای  از 
 25 بـــه  برق رســـانی  گفـــت:  و  کـــرد 
روســـتای فاقـــد بـــرق و 171 خانـــوار در 9 
شهرســـتان ارزوییـــه، بافـــت، بردســـیر، 
قلعـــه  عنبرآبـــاد،  ســـیرجان،  ریـــگان، 
ـــاری  ـــا اعتب ـــیر ب ـــت و نرماش ـــج، جیرف گن
آمـــاده  ریـــال  میلیـــارد   173 بـــر  بالـــغ 

اســـت. کلنگ زنـــی 

پروژه هـــای  کـــرد:  تصریـــح  وی 
شـــبکه های  احـــداث  و  توســـعه 
 9000 بـــه  برق رســـانی  توزیـــع جهـــت 

حجـــم  بـــا  بـــرق  فاقـــد  متقاضـــی 
 100 و  توزیـــع  پســـت  دســـتگاه   130
ــار ضعیـــف و 50  ــبکه فشـ ــر شـ کیلومتـ
بـــا  متوســـط  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر 
اعتبـــار بیـــش از 532 میلیـــارد ریـــال 
بهینه ســـازی  و  اصـــالح  و همچنیـــن 
رفـــع  جهـــت  توزیـــع  شـــبکه های 
اطمینـــان  قابلیـــت  و  ولتـــاژ  افـــت 
 300 تبدیـــل  بـــا  توزیـــع  شـــبکه های 
ضعیـــف  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر 
بـــا  خودنگـــه دار  کابـــل  بـــه  مســـی 
ایـــن  در  ریـــال  میلیـــارد   550 اعتبـــار 

شـــد. خواهنـــد  کلنگ زنـــی  ایـــام 
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هاجر عبدی

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان 

ــرق  ــروژه بـ ــرداری از 74 پـ ــره بـ بهـ
ــت ــه دولـ ــانی در هفتـ رسـ

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبر داد:

مهنـــدس عبـــدی اظهـــار داشـــت: ایـــن طرح هـــا 
ضعیـــف  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر   74 شـــامل 
ضعیـــف  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر   39  هوایـــی، 
متوســـط  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر  زمینـــی،156 
متوســـط  فشـــار  شـــبکه  کیلومتـــر   15 هوایـــی، 
 55 و  هوایـــی  پســـت  دســـتگاه   360 زمینـــی، 
ــام  ــن ایـ ــد. در ایـ ــی می باشـ ــت زمینـ ــتگاه پسـ دسـ
بـــه  معابـــر  روشـــنایی  چـــراغ   128 و  4هـــزار  نیـــز  

رســـید. بهره بـــرداری 

در  هرمـــزگان  بـــرق  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ایـــن طرح هـــا  اجـــرای  بـــا  بیـــان داشـــت:  ادامـــه 
تعـــداد  8093  مشـــترک جدیـــد بـــه مشـــترکین بـــرق 
ـــرداری  ـــرای بهره ب ـــت. و ب ـــده اس ـــه ش ـــتان اضاف اس
از ایـــن پروژه هـــا یـــک هـــزار و 238 میلیـــارد ریـــال 

هزینـــه شـــده اســـت .

در پنجمیـــن روز ازهفتـــه دولـــت نیـــز، هفـــت پـــروژه 
حضـــور  بـــا  بندرعبـــاس  در  توزیع بـــرق  شـــرکت 
بهره بـــرداری  بـــه  هرمـــزگان  اســـتاندار  همتـــی 

رســـید.

مدیر عامـــل شـــرکت توزیع بـــرق هرمـــزگان 
آییـــن  افتتـــاح پروژه هـــای برق رســـانی  در 
گفـــت: پـــروژه تجهیـــز پســـت زمینـــی بـــرق 
شـــامل  بندرعبـــاس  فجـــر  خیابـــان  در 
کاوا ،   800 ترانســـفورماتور  دســـتگاه  یـــک 
دو دســـتگاه تابلـــوی فشـــار متوســـط، دو 
ــرای  ــارضعیف و اجـ ــتگاه تابلـــوی فشـ دسـ
شـــبکه فشـــار متوســـط زمینـــی بـــه طـــول 
500 متـــر می باشـــد کـــه بـــا هـــدف تأمیـــن 
بـــرق 60 مشـــترک جدیـــد و بـــا اعتبـــار 16 
از ســـایر  بـــه نمایندگـــی  ریـــال  میلیـــارد 

شهرســـتان  در  بـــرق  توزیـــع  پروژه هـــای 
می رســـد. بهره بـــرداری  بـــه  بندرعبـــاس   

پـــروژه شـــامل  گفـــت: هفـــت  مهنـــدس عبـــدی 
 140 شـــبکه،  کیلومتـــر   80 اصـــالح  و  توســـعه 
ـــتگاه  ـــزار و 128 دس ـــک ه ـــرق و ی ـــت ب ـــتگاه پس دس
شهرســـتان  مختلـــف  مناطـــق  در  معابـــر  چـــراغ 
بندرعبـــاس بـــا اعتبـــار 496 میلیـــارد ریـــال بـــه 

رســـید. بهره بـــرداری 

نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
افتتـــاح  از  هرمـــزگان  اســـتان  بـــرق 
اعتبـــاری  بـــا  برق رســـانی  74طـــرح 
ـــال در هفتـــه  ـــارد ری ـــر 1238 میلی ـــغ ب بال

داد. خبـــر  دولـــت 

بـــرق  تامیـــن  حوزه هـــای  در  پروژه هـــا  ایـــن  گفـــت:  عبـــدی  هاجـــر  مهنـــدس 
ـــی  کـــز بهداشـــتی، آموزش ـــی، کشـــاورزی، مرا مشـــترکین جدیـــد واحـــد هـــای صنعت
ـــی، اصـــالح وســـاماندهی شـــبکه و احـــداث شـــبکه های توزیـــع بـــرق  ودرمان

جدیـــد بـــا بهره گیـــری از فنـــاوری نویـــن و همچنیـــن شـــبکه های روشـــنایی 
ـــی بهمن مـــاه ســـال گذشـــته تـــا  معابـــر شـــهری و روســـتایی کـــه در فاصلـــه زمان
ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــده اند، بـ ــرا شـ ــتان اجـ ــر اسـ ــال در سراسـ ــهریور امسـ شـ

ــرداری از 74 پـــروژه  ــا بهره بـ ــرد: بـ ــه کـ وی اضافـ
ریـــال  میلیـــارد   1238 بـــر  بالـــغ  اعتبـــاری  بـــا 
اســـتان ،  سراســـر  در  دولـــت  هفتـــه  طـــول  در 
8  هـــزار و 93 مشـــترک جدیـــد در هرمـــزگان از 

می شـــوند. بهره منـــد  بـــرق  نعمـــت 
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ـــاح از  ـــن افتت ـــز در ای ـــتانداری نی ـــع اس ـــت و مناب ـــعه مدیری ـــاون توس ـــی، مع ـــر واعظ دکت
تدابیـــر مدیرعامـــل و زحمـــات همـــکاران شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان 
ـــی  ـــکر و قدردان ـــرق تش ـــرف ب ـــت مص ـــازی مدیری ـــر فرهنگ س ـــات موث ـــتای اقدام در راس
کـــرد و گفـــت: در اولیـــن جلســـه شـــورای اداری از شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان 

جهـــت تدابیـــر موثـــر انجام شـــده بـــرای کاهـــش خاموشـــی ها تقدیـــر خواهـــد شـــد.

دکتـــر واعظـــی تصریـــح کـــرد: در خاموشـــی های اخیـــر بـــا بررســـی های انجام شـــده، 

ـــر اتخـــاذ  ـــا تدابی ـــوده اســـت. همچنیـــن ب ـــا کمتریـــن خاموشـــی مواجـــه ب اســـتان کرمـــان ب
شـــده، اســـتان کرمـــان جـــزء اســـتان های پیشـــرو در کشـــور اســـت کـــه کاهـــش ســـاعت 
ورود و خـــروج اداری را اجـــرا و بـــه رونـــد تـــوازن تولیـــد  و مصـــرف انـــرژی کمـــک کـــرده اســـت.

در ایـــن نشســـت مهنـــدس ثمـــره، مدیـــر دفتـــر مدیریـــت مصـــرف شـــرکت توزیـــع 
بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان نیـــز نکاتـــی را در خصـــوص چگونگـــی پایـــش ادارات بـــا 

اســـتفاده از نرم افـــزار بـــازار بـــرق بیـــان کـــرد. 

ـــت  ـــد مدیری ـــش و رص ـــری پای ـــش سراس ـــزاری رزمای برگ
ـــرق ادارات ـــرف ب مص

حضـــور  بـــا  کشـــور  سراســـر  بـــا  هم زمـــان  آییـــن  ایـــن 
دیســـپاچینگ  و  بهره بـــرداری  معـــاون  مدیرعامـــل، 
شـــرکت بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان، فرمانـــده بســـیج 
ســـپاه  مجـــازی  فضـــای  ســـازمان  فرمانـــده  ادارات، 
پاســـداران و معـــاون عملیـــات و بســـیج جامعـــه زنـــان 
اســـتان در محـــل مرکـــز پایـــش ایـــن شـــرکت برگـــزار شـــد.

