
فصلنامه برقاب ویژه هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف 
 دوره جدید-  شماره دهم

تیر 1401- قیمت 10000 تومان 

لطفا در مصرف آب و برق صرفه جویی کنید خبر



درباره بهساز تابلو آسیا 
شـرکت بهسـاز تابلـو آسـیا  با بیش از دو دهه فعالیـــت خـــود 

را  در زمینـــه طراحــی و سـاخت انـواع تابلوهـای فشـار ضعیـف 
و متوسـط آغـاز نمـوده اسـت و بـا اعتمـاد بـر تفكراتـی مبتنـی بـر 

پیـاده سـازی جدیدتریـن تكنولـوژی روز و تحـت اسـتانداردهای 
معتبـر بیـن المللـی و تلـاش بـر پایـه ارتقـاء کیفیـت و رضایتمنــدی 

مشــتریان و بــا بهــره گیــری از نیروهــای متخصــص، کارآمــد 
و همچنیـن پیـاده سـازی و الگـو بــرداری از سیســتم مدیریــت 

کیفیــت ISO -9001 2008 موفــق بــه اخــذ تایــپ تسـت از 
مراجـع معتبـر در زمینـه محصـوالت LV و MV خـود گردیـده 

اسـت.لذا محصوالت این شرکت  به شرح ذیل معرفی می گردد:
 )A( تا سطح جریان Sivacon  type      1- تابلو های فشار ضعیف

7200  به صورت FIX  و کشویی
2- تابلو های اصالح ضریب قدرت 

Compact 3- تابلو های 20کیلو ولت
4- پست های پیش ساخته Compact تا سطح ولتاژ  

1600KVA
PLC  5- تابلوهای کنترل و

6- تابلوهای فشار متوسط کشویی 
UNISAFE TYPE

آقای مهندس ایمان ایرانی 
09121301744 

آقای مهندس میالدی 
09121652581

آدرس دفتر مرکزی :
 تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، 
برج نگین رضا،طبقه 11 جنوبی ، 

واحد 1110
کد پستی : 1471791869
تلفن: 02144030010 
فكس: 02144031090

www.behsaztabloasia.ir : سایت
sale@behsaztabloasia.ir :ایمیل
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فهر سـت

فصلنامه برقاب ویژه دهه فجر
دوره جدید- شماره هشتم - بهمن 1400- قیمت: 10000 تومان

صنعت آب و فاضالب و برق
Water and Wastewater and Power

www.barghab.ir
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در نشست تخصصی مدیران عامل 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع 

سراسر کشور مطرح شد:

وزیر نیرو با تاکید بر مراقبت از شبکه برق در تابستان 
گرم امسال، گفت: 9 ماه برنامه ریزی و تالش صنعت 
برق موجب شد که خردادماه را با کمترین مشکالت 

سپری کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
»علی اکبر محرابیان« در نشست تخصصی مدیران 
عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور، 
به کارگیری تمامی ظرفیت ها را برای موفقیت در این 
برنامه ریزی مهم دانست و گفت: امروز شاهد همکاری 
و حمایت ارزشمند دستگاه ها هستیم که نتایج مثبتی 
را  در کنترل مصرف برق کشور به همراه دارد. محرابیان 
با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شرکت های توزیع، 
برنامه مدیریت مصرف را به خوبی اجرا کردند، افزود: 

نظم و انضباط در کار و برنامه ریزی مدیریت مصرف 
کشور، بسیار مهم و ضروری است. وی مدیریت مصرف 
اعمال شده امسال را با سال های گذشته متفاوت 
دانست و عنوان کرد: این برنامه دقیق با محدودیت 
کمتر بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به 
 همراه دارد و این مهم در کاهش مصرف مشهود است.
وزیر نیرو با اشاره به آمار مشترکان صنعتی کشور 
گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده بر اساس 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از 630 هزار 
مشترک صنعتی در کشور، 580 هزار مشترک بدون 
هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی 
کامل در اوج بار سال 1401 استفاده می کنند و 
 امیدواریم بدون مشکل، برق این بخش را تامین کنیم.

بیان با اشاره به برنامه سایر صنایع برای  محرا
مدیریت مصرف برق گفت: برق حدود 49 هزار 
مشترک صنعتی هر روز هفته از ساعت 11 صبح 
ما در سال جاری این  لغایت 20  قطع می شد ا
محدودیت به 12 ساعت در طول هفته و فقط طی 
 یک روز از ساعت 11 لغایت 23 اعمال می شود.

محرابیان در ادامه، دلیل رضایتمندی مشترکان از 
برنامه مدیریت مصرف وزارت نیرو را داشتن برنامه 
 دقیق و اطالع رسانی مناسب در کشور عنوان کرد.
وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه خوشبختانه بر اساس 
آمار تعداد زیادی از مشترکان شامل پاداش مصرف 
شده اند، بر جدیت شرکت ها در اجرای برنامه های 

مدیریت مصرف بخش های مختلف تاکید کرد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمـــــاره بیستـ و یكم
بهمن ماه 1399

تاکید وزیر نیرو بر مراقبت از شبکه برق در تابستان گرم امسال
580 هزار مشترک از مشترکان صنعتی برق هیچ محدودیتی ندارند



شرکت های تابعه وزارت نیرو، تامین 
برق مصرفی مشــترکان و جلوگیری 
از بروز اختالل در شــبکه انرژی را با 
جدیتی مضاعف در دستور کار خود 
قرار داد؛ به شــکلی که با پایان پیک 
1400 و از ابتدای مهرماه سال گذشته، 
اقدامات و فعالیت های مرتبط با گذر از 

پیک 1401 در دستور کار قرار گرفت.
برگــزاری نشســت های متعدد با 
صاحبان صنایع و کســب و کارهای 
بــزرگ و مدیــران و مســئوالن 
دســتگاه ها و نهادهــای جمعی و 
عمومــی و امضــای تفاهم نامه های 
طرح های  گسترده  اجرای  همکاری، 
اصــالح و بهینه ســازی شــبکه، 
نرم افزاری  زیرســاخت های  توسعه 
و سخت افزاری در راســتای بهبود 
فرآیند توزیع و نظارت بر توزیع انرژی 
و برنامه ریــزی گســترده به منظور 
فرهنگی،  بــزرگ  اجرای طرح های 
اجتماعی و رســانه ای از جمله این 

اقدامات است.
با آغــاز ســال 1401 و بــه دنبال 
پیش بینی هــای انجام شــده مبنی 
بر افزایش شــتاب مصرف به نسبت 
سنوات گذشــته و همچنین تداوم 
خشکســالی در کشــور، مطابق با 
شرکت  کشوری،  کالن  سیاست های 

وابســتگی جهان امروز بــه انرژی، 
بدون  اســت.  انکارناپذیر  امــری 
انرژی، چرخ صنعــت، اقتصاد و امور 
سیاســی و اجتماعی یک کشور، از 
حرکت بازخواهد ایســتاد. این مهم 
در کشــورهای صنعتی، رو به رشد و 
جوامع در حال توسعه اهمیتی بیشتر 
پیدا می کند. در این میان تهران، به 
عنوان پایتخت کشوری پرتوان و رو 
به رشد، بیش از سال های گذشته به 
انرژی وابسته اســت. در عین حال 

انرژی  اندازه گیری 
ه  شــد لید تو

مســتقل 
شــبکه  از 
 ، ی سر ا سر
 250 اعزام 
گروه ارزیاب 
نــی  ا مید
بــه ادارات در 
بر  نظارت  راستای 
اجــرای دقیق مصوبه 
هیات دولت مبنی بــر لزوم کاهش 
حداقل 30درصــدی مصرف برق در 
ساعات اداری و 60 درصدی در ساعات 
غیراداری از جمله اقداماتی است که 

در این حوزه انجام شده است.
همزمــان، مشــترکان صنعتی نیز 
دیگر گروه از مشترکان هستند که 
همراهی آنــان می تواند در کاهش 
بار شــبکه برق تاثیرگذار باشد. 
در ایــن حوزه نیــز با تالش 
مصرف  مدیریت  کارشناسان 
برق و برگزاری نشســت های 
صنایع،  صاحبــان  با  متعدد 
بخش قابل توجهی از مشترکان 
صنعتی، زمینــه تغییر بار مصرف 
در ساعات اوج بار را فراهم کردند. 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ به موازات تعامل گسترده با 
سازمان ها و دستگاه های خدماتی؛ 
به ویژه شهرداری تهران در راستای 
طرح های  از  وســیع  اســتفاده 
اطالع رســانی و فرهنگ سازی و 

توزیع نیروی بــرق تهران 
بزرگ نیز مبنای حرکت 

مســیر  بر  را  خود 
جلوگیــری از بروز 
داد.  قرار  خاموشی 
در این راستا تمامی 
کارکنان این شرکت 
از سطوح کارشناسی 

با  ارشــد  مدیران  تا 
مراجعه حضوری به ادارات 

موفق  اجرایی،  دستگاه های  و 
به تبادل تفاهم نامه های همکاری 
در ســاعات پیک بار شــدند. 
امضای ایــن تفاهم نامه ها و ورود 
مشــترکان  اضطراری  مولدهای 
اداری در ســاعات اوج بار به مدار 
مصرف، تامین ســوخت مصرفی 
پیرو کسب موافقت شرکت ملی 
نصب  نفتی،  فرآورده های  پخش 

کنترل  سامانه های  گسترده 
طریق  از  ادارات  سرمایش 
 ،)Iot( اینترنــت اشــیا
مصارف  لحظــه ای  رصد 
اســتفاده  با  ادارات  برق 

از کنتورهــای هوشــمند 
نصب شده در ادارات و همچنین 

نصب شــده  اندازه گیری  لوازم 
روی مولدهای بــرق به جهت 

گســتردگی جغرافیایــی و فزونی 
روزافزون جمعیت این کالنشهر، تهیه 
و توزیع انرژی را در آن به امری دشوار 

و پیچیده تبدیل ساخته است.
افزایش  در  گذشته  تجربه سال های 
تابســتانه مصرف برق نشــان داد 
که تهران امروز بــرای تامین انرژی 
مصرفی خود نیازمنــد برنامه ریزی 
پیچیده تری از آنی اســت که پیش 
از ایــن انجام می شــد. وجود بیش 
از 4.5 میلیــون مشــترک بــرق، 
گسترش استفاده از تجهیزات برقی، 
استقرار دستگاه ها و نهادهای ملی و 
بین المللی، رویدادهای ملی و عوامل 
مشــابه آن در تهــران منجر به آن 
شده است که جلوگیری از بروز 
برق  تامین  در  اختــالل 
اسالمی،  ایران  پایتخت 
اهمیتــی دوچندان پیدا 

کند.
گذشته  سال های  تجربه 
که به دنبال کاهش نزوالت 
آسمانی و افزایش مصرف 
افزایش  بــه  منجر  برق 
کم سابقه مصرف برق شد، 
نشان داد که روند رشد 
مصرف برق در کشــور، 
کرده  پیدا  بیشتر  شتابی 
است. در این میان شرکت 
تهران  برق  نیروی  توزیع 
با سایر  نیز همسو  بزرگ 

همچنین همکاری مشترک با سازمان 
صدا و سیما و متروی تهران به منظور 
آموزش شــهروندان توانست تاثیر 
قابل مالحظه ای در کاهش مصرف برق 

پایتخت داشته باشد.
یکی دیگر از اقدامات انجام شــده 
در این مســیر، ابالغ دولت مبنی بر 
تغییر ساعات اداری بود. بررسی های 
میدانی و آماری نشان داده که تغییر 
ساعات اداری توانسته است در شهر 
تهران اثری قابل مالحظه در کاهش 

مصرف برق از ساعت 13 داشته باشد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
با هدف تامین برق مشترکان خانگی و 
جلوگیری از اختالل در آســایش و 
آرامش هموطنان و مشترکان تهرانی، 
طی سال 1401 برخورد جدی با ادارات 
بی توجه به مصوبه هیــات وزیران و 
الزامات مدیریت مصــرف برق را در 
دســتور کار خود قرار داده است. بر 
این اساس تمامی اداراتی که اقدام به 
کاهش مصرف برق نکرده اند از اواسط 
خردادماه با اخطار قبلی مشمول قطع 
برق شدند؛ روندی که با برنامه ریزی 
انجام شده تا پایان پیک سال جاری 

ادامه خواهد داشت.
امید مــی رود مجموعــه اقدامات 
انجام شــده و تــالش روزافــزون 
برق کشور در  سخت کوشان صنعت 
سال جاری بتواند با خلق حماسه ای 
ملی منجر به تامیــن بی تزلزل برق 
میهن  مصرفی هموطنان در سراسر 

اسالمی شود.

کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

عبـور از پیـک 1401 
با خرد و همکاری جمعی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربی از اتمام عملیات آبرسانی 
به 220 روســتای استان در ســال جاری در قالب 

قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( خبر داد.
لطیف خوش ســیرت در گفتگو با خبرگزاری صدا 
و ســیمای آذربایجان غربی اظهار داشــت: با عقد 
قرارداد مابین شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان 
غربی و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( و با استفاده 
از ظرفیــت اعتبــارات محرومیت زدایی در بخش 
آبرســانی، قرار اســت عملیات اجرایی آبرسانی به 

379 روستای استان انجام شود.
خوش ســیرت اعتبار پیش بینی شــده بــرای این 
پروژه ها را 966 میلیارد تومــان اعالم کرد و افزود: 
عملیات اجرایی آبرسانی به این روستاها آغاز شده 
و تا پایان سال جاری آب شرب 220 روستا اتمام و 

وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
وی با اعالم اینکه در حــال حاضر عملیات اجرایی 
آبرسانی به شش روســتا در مجتمع شهید باکری 
میاندوآب به طور کامل به اتمام رسیده و 19 روستا 
نیز در شــرف اتمام اســت، گفت: در سردشــت با 

اجرای مخزن ذخیره هزارمتر مکعبی 22 روستای 
مشکل دار از محل تصفیه خانه آب سردشت تامین 

آب شرب خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها را مطلوب ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: برابر برنامه زمان بندی شده، پیشرفت 
فیزیکی پروژه ها مناســب بوده و با توجه به گذشت 
ســه ماه از آغاز عملیات اجرایی ایــن پروژه ها، در 
برخی پروژه ها نیز از برنامه زمان بندی شــده جلوتر 

هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گفت: 
با 20درصد کاهش در مصارف غیرضــرور آب می توان 
عالوه بر تامین آب مورد نیاز شهرها و روستاها، تابستان 

گرم را بدون مشکل پشت سر گذاشت.
لطیف خوش ســیرت همزمان بــا اولیــن روز از هفته 
صرفه جویــی در مصرف آب در گفتگو با برنامه »ســالم 
یاشــاییش« صدای مرکز آذربایجان غربی اظهار داشت: 
ایران جزو کشورهایی اســت که هم با کاهش بارش ها و 
هم با افزایش دمای هوا مواجه اســت که این دو عامل در 
کنار افزایش جمعیت و توســعه بخش های کشاورزی و 

صنعتی باعث شــده تقاضا برای مصرف آب افزایش پیدا 
کند.

وی ســرانه مصرف در شهرها و روســتاهای استان را به 
ترتیب200 و 210 لیتر در شــبانه روز اعالم کرد و افزود: 
این  مقدار با توجه به اســتانداردهای تعریف شده برای 
مصرف آب که 130 لیتر در شــبانه روز است، رقم بسیار 

باالیی است.
وی با اشــاره به روش های صرفه جویــی در مصرف آب 
گفت: حــدود 30درصد مصــرف آب در منازل صورت 
می گیرد که در این میان، بانوان به عنوان مدیران خانواده 

می توانند ضمن کاهش مصــرف آب در کمک به حفظ 
منابع آب یاریگر شرکت آب و فاضالب باشند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجــان غربی با 
تاکید بر رعایــت الگوی مصرف آب اظهــار کرد: الگوی 
مصرف آب برای هر خانوار در هر ماه 16مترمکعب تعریف 
شــده، اما شــاهد 65 تا 70 لیتر اضافه مصرف، بیش از 

استاندارد هستیم.
وی گفت: اگر تنها 30درصد از این اضافه مصرف کاهش 
یابد، هیچ مشــکلی در رابطه با آب شــرب و بهداشتی 

نخواهیم داشت.

دعوت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
از مشترکین برای صرفه جویی در مصرف آب

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی از مشــترکین 
خواست با نزدیک شدن به ایام گرم سال در مصرف آب صرفه جویی 

کنند.
لطیف خوش ســیرت در گفتگو بــا خبرگزاری صدا و ســیمای 
آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر در ســطح 48 شهر 
و بیش از دوهزار و50 روســتای اســتان خدمات آبرسانی انجام 
می شود، اظهار داشت: ســرانه مصرف در استان از استانداردهای 
تعریف شده بسیار باالست که این امر لزوم توجه بیشتر به رعایت 
الگوی مصرف و اســتفاده بهینه از آب را بیــش از پیش نمایان 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه براســاس آخریــن آمار، ســرانه مصرف در 
روستاهای اســتان 210 لیتر و در شــهرها 200 لیتر است، افزود: 
اســتاندارد تعریف شــده برای مصرف ســرانه آب در استان130 

لیتر اســت که بــا توجه بــه مصرف بــاالی آب در 
اســتان، شــرکت آب و فاضالب برای اطالع رسانی 
و فرهنگ ســازی در مصرف آب تمام تالش خود را 

معطوف کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی با 

قدردانی از همکاری مردم در سنوات گذشته برای گذر 
از تابستان، اظهار کرد: با 20درصد کاهش مصارف 

غیرضرور که عمدتاً در آشپزخانه های منازل 
صورت می گیرد، عالوه بر تامین آب شرب 
تمام مناطق اســتان و جلوگیری از افت 
فشــار آب، نیازی به ســرمایه گذاری و 
ایجاد زیرســاخت های جدید نخواهد 

بود.

در قالب قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( انجام می شود
اتمام عملیات آبرسانی به 220 روستای آذربایجان غربی در سال جاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی:
20 درصد کاهش در مصارف آب؛ ضامن گذر بدون مشكل از تابستان گرم

لطیف خوش سیرت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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گفت وگوی اختصاصی نشریه »برقاب« با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان

سهم هرمزگان از آب تولیدی آب شیرین 
کن ها به 61 درصد می رسد

آب شیرین کن ها و منابع آبي سطحي شامل خط محرم، 
سدهاي میناب، شمیل و جگین و درصد تامین مي شد. 
در سه ماهه اول سال جاري نیز حجم آب تولیدي استان 
حدود 38 میلیون مترمکعب بــوده که از این میزان، چاه 
ها با بیش از 40 درصد، بیشترین سهم منابع آبي استان 
را داشــته و شــاهد افزایش ســهم منابع آبي از ظرفیت 

آب شیرین کن ها به 31.84 درصد بوده ایم. 
همچنین میزان آب تولیدي شهر بندرعباس 72 میلیون 
و 24 هزار و 888 مترمکعب در سال بوده که از این میزان 
بیش از 42 درصد آن از طریق آب شــیرین کن ها و بیش 
از 57 درصد نیز از منابع آبي ســطحي تامین مي شد. در 
سه ماهه ابتداي ســال جاري نیز حجم آب تولیدي 13 
میلیون و 513 هــزار و 670 مترمکعب بــوده که بیش 
از 47درصــد آن از طریق شیرین ســازي آب دریا تامین 

مي شود.
  یکي از موارد مطرح در شرکت هاي ارائه دهنده 
خدمات عمومي در سطح کشور، موضوع مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل اســت. در این خصوص 

چه اقداماتي انجام شده است؟
پدافنــد غیرعامل عملیاتي اســت که قابلیــت دفاعي 
تاسیســات زیربنایي شــریان هاي حیاتــي را در مقابل 
تهدیــدات داخلي و خارجي بــاال مي بــرد و از آنجا که 
تاسیسات آب شرب شــهرها جزو اولویت ها و مهمترین 
ابنیه ها و زیرساخت ها محسوب مي شود، رعایت موضوع 
پدافند غیرعامــل در آن بســیار مهم و حیاتي اســت. 
همچنین با توجه به اهمیت موضوع کمبود آب که خود 
یک پدافند غیرعامل اســت، پیگیري جدي در خصوص 
پیش بیني و تخصیص اعتبارات بــراي انجام مطالعات و 

اجراي پروژه هاي پدافند غیرعامل یک ضرورت است.
در همین رابطه و با توجه به جایگاه و اهمیت تأسیســات 
آب در موضوع پدافند غیرعامل، شــرکت آب و فاضالب 
هرمــزگان نیز 35 پــروژه در مجموع بــا اعتبار مصوب 
349.4 میلیارد ریــال )232.7 میلیارد ریــال از منابع 
داخلي و سرمایه اي و 116.7 میلیارد از منابع عمراني( را 
براي اجراي پدافند غیرعامل در تأسیسات آب و فاضالب 
در دست اجرا و مطالعه دارد که این میزان اعتبار، معادل 

12درصد بودجه شرکت است. 
همچنین در این حوزه اقدامات شــاخصي صورت گرفته 

است؛ از جمله:
  برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشــي با موضوعات 
مرتبط با حوزه بحران و پدافند غیرعامل جهت پرســنل 

و مدیران؛
  برگزاري مانورهــاي آمادگي و تمرینــي عملیاتي و 

دورمیزي؛
  مطالعات تأمین آب اضطراري؛

  تشکیل و تجهیز تیم هاي واکنش سریع؛
  پایش و نمونه برداري کیفي آب؛

  ارتقاي توان تشــخیص آالینده هاي خاص از 
طریق تجهیز آزمایشگاه به تجهیزات پیشرفته؛

  نصب دیزل ژنراتور در مراکز و تأسیسات حائز 
اهمیت؛

  تأمین تانکر آبرســاني ســیار براي شــرایط 
اضطراري؛

  استفاده از آب شــیرین کن ها به عنوان منابع آبي 
پایدار در کنار ســایر منابع در راستاي تحقق اهداف 

پدافند غیرعامل؛
  مطالعــه و جایگزیني ســامانه هاي کلــرزن گازي با 

سامانه هاي نوین و ایمن گندزدایي؛
  انجام مطالعات امنیت اطالعات و ارتقاي امنیت شبکه 

داخلي شرکت؛
  استفاده از سیســتم پشــتیبان و بکاپ گیري جهت 

امنیت اطالعات.
  چه تعداد طرح و پروژه نیمه تمام در بخش آب 
و فاضالب دارید؟ چه میزان اعتبار جهت تکمیل 
آنها مورد نیاز اســت و براي اتمام این طرح ها چه 

برنامه ریزي هایي صورت گرفته است؟ 
در بخش آب شهري، تعداد 94 پروژه نیمه تمام داریم که 
بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال در این بخش هزینه شــده و 
براي تکمیل این پروژه ها حدود 45 هزار و 978 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داریم. در بخش آب روســتایي نیز تعداد 
252 پروژه نیمه تمام داریم کــه 10 هزار و 880 میلیارد 
ریال در این بخش هزینه شده و اعتباري بالغ بر 20 هزار 

میلیارد ریال براي تکمیل این پروژه ها مورد نیاز است.
در بخش فاضــالب نیز 6 پروژه در دســت اجرا داریم که 
اعتباري برابر 5 هزار و 271 میلیــارد ریال در این بخش 
هزینه شده و اعتبار مورد نیاز براي اتمام این پروژه ها برابر 

23 هزار و 577 میلیارد ریال است.
آبفــا در بخش آب با احداث 73 هــزار و 590 مترمکعب 
مخــازن ذخیره آب ،56 باب ایســتگاه پمپاژ ، یک هزار و 
248 کیلومتر خطوط انتقال آب، 2 هزار و 742 کیلومتر 
شــبکه توزیع، برنامه و طرح آبرســانی بــه 23 مجتمع 
روســتایی به ظرفیت 775 لیتر بر ثانیه در قالب آبرسانی 
به 567 روستا با جمعیتی بالغ بر 395 هزار نفر را در حال 

اجرا دارد 
همچنین با احــداث 2 هــزار و 575 مترمکعب مخزن، 
6 باب ایســتگاه پمپــاژ، 55 کیلومتر خــط انتقال آب و 
143 کیلومتر شــبکه توزیع آب، برنامه آبرســانی به تک 
روســتایی به ظرفیت 77لیتر در ثانیه بــرای تامین آب 
شرب جمعیتی بالغ بر 14هزار نفر را در دست انجام دارد. 
اجرای پروژه هایی نظیر حفر، تجهیز،کف شــکنی چاه ها 
و بهسازی چشــمه های آب در سطح روستاهای استان و 
آبرسانی سیار نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات آبفا در بخش 

آبرسانی روستایی است.

در بخش فاضالب نیــز پروژه های احداث ســامانه های 
جمع آوری و تصفیه فاضالب در 4 شــهر و 2 روستا را در 
دست اجرا دارد که این پروژه ها شامل احداث تصفیه خانه 
فاضالب بــه ظرفیــت 143 هــزار و 11 مترمکعب در 
شــبانه روز، احداث 432 کیلومتر شــبکه فرعی و 140 
کیلومتــر شــبکه اصلــی و 7 کیلومتر خطــوط انتقال 
فاضالب، احداث 7 باب ایســتگاه پمپاژ و بازسازی 5 باب 
ایستگاه پمپاژ فاضالب است و برای تکمیل این پروژه ها 

23 هزار و 577 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
  حجم ســرمایه گذاري بخــش خصوصي در 
صنعت آب و فاضالب استان هرمزگان چه میزان 
بوده )تعداد پروژه ها و حجم ســرمایه گذاري( و 
برنامه هاي آبفا براي اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصي در سال 1401 شامل چه پروژهایي است؟ 
در حــال حاضر تعداد 42 ســایت نمک زدایي با ظرفیت 
اســمي 229 هــزار و 500 مترمکعب در شــبانه روز با 
حجم ســرمایه گذاري 36720 میلیارد ریــال از طریق 
ســرمایه گذاري بخش خصوصي در حــال بهره برداري 
است. همچنین تعداد 3 تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 
  BOT مجموع 1735 مترمکعب در شــبانه روز در قالب
با حجم ســرمایه گذاري 61 هزار و 905 میلیارد ریال و 
یک تصفیه خانــه در قالب قرارداد بیــع متقابل با حجم 
ســرمایه گذاري 29 هزار و 505 میلیــارد ریال در حال 

بهره برداري هستند. 
همچنین تعــداد 11 پروژه ســاخت آب شــیرین کن 
بــا ظرفیــت کل 34 هــزار و 900 مترمکعــب و حجم 
سرمایه گذاري 6 هزار و 706 میلیارد ریال در حال حاضر 
فعال است و پیش بیني مي شــود طي سال جاري و سال 

1402 به بهره برداري برسد.
در سال 1401 اخذ مجوزهاي الزم و برگزاري تشریفات 
مناقصه تعداد 4 سایت آب شیرین کن )ابوموسي، هرمز، 
بندرلنگه و پارســیان( به ظرفیــت کل 21 هزار و 625 
مترمکعب در شبانه روز و پیگیري افزایش ظرفیت تولید 
سایت هاي کوخرد، لمزان و درگهان در حال انجام است. 
همچنین مطالعات نیازسنجي 3 سایت نمک زدایي شامل 
مجتمع هاي کاشــي، کرتي، کولغان، نوبســت و انجیره 
در حال انجام اســت و در صورت تایید توســط شرکت 
مهندسي آب و فاضالب کشور و اخذ مجوزهاي الزم، در 
دستورکار برگزاري تشریفات مناقصه قرار خواهد گرفت. 
ضمن اینکه این شرکت در حال پیگیري اخذ مجوز برای 
افزایش ظرفیت استفاده از آب شیرین کن توسعه آب آسیا 
جهت تامین آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاهاي در 

محدوده مسیر خط انتقال است. 
اســتفاده از ظرفیت ماده 27 قانون الحاق بخشي 
از مقررات مالي دولت جهت واگذاري بازســازي 
و راهبري و بهره بــرداري خطوط انتقال آب و 
همچنین پیگیري واگذاري محوطه، امکانات 
و زمین هاي سایت هاي بالاستفاده و خارج از 
مدار با استفاده از ظرفیت تبصره 18 قانون 
بودجه ســنواتي، از دیگر مواردي است که 
این شــرکت در حال پیگیري جهت جذب 

سرمایه گذار بخش خصوصي است.
  آبفــا تاکنون چــه اقداماتي براي 
آبرساني به شهرها و روستاهای تنش دار 

انجام داده یا در دست اقدام دارد؟ 

  لطفاً از اســتراتژي ها، اهداف و سیاست هاي 
مجموعه آبفای هرمزگان برای خوانندگان نشریه 

»برقاب« بفرمایید.
طرح تدوین سند چشــم انداز و اســتراتژی های آبفای 
هرمزگان از گذشــته تاکنون در جریان است که خالصه 
نتایج این طرح در پنج فاز بیان شــده و آبفا بر آن است با 
تمام توان فنی و مهندســی خود، امکان دسترسی آحاد 
جامعه در حد اســتانداردهای ملــی و بین المللی به آب 
شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه 

بهداشتی فاضالب را فراهم سازد.
 این اهداف و استراتژی ها شامل موارد زیر است؛

  ارتقا و بهبود شاخص های کمی و کیفی آب و فاضالب 
برای برخورداری تمامی شــهروندان استان هرمزگان از 

خدمات آب شرب و خدمات دفع بهداشتی فاضالب.
  تنوع بخشــی منابع مالی با تاکید بر منابع غیردولتی و 

جذب سرمایه های داخلی و خارجی.
  ارتقا و توســعه نظام جذب، توانمندسازی و نگهداشت 

منابع انسانی متناسب با نیازهای شرکت.
  توســعه اســتفاده از فناوری ها و روش های نوین در 

بخش آب و فاضالب و ارائه خدمات به ذینفعان.

  متناسب ســازی ســاختار حاکمیتــی و تصدی گری 
شــرکت به منظور تقویت برنامه ریزی و نظارت، مدیریت 
هزینه هــا و ارتقــای کیفیــت ارائه خدمات بــا رویکرد 
ظرفیت سازی و حمایت از بنگاه های تخصصی و خدماتی 

بخش آب و فاضالب.
یکــی از اقدامات مهم در تنوع بخشــی بــه منابع آبی و 
بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از 

ظرفیت آب شیرین کن هاست. 
در حال حاضر 41 سایت نمک زدایی با ظرفیت 228 هزار 
و 500  مترمکعب در شــبانه روز در سراسر هرمزگان نیاز 
آبی بخشی از مناطق استان را تامین می کنند که آبفا در 
تالش اســت برای رفع کمبودها 11 سایت دیگر را نیز به 
ظرفیت 34 هزار مترمکعب در شبانه روز به ظرفیت تولید 

آب هرمزگان اضافه کند.
در حال حاضر 47درصد کل ظرفیت آب شیرین کن های 
کشــور در هرمزگان تولید می شــود که با اضافه شــدن 
ظرفیت هــای جدید، ســهم هرمــزگان از آب تولیدی 
آب شــیرین کن ها طی دو ســال آینده به 61درصد کل 

کشور می رسد.
  چه اقدامات و برنامه هایي در راســتاي تحقق 

شــعار ســال 1401 )ســال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین( در دست اجرا دارید؟

مجموعه آبفا در این رابطه با توجه به اهمیت تحقق شعار 
سال و فرمایش مقام معظم رهبری، در جزیره هرمز اقدام 
به نصب هایپر پمپ طبقاتی شیرین سازی آب دریا توسط 
یکی از شرکت های دانش بنیان کشور )شرکت مهندسی 
ماشــین های دوار خاور طوس( نموده که به روش اسمز 

معکوس است. 
این محصول یکی از پیچیده ترین پمپ ها از نظر فناوری 
و تجهیزات پیشرفته محســوب می شود و از نظر کیفیت 
و راندمان، قابلیت رقابت با محصــوالت اروپایی را دارد و 
می تواند ســاالنه موجــب صرفه جویــی ارزی بیش از 5 

میلیون دالر شود.
  با توجه به وضعیت بارندگي ها در سال گذشته 
و ســال 1401، حجم آب تولیدي اســتان و شهر 
بندرعباس چه میزان بوده و از چه منابع آبي تامین 

مي شود؟ 
حجم آب تولیدي کل اســتان در ســال گذشــته، 209 
میلیون و 583 هزار و 838 مترمکعب در ســال )معادل 
6 هــزار و 646 لیتر بــر ثانیه( بوده کــه از طریق چاه ها، 

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در ایــن بخش با هدف 
تامین آب پایدار در روســتاها و شــهرهای تنش دار آبی 

اقداماتی انجام داده و تعدادی نیز در دست اجرا دارد. 
در بخش شهری این اقدامات شــامل آبرسانی به 

شهرهای میناب، رویدر، بستک، جناح، چارک، 
پارسیان، کوشــکنار، دشــتی و 54 روستا با 
جمعیت بالغ بــر  239هزار نفــر، 741لیتر 
برثانیه اســت. همچنین در شــرق استان، 
آبرسانی به شهرســتان بشاگرد شامل  شهر 
سردشت و گوهران و 147روستا با جمعیت 
بالغ بر 54 هزارنفر به میــزان 180لیتر در 

ثانیه را در حال اجرا دارد .
همچنیــن اصــالح و بازســازی و توســعه 

شــبکه های آبرســانی شــهری و روســتایی 
در ســطح اســتان به طور متوســط ســالیانه 

150کیلومتر، تکمیل تصفیه خانه آب بشــاگرد به 
ظرفیت 180لیتر در ثانیه، بازســازی تصفیه خانه آب 

بندرعباس به ظرفیت 300 هزار مترمکعب در شبانه روز، 
بازســازی مخازن ذخیره آب بندرعباس به ظرفیت 60 
هزار مترمکعب، آبرسانی به نواحی صنعتی و روستاهای 
شمال بندرعباس به ظرفیت 541لیتر در ثانیه با جمعیت 
بالغ بر 110هزار نفر، احداث سامانه های مخازن ذخیره، 
خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ در  13شهرستان 
در سطح استان از دیگر پروژه های بخش آب بوده که در 

دست اجراست. 
  در بخش مدیریت مصرف آب چه اقداماتي در 
تاثیرگذار  مي تواند  مصرف کنندگان  زیرمجموعه 

باشد؟
اســتفاده از ظرفیت هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي 
مي تواند در هدایت مردم به مصرف بهینه آب و حفاظت 
از منابع آبي نقش موثري ایفا کند. گرچه طي ســال هاي 
اخیر با تغییر رویکردها و سیاست ها از مباحث صرفاً فني 
و سازه اي به غیرسازه اي و اجتماعي، کم و بیش ضرورت 
استفاده از ظرفیت هاي مذکور پررنگ تر شده و جامعه در 
درک این تغییر مجاب شده اســت؛ اما رسیدن به الگوي 
رفتار مصرفي مناســب، نیازمند صرف زمان بیشــتري 

است.
همچنین اســتفاده از ظرفیت هاي فرهنگي – اجتماعي 

نظیر آموزش و پرورش و صدا و ســیما نقشي اساسي در 
ایجاد و گســترش فرهنگ اســتفاده بهینه از منابع آب 
دارد که در این رابطه آبفای هرمــزگان در قالب قرارداد 
و تفاهم نامه )شــامل برنامه هاي فرهنگي-آموزشــي( با 
ظرفیت هــاي مذکور نســبت به بهینه ســازي مصرف و 

نهادینه ساختن فرهنگ صرفه جویي اقدام نموده است .
 از سوي دیگر به نظر مي رسد اســتراتژي قیمت گذاري 
)اصالح تعرفه ها(، راه اصلي کنترل افزایش مصرف است و 
در کل برنامه هاي اقتصادي صرفه جویي در مصرف منابع 
نقش بارز و پراهمیتي ایفا مي کند. در این رابطه با افزایش 
فاصله تعرفه تصاعدي قیمت آب، تــوان اقتصادي مردم 

نیز تا حد ممکن مد نظر قرار مي گیرد .
البته در بحــث حفظ و نگهــداري منابع آبــي موجود، 
یادگیري و آشنایي علمي و عملي با بهینه سازي مصرف 
منابع در مفهــوم، تکنیک و کاربرد )در قــرن حاضر( از 
ضروریات اســت؛ چراکه مشــاهده مي شــود با افزایش 
روزافزون تقاضا براي مصارف منابع آبي، اتالف و هدررفت 

این منابع ارزشــمند به علت عدم آگاهــي رخ مي دهد. 
در نتیجه تدوین استراتژي و سیاســت هاي آموزشي –
انگیزشي در همه بخش هاي مسکوني، عمومي، تجاري و 
صنایع در راستاي یادگیري ترویج فرهنگ بهینه سازي 
مصرف منابع اجتناب ناپذیر اســت. بــه طوري که 
تحقق کاهش تقاضــاي کل به عنوان یک راه حل، 
مستلزم اصالح رفتار مصرفي در نتیجه شناخت 
رفتار مصرف کننده آب و عوامل موثر بر آن است 

که کاهش فشار بر عرضه آب را سبب مي شود.
  در بخش بهبود بهره وري و توســعه 
پایدار چه اقداماتي در راســتاي کاهش 

سرانه مصرف آب انجام شده است؟
مطالعــه مســائل اجتماعــي مرتبط بــا اجراي 
پروژه هاي آبفا در ســطح استان یکي از رویکردهاي 
مهم بخش مدیریت مصرف و توســعه پایدار اســت. 
همچنین با توجه به ضرورت ارتقــای فرهنگ مدیریت 
مصرف آب و افزایش ســطح آگاهي مردم پیرامون منابع 
آبي، از طریق گفتگوهاي اجتماعي و فرهنگي با نهادهاي 
مدني، انجمن هاي علمي و رسانه ها مي توان مصرف آب را 
توسط بهره برداران مدیریت کرد. بنابراین در کنار اقدامات 
آموزشــي- فرهنگي واحد روابط عمومــي، دفتر بهبود 

بهره وري و توسعه پایدار نیز اقداماتي را انجام داده است.

اقدامات این واحد شامل: 
  نصب 260 عدد تجهیزات و شیرآالت کاهنده مصرف 
به ارزش 5 میلیــارد ریال در بیمارســتان ها، مدارس و 
مساجد شهرســتان هاي پارسیان، بستک و بندرعباس و 

کاهش 10 تا 18درصدي مصرف در این بخش ها. 
  طبقه بنــدي پســماندهاي شــرکت آب و فاضالب و 
بررسي وضعیت موجود و برنامه ریزي براي بهبود شرایط.

  مکاتبه با ســازمان صدا و ســیما، منظر و فضاي سبز 
شهرداري جهت همکاري به منظور بازچرخاني آب هاي 
خاکستري و پساب فاضالب به منظور آبیاري فضاي سبز 
و به تبع کاهش مصارف فضاي ســبز از آب تصفیه شده 

شهري.
  تحلیل ســرانه مصــارف آب شــهري و روســتاها و 
برنامه ریزي بــراي اولویت بنــدي اجــراي برنامه هاي 

مدیریت مصرف در آنها.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان اردبیل، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج 
سازندگی کشور به همراه مهندس علیرضا نعمت سلطانی 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اردبیل، مهندس اکبری فرد معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفا، فرمانده سپاه استان، فرماندار بیله سوار، معاونین 
و سایر مدیران اجرایی از پروژه های آبرسانی محرومیت زدایی 
و فاز اول پروژه انتقال آب در حال اجرای مجتمع خروســلو 

شهرستان بیله سوار بازدید کردند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان در ایــن باره 
گفــت: 454 روســتای محروم اســتان طبــق تفاهم نامه 

محرومیت زدایی، آبرسانی خواهند شد.
مهندس ســلطانی افــزود: مجمــوع اعتبــارات این طرح 
476میلیارد تومــان بوده، ولی بــا رایزنی هایی که از طرف 
اســتاندار محترم و وزیر محترم نیرو انجام شده است، تعداد 
روستاهای محروم افزایش داده شده که اعتبار ویژه ای برای 

اجرای آن در نظر گرفته شده و در حال پیگیری است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان ادامه داد: این پروژه 
از بخش های مختلفی تشــکیل شــده و پیشرفت فیزیکی 

خوبی دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشــور نیز در این بازدید با 
اشاره به طرح جهاد آبرسانی گفت: در حوزه های مختلفی که 

در استان اردبیل به ما ماموریت داده 
شده با تعامل و هم افزایی سازنده ای 

که با مجموعه شرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل به عنوان دستگاه اجرایی 

داریم، پیشرفت فیزیکی پروژه ها در همه 
عرصه ها خوب است.

ســردار زهرایی افزود: تعداد قابل توجهی 
از روستاهای کشور فاقد آب شرب مناسب 

هســتند که جهاد آبرســانی به عنوان یک 
اتفاق خوب و کار مشــترک میان قرارگاه امام 

حسن مجتبی)ع( ســازمان بسیج سازندگی و 
شرکت های آب و فاضالب موجب اثری ماندگار 

در انقالب اسالمی خواهد شد.
وی ادامــه داد: این کار مشــترک در بازه زمانی 
مشخص و با اعتباری از پیش تعیین شده در حال 

انجام است.
رئیس سازمان جهاد ســازندگی کشور در پایان 
تاکید کرد: این پروژه ها در مناطقی انجام می شود 
که اقلیم منطقــه اجازه کار در فصل ســرما را 
نمی دهد؛ بنابراین بــا حداکثر تالش ممکن 
ســعی خواهیم کرد در کمترین زمان تمام 

پروژه ها را به اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل:

طبق تفاهم نامه 
محرومیت زدایی 

انجام می شود
آبرسانی به 454 روستای محروم 

استان اردبیل
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افتتاح پروژه انتقال آب شرب 
اسالم آباد به طول 16 کیلومتر

آیین افتتاح خط اصلی انتقال آب شرب شهر اسالم آباد شهرستان پارس آباد 
به طول 16کیلومتر برگزار شد.

این مراسم با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی 
کشور، سیدحامد عاملی استاندار اردبیل، سردار غالمحسین محمدی اصل 
فرمانده ســپاه حضرت عباس)ع( اســتان اردبیل، مهندس علیرضا نعمت 
ســلطانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اردبیل، حجت االسالم علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس آباد، 

فرماندار و جمعی از معاونین و مدیران اجرایی برگزار شد.
به گــزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل، مهندس سلطانی در ســخنانی با اشاره به کاهش آب های 
ســطحی و ســفره های زیرزمینی و همچنین کاهش نزوالت آسمانی و 
افزایش کم ســابقه دمای هوا، بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و 
گفت: همه ما وظیفه داریم به تــروج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب 

کمک کنیم. 
وی ادامه داد: مشــکالتی را در حوزه تامین آب شــرب شهر اسالم آباد 
شهرستان پارس آباد و افت فشار آب داشتیم که با تالش جهادی مدیران 
آب و فاضالب استان اردبیل با همکاری ســازمان بسیج سازندگی و 
اتمام پروژه خط انتقال آب شــرب به این شهر مرزی، این مشکل در 

کمترین زمان ممکن برطرف شد. 
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشــور نیز در سخنانی گفت: در 
راستای دولت سازی اسالمی، نیازمند اقدامات و تحوالت اساسی 
هستیم. اگر این اتفاق در سطح کشور بیفتد، شاهد تحوالت 
جدی و اساســی در بخش های مختلف کشــور همچون 

اقتصاد خواهیم بود.
وی افزود: دولت ســازی اســالمی در دولت سیزدهم 
آغاز شــده و اقدامات اساسی صورت گرفته و این آغاز 
یک اتفاق بزرگ است. دولت ســازی اسالمی به این 
معناســت که تمامی مســئوالن مرکزی، استانی و 
شهرستانی روحیه جهادی و انقالبی داشته باشند 

و برای حل مشکالت موجود شبانه روز تالش کنند.
سردار زهرایی با اشــاره به بازدید خود از منطقه، از 
تالش جهادی مدیــران مجموعه شــرکت آب و 
فاضالب استان اردبیل در راستای اجرای پروژهای 
بزرگ مجتمع آبرسانی و محرومیت زدایی تقدیر و 

تشکر کرد.
گفتنی اســت پروژه خط اصلی انتقال آب شــرب 
اسالم آباد شهرستان پارس آباد به طول 16کیلومتر 
و با اعتباری بالغ بر 12میلیــارد تومان در طول 6 ماه 
با همکاری جهاد ســازندگی و شرکت آب و فاضالب 

استان اردبیل به بهره برداری رسید.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، مراقبت از آب به عنوان ثروت ملی را وظیفه همگانی 
دانست و گفت: با صرفه جویی در مصرف آب؛ حتی در کمترین میزان 

می توانیم تابستان پیش رو را با تنش کمتری پشت سر بگذاریم. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که در محل کنفرانس شرکت آب و فاضالب برگزار شد، گفت: 
این شــرکت به نزدیک چهار میلیون نفر جمعیت تحت پوشش در 

شهرها و روستاها خدمات می دهد.
مهندس خانی افزود: آب شهرستان تبریز از چهار منبع خط آب رسانی 
زرینه رود 55 درصد، خط آب رســانی نهند 13درصد، چاه ها )هروی، 
سعیدآباد، قزلجه میدان( 31درصد و قنوات یک درصد تامین می شود 
که 69 شــهر با  چهارمیلیون نفر جمعیت شــهری و 2734روستا را 

پوشش می دهد.
وی ادامه داد: 150 لیتر اســتاندارد مصرف آب کشور و 220 لیتر در 
ثانیه هم مقدار مصرف کالنشــهر تبریز است که 70 لیتر از استاندارد 
ملی بیشتر است. بنابراین مردم عزیز با رعایت الگوی مصرف درست 
و استاندارد و با 10 تا 15درصد صرفه جویی به رفع کمبود آب کمک 

فراوانی خواهند کرد.
رئیس هیات مدیره شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در سطح کشــور و استان با خشکسالی مواجه 
هستیم، بحث کاهش سطح بارندگی نیز وجود دارد که در سطح کشور 
این کاهش 30 درصد بوده و در سطح استان 20 درصد است و با توجه 
به اینکه با افزایش درجه حرارت نســبت به سال های گذشته روبه رو 

هستیم، طبیعتاً افزایش مصرف را خواهد داشت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر خوب و کارشناسی و حفر چاه ها و 

مهندسی معکوس سعی شده این کم آبی به حداقل برسد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اظهارکرد: روی هم رفته وضع تولید 
آب در استان خوب است، ولی مصرف هم باید مطابق با استانداردهای 

در نظر گرفته شده باشد.
مهندس خانی با اشاره به قیمت تمام شــده تولید آب افزود: به دلیل 
پلکانی و مناسب نبودن قیمت با کاهش درآمد مواجه هستیم که این 
امر نگهداری تجهیزات و به روزرســانی آنها را با مشکل مواجه کرده و 
امیدواریم با تدبیر مسئوالن کالن کشور و استان بتوانیم مشکالت را 

حل کنیم.
وی در مورد کیفیت آب خاطرنشان کرد: همکاران ما در یک آزمایشگاه 
مرجع با دستگاه ها و تکنولوژی باال شبانه روزی در حال رصد هستند 

که بهترین آب شرب را به دست مردم برسانند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان شــرقی تاکید کرد: 
70درصد آب شرب استان از طریق شرکت آب منطقه ای  و 30درصد 
آب از طریق چاه های استان تأمین می شود. در برنامه ریزی بلندمدت 

برای تامین آب شــرب شــهر تبریز، 
بحث انتقال آب ارس مطرح شــد که 
با کمک استاندار محترم و نمایندگان 
عزیز در مجلس شــورای اســالمی 
انتظار داریم حداقل در بازه چهار سال 

آینده پروژه به بهره برداری برسد.
مهنــدس خانــی افــزود: عملیات 
آبرســانی به 121 روســتای محروم 
در چهــار شهرســتان اســتان که 
شــامل کلیبر، خداآفرین، ورزقان و 
هشترود می شود توسط قرارگاه امام 
حسن)ع( ســپاه در حال انجام است 
و فاز نخست پروژه آبرسانی، با اعتبار 
250 میلیارد تومان برای ساخت سه 
مجتمع آبرسانی و انتقال آب به 121 
روستاست که آبرسانی به اولین روستا 
با ســه کیلومتر لوله گذاری اجرایی 

شده است.
وی تصریح کرد: با مساعدت استاندار 
محترم تعــداد روســتاهای محروم 

از  121 روستا به 500 روســتا افزایش داده شده و عملیات 
اجرایی آن در سال جاری اجرا خواهد شد .

مهندس خانی رینگ آبی تبریز را جــزو اولویت های اصلی 
این شهر دانســت و تصریح کرد: با اجرا و تکمیل این پروژه، 
عالوه بر توزیع متوازن منابع آبی در کل مناطق، بحث عدالت 
آبی در زمان های مقتضی همچون قطعی های اضطراری نیز 
رعایت می شود. از مردم شــریف استان نیز خواهشمندیم با 
صرفه جویی 10درصدی در مصرف، ما را در تامین هرچه بهتر 

آب یاری کنند.
مهندس خانی با اشاره به شبکه فاضالب استان گفت: در حال 
حاضر 17 شهر استان شبکه فاضالب دارند که شهر تبریز با 

حدود 90درصد دارای باالترین میزان شبکه است.
وی در مورد تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز ادامه داد: 
تصفیه خانه اصلی تبریز از سال 80 شــروع به کارکرده و 
فــاز دوم آن که جزو بزرگتریــن تصفیه خانه های در حال 

ســاخت کشوراســت، فاضالب یک میلیون نفر را تصفیه 
خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تاکید 
کرد: احداث مــدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز 
از سال 95 با قراردادی به مبلغ 182 میلیارد تومان در دو 
فاز مایع و لجن آغاز شده است. سویل بخش مایع بیش  از 
95درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فرآیند تصفیه فاضالب 
مدول دوم از نــوع FEED STEP بوده که این نوع فرآیند 
از نوع فرآیندهای لجن فعال با قابلیت حذف ازت و فســفر 
است و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب 
در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشــرفته ترین و کارآمدترین 

فرآیندهای به  روز تصفیه فاضالب شهری است.
رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
احداث تصفیه خانه را فرصتی مناســب برای کمتر شــدن 
مشکالت زیســت محیطی در ســال های آینده با توجه به 

افزایش جمعیت شهر تبریز برشمرد.
وی گفت: پســاب حاصل از تصفیه خانه فاضالب می تواند به 
مدار اســتفاده برگردد و به تأمین آب صنعت، کشــاورزی و 

مخصوصا احیای دریاچه ارومیه کمک شایانی خواهد کرد.
مهندس خانی تصریح کرد: از اهــداف مهم طرح احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالن شهر تبریز، استفاده 
از پســاب تولیدی به عنوان تأمین کننــده عمده آب مورد 
نیاز دریاچه ارومیه است که با تکمیل و بهره برداری فاز دو 
بالغ  بر 75 میلیون مترمکعب در ســال پساب تصفیه شده 
به دریاچه ارومیه انتقال می یابد. همچنین جمعیت تحت 
پوشــش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه خانه 

نیز 207000 متر مکعب در شبانه روز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: 
این تصفیه خانه برای افق 1420 و تحت پوشــش قرار دادن 

یک میلیون نفر جمعیت طراحی شده است.

مراقبت از آب به عنوان ثروت ملـی، 
وظیفه همگانی است

بازدید رئیس سازمان بسیج سازندگی 
کشور  از پروژه های آبرسانی به 500 

روستای محروم استان 
ســردار زهرایی، رئیس سازمان بســیج سازندگی 
کشــور به همراه محمد خانی، مدیرعامل شرکت 
آبفای آذربایجان شــرقی از پروژه های آبرسانی به 
500 روســتا و فاز 2 پروژه تصفیه خانه آب در حال 

احداث ستارخان شهرستان ورزقان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفای آذربایجان 
شــرقی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
گفت: 121 روســتا در شهرســتان های هشترود، 
کلیبر، خداآفرین و ورزقان طبق تفاهم نامه آبرسانی 

خواهند شد.
مهندس خانی افزود: مجمــوع اعتبارات این طرح 
250 میلیــارد تومان بوده ولی بــا رایزنی هایی که 
از طرف اســتاندار محترم و وزیر محترم نیرو انجام 
شده است، تعداد روستاهای محروم تا 500 روستا 
افزایش داده شده که با اعتبار 750 میلیارد تومانی 
که برای آن در نظر گرفته شده 

در حال پیگیری است.
پــروژه  خصــوص  در  وی 
تصفیه خانه مجتمع آبرســانی 
ستارخان شهرســتان ورزقان 
اظهار کرد: مجموع ظرفیت این 
تصفیه خانــه 100 لیتر بر ثانیه 
خواهد بود و آب سد حاجیلر که 
به معدن مس سونگون می رسد 
به این مجتمع آبرسانی منتقل 
و پس از تصفیه، آب 64 روستا 
و شهر ورزقان را تامین خواهد 

کرد. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان ادامه داد: این پروژه 
شــامل بخش های مختلفی اعــم از 180کیلومتر 
خطوط انتقال، تعداد 28 مخزن و خود تصفیه خانه 

است و بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشــور نیز در این 
بازدید با اشــاره به طرح جهاد آبرســانی گفت: در 
حوزه های مختلفی که در استان آذربایجان شرقی 
به مــا ماموریت داده شــده با تعامــل و هم افزایی 
سازنده ای که با ادارات و دستگاه های اجرایی داریم، 
پیشــرفت فیزیکی پروژه ها در همه عرصه ها خوب 

است.
ســردار زهرایی افــزود: تعــداد قابــل توجهی از 
روستاهای کشور فاقد آب شــرب مناسب هستند 
که جهاد آبرســانی به عنوان یک اتفاق خوب و کار 
مشــترک میان قــرارگاه امام حســن مجتبی)ع( 
سازمان بسیج سازندگی و شــرکت آب و فاضالب 
موجب اثری ماندگار در انقالب اسالمی خواهد شد.

وی ادامــه داد: این کار مشــترک در بــازه زمانی 
مشــخص و با اعتباری از پیش تعیین شده در حال 

انجام است.
رئیس سازمان جهاد سازندگی کشور در پایان تاکید 
کرد: این پروژه در منطقه ای مرتفع، صعب العبور با 
زمینی سنگی انجام می شود که اقلیم منطقه اجازه 
کار در فصل ســرما را نمی دهد؛ بنابراین با حداکثر 
تالش ممکن سعی خواهیم کرد در کمترین زمان 

تمام پروژه ها را به اتمام برسانیم.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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محمد خانی 
مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شرقی



دعوت به صرفه جویی بدون 
همكاری مردم و گسترش سواد 

آبی پایدار امكان پذیر نیست
مدیــر دفتر روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصــرف آب )یکم الی هفتم 

تیرماه( پیامی صادر کرد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی، مهندس 
پورآقاجــان در تشــریح عملکرد 
و فعالیت هــای ایــن دفتر در 
در  صرفه جویــی  هفتــه 
مصرف آب گفت : هرساله 
با شــروع فصــل گرما، 
صرفه جویی  موضــوع 
درســت  مصــرف  و 
از  منابع، برجســته تر 
زمان های دیگر شــده 
و موضــوع مشــارکت 
عمومی برای گذر از تنش 
آبــی، حیاتی تر می شــود. 
فرصت هایــی نظیــر هفتــه 
نخســت تیرماه که با عنوان هفته 
صرفه جویی در مصــرف آب  نامگذاری 
شده، ظرفیت مناســبی برای جلب توجه ها 
و اقدامات در مســیر نجات آب در کل جامعه 

است. 
وی افزود: کشــور ما با محدودیت منابع آب 
روبرو بوده و بهره گیری صحیح از این نعمت 
الهی ضروری اســت؛ لذا آمــوزش و ترویج 
فرهنگ صحیــح مصــرف آب در جامعه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت آب و 
فاضالب استان نیز تالش می کند نگاه جامعه 

و مردم به موضوع حیاتی آب معطوف شود .
مدیــر دفتر روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجان شــرقی ادامــه داد: در 
این راســتا دفتر روابط عمومی ســعی دارد 
بــا بهره گیــری از همکاری هــای جمعی و 
مشارکت های همگانی به خصوص با استفاده 
از ظرفیت ها و توانمندی های ســازمان های 
مردم نهاد نســبت به فرهنگ سازی مصرف 

بهینه آب اقدام کند .
مهنــدس پورآقاجــان تصریــح کــرد: بــا 
هماهنگی های انجام شــده با صداوسیمای 
مرکز آذربایجان شــرقی مدیرعامل شرکت 
با حضور در برنامه های مختلف صداوســیما، 

نســبت به ارائه گزارش عملکرد و توصیه ها 
و راهکارهای صرفه جویــی در مصرف آب به 

شهروندان اقدام خواهد کرد .
وی اضافه کرد: پیام های آموزشی با موضوعات 
صرفه جویــی در مصرف آب بــه صورت بنر 
و پــالکارد، توزیع پوســترهای متنوع، دفتر 
نقاشــی، دفتــر یادداشــت، کتــاب قصه و 
بسته های فرهنگی در خصوص صرفه جویی و 
راه های مصرف صحیح آن در بین شهروندان 
و همچنین هماهنگی بــا ائمه محترم جمعه 
و جماعات اســتان برای تبییــن موضوعات 
مربوط بــه آب و اصالح الگــوی مصرف در 
نماز جمعه تمامی شــهرهای استان از دیگر 
فعالیت هایی اســت که در هفته صرفه جویی 

انجام خواهد شد.
مدیــر دفتر روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شــرقی تاکیــد کرد: با 
همکاری رســانه های مختلف و NGO ها در 
فضای مجازی و سطح شهر اقدام به انتشار و 
نصب بنر در 40 اتوبوس شهری، 12 ایستگاه 
اتوبوس، 100 بنر در نقاط مختلف شهر تبریز 
و همچنین طراحی و تولید موشــن گرافی، 
انیمیشــن، خبر، پوســتر، کلیپ کرده  ایم. 
همچنین برگزاری برنامه ها و مســابقه های 
افزایش سطح ســواد آبی همشــهری های 
عزیز در محالت پرتردد و شــلوغ تبریز و نیز 
همــکاری تنگاتنگ بــا آمــوزش و پرورش 
را خواهیم داشــت تا با اجــرای برنامه های 
مختلف، دانش آموزان را با مصرف بهینه آب 

آشنا سازیم.
مهندس پورآقاجان بر ضرورت اصالح الگوی 
مصرف بهینه آب تاکید کرد و از مردم خواست 
حتماً با مدیریت در مصرف آب، شرکت آب و 
فاضــالب را در تامین هرچــه بهتر آب یاری 

کنند.
مدیــر دفتر روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: 
در طول هفته صرفه جویــی در مصرف آب، 
پیام های صرفه جویی در قبوض مشــترکین 
درج و همچنیــن پیام هایــی بــا عناوین و 
موضوعات صرفه جویی از طریق سامانه پیام 
کوتاه به همکاران و خبرنــگاران و تعدادی از 

شهروندان ارسال خواهد شد .

سالن چندمنظوره 
شرکت آب 
و فاضالب 

آذربایجان شرقی 
افتتاح شد

به گــزارش روابــط عمومی با حضور معاون وزیر نیرو
فاضــالب  و  آب  شــرکت 
آذربایجــان شــرقی، دکتر 
حیدری در آیین افتتاح این 
سالن چندمنظوره با تاکید 
بــر همگانی شــدن ورزش 
در جامعــه گفــت: امکانات 
ورزشــی باید در اختیار همه 
مردم قــرار گیــرد. وی تغییر 
سبک زندگی و ورزش مستمر را 
دو راهکار برون رفت از فقر حرکتی 
عنوان کرد و گفت: بسیاری از مشکالت 
و نامالیماتی که در ما وجود دارد با ورزش 

برطرف می شود.
معاون حقوقی وزیر نیرو با اشاره به نقش ورزش در قوی 
شدن سیستم ایمنی بدن افزود: کارکنان صنعت آب و برق که 
بی وقفه و شبانه روزی به هموطنان خدمات رسانی می کنند، باید از نظر جسمی و روحی 

در سالمت باشند تا بتوانند این خدمات را به صورت موثر و کارآمد ارائه دهند.
دکتر حیدری با اشاره به زلزله خیزی و حوادث پذیر بودن کشور گفت: کشور ما به دلیل 
وسعت زیاد و شرایط اقلیمی گوناگون، همیشه تحت تاثیر بحران ها و حوادث طبیعی 
مختلفی بوده است و به دلیل اینکه در منطقه زلزله خیز قرار دارد، الزم است مدیران و 
دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران، پیش بینی های الزم برای رویارویی با حوادث را 

قبل از وقوع حادثه انجــام دهند و تجهیزات الزم و 
مورد نیاز مردم را برای زمان حوادث آماده کنند.

وی افزود: تراکم زیاد جمعیت و بافت فرسوده شهری 
در بســیاری از مناطق، کار امدادرســانی و کمک 
به بازماندگان حوادث را بســیار دشوار می کند و در 
این شــرایط برنامه ریزی برای پیشگیری و کاهش 
خسارت ناشــی از حوادث بســیار ضروری است. 
از جمله ایــن اقدامات، تجهیز و راه اندازی ســالن 

چندمنظوره شرکت آب و فاضالب استان است.
معاون وزیر نیرو، کاربری های این دست سالن ها را 

اتاق نگهداری تجهیزات، اتاق امداد و نجات، اتاق اورژانس، اتاق آتش نشانی و خدمات ایمنی، 
اتاق فرماندهی بحران، کالس های آموزشــی، اتاق اداری مدیریت پایگاه و ســالن ورزشی 

چندمنظوره دانست.
دبیر شورای مرکزی وزارت نیرو هم در این مراسم تاکید کرد: کارکردهای سالن چندمنظوره، 
مدیریت بحران در حوادث و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، اضطراری و امدادی به ساکنین 
محلی، استقرار تیم های معین استانی، ذخیره سازی اقالم کمک رسانی ارسالی برای توزیع 
مناسب و به موقع، اسکان اضطراری خانواده ها در حوادث کوچک و فرمان دهی حوادث در 

قالب شــبکه مدیریت بحران با توجه به وسایل و 
تجهیزات مرتبط با مرکز فرمان دهی استان 

است.
مالک حسین زاده ضمن قدردانی 

از زحمات همه دست اندرکاران 
ساخت و تجهیز سالن ورزشی 
چندمنظوره شــرکت آب و 
فاضالب بر استفاده از همه 
ظرفیت های این سالن تاکید 

کرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شــرقی 
نیز در سخنانی نیروی انسانی را 

سرمایه اصلی این شرکت دانست 
و گفت: ورزش عامل سالمتی جسم 

و روح اســت و تمام تالش ما در شرکت 
آب و فاضالب استان، آماده سازی این مجموعه 

ورزشی جهت تقویت روحیه و ایجاد نشاط و همدلی بین 
کارکنان بود.

