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سد مخز ني سر ني  د ر استان هر مز گان

ســاختگاه ســد مخزني ســرني در اســتان هرمزگان و در 
حدفاصــل 146 كيلومتــری بندرعبــاس، 34 كيلومتــري 
جنوب شرقي شهر ميناب و در 6 كيلومتری شرق روستای 
كهوردان واقع شده اســت. و بر روی رودخانه سرني، جزء 
حوضه آبریز خليج فارس و دریای عمان محســوب شــده، 

از قلل رشــته كوه بشــاگرد سرچشــمه گرفته و به دریاي 
عمان مي ریزد. و دسترســی به كارگاه طــرح از طریق جاده 
آسفالته بندرعباسـ  مينابـ  جاسک و سپس از طریق راه 
دسترســي احداث شــده به طول تقریبــی12 كيلومتر به 

كارگاه سد مي باشد.

  برنامه ریزی تامين بخشی از نياز شرب منطقه به مقدار 12 ميليون متر مکعب در سال
  حفظ تعادل سفره آب زیرزمينی و محيط زیست با تامين 4.3 ميليون متر مکعب در سال

ظرفيت طراحی : 2 مترمکعب در ثانيه 

دبی خط انتقال : 1 مترمکعب بر ثانيه 
طول خط انتقال : 38 كيلومتر 

 GRP قطر و نوع لوله : 1 متر ؛
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شرح جلد:
تصویــر روی جلــد متعلــق به مهــدی نریمــان فرمانــده گردان 
کمیــل )در فیلم پرواز در شــب(  درحال بخشــیدن قمقمه آب 
خود به اســیر عراقی اســت که روایت واقعی از بخشــش او در 

اوج تشنگی می باشد.

ما ز باالییم و باال می رویم                            ما ز دریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم          ما ز بی جاییم و بی جا می رویم

دیوان شمس

وزیر نیرو با بیان ایــن كه حذف قبوض كاغذي 
منجــر به افزایش نرخ تعرفه ها نشــده اســت 
خواستار انعکاس موارد احتمالي از این حیث به 
وزارت نیرو شد و گفت: جز آنچه مصوب و مقرر 
است هیچ رقم دیگري دریافت نمي شود، ممکن 
است در جایي اشتباهي صورت گیرد كه آن هم 

بررسي و برطرف مي شود.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو 
)پاون(، »رضا اردكانیان«  با اشــاره به رشد 12 
برابري در بخش برق در كشور از ابتداي انقالب 
تاكنون اظهار داشت: یکي از بهره مندي ها از این 
ظرفیت آن است كه جوامع شهري و روستایي ما 
از حیث دسترسي به برق در بخش باالي جدول 

دسترسي ها در دنیا قرار دارند.
وي افزود: 52 هزار و 983 روستا در این 4 دهه 
به برق دسترسي پیدا كردند كه ساالنه 1300 

روستا را شامل مي شود .
وزیر نیرو تصریح كرد: تردید ندارم كه مشــکل 
برق رساني به تعداد معدود روستاهاي كم خانوار 
ما هم به زودي برطرف شــود و تالش مي شود 
كه در این دولت جشــن تکمیل برق رساني به 

روستاهاي كشور برگزار شود.
اردكانیــان با بیــان این كه بخــش عمده اي از 
صادرات غیر نفتي كشور مربوط به بخش انرژي 
و آب و برق بوده اســت، تاكید كرد: باید قیمت 
انرژي را واقعي كرد كه تولید كنندگان داخلي از 
یارانه موجود در این بخش بتوانند استفاده كنند.

وزیر نیــرو همچنین درباره چالــش امروز در 
بخش هاي آب و برق و دیگر منابع گفت: چنانچه 

به عادات و رفتارهاي مناســب تر مصرف روي 
آوریم مي توانیــم از همه این منابع نه تنها براي 
جمعیت فعلي كه به مراتب بیشــتر از این هم 
برنامه و توســعه پایدار داشته باشیم و مشکلي 

هم نباشد.
وي خاطرنشان كرد: نگاه به موضوع قیمت و این 
كه با این ابزار مي شود مصرف را كنترل كرد، در 
دراز مدت جوابگو نیست؛ وقتي عادات صحیح 
مصرفي داشته باشــیم به نظر مي آید مي توان 
تمکن اقشــار و ســطوح مختلف بهره مندي به 
شــرایط مالــي را دیده و الگــوي مصرف براي 

قیمت ها داشته باشیم.
اردكانیان افزود: این قیمت بنا به الگوي مصرف 
باید معقول باشــد و وقتي از این الگو باالتر رفت 
افــرادي كه بیشــتر مصرف كنند بیشــتر هم 

خواهند پرداخت.
وزیر نیرو ادامه داد: در تابســتان گذشته نه به 
ســبب فاصله گرفتن از خشکسالي و سدهایي 
كه تولید برق مي كنند كه به جهت سطح باالي 
مفاهمه با مصرف كنندگان و همکاري آنها چه 
در بخش خانگــي و تجاري كه صنعت، معدن و 
كشاورزي توانستیم 3800 مگاوات در اوج بار را 
كاهش دهیم بــدون این كه عرضه انرژي ما كم 

شده باشد.
اردكانیــان با اشــاره به صرفه جویــي 5 هزار 
مگاواتي معادل ساخت یك نیروگاه در كشور در 
این برهه زماني گفت: دستگاه هاي سرمایشي 
حدود 21 هزار مگاوات از 58 هزار مگاوات را به 
خود اختصــاص مي دادند كه مصرف كنندگان 

مداراي مناسبي كردند.
وي دربــاره تولید بــرق هســته اي هم گفت: 
سازمان انرژي اتمي متولي این موضوع است. با 
بهره برداري یك نیروگاه هزار مگاواتي ظرفیت 
نصب شده نیروگاهي كشــور 82 هزار و 908 
مگاوات اســت كه دو واحد نیروگاه اتمي دیگر 

هم در دست ساخت قرار دارد.
اردكانیان همچنین با بیان این كه از نظر ظرفیت 
نصب شده در زمســتان هیچ مشکلي نداریم، 
گفت: این شــب ها آنچه مقداري ایجاد دغدغه 
مي كند ســرماي هوا و افزایــش مصرف گاز در 
بخش خانگي و تجاري است كه امید است مردم 

برای كاهش مصرف همراهي كنند .
وي درباره پیمان همکاري اقتصادي اوراسیا هم 
با اشــاره به عضویت پنج كشور در زمان حاضر 
در این پیمــان گفت: مبادالت این كشــورها 
شــامل تعرفه نیســت و مانند یك منطقه آزاد 
تجاري عمل مي كنند و از چندي قبل بررســي 
درخواست كشــورهایي كه مي خواهند به این 

موافقت نامه ملحق شوند هم آغاز شده است.
اردكانیان افزود: تاكنون از 40 درخواست، دو تا 
سه كشــور كه یکي از آن ها ایران است پذیرفته 
شــده اند كه مراحل قانوني آن هنوز طي نشده 

است.
وزیر نیرو گفت: بیش از 500 قلم از محصوالت 
ایراني در این بازار برخي با تعرفه صفر و برخي با 
تعرفه مخفف قابل عرضه است و كشورهاي عضو 
هم با 360 قلم مي توانند به بازار ما دسترســي 

پیدا كنند.

حذف قبوض كاغذي منجر به 
افزايش تعرفه ها نشده است

وزیر نیرو در گفت و گو با رادیو اقتصاد:

 افزایش قیمت برای کنترل مصرف در دراز مدت 
جوابگو نیست



ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

براســاس گزارش روابط عمومی شــركت ماردتخصصی تولید نیروی برق حرارتی - در 
راســتای تامین برق پایدار و مطمئن بــرای دوره اوج مصرف ســال 98 مجموعا 3251 
مگاوات به ظرفیت تولید برق كشــور اضافه شــد كه این مهم با احــداث 15 واحد جدید 
نیروگاهی و افزایش توان عملی و رفع محدودیت هــای واحدهای قدیمی به میزان 564 

مگاوات صورت پذیرفته است.
حداكثر نیاز مصرف برق كشــور در سال جاری با رشدی به میزان 1%  به 57681 مگاوات 
رسید كه بدون اعمال خاموشی و با حفظ میزان صادرات تعهد شده به كشورهای همسایه 

ســپری گردید. در این میان نیروگاه های حرارتی با ظرفیت تولید همزمان در لحظه پیك 
به میزان 46،366 مگاوات )معادل با 80.6% نیاز مصرف(، بیشترین سهم را در تامین برق 

پایدار كشور به خود اختصاص دادند.
توسعه تولید انرژی الکتریکی ســهم موثری در رونق اقتصادی و صنعتی كشور و افزایش 
اشتغال دارد. بر همین اساس شركت تولید نیروی برق حرارتی نیز با هدف گذاری افزایش 
ســاالنه 4 تا 5 درصد ظرفیت تولید برق، اهداف مندرج در برنامه های توســعه اقتصادی 
كشــور را دنبال می نماید كه نقش تاثیرگذاری در توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به 
همراه خواهد داشت.در این راســتا حدودا 2000 نفر به صورت مســتقیم و  به طور غیر 
مســتقیم برای 10،000 نفر با ا اجرای كامل برنامه های شركت در سالجاری مشغول به 

كار می شوند. 
بخش عمده ای از تجهیزات نیروگاهــی با تالش صنعت گران داخلــی تولید می گردد. 
همچنین با ابتکار و تالش شــركت های داخلی در پیك بار ســال 1398، مجموعاً 567 
مگاوات از طریق روش های ارتقاء توان عملــی و رفع محدودیت های تولید در واحدهای 
نیروگاهی موجود كشور به ظرفیت تولید برق كشــور افزوده گردیده كه عالوه بر كاهش 

هزینه های سرمایه گذاری، حداكثر بهره وری عوامل تولید را به همراه داشته است.
همچنین طی دو ســال اخیر  تولید قطعات مورد نیاز نیروگاه های حرارتی برای تعمیرات 

در داخل كشور موجب صرفه جویی ارزی بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال شده است.
برنامه های پیش بینی شده توســط شــركت تولید نیروی برق حرارتی برای تامین برق 
پایــدار در دوره اوج مصرف برق ســال 1399 این شــركت عبارتند از انجــام تعمیرات 
واحدهای نیروگاهی بــه 97 هزار مگاوات، افزایش ظرفیت تولیــد برق حرارتی به میزان 
3926 مگاوات )شــامل طرح های افزایش توان عملی و رفع محدودیت های نیروگاه های 

موجود به میزان 440 مگاوات و  نیز احداث واحدهای جدید به میزان 3486 مگاوات(.

نقش       
 د  

براســاس آمارهــای EIA آمریکا، ایــران در بین ده كشــور برتر دنیــا از منظر ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی قرار دارد. درحال حاضر ظرفیت نیروگاهی تولید برق كشور 82515 

مگاوات اســت كه از این میزان بیش از 80 درصد، معــادل 66454 مگاوات نیروگاه های 
حرارتی مشتمل نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل تركیبی می باشند.
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398



در چرخه بومی ســازی صنعت سدسازی كشور در سال 
1390

  دریافت لوح تقدیــر از رئیس بنیاد ملــی نخبگان به 
منظور كســب رتبه دوم اختراع در جشنواره بین المللی 

خوارزمی
 »پژوهشگر برگزیده شركت توسعه منابع آب و نیروی 

ایران در طرح های جنوب و جنوب غرب در سال 86«
  برنده مــدال طال از ســازمان جهانــي مالکیت هاي 
فکري)WIPO( با عنوان برترین مخترع جوان در سال 

 2009
 برگزیــده بیســت و دومین جشــنواره بیــن المللي 

خوارزمی در سال 1387 با رتبه دوم اختراع
  و موارد متعدد دیگر...

آیــا شــرکت اخیــراً موفق بــه  ابداع، نــوآوری و یــا ثبت 
اختراع تازه ای در حوزه فعالیتی خود داشــته اســت؟ 
در صــورت تمایــل گزارشــی از پــروژه های اخیــر و آتی 

شرکت نیز ارائه نمایید.
شركت ســراج ابزار همانگونه كه از لوگوی آن پیداست، 
دائماً بدنبال پرســش، مشکل و مسئله اســت، تا با حل 
آنها باری از دوش كارفرمایان بــردارد و هم به افتخارات 
قبلي خــود اضافه نمایــد. یکی از دســتاوردهای اخیر 
شــركت، نهایی شدن ســاخت دســتگاه انحراف سنج 
)Inclinometer( است كه با حمایت شركت توسعه 
منابع آب و نیروي ایــران و تالش همــکاران عزیزم در 
شركت به مرحله اي رســید كه قادر اســت با برندهای 
خارجی رقابت كند. یکی دیگر از دستاوردهای شركت در 
سال های اخیر طراحي و ساخت پاندول مستقیم متمركز 
بود كه قادر اســت جابجایي افقي ترازهاي مختلف بدنه 
ســدهاي بتني را تنها از یك ایســتگاه اندازه گیري كند 
كه عالوه بر حذف ایســتگاه ها و اطاقك هــاي پاندول، 
جابجایي تعداد زیادي از نقــاط را مي توان با این پاندول 
اندازه گیري نمود. عــالوه بر موارد ذكر شــده، در حال 
حاضر بخش تحقیق و توســعه شــركت در حال بررسی 
و امکان سنجی تولید سنســورهای تار مرتعش در ایران 
اســت كه عمده ترین و كاربردي ترین سنسور در ساخت 

ابزاردقیق ژئوتکنیکی محسوب مي گردد.
جنــاب آقــای مهنــدس ســراج تــا کنــون در راســتای 
دســتیابی بــه اهداف خــود با چــه موانع و مشــکالتی 
مواجه شــده اید؟چه ســازمان و ارگانهایی مــی توانند 