به منظـــور  شـــرکت  عملیاتـــی  حـــوزه  شهرســـتان   16 در  همزمـــان  رزمایـــش  ایـــن 
ســـنجش میـــزان همـــکاری مشـــترکان اداری در کاهـــش بـــار مصـــرف بـــرق از طریـــق 
به کارگیـــری مولدهـــای خودتأمیـــن و ســـایر راهکارهـــای تعیین شـــده در ســـاعات اوج 

بـــار، اجـــرا شـــده اســـت.

ــر بـــا حضـــور در ایـــن رزمایـــش بـــه صـــورت  مدیرعامـــل شـــرکت مادرتخصصـــی توانیـ
ویدیوکنفرانـــس اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بارندگـــی، خشکســـالی شـــدید 
ــای  ــر محدودیت هـ ــتثنایی از نظـ ــال اسـ ــای برق آبـــی، سـ ــد نیروگاه هـ و کاهـــش تولیـ
تولیـــد بـــرق را مشـــاهده می کنیـــم، امـــا خوشـــبختانه بـــا همـــکاری دســـتگاه های 
اجرایـــی و به ویـــژه ســـازمان بســـیج مســـتضعفان کشـــور، تاکنـــون توانســـته ایم بـــا 

کمتریـــن مشـــکل ایـــن شـــرایط را ســـپری کنیـــم.

ـــذار  ـــای اثرگ ـــی از نهاد ه ـــور گلچین ـــاهد حض ـــروز ش ـــزود: ام ـــی زاده اف ـــین متول محمدحس
ـــی دارد. ـــای قدردان ـــم، ج ـــن مه ـــه ای ـــتیم ک ـــرف هس ـــوی مص ـــیر الگ در مس

ـــیج مســـتضعفان کشـــور ضمـــن  ـــازمان بس ـــات س ـــاون عملی ـــیف، مع در ادامـــه ســـردار س
تاکیـــد بـــر ضـــرورت رعایـــت الگـــوی مصـــرف بـــرای همـــه مشـــترکین گفـــت: امـــروز 
ـــی و  ـــاران کرونای ـــاز بیم ـــورد نی ـــرق م ـــپ، ب ـــک الم ـــی ی ـــردن حت ـــوش ک ـــا خام ـــوان ب می ت

اهالـــی مناطـــق محـــروم  را تأمیـــن کـــرد.

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــور نی ـــران کش ـــیج خواه ـــازمان بس ـــس س ـــی، رئی ـــا بیابان ـــن مین همچنی
ـــا  ـــا ب ـــان م ـــه داد:  زن ـــرق ادام ـــه ب ـــتفاده بهین ـــی و اس ـــان در صرفه جوی ـــگ زن ـــش پررن نق
نقش آفرینـــی در کشـــور بـــا هرگونـــه چالشـــی مقابلـــه کرده انـــد و می تواننـــد به عنـــوان 

ـــد. ـــا کنن ـــری ایف ـــش موث ـــه، نق ـــازان جامع فرهنگ س

مجتبـــی ثمـــره، مدیـــر دفتـــر مدیریـــت مصـــرف شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق جنـــوب 
ـــز  ـــدازی مرک ـــه راه ان ـــا توجـــه ب ـــرد: ب ـــان ک ـــز در حاشـــیه ایـــن نشســـت بی ـــان نی اســـتان کرم
پایـــش در محـــل دفتـــر بازرســـی اســـتانداری و همـــکاری همه جانبـــه بســـیج ادارات، 
بیـــش از 95درصـــد دســـتگاه های اجرایـــی بعـــد از ســـاعت کار اداری همـــکاری الزم را 
بـــه عمـــل آوردنـــد و 87درصـــد مشـــترکین اداری نیـــز در ســـاعت کار اداری، مصـــرف 
ـــی و  ـــروری سرمایش ـــوازم غیرض ـــردن ل ـــوش ک ـــنایی و خام ـــل روش ـــا تعدی ـــود را ب ـــرق خ ب

تنظیـــم ترموســـتات کولـــر روی 25درجـــه کاهـــش داده انـــد.

ثمـــره در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: بیـــش از 90 درصـــد ادارات در 16شهرســـتان حـــوزه 
عملیاتـــی شـــرکت توزیـــع بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان در ایـــن رزمایـــش، پایـــش و بـــه تعـــداد 
معـــدودی از ادارات کـــه الگـــوی مصـــرف بـــرق را رعایـــت نکـــرده بودنـــد، تذکـــر داده شـــد.

اکیـــپ عملیاتـــی در هـــر  بـــه طـــور متوســـط، چهـــار  ایـــن رزمایـــش  افـــزود: در  وی 
شهرســـتان بـــه صـــورت همزمـــان بـــرای پایـــش ادارات بـــا همراهـــی فرماندهـــان و 
ـــه در مجمـــوع حـــدود 9/5 مـــگاوات  ـــد ک ـــه عمـــل آوردن ـــر ب نیروهـــای بســـیج حضـــور موث

ــتیم. ــرف داشـ ــان، کاهـــش مصـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ــرق جنـ ــوزه بـ در حـ

در ایـــن رزمایـــش، ضمـــن بازدیـــد میدانـــی و بررســـی عملکـــرد مشـــترکان هـــدف در 
بـــه  بـــه منظـــور دســـتیابی  راهنمایی هـــای الزم  بـــرق،  زمینـــه مدیریـــت مصـــرف 
بیشـــترین بهـــره وری ممکـــن انـــرژی بـــه مشـــترکان داده شـــد و راهکارهـــای کاهـــش 
ـــدام  ـــه ایـــن اق ـــه شـــد ک ـــان ارائ ـــه مخاطب ـــز ب ـــوع اشـــتراک نی ـــا ن ـــرق متناســـب ب مصـــرف ب
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش بی ســـابقه مصـــرف بـــرق در سراســـر کشـــور می توانـــد تاثیـــری 

ــته باشـــد. ــار داشـ ــاعات اوج بـ ــژه در سـ قابـــل توجـــه در کاهـــش مصـــرف بـــرق به ویـ
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

ابوالفضل اسدی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 

دستاوردهای 
برق  یک ساله 
یزد منطقه ای 

بـــه مناســـبت  هفتـــۀ دولـــت، ابوالفضـــل 
بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل  اســـدی 
منطقه ای یزد به تشـــریح دســـتاوردهای 

یک ســـالۀ ایـــن شـــرکت پرداخـــت:

خریـــد  قـــرارداد  390مـــگاوات  حاضـــر  حـــال  در   •
ســـازمان  بـــا  خورشـــیدی  نیـــروگاه  بـــرق  تضمینـــی 
بـــرق  انـــرژی  بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
)ســـاتبا( در اســـتان یـــزد منعقـــد شـــده اســـت کـــه از 
ــا ظرفیـــت 81.5  ــروگاه خورشـــیدی بـ ــزان 10نیـ ایـــن میـ

هســـتند. بهره بـــرداری  مـــدار  در  مـــگاوات 

• صنعـــت بـــرق اســـتان یـــزد حـــدود 2800 مـــگاوات 
بـــرق دارد. ظرفیـــت تولیـــد 

ـــاس  ـــروگاه مقی ـــداد 19نی ـــال 99 تع ـــا س ـــال 1391 ت • از س
ــگاوات  ــوع 167مـ ــا مجمـ ــده( بـ ــد پراکنـ کوچـــک )تولیـ

توســـط بخـــش خصوصـــی احـــداث شـــده اســـت.

ـــش  ـــتان در بخ ـــی اس ـــرژی الکتریک ـــرف ان ـــزان مص • می
بخـــش  در  7درصـــد  و  اســـت  75درصـــد  صنعـــت 

می شـــود. مصـــرف  کشـــاورزی 

میـــزان  بـــه   ،1399 ســـال  مصـــرف  نیـــاز  پیـــک   •
ســـاعت   1399/05/08 تاریـــخ  در  1805مـــگاوات 
ســـال  مصـــرف  نیـــاز  پیـــک  و  اســـت  بـــوده   13:55
تاریـــخ  در  1965مـــگاوات  میـــزان  بـــه   ،1400
13 بـــوده کـــه رشـــدی حـــدود  1400/04/20 ســـاعت 

اســـت. داشـــته  9درصـــد 

پروژه های ملی شـــرکت برق منطقه ای یزد

نیروگاه هـــای  ظرفیـــت  لحـــاظ  از  یـــزد  اســـتان 
خورشـــیدی نصب شـــده، رتبـــۀ برتـــر کشـــوری را دارد.