مهندس خانی افزود: این ســالن در هشت  هزار مترمربع زمین و 
دوهزار مترمربع زیربنا برای رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال 
و تنیس روی میز، شطرنج، بدنسازی و آمادگی جسمانی افتتاح 
شد و در مواقع اضطراری به عنوان سالن بحران نیز از آن استفاده 

خواهد شد.
وی ادامه داد: این ســالن با در نظر گرفتــن دو کارکرد مدیریت 
بحران - در زمان بحران – وکاربری های آموزشــی و ورزشی در 
زمان عادی احداث شــده  و در شرایط عادی از فضای سرپوشیده 
این مجموعه هــا به عنوان ورزشــگاه های سرپوشــیده به ویژه 
ورزش های سالنی استفاده می شود که با برنامه  زمان بندی مورد 

استفاده شهروندان قرار می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان تصریح کرد: قسمت ورزشی 
شامل زمین ورزشی سرپوشیده، سالن بدنسازی، سرویس های 
بهداشتی، دوش، رختکن، سالن ورزش های هوازی، اتاق مدیریت 

ورزش و... است.
قسمت اداری که عمدتاً در مواقع بحران می تواند به فعالیت های 
مدیریــت بحــران اختصاص یابــد، دارای فضایی مشــتمل بر 
بخش های مدیریت، آتشنشــانی، امداد و نجات، اورژانس، همراه 

با انبارهای مربوطه است.
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مدیر آبفای کنگان به مناســبت هفته صرفه جویی آب 
در نشست با ائمه جمعه و جماعات شهرستان کنگان 
با تشــریح وضعیت تامین آب شرب اظهار داشت: ائمه 
جمعه و جماعــات نقش مهمی در آگاه ســازی مردم 
نسبت به بحران کم آبی و صرفه جویی دارند. از آنجا که 
ظرفیت خط انتقال آب در شرایط کنونی در این فصل 
گرم سال جوابگوی نیاز مردم به آب آشامیدنی نیست، 
الزم اســت فرهنگ صرفه جویی آب ترویج و نهادینه 

شود.
حســین غالمی رعایت صرفه جویــی و دقت در نحوه 
مصــرف، بــرای قدرشناســی از این نعمــت الهی را 
مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: اندکی از مشــترکین 

با دستکاری کنتور انشــعاب آب به صورت خالف آب 
برداشــت می کنند. با توجه به اینکه دین مبین اسالم 
و مراجع تقلید برداشــت آب غیرمجــاز را حرام اعالم 

کرده اند، الزم است در این خصوص اطالع رسانی شود.
مدیر آبفــای کنگان با بیان اینکه برخــی مراکز نیز به 
دستور خالف آب برداشــت می کنند، گفت: این مهم 
عالوه بر اینکه از نظر شــرعی پسندیده نیست، سبب 

تضییع اموال عمومی هم می شود.
وی استفاده از آب لوله کشــی در آبیاری مزارع و امور 
دام را خالف دانست و افزود: متاســفانه در تعدادی از 
روستاها برخی افراد از آب شــرب برای آبیاری فضای 
ســبز، امور دام و طیور و مزارع کشــاورزی اســتفاده 

می کنند که در صورت عدم همکاری در آینده نزدیک 
با بحران جدی این مایع حیاتی مواجه خواهیم شد.

مدیر آبفای کنگان آب شــبکه را تنهــا برای مصارف 
خانگی دانست و تاکید کرد: مشترکان حق استفاده از 
آب در فضای غیرشــرب را ندارند و متاسفانه مشاهده 
می شــود برخی مردم در ساخت وســاز و آبیاری باغ و 
واگذاری آب به امالک مجاور که فاقد انشعاب هستند، 
اقدام می کنند که خالف بوده و در صورت مشــاهده و 

گزارش مطابق مقررات برخورد می شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مساعدت ائمه جمعه 
و جماعات و مشــارکت مردم، تابستان را بدون بحران 

سپری کنیم.

مدیر آبفای کنگان در هفته صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد:
لزوم ترویج فرهنگ مدیریت و صرفه جویی آب برای گذر از تابستان توسط ائمه جمعه و جماعات

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر، عبدالعزیز عبداللهی با بیان اینکه 
تاکنون 132 کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا شده است، 
گفت: تعداد اشــتراک فاضالب در این شهر 14 هزار و 

200 مشترک است.
وی از پیگیری تهیه زمین برای ایجاد منهول پمپ محله 
کوی بسیجیان برای رفع گرفتگی انشعابات فاضالب به 
تعداد 85 مورد خبر داد و بیان کرد: امسال تاکنون بیش 

از 27 کیلومتر شبکه فاضالب گناوه شستشو شده است.

مدیر آبفای گناوه مرئی سازی، الیروبی و همسطح سازی 
منهول شبکه فاضالب به تعداد 140 دستگاه را از دیگر 
برنامه ها دانســت و تصریح کرد: در این مدت 35 فقره 

انشعاب فاضالب نصب شده است.
عبداللهی با اشــاره به تعویض 4 دســتگاه الکتروپمپ 
معیوب ایســتگاه فاضالب تصریح کــرد: الکتروپمپ با 
توان 75کیلووات برای رفع افت فشار آب اجرا شده است. 
همچنین توسعه شبکه توزیع آب و آبرسانی سیار مورد 

توجه ویژه قرار داشته است.

مدیر آبفای گناوه خبر داد:
شست و شوی بیش از 27 کیلومتر شبكه فاضالب گناوه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه اول تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی در مصرف 
آب نامگذاری شده است، اظهار داشت: سیاست های 
مصرف بهینه و مدیریت آب با همکاری دستگاه های 

مختلف و سازمان های مردم نهاد برگزار می شود.
ابوالحســن عالــی با اشــاره بــه نامگــذاری هفته 
صرفه جویی آب افزود: در روز چهارشنبه اول تیرماه به 
عنوان»بهره وری، مدیریت تقاضا و اقتصاد آب« ضمن 
تشــریح ارزش اقتصادی و استراتژیک آب و تاکید بر 
نگاه مدیریت تقاضا در آب برای آگاهی مردم به مقوله 
آب به عنوان یک کاالی اقتصادی کمیاب و نه کاالی 

مصرفی ارزان قیمت و بی پایان تبیین می شود.
روز دوم با نام »زنان، سبک زندگی، آموزه های دینی و 
تغییر رفتار مصرف آب« و سومین روز هفته با عنوان 
»مشــارکت مردمی، یاری گری آب محور و توســعه 
پایدار« نامگذاری شــده است که برنامه های مختلف 

تبیین و اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: 
برای روزهای دیگر این هفتــه عنوان های دیگری به 
ترتیب به نام »صنعت دانش بنیان، اشــتغال آفرینی 
و استفاده بهینه از آب و پســاب«، »رسانه، شفافیت 
اطالعات و مطالبه گــری مصرف بهینه آب«، »ارزش 
آب، انرژی و محیط زیســت در پایداری سرزمین« و 
»عدالت اجتماعــی، محرومیت زدایــی و بهره وری 

حداکثری منابع آب شرب« تعیین شده است.
عالی بیان کــرد: همچنین در این هفته قرار اســت 
رزمایش بزرگ صرفه جویی در مصــرف آب و برق با 
همکاری وزارت نیرو و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در تمامی استان ها اجرا شــود که در این رزمایش با 
هماهنگی تمامی دســتگاه های اجرایی، برنامه ها و 
اقدامات الزم برای کاهش مصرف آب و برق در طول 

تابستان به صورت عملیاتی تمرین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

در هفته صرفه جویی در مصرف آب در تمامی استان ها اجرا می شود؛
رزمایش صرفه جویی 

در مصرف آب و برق با همکاری وزارت نیرو 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ابوالحسن عالی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

استاندار بوشهر در بازدید از پروژه های آب شیرین کن استان:
آب شیرین کن 35هزار مترمكعبی بوشهر پاییز 

امسال بهره برداری می شود
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر، احمد 
محمدی  زاده روز پنجشــنبه در بازدید از پروژه  های آب شیرین کن استان بوشهر اظهار 
کرد: تجهیزات اجرای مابقی پروژه 35هزارمکعبی اکنون در کشور در حال ساخت است 

و بخشی نیز وارداتی بوده و در مرحله ترخیص از گمرک بوشهر است.
وی بیان کرد: از آب شیرین کن 17هزار مترمکعبی بوشهر نیز 10 هزار مترمکعب در هفته 

گذشته وارد مدار شده و مابقی نیز به زودی به بهره  برداری خواهد رسید.
محمدی زاده ادامه داد: آب شــیرین کن یادشده روند پیشــرفت مطلوبی دارد و به دلیل 
گرفتن آب در ساحل و از عمق کم، پروژه احداث آبگیر در دستور کار قرار دارد که با توجه 

به کمبود مکان با پیگیری معاون عمرانی مشکل کمبود زمین آن برطرف خواهد شد.
استاندار بوشهر گفت: هزینه شیرین سازی آب بسیار باالست و با توجه به کمبود آب سدها 
و همچنین کاهش آب چاه ها باید صرفه جویی آب در اولویت جدی هم اســتانی  ها باشد. 

همچنین با توجه به کمبود برق، هم استانی ها باید نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
محمدی زاده اظهار کرد: در موضوع برق بسیاری از صنایع کاهش برق داده شده و حتی 
کارخانه  های ســیمان نیز در نوبت  های 15روزه از مدار خارج می  شوند تا برق مورد نیاز 

بخش خانگی به نحو مطلوبی تامین شود.
وی گفت: کاهش ســاعت کار ادارات نیز با هدف تامین برق خانگی صورت گرفته است؛ 
بنابراین حداکثر صرفه جویی در مصرف آب و برق در شرایط سخت امسال باید در اولویت 
همگان قرار گیرد. کشور حدود 15هزار مگاوات برق کم دارد که عمده دلیل آن نیز این 
است که در طول 10 سال گذشته سرمایه  گذاری  های الزم به هر دلیلی انجام نشده است.

استاندار بوشــهر گفت: تا زمان تامین این کمبود برق که ســال ها طول می  کشد باید با 
صرفه جویی شرایطی فراهم کرد تا برق خانگی به صورت پایدار تامین شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر نیز در ادامه گفت: این استان امسال 
تابستان سختی به لحاظ کاهش ظرفیت منابع آبی در پیش دارد؛ چراکه امسال دومین 

سال پیاپی مواجهه با خشکسالی است.
ابوالحســن عالی افزود: به طور تقریبی 30 تا 40درصد تولید آب استان بوشهر از لحاظ 
حجمی تابع منابع آبی زیرزمینی و بارش هاســت و آب شیرین کن ها و کاهش هدررفت 

می تواند تاثیر خشکسالی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اکنون ظرفیت تولید آب از آب شیرین کن های استان بوشهر حدود 40هزار 
مترمکعب اســت که 10هزار مترمکعب آن به تازگی از محل آب شــیرین کن 17هزار 

مترمکعبی تامین شده است.
عالی افزود: در سایر شــهرهای استان از جمله ســیراف و وحدتیه آب شیرین کن هایی 
در حال اجراست. همچنین در شــهرهایی در حال انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی 
هســتیم که بهره   برداری از آنها 40 تا 45درصد نیاز آبی استان را در افق 25 سال آینده 

تامین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر خبر داد:

 10 هزار مترمكعب آب از 
تأسیسات آب شیرین کن 

به ظرفیت تولید آب استان 
بوشهر افزوده شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشــهر، ابوالحسن عالی با 
بیان اینکه تولید آب آشــامیدنی اســتان بوشهر 
از طریق آب شــیرین کن ها رو به افزایش اســت، 
خاطرنشــان کرد: با تاکید ویژه اســتاندار بوشهر،  
10هزار مترمکعب آب از تاسیسات آب شیرین کن 
به ظرفیت تولید آب اســتان بوشهر افزوده شد. در 
مجموع در افق طرح ،40 تا 45درصد آب شــرب 

استان از این تأسیسات تولید و تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای 4 منبع تأمین 
آب آشامیدنی شــامل ســد کوثر، خط آبرسانی 
کازرون، آب شــیرین کن و چاه های درون استانی 
اســت، افزود: در فصل گرما با افزایش مصرف آب 
مشکالتی ایجاد می شود که نیاز به مدیریت مصرف 

آب و صرفه جویی برای گذر از بحران دارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر 
بــا قدردانی از همکاری و مشــارکت مشــترکین 
آب در صرفه جویــی و مدیریت مصــرف تصریح 
کرد: اســتاندارد مصرف آب برای هر نفر 150 لیتر 
در شبانه روز تعیین شــده و مصرف بیش از آن به 
عنوان مازاد مصرف تلقی می شــود. براین اساس 
اگر در چارچوب الگوی تعیین شده حرکت کنیم، 
در تابستان مشکل و تنش آبی در استان نخواهیم 

داشت.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل آبفا شیراز: 

شرکت آب و فاضالب شیراز طی چند سال گذشته 
با انجام اقداماتی توانسته با کمترین تنش، فصول 

گرم سال را پشت سر بگذارد
رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز اظهار داشت: 
با عنایت به اینکه آب شــرب در رأس تمام نیازمندی های همشــهریان 
قراردارد، آبفا شیراز با در نظر گرفتن رســالت کاری خود، همه ساله باید 
آمادگی مقابله با تنش های کم آبی در فصول گرم ســال را با برنامه ریزی و 

اجرای پروژه های تعریف شده داشته باشد.
بهمن بهروزی خاطرنشــان کرد: استفاده از تجربیات ســال های قبل و 
مطالعات انجام گرفته جهت سال های آتی منتج به برنامه ریزی و در نهایت 
تعریف پروژه هایی شــده که امیدواریم با انجام آ نها بتوانیم به نحو احسن، 
امســال و ســال های آتی نیز به وظیفه خود که همان آبرسانی مطلوب به 

مشترکین شرکت است، عمل کنیم.
بهروزی گفت: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت )ع( ، قطب  توریستی و 
پزشکی، دارای آب وهوای نسبتًا متعادل است که این شرایط باعث مهاجرت 
فصلی می شود و جمعیت 2200000 نفری در فصول گرم به بیش از 2600000 

نفر می رسد.
وی افزود: همچنین با عنایت به رشــد انشعابات شهر شیراز طی سال های 
گذشته همواره بحث آبرسانی به این کالنشهر در فصول گرم با دشواری های 

زیاد و بعضًا با تنش هایی روبرو بوده است.
مدیرعامل آبفا شیراز اظهار داشت: در فصول گرم دو سال گذشته، به منظور 
رفع مشکالت آبرسانی و کمبود آب، شرکت آب و فاضالب شیراز، اقدامات 
مؤثری انجام داده که خوشبختانه موجب شــد آبرسانی با کمترین تنش 

صورت گیرد.
بهروزی خاطرنشــان کرد: نتیجه اقدامــات آبفا شــیراز، رضایتمندی 
شــهروندان از عملکرد این شــرکت و همچنین برگ زرینی در کارنامه 

حکمرانی آب در سطح کشور بود.
 رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز تصریح کرد: 
برای گذر از فصول گرم سال  1401 نیز پروژه های مرتبط با افزایش ظرفیت  
تأمین آب، ذخیره ســازی آب، انتقال آب، بهبود وضعیت توزیع، مدیریت 
فشــار شــبکه، افزایش پایداری ارائه خدمات، مدیریت تقاضا و مدیریت 

مصرف با اعتباری بالغ بر 6900 میلیارد ریال صورت گرفته است.
وی به پروژه های مرتبط با افزایش ظرفیت تأمین آب اشــاره کرد و گفت: 
حفاری چاه ها، تجهیز و راه اندازی چاه های جدیدالحفر، بهسازی و بازسازی 

چاه های خارج از مدار و مهندسی مجدد چاه ها انجام  شده است.
بهروزی اعمال روش های مدیریت مصرف در کنار اجرای پروژه های افزایش 
ظرفیت تولید را کاماًل مشهود دانســت و گفت: در این راستا شرکت آب و 
فاضالب شــیراز برنامه های مدیریت مصرف و پروژه های مرتبط با آن را در 

دستور کار خود قرار داده است .
این مقام مســئول در ادامه افزود: پروژه های مرتبط با مدیریت مصرف آب 
آبفا شیراز شــامل تبدیل انشعابات غیرمجاز، توســعه و بازسازی شبکه 
توزیع، تعویض کنتور، محدودیت خرید آب و ساخت وســاز، شناسایی و 
کنترل مصارف مشــترکین پرمصرف و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت 

مصرف می باشد.
رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل آبفا شیراز با اشاره به وضعیت روستاهای 

الحاقی به مجموعه آبفا شیراز گفت: شرایط آب و هوایی و رونق کسب وکار 
در شهر شــیراز موجب شکل گیری روســتاهای متعددی در حومه شهر 
شده  و این امر باعث رشــد جمعیت و لزوم افزایش خدمت رسانی در حوزه  

روستاها شده است.
بهروزی ابراز داشت: جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان باید مهم ترین 

مبحث خدماتی؛ یعنی آبرسانی در روستاها به نحو احسن انجام گیرد.
وی افزود: تعدادی از روستاها در ســال 9۸ تحویل آبفا شیراز شد و پس از 
ابالغ مصوبه ادغام آبفا روستایی و شهری، شــرکت آب و فاضالب شیراز 

اقدام به تحویل گیری سایر روستاهای حوزه شهرستان شیراز نمود.
 این مقام مسئول از اصالح ساختار ســازمانی و اصالح وضعیت تأسیسات 
آبرســانی در جهت بهبود عملکرد در حوزه تأمین آب شرب و بهداشتی 
روستاهای الحاقی خبر داد و گفت: در راســتای اصالح ساختار سازمانی، 
شــرکت تصمیم به راه اندازی ادارات مختلف در دهســتان ها نمود تا بعد 
مســافت جهت مراجعه مردم کاهش یابد و اقدامــات اولیه جهت تأمین 
ساختمان و استقرار نیروهای متخصص در محل های مربوطه را آغاز کرد که 

گام مؤثری در کاهش مراجعات مردمی و تسریع در حل مشکالت بود.
بهروزی افزود: در جهت اصالح وضعیت تأسیســات آبرسانی روستا، آبفا 
شیراز با توجه به وســعت و جمعیت هر دهســتان، نیازسنجی و اولویت 

اجرایی پروژه ها، برنامه ریزی و پروژه های مربوطه را به اجرا گذاشته است.
وی در مورد اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت آبرسانی روستاهای 
الحاقی گفت: بازسازی و توسعه شــبکه به طول 143.۸ کیلومتر، بازسازی 
و توســعه خط انتقال به طول 36.۷ کیلومتر، مخزن پیش ساخته 13 باب با 
حجم 9۷0 مترمکعب، 1000 مترمکعب مخزن بتنی، 2500 مترمکعب مخزن 
بتنی در حال ساخت، حفر 9 حلقه چاه و تجهیز و برق رسانی به ۷ حلقه چاه 
با هزینه بالغ بر 1۷20 میلیارد ریال از اقدامات انجام شده آبفا شیراز جهت 

بهبود وضعیت آبرسانی به روستاهای الحاقی است.

بهمن بهروزی، مدیرعامل آبفا شیراز: 
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اصالح شبکه های آبرسانی، حفر چاه و احداث مخازن 
ذخیره آب جدید در شهرستان فریدن به 100 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در نشســت 
شورای اداری شهرســتان فریدن که عصر پنجشنبه 
26خردادمــاه با حضور وزیر نیرو برگزار شــد، با بیان 
این مطلب گفت: میزان هدررفت آب در شــبکه های 
آبرسانی دو شهر و 28 روستای این شهرستان بیش از 

30درصد است.
اکبریان ادامه داد: 30 کیلومتر از شبکه های آبرسانی 

این شهرستان نیازمند بازسازی فوری است.
وی افزود: عالوه بر این، آب شرب مورد نیاز ساکنان 

چهار روستای این شهرستان به صورت سیار تامین 
می شود که امیدواریم در قالب طرح جهاد آبرسانی به 

آب شرب پایدار متصل شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تکمیل طرح فاضالب 
شــهر داران به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: 
مراحل اخذ ماده 23 و جذب اعتبارات دولتی اجرای طرح 

فاضالب شهر دامنه نیز در حال پیگیری است.

همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب، مانور بزرگ »مروجین مصرف بهینه آب« با 
رمز »یاابالفضل العباس« همزمان در 38 منطقه تحت پوشش آبفای استان اصفهان آغاز 

شد.
در این مانور حدود300 نفر از مروجین و بسیجیان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ملبس به کاله، کاور و کارت شناسایی عکس دار بر اساس دستورالعمل اجرایی در سطح 
معابر شهری و روستایی گشت زنی کرده و به مواردی همچون نصب پمپ مستقیم روی 
شبکه، شست وشوی معابر، نشــت کولر، آبیاری فضای سبز، پرسازی استخر، انشعابات 
غیرمجاز، شست وشــوی خودرو، شست وشــوی فرش و به طور کلی هرگونه هدررفت 

مشهود به مشترکین متخلف، پرمصرف یا سهل انگار تذکر می دهند.
مروجین فرهنــگ مصرف بهینه آب، همچنیــن با حضور در مکان هــای پرتردد نظیر 
ایستگاه های اتوبوس و مترو، محیط های آموزشی، مساجد، مصالهای نماز جمعه، پارک ها 
و فضاهای ســبز و... نســبت به آموزش چهره به چهره اقدام کرده و با توزیع بروشورهای 
آموزشی، شهروندان و روستاییان را در 100 شهر و 948 روستای تحت پوشش با روش های 

صرفه جویی در مصرف آب آشنا می کنند.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در مراســم آغاز مانور بزرگ مروجین مصرف 
بهینه آب گفت: میزان بارش در فصل بهار امســال نســبت به میانگین بلندمدت 95درصد 
کاهش یافته و وقوع خشکســالی های مســتمر در استان منجر به کاهش شــدید منابع آب 

زیرزمینی، خشکی چشمه ها و چاه های بسیاری در سطح استان شده است.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه با کاهش شدید منابع آبی، برخی از نیروگاه های برق آبی کشور 
از مدار بهره برداری خارج شــده اند، افزود: برای غلبه بر تبعات آثار ناشی از خشکسالی باید مصرف 

بهینه را در دستور کار قرار داد.
وی به لزوم کاهش مصرف برق ادارات در فصل تابســتان اشــاره کرد و اظهار داشت: ادارات باید در 
ساعات کاری 30درصد و بعد از ســاعات اداری تا 60درصد در مصرف برق خود صرفه جویی کرده و در 

ساعات اوج مصرف از دیزل ژنراتور استفاده کنند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش جداسازی شبکه آبیاری فضای 
سبز از آب شرب را ضروری دانست و اظهار داشــت: در حال حاضر شبکه آبیاری فضای سبز در همه 114 

شهر استان از شبکه آب شرب جدا شده و این امر همچنان باید ادامه یابد.
شیشه فروش به موضوع آبرســانی سیار به بیش از 300 روستا در سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: با مصرف 

بهینه آب می توان بستر تامین آب شرب پایدار روستاییان را فراهم کرد.
وی پیشنهاد داد برای تشویق مشترکان کم مصرف، بســته های حمایتی در قالب ارائه لوازم کاهنده مصرف در 

نظر گرفته شود.
در ادامه این مراسم، مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: ترویج مصرف بهینه آب در جامعه، مصداق بارز امر به 

معروف و نهی از منکر است و این مهم باید سرلوحه فعالیت همه کارکنان صنعت آب و فاضالب قرار گیرد.
حسین اکبریان افزود: ترویج و ترغیب افراد جامعه به مصرف بهینه آب باید با لحن بسیار آرام و محترمانه باشد زیرا 

رفتار مومنانه باعث جذب حداکثری افراد می شود.
وی با بیان اینکه مانور مروجین مصرف بهینه آب تا پایان تابستان به صورت ویژه و در طول سال به صورت روزانه 
ادامه خواهد داشت، گفت: نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه موجب مدیریت و کاهش مصرف آب در جامعه 

می شود که این امر در تامین و توزیع عادالنه آب در شهرها و روستاهای استان بسیار موثر است.
اکبریان افزود: باید با اتخاذ و ترویج راهکارهای فرهنگی، زمینه مصرف درســت آب در جامعه را بیش از پیش 

فراهم کنیم تا بتوانیم بر تبعات ناشی از خشکسالی در کشور غلبه کنیم.

در پنجمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت

   آغاز مانور بزرگ مروجین 
       مصرف بهینه آب آبفای 

          استان اصفهان

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

تکمیل طر ح های آب و 
فاضالب شهرستان چادگان 

به 492 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان از نیاز 492 میلیارد 
تومانی طرح های آب و فاضالب شهرســتان چادگان 

برای تکمیل و بهره برداری خبر داد.
حســین اکبریان که پنجشــنبه 26خردادماه در 
نشست شورای اداری شهرستان چادگان با حضور 
وزیر نیرو ســخن می گفت، افزود: طرح فاضالب 
چادگان 65درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در 
صورت تامین 220 میلیارد تومان اعتبار دیگر به 
بهره برداری می رسد. در صورت واگذاری زمین 
برای احداث تصفیه خانــه، عملیات اجرایی 
طرح فاضالب شهر رزوه نیز پس از اخذ مجوز 

ماده 23 آغاز خواهد شد.
وی در خصوص آبرســانی به روستاها نیز 
گفت: از 65 روســتای شهرستان چادگان، 
آب شرب ساکنان 22 روستا به صورت سیار 
تامین می شــود که در صورت تامین اعتبار 
1۷2 میلیارد تومانی، عملیات آبرســانی به 
این روستاها نیز در قالب طرح جهاد آبرسانی 

به 10 هزار روستای کشور آغاز می شود.
اکبریان در مورد آبرســانی به 22 روستای 

بخش چنارود نیز گفت: ایــن طرح 40درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و 100 میلیارد تومان 

اعتبار برای تکمیل آن نیاز است.

وزیر نیرو در جلسه شورای اداری چادگان خبر داد:
 اختصاص بیش از 200 میلیارد تومان 

برای تكمیل فاضالب این شهرستان
وزیر نیرو در جلسه شورای اداری شهرستان چادگان به تکمیل فاضالب این 
شهرستان اشاره و بیان کرد: اعتباری بیش از 200 میلیارد تومان برای تکمیل 

این طرح در نظر گرفته شده که از طریق شــرکت آبفا پیگیری می شود تا در 
اسرع وقت تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

علی اکبر محرابیان همچنین در این جلســه با بیان اینکه موضوع تامین آب 
شهرها و روستاهای این شهرستان بسیار مهم است، اظهار داشت: آبرسانی  به 

روستاهای این شهرستان در قالب طرح جهاد آبرســانی در دست اقدام بوده و 
بودجه ای نیز برای این طرح اختصاص داده شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد:
نیاز طرح های آبرسانی شهرستان فریدن 

به 100 میلیارد تومان اعتبار

حسین اکبریان
مدیرعامل آبفای استان اصفهان

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ســخنگوی آبفــای اســتان اصفهــان از آغــاز 
ویژه برنامه هــای هفته مدیریت مصرف آب ســال 

1401 خبر داد.
مهرداد خورسندی با بیان اینکه اول تا هفتم تیرماه 
هر سال به نام هفته مدیریت مصرف آب نامگذاری 
شــده اســت گفت: این برنامه ها در آســتانه فصل 
تابستان و با هدف حساس ســازی رسانه ها و افکار 
عمومی نســبت به موضوع صرفه جویی در مصرف 

آب و گذر از خشکسالی اجرا می شود.
وی از برگزاری مانور مروجین فرهنگ مصرف بهینه 
آب به عنوان یکی از برنامه های شــاخص این هفته 
نام برد و گفــت: در این مانور که تا پایان تابســتان 
ادامه خواهد داشــت، حدود 300 نفر از کارکنان و 
بسیجیان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
گشت زنی در سطح 100 شهر و 948 روستای تحت 
پوشش، عالوه بر آموزش چهره به چهره شهروندان 
و روستاییان، نســبت به هدررفت مشــهود نظیر 
سرریز تانکرهای ذخیره و کولرهای آبی و همچنین 
مصرف بی رویه آب به مشــترکین پرمصرف تذکر 

می دهند.
مدیــر روابط عمومــی و آموزش همگانــی آبفای 
استان اصفهان همچنین از نصب 190 بنر با هدف 
آگاهی بخشــی و باال بردن ســطح دانش عمومی 

نســبت به محدودیت منابع 
آبی در مناطق پرتردد شهرها 
و روســتاهای تحت پوشــش 

خبر داد و گفــت: در طول این 
هفته همچنین 1300 پوســتر 

در اتوبوس هــای شــرکت واحد، 
ایستگاه های مترو و ورودی ادارات 

اســتان نصــب و 5000 بروشــور 
آموزشــی بیــن مشــترکین توزیع 

می شود.
برپایی میز خدمــت در مصالهای نماز 

جمعه، ســخنرانی مدیران آبفای مناطق 
خودگردان قبل از خطبه های نماز جمعه، 

برگزاری ویژه برنامه »سه شــنبه های آبی« 
در 38 روســتای منتخب و »سه شــنبه های 

شــادابی« با همکاری کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان در مراکز 

تحت پوشش، برگزاری نخستین دوره مسابقات 
فوتبال »جام حامیــان آب« ویــژه نونهاالن در 

شهر جدید بهارســتان، برگزاری مسابقات کاراته 
نوجوانان و انتشــار 14 پوســتر و تیزر در فضای 
مجازی از دیگر برنامه هــای هفته مدیریت مصرف 

آب سال 1401 است.

همزمان با هفته صرفه جویی 
در مصرف آب و به همت آبفای استان اصفهان صورت گرفت
آغاز تبلیغات محیطی و ویژه برنامه های 
هفته مدیریت مصرف آب سال 1401

35کیلومتر از شبكه توزیع آب بازسازی 
شد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمان از 
بازســازی 35 کیلومتر از شــبکه فرســوده شــهری و 

روستایی طی دو ماه اخیر خبر داد.
علیرضا عبدیان با اشــاره به توسعه 30کیلومتری شبکه 
توزیع آب در سطح استان خاطرنشان کرد: 15 کیلومتر 
از خط انتقال در بخش شــهری و روستایی توسعه یافته 
و 12 کیلومتر از خط انتقال در بخش روستایی بازسازی 

شده است.
وی تصریح کرد: نیاز آبی در سطح استان 13هزار و 824 
لیتر بر ثانیه اســت که از این عدد 10هزار و 185 لیتر بر 
ثانیه در بخش شــهری و 3هــزار و 639 لیتر بر ثانیه در 

بخش روستایی نیاز آبی داریم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمان 
خاطرنشان کرد: حداکثر توان تولید قابل برداشت آب در 
اســتان11 هزار و 315 لیتر بر ثانیه بوده و میزان کمبود 
آب در اســتان 2 هزار و 509 لیتر بر ثانیه است که از این 
مقدار هزار و 811 لیتر بر ثانیه در بخش شــهری و 698 

لیتر بر ثانیه در بخش روستایی کمبود آب وجود دارد.

مشكالت تامین آب بم و فهرج بررسی 
شد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان در 
جلســه ای با حضور فرمانداران بم و فهرج، مشــکالت 

تامین آب این دو شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمان، در این جلسه بر استفاده از ظرفیت های موجود 
در حل مشکالت، اجاره چاه و آبرسانی سیار در تابستان 
جاری و برنامه ریزی منظم برای تابســتان آینده تاکید 

شد.
همکاری شــورای تامین با شــرکت آبفا از دیگر موارد 

مطرح شده در این جلسه بود.

حضور مدیرعامل شرکت آبفا استان 
کرمان در نماز جمعه شهر کرمان

همزمان با ســومین روز از هفته صرفه جویی در مصرف 
آب، مهندس عبدیان، مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان 
کرمان در نماز جمعه این هفته شهر کرمان شرکت کرد و 
پاسخگوی سواالت شهروندان در زمینه وضعیت تامین 

آب این شهر بود.
همچنین با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و لزوم 
مشــارکت و همراهی مردم در جهــت مدیریت تقاضا و 
مصرف بهینه، به منظور فرهنگ سازی و جلب مشارکت 
همگانی برای گذر بی تنش از شــرایط ســخت روزها و 
ماه های آینده؛ به ویــژه فصل گرم تابســتان، طراحی، 
چاپ و تهیه بیلبورد، بنر و پالکاردهای هشدار کم آبی و 
صرفه جویی در مصرف آب در دستور کار روابط عمومی 
شرکت آبفا اســتان کرمان قرار دارد.  در همین راستا در 
نماز جمعه این هفته شــهر کرمان، عالوه بر نصب بنر، 
تعدادی تراکت و کتاب در زمینه صرفه جویی در مصرف 

آب بین شرکت کنندگان در نماز جمعه توزیع شد.

طرح آبرسانی به اداره زندان شهرستان 
منوجان به بهره برداری رسید

طرح آبرسانی پایدار به اداره زندان شهرستان منوجان به 
بهره برداری رسید.

به گزارش  روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمان، قنبر زارعــی مدیر امور آبفا منوجــان در آیین 
افتتاح این طرح گفت: در این طرح جهت آبرسانی پایدار 
به اداره زندان بیــش از ۱۲۰۰متر لوله پلی اتیلن و نصب 
شیرآالت خاص انجام شد و مشکل کم آبی اداره زندان و 

ساکنین محدوده اطراف آن با اجرای این طرح رفع شد.

طرح آبرسانی به 29 روستا در بافت 
کلنگ زنی شد

طرح آبرسانی به 29 روستای بافت با حضور مدیرعامل 
شرکت آبفا استان کرمان، فرماندار، امام جمعه و فرمانده 

سپاه این شهرستان کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان کرمان، 
علیرضا عبدیان در ایــن خصوص گفت: ایــن پروژه با 
مشارکت ناحیه بســیج مقاومت شهرستان بافت انجام 
می شود و شــامل 35کیلومتر لوله گذاری و ساخت 90 

حوضچه شیرآالت و اتصاالت است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمان تصریح 
کرد: برای آبرســانی به روســتاها در این طــرح 7 باب 
مخزن با حجم 700 مترمکعب احداث و 3 دهنه چشمه 

بهسازی می شود.
وی اعتبار این طرح را 15 میلیــارد تومان عنوان کرد و 
افزود: با اجرای این پروژه تعداد 29 روستا در شهرستان 
بافت از نعمت آب آشــامیدنی ســالم و پایدار برخوردار 

می شوند.

نخستین جلسه  کمیته بحران و پدافند 
غیرعامل شرکت آبفا استان کرمان 

برگزار شد
نخستین جلسه  کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
آبفا اســتان کرمان پــس از یکپارچه ســازی با حضور 

مدیرعامل و اعضای جدید این کمیته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان کرمان، 
علیرضا عبدیان به نقش مهم کمیته بحران اشاره کرد و 
افزود: بحث بحران با حساسیت بسیاری پیگیری می شود 
و ما هم در شرکت آب و فاضالب باید با همان حساسیت 

کار را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: جلسات بحران باید به صورت منظم برگزار 
شوند و همه اعضا نیز در جلســه حضور یابند و جلسات 

براساس دستورالعمل جلو رود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمان تصریح 
کرد: نخســت موضوع دیزل ژنراتور دنبال شــود و این 
موضوع برای هر شهرستان نیز پیگیری شود. سپس یک 
تیم بحران تمام عیار با نیروی انسانی و تجهیزات فراهم 
و معین ها تعیین شود و جلســات کمیته بحران به طور 

منظم برگزار شوند.

چکیده  عملکرد شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
در سه ماهه اول سال 1401

علیرضا عبدیان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
مشهد در خصوص فعالیت مروجان 
مصرف بهینه آب در شــهر مشهد 
گفــت: در حــوزه فرهنگســازی 
مدیریــت مصرف، این شــرکت از 
سال های گذشته اقدام به راه اندازی 
گروه مروجان مصــرف بهینه آب 
کرده اســت. این گروه با برگزاری 
دوره های آموزشــی و بازدیدهای 
میدانی در رده  های مختلف سنی، 
فعالیت های فرهنگــی برای ترویج 
مدیریت مصــرف آب را عملیاتی 
کرده و حضوری فعاالنه و اثربخش 

در سطح شهرستان مشهد دارد.
 بــه گــزارش روابط عمومــی آبفا 
مشهد، حسین اسماعیلیان اظهار 
داشت: مروجان در مناطق شهری 
و روســتایی و فضــای مجــازی 
برنامه های مختلفی برای باال بردن 
ســطح آگاهی مــردم در خصوص 
وضعیــت آب و مدیریت مصرف در 

دستور کار دارند.
وی دربــاره اهــم فعالیت های این 
گروه گفت: برگــزاری کالس های 
آموزشــی مصــرف بهینــه آب، 
رســیدگی به شــکایات آبریزی، 
گشــت های میدانی آب و برگزاری 
نمایشگاه عکس مرتبط با مدیریت 
مصــرف در ادارات از مهمتریــن 
اقدامــات گــروه مروجین مصرف 

بهینه آب است. 
اسماعیلیان با اشــاره به رسیدگی 
به شــکایات توســط این گروه در 
خصوص آبریــزی بیان کــرد: در 
بخش شــکایات حوزه آب، ســال 
گذشته به 306 شــکایت آبریزی 
توســط مروجان آب رســیدگی 
شــد که 195 مــورد آن مربوط به 

شست وشوی محوطه ها بود. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
در فضای مجــازی نیــز اقدامات 

شنبه

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی درمصرف آب و برق گرامی باد 
آب لبخند زندگی     # مصرف_هوشمند

)شنبه 1401.4.4(

شنبه
یك

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی درمصرف آب و برق گرامی باد 
آب لبخند زندگی     # مصرف_هوشمند

)یکشنبه 1401.4.5(

دوشنبه

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی درمصرف آب و برق گرامی باد 
آب لبخند زندگی     # مصرف_هوشمند

)دوشنبه 1401.4.6(

به
شن

ار 
چه

)چهارشنبه 1401.4.1(

بهره وری، مدیریت تقاضا و اقتصاد آب

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی درمصرف آب و برق گرامی باد 
آب لبخند زندگی     # مصرف_هوشمند

سه شنبه

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی درمصرف آب و برق گرامی باد 
آب لبخند زندگی     # مصرف_هوشمند

)سه شنبه 1401.4.7(

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

دغدغه تامین آب شرب در تابستان 
با 95درصد خشکسالی دشت مشهد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، تأمین آب شرب؛ 
به خصوص در تابستان را از دغدغه های اصلی این شرکت 
بیان کرده و اظهار داشت: شدت خشکسالی سال گذشته 
و امسال در 80 سال گذشته ســابقه نداشته و کل حوزه 

شهرستان مشهد در وضعیت خشکسالی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی آبفا مشــهد، مهندس حسین 
اسماعیلیان افزود: سال گذشته بدترین وضعیت بارندگی 
در استان و بویژه در دشت مشهد به ثبت رسید و کماکان 

به رغم بهبود نسبی بارندگی ها در بهار امسال، همچنان 
با کاهش 22درصدی بارندگی نسبت به دوره بلندمدت 
مواجه هستیم و 95درصد گســتره دشت مشهد درگیر 

خشکسالی است. 
وی اضافه کرد: هم اکنــون تنها حدود 26درصد از حجم 
ذخیره سدهای مشهد آب دارد و این رقم نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش 35درصدی داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد ادامه داد: در 
وضعیت خشکسالی اگر برنامه ریزی مناسبی برای تأمین 
آب وجود نداشته باشــد، در آینده دچار مشکل خواهیم 
شــد. بیش از 50درصد آب مشهد از طریق سدها تأمین 
می شود و وضعیت بارندگی و خشکسالی، تأثیر مستقیم 
و سریعی بر حجم ذخایر آب ســدها می گذارد و این در 
شرایطی اســت که بیش از 98درصد گســتره مشهد و 

95درصد گستره استان گرفتار خشکسالی است.
وی تصریح کــرد: نیاز آبی مشــهد از 500 حلقه چاه، 2 
رشته قنات، یک چشمه و سدهای دوستی، کارده، طرق 
و ارداک تأمین می شود و بر این اساس این شهر عمدتاً به 

منابع آب سطحی وابسته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشــهد اضافه کرد: با 
افزایش دما، میزان مصــرف آب و تبخیر آن نیز افزایش 
می یابد و این مهم چالش کم آبی را مضاعف می کند که بر 

این اساس پیش بینی می شود در تابستان امسال هشت 
درصد افزایش مصرف نسبت به سال قبل ثبت شود.

 مهندس اســماعیلیان تأکید کرد: مدیریت مصرف از 
مهمترین و در دســترس ترین راهکارهــا برای عبور از 
شرایط تنش آبی اســت و با کاهش 10 تا 15درصدی 
مصــرف روزانه آب و اجــرای برنامه هــای تأمین آب، 
می توان شرایطی را رقم زد که نیازی به جیره بندی آب 

نباشد. 
وی خاطرنشان کرد: متوسط مصرف آب برای مشترک 
خانگی حدود 120 لیتر در روز است و این میزان مصرف 
بدون وارد آمدن آسیب به شرایط بهداشتی و سالمت، 
تا 70 لیتر در روز قابل کاهش اســت؛ لذا مشترکان با 
مساعدت در مدیریت مصرف، کمک مهمی به عبور از 

تابستان بدون جیره بندی آب خواهند داشت.
مهندس اسماعیلیان با بیان اینکه جیره بندی بدترین 
ســناریو وزارت نیرو و شــرکت آب و فاضالب مشهد 
اســت، اظهار کرد: این کار نه تنها باعث کاهش مصرف 
نمی شود، بلکه منجر به وارد آمدن آسیب به تاسیسات 
نیز می شــود؛ بنابراین همه تالش خواهیم کرد تا وارد 

این مرحله نشویم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشــهد ادامه داد: در 
حوزه مدیریت تولید و توزیع نیز سال گذشته برنامه های 
خوبی در دستور کار این شرکت قرار گرفت که بخشی 
از آن استانی و بخشی ملی است. سعی بر این است که با 
مدیریت تأمین آب از منابع مختلف، میزان ذخایر سدها 
مدیریت شود تا در شرایط بحرانی از حجم ذخیره سدها 
استفاده بیشتری صورت گیرد. همچنین پروژه اجرای 
خطوط جمع آوری آب شــرب چاه های مشهد نیز در 
دست اجراست که با تکمیل این طرح، میزان تأمین آب 

مشهد، 900 لیتر در ثانیه افزایش می یابد. 

مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد:

حضور اثربخش 
گروه مروجین فرهنگ 

مصرف بهینه آب 
در سطح شهرستان 

مشهد 

فرهنگسازی مدیریت مصرف آب محتوایی است و این گروه در 
تولید محتواهای اثرگذار فعال است. 

اســماعیلیان ادامه داد: همکاری با شــهرداری مشهد در قالب 
برند طرح »مشهد، شهر دوســتدار آب«، مراجعه به ادارات در 
سطح شهر مشــهد با هدف آموزش مدیریت مصرف بهینه آب 
و ارائه گواهی حضور در کالس به شــرکت کنندگان در ادارات 
ذیربط، برگزاری مســابقه از طریق دریافت شــماره اشتراک 
شرکت کنندگان ادارات به منظور بررسی وضعیت مصرف آب 
نسبت به مصرف دوره مشابه در ســال گذشته و اعطای جوایز 
بــه برندگان خوش مصــرف و چاپ کتاب مرتبــط با مدیریت 
مصرف برای توزیــع در کالس های اوقات فراغت دانش آموزان، 
فرهنگسراها، پایگاه های بســیج و مساجد از دیگر اقدامات این 

بخش است.
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وزیر نیرو کــه در قالب ســفر رئیس 
جمهــور و جمعی از اعضــای هیئت 
دولت به خراسان شــمالی سفر کرده 
است، در ابتدای ســفر در شهرستان 
فاروج حاضر شــد و به مقام شــامخ 
شهدای این شهرســتان ادای احترام 

کرد.
مهندس محرابیان در این آیین، ضمن 
نثار گل و قرائــت فاتحه با آرمان های 

واالی شهدا تجدید میثاق کرد.

به گــزارش خبرنگار شــرکت آب و 
فاضالب خراسان شــمالی، حضور در 
جلسه شــورای اداری این شهرستان 
و دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار 
از دیگر برنامه های وزیر نیرو، نماینده 
تام االختیار رئیس جمهور در فاروج در 
ســفر هیئت دولت به استان گنجینه 
فرهنگ هاست. مهندس محرابیان در 
ادامه برنامه های خود به شهرســتان 

شیروان نیز سفر خواهد کرد.

امام جمعه فاروج در مالقات عمومی وزیر نیرو با مردم این 
شهرستان، خداشناسی، دشمن شناسی و شناخت محل 
اقامت را از مهم ترین انواع شــناخت برای مومن دانست و 
تصریح کرد: مســئوالن با شناخت این حوزه ها می توانند 

مشکالت کشور را بهتر و سریع تر حل کنند.
حجت االسالم نوروزی با اشاره به شناخت کامل آیت اهلل 
رئیسی از این شهرستان اظهار کرد: قدردان حضور وزیر 
محترم نیرو به عنوان نماینده دولت در شهرستان فاروج 

هستیم و به ایشان خیر مقدم عرض می کنیم.
وی افزود: فاروج شهرســتانی با ظرفیت های بزرگ است 
که در همین راستا درخواســت هایمان را تقدیم هیئت 

دولت کرده ایم که امیدواریم رسیدگی شود.
نوروزی اضافه کرد: از مسائل تحریم ها، مشکالت و فشار 
استکبار به کشور اطالع داریم و از رئیس جمهور محترم 
درخواست داریم در توزیع امکانات، عدالت را رعایت کنند 

که البته این را وعده صادق ایشان می دانیم.
فرماندار شهرستان فاروج در شــورای اداری شهرستان 
فاروج نیز وزیر نیــرو را از وزرای انقالبی و جهادی دولت 

خواند و تصریح کرد: فاروج در دو دوره باالترین مشارکت 
را در انتخابات ریاست جمهوری داشت و بیشترین درصد 
آرا را به آیت اهلل رئیسی داده اســت که به این آمار افتخار 

می کنیم.
فرزانــه بــر تغییــر نگرش ها نســبت بــه محرومیت 
شهرستان های استان تاکید و اظهار کرد: برخالف بعضی 
باورها، در بسیاری از شاخص ها شهرستان فاروج نسبت به 

میانگین استان عقب است و رتبه های آخر را دارد.
وی با اشــاره به اینکه به پروژه های بــا بیش از 50درصد 
پیشرفت شهرستان در مرکز اســتان توسط نمایندگان 
رئیــس جمهور پرداخته شــده اســت، افزود: بناســت 
پروژه هــای باالی 50درصد در کمتر از دو ســال تکمیل 

شده و به پایان برسد.
نماینده عالی دولت در فاروج خبر خوشــی نیز به مردم 
و صاحبان صنایــع این شهرســتان داد و تصریح کرد: با 
مساعدت وزیر محترم نیرو امروز مصوبه ساخت پست برق 
شهرک صنعتی فاروج با اعتبار 66 میلیارد تومان در مرکز 

استان امضا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب خراسان 
شمالي، سید ابراهیم رئیسی در بین اقشار مردم بجنورد 
با اشاره به استفاده از آب شرب در صنعت پتروشیمی 
خراســان گفت: باید حداکثر تا پایان سال جاری آب 
شرب و کشاورزی که اکنون پتروشیمی از آن استفاده 
می کند، در اختیار مردم قرار گیرد. این شرکت برکات 
زیادی برای استان دارد، اما ضرورتی ندارد از آب شرب 
در آن اســتفاده شود؛ بلکه باید از پســاب بهره گرفته 

شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: حداکثر تا پایان سال جاری 
ظرفیت ها فراهم شــود که آب شــرب و کشاورزی که 
اکنون پتروشیمی اســتفاده می کند، در اختیار مردم 

قرار گیرد.

در شــورای اداری فــاروج نیز که با حضــور وزیر نیرو 
برگزار شــد، پس از صحبت های امام جمعه، نماینده 
مردم شهرستان های فاروج و قوچان و نیز فرماندار این 
شهرستان، شهردار و نماینده ورزش و جوانان مسائلی 

را مطرح کردند.

شهردار فاروج در این نشست با اشاره به مطالبات 100 
میلیارد تومانی این شــهرداری از دستگاه های دولتی 
اظهار کرد: از نماینده هیئت دولت درخواست داریم در 
این راســتا  و با توجه به اینکه دستگاه های شهرستان 
قادر به پرداخت بدهی شــان به شــهرداری نیستند، 

مساعدت کنند.
گل محمدی نبود کمربندی در این شهرســتان و عدم 
تصویب طرح تفضیلی شهر فاروج را از دیگر مشکالت 
شــهرداری ذکر و اضافه کرد: در حــوزه ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری، کارخانه سنگ شکن و تولید 
فرآورده های بتنی با کلیه تاسیسات در این شهر ایجاد 
شــده، اما مجوز حفر چاه برای تامین آب طرح صادر 

نمی شود.
نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان فاروج نیز در 
این نشســت، نبود زمین چمن مناسب، عدم تکمیل 
گود کشــتی با چوخه امام مرشــد و نبود زیرساخت و 
سالن تخصصی برای رشته وزنه برداری را از مشکالت 
عمده ورزش این شهرســتان برشــمرد. وی فاروج را 

قطب وزنه برداری خراسان شمالی ذکر کرد.

وزیر نیرو در جلسه شورای اداری و نشست با نمایندگان 
اقشار مختلف شهرستان فاروج اظهار کرد: هدف دولت 
از ســفرهای اســتانی، رعایت عدالت در توزیع منابع و 
اعتبارات برای برطرف کردن مشکالت اقصی نقاط کشور 
است. به گفته مهندس علی اکبر محرابیان، سفر هیئت 
دولت به خراسان شمالی، بیست و ششمین سفر دولت 

مردمی و انقالبی در یک سال گذشته است.
وزیر نیرو در این نشست از شهرســتان فاروج به عنوان 
»دارالعلمــا« با مردمی قهرمان یاد کــرد و با بیان اینکه 
مردم این خطه در دفــاع از ارزش ها و آرمان های انقالب 
نقش برجســته و ممتازی دارند، خاطرنشان کرد: فاروج 
زادگاه فقیه عالم و دانشمند »آقانجفی قوچانی« صاحب 
اثر سیاحت شــرق و سیاحت غرب و شــهری پرافتخار 

است.
نماینده رئیس جمهور در این ســفر اظهار کرد: با وجود 

مضیقه مالی که در کشور وجود دارد، مصوبات سفرهای 
استانی به خوبی پیش رفته و اعتبارات به موقع پرداخت 

شده است.
وی اولویت طرح های سفر هیئت دولت را تعیین تکلیف 
و تکمیل طرح های نیمه تمام اعالم و تصریح کرد: امروز 
صنعت، دیگر مختص نقاط خاصی از کشور یا فقط مراکز 
استان ها نیست و باید تمام شهرســتان ها از مواهب آن 
برخوردار شوند که شــهرک های صنعتی نیز در همین 
راستا ایجاد شــده اند و تالش خواهیم کرد تا مشکالت 
موجود شهرک های صنعتی را رفع و زیرساخت ها را مهیا 

کنیم.
مقام عالی وزارت نیــرو افزود: در همین راســتا، امروز 
تفاهم نامه ســاخت پســت توزیع برق شهرک صنعتی 
فاروج با 66 میلیارد تومان اعتبار امضا و عملیات اجرایی 

آن آغاز خواهد شد.

محرابیان به بحث رفع تنش آبی که از مطالبات مسئوالن 
فاروج بود نیز اشــاره و اضافه کرد: در این خصوص بدون 
اتالف زمان و از محل اعتبارات رفع تنش، هر مشــکلی 
در شهر و روستاهای فاروج باشــد با همکاری گروه های 

جهادی رفع خواهد شد.
وی به مطالبات نمایندگان کشاورزان نیز اشاره و اضافه 
کرد: بخش اعظمی از مطالبات کشــاورزان اســتان در 
جلســات دیده شــده و مصوبات اجرایی به زودی ابالغ 

خواهد شد.
نماینده رئیس جمهــور در رابطه با حریم ها نیز مطالبی 
ارائه و اظهار کــرد: حریم ها همچون حریــم خط گاز و 
رودخانه ها جزو قوانین کشور هســتند و رعایت آنها در 
جهت حفظ ایمنی و یک زندگی ارزشمند و سالم الزامی 

است.

گزارش شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی از سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به این استان

در سفر وزیر نیرو به شهرستان فاروج انجام شد
 دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار و حضور در جلسه شورای اداری فاروج

امام جمعه شهرستان فاروج: 
خواستار عدالت در توزیع امكانات هستیم

رئیس جمهور در جمع مردم بجنورد تاکید کرد؛
آب شرب مورد استفاده در صنعت پتروشیمی در اختیار مردم و کشاورزان قرار گیرد

وزیر نیرو در فاروج:
هدف دولت از سفرهای استانی، رعایت عدالت در توزیع منابع و اعتبارات است

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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گونه کــه پیش 

بینی می شد وضعیت بارش 
ها در سال آبی جاری) مهر 1400 تا مهر 

1401 (تاکنون امیــدوار کننده و رضایت بخش نبوده 
و بارش قابل توجهی در 37 دشت اســتان پهناور خراسان رضوی 

که منجر به تقویت ســفره های آب زیر زمینی شــود رخ نداده است و متاسفانه 
خشکسالی برای ســالی دیگر همچنان مهمان ناخوانده شــهرها و روستاها خواهد بود. سیر 

کاهش نزوالت آسمانی در چند ســال گذشته منابع آب زیر زمینی استان خراســان رضوی را به عنوان 
مهمترین عامل تامین آب شرب با افت شدید و کســری مخزن مواجه کرده به گونه ای که تعداد زیادی از روستاها در 

نتیجه کاهش بارش های ناشی از تغییرات اقلیمی با تانکر سیار آبرسانی می شوند و در برخی شهرها عاوه بر کمبود ، کیفیت آب نیز 
دچار مشکل شده است.

پاییز و زمستان 1400 در حالی پشت سر گذاشته شد که آمارها از بارش بسیار اندک حکایت دارد و در بهار1401 هم به واسطه گرمای 
زود رس که در برخی مناطق به 30 درجه سانتیگراد رسیده است ، مصرف آب توسط مشترکان افزایش یافت به گونه ای که در ابتدای 

شروع تابستان تعدادی از شهرها و روستاها با کمبود و قطع آب مواجه شدند.
آبفا خراسان رضوی برای گذر از تنش آبی 1401 اقدام به تدوین برنامه تامین آب پایدار شهرها و روستاهای استان کرده است با این 
حال در کنار اقدامات فوری و اهداف و سیاست های معمول و همیشگی آبفا در راستای آبرسانی کمی و کیفی ، مصرف کنندگان 
نیز الزم  است با مدیریت و پرهیز از استفاده های غیر ضرور همانند ســال گذشته این شرکت را برای گذر از ماه و روزهای گرم 

پیش رو یاری دهند.
باید یاد آورشویم استفاده از آب شرب در برخی روستاهای استان برای دام و آبیاری باغات روند مصرف سرانه را بیش از 40 

درصد افزایش داده و فشار مضاعفی را متوجه سفره های زیرزمینی نیمه جان استان کرده است ، این چالش نیز در مناطق 
شهری به گونه ای دیگر و در قالب شستشوی حیاط و خودرو و سایر مصارف غیر ضرور خودنمایی می کند.

مشکالت ناشی از شیوع کرونا ویروس هم که تقریبا از اواخر سال 98 میهمان ناخوانده شهرها و روستاهای استان شد 
نیز به معضالت  تامین آب شرب دامن زد چرا که مهمترین راه مقابله با این بیماری شستشوی مداوم دست ها است..
شــرکت های آبفا برای گذر از تنش آبی 1401 و مقابله با این فرهنگ مصرف نادرست آب اقدام به برگزاری چند 
نشست  و تدوین  برنامه های فرهنگی ترویح مصرف درســت آب کرده  که از طریق دفترروابط عمومی و آموزش 

همگانی عملیاتی به شرکت های تبصره دو و امورها تابعه سطح استان ابالغ شده است.
برگزاری جنگ شادی در اماکن عمومی ، تشکیل نشست های تخصصی و غیر تخصصی ، آموزش روش های 

مصرف بهینه آب حتی به صورت چهره به چهره و نیز حضور کارشناسان در مراکز آموزشی ، تبیین وضعیت 
موجود در مراسم نماز جمعه و پخش برنامه های متنوع از صدا و سیما از جمله این برنامه هایی است که در 

هفته صرفه جویی در مصرف آب )هفته اول تیرماه( عملیاتی می شود.

آبفای خراسان رضوی برگزار کرد

37 برنامه آبفا خراسان رضوی برای گذر از تابستان گرم و کم آب 1401

سید ابراهیم علوی

رئیس هیات مدیره 

ومدیرعامل 

شرکت آب وفاضالب 

خراسان رضوی

اقدامات اداره آموزش همگانی دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب وفاضالب استان خراسان رضوی

1-تبلیغات محیطی از طریق تلویزیون شهری . بیلبورد. استندوبنر. جایگاه ها و بدنه اتوبوس های شهری در 
سطح تعدادی از شهرهای استان

2-دیدار مدیران عامل شرکت های تبصره دو  ومدیران امورهای تابعه با ائمه جمعه ،  فرمانداران ،  بخشداران ،  
اعضای شوراها ی اسالمی شهر ، شهردار،  دادگستری وتوصیه و تاکید بر روشهای بهینه سازی مصرف آب 

3-سخنرانی مدیران عامل ومدیران  امورها به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه  طی تابستان وتوزیع 
بروشور ونصب بنرهای مرتبط با فرهنگ سازی 

4- تشکیل میز خدمت در حاشیه نماز جمعه و پاسخگوئی به نمازگزاران 
5- ارسال پیام های مدیریت مصرف به سایر  ادارات سطح شهرستان های استان  

6- مکاتبه با تعدادی از شهرداری ها و ارائه راهکارههای کاهش مصرف آب 
7- اطالع رسانی موشن گراف وانیمیشن واینفوگراف ها در کلیه شبکه های مجازی و اجتماعی در سطح استان 

8- برگزاری نشست های خبری با اصحاب رسانه 
9- انتشار پیامک های آموزشی مدیریت مصرف آب  در سامانه های پیامکی در اختیار برخی  شرکت ها وامورها 

10- برگزاری همایش بانوی آب 
11- برگزاری همایش طالیه داران هدایت ) ائمه جماعات ( با هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان ها قبل از شروع  ماه 

محرم الحرام وصفر
12- برگزاری سلسله گفتمان های مردمی و مسئولین در تعدادی از شهرستانهای  

13- برگزاری راهپیمائی خانوادگی کارکنان  ، رکاب زنی دوچرخه ، کوهپیمائی  با شعار ))آب لبخند زندگی – مصرف هوشمند((
14- اجرای مانور خودروئی و موتوری  گشت آب در برخی از شهرستانها  

15- برپائی نمایشگاه خوشنویسی با محوریت آب در شهرستان کاشمر 
16-  برگزاری جشنواره شعر طنز آب در سطح استان 

17-برنامه ریزی برای اجرای طرح اتوبوس آبی در شهرستان نیشابور 
18-  برگزاری مراسم شب آب با محوریت شهرستانهای نیشابور وگناباد 

19- برگزاری مسابقات فوتسال در شهرستان تایباد  
20-  بغل نویسی خودروها خصوصا " اتوبوس های درون شهری در شهرستان خوشاب 

21-  استمرار شناسائی خیرین ، معتمدین  و یا چهره های سینمائی و ورزشی کشوری بومی هر شهرستان  وتهیه کلیپ مدیریت مصرف آب و پخش 
در شبکه های اجتماعی 

22- زیرنویس های پیام های مدیریت مصرف از طریق شبکه استانی  سیما مرکز خراسان رضوی
23-پیگیری  دریافت رایگان بیلبوردهای جاده ای درسطح استان ونصب بنرهای مرتبط با مدیریت مصرف آب از سازمان حمل ونقل وراهداری استان 

24- برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره تصویرسازی آب باحضور مدیران استانی 
25-تولید انیمیشن واینفوگراف مدیریت مصرف آب با استفاده از ظرفیتهای داخلی 

26داوری آثار ارسالی جشنواره نغمه های آب و برگزاری مراسم اختتامیه وتجلیل از برگزیدگان جشنواره با حضور مدیران کشوری واستانی 
27-استمرار مسابقه آنالین من مراقب آب هستم  وتجلیل از برگزیدگان مسابقه 

28- برگزاری مسابقه خانواده وسواد آبی در شهرستان بجستان بصورت هفته ای تاپایان شهریور
29- انعقاد تفاهم نامه 3 جانبه با ادارات محیط زیست و حمل ونقل جاده ای در شهرستان نیشابور 

30- برگزاری مسابقه نقاشی 7الی 12 سال با موضوع مدیریت مصرف آب در تعدادی از شهرستانهای استان 
31- پذیرائی از مردم در مناطق تفریحی شهرستان تربت حیدریه با آب و شربت و گفتگوی مستقیم با مردم در خصوص اهمیت مدیریت مصرف آب 

32- استمرار برنامه های دهگردشی و حل وفصل مستقیم مشکالت آبی روستاها 
33- توزیع پوستر مرتبط با صرفه جوئی آب در سطح شهر تربت جام

34- حضور مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی در برنامه رادیوئی زمین وزندگی
35- تجهیز و راه اندازی گشت آب در راستای مدیریت مصرف آب و شناسائی انشعابات غیر مجاز

36-استمرار اجرای طرح دختران آب در سطح شهرستانهای استان
37- تولید داستانک آب  و انتشار در شبکه های اجتماعی
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان گفت: طی ســالی که گذشت، بیش 
از 170 میلیارد ریال پــروژه و خدمات آب و 

فاضالب در شهرستان خرمدره اجرایی شد.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: افتتاح و 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب روستای 
نصیرآباد به همــراه راه انــدازی تجهیزات 
الکتریکی و الکترومکانیکی ایســتگاه پمپاژ 
این تصفیه خانه بــا اعتباری بالــغ بر 100 
میلیارد ریــال از جمله اقدامات شــاخص 
شرکت آب و فاضالب در شهرستان خرمدره 

بود.
وی افزود: تصفیه خانــه فاضالب نصیرآباد با 
دبی اســمی 15 لیتر بر ثانیه، با روش لجن 
فعال، فاضالب 550 انشــعاب در این روستا 
را به صورت بهداشــتی جمع آوری و تصفیه 

می کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان گفت: واگذاری 725 فقره انشعاب با 
کاربری های مختلف در شهرستان خرمدره 
طی سال گذشــته، از دیگر خدمات شرکت 

آبفا بوده است.
جزء قاسمی با اشــاره به توسعه خدمات آب 
و فاضالب در بخش روستایی استان پس از 
یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب 
شهری و روســتایی بیان داشــت: نوسازی 
و مهندســی مجدد تاسیســات آبرســانی 
روستای ســوکهریز، اتمام عملیات اصالح 
شبکه روستای رحمت آباد به طول 700 متر 
و بهسازی منبع تامین آب روستای شویر از 

جمله اقدامات شرکت آبفا در این راستا بوده 
است.

وی اجرای زون بندی روســتای اردجین و 
افزایش تولید آب آشامیدنی در این روستا، 
اصالح و بهسازی اتاقک و تجهیزات کلرزنی 
روســتای باغدره، تامین فشــار متعارف در 
روستای قلعه حســینیه و راه اندازی مجدد 
چاه رزرو این این روستا را نیز از دیگر خدمات 
ارائه شده در روستاهای شهرستان خرمدره 

عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان به اجرای عملیات اصالح کامل شبکه 
آبرسانی روســتای نصیرآباد نیز اشاره کرده 
و گفت: این عملیات به طــول 12 کیلومتر 
شامل نصب و استانداردسازی انشعابات این 

روستا به تعداد 800 فقره است.
این مســئول رفع نواقص و انفصال های خط 
انتقال 600 تصفیه خانه آب به شهر خرمدره 
را یادآور شده و گفت: در این عملیات با نصب 
شیرهای فشارشکن و شیرهوا بر روی شبکه 
و خطوط انتقال و بهره برداری از خط انتقال 
در شــمال شــهر خرمدره، بیش از 4 هزار 
مشترک از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

تصفیه خانه برخوردار شدند.
جزءقاسمی به تعویض کنتورهای حجمی 
معیوب منابع تولید و به کارگیری کنتورهای 
با دقت و کیفیت باال در شهرستان خرمدره 
نیز اشــاره کــرد و گفت: برای اجــرای این 
عملیات، اعتباری بالغ بــر 2 میلیارد و 100 

میلیون ریال هزینه شده است.