شما را در این جهت یاری رسانند؟
پیش از این، بــازار ابزاردقیق ژئوتکنیکــي در ایران در 
انحصار چند شــركت خارجي بود كــه طبیعتاً مخالف 
رقیب جدید آنهم از نوع داخلي بودنــد، بنابراین برخي 
از آنها با نفــوذ در برخي مراجع تصمیم گیري و اســناد 
مناقصه  بعضي پروژه ها كه مشــاوران ضعیفي داشــتند، 
توانســتند شــروط غیر قانوني همانند »ابزاردقیق باید 
ساخت كشورهاي اروپاي غربي و آمریکاي شمالي باشد« 
را بگنجانند كه این شــرط مانع از حضور این شركت در 
خیلي از پروژه ها شــد كه با اعتراض این شــركت از یك 
سو و عملکرد بسیار خوب این شــركت در پروژه هاي در 
دست اجرا از ســوي دیگر و سیاست هاي كشور در جهت 
حمایت از تولیدات ایراني، ســبب شــده این مانع بسیار 

بزرگ تا حدودي از ســر راه این شــركت برداشته شود. 
متاســفانه این مشکل به شــکل هاي دیگر همچنان این 
شــركت را آزار مي دهد و بعضاً كارفرمایان و مشــاوران 
تحت امــر شــركت هاي خارجي با گنجاندن شــروطي 
مضحك كــه كمترین تاثیری در كیفیت كار نداشــته و 
صرفا  بهانه ای برای حذف سایر شركت های كارآمد می 
باشد، سعي در خدمت رساني به اربابان خود را دارند كه 
به لطف خداوند متعال و جایگاهي كه شركت سراج ابزار 
نزد كارفرمایان محترم پیدا كــرده، این مانع هم در حال 
كوچك شدن است. مشــکل دیگري كه اكثر شركت ها با 
آن درگیر هستند، این است كه انجام هر كار اقتصادي یا 
تولیدی در كشور ما با موانع قانونی و غیر قانونی زیادی از 
سوی برخي ادارات روبرو مي شود كه براي خودكفا بودن، 
خود را شریك بنگاه هاي اقتصادي مي دانند. یکي از این 
ادارات، سازمان تامین اجتماعي است كه جدیداً بر اساس 
تبصره یا بندي براي فروش كاال خصوصاً كاالهاي ایراني 
درخواست بیمه دارد! و شــركت هاي تولیدي را جریمه 
مي كند و چون قرارداد این شركت و شركت هاي همکار 
به گونه اي است كه بخش قابل توجهي از كاركرد سالیانه 

مربوط به فروش تجهیزات مي شــود، این موضوع یکي از 
چالش هاي  بزرگ این شــركت ها محسوب مي شود. به 
عنوان مثال در یــك قرارداد كه بیــش از 80 درصد آن 
فروش تجهیــزات و مابقي نصــب و راه اندازي اســت، 
ســازمان تامین اجتماعي براي كل مبلغ آن بیمه در نظر 
مي گیرد! كه با توجه به واریــز بیمه براي كارگران بخش 
تولید، كسر بیمه بابت فروش محصوالت منطقي به نظر 
نمي رسد و آســیب بزرگي براي شــركت هاي تولیدي 
محســوب مي گردد و به نظر مي رسد اگر ارتقاي صنعت، 

تولید و اشــتغال در كشــور یك دغدغه است كه هست، 
نیاز است نهادهاي نظارتي همانند مجلس محترم در این 
خصوص پررنگ تر وارد شوند و قوانین اینگونه اي را بروز 

یا اصالح نمایند.
آیــا بــه منظــور بســط و گســترش فعالیــت هــای خود 
تمایل به اعطا نمایندگی در سراســر کشــور را دارید؟ 
درصــورت امــکان شــرایط اخــذ نمایندگــی را توضیح 

دهید.
صنعت ابزاردقیق ژئوتکنیکی بازار بزرگ و همگانی ندارد 
و در داخل كشــور هر كارفرمایی نیاز بــه این تجهیزات 
داشته باشــد، می تواند مســتقیماً از شــركت مربوطه 
خریداری نماید، ولی با توجه به گسترش پروژه ها، شاید 
در آینده در برخي اســتانها دفتر اجرایــی دایر گردد كه 
فعاًل با توجه به پراكندگي پروژه هاي این شركت، اجراي 

چنین برنامه اي در دستور كار نیست.
نظــر بــه اینکــه شــما در شــمار تولیدکننــدگان ممتاز 
داخلــی قرارداریــد و بــا عنایــت به شــعار ســال جاری 
تحــت عنــوان »رونــق تولیــد« ونیــز حمایــت از تولید 
و کاالی داخلــی، بــه چــه میــزان در زمینــه اشــتغال و 

کارآفرینی گام برداشته اید؟
شــركت ســراج ابزار حدود 10 سال اســت كه فعالیت 

رســمی خود را شــروع كرده و به لطف خداوند متعال، 
هرساله رشد بســیار مناسبی نســبت به قبل داشته و 
در حال حاضر بدلیل شــناخت بهتر كارفرمایان از این 
شركت و تجربه باالی همکاران، روند رشد افزون تر شده 
و با توجه به شعارهاي ارزشمند سال، در چند سال اخیر 
و رویکرد بســیار مثبت كشــور به تولیدات داخلی، این 
شركت نیز تالش فراواني نموده تا در راستاي شعارهاي 
تدوین شــده، محصوالت خود را به لحاظ كمي و كیفي 
ارتقا دهد تا حداقل بتواند در این بخش كوچك، كمکي 
به صنعت كشــور عزیزمان نماید. منتهي موضوعي كه 
جا دارد اینجا بیان شــود، لزوم اصالح یا تصویب برخي 
قوانین متناســب با شعارهای بســیار ارزشمند هرسال 
است تا مســیر را براي تحقق آن هموار نماید، به عنوان 
مثال در ســال حمایت از كاالی ایرانی)ســال گذشته( 
كــه همه ارگان های دولتی شــعار ســال را بر ســر در 
ساختمان ها، سایت ها، ســربرگ ها و .... چسبانده بودند 
و موظــف به اجــراي آن بودند، مدیریــت محترم وقت 
آب منطقه ای گیالن، تأمین ابزاردقیق ســد شفارود را 

جنــاب آقــای مهنــدس ســراج باتوجــه بــه پیشــینه 
درخشــان خــود و شــرکت، تاکنــون بــه چــه میــزان از 

اهدافتان دست یافته اید؟
با ســالم خدمت جنابعالی و همه خواننــدگان محترم 
نشــریه برقاب و با تشــکر فراوان بابت ایــن فرصت، در 
خصوص این ســوال باید عرض كنم، شركت سراج ابزار 
با توجه به تجربه و توان تیم فني خود، اهدافی را از ابتدا 
ترسیم نمود كه در حال حاضر به لحاظ پیشرفت فنی و 
ارتقای تولیدات، مي توان ادعا نمود به اهداف پیش بیني 
شده رسیده است و شاید در برخی موارد، دستاوردهای 

فنی بدست آمده، فراتر از انتظار اولیه بوده است، منتهي 
در بخش بازاریابي و فروش محصوالت، بدلیل مشکالت 
و ســنگ اندازي هاي فراوان هنوز به اهداف تعیین شده 
نرســید، ولی با عنایت به اینکه روند كلي رشــد شركت 

صعودي است، انشااهلل بزودي به آن خواهد رسید.
لطفاً شــرح مختصری از موفقیت های کســب شــده 
اخیر شــامل جوایــز، تقدیرنامــه و گواهینامه ها ارائه 

نمایید.
به نظر من یکي از پارامترهاي بسیار مهم براي موفقیت 
هر فرد، قرارگیري در مسیري است كه استعداد و توانایي 

ذاتي فرد در آن جهت باشد. اینجانب به واسطه عالقه  اي 
كه به كارهاي فني داشتم، در مسیر كاري خود به سمت 
حرفــه ابزاردقیق رفتم كه به لطف پــروردگار و با توجه 
به خام بودن و بکر بودن این صنعت، توانســتم كارهاي 
خالقانه فراواني انجام دهم كه بابت اجراي برخي از آنها 
تقدیر هم شدم كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
 دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهور به منظور كسب 

رتبه در بیست و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی
  دریافــت لوح تقدیر از وزیر نیرو به منظور مشــاركت 

 جناب مهندس سراج مدیرعامل شرکت»سراج ابزار« از دستاوردهای این شرکت در سال های اخیر به گفت وگو با نشریه »برقاب« پرداخت

 از طراحي و ساخت پاندول مستقيم متمركز
 تا بررسی و امکان سنجی توليد سنسورهای تار مرتعش

 در ايران در ساخت ابزاردقيق ژئوتکنيکی
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علیرغم تولید بیشــتر اقالم آن در ایــران و اعالم آمادگي و 
پیگیري مستمر این شــركت، بدون كوچکترین واهمه اي به 
یك شــركت خارجی واگذار نمود، قطعاً ایشــان برای این كار 
دلیل قانوني داشته است!. نمونه مثال هاي اینگونه اي فراوان است. 
پیشنهاد مشخص حقیر این است كه در راســتای شعارهاي ارزشمند 
سال و سیاست های سازنده كشــور، نیاز است قوانین جدید تدوین و با 

بی قانونی های قانونی نیز برخورد گردد.
در ادامــه لطفاً ابزاردقیــق را توصیف کرده و کاربــرد آن را در صنعت 

تشریح نمایید.
ابزاردقیق به تجهیزاتی اطالق مي شــود كه پارامترهاي متغیر را با دقت 
اندازه گیری می كنــد و در زندگی روزمره ما انســان-ها كاربرد فراوانی 
دارند. ساعت، دماسنج، ترازو، سرعت سنج، گیج بنزین یا روغن اتومبیل، 
دســتگاه اندازه گیری آلودگی هوا و ... همگي ابزاردقیق هایی هســتند 
كه هر روزه با آنها ســروكار داریم. ابزاردقیــق ژئوتکنیکی نیز تجهیزات 
بسیار دقیقی هستند كه پارامترهای مورد نیاز در سازه های ژئوتکنیکی 
همانند جابجایی، دما، كج شدگی، فشــار، بار، شتاب و ... را اندازه گیری 
می كنند كه دانســتن مقدار و روند تغییرات آنها به طــراح و بهره بردار 
كمك مي كند تا از ســالمت و پایداري ســازه خود مطلع باشــد و یا در 

صورت لزوم به موقع اقدام نمایند.
شرکت نوآوران سراج ابزار چه اقداماتی در حوزه تولید و تأمین ابزار 

دقیق انجام داده است؟
شركت ســراج ابزار با هدف بومی ســازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی تاكنون 
توانســته درصد قابل توجهی از ابزاردقیق مورد استفاده در 
صنعت ژئوتکنیك را بومی نماید و همواره در تالش است كه 
هر ساله این درصد را افزایش دهد تا انشاءا... به 100 درصد 
نزدیك كند. با توجه به شــناختی كــه از این صنعت دارم و 
توانایی های فنی كه در كشور موجود است، دسترسی به این 
آرزو، چندان غیر ممکن نیست و براي رسیدن به آن، عالوه 
بر تالش این شركت یا شركت های تولیدكننده دیگر، 
نیاز است مسئوالن محترم امر، حمایت هاي 
الزم را داشته باشند تا مسیر برای 
تحقق و توســعه این امر 

هموارتر شود.

به نظر جنابعالی اطالع رسانی در حوزه فروش و عرضه محصوالت 
برای تولیدکنندگان داخلی چه میزان اهمیت دارد؟ لطفا تجربیات 
خــود در این زمینــه را ذکر نمایید. به نظر شــما اطالع رســانی از چه 

طریق و به چه صورت تاثیر بیشتری در این روند خواهد داشت؟
اطالع رســانی و تبلیغ محصوالت، یکی از پارامترهای اصلی شــناخت 
مصرف كنندگان و بــاال رفتن میزان فروش و تولید اســت و قطعاً برای 
ارائه یك محصول نیاز اســت آن محصول به درستي معرفی گردد. برای 
محصوالتی كه مصرف عمومــی دارند یکی از روش های بســیار خوب 
برای معرفي و شناســاندن آنها، تبلیغ محصول در رســانه های عمومی 
اســت. منتهي برای معرفی ابزاردقیق ژئوتکنیکی، باید از طریق شركت 
در ســمینارها و انجمن های تخصصی، مکاتبه با كارفرمایان و مشاوران 
و شــركت در نمایشــگاه هاي تخصصي اقدام شــود كه این شركت نیز 
در این خصــوص اقدامات مربوطه را انجام مي دهــد. در كنار همه اینها 
اعتقاد دارم، ارائه محصول و خدمــات با كیفیت، بهترین و موثرترین راه 
براي معرفي اســت، چرا كه با ارائه كار خوب، عالوه بر اینکه شبکه اي از 
مشتریان وفادار تشکیل خواهد شد، به نظر بنده هر یك از این مشتریان 
خود سفیر تبلیغاتي براي شــركت خواهند بود كه خوشبختانه شركت 

سراج ابزار در این زمینه بسیار موفق بوده است. 
در پایان اگر مطلبی باقیمانده، بفرمایید.