شـــبکۀ  در  انـــرژی  تلفـــات  کاهـــش  در  اول  رتبـــۀ 
فـــوق  توزیـــع و  انتقـــال 

رتبۀ دوم در فروش انرژی 

ـــال  ـــبکۀ انتق ـــوادث ش ـــداد ح ـــاندن تع ـــل رس ـــه حداق ب
ـــتان ـــع اس ـــوق  توزی و ف

مصـــرف  بـــار  پیـــک  پروژه هـــای  موفـــق  انجـــام 
:1399 ســـال 

ـــارد  ـــر 600 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــروژه ب ـــاح 19پ • افتت
ـــان توم

• بهره برداری از 14پروژه انتقال و فوق  توزیع

• بهره بـــرداری از 3 پـــروژه نیـــروگاه خورشـــیدی بـــه 
ظرفیـــت 18مـــگاوات

بـــه  پراکنـــده  تولیـــد  نیـــروگاه   2 از  بهره بـــرداری   •
مـــگاوات.  14 ظرفیـــت 

• اصالح تعرفۀ صنایع

• ایجاد مرکز خالقیت و کار تیمی

• ارائۀ راهکار به منظور کاهش مصرف انرژی سرمایشی کشور

• واگذاری، اجرا و بهره برداری پروژه های خطوط و پست های طرح انتقال به بخش خصوصی

• طـــرح ویـــژۀ ملـــی اســـتفادۀ بهینـــه از ترانســـفورماتورهای قـــدرت در ســـطح شـــبکۀ سراســـری انتقـــال و فـــوق 
ـــع  توزی

• طرح بهینه سازی انرژی خانه به خانه.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

بـــه وســـیله  اشـــعه پرتـــوان لیـــزر یکـــی از فناوری هـــای برتـــر محســـوب می شـــود.

ـــه  ـــت ک ـــطوح اس ـــزکاری س ـــه تمی ـــرو در زمین ـــای پیش ـــی از فناوری ه ـــزر یک ـــزود: لی وی اف
می تـــوان بـــا اســـتفاده از ایـــن فنـــاوری عملیـــات تمیـــزکاری را آســـان تر، ســـریع تر و 

مقـــرون بـــه صرفه تـــر انجـــام داد.

کرمـــی در خصـــوص مزایـــای به کارگیـــری ایـــن دســـتگاه گفـــت: تمیـــزکاری دقیـــق 
ســـطح از راه دور، امـــکان تمیـــزکاری شـــبکه در حالـــت خـــط گـــرم، خـــودکار بـــودن، 
اســـتفاده از نیـــروی انســـانی کمتـــر، ســـریع تر بـــودن، کمتـــر بـــودن هزینـــه تمیـــزکاری، 
ـــودن  ـــر ب ـــای دکل و ایمن ت ـــزکاری از همـــه زوای ـــدون وقفـــه، امـــکان تمی قابلیـــت رصـــد ب
ـــروژه و  ـــار پ ـــورد انتظ ـــداف م ـــاالی دکل از اه ـــانی در ب ـــروی انس ـــتفاده از نی ـــه اس ـــبت ب نس

به کارگیـــری دســـتگاه تمیـــزکار بـــوده اســـت.

وی دربـــاره نتایـــج و دســـتاوردهای پـــروژه اظهـــار داشـــت: بـــا ســـاخت دســـتگاه کـــه 
مجهـــز بـــه تلســـکوپ بـــا زوم متغیـــر اســـت، امـــکان تمیـــزکاری مقـــره در حالـــت 

بـــرق دار بـــه صـــورت اتوماتیـــک از فاصلـــه 10 تـــا 12 متـــر میســـر شـــده و تعبیـــه بـــازوی 
ـــزکاری  ـــکان تمی ـــکوپ ام ـــه تلس ـــت زاوی ـــر جه ـــت تغیی ـــا قابلی ـــه ب ـــی 360 درج مکانیک

ــرده اســـت. ــم کـ ــای دکل را فراهـ ــه زوایـ در همـ

ــزکاری  ــزار ســـطح تمیـ ــه کمـــک نرم افـ ــزود: بـ ــگاه افـ ــی دانشـ ــأت علمـ ــو هیـ ایـــن عضـ
ـــکان  ـــل ام ـــه دلی ـــد و ب ـــش یاب ـــت کار افزای ـــا دق ـــود ت ـــن می ش ـــک تعیی ـــور اتوماتی ـــه ط ب
تمیـــزکاری از فاصلـــه دور، نســـبت بـــه حضـــور نیـــروی انســـانی در بـــاالی دکل ایمنـــی 

باالتـــری دارد.

ـــری  ـــه 10.5 مت ـــن فاصل ـــزر و تعیی ـــتگاه لی ـــتقرار دس ـــد از اس ـــی بع ـــت عمل ـــه تس در مرحل
از عدســـی لیـــزر بـــا اســـتفاده از متـــر لیـــزری، کار بـــا نرم افـــزار مربوطـــه تســـت آغـــاز شـــد. 
ـــز و  ـــزر تمی ـــعه لی ـــدن اش ـــا تابان ـــده را ب ـــه تعیین ش ـــه ناحی ـــان 2:15 دقیق ـــتگاه در زم دس
ـــط  ـــروج خ ـــی و خ ـــان خزش ـــش جری ـــه افزای ـــر ب ـــد منج ـــه می توان ـــره را ک ـــم مق ـــی مه آلودگ

ـــرد. ـــن ب ـــود، از بی ـــال ش انتق

ــد  ــر اســـاس بنـ ــرق بـ ــاهی افزایـــش قیمـــت بـ مهنـــدس پورغریب شـ
ضـــرورت  ســـومین  را  کشـــور   1400 بودجـــه  قانـــون   15 تبصـــره  »ز« 
فلـــزی،  مشـــترکین  مـــورد  در  قانـــون  ایـــن  گفـــت:  و  دانســـت 
پاالیشـــگاهی و پتروشـــیمی باعـــث شـــد انجـــام ســـرمایه گذاری در 
ـــد.  ـــه باش ـــه صرف ـــرون ب ـــع مق ـــط صنای ـــروگاه، توس ـــداث نی ـــه اح زمین
ـــورد  ـــرف م ـــگاوات از مص ـــط10 م ـــترکی فق ـــه مش ـــال چنانچ ـــرای مث ب
ــد، بیـــش از 50  ــن کنـ ــود، تامیـ ــی خـ ــروگاه اختصاصـ ــازش را از نیـ نیـ
میلیـــارد ریـــال از هزینـــه بـــرق مصرفـــی ماهانـــه آن صنعـــت کاســـته 

می شـــود.

همچنیـــن در ایـــن وبینـــار، مدیـــران عامـــل شـــرکت های موفـــق 
ــتیبانی از  ــداث و پشـ ــارکت در احـ ــاوره، مشـ ــداث، مشـ ــه احـ در زمینـ
نیروگاه هـــای تولیـــد پراکنـــده اســـتان و کشـــور، مباحـــث خـــود را 
در زمینـــه هزینه هـــای احـــداث، هزینه هـــای تولیـــد، مشـــکالت، 
موانـــع و راهکارهـــای قانونـــی اســـتفاده از ظرفیـــت تولیـــد پراکنـــده 
خودتأمیـــن بـــه صنایـــع ارائـــه کردنـــد و در ادامـــه بـــه پرســـش های 
صنایـــع در ایـــن زمینـــه توســـط مدیـــران عامـــل شـــرکت های تولیـــد 
بـــرق و همچنیـــن مدیـــر دفتـــر خدمـــات مشـــترکین شـــرکت بـــرق 

ــد. ــخ داده شـ ــه ای پاسـ منطقـ

ـــه ای  ـــرق منطق ـــرکت ب ـــترکین ش ـــات مش ـــر خدم ـــه دفت ـــن جلس در ای
کرمـــان اعـــالم کـــرد: در صـــورت موافقـــت صنایـــع بـــا ســـرمایه گذاری 
در ایـــن بخـــش، آمـــاده هماهنگـــی بـــا ســـایر نهادهـــای مرتبـــط 

ــتیم. ــرکت گاز و... هسـ ــر شـ نظیـ

ـــای  ـــل، اعض ـــران عام ـــر از مدی ـــش از 40 نف ـــور بی ـــا حض ـــار ب ـــن وبین ای
هیـــات مدیـــره، مدیـــران و کارشناســـان مشـــترکین صنعتـــی بـــاالی 
در  موفـــق  شـــرکت  دو  نماینـــدگان  و  کرمـــان  اســـتان  مـــگاوات   7
زمینـــه تولیـــد پراکنـــده در اســـتان کرمـــان و کشـــور و نیـــز حضـــور 
منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  برنامه ریـــزی  معـــاون  و  مدیرعامـــل 
ـــه ای  ـــرق منطق ـــرکت ب ـــد ش ـــالم ش ـــن اع ـــد. همچنی ـــزار ش ـــان برگ کرم
کرمـــان آمادگـــی برگـــزاری ایـــن وبینـــار را بـــرای شـــرکت های بـــرق 
منطقـــه ای متقاضـــی دارد تـــا شـــاهد احـــداث ظرفیـــت مناســـبی از 
ــیم. ــور باشـ ــار 1401 و در بخـــش صنعـــت کشـ ــرای پیـــک بـ ــد بـ تولیـ