اجرای بیش از  170 میلیارد ریال 
پروژه آب و فاضالب در شهرستان خرمدره

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان  عنوان کرد:
با دستور وزیر نیرو انجام 

می شود:
آبرسانی به 

110 روستای دیگر 
در استان زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: طی سفر اخیر وزیر محترم 
نیرو به استان زنجان، مهندس محرابیان 
بر بهره بــرداری از پروژه های آبرســانی 
روستایی در دست اجرا در استان زنجان، 
در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی)ع(، 
تا پایان شهریورماه ســال جاری تاکید 
کرده و دستور عقد قرارداد برای آبرسانی 

به 110 روستای دیگر را نیز صادر کرد. 
»علیرضا جزءقاســمی« اظهار کرد: در 
حال حاضر آبرســانی به 57 روســتای 
اســتان زنجــان در قالــب طرح های 
محرومیت زدایی کشــور، بــا اعتباری 
معادل 1000 میلیارد ریال و با 35درصد 

پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
وی افــزود: این 57 پروژه با مشــارکت 
شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان و 
سازمان بسیج سازندگی استان که معین 
قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی )ع( 

در استان می باشد، در حال اجراست.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان زنجان تصریح کرد: طرح های 
محرومیت زدایی آب روستایی در استان 
زنجــان، در چهار شهرســتان ایجرود، 

زنجان، طارم و ماهنشان اجرا می شود.
وی گفــت: این پروژه ها شــامل حفر و 
تجهیز چاه، احداث خط انتقال، مخزن 
ذخیره آب، شبکه توزیع، ایستگاه پمپاژ، 

بهسازی و نوسازی شبکه است.
جزءقاسمی ادامه داد: اجرای این طرح ها 
با 35درصد پیشــرفت فیزیکی در حال 
انجام اســت که با تکمیل آن، بخشی از 
مشکل تامین آب روستاهای استان رفع 

می شود.
این مسئول خاطرنشــان کرد: عملیات 
اجرایی آبرســانی به 57 روستای استان 
زنجان شــامل مجتمع های آبرســانی 
معجزات و آالچمن در شهرســتان های 
زنجان، ایجرود و خدابنده و روستاهای 
هندی کندی، دســتجرده، هارون آباد، 
هــزاررود، گیالنکشــه و تشــویر در 
شهرســتان طارم و روســتاهای پری و 

خانجین در ماهنشان و ایجرود است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

فاز دوم تصفیه خانه فاضالب 
زنجان، آبان ماه افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در حاشیه بازدید مهندس 
آقازاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور از تاسیسات 
تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان گفت: در ســفر اخیر وزیر نیرو به استان 
زنجان با دستور مقام عالی وزارت، فاز دوم این تصفیه خانه در آبان ماه سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: برای احداث مــدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب شــهر زنجان تاکنون افزون بر 800 میلیارد ریال اعتبار توســط 

سرمایه گذار هزینه شده و بیش از 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت 125 هزار نفر احداث شده 
بود که با ارتقای آن، ظرفیت مدول نخســت افزایش یافته و 190 هزار نفر 

جمعیت را تحت پوشش قرار داده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان خاطرنشان کرد: با احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر زنجان، ظرفیت این تصفیه خانه به 

410 هزار نفر افزایش می یابد.
جزءقاسمی بیان داشت: فرآیند تصفیه فاضالب در مدول نخست، سیستم 
لجن فعال و در مدول دوم SBR است که در فرآیند جدید تمام واکنش ها از 

قبیل ته نشینی، هوادهی و... در یک حوضچه انجام می شود.
این مسئول یادآور شــد: پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان به 
عنوان یکی از نمونه های موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشور 

مطرح است که با قرارداد BOT  به بخش خصوصی واگذار شده است.

بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره 

علیرضا جزء قاسمی
مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان تاکید کرد:

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان ســمنان 
می گوید: »مدیریت یکپارچه منابــع آب و تحلیل رفتار 
مصرف کننــدگان، ارتباط تنگاتنگی بــا مصرف بهینه و 

کاهش هدررفت آب شرب دارد.«
محمد طاهــری، بازچرخانی آب و اســتفاده از پســاب 
تصفیه شده برای مصارف غیرشرب را هم از رویکردهایی 

می داند که در بهینه سازی مصرف موثر است. 
گفت وگوی برقاب با این مدیرعامل باتجربه، حاوی نکات 
خواندنی درباره برنامه های محرومیت زدایی شــرکت در 
استان سمنان، کم آبی، مدیریت مصرف، آب های زیرزمینی 

و... پیش روی شماست.   

  با توجه به شعار و عنوان امسال، اگر چشم انداز 
تبیین شده ای در استان سمنان وجود دارد، برای 

خوانندگان نشریه برقاب بفرمایید.
با عنایت به شعار سال 1401 )ســال تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین( طبق اهداف و دستور کارهای تحقیقات و 
نیازهای پژوهشی در این شرکت، چشم انداز به شرح ذیل را 

پیش روی خود داریم: 
 شناسایی پتانسیل های استانی در راستای بهره برداری از 

توان علمی – تخصصی در صنعت آب و فاضالب؛ 
 تولید دانش در راستای حمایت از طرح های تحقیقاتی – 

پژوهشی با توجه به نیازها و چالش های شرکت؛ 

  در بخش افتتاح و آغاز به کار مجموعه های تازه 
احداث شــده در مدت مدیریت شما، لطفا گزارشی 

برای خوانندگان مجله برقاب ارائه فرمایید.
افتتاح مخزن زمینی در شهرستان سرخه، افتتاح تصفیه خانه 
فاضالب شهر شــهمیرزاد شهرستان مهدیشــهر، آغاز به کار 
فاضالب شــهر درجزین شهرستان مهدیشــهر، آغاز به کار 
فاضالب شهرستان ســرخه، پروژه آبرســانی به 19 روستای 
اســتان، افتتاح 99 پروژه آبرســانی و خدمات دفع و تصفیه 
شرکت و 18 طرح کلنگ زنی در دهه مبارک فجر1400 و  نیز 

سایر پروژه های افتتاحی که به شرح ذیل هستند.
 ایجاد تاسیسات فاضالب و بهره برداری از چهار تصفیه خانه در 

شهرهای شاهرود، شهمیرزاد، مهدیشهر و دامغان؛ 
 بهره برداری از تصفیه خانه آب جدید گرمسار؛ 
 بهره برداری از تصفیه خانه آب در شهر دامغان؛ 

 ســاخت و بهره برداری تصفیه خانه دوم فاضالب مهدیشهر 
)افزایش ظرفیت و تغییر فرآیند تصفیه(؛ 

 ساخت و بهره برداری مخازن آب شرب در شهرهای استان. 

 اهم پروژه های سرمایه گذاری در حال اجرا:
 احداث و راه اندازی نیروگاه برق آبی )هیدرو پاور(؛ 

 تکمیل فاضالب شهر سمنان؛ 
 احداث و راه اندازی تاسیســات نمک زدایی آب شرب شهر 

سرخه. 

  حجمی از آب مصرفی در استان در ادارات به صورت 
استفاده های عمومی یا بهره برداری در فضاهای سبز 
است. برای مدیریت مصرف آنها تمهیداتی اندیشیده 

شده است؟ 
شرکت آب و فاضالب به جز مواردی که در سنوات قبل تامین 
آب فضای سبز بخش شــهرداری های استان را عهده دار بوده، 
عمال به ســایر ادارات و دســتگاههای اجرایی، انشعابی بابت 

 حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و بومی در راستای کاهش 
مصرف آب و برق که در این راستا از ابتدای سال دو طرح استانی 
تحت عناوین »دکانتر شناور« و »کولر بهینه مصرف آب« که 
هر دو ساخت داخل و نتایج طرح های تحقیقاتی پژوهشی این 

شرکت بوده و حمایت شده است.

  با توجه به کم آبی در سال جدید و مسئله مدیریت 
مصرف آب، در استان سمنان چه راهکارهایی را پیش 
رو خواهید داشت تا از این ســال کم آب به خوبی گذر 

کنیم؟ 
برای مدیریت مصرف، تعدیل فشــار آب در شبکه های توزیع 
آب با زون بندی و نصب شــیرهای فشارشــکن بــا اعتبارات 
تخصیص داده شــده در برنامه همه ســاله شــرکت قرار دارد. 
همچنین تهیه و نصب شــیرهای کاهنده مصــرف در اماکن 
عمومی و فرهنگ سازی برای عموم مشترکین در استفاده از این 
شیرها و صرفه جویی در مصرف آب و توصیه های صرفه جویی 

در رسانه ها انجام می شود.

  در خصوص مدیریت در بخش برداشت از آب های 
زیرزمینی برنامه ای در نظر گرفته اید؟

حتی االمکان برداشت آب شرب از منابع زیرزمینی در حداقل 
ممکن صــورت می پذیرد و با زون بندی و اصالح شــبکه های 
توزیــع و کاهش هدررفــت آب و مدیریت مصــرف و اجرای 

استفاده در فضای سبز اختصاص نداده است. این شرکت بنا به 
رسالتی که به عهده دارد از طریق اصحاب رسانه و صداوسیما و... 
به صورت ارشادی مشترکین محترم را از آبیاری فضای سبز با 

آب شرب منع می کند.

  زمان صدور فیش و محاسبه میزان مصرف، معموالً 
بعد از گذشت یک ماه تا 45 روز پس از آغاز فصل گرما 
است. اگر مشترکی آب زیاد مصرف کند شاید جریمه 
شود، ولی این آب هدر رفته و جریمه کردن هرگز آن را 
برنمی گرداند. با این گونه مشترکین چه برخوردی انجام 

خواهد شد؟ آیا صرف جریمه روشی راهگشاست؟ 
مشترکین با مصارف مازاد به صورت مستمر شناسایی می شوند 
و طی اعالنات پیامکی و در صورت تکرار اخطار مورد ارشــاد و 
راهنمایی قرار می گیرند و باز در صوت تکرار در برخی موارد در 
صورت مصارف غیرمتعارف نسبت به قطع موقت اقدام می شود. 
آنچه مسلم است، قیمت فروش آب و جرایم مربوطه می تواند 
یکی از مهم ترین مســائل عدم رعایت الگوی مصرف باشد و با 
توجه به تاثیرات قیمتی و کاهش حادث شــده در سال 1400 
در برخی از کاربری ها )مثال آب امید( قطعا جرایم و افزایش نرخ 
)منطقی کردن نرخ( تاثیر بســزایی در رعایت الگوی مصرف 

بهینه خواهد داشت.

  میزان و نحوه برداشــت از منابع آب ســطحی یا 
زیرزمینی قابل توجه اســت. در این خصوص آیا برای 

برنامه های سازگاری با کم آبی، برداشــت آب های زیرزمینی 
مدیریت می شود.

  روش های مدیریت بر منابع آبی در حوزه مدیریتی 
شما چگونه رصد می شود؟

با ثبت روزانه تولید آب شــرب در روستاها و شهرهای استان و 
مقایسه  آن با مقادیر مصرف مشترکین که از کنتورها به صورت 
دوره ای قرائت صورت می گیرد، ضمن شناسایی موارد هدررفت 

برای کنترل و کاهش آن برنامه ریزی می کنیم.

  در راستای محرومیت زدایی از روستاهای استان چه 
اقداماتی انجام شده است؟ 

از محل اعتبارات محرومیت زدایی روســتاها در ســال 1400 
مبلغ 72میلیارد تومان برای52روســتا پروژه های عمرانی در 
حال اجراست. ضمناً برای 247 روستای دیگر برای سال های 
1401 و 1402 پیشــنهاد تخصیص اعتبــار صورت گرفته تا 

پروژه های آبرسانی و اصالح شبکه به طور کامل اجرایی شود.

  بهینه سازی مصرف با چه رویکردی و توسط کدام 
مجموعه اجرایی می شود؟

مدیریت یکپارچه منابع آب و تحلیل رفتار مصرف کنندگان، 
ارتبــاط تنگاتنگی با مصرف بهینــه و کاهش هدررفت آب 
شــرب دارد و تأثیر آن قابل توجه اســت. بازچرخانی آب و 
استفاده از پســاب تصفیه شــده برای مصارف غیرشرب از 
دیگر رویکردها برای بهینه ســازی مصرف است که توسط 
معاونت برنامه ریزی و معاونت بهره برداری شرکت های آب و 

فاضالب انجام می شود. 
یکی دیگــر از روش هــای مؤثــر در مدیریت مصــرف آب و 
حفاظت و حراست از این منابع گرانقدر، مدیریت تقاضاست و 
قیمت گذاری صحیح آب یکی از روش های تقاضای آبرســانی 
شهری است که این موضوع در دستگاه های باالدستی در سطح 

شرکت مهندسی آبفای کشور و وزارت نیرو انجام می شود.

مصرف دستورالعمل رسمی داریم؟ در 
صورت وجود، امکان دســتیابی به آن 

چگونه است؟ 
در خصوص میزان تامین آب شــرب شــهرها 
و روستاهای اســتان برابر نشریه 117/3سازمان 
برنامه و بودجه با توجه به جمعیت و ســرانه ابالغی 
و منطقه آب و هوایی مقدار نیاز شــرب تعیین می شود 
و شــرکت آب منطقه ای نیز بر این اســاس، مجوز مقدار 

برداشت آب از منابع زیرزمینی و سطحی را صادر می کند.

  یکی از کارهایی که در بخش مدیریت مصرف 
می تواند جواب دهد، کار فرهنگی است. شما در این 

خصوص چه کرده اید؟
 اطالع رســانی روش های مدیریت مصرف آب از طریق 
مکاتبات با دســتگاه های اجرایی استان، مدارس و اماکن 

مذهبی 
 اطالع رسانی از طریق پرتال شرکت برای عموم مردم و 
ترویج بهینه مصرف از طریق رسانه ها، جلسات چهره به 

چهره، اعزام مروجین مصرف و...
 عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش جهت فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف بــرای دانش آموزان، آموزش راهکارهای 
مدیریت مصرف به آمــوزگاران جهت انتقال اطالعات به 
دانش آموزان، برگزاری مسابقات و برگزاری جشنواره آب و 
رسانه، شناسایی و تهیه فهرست مشترکین »پرمصرف« و 

»بدمصرف« جهت استفاده در برنامه ریزي هاي آتي. 
 اطالع رساني، ارائه مشاوره و مشــارکت با سایر مراجع 
ذیربط براي تشویق و ترغیب آنان به کاهش مصرف جهت 
تحقق حداقل 10درصد کاهش مصارف آب مشــترکین 

پرمصرف و بدمصرف
 اطالع رســاني موثــر )نحــوه اســتفاده از تجهیزات، 
تغییر رفتار مصرفي، تغییر تجهیــزات مصرفی( با هدف 
پیاده سازي روش هاي کاهش مصرف، بدون نیاز به مراجعه 

حضوري نمایندگان شرکت.

کاهش هـدررفت 
با مدیریت یکپارچه منابع آب

محمد طاهری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان



به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران، 
در راستای اجرای پروژه های زیربنایی شهر تازه تاسیس سعیدآباد 
جاجرود، آییــن کلنگ زنی پروژه اجرای زیرســاخت اصالح و 
توسعه شبکه آب آشــامیدنی این شهر با حضور امام جماعت 
شهر سعیدآباد، بخشدار جاجرود، شهردار سعیدآباد، مسئوالن 

و معتمدین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت، مهندس نایبی مدیر اداره 
آب و فاضالب جاجرود در این مراسم گفت: فرسودگی لوله ها و 
اجرای ناصحیح شبکه آب شرب این شهر، وقوع حوادث بسیار در 
شبکه توزیع، عمق زیاد انشعابات واگذارشده، توزیع نامتوازن فشار 
و هدررفت آب از جمله مهمترین مشکالت شبکه آب آشامیدنی این 
شهر است که با پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعریف پروژه های 

زیرساخت برای این شــهر با تخصیص اعتبار و انتخاب پیمانکار، این پروژه محقق شد. در 
همین راستا و با توجه به برنامه زمان بندی، اجرای پهنه بندی در شبکه و رفع مشکل اُفت 
فشار آب در مناطق مسکونی باالدست شــهر سعیدآباد )بخصوص مشترکین کوچه ها و 

خیابان های منتهی به خیابان محیط زیست( در اولویت اجرا قرار گرفته است .
رئیس اداره آب و فاضــالب جاجرود عنوان کرد: اجرای این طرح بــا هزینه ای بالغ بر 30 
میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی بوده که طی اجرای آن بیش از 10 حوضچه شیر، 
یک باب حوضچه فشارشکن و بیش از 2 کیلومتر لوله گذاری در قطرهای 90، 110 و 160 

میلی متر از نوع پلی اتیلن از دیگر مشخصات فنی آن است.
در این مراسم همچنین حجت االسالم قربانی، مهندس محسنیان و مهندس زمانپور ضمن 
قدردانی از زحمات شبانه روزی اداره آب و فاضالب جاجرود سخنرانی کردند. پیش از آغاز 
مراسم نیز، آیین غبارروبی و تجدید میثاق با آرمان های شهدا بر مزار مطهر شهدای گمنام 

این شهر برگزار شد.

توسط امور بهره برداری آبفای بومهن انجام شد؛

پروژه نصب شیر فشارشكن دوبل سایز 250 روی خط 500 
میلیمتری چدن داکتیل

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب شرق استان 
تهران و به نقل از محمود همتی، مدیر امور بهره برداری آبفای 
شهر بومهن، پس از برگزاری جلسات بررسی، امکان سنجی، 
جانمایی و حفاری اتاقچه با حدود 120 مترمکعب، خاکبرداری 
پروژه نصب شــیر فشارشــکن دوبل ســایز 250 روی خط 
500میلیمتری چدن داکتیل، برای کنترل فشار نیمی از پهنه 

شــماره یک بومهن با 35 هزار نفر تحت پوشش به 
همراه شــیرآالت بای پس و متعلقات مربوطه به 
صورت امانی اجرا شد. در فاز بعدی پروژه، ساخت 
اتاقک بتنــی مربوطه و همچنیــن نصب فلومتر 

اولتراســونیک به منظور رهگیری جریان و پیاده 
سازی DMA اجرایی خواهد شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
شــرق اســتان تهران، آیین کلنگ زنــی احداث 
تصفیه خانه فاضالب مهرآبــاد رودهن همزمان 
با دهه کرامت و در آســتانه میالد باسعادت امام 
رضا)ع( با حضــور فرماندار شهرســتان دماوند، 
نماینده مردم شهرســتان های دماوند و فیروزکوه 
در مجلس شورای اســالمی، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان تهران، امام جمعه شــهر رودهن، 
مدیرعامل، قائم مقــام، معاونان و مدیران آبفای شــرق 
استان تهران و دیگر مسئوالن و مقامات این شهر برگزار 

شد.
به گــزارش روابــط عمومی این شــرکت، دکتر 
محمــدی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
شرق اســتان تهران در ابتدای مراسم، ضمن 
ارائه گزارشــی از وضعیت این پروژه گفت: این 
تصفیه خانه با ظرفیت چهارهزار مترمکعب در 
شبانه روز برای جمعیت تحت پوشش 25 هزار 
نفر با هزینه 140 میلیارد تومان طراحی شــده و 

زمان اجرای آن نیز شش ماه پیش بینی شده است.
در ادامه مراســم، مهندس بختیاری مدیرعامل آبفای استان 
تهران ضمن قدردانی از پیگیری های دکتر رسولی نژاد، نماینده 
مردم شهرســتان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شــورای 
اســالمی در راســتای تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های 
عمرانی شهرســتان های دماونــد و فیروزکوه، اجرای ســریع 
احداث تصفیه خانه فاضالب مهرآباد را که نماد هماهنگی بین 

دستگاه های اجرایی استان است، خواستار شد.
در ادامه مراســم، مهندس طاهرخانی، فرماندار شهرســتان 
دماوند نیز بیان کرد: یکی از دغدغه های اصلی این منطقه، نبود 
تصفیه خانــه فاضالب بود که همــواره در دیدارهای مردمی از 
سوی شهروندان عنوان می شــد و امروز شاهد رفع این معضل 
زیســت محیطی از سوی شــرکت آب و فاضالب شرق استان 

تهران هستیم.
وی ابراز امیدواری کــرد با ادامه تالش هــای صورت گرفته از 
سوی دکتر رســولی نژاد، نماینده مردم شهرستان های دماوند 
و فیروزکوه، شاهد تکمیل پروژه های نیمه تمام در این منطقه 

باشیم.

آیین کلنگ زنی احداث تصفیه خانه فاضالب 
مهرآباد رودهن برگزار شد

آغاز عملیات اجرایی اصالح و توسعه شبكه 
آب شرب سعیدآباد 

مهندس یوسف عرفانی نسب، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

تامین آب 67 روستای استان مرکزی 
با اجرای طرح جهاد آب رسانی

به منظور رفع محرومیت زدایی و ارتقای شــاخص بهره مندی از آب شــرب ســالم و 
بهداشتی، طرح جهاد آب رسانی وزارت نیرو به عنوان بزرگترین طرح آب رسانی کشور به 
روستاهای دچار تنش آبی در حال اجراست که در راستای اجرای این طرح، بیش از 25 

هزار نفر در  67 روستای استان از نعمت آب شرب برخوردار می شوند.
مهندس یوسف عرفانی نسب،  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با بیان این 
مطلب گفت: یکی از اهداف بزرگ طرح جهاد آب رســانی در کشور، ارتقای سطح کمی 
و کیفی آب شرب است که این طرح در اســتان مرکزی با اعتباری بالغ بر 2هزار و 337 
میلیارد ریال توسط شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با انعقاد قرارداد با قرارگاه امام 

حسن مجتبی)ع( به عنوان پیمانکار  اجرا می شود.

وی اظهار داشــت:  این طرح جهادی به عنوان طرح محرومیت زدایی در 5 شهرســتان 
اســتان مرکزی در قالب 7 مجتمع آب رسانی و آب رســانی به دو تک روستا طی مدت 
30 ماه اجرا می شــود و اکنون عملیات اجرایی بخشی از آن در شهرستان های خمین، 

کمیجان و ساوه  آغاز شده است.
عرفانی نســب ادامه داد: حفــر و تجهیز 10 حلقه چاه آب و باســازی و بهســازی 8 
رشته قنات و چشــمه، ســاخت 4 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب، ساخت 6 باب 
ایستگاه پمپاژ، اجرای 76 کیلومتر خط انتقال و اصالح و توسعه 100 کیلومتر شبکه 
آب رسانی از جمله فعالیت هایی است که در راســتای اجرای این طرح انجام خواهد 

شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:
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یداله سلطانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوی:

مدیریت مصرف آب، تنها راه گذر
 از کم آبی است 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان خوی با اشاره 
به گرم شــدن هوا و افزایش مصرف آب در فصل تابستان، 
تنهــا راه برون رفت از بحران کم آبــی در ماه های آینده را 

مدیریت مصرف و تقاضا دانست.
یداله ســلطانی بر لزوم مدیریت مصرف و صرفه جویی در 
مصرف آب تاکید کرد و با اشــاره به وضعیــت منابع آب 
شهرســتان، پراکنش بارندگی و استمرار خشکسالی های 
متوالی طی ســال های اخیر، اظهار کرد: ایــران و به تبع 
آن شهرســتان خوی از نظر اقلیمی در منطقه  خشــک و 
نیمه خشــک واقع شــده و با توجه به تغییــرات اقلیمی 
گسترده و وقوع خشکسالی های متوالی در سال های اخیر 
باید گفت که سرزمین ما در منطقه خشکی از جهان واقع 

شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب خوی با بیــان اینکه 
ضروری اســت برای گذر از تنش آبــی، صرفه جویی در 
مصرف آب را ســرلوحه تمــام کارهایمان قــرار دهیم، 

تصریح کرد: حفاظت از آب بســیار ساده است و 
می توانیم این کار را در خانه از خودمان شــروع 
کنیــم. یک قدم کوچــک می توانــد صدها لیتر 
به ذخیره آب اضافه کند و بــا اقدام هایی به ظاهر 
کوچک و کم هزینه مانند کاهش زمان اســتحمام، 
عدم شست وشوی ماشــین و حیاط منازل و... مسائل 
را به گونه ای مدیریت کنیم تا امکان تامین آب برای همه 

فراهم شود.
وی افزود: متاسفانه دبی استحصالی آب قریب به اکثریت 
منابع آب شهرســتان نظیر چاه ها و چشمه ها تحت تاثیر 
کاهش بارندگی، افت چشمگیری داشته و در حال حاضر 
آب شــرب تعدادی از روستاهای شهرســتان در وضعیت 
بحرانی قرار گرفته اســت؛ به طوری که برای برون رفت از 
این وضعیت، آب رسانی سیار در دستور کار قرار می گیرد. 
همچنین مصرف سرانه آب، یعنی مقدار آبی که هر نفر در 
شــبانه روز مصرف می کند، در دنیا معادل 150 لیتر و در 
ایران معادل 250 لیتر تخمین زده شده؛ در حالی که این 

مقدار در شهرستان حدود 217 لیتر در روز است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوی گفــت: در حال 
حاضر 100 درصد از آب شرب شهرها و روستاهای تحت 
پوشــش شــرکت آب و فاضالب خوی از منابع آب های 
زیرزمینی تامین می شــود؛ حال آنکه در سال آبی جاری 

شاهد کاهش شدید نزوالت آسمانی بوده ایم .
وی به اقدامات این شــرکت در خصوص مقابله با کم آبی 
اشــاره کرد و افزود: از ابتــدای امســال اقداماتی در این 
خصوص انجام شــده که از آن جمله می توان به حفر سه 

حلقه چاه در روستاهای مارکان، بدالن و مجتمع چکمه زر، 
شناســایی و اخذ پروانــه حفر در روســتاهای حاجتکده 
و شــیوان کندی، نصب یک دســتگاه تله اتوماسیون در 
مجتمع دو روستایی حاشیه رود و نوایی برای عدم سرریز 

آب مخزن اشاره کرد.
ســلطانی از تعمیر یک دســتگاه دیزل ژنراتور برق ثابت 
مخزن کوچری و همچنین ســرویس کامل 3 دســتگاه 
دیزل ژنراتور ثابت و سیار دیگر در جهت استفاده در زمان 
قطعی برق گفت و تصریح کرد: مهندســی مجدد 4 حلقه 
چاه و یک باب ایستگاه پمپاژ از دیگر اقدامات این شرکت 

در راستای گذر از کم آبی است. 
وی اصالح شبکه های آب فرسوده در شــهر و روستاها را 
از اقدامــات موثر برای گذر از کم آبــی عنوان کرد و گفت: 
از ابتدای امسال مطابق برنامه زمان بندی شرکت حرکت 

کرده ایم. 
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
شهرســتان خوی در خصوص اقتصاد منابع آب نیز گفت: 
به دلیل اعمال تعرفه های تکلیفی آب توســط شرکت آب 
و فاضالب، اختالف قابل توجهی بین قیمت تمام شــده و 
قیمت فروش آب وجود دارد و محاسبات نشان می دهد که 
درصد ناچیزی از هزینه تمام شده هر مترمکعب آب توسط 
مشترکین پرداخت می شود و این موضوع بیانگر پرهزینه 
بودن تامین آب شــرب اســت که تمام این واقعیت های 
موجود، مســئولیت ما دســت اندرکاران و نیز مشترکین 
گرامی را جهــت حفــظ و رعایت اصــول صرفه جویی و 

استفاده بهینه از آب شرب، سنگین تر می کند.

یداله سلطانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوی

مدیرعامل آبفای استان قم خبر داد؛

قطـع آب 
در انتظار پرمصرف ها

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم گفت: برای 
مدیریت تأمیــن آب در شــهر، چاره ای جــز قطع آب 
مشــترکان پرمصرف؛ به ویژه در مجموعه های دولتی و 

عمومی نداریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
مهندس حسن بختیاری در نشست خبری با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه استان که به مناسبت هفته صرفه جویی 
در مصرف آب برگزار شد، با اشــاره به محدودیت منابع 
آب در اســتان گفت: عمده آب شــرب قــم از آب های 
سطحی تأمین می شود؛ هرچند امسال با تغییراتی در این 
زمینه همراه بوده اســت. بخشی نیز از 13 حلقه چاه آب 
در منطقه علی آباد و بخشــی هم از چاه های سطح شهر 

تأمین می شود.
بختیاری با بیــان اینکه بخش مهمــی از آب مورد نیاز 
روستانشینان از چاه ها و قنات های محلی در حال تأمین 
است، ابراز داشت: هرچند جمعیت روستایی قم نسبت به 
جمعیت شهری بسیار کمتر است، ولی دغدغه تأمین آب 

برای آنها نیز وجود دارد.
وی با اشــاره به تغییرات مرحلــه ای در مقاطع مختلف 
زمانی در زمینه کمیت و کیفیت آب قم یادآور شد: پس 
از پیروزی انقالب، توجه به افزایش کیفیت آب شــهر قم 
در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه شــوری آب این شهر 

زبانزد بود.
بختیاری با اشاره به طرح انتقال آب از دشت علی آباد به 
قم به عنوان نخستین اقدام پس از انقالب برای تأمین آب 
شرب عنوان کرد: 13 حلقه چاه در این منطقه حفر شد. 
البته به دلیل مهاجرپذیری قــم و افزایش جمعیت، این 
اقدام نتوانست نیازهای آبی شهر و استان را کاماًل محقق 

کند.
وی احداث سد 15خرداد را از دیگر اقدامات برای تأمین 
آب قم برشــمرد و گفت: ایــن کار در آن مقطع زمانی 

بخشی از مشــکالت را حل کرد، ولی به دلیل 
موقعیت این سد و آورده محدود آن، باز هم بعد 
از مدتی مشــکالت به خصوص در حوزه کیفی 

ظهور کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان قم 
انتقال آب از ســد کوچری را آخرین اقــدام برای تأمین 
آب الزم این استان دانست و گفت: از این سد نیز تا سال 
گذشــته بیش از 82درصد آب اســتان تأمین می شد، 
ولی به دلیل خشکســالی و محدودیــت بارش، کاهش 
25درصدی در ذخیره مخزن این ســد داشــتیم. افت 
کیفیت آب شــهر قم نیز به همین دلیل بود. با این همه 
تالش کردیم آب مورد نیاز شــهروندان به لحاظ کمی و 

کیفی از راه های مختلف تأمین شود.
بختیاری با بیان اینکه کیفیت آب، تابع منابع تأمین آن 
است، گفت: از اواخر اسفند و براساس ابالغیه وزارت نیرو، 
سهمیه اســتان از ســد کوچری که آبی باکیفیت است، 
حدود 50درصد نســبت به ســال قبل کاهش یافت. در 
حال حاضر 2200 لیتر بر ثانیه از ســد کوچری آب وارد 
استان قم می شــود. با وجود کیفیت باالی آب ورودی از 
ســد کوچری، وضعیت کیفی آب چاه های داخل شهر از 
نظر شوری مناسب نیست و به همین دلیل شاهد تغییر 

طعم آب در شهر هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه 
شــاخص کیفی آب شــهر قم ترکیبی از این آب هاست 
گفت: برخی مناطق به دلیل اینکه در مســیر ورود آب 
از سرشــاخه های دز هســتند، آب باکیفیت تری دارند 
ولی مناطق پایین دســت آبی با کیفیت پایین تر دریافت 
می کنند. البته از نظر بهداشتی و سالمتی، آب شرب در 

تمام شهر یکسان و از کیفیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکــه درصدد اســتفاده از منابع ملی برای 
احداث مخازن جدید آب هستیم، خاطرنشان کرد: باید 
رینگ های شرقی و غربی شــهر قم نیز تکمیل شوند تا 
توزیع آب در همه مناطق عادالنه باشد. همچنین تکمیل 
خطوط جمــع آوری آب از چاه ها نیز ضروری اســت. در 
حال حاضر آب این چاه ها مستقیم وارد شبکه می شود، 
ولی اگر در مخازن جمع  شــده و بــا ورودی های دیگر 

مخلوط شود، تعادل بهتری را در کیفیت آب شهر شاهد 
خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه 
کلنگ احداث مخزن 20هــزار مترمکعبی جدیدی در 
شــهر قم به زمین زده شده، یادآور شــد: درصدد جذب 
اعتبار دولتی برای احداث مخــزن 50هزار مترمکعبی 
دیگر هم هســتیم. برای تکمیل تمام طرح های مذکور، 

500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
بختیاری با بیان اینکه در شهر قم و با اقدامات انجام شده، 
شاهد قطعی آب نخواهیم بود، گفت: پیگیری های زیادی 
از طریق اســتاندار و نمایندگان مــردم در مجلس برای 

افزایش سهم استان از سد کوچری انجام شده است.
وی با بیان اینکه روستاهای قم از نظر تعداد و جمعیت 
ساکن نسبت به سایر استان ها قابل توجه نیست، گفت: 
با این حال در زمینه تأمین آب مورد نیاز این روســتاها 
با مشکالتی مواجه هستیم. البته تأمین آب متناسب با 
جمعیت اســت، ولی در روزهای پایانی هفته به خاطر 
مسافرت های درون استانی و اســتفاده بیش از الگوی 

مصرف، قطعی آب در روستاها رخ می دهد.
این مقام مسئول با اشــاره به مصرف خارج از چارچوب 
آب در برخی روستاهای قم گفت: آبیاری باغچه ها و پر 
کردن استخرها، بخشی از این مشکالت است. همچنین 
مصرف باالی برخــی مجموعه های اداری و عمومی هم 
وجــود دارد. اخطارهای الزم به ایــن مجموعه ها داده 
می شــود و در صورت عدم توجه، از دو هفته آینده وارد 
فاز قطع آب آنها خواهیم شد و چاره ای جز این کار هم 

نداریم.
بختیاری با اشاره به افزایش شــدید مصرف در روزهای 
گرم گذشته گفت: با توجه به افزایش دما و رشد مصرف، 
این احتمال هســت که در تیرماه با کمبــود آب مواجه 
شــویم؛ بنابراین برخورد مســتقیم با مصرف کنندگان 

غیرمتعارف اجتناب ناپذیر است.
وی با اشــاره به عدم توازن بین تولید و مصرف آب در قم 
در روزهای گرم تابســتان از مردم و دستگاه های اداری و 
اجرایی خواست با مدیریت مصرف، کمک کنند تابستانی 

بدون قطعی آب را سپری کنیم.

مهندس حسن بختیاری، مدیرعامل آبفای استان قم
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اگرچه نامگذاری هفتــه اول تیرماه به 
نام »هفته صرفه جویی در مصرف آب« 
نشانه ای است برای ما؛ ولی باید دانست 
که این امر مختص یک هفته و یک ماه 
نیســت، بلکه صرفه جویی و درست 
مصرف کردن ضرورتی برای همه روزها، 

فصل ها و سال هاست.
ما ساکنان ســرزمین تشنه هستیم که 
در رگارگ فرهنــگ و تمدن آن صدای 
پای آب به گوش می رسد و در این میان، 
ســهم ما که اهل کویر یزد هستیم از 
منابع آب بسیار محدود است. اینجا نه 
چشمه ای می جوشــد و نه رودخانه ای 
می خروشــد. آب در اینجا کیمیاست و 
مردمان این سرزمین، قدردان این کیمیا 

هستند.

راهکارهای عبور از تنش آبی سال جاری منطقه کاشان 
با حضور هاشــم امینــی، معاون راهبــری و نظارت بر 
بهره برداری شرکت مهندســی آبفای کشور در شرکت 
آبفای شهرســتان کاشان بررسی شــد. در این جلسه 
مدیرعامل آبفای کاشــان، معاونین و روســای ادارات 

12شهر تحت پوشش آبفا حضور داشتند. 
معــاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشــور 
گفت: تابستان 1401 تابستان سختی خواهد بود و الزم 
است از هم اکنون با برنامه ریزی پیش بینی های الزم را 
انجــام داد و مانع از ایجاد هرگونه تنش آبی و مســائل 

جانبی دیگر شد.
 هاشــم امینی ابراز امیدواری کرد: آبفای کاشان مانند 
چالش یکپارچه ســازی شــرکت های آب شــهری و 
روستایی خواهد توانســت از تهدید پیش رو نیز فرصت 

بسازد و از تنش آبی تابستان عبور کند. 
وی گفت: شرکت آبفای کاشان دارای گستره محدود؛ 
اما متنوع بــوده و پتانســیل نیروی انســانی خوب و 
عالقه منــد دارد. همچنین نزدیک بــه تهرانی و اقلیم 
کویری و کوهستانی و منابع آب زیرزمینی و سطحی و 
بخش آب و فاضالب در مناطق مختلف، باعث می شود 
به عنوان مجموعــه ای کــه دارای ویژگی های پایلوت 

است مورد توجه باشد.
معــاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشــور 
ضمن تشــکر از اقدامات انجام شــده آبفای کاشــان 

جهت عبور از تنش آبی سال گذشته گفت: محمدرضا 
اسدی از مدیران عامل زحمتکش و پیگیر حوزه کاری 
منطقه خود و آبفای کشور اســت و از اعضای اتاق فکر 
یکپارچه سازی شــرکت های روســتای و شهری بوده 

است.
امینی بر لزوم تولید محتوا درباره فعالیت های مدیریتی 
و مدیریــت مصرف و رصــد فعالیت های شــبکه های 
اجتماعی در همه شهرها و روســتاهای تحت پوشش 
تاکید کرد و گفت: بایــد این روند به گونه ای پیش برود 
که آبفای کاشــان مدیریت فضای مجازی را در موضوع 

بهینه سازی مصرف در دست داشته باشد .
محمدرضا اســدی، مدیرعامل شــرکت آبفای کاشان 
نیز گفت: این شــرکت از شرکت های فقیر آبفای کشور 
از لحــاظ منابع طبیعی آب و هم کیفیت آب اســت و با 
وجود اختالط آب این منطقه با آب زاینده رود باز هم با 

مشکالتی در این زمینه مواجه هستیم.
اسدی گفت: امیدواریم بتوانیم به راهکاری برای تامین 
منابع آب دســت پیدا کنیم و آینده روشنی پیش روی 

مردم و مدیریت آبفای کاشان داشته باشیم.
مدیرعامل آبفای کاشــان بهره بــرداری از آب دریاچه 
نمک و منابع آب محلی را از دیگــر طرح های پیش رو 
عنوان کرد و گفت: این راهکارها در حال حاضر در اجرا 

با مشکالتی مواجه است.
اسدی ادامه داد: میزان برداشت از آب سفره زیرزمینی 

کاشــان ســاالنه 440میلیون مترمکعب است. از این 
میــزان 32 میلیون مترمکعــب به آب شــرب مردم 
و دودرصــد به صنعــت و مابقی به بخش کشــاورزی 

اختصاص دارد.
اســدی گفت: برداشت بی رویه در ســال های گذشته 
باعث شده است ســطح استاتیک آب از 70متر به 120 
متر افزایش پیدا کند و حتی دبی چاه ها نیز نســبت به 

قبل کاهش داشته که نگران کننده است.
وی افزود: با تمام این مشــکالت در سال های گذشته 
با برنامه ریزی انجام شده پرســنل متعهد و مهندسین 
دلسوز آبفای کاشان یک ســاعت قطعی آب در شهرها 
و روســتاهای تحت پوشش نداشــته ایم و حتی بعد از 
یکپارچه سازی آبفای شــهری و روستایی 18روستای 
تحویل گرفته شــده با تانکر آبرسانی می شد که االن به 
سه روســتا کاهش یافته؛ زیرا هدف گذاری ما همواره 

تامین منابع آب پایدار برای روستاها بوده است.
علی دلخواه معــاون بهره برداری و توســعه منابع آب 
آبفای کاشان نیز با گزارشی تحلیلی و با استناد به آمار، 
مسائل و مشکالت آبفای کاشان در شهرها و روستاهای 

تحت پوشش را برای حاضرین تشریح کرد.
در پایان جلســه، امینی از تصفیه خانه فاضالب کاشان 
و تاسیسات شماره پنج آبفای کاشان )نیروگاه برقابی( 
بازدید و فعالیت های انجام شــده در ایــن حوزه را قابل 

تحسین ارزیابی کرد.

بررسی راهکارهای عبور از تنش آبی سال جاری منطقه کاشان 

مدیرعامل آبفای کاشان:
هدف گذاری ما، 

 تامین منابع آبی پایدار برای روستاهاست

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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پیام سرپرست 
شرکت آب 
و فاضالب 

استان یزد به 
مناسبت هفته 

صرفه جویی در 
مصرف آب



به گــزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان، علیرضا 

قاســمی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان در کمیته برنامه ریزی مشترک 

شهرستان های زاهدان، خاش، میرجاوه و تفتان با اشاره به 
اجرای سه طرح بزرگ آبرسانی اســتان گفت: بزرگترین طرح 

آبرسانی روســتایی در تاریخ انقالب با 5 هزار میلیارد تومان اعتبار، 
جهت آبرســانی به 1751 روستای سیســتان و بلوچستان در دست 

اجراست.
وی با بیان اینکه 25درصد اعتبارات این طرح در کشــور به استان سیستان 

و بلوچستان اختصاص دارد، افزود: قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( و در استان، 
نیروی زمینی قدس سپاه مجری این طرح در قالب طرح محرومیت زدایی است.

به گفته قاسمی، عملیات اجرایی 400روستا در قالب این طرح در حال انجام است 
که به زودی به بالغ بر 700روستا افزایش می یابد.

وی ادامه داد: همچنین با تالش و پیگیری های مسئوالن و نمایندگان و عنایت ویژه 
وزارت نیرو مقرر شد پروژه آبرسانی به 632روســتا به طرح های ملی اضافه شود که 

حدود هزار و800میلیارد تومان اعتبار به این مهم اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه آبرسانی500روســتا نیز سهمیه اســتان در حوزه مشارکت خیران 
اســت، افزود: بر این اساس، با اجرای این سه طرح آبرســانی به 2883روستا در یک 

برنامه زمان بندی شده تا پایان دولت در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از حمایت جدی 
استاندار، نمایندگان و سایر مسئوالن امر جهت اجرای پروژه های آبی استان گفت: 
طبق عنایت مقام های استانی و کشوری آب به موضوع اول استان تبدیل شده، اما 

اعتقاد دارم فرهنگ سازی در این حوزه موضوع پراهمیتی است که باید ویژه به 
آن پرداخت. 

وی با اشــاره به اهمیت ویژه آب در اســتان خشــک و پهناور سیستان و 
بلوچســتان بیان کرد: با توجه به کاهش 92درصدی بارش ها در سال 

زراعی جاری با شدت خشکسالی در تمام نقاط استان مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه به واسطه اقدام های صورت گرفته، امسال اولین 

سالی اســت که در زاهدان قطع آب گزاش نشده است، ابراز 
امیدواری کرد: در تالشیم شــرایط در ادامه و در دیگر 

شــهرها بر همین اســاس پیش بــرود تا پیک 
تابســتان را با کمترین تنش پشــت سر 

بگذاریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان خبر داد:

با طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو 
انجام می شود

اجرای 3 طرح بزرگ برای آبرسانی به 
2883 روستای سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان، علیرضا قاسمی در جلسه بررسی 
مشــکالت تأمین و توزیع آب شرب در شرق استان که به ریاســت نماینده مردم سراوان 

در مجلس شــورای اســالمی و با حضور معاون سیاسی فرماندار ســراوان، فرمانداران 
سیب و سوران، مهرستان، گلشن و تعدادی از بخشــداران و اعضای شوراها برگزار شد، با 

اشاره به طرح های برنامه ریزی شده و در دســت اجرای شرق استان گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته، دو مجتمع آبرسانی ۶۹ روستایی بم پشت و مجتمع ۱۰۰ روستایی سوران با 

اضافه شــدن به طرح های محرومیت زدایی در قالب طرح جهاد آبرسانی برای بهره مندی 
مردم این مناطق از آب شرب پایدار اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ روستای مجتمع ســوران در گذشته آبرسانی شده است، اضافه کرد: 
مجموعًا برنامه ریزی برای آبرسانی به ۴۵۳ روستای ســراوان بزرگ از محل منابع ملی، 

محرومیت زدایی و خیرین صورت گرفته است.

تأمین آب 453 
روستای شرق سیستان و بلوچستان

 با اجرای طرح جهاد آبرسانی

انتقال آب از کارواندر به 
خاش؛ آرزوی دیرینه ای که در دولت 

سیزدهم اجرایی شد
منصور بیجار، معاون اســتاندار سیستان و بلوچســتان در کمیته برنامه ریزی مشترک شهرستان های 

زاهدان، خاش، میرجاوه و تفتان بیان کــرد: با توجه به روی کار آمدن دولت ســیزدهم و حضور نمایندگان 
باتجربه و همراهی آنها با مقام ها و مسئوالن دستگاه های اجرایی، اتفاق های خوبی در استان رخ داده است.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و کمبود تخصیص ها اما با همت و همدلی مردم، مسئوالن و نمایندگان در حوزه 
بزرگراه ها، آب و دیگر بخش های عمرانی شاهد اجرای پروژه های بزرگی در مسیر توسعه هستیم.

این مقام مســئول عنوان کرد: تا قبــل از روی کار آمدن دولت، کمتر از 200 کیلومتر بزرگراه در اســتان داشــتیم که با 
پیگیری های انجام شده 230 کیلومتر به این میزان اضافه شــد و طبق قول مسئوالن امر، امسال نیز 240 کیلومتر بزرگراه 

جدید در استان احداث می شود.
وی گفت: تحقق انتقال آب از دریای عمان، عملیاتی شدن بزرگترین طرح آبرسانی روستایی، پروژه انتقال آب از تهالب به 
زاهدان و انتقال آب از کارواندر به خاش از جمله اتفاق های بزرگی اســت که به همت دولت و همدلی نمایندگان مردم در 

مجلس شاهد آن هستیم و بزرگترین پروژه آبرسانی روستایی نیز در این استان در دست اجراست.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در هر 26 شهرستان استان کارگاه سازندگی فعال است، افزود: این 

اتفاق های خوب به واسطه همدلی بسیار خوب و پیگیری های مسئوالن و نمایندگان محقق شده است .
وی تمرکزگرایی و بخشــی نگری را دلیل عقب ماندگی اســتان اعالم و اظهار کرد: در شرایط خیلی حساسی 

هستیم، بدخواهان نظام پیگیر هســتند که تمام مباحث و اتفاق های کشور را برعکس و به نفع اهداف 
خود جلوه دهند که با همدلی مردم و مسئوالن، دشــمنان نظام همچون همیشه به اهداف خود 

دست نخواهند یافت.
وی گفت: به دلیل برنامه ریزی نادرســت، در چهار دهه قبلی آنچه باید توسط 

دولت و مسئوالن جهت توسعه این استان در مسیر سرمایه گذاری 
انجام می شد، صورت نگرفت.

عبور از خشكسالی با همدلی 
و مشارکت همگانی

این مقام مســئول، وضعیت آبی همه نقاط 
پهناور اســتان را به علت نبود بارندگی  
و خشک  شــدن منابع آبی؛ به ویژه 
طی دو سال اخیر نامطلوب اعالم و 
عنوان کرد: در سیستان به دلیل 
وابستگی این منطقه به آب های 
مرزی بحران جــدی آب داریم 
و بیش از نصف جمعیت شــهر 
زاهــدان نیز وابســته به آب 

سیستان است.
وی ادامه داد: همچنین منابع 
تأمین آب شــهر خاش که از 
ســفره های آب زیرزمینــی 
کلچات و دوربن تأمین می شود 
دچار مشکل هستند و راسک و 
سرباز و شهرهایی که در حاشیه 
رودخانه هســتند بــه علت باال 
بودن سنگ کف وابستگی شدید به 

نزوالت آسمانی دارند.
وی با بیان اینکه شرایط به گونه ای است 
که در حوزه سراوان بارندگی زیر 20 میلی متر 
گزارش و این موضوع باعث شده منابع تأمین آب 
عمر کوتاهی داشته باشــند، افزود: در سراوان نیز 

سفره آبی نداریم و روی رگه های آبی کار می کنیم.
 قاسمی ضمن تأکید بر مشارکت و همراهی مردم برای عبور از 
تابستان سال جاری اضافه کرد: با توجه به شرایط استان، برنامه حفر 
و تجهیز 150 حلقه چاه برای کل اســتان، در دستور کار این شرکت قرار 
گرفت که تاکنون 35 حلقه حفــر، 63 حلقه در حال حفر و برای تعداد 31 

حلقه در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
مدیرعامل آبفای سیســتان و بلوچســتان در ادامه با اشاره به مباحث 
مطرح شــده پیرامون معضالت آب در حوزه شرق استان گفت: از ابتدای 
سال تاکنون بیش از 20 حلقه چاه جدید، حفر و تجهیز شده و همین تعداد 

کف شکنی و الیروبی شده است.
وی ادامه داد: به منظور افزایش سطح بهره مندی و ظرفیت تأمین آب، حفر 
و تجهیز 13 حلقه چاه جدید در حوزه شهری برای شهرستان های سراوان، 

سیب و سوران، مهرستان و گلشن در دست اجراست.
قاسمی با بیان اینکه منابع تأمین آب شهر سیرکان به علت نبود بارندگی 
از مدار خارج شده اســت، افزود: با توجه به این مهم، حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه برای ســیرکان در نظر گرفته شده است که پس از تعیین نقطه 
محل حفاری از سمت معاونت علمی ریاست جمهوری، عملیات حفر چاه 
در این منطقه سریعاً آغاز می شود. همچنین یک دستگاه تانکر سیار برای 

آبرسانی به اهالی این شهر تا یک الی دو هفته آینده اختصاص می یابد.
بر اســاس این گزارش، در این جلسه عالوه بر حفر و تجهیز 13 حلقه چاه 
در شهرهای مهرستان، سوران، آشار، ســراوان، گلشن، و اسفندک، با 
توجه به شرایط حاکم و نیاز مبرم به تانکر آبرسانی سیار، پیگیری جهت 
افزایش ظرفیت دستگاه های آبرسانی سیار با استفاده از بخش خصوصی 
و اختصاص دو دستگاه تانکر سیار تا پایان تیرماه، اصالح و توسعه شبکه 
به میزان چهل کیلومتر و اصالح شبکه روستای آسپیچ و ِدزک به میزان 

بیست کیلومتر از محل طرح های ملی در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
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به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان، معین الدین سعیدی با اعالم این مطلب بیان 
کرد: طی دو سال اخیر با عنایت به نگاه مسئوالن 
عالی نظــام که توجه ویژه ای به ســواحل مکران 
دارند، اتفاق های مبارکی توسط وزارت نیرو در این 

پهنه افتاده است.
وی افــزود: تا پیش از این ۶ شهرســتان چابهار، 
کنارک، دشتیاری، زرآباد، نیکشهر و قصرقند در 
سواحل مکران با میانگین ۱۹درصدی، پایین ترین 
شاخص دسترســی به آب شــرب را در کشور 
داشــتند، به این ترتیب که ۸۱ درصد مردم این 

مناطق به صورت سقایی آبرسانی می شدند.
ســعیدی اضافه کرد: از نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 
تاکنون به همت شرکت آب و فاضالب و گروه های 
جهادی، ۳۰۴ روســتای منطقه به شبکه آبرسانی 
کشور متصل شدند که این اقدام، پدیده مبارک و 

بی سابقه ای بود.
وی گفت: اما آنچه حال مــردم را خوب تر خواهد 
کرد، طرح جهاد آبرسانی است که از سال گذشته 
توسط وزارت نیرو در راســتای محرومیت زدایی 
در دســتور کار قرار گرفت  و قرارگاه امام حسن 

مجتبی)ع( به عنوان مجــری طرح در حال انجام 
عملیات اجرایی آن است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح جهاد آبرســانی 
طی بازه زمانی ۳۰ماهه، شــاخص دسترسی پهنه 
سواحل مکران به آب ســالم به نزدیک ۱۰۰درصد 
خواهد رســید، گفت: در راستای اجرای این طرح 
بزرگ شــاهد فعالیت جبهه های مختلف کار در 
روستاهای مختلف استان و نظارت ویژه و مستمر 

شرکت آب و فاضالب هستیم .
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: با 
اجرای طرح جهاد  آبرســانی در روستای رمین ۲۰ 
کیلومتر حفاری و لوله گذاری شده است؛ اقدامی 
که شاید تا پیش از این کســی تصور انجام آن را 

نمی کرد.
وی افزود: در هفته های آتی عملیات اجرایی پروژه 
خط انتقال آب از خط التیدان به دمبدف هم آغاز 
می شود که با اجرای آن، منطقه کمبل ها و وشنام ها 
که شاید بیشترین معضل آبی منطقه را داشتند، به 

شبکه آبرسانی متصل می شوند.
سعیدی با اشاره به اینکه در بخش مرکزی چابهار 
که شاخص دسترسی به آب ســالم بسیار پایین 

بود، این میانگین به باالی ۸۵درصد خواهد رسید، 
بیان کرد: در کنار تالش های قرارگاه امام حســن 
مجتبی)ع(، آب و فاضالب و گروه های جهادی باید 
از مطالبه گری صحیح و اصولــی مردم هم تقدیر 

کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجــه به اجرای طرح 
جهاد آبرسانی و وجود چنین ظرفیت بی نظیری، 
پروژه روستای تیس که به دلیل مشکالتی از سمت 
منطقه آزاد متوقف شده، به جهاد بزرگ آبرسانی 

اضافه می شود.
نماینده مردم چابهار در مجلس ادامه داد: با توجه 
به نگاه نظام جمهوری اســالمی به پهنه سواحل 
مکران، دهستان شارک که بیشترین چالش ها را 
در منطقه داشت در قالب جهاد آبرسانی به پروژه 

مجتمع روستایی سد زیردان متصل می شود.
به گفته وی، کار آبرســانی پروژه ۱۸روســتایی 
پایین دست سد خیرآباد شهرستان نیکشهر نیز 
تا یک سال آینده نهایی می شود. در قصرقند هم 
مشکالت مجتمع حاجی آباد و ِدزُبن در هفته های 
آتی مرتفع و در کنارک مجتمــع بندینی تعیین 

تکلیف خواهد شد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:
با اقدام بی سابقه وزارت نیرو 

و اجرای طرح جهاد آبرسانی محقق شد؛
رشد چشمگیر شاخص بهره مندی سواحل مكران 

از آب سالم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان اعالم کرد:
در هفته صرفه جویی در 
مصرف آب، از مشترکان 
خوش حساب وکم مصرف 

تجلیل می شود
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
لرستان، مدیرعامل این شرکت از برنامه های این شرکت 
در هفته صرفه جویی در مصرف آب شــرب خبر داد. 
حمیدرضا کرم وند در این خصوص گفت: با توجه به اینکه 
همه ساله هفته اول تیرماه به عنوان هفته »صرفه جویی 
در مصرف آب« نامیده شــده، فرصت مناسبی است تا 
نسبت به این کاالی استراتژیک و تاثیرگذار در رفاه و 

آسایش مردم بیشتر فرهنگ سازی کنیم.
وی ادامــه داد: به همین منظور در نظــر داریم در این 
هفته به صــورت نمادین از مشــترکین کم مصرف و 

خوش حساب تجلیل کنیم.
کرم وند افزود: البته مشــترکین عزیــزی که بتوانند 
یک سوم الگوی مصرف آب شرب در بازه زمانی یک ماهه 

را رعایت کنند از پرداخت آب بها معاف می شوند.
 مدیرعامل شرکت آبفای استان در خصوص برنامه های 
هفته صرفه جویی اینچنیــن توضیح داد: در این هفته 
برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است. برگزاری 
نشست های خبری در سطح ســتاد و امورات، دیدار با 
ائمه محترم جمعه اســتان، برگزاری کارگاه تاب آوری، 
مسابقات ویژه نوجوانان و جوانان، ظرفیت استفاده از 
پساب فاضالب و مشارکت با سازمان های مردم نهاد و 
محرومیت زدایی در مناطق روستایی ازجمله مهمترین 

برنامه های هفته صرفه جویی در استان است. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان لرستان، در اولین روز از هفته 
»صرفه جویی در مصرف آب«، مدیرعامل این شرکت بر مدیریت مصرف توسط 

مشترکان تاکید کرد.
حمیدرضا کرم وند با اشاره به اولین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب 

گفت: اولین روز تابستان مطابق تقویم شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور به نام »بهره وری، مدیریت تقاضا و اقتصــاد آب« نامگذاری 

شده است. همان طور که می دانید در استان لرستان نیز با کاهش 
چشــمگیر بارندگی مواجــه بوده ایم و همچنیــن گزارش های 
هواشناسی نشــان از گرم تر شــدن هوا را می دهد. به دنبال آن 
استفاده از سیستم های خنک کننده توسط مشترکین افزایش 

داشته که منجر به افزایش مصرف آب شده است.
کرم وند اضافه کرد: از شهروندان درخواست می شود با مدیریت 
مصرف و ســرویس به موقع کولرهای آبی خود از مصرف باال و 

هدررفت آب جلوگیری کنند.
کرم وند گفت: مشترکین ما مردم مسلمان و منصفی هستند 
که دقت بســیاری در مصرف آب خود دارند. خوشــبختانه 
مصرف 70درصد خانوارهای مــا پایین تر از 50 هزار تومان 

است که نشان دهنده اهمیت دادن شهروندان ما به اقتصاد آب و 
هزینه های خانواده است.

وی خاطرنشــان کــرد: با رعایــت الگوی مصــرف و کنترل 
سیستم های خنک کننده می توانیم به سالمت از فصل گرما عبور 

کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان:

درخواست ما از مردم برای جلوگیری از 
هدررفت آب و عبور از فصل گرما؛
رعایت الگوی مصرف 

و کنترل سیستم های 
خنک کننده 

حمیدرضا کرم وند
مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب لرستان
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توسط رئیس گروه  تلفیق و بیالن شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم شد؛

جدیدترین نتایج بررسی  تخصصی فرونشست
 در دشت کوهپایه سگزی و اصفهان - برخوار

 قرارگیری فرودگاه اصفهان، شمال شهر اصفهان، غرب خمینی شهر و جنوب شاهین شهر در معرض خطر پتانسیل فرونشست باال 
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رئیس گروه تلفیق و بیالن شــرکت آب منطقه ای رئی
اصفهــان جدیدتریــن نتایج بررســی تخصصی 
فرونشست در دشــت کوهپایه سگزی و اصفهان – 

برخوار را اعالم کرد. 
مهندس سعیده موسوی پور در این خصوص اظهار 
داشت: بررسی فرونشست زمین در اثر بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی دشــت کوهپایه ســگزی و 
اصفهان – برخوار با اســتفاده از روش ترکیبی مدل 
عددی، تحلیلی سلسله مراتبی و رادار اینترفرومتری 

به شرح ذیر است.

کلیات
فرونشست سطح زمین یکی از رویدادهایی است که 
در دهه های اخیر به وفور در بســیاری از دشت های 
ایران مشاهده شده است. برداشت بی رویه از آب های 
زیرزمینی بــه منظور تامین نیازهای کشــاورزی، 
صنعتی، مصارف خانگی و غیره از عمده دالیل وقوع 
فرونشست است که بیشتر آبخوان ها را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. این پدیده در صورت نبود مدیریت 
صحیح، می تواند خســارات جبران ناپذیری برای 
مناطق تحت تاثیر ایجاد کند. بنابراین تعیین علت 
یا علل تاثیرگذار در فرونشست سطح زمین اهمیت 
زیــادی در کنترل و مدیریت خطرات ناشــی از آن 

دارد.
فرونشست یک پدیده چندوجهی و بین رشته است 
و بایستی آن را با تکنیک های پیچیده و چندوجهی 
بررسی کرد. به همین دلیل در این پروژه به منظور 
بررسی پدیده فرونشســت در دشت های اصفهان 
- برخوار و کوهپایه سگزی واقع در استان اصفهان 
که در معرض این پدیده و خطرات ناشی از آن قرار 
دارند، برای اولین بار در کشــور از چهار تکنیک به 

شرح زیر استفاده شد:

الف( مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمی
AHP-( تحلیل سلســله مراتب فازی )ب

)fuzzy
ج( رادار اینترفرومتری

د( مدلسازی. 
در ایــن پــروژه پژوهشــی-تحقیقاتی از آخرین 
تکنیک ها و روش ها برای تحلیل فرونشست در این 
دشت استفاده شده و براساس سناریوهای مختلف 

مدیریتی اقدام به پیش بینی وضعیت آینده شد:

1. مطالعات هیدروژئولوژی و 
هیدروشیمی

در تکنیک اول جهــت مطالعات هیدروژئولوژیکی، 
ابتدا نقشه های زمین شناســی محدوده کوهپایه 
ســگزی و اصفهان - برخوار با استفاده از نقشه های 
صدهــزار و دویســت و پنجــاه هــزار ســازمان 
زمین شناســی و گوگل ارث تهیه شــد. از آنجا که 
مطالعات پیشین و آمار و اطالعات موجود، حاکی از 
وجود دو آبخوان آبرفتی آزاد و تحت فشار در محدوده 
مطالعاتی کوهپایه ســگزی بود، جهت اطمینان و 
ارزیابی محدوده تحت پوشــش در نظر گرفته شده 
برای آبخوان آزاد و تحت فشــار محدوده کوهپایه 
ســگزی از اطالعات الگ های حفــاری و جنس و 
ترکیب آبخوان در هر الگ و کیفیت شیمیایی آب 
چاه های موجود در منطقه اســتفاده شد. بر اساس 
نتایج حاصل از بررســی مقاطع رسم شده مشخص 
شد الیه های غیر قابل نفوذی از جنس رس و مارن 
با ضخامت قابل مالحظه ای ارتباط بین دو آبخوان 
دشــت کوهپایه ســگزی را قطع کرده اند. بررسی 
تغییرات مقادیر هدایــت الکتریکی در مقابل عمق 
برای چاه های موجود در دشت، وجود الیه محبوس 

را در برخی قسمت های دشت تایید کرد. 
منحنی های تراز سطح ایستابی در محدوده آبخوان 
آزاد دشت کوهپایه سگزی نشان می دهد محل های 
تغذیه در قسمت های شمال شرقی آبخوان کوهپایه 
ســگزی قــرار دارد و جهت جریان غالــب در کل 
محدوده دشت از حواشی دشت به سمت رودخانه 
زاینده رود است و در انتهای دشت به سمت جنوب 
غربی آن؛ یعنی خروجی آبخوان به باتالق گاوخونی 

است )شکل 1(. 
تغییرات منحنی های ســطح تــراز آب زیرزمینی 
طی درازمــدت به خوبی حاکی از افت ســطح آب 
زیرزمینی در بخش شــمالی و مرکزی دشت است. 
طوری که طی دوره 18ساله ســطح آب در بخش 
شمال غربی آبخوان تا 11/5 متر افت داشته است. 
سپس مناطق شمال شرق محدوده آبخوان، اراضی 
اطراف شهر سگزی بیشترین افت را نشان می دهد 
که تا 7/5 متر هم می رسد. افت تراز سطح ایستابی 
آبخوان آزاد در حاشیه شرقی محدوده آبخوان تا 5/5 
متر و در ســایر نقاط محدوده آبخوان به ویژه بخش 
مرکزی آن تقریبا برابر با 1/5متر اســت )شکل 2(. 
نقشه هم میزان افت سطح پیزومتریک در آبخوان 
محبوس دشت کوهپایه ســگزی، مقادیر افت 32 
متر در بخش مرکزی واقع در شمال آبخوان، مقدار 
افت 8 متر در نواحی شرقی دشــت و افت تا 3 متر 
در قســمت جنوب غربی و شمال شــرقی آبخوان 

محبوس را نشان می دهد )شکل 3(. 

شکل 1- -نقشه هم تراز سطح ایستابی در آبخوان آزاد دشت 
کوهپایه سگزی )مهرماه سال 139۸(.

شکل 4 -نقشه هم تراز سطح ایستابی آبخوان اصفهان - برخوار 
)اردیبهشت و مهرماه )139۸(

شکل5 -نقشه هم افت سطح پیزومتریک آبخوان دشت 
اصفهان - برخوار )اردیبهشت و مهرماه )139۸-13۸1((.

شکل 2- نقشه هم افت سطح ایستابی در آبخوان آزاد دشت 
کوهپایه سگزی )مهرماه )13۸1-139۸((

بررســی منحنی های تراز سطح ایستابی 
در محــدوده آبخــوان اصفهــان - برخوار 
نشــان می دهد محل های تغذیــه آبخوان 
در قســمت های غرب آبخوان قــرار دارد و 
جهت جریان غالب در کل محدوده دشت 
از حواشی دشت به ســمت مرکز دشت و 
در انتهای دشت به سمت جنوب غربی آن 
یعنی خروجی آبخوان به محدوده مطالعاتی 
کوهپایه سگزی است )شکل 4(. تغییرات 

منحنی های ســطح تراز آب زیرزمینی در 
این محدوده طی درازمــدت حاکی از افت 
ســطح آب زیرزمینی در کل آبخوان به جز 
بخش جنوب شرقی آن اســت. به طوری 
که طی دوره 18ســاله ســطح آب در چاه 
واقع در بخش مرکــزی آبخوان تا 3 متر در 
بخش های شمالی تا 26 متر و در بخش های 
شمال غربی تا 18 متر و در قسمت شرقی  تا 

22 متر افت داشته است.