اینجانب با صرف نظر از موقعیت های شــغلی مناســب و آسایشــي كه 
داشتم، در راه نیاز كشــور اقدام به تاسیس شركت سراج ابزار نمودم كه 
در حال حاضر و در این شرایط اقتصادي حدود 50 نفر پرسنل دارد و در 
این مسیر ناهموار و سنگالخ، با صرف وقت و هزینه زیاد، توانستم درصد 
قابل توجهي از ابزاردقیق ژئوتکنیکی را همتراز با نامدارترین شركت هاي 
خارجي در ایران بومی سازی نمایم كه ارزش این كار در شرایط فعلی كه 
دسترســي به كاالي خارجي بسیار دشوار شده است، مشخص  می شود، 
در عوض حداقل انتظار این اســت، كارفرمایان و مشــاوران محترم در 
زمان انتخاب ابزاردقیق، با رعایت مشخصات فنی، مسیر را براي انتخاب 
ابزاردقیق ایراني هموار نمایند و صرفاً براساس اسم یك شركت خارجي 
و یا نقاط جغرافیایی تصمیم گیری نکنند و سد راه شركت ایراني نشوند، 
چرا كه انتخاب كاالي مرغوب ایراني حتي بــا كیفیتي پایین تر از نمونه 
خارجي و حمایت از یك شــركت ایراني به نفع سرمایه ملي، تولید ملي، 
اشتغال و ... اســت و قطعاً یك انتخاب برد- برد است. یکی از كارفرمایان 
بزرگ ملی كه از ابتدا حامی تولیدات داخلی و شــركت سراج ابزار بوده، 
شركت محترم توســعه منابع آب و نیروی ایران است كه شركت سراج 
ابزار هیچ گاه لطــف و محبت آنهــا را فرامــوش نخواهد كرد 
و دائما ســعی نموده بــا ارائه تجهیــزات و خدمات با 
كیفیت، قدردان این اعتماد باشــد و همیشه 
خود را مدیــون مدیــران بزرگ و 
شركت  این  میهن اندیش 

بزرگ می داند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقمصاحبـه

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
در گفتگو با خبرگزاری برقاب اظهار داشــت: 

اطالع رسانی  اداری،  تشــریفات  کاهش 
موثر و پرســرعت الکترونیکی، تأمین 

بهره وری،  افزایش  شهروندان،  رضایت 
شفافیت  مردمی،  مشــارکت  توسعه 
امور و کاهش تخلفات اداری و کاهش 
آلودگی های زیســت محیطی، تنها 
بخشی از دستاوردهای حاصل ازاجرای 
میز خدمت و ارائه خدمات 

الکترونیکی و غیر حضوری برای مشترکان تهرانی، است.
مهندس حسین صبوری مدیرعامل این شركت، ضمن تبریك به مناسبت 
فرا رســیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اســالمی،  در خصوص 
ارائه خدمات الکترونیکی و میز خدمــت گفت: انجام این هدف واال در 
راســتای ارائه خدمات به موقع، ســریع، غیر حضوری، آسان، امن و در 
نهایت ایجاد رضایت مندی ارباب رجوع می باشد، خوشبختانه این شركت 
با بســیج همگانی و برنامه ریزی های مدون و اصولی و بررســی انتظارات، 
شاخص ها و ارزیابی و بهبود فرایند ها توانسته است، اقدامات قابل توجهی 

در خصوص میز خدمت و ارائه خدمات الکترونیکی، انجام دهد.
وی ادامه داد: در همین راستا، شــركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با 
هدف حذف حدود 600000 مراجعه حضوری متقاضیان دریافت خدمات 

فــروش و پــس از 
فروش، كاهــش آلودگی هوا، 
كاهش بــار ترافیك شــهری و افزایش 
سالمت اداری، راه اندازی بستر ارائه خدمات 
غیرحضوری و ترویج اســتفاده از آن توسط 
مشــتركان را بــه منظور تحقق اهــداف دولت 

الکترونیك، در دستور كار خود قرار داده است.
مهندس صبوری تصریــح كرد: یکــی از مهم ترین 
برنامه های اجرا شده توسط این شركت  راه اندازی میز 
خدمت در 22 منطقه ارائه دهنده خدمات به شــهروندان 
پایتخت می باشد و این شركت در روشــی  ابتکاری در این 
زمینه، اقدام به اســتقرار میز خدمت سیار در  وزارت خانه 
ها، دستگاه های اجرایی، مســاجد، مانورهای عملیاتی، 
محــدوده برگــزاری نماز جمعــه تهران كــرد كه با 

استقبال قابل توجه شهروندان، مواجه شده است.

وی در خصــوص نتایج موثــر حاصل از ارائــه خدمــات و افزایش رضایت 
مندی مشتركان شــهر تهران به دنبال اســتقرار میز خدمت در مناطق 22 
گانه شــهر تهران گفت: از دیگر اقدامات اجرا شده به منظور توسعه خدمات 
غیرحضوری، راه اندازی ســامانه تلفنی با شــماره 1521 در سال  1396 و 
همچنین  توسعه و به روز رسانی تارنمای شــركت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در ســال 1397 می باشــد وكه در این راســتا، امــکان ثبت تمامی 
درخواست های مشــتركان از بســتر اینترنت و تارنمای این شركت، فراهم 

شده است.
مهندس صبوری اظهار داشــت: تمامی شــهروندان تهرانی قادر هستند با 
برقراری تماس تلفنی با شــماره اعالم شده، تمامی خدمات مورد نیاز خود را 
از قبیل كسب اطالعات درباره قبوض برق و میزان مصرف، پرداخت قبوض، 

تغیبر نام قبض، تغییر قدرت، خریداری انشعاب جدید و . . . دریافت كنند. 
در جهت اســتقرار میز خدمت در ارگان ها و وزارت خانــه ها با هدف تکریم 
مشتركان و اطالع رســانی در خصوص خدمات غیرحضوری شركت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ، میز خدمت، در وزارت كشــور، وزارت نیرو، وزارت 

علوم ، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسالمی، 
استانداری تهران،ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران، شــركت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه، شــهرداری تهران و سازمان سالمت 

بیمه ایران ، مستقر شد.
این اقدام در راســتای معرفی خدمات قابل ارائه در 
حوزه بــرق و آشناســازی كاركنان دســتگاه های 
اجرایی پایتخت با درگاه های غیرحضوری موجود  و 
تسهیل در روند ارائه خدمات این شركت در راستای 
افزایش رضایــت مندی مــردم  و همچنیــن ارائه 

خدمات در بستر وب ،انجام شده است.
 بر اســاس این گزارش؛ اســتاندار تهران و جمعی از 
مدیران استانداری نیز، با حضور در محل میز خدمت 
شــركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ،از نزدیك با 
فعالیت های این شركت در راستای توسعه خدمات 
هوشــمند و تحقق اهداف دولت الکترونیك، آشــنا 

شدند.
انوشیروان محسنی بندپی؛ استاندار تهران با بیان این 

كه شــركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با وجود 
مدیران و كارشناســانی توانمند و پویا، مجموعه ای 
پیشــرو، فعال و نوآور اســت، خدمات ارائه شده در 
حوزه بــرق به ســاكنان پایتخت به منظــور احقاق 

حقوق شهروندی را موثر و قابل تقدیر دانست.
غالمرضا عباس پاشا؛ معاون توسعه مدیریت و منابع 

استانداری تهران و ناظرعالی دولت الکترونیك نیز 
در این بازدید، با اشــاره به ضرورت جلب اعتماد 

و پاسخگویی شفاف به شهروندان در گام دوم 
انقالب، عنوان كرد: امروز شــاهد هستیم 

كه شــركت توزیع نیروی بــرق تهران 
بزرگ، فن آوری را به بهترین شــکل 

در خدمت رفاه شهروندان پایتخت 
به كار گرفته و در راستای حذف 
پیچیدگی های اداری، تســهیل 

ارائه خدمات به مشتركان و تکریم 
ارباب رجوع، گامهای بزرگی برداشته 

است.

ناظرعالی دولــت الکترونیــك، همچنین با 
بیان این كه نحوه اســتقرار میز خدمت در 

شــركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
و همزمانی ارائه خدمات در اشــکال 

ســنتی و غیرحضوری نســبت به 
سایر دستگاه های اجرایی، مثال 

 در شرکت توزیع نیر و ی برق تهرا ن بز رگ

زدنی اســت، مجموعه تالش هــای مدیران و 
كاركنان این شركت را ســتودنی و قابل تقدیر 

دانست.
شــایان ذكر اســت؛ علی شــیرین، معاون توســعه 

مدیریت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان تهران، فرنوش نوبخت، مدیر عامل شــركت 
بهره برداری راه آهن شــهری تهران و حومه، دكتر اباصلت 
خراسانی، مدیركل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم و 
تحقیقات و فناوری، ســید یعقوب مرادی، مشاور وزیر نیرو 
در امور ایثارگران ، دكتر شاهرخ رامزی، معاون برنامه ریزی 
مدیریت و توســعه منابع ســازمان ســالمت بیمه ایران و 
جمعی از مدیران و كاركنان ایــن ارگان ها نیز با مراجعه به 
میز خدمت شــركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن 
آشنایی با درگاه های غیرحضوری راه اندازی شده، خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت كردند.

بر اســاس گزارش خبرنگار ما؛ آن چه كه مســلم اســت با 
راه اندازی این سامانه ها، شــركت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، موفق شده اســت ارزیابی میزان رضایت مشتركان 
از خدمات درحــال ارائه را كــه پیش از این امــکان پذیر 
نبوده است، محقق ســازد. نتایج بررسی ها و تحلیل آماری 
بازخوردهای كســب شــده از شهروندان نشــان می دهد 
میزان اســتفاده از خدمات غیرحضوری در بخش پذیرش، 
از یك درصد در ســال 1395، به 72 درصد در سال 1396 
و در رشــدی قابل توجه، به 95 درصد در سال 1397 و در 
سال 1398 به 99 درصد، رسیده اســت. همچنین میزان 

مشتركان  رضایت مندی 
از خدمات ارائه شــده كه پیش 

از این بــه دلیل نبود بســتر فنی، قابل 
اندازه گیری نبوده اســت، با اســتفاده از داده 

كاوی اطالعات حاصل از تجهیزات اشــاره شــده،  در 
ســال 1397، 89 درصد و در ســال 98 بیش از 96 درصد 
برآورد شده است كه برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات 

خدمت رسانی این شركت، محسوب می شود.
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طرح ملی فاضالب تهران
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شركت فاضالب تهران با ماموریت اجرای 
طرح ملــی زیســت محیطــی فاضالب 
پایتخت ایــران اســالمی بــا اهدافی از 
جمله حفاظت از محیط زیســت شهری، 
جلوگیــري از آلودگــي منابــع آب زیر 
زمیني، ارتقاي ســطح بهداشت عمومي و 
بازچرخانی آب به چرخه مصرف از ســال 
1374 در گستره اي به مساحت 70 هزار 
هکتار در مناطق 22 گانــه تهران و براي 
پوشــش11 میلیون نفــر از جمعیت این 
شهر آغاز به كار كرد. احداث بیش از 9 هزار 
كیلومتر شــبکه جمع آوري،192كیلومتر 
خط اصلــي و تونل فاضالبــرو و 22 واحد 
تصفیــه خانه و واگــذاری بیــش از  یك 
میلیون فقره انشــعاب به مشتركین این 
شــهر در ســال افق طرح )1410( پیش 
بینی شده است. با تالش های شبانه روزی، 
از آغاز طرح تاكنون اقدامات ذیل به انجام 

رسیده است:
- اجرای بیش از  بیش از 6.849 كیلومتر 

لوله گذاری در اقطار مختلف
- 181 كیلومتر تونل و خطوط انتقال

-  نصب بیش از 686 هزار فقره انشعاب
-  اجرای  6 واحــد تصفیه خانه در جنوب 

تهران
-  انتقال ســاالنه 18 میلیون متر مکعب 
پساب تصفیه شده به پاالیشگاه نفت تهران 

تامین اعتبار طرح فاضالب تهران
برای تکمیل طرح فاضالب تهران و اجرای 
همه تصفیه خانه ها و شــبکه ها به 10هزار 
میلیارد تومان ســرمایه نیاز اســت كه با 
برنامه ریــزی انجام شــده مدل های مالی 
متنوعی در شــركت فاضالب تهران مورد 

بررسی و اجراء قرار گرفت از جمله: 
-  اســتفاده از تســهیالت بانك جهانی به 

مبلغ 145 میلیون دالر

-  اســتفاده از تســهیالت 
بانك توسعه اسالمی به مبلغ 

147.7 میلیون یورو 
-  ســرمایه گــذاری به روش 

BOT
-  منابع عمرانی 

- استفاده از اوراق مشاركت
- فاینانس داخلی و خارجی

- پیش فروش انشعاب
- فروش تضمینی برق

در حال حاضر متوســط پیشــرفت وزنی 
طرح  67 درصد است و 59 درصد جمعیت 
كنونی شــهر تهران تحت پوشش خدمات 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب قرار 
دارد و سالیانه 376.4 میلیون مترمکعب 
فاضالب جمع آوری و به تصفیه خانه های 

فاضالب هدایت می شود.
در راســتای تکمیل طرح فاضالب تهران 
اقدامات شاخصی در دست اجرا می باشد 

از جمله:
احداث تصفیه خانه فاضالب غرب تهران

تصفیه خانه فاضالب غرب شهر تهران در 
منطقه فیروزبهــرام، 2 كیلومتری اتوبان 
تهران- ســاوه واقع شده است. این تصفیه 
خانــه در 6 مدول طراحی شــده اســت 

و هــم اكنون 4 مدول از آن با اســتفاده از 
منابع بانك توســعه اسالمی با جدیدترین 
تکنولوژی در حال اجرا می باشد. محدوده 
تحت پوشش این تصفیه خانه، بخش هایي 
از مناطــق 1، 2، 3، 5، 6، 10، 11، 17، 
18 ،21 ، 22 و كل منطقه 9  شــهرداري 
تهران اســت كه محدوده ایــی بالغ بر 20 
هزار هکتار از غرب شهر تهران، با جمعیت 
3150000 نفر می باشــد و متوسط دبی 
فاضالب ورودی به 4 مــدول تصفیه خانه 

مذكور 6 مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.
پروژه تصفیــه خانه فاضالب غرب شــهر 
تهــران از فروردین ماه ســال 1396 آغاز 
شــده و عملیات اجرایی آن تــا كنون 54 
درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد. در این 
تصفیه خانه روزانــه 536000 مترمکعب 
پســاب با كیفیت تخلیه به آبهای سطحی 
و قابلیت آبیاری زمین های كشاورزی در 
فصول آبیاری و تخلیه به آبهای سطحی در 

فصول غیرآبیاری تولید خواهد شد.
تونل غرب

پروژه تونل تمام مکانیزه فاضالبروی غرب 
تهران به طــول 12 كیلومتر و قطر داخلی 
3متر  نیز یکی دیگر از پروژه های عظیم در 
دست اجرا می باشد كه از محل تسهیالت 

بانك توسعه اســالمی  در حال اجرا است 
كــه  در حال حاضــر بیــش از 70 درصد 
پیشــرفت فیزیکی برخوردار اســت. این 
تونل به صورت كاماًل مکانیزه با دســتگاه 
حفاري EPB-TBM توأم با اجراي پوشش 
)Lining( بتني تركیبي با پوشش داخلي 
محافظــت در برابــر خوردگــي از جنس 
 ،Combi segments موسوم به HDPE
براي اولین بــار در طرح فاضالب تهران به 

مرحله اجرا گذاشته شده است.
طرح ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب 

شهرک غرب
تصفیه خانه فاضالب شــهرک قدس یکي 
از مهمتریــن تصفیه خانــه هاي فاضالب 
داخلي شهر تهران مي باشــد. این تصفیه 
خانــه در زمیني به مســاحت حدود 13 
هکتــار و در محدوده ایی كه از شــمال به 
بزرگراه  همت واز شــرق به بزرگراه شیخ 
فضل اهلل  نوري واز غرب به پارک پردیسان 
واز جنوب به دّره وحد فاصل اتوبان شهید 

حکیم وپارک پردیسان محدود مي شود.
ایــن تصفیــه خانــه محــدوده هــاي 
ســعادت آباد، شــهرک غرب و بخشي از 
منطقه پونك را تحت پوشش قرار می دهد.