ـــیده  ـــان نرس ـــه پای ـــرق ب ـــن ب ـــای تامی ـــه محدودیت ه ـــا هم ـــال 1400 ب ـــار س ـــک ب ـــوز پی ـــه هن ـــی ک در حال
اســـت بـــه منظـــور برنامه ریـــزی جهـــت عبـــور از پیـــک بـــار ســـال 1401بـــه همـــت دفتـــر خدمـــات 
ـــار  ـــه وبین ـــن جلس ـــان، اولی ـــه ای کرم ـــرق منطق ـــرکت ب ـــد ش ـــول درآم ـــرف و وص ـــت مص ـــترکین مدیری مش
ـــع«  ـــرای صنای ـــن ب ـــورت خودتأمی ـــه ص ـــک ب ـــاس کوچ ـــای مقی ـــتفاده از مولده ـــای اس ـــی »راه ه تخصص
بـــا تاکیـــد بـــر برنامه ریـــزی به موقـــع جهـــت در اختیـــار داشـــتن ایـــن واحدهـــا بـــرای پیـــک بـــار ســـال 

ـــد. ـــزار ش 1401 برگ

در ایـــن جلســـه مهنـــدس حبیبـــی، مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای کرمـــان از همـــه صنایـــع 
اســـتان کـــه مدیریـــت بـــار مصرفـــی را بـــر دوش کشـــیدند و در نتیجـــه آن بـــه مشـــترکین خانگـــی در 

ــرد. ــر و تشـــکر کـ ــال نشـــد، تقدیـ ــاری خاموشـــی اعمـ ــال جـ ــتان سـ ــار و تابسـ بهـ

بـــا توجـــه بـــه پیش بینی هـــای هواشناســـی در صـــورت مدیریـــت بـــار،  وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد 
ــع  ــه صنایـ ــکار بـ ــن راهـ ــوان کوتاه تریـ ــه عنـ ــد و بـ ــته باشـ ــود داشـ ــا وجـ ــکان کاهـــش محدودیت هـ امـ
ـــای  ـــتفاده از نیروگاه ه ـــی و اس ـــت نیروگاه ـــزان ظرفی ـــر می ـــدارک ه ـــه ت ـــبت ب ـــرد نس ـــنهاد ک ـــتان پیش اس
تجدیدپذیـــر خورشـــیدی و بـــادی )کـــه اســـتان کرمـــان از پتانســـیل باالیـــی در ایـــن زمینـــه برخـــوردار 

اســـت( اقـــدام کننـــد.

بـــرق  همچنیـــن مدیـــر دفتـــر خدمـــات مشـــترکین، مدیریـــت مصـــرف و وصـــول درآمـــد شـــرکت 
منطقـــه ای کرمـــان از ســـه ضـــرورت اساســـی بـــرای احـــداث نیـــروگاه در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و بـــه 

صـــورت خودتأمیـــن بـــرای صنایـــع گفـــت.

ــان  ــه قابلیـــت اطمینـ ــه بـ ــا توجـ ــرورت گفـــت: بـ ــن ضـ ــه اولیـ ــاره بـ ــا اشـ ــاهی بـ مهنـــدس پورغریب شـ
بـــاالی شـــبکه سراســـری بـــرق، بـــا وجـــود ضررهـــای ســـنگینی کـــه قطعـــی چندســـاعته بـــرق بـــه 
صنایـــع وارد می کنـــد، هیـــچ یـــک بـــه ســـمت احـــداث نیـــروگاه بـــه صـــورت خودتامیـــن نرفته انـــد 
و متکـــی بـــه شـــبکه سراســـری بـــرق هســـتند؛ در صورتـــی کـــه شـــرایط فعلـــی شـــبکه سراســـری بـــرق 

ــر بپردازنـــد. ــه ایـــن امـ ــرورت بـ ــوان یـــک ضـ ــه عنـ ــع بـ ــد ایـــن صنایـ ــا می کنـ اقتضـ

حســـاس  شـــرایط  و  بـــرق  تولیـــد  محدودیت هـــای  افـــزود:  ضـــرورت  دومیـــن  بـــا  رابطـــه  در  وی 
کرونـــا، منجـــر شـــد در بهـــار و تابســـتان ســـال جاری بـــه منظـــور تأمیـــن بـــرق مشـــترکین خانگـــی 
ــداث  ــود و احـ ــال شـ ــاورزی اعمـ ــی و کشـ ــترکین صنعتـ ــه مشـ ــبت بـ ــرف نسـ ــور، محدودیـــت مصـ کشـ
ــاز دارد؛ بنابرایـــن احـــداث نیروگاه هـــای  نیروگاه هـــای بـــزرگ هـــم بـــه بیـــش از یـــک ســـال زمـــان نیـ
مقیـــاس کوچـــک می توانـــد راهـــکاری کوتاه مـــدت بـــرای دســـتیابی بـــه کمتریـــن تبعـــات در پیـــک 

ــد. ــع باشـ ــرای صنایـ ــال 1401 بـ ــار سـ بـ

بـــه  تولیـــد  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  ضـــرورت 
ــار 1401 ــک بـ ــع در پیـ ــن در صنایـ ــورت خودتامیـ صـ
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگـــــــزارش

حمید رضا حبیبی

مدیرعامل شرکت  برق منطقه ای کرمان   132/20 توزیـــع  فـــوق  موقـــت  پســـت 
شـــد افتتـــاح  جیرفـــت  در  کیلوولـــت 

همزمان با هفته دولت  توسط شرکت برق منطقه ای کرمان صورت گرفت:

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای کرمـــان، در ششـــمین روز هفتـــه در 
ششـــمین روز هفتـــه دولـــت  پســـت موقـــت 132/20 کیلوولـــت در جیرفـــت بـــا حضـــور دکتـــر 
ـــده  ـــی نماین ـــر اعظم ـــان، دکت ـــتانداری کرم ـــادی  اس ـــور اقتص ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــی مع مهراب

شهرســـتان هـــای جیرفـــت و عنبرآبـــاد - عطاپـــور فرمانـــدار جیرفـــت  افتتـــاح شـــد.

ـــا هـــدف رفـــع افـــت ولتـــاژ، بهبـــود ولتـــاژ و افزایـــش ظرفیـــت فـــوق توزیـــع منطقـــه   ایـــن پســـت  ب
ـــا اعتبـــار 12 میلیـــارد تومـــان بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. جیرفـــت ب

ــان   ــه ای کرمـ ــرق منطقـ ــرکت بـ ــرداری شـ ــره بـ ــاون بهـ ــی معـ ــدس آقاسـ ــم مهنـ ــن مراسـ در ایـ
ــود. ــه نمـ ــن ارائـ ــه حاضریـ ــت بـ ــن پسـ ــداث ایـ ــداف احـ ــاره اهـ ــی را دربـ توضیحاتـ

همچنیـــن بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت عملیـــات اجرایـــی افزایـــش ظرفیـــت 2 پســـت فـــوق توزیـــع 
در مناطـــق اســـفندقه و ســـوالن جمعـــا بـــا اعتبـــار 68 میلیـــارد تومـــان آغـــاز شـــد.

• پســـت 132/20 کیلوولـــت ریـــگان بـــا اعتبـــار 58 میلیـــارد تومـــان بـــا هـــدف تأمیـــن 
بـــرق منطقـــه ریـــگان و بهبـــود ولتـــاژ منطقـــه و افزایـــش قابلیـــت اطمینـــان شـــبکه

• افزایـــش ظرفیـــت پســـت 132 کیلوولـــت منوجـــان بـــه میـــزان 33 درصـــد بـــه منظـــور 
میلیـــارد   25 اعتبـــار  بـــا  بـــار  اوج مصـــرف  هـــای  زمـــان  بـــار در  رشـــد  بـــه  پاســـخگویی 

تومـــان

• افتتـــاح کلیدخانـــه 230 کیلوولـــت پاریـــز بـــا اعتبـــار 110 میلیـــارد تومـــان بـــا ســـرمایه 
گـــذاری شـــرکت صنایـــع مـــس ایـــران

80 میلیـــارد  بـــا اعتبـــار  ایثارگـــران کوهبنـــان  8 مگاواتـــی  نیـــروگاه  از  بـــرداری  بهـــره   •
تومـــان توســـط بخـــش خصوصـــی

ـــارد  ـــرمایه 14/5 میلی ـــا س ـــی در راور ب ـــیدی 1/5 مگاوات ـــروگاه خورش ـــرداری از نی ـــره ب • به
ـــان توم

رونمایی از دستگاه تمیزکار لیزری به منظور 
پاکسازی آالینده های فرونشسته روی سطح 

المان های الکترونیکی
از  کرمـــان  باهنـــر  دانشـــگاه  و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  همکاری هـــای  ادامـــه  در 
ـــه منظـــور پاکســـازی آالینده هـــای فرونشســـته روی ســـطح  ـــزری ب ـــزکار لی »دســـتگاه تمی
المان هـــای الکترونیکـــی« بـــا حضـــور جمعـــی از مســـئوالن شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 

کرمـــان و دانشـــگاه شـــهید باهنـــر کرمـــان رونمایـــی شـــد.