2. تحلیل سلسله مراتب فازی
در این تکنیک با استفاده از روش تحلیل سلسله 
مراتب اقدام به بررســی پتانســیل فرونشست 
دشت های کوهپایه سگزی و اصفهان - برخوار 
شــد. بدین منظور در هر دو دشت مذکور ابتدا 
عوامل موثر بر پدیده شناســایی شــد و سپس 
به روش AHP و بر اســاس نظر کارشناسی، با 
 EXPER CHOICE اســتفاده از نرم افزار
وزن نهایی بــرای هر یک از معیارهای ســطح 
یک و دو محاسبه شــد. با توجه به اینکه دشت 
کوهپایه ســگزی دارای آبخوان آبرفتی آزاد و 
محبوس است؛. بنابرین در مطالعه و مکان یابی 
مناطق دارای پتانســیل فرونشســت، در نظر 
گرفتن پارامترهای موثــر و میزان تاثیر هر یک 
از این آبخوان ها اهمیت ویــژه ای دارد. از این رو 
در این مطالعه سعی شــده پارامترهای مربوط 
به هر دو سفره که شــامل کاربری زمین، افت 
سطح آب زیرزمینی، درصد ضخامت الیه رس 
در بخش اشباع آبخوان، ضخامت بخش اشباع 
آبخوان، میزان تغذیه آبخوان، فاصله از گســل 

و الیه هدایت هیدرولیکی )بــه عنوان ضریب 
هیدرودینامیک آبخوان( بــرای آبخوان آزاد و 
الیه های افت سطح پیزومتریک، درصد ضخامت 
الیه رس، ضخامت آبخوان و هدایت هیدرولیکی 
برای آبخوان محبوس اســت، جداگانه در نظر 
گرفته شــوند و پس از ارزش گذاری، رتبه بندی 
و تهیه الیه نهایی پتانسیل فرونشست هر آبخوان 
با در نظر گرفتن اهمیت نوع سفره تلفیق شده و 
نقشه نهایی حاصل شود و در گام بعد با در نظر 
گرفتن وزن های به دست آمده و محاسبات الزم 
با به کارگیری روش  Fuzzy overlay نقشه 
مناطق مستعد فرونشست برای هر دو نوع سفره 

به طور جداگانه تهیه شود. 
در مرحله بعدی با در نظــر گرفتن نقش موثر 
الیه تحت فشار نســبت به الیه آبخوان آزاد در 
پتانسیل فرونشســت، نقشه نهایی فرونشست 
برای کل دشت تهیه شد )شکل 6(. همان طور 
که در شــکل مشاهده می شــود، از حواشی به 
ســمت مرکز دشــت مقادیر فرونشست رو به 

افزایش است. 

نقشــه پتانسیل فرونشست دشــت اصفهان - 
برخوار نشــان می دهد که قسمت های مرکزی 
محدوده نسبت به سایر نقاط آن دارای پتانسیل 
فرونشست بیشــتری هســتند. بر اساس این 

نقشــه، فرودگاه اصفهان، شمال شهر اصفهان، 
غرب خمینی شــهر و جنوب شاهین شــهر در 
معرض خطر پتانســیل فرونشســت باال قرار 

گرفته اند )شکل 7(. 
بررســی خطوط هم تراز ســطح ایستابی 
عالوه بــر مخروط افــت در بخش مرکزی 
آبخوان، ظهور و گسترش مخروط های افت 
در بخش شرق و غرب را نشان می دهد که 
نمایانگر برداشــت زیاد از آب زیرزمینی در 
این نواحی آبخوان است. بر اساس نقشه های 

به دست آمده، سطح تراز آب زیرزمینی در 
پیزومترهای واقع در بخش جنوب شرقی 
آبخــوان باالآمدگی را نشــان می دهد که 
می توان دلیــل اصلی آن را به اســتفاده از 
پســاب در آبیاری اراضی کشاورزی نسبت 

داد )شکل 5(.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

5051

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

14
01

یر 
 | ت

هم
ه د

مار
 ش

د- 
دی

ه ج
ور

 د

شکل 3-نقشه هم افت سطح پیزومتریک آبخوان محبوس 
دشت کوهپایه سگزی )مهرماه )13۸۷-139۸((.

شکل6– پتانسیل فرونشست در دشت کوهپایه – سگزی به 
AHP-Fuzzy روش

شکل۷–پتانسیل فرونشست در اصفهان - برخوار به روش 
AHP-Fuzzy



 در نهایت، نقشه های به دست آمده از مدل برای صحت 
آنالیز با نقشــه به  دســت  آمده از ماهواره ســنتینل 1 
InSAR(( و گزارش های موجود در رابطه با فرونشست 
دشــت اصفهان مورد مقایســه قرار گرفت و با اعمال 
تغییرات در مقادیر وزن و رتبه های در نظر گرفته شده 
واسنجی شد و سپس نقشــه های نهایی برای هر یک از 

دشت های اصفهان - برخوار و کوهپایه سگزی تهیه شد.

) InSAR ( 3- تكنیک تداخل سنجی راداری
مصنوعــی  دریچــه  بــا  راداری  تداخل ســنجی 
 Synthetic Aperture Radar از  برگرفتــه 
 InSAR اســت که به اختصار Interferometry
نامیده می شــود. در این فناوری با اســتفاده از تلفیق 
داده های به دست آمده از سیستم های تصویربرداری 
رادار، حرکــت، ارتفــاع و تغییــرات ســطح زمین 
نقشــه برداری می شــود. در این پروژه برای مطالعه 
  Envisat پدیده فرونشســت از داده های ماهــواره
در بازه زمانــی 2003 تــا 2010 و داده های ماهواره

Sentinel-1  در بازه زمانی 2014 تا 2021 استفاده 
شــده اســت. هر دو ماهواره توســط آژانس فضایی 
 C پرتــاب و مدیریت شــده و در باند )ESA( اروپا

تصویربرداری می کنند. 
برای پــردازش این تصاویر ماهــواره ای از روش تحلیل 

ســری های زمانی و تکنیک SBAS بــا نرم افزارهای 
Stamps ،Sarscape  و GMTSAR استفاده شد. 
خروجی نهایی پردازش این داده ها، نقشه میدان سرعت 
متوسط است که نشان دهنده میزان و سرعت حرکات 
قائم پوسته زمین است. به لحاظ اهمیت شهر اصفهان 
در گزارش چکیده، فقط نقشه مربوط به این شهر آورده 

شده است )شکل 8(. 
 ،)InSAR( بر اســاس نتایج پردازش تصاویر راداری
در مناطق شــمالی شــهر اصفهان فرونشست زمین 
کاماًل مشهود است. این فرونشســت در محدوده بین 
شاهین شهر، خمینی شهر، کمشچه و فرودگاه محصور 
شده است. در محدوده سگزی و کوهپایه نیز بیشترین 
نرخ فرونشســت ها در مناطق واقع در جنوب شــرق 
سگ زی، شــمال و جنوب هرند و منطقه بین ورزنه و 
اژیه محاسبه شــده است. بیشــترین نرخ فرونشست 
محاسبه شده در شمال اصفهان قریب به 120 میلی متر 
در سال محاسبه شده اســت. موضوع حائز اهمیت در 
مبحث فرونشســت، عالوه بر سرعت آن، تغییرات نرخ 
فرونشست اســت که موجب فرونشســت نامتقارن و 
اثرات نامطلوب بر شــریان های حیاتی باشد. به عنوان 
مثال انتظار می رود که خطوط متروی شهر اصفهان به 
دلیل قرار گرفتن در پهنه های فرونشست زمین با نرخ 

متفاوت، دچار آسیب شوند )شکل 9(. 

شکل 9 – الف( بخشــی از نقشه میدان 
سرعت در شکل 2 که مسیر خط شمالی – 
جنوبی متروی اصفهان روی آن پیاده شده 
است. ب( پروفیل تغییرات نرخ فرونشست 
در مسیر خط شــمالی – جنوبی متروی 
اصفهان ) اعداد بر حسب میلی متر بر سال  

است(. 

بررســی  و  آبخــوان  مدل ســازی   -4
از  اســتفاده  بــا  زمیــن  فرونشســت 

SUB و پكیج MODFLOW نرم افزار
 در این تکنیک با مدل ســازی عددی با استفاده 
   SUB و پکیج MODFLOW از نرم افــزار
فرونشســت دشــت های اصفهــان - برخوار و 

کوهپایه سگزی مورد پیش بینی قرار می گیرد. 

مراحل مدلسازی:
  جمــع آوری داده های اولیــه مانند داده های 
مکانی آبخوان ها، الگ چاه هــا،  مقادیر موجود 
K، S و... سطح آب پیزومترها، تخلیه از چاه های 

بهره برداری، تغذیه و...
  آماده سازی و پاالیش داده های اولیه.

  تولیــد داده های ثانویــه از اطالعات موجود 
مانند عمق ســنگ بســتر، کنتورهای جریان، 
تیسن بندی پارامترها و تهیه مرزهای ورودی و 

خروجی آب زیرزمینی آبخوان ها.
  معرفی داده های محیطی به نرم افزار مدلساز و 

تولید مدل مفهومی.
  مدلســازی حالت پایــدار برای هــر یک از 

آبخوان ها و بهینه سازی اولیه پارامترهای ورودی
  کالیبراسیون مدل برای هر یک از آبخوان ها 

برای حالت پایدار.
  مدلســازی حالت ناپایدار بر اساس خروجی 

مدل پایدار هر یک از آبخوان ها.
  کالیبراسیون حالت ناپایدار.

  اجرای پکیج  SUB بر مبنــای داده های 
خروجی مدل.

آتــی  وضعیــت  پیش بینــی    
هیدروژئولوژیک و فرونشست زمین بر 

اساس سناریوهای تعریف شده.

هدف از اجرای این مــدل، پیش بینی 

وضعیت آتی هیدروژئولوژیک و فرونشست زمین 
بر اساس سناریوهای مختلف عالج بخشی است.

در دشت کوهپایه ســگزی مراحل اجرای مدل 
تا مدل ســازی حالت ناپایدار و در دشت اصفهان 
- برخوار تا مرحله مدل ســازی فرونشست انجام 
یافته و سایر مراحل اجرای آن به ترتیب در دست 

اقدام است. 

نتیجه گیری:
 شاخص آسیب پذیری به دســت آمده از روش 
Fuzzy-AH، بــرای آبخوان اصفهان - برخوار 
بین رنج 0/0024 تا 0/014 و برای آبخوان های 
آزاد و محبوس کوهپایه ســگزی به ترتیب بین 
رنج هــای 0/024-0/007 و 0/08-0/007قرار 
دارد. شاخص فرونشســت کلی دشت کوهپایه 
ســگزی که با در نظر گرفتن نسبت تاثیر 3 به 1 
آبخوان محبوس به آزاد به دســت آمده، برابر با  

0/65-0/01 است. 
نقشه ماهواره ای تهیه شده برای محدوده مطالعاتی 
اصفهان - برخوار بــه روش رادار اینترفرومتری 
نشان می دهد که فرونشســت در محدوده بین 
شاهین شهر، خمینی شــهر، کمشچه و فرودگاه 
محصور شده است. بیشــترین نرخ فرونشست 
محاسبه شده در شمال اصفهان بوده که قریب به 
۱۲۰ میلی متر در سال است. سرعت فرونشست 
در محدوده مطالعاتی کوهپایه ســگزی و نقشه 
ماهواره ای تهیه شده به روش رادار اینترفرومتری 
mm/( نشــان می دهد که نواحی جنوب شرق
mm/( شــمال و جنــوب هرند ،)۱3/5 year
mm/( منطقه بین ورزنه و اژیه ،)8/3 -year۱4
year 3/8-۲3/7( بیشــترین نرخ فرونشست را 
دارد که این یافته ها در هر دو دشت نتایج حاصل 

از مدل Fuzzy-AHP را تایید می کند. 
نقشه Fuzzy-AHP عالوه بر مناطق نام برده 
احتمال پتانسیل فرونشســت بیشتر در بخش 
شمال غربی دشت کوهپایه سگزی را که در پایین 
شهر اصفهان قرار گرفته هست نیز نشان می دهد. 
با توجه به اینکه مناطق استراتژیک شهر اصفهان 
نظیر باند فرودگاه، خطوط مترو و ســایر مناطق 
مسکونی در نقاطی با پتانســیل متوسط به باال 
قرار گرفته اند، ارائه راهکارهای مدیریتی در این 

مناطق ضروری است. 

شکل ۸- نقشه میدان سرعت متوســط حاصل از پردازش 
در   )IW3(1-Sentinel ماهواره  تصاویر 

بازه زمانی 2014-10-2۷  تا 01-2021-
11  که نشان دهنده میزان و سرعت 
حرکات قائم پوســته زمین است. 
اعداد در راهنمای ســمت چپ 
پایین نقشــه بر حسب میلی متر 

در ســال بوده و مقادیــر منفی 
نشانگر فرونشســت زمین و مقادیر 

مثبت نشانگر افزایش یا باالآمدگی زمین 
هستند. در امتداد پروفیل های 1 تا 4 تغییرات 

نرخ فرونشست زمین نیز آورده شده است. 

پیشنهاد پیشنهادات:
می شود با توجه به اینکه 

اکثر نقاط نشست در رسوبات آبرفتی 
کواترنر قرار دارد، تخصیص و بهره برداری از 

منابع به دشت کاهش یافته و نسبت به افزایش 
راندمان آبیاری و اصالح الگوی گشت اقدام شود. 
به دلیل استقرار مناطق مسکونی و تاسیسات مهم 
در مناطق آسیب پذیر، ضروری است محدودیت ها و 

اقدامات در مناطق با پتانسیل فرونشست باال؛ به 
ویژه در اطراف شهرستان بهارستان و ورزنه و 
همچنین خط متروی اصفهان که از مناطقی 

با نرخ فرونشست متفاوت عبور می کند 
به صورت مدیریت شده افزایش 

یابد. 

اجرای پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی

 مهمترین راهکار 
مقابله با افت سطح 

آب زیرزمینی 
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دکتر مینا بگی، رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، اقدامات صورت گرفته در راســتای تحقق طرح احیا و تعادل بخشــی در 
استان اصفهان را تشــریح کرد. وی بیان داشــت: مهمترین اقدام جهت مقابله با 
تداوم افت سطح آب زیرزمینی که توسط دفتر حفاظت منابع آب زیرزمینی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان اجرا و پیگیری می شــود، اجرای پروژه هــای طرح احیا و 

تعادل بخشی است. 
در ادامه گزارش، خالصه ای از عملکرد شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در اجرای 

پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی طی سال های گذشته ارائه شده است.

پروژه پر و مسلوب المنفعه کردن  چاه های غیرمجاز استان اصفهان1
در اشــکال 1 و 2 بــه ترتیب تعــداد چاه غیرمجــاز پر و 
مسلوب المنفعه شــده و حجم صرفه جویی شــده از این 
طریق نشان داده شــده است. از ســال 1384 تا تیرماه 
ســال 1401 ، تعــداد 8090 حلقــه چــاه غیرمجاز در 
اســتان اصفهان پر و مسلوب المنفعه شــده است. حجم 
صرفه جویی از محل پر کردن چاه های غیرمجاز ، 226.8 

میلیون مترمکعب است.
بهره برداری2 اصــالح و تعدیــل پروانه هــای 
طی ســال های 1401  - 95 در اســتان اصفهــان تعداد 
16380 پروانه بهره برداری مربوط به چاه های کشــاورزی 
اصالح و تعدیل شــده که منجر به کاهش برداشــت 874  
میلیون مترمکعب در حجم برداشت پروانه های صادرشده 

چاه های کشاورزی شده است. 

اندازه گیــری  ابــزار  نصــب  چاه هــای 3  روی  هوشــمند 
بهره برداری در استان اصفهان

در اســتان اصفهان از ســال 1395-1387 تعداد 3896 
کنتور هوشــمند آب و بــرق روی چاه هــای مجاز نصب 

شده اســت. از ســال 1396 کنتورهای حجمی هوشمند 
الکترومغناطیس در اســتان اصفهان نصب شــده اند که 
عملکرد نصب این کنتورها طی ســال های 1396-1401 

تعداد 3859 کنتور بوده است.

و  گشــت  گروه هــای  تقویــت  بازرسی4 
تقویت گروه های گشــت و بازرسی در اســتان اصفهان به 
تعداد 60 اکیپ در سطح دشت های استان اصفهان، منجر 
به گزارش به موقع و جلوگیری از بســیاری از تخلفات آبی 

شده است.

کف شكنی چاه ها در 17دشت 5 انجام مطالعات تعیین عمق سقف 

6 برخــورد بــا متخلفیــن در حوزه   
آب های زیرزمینی

اطالعات توقیف دســتگاه و ادوات حفاری غیرمجاز مورد 
نظر به تفکیک سال در جدول شماره 1 ارائه شده است. 

جدول1- توقیف دســتگاه هــا و ادوات حفاری 
غیرمجاز استان

توقیف دستگاه ها و ادوات غیرمجاز حفاری
تعدادسال
1392258
1393242
1394355
1395364
1396433
1397552
1398431
1399515
1400715

1401194تیر 
4059جمع

نظارت بر  نصــب و عملكرد  GPS 7 ساماندهي شــرکت هاي حفاری و 
بر روي دستگاه هاي حفاري

تجهیزات  GPS روی همه دســتگاه های حفاری اســتان 
نصب شده اند و نظارت بر این دستگاه های حفاری صورت 

می پذیرد.

شکل 1- تعداد چاه مربوط 
به پروژه پر و مسلوب المنفعه 

نمودن چاههای غیرمجاز 
در استان اصفهان

شکل 2- حجم صرفه جویی 
از محل پروژه پر و مسلوب المنفعه 

کردن چاه های غیرمجاز 
در استان اصفهان

پیشنهادات
   برقراری جریان دائمی رودخانه زاینده رود

   فرهنگ سازی و حساس کردن جامعه نسبت به افت مستمر آب های زیرزمینی
   تجدید نظر و بازنگری کلی در سیاست های کالن مصارف آب؛ بخصوص در حوزه کشاورزی

   احترام به محیط زیست و اولویت قرار دادن حق آبه محیط زیست
   تامین بودجه و حمایت سایر سازمان ها در اجرای طرح تعادل بخشی

   اجرای طرح های مرتبط با کســری مخزن آبخوان ها، اجرای طرح های پخش ســیالب و 
آبخیزداری با هدف تقویت سفره های آب زیرزمینی

   اصالح الگوی کشت و صرفه جویی در بخش کشاورزی توسط جهاد کشاورزی
   عدم اســتقرار صنایع آب بر در محدوده مطالعاتی با توجه بــه وضعیت بحرانی منابع آب 

زیرزمینی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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پیام مدیرعامل 
شرکت آب 

منطقه ای 
کردستان به 

مناسبت هفته 
صرفه جویی در 

مصرف آب
مهندس آرش آریانژاد طی پیامی به مناسبت 

هفته صرفه جویی در مصرف آب، همگان را به این 
مهم دعوت کرد و از یكایک مردم خواست امروز 

بیشتر از هر زمان دیگری به فكر مدیریت مصرف 
آب باشند.

رهاسازی آب ســد آزاد به مخزن سد قشــالق با ظرفیت 2 
مترمکعب بر ثانیه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، 
مهنــدس آرش آریانــژاد در بازدیــدی کــه روز دوشــنبه 
30خردادماه با حضور اســتاندار و برخی مدیران و مسئوالن 
استانی از سامانه انتقال آب ســد آزاد به تصفیه خانه سنندج 
صورت گرفت، گفت: هم اکنون حجم مخزن ســد قشــالق 
سنندج 130میلیون مترمکعب، با تراز مخزن 1533متر است 
و این اعداد در سال گذشته 163 و 1537 بود. برای پیشگیری 
از قطعی آب ســنندج در فصول گرم سال، ضمن هماهنگی 
شــرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران و شــرکت آب و 
فاضالب اســتان، اقدامات مورد نیاز جهت آماده سازی خط 

لوله، ایســتگاه های پمپاژ آب و استقرار نفرات در محل پمپاژ 
سد آزاد انجام و از 10 خرداد 1401 این عملیات با ظرفیت 2 

مترمکعب بر ثانیه از طریق رودخانه چهل گزی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: در راستای 
تســریع در روند اجرای پروژه خط انتقال آب از ســد آزاد به 
تصفیه خانه ســنندج و تأمین آب ســالم و پایدار شهروندان 
گرامی، نیاز بود رهاســازی برای مدت 4 روز متوقف شود تا 
عملیات حفاری کانال و لوله گذاری مســیر انتقال آب از سد 
آزاد به تصفیه خانه ســنندج، در بســتر رودخانه انجام شود 
که این پروسه سبب شــد برای مدتی محدود، رهاسازی آب 
متوقف شــود. مجدداً در 28 خردادماه سال جاری، پمپاژ به 

سد قشالق به صورت دو شیفت و پیوسته آغاز شد.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت های شرکت توانیر در ارتباط 
با میزان برق مصرفی در ساعات پیک )12 تا 16( انتقال آب 
با دبی نسبتاً کمتری دراین بازه زمانی صورت می گیرد که با 
هماهنگی های به عمل آمده و دســتور آنی و اکید استاندار 
کردســتان در این رابطه، در روزهای آتی ایــن موضوع نیز 

مرتفع خواهد شد.
مهندس آریانژاد با اشــاره دغدغه های مســئولین حوزه آب 
و برق اســتان، اظهار داشــت: تأمین پایدار این منابع برای 
شهروندان و هم استانی های گرامی از واجبات است و ضروری 
است مردم فهیم اســتان اخبار این بخش ها را صرفاً از طریق 
منابع، سایت ها، شــبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی و 

موثق مرتبط، پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
عملیات رهاسازی آب سد آزاد از طریق رودخانه چهل گزی همچنان ادامه دارد متن پیام بدین شرح است:

»به نام آنکه نعمت بی بدیل آب را به ما ارزانی داشت.«
فرا رســیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب را به عنوان فصلی از اندیشــه ورزی، 
تالش و آگاهی بخشی در راستای اهتمام به اشاعه فرهنگ صحیح در مصرف آب و 

داشتن گامی موثر در توسعه جامعه می دانیم.
تابستان داغ دیگری فرا رسیده و برای پیشگیری از وقوع بحران آب، تسریع عالمانه 
در فرآیند ارتقای ســطح آگاهی جامعه نســبت به مقتضیات زمان، بیش از پیش 
احساس می شود. در سرآغاز فصل گرما، هفته صرفه جویی هرساله تلنگری است که 
باید آب را دریابیم. اینک که ســفره های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، بیشتر 
از قبل آب رفته اند، اگر به فکر نباشــیم، کم کم دیگر نه آبی خواهد ماند و نه صدای 

جوش و خروش رودی.
در سنوات اخیر که با کاهش کم سابقه نزوالت جوی و افزایش زودهنگام دمای هوا، 
مصرف آب نیز به شدت افزایش یافته اســت، یقیناً خدمتگزاران مردم در شرکت 
آب منطقه ای کردستان با تالش های شبانه روزی ســعی بر این دارند که با وجود 
محدودیت های شدید منابع آبی، خللی در توزیع عادالنه آب صورت نگیرد. بدون 
شک آنچه این مهم را امکان پذیر می سازد، مشارکت و همراهی مردم فهیم این دیار 

است.
پویایی و فراگیر شدن شعارهای مرتبط با فرهنگ  صحیح مصرف انرژی، به عنوان 
بخشی از مسئولیت های اجتماعی، مستلزم عزمی استوار و حرکت های میان بخشی 
بوده و شایسته اســت با ارج نهادن به نگرشــی خالق، علمی، کارآمد و روزآمد در 

سطوح مختلف جامعه، در این راستا اقدام کنیم.
بنابراین ضمن گرامیداشت اول تا هفتم تیرماه )هفته صرفه جویی در مصرف آب(، 
امید آن داریم که در سال جاری نیز همچون سنوات پیشین، پاسدار آب، این گوهر 
یگانه حیات باشیم که جان آن در خطر اســت و مراقبت از آن وظیفه ای همگانی 

است.

بازدید استاندار کردستان از بزرگترین طرح 
آبرسانی در استان

استاندار کردستان در بازدیدی که به همراه مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای و جمعی از مدیران اســتانی از شبکه انتقال آب سد 

سیازاخ دیواندره به شهرهای بیجار، حسن آباد یاسوکند و 130 روستای 
در مسیر انجام داد، گفت: برای این طرح یک بازه زمانی سه ساله با چهارهزار 

و200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، دکتر اسماعیل زارعی کوشا 

در سفر به شهرستان بیجار و حضور در محل سد تالوار در میان جمعی از کشاورزان و مردم 
بخش چنگ الماس ضمن تأکید بر حق مردم برای برخورداری از آب این ســد، گفت: مطالبات 

مردم منطقه و کشاورزان کامال بحق است و ما از راه های مختلف پیگیر احقاق آن هستیم.
وی با بیان اینکه ما از مدت ها پیش جلسات مختلفی را در وزارت نیرو و استان برای بررسی سد تالوار 

و گرفتن تخصیص های مناســب برگزار کرده ایم، گفت: در هفته آینده یک تیم کارشناسی برای 
بازنگری در تخصیص آب به استان ســفر می کنند و نتیجه بررسی های خود را به وزارت نیرو 

اعالم می کنند.
این مقام مسئول عنوان کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت است، گرفتن تخصیص کافی 

آب برای شرب و کشاورزی مردم شهرستان بیجار و بخش چنگ الماس است 
که خوشبختانه وزارت نیرو هم نسبت به این موضوع عنایت ویژه ای دارد.
استاندار کردستان تاکید کرد که این پروژه جزو طرح های اولویت دار 

استان است و تالش خواهیم کرد با تامین اعتبار مناسب در یک 
بازه زمانی معقول به بهره برداری برسد.

انتقال آب سالم با خط انتقال 143 کیلومتر به بیجار و حسن 
آباد یاسوکند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردســتان در این بازدید با بیان اینکه 
در حال حاضر این پروژه بزرگترین پروژه آبرســانی استان است، اظهار 
کرد: این پروژه از محل پایاب سد سیازاخ شهرســتان دیواندره با یک 
ایستگاه پمپاژ شروع شده و با جانمایی 63 کیلومتر لوله 1000 تا چنگیز 
قلعه )محل احداث تصفیه خانه( و با حدود۸0 کیلومتر لوله 400 آب پاک، 
از تصفیه خانه تا حسن آباد یاسوکند که جمعا 143 کیلومتر است، انجام 

خواهد شد.
مهندس آرش آریانژاد با توجــه به اینکه با بهربــرداری از این پروژه، 
آب ســالم و پایدار در اختیار شــهروندان بیجار، حسن آباد یاسوکند و 
روستاهای مسیر قرار خواهد گرفت، اذعان داشت: براساس تخصیص های 
صورت گرفته برای این طرح، می توان تمــام طرح های صنعتی و صنایع 

وابسته به کشاورزی را استارت زد.

برای چهارمین سال متوالی
درخشش دوباره شرکت آب منطقه ای کردستان در 

اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی
بر اســاس ارزیابی به عمل آمده از سوی شــرکت مادرتخصصی 
مدیریت منابع آب ایران، شــرکت آب منطقه ای کردستان حائز رتبه 
برتر در اجرای موفق طرح دانش آموزی داناب و گســترش سواد آبی در 

کشور شد .
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، مهندس آرش 
آریانژاد ضمن تبریک و قدردانی از همــکاران اثرگذار اجرای این طرح، اظهار 
داشت: با تدبیر و رویکرد جدید مدیران ارشد وزارت نیرو، توجه ویژه ای در مقطع 
کنونی به اجرای طرح های غیرسازه ای؛ به ویژه فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های 
عمومی در زمینه حفاظت و صیانت از منابع آب در سطح ملی شده است که امروز ما 
شاهد تغیر رفتار مردم عزیزمان در زمینه حفظ این سرمایه ملی و بهره برداری از آن 

در مقایسه با سال های گذشته هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، با بیان اینکه طرح دانش آموزی نجات آب 
یک طرح اثرگذار روی اقشار مختلف جامعه؛ بویژه معلمان، خانواده دانش آموزان و 
از همه مهم تر دانش آموزان بوده و آنها را بــه چالش ها و محدودیت های آب آگاه تر 
کرده است، افزود: این شرکت در اجرای این طرح برای چهارمین سال متوالی از سوی 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت برتر اعالم شده و موفق به کسب 

رتبه اول شده است.
وی افزود: این موفقیت با تعامل خوب آموزش و پرورش،کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و برخی دستگاه های دیگر اســتان با این شرکت، به دست آمد و همین 

همکاری و مشارکت خوب سبب درخشش مجدد استان در اجرای این طرح شد.
 طی اجرای این طرح در کردستان بیش از۷ هزار و ۷23 دانش آموز در شهرستان های 
قروه و دهگالن به عنوان پایلوت و ســایر دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم 
استان، صدها نفر معلم و تعداد زیادی از خانواده دانش آموزان و همچنین سایر اقشار 

مختلف جامعه در استان، بویژه کشاورزان با این طرح و اهداف آن آشنا شده اند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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طرح ملی گسترش سواد آبی؛  
راهی برای بهبود مدیریت 

مصرف آب
داشتن آگاهی های درست، قدم اول هر مسیری است و سواد آبی این دانش درست را به 
دانش آموزان و از طریق آنها به کل جامعه منتقل می کند. امسال که به دلیل شیوع کرونا 
از یک طرف کالس های درس در خانه ها تشکیل می شد و از طرف دیگر مصرف آب هم 
برای شستشوهای مداوم رکورد زده، ارزش آب، نقطه تمرکز آموزش های آبی انتخاب 
شده است.  اولین بعد ارزش آب، ارزش حیاتی آن است. آب برای گیاهان، جانوران و ما 
انسان ها، نقش کلیدی و محوری دارد. بخش اعظم بدن ما و اغلب جانداران را آب تشکیل 
داده و اساس تمدن و شهرهای ما بر آب بنا گذاشته شده است. دومین ارزش آب، ارزش 
فرهنگی این مایع حیات بخش اســت. در طول تاریخ، فرهنگ ایرانی و بعدتر فرهنگ 
اسالمی، برای آب ارزش و جایگاه ویژه ای قائل بوده و اسطوره ها، داستان ها و باورهایی 
را در مورد آب، شکل داده است. اما در کنار موارد دیگر، ارزش اقتصادی آب این روزها 
اهمیت ویژه ای در جهان یافته است. در زندگی روزانه ما ایرانی ها شاید ارزش اقتصادی 
آب و بهایی که حاضریم برایش بپردازیم، قیمت باالیی نداشته باشد؛ اما در جهان امروز 
مقوله آب و ارزش اقتصادی آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ به شکلی که به 

اعتقاد کارشناسان، جنگ بعدی در جهان بر سر آب خواهد بود. 
اگر تمایل دارید در خصوص ارزش آب و سواد آبی بیشتر بدانید، می توانید به وب سایت 
www.thrw.ir و شــرکت آب منطقه ای تهران www.danab.ir داناب به آدرس

مراجعه کنید.

طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب(
طرح ملی دانش  آموزی نجات آب که به اختصــار از آن با عنوان »داناب« 
یاد می شود، براســاس ایده ای علمی برگرفته از مطالعات جامع پیرامون 
طرح های فرهنگی و آموزشــی، در ســال تحصیلی ۸9-۸۸ در یکی از 

استان های کشور به اجرا درآمد.
در این طرح با هدف قرار دادن دانش  آموزان، برنامه ریزی شــده است تا 
مسائل و چالش های اصلی حوزه آب؛ اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، 
مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب 

و... در روندی نظام  مند به این قشر آموزش داده شود. 
این طرح پس از اجرای موفق در یکی از اســتان های کشــور، در سال 
تحصیلی 90-۸9 در چند اســتان کشــور به عنوان پایلوت اجرا شد. 
سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوســاله آن، حاکی از موفقیت طرح 
بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه 
آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مســائل حوزه آب، این طرح برای سال 
تحصیلی جاری ملی اعالم شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان ها توسط 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است.
حسب توافق و برنامه ریزی های انجام شــده در شورای سیاست گذاری 
طرح های دانش  آموزی آب و آبفــا؛ دانش  آموزان مقطع راهنمایی و باالتر 
به عنوان قشــر هدف ویژه حوزه آب و دانش  آموزان مقطع دبســتان و 
پیش  دبستانی به عنوان قشــر هدف در نظر گرفته شده برای حوزه آبفا 

تعیین شده اند.
در طرح داناب، مخاطب اصلی طرح، دانش  آموزان مقطع راهنمایی هستند 
که از یک سو قدرت دریافت و تحلیل مسائل گسترده و بعضاً انتزاعی حوزه 
آب )از قبیل کسری مخازن آب زیرزمینی، آب مجازی و...( را دارا بوده و از 
سوی دیگر هنوز به شکلی جدی درگیر مباحث مربوط به کنکور یا مسائل 

کاری و شغلی نشده اند.

3

4

ویژگی های اصلی طرح:
 راهبری کالن و ملی از ســوی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با همکاری مشــاور ملی؛ ضمن لحاظ کردن مسائل 

مدیریت بومی برای استان ها.
 مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی )پشتوانه 

سه سال اجرای پایلوت و متکی بر مطالعات مشاور ملی(
 تمرکز بر آموزش پایه ای و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفًا 

نمایشی
 نظام  مند بودن طرح )متشکل از شش نظام اصلی است که 

در ادامه ذکر خواهد شد.(
 افق درازمدت برای اجرای مســتمر طرح همراه با اعمال 

اصطالحات ساالنه بر اساس بازخوردهای اجرا.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران در 
سفر به خوزســتان به همراه جمعی از مسئولین 
کشوری و استانی، ضمن بررسی آخرین وضعیت 
منابــع آبی از تاسیســات ســازمان آب و برق 

خوزستان بازدید کرد.
به گزارش شــبکه خبری ســازمان آب و برق 
خوزســتان، محمد جوانبخت مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، در ســفر به خوزستان 
به همراه سردار فدوی جانشــین فرمانده سپاه 
کشور، آقارضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار 
خوزستان، ســردار شــاهوارپور فرمانده سپاه 
حضرت ولیعصر)عج( و مدیرعامل ســازمان آب 
و برق خوزســتان ضمن بازدید از ســد کرخه و 
بررسی آخرین وضعیت این حوضه آبریز، از دیگر 
تاسیسات آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان 

بازدید کرد.

بازدید از ایســتگاه پمپاژ w2 به عنوان یکی از 
بخش های پروژه بزرگ آبرســانی غدیر، اولین 
مقصد سفر مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران به خوزســتان بود. پروژه احداث ایستگاه 
پمپاژ w2 به ظرفیت 10 متر مکعب بر ثانیه و خط 
انتقال آن با قطر 2400 میلی متری تا ایســتگاه 
پمپاژ ام الدبــس به طــول ۷4 کیلومتر یکی از 
پروژه های سه گانه طرح میان مدت طرح آبرسانی 
غدیر است. هدف از اجرای این طرح، جایگزینی 
آب رودخانه دز به جای رودخانه کرخه به عنوان 
منبع تامین آب طرح آبرســانی غدیر بوده و با 
اجرای این طرح، کیفیت آب شــهرهای هدف 
طرح آبرســانی غدیر )اهواز، آبادان، خرمشهر، 
دشت آزادگان، حمیدیه و هویزه( افزایش قابل 

مالحظه ای خواهد داشت.
حضور در ســد کرخه و بررسی آخرین وضعیت 

منابع آبی پشــت این ســد از دیگر برنامه های 
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران و 
هیات همراه بود. ورودی این سد از ابتدای ساِل 
آبی جاری نســبت به میانگین بلندمدت حدود 
60 درصد کاهش داشته و تراز سطح آب مخزن 
سد نســبت به زمان مشابه در ســال گذشته 
20 متر پایین تر و از نظــر حجمی یک میلیارد و 
600 میلیون مترمکعب کمتر اســت. این شرایط 
سبب شده امکان کشت تابســتانه در مناطق 
پایین دست این ســد وجود نداشته باشد تا در 
تامین آب آشامیدنی مردم منطقه خللی ایجاد 

نشود.
حضور در ایســتگاه پمپاژ فتح المبین و بررسی 
آخرین وضعیت این ایستگاه از دیگر برنامه های 
ســفر معاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفا به 

خوزستان بود.

بازدید مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 
از تاسیسات آبی سازمان آب و برق خوزستان

معاون وزیر نیــرو در امور آب و آبفا 
گفت: در تابســتان امسال شرایط 
کمی و کیفــی آب شــهر اهواز، 
استان  پایین دســت  شــهرهای 
و روســتاهای حاشــیه کرخه با 
بهره برداری از طرح میان مدت غدیر 

بهبود پیدا خواهد کرد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب 
و برق خوزستان، محمد جوانبخت 
در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی 
غدیر در شهرستان کرخه خوزستان 
اظهار کرد: طرح میان مدت آبرسانی 
غدیر در راســتای سیاســت های 
دولت جدیــد و جهت تامین کمی و 
کیفی آب شرب مردم خوزستان، از 

ماه های گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه سال هاست بحث 
طرح آبرســانی غدیر در خوزستان 
مطرح اســت، افزود: متاســفانه 
مشــکالتی در بحث آب شــرب 
خوزستان وجود داشت که با رویکرد 
جدیــد در دولت ســیزدهم تحت 
عنوان پروژه هــای طرح میان مدت 
آبرســانی غدیر، این مشکالت در 

حال مرتفع شدن است.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع 
آب ایران گفت: طــرح میان مدت 
آبرســانی غدیر از ماه های گذشته 
پیشرفت  آغاز شده و خوشبختانه 
بسیار خوبی دارد. اکنون در ایستگاه 
پمپاژ w2 از کانال دز و خطوط انتقال 
آب از بخــش آبگیــر w2 به اهواز 
اقدامات خوبی انجام شــده است. 
نیز  ام الدبس  ایستگاه  همچنین در 
اقدامات خوبی شده و کار در مراحل 

نهایی است.
تابستان  جوانبخت عنوان کرد: در 
امسال شــرایط کمی و کیفی آب 
شهر اهواز، شــهرهای پایین دست 
استان و روستاهای حاشیه کرخه با 
بهره برداری از طرح میان مدت غدیر 
بهبود پیدا خواهــد کرد و همه این 
بخش ها به خط غدیر متصل خواهند 

شد.
وی ادامه داد: با بهره برداری از خط 
غدیر شاهد شــرایط خوب کمی و 
کیفی در آب شــهرهای مورد نظر 

خواهیم بود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:
طرح میان مدت آبرسانی 

غدیر پیشرفت بسیار 
خوبی دارد
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  لطفــاً در خصوص اســتراتژی ها، اهداف و 
سیاست های مجموعه خودتان برای خوانندگان 

نشریه برقاب توضیح دهید.
اهم فعالیت شرکت شامل موارد ذیل است: 

  شناخت، مطالعه، توســعه، حفاظت و بهره برداری 
بهینه از منابع آب 

  اجرای طرح ها و پروژه های تامین و انتقال آب برای 
بخش های مختلف 

  تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توســعه، بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی 

  کارگــزاری وزارت نیرو در اجرای برنامه ها، مصوبات 
و امور ارجاعی

  انجام تحقیقات الزم درباره منابع آب و تاسیســات 
آبی و برق آبی. 

هدف اصلی شرکت، تامین آب مطمئن جهت شرب و 
بهداشت شهرها و روستاهای اســتان و سایر نیاز ها در 
بخش های مختلف صنعت و کشــاورزی و نیز حفظ و 
حراست از آبخوان ها و منابع آبی سطحی و زیرزمینی 

است. در این راســتا نیاز به اجرای طرح هایی در قالب 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داریم. 

به طور خالصه اهم اهداف و برنامه های شرکت: 
1 حفظ و حراست از آبخوان های استان و منابع آبی 

استان شامل منابع آب زیرزمینی و سطحی
2  تامین آب مطمئن جهت شرب و بهداشت شهرها 

و روستاهای استان و سایر نیازها )صنعت و کشاورزی(
3 واگذاری تاسیسات آبی حیطه عمل شرکت جهت 

اهداف گردشگری 
4 استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری جهت اتمام 

طرح های نیمه تمام در راستای بهبود معیشت مردم.

  با توجه به وضعیت بارندگی در سال گذشته 
و سال جاری، وضعیت و میزان حجم آب موجود 

در استان شما چگونه است؟ 
میزان بارش متوسط استان در ســال آبی جاری مهر 
لغایت خــرداد ماه 1401 به میــزان 289/2 میلی متر 
و مدت مشــابه سال آبی گذشــته 279/8 میلی متر و 
متوسط بلندمدت مشــابه 337/4 میلی متر بوده است 

که افزایش 3/4+ درصدی نســبت به ســال گذشته و 
کاهش 14/3- درصدی نســبت به متوسط درازمدت 

داشته است.
حجم آب ورودی از رودخانه ها به دشــت های اســتان 
در ســال آبی جــاری از مهر ســال گذشــته لغایت 
اردیبهشت ماه ســال 1401 به میزان 2295 میلیون 
مترمکعب بوده که نســبت به ســال آبی گذشته 0.3 
درصد افزایش و نســبت به متوســط بلندمدت 46- 

درصد کاهش داشته است.
 حجــم ذخیره مخــازن ســدهای مخزنــی در حال 
بهره برداری استان )شــهید کاظمی بوکان، شهرچای، 
مهاباد، حســنلو، ســاروق، دریک، زوال، بارون، شهید 
قنبری، آغ چای، قیقــاج، ارس 2 و ســیلوه( در تاریخ 
1401/3/29 بــا 66 درصــد پرشــدگی برابر 1273 

میلیون مترمکعب است.
  با عنایت به بارندگی های مناسب بهاره صورت گرفته در 
برخی از حوضه ها و همچنین با توجه به مدیریت بهینه 
منابع و مصارف ســدها، حجم ذخیره مخازن نســبت 
به سال آبی گذشته در تاریخ مشــابه دارای 17درصد 

افزایش بوده است. با این حال در برخی سدها ازجمله 
ســد مخزنی بارون به دلیل نبود بارندگی های مناسب 
بهاره و نداشــتن ورودی، حجم ذخیره مخزن کاهش 
زیادی داشــته که به منظور تأمین مصارف شرب طی 
اطالع رســانی های صورت گرفته، ضمن کاهش حجم 
مصارف کشاورزی، اقداماتی برای مدیریت خشکسالی 

صورت گرفته است.

  در راستای شعار ســال 1401 )سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین( چــه اقداماتی 

صورت گرفته است؟ 
در این خصوص با توجه به درخواســت های واصله، از 
ابتدای ســال 1401 نســبت به تأمین آب 110 واحد 
صنعتی کم آب طلب در سطح استان در قالب باقیمانده 
ســقف تخصیص های ابالغی از منابع آب زیرزمینی با 
حجم 338/85 هزار مترمکعب اقدام الزم معمول شده 

 است.

  بهره برداری بهینه از منابع آب یکی از اصول 
اساسی هر شرکت آب منطقه ای است. لطفاً در 

این خصوص توضیح دهید. 
این شرکت در راســتای مصرف بهینه و اصالح الگوی 
مصرف آب، موارد ذیل را در دســتور کار خود قرار داده 

است:
  اصالح پروانــه بهره  برداری چاه های کشــاورزی به 
اســتناد آیین نامه اجرای مصرف بهینه آب کشاورزی، 

متناسب با الگوی کشت و سند ملی آب کشور
  همکاری الزم با سازمان جهاد کشاورزی در خصوص 
اصالح شیوه آبیاری و اجرای سیستم های آبیاری تحت 

فشار و نوین با راندمان آبیاری باال
  تعدیل پروانه های بهره برداری کشاورزی در راستای 
اجرای مصوبات پانزدهمین شــورای عالی آب کشور و 
ابالغ آب قابــل برنامه ریزی به تفکیــک محدوده های 
مطالعاتی اســتان از ســوی وزارت نیرو، متناســب با 

ضرایب تعدیل مصوب ابالغی
  نظارت و کنترل بر میزان بهره برداری از طریق نصب 

دستگاه شمارشگر )کنتور(.

  دسترســی به آب شــیرین و پاک یکی از 
مهمترین موضوعات اســت. وضعیت افزایش 
مشترکین شما در چند سال اخیر به چه صورت 

بوده است؟ 
بــا عنایت بــه اینکه طی چند ســال اخیــر )حداقل 
10ســال( تقریباً تمامی دشــت ها و شهرستان های 
اســتان آذربایجان غربی به لحــاظ کم آبی و وضعیت 
آب های زیرزمینی جزو دشــت های ممنوعه یا حتی 
برخی دشت ها ممنوعه بحرانی هستند، توسعه اراضی 

کشاورزی و به تبع آن صدور مجوز حفر چاه کشاورزی 
در اســتان طی ده ســال گذشــته ممنوع بوده و تنها 
موارد اضافه شــده به اطالعات قبلی موجود در سامانه 
این شرکت، مشترکین تخصیص گرفته برای برداشت 
مصــارف صنعتی بوده اســت که در قالــب طرح های 
صنعتــی کم آب طلــب موفق بــه اخذ مجــوز حفر و 
بهره برداری از چاه شده اند. این تعداد مشترکین تقریباً 
رقم اندک کمتر از 500 مشــترک بوده اند که با توجه 
به آمار باالی چاه های این اســتان، افزایش این تعداد 

مشترک عمال ناچیز بوده است.

  در زمینه بهینه ســازی و افزایش راندمان 
مصرف آب در زیرمجموعه مصرف کنندگان شما 

چه اقداماتی انجام شده است؟
  تعیین محل نقاط تحویل در ســطح شــبکه های 

آبیاری و زهکشی 
  تجهیز نقاط تعیین شده به عنوان نقاط تحویل شبکه 

به ابزارهای مناسب اندازه گیری و کنترل جریان آب 
  کالیبراسیون سازه های اندازه گیری جریان آب

  مرمت و بازســازی کانال ها و تاسیســات باالدست 
نقاط تحویل.

  در راســتای احیای دریاچــه ارومیه چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟ 

این شرکت از ســال 94 و پیرو مصوبات کارگروه ملی 
نجات دریاچــه ارومیه )ابالغیه های شــماره 18171 
مــورخ   49503/57542 و   1393/2/28 مــورخ 
1393/5/25 و در راســتای احیای دریاچه، جلوگیری 
از برداشت های غیرمجاز آب های سطحی و انتقال آب 
رودخانه ها بــه پیکره دریاچه ارومیه اقــدام به اجرای 

پروژه های به شرح ذیل کرده است:
  طرح تکمیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب های 
سطحی و زیرزمینی در استان آذربایجان غربی )شامل 
ارتقا و توسعه ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی، 
خرید، نصب و آنالین سازی ایستگاه های هیدرومتری 
و هواشناســی الکترونیکی، خرید و نصب دیتاالگر آب 
زیرزمینــی در چاه های پیزومتر و آنالین ســازی آنها، 
حفاری چاه های پیزومتری و اکتشافی در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه(
  طرح  احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه

  طرح احداث سد چپرآباد 
  طــرح مطالعه و اجــرای طرح های تعادل بخشــی 
و تغذیه مصنوعی و پخش ســیالب  )شــامل توقیف 
دســتگاه های حفاری، انسداد و مسلوب المنفعه کردن 
چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های 
مجاز، برچیــدن موتور پمپ، برق رســانی به چاه های 
کشاورزی، خرید کنتور هوشــمند، نصب کنتورهای 
هوشــمند، نصب تابلو کنتور روی چاه های کشاورزی، 

استقرار اکیپ های گشت و بازرسی(
  الیروبی رودخانه های اســتان )زوالچای سلماس، 
روضه و باراندوز ارومیــه، گدارچای نقده، مهاباد چای، 
کانی رش اشنویه، ســیمینه رود میاندوآب، الیروبی و 
اتصال رودخانه زرینه رود به سیمینه رود، دایک گذاری 

منتهی الیه رودخانه های سیمینه رود(
  طرح مرمت و بازســازی تاسیســات آبی در دست 
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مصاحبه اختصاصی 
نشریه »برقاب« با مجید دستگاهی، 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

از حضور سرمایه گذاران 
برای تکمیل طرح های آبرسانی

 استقبال می کنیم



بهره برداری )شــامل اصالح دریچه های خروجی سد 
بوکان و خرید و نصب دو دســتگاه شــیر هاول بانکر، 
ترمیم ریپ رپ سد بوکان، اصالح بند انحرافی نوروزلو 
و احداث ســازه اصالح ســرریز کانال MC، عملیات 
اجرایی ساحل ســازی زرینه رود در پایین دســت سد 
بوکان، عملیات اجرایی ساحل ســازی پایین دســت 
بنــد انحرافی نوروزلــو، عملیات الیروبــی کانال ها و 
زهکش های اصلی، جاده سرویس کانال ها و زهکش ها، 
مرمت و بازســازی کانال های ساحل راست و چپ 
شــبکه زرینه رود )انجام الیروبــی کانال ها و 
زهکش ها، مرمــت و الینینگ کانال های 
آبیــاری و حفاظت فیزیکــی کانال ها 
و در شــبکه مهاباد( انجــام الیروبی 
زهکش هــا، مرمــت دریچه هــای 
آبگیر و حفاظت فیزیکی کانال ها(، 
ساماندهی موتور پمپ های منفرد 

) RP ساحل راست کانال
  طــرح بهبــود بهره بــرداری و 
حفاظــت از منابــع آب )مطالعات 
اندازه گیری  سازه های  کالیبراسیون 
دبی آب و تهیه جداول هیدرولیکی در 

نقاط تحویل حوضه آبریز دریاچه ارومیه(
  طرح سردهنه ســازی، اصالح و بازسازی 
دریچه هــا و آبگیری های رودخانه های )شــامل 
رودخانه هــای نازلــو، بارانــدوز، شــهرچای ارومیه، 
گدارچــای مهاباد و زرینه و ســیمینه رود میاندوآب و 

زرینه رود بوکان( 
  رهاســازی آب از ســدهای حوضه دریاچه ارومیه 
)در این خصوص این شــرکت اقدام به رهاسازی آب از 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مصب دریاچه 
ارومیه نموده که حجم آب رهاسازی شــده به دریاچه 
ارومیه از سدهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
در اســتان آذربایجان غربی از ابتدای سال آبی جاری 
برابــر 560 میلیــون مترمکعب بوده که بــا توجه به 
بارندگی های مناســب بهاره در حوضه سدهای بوکان 
و مهاباد در حدود 120 درصد بیش از حجم ابالغی در 
برنامه مدیریت منابع و مصارف )به میزان 254 میلیون 

مترمکعب( بوده است.
 همچنین حجم آب رهاسازی شــده به دریاچه ارومیه 
از ابتدای سال آبی 1394-1393 به عنوان اولین سال 
شــروع اجرای مصوبات ســتاد احیا دریاچه ارومیه تا 
سال آبی 1401-1400  با 83درصد افزایش نسبت 
به حجم ابالغی در برنامه مدیریت منابع و مصارف 

برابر 6636 میلیون مترمکعب بوده است.(
شــرکت آب منطقه ای آذربایجــان غربی از زمان 
استقرار کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و ابالغ 
مصوبات مربوطه ازجمله برنامه ریزی برای کاهش 

40درصدی مصارف کشاورزی همواره با عزم جدی 
در راستای تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه 

و اجرایی کــردن برنامه های عملیاتــی ابالغی تالش 
کرده اســت. با وجود موانع و مشکالت جهت رسیدن 

به اهداف برنامه ریزی برای کاهش40درصدی مصارف 
کشــاورزی، اهم اقدامات صورت گرفته در راســتای 
کاهش 40درصدی مصرف آب ازجمله تکمیل و تجهیز 
نقاط به ابزارهای اندازه گیــری و تحویل حجمی آب، 
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری، 
سردهنه ســازی، اصــالح و بازســازی دریچه هــا و 

آبگیری های رودخانه هاست.

  با توجه به محدودیت منابع آب کشــور چه 
برنامه های اجرایی برای گذر از کم آبی در استان 
خود اجرا کرده یــا در حال برنامه ریزی برای آن 

هستید؟
الف- اجرای برنامه های ســازگاری با کم آبی در سطح 
اســتان با همکاری سایر دســتگاه های اجرایی استان 
)شــرکت آب و فاضالب، ســازمان جهاد کشاورزی، 
سازمان صمت، ســازمان محیط زیســت( که در فاز 
اول 249.95 میلیون مترمکعــب و در فاز دوم 121.5 
میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت خواهد پذیرفت. 
در این راســتا اهم برنامه های این شــرکت شامل پر و 
مســلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجــاز، اصالح و 
تعدیل پروانه های بهره برداری چاه های کشــاورزی و 

تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند است.
ب- تشکیل جلســات شــورای حفاظت از منابع آب 
استان به صورت مســتمر در راستای بررسی چالش ها 

و مشکالت مربوطه 
ج- برنامه ریزی در راســتای تکمیل طرح های عمرانی 
نیمه تمام به منظور تامین آب پایدار و افزایش راندمان 

آبیاری در راستای کاهش مصرف آب.

انجام شده  وضعیت ســرمایه گذاری های    
در سطح اســتان شــما چگونه بوده و آیا برای 

طرح های خود احتیاج به سرمایه گذار دارید؟
تاکنون حدود 40 هــزار میلیارد ریــال برای تکمیل 
طرح های این شــرکت سرمایه گذاری شــده که برای 

خاتمه کامل طرح های نیمه تمام نیز بالغ بر 110 هزار 
میلیارد ریال مورد نیاز اســت که نیاز به سرمایه گذار 

دارد. 

  برای چه طرح ها و برنامه های نیازمند حضور 
سرمایه گذار هستید؟

در راســتای تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام؛ بویژه 
طرح های آبرســانی نیاز بــه ســرمایه گذاری بوده و 
همچنین واگذاری تاسیسات و اراضی پیرامون منابع 
آبی استان در راســتای فعالیت های گردشگری نیز در 

دستور کار این شرکت قرار دارد.

  در مجموعه شــما چه تعداد طرح و پروژه 
نیمه تمام وجود دارد و بــرای آنها چه برنامه ای 

دارید؟ 
تعداد 13 طرح )پروژه( نیمه تمام شــامل شبکه های 
دیریک، زوال، زرینه رود، شــهرچای، سیلوه و آق چای، 
غازان، ساختمان سد چپرآباد، آبرسانی به شهر ارومیه 
و آبرسانی به خوی از ســد آق چای، تامین آب اراضی 
حاشیه ارس، ساختمان ســد گرده بین و سد دیرعلی 

سلماس. 
  پیگیری تامین منابع مالی جهت خاتمه عملیات از 
مبادی ذیربط و از منابع اعتباری مختلف و ظرفیت های 

قانون بودجه در حال انجام است. 
  تعداد 5 طرح )پــروژه( دارای ردیــف اعتباری که 
فعاًل براســاس مصوبات کارگروه ملــی نجات دریاچه 
ارومیه متوقف شده اند، شامل ساختمان سد نازلو، سد 
سیمینه رود، شبکه چپرآباد، شــبکه حسنلو و شبکه 

ساروق.
  پیگیری اخذ مجوز اجرایی برای ســد نازلو شــبکه 

ساروق در راستای اهداف جدید در حال انجام است. 
  تعداد 3 پروژه که به دلیل کمبــود نقدینگی وارد 
فاز اجرا نشــده اند، شــامل شــبکه گرده بین، نصب 
دریچه های هیدرومکانیکال سد دیریک و ساختمان 

سد ارکوین.
پیگیری تامیــن اعتبــارات مورد نیاز جهت شــروع 
عملیات اجرایی از منابع اعتباری مختلف در حال انجام 

است. 

  در زمینــه بهینه ســازی و افزایش 
راندمــان مصــرف آب در زیرمجموعه 
اقداماتی  چه  شــما  مصرف کنندگان 

انجام شده است؟
  تعیین محــل نقاط تحویل در ســطح 

شبکه های آبیاری و زهکشی 
  تجهیز نقاط تعیین شده به عنوان نقاط 
تحویل شــبکه به ابزارهای مناسب اندازه 

گیری و کنترل جریان آب 
  کالیبراســیون ســازه های اندازه گیــری 

جریان آب
  مرمت و بازسازی کانال ها و تاسیسات باالدست 

نقاط تحویل.

افزایش بهره وری آب در بخش های مختلف؛
 طرحی کارآمد برای جبران کسری 

مخزن سفره های آب زیرزمینی استان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی با تأکید بر اینکه در مدیریت منابع، 
توجه به بهره وری آب در بخش های مختلف بســیار مهم است، بیان داشت: 
بهای این کاالی حیاتی به آن شــکلی که باید باشد، نیست؛ البته بهای آب 
نه به معنای قیمت آن بلکه به معنای ارزش آب اســت. یعنــی به ازای هر 
مترمکعب آب چه کاال یا ماده خشکی تولید می شود و ارزش آب به ازای هر 

مترمکعب چقدر تمام می شود.
مهندس آمری افزود: استفاده و برداشــت بیش از اندازه از منابع آبی سبب 
کاهش ظرفیت این منابع خدادادی شده و تنها راه برون رفت از بحران کم آبی 
و خشکسالی هم اصالح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و باال بردن بهره وری 

آب در بخش های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی است.
وی با اشــاره به اینکه 90درصد منابع آب در اختیار بخش کشاورزی است، 
گفت: متأسفانه برداشت ها و مصارف بی رویه و خارج از ضوابط؛ بخصوص در 
بخش کشاورزی سبب شده مصارف بیشتر از منابع در دسترس باشد و آب 
تجدیدپذیر ما پاسخگوی مصارفمان نباشد. این در حالی است که متوسط 
بهره وری آب در این بخش حدود 30 درصد است که با این حساب حدود 60 

الی 70درصد منابع آب در بخش کشاورزی تلف می شود.
وی با اشــاره به اینکه کاهش و تغییر نوع بارش ها نیز از عوامل افت ســطح 
ســفره های آب زیرزمینی هســتند ادامه داد: کاهش بارندگی ها که خود از 
منابع تغذیه ای ســفره های آب زیرزمینی اســت، ســبب کســری مخزن 
سفره های آب زیرزمینی می شــود؛ به طوری که تمام دشت های استان در 
حال حاضر به جهت کاهش مخازن ممنوعه هستند. یعنی بارگذاری جدید 

یا آب جدیدی برای بخش های کشاورزی تخصیص داده نمی شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مرکزی افزود: از طــرف دیگر، تغییر نوع 
بارش ها نیز در این امر تآثیرگذار اســت؛ چراکه عمومــاً بارش ها تبدیل به 
باران شده اســت و ما در زمستان پوشــش برفی نداریم و همین تغییر نوع 
بارش ها سبب شده تغدیه سفره های آب زیرزمینی مناسب نباشد و از طرفی 
برداشت بی حد و اندازه از سفره ها سبب شده متوسط کسری مخزن سالیانه 
در دشت های استان به حدود 200 میلیون مترمکعب برسد. یعنی در طول 
یک سال سطح ســفره های آب زیرزمینی به این میزان کاهش پیدا کرده و 

دیگر جبران نخواهد شد.
وی همچنیــن گفت: گرمی هوا در زمســتان نیز باعث می شــود چاه های 
کشــاورزی زودهنگام روشن شــود و همین امر نیز در ایجاد کسری مخزن 

هرچه بیشتر در سفره های آب زیرزمینی تآثیرگذار است.
مهندس آمری با تآکید بر اینکه برای جبران این کسری ها راهکارهای الزم 
در سند سازگاری با کم آبی تدوین شده اســت، خاطرنشان کرد: سندی به 
عنوان سند سازگاری با کم آبی توسط وزارت نیرو و با همکاری دستگاه های 
مرتبط یا ذینفع در موضوع آب در استان تدوین شده که به تصوب کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی نیز رســیده است که در آن راهکارهای برون رفت از 
خشکسالی و جبران کسری مخازن سفره های آب زیرزمینی ارائه شده است.

وی افزود: در این سند که در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب اتفاق 
می افتد، هر یک از دستگاه های اجرایی برنامه هایی دارند که موظف هستند 
تا پایان برنامه هفتم این برنامه های سازگاری را در استان اجرا کنند و نهایتاً 
نتیجه اجرای این برنامه های ســازگاری با کم آبی باعث خواهد شد در سال 
600 میلیون مترمکعب از مصارف کاهش پیدا کند تا بتوانیم سفره هایمان را 

به حد تعادل برسانیم.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مرکزی در پایان خاطرنشــان کرد: حل 
بحران آب با مشــارکت همگانی مردم امکان پذیر است و همه مردم نسبت 
به آب یک مسئولیت و وظیفه شــرعی، قانونی و اجتماعی دارند و باید برای 

محافظت از آب بکوشند.

با کاهش نزوالت آســمانی شاهد 
کاهش 40 تــا 50درصدی ذخایر 
آبی در اســتان هســتیم و اگر با 
برنامه ریــزی و مدیریــت پیش 
نرویــم، همین موضوع بی شــک 
مشکالتی برای تأمین آب شرب، 
صنعت و کشاورزی در پی خواهد 

داشت.
خوشــبختانه و با وجــود اجرای 
طرح های بــزرگ آبرســانی در 
استان، هیچ یک از شهرها به لحاظ 
آب شرب دچار تنش آبی نیستند 
و مشکلی در خصوص قطعی یا جیره بندی آب نخواهیم داشت. البته حفظ این شرایط نیازمند 

صرفه جویی و همکاری تمامی شهروندان است.
حال سوالی که پیش می آید، این است که واقعاً مشکل چقدر جدی است و راهکار آن چیست؟

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مرکزی در توضیح وضعیت منابع آبی در این استان گفت: 
بارندگی استان به صورت میانگین 260 میلی متر در طول سال است و میزان بارندگی استان 
از ابتدای سال آبی تاکنون )اول مهر 1400 تا اول تیر 1401( به میزان 208 میلی متر بوده که 
نســبت به آمار بلندمدت 23درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 درصد افزایش 
داشته است. همین کاهش بارندگی ها طی سالیان گذشته سبب شد ذخیره مخازن سدهای 
اســتان روز به روز کاهش یابد و رودخانه ها به سمت خشکی بروند و منابع آب زیرزمینی هم 

به تدریج افت کند.
مهندس عزت اله آمری ادامه داد: در حال حاضر حجم ذخیره ســد الغدیر ســاوه 92میلیون 
مترمکعب است؛ در حالی که در سال گذشــته همین زمان این عدد 170میلیون مترمکعب 

بوده است.
مهندس آمری افزود: حجم ذخیره ســد کمال صالح هم 53 میلیون مترمکعب است؛ یعنی 
57درصد این ســد پر است. در زمان مشــابه سال گذشــته ذخیره آب این سد 69 میلیون 

مترمکعب بوده است. 
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میزان اعتبار الزم از محل اعتبارات ششمین 
سفر اســتانی رئیس جمهور و هیات دولت 
سیزدهم برای اســتان بوشهر جهت اجرای 
طرح هــای آب منطقه ای در ســال 1400 
مبلغ 183میلیارد تومان بود که از این میزان 

129 میلیارد تومان آن تامین شده است.
علــی محمــدی، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای استان بوشهر با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: بخش زیادی از اعتبارات سفر 
رئیس جمهور که در ســال گذشته محقق 
نشــده، جزو تعهدات وزارت نفت )شورای 
راهبــردی پتروشــیمی ها( در طرح ســد 
»اخند« بوده که هیچ رقمی تاکنون در این 

زمینه محقق نشده است.
وی اظهار کرد: البته با مذاکرات انجام شده، 
قــرار اســت در مدیریت جدید شــورای 
راهبردی پتروشیمی ها در اولین فرصت، این 

مجموعه جبران سال گذشته را انجام دهد.
محمــدی تاکید کرد: ســال گذشــته در 
طرح هایی که از محل اعتبــارات ملی باید 
تامین اعتبار می شــد، همــه تخصیص ها 
به صورت 100درصد انجام شــده و تنها در 
برخــی از طرح ها که باید از اســتان تامین 
اعتبار شــود، باقی مانده اســت که باید به 

سرانجام برسد.
وی ادامه داد: سدهای خائیز و دالکی، شبکه 
ُکُلل - دالکی، ایســتگاه پمپاژ نخلســتان 
شــماره 1 و 2 تعهدات ملی محقق شده و 
بخش کمی از ســهم اعتبارات استانی باقی 

مانده که باید محقق شود.
محمــدی با اشــاره به اینکه ســد خائیز با 
85درصد پیشــرفت فیزیکی در آســتانه 
بهره برداری قــرار دارد، گفت: ســد بتونی 

وی اظهار کرد: بررســی کاهش بارش ها به 
صورت نقطه ای خشکسالی ها را در مناطق 
مختلف اســتان بیشتر نشــان می دهد؛ به 
نحوی که کمتریــن بارش در شــهر اهرم 
معادل 14 درصد به ثبت رسیده که مقایسه 
این میزان بارش نســبت به سال گذشته، 

حدود 44درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش 16درصدی آورد رودخانه ها
محمدی اضافه کرد: میزان آورد رودخانه ها 
در ســال آبی جاری یک میلیــارد و 300 
میلیون مترمکعب اعالم شده و این درحالی 
است که این میزان نسبت به یک میلیارد و 
560 میلیون مترمکعــب آورد بلندمدت 
رودخانه هــا در این اســتان به میزان 

16درصد کاهش نشان می دهد.
البتــه  شــد:  یــادآور  وی 
رودخانه هایی که از آنها برای 
کشاورزی برداشت می شود 
و سد روی آنها ساخته شده 
اســت آورد کمتری نیز 

دارند.