در پــروژه ارتقا و توســعه تصفیــه خانه 

شــهرک غرب ظرفیت این تصفیه خانه بــه بیش از 3 
برابر افزایش خواهد یافت و جمعیت تحت پوشش این 
تصفیه خانــه از 85 هزار نفر به 544 هــزار نفر خواهد 

رسید.
با اجرای طرح ارتقا و توسعه ظرفیت فاضالب ورودي به 

127 هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد رسید.
اجرای خطوط منطقه 21و22

براســاس طرح فاضالب تهران شبکه فاضالب طراحی 
شــده بــرای منطقــه 21و22 شــهرداری در حدود 
500كیلومتر شامل اقطار 250 تا 1200 میلیمتر است 
كه هم اكنون اجرای شــبکه این مناطق توسط شركت 
فاضالب تهران در دست اجرا است. طبق طراحی های 
انجام شــده فاضالب جمع آوری شــده بــه دو تصفیه 
خانه غرب)فیروزبهرام( و شمال غرب)محدوده زرنان( 

هدایت می شود. 
احداث واحدهای 7و8 تصفیه خانه فاضالب

 جنوب تهران
احداث مدول های 7و8 تصفیــه خانه فاضالب جنوب 
تهران در قالب طرح احداث سازه، تامین، حمل، نصب 
و راه اندازی كارهای تجهیزاتی و بهره برداری و طراحی 
تفصیلی مورد نیاز واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضالب 

جنوب تهران در دستور كار شركت فاضالب قرار دارد.
سیســتم تصفیه در واحدهای 7و8 تصفیه خانه جنوب 
از نوع لجن فعال پیشــرفته )با قابلیت حذف نیتروژن و 
فسفر( اســت و در حدود یك میلیون و 200 هزار نفر از 
شهروندان شهر تهران را تحت پوشش خدمات تصفیه 

خانه فاضالب قرار خواهند داد.
ظرفیت متوسط مدول های 7و8 تصفیه خانه فاضالب 

جنوب  230 هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.
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مهندس ایمانلو مدیرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
در تشــریح فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح و كلنگ زنی 
دردهه مبارک فجر امســال گفت : در دهــه فجر انقالب 
اسالمی امســال از چندین پروژه آبرســانی و فاضالب در 

شهرهای استان بهره برداری و یا كلنگ زنی خواهد شد .
 وی به پروژه ها و طرحهای آماده افتتاح و بهره برداری  این 
ایام در شهرســتان تبریز اشــاره كرد وافزود : بهره برداری 
از تاسیســات شــبکه فاضالب تبریز ) بهره برداری از خط 
اصلي و فرعی فاضــالب محله خیابان انقــالب بطول 23 
كیلومتر و...( از جمله طرحهایی اســت كه در دهه مبارک 
فجر امسال در شهرســتان تبریز با هزینه ای بیش از 130 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .
مهندس ایمانلــو با اعالم اینکه همزمان بــا دهه ی فجر از 
چندین طرح آبرسانی در شــهرهای مختلف استان كلنگ 
زنی یــا بهره برداری خواهد شــد افزود: با تالش پرســنل 
زحمتکــش شــركت آب وفاضــالب آذربایجان شــرقی 
مخزن 5000 متــر مکعبی مراغــه با هزینــه ای بالغ بر 
40000میلیون ریال كلنگ زنی می شــود . و همچنین به 
منظور افزایش تامین آب شــهر آبش احمد نیز یك حلقه 

چــاه عمیق حفر و تجهیــز و یك باب مخــزن 2000 متر 
مکعبی با هزینه ای بالغ بر 4000 میلیون ریال در این شهر 

كلنگ زنی خواهد شد.
مهندس ایمانلــو در ادامه به طرحهای قابــل بهره برداری 
و كلنگ زنی ســایر شهرستانها اشــاره كرد و افزود : بهره 
برداری از طرح آبرســانی خمارلو از قزیل یــول به همراه 
حفر و تجهیز یك حلقه چاه  بــا هزینه ای بالغ بر 35000 
میلیون ریال ، بهره برداری ازحفر و تجهیز چاه شــماره 10 
بســتان آباد با هزینه ای بالغ بر 8000 میلیون ریال ، بهره 
برداری از حفر و تجهیز یك حلقه چــاه به عمق 200 متر 
صوفیان با هزینه ای بالغ بر 12000 ریال ، كلنگ زنی حفر 
و تجهیز یك حلقه چاه عمیق تركمنچای با هزینه ای بالغ 
بر 1500 میلیون ریال  وهمچنین بهره برداری از توســعه 
شــبکه جمع آوری فاضالب بســتان آباد  با هزینه ای بالغ 
بر 25000 میلیون ریال ، بهره برداری از زون اول شــبکه 
فاضالب هریس  بطول بیش از 6 كیلومتر با هزینه ای بالغ 
بر 34000 میلیون ریال و بهره برداری از توســعه شــبکه 
جمع آوری فاضالب اهر بطــول 4 كیلومتر با هزینه ای بالغ 
بــر 16900 میلیون ریال از جمله طرحهایی هســتند كه 

امسال بهره برداری از آنها آغازو یا كلنگ زنی خواهند شد.
  همچنین همزمان با دهه مبارک فجر طرح آبرسانی به 

شهر آبش احمد آغاز شد.   
درمراسم كلنگ زنی طرح آبرسانی به شهر آبش احمد كه 
با حضور مهندس خانی معاونت فنی و توسعه شركت ، امام 
جمعه، فرماندار و  تعدادی از مسئولین شهر و خانواده های 
معظم شهداء حضور داشتند، مدیر منطقه كلیبر گزارشی 

از طرح آبرسانی آبش احمد ارائه نمود.
وی در خصوص طرح آبرســانی به شــهر آبش احمد گفت 
: طرح آبرسانی به شــهر آبش احمد  شــامل احداث یك 
باب مخزن به ظرفیت ذخیــره 2000 متر مکعب  بمنظور 
افزایش ذخیره آب شــرب و اجرای خط انتقال آب بطول 
2000 متر با هزینه ای بالــغ بر 40000 میلیون ریال برای 

احداث آن هزینه خواهد شد .
وی اضافه كرد: برای طرح آبرســانی یــك باب چاه عمیق 
بمنظــور افزایــش ظرفیــت تامیــن آب به میــزان 10 
لیتردرثانیه وهمچنین اجــرای خط انتقال آب بطول 500 
و با هزینه ای بالغ بر 10000 میلیون ریال اجرا خواهدشد.

شایان ذكر است شــهر جدیدالتحویل آبش احمد در 150 

كیلومتری تبریز یکی از محرومترین 
شــهرهای اســتان اســت و یکی از 
بزرگترین مشــکالت اهالــی آن در 
سالهای گذشــته كمبود آب سالم و 
بهداشتی بخصوص در فصلهای گرم 
سال بوده است. به همین جهت طرح 
آبرســانی به شــهر آبش احمد جزء 
برنامه و اولویت كاری شــركت آب و 
فاضالب استان قرار گرفت. این شهر 

دارای 1200 انشعاب آب می باشد.
 همزمان بــا ســومین روز از دهه 
مبارک فجر انقالب اســالمی ازطرح 
توسعه شــبکه جمع آوری فاضالب 
اهــر باهزینــه ای حــدود 17000 
میلیون ریــال، با حضــور مهندس 

خانــی معاون فنی و توســعه شــركت، معــاون فرماندار 
شهرستان اهر ، مســئولین شهرستان و تعدادی از خانواده 

های معظم شهداء و اهالی محل بهره برداری شد.

مهندس حائری مدیر منطقه اهر در این مراســم  نســبت 
به تشریح فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح شهرستان اهر 
پرداخت و گفت : شــبکه جمع آوری فاضالب شهرستان 

اهر درمســیر هــای میدان ارســباران 
پشت جهاد كشــاورزی، كوی قدیم زاده ، 
روبــروی اداره گاز، كوی ولــی امر، كوی 
انصار و شهرک شــیخ شهاب الدین فاز 2 
بطــول 4200 متر و در اقطــار 200 الی 
400 میلیمتر با هزینه ای حدود 17000 
میلیــون ریال هــم اكنون افتتــاح و به 

بهره برداری می رسد .
وی اضافه كرد : هزینه هــای اجرای این 
طرح از اعتبارات داخلی شــركت بوده و 
همچنین برای ســال آتی نیزبرای طرح 
توســعه ی فاضالب از محــل اعتبارات 

شركت هزینه خواهد شد.
در ادامــه این مراســم معــاون فرماندار 
شهرســتان اهر نیز ضمــن تبریك دهه 
مبارک فجر از مدیر عامل و معاون فنی و توســعه شركت 
و همچنین دســت اندركاران اجرای این طرح  تشــکر و 

قدردانی كرد.

بهـره بـرداری از
 11 پـروژه آب و فاضالب شهری

با حضور مهندس علیرضا ایمانلو مدیر عامل شرکت
 آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی صورت گرفت

 همزمــان بــا آغازدهه مبــارک فجرســال 98 و چهل و یکمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی از11پــروژه آب و فاضــالب باهزینــه ای بالغ بر352 
میلیارد ریال درشرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بهره برداری می شود.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی و اموردینی و فرهنگی شركت 
مهندســی آب و فاضالب كشــوراز مســئول دینی و فرهنگی 
شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی 

كرد.
طی ارزیابی بعمل آمده توسط شركت مهندسی آب و فاضالب 
كشور، شــركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی توانست 
رتبه » شایســته تقدیر ویــژه در ســال 1397 « در بین كلیه 

شركتهای آب و فاضالب سراسر كشور را كسب نماید.

به گــزارش روابط عمومــی شــركت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی ، مهنــدس گیاهی معاون منابع انســانی و 
پشتیبانی و مهاجری مسئول دینی و فرهنگی شركت مهندسی 
آب و فاضالب كشــور با ارســال لوح ســپاس ضمن تقدیر از 
مهندس ایمانلو مدیر عامل شركت آب و فاضالب استان از صمد 
شکری مسئول دینی و فرهنگی شركت در راستای كسب رتبه 
»شایسته تقدیر ویژه در سال 1397« در بین شركت های آب و 

فاضالب سراسر كشور ، تشکر و قدردانی كرد.

شــركت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی در راستای 
مســئولیت پذیری زیســت محیطی و اجتماعی خویش، ضمن 
معرفــی تصفیه خانه فاضــالب تبریز بــرای چهاردهمین دوره 
جایزه مدیریت سبز ایران را نسبت به استقرارمدل مدیریت سبز 

دریافت نمود.
مدل جایزه ملی مدیریت ســبز ایران شامل 1000 امتیاز بوده و 
بر دو بعد اصلی توانمند ســاز ها و نتایج )موفقیت پایدار( استوار 
است بعد توانمند سازها مشتمل بر 6 معیار رهبری، خط مشی و 
راهبرد ، منابع سازمانی ، شركاء سازمانی و فرایندها می باشد كه 
700 امتیاز مدل را به خود اختصاص داده اســت در نهایت نتایج 
شامل نتایج زیســت محیطی ، اجتماعی و اقتصادی بوده و 300 

امتیاز دارد.

همچنین فرایند استقرار مدل از اوایل ســال جاری شروع شده 
و مراحل استقرار و اقدامات انجام شــده بر اساس مدل در قالب 

اظهار نامه تهیه و به انجمن مدیریت سبز ایران ارسال شد.
 الزم به توضیح است ارزیابی مدل توسط ارزیابان انجمن مدیریت 
سبز ایران در تاریخ هفتم دی ماه سال جاری در دو بخش بررسی 
مدارک و مســتندات و ســایت ویزیت صورت گرفته است و بر 
اســاس نتایج ارزیابی ، لوح تقدیر ســبز در مراسم چهاردهمین 
دوره جایزه مدیریت ســبز ایران كه درتاریــخ دوم بهمن ماه 98 

برگزار شد، به شركت آب و فاضالب استان اهداء گردید.
شایان ذكر اســت، مدل مدیریت سبز در راستای مفاهیم توسعه  
پایدار و بر ســه رویکرد زیســت محیطی، اقتصادی  و اجتماعی 

اجرا می شود.

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در راستای فعالیتهای فرهنگی و دینی
 توسط  شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

دریافت » لوح تقدیر سبز«
 برای تصفیه خانه فاضالب تبریز از انجمن مدیریت سبز ایران
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دهه مبارک فجر امسال در شهرســتان تبریز با هزینه ای 
بیش از 130 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مهنــدس ایمانلــو افزود: بــا تالش پرســنل زحمتکش 
شــركت آب وفاضالب آذربایجان شــرقی در دهه مبارک 
فجر مخزن 5000 متر مکعبی مراغــه با هزینه ای بالغ بر 
40000میلیــون ریال كلنگ زنی می شــود. و همچنین 
بمنظــور افزایش تامین آب شــهر آبش احمــد  نیز یك 
حلقه چاه عمیق حفر و تجهیز و یکباب مخزن 2000 متر 
مکعبی با هزینــه ای بالغ بر 4000 میلیئــن ریال در این 

شهر كلنگ زنی می شود.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شــركت در ادامه به طرحهای 
قابل بهره برداری و كلنگ زنی سایر شهرستانها اشاره كرد 
و افزود: بهره برداری از طرح آبرسانی خمارلو از قزیل یول 
به همراه حفر و تجهیز یك حلقــه چاه  با هزینه ای بالغ بر 
35000 میلیون ریال ، بهره بــرداری از حفر و تجهیز چاه 
شماره 10 بســتان آباد با هزینه ای بالغ بر 8000 میلیون 
ریال، بهره برداری از حفر و تجهیز یك حلقه چاه به عمق 
200 متر صوفیان با هزینه ای بالغ بر 12000 ریال، كلنگ 
زنی حفر و تجهیز یــك حلقه چاه عمیــق تركمنچای با 
هزینه ای بالغ بــر 1500 میلیون ریــال  وهمچنین بهره 
برداری از توسعه شــبکه جمع آوری فاضالب بستان آباد  
با هزینه ای بالغ بر 25000 میلیون ریال ، بهره برداری از 
زون اول شــبکه فاضالب هریس  بطول بیش از 6 كیلومتر 
با هزینه ای بالغ بر 34000 میلیون ریال و بهره برداری از 
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب اهر بطول 4 كیلومتر با 
هزینه ای بالغ بر 16900 میلیون ریال ازجمله طرحهایی 
هستند كه هم اكنون با دستور استاندار محترم آذربایجان 
شرقی بهره برداری از آنها آغارو یا كلنگ زنی خواهند شد.