ـــر  ـــارت دفت ـــا نظ ـــی ب ـــروژه تحقیقات ـــن پ ای
منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  تحقیقـــات 
ـــر  ـــهید باهن ـــگاه ش ـــط دانش ـــان و توس کرم
دکتـــر  اجرایـــی  مســـئولیت  بـــا  کرمـــان 

اعظـــم کرمـــی انجـــام شـــده اســـت.

پـــروژه  ایـــن  خصـــوص  در  کرمـــی  دکتـــر 
اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت 
موجـــود در تمیـــزکاری خطـــوط در حالـــت 
ـــور  ـــق صعب العب ـــژه در مناط ـــرق دار به وی ب
یـــا خطـــوط بـــا حساســـیت بـــاال، تمیـــز 

کـــردن ســـطوح تجهیـــزات الکتریکـــی از 
ــا  ــتقیم بـ ــاس مسـ ــدون تمـ ــه دور بـ فاصلـ
  )Hot Line( المـــان در وضعیـــت خـــط گـــرم

پروژه هایی که طی 5 ماه گذشته در برق 
منطقه ای کرمان به بهره برداری رسیدند



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گـــــــزارش

تقاضـــا«  و  عرضـــه  توامـــان  »مدیریـــت  خالقانـــه  طـــرح 
ـــان ـــاه هموطن ـــطح رف ـــش س ـــی ها و افزای ـــش خاموش ـــتای کاه در راس

مجموع تولید پراکنده خورشیدی شهید زنبق سیکل ترکیبی
قدرت اسمی 

نیروگاه ها )مگاوات(

2780 161 59 97 2463 سال 1398

2798.5 167 81.5 97 2463 سال 1399

مجموع
63 و 66 
کیلوولت

132 کیلوولت 230 کیلوولت 400 کیلوولت
ظرفیت پست ها

)مگاولت آمپر(

11779 2645 335 4714 4085 سال 1398

12344 2825 400 5034 4085 سال 1399

مجموع
63 و 66 
کیلوولت

132 کیلوولت 230 کیلوولت 400 کیلوولت
طول خطوط
)کیلومترمدار(

3789 1151 575 998 1065 سال 1398

4082 1255 575 1187 1065 سال 1399

مصرف مدیریت  پیام 
• در طـــول روز بـــا کنـــار زدن پرده هـــا از نـــور طبیعـــی اســـتفاده 

کـــرده و المپ هـــای اضافـــی را خامـــوش کنیـــم.

ماشـــین  برقـــی،  پلوپـــز  اتـــو،  )ماننـــد  پرمصـــرف  وســـایل   •
ســـاعات  در  را   ) و...  جاروبرقـــی  لباسشـــویی،  و  ظرفشـــویی 

کنیـــم. اســـتفاده  کم بـــاری 

ـــر و نصـــب ســـایه بان، باعـــث  بـــه موقـــع کول بـــا ســـرویس   •
رفـــاه خانـــواده شـــویم. و  بازدهـــی  افزایـــش 

• بـــا راهکارهـــای بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی، 
ــواده و کاهـــش  ــاه خانـ ــث افزایـــش رفـ ــا باعـ نه تنهـ
بلکـــه  می شـــویم،  خـــود  مصرفـــی  بـــرق  هزینـــۀ 
باعـــث جلوگیـــری از خاموشـــی دیگـــر هموطنـــان 

نیـــز خواهیـــم شـــد.

علت نیـــاز مصرف بیش از تولید برق

1. رشـــد بـــار مصـــارف سرمایشـــی بـــا توجـــه بـــه افزایش متوســـط دما در ســـطح کشـــور

2. رشـــد مصـــارف چاه هـــای کشـــاورزی ناشـــی از کم بارشـــی و افزایـــش دما

3. کاهـــش ظرفیـــت نیروگاه هـــای برقابـــی بـــه دلیـــل کاهـــش حجـــم بارندگـــی

کـــز اســـتخراج رمز ارز 4. رشـــد مرا

5. رشـــد بـــار صنعتی.

ابوالفضـــل اســـدی، مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
دربـــارۀ طـــرح خالقانـــۀ ایـــن شـــرکت بـــرای کاهـــش خاموشـــی ها 
ـــال  ـــف س ـــول مختل ـــه در فص ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش اظه
ـــود آب  ـــا کمب ـــتان ب ـــتیم )در تابس ـــه هس ـــرژی مواج ـــود ان ـــا کمب ب
و بـــرق و در زمســـتان بـــا کمبـــود گاز و به تبـــع آن کمبـــود بـــرق(، 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد بـــا پیشـــنهاد طـــرح خالقانـــۀ 
ــا از اعمـــال  ــا« تـــالش دارد تـ »مدیریـــت توامـــان عرضـــه و تقاضـ

خاموشـــی بـــه مـــردم و صنایـــع بکاهـــد.

در بخـــش عرضـــه، بـــا ارائـــۀ پیشـــنهاد »ایجـــاد نیروگاه هـــای 
راســـتای  در  اســـتان،  در  مســـتقر  صنایـــع  بـــه  خودتامیـــن« 
ـــرق  ـــروی ب ـــد نی ـــر در تولی ـــی موث ـــان، گام ـــی آن ـــئولیت اجتماع مس
در کوتـــاه مـــدت و بلندمـــدت برداشـــته می شـــود کـــه مزیـــت 
کاهـــش  و  عمومـــی  هزینه هـــای  در  صرفه جویـــی  آن  اصلـــی 

زمـــان راه انـــدازی و فعالیـــت در شـــرایط اضطـــراری اســـت.

همچنیـــن در بخـــش مدیریـــت تقاضـــا، بـــا فرهنگ ســـازی، 
الگوســـازی و ارائـــۀ راهکارهـــای مدیریـــت و مصـــرف بهینـــۀ 
بـــه  انـــرژی در ســـاختمان های اداری و مســـکونی، می تـــوان 
ســـطح رفـــاه هموطنـــان، افزایـــش پایـــداری و امنیـــت شـــبکه و 

توســـعۀ ملـــی پایـــدار افـــزود.
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ابوالفضل اسدی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 

دستاوردهای 
برق  یک ساله 
یزد منطقه ای 

بـــه مناســـبت  هفتـــۀ دولـــت، ابوالفضـــل 
بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل  اســـدی 
منطقه ای یزد به تشـــریح دســـتاوردهای 

یک ســـالۀ ایـــن شـــرکت پرداخـــت:

خریـــد  قـــرارداد  390مـــگاوات  حاضـــر  حـــال  در   •
ســـازمان  بـــا  خورشـــیدی  نیـــروگاه  بـــرق  تضمینـــی 
بـــرق  انـــرژی  بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
)ســـاتبا( در اســـتان یـــزد منعقـــد شـــده اســـت کـــه از 
ــا ظرفیـــت 81.5  ــروگاه خورشـــیدی بـ ــزان 10نیـ ایـــن میـ

هســـتند. بهره بـــرداری  مـــدار  در  مـــگاوات 

• صنعـــت بـــرق اســـتان یـــزد حـــدود 2800 مـــگاوات 
بـــرق دارد. ظرفیـــت تولیـــد 

ـــاس  ـــروگاه مقی ـــداد 19نی ـــال 99 تع ـــا س ـــال 1391 ت • از س
ــگاوات  ــوع 167مـ ــا مجمـ ــده( بـ ــد پراکنـ کوچـــک )تولیـ

توســـط بخـــش خصوصـــی احـــداث شـــده اســـت.

ـــش  ـــتان در بخ ـــی اس ـــرژی الکتریک ـــرف ان ـــزان مص • می
بخـــش  در  7درصـــد  و  اســـت  75درصـــد  صنعـــت 

می شـــود. مصـــرف  کشـــاورزی 

میـــزان  بـــه   ،1399 ســـال  مصـــرف  نیـــاز  پیـــک   •
ســـاعت   1399/05/08 تاریـــخ  در  1805مـــگاوات 
ســـال  مصـــرف  نیـــاز  پیـــک  و  اســـت  بـــوده   13:55
تاریـــخ  در  1965مـــگاوات  میـــزان  بـــه   ،1400
13 بـــوده کـــه رشـــدی حـــدود  1400/04/20 ســـاعت 

اســـت. داشـــته  9درصـــد 

پروژه های ملی شـــرکت برق منطقه ای یزد

نیروگاه هـــای  ظرفیـــت  لحـــاظ  از  یـــزد  اســـتان 
خورشـــیدی نصب شـــده، رتبـــۀ برتـــر کشـــوری را دارد.