بخش  ذخیره سازی 
ناچیزی از سیالب ها

مدیرعامل آب منطقه ای 
اســتان بوشــهر گفت: 
در صورت احــداث تمام 

ئیــس  ر
بــه  جمهــوری 

هیات  اعضــای  همراه 
دولت، در قالب ششمین سفر 

اســتانی دولت ســیزدهم 16 مهرماه 
سال جاری به استان بوشــهر سفر کردند. 
در این ســفر هیات دولت ســیزدهم 111 
طرح و توافقنامه بــرای محرومیت زدایی، 
توسعه زیرساختی و رونق اقتصادی استان 
بوشهر تصویب کرد که سهم طرح های آب 
منطقه ای از این ســفر 683 میلیارد تومان 

بود.

منابع آبی استان در شرایط بحرانی
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشــهر در بخش دیگری از ســخنان خود 
درباره وضع بحرانی منابع آبی این اســتان 
گفت: خشکسالی های شدید دو دهه اخیر، 
کاهش آورد رودخانه ها، ضعف ســفره های 

15 هزار آبیاری می شــوند و به تعبیری این 
نخیالت هســتند که امروز خود را با شرایط 

خشکسالی حاکم بر استان سازگار کرده اند.

۸0درصد دشــت های آبی بوشهر در 
شــرایط ممنوعه و فراتــر از بحرانی 

هستند
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشهر گفت: دشت های ممنوعه و ممنوعه 
بحرانی از جمله دشت هایی هستند که افت 
مستمر آب و تغییر منفی کیفیت دارند و از 
سوی وزارت نیرو توســعه و بهره برداری در 

این دشت ها ممنوع اعالم شده است.
وی اضافه کرد: خشکســالی های مستمر و 
برداشــت های بی  رویه از دشت های استان 
بوشهر باعث شده از 16 محدوده مطالعاتی با 
31 دشت  تعداد 12 محدوده با 27 دشت آن 
معادل 80درصد به عنوان محدوده ممنوعه 
بحرانی تلقی شوند و تنها دشت های دیلم، 
گناوه، خارگ، بوشــهر و دلوار که ظرفیت 
کشــاورزی ندارند، ممنوعه نیستند و این 
شرایط نشــان می دهد که ذخایر آبی این 

استان از مرز بحران فراتر رفته است.
محمدی اظهار کرد: برخی از دشــت های 
استان بوشهر ازجمله بوشکان 2.3 دهم متر 
افت سطح آبخوان دارد. این درحالی است که 
بیشترین میزان وابستگی بخش کشاورزی 
به آب زیرزمینی اســت و کاهش این منابع 
تاثیر قابل توجهی بر بخش کشاورزی داشته 

باهوش با ظرفیــت 32 میلیون مترمکعب 
حجم مخزن با بــرآورد 450 میلیارد تومان 
اعتبار قرار است روی رودخانه باهوش اهرم 
احداث شــود و در مرحلــه نهایی انتخاب 
پیمانکار اســت. قرار است این سد در مدت 

2 سال به آبگیری برسد.
محمدی درباره ســدهای باغان و دشــت 
پلنگ که از محل فاینانس خارجی احداث 
می شــوند، گفت: امســال باید معادل 7.5 
درصــد ســهم دوم کارفرما در ســد باغان 
تامین شود که با توجه به پیشرفت 70 تا 80 
درصدی سد در صورت تامین اعتبار، امکان 

رساندن سد به مرحله آبگیری وجود دارد.
وی یادآور شد: ارزش به روز پروژه سد باغان 
900 میلیــارد تومان برآورد می شــود که 
تاکنون مبلغ هزینه شــده برای سد باغان 
120میلیارد تومان بوده و مابقی قرار است از 

فاینانس خارجی تامین اعتبار شود.
به گفته محمدی، قسط اول سهم کارفرما در 
سد دشت پلنگ پرداخت شده و امسال باید 

قسط دوم پرداخت شود.
وی ادامه داد: ســد دشــت پلنگ در زمان 
حاضر بیش از 20درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و امسال انحراف آب و بتن ریزی بخش 

بدنه انجام می شود.
محمدی در مورد سد دهرود گفت: این سد 
از مصوبه های ســفر هیات دولت است که 
مطالعات آن به پایان رسیده و برای تصویب 
اعتبار باید ماده 23 و مجوز ردیف اجرایی از 

سازمان برنامه و بودجه گرفته شود.
وی یادآور شد: ســد دهرود؛ سدی بتنی با 
آب قابل برنامه ریزی 5.5 میلیون مترمکعب 

است.

سدهای در دســت مطالعه از یک میلیارد و 
300 میلیون مترمکعب ســیالب، امکان 
ذخیره ســازی یک میلیارد و 200 میلیون 
مترمکعب آن در اســتان بوشــهر به وجود 
می آید؛ این در حالی اســت که امروز تنها 
امکان ذخیره ســازی حجم بسیار کمتری 

وجود دارد و مابقی راهی دریا می شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشهر با اشاره به کاهش دبی )کمیت( آب 
رودخانــه دالکی گفت: دبــی پایه رودخانه 
دالکی در حال حاضر حدود 1.7 مترمکعب 
است؛ در حالی که در بدترین سال های آبی 
میزان دبی آب ایــن رودخانه از چهار تا پنج 
مترمکعب کمتر نمی شد و این می تواند زنگ 

خطری برای تابستان پیش رو باشد.
وی در مورد سطح کیفی منابع آبی موجود 
در استان بوشهر افزود: خشکسالی ها باعث 
کاهش کیفیت منابع آبی اســتان بوشــهر 
شده؛ به نحوی که امروز کیفیت منابع آبی 
20 تا 30درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافته و به تعبیری آب شورتر 

شده است.
محمدی ادامه داد: در زمــان حاضر میزان
EC  )هدایت الکتریکی یا میزان شوری آب( 
آب های زیرزمینی استان بوشهر باالی پنج 
هزار اســت؛ در حالی که آب مناسب برای 
زراعت باید شوری بین سه تا پنج هزار داشته 
باشد و این آب با این میزان شوری مناسب 

کار کشاورزی نیست.
وی یادآور شد: آستانه تحمل نخیالت استان 
آب با EC پنج تا 6 هزار است، اما در زمان 

حاضر نخیالت استان با آب 
دارای شوری 10 تا 

زیرزمینی، 
خشک شدن چشمه ها و چاه ها همه و همه 
نشــان می دهد منابع آبی این استان حال و 
روز خوبی ندارند و مجموع این شرایط باعث 

شده این منابع هر روز تشنه تر از قبل شوند.
محمدی افــزود: مقدار متوســط بارندگی 
استان بوشهر در سال آبی 1401 – 1400 
نســبت به ســال قبل از آن هفت درصد و 
نســبت به بلندمدت نزدیک به 17 درصد 
کاهش نشان می دهد. براین اساس در سال 
آبی قبل تا این فصل ســال 195 میلی متر 
بارش در اســتان بوشــهر به ثبت رسیده 
بود، اما ســال آبی جاری تاکنون تنها 180 

میلی متر بارش به ثبت رسیده است.

است.
به گفته محمدی، خشکسالی ها و برداشت 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث شــده 
امروز میانگین افت ســطح آب زیرزمینی 
ساالنه در استان بوشهر به حدود یک متر و 

در برخی جاها حتی به 2.3 متر نیز برسد.

هدررفت بیش از اندازه آب
محمــدی اضافه کــرد: حلقه مفقــوده در 
زمینه بهره وری و بهره برداری در بحث آب، 
برطرف کردن هدررفت آب است. آب مورد 
نیاز استان با مشکالت و مشقت زیاد تامین 
می شــود؛ اما به دلیل فرسودگی شبکه ها، 
هدررفت آب بسیار باالســت و همت الزم 

برای برطرف کردن این مشکل وجود ندارد.
وی ادامه داد: تاکنون هر آنچه در بخش آب 
انجام شده برای توسعه و تامین آب بوده، اما 
برای ارتقای بهره وری هیچ کاری انجام نشده 

است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشهر با اشاره به میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزی گفت: در زمان حاضر ساالنه 700 
میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی 
و 95 درصــد آب زیرزمینــی در این بخش 
مصرف می شود، اما میزان بهره وری بسیار 

ناچیز است.
وی ادامــه داد: هرچند امــروز کارهایی از 
جمله تاسیس گلخانه و تغییر شیوه آبیاری 
در بخش کشاورزی انجام می شود، اما از آن 
طرف به جای کنترل ســطح کشت اقدام 
به افزایش ســطح زیر کشــت محصوالت 
کشاورزی می شــود و به همین دلیل است 
که اقدامات انجام شده هیچ کمکی به بهبود 

منابع آب این استان نمی کند.
محمدی تاکید کرد: افزایش ســطح زیر 
کشت محصوالت کشــاورزی افزون بر 
ضعف شدید منابع و ذخایر زیرزمینی 
منجر به از بین رفتن کیفیت خاک نیز 

شده است.

مدیرعامل 
شرکت آب  منطقه ای استان بوشهر:

129 میلیارد تومان 
از اعتبارات سفر رئیس جمهور 
در بخش آب بوشهر تامین شد

فرونشت؛ رهاورد استفاده بی رویه از منابع آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: تغییر در وضعیت 

آب های ســطحی با چشم دیده می شــود و حساســیت ها و به دنبال آن  
واکنش ها نسبت به این موضوع خیلی سریع تر اتفاق می افتد؛ اما کسی از کاهش 

و خشک شــدن آب های زیرزمینی خبر ندارد، اتفاقی که به مانند زلزله ای خاموش 
عمل می کند و رخداد نامیمونی به نام »فرونشســت زمین« یا »مرگ آبخوان« را به دنبال 

دارد.
به گفته محمدی، تاکنون 70درصد از منابع آب زیرزمینی اســتان بوشــهر مصرف شده و 
30درصد باقی مانده، سهم محیط زیست و الزمه  ادامه حیات در منطقه است که در صورت 

استفاده از این اندک ذخیره زیستی، حتی زمینی برای راه رفتن هم پیدا نخواهیم کرد.
وی اضافه کرد: بر این اســاس در صورتی که در استان بوشهر به مدت ربع قرن بارش باالی 
400 میلی متر داشته باشیم و به موازات آن هیچ برداشتی نیز صورت نگیرد، می توان 70 تا 

80 درصد ذخایر آبرفتــی را احیا و جبران کرد که این 
غیرممکن به نظر می رســد و متراکم شــدن خاک و آبرفت 
دشت ها جبران 20 تا 30 درصد باقیمانده را کاماًل غیرممکن ساخته و حاصل آن در بعضی 
نقاط، پدیده فرونشست است که شدت این پدیده در برخی از دشت ها از جمله دشت های 

طلحه و فاریاب استان بوشهر مشهود است.
محمدی تاکید کرد: با گسترش پدیده فرونشــت به زودی با پدیده »فروچاله« نیز رو به رو 
خواهیم بود که در زمان حاضر در دو دشت استان بوشهر که بیشترین استفاده از منابع آب 

زیرزمینی آنها انجام شده است، در حال وقوع است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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علی محمدی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

استان بوشهر



رودخانه میناب یکی از مهمترین رودخانه های هرمزگان 
اســت؛ از این رو اجرای طرح ســاماندهی و حفاظت از 
مناطق حاشیه این رودخانه به عنوان یک اولویت و امری 

ضروری است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: رودخانه 
میناب یکی از رودخانه های مهم استان هرمزگان بوده که 
در دشت میناب و به فاصله تقریبی 120 کیلومتری شرق 
بندرعباس جریان دارد. این رودخانه پس از عبور از دشت 
میناب و آبیاری اراضی در سطحی بالغ بر 15 هزار هکتار، 

به دریای عمان سرازیر می شود.
جمشید عیدانی ادامه داد: سد مخزنی میناب موسوم به 
»سد اســتقالل« روی این رودخانه و در باالدست شهر 
میناب احداث شده اســت. این سد با هدف مهار سیالب 
و تأمین آب پایدار برای شرب و کشاورزی دشت میناب، 
منطقه و همچنین شرب شهر بندرعباس احداث شده و 
از سال 1365 مورد بهره برداری قرار گرفته است. با وجود 
سد مخزنی میناب و تأثیر آن در مهار نسبی سیل، وقوع 
سیالب های شــدید با دبی اوج و حجم بسیار زیاد در این 
حوضه همواره اتفاق افتاده و خســارات فراوانی بر جای 

گذاشته است.

وی با اشاره به وقوع بارندگی های فراوان در دی ماه سال 
گذشته که موجب بروز خسارت در برخی مناطق استان 
شــد، توضیح داد: دخل و تصرف در بســتر و کرانه های 
رودخانــه، کاربری نامناســب در حاشــیه آن و به طور 
کلی تغییرات ایجادشــده در بستر و عدم توجه به حریم 
رودخانــه، چالش ها و محدودیت هایی را در پی داشــته 
است. از این رو اجرای طرح ساماندهی و حفاظت مناطق 
حاشــیه رودخانه میناب را به عنوان یک اولویت و امری 

ضروری نمایان ساخته است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشــاره 
به نقش این شــرکت در تامین آب مورد نیاز هرمزگان 
به عنوان یک دســتگاه حاکمیتی تاکیــد کرد: حفاظت 
و نگهداری از منابع آب شــیرین ســطحی و زیرزمینی 
یک وظیفه حاکمیتی محسوب شــده که وزارت نیرو به 
نمایندگی از حاکمیت جمهوری اســالمی، این وظیفه 
را بر عهده دارد. تعیین حدود بســتر و حریم رودخانه ها 
و جلوگیری از تجاوز به بســتر، حفاظت از رودخانه ها در 
مقابل منابــع آالینده، ســاماندهی رودخانه ها و کاهش 
خطرات ناشــی از سیالب و فرســایش و... نمونه هایی از 

اعمال حاکمیت در این زمینه است.
عیدانی یادآور شد: در این خصوص شرکت سهامی آب 
منطقه ای هرمزگان، به عنــوان متولی بهره برداری از 
رودخانه های اســتان، مطالعات تعیین حد بستر و 
حریم و ســاماندهی رودخانه مینــاب، حد فاصل 
سد مخزنی تا الحاق به دریا را در سال 1389 از 
طریق مشاور ذیصالح انجام داد 

و تکمیل نمود. لیکن با توجه به محدودیت های اعتباری 
امکان ادامه و تکمیــل مطالعات طراحــی و همچنین 

اجرای ساماندهی رودخانه فراهم نشد.
وی ادامــه داد: به دنبــال وقوع ســیالب در فروردین 
1399 و تحمیل خســارت بــه مناطق پایین دســت 
رودخانه، تکمیل مطالعات مرحله دوم ســرعت گرفته 
و ظرف مدت کوتاهی ایــن مطالعات نهایی و طرح های 
ســاماندهی رودخانه میناب مشخص شــد. بر اساس 
این مطالعات، کل رودخانه مینــاب به دو بخش اصلی 
شهری و غیرشهری تقســیم و به طور کلی رودخانه به 
پنج بازه عملیات طبقه بندی شــده است که مهمترین 
بازه های دارای اولویت آن را بازه محدوده شهری میناب 
و همچنین بازه چهارم در پایین دست منطقه گورزانگ 

تا تمبک تشکیل می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تشریح کرد: 
محدوده شــهری میناب دارای اهمیت فراوان امنیتی، 
اقتصادی و اجتماعی بوده و در سال های اخیر طرح های 
کنترل ســیالب برای آن به انجام رســیده است، لیکن 
تکمیل عملیــات در آن با مشــارکت بخش خصوصی 
برنامه ریزی شده اســت. همچنین محدوده بازه چهارم 
در بخش غیرشهری در پایین دســت منطقه گورزانگ 
که بیشــترین خسارات ناشــی از وقوع سیالب فوق به 
این مناطق تحمیل شد، به عنوان اولویت اول محدوده 
غیرشــهری قلمداد و اجرای عملیات ساماندهی برای 

این مناطق مطرح شد.
عیدانی با اشاره به این نکته که پروژه ساماندهی و الیروبی 

رودخانه میناب به ســرعت در حال پیگیری است گفت: 
بر این اساس دستگاه ســرمایه گذار پس از ارزیابی الزم 
انتخاب شد و قرارداد فی مابین شــرکت آب منطقه ای 
به عنوان دستگاه ســرمایه پذیر و با مشارکت دو شرکت 
مدیریت تانا انرژی و پرهون طرح به عنوان کنسرســیوم 
ســرمایه گذاری این طرح انعقاد شــد و قــرارداد آن در 
دیماه ابالغ شــده اســت. همچنین به موازات قرارداد، 
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح به 

دستگاه مهندسین مشاور ابالغ شده است. 
وی در خصوص وضعیــت و ویژگی های فنی و تخصصی 
پروژه مورد اشــاره توضیح داد: طول دایــک احداثی از 
محدوده گورزانگ تا روستای تمبک پایین 15کیلومتر 
و ارتفاع آن به طور متوســط 5 تا 6 متر اســت و میزان 
پیشرفت فیزیکی آن نیز تا پایان خردادماه 1401 بیش از 

22درصد بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای هرمــزگان در پایان 
با اشــاره به اهمیت رســیدگی به موقع به رودخانه ها و 
مسیل ها و لزوم تامین اعتبارات مالی الزم جهت تسریع 
در اجرای پروژه ها یادآور شــد: بروز ســیالب در دی ماه 
گذشــته موجب افزایش ذخایر و منابع آبی استان شد و 
البته بروز خســارت در برخی مناطق را به دنبال داشت. 
خوشــبختانه با ورود به موقع و حمایت های اســتاندار، 
کارها به خوبی مدیریت شد و در همین زمینه الزم است 
از اســتاندار هرمزگان که در جهت رفع موانع و پیشرفت 
کارها مساعدت و همکاری همه جانبه را داشته اند، تقدیر 

و تشکر داشته باشیم.

مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای 

هرمزگان:

ساماندهی 
رودخانه میناب از 

اولویت های شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان 

است
جمشید عیدانی

مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای هرمزگان
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مدیرعامل شرکت آب  
منطقه ای زنجان در نشست خبری با 

اصحاب رسانه:

بیش از 90درصد آب 
مصرفی بخش صنعت 

از منابع آب  زیرزمینی 
تامین می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اسماعیل 
افشاری در نشســت خبری که در حاشیه اختتامیه طرح داناب 
برگزار شد، با اشاره به ســیمای منابع آب استان و ارائه گزارشی 
از بارندگی های روزهای اخیر گفت: تا به امروز 212.7 میلی متر 
بارندگی در استان زنجان به ثبت رســیده که این رقم در سال 
گذشــته 192.2 میلیمتر بود و حدود 7درصد نســبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ورودی آب ســد های استان به 
طور میانگین 45درصد منفی است و میزان رواناب ها نیز باالی 
70درصد کاهش دارند و با اینکه بارش ها تقریباً مشــابه و حتی 

بیشتر از سال گذشته است، اما وضعیت رواناب ها بدتر است.
مدیر عامل شرکت آب  منطقه ای زنجان با اشــاره به اینکه سد 
تهم در حــال حاضر قریب به 25 میلیــون مترمکعب آب دارد، 
خاطرنشان کرد: میزان آب سد تهم در مدت مشابه سال گذشته 

50 میلیون مترمکعب بود و 44درصد نســبت به 
سال گذشته منفی شده است و باید در جامعه نگاه 
جدی به درســت مصرف کردن آب وجود داشــته 

باشد.
افشــاری با بیان اینکه در بحث آب های ســطحی 
عقب افتادگی داریم، تصریح کرد: بیش از 90درصد 
آب مورد استفاده در صنایع از طریق چاه  و آب های 
زیرزمینی تامین می شود و اســتفاده از پساب در 
صنایع پر آب بری همچون صنایع فوالد شهرستان 

ابهر در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در ســفر ریاست جمهوری و وزیر 
نیرو به اســتان زنجان، اتفاقات خوبی در حوزه آبی 
استان افتاد، افزود: وزارت نیرو متعهد شده اعتبارات 
الزم ساخت سد مراش و بلوبین را به استان تخصیص 
دهد و ما نیز متعهد شده ایم تا آخر سال این سدها را 
به بهره برداری برسانیم و تمامی زیرساخت های الزم 

نیز آماده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه کشت محصوالت 
کشاورزی باید متناسب با میزان مصرف آب و منطق 
اقتصادی انجام شود، اظهار کرد: در بخش کشاورزی 
باید بهره وری را ارتقا دهیم و با یک میزان مشخص 
آب، محصول مشــخص و مفید و با صرفه اقتصــادی و پربازده 

کشت شود و منطق اقتصادی و آبی داشته باشد.
 دبیر شــورای حفاظــت منابع آب اســتان با اشــاره به طرح 
مسدودسازی چاه های غیرمجاز در ســال 1400 و سال جاری 
گفت: سال گذشته تعداد 266 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد 
و از ابتدای ســال جاری تاکنون نیز 30 حلقه چاه مسدود شده 
است و انتظار داریم تا پایان امسال، ســه برابر سال گذشته این 

مسدودسازی انجام شود.
افشــاری در ادامــه از اصحاب رســانه برای اطالع رســانی در 
صرفه جویی مصرف آب قدردانی کرد و از کســب رتبه ســوم 
اســتان زنجان در مرحله کشــوری در خصوص آگاه ســازی 
جامعه دانش آموزی مقطع اول و دوم دبیرســتان و بحث نجات 
دانش آمــوزی آب )داناب( و ســواد آبی با محوریت انســان و 

محیط زیست نیز ابراز خرسندی کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان در بازدید هوایی وزیر نیرو از 

سد مشمپا:

درصدد تامین 
آب پایدار استان 

در افق 1425 
هستیم

وزیر نیرو و هیات همراه در ســفر 
یک روزه خود به زنجان، ضمن بازدید 
از حوزه های آبریز استان، از نزدیک 
در جریان پیشــرفت فیزیکی سد 

مشمپا قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقه ای زنجان، در جریان این 
مدیرعامل  افشاری  اسماعیل  سفر، 
این شرکت با ارائه گزارش مبسوطی 
از وضعیت منابع آبــی و حوزه های 
آبریز اســتان گفت: با توجه منابع 
آب زیرزمینی و ســطحی محدود 
در استان، نیازمند اتمام پروژه های 
آبی نیمه تمام در استان هستیم و در 
صورت تکمیل این طرح ها می توان 
به تامین آب مطمئن و پایدار در افق 

1425 امیدوار بود.
افشاری به ضرورت اتمام سد مشمپا 
در غــرب زنجان نیز اشــاره کرد و 
خاطرنشان ســاخت: آغاز مطالعات 
سد مشمپا در سال ۸3 بود و کلنگ 
ساخت آن در سال ۸۸ به زمین زده 
شــد و ســال 92 طی قراردادی به 

قرارگاه خاتم االنبیا)ص( واگذار شد.
وی پیشــرفت فیزیکی این سد را 
حدود 39درصد اعالم کرد و گفت: 
در صورت تکمیل ایــن پروژه مهم، 
تامین آب صنعت و کشاورزی اراضی 
برای  نزدیک  آینده  در  پایین دست 

این منطقه دور از انتظار نخواهد بود.
در ایــن بازدید اســتاندار زنجان و 
نمایندگان مردم اســتان در مجلس 
شورای اسالمی وزیر نیرو را همراهی 

می کردند.

اسماعیل افشاری 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای یزد در آســتانه 

هفته صرفه جویــی در مصرف آب 
گفت: خوب است که اســتفاده از تکنولوژی 

و روش های نوین مدیریت مصرف آب با پیوســت 
دوستی با محیط زیست و مدیریت منابع آب پیش 

برود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، 
محمدمهــدی جوادیان زاده با اشــاره به نامگذاری 
هفته صرفه جویی در مصرف آب که هرســاله هفته 
اول تیرماه مشخص شده است، گفت: این نامگذاری 
بیش از هر چیزی ایــن را به ما یادآوری می کند که 
به دلیل محدودیت منابــع آب در هر مرتبه و مکان 
و زمانی که هســتیم، موضوع صرفه جویی آب را در 
اولویــت و راس برنامه هایمان قــرار دهیم؛ چراکه 
نه تنها کشــور ما؛ بلکه همه جهان به دلیل وضعیت 
تغییر اقلیم، درگیر محدودیت منابع آب و نگرانی در 

رابطه با آینده جهان در موضوع تامین آب هستند.
وی با مهم برشمردن تدوین درست نقشه راه در زمینه بهبود 
مدیریت مصرف آب، اظهار داشت: آنچه مشخص است، این 
که امروز دیگر نمی توان با ابزار و سازوکار دیروز مصرف آب را 
مدیریت کرد؛ چون در هر بخش چه کشاورزی، چه صنعت 
و چه شرب و بهداشــت باید سازوکارهای امروزی با اصول و 
روش های درست به کار برده شود تا بتوان محدودیت های 
کنونی را به خوبی پشت سر گذاشت که اگر غیر از این باشد 
دو اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد: یا خسارت و از بین بردن 
منابع طبیعی بخصوص منابع آب را سبب می شود یا اینکه 

مصرف کننده دچار خسران خواهد شد.
جوادیان زاده در ادامــه افزود: اگر تا زمانی کــه منابع آبی 
وجود دارد با فشــار فناوری و امکانات امروزی منابع آب را 
به هر قیمتی اســتخراج کنیم، زمانی که سفره خالی از آب 
شد و چاره ای نداشــتیم، وارد فاز خسارت به مصرف کننده 
می شــویم و مصرف کننده دیگر نمی تواند تامین آب کند؛ 
بنابراین به طور کامل مصرف کننده اگر کارش کشــاورزی 
است خشک  شود، اگر صنعت است متوقف  شود و اگر شرب 

و بهداشت است، سکونتگاه باید جابجا شود و اینجاست که 
اهمیت برقراری ارتباط صحیح و سالم بین محیط زیست و 

انسان مشخص می شود.
وی گفت: خوشبختانه امروز با توجه به اینکه تبعات و اثرات 

جانبی بهره برداری 
غلــط از منابــع آب و 
محیط زیســت و عوارض آن و 
اســتفاده بی رویه از تکنولوژی های نوین 
دیده می شــود، خیلی از نقاط جهان پیش قدم شده و 
سعی کرده اند تکنولوژی های جدید را حتماً با پیوست 
دوستی با محیط زیســت و مدیریت منابع آب پیش 
ببرند و ترویج این موضوع درکشــور ما نیز بسیار مهم 

است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اظهار خرسندی 
از اقدامات بسیار خوب؛ بخصوص در حوزه دانش بنیان 
و مدیریت مصرف و تامیــن در بخش های مختلف در 
کشــور گفت: ما موظفیم در قالب جشنواره »سپاس 
آب« و برنامه های آموزشــی، این اقدامات خوب را به 
مردم معرفی کنیم تــا از فناوری ها و تکنولوژی هایی 
که توسط پژوهشــگران و محققان داخل کشور به بار 

نشسته است، استفاده بهینه شود.
وی اظهار امیــدواری کرد با مجموعــه اقداماتی که انجام 
می شــود و فرهنگ ســازی که در بین مردم اتفاق افتاده، 
شــاهد مصرف بهینه و صحیح منابع آب کشورمان باشیم 
و کشورمان را به درستی به ســمت توسعه پایدار و ماندگار 

هدایت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:

استفاده از روش های نوین 
با پیوست دوستی با محیط زیست 

و مدیریت منابع آب پیش برود

محمدمهدی جوادیان زاده 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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بیــش از 30 ســال از آغــاز فعالیت شــرکت »آب بان 
صنعتگــران« در حوزه تولید کنتورهــای آب می گذرد. 
پایدار بــودن و ادامه فعالیت برای چنین بــازه ای، قطعاً 
تالش و زحمت فراوانی می طلبیده و به راحتی به دست 
نیامده اســت. ارتقای دانش فنی کارکنان، بهره گیری از 
دانش و اســتانداردهای کارخانجات صاحب نام اروپایی 
و آســیایی و نیز حضــور نیروهای متخصــص داخلی و 
ســرمایه گذاری های تخصصی، باعث شــده این واحد 
صنعتــی تولیدکننده قابل اطمینــان و مهمی در تولید 
کنتورهای آب کشور شود. کمااینکه با به روزکردن مداوم 
فعالیت ها و خدمات، همچنان ســعی دارند این مسیر را 
پرقدرت تر ادامــه داده و جایگاه شــرکت و توان صنعت 

کنتورسازی کشورمان را به باالترین حد ارتقا دهند.
 برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این شرکت با مهندس 
احمدیان به صحبت نشسته ایم که ماحصل این گفتگوی 

»برقاب« با ایشان، پیش روی شماست. 
  لطفاً در خصــوص برنامه هــای راهبردی، 
ماموریــت و چشــم اندازهای شــرکت برای 

خوانندگان نشریه »برقاب« توضیح دهید.
تاســیس مجهزترین واحد آزمایشــگاهی بــرای انجام 
تســت های اســتاندارد روی کنتورهای آب، طراحی و 
ساخت دســتگاه های تســت تمام اتوماتیک با استفاده 
از هوش مصنوعــی و انجام چندین پروژه در راســتای 
هوشمندسازی کنتورهای آب از آخرین اقدامات شرکت 
آب بان صنعتگران جهت ارتقــای این صنعت و رفع نیاز 

شرکت های آب و فاضالب است. 
  تولیدات شما در شرکت »آب بان صنعتگران« در 
چه زمینه ای است و دارای چند طیف تولیدی هستید؟

ســه دهه تجربه بنیان گذاران شــرکت آب بــان صنعتگران 
در صنعــت تولید کنتورهــای آب، همــکاری طوالنی مدت 
بــا معتبرترین کارخانجــات اروپایی و آســیایی برای تولید 
کنتورهای آب مطابق بــا دانش و اســتانداردهای روز و باور 
همیشگی به بهره گیری از نیروهای جوان و متخصص همزمان 
با سرمایه گذاری عظیم روی واحد تحقیقات و توسعه شرکت 
آب بان صنعتگران، این واحد صنعتــی را به یک تولیدکننده 
قابل اطمینان و پاســخگو در صنعت تولیــد کنتورهای آب 

تبدیل کرده است.
  در مجموعه شما عنوان تولید داخل چگونه صرف 

شده است؟
با توجه به سیاســت های کلی کشور مبنی بر حمایت از تولید 
داخلی، شرکت آب بان صنعتگران با توسعه مداوم زیرساخت ها 
و انجام سرمایه گذاری های فراوان و با استفاده از دانش فنی و 
ذهن و ابتکار جوان ایرانی، تمامــی مراحل تولید کنتور را در 

مجموعه گردآوری کرده است و تولید محصول  می کند. 
  باالترین میزان و حجم تولید شما در سطح کشور 

مربوط به کدام نوع از تولیدات است؟
باالترین میزان و حجم تولید مربوط به کنتورهای مکانیکی 
خانگی اســت که مصرف کنندگان فراوان تری نسبت به سایر 

انواع آن دارد.
  آیا در این نوع از تولیدات، کشورمان به خودکفایی 

رسیده است یا واردات هم داریم؟
تمامی مراحل تولید بــه غیر از مکانیــزم کنتورها در داخل 

مجموعــه آب بان تولید می شــود و در این زمینــه نیازی به 
واردات نداریم.

  مجموعه ای با این حجم از تولید، قطعاً باید دارای 
گواهینامه های معتبری هم باشــد. در این خصوص و 

استانداردهای اخذشده تان هم لطفاً توضیح دهید.
 )ISO45001(18001 OHSAS ما با استقرار استانداردهای
، ISO9001 ، 10002 ISO، طراحی و تولید خطوط تســت 
کنتــور آب، اعتقاد به باورهای ســازمانی خــود، کیفیت، 
نوآوری و صداقت و تکریم مشتریان همچنان در تالشیم 
تا کیفیت زندگی کارکنان، جایگاه رقابتی شرکتمان و 
توان صنعت کنتورسازی در ایران را به باالترین سطح 

ممکن ارتقا دهیم.
  طبیعتاً هر مجموعه پویایــی به جز تولید، 
در بخش های دیگری نیــز فعالیت دارد. در زمینه 
فعالیت های فرهنگی هم اقداماتی در شرکت انجام 

داده اید؟
-سرمایه گذاری های مناســبی در فعالیت های ورزشی و 
فرهنگی صورت گرفته کــه از آن جمله می توانم به حضور 
شــرکت آب بان صنعتگران به عنوان اسپانسر تیم فوتبال 
نونهاالن در مسابقات Asia Vision و اعزام بدنسازان تیم 

ملی به مسابقات بین المللی اشاره کنم.
  با توجه به انواع مختلف بازار فروش، شما 

به صورت آنالین هم محصول عرضه می کنید؟
بله. بخش  فروشــمان را به سیستم های فروش آنالین 

مجهز کرده ایم که در مراحل نهایی بهره برداری است.
  آیا دسترسی الکترونیکی و دیجیتالی در سایت 

شرکت برای تولیداتتان وجود دارد؟
 www.abbanco.com بله. برای این منظور ســایت
فعال اســت و معرفی و توضیحات الزم دربــاره محصوالت 

شرکت داده شده است.
  مشتری های شــما چگونه صحت اصالت کاالی 

خریداری خود را می توانند بسنجند؟
با مراجعه به وبسایت شرکت و در بخش پیگیری اصالت کاال 
در استان های متقاضی، شماره ســریال کنتور قابل ردیابی 
است. در استان های غیرمتقاضی امکان دسترسی به سیستم 
فوق همچنان از طریق شــماره ســریال کنتورها و تماس با 
واحد فروش شرکت مهیاست و آماده پاسخگویی به سواالت 

مشتریان در این خصوص هستیم.
  با توجه به شــروع فصل گرما و لزوم صرفه جویی 
در مصرف آب و برق برای تــداوم بهره مندی از این 
امکانات، آیا محصوالت شرکت آب بان صنعتگران در 

حوزه صرفه جویی آب کمک کننده است؟
کنتورهای آب تولیدشــده در مجموعه آب بان صنعتگران با 
اندازه گیری دقیق آب مصرف شده منجر به تولید آمار و ارقام 
دقیق مصرف شده و در نتیجه سبب برنامه ریزی درست برای 

صرفه جویی و اجتناب از مصرف بی رویه می شوند.
  در آخر اگر نکته و نظری باقی مانده، بفرمایید.

مشــکالت اقتصادی ناشــی از تورم و عدم تسویه حساب به 
موقع صورت های مالی توسط شــرکت های آب و فاضالب و 
قانون گریزی و نبود نظارت بــر اصول اولیه کیفی در اکثریت 
استان ها، مسائل و مشــکالت عدیده ای برای تولیدکنندگان 
بزرگ و معتبــر ایجاد کرده که امیدوارم بــا توجه به تغییر و 
تحوالت صورت گرفته در شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور که همچنان هم ادامه دارد، شاهد بهبود وضعیت فعلی 

باشیم.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
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مهندس احمدیان، شرکت »آب بان صنعتگران«:

خودکفایی در 
تولید کنـتـور آب
در داخل این واحد صنعتی



دستگاه تست کنتور 
آب قابل حمل مدل 

PHA-1
کنتور آب هوشمند چاه 

کشاورزی مدل
: WPI-SDC/ELP

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

تست  دستگاه های  ساخت  و  )طراحی   )2015(
کنتور آب( تاکنون موفق به تولید انواع دستگاه های 
تست کنتور آب خانگی با کاربردهای متفاوت برای 

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

روی کنتور آب نصب شده انجام داد.

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

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

MID از مرکز شماره 1383 اتحادیه اروپا است.

R40 رنج دینامیکی
کالس درجه حرارت T50 )سانتیگراد(

کالس فشار 16 )بار(
Q3 کالس افت فشار ماکسیسم 0.25 بار در

GGG 40 بدنه از جنس چدن داکتیل گرید
بدنه با پوشش رنگ اپوکسی برای محافظت در محیط های مختلف

طراحی چرخ دنده ها برای جریان های بدون وقفه
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

طبق بند 7-4-2-2-2-1- ث استاندارد ملی ایران شماره 2-19991 سال 1394 حداکثر انحراف 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.

شماره  ایران  ملی  استاندارد   4-2-4 بند  طبق   
1-19991 سال 1394 و با توجه رده دمایی کنتور 
آب ولتمن نوع 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 
سال 1394 و با توجه رده فشاری کنتور آب ولتمن 
فشار  کمینه   ،  WPI-SDC/ELP مدل  آبیاری  نوع 
 16 bar  0/3 و بیشینه فشار مجاز آب bar مجاز آب

در هنگام بهره برداری می باشد.

 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. 

دستگاه تست مجهز به یک نمایشگر صنعتی Full HD  با وضوح و روشنایی باال، نسبت کنتراست عالی که 
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

  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

  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 

 امکان هواگیری اتوماتیک دستگاه
  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 rangeL/h 4000 – 10

Accuracy% 0.5 ±
Minimum resolutionLiters 0.01

Maximum working pressurebar 10
Maximum working temperature0C 50

DisplayHMI , 7 inch , Touch
BatteryV , 4.5 A 12

Battery chargerV , 60 H 220
Output portUSB & Power

BoxIP 67

: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: ۸۸244220                 فکس: 43۸55400

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

7475

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

14
01

یر 
 | ت

هم
ه د

مار
 ش

د- 
دی

ه ج
ور

 د



شرکت آب منطقه ای استان البرز

سیمای آب البرز
ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
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نقشه شماره )1(- حوضه های آبریز درجه 2 و محدوده های مطالعاتی حوزه عملكرد شرکت 
آب منطقه ای  البرز

شرایط حوضه های آبی  استان:
این اســتان بخش هایي از ســه حوضة آبریز درجه 2 تحت عنوان حوضة آبریز دریاچة نمک )کد 41(، 
حوضة آبریز ســفیدرود ) کد 13(، بین سفیدرود و هراز )کد 14( را شــامل مي شود و در مجموع با 9 
محدودة مطالعاتي طالقان الموت )کد 1310(، اشــتهارد )کد 4104(، هشتگرد )کد 4105(، قزوین 
)کد 4106(، تهران-کرج )کد 4133(، زرند ساوه )4102(، قطعه 4 ساوه )4103(، لواسانات )4136( 
و رامسر-چالوس )1402( در ارتباط اســت. از میان این 9 محدودة مطالعاتي، محدوده هاي مطالعاتي 
هشــتگرد بطور کامل و بخش عمدة محدودة مطالعاتي اشتهارد در این استان واقع شده اند و همچنین 

فقط همین دو محدوده تحت تولیت آب منطقه اي البرز هستند.

فیزیوگرافی استان
دریای مازندران )1( و کویر مرکزی )4( حوضه های آبریز اصلی

دریاچه نمک )41( ،  سفیدرود )13( و بین سفید رود و هراز )14( حوضه های آبریز درجه 2
طالقان الموت )1310(، اشتهارد  )4104(، هشتگرد )4105(، قزوین )4106( ، تهران-کرج )4133( ، لواسانات 

)4136( ، رامسر چالوس )1402(، قطعه 4 ساوه )4103( و زرند ساوه )4102( محدوده های مطالعاتی

کرج، طالقان، کردان و شور مهمترین رودخانه های استان

جدول شماره 1- 
ستان

فیزیوگرافی ا

شكل شماره 2- نقشه هم باران استان در بلند مدت

وضعیت عمومی آب و هوای استان
آب و هوای استان البرز معتدل بوده و متوســط میزان بارندگی تجمعی بلند مدت در آن حدود 411.3 
میلی متر در سال  است. کمترین بارندگی اســتان در سال آبی 78-77 و بیشترین آن در سال آبی 48-

47 بوده است. تغییرات دما و بارش در اســتان بسیار باال بوده و اصلی ترین عامل آن می تواند به تغییرات 
ارتفاعی شــدید در پهنة استان برگردد. متوسط درجه حرارت در طول ســالیان مختلف تقریباً از 10 تا 
16 متغیر بوده  اســت. وجود مناطق گرم و بیابانی و پهنة تبخیری در جنوب استان باعث می شود بخش 

اعظمی از نزوالت جوی از طریق تبخیر و تعرق از دسترس خارج شود.

وضعیت  آب زیزمینی در استان:
منابع آبی سطحی و بارندگی استان بیشتر در ارتفاعات صورت گرفته و رواناب های حاصل از آن توسط 
دو سد بزرگ اســتان مهار می گردد. در بلند مدت به طور متوســط 659میلیون متر مکعب از جریان 
سطحی مهار شده، به خارج از استان انتقال یافته است.  انتقال آبی که از سد های استان صورت میگیرد 
باعت برداشــت حداکثری از منابع آبی زیرزمینی شده است و برداشــت بی رویه از آبخوانهای آبرفتی 
موجب افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی در همه ّآبخوان های استان شده است. به طوری که کسری 

مخزن آب زیرزمینی استان در 30 سال اخیر به 57/47 میلیون متر مکب رسیده است.

 درصد اختالف بارش با میانگین دراز
مدت

)میلیمتر(

 میانگین 30 ساله مجوع
 بارش در دوره مشابه

)میلیمتر(

 مجوع بارش در دوره مشابه
 سال گذشته

)میلیمتر(

 مجموع  بارش از ابتدای
سال آبی تا 7 تیر ماه 1401

)میلیمتر(
مشخصات محدوده

-7/28 399 6/365 4/284 استان البرز

جدول شماره 2- 
ش 

ت بار
ضعی

و
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ا

میزان اختالف دمای متوسط با
 میانگین 30 ساله دمای

متوسط
میانگین دمای سال آبی 99-

1398 
میانگین دمای سال آبی1400-

 30 سالهنام استان 1399
سال آبی گذشته

درازمدت
2/06 1/79 12/57 12/84 14/63 البرز

جدول شماره 3 –
ستان

ت دما ا
ضعی

و

استان اشتهارد کرج قزوین هشتگرد نام محدوده

57/47 6/10 20/45 6/26 16/72 متوسط کسری مخزن
)م م م(

0/68 0/62 0/90 0/41 0/68 متوسط افت تراز آبخوان )متر(

1379/40 146/48 613/61 187/87 501/52 کل کسری مخزن
 )م م م(

20/34 14/94 27/15 12/44 20/36 کل افت تراز آبخوان
)متر(

ت 
ت اف

ضعی
جدول شماره 4- و

ستان
ب زیرزمینی در ا

مخزن آ

تبعات منفی وضعیت کنونی برداشت از منابع 
آب زیرزمینی:

 -کاهش کیفیت آبخوان های استان 
-پیشروی جبهه آبهای شور بویژه در مناطق جنوبی استان

-فرونشست دشت های استان
-عدم برگشت پذیری کمی و کیفی سفره ها

افت ســطح آب زیرزمینی عالوه بــر کاهش توان آبدهی، موجــب تغییرات کیفی 
آبخوان نیز گردیده و منابع آب شــرب و صنعت می بایست از یک حداقل کیفیت 

مناسب برخوردار باشند.

وضعیت مصارف آب  در استان:
حجم کل مصارف آبی در اســتان 1058 میلیون متر مکعب است که از این 
میزان حداکثر مصرف را بخش کشاورزی با 64 درصد به خود اختصاص داده 

است.

چالش های منابع آب استان: 
1- تنش آبی

بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار ســازمان ملل اگر بیش از 40 درصد منابع 
آب تجدید پذیر در یک حوضة آبریز به مصرف برســد، آن حوضه در شرایط ناپایدار 
با تنش آبی شــدید قرار دارد. میزان مصرف آب تجدیدپذیر در ایران 83 درصد و در 

استان البرز  96درصد است .
2- کمبود اعتبار و عدم تخصیص کامل و به موقع آن جهت طرح ریزی پروژه های آبی 
3- عدم تغذیه دشتهای استان بدلیل مهار اب های سطحی توسط دوسد بزرگ کرج 

و طالقان و انتقال اب به خارج از حوزه ابریز استان 
4- افزایش جمعیت استان

5- عدم جداسازی آب شرب از غیر شرب
6-  بحران و روند کاهش ذخائر آب زیرزمینی  
7- نزدیکی به پایتخت و تقاضای باالی صنعت 

8- اهمیت و جایگاه دو رودخانه مهم استان به عنوان تامین کننده اصلی اب پایتخت 
و لزوم توجه جدی به موضوع کیفیت آب

درصد حجم )میلیون متر مكعب( مصارف
31 331 شرب
5 50 صنعت

64 677 کشاورزی
100 1058 جمع

جدول شماره 5- 
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1 تهیه و پخش برنامه زنده تلویزیونی در شبکه 
استانی:

هماهنگی و برنامه ریزی در خصــوص تهیه و پخش 170 
قسمت برنامه تلویزیونی با موضوع »فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف برق« از شبکه استانی سیستان و بلوچستان؛ شبکه 

هامون.
ویژه برنامه »شب های پرســتاره« در 85 قسمت به صورت 
زنده و 85 قســمت نیز تکرار آن در روز بعد پخش می شود 
و از یکشنبه الی پنجشنبه هر هفته از ساعت 21:40 روی 
آنتن می رود و با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ارشد 
و پرسنل شــرکت برق منطقه ای سیســتان و بلوچستان 
و همچنین مدیران ارشــد و مسئولین ســایر سازمان ها، 
فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و ریش سفیدان 
که در امر فرهنگ ســازی مدیریت مصرف برق می توانند 
نقش بسزایی داشته باشند در محل فضای سبز و محوطه 
داخل شــرکت برق منطقه ای سیســتان و بلوچستان با 
مشارکت پرسنل روابط عمومی و سایر بخش های شرکت 
تهیه، اجرا و پخش می شــود. این برنامه از 18 اردیبهشت  

سال جاری آغاز شده و تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت.
معرفی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، ارائه 
عملکرد شرکت در ســنوات گذشته و ســال جاری، ارائه 
گزارش از پروژه های در حال اجرا و مهم شــرکت، آشنایی 
مردم با وظایف معاونت ها و واحدهای مربوطه شرکت، ارائه 
طرح های تشویقی وزارت نیرو در خصوص مدیریت مصرف 
برق و یادآوری نکات مدیریت مصرف برق به مردم از جمله 

17 خرداد: حضور جناب آقای جواد سپاهی، فرماندار ویژه 
شهرستان چابهار به دعوت شرکت برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان.
18 خرداد: حضور مهندس عوض زاده، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان به دعوت شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
19خرداد: حضور مهندس علیرضا ســبزه بین، مدیر دفتر 
مهندســی طرح ها شــرکت برق منطقه ای سیســتان و 

بلوچستان.
20خرداد: حضور سرکار خانم مهندس سعادتی دهمرده، 
رئیس اداره خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان به 

دعوت شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
22خرداد: حضور ســرکار خانم مهندس یداللهی فر، مدیر 
دفتــر برنامه ریزی و برآورد بار شــرکت بــرق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
23 خــرداد: حضــور آقای ســعید صدیقــی، مدیر دفتر 
ساماندهی و بهبود روش ها شرکت برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان.
24 خرداد: حضور آقای هادی ســاعی، رئیس فدراسیون 
تکواندو کشور به دعوت شــرکت برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان.
25 خرداد: حضور آقای عبدالباسط صالح زهی، مدیر دفتر 
تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
26 خرداد: حضور سرکار خانم اسما آبیاری، مدیر تدارکات 
و امــور قراردادهای شــرکت برق منطقه ای سیســتان و 

بلوچستان.
29خرداد: حضــور آقای مصطفی ســرحدی، مدیر دفتر 
حقوقی شرکت برق منطقه ای سیســتان و بلوچستان در 
برنامه با موضوع فرهنگ ســازی مدیریت مصرف و مصرف 

بهینه برق.
30خــرداد: حضور آقای علیرضا عبداللهــی، مدیر بودجه 
شرکت برق منطقه ای سیســتان و بلوچستان در برنامه با 
موضوع فرهنگ سازی مدیریت مصرف و مصرف بهینه برق.

31خرداد: حضور مهنــدس ابراهیم شــاقوزایی، مجری 
خطــوط فوق توزیع شــرکت برق منطقه ای سیســتان و 
بلوچســتان در برنامه با موضوع فرهنگ ســازی مدیریت 

مصرف و مصرف بهینه برق.
 اول تیر: حضــور جناب آقای دکتــر ابوالفضل احمد زاده، 
سرپرست معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز استان به دعوت شــرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچســتان در برنامه  با موضوع فرهنگ ســازی مدیریت 
مصرف و اقدامات صیانتی از حقوق عامه در فرآیند مصرف 

برق.
دوم تیر: حضور مهنــدس علیرضا پرنده مطلق، مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان برای دومین 
بار در برنامه با موضوع فرهنگ ســازی مدیریت مصرف و 

مصرف بهینه برق.
2 فعالیت گســترده در فضای مجازی و ارسال پیام های 

مدیریت مصرف.
3 توزیع 3000 بســته مدیریت مصرف بــرق در نماز 
عید فطر 1401 و نمازهای جمعه بین نمازگزاران شــامل 
بروشور با موضوع رعایت مدیریت مصرف برق، ماسک، مایع 

ضدعفونی، شکالت و... .

اهداف این طرح و برنامه است.
برنامه  شب های پرستاره از 1۸ اردیبهشت به ترتیب 

زیر اجرا شده است:
18 اردیبهشــت: حضور مهندس علیرضــا پرنده مطلق، 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
19 اردیبهشــت: حضور مهندس شــهرام اربابی، معاون 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
20 اردیبهشــت: حضور دکتر سیدمحســن صدر، معاون 
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای سیستان و 

بلوچستان.
21 اردیبهشــت: حضــور مهندس مهــدی مهدیخوانی، 
مجری پست های انتقال شــرکت برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان.
22 اردیبهشت: حضور سرکار خانم عارف نژاد، معاون منابع 

انسانی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
26 اردیبهشــت: حضور ســرکار خانم مهندس واعظی، 
مدیر دفتر فنی انتقال شــرکت برق منطقه ای سیستان و 

بلوچستان.
27 اردیبهشت: حضور مهندس عبدالمجید سارانی شندو، 
معاون مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای سیستان و 

بلوچستان.
28 اردیبهشت: حضور مهندس مهدی پیری، معاون طرح 

و توسعه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
29 اردیبهشــت: حضور ســرکار خانم فرزانه، مدیر دفتر 
خدمــات مشــترکین و مدیریــت مصرف شــرکت برق 

4 حضور مهندس پرنده مطلق، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای سیستان و بلوچستان در نماز جماعت و جمعه 
اهل سنت و تشیع و سخنرانی در خصوص اهمیت رعایت 
مدیریت مصرف در اســتان برای نمازگــزاران و همچنین 
درخواســت از همه امامان جمعــه و جماعت در خصوص 

فرهنگ سازی مدیریت مصرف در سال 1401
5 دیدار و جلســه مدیرعامل و معاونین شــرکت برق 
منطقه ای سیســتان و بلوچســتان با نماینده محترم ولی 
فقیه در استان سیستان و بلوچســتان در راستای تعامل 
هرچه بیشــتر در خصوص فرهنگ سازی مدیریت مصرف 

برق در سطح استان و ادارات.
6 حضور مســئول فرهنگی شــرکت بــرق منطقه ای 
سیستان و بلوچســتان در نماز عید فطر شهرستان خاش 
جهت سخنرانی در رابطه با اهمیت رعایت مدیریت مصرف 

برق.
۷ توزیع بروشور با موضوع مدیریت مصرف برق در بین 
نمازگزاران عید فطر شهرستان خاش توسط پرسنل روابط 

عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
۸ طراحی، چاپ و توزیع بروشــور بــا موضوع مدیریت 
مصرف برق در بین نمازگزاران عید فطر زاهدان و همچنین 
نماز جمعه در سطح اســتان سیستان و بلوچستان توسط 
پرسنل دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان.
9 نصب بنر طراحی شــده با موضــوع مدیریت مصرف 
بــرق در محل برگــزاری نمــاز عید فطر زاهــدان جهت 

فرهنگ سازی مدیریت مصرف بین نمازگزاران و مردم. 
10 توزیع چندمرحله ای بســته های حمایتی با رویکرد 
انجام وظیفه اجتماعی شــرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچستان و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق با همکاری 
خیرین فعال و شناخته شده سطح کشور و استان که در زیر 

به تعدادی اشاره می شود.
*اهــدای 57 قلم کاالی لــوازم خانگی بــه خانواده های 

نیازمند در راستای اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف.
*تهیــه و توزیع بســته های لوازم التحریــر دانش آموزان 

نیارمند در قالب اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق.
*اهدای بسته های لوازم التحریر به فرزندان پرسنل ارتش 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان در قالب تفاهم نامه و 

فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق.
*تهیه و طراحی تقویم های رومیزی با شعارهای مدیریت 

مصرف برای پرسنل شرکت.
*برگــزاری همایش با موضــوع مدیریت مصــرف برای 

دانش آموزان. 
*توزیع بســته های لوازم التحریر حاوی پیام های مدیریت 

مصرف برای دانش آموزان.
*برگزاری جلســات برنامه  ریزی نحــوه اجرای طرح های 

مدیریت مصرف برق.
*اســتفاده از فضای بیرون شرکت برای تبلیغات محیطی 

اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق.
*تهیه کلیپ با موضوع مدیریت مصرف برق.

*اهدا و تعویض المپ هــای ال ای دی کم مصرف به جای 
المپ های پرمصرف در مناطق محروم و روســتایی استان 

سیستان و بلوچستان در چندین مرحله. 
*اطالع رســانی فایل های مدیریت مصرف برق ارسالی از 

وزارت نیرو در سایت شرکت و فضای مجازی.

منطقه ای سیستان و بلوچستان.
دوم خرداد: حضــور مهندس حامد اســالمی، مدیر امور 
هماهنگی و بهینه سازی انتقال نیرو شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
ســوم خرداد: حضور آقــای جهاندیده، دهیار روســتای 
گبوالنی بخش باهوکالت شهرســتان دشتیاری به دعوت 

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
چهارم خرداد: حضور مهندس محمدرضا کیخا، مدیر دفتر 
استراتژیک و بهره وری شــرکت برق منطقه ای سیستان و 

بلوچستان.
پنجم خرداد: حضور دکتر صــادق خزائی اصل، مدیر دفتر 
برنامه ریزی و منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
هشــتم خرداد: حضور دکتر ابوالفضل احمــدزاده، دادیار 
حقوق عامه دادســرای عمومی و انقالب زاهدان به دعوت 

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
نهم خرداد: حضور مهندس براهویی، مدیر دیســپاچینگ 

شرق کشور شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
دهم خرداد: حضور سرکار خانم قاســمیان مقدم، مشاور 

امور بانوان شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.
12 خرداد: حضور مهندس مســعود ســراوانی، مدیر امور 
نیروگاه هــای دیزل شــرکت برق منطقه ای سیســتان و 

بلوچستان.
61 خرداد: حضور مهندس غالمرضا گلی، رئیس تعمیرات 

ناحیه شمال شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.

11 برگزاری جلســات مســتمر قبل از آغاز پیک بار در 
خصوص هماهنگی تامین ســوخت نیروگاه های اســتان 
سیستان و بلوچستان در راستای استفاده از ظرفیت کامل 

نیروگاه های استان.
12 برگــزاری جلســات مســتمر بــرای هماهنگی با 
نیروگاه های اســتان در خصوص تولید با ظرفیت کامل در 

پیک بار و اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق.
13 برگزاری جلســات هفتگی کمیته گــذر از پیک بار 

1401
14 برگزاری جلسات برنامه ریزی مدیریت مصرف برق با 

حضور مسئولین استان و مدیران دستگاه های اجرایی.
15 تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان سیستان 
و بلوچستان که در انتشار مطالب مرتبط با مدیریت مصرف 
برق و اشــاعه فرهنگ مدیریت مصرف فعالیت نموده اند، 
توســط مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان.
16 اقدامــات کنترلی و پایش مصرف صنایع اســتان در 

جهت اجرای مدیریت مصرف برق و کاهش مصرف.
1۷ اطالع رســانی پروژه های افزایش ظرفیت پست های 
برق سطح اســتان در راســتای تامین برق پایدار و اجرای 

طرح های مدیریت مصرف برق.
1۸ جمعه، ســوم تیر: حضــور مهندس پرنــده مطلق، 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در 
نماز جمعه برادران اهل سنت زاهدان و سخنرانی با موضوع 
مدیریت مصرف برق و تشــویق مردم جهت مشارکت در 

زمان اوج مصرف برق. 
19 جمعه سوم تیر: حضور حجت االســالم لشکری پور، 
مسئول امور فرهنگی شــرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچستان در نماز جمعه مسجد جامع محمدی جام جم 
شهرســتان زاهدان )برادران اهل سنت( و سخنرانی برای 
نمازگزاران در خصوص اهمیــت رعایت مدیریت مصرف 
برق و فرهنگ  ســازی مصرف بهینه انرژی در قالب سلسله 
جلسات توجیهی مدیریت مصرف بهینه برق در مساجد و 

مصالهای استان سیستان و بلوچستان.
20 تشکیل جلسات مستمر جهت اســتفاده از ظرفیت 
کامل تاسیسات و تجهیزات مجموعه شرکت برق منطقه ای 
استان در نواحی مختلف و با حضور مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای سیستان و بلوچستان.
21 پیگیری پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و تسهیل 
امور اجرای طرح های نیروگاهــی با هماهنگی پیمانکاران 
جهت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و 

مدیریت مصرف با حفظ محیط زیست.
22 اســتفاده از قابلیت درج اطالعیــه در صفحه ورودی 
اتوماســیون اداری شــرکت برق منطقه ای سیســتان و 
بلوچستان جهت ارائه شعارهای مدیریتی؛ به ویژه در هفته 

مدیریت مصرف انرژی.
23 حضور مســئول امور فرهنگی شرکت برق منطقه ای 
سیســتان و بلوچســتان در زمان دایر بــودن مدارس در 
مدارس سطح شــهر زاهدان و ارائه نکات مدیریت مصرف 
بــرق به دانش آمــوزان مقاطــع مختلف )ایــن برنامه در 
ماه های ابتدایی سال و در زمان دایر بودن مدارس و حضور 

دانش آموزان در مدارس اجرا می شد.(
دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان 
و بلوچستان

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در راستای 
اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف در استان، اقدامات مهم و 

قابل توجهی داشته که به شرح ذیل اعالم می شود:

علی رضا پرند مطلق
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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اقدامات شرکت برق منطقه ای 
سیستان و بلوچستان 

با موضوع مدیریت مصرف برق



مهندس یداهلل حقیقی، مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
استان فارس در بازدید از نخســتین نمایشگاه »تولید ایرانی، 
دانش بنیــان«، تامین بــرق واحدهای صنعتــی تولید داخل 
را یک اولویت دانســت و گفت: حمایــت از واحدهای صنعتی 
تولیدکننــده تجهیزات و قطعات صنعت بــرق در داخل، یک 
حرکت راهبردی است که همه مدیران صنعت برق به آن التزام 

دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان فارس، 
مهندس حقیقی در بازدید از این نمایشگاه با بیان اینکه شرکت 
برق منطقه ای فارس عالوه بر ارائه دســتاوردهای پژوهشی و 
تحقیقاتی خود در این نمایشگاه، نیازها و چالش های شرکت 
را جهت آشنایی پژوهشگران، اســاتید دانشگاه و شرکت های 
دانش بنیان به نمایش گذاشــته اســت، افزود: این موضوع در 
قالب دو محور »اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای 
فارس« و »تجهیزات مورد نیاز شرکت برق منطقه ای فارس« 

جهت ساخت داخل به اشتراک گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه همچنین فرصتی جهت تقویت 

و استحکام ارتباط صنعت با دانشــگاه و بهره مندی صنعت از 
توانمندی و ظرفیت دانشــگاه ها جهت مرتفع کردن نیازها و 

چالش ها فراهم آورده است.
به گفتــه حقیقی، در راســتای تحقق شــعار ســال )تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین( و  بر اســاس منویات مقام معظم 
رهبری و با هــدف تحکیم ارتبــاط صنعت بــا مراکز علمی 
و تحقیقاتی و رفع مشــکالت و نیازها،  تامین تجهیزات مورد 
نیاز صنعت برق از طریق ظرفیت های فنی و مهندســی داخل 
کشور و رشد و توسعه این توانمندی ها و تقویت هرچه بیشتر 
اقتصاد دانش محور، نمایشگاه شرکت برق منطقه ای فارس در 
نخستین نمایشــگاه »تولید ایرانی، دانش بنیان« افتتاح شده 

است.
مدیــر دفتر تحقیقــات و کنتــرل کیفیت و تجهیــزات برق 
منطقه ای فــارس نیز گفت: در این نمایشــگاه کــه از تاریخ 
3۱خرداد لغایت سوم تیر۱4۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های 
فارس و با مرکزیت شــرکت های دانش بنیان راه اندازی شــد، 
بســتری جهت ارتباط و تبــادل اطالعات بین شــرکت برق 
منطقه ای فارس و شــرکت کنندگان و آشنایی با توانمندی ها 

و ظرفیت های شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی فراهم شد.
دکتر نوید اقتدارپور با تشــریح تجهیزات و امکانات نمایشگاه 
برق فارس گفت: از دیگــر امکانات این غرفــه، فراهم کردن 
فضایی برای شــرکت های دانش بنیان جهت ارائه محصوالت 
و توانمندی های خود اســت که اغلب ماحصــل قراردادهای 
تحقیقاتی یا همکاری های متقابل با شــرکت برق منطقه ای 
فارس بوده اســت. در این راســتا شــرکت های محورآزمای 
فارس و انرژی پرداز پارســیان شیراز پیشــرو از شرکت های 
زیرمجموعه پارک علم و فناوری فارس، شــرکت دانش بنیان 
باسط پژوه تهران، شــرکت نیروساحل و تابان نیرو محصوالت 
و توانمندی های خود را که مرتبط با صنعت برق است در این 

غرفه به بازدیدکنندگان ارائه دادند.
طی بازدیــد محققین، پژوهشــگران، اســاتید دانشــگاه و 
دانشــجویان از غرفــه برق فــارس و آشــنایی بــا نیازهای 
تحقیقاتی این شــرکت و نیز بازدید متقابل معاونین، مدیران 
و کارشناســان شــرکت برق منطقه ای فــارس از غرفه های 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و شناسایی توانمندی ها 
و ظرفیت های فنی و مهندسی آنها، امید می رود همکاری های 
متقابل صنعت و مراکز تحقیقاتی تقویت شود و شاهد افزایش 
مشارکت محققین در ارائه طرح های تحقیقاتی در راستای حل 
مشکالت صنعت برق، کاهش وابستگی به محصوالت خارجی 
و شکوفایی استعدادهای داخلی و رشد و توسعه و خودکفایی 

هرچه بیشتر صنعت برق کشور باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس:

حمایت از واحدهای صنعتی تولیدکننده تجهیزات و 
قطعات صنعت برق در داخل، حرکتی راهبردی است

اولویت های تحقیقاتی و تجهیزات مورد نیاز شرکت برق 
منطقه ای فارس جهت تولید داخل به شرح زیر ارائه 
شده است:
اولویت های تحقیقاتی شرکت 

برق منطقه ای فارس 
  طراحی و ساخت دستگاه تست ثبات و 

نظارت بر صحت عملکرد مدارات تریپ رله 
وCBFهای باسبار پروتکشن 

  آسیب شناسی هماهنگی درون سازمان 
با تأکید بر چالش های عدم هماهنگی 

درون واحدی، بین واحدی و برون سازمانی 
  طراحی و ساخت کارت فیبر نوری پایانه 
راه دور ABB56۰ با قابلیت رینگ کردن 

شبکه دو باس و اتصال سابرک ها با یکدیگر 
به صورت همزمان

  طراحی و ساخت سخت افزار 
 Merging unit

  طراحی و ساخت ترمینال تله پروتکشن 
با خروجی E۱ و فیبر نوری بر اساس 

 637۰94 C استاندارد
  بررسی تاب آوری شبکه برق استان های 
فارس و بوشهر در صورت بروز اختالل در 

زیرساخت های سیستم اسکادای مرکز 
کنترل 

  ارائه مدل ارزیابی کیفی - فنی 
محصوالت نرم افزاری 

 Bay طراحی و ساخت سخت افزار  
Control Unit

  طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز 
بازیابی شبکه در شرایط فروپاشی جزئی یا 

کلی شبکه
  طراحی و ساخت ترانسفورمر ولتاژ و 

6۱85۰ IEC جریان بر اساس استاندارد
  طراحي و ساخت پی ال سی دیجیتال

  تحقیق و ارائه روش موثر جهت تشخیص 
اولیه عیوب تابلوهای فشار متوسط جهت 

پیشگیری از بروز حادثه
  بررسی علل سوختن تجهیزات 

الکترونیکی در ایستگاه های فشار قوی 
و تهیه دستورالعمل جامع جهت رفع 

اشکاالت ایستگاه های مرتبط با این موضوع
  ارائه راهکار یا طراحی و ساخت دستگاه 

هشداردهنده سرقت نبشی دکل های 
مشبک

  طراحی و ساخت حسگر اندازه گیری گاز 
هیدروژن محلول در روغن ترانسفورماتور 

)ساخت حسگر خازنی(
  بررسی و ارائه شیوه های مناسب جهت 

محاسبه صرفه جویی حاصل از بهبود 
فرآیندهای مرتبط با ذینفعان از منظر 

هزینه و زمان. 