مهنــدس ایمانلو درادامه بــه طرحهای آبرســانی آماده 
بهره برداری به روستاهای اســتان اشاره كرد و افزود : این 
شــركت عالوه بر طرحهای افتتاحی در شهرهای استان 
در 17 روستا نیز طرح آبرســانی اجرا نموده و آماده بهره 

برداری است.
مدیرعامل شــركت آب و فاضــالب اســتان در ادامه به 
هزینه های اجرایی این طرحها اشــاره كــرد و افزود: این 

شــركت برای اجرای طرحهای آبرســانی به 17 روســتا 
اعتباری بالــغ بر 60285 میلیون ریــال هزینه نموده كه 

از این طرحها حدود 1619 خانوار بهره مند خواهند شد.
این پروژه ها شامل )روســتاهای برمیس، آلپاوت، دیزج 
تلخاچ، جالیق، نصیرآباد در شهرستان اهر (،  )روستاهای 
حصار و دهناب در شهرستان بســتان آباد (، )روستاهای 
بســطاملو و محمودآبــاد در شهرســتان خداآفریــن (، 
)روســتاهای سیدلر سفلی، آغچه قشــالق علیا، قلعلو در 
شهرستان كلیبر (، ) روســتای آوین در شهرستان میانه 
(، ) روســتای نمرور در شهرســتان هریس (، روستاهای 
نصیرآبــاد علیا،ســفلی و گویجه قمالق در شهرســتان 
هشترود ( و روســتای ازناب خالصه در شهرستان هوراند 
می باشند كه آب شــرب این روســتاها تامین و در دهه 

مبارک فجر امسال افتتاح می شوند.
  وی افزود: با افتتــاح این پروژه ها تعــداد 1619 خانوار 
با جمعیتی بالغ بر 5339 نفر از آب آشــامیدنی ســالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.
 در ادامه اســتاندار آذربایجان شــرقی در مراسم افتتاح 
طرح های آبرســانی با بیان اینکه انقالب اسالمی تحولی 
در جهان و منطقه ایجاد كرد، افزود: بزرگ ترین دستاورد 
انقالب، استقرار جمهوری اسالمی است كه بر مبانی دینی 

متکی است كه آن به مردمساالری دینی تعبیر می شود.
استاندار آذربایجان شرقی بیان نمود مردم ولی نعمتان ما 

هستند و هر قدر برای این مردم كار كنیم، كم است.
وی با دعوت از مردم برای حضور باشــکوه در 

راهپیمایــی 22 بهمن و نیز انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی، 

گفــت: جمهوریــت نظام 
یکی از دستاوردهای مهم 
نظام اســت كه مشاركت 
باشکوه مردم در انتخابات 
آن را بــه رخ جهانیان می 

كشد.
استاندار آذربایجان شرقی 
مهنــدس  از  پایــان  در 

ایمانلــو مدیرعامل شــركت آب و فاضالب 
اســتان و همچنیــن كاركنــان و 

دست اندركاران اجرای این 
طرحها تشــکر و قدردانی 

نمودند.
در ادامه مراســم با دستور 
استاندار آذربایجان شرقی 
طرحهــای آب و فاضالب 
روســتایی  و  شــهری 
آذربایجــان شــرقی بهره 
بــرداری و كلنــگ زنــی 

گردید.

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی مهندس ایمانلو رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شرقی بمدت 2 ســال دیگر ابقاء و حکم 

انتصاب وی تمدید شد. 
طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضا جانباز رئیس 
مجمع عمومی شــرکت های آب و فاضالب کشــور، 
مهندس  علیرضا ایمانلو بعنــوان عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 

شرقی بمدت 2 سال دیگر تمدید گردید. 
در قسمتی از این حکم آمده است: 

جناب آقای ایمانلو
مدیر عامل محترم شــرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی
با عنایت به مراتب شایســتگی و ســوابق مفید جنابعالی 
و حســب اختیارات حاصل از ابالغیه  وزیر محترم نیرو و 
برابر مفاد ماده 15 اساسنامه شركت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی به موجب این حکم به مدت دو سال به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شركت آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.
شایسته اســت با بهره گیری از امکانات و كاركنان متعهد 
و متخصص و هماهنگی با واحدهای ستادی شركت مادر 
تخصصی آب و فاضالب كشور نســبت به تحقق مصوبات 
هیئت محترم وزیران شــورای عالی اداری ، اقدامات الزم 

معمول گردد. 
امید است با اتکال به نیروی الیزال الهی ، نصب العین قرار 
دادن تقوی و درایت كامل نســبت به مسئولیت خطیری 
كه به عهده جنابعالی واگذار می گــردد در تحقق اهداف 
و برنامه های شــركت و خدمت به مردم شــریف اســتان 
آذربایجان شــرقی تحت رهبری مقــام عظمای والیت، 

موفق و منصور باشید.

افتتاح همزمان پروژه های آب و فاضالب شهری و 
روستایی استان آذربایجان شرقی در دهه فجر

با حضور دكتر پورمحمدی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
بطور همزمان از 11 پروژه آب و فاضالب شــهری استان 
با هزینه بیــش از 352میلیارد ریال و17 طرح آبرســانی 
روستایی با هزینه ای بالغ بر 60285 میلیون ریال در دهه 

مبارک فجر بهره برداری شد. 
در مراســمی كه با حضــور دكتر پورمحمدی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی، دكتــر رحمتی معــاون امورعمرانی 
استاندار، مسئولین استانی و شهرســتانی، مدیران عامل 
صنعت آب و برق، مهندس ایمانلو مدیرعامل شركت آب و 
فاضالب استان و تعدادی از مدیران ستادی و آب تبریز از 
11 پروزه و طرحهای شركت آب و فاضالب شهری استان 
و 17 طرح آبرسانی روستایی بطور همزمان افتتاح و مورد 

بهره برداری و یا كلنگ زنی قرار گرفت.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شــركت آب 

و فاضالب اســتان ضمن تبریك 

چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و تقدیر و تشکر ازاستاندار محترم و هیئت همراه فعالیتها 
وپروژه های قابل افتتاح و كلنگ زنی در دهه فجر انقالب 

اسالمی امسال را تشریح كرد.
 وی به پروژه ها و طرحهای آماده افتتاح و بهره برداری در 
دهه مبارک فجر در شهرســتان تبریز اشاره كرد وافزود: 
بهره برداری از تاسیســات شــبکه فاضالب تبریز ) بهره 
برداری از خط اصلي و فرعی فاضالب محله خیابان انقالب 
بطــول 23 كیلومتر و...( از جمله طرحهایی اســت كه در 

انتصاب مهندس ایمانلو به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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افتتاح فاز اول طرح حفاظتی سامانه آبرسانی 
اصفهـان بـزرگ 

باحضور مدیران كل امنیتی و پدافند غیرعامل استانداری 
فازاول طرح حفاظتی سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامل شــركت آب وفاضالب استان اصفهان در آیین 
افتتاح این پروژه گفــت: بیش از 4 میلیارد تومان به جهت 
اجرای طرحهای حفاظتــی امنیتی در یکی از بزرگترین و 

حساس ترین سامانه های آبرسانی كشور هزینه شد.
مهندس هاشــم امینی، با بیان اینکه از ســال95 تا كنون 
مباحث امنیتی و حفاظتی تاسیســات آبرسانی استان در 
دســتوركار قرارگرفت اعالم كرد: ارتقا امنیت تصفیه خانه 
آب اصفهــان یکی از اولویت های آبفــا در این زمینه بوده 

است. 

وی با اشاره به اینکه درســال 95 ضریب امنیتی تصفیه 
خانه آب اصفهان ارتقاء یافته است عنوان كرد:در سالهای 
اخیر در راســتای افزایــش ضریب امنیتــی و حفاظتی 
تصفیه خانــه آب اصفهان، ایجاد زیرســاخت فیبر نوری 
با قابلیت توســعه جهت طرح های آینده، نصب فاز اول 
سامانه هوشــمند نظارت تصویری، افزایش نیروی های 
حفاظت فیزیکی ازجملــه برخی از اقدامات دراین زمینه 

بوده است.
مدیرعامــل شــركت آب و فاضــالب اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بیش از 20 طرح مطالعاتــی امنیتی و پدافند 
غیرعامل در خصوص ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ 
دردســتوركار قراردارد خاطر نشــان كرد: عالوه بر انجام 

طرحهای مطالعاتی، اقدامات فنی در قالب ایجاد گشــت 
كنترل خطوط انتقال آبرسانی اصفهان بزرگ احداث 10 
باب شیرخانه جهت كنترل و جلو گیری از وقوع حوادث و 
تهدیدات،مانیتورینگ، پایش وكنترل تاسیسات آبرسانی، 
ایمنی آب،خرید و نصب دیزل ژنراتورازدیگر تدابیر جهت 

خدمت رسانی پایدار به مردم می باشد.
مدیرعامــل شــركت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
مانیتورینگ، پایش و كنترل تاسیســات آبرســانی را در 
توزیع عادالنه ی آب استان  بســیار حائزاهمیت خواند و 
تصریح كرد: درچند ســال اخیربیش از 30میلیارد تومان 
به منظورمانیتورینگ  تاسیســات آبرسانی استان هزینه 
شــده اســت، با اجرای این پروژه  علی رغم كمبود، 4متر 

مکعب آب از باغ بهادران تا انارک به صورتی عادالنه توزیع 
گردید .

در ادامه این مراســم مدیركل امنیتی اســتانداری با بیان 
اینکه حفاظــت امنیتــی و انتظامی از تصفیــه خانه آب 
اصفهان كه آب شــرب بیــش از 4 میلیون نفــر را تامین 
می كند قابل قبول می باشــد تصریح كرد: دســتگاههای 
اجرایی و خدماتی كه مســئول خدمات رســانی به مردم 
هســتند باید حریم امنیتی و حفاظتی را به خوبی رعایت 

كنند.
مهندس ایزدی افزود: تصفیه خانــه آب اصفهان از لحاظ 
امنیتی  و حفاظتی جز تاسیســات حســاس محســوب 
می شود، بر این اســاس باید حریم امنیتی و حفاظتی آن 

به خوبی رعایت شود.
وی خدمت رسانی آبفا  در شــرایطی بحرانی را قابل توجه 
دانســت و اظهارداشت: درچند ســال اخیر مسئوالن در 
شــركت آب وفاضالب اســتان اصفهان با وجود چالش ها 
و بحرانی هایی كه در تامین پایدار آب شــرب مشتركین 
داشــتند اما با این وجود توانســتند با غلبه بر مشکالت، 

خدمات پایداری به مشتركین ارائه دهند.
وی افزود: تالش می شــود در تدویــن بودجه 99 ، رقمی 
برای مباحــث امنیتی و حفاظتی تاسیســات آبرســانی 

اصفهان بزرگ تخصیص داده شود.
در ادامه این مراســم مدیركل پدافندغیرعامل استانداری 
گفت: تمام دســتگاه های اداری، اجرایــی و خدماتی باید 
همیشــه آمادگی الزم برای مقابله با دشمنان و تهدیدات 

را داشته باشند.
مهندس صفــری افزود: شــركت آب وفاضالب اســتان 
اصفهان به رغم چالش های موجود در منابع مالی توانست 
همه مــوارد الزم در حفاظــت امنیتی و انتظامــی  را از 

تاسیسات آبرسانی اصفهان به خوبی رعایت نماید.
وی افزود: شایســته اســت دیگردســتگاههای اجرایی و 
خدماتی دراســتان، با الگوبرداری از شــركت آبفا استان 

اصفهان مباحث امنیتی و حفاظتی را به خوبی مدنظر قرار 
دهند.

مدیركل پدافندغیرعامل استانداری اعالم كرد: در ارزیابی 
صورت گرفته از ســوی دفتر پدافند غیرعامل استانداری 
اســتان،  اداری  و  اجرایی،خدماتــی  دســتگاههای  از 
دفترپدافندغیرعامل شركت آبفا استان اصفهان به جهت 
توجه و لحاظ كردن مباحث پدافند غیرعامل درتاسیسات 
و تجهیزات، رتبه نخست  را دراســتان  به خود اختصاص 

داد.
با تحقق 95 درصد پیشــرفت فیزیکــی در آینده نزدیك 
مــدول دوم و ســوم تصفیــه خانــه فاضــالب داران به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــركت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: 
مدول دوم و ســوم تصفیه خانه فاضالب داران با پیشرفت 
95 درصــدی اجــرای تاسیســات فاضالب در آســتانه 

بهره برداری قرار دارد.
مهندس هاشــم امینی اعالم كرد:  فــاز اول تصفیه خانه  
فاضالب داران  با ظرفیت 1700 مترمکعب در    شبانه روز 
در سال 92 به بهره برداری رسید و از سال 94 توسعه این 
تصفیه  خانه دردســتور كارقرار گرفت، كه پیش بینی می 
شــود در روزهای آینده مدول دوم و سوم این تصفیه خانه  

درمدار بهره برداری قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه درحال حاضر بیــش از 10 هزار نفر در 
شهرستان داران تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند، 
خاطرنشــان ســاخت: با بهره برداری از مدول دوم وسوم 
تصفیه خانه فاضــالب داران بیش از 20 هــزار نفرتحت 
پوشش خدمات شــبکه  فاضالب قرارمی گیرند و درافق 
طرح درسال 1407 بیش از 42 هزار نفر در این شهرستان 

از خدمات شبکه  فاضالب بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان با اشاره 
به روش تصفیه در تصفیه خانه  فاضالب داران اعالم كرد: 
با توجه به اقلیم آب وهوایی و شرایط زیست محیطی این 

منطقــه از روش تصفیه الگون هوادهی با برگشــت لجن 
فعال lass استفاده شده است.