شـــبکۀ  در  انـــرژی  تلفـــات  کاهـــش  در  اول  رتبـــۀ 
فـــوق  توزیـــع و  انتقـــال 

رتبۀ دوم در فروش انرژی 

ـــال  ـــبکۀ انتق ـــوادث ش ـــداد ح ـــاندن تع ـــل رس ـــه حداق ب
ـــتان ـــع اس ـــوق  توزی و ف

مصـــرف  بـــار  پیـــک  پروژه هـــای  موفـــق  انجـــام 
:1399 ســـال 

ـــارد  ـــر 600 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــروژه ب ـــاح 19پ • افتت
ـــان توم

• بهره برداری از 14پروژه انتقال و فوق  توزیع

• بهره بـــرداری از 3 پـــروژه نیـــروگاه خورشـــیدی بـــه 
ظرفیـــت 18مـــگاوات

بـــه  پراکنـــده  تولیـــد  نیـــروگاه   2 از  بهره بـــرداری   •
مـــگاوات.  14 ظرفیـــت 

• اصالح تعرفۀ صنایع

• ایجاد مرکز خالقیت و کار تیمی

• ارائۀ راهکار به منظور کاهش مصرف انرژی سرمایشی کشور

• واگذاری، اجرا و بهره برداری پروژه های خطوط و پست های طرح انتقال به بخش خصوصی

• طـــرح ویـــژۀ ملـــی اســـتفادۀ بهینـــه از ترانســـفورماتورهای قـــدرت در ســـطح شـــبکۀ سراســـری انتقـــال و فـــوق 
ـــع  توزی

• طرح بهینه سازی انرژی خانه به خانه.
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مشخصات

میزان اعتبار 
پروژه )به میلیون 

ریال (

ی زمان انجام  پیش بین
پروژه  )سال( حجم عملیات) مشخصات 

کلی پروژه (
عنوان پروژه

 شهرستان
محل اجرا ف

ردی

جمع
 پیش بینی

خاتمه
شروع

200/000 1401 1400

 احداث 2 فیدر ورودی و 8
 فیدر خروجی در پست شهید
 احمدی و یک فیدر ورودی در

 پست 63 آرادان

 احداث فیدرهای ورودی و
DG در پست های آرادان و 

شهید احمدی
گرمسار 1

ترانسفورماتور پروژه مذکور خریداری شده 
است

350/000 1401 1400
 افزایش ظرفیت پست به

میزان 200 مگاولت آمپر
 افزایش ظرفیت پست

400میامی
میامی 2

ترانسفورماتور پروژه مذکور خریداری شده 
است

510/000 1401 1400
 افزایش ظرفیت پست از

30*3 به 40*3 مگاولت آمپر
 افزایش ظرفیت پست 63

جنت آباد
گرمسار 3

795/505 1401 1400
ر ـــدا م ـــر  کیلومت ـــداث 130   اح
 ( 65 کیلومتر دومداره( خط

63 کیلوولت

 احداث خط 63 کیلوولت
میامی - عباس آباد

میامی 4

5500 1400 1400 پست 400 آهوان خرید تابلو RTU در سمنان 5

3500 1400 1400
 پست 400 آهوان و 230

سمنان
خرید و نصب رله دیستانس سمنان 6

4000 1400 1400
 پست های میرحاج و شرق 1

و شاهرود2
خرید و نصب 170 سل باتری

 سمنان و
شاهرود

7

665 1400 1400 شاهرود2
 خرید یک دستگاه شارژر

110 ولت
شاهرود 8

2500 1400 1400 پست 63 گرمسار
 خرید و نصب شارژر 110  

ولت
گرمسار 9

4000 1400 1400 پست 63 سرخه
ی و نصب سیم  دیوارکش

خاردار
سرخه 10

میزان اعتبار پروژه ) به میلیون ریال ( سال حجم عملیات

) مشخصات کلی پروژه (
عنوان پروژه

 شهرستان
محل اجرا ف

ردی

جمع سایر منابع خاتمه شروع

129/960 129/960 1400 1399
 احداث 20 کیلومتر مدار

 ( 10 کیلومتر دومداره( خط
63 کیلوولت

ی  احداث خط  63 کیلوولت شهرک صنعت
ی ایوانک ی ایوانک 1

4916 4916 1400 1400  خط 230 آهوان-دامغان
16 دستگاه احداث دیوار محافظ پیرامون 16 دستگاه دکل

سمنان

دامغان
2

1500 1500 1400 1400  پست های 63 بسطام و
شاهرود یک

تجهیزات حفاظت فیدر خازن 
 UNBALLANCY شاهرود 3

1450 1450 1400 1400 پست های 63 دامغان
تجهیزات حفاظت فیدر خازن-

 OC/EF- UV/OV-UNBALLANCY 
دامغان 4

4545 4545 1400 1400 پست 63 جنت آباد دیوارکشی و خرید و نصب سیم خاردار  ی ایوانک 5

17500 17500 1400 1399

ی -  خرید فیبرنوری OPGW و فیبرنوری کانال
اجرای فیبرنوری خطوط فوق توزیع - اجرای 

فیبرنوری داخل پست های انتقال و فوق 
توزیع

کل استان 6

19000 19000 1400 1400 خرید 35 کیلومتر فیبرنوری OPGW برای 
طرح های آینده و توسعه ای استان کل استان 7

2850 2850 1400 1399 خرید 2 دستگاه TPS برای توسعه حفاظت 
ی خطوط انتقال استان به همراه کارت یدک کل استان 8

181/721 جمع

 پروژه های  قابل افتتاح  شرکت برق منطقه ای سمنان در هفته دولت سال 1400 در سطح استان سمنان  

پروژه های  شرکت برق منطقه ای سمنان با قابلیت آغاز عملیات اجرایی ) کلنگ زنی ( در هفته دولت سال 1400 استان سمنان
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ـــارد  ـــش از 2057 میلی ـــار بی ـــا اعتب ـــمنان ب ـــه ای س ـــرق منطق ـــرکت ب ـــای ش ـــت، پروژه ه ـــه دول ـــا هفت ـــان ب همزم
ـــد.  ـــاز ش ـــی آن آغ ـــات اجرای ـــا عملی ـــاح ی ـــمنان افتت ـــتان س ـــال در اس ری

سیدعلی اکبر صباغ

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شرکت برق 
منطقه ای ســـمنان با اعتبار بیش از ۲057 میلیارد ریال

سیدعلی اکبر صباغ،  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان:

اول  فـــاز  دولـــت،  هفتـــه  فرارســـیدن  بـــا  همزمـــان 
بـــه  دامغـــان  شهرســـتان  در  خورشـــیدی  نیـــروگاه 
بـــرق  سراســـری  شـــبکه  بـــه  2مـــگاوات  ظرفیـــت 

شـــد. متصـــل  کشـــور 

مهنـــدس ســـیدعلی اکبر صبـــاغ، مدیرعامـــل شـــرکت 
بـــرق منطقـــه ای ســـمنان بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: 
ایـــن نیـــروگاه خورشـــیدی بـــا ســـرمایه گذاری بخـــش 
ــال  ــارد ریـ ــادل 200 میلیـ ــاری معـ ــا اعتبـ ــی و بـ خصوصـ
بـــه انجـــام رســـیده اســـت کـــه بـــا بهره بـــرداری از فـــاز 
ـــی  ـــرژی الکتریک ـــگاوات ان ـــت، 2م ـــه دول اول آن در هفت

بـــرق وارد مـــدار شـــد.

بـــا  ســـمنان  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ـــت:  ـــوق گف ـــروگاه ف ـــی نی ـــت 10مگاوات ـــه ظرفی ـــاره ب اش
افزایـــش  جهـــت  دوم  فـــاز  شـــروع  اولیـــه  اقدامـــات 
ظرفیـــت تـــا 10 مـــگاوات بـــه انجـــام رســـیده اســـت 
کـــه بـــا اتمـــام نهایـــی ایـــن پـــروژه، بخشـــی از نیـــاز 
مصـــرف بـــرق شهرســـتان دامغـــان بـــا بهره گیـــری از 

تأمیـــن می شـــود.  پـــاک خورشـــیدی  ـــرژی  ان

صبـــاغ افـــزود: بـــا ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی، 
ـــتان در  ـــطح اس ـــر در س ـــیدی دیگ ـــروگاه خورش ـــد نی چن
حـــال احـــداث اســـت کـــه بـــا اتمـــام عملیـــات اجرایـــی 
ـــی  ـــرژی الکتریک ایـــن پروژه هـــا، بیـــش از 20 مـــگاوات ان

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــرق وص ـــری ب ـــبکه سراس ـــه ش ب

هیـــات  رئیـــس  صبـــاغ،  اکبـــر  ســـیدعلی  مهنـــدس 
ـــمنان  ـــه ای س ـــرق منطق ـــرکت ب ـــل ش ـــره و مدیرعام مدی
ـــت،  ـــه دول ـــت هفت ـــت: در بزرگداش ـــن خبرگف ـــالم ای ـــا اع ب
پـــروژه توســـعه ای احـــداث خـــط 63 کیلوولـــت شـــهرک 
شـــامل  بهینه ســـازی  7پـــروژه  و  ایوانکـــی  صنعتـــی 
احـــداث دیـــوار محافـــظ پیرامـــون 16 دســـتگاه دکل 
ــزات حفاظـــت  ــان، تجهیـ ــوان - دامغـ در خـــط 230 آهـ
بســـطام  کیلوولـــت   63 پســـت های  در  خـــازن  فیـــدر 
- شـــاهرود و دامغـــان، خریـــد فیبـــر نـــوری OPGW و 
ـــوق  ـــوط ف ـــوری خط ـــر ن ـــرای فیب ـــی، اج ـــوری کانال ـــر ن فیب
ـــال  ـــت های انتق ـــل پس ـــوری داخ ـــر ن ـــرای فیب ـــع، اج توزی
ســـیم  نصـــب  و  خریـــد  دیوارکشـــی،  توزیـــع،  فـــوق  و 
خـــاردار در پســـت 63 جنت آبـــاد و خریـــد 2 دســـتگاه 
TPS بـــرای توســـعه حفاظـــت خطـــوط انتقـــال اســـتان 
بـــه همـــراه کارت یدکـــی بـــا حضـــور مســـئولین اســـتانی 