تجهیزات مورد نیاز شرکت برق 
منطقه ای فارس جهت ساخت 

داخل
Distance رله دیستانس

رله دیفرانسیل  Differential حفاظت 
ترانسفورماتور

 Restricted(  رله خطاي زمین محدودشده 
)earth fault )REF

)Pole Discordance )PD رله
)Circuit breaker failure)CBF رله

)Short zone )SHZ  رله
Frequency رله هاي فركانسي

Busbar protection    رله حفاظت باسبار
رله دیفرانسیل طولي

رله هاي جانسون - بوخهلتس )حفاظت 
ترانسفورماتور(

ترمومتر ترانسفورماتور
روكش حرارتي )ریكم(

)RTV( پوشش سیلیكوني
A دستگاه اندازه آنالیزور كیفیت توان كالس

تجهیز PLC و سوئیچ ها و Routerهاي 
مراكز تلفن

 CPU ABB56۰(كارت پردازنده پایانه راه دور
 )RTU

 رله هاي 48 ولت و ۱۲5 ولت در تجهیزات 
اسكادا

ترانسدیوسرهاي تك فاز ولتاژي و جریاني در 
تجهیزات اسكادا

تجهیزات SDH و PDH و همچنین 
سوئیچ هاي مخابراتي مورد استفاده در شبكه 

فیبر نوري
سوئیچ ها، فایروال ها، سرورها، كامپیوترهاي 

 KVM ،مهندسي و اپراتوري، پرینترها
Switch ، Back Up Storage در مراكز 

كنترل دیسپاچینگ
GIS تجهیزات پست

رله هاي OC/EF غیرجهتي در سطوح ولتاژي 
فوق توزیع و انتقال

رله هاي OV/UV در سطوح ولتاژي فوق 
توزیع و انتقال

رله هاي sensitive EF در سطوح ولتاژي 
فوق توزیع و انتقال 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مدیرعامل برق منطقه ای گیالن:

مدیریت مصرف برق بسیار آسان 
 و در عین حال اجتناب ناپذیر است

بهمــن 
داراب زاده، مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای گیالن 
گفت: در آستانه  فرارسیدن ایام گرم سال هستیم و طبیعتاً 
با افزایش مصرف برق مواجه خواهیم بود. به روال همیشه 
از مردم عزیز درخواســت داریم در مدیریت مصرف برق و 
استفاده هوشمندانه آن، ما را یاری دهند تا بتوانیم تابستان 

پیش رو را با موفقیت سپری کنیم.
وی افزود: تمامی اقدامات، برنامه ریزی ها و هماهنگی های 
الزم برای عبور موفق از پیک مصرف در سطح وزارت نیرو، 
شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای گیالن انجام شده و 
تفاهم نامه هایی با صنایع بزرگ و کوچک منعقد شده تا به ما 
کمک کنند. همچنین تمامی نیروگاه های کشور در آمادگی 
کامل قرار دارند و کارکنان برق منطقه ای گیالن نیز با تالش 

شبانه روزی آماده خدمات رسانی هستند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیــالن گفت: تمامی 
برنامه ریزی ها و هماهنگی ها با همــکاری و همدلی مردم 
امکان پذیــر خواهد بــود. آنچه در مجموعــه وزارت نیرو 
ســرمایه گذاری شده، این اســت که در بخش مشترکین 
خانگی مشکلی نداشته باشیم و با محدودیتی مواجه نشویم.

داراب زاده گفت: مدیریت مصرف بــرق در دو بخش حائز 
اهمیت اســت: بخش اول اینکه مدیریت مصرف یا بهینه 
استفاده کردن از برق، به معنای استفاده نکردن یا حتی کم 
استفاده کردن نیست. در بحث مدیریت مصرف اگر سه واژه 
کلیدی را مد نظر قرار دهیم و دائم تکرار کرده و به یکدیگر 

یادآوری کنیــم، طوری که ایــن واژه ها ملکه ذهن 
شــوند، می توانیم بگوییم در این مبحث به اهداف 

خود نزدیک شده ایم. 
این ســه واژه عبارتند از: »بجا«، »به اندازه« و »به 
موقع«. بجا یعنی اگر در محیطی هستیم و نیاز به 
روشنایی و وسایل سرمایشی است، پس از استفاده 
از این امکانات، هنگام خــروج، المپ ها و کولرها را 
خاموش کنیم یا اگر در خانه و در پذیرایی مشــغول 
تماشــای تلویزیون هســتیم، المپ ها و کولر اتاق را 
خاموش کنیم. در محیط اداره نیز به همین شکل رفتار 

کنیم.
 به اندازه یعنی در محیط کار یا خانه شــاید چندین المپ 
باشد، اما برای داشتن روشــنایی مناسب نیاز نباشد همه 
المپ ها را روشن کنیم. یا اینکه دمای کولر را روی عدد 24 
یا 25 درجه سانتی گراد بگذاریم و از سرد کردن بیش از حد 
اتاق خودداری کنیم. یا مغازه داران عزیز در طول روز برای 
مغازه یا فضای بیرون آن از روشنایی طبیعی استفاده کرده و 

از روشن کردن المپ های متعدد اجتناب کنند. 
واژه به موقع یعنی به موقع اســتفاده کردن از انرژی برق. 
در ســاعات پیک مصرف برق )12 ظهر تا 17 و 20 شب تا 
24( از وســایل پرمصرف برقی استفاده نکنیم و استفاده از 
آنها را به روزهای تعطیل و ساعات اولیه صبح موکول کنیم؛ 
چون عالوه بر تحمیل بار اضافی به شــبکه، می تواند باعث 
بروز مشکالتی شود. همچنین با وجود کنتورهای هوشمند، 
استفاده از برق در ساعات پیک بار از نظر اقتصادی به صرفه 

نخواهد بود.
داراب زاده ادامه داد: از خبرنگاران عزیز هم به عنوان سفیران 
صنعت برق کشور انتظار داریم مباحث مدیریت مصرف برق 
را اطالع رسانی کنند تا این موضوع به یک فرهنگ عمومی 

تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: بخش دوم 
مدیریت مصرف، بحث ضرورت است. به عنوان مسلمان و 
با توجه به سفارش های دین مبین اسالم، موظف هستیم 
اسراف نکنیم. شــاید گاهی افرادی در اســتفاده از برخی 
نعمات خدادادی بی توجهی کنند که این آموزه ها باید مورد 

توجه و تاکید ما باشد.
وی افــزود: در نیروگاه ها برای تولید برق از ســوخت های 
فسیلی استفاده می کنند. از سوخت گاز به عنوان سوخت 
اول و از گازوئیل به عنوان سوخت دوم و در برخی نیروگاه ها 
از مازوت نیز استفاده می شــود. سوخت های فسیلی برای 
تولید برق در فضــای محیط و زندگی با ایجــاد آلودگی، 

مقادیر بسیار زیادی گازهای سمی وارد فضا می کنند که با 
مدیریت مصرف برق می توانیم جلوی بخشی از این آلودگی 

را بگیریم.
داراب زاده بیان کرد: منابع و ذخایر ســوخت های فسیلی 
محدودیت دارند و ما باید به عنوان وظیفه، این منابع را برای 
آیندگان حفظ کنیم و به فکر آنها نیز باشیم. نکته دیگر اینکه 
در نیروگاه ها برای تولید برق از مقادیر زیادی ذخایر آب، آب 
رودخانه ها، چاه ها و سفره های زیرزمینی استفاده می شود 
که پس از استفاده در نیروگاه و انجام فعل و انفعاالت مختلف، 
دیگر به عنوان آب معمولی نمی توان از آن استفاده کرد و در 

حقیقت بخشی از منابع آبی را هم از دست می دهیم.
وی افزود: برای اجرای یک پروژه در صنعت برق باید هزینه ها 
و سرمایه گذاری های زیادی انجام دهیم و صنعت برق بسیار 
هزینه بر و زمان بر اســت. حتی اگر همه امکانات هم باشد، 
باز اجرای پروژه ها بسیار طوالنی و زمان بر است. نکته بعدی 
اینکه برای ا جرای پروژه های بزرگ در صنعت برق، بخشی 
از منابع طبیعی و محیط زیست را هم از دست خواهیم داد 
و شاید این موضوع برای اســتان گیالن و گیالنی ها بسیار 
ملموس باشد؛ چراکه برای احداث یک کیلومتر از خطوط 
فشار قوی، حدود 2.5 هکتار از جنگل ها باید از بین برود تا 
آتش سوزی اتفاق نیفتد؛ بنابراین منابع طبیعی بسیار مهم 

است و باید به آن هم توجه شود.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در دنیا به 
برق به عنوان یک کاال و خدمت دم دســتی نگاه نمی شود و 
یک کاالی ارزشمند اســت و با توجه به وضعیتی که انرژی 
در دنیا دارد و کمبودهای آن، باید قدر این نعمت خدادادی 

را بدانیم.

شرکت برق منطقه ای 
زنجان، مســئولیت تأمیــن، تولید، 

انتقال، توزیع و فروش نیروی برق مطمئن، در حوزه 
عمل خود )اســتان های زنجان و قزویــن( را بر عهده 

دارد. این شــرکت دارای 17 مشــترک اختصاصی با 
دیماند مصرفی439 مگاوات است که البته تعداد دیگری 

از صنایع نیــز در مرحله عقد قرارداد یا اتصال به شــبکه 
هستند و پیش بینی می شود با اتصال 8 متقاضی جدید به 

شبکه، تعداد مشترکین به عدد 25 برسد و 388 مگاوات به 
دیماند مصرفی افزوده شود.

در راستای تشویق و تقدیر از همراهی مشترکین اختصاصی؛ 
بویژه در ایام پیک بار، مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای زنجان 

به همراه تعدادی از معاونین و مدیران با حضور در شــرکت های 
یادشــده و برگزاری نشســت های تخصصی با صنایــع و تاکید بر 

ضرورت همراهی مستمر در برنامه های پاسخگویی بار، از همکاری و 
همراهی ایشان با صنعت برق به منظور گذر موفق از پیک بار قدردانی 

کرد.
مهندس خلجی در این جلسات با اعالم اینکه به دلیل ناترازی به وجود 

آمده در تولید و مصرف، چاره ای جز مدیریت مصرف در این ایام نیســت 
و الزم است مشــترکین با درک وضعیت صنعت برق نسبت به همراهی با 

برنامه های ابالغی همراهی الزم را داشــته باشند، افزود: به همین منظور و 
با توجه به ســهمیه های ابالغی مدیریت شبکه برق کشور، برنامه هایی برای 

میزان سهمیه مصرفی هر یک از مشترکین در ایام پیک تدارک دیده شده که 
با هماهنگی سازمان های صمت استانی به ایشان ابالغ شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: ایــن برنامه ها به نحوی تنظیم 
شده که ضمن رعایت ســهمیه های ابالغی، محدودیت قابل مالحظه ای در روند 

تولید صنایع به وجود نیاید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در پایان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران 

در این زمینه، خواستار همراهی تمامی مراجع رسمی و صنایع 
با برنامه های صنعت برق کشور شد. 

دیدار مدیرعامل 
   شرکت برق منطقه ای زنجان  

       با مشترکین اختصاصی

با حضــور مدیران 
و کارشناســان شــرکت بــرق 
منطقه ای زنجان در تعــدادی از مدارس ابتدایی، 

مدیریت مصرف برق برای دانش آموزان تشریح شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، همزمان با شروع ایام پیک بار 
تابستان و به منظور ترویج فرهنگ مدیریت بهینه مصرف برق، دانش آموزان دوره ابتدایی تعدادی 

از مدارس شهر زنجان با راهکارهای مدیریت مصرف برق آشنا شدند.
در بازدید از این مدارس که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش زنجان انجام شــد، مدیران و 
کارشناسان حوزه مدیریت مصرف شــرکت برق منطقه ای زنجان با تشریح راهکارهای ساده 
مدیریت مصرف، دانش آموزان را به تالش برای انجام امور یادشده؛ بویژه کاهش مصرف برق در 

ساعات اوج بار تشویق کردند.
همچنین در بازدید از مدارس یادشده، کتاب تالیفی این شرکت با عنوان »برق نعمت  الهی و 

باعث شادمانیه« در بین دانش آموزان توزیع شد.

در آستانه شروع ایام پیک بار تابستان انجام شد؛

آموزش مدیریت مصرف برق 
به دانش آموزان مدارس زنجان

همزمان با آغاز پیک بار تابستان 1401

بهمن داراب زاده ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن
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 کسب رتبه اول در شــاخص عملکرد صحیح 
سیســتم های حفاظتی در بخش انتقال در بین 

برق های منطقه ای کشور 
 کســب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد مدیران 

ارشد وزارت نیرو در سال 99
 کســب رتبه برتر در مجموع شــاخص های 
عمومی و اختصاصی جشــنواره شــهید رجایی 

سال 1400
 کســب رتبه تقدیر ویژه در امر ترویج فرهنگ 

نماز از سوی ستاد اقامه نماز استان سمنان 
 کســب رتبه برتر در بخش فرهنگی و دینی از 

سوی وزارت نیرو و صنعت برق کشور 
 دریافت لوح استانی سطح یک رعایت حقوق 

ارباب رجوع 
 کسب رتبه برتر توسط بسیج خواهران پایگاه 
شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان از 

سوی سرپرست حوزه بسیج شرکت  توانیر 
 کســب رتبه تقدیر ویژه مســئول فرهنگی 
شرکت از سوی مســئول فرهنگی وزارت نیرو و 

شرکت توانیر به جهت
 ارزیابی مسئولین فرهنگی در سال 99  

سال واحدشرح
1399

سال 
1400

درصد 
رشد

طول خطوط  اتقال و فوق توزیع

7687680کیلومترمدارطول خطوط 400 کیلوولت

4484480کیلومترمدارطول خطوط 230 کیلوولت

104910578/0کیلومترمدارطول خطوط 63 کیلوولت

226522734/0کیلومترمدارمجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع

تعداد ایستگاههای انتقال و فوق توزیع

550ایستگاهتعداد ایستگاههای 400 کیلوولت

990ایستگاهتعداد ایستگاههای 230 کیلوولت

28280/0ایستگاهتعداد ایستگاههای 63 کیلوولت

42420/0ایستگاهمجموع ایستگاههای انتقال و فوق توزیع

ظرفیت ایستگاههای انتقال و فوق توزیع

240024000مگاولت آمپرظرفیت ایستگاههای 400 کیلوولت

241024100مگاولت آمپرظرفیت ایستگاههای 230 کیلوولت

176819482/10مگاولت آمپرظرفیت ایستگاههای 63 کیلوولت

657867587/2مگاولت آمپرمجموع ظرفیت ایستگاههای انتقال و فوق توزیع

مقایسه خالصه وضعیت حوزه تحت مدیریت شرکت برق 
منطقه ای سمنان در سالهای 1399 و 1400

افتخارات کسب شده شرکت برق 
منطقه ای سمنان در سال 1400

جناب آقای کیومرث خزاعی مدیر امور تعمیرات نیروگاه طرشت در مصاحبه اختصاصی با نشریه برقاب عنوان کرد

جایگزینی مولدهای پایه گازسوز 
پربازده و توان باال با واحدهای قدیمی بخار 1 و 2 

و نصب و راه اندازی واحد گازی این نیروگاه
شرکت بهره برداری 
نیروگاه طرشت، به 
عنوان قدیم ترین 
نیروگاه تولید برق 

کشور، با استفاده از 
مدیریت صحیح و 
تجارب مهندسین 
باسابقه، هم اکنون 
با گذشت بیش از 

شش دهه فعالیت 
مستمر در صنعت 

برق از مجموعه های 
پیشرو در کشور 
است و همچنان 

مصمم در این راه 
قدم برمی دارد. 

برای اطالع از 
فعالیت های جدید 

این نیروگاه در سال 
جدید،  گفتگویی با 
کیومرث خزاعی، 

مدیر امور تعمیرات 
شرکت انجام 

داده ایم که ماحصل 
آن پیش روی 

شماست.

 در راستای تولید دانش بنیان که شعار سال 
جدید است،  چه اقدامی انجام داده اید؟

با توجه به ابالغ وزارت محترم نیرو مبنی بر استفاده از 
ظرفیت هرچه بیشتر و بهتر شرکت های دانش بنیان 
در راستای آیین نامه اجرای قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و 
همکاری با شرکت های دانش بنیان، با شرکت های زیر 

همکاری به عمل آمده است:
A- جهت تأمین قطعات داغ واحد گازی )شرکت پرتو 

و بن دا(؛
B- اصالح سیستم کنترل کمپرسور گاز واحد گازی 

)شرکت راک(؛
C- جایگزینی سیستم کنترل توربین واحد گازی از 
هیتاچی به رامیار و جایگزینی سیستم تحریک واحد 

بخار از دینامیک به استاتیک )توسط شرکت آهار(؛
خرید سیستم پایش وضعیت ارتعاش پرتال )شرکت 

نوآوران پایش(.
 در نیرگاه طرشــت به عنوان قدیمی ترین 
نیروگاه تولید برق کشور،  هر کدام از واحدهای 

بخار و گازی چه میزان تولید برق دارند؟
در حال حاضر نیروگاه طرشت دارای دو واحد بخار و 
یک واحد گازی با ظرفیت اســمی 45000 کیلووات 

است.
 اســتراتژی اتخاذشــده در مجموعــه 
نیروگاه های کشور در چه زمینه هایی است و در 

هر بخش چه کارهایی انجام می شود؟
نیروگاه طرشت در ســه زمینه تولید، تولید پراکنده 
و آمــوزش ســیموالتوری فعالیت می کنــد و اهم 

استراتژی های اتخاذشده عبارتند از: 
الف( توسعه و ارتقای ســطح فعالیت های تولیدی، 

آموزشی و مدیریتی؛
ب( مدیریــت و کاهش مصــرف آب در بهره برداری 

واحدهای بخار؛
ج( بهره بــرداری کامل از واحــد گازی و جایگزینی 

واحدهــای بخــار موجــود با 
مولدهای پایه گازسوز؛

د( فراهم کــردن زمینه فعالیت 
بخش خصوصی در زمینه تولید 

پراکنده؛
ه( ایجاد مرکز آموزش نیروگاهی 

با محوریت سیموالتور.
 با توجه به قدمت نیروگاه 
طرشت،  بازسازی و نوسازی 
در این واحــد به چه صورت 

انجام می شود؟
در زمینه بازســازی و نوسازی 
در راســتای افزایش راندمان و 
صرفه جویی در منابع آب و گاز، 

پروژه جایگزینی مولدهای پایه گازسوز پربازده و با توان 
باال )با واحدهای بخار 1 و 2( با رویکرد افزایش راندمان 
و افزایش ظرفیت در حال انجام است. همچنین نصب 

و راه اندازی واحد گازی این نیروگاه انجام شده است.
 برای توسعه و افزایش میزان تولید در این 
مجموعه، با توجه به شعار امسال، چه اقدامی 

انجام شده است؟ 
بــا توجه به حضــور شــرکت های دانش بنیــان در 
پروژه های نیروگاه طرشت، به صورت قابل مالحظه ای 
شعار سال در این نیروگاه به صورت عملی مد نظر قرار 

داده شده است. 
 در خصوص بخش های تولید داخل نیروگاه 
توضیح دهید و اینکه چه محصوالتی را تولید 

کرده اید.
حوزه تولید نیروگاه شامل: 

1. واحد بهره بــرداری )بهره بردار واحــد بخار، گاز و 
تصفیه خانه(

2. واحد نگهداری و تعمیــرات )مکانیک، الکتریک، 
ابزاردقیق( 

با نظارت دفتر فنی و برنامه ریزی و واحد HSE بوده و با 

عنایت به ماهیت شرکت، محصول 
نیــروگاه، تولید انــرژی الکتریکی 

است. 
 در مجموعه شما چه امور 
فرهنگی انجام می شود و فضای 

حاکم بر آن چیست؟
برگزاری باشــکوه نمــاز جماعت، 
برگزاری مراســم مناســبت های 
مذهبی و ملی، برگزاری مسابقات 
ورزشــی، کتابخوانی و راهکارهای 
مدیریــت مصــرف آب و ... برای 
همکاران و فرزندان محترم ایشان 
صورت می گیــرد. ایجــاد فضای 
مســئوالنه، حضــور حداکثری و 
دوستانه پرسنل در برنامه های فرهنگی و ورزشی در 

دستور کار این شرکت است. 
 نیروگاه طرشــت در جهت صرفه جویی و 
مدیریت مصرف برق در تابستان پیش رو چه 

برنامه های راهبردی در نظر دارد؟
جایگزینی مولدهای پایه گازسوز پربازده و توان باال با 
واحدهای قدیمی بخار 1 و 2 و مدیریت مصرف داخلی 
و کاهش مصارف آب و ســوخت از اهــم برنامه های 

نیروگاه طرشت در این زمینه است.
 با توجه به صحبت های وزیر نیرو در خصوص 
صرفه جویی برق در ادارات دولتی،  شــما برای 

نیروگاه چه برنامه ای در نظر گرفته اید؟ 
در این راســتا تأمین برق مصرفــی واحدهای اداری 
توســط مولد پایه گازســوز، مدیریت مصرف برق از 
طریق اســتفاده از المپ های کم مصــرف و رعایت 
دستورالعمل های مدیریت مصرف در نیروگاه طرشت 

در دستور کار قرار گرفته است. 

کیومرث خزاعی، مدیر امور تعمیرات 
شرکت
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شرکت برق منطقه ای سمنان

افتخار ما خدمت به مردمی ست 
که  شایسته خدمتند

  ماموریت :
انتقال و مدیریت تأمیــن مطمئن و پایدار برق 
در منطقــه تحت پوشــش شــرکت برق 

منطقه ای سمنان

  چشم انداز : 
 خوشنام ترین شرکت 
 بهره ورترین نیروی انسانی

 پایدارترین شــبکه انتقال در بین شرکت های 
برق منطقه ای کشور

  خط مشی و ارزش ها:
 پایبندی بــه ارزش های دینی ، اخالقــی، اجتماعی و حرفه ای و 

فرهنگ اسالمی – ایرانی
 پایبندی به قانون ، نظم و انضباط

 توجه به توسعه پایدار و رعایت الزامات مدیریت سبز
 پایبندی به اصول سالمت اداری و حفظ حقوق شهروندی

 رعایت الزامات زیست محیطی ، ایمنی، بهداشت و سالمت
 مشتری مداری و تکریم ذینفعان و ارتقاء سطح اعتماد عمومی

مشارکت ، همکاری ، همدلی و وفاداری 
 شایسته ساالری ، رعایت انصاف و حفظ کرامت انسانی

 رعایت الزامات کیفی و استانداردهای فنی و مدیریتی
 خالقیت ، یادگیری و بهبود
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حسین سلیمی،  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس:

نیروگاه بندرعباس؛
 پایدار در تولید انرژی 

و تامین برق شبکه سراسری

مدیرعامــل نیروگاه بندرعبــاس از پایداری در 
تولیــد انرژی و تامین برق شــبکه سراســری 
با اســتفاده از تمام توان واحدهــای این واحد 

نیروگاهی خبر داد.
صنعت برق به عنوان یکــی از صنایع زیربنایی، 
تاثیرگذاری چشــمگیری بر ســایر بخش های 
صنعتی، کشــاورزی و خدماتی دارد؛ به طوری 
که رشــد اقتصادی کشورها به شدت به صنعت 
برق وابسته اســت و به عنوان یکی از مهمترین 
زیربناهای اقتصادی، نقش مهمی در توســعه 
اقتصادی و رفاه جامعــه دارد. مزیت های انرژی 
الکتریکی از قبیل پاک بودن، سهولت مصرف و 
امکان تبدیل به ســایر انواع انرژی بر اهمیت آن 

می افزاید.
ســال 1401 که به فرموده مقام معظم رهبری 
حضرت آیــت ا… خامنه ای به ســال »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« مزین شده، طلیعه 
خودبــاوری و تکیه بر توان داخلــی و تمرکز بر 
دانش و تجربه فنی اســت، تا نویدبخش ایرانی 
نو و رو به رشد باشــد. در این میان صنعت برق 
کشور با تکیه بر تالش های بی وقفه صنعت گران، 
متخصصان و مدیران توانمند توانســته اســت 
نقشــی حیاتی و تاثیرگذار در روند توســعه و 

بالندگی ایران ایفا کند.
چنانکــه در ســال های اخیر با وجــود برخی 
مشــکالت و تحریم های ظالمانه که ســعی در 
توقف و کاهش ســطح تولید برق کشور داشته 
اســت، با بهره مندی از دانش، تخصص و تجربه 
ارزشمند متخصصان صنعت برق، روندی پایدار 
و مستمر در خدمت رسانی به مردم ایران اسالمی 
و تأمین انرژی الکتریکــی مورد نیاز بخش های 

اقتصادی و تولیدی کشــور داشــته و 
توانسته  در این زمینه به موفقیت های 
کم نظیر و ارزشمندی دســت یابد؛ از 
این رو گذر از تحریم ها عزمی راســخ و 
جدی را طلب می کــرد که این موضوع 
به انگیزه ای مهم و امیدآفرین در صنعت 

برق تبدیل شد.
نیــروگاه بندرعباس بــا بهره مندی از 
توانمندی های داخلی در زمینه ساخت 
داخل و استفاده از بلوغ فنی و تخصص 
داخلی در روند توسعه و بالندگی صنعت 
برق کشور روند رو به رشدی نسبت به 

سال های گذشته داشته است.
در این راستا با توجه به گذشت بیش از 43 سال 
از راه اندازی این نیروگاه، شــرایط بهره برداری و 
کارکرد تجهیزات آن دچار تغییر شده و ساخت 
بسیاری از قطعات، مســتلزم طراحی مجدد و 
متناســب با شــرایط کارکرد واقعی و حداکثر 

بهره وری است.
از ســوی دیگر با توجه به شرایط تحریم و موانع 
موجود در تامیــن قطعات خارجی، اســتفاده 
از توانمندی هــای ســاخت داخــل، بهترین 
گزینه بــرای تأمین قطعات جهــت تولید برق 
پایدار و حرکت در این مســیر بوده و حمایت از 
تولیدکننده هــای داخلی و کمک به اشــتغال، 

صرفه جویی ارزی را در پی داشته است.
در سال 1400 بســیاری از قطعات نیروگاهی 
از جمله ســاخت و بازسازی قطعات توربین گاز 
که دارای فناوری پیشرفته ای است با استفاده از 
توان شرکت های دانش بنیان در کشور بازسازی 

و به روزرسانی شده است.
نتیجه بهره گیری از این رویکرد، عالوه بر تولید 
پایدار انرژی برق و خدمت رســانی رو به رشــد 
به هموطنان عزیز، مزیت هایــی چون کاهش 
هزینه های تولید و زمان تعمیــرات و خدمات 
واحدهای نیروگاهی و جلوگیری از خروج ارز در 

شرایط تحریم است.
نیروگاه بندرعباس تاکنون موفق به بومی سازی 
بسیاری از قطعات مهم نیروگاهی شده که عالوه 
بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه 
افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشور 

برداشته است.

ساخت و بازسازی 
۲۰۰۰ قطعه تخصصی در 

نیروگاه بندرعباس
نیروگاه بندرعباس در زمینه ساخت داخل قطعات نیروگاهی 

در بین نیروگاه های کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
این مجموعه در ســال 1400 موفق به بومی سازی بیش از 
2000 قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شده است 

که در کنار صرفه جویی ارزی، دانش این بخش مهم 
صنعت برق کشور را نیز ارتقا داده است. 

بومی سازی 
۹۰درصدی قطعات 

تخصصی در نیروگاه بندرعباس
بومی سازی سیستم سانتریفیوژ توربین بخار، توربو ژنراتور انواع 

پمپ ها، کمپرسورهای فشــار قوی فن های بخش بویلر، تجهیزات 
الکتریک و ابزار دقیق و تعمیرات توربین های بخار از مهم ترین اقدامات 

نیروهای متخصص نیروگاه بندرعباس برای خودکفایی است.
حسین ســلیمی،  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در این خصوص بیان 
کرد: ســاخت قطعات بخش بویلر نیروگاه در انحصار 10 کشور است 

که ما توانســتیم این قطعات را بومی ســازی کنیــم و تعمیرات 
توربین های بخار هم در انحصار یک کشــور خارجی بود، اما 

اکنون نیروهای متخصص این نیروگاه این توربین ها را 
تعمیر می کنند.

همکاری شرکت های دانش بنیان با نیروگاه بندرعباس
با همکاری پنج شــرکت دانش بنیان و ارائه کالس های تخصصی برای نیروها، اکنــون بیش از 80 درصد 
تجهیزات نیروگاه بومی شــده و تا دو ســال آینده با بومی ســازی بیش از 95 درصد تجهیزات، نیروگاه به 

ظرفیت اسمی 1320 مگاوات خواهد رسید.

تولید بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال ۱۴۰۰
انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در ســال 1400 از 
مرز 5 میلیارد و 700میلیون کیلووات ساعت گذشت.

از این میزان انــرژی تولیدی حــدود 5میلیارد و 
547میلیون و 921هزار کیلووات ســاعت ســهم 
واحدهای بخــار و حدود 152میلیــون و 79هزار 

کیلووات سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است.
حسین سلیمی، مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در 
این باره اظهار داشت: براساس اهداف از پیش تعیین 
شده و برای افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی 

تا محدوده توان نامــی و همچنین افزایش راندمان 
و کاهــش آالینده های زیســت محیطی تعمیرات 
اساسی واحد دو بخار، تمامی فرآیند این پروژه زیر 
نظر کارشناسان، متخصصین و نیروهای پرتالش و 

توانمند نیروگاه بندرعباس صورت گرفت.
وی بیان کرد: با پایان یافتن تعمیرات اساسی واحد 
2 بخار نیروگاه و با به کارگیری این واحد، ظرفیت 
تولید برق به 24 هزار و 300 مگاوات ساعت در روز 

افزایش پیدا کرد.

استفاده از توان کامل ظرفیت نیروگاه بندرعباس
 بــا تــالش شــبانه روزی و بی وقفــه کارکنان و 
متخصصان واحدهای نیروگاه بندرعباس، آمادگی 
کامل ایــن واحد نیروگاهــی و اتصال به شــبکه 
سراســری برق حاصل شــده و با توجه به روند رو 
به رشــد تولید واحدها، از توان کامل ظرفیت این 

نیروگاه در پیک تابستان استفاده می شود.
حسن سلیمی، مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: 
این نیروگاه ظرفیت آن را دارد که به مرز تولید 1100 
مگاوات برسد، که با توجه به مذاکراتی که با شرکت 
گاز صورت گرفته و اســتفاده از گاز تخصیصی، این 
مشکل به زودی برطرف شده و این نیروگاه می تواند 

از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کند.
با توجه به اینکه 90 درصد تعمیرات اساسی و نیمه 
اساســی، توســط متخصصان داخلی و بومی این 
نیروگاه انجام می شــود و خروج های اضطراری به 
حداقل رسیده، این اطمینان حاصل شده که سال 
1401 را بدون خاموشی سپری کنیم و شاهد تولید 

پایدار و مستمر برق در سطح کشور باشیم.
ســلیمی در ادامه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت 
متخصصان داخلی و شــرکت های دانش بنیان در 
دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و همه شرکت های 
مادر ملزم به اســتفاده از ایــن توانمندی در جهت 
باال بردن ظرفیت تولید هســتند. نمونــه بارز این 
فعالیت ها، واحد 320 مگاواتی شــماره 2 بخار این 
نیروگاه است که به طور کامل و براساس تکنولوژی 
و توان داخل به بهره برداری رســیده و صرفه جویی 

ارزی را به دنبال داشته است.
وی ادامــه داد: نیــروگاه بندرعبــاس بــا 6 واحد 
تولیدی و با مجموع ظرفیت 1320 مگاوات ساعت 
بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور است و ضمن 
تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه 
سراسری، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه 
بر دانش، تجربه و تخصــص کارکنان خود طراحی 

کرده و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.



ضرورت تنوع بخشــی به ســبد ســوختی نیروگاه ها 
و تنوع در ســبد انرژي ســبب ایجاد امنیت در عرضه 
پایدار انرژي مي شــود. امروزه کشورهاي توسعه یافته 
با تنوع بخشي به ســبد انرژي خود سعي دارند امنیت 
انرژي خــود را افزایش دهند و ایــن موضوع مختص 
کشــورهاي بزرگ واردکننده انرژي نیســت و شامل 

کشورهاي دارنده منابع انرژي نیز مي شود.
در حــال حاضر بیــش از 90درصد از بــرق تولیدي 
نیروگاه هاي کشــور توسط سوخت هاي فسیلي تولید 
مي شود که نزدیک70 درصد آن حاصل سوزاندن گاز 
طبیعي است و این وابستگي شــدید در بخش تولید 
برق به گاز در ســال هاي گذشته مشــکالت زیادي با 

خود به همراه داشته است.
کاهش تزریق گاز به نیروگاه ها در فصول ســرد سال 
و کاهــش تولید برق، کاهش امنیت ســرمایه گذاري 
در صنایع انرژي با احتمال قطع گاز در فصل ســرما و 

کاهش صادرات گاز از مشکالت این بخش است.
بــا توجه بــه پایان پذیري منابع ســوخت فســیلي، 
وابستگي شــدید به گاز در بخش تولید؛ بویژه تولید 
برق مي تواند عاملــي تهدیدکننده براي امنیت انرژي 
کشــور باشــد. به این ترتیب که با ایجاد هر مانعي در 
تولید گاز طبیعي از میادین و عدم انتقال به نیروگاه ها، 
مشــکالت وســیعي در حوزه بــرق در نیروگاه ها به 
همراه خواهیم داشــت. با افزایش تعداد نیروگاه هاي 
کشور در ســال هاي آینده جهت تامین برق مورد نیاز 
کشور، تنوع در سبد ســوختي نیروگاه ها جهت تولید 
برق ضروري اســت و بــا توجه بــه محدودیت منابع 
سوخت فســیلي و هزینه باالی استخراج و انتقال آنها 
و همچنین آالیندگي زیاد، حرکت کشــور به سمت 
اســتفاده از منابع تجدیدپذیر ضــروري و انکارناپذیر 

است.
در سال هاي گذشته عدم تامین گاز مصرفي نیروگاه ها 
به دلیل افت فشار گاز در خطوط انتقال یا بروز اشکال 
در تامین سوخت نیروگاه ها به دلیل پیک مصرف گاز 
توســط بخش هاي خانگي و صنایع در فصل ســرد و 
پیک مصرف برق در بخــش خانگي و صنایع در فصل 
گرم، بخش تولیدي برق را با دردســرهاي گوناگوني 
روبه رو کرده که در مواردي ســبب خروج نیروگاه ها و 

کاهش تولید نسبت به تقاضاي مصرف شــده و این اتفاق، 
خود عامل خاموشــي در بخش هاي خانگي و بروز خسارات 

سنگین در بخش صنایع شده است.
 به همین دالیل، داشتن پتانســیل هاي باال به لحاظ ذخایر 
غني سوخت )زغالســنگ، گاز، فرآورده هاي نفتي، میعانات 
نفتــي و...( و همچنین منابــع طبیعــي از انرژي هاي نو و 
تجدیدپذیر به دلیــل موقعیت جغرافیایي مناســب مانند 
خورشــیدي، بادي و... در کشــور، امکان تنوع بخشــي به 
ســبد ســوخت مصرفي نیروگاه ها با فراهم کــردن امکان 
به کارگیــري ســوخت جایگزین به جاي ســوخت اصلي 
در نیــروگاه در مواقع مورد نیاز و تامیــن و ذخیره ایمن به 
جهت زمان ضرورت دارد. همچنین گســترش به کارگیري 
و استفاده از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر مي تواند راهگشاي 

مناســب و خوبي براي گذر از مواقع بحران باشد تا برق 
پایدار و شبکه برق ایمنی را براي کشور تامین کنیم.

تاریخچه 
نیروگاه حرارتی زرند

در اوایل ســال 1347 طرح احداث نیروگاهی 
در دل کویر در شــهر دیرپا و کهــن زرند آغاز 
شــد. هدف از ایجاد ایــن نیــروگاه، عالوه بر 
تامین انرژی برق جنوب شــرق ایران، استفاده 
از سوخت زغالسنگ معادن این شهرستان در 
تولید برق بود و به همیــن دلیل اولین نیروگاه 
زغالســنگی ایران در این شــهر احداث شــد 
و طراحــی اولیه آن به نوعی بــود که از دو نوع 
سوخت زغالسنگ و مازوت استفاده کند؛ اما به 
دالیل اقتصادی از همان ابتدا فقط از ســوخت 
مازوت اســتفاده شــده اســت. واحد اول این 
نیروگاه اوایل سال 1352 و واحد دوم آن اواخر 

همان سال به بهره برداری رسید.
پیمانکار اصلی نیروگاه، شرکت اسپی باتینگول 
فرانسه و بهره بردار آن تا قبل از انقالب اسالمی، 
شــرکت هندی تاتا بود و خوشــبختانه بعد از 
انقالب این نیروگاه توسط متخصصین متعهد 
داخلی و بومی مورد بهره بــرداری قرار گرفته 
است. در همین راستا با توجه به اهداف وزارت 
محترم نیرو در امر خصوصی ســازی، نیروگاه 
زرند نیــروگاه زرند در ســال 1382 به منظور 
بهره برداری از تاسیسات نیروگاهی به شرکت 

مدیریت تولید برق زرند تغییر نام یافت.

نیروگاه زرند رتبه 
دوم کشوری را در بین 
نیروگاه های حرارتی 

کوچک کسب کرد
مدیرعامل نیروگاه زرند با بیــان این خبر که این 
واحد در بین واحدهای کوچک و متوســط مقام 
دوم را کسب کرده است،گفت: با توجه به نیاز شبکه 
سراسری برق کشور، نیروگاه زرند در سال 1400 
توانســته اســت با تولید 343 میلیون کیلووات 
ســاعت انرژی از رشد چشــمگیر 100درصدی 

نسبت به تعهد تولید برخوردار شود.
ایرج امیری افزود: این موفقیت در پی انجام به 
موقع تعمیرات اساسی روی تجهیزات نیروگاه و 
بهره برداری مناسب توسط متخصصان داخلی 
حاصل شــده که جلوه ای از نامگذاری ســال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« محقق 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ارزیابی های 
انجام شده توسط شــرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی، این نیروگاه حائز رتبه دوم 
کشــوری در بین نیروگاه های حرارتی کوچک 

شده است.

نیروگاه زرنــد قدیمی ترین و اولین نیروگاه 
بخار در منطقه جنوب شــرق کشــور است 
ایــن نیــروگاه از بــدو راه انــدازی با 
ســوخت نفت کوره )مازوت( کار 
می کرد و در ســال 1391جهت 
تنوع بخشــی به ســبد سوخت 
مصرفی نیروگاه ها برای اولین 
بــار در کشــور از ســوخت 
زغالســنگ برای بویلرهای 
نیروگاه زرند استفاده شد.

نیــروگاه زرنــد تلفیقی 

اســت از دانش، تخصــص و تجربه جهت ارائــه خدمات 
مناسب به مشتریان. ما براین باوریم که توسعه نیروگاه جز 
با اتکا به منابع انســانی توانمند و متخصص تحقق نخواهد 
یافت. در این راســتا با پای بندی به اخالق حرفه ای، عزم 
آن داریم که اهداف ســازمان را به موازات خط مشی نظام 
جمهوری اسالمی در راســتای توســعه اقتصادی و رفع 

وابستگی به بیگانگان تدوین و اجرا کنیم.
چشم انداز ما در شــرکت مدیریت تولید برق زرند همواره 
تولید برق پایدار و خدمت به هموطنان گرامی بوده است و 
مفتخریم که مجموعه کارکنان شرکت در سطوح مختلف، 
از زنان و مردانی شــکل گرفته اســت که روحیه تالشگر و 

جســورانه را با خود به همراه دارند. در این راســتا و با تکیه 
به نیروی متخصــص و متعهد و اعتماد بــه دانش و تجربه 
متخصصان داخلی، توانسته ایم با تولید و ساخت قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز، گام بزرگی در رفع وابستگی و حمایت از 

تولیدکنندگان داخلی برداریم.
امید آن مــی رود که به یاری خداوند متعــال و همراهی و 
پشتکار تمامی کارکنان سخت کوش بتوانیم نقش موثری 
در خدمت به هموطنــان عزیزمان برعهــده بگیریم و در 
پرتو عنایات خاصه حضرت حق، اهداف متعالی شرکت با 
همفکری، همســویی، تفاهم و تبادل و نظرات و تجربیات 

سازنده و ارزنده محقق شود.

استفاده از منابع تجدیدپذیر 
در تـولیـــد بــرق، 

ضروری و انکارناپذیر است

پیام مدیرعامل 
شرکت مدیریت 
تولید برق زرند

ایرج امیری، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زرند: 
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یعقوب روحی،  مدیرعامل شــرکت تولید 
نیروی برق تهران در ســخنانی به اهمیت 
برنامه ریزی برای عبور موفقیت آمیز از پیک 
تابستان امســال و لزوم اقدامات اساسی در 

این خصوص اشاره کرد.

روحی در نشستی مشــترک با نیروگاه های 
دولتی و خصوصی، ضمن پیگیری و دریافت 
گزارشات تصمیمات جلسات هماهنگی تولید 
قبلی، بر ایجاد هماهنگی و آمادگی الزم برای 

پیک تابستان سال1401 تأکید کرد.

اهم مواردی که در این نشست 
مورد بحث و تبــادل نظر قرار 

گرفت به شرح ذیل است:
1-گزارشات آماده سازی واحدهای 
نیروگاه های خصوصی و دولتی برای 

گذراندن پیک تابستان 1401.
2- ایجاد هماهنگــی الزم در جهت 
اجرای پروژه نوســازی نیروگاه های 

ری و طرشت.
3- در حــوزه بهره بــرداری، انجام 
هماهنگی و اقدام الزم جهت حداقل 
نمودن خروج اضطراری و محدودیت 

و تولید واحدها.
4- پیگیری تامین ســوخت و حفظ 

پایداری تولید واحدها.
5- اقدام الزم جهت کاهش مصرف 

داخلی و دستیابی به حداکثر تولید.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران:

آمادگی حداکثری نیروگاه  های منطقه تهران
 در راستای عبور موفق از پیک تابستان 1401
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)نظارت بر نیروگاهای خصوصی منطقه(
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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 13۸1 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 13۸2 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 13۸۸ 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.
مدارک اخذ شده 

ISO 9001:2015 – ISO 1401:2015 – ISO 45001:2018 گواهینامه 
MS-HSE گواهینامه 

 گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری رتبـه یـک نیـرو، رتبـه سـه آب، رتبـه پنج 
تاسیسـات و تجهیـزات و رتبـه پنـج نفـت و گاز 

 گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 
 گواهی نامه صالحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها 

 گواهینامه 1۷025 کالیبرا سیون
 عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

 عضویت در سنیدکای صنعت برق ایران
 گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش 

 عضویت در پارک علم و فن آوری استان خوزستان

 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،  ارتعاش سنجی، 

نگهداشت پیشگویانه 

 احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

 احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های آب 

و  آب  تاسیسات  لوله  خط  اجرای  و  راه اندازی  و  نصب  عملیات   
فاضالب 

 تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات نیروگاهی پست و شبکه 
احیای  و  حفاری  ژئوتکنیک  عملیات  گاز  و  نفت  فاضالب  و  آب 

زهکش ها 

 ارایه خدمات مشاوره فنی مهندسی و صنعتی

 تعمیر نگهداری تعمیرات اساسی و بهینه سازی دیزل ژنراتورهای 
برق اضطراری با توان باال

 کالیبراسیون ابزار دقیق در حوزه فشار دما الکترونیک 

 تعمیرات تخصصی بریکرهای نیروگاهی 

آدرس: اهواز، گلســتان، بلــوار فروردین،خیابان اســفند،                    
نبش شهریور،  شماره 1۷5               کد پستی: 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

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 برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اهـم فعالیت های انجام شده 
، تعمیر و  توسط شرکت نصب 
نگهــداری نیروگاه های برق 

آبی خوزستان 

ی  
اه

وگ
یر

ی ن
 ها

ت
الی

فع

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه لتیان و کلان 
تهران

 بهینه سازی تجهیزات توربین ژنراتور واحد شماره 3 
نیروگاه سد شهید عباسپور

سقفی  جرثقیل های  انواع  اساسی  تعمیرات  انجام   
دروازه ایی، موبایل و غیزه

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه درودزن استان 
فارس

خوزستان،  آبی  برق  نیروگاه های  نگهداری  و  تعمیر   
و  سد  انرژی:  انتقال  خطوط  و  بلافصل  پست های 
نیروگاه های دز، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، کارون3، 

کرخه و مارون 

 تعمیر و نگهداری پست های فشار قوی و خطور انتقال 
نیروگاه های  کیلوولت   400 و   230  ،132 سطوح  در 

خوزستان

 علاج بخشی و نصب شیرها و تجهیزات تخلیه تحتانی

 بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه 
سد دز از 65 به 90 مگاوات

ی  :
اه

وگ
یر

ر ن
 غی

ی
 ها

ت
الی

فع

 تعمیر و بازسازی کارت های الکترونیکی سیستم های 
کنترل PLC و تجهیزات الکترونیکی نیروگاهی

 ،GCB بریکر،  تعمیرات  تخصصی  مرکز  اندازی  راه   
درایوهای عمل دهنده ژنراتورهای نیروگاهی

انواع  بهینه سازی  و  تعمیراتی  خدمات  کلیه  ارائه   
الکتروپمپ ها، و شیرآلات صنعتی 

بهره برداری و نگهداری از نیروگاه سد طالقان تهران

اندازی تعمیرات اساسی،  راه   طراحی، تهیه، نصب، 
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری صنعت 

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

 اجرای طرح اصلاحی تعمیراتی توربین های فرانسیس 
تا ظرفیت 278 مگاوات

شامل:   )CM( وضعیت  پایش  تست های  انجام   
ارتعاش سنجی، صوت سنجی، ترموگرافی و آنالیز روغن 

تجهیزات نیروگاه های برق آبی کشور

 ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابزار 
دقیق مربوط به نیروگاه های استان خوزستان، صنایع نفت 

و گاز و پتروشیمی

سدهای  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  برداری،  بهره   
مخزنی و سامانه های انتقال آب

 تعمیرات اساسی توربو بلور تصفیه خانه فاضلاب جنوب 
تهران  

کن  شیرین  آب  یک  شماره  واحد  اساسی  تعمیرات   
پالایشگاه آبادان

 تعمیر و بازسازی سیم پیچ و هسته ژنراتورها تا ظرفیت 
250 مگاوات

زنجیره ای  نیروگاه های  از  نگهداری  و  بهره برداری   
یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد

 سرویس و نگهداری شبکه برق مجتمع بندری امام 
خمینی )ره(

 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ایستگاه 
تقویت فشارگاز سمنان

 اجرای خط 33 کیلوولت انتقال برق از پست برق سبزآب 
به ایستگاه پمپاژ آبگیری از کانال W2 شبکه آبیاری دز 

 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ایستگاه 
تقویت فشار گاز بندر دیلم 

 تعمیرات اساسی یک دستگاه موتور گاز سوز 7 مگاوات 
تاسیسات گاز شهید محمدی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

9495

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

14
01

یر 
 | ت

هم
ه د

مار
 ش

د- 
دی

ه ج
ور

 د



مســئول بســیج و مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت 
توزیع نیروی برق شیراز گفت: در حوزه بسیج با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه 
مدیریتی و کارشناسی از اواخر سال ۱4۰۰ تاکنون مجموعه گسترده ای 

از اقدامات برنامه ریزی و برخی اجرایی شده است.
محمدرضا علی نژاد گفت: در بخش بســیج کشاورزی ممیزی 
انرژی کشاورزان، در بخش بســیج مهندسین تشکیل پنج 
اکیپ اجرایی ممیزی انرژی صنایع، در بسیج ادارات ممیزی 
انرژی برق ادارات با احتساب 38درصد کاهش مصرف برق 
در ســاعات اداری و ســاعات غیراداری برای ماه های گرم، 
تبلیغات و آمــوزش در اماکن عمومــی و اداری و همچنین 
مناســبت های ملی و مذهبی مانند روز شیراز، روز قدس، عید 
فطر، در حوزه آموزش و پرورش و بســیج دانش آموزی، برگزاری 
پویش بــرای 5۰۰ هزار دانش آموز اســتان فارس قســمتی از اقدامات 

اجراشده است.
علی نژاد در خصوص همکاری بسیج مهندسین سپاه فارس و فعال شدن 
5 گروه گفت: با همکاری بسیج مهندسین ســپاه فارس در شهرک های 
صنعتی برای عارضه یابی و جلب مشــارکت صنعتگران 5 گروه متخصص 
آموزش دیده تشکیل شــده اســت که هدف همراه کردن فعاالن بخش 
صنعت برای مدیریت مصرف انرژی برق و گذر مناســب از پیک بار شبکه 

و همچنین عارضه یابی و رفع مشکالت صنعتگران را در دستور کار دارد.
علی نژاد ادامه داد: خوشبختانه تاکنون شاهد استقبال خوب صنعتگران و 
انعقاد 5۰5 تفاهمنامــه در زمینه مدیریت مصرف انرژی برق در ایام پیک 

بار بوده ایم.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شــرکت توزیع نیروی برق 
شیراز در ادامه با اشاره به اهتمام جدی شرکت توزیع برق شیراز در برخورد 
قانونی با تخلفات حوزه برق و انرژی، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 
بالغ بر ۲6۰۰ دستگاه ماینر در سطح ۱۰ شهرستان حوزه مدیریت توزیع 

برق شیراز، کشف و ضبط شده است.
وی اضافــه کرد: طی ایــن مدت 73۰ دســتگاه ماینر از ۱4۰ انشــعاب 
خانگی، 44۰ دستگاه از ۲۰ انشعاب صنعتی، ۲5۰ دستگاه از ۱۰ انشعاب 
کشاورزی، 3 دستگاه از انشــعاب های عمومی و ۱۰۰ دستگاه از ۱6 سایر 

تعرفه ها و مابقی نیز روی اتصاالت غیرمجاز برق کشف و ضبط شده است.
علی نژاد با اشــاره به محکومیت های شــدید قانونی پیش بینی شده برای 
متخلفان حوزه رمزارزها گفت: با جمع آوری این تعداد دستگاه استخراج 
رمزارز غیرمجاز، شــاهد بازگشــت 5 میلیون و 95 هزار و هفت کیلووات 

ساعت برق به شبکه بوده ایم.
وی با قدردانی از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در شناسایی و برخورد با 
متخلفان حوزه رمزارزها گفت: گزارش برق های غیرمجاز و موارد مربوط به 
نصب و به کارگیری ماینر، منجر به پاداش های نقدی قابل توجهی خواهد 
شد؛ لذا شــهروندان این امکان را دارند که از طریق تلفن 3۲۲63388 یا 
ارسال پیامک به سامانه 3۰۰۰۱۲۱۰۰۰ یا مراجعه به پورتال الکترونیکی 

این شرکت، گزارش های خود را اعالم کنند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
شــیراز، اقدامات جهادی اجراشــده در 
راستای کمک به گذر از پیک مصرف برق 
در ایام تابستان امسال، توسط این شرکت 

و با همکاری سایر نهادها را تشریح کرد.
محمدرضا ســالحی در جمع خبرنگاران 
گفت: موضــوع مدیریت مصــرف؛ بویژه 
مصــرف انــرژی یکــی از مولفه هــای 
استراتژیک در فراهم کردن شرایط رشد 

و توسعه پایدار جوامع محسوب می شود.
مدیرعامل توزیع برق شیراز ضمن تاکید 
بر پیچیدگی هــای برقــراری ارتباطات 
اقناعی اثربخش که الزمه متقاعدســازی 
و تغییر نگرش و کنش مخاطبان اســت، 
گفت: اصالح الگوی مصرف برق در جامعه 
نیازمنــد اقدامات فراگیر و تغییر ســبک 

زندگی است.
ســالحی اســتفاده از ظرفیــت ســایر 
سازمان ها، نهادها و ادارات، فراهم کردن 
شرایط گفتگوی کارشناســی در مراجع 
تخصصی و اســتفاده از ظرفیت و قدرت 
نفوذ گروه های مرجــع را از جمله موارد 

مهم در تبلیغات مدیریت مصرف دانست.
وی ادامه داد: در این راســتا در محدوده 
توزیع برق شیراز از ظرفیت های مختلف 
جامعه؛ به ویژه تشــکیل کارگروه استانی 
گذر از پیک با محوریت استانداری فارس، 
اقشار مختلف بسیج، پایگاه های مقاومت، 
مســاجد و آموزش و پرورش، اســتفاده 

مطلوبی شده است
مدیرعامل توزیع نیروی برق شیراز گفت: 
با جلب مشارکت مجموعه گسترده ای از 
ادارات، مراکز نظارتی، مراجع فرهنگی و 
مذهبی و اقشار بســیج سیاست استفاده 
از ظرفیت های ســایر مراجع محقق شده 

است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز:

اقدامات جهادی توزیع برق شیراز 
برای گذر از پیک مصرف

انعقاد 
505 تفاهم نامه 
با صنعتگران در 

زمینه مدیریت مصرف 
انرژی برق در ایام 

پیک بار

در قالب جشن روشنان
طرح یاوران برق ویژه اعضای 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 
استان سمنان آغاز 
شد

به مناسبت هفته صرفه جویی و 
مدیریت مصرف انرژی

از مشترکان کم مصرف برق در 
استان سمنان با اعطای لوح تقدیر و 

هدایایی تجلیل به عمل آمد
به مناســبت هفته صرفه جویی و مدیریت مصــرف انرژی، از 

تعدادی از مشترکان کم مصرف برق در استان سمنان با اعطای لوح 
تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان با اعالم این خبر گفت: برای 
اجرای این طرح انگیزشی، از 13 مشترک برق که بیش از 15درصد کاهش 
مصرف برق در سال 1400 به نسبت سال 1399 داشته اند، تقدیر صورت 

پذیرفت.
 ابوالفضل همتی اظهار کرد: مسئوالن شرکت توزیع برق استان در مراجعه 
حضوری به مشــترکان کم مصرف، ضمن قدردانی از مشــارکت آنان در 
همکاری با صنعت برق و رعایت مدیریت مصرف، راهکارهای بهینه سازی 
مصرف برق را به صورت چهره به چهره به مشترکان آموزش داده و یادآوری 

کردند.
در بخشی از متن لوح تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 

خطاب به مشترکان کم مصرف آمده است: 
»اینک که با اســتعانت پــروردگار متعال و مســاعی ارزشــمندتان، در 
ســال1400 به نسبت ســال 1399 کاهش 
مصــرف برق داشــته و در زمره مشــترکان 
کم مصرف استان قرار گرفته اید، امیدوارم در 
استفاده مناســب از این نعمت الهی و ثروت 
ملی بیش از پیش اهتمام نمــوده و دیگران 
را هم در زمینه مدیریــت بهینه مصرف برق 

تشویق و ترغیب نمایید.«

در جلسه شورای اداری و با حضور استاندار سمنان

از دستگاه های اجرایی همکار و موفق 
در مدیریت مصرف برق تقدیر به عمل آمد

در سومین جلسه شورای اداری که با حضور استاندار و نماینده 
ولی فقیه در اســتان، فرمانداران و مدیران دســتگاه های اجرایی 

برگزار شد، از مدیران ادارات همکار در برنامه های پیک سایی و مدیریت 
مصرف برق که بهترین عملکرد را در سال 1400 داشته اند، تقدیر شد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جلســه با تشریح وضعیت موجود 
صنعت برق بیان کرد: پیک بار این شرکت در سال گذشته، 5/481 مگاوات بوده که 

ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 16شهریورماه رخ داده است.
سیدمحمد حسینی نژاد در این باره گفت: ارتقای تاب آوری مشترکان با باال بردن سطح تحمل 

مشترکان در قطعی برق با استفاده از مولدهای اضطراری، ذخیره سازها و... انجام می شود.
وی همچنین به مصوبات هیئت وزیران به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم 
سال اشاره کرد و افزود: تمامی دســتگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی 
غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری و غیراداری اقدام کنند و در این 

زمینه بازرسی های مستمر توسط کارشناسان این شرکت به اجرا درمی آید.
حســینی نژاد با اشاره به اینکه شــش هزار و 114 تفاهم نامه همکاری برای کاهش بار مصرفی در 
بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری و دیزل ژنراتور منعقد شده، تصریح کرد: خاموشی کامل بار 
سرمایشی در ساعات غیراداری و تعدیل آن در ساعات اداری، تعدیل روشنایی ادارات و استفاده از 

مولد اضطراری، به عنوان فرصت های صرفه جویی در بخش اداری به شمار می رود.
وی با اظهار اینکه تعداد اشتراک های برق ســاختمان های اداری استان یک هزار و 478 اشتراک 
است، یادآور شــد: از این مقدار، 747 کنتور قابل قرائت از راه دور و 350 اشتراک قابل قطع از راه 

دور هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خاطرنشــان کرد: از زمان تغییر ساعت کار ادارات، مطابق با 
تصویب نامه هیئت وزیران، کلیه ساختمان های اداری استان مورد پایش روزانه قرار می گیرد 
و تاکنون به 10 مشترک اداری که عملکرد نامناسبی داشته اند، اخطار قطع برق داده شده 

است.
 گفتنی اســت در سومین جلسه شــورای اداری اســتان که به ریاست استاندار 
سمنان و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، معاونین 
و مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های 
اجرایی برگزار شد، از هشت دســتگاه اجرایی که در تابستان سال 
1400 در زمینه پیک ســایی و مدیریت مصرف برق، اقدامات 
ارزشــمندی را برای کاهش مصرف به عمــل آورده اند، 
قدردانی شــد و لوح تقدیر معاون استاندار به همراه 
هدایایی از سوی شــرکت توزیع برق استان به 
مدیران اداره کل تامیــن اجتماعی، دیوان 
محاسبات، دامپزشکی، امور مالیاتی، 
فنــی و حرفــه ای، مخابــرات، 
سرپرســتی بانک ملی و اداره 
کل بازرسی استان اعطا 

شد.

محمدرضا سالحی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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برنامه ریزی 
و مدیریت استراتژیک،  

کلید راهبردی سازمان هاست

گفتگوی ویژه نشریه »برقاب« با علیرضا صبوری، مدیرعامل 
توزیع برق استان خراسان شمالی

پایدار انرژی الکتریکی مورد نیاز مشتریان و تأمین برق 
متقاضیان جدید در محدوده عملیاتی تعریف شده خود 
است. این شرکت در نظر دارد با استفاده از فناوری های 
جدید، سیستم های روز مدیریتی و الگوهای استاندارد 
خود،  مستمر  و  بی وقفه  خدمات  ارائه  با  و  جهانی 
گسترده ترین ارتباط مردمی را در سطح منطقه برقرار 

کرده و به باالترین سطح کیفیت ارتقا دهد.
مأموریت شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی:

1. توزیع برق مطمئن و پایدار بـرای تمامی مشترکـان 
و ذینفـعان؛

و  به مشتـرکان  ارائه خـدمات  بهبود مستمر در   .2
ذینـفعـان خود؛

3. ارتـقای سطـح سالمـت نـظـام اداری؛
اجتماعی  رفاه  و  زندگی  کیفیت  بهبود  و  آموزش   .4
سطح  ارتقای  به منظور  شـرکت،  کارکنان 

مسئولیت پذیری؛
5. بهبود وضعیت سالمت فنی پرسنل و جامعه در قالب 

برنامه های خاص ایمنـی و زیست  محیطی.

 ارزش های کلیدی که مدیریت مجموعه شرکت برای 
پرسنل خود ترسیم کرده چیست و برای ایجاد و کسب 

این ارزش ها چه برنامه هایی را اجرا کرده است؟
ارزش های کلیدی معیارهایی برای تصمیم گیری درست، 
سازمان  جهت ساز  فرآیندهای  و  مطلوب  اقدام های 
فراهم می کنند. بیانیه ارزش های کلیدی اگر به گونه ای 
مؤثر تنظیم شود، هدف های مشترک در سازمان ایجاد 
می شود، در باورها، شیوه تفکر و شیوه عمل رده های 
مختلف سازمان یکپارچگی به وجود می آید، بسیاری 
از اقدام های مطلوب در راستای هدف های سازمان به 
صورت خودکنترلی به پیش می رود، فضای بازنگری 
برای خالقیت های فردی و اقدام های خودجوش بدون 
نگرانی از هرج ومرج سازمانی ایجاد می شود، مدیریت، 
تسهیل و معنادار خواهد شد و با وجود تغییرات شرایط 
زیربنایی  مفاهیم  متفاوت،  استراتژی های  و  محیطی 

فعالیت سازمان پایدار خواهد ماند.
به عبارتی ارزش ها عبارت از مجموعه باورهای شرکت 
است. ماحصل پاسخ های سؤاالت باال ارزش های شرکت 

توزیع برق خراسان شمالی را تعیین می کند.
چشم انداز  به  رسیدن  و  ارزش ها  بیانیه  تهیه  برای 
خط  توزیع،  شرکت  ارشد  مدیران  مجموعه  شرکت، 
قرمزهایی را مشخص کرده اند که از آنها عبور نکنیم. 
این خطوط قرمز که شامل ویژگی های رفتاری، مّلی، 
مذهبی، اخالقی، فنی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، 

ارزش های شرکت هستند.
ارزش های کلیدی شرکت توزیع نیروی برق خراسان 

شمالی:
- تأمین به موقع خواسته های مشتریان و متقاضیان و 
ذی نفعان شرکت و کسب رضایتمندی آنها با توجه به 
قوانین و مقررات به عنوان رکن اساسی خدمت رسانی 
در این شرکت محسوب شده و تمامی تالش این شرکت 
منطبق  را  تا خدمات خود  بود  راستا خواهد  این  در 
با قوانین و استانداردهای تعیین شده و نیز به شکل 
منصفانه و در شأن و شخصیت مشتریان خود عرضه 
بدارد. برای ما بسیار بااهمیت است که از تکنولوژی های 
روز عقب نمانده و متناسب با نیاز و شرایط کلی شرکت 
از امکانات، سخت افزارها و نرم افزارهای جدید استفاده 
کنیم و در مجموع آن را نگرشی جدید در خدمت رسانی 
نوین به همه مشتریان و متقاضیان خود تلقی می کنیم.
کاهش  بخش  در  بخصوص  جدید؛  موضوعات   -
در  کیفی  بهبود  تلفات،  کاهش  خاموشی ها، 
خدمات رسانی، افزایش ضریب بهره وری در شبکه ها 
و تجهیزات نیروی برق، مدیریت بهینه مصرف برق، 
نیز  و  مردمی  و  داخلی  از  اعم  برق  حوزه  در  ایمنی 
افزایش بهره وری همه منابع انسانی که می تواند این 
شرکت را در رسیدن به برنامه های خود موفق کند، 

به عنوان موضوعات کلیدی تلقی می شوند.