مهندس هاشــم امینی به اجــرای 77 كیلومتر شــبکه 
فاضالب در شــهر داران پرداخت و بیان كرد: از سال 94 
تاكنون از 94 كیلومتر شبکه فاضالب در شهرستان داران  
بیش از 77 كیلومتر آن اجراء شــده اســت و 3 كیلومتر 

خطوط انتقال فاضالب هم اجراء گردید.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه درحال حاضــر 4200 فقره انشــعاب فاضالب در 
شهرســتان داران نصب اســت، عنوان كرد: با راه اندازی 
مدول دوم وســوم تصفیه خانه فاضــالب داران 3 هزار و 
344 متر مکعب درروز پســاب دراین تصفیه خانه  تولید 

می شود.
وی اعالم كرد: اجرای تاسیســات فاضالب درشهرســتان 
داران بیش از 23 میلیارد تومان هزینه دربرداشــت كه از 

محل اعتبارات عمرانی و جاری تامین گردید.
   مهندس هاشم امینی، با اشاره به اهمیت بازچرخانی آب 
خاطرنشــان ســاخت:  هم اكنون از كل آبی كه در منازل 
اســتفاده می كنیم،  بطورمیانگین 70 درصد آن تبدیل به 
فاضالب می شود كه با تصفیه  آن می توان از حفر چاه های 
بیشــتر برای جبران كمبود آب مصرفی جلوگیری كرد، 
چرا كه  بسیاری از كشــورهای توسعه  یافته علی رغم آمار 
بارندگی باال، توجــه ویژه ای به سیســتم بازچرخانی آب 
به عنوان راهی برای گریز از شــرایط كم آبی و خشکسالی 

دارند.
مهندس امینی تصفیه فاضالب را  به  دلیل مشــکالتی كه 
رهاسازی و دفع غیربهداشــتی فاضالب در محیط زیست 
ایجاد می كند، ضروری خوانــد و  گفت: با تصفیه فاضالب 
می توان از پســاب  به عنوان یك منبــع جایگزین، برای 
مصارف صنعتی و كشاورزی بهره مند شد همچنین فرایند 
تصفیه فاضالب  مانع بسیاری از مشکالت زیست محیطی  

می شود.
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

طی یك ســال منتهی به دهــه فجر98 با 
هزینــه ای بیــش از 3607 میلیارد ریال 
11 پروژه عمرانی در بخش آب و فاضالب 
در سطح اســتان اصفهان به بهره برداری 

رسید.
مدیرعامل شــركت آب وفاضالب استان 
اصفهان بــا تاكید بــر توســعه و اصالح 
شبکه های آب و فاضالب در سطح استان 
عنوان كرد: طی یك سال منتهی به بهمن 
ســال 98 بیش از 260 كیلومتر شــبکه 
فاضالب با هزینه بالغ بــر  1300 میلیارد 
ریال و 225 كیلومتر شبکه آب با اعتباری 
بیش از960 میلیارد ریال درسطح استان 

اصفهان اجرا گردید.
مهندس هاشــم امینی خدمات رسانی به 
روستاها را بســیار ضروری برشمرد و بیان 
داشت: برخورداری روستاییان از خدمات 
شركت آب وفاضالب از اولویت هایی است 
كه در دســتور كار قرار گرفته و در ســال 
جاری اجرای  تاسیســات شبکه فاضالب 
دربیش از 11 پارچه روستا  در شهرستان 
فالورجان با اعتباری بالغ بر 910 میلیارد 

ریال دردستور كار قرار گرفت.
وی به افتتــاح تصفیه خانــه فاضالب در 
شــهر خوانســار پرداخت و اعالم كرد: در 
ســال 98 تصفیه خانه فاضالب و فاز اول 
شبکه فاضالب خوانسار با اعتباری بالغ بر 
200 میلیارد ریال به بهره برداری رســید 
كه بدنبال اجرای این پــروژه 32 هزار نفر 
در شهرستان خوانســار از خدمات شبکه 
فاضالب خوانســارمی تواننــد بهره مند 

شوند.
مدیرعامل شــركت آبفا استان اصفهان به 
اجرای  پروژه خط آبرســانی به گلشــهر و 
مجتمع های روســتایی گلپایگان اشــاره 
كرد و خاطر نشــان ســاخت: بــا اجرای 
پروژه آبرسانی به گلشهر جمعیتی حدود 
10 هزار نفر و با اجرای مجتمع آبرســانی 
جلگه اهالی 41 روســتا از آب شرب سالم 

و بهداشتی برخوردار می شــوند. اجرای 
این پروژه  تاكنــون هزینه ای بالغ بر 130 

میلیارد ریال در برداشته است .
 وی افــزود: پروژه آبرســانی بــه مجتمع 
روســتایی جلگه شــامل اجــرای 100 
كیلومتــر خطوط انتقــال، 180 كیلومتر 

خطــوط شــبکه توزیع و ســاخت 9 باب 
مخزن با حجم 5 هزار مترمکعب اســت؛ 
كه در فاز اول طرح آبرســانی به مجتمع 
روســتایی جلگــه 31 كیلومتــر از 100 
كیلومتر خطــوط انتقال اجرا 

شد و 15 كیلومتر از 180 كیلومتر شبکه 
توزیع عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه مخزن 2 هزار مترمکعبی 
و خط انتقال شــهربرف انبار بــا اعتباری 
بیش از 56 میلیارد ریــال به بهره برداری 
رسید اظهار داشــت: در سال گذشته با در 

مدار قرار گرفتن، ایستگاه پمپاژ و مخزن 2 
هزار متر مکعبی قهجاورســتان آب شرب 
مشتركین با فشار یکسان به صورت پایدار 
تامین شده و با استقرار سیستم تله متری 
و تله كنترل درتاسیســات آبرسانی آب به 
صورت عادالنه میان بیش از 3 هزار و300 
قهجاورستان  در  مشترک 

توزیع می شــود. اجرای این پــروژه نیز 8 
میلیارد ریال هزینه به همراه داشت.

مهندس هاشم امینی هزینه  بهره برداری 
از پروژه های آب و فاضالب در شهرستان 
فریدن را 25 میلیارد ریال دانست و گفت: 
درسال گذشــته مخزن 2هزار متر مکعبی 
نیك آباد جرقویــه با اعتبــاری بالغ بر8 
میلیارد ریــال درمدار بهره بــرداری قرار 

گرفت. 
وی با اشــاره به بهــره بــرداری از پکیج 
تصفیه خانه فاضالب مســکن مهر و سوله 
فیلترهای شــنی  فریدونشهر گفت: برای 
اولین باردركشــورپکیج تصفیه فاضالب 
دفنی پلــی اتیلن بــه روش EBBR در 
واحدهای مسکن مهر فریدونشهر به بهره 
برداری رســید. این پروژه با هزینه بالغ بر 

9/5 میلیارد ریال انجام گرفت.
مهندس امینی اعالم كرد: پکیج پلی اتیلن 
تصفیه فاضالب مسکن مهر فریدونشهر با 
ظرفیت 210 متــر  مکعب در روزبا اخرین 
تکنولوژی روز دنیا عملیاتی شد، بطوریکه 
فرایند تصفیــه با بهتریــن كیفیت انجام 
می شــود ونیز با اجرای این پروژه بیش از 
264 واحد مســکونی تحت پوشش دفع 

بهداشتی فاضالب قرار می گیرد.
وی گفت: سوله فیلتر شنی ایستگاه پمپاژ 
شماره 2 چشــمه لنگان با هدف محافظت 
از یــخ زدگــی فیلترشــنی ونیزافزایش 

راندمان فیلترها دردستوركار قرار گرفت.
مدیرعامل شــركت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اجرای پروژه هوشــمند سازی 
شبکه توزیع آب در تودشــك، گفت: آب 
شــرب درتمام ساعات شــبانه روز كامال 
هوشمندانه و بدون دخالت نیروی انسانی، 
متناســب با دمــای هوا، پیــك مصرف و 
ساعات مختلف شبانه روز میان مشتركین 
به صورت عادالنه توزیع می شود. تودشك 
اولین شهردرایران اســت كه 42 كیلومتر 
از شــبکه توزیع آن بصورت هوشــمندانه 
وآنالین مانیتورینگ و كنترل می شــود. 
این پروژه بــا اعتباری بالغ بر 500 میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.

طی یک سال منتهی به دهه فجر 98  در شرکت آبفا استان اصفهان  صورت گرفت

 بهره برداری از 11 پروژه عمرانی با هزينه بيش از
 3607 ميليارد ريال

حمیدرضا كرم وند مدیرعامل این شركت از افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی بیش از 17 پروژه با اعتباری بالغ بر 480 

میلیارد ریال در دهه مبارک فجر سال 98 خبر داد.
وی توضیــح داد كه دهــه فجر انقالب اســالمی فرصت 
مناسبی برای نشان دادن خدمات گسترده نظام جمهوری 
اســالمی برای عموم مردم می باشــد و در همین راســتا 
شــركت آب و فاضالب لرســتان تالش نموده با مطالعه و 
برنامه ریزی در طی چندین سال گذشته خدمات مطلوب 
و مناســبی را در حوزه آب و فاضالب به مشــتركین خود 

ارائه نماید.
كرم وند ادامه داد كه امسال در كنار پروژه های مهندسی 
به دنبال نامگذاری تعدادی از اماكن و تاسیســات خود به 
نام شهدا به ویژه سردار شــهید قاسم سلیمانی كه مراسم 
چهلم این شــهید عزیز در دهه مبارک فجــر قرار گرفته 

می باشیم.
مدیرعامل شــركت در خصوص پروژه هایــی كه در این 

دهه افتتاح یا عملیــات اجرایی آنها آغاز می شــود، 
گفت: ایــن پروژه ها در دو بخــش آب و فاضالب و در 
شهرهای خرم آباد، پلدختر، كونانی، فیروزآباد، دورود، 
كوهدشت، معموالن، الشتر و نورآباد قرار دارندكه شامل 
حفر چندیــن چاه، احداث مخازن، بازســازی ایســتگاه 
پمپاژ فاضالب، خط انتقال فاضالب و اجرای شــبکه آب 
سایت سیل زدگان می باشــد كه با افتتاح و آغاز عملیات 
اجرایی آنها موجب افزایش دبی آب شــرب و ارتقا سطح 
بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست و همچنین باعث 
اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم 212 نفر خواهد شد.

حضور شرکت آب و فاضالب لرستان
 درنمایشگاه عکاسی با موضوع 
اقدامات مرتبط با سیل 98 لرستان

در بازدید اســتاندار و نماینده مردم دورود و ازنا در 
مجلس شورای اسالمی از غرفه شركت آب و 

فاضالب از تالش جهادی كاركنان شركت 
آب و فاضالب تقدیر نمودند.

در پنجمیــن روز از دهه مبارک فجر 
نمایشگاه عکاسی با موضوع اقدامات 
انجــام گرفتــه در خصوص ســیل 
فروردین مــاه 98 در محــل دائمی 

نمایشگاه شهر خرم آباد برپا گردید.
در این نمایشــگاه كه به مدت سه روز 

برقرار اســت دســتگاههای اجرایی اســتان گوشه ای از 
اقدامات و فعالیت های خود را در حــوزه مدیریت بحران 

قبل از سیل و بعد از سیل را در معرض نمایش گذاشتند.
در اولین روز از این نمایشــگاه استاندار لرستان، كیان پور 
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شــورای اسالمی از 

غرفه شركت آب و فاضالب بازدیدكردند.
سیدموسی خادمی اســتاندار لرستان در حاشیه بازدید از 
غرفه شــركت آب و فاضالب از خدمات جهادی كاركنان 
شــركت آب و فاضالب استان در زمان ســیل و مجموعه 

اقدامات چه قبل و چه بعد از آن تقدیر نمودند.
الزم به توضیح اســت كه در بحث اعتبارات جذب شده در 
خصوص سیل 98 شركت آب و فاضالب  لرستان بیشترین 
مبلغ را دربین تمامی شركت های آب و فاضالب كشور به 

خود اختصاص داده بود.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان به مناسبت دهه فجر انقالب خبر داد:

افتتاح و آغاز عمليات اجرايی 17 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 480 ميليارد ريال

www.barghab. i r 242020
February

www.barghab. i r25 2020
February



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

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 

طرح آبرسانی اضطراری از دشت 
حرمک به شهر زاهدان 

با توجه به مشــکالت كمبود آب شهر 
زاهدان در تابستان 1398 و جهت رفع 
مشکل در سال آتی جلســه بررسی و 
پروژه های تنش آبــی، پایدار و ارتقای 

كیفی آب استان برگزار گردید.
در جلسه یاد شــده عالوه بر اجرای فاز 
چهارم آب شــیرین كن 15 هزار متر 
مکعبی مقرر گردید نســبت به حفر و 
تجهیز 10 حلقه چاه در دشت حرمك 
و اجرای خطوط جمــع آوری و انتقال 
آب به ایستگاه شماره 2 خط اول انتقال 
آب از چاه نیمه های زابل به زاهدان به 
منظور تامین حداقل 150 لیتر برثانیه 
آب شهر، پس از تامین اعتبار اولیه توسط شركت آبفا استان و آب منطقه ای پیگیری و اجرا گردد. 
گفتنی اســت این شــركت از برگزاری دو مرحله ارزیابی كیفی جهت طرح خریــد و اجرای لوله 