می رســـد.  بهره بـــرداری  بـــه 

شـــهرک  کیلوولـــت   63 خـــط  احـــداث  پـــروژه  وی 
بـــرق  تامیـــن  پـــروژه  اول  فـــاز  را  ایوانکـــی  صنعتـــی 
ـــدواری  ـــار امی ـــت و اظه ـــی دانس ـــی ایوانک ـــهرک صنعت ش
ـــات  ـــه مقدم ـــاز دوم ک ـــیار در ف ـــت س ـــتقرار پس ـــا اس ـــرد ب ک
ظرفیـــت  ایجـــاد  اســـت،  شـــدن  فراهـــم  حـــال  در  آن 

جدیـــد برق رســـانی مطمئـــن بـــه مشـــترکین صنعتـــی 
ـــود  ـــبکه، بهب ـــان ش ـــت اطمین ـــش قابلی ـــی، افزای ایوانک
پارامترهـــای کیفـــی بـــرق و پروفیـــل ولتـــاژ شـــبکه و 

افزایـــش قابلیـــت مانـــور فراهـــم شـــود.

صنعتـــی  شـــهرک  کیلوولـــت   63 خـــط  افـــزود:  وی   
ــداره  ــورت دومـ ــه صـ ــر و بـ ــول 10کیلومتـ ــه طـ ــی بـ ایوانکـ
ـــام  ـــه انج ـــال ب ـــون ری ـــر 129960 میلی ـــغ ب ـــه ای بال ـــا هزین ب

رســـیده اســـت. 

مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای ســـمنان از آغـــاز 
عملیـــات اجرایـــی 10 پـــروژه در هفتـــه دولـــت بـــا اعتبـــار 
بـــه شـــرح زیـــر خبـــر داد: 4  1875670 میلیـــون ریـــال 
ورودی  فیدرهـــای  احـــداث  شـــامل  توســـعه ای  پـــروژه 
شـــهید  و  آرادان  کیلوولـــت   63 پســـت های  در   DG و 
احمـــدی گرمســـار، افزایـــش ظرفیـــت پســـت های 400 
ــداث  ــاد، احـ ــت جنت آبـ ــی و 63 کیلوولـ ــت میامـ کیلوولـ
پـــروژه   6 و  میامی-عباس آبـــاد  کیلوولـــت   63 خـــط 
و  خریـــد  و   RTU تابلـــو  خریـــد  شـــامل  بهینه ســـازی 
نصـــب رلـــه دیســـتانس، خریـــد و نصـــب 170 ســـل باتـــری، 
ـــت و دیوارکشـــی  ـــد و نصـــب دو دســـتگاه شـــارژر 110ول خری
ــار، میامـــی،  ــاردار در شـــهرهای گرمسـ و نصـــب ســـیم خـ

شـــاهرود، ســـمنان و ســـرخه.
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ـــتفاده  ـــور اس ـــزات م ـــا و تجهی ـــب کااله ـــه غال ـــت ک ـــوان دریاف ـــان می ت ـــد در جه ـــه تولی ـــه تاریخچ ـــی ب ـــا نگاه ب
کننـــده  تامیـــن  تولیدکننـــده  واقـــع خـــود  تولیـــد می شـــود، در  تولیدکننـــدگان  توســـط خـــود  تولیـــد،  در 
ـــروز  ـــرده و ام ـــر ک ـــج تغیی ـــه تدری ـــرد ب ـــن رویک ـــا ای ـــود. ام ـــود ب ـــی خ ـــای نهای ـــرای کااله ـــاز ب ـــورد نی ـــزات م تجهی
ـــت  ـــر کیفی ـــزش ب ـــد و تمرک ـــد نمی کن ـــودش تولی ـــم خ ـــی را ه ـــد نهای ـــد از تولی ـــی 20 درص ـــده حت ـــک تولیدکنن ی
و نظـــارت بـــر تامین کننـــدگان اســـت. ایـــن تغییـــر از کشـــورهای توســـعه یافتـــه آغـــاز شـــده و در ایـــران هـــم 
ـــدگان  ـــن تولیدکنن ـــازی بی ـــبکه س ـــا ش ـــبکه و ی ـــاد ش ـــد، ایج ـــد تولی ـــدی در رون ـــر بع ـــت. تغیی ـــاده اس ـــاق افت اتف
ـــود  ـــات خ ـــزات و قطع ـــن تجهی ـــرای تامی ـــدگان ب ـــع، تولیدکنن ـــن مقط ـــت. در ای ـــت اس ـــدگان اس و تامین کنن
ــا، بـــه دنبـــال بـــه دســـت آوردن  ــاد رقابـــت بیـــن آنهـ ــا ایجـ از تامین کننـــدگان مختلـــف اســـتفاده کـــرده و بـ
ـــرای  ـــادی ب ـــرژی زی ـــه  و ان ـــرف هزین ـــه ص ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــب بودن ـــت مناس ـــوب و قیم ـــت خ ـــا کیفی ـــی ب محصول
مدیریـــت تامین کننـــدگان شـــد و در نهایـــت هزینـــه تولیـــد را افزایـــش داد. در ایـــن حالـــت هـــم هزینـــه زیـــادی 
صـــرف می شـــد، هـــم بـــه خاطـــر فعالیـــت نیـــروی انســـانی بیشـــتر، ضریـــب خطـــا باالتـــر بـــود و هـــم امـــکان 
تبانـــی بیـــن تامین کننـــدگان وجـــود داشـــت. نمونـــه ایـــن مـــورد شـــرکت ایـــران خـــودرو در ایـــران اســـت کـــه 
ـــای توســـعه، صـــرف حفـــظ  ـــه ج ـــه آن ب ـــش اعظـــم هزین ـــه پیشـــرفتی نرســـیده و بخ ـــال ب بعـــد از حـــدود 40 س

ـــت.  ـــده اس ـــداری ش ـــود و نگه ـــع موج وض

ـــن  ـــروز ای ـــود آورد، ام ـــه وج ـــده ب ـــرای تولیدکنن ـــده ب ـــن کنن ـــد تامی ـــط چن ـــن کاال توس ـــه تامی ـــکالتی ک ـــا مش ب
نتیجـــه حاصـــل شـــده اســـت کـــه بایـــد بـــا کاهـــش تعـــداد تامین کننـــدگان، هزینـــه آن را صـــرف تولیـــد 
و توســـعه کـــرد. بـــا ایـــن روش و ســـرمایه گذاری در رونـــد تولیـــد درجـــه اطمینـــان تولیدکننـــده از تامیـــن 
محصـــول مـــورد نیـــاز خـــود نیـــز بـــاال خواهـــد رفـــت. هـــدف شـــرکت ویســـتا تجهیـــز کیـــش بنیـــان نیـــز 
ایـــن اســـت کـــه نظـــام جدیـــد تامیـــن کاال در یـــک شـــبکه تولیـــد را بـــه مشـــتری ارائـــه دهـــد تـــا مشـــتری 
ـــده  ـــه تامین کنن ـــار، ب ـــورد انتظ ـــای م ـــدن ارزش ه ـــرآورده ش ـــزات و ب ـــت تجهی ـــان از اصال ـــا اطمین ـــد ب بتوان
ـــده  ـــا تولیدکنن ـــراه ب ـــکار و هم ـــا هم ـــم م ـــان دهی ـــتری نش ـــه مش ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــدف م ـــد. ه ـــه کن تکی
هســـتیم نـــه رقیـــب آن. تولیدکننـــده بایـــد بـــا اطمینـــان خاطـــر از تامیـــن کاالهـــا و تجهیـــزات خـــود، انـــرژی 
و هزینـــه اش را بـــرای توســـعه خـــرج کنـــد. هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه تولیـــد را در صنعـــت از رقیـــب محـــوری 

و رقابت هـــای بی نتیجـــه هزینه ســـاز، دور کـــرده و بـــه ســـمت یـــک بســـتر مطمئـــن هدایـــت کنیـــم.
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کیش  تجهیز  ویستا 
تامین کننده ای  بنیان؛ 