کسب  در  مدیریت  برنامه های  اجرایی  بازخورد   
ارزش های کلیدی بین مراجعان به شرکت شما چگونه 

بوده و چگونه سنجیده می شود؟
متعالی  امروز، سازمان های  دنیای  پرتغییر  در محیط 
همواره و به سرعت در برابر تغییر نیازها و انتظارات 
هستند.  پاسخگو  و  منعطف  چابک،  ذینفعان، 
را  خود  ذینفعان  انتظارات  و  نیازها  سازمان ها  این 
اندازه گیری و پیش بینی کرده، تجربیات و ادراکات آنها 
را نظاره و عملکرد سایر سازمان ها را بررسی می کنند. 
در این سازمان ها، اطالعات مربوط به ذینفعان فعلی و 
آینده، جمع آوری شده و به منظور تعیین، به کارگیری 
و بازنگری خط مشی ها، استراتژی ها، اهداف، شاخص ها 
و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد 
در  می تواند  اطالعات  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
انتظار  مورد  نتایج  از  متوازنی  مجموعه  به  دستیابی 
ذینفعان کمک کند که با توجه به برنامه های مختلف 
سیستم های  مطابق  شرکت  این  در  شده  تعریف 
مدیریتی از قبیل: BSC، CRM، EFQM و ... از ذینفعان و 

مراجعین بازخورد و تحلیل صورت می گیرد.
کارت امتیازی متوازن)BSC( یک ابزار مدیریتی برای 
اجرای استراتژی است؛ گزارش ساختاربندی شده و 

نیمه استانداردی که به مدیران اجازه می دهد بتوانند به 
راحتی بر روند اجرای فعالیت ها توسط کارکنان نظارت 
داشته باشند و نتایج این فعالیت ها را بررسی و کنترل 
کنند. ویژگی اصلی کارت امتیازی متوازن در اختیار 
گذاردن بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط 
علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب وکار و همچنین 
کردن  اجرایی  برای  عملیاتی  برنامه های  استخراج 

استراتژی سازمان است.
روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسائل 
استراتژیک، موضوع های استراتژیک تعیین می شود. 
سپس برای شناخت دقیق تر نحوه امکان دستیابی به 
اهداف مورد نظر در موضوع های استراتژیک، به سراغ 
که  می کنیم  مشخص  رفته،  عملیات  و  فرآیند  وجه 
برای برآورده ساختن چشم انداز و تحقق موضوع های 
چه  باید  سازمان  داخلی  فرآیندهای  استراتژیک، 
شرایط و ویژگی هایی را جهت دستیابی به سرآمدی 
داشته باشند. در ادامه و در وجه مالی، مشخص می کنیم 
سرآمدی  و  استراتژیک  موضوعات  تحقق  برای  که 
فرآیندها و عملیات مستلزم تحقق چه موضوعات یا 
اهداف مالی هستیم. در نهایت در وجه رشد و یادگیری 
توسعه  برای  الزم  سرمایه گذاری های  شناسایی  به 
منابع انسانی، توسعه سیستم های اطالعاتی و توسعه 
سرمایه و فرهنگ سازمانی می پردازیم تا امکان و بستر 
مالی و وجه  تعیین شده در وجه  اهداف  به  دستیابی 

فرآیندها و عملیات فراهم شود.
برنامه ریزی  در  متوازن  امتیازی  کارت  که  نقشی 
استراتژیک بازی می کند، ایجاد ارتباط میان استراتژی 
سازمان و راهکارها و اقدام های اجرایی در زنجیره ای 
از روابط عّلت و معلولی با رویکرد تمرکز است. به این 
ترتیب، نتایج برنامه ریزی استراتژیک معلق نمانده و به 
شکلی روشن و شفاف به راهکار، اقدام و شاخص های 
مورد نیاز پیوند می خورد.کارت امتیازی متوازن ابزاری 
توسعه  یا  استراتژیک  موضوع های  شناسایی  برای 
موضوع های  بلکه  نیست؛  سازمان  استراتژی  های 
سنجه های  و  می کند  دسته بندی  را  استراتژیک 

تعریف مي کند.
به طور کلی، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک کلید 
در دست گرفتن سرنوشت سازمان است و این کار را 
با کمک به کنترل آینده به شکل جمعی و با همیاری 
اعضای سازمان انجام می دهد. یک ضرب المثل مشهور 
ژاپنی می گوید: »هنگامی که شما از تشنگی می میرید، 

خیلی دیر است که در مورد حفر چاه فکر کنید«.
از حرکت های بزرگ  ما  اقدامی است که  برنامه ریزی 
حرفه ای تا ساده ترین وظایف مانند معرفی یک ایده به 
طور آگاهانه یا از روی عادت در زندگی انجام می دهیم. 
برای موفقیت در هر کاری نیازمند برنامه ریزی هستیم. 
در همین راستا، این شرکت نیز نسبت به تدوین برنامه 
استراتژی بلندمدت برای فعالیت های مهم و تاثیرگذار 
به  توجه  با  نیز  همه ساله  که  است  کرده  اقدام  خود 
تحلیل  و  درونی  عوامل  سایر  و  محیطی  تغییرات 
ذینفعان و... مورد بازبینی و بازنگری قرار می گیرد و 
پس از تایید و تصویب برنامه های عملیاتی ساالنه در 
موضوعات مختلف استراتژی توسط صاحبان فرآیند به 
تمامی واحدهای زیرمجموعه ابالغ می شود و مورد اجرا 

و پایش قرار می گیرد.

 مأموریت اصلی شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
شمالی چیست؟

و  است  سازمان  رسالت  و  وجودی  فلسفه  مأموریت 
مشخص می سازد که چارچوب فعالیت سازمان چیست 
و به چه نیازی از جامعه پاسخ می دهد. مأموریت یک 
کانون  رقابت،  جغرافیای  محصول،  مشتری،  سازمان 
تمرکز و هدف های فعالیت سازمان را مشخص می کند و 
نشان می دهد شرکت چگونه قصد دارد به این هدف ها 
دست یابد. این مفاهیم در قالب بیانیه مأموریت مدّون 

می شود.
بر اساس ضوابط و مقررات جاری وزارت نیرو، شرکت 
توزیع  به  موظف  شمالی  خراسان  برق  نیروی  توزیع 

استراتژیک بر اساس میزان درک مدیران از شرکت های 
اولیه،  مواد  عرضه کنندگان  قیمت ها،  بازارها،  رقیب، 
و  سهامداران  بستانکاران،  دولت ها،  توزیع کنندگان، 
مشتریانی است که در سراسر دنیا وجود دارند و این 
عوامل، تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز 
هستند. پس یکی از مهم ترین ابزارهایی که سازمان ها 
برای حصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره 

گیرند، مدیریت استراتژیک خواهد بود.
عالوه بر رضایت ناشی از به عهده گرفتن مسئولیِت 
برای  جذاب  دلیل  چهار  دست کم  سازمان،  آینده  

استفاده از مدیریت استراتژیک وجود دارد.
1. با ارائه  اطالعات و پیش بینی های مربوط به آینده، 
فرصت تأثیرگذاری بر آن را فراهم می کند یا وضعیت 

انفعال را به وضعیتی پویا تبدیل می کند.
2. اطالعات بهتری درباره  نیاز ها و امکانات مرتبط با 

محیط و مسائل موجود فراهم می کند.
3. به تعریف مأموریت کلی سازمان و تمرکز بر تحقق 

اهداف کمک می کند.
4. مسیر حرکت، ماندگاري و روش رهبري و مدیریت 
منابع انساني سازمان را تأیید مي کند. افراد را در جاي 
درست قرار مي دهد و معیارهایي براي تعیین میزان 
پاسخگو بودن افراد، برنامه ها و منابع اختصاص یافته 

امروزه داشتن یک برنامه در فعالیت ها ضروری است. 
نشود،  اجرا  خود  زمان  در  اقدامات  برخی  اگر  گاهی 
آسیب های  در  چه  و  اجرا  در  چه  زیادی،  هزینه های 
احتمالی، بر شرکت ها تحمیل می کند. حفظ تجهیزات 
داشتن  بدون  و  است  ضرورت  یک  انسانی،  منابع  و 
یک برنامه منسجم و متوازن در تمامی بدنه سازمانی 
نمی توانیم به ناب شدن در توزیع برق برسیم. در این 
گفتگوی اختصاصی با علیرضا صبوری،  مدیرعامل این 
شرکت، از راهکارها و برنامه ریزی های شرکت توزیع 

برق استان خراسان شمالی مطلع می شویم.

  لطفا از برنامه های بلندمدت که برای توزیع برق 
برای  است،  شده  تدوین  شمالی  خراسان  استان 

خوانندگان ما بفرمایید.
با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب 
تصمیمات  شدن  پیچیده  و  گرفته  خود  به  زیادی 
سازمانی، لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه 
با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. 
استراتژیک  مدیریت  و  برنامه  جز  چیزی  برنامه  این 
نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، 
از  بسیاری  حل  راه  اقتضایی  و  جامع نگر  آینده نگر، 
پایه های مدیریت  امروزی است.  مسائل سازمان های 
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علیرضا صبوری، 
مدیرعامل توزیع 
برق استان 
خراسان شمالی



گرم  خط  فعالیت های  توسعه  ترموگرافی،  با  مرتبط 
از  بخشی  تنها  که  است  فیزیکی  دارایی  مدیریت  و 
بر هزینه های  افزوده ای  ارزش  فعالیت هایی است که 
بهره برداری ایجاد کرده و این خود می تواند از مصادیق 
و اقدامات مهم شرکت در توسعه اقتصاد مقاومتی باشد.

از  حجمی  می تواند  تجدیدپذیر  انرژی های   تولید 
مصرف برق کشور را پوشش دهد. آیا شما از این اهرم 

بهره مند هستید؟
1۷۷ نیروگاه خورشیدی در کل استان توسط بخش 
کیلووات   900 و  هزار   2 تقریبا  ظرفیت  با  خصوصی 
 5 نزدیک  ساالنه  می تواند  که  است  شده  احداث 
میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند که این میزان، 

برق 1500خانوار را تأمین می  کند.

 معموال به دلیل فشار بیش از حد از طول عمر مفید 
تجهیزات برقی کاسته می شود. در موضوع به روزرسانی 

این تجهیزات چه اقداماتی داشته اید؟
خوشبختانه عملیات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه 
کاماًل  صورت  به  ضعیف  و  متوسط  فشار  خطوط  در 
با  و  انجام است  برنامه ریزی شده و مکانیزه در حال 
شبکه  شده  سعی  دنیا  روز  تکنولوژی  از  بهره گیری 

توزیع همیشه شرایط مطلوبی داشته باشد.

 اگر نکته و نظری باقی مانده است، بفرمایید.
امروزه داشتن یک برنامه در فعالیت ها ضروری است. 
نشود،  اجرا  خود  زمان  در  اقدامات  برخی  اگر  گاهی 
آسیب های  در  چه  و  اجرا  در  چه  زیادی،  هزینه های 
احتمالی، بر شرکت ها تحمیل می کند. حفظ تجهیزات 
داشتن  بدون  و  است  ضرورت  یک  انسانی،  منابع  و 
یک برنامه منسجم و متوازن در تمامی بدنه سازمانی 
نمی توانیم به ناب شدن در توزیع برق برسیم. به عبارتی 
می بایست ناب بیندیشیم و ناب رفتار کنیم. القای یک 

تفکر ناب در ایجاد یک عمل ناب بسیار موثر است.

متوسط  اقلیمی،  تغییرات  جهت  به  اخیر  سال های 
روزهای  در  قبل  سال های  به  نسبت  استان  دمای 
مشابه بیشتر بوده است و معموال از 15 خرداد تا 15 
شهریورماه ، زمان پیک برق استان است و طبیعتاً با 
افزایش  گازی،  کولر  از  مردم  استفاده  و  دما  افزایش 

مصرف برق کامالً مشهود است.

 آیا در فصل تابستان در سطح استان خاموشی خواهیم 
مصرف کنندگان  به  بودن  مثبت  صورت  در  داشت؟ 

مسکونی و صنعتی چگونه اطالع رسانی خواهید کرد؟
پیگیری های  و  انجام شده  برنامه ریزی  به  توجه  با 
مجدانه وزیر محترم نیرو و مدیرعامل محترم شرکت 
توانیر از نیمه دوم سال گذشته به گونه ای برنامه ریزی 
شد که بتوانیم از حداکثر ظرفیت نیروگاهی کشور به 
بهره مند شویم؛  کشور  در  برق  تولید  افزایش  جهت 
بسیار  سال 1400  پیک  به  نسبت  امسال  لذا شرایط 
مطلوب تر پیش بینی شده و اگر مشترکین خانگی و 
تجاری در مصرف بهینه همت مضاعفی داشته باشند، 
و کشاورزی  در بخش صنایع  که  برنامه ریزی هایی  با 
انجام پذیرفته، امید است در بخش خانگی خاموشی 
اعمال نشود و در صورت وقوع شرایط خاص، چنانچه 
مقرر باشد به بخش خانگی خاموشی اعمال شود، زمان 
اعمال خاموشی و مدت زمان آن از طریق اپلیکیشن 

»برق من« به مشترکین اطالع رسانی خواهد شد.

بوده،  مقاومتی  اقتصاد  شعار  به  مزین  سال 1400   
ماحصل کار شما در این بازه زمانی چه بوده است؟

یکی از مهم ترین ویژگی های کار، تمرکز بر مصادیقی 
است که بر حفظ ذخایر انرژی تأکید دارد. تا پایان سال 
1400 با نصب مجموع بیش از 50 هزار دستگاه چراغ 
LED در روشنایی معابر شهرهای استان، ضمن ارتقای 
کیفیت روشنایی معابر و سازگاری با محیط زیست، 
معادل یک نیروگاه مجازی تجدیدپذیر 3.1 مگاواتی 
کمک شایانی به پیک مصرف و نیز حفظ ذخایر انرژی 
شد. ضمن اینکه با اصالح ساختار شبکه های توزیع و 
توسعه اتوماسیون اداری و نیز تبدیل شبکه سیمی به 
کابلی بر پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی های 
ناخواسته، کمک شایانی کرده تا ظرفیت های تولیدی 

با بهترین و بیشترین کیفیت به کار خود  استان 
ادامه دهند.

 نکته دیگر، استفاده از ظرفیت PM به عنوان 
دستاوری برای حفظ تجهیزات شبکه برق، 
اقدامات  مقره،  تعویض  شبکه،  کاورینگ 

اندازه گیری تحقق اهداف و راهکار و اقدام های عملی را 
روشن می سازد و به این ترتیب استراتژی سازمان را به 

اقدام و عبارت های عملیاتی ترجمه می کند.
در  تعریف شده  اندازه گیری  سنجه های  نهایت  در 
تمامی اقدامات تعریف شده استراتژیک در نرم افزار به 
صورت مکانیزه تعریف شده و بر اساس دوره های پایش 
تعریف شده آن شاخص پایش، بررسی و تحلیل می شود 
یا  اقدام اصالحی  تعریف  به  نیاز نسبت  و در صورت 

بازنگری شاخص در کارگروه تخصصی اقدام می شود.
همچنین برای تفهیم برنامه استراتژی، بنده به عنوان 
در  شرکت  ارشد  مدیران  همه  و  شرکت  مدیرعامل 
تمامی جلسات مرتبط با کارکنان و مدیران و نیز سایر 
ذی نفعان شرکت، نسبت به تفهیم و تبیین آن اقدام 
کارکنان  به  اطالع رسانی  روش های  سایر  از  و  کرده 
از قبیل  توسط دفتر توسعه  مدیریت و تحول اداری 
ماهنامه داخلی شرکت، تراکت ها، دوره های آموزشی، 

جلسات متفرقه و ...اقدامات الزم را انجام می دهیم.
مکانیزم الزم برای اجرایی کردن برنامه ها در کل شرکت 
شامل واحدهای ستادی و مدیریت برق شهرستان ها 
جهت  خود  نقش  از  واحدها  تمامی  و  شده  تعریف 
دستیابی به این چشم انداز آگاهی دارند. قطعاً ضرورت 
توسعه درک از مفاهیم آن و نقش کارکنان در اجرای 
آن رویه ای بلندمدت خواهد بود تا نقصان حاصل از 

ابهام و کم اطالعی از آن جبران شود. 
و  مشتریان  از  بازخورد  دریافت  هدف  با  همچنین 
شرکت  این  ارائه شده،  خدمات  از  شرکت  مراجعان 
هرساله با روش های مختلف نسبت به انجام نظرسنجی 
از مشتریان و کارکنان شرکت به عنوان ذینفعان اصلی 
اقدام می کند و نتایج نظرسنجی در جلسات تخصصی با 
حضور واحدهای مرتبط بررسی و تحلیل می شود. عالوه 
بر انجام نظرسنجی از مشتریان و کارکنان، واحدهای 
تعالی  مدل  مطابق  ساالنه  شرکت،  این  زیرمجموعه 
EFQM نسبت به انجام خودارزیابی اقدام و به صورت 
کامل در محور نتایج و زیرمعیارهای نتایج مشتریان، 
کلیدی  شاخص های  و  کارکنان  نتایج  جامعه،  نتایج 
و  تخصصی  به صورت  عملکرد  و  اطالعات  عملکرد، 
کامل از طریق نرم افزار مربوطه پایش، بررسی می شود 
نسبت  تعیین شده،  اهداف  به  نرسیدن  صورت  در  و 
به تعریف اقدامات اصالحی و پروژه های بهبود اقدام 

می شود.

 با توجه به موقعیت اقلیمی استان، فصل گرما از چه 
تاریخی شروع می شود و پیش بینی شما در عبور از این 

فصل در مهار پیک های مصرف چگونه است؟
خوشبختانه در استان خراسان شمالی معموال دمای 
در  ولی  است؛  پایین تر  کشور  دمای  متوسط  از  هوا 
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مهندس سیدمجتبی باطنی، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: مدیریت مصرف انرژی و به ویژه مدیریت مصرف برق نیازمند ترویج 
بیشتر و اشــاعه فرهنگ صحیح مصرف اســت و توجه به آن به 
عنوان یک ارزش اجتماعی اهمیت فوق العاده ای دارد. باید 
مردم را نسبت به مســئولیت اجتماعی خود در خصوص 
بهینه ســازی مصرف انرژی آگاه کنیم و با ارائه روش های 
ساده و کم هزینه، برق رســانی پایدار و مطمئن را تضمین 

کنیم.
این مقام مســئول گفت: متاســفانه الگو و نوع مصرف ما 
نسبت به کشــورهای دیگر نامتوازن بوده و اختالف بین 
حداقل و حداکثر مصرف بسیار زیاد است و به نظر می رسد 
با اصالح شیوه مصرف انرژی، تعادل بین مصرف و تولید در 

ایام پیک اتفاق بیفتد.
باطنی ابراز داشــت: بســیاری از مردم ما تنها راه برون رفت از مدیریت 
اضطراری بار را ایجاد نیروگاه ها یا واردات برق عنوان می کنند که هیچ یک از این 
راه ها در شرایط کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ چراکه برای ساخت نیروگاه ها 
باید زیرساخت آن ایجاد شــود و دیگر اینکه در خصوص واردات برق هیچ 

کدام از همسایگان ما چنین ظرفیتی برای واردات ندارند.
وی با بیان اینکه رعایت شــیوه های مصرف درست در ساعات اوج مصرف 
می تواند از تحمیل هزینه ها به اقتصاد کشــور و خانواده ها جلوگیری کند، 
گفت: از مجموع 8760 ســاعت ســال فقط 200 تا 300 ساعت مصرف 
برق با مشکل کمبود مواجه اســت که تنها برای این مقدار ساعت از نظر 

اقتصادی ایجاد یک نیروگاه به صرفه نیست. 
باطنی با اشــاره به برنامه های کاهش پیک در تمام بخش ها، خاطرنشان 
کرد: برگزاری جلســات با هیات امنای شهرک های صنعتی اصفهان، اخذ 
تفاهم نامه همکاری صنایع، استفاده از پتانسیل دیزل ژنراتورهای صنایع و 
سنکرون سازی آنها، برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان صنعت و معدن 
اصفهان، پیاده سازی طرح 11-11 برای کاهش پیک، برگزاری جلسه کمیته گذر 
از پیک با حضور مدیر کل بحران اســتانداری و مدیران دســتگاه های اجرایی از جمله 

اقدامات صورت گرفته است. 
وی در ادامه عنوان کرد: در بخش کشاورزی نصب بنرهای اطالع رسانی جلب همکاری 
طرح های پاســخگوی بار، مدیریت بار از طریق سکســیونرهای اتوماسیون به میزان 
15مگاوات، برگزاری جلسات هماهنگی با جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کشاورزان 
اصفهان و هوشمندسازی مشترکین کشاورزی غیردیماند با نصب کنتورهای هوشمند 

صورت گرفت.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان به یکی از گروه های مشترکین که 
رعایت آنها در حوزه مدیریت مصرف بســیار موثر است، اشاره کرد و گفت: مشترکین 
خانگی با رعایت الگوهای مصرف می توانند شرایط پایداری برای برق رسانی ایجاد کنند 
و در این حوزه با صدور قبض برای مشــترکین به صورت ماهانه، مشاوره به مشترکین 
پرمصرف به صورت حضوری و تماس تلفنی به تعداد 12هزار مشترک، ارسال پیامک 
برای مشــترکین کم مصرف مطابق با الگو و پرمصرف ها برای فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف، آموزش حضوری و مجازی در مدارس و دانشــگاهها، مشاوره به مشترکین در 
مرکز ســمیع و بصیر به صورت روزانه و به تعداد 1000 تماس، فرهنگ سازی مدیریت 
با پخش برنامه »ب مثل برق« و برگزاری نشســت های خبــری برای آموزش به مردم 

موجب شد شرایط همراهی با الگوهای مصرف ایجاد شود.
باطنی اظهار داشــت: در بخش تجاری نیز با اخذ حکم دادستانی برخورد با مشترکین 
هنجارشکن و صدور اخطار و قطع برق مشــترکین، انجام بازرسی با همکاری پرسنل 
دفتر بازرســی اتاق اصناف، تشــکیل گروه های بازرسی میدانی با اســتفاده از بسیج 
پیشکسوتان و تمامی پتانسیل مناطق اجرایی کارهای خوبی صورت گرفته است و در 
حوزه اداری نیز با برگزاری مانور در مناطق شــهرداری، بازرسی نامحسوس از ادارات، 
کاهش ساعت کاری ادارات، پیاده سازی سیســتم IOT جهت کنترل مصارف چیلر 
در ســاختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو و پیاده سازی سیستم IOT جهت کنترل 

مصارف کولرهای گازی اقدامات موثری صورت گرفته است.
مهندس باطنی در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت تمام مشترکین در تعرفه های 

مختلف بتوانیم تابستان امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم. 

کاهش مصرف برق مشترکین،
 رایگان شدن قبوض برق را به همراه دارد

سهمیه 220مگاوات 
کاهش پیک 

در اصفهان

تابستان سال 1401 در حالی آغاز می شود که وزارت 
نیرو و شرکت توانیر برای گذر از آن و داشتن 
برقی پایــدار و مطمئــن از مدت ها 
قبــل برنامه هــای مختلفی 
را در دســتور کار قرار داده 
و بــرای هوشمندســازی و 
کنترل پذیری میزان مصرف 
مشترکان برای عبور از پیک 
مصــرف، تدابیــر مختلفی 

اندیشیده اند.
مهندس علیرضا کشــانی، 
سرپرســت شــرکت توزیع 
بــرق اصفهان در ایــن باره 
گفت: صنعت برق به عنوان 
صنعــت زیربنایــی و عامل 
کلیدی در توســعه صنعتی 
و اجتماعی شــناخته شــده است و 
تاثیرگذاری چشمگیری بر سایر بخش های 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد؛ به طوری که رشد 
اقتصادی کشور به شدت به صنعت برق وابسته است و 
به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای اقتصادی، نقش 

مهمی در رفاه جامعه دارد.
وی در ادامه افزود: هرســاله از طرف شــرکت توانیر 
به منظور مدیریت بار ســهمیه کاهشــی، عددی به 
شــرکت های توزیع برق اعالم می شــود که ملزم به 
رعایت آن هســتند. سال گذشــته عدد ابالغی 216 
مگاوات اعالم شــد و در ســال جــاری 220 مگاوات 
ســهمیه کاهش پیک در اصفهان است که در بخش 
صنعتی 124 مگاوات،کشــاورزی 44 مگاوات، اداری 
6 مگاوات، عمومی 32 مــگاوات و تجاری 14 مگاوات 

عنوان شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: سال های متوالی شرکت 
توزیع برق اصفهان با داشــتن نقشــه راه و چشم انداز 
ســعی در برق رســانی پایدار و مطمئن به مشترکین 
داشته؛ اما در ســال های اخیر به علت کاهش بارش ها 
و گرم شــدن هــوا و تغییــر الگوی زندگــی، میزان 
مصرف برق تحت الشــعاع قرار گرفته است که البته با 
ناپایداری هایی همراه بوده و امیدواریم با بهره گیری از 
تجارب تابستان1400، تابستانی با برق پایدار را پشت 

سر بگذاریم.

وی خاطرنشــان کــرد: روش هــای مختلفــی برای 
این پایداری وجــود دارد؛ ازجمله توســعه و ارتقای 
راندمان نیروگاه های با سوخت فسیلی و نیروگاه های 
تجدیدپذیر مانند خورشــیدی. ولی راه کم هزینه تری 
نیز وجــود دارد و آن ایجاد نیروگاه هــای مجازی و به 
عبارتی مدیریت مصرف برق اســت کــه ناترازی بین 
تولید و مصرف در ســاعات پیک را برطــرف کرده و 

تعادلی بین تولید و تقاضا به وجود می آورد.
کشــانی عنوان کرد: مشــترکین در تمــام تعرفه ها 
باید به الگوی مصرف بــرق در ماه های گرم )خرداد تا 
شــهریورماه( توجه کنند؛ به طوری که میزان مصرف 
بــرق نباید در این چنــد ماه بیــش از 300 کیلووات 
ساعت و در ماه های ســرد نیز بیش از 200 کیلووات 
ســاعت باشــد و این امر با تغییر زمان مصرف وسایل 

پرمصرف از زمان پیک به غیر امکان پذیر است.
وی به طرح های تشویقی در خصوص کاهش مصرف 
اشاره کرد و گفت: اگر مشترکین در تابستان بتوانند 
مصرف برق خود را به 250 کیلووات ساعت برسانند، 
قبوض برقشــان رایگان خواهد شــد و اگــر بتوانند 
مصرف خــود را به 200 کیلووات برســانند، در کنار 
رایگان شــدن قبض خود، مبلغی را نیــز از صنعت 
برق بســتانکار خواهند شــد. ولی اگر الگوی مصرف 
را رعایت نکنند و از طرح های تشــویقی برای کاهش 
مصرفشان استفاده نکنند، قبوض سنگینی دریافت 

خواهند کرد. 
کشــانی با اشــاره به پدیده دیگری که بار اضافی را به 
شــبکه های برق تحمیل کــرده، افزود: متاســفانه 
استخراج رمزارزهای غیرمجاز یکی دیگر از مشکالتی 
است که با آن مواجه هستیم؛ به طوری که در محدوده 
شرکت توزیع برق اصفهان 4هزار و 768 دستگاه ماینر 
غیرمجاز کشف شده که معادل 9 هزار و 846 کیلووات 

ساعت بوده است.
سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: تمامی 
همکاران شــرکت توزیع برق اصفهان بــا تمام نیرو و 
توان برای خدمت رســانی به مردم در حال آماده باش 

هستند. 
وی از همه مردم خواست برای پیشگیری از مدیریت 
اضطراری بار با مدیریت مصرف صحیح، این شــرکت 
را در تامیــن این انــرژی حیاتی یــاری کنند تا همه 

شهروندان از برقی پایدار بهره مند شوند. 

اصالح شیوه مصرف؛ 
اصلی ترین راه 

ایجاد تعادل بین 
تولید و مصرف برق  

مهندس علیرضا کشانی
سرپرست توزیع نیروی برق 

شهرستان اصفهان



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

گذر از پیک تابستان  1401
مستلزم مدیریت مصرف برق است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 
هم اکنون پیک مصرف برق در استان  1000مگاوات است 
و این میزان در تابســتان به  1350مگاوات می رسد و قطعاً 
مدیریت مصرف برق در این ایام، نیازمند مشارکت همگانی 

است.
محمود محمودی در نشست خبری با موضوع »عبور از اوج 
مصرف برق1401« با بیان این مطلب افزود: حدود  6هزار 
مــگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید بــه ظرفیت نیروگاه ها 
اضافه شده و با انجام تعمیرات نیروگاهی به صورت جهادی 
قبل از شروع پیک، با استفاده از تمام پتانسیل ها برای تولید 

57هزار مگاوات برق ظرفیت ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی اوج مصرف در کشــور  70هزار 
مگاوات برآورد شــده اســت، اضافه کرد: حدود  13هزار 
مگاوات در کشــور پیش بینی نیاز بــه مدیریت مصرف در 

تابستان داریم.
استخراج غیرمجاز رمزارزها؛ تهدیدی جدی برای افزایش 
مصرف برق در تابستان پیش رو مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان مرکزی گفت: با استفاده از کنتورهای 
هوشمند و داده کاوی رفتار و رصد بار مصرفی  16هزار ماینر 
غیرمجاز تاکنون شناسایی شده و بیش از  120ماینر طی 

3ماه سال جاری جمع آوری شده است.
وی ادامه داد: شناســایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز 
در اســتان مرکزی با جدیت ادامــه دارد و انتظار می رود 
شهروندان در صورت اطالع، مراتب را با شماره گیری سامانه 
121 )اتفاقات شــرکت توزیع نیروی برق( و شماره همراه 
09018071800 یا در اپلیکیشــن »برق من« ثبت کرده 

و اطالع دهند.
محمودی تصریح کرد: مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق 
اطالع رســانی مردمی، نظارت مراکــز پایش صنعت برق، 
کنتورهای هوشــمند و همچنین رصد دستگاه قضایی و 

انتظامی شناسایی می شوند.

66درصد مصرف برق استان مرکزی 
در حوزه کشاورزی و صنایع است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی 
گفت: 43درصد مصرف برق اســتان در حوزه صنایع و 
حدود 23درصد در حوزه کشــاورزی  است و به همین 
دلیل، مدیریت مصرف برق و مشارکت جدی تر آنها در 

طرح های کاهش پیک بار برق ضروری است.
محمودی با بیان اینکه نیاز مصــرف برق در فصل گرم 
اســتان مرکزی 1350مگاوات برآورد شــده که نسبت 
به سال گذشــته 5درصد رشد خواهد داشــت، افزود: 
30درصد مصرف برق مربوط به بار سرمایشی است و از 
مردم فهیم استان درخواست می شود با مصرف به اندازه 
سیستم های سرمایشی و استفاده از دور کند کولرهای 
آبی و تنظیــم دمای کولرهــای گازی روی 24 الی 25 

درجه، این شرکت را در تامین برق یاری کنند.
وی ادامه داد: مجموع بار شــبکه های سراسری در چند 
روز گذشته به خاطر فعال شــدن بارهای سرمایشی از 
60 هزار مگاوات گذشته است و در صورت عدم همکاری 
مردم در بخش های مختلف، پایداری شــبکه نیز دچار 

مشکل می شود.

پرداخت 3۵۰میلیارد ریال پاداش 
به  8۹۲6مشترک همکار در 

طرح های پیک سایی توزیع برق 
استان مرکزی

محمودی گفــت :برنامه همکاری صنایع روی ســایت 
www. شرکت توزیع برق اســتان مرکزی به آدرس

mpedc.ir قرار داده شده است .
وی بــا بیــان اینکــه  350میلیــارد ریــال پاداش 
به  8926مشترک همکار در طرح های پیک سایی توزیع 
برق استان مرکزی در سال گذشته پرداخت شده است، 
افزود: انعقاد قرارداد همکاری با  12هزار مشــترک در 
طرح های پیک سایی در ســال 1401 صورت پذیرفته 
که بهای برق مصرفی مشترکان چاه هاي کشاورزي، در 
صورت همکاري با شرکت برق در ســاعات  13تا  18، 

رایگان محاسبه خواهد شد. 

محاسبه بهای برق مشترکان صنعتی 
تا دوبرابر تعرفه موجود برای مصرف 

مازاد بر سهمیه
محمودی گفت: براســاس تصویب نامه هیات وزیران، 
وزارت نیرو نیز موظف است با هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نســبت به تعیین سهمیه برق مصرفی 
صنایــع در دوره محدودیت شــبکه برق اقــدام کند و 
شــرکت های برق منطقه ای و توزیع نیــروی برق هم 
موظف به تأمین برق برابر با سهمیه تعیین شده هستند 
که در صورت عدم رعایت ســهمیه های ابالغی توسط 
مشــترکین، عالوه بر افزایش بهای برق تا دوبرابر تعرفه 
موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شده، 

با اعالم قبلی نسبت به قطع برق آنها اقدام خواهد شد.

ضرورت کاهش ۱۰درصدی مصرف 
برق مشترکان خانگی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی 
گفت: در صورت همکاري و کاهش 10درصدی مصارف 
برق خانگی مشترکان، مي توانیم از تابستان امسال بدون 
محدودیت عبور کنیم. در بخش خانگي نیز مشوق هایي 
براي همکاري مشــترکان تعریف شــده است که حتي 
مي تواند باعــث رایگان شــدن قبوض بــرق مصرفي 

مشترکان شود.
محمودی افــزود: در این خصوص، مشــترکین بخش 
خانگي که الگوي مصرف را در ماه هاي گرم سال )خرداد 
تا شهریور( رعایت کرده و نســبت به سال قبل کاهش 
مصرف برق داشته باشــند، به ازاي هر کیلووات ساعت، 
کاهش مبلــغ  500تومان پاداش همــکاري مدیریت 

مصرف دریافت خواهند کرد.
وی بیان کرد: 7هزار مشترک پرمصرف در سطح استان 
مرکزی شناسایی شده اند و تنها 20 درصد از مشترکین 
اســتان، باالی الگوی مصرف دارند و بیــش از  دوبرابر 
برق مصرفی، مصرف دارنــد و  80درصد بقیه زیر 300 

کیلووات مصرف دارند.

صرفه جویي حداقل ۱۷ مگاواتی مصرف 
برق با مشارکت همه ادارات استان در 

طرح کاهش پیک
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 
کنترل مدیریت مصرف برق تا پایان شــهریور ادامه دارد و 
تامین برق کشــور بســیار حساس و شــکننده است؛ لذا 
مدیریت مصرف برق و همیاری همگانی ضروری است که 
در این راســتا مانور رصد مصرف برق ادارات برگزار شــده 

است.
محمودی افزود: پایداری شــبکه برق، اولویت صنعت برق 
بوده و از تمام ظرفیت ها جهت مدیریت و پایداری شــبکه 

برق در ایام پیک بار استفاده می شود.
وی با بیان اینکه تغییر ساعت کاري ادارات باعث صرفه جویي 
حداقل 17 مگاوات در مصرف برق استان با مشارکت تمامی 
ادارات در طرح کاهش پیک مي شود، افزود:  همه دستگاه هاي 
اجرایي و ادارات اســتان باید مصرف برق خــود را به میزان 
30درصد در ساعات اداري و60 درصد در ساعات غیراداري 
به نسبت دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند؛ در غیر این 

صورت با قطع برق مواجه خواهند شد.
محمودی تصریح کرد: سامانه هاي سرمایشي تمامي اداراتي 
که با تالش کارشناســان این شرکت، مجهز به کنتور فهام 
شــده اند نیز در صورت افزایش بار شــبکه، از راه دور قطع 

خواهد شد.

ضرورت وجود مولدهای اضطراری 
تامین برق در مراکز حساس و حیاتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: وجود 
مولدهای اضطــراری تامین برق در مراکز حســاس و حیاتی 

آسیب پذیری ها را کاهش می دهد و ضرورتی جدی است.
محمودی افزود: با هماهنگی انجام شــده با شرکت پخش 
فرآورده هــای نفتی، تامین ســوخت مولدهای اضطراری 
محدودیتی ندارد. همه دستگاه ها به ویژه مراکز حساس و 
حیاتی خود را مجهز به مولدهــای اضطراری دارای کنتور 
هوشــمند کرده اند تا در زمان قطعی برق، آسیب کمتری 

ببینند و وقفه ای در ارائه خدمت نداشته باشند.

بدهی ۲38 میلیارد تومانی مشترکین 
استان مرکزی به شرکت برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان 
اینکه ســال گذشته 18 هزار مشــترک به مشترکان برق 
استان مرکزی افزوده شــده و تعداد مشترکان برق استان 
بیش از  777هزار مشــترک است،گفت: بدهی مشترکان 
استان طی سال گذشته تاکنون به این شرکت 238 میلیارد 
تومان اســت که در بخش های خانگی55میلیارد تومان، 
عمومی 37میلیارد تومان، کشــاورزی 46میلیارد تومان، 
صنعتی 66میلیارد تومان و سایر مصارف 34میلیارد تومان 

است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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محمود محمودی 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
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ارائه خدمات غیرحضوری 
به مشترکان برق استان:

  ارائه 85 خدمت از طریق پرتال شرکت
  ارائه 31 خدمت از طریق اپلیکیشن برق من

  ارائه خدمات غیرحضوری از طریق سایر درگاه ها )سامانه 
1521 و دفاتر ICT روستایی( در دست اقدام است

  روستاهای خجک، حمه کوژراو و کوخ بروژ شهرستان بانه
  روستاهای سیدآباد تیلکوسقز

  روستای کریم آباد دهگالن
  روستاهای خیررآباد و علی سرخ بیجار
  روستاهای وزمانه و صالح آباد کامیاران

  روستاهای پیران کهن، کانی کبود، 
دره مر، لیو علیا، لیو سفلی مریوان

استان کردستان
اکنون فاقد روستای بدون برق باالی 5 

خانوار می باشد.

برق رسانی به 14 روستای فاقد برق با اعتباری بالغ بر 
50500 میلیون ریال 

رفع خاموشی های ناشی از 
بارش برف دی ماه 1400

 213 روستا، در کمتر از 48 ساعت شبکه 
برق آنها پایدار گردید.

 250 نقطه شهری، در کمتر از 2 ساعت کل 
شبکه برق آنها پایدار گردید.

 با حضور و آمادگی 104 اکیپ عملیاتی 
شهری و روستایی

اجرای طرح جهادی بهارستان در سال 1400
 اصالح شبکه 171 روستا به طور کامل اتمام یافته است.
 اصالح شبکه 24 روستا بالغ بر 75درصد پیشرفت داشته است.

در راستای هوشمندسازی تجهیزات شبكه و ایجاد بستر ارائه خدمات 
مطلوب تر به مشترکان

 تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده طی 2 سال اخیر: 3900 دستگاه
 تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده تا به اکنون بالغ بر 10500 دستگاه

تجهیز ناوگان حمل و نقل 
خودرویــی از طریق خرید 
ماشــین آالت ســنگین و 
راستای  در  نیمه ســنگین 
تســریع در اجرای مطلوب 

پروژه های سطح استان

روند بهسازی شبكه توزیع فشار ضعیف هوایی از طریق 
تبدیل شبكه سیمی به کابل خودنگهدار:

 59/1 درصد سهم کابل خودنگهدار در شبکه فشار ضعیف هوایی تا پایان دی سال 1400
 »رتبه 12 در بین 39 شرکت توزیع نیروی برق کشور(

اجرای موفق پروژه حذف بایگانی 
فیزیکی کلیه پرونده های مربوط 
به انشعابات غیردیماندی سطح 
اســتان و تبدیل آنها به بایگانی 

الکترونیکی

بـرق یک نعمت، داشتنش ثروت 
و صرفه جویی آن یک فرصت است؛

 بهینه مصرف کنیم
بخشی از مهم ترین اقدامات 
و دستاوردهای شرکت توزیع 
برق کردستان در طی سال های 

1399 و 1400

ت و دستاوردها
افتخارا

بدست آوردن باالترین جهش 
و رشد 2 ساله در ارزیابی 

جشنواره شهید رجایی سال 99 
در بین بیش از یكصد شرکت 

تابعه و وابسته وزارت نیرو 
و دریافت تقدیرنامه ویژه از 

مقام عالی وزارت نیرو

کسب رتبه برتر در دو 
سال متوالی در ارزیابی 

جشنواره شهید رجایی در 
بین دستگاه های اجرایی سطح 

استان کردستان در سال 
1399

کسب لوح تقدیر و تندیس به جهت اجرای 
موفق طرح کشوری  )جایگزینی شبكه سیم 

مسی به کابل خود نگهدار( از سوی میدرعامل 
شرکت توانیر، از جمله طرح های بنیادی و 

ارزشمندی بوده که با هدف نوسازی شبكه برق 
انجام شود و اکنون نیز با جدیت دنبال می شود.

دریافت لــوح تقدیر و تندیس 
از معــاون وزیــر نیــرو در امور 
برق و انــرژی به جهــت اجرای 
موفق طرح ملی »قبض ســبز« 

در کردستان در سال 99

کســب مقــام دوم در رشــته 
روابــط  ارزیابــی  »جشــنواره 
عمومی های شرکت های صنایع 
آب و برق کشور در سال 1399

اســتقرار موفقیت آمیــز طرح 
»ســنم« و دریافــت تندیس و 
لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت 

توانیر در سال 99

دریافت لــوح تقدیر و تندیس 
از ســوی معاون وزیــر نیرو در 
امور برق و انرژی به جهت گذر 
موفقیت آمیز از »پیک تابستان 

سال 99«

کســب مقــام اول در رشــته 
»فضای مجازی و تولید محتوا« 
در سومین جشــنواره ارزیابی 
روابط عمومی های صنعت آب و 

برق کشور در سال 1400

کســب رتبه اول در جشنواره 
بیــن  در  رجایــی  شــهید 
دســتگاه های اجرایــی ســطح 
اســتان کردســتان در ســال 

1400

کســب مقام ســوم در رشــته 
»مدیریــت و برنامه ریزی« در 
ســومین جشــنواره ارزیابــی 
روابط عمومی هــای وزارت نیرو 

در سال 1400

کسب رتبه 
اول در بین 

شرکت های 
توزیع برق 

کشور در سال 
99 در تبدیل 

شبکه سیم 
مسی به کابل 

خودنگهدار
)تبدیل 1205 

کیلومتر 
شبکه فشار 

ضعیف هوایی 
مسی به کابل 
خودنگهدار(

توزیع نیروی برق کردستان 



قطع برق 88 دستگاه اداری پرمصرف در حوزه 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان، همزمان با گرم شدن هوا و 
افزایش مصرف برق با اســتفاده از دستگاه های 
خنک کننده در جامعه، شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان مدتی قبل در اطالعیه ای 
به مشــترکان اداری عمومی شامل دستگاه های 
اداری، ســازمان ها، نهادها و مراکز دولتی اطالع 
داده بود که حتماً باید الگــوی مصرف را رعایت 

کنند وگرنه با قطعی انشعاب مواجه خواهند شد.
در این زمینــه مهرداد محســنی، مدیر روابط 
عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان اعالم کرد:  دستگاه هایی که الگوی مصرف 
را رعایت نکنند، انشــعاب آنها از طریق کنترل 
از راه دور یا اعزام اکیپ های ســیار به محل، قطع 

می شود.
محســنی گفت: بــا توجه به برگــزاری کنکور 
سراسری در کشــور و لزوم تامین برق در بخش 
خانگی، پایش ادارات، نهادهای دولتی و بانک ها 
در روزهای پیش رو با جدیت و حساسیت بیشتری 

ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان با اعالم این خبر افزود: 
با توجه به شــدت گرما و افزایش دما در روزهای 
پیش رو و همزمان با برگزاری کنکور سراسری در 
کشور، نیاز به رعایت مصرف بهینه برق در تمامی 
بخش ها بیشتر احساس می شود و در صورت عدم 
توجه و همکاری، قطعاً تبعات منفی به بار خواهد 
آمد؛ بنابراین طبق مصوبه هیئت وزیران، ادارات 
و نهادهای دولتی، باید در پیک 1401 مصرف برق 
خود را در ســاعات اداری 30درصد و در ساعات 
غیراداری 60درصد نســبت به دوره مشابه سال 

گذشته کاهش دهند.
وی تصریح کرد: در این مصوبه به صراحت اعالم 

شده است نهادهایی که همکاری الزم را در جهت 
کاهش مصــرف برق انجام ندهنــد، اخطار قطع 
برق دریافت خواهند کــرد و در صورت تکرار، با 
هماهنگی استانداری و فرمانداری ها برق آنها قطع 
خواهد شد؛ چراکه خط قرمز ما، عدم خاموشی در 

بخش خانگی است.
محسنی خاطرنشان کرد: در همین راستا و با هدف 
تامین نیاز شبکه توزیع و جلوگیری از اختالل در 
تامین انرژی مصرفی مشــترکان، در ادامه طرح 
برخورد با ادارات و دستگاه های اجرایی پرمصرف، 
چهارشنبه هشــتم تیرماه، برق ۸۸ اداره، نهاد 
دولتی و بانک در ســطح 16 شهرســتان تحت 
پوشش شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 

کرمان قطع شد.
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان افزود: از این تعداد، 
برق 41دســتگاه از طریق کنتورهای کنترل پذیر 
و از راه دور قطع شــد که سیرجان و جیرفت با ۷ 
نهاد بیشــترین تعداد را داشــتند. همچنین در 

شهرستان بم، بردســیر و بافت 4 نهاد، ارزوئیه و 
رودبار جنوب 3 نهــاد، منوجان و کهنوج 2 نهاد و 
نرماشیر، قلعه گنج، فهرج، فاریاب و رابر هر کدام 

یک نهاد با قطعی برق مواجه شدند.
وی همچنین به قطعی برق 4۷ دســتگاه دولتی و 
بانک با مراجعه حضــوری کارکنان مدیریت های 
برق شهرســتان ها در محل اشاره کرد و افزود: از 
این تعداد شهرســتان بم با قطعی برق 9 نهاد در 
رده نخست قرار گرفت. شهرستان های کهنوج، 
جیرفت، سیرجان و عنبرآباد با 6 نهاد، نرماشیر با 
3 نهاد، ارزوئیه با 2 نهاد و ریگان، بافت، بردسیر، 
فهرج، قلعه گنج و منوجان هر کدام با یک نهاد، در 

رده های بعدی قرار گرفتند.
محسنی ضمن درخواست از مدیران دستگاه های 
اجرایی و عموم مردم نســبت به رعایت مصرف 
بهینه برق و جلوگیری از اتالف انرژی تاکید کرد 
و گفت پایــش ادارات، نهادهای دولتی، بانک ها و 
همچنین بخش های کشاورزی و صنعت تا پایان 
پیک تابستان با جدیت ادامه خواهد داشت و در 
صورت عدم توجه به تذکرات، برق مشــترکین 
عمومی و اداری پرمصــرف جهت حفظ پایداری 
شبکه سراسری با جدیت قطع و اسامی آنها نیز از 

رسانه ها اعالم خواهد شد.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان از هموطنان درخواست کرد 
در صورت مراجعه به دستگاه های اداری و اجرایی 
و مشاهده نکات مدیریت مصرف برق )مانند قرار 
دادن دمای ســرمایش کولر روی عددی پایین تر 
از 25 درجه، نورپردازی هــای بی مورد در نمای 
ساختمان و محیط، روشنایی مازاد نیاز در روز یا 
شب و...( مراتب را از طریق شــماره  تلفن 121 یا 
اپلیکیشن »برق من« یا شــماره تلفن 32111000 

اطالع دهند.

مهرداد محسنی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان



اهم اخبار شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

بیش از پنج هزار تفاهم نامه 
مدیریت مصرف برق در سیستان و بلوچستان 

منعقد شد

مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان 

سیستان و بلوچســتان گفت: پنج هزار و 962 
تفاهم نامــه مدیریت مصرف برق با مشــترکان صنعتی، 
کشاورزی، تجاری و اداری به  منظور کاهش مصرف برق 

در پیک تابستان 1401 منعقد شد. 
مهندس خلیل عوض زاده اظهار داشــت: سهم مشارکت 
این تعــداد تفاهم نامه در ســاعات پیــک مصرف 192 
مگاوات برآورد شده که پیش بینی می شود به میزان 50 

مگاوات همکاری در این بخش حاصل شود.
وی با بیان اینکه سال گذشــته، پنج هزار و 66 تفاهم نامه مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف صنعتی، اداری، تجاری و کشاورزی در 

پیک تابستان ثبت شد، ادامه داد: این میزان همکاری موجب صرفه جویی حدود یک میلیون و 336 هزار کیلوواتی برق در این استان شد و 
28 میلیارد و550 میلیون ریال به مشترکانی که طبق الگوی تعریف شده تفاهم نامه در مصرف برق صرفه  جویی داشتند، پاداش اهدا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه انعقاد تفاهم نامه مدیریت مصرف برق با هدف کاهش 

مصرف مشترکان در ســاعات اوج مصرف و تأمین برق پایدار مشترکان خانگی انجام می شــود، گفت: مشترکان برق در این طرح 
متعهد می شوند میزان مصرف برق خود را در ســاعات اوج مصرف بر اساس تفاهم صورت گرفته، کاهش داده یا نسبت به تغییر 

شیفت کاری به ساعات غیرپیک، روز های تعطیل هفته یا ساعت کم باری اقدام کنند.
وی در ادامه به سایر اقدامات مهم شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان جهت گذر موفق از پیک تابستان 

سال جاری اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم این شــرکت جهت مدیریت بهینه مصرف انرژی، نصب کنتورهای 
هوشمند و کنترل پذیری مشترکان پرمصرف با امکان قطع و وصل از راه دور جریان برق در صورت عدم رعایت مصرف 

برق در ساعات پیک مصرف است.
عوض زاده ادامه داد: تغییر ساعات کاری ادارات با ظرفیت کاهش مصرف 100 مگاوات، یکی دیگر از برنامه های 

این شرکت در پیک مصرف سال جاری است که مکاتبات الزم در این باره با حوزه استانداری انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچســتان بیان کرد: برگزاری مانورهای مختلف 

جهت جمع آوری کابل های غیرمجاز و اصالح انشــعابات، برگزاری مانور جهت شناسایی و جمع آوری 
مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، پایش مستمر تمامی مشــترکان پرمصرف، ادارات و ارسال هشدار 

جهت قطع برق از راه دور از دیگر برنامه های این شــرکت جهت عبور موفق از پیک تابستان سال  
جاری است.

وی تصریح کرد: یکی از ظرفیت های مهم در کاهش مصرف انرژی در ســاعات پیک مصرف، 
استفاده از دستگاه های دیزل ژنراتور ادارات و سازمان هاست که گفت وگوهای الزم جهت 

استفاده از این ظرفیت بیان شده است.
وی در بخش اطالع رسانی و آگاهی بخشی عمومی گفت: ارسال پیامک اطالع رسانی و 

آموزشی، تعامل ویژه با مرکز صدا و سیمای استان، ارتباط گسترده با خبرگزاری ها 
و کانال های مرجع خبری اســتان، تهیه کلیپ، موشن و پوسترهای آموزشی و 

انتشار در بستر فضای مجازی، اســتفاده از تریبون های مقدس نماز جمعه و 
جماعت جهت اشاعه راهکارهای مدیریت مصرف، اطالع رسانی راهکارهای 

مدیریت مصرف در قالب استند، بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در سطح 
شهر از جمله دیگر اقدامات انجام شده این شرکت جهت عبور موفق 

از پیک تابستان است.

برخورد قاطع دادستانی سیستان و بلوچستان با ادارات پرمصرف
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچســتان با بیان اینکه احقاق حقوق عامه از سیاست های اصلی دستگاه قضاست، گفت: با اداراتی که 

نسبت به مصرف بهینه برق بی توجهی کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
مهدی شمس آبادی در نشست مدیریت مصرف برق سیستان و بلوچستان که با حضور مدیر کل دیوان محاسبات استان، معاون سازمان بازرسی 
استان و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در سالن جلســات ستاد این شرکت برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به 
شروع پیک تابستان و شرایط حســاس جامعه در بخش انرژی، انجام برنامه های مدیریت مصرف بهینه انرژی در تمام بخش ها؛ به ویژه 

حوزه اداری بسیار مهم است.
وی به لزوم اشاعه صحیح مصرف برق و نهادینه شــدن فرهنگ صرفه جویی تاکید کرد و ادامه داد: ضمن پایش و رصد روزانه 

مصرف برق ادارات، لزوم تشکیل تیم های ارزیاب، متشکل از استانداری، دادستانی و توزیع برق مهم است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با سارقان تجهیزات شبکه 
برق و استفاده کنندگان غیرقانونی از برق؛ به ویژه مصرف کنندگان دستگاه های استخراج رمزارز الزامی است.  وی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان را یکی از شــرکت های پیشرو کشور در بسیاری از 
اقدامات شاخص دانســت و افزود: استفاده از ناوگان خودرویی هوشمند، پایش دقیق و لحظه ای شبکه 

برق و ارائه خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات مهم انجام شده در این شرکت است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سیستان و بلوچســتان در ادامه این نشست، 
ضمن ارائه عملکرد و اقدامات شاخص این شرکت، اظهار داشت: وزارت نیرو مشوق های 
مدیریت مصرف مناسبی در بخش های مختلف خانگی، اداری، کشاورزی و صنعتی 

در نظر گرفته است.
مهندس خلیل عوض زاده ادامه داد: طبــق مصوبه وزارت نیرو، ادارات باید 
30درصد کاهش نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته در ساعات 
اداری و 60درصــد کاهش مصرف جاری در ســاعات غیراداری 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه مصرف روزانه برق ادارات سیســتان و 
بلوچســتان از طریق مرکز پایش شــرکت توزیع 
نیروی برق این اســتان رصد می شود، گفت: 
اداراتی که نسبت به رعایت دستورالعمل 
ابالغی اقدام نکننــد، در مرحله اول 
تذکر می گیرند و در صورت عدم 
توجه به اخطار ارسالی، برق 

آنها قطع خواهد شد.

صرفه جویی 
14مگاواتی 

برق با بهینه سازی 
شبكه روشنایی معابر 
سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 
و بلوچســتان گفــت: 14.29 مــگاوات انــرژی برق، طی 

بهینه ســازی روشــنایی معابر در مناطق مختلف این اســتان 
صرفه جویی شد.

مهندس خلیل عوض زاده اظهار داشــت: از پیک تابســتان سال گذشته 
تاکنون، بیش از 84 هزار چراغ روشنایی معابر، پارک و سایر موارد بهینه سازی 

شده است.
وی به اولین اقدام فراگیر توزیع برق با محوریت عبور موفق از پیک تابستان و در بخش 

بهینه سازی شبکه روشنایی معابر اشــاره کرد و افزود: 25 تیم عملیاتی با استعداد نیرویی 
75 نفر و با استفاده از 25 دســتگاه ماشین آالت سبک و سنگین طی 2 روز برای انجام این مانور 

فعالیت کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچســتان با بیان اینکه این اقدامات در راستای 

تأمین برق پایدار مشترکان برق انجام شده اســت، گفت: از جمله اقدامات ویژه صنعت برق استان به همین 
منظور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نصب کنتورهای هوشمند و کنترل پذیری مشترکان پرمصرف با امکان مدیریت جریان برق از راه دور به ویژه در ساعات 
پیک، تغییر و کاهش ساعت اداری، شناســایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز رمزارز و انشعابات غیرمجاز، تشویق مشترکین 

صنعتی، کشــاورزی، تجاری و اداری جهت کاهش مصرف در ساعات پیک یا جابجایی مصرف از ساعت پیک به ساعات کم باری 
و میان باری، جابجایی مصرف از ایام کاری هفته به ایام تعطیل و متقاباًل پرداخت پاداش های نقدی از ســوی شرکت توزیع مطابق با 

دستورالعمل شرکت توانیر در قالب تفاهم نامه های پاسخگویی بار، الزام به استفاده از دستگاه های دیزل ژنراتور توسط ادارات و سازمان ها و 
همچنین تهیه پوستر، بنر، دفترچه آموزشی و سایر محتواهای مدیریت مصرف و اجرای جشنواره های مردمی مدیریت مصرف.

سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان 30درصد مصرف انرژی خود 
را کاهش خواهد داد

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: طی هدف گذاری انجام شده، بیش از 30درصد مصرف 
انرژی این سازمان طی سه ماه فصل تابستان کاهش خواهد یافت.

سردار عوضعلی فقیری در حاشیه رزمایش سراسری صرفه جویی مصرف آب و برق که با مشارکت سپاه پاسداران، 
وزارت کشور و وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: این رزمایش با رمز »یاعلی بن موسی الرضا)ع(« آغاز شد 

و تمامی مناطق سازمانی سپاه پاسداران این اســتان از یکم تیرماه تا پایان شهریورماه به مدت سه ماه 
نسبت به صرفه جویی، اصالح و ساماندهی مصرف انرژی اقدام می کنند.

وی به اقدامات انجام شده و در دست اجرای این سازمان جهت مدیریت بهینه مصرف انرژی اشاره 
کرد و افزود: سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان از ســال گذشته تاکنون با ایجاد قرارگاه 

صرفه جویی، نسبت به مدیریت بهینه مصرف انرژی اقدام کرده است.
معاون هماهنگ کننده ســپاه ســلمان سیســتان و بلوچســتان ادامه داد: تبیین 

راهکارهــای مدیریت مصرف انرژی و شــناخت فرهنــگ صرفه جویی در بین 
همکاران پاسدار و سربازان این ســازمان، برگزاری مراسم نت )نگهداری و 

تعمیرات تاسیسات آب و برق(، استفاده دستگاه های دیزل ژنراتور و لزوم 
رعایت و کاهش مصرف برق ادارات از جمله اقدامات مهم انجام شده 

توسط این سازمان است.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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خلیل عوض زاده 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان



با توجه به کاهش بارندگی ها در ســال گذشــته و افزایش مصرف برق، 
مدیریت مصرف و کنترل پیک بار در تابســتان سال 1401 بسیار حائز 
اهمیت بوده و در اولویت برنامه های شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
قرار دارد. در همین راستا طرح های کاهش پیک بار طبق ضوابط توانیر 

اجرا می شود. 
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در ســال 1400 رتبه دوم عملکرد 
برنامه های پاسخگویی بار شــرکت های توزیع گروه شماره 1 را کسب 
کرد کــه در بخش صنعتــی 382 مگاوات، در بخش کشــاورزی 310 
مگاوات، در بخش اداری 11 مگاوات و در بخش مولدهای خودتامین 16 
مگاوات کاهش بار غیرهمزمان را با پرداخت حدود 28 میلیارد تومان به 

همراه داشته است. 
در طرح هــای کاهش پیــک بار تمامی مشــترکین صنعتــی، اداری، 
کشاورزی و ایستگاه های CNG مطابق با ساعات تعیین شده در ضوابط با 
کاهش مصرف برق خود در برنامه های کاهش پیک مشارکت می کنند. 
به همین منظور طبق توافق صورت گرفته مابیــن وزارت نیرو و وزارت 
صمت، مشــترکین صنعتی داخل و خارج شهرک های صنعتی مطابق 
با برنامه از قبل تعیین شده هفته ای یک روز به مدت 24 ساعت موظف 
به کاهش بار خود به میزان 90درصد هستند که از طریق سامانه پایش 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان، مصرف این دســته از مشترکین 
پایش شــده و در صورت عدم همکاری، محدودیت بار برای آنها اعمال 
می شود. همچنین طبق مصوبه هیات وزیران مورخ 24 اردیبهشت ماه 
1401 همه دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق 
در ساعات اداری به میزان حداقل30% نســبت به مصرف دوره مشابه 
سال گذشته عمل کرده و در ساعات غیراداری به میزان60% با اولویت 

خاموش کــردن روشــنایی غیرضروری 

و ســامانه های سرمایشــی اقدام 
مشــترکین  همچنین  کنند. 

کشاورزی، ملزم به قطع برق 
الکتروپمپ چاه های آب به 
میزان 5 ساعت روزانه از 
ساعت 12 تا 17 هستند و 
بهای برق این مشترکین 
در سایر ساعات شبانه روز 
به صورت رایگان محاسبه 

می شود.
همچنین مشترکین اداری با 

مشارکت در طرح اینترنت اشیا، 
کنترل بار وســایل سرمایشی خود 

را با نصب سخت افزار مناسب روي مدار 
تغذیه آنها با قابلیــت قطع و وصل از راه دور در 

اختیار شرکت توزیع برق قرار مي دهند.
مشــترکین برق ایســتگاه هاي گاز طبیعي فشــرده 

CNG می توانند با کاهــش دیماند مصرفی خود 
در ساعات اوج بار شبکه برق حداقل به مدت 

2 ساعت در روز در محدوده ساعات 12 
تا 16 طرح تشــویقی مشارکت 

کنند. 

تابستان امسال در راستای مدیریت مصرف برق در استان صورت می گیرد:

اجرای طرح های کاهش 
پیک بار طبق ضوابط توانیر

حمید عالقمندان
 مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

در راستای اجرای مصوبات هیات محترم 
دولت در مورد کاهش پیک بار صنایع، 

اقدامات زیر انجام شده است:
 اطالع رســانی و هماهنگــی بــا مدیــر کل صمت 
استان، شرکت شــهرک های صنعتی اســتان، هیات 
امنای شــهرک های صنعتی و مدیران صنایع خارج از 

شهرک های صنعتی
 تعطیلی 24ساعته صنایع داخل شهرک های صنعتی 

در هفته با رعایت سهمیه از شنبه تا پنجشنبه
 کاهش قابل توجه بار برای صنایع خارج از شهرک های 

صنعتی و ثبت نام در طرح اوج بار یا 24ساعته
 اخذ تفاهم نامه برای همه مشــترکین واجد شرایط 

صنعتی
 پایــش برخط مشــترکین صنعتی داخــل و خارج 
شهرک های صنعتی و مدیریت بار در سطوح مختلف در 

صورت تخطی از پیک بار تعیین شده.

در راستای اجرای مصوبات هیات 
محترم دولت در خصوص مشترکین 

دارای چاه های آب کشاورزی 
اقدامات زیر انجام شده است:

     1- برگزاری جلسه با انجمن صنفی نمایندگان 
کشاورزان در هر شهرستان و تشریح شرایط اوج 

بار شبکه
     2- برگــزاری جلســه بــا جهاد کشــاورزی 
شهرســتان ها و تشــریح کامل طرح کاهش بار 

چاه های آب کشاورزی 
     3- شناسایی فیدرهای اختصاصی کشاورزی 
در خطوط توزیع و نصب سکســیونر قطع از راه 

دور در ساعات اوج بار 
     4- تجهیز تابلوهای مشــترکین کشاورزی به 
رله و شــنت جهت قطع از راه دور چاه های آب 

کشاورزی.