گذاری 22 كیلومترخطوط چاهها تا ایستگاه شماره 2، مناقصه مذكور را در دست اجرا داشته كه 
تاریخ بازگشایی پاكات این مناقصه 98/11/27 می باشــد. همچنین خرید پمپهای فشار قوی و 
الکترو موتورهای مورد نیاز در دســتور كار قرار دارد كه میبایست توسط شركت توزیع آب و نیرو 
خریداری و نصب گردد. برآورد كلیه طرح حدود 550 میلیارد ریال می باشــد كه میبایســت از 
اعتبار تنش شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و قســمتی از آن از مجموعه استانی تخصیص 

یابد.
وضع موجود مناطق غرب شهر زاهدان

هم اكنون در مناطق غرب زاهدان، لوله گذاری شبکه توزیع آب شهرک الغدیر، مسکن مهر و خط 
انتقال مسکن مهر انجام شده است.  شبکه توزیع فاز اول شهرک جهاد و بخشی از فاز دوم شهرک 
مذكور اجرا گردیده و بخش  های دیگر آن و شــهرک برق و خط انتقــال آب بر اراضی جهاد و برق 
در حال احداث می باشــد. اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح آبرسانی به شهرک های غرب شهر 

زاهدان 150000 میلیون ریال می باشد.
و دیگر اقدامات انجام شده:

عنوان طرح: ایجاد تاسیسات فاضالب زاهدان 
مشخصات طرح: احداث تصفیه خانه فاضالب برای جمعیت 600،000 نفر و با ظرفیت 90،000 
متر مکعب در شبانه روز، اجرای 701 كیلومتر شــبکه فرعی و 111 كیلومتر خطوط اصلی، 1.3 

كیلومتر خط انتقال و 2 باب ایستگاه پمپاژ.
آخرین وضعیت: تملك زمین، ســاخت مدول اول تصفیه خانه به ظرفیــت 47600 مترمکعب، 
ایســتگاه پمپاژ شیراباد و اجرای شــبکه اصلی به طول 86 كیلومتر، شــبکه فرعی به طول 222 

كیلومتر، خط انتقال به طول 1.3 كیلومتر و نصب تعداد 28874 فقره انشعابات فاضالب تاكنون.
برآورد اولیه 
)میلیون ریال(

سال افق 
طرح

جمعیت تحت 
پوشش طراحی )نفر(

میزان دبی خروجی فعلی پساب 
)مترمکعب در شبانه روز(

سال 
شروع

هزینه اجرا شده 
)میلیون ریال(

درصد 
پیشرفت

8700001415900,0060001381669,795%61

وضعیت اعتباری طرح:
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح اعتبارات سال 98   ) میلیون ریال(اعتبارات سال 97   ) میلیون ریال(

)میلیون ریال( درصدتخصیصیمصوبدرصدتخصیصیمصوب
15250070000%46299,600110,000%377,000,000

آخرین اقدامات انجام شده:
به منظــور فعال نمودن 5 پیمانکار اجرای شــبکه هــای جمع آوری فاضالب بــا اعتبار تقریبی 
220میلیارد ریال نســبت به خرید 30 میلیارد ریال لوله و اتصاالت اقدام شــده است. با توجه به 
تغییرات شــدید قیمت، اكثر تولیدكنندگان تعهدات خود را انجام نمی دادند كه با پیگیری های 
انجام شده تهیه لوله و اتصاالت به مرور انجام میشود. مناقصات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
و ترمیم آســفالت برگزار و پیمانکاران تعیین شــده كه با اجرای شــبکه های جمع آوری مطابق 

برنامه ریزی انجام شده امکان نصب حداقل 9000 فقره انشعاب فراهم خواهد گردید.
پیشنهادات:  با توجه به مصوبات شــورای عالی آب افزایش 3 برابــری اعتبارات طرحهای فوق 

ضروری می باشد.

عنوان طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق جدید شهر زابل 
نام مشاور طرح: شركت مهندسین مشاور سرو آب 

مشخصات طرح: احداث تصفیه خانه فاضالب شهرزابل در افق سال 1423 با جمعیت 200000 
نفر با ظرفیت 30000متر مکعب در شبانه روز و اجرای  88 كیلومتر خط فرعی و 24 كیلومتر خط 
اصلی شبکه جمع آوری فاضالب و 6 كیلومتر خط انتقال و 5 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب می باشد.

آخرین وضعیت: ارتقاء تصفیه خانه فاضالب زابل از ظرفیــت 120000 نفر به 200000 نفر با 
پیشــرفت 68% و تملك زمین دو ایستگاه پمپاژ، اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب به طول 63 

كیلومتر و تعداد 28419 فقره انشعابات فاضالب تاكنون.
برآورد اولیه 
جمعیت تحت سال افق طرح)میلیون ریال(

هزینه اجرا شده سال شروعپوشش طراحی )نفر(
درصد پیشرفت)میلیون ریال(

7315791415200,0001387482,723%52

وضعیت اعتباری طرح:
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح اعتبارات سال 98   ) میلیون ریال(اعتبارات سال 97   ) میلیون ریال(

)میلیون ریال( درصدتخصیصیمصوبدرصدتخصیصیمصوب
5875036750%63103,50058,000%561,222,000

آخرین اقدامات انجام شده:
- پیگیری برگزاری مناقصه ایستگاه پمپاژ فاضالب باقری جنوبی.

- پیگیری برگزاری مناقصه تکمیل خط باقری جنوبی و اتصال آن به ایستگاه پمپاژ رستم و برخی 
خطوط دیگر سطح شهر با مبلغ برآورد 72867 میلیون ریال.

- عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضالب شهر زابل. 
پیشنهادات:  با توجه به مصوبات شــورای عالی آب افزایش 3 برابــری اعتبارات طرحهای فوق 

ضروری می باشد.

عنوان طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب چابهار
نام مشاور طرح: شركت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب 

مشــخصات طرح: احداث تصفیه خانه فاضالب شــهر چابهار در افق ســال 1405 با جمعیت 
64000 نفر با ظرفیت 12000 متر مکعب در شــبانه روز، اجــرای  116 كیلومتر خط فرعی، 44 

كیلومتر خط اصلی و انتقال فاضالب  و 3 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب می باشد.
آخرین وضعیت: اجرای تصفیه خانه فاضالب با پیشــرفت 90% و همچنین ارتقاء تصفیه خانه 
فاضالب درحال پیگیری می باشد. ایستگاه پمپاژ اصلی 100% اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
به طول 110 كیلومتر و تعداد 2246 فقره انشــعابات فاضالب تاكنون نصب گردیده اســت. )22 

كیلومتر خطوط اصلی و انتقال و 88 كیلومتر خطوط فرعی(
برآورد اولیه 
جمعیت تحت سال افق طرح)میلیون ریال(

هزینه اجرا شده سال شروعپوشش طراحی )نفر(
درصد پیشرفت)میلیون ریال(

4860001405640001382389,275%60

وضعیت اعتباری طرح:
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح اعتبارات سال 98   ) میلیون ریال(اعتبارات سال 97   ) میلیون ریال(

)میلیون ریال( درصدتخصیصیمصوبدرصدتخصیصیمصوب
7875035000%44168,50045,000%27700,000

اهم اقدامات انجام شده سال جاری به شرح ذیل می باشد:
با توجه به اولویت اجرای ایســتگاه پمپاژ B ضمن تملك زمین مربوطه، پیمانکار انتخاب و قرارداد 

به مبلغ 101266 میلیون ریال منعقد شده است.
 همچنیــن مناقصه اجرای خط انتقال از ایســتگاه B به ایســتگاه C به همراه اجرای بخشــی از 
شــبکه فاضالب به مبلغ 29291 میلیون ریال به نتیجه رسیده اســت و پیمانکار انتخاب گردیده 

عليرضا قاسمی مدير عامل شركت 
آب و فاضالب استان سيستان و 
بلوچستان از 6 طرح انجام شده
 در ايام اهلل دهه فجر خبر داد
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اســت. تکمیل تصفیه خانه، مصرف پساب در داخل ســایت تا تعیین تکلیف پساب در دستور كار 
این شركت می باشــد. همچنین مطالعات ارتقاء تصفیه خانه فاضالب چابهار جهت نهایی شدن و 

تصویب به شركت مهندسی آب و فاضالب كشور رسیده است.
پیشنهادات: با توجه به مصوبات شــورای عالی آب افزایش 3 برابــری اعتبارات طرح های فوق 

ضروری می باشد.
عنوان طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب کنارک 

نام مشاور طرح: شركت مهندسین مشاور تهران سحاب 
مشخصات طرح: احداث تصفیه خانه فاضالب شهر كنارک در افق سال  با جمعیت 30000 نفر 
با ظرفیت 4500متر مکعب در شبانه روز و اجرای  46.3 كیلومتر خط فرعی و 17.7 كیلومتر خط 

اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب  و 3 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب می باشد.
آخرین وضعیت: اجرای تصفیه خانه فاضالب با پیشــرفت 40% و ایستگاه پمپاژ اصلی %100، 
اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب به طــول 37 كیلومتر و تعداد 465 فقره انشــعابات فاضالب 

تاكنون.
برآورد اولیه 
جمعیت تحت سال افق طرح)میلیون ریال(

هزینه اجرا شده سال شروعپوشش طراحی )نفر(
درصد پیشرفت)میلیون ریال(

267776140530,0001381199,257%53

وضعیت اعتباری طرح:
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح اعتبارات سال 98   ) میلیون ریال(اعتبارات سال 97   ) میلیون ریال(

)میلیون ریال( درصدتخصیصیمصوبدرصدتخصیصیمصوب
6200049000%79118,50029,000%24500,000

اهم اقدامات انجام شده سال جاری به شرح ذیل می باشد:
تجدید مناقصه ایستگاه پمپاژ D به همراه بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب و برگزاری مناقصه 

تکمیل تصفیه خانه فاضالب.
نصب ســامانه موقت تصفیه خانه فاضالب )پکیــج(، تملك زمین ایســتگاه A و زمین پکیج در 
دستوركار می باشــد. برآورد اولیه پکیج 30 میلیارد ریال، ایســتگاه D 59 میلیارد ریال، تصفیه 

خانه فاضالب 200 میلیارد ریال جمعاً به مبلغ 289 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
پیشنهادات: با توجه به مصوبات شــورای عالی آب افزایش 3 برابــری اعتبارات طرح های فوق 

ضروری می باشد.

عنوان طرح:  ایجاد تاسیسات فاضالب زهک 
نام مشاور طرح: شركت مهندسین مشاور ری آب 

مشخصات طرح: احداث تصفیه خانه فاضالب شهر زهك در افق سال 1423 با جمعیت 30000 
نفر با ظرفیت  

4440 متر مکعب در شــبانه روز و اجرای  38 كیلومتر خط فرعی و 6 كیلومتر خط اصلی شــبکه 
جمع آوری فاضالب  و 2 كیلومتر خط انتقال و 4 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب می باشد.

آخرین وضعیت : تملك زمین تصفیه خانه و ایســتگاه پمپاژ اصلی و اجرای شــبکه جمع آوری 
فاضالب به طول 21 كیلومتر.  تا كنون برای ساخت تصفیه خانه فاضالب زهك در قالب تسهیالت 
ماده 56 و اســتفاده از بخش خصوصی چند مرتبه مناقصه برگزار شده است ولی سرمایه گذاران 
برای اجرای پروژه انتخاب نشده است .پیشــنهاد این شركت اجرای پروژه های این طرح در قالب 

مناقصات سه عاملی و بر اساس اعتبارات سالیانه طرح می باشد. 
برآورد اولیه 
جمعیت تحت سال افق طرح)میلیون ریال(

هزینه اجرا شده سال شروعپوشش طراحی )نفر(
درصد پیشرفت)میلیون ریال(

376,301141530,0001390799113%25

وضعیت اعتباری طرح:
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح اعتبارات سال 98   ) میلیون ریال(اعتبارات سال 97   ) میلیون ریال(

)میلیون ریال( درصدتخصیصیمصوبدرصدتخصیصیمصوب
6125030000%49141,75046,000%32720,000

اهم اقدامات انجام شده سال جاری به شرح ذیل می باشد:
 با توجه به اجرای حدود 50 درصد از شــبکه جمع آوری فاضالب ساخت تصفیه خانه و ایستگاه 
پمپاژ اصلی و خط انتقال به منظور انجام اهداف طرح )صیانت از چاه نیمه ها و رودخانه ها كه یکی 
از منابع مهم تامین آب شــهرهای شمال استان می باشد( دارای اولویت باالیی می باشد. پیگیری 

افزایش سقف اعتبارات طرح در دستور كار می باشد. 
مناقصه بخشی از خطوط اصلی جمع آوری فاضالب در مرحله ارزیابی می باشد.

پیشنهادات:  با توجه به مصوبات شــورای عالی آب افزایش 3 برابــری اعتبارات طرح های فوق 
ضروری می باشد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

همزمان  با چهل و یکمین ســالگرد پیروزي انقالب اسالمي با مجموع اعتباري بالغ بر 
137/5 میلیارد ریال ، 10 پروژه آبرساني در شــهرهاي استان مركزي به بهره برداري 

رسیده و عملیات اجرایي یك پروژه نیزآغاز مي شود. 
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي مهندس یوسف عرفاني 
نسب سرپرست شــركت با اعالم خبر فوق افزود: پروژه آبرساني به شهر محالت شامل 
بهره برداري از یك باب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت 100 لیتر بر ثانیه و 4200 متر خط 
انتقال آب با اعتباري بالغ بر 50 میلیارد ریال و پروژه آبرســاني به شهر دلیجان شامل  
یك باب ایســتگاه پمپاژ آب با ظرفیت 180 لیتر بر ثانیه و اعتباري بالغ بر 30 میلیارد 
ریال و همچنین آغازعملیات اجرایي ساخت مخزن 2000 متر مکعبي ذخیره آب این 
شــهر با برآورد 18 میلیارد ریال، از پروژه هاي شركت آب و فاضالب استان مركزي در 
شهرستان هاي محالت و دلیجان مي باشند كه در دهه فجر سال 1398 بهره برداري و 

كلنگ زني مي شوند.
وي به بهره برداري از 2 حلقه چاه آب در شــهرهاي 
مامونیه و میالجرد طي این ایام اشــاره نمود و 
اظهار داشــت: با حفر و تجهیز یك حلقه 
چاه  و اجــراي 1200 متر خط انتقال 
آب در شهر مامونیه با صرف هزینه 
اي بالغ بر 9 میلیارد ریال، 8000 
نفــر از جمعیت این شــهر از 
نعمت آب برخوردار شده و با 
حفر و تجهیز یك حلقه چاه 
آب  و اجراي 400 متر خط 
انتقال در شــهر میالجرد با 

اعتباري بالغ بر 7 میلیارد ریال، نیز 5000 نفر از جمعیت این شهر 
تحت پوشش قرار  مي گیرند.