آینده نگر و  مطمئن 

شـــرکت ویســـتا تجهیـــز در حـــال حاضـــر تامین کننـــده 
ــر  ــان اســـت. وایدمولـ ــر آلمـ ـ ــد مول ــرکت وایـ ــزات شـ تجهیـ
بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  تولیـــد  زمینـــه  در  آلمـــان 
دارد.  هـــزار محصـــول  حـــدود 45  و  فعالیـــت می کنـــد 
رله هـــای شیشـــه ای، رله هـــای کمکـــی و پاورســـاپالی ها 
ـــرای  ـــز ب ـــتا تجهی ـــرکت ویس ـــه ش ـــتند ک ـــی هس محصوالت
مشـــتریان خـــود تهیـــه کـــرده و تمامـــی زیرمجموعه هـــای 
ایـــن محصـــوالت را در انبـــار خـــود موجـــود دارد. قیمـــت 
اســـت. مشـــتریان  رقابتـــی  ایـــن محصـــوالت  تمامـــی 
ـــات و ارزش  ـــت، خدم ـــه کیفی ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــتا تجهی ویس
ـــر ارائـــه می دهـــد، محصـــوالت  افـــزوده ای کـــه وایدمول
ایـــن شـــرکت را انتخـــاب می کننـــد. البتـــه بـــا توجـــه بـــه 
ـــر  حجـــم بـــاالی معامـــالت شـــرکت ویســـتا بـــا وایدمول
ـــر و  و ارتباطـــات مســـتقیم و موثـــری کـــه بیـــن وایدمول
ویســـتا تجهیـــز برقـــرار اســـت، تمامـــی محصـــوالت بـــا 

ــد. ــتری می رسـ ــت مشـ ــه دسـ ــبی بـ ــت مناسـ قیمـ

یکـــی از مشـــکالت بازارهـــای امـــروز، فـــروش کاالهـــای غیـــر 
ــت  ــخیص اصالـ ــذا تشـ ــت لـ ــل اسـ ــای اصـ ــه جـ ــل بـ اصـ
کاال حائـــز اهمیـــت اســـت. بخشـــی از هزینـــه ای کـــه هـــر 
مشـــتری بـــرای خریـــد کاالی مـــورد نیـــاز خـــود پرداخـــت 
می کنـــد، در واقـــع هزینـــه اصالـــت کاالســـت. در واقـــع 
خـــود هزینـــه می کنـــد  کاالی  تامیـــن  بـــرای  مشـــتری 

تـــا ارزش مـــورد نظـــر خـــود را خریـــداری کنـــد. دو کلمـــه 
ـــی  ـــر پول ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای COST  و VALUE ب

ـــه می شـــود. در  ـــی ارزش هزین ـــه دســـت آوردن نوع ـــرای ب ب
بـــازار B2B هـــم صـــرف هزینـــه بـــرای کســـب مزایاســـت. 

شـــرکت ویســـتا تجهیـــز کیـــش بنیـــان همـــواره بـــه دنبـــال 
بـــوده  خـــود  مشـــتریان  رضایتمنـــدی  و  نظـــر  جلـــب 
و هســـت و ایـــن مهـــم را از طریـــق اطمینـــان آنـــان از 
اصالـــت و موجـــود بـــودن کاالهـــا در زمـــان نیـــاز، بـــه دســـت 
آورده اســـت. تمامـــی تجهیزاتـــی کـــه ویســـتا تجهیـــز 
تهیـــه  ایرانـــی  مشـــتریان  بـــرای  ـــر  وایدمول طریـــق  از 
می کنـــد، کاالهـــای اصـــل هســـتند کـــه مـــدارک و اســـناد 
آنهـــا در صـــورت درخواســـت مشـــتری بـــه هـــر روشـــی کـــه او 

انتخـــاب کنـــد، در اختیـــارش قـــرار داده خواهـــد شـــد. 

دربـــاره موجـــود بـــودن کاالهـــا نیـــز ایـــن اطمینـــان بـــه 
نیـــاز  مـــورد  کاالهـــای  کـــه  می شـــود  داده  مشـــتریان 
پروژه هـــای آنهـــا در موعـــد مقـــرر و در کوتاه تریـــن زمـــان 
ایـــن  در  نگرانـــی  هیـــچ  و  بـــود  خواهـــد  دســـترس  در 
ــتعالم  ــرح اسـ ــا طـ ــرکت بـ ــن شـ ــدارد. ایـ ــود نـ ــه وجـ زمینـ
نیـــاز ســـاالنه مصرف کننـــدگان، تجهیـــزات الزم بـــرای 
یـــک ســـال آنهـــا را در انبـــار بـــرای آنهـــا ذخیـــره می کنـــد 
و مشـــتری بـــه انـــدازه مصـــرف خـــود در طـــول یکســـال 

پرداخـــت خواهـــد کـــرد.

بمانـــد،  انبـــار شـــده چیـــزی اضافـــه  از کاالهـــای  اگـــر   
مشـــتری هیـــچ تعهـــدی بـــرای پرداخـــت آن نـــدارد و 
انبـــار ویســـتا برگشـــت داده خواهـــد شـــد.  بـــه  کاالهـــا 
و  مالـــی  خدمـــات  ارائـــه  زمینـــه  در  تجهیـــز  ویســـتا 
ـــکاری دارد.  ـــی و هم ـــتری همراه ـــا مش ـــز ب ـــا نی پرداخت ه
ـــود را در  ـــده خ ـــن کنن ـــوان تامی ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــن معن ـــه ای ب
کنـــار تولیدکننـــده قـــرار می دهـــد. شـــرکت تامین کننـــده 
ــکار  ــود  مناســـب همـ ــیه سـ ــا حاشـ ــه بـ ــرکتی اســـت کـ شـ
ـــا در ارزش افـــزوده محصـــول نهایـــی  تولیدکننـــده باشـــد ت

ــد. ــته باشـ ــهم داشـ ــده سـ ــد شـ تولیـ

ــرای  ــل اجـ ــاله در محـ ــتیبانی دوسـ ــی و پشـ ــرح گارانتـ طـ
محصـــوالت  فرســـوده  تجهیـــزات  تعویـــض  و  پـــروژه 
خدماتـــی  دیگـــر  از  جدیـــد،  تجهیـــزات  بـــا  ـــر  وایدمول
اســـت کـــه شـــرکت ویســـتا تجهیـــز کیـــش بنیـــان بـــرای 
مشـــتریان خـــود ارائـــه می دهـــد. بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر 
قطعـــه ای از یـــک تابلـــو کـــه در جزیـــره خـــارک نصـــب 
ـــا  ـــده ب ـــیب دی ـــه آس ـــد، قطع ـــص ش ـــار نق ـــت، دچ ـــده اس ش
ـــت  ـــدون پرداخ ـــل و ب ـــان مح ـــد در هم ـــه جدی ـــک قطع ی
هیـــچ هزینـــه ای تعویـــض خواهـــد شـــد. مشـــاوره دربـــاره 
ـــد  ـــط تولی ـــا در خ ـــرد آنه ـــوه کارب ـــزات و نح ـــا و تجهی ابزاره
از دیگـــر خدماتـــی اســـت کـــه مشـــاوران ایـــن شـــرکت بـــه 

ــد.   ــه می دهنـ ــود ارائـ ــتریان خـ مشـ

ـــد.  ـــیس ش ـــع تاس ـــی صنای ـــزات تخصص ـــن کاال و تجهی ـــدف تامی ـــا ه ـــال 1395 ب ـــان س ـــز کیش بنی ـــتا تجهی ـــرکت ویس ش
ـــر آلمـــان در ایـــران اســـت، پیـــش از اینکـــه کار خـــود را بـــه صـــورت رســـمی و  ایـــن شـــرکت کـــه نماینـــده شـــرکت وایدمول
یکپارچـــه در ایـــران آغـــاز کنـــد، بـــا نمایندگـــی وایدمولـــر در کشـــورهای مختلـــف از جملـــه کشـــورهای خاورمیانـــه و چنـــد 
کشـــور آفریقایـــی و ... کار تامیـــن تجهیـــزات صنایـــع را انجـــام مـــی داده اســـت.  ایـــن شـــرکت امـــروز هـــم در ایـــران و هـــم 
ـــت  ـــرکت از فعالی ـــن ش ـــران ای ـــی از مدی ـــر«، یک ـــد ذاک ـــدس »حام ـــت دارد. مهن ـــان فعالی ـــور همزم ـــه ط ـــر ب ـــورهای دیگ در کش

ـــت.  ـــه اس ـــرکت گفت ـــن ش ـــالت ای ـــداف و رس ـــان و اه ـــش بنی ـــز کی ـــتا تجهی ـــرکت ویس ش

ـــه  ـــی ک ـــت و روش های ـــف اس ـــع مختل ـــن کاال در صنای ـــره تامی ـــه زنجی ـــته ب ـــورها وابس ـــد در کش ـــعه و تولی ـــد توس ـــروزه رون ام
ـــز  ـــان نی ـــش بنی ـــز کی ـــتا تجهی ـــرکت ویس ـــت. ش ـــوردار اس ـــی برخ ـــت خاص ـــود، از اهمی ـــتفاده می ش ـــا اس ـــن کاال ه ـــرای تامی ب
بـــه عنـــوان یـــک شـــرکت بازرگانـــی تامین کننـــده، تجهیـــزات طیـــف وســـیعی از صنایـــع را تامیـــن می کنـــد و بـــه دنبـــال 
ـــت.  ـــزرگ اس ـــرکت های ب ـــه ش ـــا و تجرب ـــم روز دنی ـــاس عل ـــر، براس ـــزات موردنظ ـــن تجهی ـــای تامی ـــهیل روش ه ـــا و تس ارتق
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