در راستای اجرای مصوبات 
هیات محترم دولت در ارتباط با 
ساختمان های عمومی اقدامات 

زیر انجام شده است:
 اطالع رســانی به همــه فرمانداری ها، 
ادارات و ســازمان ها در خصوص مصوبه 

هیات محترم دولت
 برگزاری جلســه با مدیــران ادارات و 

سازمان ها؛ به خصوص شهرداری ها
 بازدیــد از ادارات و کنترل میدانی طرح 

پایش مصرف ادارات
 برگزاری جلسه با ائمه جماعات مساجد 
و حســینیه های شهرســتان های استان 

اصفهان
 تهیه لیست ادارات پرمصرف و کم مصرف 

و اطالع رسانی به فرمانداری مربوطه.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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صنعت برق در ســال 1401 شــرایط دشواری پیش 
روی خود دارد. گرمای زودهنگام، کاهش کم ســابقه 
بارندگی در ســال آبی گذشــته و همچنین ماه های 
ابتدایی ســال جاری و درنتیجه کاهــش توان تولید 
نیروگاه های برق آبــی و افزایش قابل مالحظه مصرف 
برق توسط مشترکان، اهمیت مدیریت مصرف را بیش 
از گذشته نمایان کرده اســت. بدیهی است کالنشهر 
تبریز با بیش از یک میلیون مشــترک برق، نقش غیر 
قابل انکاری در مدیریت بار شبکه برق کشور دارد. در 
همین راستا با پیش بینی شرایط پیش آمده، برنامه های 
ویژه ای از سال های گذشــته در دستور کار قرار گرفته 
و به مرحله اجرا درآمده اســت. کارشناسان مدیریت 
مصرف و ضابطین برق شــرکت از ماه های پایانی سال 
1399 با شناسایی مراکز بزرگ صنعتی، تجاری، اداری 
و نظامی دارای مولدهای اضطــراری، مراجعه به این 
مراکز و مذاکره با مدیران انرژی و همراه ســازی آنان، 
فعالیت های مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار 

داده اند. 
توزیع برق تبریز در سال های گذشته موفق به تنظیم 
تفاهم نامه با مشــترکان برق صنعتی شده و همکاری 

مناسبی از ســوی صاحبان صنایع با این شرکت انجام 
شده اســت. بی شــک امضای تفاهم نامه با مشترکان 
بزرگی چون شرکت های تراکتورسازی، ایران خودرو و 
تغییر تاریخ تعطیالت تابستانی صنایع منجر به افزایش 

پایداری شبکه برق در کل کشور شده است.
 در کنار عموم فعالیت های شرکت با فرارسیدن فصل 
گرما و به دنبال مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده و 
الزام دستگاه های اجرایی به کاهش حداقل 50درصدی 
مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با کمک 
کارگــروه تخصصی، ضابطین برق ضمــن مراجعه به 
ادارات و ارائه آموزش ها و راهنمایی های الزم در جهت 
مصرف بهینه برق و کاهش مصــارف ادارات،گزارش 
عملکرد این دســته از مشــترکان را نیز به استانداری 

آذربایجان شرقی ارائه می کنند.
 در این میان برخی مســائل و مشــکالت، تالش های 
همــکاران برق تبریــز را در جهت پایداری شــبکه و 
برق رســانی با چالش مواجه کرده که غیــر قابل انکار 
است. سرقت سیم های مسی و استفاده از دستگاه های 
غیرمجاز تولید رمزارز دو چالش عمده شــرکت است 
که طی چند ســال اخیر، عالوه بر ایجــاد اختالل در 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

 کشف بیش از  10000دستگاه  رمزارز غیرمجاز 
از ابتدای سال 1398 تاکنون توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شبکه برق رسانی، شــرکت را متحمل هزینه بسیاری 
کرده اســت. از ابتدای ســال 1398 تا به امروز بیش 
از 10000ماینر غیرمجاز توســط کارشناســان این 
شرکت، شناسایی و با همراهی عوامل نیروی انتظامی 

جمع آوری شده که شایسته تقدیر است. 
همکاران شــرکت توزیع نیروی برق تبریز به صورت 
شبانه روزی برای تامین برق پایدار و مطمئن مشترکین 
عزیز تبریز، اسکو و آذرشهر در تالش هستند که عالوه 
بر این، دستاوردهای مهمی نیز طی چند سال اخیر رقم 
زده اند؛ جایگزینی شبکه هوایی سیم مسی با کابل های 
خودنگهدار که تاثیر قابل مالحظه ای در کاهش تلفات 
داشته اســت، جلب همکاری مشــترکین صنعتی و 
اداری، توســعه اتوماسیون شــبکه و ایجاد نقاط قابل 
کنترل از راه دور در پست های توزیع که منجر به کاهش 
زمان خاموشی های شــبکه شده، از دیگر فعالیت های 
مهم شرکت بوده است. طی ماه های اخیر در روشنایی 
معابر نیز اقدامات خوبی به عمل آمده که امیدواریم با 
مجموعه برنامه ریزی های انجام شده و همراهی مردم 
فهیم تبریز، اسکو و آذرشهر بتوانیم تابستان 1401 را 

بدون خاموشی سپری کنیم.

عباس حسامی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز



تیم توزیع برق کرمانشاه در دومین دوره مسابقات 
مهارت های شــغلی منطقه غرب و شمالغرب 
کشور در چهار رشته رتبه های برتر را کسب 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشــاه، این تیم 
در رشــته های احــداث و تبدیل کابل 
خودنگهــدار و نصب انشــعاب تکفاز و 

سه فاز رتبه های برتر را به دست آورد.
مهندس مــرادی، مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درباره 
این رقابت هــا اظهار داشــت: در این دوره 
از مســابقات که از ششم تا هشــتم خرداد به 
میزبانی شــرکت ما برگزار شد، هشت تیم شرکت 
توزیع برق از هفت استان شامل شرکت های توزیع برق 

کرمانشاه، کردستان، ایالم، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان 
در مرکز آموزش مهارت های فنی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به 

رقابت پرداختند. 
 در پایان به نفرات اول تا ســوم هــر تیم جوایزی اهدا شــد و در مجموع 100 
هدیه تقدیم شرکت کنندگان برتر شد. این هشت شرکت توزیع نیروی برق در 
مجموع به 38 میلیون نفر از جمعیت کشــور خدمات ارائه می کنند که استان 

کرمانشاه از این مقدار سهم 800 هزار مشترک را داراست.
 وی ادامه داد: در این مسابقات تیم توزیع برق کرمانشاه در رشته احداث کابل 
خودنگهدار اول شــد و آذربایجان شــرقی و زنجان دوم و سوم شدند. در رشته 
تبدیل کابل خودنگهدار تیم تبریــز در جایگاه اول قرار گرفت و کرمانشــاه و 
زنجان دوم و سوم شدند. تیم تبریز در رشته نصب انشعاب تک فاز رتبه اول این 
مسابقات شد و کرمانشاه و آذربایجان شــرقی نیز مقام دوم و سوم را به دست 
آوردند. کرمانشاه در رشته نصب انشعاب سه فاز نیز بی نصیب نبود و رتبه دوم را 
کسب کرد. در این رشته زنجان تیم اول شناخته شد و کردستان هم در جایگاه 

سوم قرار گرفت.

افتخارآفرینی توزیع برق کرمانشاه 
در مسابقات مهارت های شغلی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشاه گفت: 
برگزاری مسابقات مهارت های شــغلی موجب خودباوری و 

تقویت روحیه کارکنان صنعت برق می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، 
مهندس مرادی در حاشــیه برگزاری این رقابت ها اظهار 
داشت: استان کرمانشاه در این دور میزبان هشت شرکت 
توزیع به عنوان شرکت کننده و هشت شرکت توزیع نیز به 
عنوان داور بود و در مجموع حدود 40درصد از شــرکت های 

توزیع کشور در این مسابقات حاضر شدند.
وی گفت: تامین برق مشترکین بایســتی پایدار و باکیفیت باشد؛ به 

طوری که زمان و کیفیت جزو آیتم های تاثیرگذار در رابطه با رضایت مشترکین از شرکت 
توزیع برق است که در این راستا مسابقات مهارت های شغلی فرصت مناسبی برای همکاران 
صنعت برق در زمینه شکوفایی استعدادها و افزایش توانایی آنها در خدمت رسانی به مردم 
عزیز است. مرادی ادامه داد: برق یکی از عوامل توسعه و رفاه جامعه بوده و تمام پارامترهای 
زندگی مناسب به برق وابسته اســت و از این نظر برگزاری چنین مسابقاتی در طول سال 

موجب خودباوری و تقویت روحیه همکاران می شود.
وی افزود: تبادل تجربه در حین برگزاری مهارت های شغلی، بهترین دستاورد این مسابقات 
است و نحوه اجرای پروژه ها و رفع نواقص و انجام اقدامات مناسب باعث این تبادل می شود. 
در این مسابقات هشــت تیم در قالب کابل خودنگهدار و هشــت تیم نیز در قالب نصب 

انشعابات به رقابت پرداختند. 

برگزاری مسابقات مهارت های شغلی، 
خودباوری و تقویت روحیه کارکنان صنعت برق را به دنبال دارد

مهندس مرادی 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع برق استان 
لرستان؛ پیشرو در استفاده 

از مولدهای اضطراری در زمان 
پیک بار

سرپرست شــرکت توزیع برق اســتان لرستان 
از پیشرو بودن این شــرکت در بحث استفاده از 

مولدهای اضطراری در زمان پیک بار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان لرســتان، مهران امیری سرپرست 
این شــرکت با اعالم این خبر گفــت: مولدهای 
اضطراری بخشــی از بــرق مصرفــی را تامین 
خواهند کرد که در این راســتا دو دستگاه دیزل 
ژنراتــور موجود در ســاختمان حوزه ســتادی 
و ســاختمان مدیریت توزیع 2 بــرق خرم آباد 
راه اندازی شده اند. شرکت توزیع همواره در بحث 
استفاده از مولدهای اضطراری در زمان پیک بار 

پیشرو است.
 امیری همچنین اظهار داشــت: در این راســتا 
سایر ادارات استانی که دسترسی به مولد دارند، 
می توانند این روش را جهت مدیریت مصرف برق 
انجام داده و مولدهای موجود را وارد مدار کنند تا 

قسمتی از بار توسط این مولدها تامین شود.

ساخت دستگاه النچر )پرتاب کننده( توســط دانشگاه آزاد 
اسالمی شهرستان دورود

سرپرست شرکت توزیع برق استان لرستان 
از ســاخت دســتگاه النچر )پرتاب کننده( 
توسط دانشــگاه آزاد اســالمی شهرستان 
دورود به ســفارش دفتر مدیریــت بحران 

معاونت بهره برداری این شرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق 
اســتان لرســتان، مهندس مهران امیری با 
اعالم خبر فوق اظهار داشــت: در زمان های 
ســیالب و بحــران، عبــور ســیم از عرض 
رودخانه هــای طغیان کــرده به عنوان یک 
چالش برای شــرکت های توزیع برق است 
که در این راســتا شرکت توزیع برق لرستان 
در سال گذشته و جهت استفاده از پتانسیل 
مراکز دانشــگاهی و دانش بنیان، نســبت 
به ســاخت دســتگاه پرتاب کننده یا النچر، 
قراردادی را با دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
دورود منعقد کرد و اساتید و دانشجویان این 

مرکز برای طراحی و ساخت دستگاه مذکور 
اقدام کردند.

وی ادامه داد: دســتگاه مذکور قادر است تا 
400 متر سیم بکســل را پرتاب کند و با این 
کار زمینه عبور ســیم از عــرض رودخانه یا 

دره ها مهیا می شود.
سرپرست شرکت توزیع برق استان لرستان 
با اشــاره به روند ســاخت دســتگاه النچر 
اعالم کرد: پیشــرفت ساخت دستگاه النچر 
95درصد اســت که با تامین قطعات جزئی، 
این پروژه ظرف 15 روز آینده تکمیل و آماده 

آزمایش اولیه است.
الزم به ذکر است مهندس عبدالرضا حسینی 
مهر، معاون بهره برداری و دیســپاچینگ به 
همراه مدیر گروه مدیریــت بحران و پدافند 
غیرعامل از مراحل ســاخت این دســتگاه 

بازدید کردند.

سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق لرستان بیان کرد: 
ارزیابان شــرکت توانیر در خصوص نحوه برنامه ریزی و 
آمادگی برای عبور از اوج بار تابستان 1401، روزهای 23 
و 24 خردادماه ســال جاری، برنامه ها و اقدامات شرکت 
توزیع نیروی برق لرستان را مورد ارزیابی قرار دادند. در 
این راستا حوزه های بهره برداری و مدیریت مصرف مورد 

ارزیابی و بازدید میدانی قرار گرفتند.

مهندس امیری گفت: از نکات حائز اهمیت این ارزیابی، 
بازدید میدانی از بانک ها و ادارات و کنترل نحوه همکاری 
و کاهش مصرف آنها بود و متاســفانه بیشتر بانک ها در 
خصوص بهینه ســازی مصــرف برق همــکاری الزم را 

نداشتند.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان تصریح کرد: 
تذکرات الزم توســط همکاران ارزیاب توانیر به بانک ها 

داده شد و مقرر شد بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، 
مدیریت مصــرف برق، لیســت بانک هایی کــه برنامه 
خاموشــی ادارات و کاهش مصرف را رعایت نمی کنند، 

تهیه و نسبت به قطع برق آنها اقدام شود.
وی گفت: در مجموع ســایر برنامه هــا و عملیاتی که در 
حوزه بهره برداری و مشــترکین تعریف شــده بود مورد 

رضایت ارزیابان قرار گرفت.

 سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان خبر داد:

ارزیابی شرکت های توزیع نیروی برق استان 
توسط شرکت توانیر

مهران امیری، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع گفت: هدف از برگزاری 
مسابقات مهارت های شغلی، ایجاد فضا و شــرایط الزم برای حفظ نشاط کارکنان 

است.
در افتتاحیه دومین دوره از این مسابقات، مهندس حیدری تفرشی بیان 
کرد: رویکرد برگزاری این مسابقات به پیشینه درخور تقدیر برگزاری 
اولین دوره جشنواره مهارت های فنی چهار سال قبل در وزارت نیرو 
باز می گردد، اما این جشنواره سابقه ای چهل ساله در دنیا دارد. این 
فاز از مسابقه، سومین مرحله از دوره دوم مسابقات است که مرحله 
اول آن در استان مرکزی و قم با حضور هشت  شرکت و دور دوم نیز 
به میزبانی اهواز با شش شرکت برگزار شد. پس از پایان این دوره در 
کرمانشاه، مسابقات در دو منطقه دیگر کشور برگزار می شود و پس از 

پایان آن به صورت کشوری و یکپارچه برگزار خواهد شد.
او افزود: نگاه صنعت برق کشور در این باره، پیگیری این مسابقات در دو دوره 
قبلی و همچنین تمایل به ورود این تجارب به وزارت نیرو بوده و در این میان، نقاط 

ضعف و قوت مسابقات طی فرآیندی در وزارت نیرو نیز تجزیه و تحلیل شده است.

حیدری تفرشی در ادامه گفت: جامعه یکصدهزار نفری صنعت برق با توجه به مقابله با 
چالش های مالی و سختی کار و نیز همه گیری کرونا که  110 نفر از همکاران خود را از 
دست دادند، نیازمند محیط کاری مصمم و بانشاط و به تصویر کشیدن مهارت کاری 

خود است. 
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های توزیع برق تاکید کرد: اهداف 
جشنواره شــامل کشــف اســتعدادهای حرفه ای و ایجاد فرصت مناسب جهت 
شکوفایی مهارت ها، رقابت ســالم، شناسایی اهمیت آموزش مهارتی و نقش آن در 
توسعه فردی و سازمانی است. همچنین ایجاد ساز و کار الزم برای شرکت در صحنه 
رقابت های بین المللی و آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته و ایجاد، ترویج و ارتقای 

مهارت های حرفه ای و شناسایی کمبودها از دیگر اهداف این مسابقات است.
وی در پایان گفت: امســال با اســتفاده از تجربیات به دســت آمده از مســابقات 
مهارت های شغلی دوره قبل، ارزیابی به صورت سیستمی و نرم افزاری پیش رفت؛ 
طوری که داوران نظر خود را دادند، اما نتایج توســط سیستم جمع بندی و ارزیابی 
شد. همچنین داخل سیستم فضایی مهیا شده بود که هر شرکت کننده به صورت 

فردی نیز ارزیابی شده و از نتایج شخصی خود مطلع می شد.

ایجاد نشاط و انگیزه کارکنان صنعت برق، اصلی ترین هدف مسابقات است



مــل  عا یر مد
شــرکت توزیع نیروی 

بــرق اســتان زنجــان از امــکان 
بهره مندی مشترکان کشــاورزی از برق رایگان 

در صورت همکاری با این شرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام 

جوادی با اعالم اینکه کشــاورزان عزیز اســتان زنجان با عقد تفاهم نامه همکاری با 
مدیریت توزیع برق شهرستان خود می توانند از برق رایگان برخوردار شوند، گفت: استان زنجان 

بیش از 9 هزار مشترک برق کشــاورزی دارد که 23درصد از انرژی توزیع شده در استان را مصرف می کنند 
و این مشــترکان با عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع برق استان زنجان و تعدیل بار مصرفی خود در 5 ساعت اوج 

مصرف از 19 ساعت برق رایگان در روز برخوردار می شوند.
جوادی افزود: اســتفاده 19ســاعته از برق رایگان در ســاعات غیرپیک از نظر اقتصادی می توانند مشوق بسیار خوبی 

برای مشترکان کشاورزی باشد که به راحتی با جابجایی ســاعت مصرف خود پاداش همکاری دریافت کنند. امید است 
کشاورزان با در نظر گرفتن شرایط دشوار صنعت برق برای تأمین برق کشور در فصل تابستان همکاری الزم را با شرکت 

توزیع نیروی برق استان داشته باشند.
گفتنی است شرکت توانیر با صدور اطالعیه ای از رایگان شدن برق کشاورزان همکار در مدیریت مصرف برق خبر داد. در 

این اطالعیه آمده است: »به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق فصل تابستان 
امسال، امکان بهره مندی مشترکان محترم کشاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق فراهم شده است.
شرایط در نظر گرفته شده به گونه ای است که کشــاورزان محترم می توانند با عدم استفاده از برق چاه های کشاورزی به 

مدت 5 ساعت در بازه زمانی 11 تا 18 )که در تفاهم نامه همکاری درج می شود( و انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از 
برق رایگان در مابقی ساعات شبانه روز استفاده کنند.

یادآور می شود عدم آبیاری در ساعات گرم روز، یکی از اصول علمی کشاورزی نیز محسوب می شود؛ چراکه 
در این ساعات به دلیل گرمای هوا و تبخیر بسیار آب، ضمن اتالف منابع آب و انرژی، به گیاهان 

نیز آسیب می رسد.
از این رو کشاورزان محترم در سراســر کشور می توانند از طریق تماس 

با شماره تلفن 121 و کســب اطالعات بیشتر، ضمن انعقاد 
تفاهم نامه همکاری و رعایت شرایط تفاهم نامه، 

از بــرق رایگان در ماه هــای خرداد 
تــا شــهریور بهره مند 

شوند.« 

مــل  عا یر مد
شــرکت توزیع نیروی 

برق اســتان زنجــان از اختصاص 
پاداش به مشــترکانی خانگی که الگوی مصرف 

را رعایت کرده و نسبت به سال پیش مصرف خود را کاهش 
دهند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی با اعالم 
اینکه خوشــبختانه بیش از 70درصد مشترکان استان زنجان الگوی مصرف را رعایت می کنند، 

گفت: این مشــترکان می توانند با کاهش هر کیلووا ت ساعت مصرف خود نسبت به سال  پیش تا 500 تومان 
پاداش دریافت کنند.

شرکت توانیر اطالعیه ای در این  باره منتشر کرده که در آن آمده است:
 »به اطالع می  رساند به منظور ایجاد زمینه مشارکت مشترکین صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای 

برق صرفه جویی شده به ایشان، مشــترکین بخش خانگی که الگوی  مصرف را در ماه های گرم سال )خرداد تا 
شهریور( رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش 

تا مبلغ 500 تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. مبلغ پاداش در هر صورتحساب برق 
درج و از بهای برق مصرفی کم می شود.«

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، استفاده از اپلیکیشن کاربردی »برق من« را آسان ترین راه  
برای دسترســی به میزان مصرف عنوان کرد و افزود: مشــترکان برق می توانند با نصب این نرم افزار به راحتی 

تمامی خدمات برق ازجمله دریافت و پرداخت قبض برق و صورتحساب کارکرد برق خود را دریافت کرده و نیز 
به راحتی میزان مصرف خود در دوره های مختلف را پایش کنند.

مشترکان برق استان زنجان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان به نشــانی www.zedc.ir نرم افزار برق من را دانلود و 

روی گوشــی تلفــن همــراه )اندرویــد و ای.او.اس( خود نصب 
کنند. همچنین ســامانه اینترنتی برق من به نشانی 

www.bargheman.com نیز برای 
دریافت خدمات در دسترس 

مشترکان است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

تعرفه برق کشاورزان همکار 
در مدیریت مصرف برق 

رایگان شد 
پیام جوادی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان زنجان:

مشترکان برق خانگی 

با کاهش مصرف پاداش می گیرند

به مناسبت هفته مدیریت مصرف برپا شد:

میزخدمت شرکت توزیع نیروی برق در آیین های نمازجمعه شهرستان های استان 
زنجان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از برگزاری میزهای خدمت این شرکت در آیین های عبادی 

سیاسی نمازجمعه سراسر شهرستان های استان زنجان با هدف ارائه خدمات و رسیدگی به مطالبات مردمی 

ف و کاهش مصرف 
خبرداد و گفت: پاسخگویی به سواالت شهروندان پیرامون نحوه رعایت الگوی مصر

انرژی، تشریح وضعیت تولید و توزیع برق در کشور از مهمترین مسایلی بود که توسط مراجعان مطرح و 

توسط کارشناسان توزیع برق زنجان پاسخ داده شد.

ن و با هدف پیشگیری از سرقت تجهیزات شبكه توزیع برق:
با مشارکت فرماندهی انتظامی استا

رزمایش گشت تلفیقی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار شد

رزمایش فراگیر گشت تلفیقی پیشگیری از سرقت تجهیزات شبكه برق و دفاع از مقر 

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به همت دفتر حراست و امورمحرمانه 

ن و پایگاه مقاومت 
ت، با مشارکت فرماندهی انتظامی استا

این شرک

بسیج شهید تجلی توزیع برق استان زنجان برگزار شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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یــش  ما ز ر
فراگیر گشت تلفیقی 

پیشگیری از ســرقت تجهیزات 
شبکه برق و دفاع از مقر شرکت توزیع نیروی 

برق استان زنجان به همت دفتر حراست و امور محرمانه 
این شرکت، با مشــارکت فرماندهی انتظامی استان و پایگاه مقاومت 

بسیج شهید تجلی توزیع برق استان زنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مرتضی محمدی، مدیر دفتر 

حراست و امور محرمانه این شــرکت با اشاره به لزوم حفظ سرمایه های فیزیکی گفت: کاهش 
هزینه های نگهداری، تعمیــرات و افزایش بهره وری از اهداف برگــزاری این رزمایش بود که 

خوشبختانه با موفقیت در تمامی شهرستان های استان برگزار شد.
 محمدی اضافه کرد: در این رزمایش که از ساعت 23 چهارشنبه 25خرداد تا ساعت4 بامداد 

26خرداد برگزار شــد، شــش اکیپ  تلفیقی از نیروهای شــرکت توزیع و نیروهای انتظامی 
شهرستان زنجان و 15 اکیپ تلفیقی از سایر شهرستان ها با گشت زنی، شبکه های توزیع برق 

سطح استان را پایش کردند.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از انجام رزمایش 

دفاع از مقر همزمان با رزمایش گشت تلفیقی در امورهای برق استان خبر داد و افزود: با 
حضور نیروهای نگهبانی و اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید تجلی شرکت 

توزیع برق استان در محل ســاختمان های ستادی و انبارهای 
توزیع برق اســتان زنجان جهت حفــظ آمادگی و 

افزایش کارایی و هماهنگی، رزمایش و 
دوره کوتاه مدت دفاع از مقر 

برگزار شد.

آیین تجلیل از 
افتخارآفرین  همکاران 

مســابقات  دوره  دومیــن  در 
مهارت های شغلی شرکت های توزیع برق غرب 

و شمال غرب کشــور با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، در این آیین، پیام 
جوادی، مدیرعامل این شــرکت با اعالم اینکه برگزاری رقابت هــای اینچنینی ضمن باال بردن 

روحیه فعالیت تیمی موجب ارتقای سطح آمادگی تالشگران صنعت برق خواهد شد، گفت: افزایش سرعت 
نیروهای عملیاتی به هنگام وقوع حوادث، باال رفتن سطح تمرکز و دقت در اجرای ماموریت ها و رعایت افزون تر 

ایمنی در هنگام کار از مهم ترین دســتاوردهای برگزاری چنین مسابقاتی است و خوشبختانه نیروهای کارآمد 
توزیع برق اســتان زنجان با تکیه بر توان باال و مهارت های ویژه توانستند رتبه های برتر این مسابقات را در سطح 

منطقه غرب و شمال غرب که از سرآمدان صنعت برق کشور هستند ازآن خود کنند که این دستاورد، برگ زرین 
دیگری بر دفتر افتخارات خانواده بزرگ توزیع برق استان افزود.

پیام جوادی اضافه کرد: حضور در هر رقابتی عالوه بر کسب افتخار و نتیجه، دستاوردی بزرگتر به نام تجربه را به 
همراه دارد و باید این تجربیات در مسیر خدمت رسانی باکیفیت تر به مشترکان به کار گرفته شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان تاکید کرد: خوشبختانه در این شرکت از نظر نیروی انسانی کارآمد در 
سطح باالیی هستیم و باید تجربیات این نیروهای ارزشمند در اختیار جوانانی که به این خانواده اضافه می شوند، 

قرار گیرد و امید است بتوانیم با ایجاد زیرساخت های الزم، گام های بزرگی در پرورش نیروهای کاربلد برداریم.
 دومین دوره این مسابقات هفته نخســت خردادماه به میزبانی کرمانشاه و با حضور استان های کردستان، 

ایالم، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، اردبیل و توزیع برق تبریز در مرکز آموزش مهارت های 
فنی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برگزار شد و تیم های اعزامی استان 

زنجان در رشته نصب انشعاب 3فاز مشترکین، رتبه نخست، در رشته 
تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف، رتبه 

دوم و همچنین رشته احداث کابل خودنگهدار 
فشار ضعیف، رتبه ســوم را از آن 

خود کردند.

با مشارکت فرماندهی انتظامی 

ن و با هدف پیشگیری از سرقت 
استا

تجهیزات شبكه توزیع برق:

رزمایش گشت تلفیقی 

شرکت توزیع نیروی برق 

استان زنجان برگزار شد

رزمایش بزرگ مدیریت 

ب و برق استان 
مصرف آ

زنجان آغاز شد

آیین آغاز رزمایش بزرگ 

ب و برق 
مدیریت مصرف آ

با حضور فرماندهی تیپ 

انصارالمهدی)عج(، معاون امور 

هماهنگی استاندار زنجان و 

ب و برق 
مدیران صنعت آ

استان زنجان همزمان با 

 و با حضور 
سراسر کشور

وبیناری سردار سالمی 

فرمانده کل سپاه و 

مهندس محرابیان 

وزیر نیرو آغاز 

شد.

اصالح و بهسازی

2 کیلومتر از شبكه های
275 

 توزیع برق روستایی استان زنجان

افتخارآفرینان

 توزیع برق زنجان 

تجلیل شدند
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برنامه ریزی  معاون 
و مهندسی شرکت توزیع برق 

اســتان زنجان از اصالح و بهسازی بیش 
از 150 کیلومتر از شــبکه های توزیع روستایی استان 

زنجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان زنجان، داود 

دولتیاری با اشــاره به اجرای ایــن پروژه ها در قالب طرح بهارســتان گفت: طرح جهادی 
بهسازی شبکه های برق روستایی موسوم به »بهارستان« براساس مصوبه شورای اسالمی مبنی بر 

توسعه و بهسازی شبکه های برق روستایی از محل اعتبارات توانیر و از سال 1400 آغاز و تاکنون 
150 کیلومتر از شبکه های توزیع برق روستایی استان زنجان اصالح و بهینه سازی شده اند.

دولتیاری افزود: رفع افت ولتاژ، احداث 40کیلومتر شــبکه جدید، اصالح 190کیلومتر شــبکه 
توزیع، نصب 2963 اصلــه تیر جدید و جابجایــی 502 اصله تیر، نصب 3037 دســتگاه چراغ 

روشنایی و نصب 16 دستگاه ترانسفورماتور از اقداماتی است که در این طرح اجرا شده است.
معاون برنامه ریزی و مهندسی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اجرای طرح بهارستان را 

گامی بزرگ در راستای محرومیت زدایی و خدمت رســانی به روستاها عنوان کرد و افزود: از 919 
روستای استان زنجان 903 روســتا از نعمت برق برخوردارند و شرکت توزیع نیروی برق استان 

زنجان یکی از شرکت های سرآمد در برق رسانی به مناطق روستایی است.
گفتنی است در طرح بهارستان تاکنون شــبکه 185 روستای استان اصالح 

و بهسازی شده و براســاس برنامه عملیاتی سال 1401 اصالح و 
بهینه سازی شبکه 165 روستای دیگر در حال انجام 

است و براســاس پیش بینی این طرح تا 
پایان 1403 به اتمام خواهد 

رسید. 



سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: به دنبال 
مشکالت دریافت  شــده در خصوص ضعف ولتاژهای متعدد در 

حوزه شهرستان کالله، که ناشی از سرقت های بی رویه طی یک سال 
اخیر بود، با برگزاری مانور دوروزه شبکه های برق سرقت شده ترمیم شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، سیداحمد 
موسوی، سرپرست این شرکت گفت: با بررســی و برنامه ریزی های صورت گرفته در 

ابتدای سال پس از تامین لوازم و تجهیزات با اســتفاده از ظرفیت نیروهای شرکت توزیع 
نیروی برق در یک اقدام جهادی با بسیج همکاران سطح استان، بیش از 33کیلومتر از شبکه های 

برق ترمیم یافت که با ترمیم و بهسازی، پایداری شبکه نیز افزایش می یابد.
وی با اشاره به تشکیل 15اکیپ از 15 امور اجرایی شهرســتان های استان و مدیران و کارشناسان ستادی 

افزود: با اعزام وسایل نقلیه مورد نیاز؛ ازجمله باالبر و سایر لوازم و تجهیزات طی چند روز اخیر که اوج فعالیت در 
روزهای 19و 20 خرداد رقم خورد، اشکاالت رفع شد و برق نقاط مختلف شهرستان تقویت شد.

موســوی اضافه کرد: در طول این مانور شــبانه روزی 2880 نفرســاعت کار و 33کیلومتر شبکه سازی صورت 
پذیرفت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اســتان گفت: از مشترکین گرامی درخواست می شود با مدیریت 
مصرف برق، خدمتگزاران خود را بیش از پیش یاری رسانند تا بتوانیم در خدمات رسانی مطلوب 

انجام وظیفه کنیم.
 موسوی در پایان از مردم فهیم گلستان خواست در صورت برخورد با افراد سارق سودجو 

که با ســرقت ســیم های برق، رفاه مردم منطقه را در این ایام گرم تحت الشعاع 
قرارمی دهند، مــوارد را به پلیس 110 یا اتفاقات شــبکه 121 و شــماره 

شبکه های مجازی و پیام رســان دفتر حراست )09032900819( و 
تلفن ثابت 32240602-017 اطالع رسانی کنند.

کشف 44 دستگاه ماینر در 
شهرستان رامیان و بخش فندرسک

به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیــع نیروي برق گلســتان، طي دریافت 
گزارش های مردمی و رصد نیروهای اطالعاتی و انتظامی و بازرسي هاي صورت گرفته 

با محوریت شناســایي برق هاي غیرمجاز و بیت کوین، در شهرســتان رامیان 44دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

موسوی، سرپرست شرکت توزیع برق گلستان در این باره گفت: دستگاه های استخراج رمزارز از عوامل 
مصرف بی رویه برق در این روزهاست. با عنایت به اینکه تامین برق مورد نیاز مشترکین عزیز استان گلستان 

برای این شرکت اهمیت باالیی دارد و با توجه به دســتورالعمل هاي ارسالی از سوی شرکت توانیر و وزارت نیرو، 
فعالیت کلیه مراکز استخراج رمزارزها ممنوع بوده و با خاطیان برخورد خواهد شد.

 وی اضافه کرد: از هم استانی های عزیز تقاضا داریم چنانچه از مراکز استخراج رمزارزها اطالعاتی دارند، این مراکز را به دفتر 
حراست یا از طریق اپلیکیشن »برق من« اطالع رسانی کنند و از جوایز ارزشمند آن برخوردار شوند.

سرپرست شــرکت توزیع نیروي برق گلستان گذري هم بر جلســه مقابله با مراکز اســتخراج رمزارزها زد و گفت: نیروهای 
اطالعاتی و انتظامی و دستگاه قضایی همچون گذشته کمک رســان مجموعه صنعت برق در کشف و برخورد با مراکز 

اســتخراج رمزارز بوده و با افرادي که در این زمینه فعالیت دارند، برخورد قانونی می شود و اموال مکشوفه ثبت و 
ضبط و مراحل قانوني طي خواهد شد.

موسوی افزود: اطالعات مشترکیني که از طریق داده کاوي شرکت توزیع نیروي برق استان مشکوک به 
استخراج رمزارز یا استفاده از برق غیرمجاز هستند، توسط پلیس امنیت اقتصادي رصد مي شود.

افزایش سه برابری مصرف 
برق و ضرورت مدیریت مصرف

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلســتان از افزایش سه برابری 
مصرف برق در استان، در مقایسه با روز های عادی سال خبر داد.

ســیداحمد موســوی در این باره گفت: بار پایــه در روز های عــادی، حداکثر 
400مگاوات اســت، اما امروز به 1086مگاوات رسیده اســت. امروز با مدیریتی که 

شد، خوشبختانه خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم، اما در ادامه با توجه به اینکه تولید و 
مصرف ما تراز نیست، برای پایداری برق، مدیریت مصرف، ضروری است.

وی با بیان اینکه نقطه امید ما مردم هســتند، افزود:80درصد مشــترکان شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان، مشترکان خانگی هستند که70درصد برق استان را مصرف می کنند.

این مقام مسئول اظهار داشــت: به ازای هر کیلووات مصرف کمتر از الگو، 500تومان تخفیف شامل حال 
مشترکان می شود. مشترکان خانگی با مدیریت مصرف، سرویس منظم لوازم برقی، تنظیم وسایل 

سرمایشی روی دمای رفاه )24 تا 26 درجه( و استفاده نکردن لوازم برقی پرمصرف در ساعات 
اوج، می توانند در پایداری برق کمک کنند.

موسوی افزود: برق چاه های کشــاورزی نیز اگر روزی پنج ســاعت در ساعات اوج 
مصرف خاموش باشــد، رایگان خواهــد بود و شــهرک های صنعتی هم باید 

هفته ای یــک روز تعطیل باشــند. ادارات نیز مکلف هســتند با کاهش 
30درصدی مصرف برق در ساعات اداری و 60درصدی در ساعات 

غیراداری در این امر مشــارکت کنند و در غیر این صورت برق 
آنها قطع می شود.

اخبار شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

مانور ترمیم شبکه برق سرقت شده 
در کالله برگزار شد

دیدار سرپرست شرکت توزیع نیروي برق 
گلستان با شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه استان

سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلســتان گفت: در فصل گرما مشترکین گرامي در 
صرفه جویي برق در استان مشارکت کنند.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان، سید احمد موسوي در 
دیدار با رئیس شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه استان و امامان جمعه سراسر استان طي 
سخناني با اشــاره به تاکیدهای مکرر آموزه هاي دیني در قرآن و احادیث در مورد پرهیز 
از اســراف و لزوم اعتدال و میانه روي در امور گفت: مصرف برق کشور طي سال هاي اخیر 
مسیر صعودي داشــته و در حال حاضر میزان مصرف ما از میزان تولید نیروگاه هایمان 

پیش افتاده و این موجب مدیریت اضطراري بار در سطح کشور شده است.
وي با تاکید بر نقش ائمه جمعه به عنوان مشــعل داران هدایت در سطح جامعه، خواستار 
مساعدت ایشان در راستاي توسعه و تثبیت فرهنگ مدیریت مصرف بیش از گذشته شد.

موسوي اضافه کرد: از ائمه جمعه و جماعات مي خواهیم به کمک مجموعه برق بیایند و 
با اشاعه مدیریت مصرف برق توسط هم استاني هاي عزیز، از تریبون هاي نماز جمعه، این 

دستگاه خدمات رسان را یاري کنند.
وي در پایان افزود: از مشــترکان محترم تقاضا داریم در ساعت اوج مصرف )12 تا 17( با 
قرار دادن درجه اســپیلت روي درجه 24 تــا 26 و کولرهاي گازي روي 
دور متوسط صنعت برق را همچون سنوات گذشته یاري کنند تا همه 

هم استاني هاي گرامي از نعمت برق برخوردار شوند.
سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان از همکاري ادارات در 
مدیریت مصرف برق نیز گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، 
ساعات کار ادارات کاهش یافته و ادارات موظف شده اند در 
ساعات اداري 30درصد و در ساعات غیراداري 60درصد 

مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.
در ادامه حجت االســالم والمسلمین کیایي رئیس 
شوراي سیاســتگذاري ائمه جمعه استان گفت: 
بي شــک خدمات مجموعه برق بــراي مردم 
غیر قابل انکار اســت و ائمه جمعه بیش از 
پیش جهت گذر از تابستان امسال همراه 
و یاري رسان این مجموعه جهت خدمت 
بهتــر به مــردم خواهند بــود و تاکید ما به 
ائمه محترم جمعه این اســت که اطالع رساني 
کامل جهت تشویق مشترکین به صرفه جویي در 

مصرف آب و برق داشته باشند.

سیداحمد موسوی 
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
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با نامگذاری هفتــه دوم تیرماه به نــام هفته مدیریت 
مصرف بــرق ، برنامه های گســترده فرهنگ ســازی 
مصرف بهینه برق در سطح اســتان یزد  برنامه ریزی و 
اجرا شد. نخستین روز از این هفته به صنعت اختصاص 
یافت و مراجعه به صنایع برتــر و دیدار با ائمه جماعات 
از برنامه های این روز مشــخص شد. برگزاری نشست 
با کشاورزان در شهرســتان ابرکوه، هرات و مروست و 
دیدار مدیرعامل با رییس اصناف از برنامه های روز دوم 
و نامگــذاری به عنوان اصناف و کشــاورزان و مدیریت 

مصرف تعیین شده است.
افکار عمومی، رسانه و مدیریت مصرف برق با برگزاری 
نشست خبری با اصحاب رسانه در روز سوم مورد توجه 
قرار گرفت و مفاهیم مدیریت مصرف در این روز تبیین  

گردید
برگزاری نشســت بــا ادارات اســتان در روز چهارم و 
برگــزاری رویداد ملــی ریورس پیچ بــا موضوع جلب 
مشارکت مشترکین خانگی و تجاری  در پنجمین روز 
از این هفته به موضــوع پژوهش و مدیریت مصرف می 

باشد.

خانواده، کودکان و مدیریت مصرف برق 
برگزاری جشــن های طنز با حضور گروه 
هــای هنــری در پارک ها و تــور بازدید 
فرزندان همکار از تولیــد وتوزیع برق در 

ششمین روز انجام خواهد شد.
حضــور مدیرعامــل  ومدیــران بــرق 
شهرســتان ها در نماز جمعه و سخنرانی 
در خطبــه های نماز با اهمیــت دادن به 
جایگاه ائمه جماعات به موضوع مدیریت 
مصرف برق ، بــه عنوان آخرین روز از این 
هفته در جدول برنامه های این هفته قرار 

گرفت. 

برخی از اقدامات شاخص  شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد در جهت مدیریت مصرف برق و 

تامین برق پایدار  : 
  کاهش ســاعت کار ادارات با هماهنگی استانداری 
محترم و الزام ادارات به کاهش 3۰درصد مصرف برق در 
ساعات اداری و کاهش 6۰ درصد در ساعات غیر اداری  

  تعدیل روشنایی معابر 
  برنامه در دســت اقدام تعویض ۲۰۰ 
هزار دســتگاه چراغ گازی به ال ای دی 
در کل اســتان با هزینه ای بالغ بر 5۰۰ 

میلیارد تومان 
  انعقاد تفاهم نامه همکاری با صنایع و 
کشاورزان و پرداخت پاداش های مربوطه 

طبق برنامه ابالغ شده 
  انعقاد تفاهم نامه با بسیج ادارات  جهت 
اســتفاده از ظرفیت بسیج برای کنترل و 

پایش مصرف برق ادارات
  رزمایش صرفه جویی در مصرف آب و برق از اول تیر 
تا پایان شهریور با همکاری سپاه، وزارت کشور و وزارت 

نیرو
  برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری و دانش 

آموزی با عنوان » فردای روشن «
  برگزاری جشــنواره آب ، برق ، زندگــی ویژه روابط 
عمومی ادارات به منظور اســتفاده از ظرفیت فرهنگ 

سازی روابط عمومی ادارات

در راستای مدیریت پیک بار 

هفته مدیریت مصرف برق در استان یزد برگزار شد

علی جم، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان یزد

محمد سلیمانی
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال  استان کرمان:

آغاز رزمایش مشترک طرح نظارت میداني مدیریت مصرف 
آب و برق دستگاه هاي خدماتي در شمال استان کرمان

ظهــر  از  پیــش 
اول  چهارشــنبه 
رزمایــش  تیرمــاه، 
طــرح  مشــترک 
»صرفه جویی مصرف 
آب و بــرق« بــه نام 
امام  مبارک حضرت 
رضا علیه السالم آغاز 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان، 

رزمایش مشــترک صرفه جویی مصرف آب و برق 
متبرک به نام حضرت امام رضــا)ع( با حضور وزیر 
نیرو، فرمانده کل سپاه و جمعی از مقامات کشوری 
و لشــکری به صورت ارتباط ویدئویی با شرکت ها و 

رده های استانی در سراسر کشور آغاز شد.
این مراسم در شمال استان کرمان با حضور سردار 
نظری، جانشــین ســپاه ثاراهلل و مدیــران عامل 
شــرکت های توزیع برق شــمال، جنــوب و دیگر 
مدیران صنعت آب و برق اســتان در محل ســپاه 

ثاراهلل استان کرمان برگزار شد.
به گفته محمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شمال استان، این رزمایش در راستای تحقق 
فرامین فرمانده معظم کل قوا مبنی بر صرفه جویی 
به عنوان یک  سیاســت در متن خطوط اساســی 

برنامه های کالن کشور اجرا می شود.
وی اجــرای اقدامــات موثر در کاهــش مصرف، 
کمک به پایداری شــبکه آب و برق از جمله روشن 
کردن مولدهای برق اضطراری، حداقل اســتفاده 

از سیستم های سرمایشی و روشنایی، استفاده از نور 
طبیعی، عدم نورپردازی و روشن کردن محوطه، 

مدیریت مصرف آب و ممنوعیت استفاده از آب 
شرب در فضای سبز و... را از جمله اقدامات 

اجرایی در طول اجرای این طرح سه ماهه 
ذکر کرد و گفت: این رزمایش در مرحله 
اول برای تمام اماکن و ساختمان های 
وزارت نیرو، وزارت کشــور و رده های 
سپاه و بسیج و در مراحل بعدی برای 

سایر ادارات و نهادها برگزار می شود.

برگزاری جلسه افتتاحیه 
ارزیابی عملكرد شرکت 
توزیع برق شمال کرمان 

در گذر از پیک بار 
تابستان 1401

سه شــنبه 31خردادماه با حضــور ناظرین عالی 
شرکت توانیر، جلســه افتتاحیه ارزیابی عملکرد 
و آمادگی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
در گذر از پیک بار تابستان 1401 در محل مرکز 

پایش این شرکت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق شمال اســتان کرمان، در این جلسه محمد 
سلیمانی، مدیرعامل شــرکت توزیع برق شمال 
اســتان کرمان با ارائــه گــزارش فعالیت های 
انجام شــده در خصوص مدیریت پیک بار گفت: 
برنامه هــای اجرایی مدیریت پیــک بار 1401 و 
گذر از اوج مصرف در شــرکت توزیع برق شمال 

استان تا به امروز دقیقاً اجرا شده است.
ســپس محمد محســنی معــاون بهره برداری 
و دیســپاچینگ شــرکت به تشــریح برنامه ها 
و اقدامات شــرکت توزیع برق شــمال اســتان 

پرداخت.
در ادامه خودســیانی و عســکری، ناظران عالی 
شــرکت توانیر نیز برنامه بازدید خود در دو روز 
جاری را جهــت ارزیابی از مراکــز پایش و 121 
و دیســپاچینگ، زیرســاخت ها و ســامانه های 
اطالع رسانی و پاســخگویی، عملکرد برنامه های 
کاهش بار وزارت صمت، پیشــرفت برنامه های 

هوشمندسازی و رویت پذیری بیان کردند.
 ناظران عالی شــرکت توانیر بــه منظور ارزیابی 
آمادگی شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان جهت عبور از اوج بار تابستان 1401 در 
روزهای 31خرداد و اول تیرماه سال جاری 
در محل شــرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان حضور داشتند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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مهندس احسان رحیمی 
مدیرعامل شرکت »نیروپرداز انرژی«

رسالت اصلی شرکت نیروپرداز انرژی؛

ارائه خدمت به مشتریان 
 EPC با پشتوانه 35ساله پیمانکاری

احسان رحیمی،  مدیرعامل شرکت
شرکت نیروپرداز انرژی به عنوان 

یکی از شرکت های معتبر در زمینه 
مشاوره، طراحی و تامین تجهیزات 

برقی، خدمت به مشتریان را رسالت 
اصلی خود می داند. این شرکت با اتکا بر 

کارکنان توانمند خود به عنوان منبعی سرشار 
از پویایی قابلیت های علمی و فنی آنها با تکیه 

بر سوابق درخشان عملکرد خود 
و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط 
کار، ارتقا و تعالی روزافزون 

را وجهه همت خود قرار 
داده و خلق ارزش 

برای مشتریان و سایر 
ذینفعان را جوهره 
تمامی فعالیت های 

خود می داند.

معرفی شرکت نیروپرداز انرژی
شرکت نیروپرداز انرژی با بهره گیری از نیروهای متخصص 
و کارآمد و همچنین تکیه بر تجربه حدود 35ســاله مدیران 
مجموعه به عنوان یکی از پیمانکاران EPC فعال در زمینه 
برق، اتوماســیون، ابزار دقیق و... از ســال1389 پا به عرصه 

ظهور گذاشته و در اندک زمانی با یاری پروردگار متعال 
توانسته کارنامه درخشــانی از جمله در زمینه های 

زیر از خود بر جای بگذارد.
  امکان سنجی و برآورد نیازها

  مدیران ارشد متعهد
  طراحی حرفه ای برمبنای نیازها

  تیم اجرایی کارآزموده
  مشاورین اقتصادی متخصص

  آنالیزهای مالی نموداری
خدمات این شــرکت همــواره مبتنی بــر رعایت 

اســتانداردهای به روز مهندســی، کاهــش هزینه های 
مشتریان و پایبندی به برنامه های قراردادی بوده است.

   پیمانکار EPC فعال در زمینه اتوماسیون برق و 
ابزار دقیق 

هدف اصلی نیروپرداز انرژی از ابتدای تأسیس، ارائه خدمات 
و محصوالت با باالتریــن کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن 
بوده که همواره مد نظر قرار دادن این اهداف از سوی مدیران 

و پرسنل موجب حفظ و افزایش اعتبار مجموعه شده است.

ماموریت ما: 
شرکت نیروپرداز انرژی به عنوان یکی از شــرکت های معتبر در زمینه مشاوره، 
طراحــی و تامین تجهیزات برقی، خدمت به مشــتریان را رســالت اصلی خود 
می داند. این شــرکت با اتکا بر کارکنان توانمند خود به عنوان منبعی سرشــار 
از پویایی قابلیت های علمی و فنی آنها با تکیه بر سوابق درخشان عملکرد خود 
و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط کار، ارتقا و تعالی روزافزون را وجهه همت خود 
قرار داده و خلق ارزش برای مشــتریان و سایر ذینفعان را جوهره تمامی 

فعالیت های خود می داند. شرکت نیروپرداز انرژی مصمم است با:
1 ایجاد ارزش و وفاداری به منظور کسب و افزایش رضایت مشتری
2 ارائه خدمــات باکیفیت و تحویل به موقع در راســتای افزایش 

رضایت مشتری
3 تولید محصوالت مطابق با استانداردهای تعریف شده و حفظ و 

بهبود کیفیت
4 ایجاد ظرفیت های جدید برای تولید محصوالت مورد نیاز فوق

5 همکاری و تعامل مستمر با شرکت های معتبر دنیا
6 توســعه آگاهی عمومی، دانش و ارتقای ســطح فنــاوری در حوزه های 

فعالیت شرکت به  منظور دستیابی به آخرین نوآوری
۷ قرار گرفتن در بین پنج شرکت برتر در زمینه تامین تجهیزات

روند بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی را تحقق ببخشد.

محصوالت و خدمات شرکت 
نیروپرداز انرژی

1  ساخت تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف 
 تأمیــن تمامی تجهیــزات قدرت برق در ســطوح 
مختلف ولتاژ فشار ضعیف و فشــار متوسط شامل انواع 
 ACB. MCCB. Motorized.( کلیدهای قــدرت
VCB. SF6. …( کنتاکتور، بوشینگ و مقره، مبدل، 

خازن و... 

2 مهندسی 
شــرکت نیروپــرداز انرژی بــا توجه به اســاس به هم 
آمیختگــی دانش و تجربــه در بهره گیــری از تجارب 
ســال ها تالش و تجربــه کارشناســان و متخصصان 
طراحی، مهندسی و مشاوره خود در پروژه های متعدد با 
بهره گیری از بازخوردهای دریافتی قادر به ارئه خدمات 
زیر در قالب طراحی، مهندسی، مشاوره و آموزش خواهد 

بود.

3 تأمین تجهیزات 
نیروپرداز انرژی چندین دهه تجربــه و تالش خود را با 
دانش روز در مــورد تحــوالت و نوآوری های محصول 
ترکیب می کند تا محصــوالت و خدماتی مثال زدنی به 
متخصصــان بخش های صنعتی ارائه دهــد. تیم فنی و 
فــروش آگاه نیروپرداز انــرژی در تمامی مراحل تأمین 
تجهیزات از مشــاوره تا تحویل به مشتری سعی در ارائه 
تجهیزات و محصوالتی منطبق با نیازهای مشــتری و 

دانش روز دارند.
تجهیزات زیر توسط شــرکت نیروپرداز انرژی 

تأمین می شود:
 انواع ترانســفورماتورهای قدرت و دیزل ژنراتور در 

توان های مختلف
 تمامی تجهیزات قدرت برق در سطوح مختلف ولتاژ 
فشار ضعیف و فشار متوسط شامل انواع کلیدهای قدرت 
 .ACB. MCCB. Motorized. VCB. SF6(

…( کنتاکتور، بوشینگ و مقره، مبدل، خازن و... . 
 تمامی تجهیزات فرمان شامل انواع رله ها، کنتاکتور، 
سوییچ ها، کنترل کننده ها، PLC، نمایشگرها، تایمرها، 

ثبات ها و... .
 تجهیــزات اندازه گیــری شــامل انــواع میترها، 

ترانس های ولتاژ و جریان، ترانسدیوسر و... .
مطــرح   برندهــای  بــا  حفاظتــی  رله هــای   
 SIEMENS. ABB. Schneider Electric.(

)GE
 انواع تابلوهای برق در سطوح مختلف ولتاژ متناسب 
با نوع کاربری تحت لیســانس برندهــای مطرح دنیا و 

Type Test دارای
-کلیه تجهیزات برقی جهت عملیات اجرایی شامل سیم 

و کابل، باسداکت، سینی و نردبان کابل، انواع چراغ و... .

4 اجرا 
 انجام تمامــی مراحل ســاخت و همچنین اعمال 

تغییرات انواع تابلوهای برق در اورهال
 نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برقی و ابزار دقیق 
ازجمله ترانسفورماتورهای قدرت، مولدهای برق، انواع 

تابلوهای برق، موتورها، گیج ها، سنسورها و... .
 انجام تمامی تست های روتین روی تجهیزات برقی 
و اندازه گیری و تمامی تجهیــزات حفاظتی، رله ها و... با 

دستگاه های پیشرفته و مطابق با استاندارد.
 اخذ تایپ تســت جهت تجهیزات برقــی نمونه از 

آزمایشگاه های داخلی و خارجی مرجع.
 انجام کلیــه امور اجرایــی برق در صنایع شــامل 
سینی و لدرکاری، اجرای کاندوییت، کابل کشی، نصب 
باســداکت، نصب تجهیزات، سیستم ارت و صاعقه گیر، 

مدارات روشنایی، سیستم حفاظت کاتدیک و... .
 عیب یابی و رفع نواقص سیســتم های برقی با صدور 

گواهی گارانتی
 تعمیر و نگهداری و بهره برداری.

چشم انداز ما: 
شــرکت نیروپرداز انرژی مصمم 

اســت با اتکا بر دانش و تجربه، بهبود 
مستمر کمی و کیفی، تولید محصوالت و 
ضمانت و مدیریت بر پروژه های شغلی و 
توسعه بازار صنعتی را در راستای جلب 

رضایت مشتریان و ذینفعان خود 
تحقق بخشد.

استراتژی: 
سرمایه  مدیریت  سیســتم  بهبود 

انســانی )آمــوزش، دانــش و مهارت، 
انگیزشی(

توســعه صــادرات و همــکاری دوجانبه با 
تولیدکنندگان، تجهیزات برقی )فناوری و تامین 
مواد مصرفی و سایر موضوعات( در کشورهای 

مختلف با تاکید بر کشــور ما به عنوان 
تجهیزات  تولیدکننده  بزرگترین 

برقی.

احداث خــط لولــه نفت و فــرآورده 
نایین

NPECO | نیروپرداز انرژی
12 مرداد 1399

نیروپرداز انرژی. واحد فنی و مهندسی
در این پروژه شــرکت نیروپــرداز انرژی با 
به کارگیری کادر تخصصي و اجرایي خود و 
در اختیار داشتن فضای تولیدی و استفاده 
از ماشــین آالت و امکانات بــه روز صنعت 
تابلوســازی برق، بخش پیمانکاری برق و 
ابزار دقیق و ساخت تابلو برق های این پروژه 

را مانند همیشه با موفقیت به انجام رساند.
  کارفرما: 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تحویل داده شد.

  زمینه های فعالیت:
پیمانکاری برق و ابزار دقیق

سازنده تابلوهای برق
تامین تجهیزات

مشاوره فنی
نظارت بر ساخت تجهیزات

تأمین اعتبارات و وجوه الزم.
در این پروژه شــرکت نیروپــرداز انرژی با 
به کارگیری کادر تخصصي و اجرایي خود و 
در اختیار داشتن فضای تولیدی و استفاده 
از ماشــین آالت و امکانات بــه روز صنعت 
تابلوســازی برق، بخش پیمانکاری برق و 
ابزار دقیق و ساخت تابلو برق های این پروژه 

را مانند همیشه با موفقیت به انجام رساند.

نام پــروژه: احداث خــط لوله نفت و 
فرآورده نایین- کاشان- ری

  کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران

  پیمانکار اصلی: شرکت دانیال پترو
  پیمانکار بــرق و ابزار دقیق: شــرکت 

نیروپرداز انرژی 
  سازنده تابلوهای برق: شرکت نیروپرداز 

انرژی

  سخن کارفرما
خدمات شرکت نیروپرداز انرژی در اجرای 
این بخش از پروژه همواره مبتنی بر رعایت 
اســتانداردهای به روز مهندســی، کاهش 
هزینه های کارفرما و پایبندی به برنامه های 
قــراردادی بوده اســت. از ایــن بابت مایه 
خرسندی اســت که در پروژه های آتی این 
شرکت به عنوان یکی از گزینه های اصلی در 

راس امور قرار گیرد.

احداث تصفیه خانــه فاضالب غرب 
تهران

12 مرداد 1399
در این پروژه شــرکت نیروپــرداز انرژی با 
به کارگیری کادر تخصصي و اجرایی خود و 
در اختیار داشتن فضای تولیدی و استفاده 
از ماشــین آالت و امکانات بــه روز صنعت 
تابلوســازی برق، بخش پیمانکاری برق و 
ابزار دقیق و ساخت تابلو برق های این پروژه 

را مانند همیشه با موفقیت به انجام رساند.
  کارفرما: 

شرکت فاضالب تهران
تحویل داده شد.

  زمینه های فعالیت:
پیمانکاری برق و ابزار دقیق

سازنده تابلوهای برق
تامین تجهیزات

مشاوره فنی
نظارت بر ساخت تجهیزات

تأمین اعتبارات و وجوه الزم.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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ارزش ها: 
صداقــت، روحیــه کار تیمــی، 

سختکوشی، نوآوری و خالقیت،  رعایت 
صداقت و عدالت در رفتار با ارباب رجوع،  
پرهیز و مقابله با زمینه های ایجاد رانت، 

حفظ اسرار ســازمان، حفظ حقوق 
و کرامــت انســانی و عدالت 

اجتماعی.



در این پروژه شرکت نیروپرداز انرژی با به کارگیری 
کادر تخصصي و اجرایي خود و در اختیار داشــتن 
فضای تولیدی و استفاده از ماشین آالت و امکانات 
به روز صنعت تابلوســازی برق، بخش پیمانکاری 
برق و ابزار دقیق و ساخت تابلو برق های این پروژه 

را مانند همیشه با موفقیت به انجام رساند.

نام پــروژه: احــداث تصفیه خانه فاضالب 
غرب تهران

تامین کننده منابع مالی: بانک توسعه اسالمی
  کارفرما: شرکت فاضالب تهران

  مشاور: گروه مشارکت پارس  آب تدبیر )پات( 
IGIP و

  پیمانکار اصلی: گروه بین المللی کوزو )شرکت 
کوزو توپلو کونوت انشات(

  پیمانکار برق و ابزار دقیق: شــرکت نیروپرداز 
انرژی

  سازنده تابلوهای برق: شرکت نیروپرداز انرژی

  سخن کارفرما
خدمــات شــرکت نیروپــرداز انــرژی در اجرای 
این بخش از پــروژه همــواره مبتنی بــر رعایت 
استانداردهای به روز مهندسی، کاهش هزینه های 
کارفرمــا و پایبنــدی بــه برنامه های قــراردادی 
بوده اســت. از این بابت مایه خرســندی است که 
در پروژه های آتی این شــرکت به عنــوان یکی از 

گزینه های اصلی در راس امور قرار گیرد.

احــداث تصفیه خانــه فاضالب چرم شــهر 
ورامین

نیروپرداز انرژی 
احداث تصفیه خانه فاضالب چرم شهر ورامین

نیروپرداز انرژی. واحد فنی و مهندسی
شرکت آب و فاضالب ورامین

  زمینه های فعالیت:
پیمانکاری برق و ابزار دقیق

سازنده تابلوهای برق
تامین تجهیزات

مشاوره فنی
نظارت بر ساخت تجهیزات

تأمین اعتبارات و وجوه الزم.

نام پــروژه: احــداث تصفیه خانه فاضالب 
چرم شهر ورامین

کارفرما: شرکت آب و فاضالب ورامین
پیمانکار اصلی: شرکت شرق سازه کویر

پیمانکار برق و ابزار دقیق: شرکت نیروپرداز انرژی

نــام پــروژه: طــرح ارتقــای تصفیه خانــه 
فاضالب شــهری زابل. نیروپرداز انرژی | 

NPECO
  کارفرمــا: آب و فاضالب اســتان سیســتان و 

بلوچستان
  زمینه های فعالیت:

    پیمانکاری برق و ابزار دقیق
    سازنده تابلوهای برق

    تامین تجهیزات
    مشاوره فنی

    نظارت بر ساخت تجهیزات
    تأمین اعتبارات و وجوه الزم.

نــام پــروژه: طــرح ارتقــای تصفیه خانــه 

فاضالب شهری زابل
  کارفرمــا: آب و فاضالب اســتان سیســتان و 

بلوچستان
  مشاور: شرکت مهندسی سرو آب

پیمانکار اصلی: شرکت شرق سازه کویر
پیمانکار برق و ابزار دقیق: شرکت نیروپرداز انرژی

- احداث ترمینال نفتی T26 بندر شــهید رجایی 
نیروپرداز انرژی 

شرکت انبار نفت کیش
- زمینه های فعالیت:

    پیمانکاری برق و ابزار دقیق
    سازنده تابلوهای برق

    تامین تجهیزات
    مشاوره فنی

    نظارت بر ساخت تجهیزات
    تأمین اعتبارات و وجوه الزم.

 T26 نام پــروژه: احــداث ترمینــال نفتی
بندر شهید رجایی

  کارفرما: شرکت انبار نفت کیش
  پیمانکار اصلی: شرکت پترو آموت پویا

  پیمانکار برق و ابزار دقیق: شــرکت نیروپرداز 
انرژی

  سازنده تابلوهای برق: شرکت نیروپرداز انرژی
  احداث خط لوله نفت و فرآورده نایین نیروپرداز 

   احداث خط لوله نفت و فرآورده نایین 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

  زمینه های فعالیت:
    پیمانکاری برق و ابزار دقیق

    سازنده تابلوهای برق
    تامین تجهیزات

    مشاوره فنی
    نظارت بر ساخت تجهیزات

    تأمین اعتبارات و وجوه الزم.

نام پروژه: احداث خط لوله نفت و فرآورده 
نایین- کاشان- ری

  کارفرما: شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران

  پیمانکار اصلی: شرکت دانیال پترو
  پیمانکار برق و ابزار دقیق: شــرکت نیروپرداز 

انرژی
  سازنده تابلوهای برق: شرکت نیروپرداز انرژی

  دپارتمان مهندسی و آموزش
بخش اطالعات مهندسی و مقاالت آموزشی

شــرکت نیروپرداز انرژی با توجه به اساس به هم 
آمیختگی دانش و تجربــه در بهره گیری از تجارب 
ســال ها تالش و تجربه کارشناسان و متخصصان 
طراحی، مهندسی و مشــاوره خود، در پروژه های 
متعدد با بهره گیری از بازخوردهای دریافتی قادر به 
ارئه خدمات نوین مهندسی، ارائه مقاالت و آموزش 

خواهد بود.

ارائه اطالعات مهندسی
ارائه مقاالت آموزشی

دوره های آموزش و ارزیابی
نحوه مشارکت در قراردادها

مشاورین اقتصادی متخصص
آنالیزهای مالی نموداری.

چشم انداز:
دستیابی به اقتدار ملی و احترام جهانی با خلق اولین ها و بهترین 
ها در ارائه محصول و خدمات با رشد اقتصادی و از طریق تحول و 

توسعه زیر بنایی در صنعت و انرژی.

ماموریت:
شــرکت نیرو پرداز انرژی مصمم است با تکیه بر دانش وتجربه 
بهبود مستمر کمی و کیفی خدمات را با لبخند نشات گرفته از 

رضایت مشتری به ارمغان آورد.

ارزش ها:
ما معتقدیم ایستادن برقله چشــم انداز با پایبندی بر اصول و 

ارزش های زیر میسر است.
 همت وتالش و کوشش خستگی ناپذیر جهت تحقق رضایت 

مشتری
 توسعه فردی وگروهی و سازمانی

 ایمنی وسالمت کارکنان وحفظ و صیانت از محیط زیست
 خودباوری،اعتماد به نفس،عزت نفس

 گشاده رویی و رعایت ادب و احترام با همکاران و مشتری
 رشد دانایی و توانایی فردی و سازمانی

 وفای به عهد،مسئولیت پذیری،نظم،آراستگی و آرامش
 شایسته ساالری و ایجاد زمینه های رشد با فرصت های برابر

 همبستگی،همفکری،همکاری،جامع نگری
 انتقاد پذیری و پاسخگویی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401

دوره جدید-  شماره دهم 
تیر ماه 1401
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ی  د ال ی فــو له هــا لو لیــد  تو
آبرســانی بــه روش اســپیرال 
بــه ســایز 24 الــی 100 اینــچ 
اولین و بزرگتریــن تولید کننده 
انواع لوله های فــوالدی نفت، گاز 
)ســرویس ترش و غیــر ترش(، 
 )Casing( پتروشیمی، جداره چاه
و مجهز بــه کارخانجات پوشــش، 
3LPE، FBE ، PU ، 3LPPT