سرپرســت شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي ضمن اعالم بهره 
بــرداري از 2 باب مخزن ذخیــره آب در شهرســتان اراک در دهه فجر 

سالجاري تصریح نمود: مخزن ذخیره آب شهر كارچان به حجم 500 متر 
مکعب با صرف  4 میلیارد ریال هزینه  و مخزن 100 متر مکعبي  ذخیره آب 

منطقه نظم آباد اراک  با هزینه اي بالغ بر 2 میلیارد ریال، جمعیت 4000نفري 
شهر كارچان و 2000 نفري منطقه نظم آباد را تحت پوشش قرار مي دهند.

مهندس عرفاني نســب در ادامه افزود: بهــره برداري از خــط انتقال آب  300 
میلیمتري ورودي مخزن ذخیره آب شــهر خنداب به طــول 800 متر با اعتباري 

بالغ بر 5 میلیارد ریال و مركز كنترل و تله متري تاسیســات آب شــهر مهاجران با 
صرف  5میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه هاي قابل بهره برداري این شــركت در ایام 

دهه فجر سالجاري مي باشد.
وي درپایان به ارتقاء توانمندي هاي آزمایشــگاه مركزي شــركت با صرف هزینه اي 
معادل 7/5 میلیارد ریال در راســتاي اطمینان از ســالمت و بهداشــت آب شــرب 
 مردم اشــاره نمود و افــزود: محل تامیــن اعتبارات ایــن پروژه ها اســتاني و جاري 

مي باشد.

 استان مركزي
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اعتباری معادل 10 میلیارد و 480 میلیون ریال از جمله این طرح ها است.
مدیر عامل شركت آبفای اســتان زنجان گفت: احداث مجتمع آبرســانی قره گل و برون قشالق 
درشهرســتان ماهنشــان با اعتبار 9 میلیاردو 600 میلیون ریال نیز از پروژه های شــاخص قابل 

افتتاح در دهه فجر سال جاری است.
وی بیان كرد: اجرای اصالح شبکه توزیع آب در شهرهای قیدار و زرین رود به طول 3 هزار و 850 
متر و با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون ریال امسال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

جزء قاسمی به اجرای طرح تامین آب شرب شــهر ارمغانخانه نیز اشاره كرده و گفت: برای اجرای 
این طرح بیش از 5 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر عامل شركت آب و فاضالب اســتان زنجان احداث مخزن آب 500 متر مکعبی و خط انتقال 
به طول 1200 متر در شــهر سهرورد را یادآور شــد و افزود: عملیات حفر یك حلقه چاه، احداث 
اتاقك سرچاه و خط انتقال شهر كرســف به طول 1.1 كیلومتر نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح 

شركت آبفا در دهه فجر سال جاری است.
این مسئول بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاهای ویك و چشمه سار در شهرستان سلطانیه 
و اجرای طرح تله متری در شــهر قیدار را از دیگر پروژه های شــاخص قابل افتتاح شركت آب و 

فاضالب استان زنجان نام برد.

افزایش 900 درصدی جمعیت تحت پوشش آب شهری استان زنجان
 پس از انقالب

مدیر عامل شركت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: پس از انقالب با شکوه اسالمی مردم ایران 
در سال 57 جمعیت تحت پوشش آب شهری در استان زنجان با افزایش 900 درصدی از 74 هزار 

نفر در زمان پیش از انقالب به بیش از 748 هزار نفر افزایش یافته است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار كرد: هم اكنون 100 درصد جمعیت شهری در استان زنجان از نعمت 

آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند.
وی تعداد شهرهای تحت پوشش آب شرب شهری را نیز 21 شهر اعالم كرده و گفت: این در حالی 
اســت كه پیش از انقالب تنها تعداد 6 شهر در استان زنجان تحت پوشش خدمات آب شهری قرار 

داشتند.
مدیر عامل شركت آب و فاضالب استان زنجان اعالم كرد: طول شبکه توزیع آب شهری دراستان 
زنجان پیش از انقالب 185 كیلومتر بود كه هــم اكنون با 8 برابر افزایش به بیش از یکهزار و 658 

كیلومتر رسیده است.

جزء قاسمی به رشــد 4 برابری تعداد چاه های تامین آب شرب شهری در استان زنجان نیز اشاره 
كرده و گفت: تعداد چاه های فعال از 20 حلقه ،پیش از انقالب به 99 حلقه در سال جاری افزایش 

یافته است.
این مسئول حجم ذخیره آب شرب شهری در مدار بهره برداری در استان زنجان را 167 هزار متر 
مکعب اعالم كرد و افزود:  در زمینه ذخیره ســازی آب شــرب و احداث مخازن آب در شهرهای 

استان با رشد 9 برابری مواجه بوده ایم.

اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان زنجان:
واگذاری اقساطی انشعاب فاضالب در شهرهای استان زنجان همزمان با دهه 

مبارک فجر
روابط عمومی عامل شركت آب و فاضالب استان زنجان اعالم كرد: به مناسبت ایام اهلل مبارک دهه 
فجر، واگذاری انشعاب فاضالب در شهرهای: زنجان، ابهر، ماهنشان، دندی و زرین آباد به صورت 

اقساط 12 ماهه و بدون بهره انجام می شود.
بر اســاس این گزارش مشتركین فاضالب در شــهرهای یاد شــده تا پایان بهمن ماه سال جاری 

می توانند از این خدمت ارائه شده استفاده كنند.
گفتنی است: در حال حاضر بیش از 96هزارمشــترک فاضالب در 5 شهراستان زنجان ازخدمات 
جمع  آوری و دفع بهداشــتی فاضالب بهره مند هســتند و تحت خدمات شــركت آب و فاضالب 

استان زنجان قرار دارند.

افتتاح مخزن و خط انتقال آب شرب شهرهای سهرورد و کرسف
پروژه مخزن آب و خط انتقال شهرسهرورد از توابع شهرستان خدابنده استان زنجان و پروژه حفر 
و تجهیزچاه آب شــرب وخط انتقال شهركرسف دراین شهرستان به مناســبت ایام دهه مبارک 

فجرافتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شــركت آب و فاضالب اســتان زنجان برای اجرای ایــن دو طرح جمعاً 

اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و 430 میلیون ریال هزینه شده است.
براساس این گزارش پروژه احداث خط انتقال شهركرسف به طول 1100 متر و پروژه احداث خط 

انتقال شهر سهرورد به طول 1380 متر به بهره برداری رسید.
گفتنی است با بهره برداری از این طرح ها جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از خدمات كیفی تر شركت 

آب و فاضالب استان زنجان بهره مند می شوند.

مدیر عامل شــركت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: امســال 20 پروژه عمرانی در حوزه آب 
شهری شهرستان خدابنده با اعتباری معادل 130 میلیارد ریال اجرایی شده است.

علیرضا جزء قاســمی اظهار كــرد: مخزن پیش ســاخته 500 متر مکعبی و خــط انتقال رفت و 
برگشت شهر سهرورد یکی از این پروژه هاییست كه برای اجرای آن 9 میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده  است.
وی افزود: اجرای سیســتم راهبردی پایش و كنترل مخازن و تاسیســات شــهر قیدار از طریق 
دوربینهای مدار بســته و پارامتری های امنیتی با اعتبار 30 میلیارد ریال نیز از جمله پروژه های 

آب شهری در قیدار بوده است.عمرانــی 
مدیر عامل شركت آبفای استان زنجان 
گفت: اصالح شــبکه توزیع آب 
شــهر زرین رود بــه طول 
850 متر و با اعتباری 

معادل 10 میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات شركت آبفا در شهرستان خدابنده می باشد.
جزء قاسمی تصریح كرد: اجرای 3 هزار متر اصالح شبکه توزیع آب شهر قیدار، حفر و تجهیز چاه 
جدید و خط انتقال شهر كرســف و احداث مخزن 500 متر مکعبی در شــهر نوربهار نیز از دیگر 
پروژه  های عمرانی شاخص در حوزه آب شهری شهرســتان خدابنده می باشد كه در سال جاری 

اجرا شده است.

افتتاح 10 پروژه عمرانی توسط شرکت آب و فاضالب استان زنجان
مدیر عامل شركت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: امسال همزمان با ایام اهلل مبارک دهه فجر 

10 پروژه عمرانی توسط شركت آبفای استان زنجان افتتاح می شود.
علیرضا جزء قاســمی اظهار كرد: برای افتتاح و بهره برداری از این 10 پروژه، اعتباری بالغ بر 47 

میلیارد ریال هزینه شده است.
وی افزود: اجرای طرح انتقال آب از مخزن آب و فاضالب شــهری خرمدره به روســتای ویسان با 

اجر ای 130 ميليارد ريال
 پروژه آب در شهرستان 
خدابنده  طی سال جاری

  مدیر عامل شرکت آب  و فاضالب استان زنجان خبر داد:

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

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398
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ـــــان استــ
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 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

به مناسبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی  وفرا رســیدن ایام ا...  دهه مبارک فجر 
دكتر طاهری مدیرعامل شــركت آب و فاضالب شهري 
استان سمنان در نشست خبري كه با حضور معاونین و 
خبرنگاران و اصحاب رسانه  برگزار گردید اعالم كرد: 54 

پروژه قابل افتتاح با اعتباری بالغ  بر 330 میلیارد ریال  و 
3 پروژه كلنگ زنی  با اعتباری  بالغ بر 287 میلیون ریال 

در دهه فجر سال جاری، بهره برداری و آغاز می شود. 
در این نشســت خبری، دكتر طاهری ضمن تبریك به 
مناسبت فرا رســیدن چهل و یکمین ســالگرد انقالب 

شکوهمند اســالمی افزود : با زحمت و تالش همکاران، 
9 پروژه در ســمنان، 10 پروژه در شاهرود، 7 پروژه  در 
دامغان، 5 پروژه در گرمســار، 7 پروژه  در مهدیشهر، 9 
پروژه در سرخه، 3 پروژه در آرادان و 4 پروژه  در میامي 

در دهه فجر امسال افتتاح مي شود.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان 
یادآور شد: ســه پروژه این شــركت در شهرستان هاي 
ســمنان و شــاهرود ، با اعتباري بالغ بر) 278 میلیارد 
ریال( به مناســب گرامیداشــت این دهــه كلنگ زني 
مي شــود. وي بیان كرد: ســه پروژه با عنــوان اجراي 

خطوط انتقال آب با حجم عملیــات 9 هزار و 100 متر 
با) 56 میلیــارد و 200 میلیون ریــال ( اعتبار از جمله 
پروژه های قابل بهره برداري در گرامیداشــت دهه فجر 

98 است.
دكتر طاهري خاطرنشــان كرد: در ایــام مبارک دهه 

فجرامســال، حفر و تجهیز پنــج حلقه چاه بــا اعتبار 
)36 میلیــارد ریال(، اجراي توســعه شــبکه فاضالب، 
با اعتبــار)28 میلیارد و 300 میلیــون ریال(  و با حجم 
عملیاتــي بیــش از 6 هزار متردر اســتان ســمنان به 

بهره برداري می رسد .

افتتاح و بهره برداری 
از 54 پروژه و مراسم 
كلنگ زنی و شروع 
عمليات اجرايی 3 پروژه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان 
اعالم کرد:

هــر نفســی کــه فــرو مــی رود ممــد حیــات اســت و چــون بر 

می خیــزد مفرح ذات پــس در هر نفســی دونعمــت موجود 

اســت و بر هر نعمتی شــکری واجب ، شکر و ســپاس به جا 

مــی آوریم ؛کــه در ایــن ایام شــکوهمند دهــه ی فجــر و آغاز 

چهل و یکمین ســالگرد  انقالب اســالمی، انقالبی که مردم 

بــا عــزم و اراده ای پوالدیــن به پــا خواســتند تــا بتوانند خود  

پرچمدارسرنوشت کشور و آیندگان باشند ، ما نیز با افتخار 

داعیه دار بخشــی از این اندیشــه عظیم باشــیم و بــا به ثمر 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمناندکتر طاهری ملت بزرگوار و رهبرانقالب گردیم.رساندن قســمتی از این عزم ملی سربلند شهدای گرانقدرو 
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گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

مدیرعامــل آبفاي هرمــزگان گفت:  17 پــروژه  آب و 
فاضالب با اعتباري بالغ  بر 4 هــزار و 539 میلیارد ریال 

در دهه فجر امسال، به بهره برداری می رسد.
امین قصمي گفت: امســال پروژه های شــاخصی را در 
دســت اجرا داریم كه اثربخش تریــن آن ها؛ طرح ملی 
آبرسانی از سدجگین به بشاگرد)شرق( و افتتاح فاز دوم 

آب شیرین كن بندرعباس )مركز( است.
وي افزود: با بهره بــرداری ازفاز اول ایــن طرح ، آب به 
شهرستان سردشت می رسد و شش روستای مسیر نیز 
از این خط انتقال بــه عنوان منبع اصلی تامین آب از آب 

شرب با كیفیت بهره مند می شوند.
وي اضافه كرد: همچنین با بهره بــرداری از فاز دوم آب 
شیرین كن، ظرفیت آن به 40 هزار مترمکعب در شبانه 
روز ارتقاء می یابد و تا پایان خرداد ماه 99 نیز این پروژه 

با ظرفیت نهایی یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز وارد 
مدار بهره برداری می شود.

این مقام مســئول اظهار داشــت: پروژه اجرا، اصالح و 
توسعه شبکه توزیع آب در شــهرهاي بندرعباس، بیکا، 
جزایر تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموســي در مجموع 
به طول به طول 55.5 كیلومتــر، اجراي خط انتقال آب 
شهرهاي بندرعباس، زیارتعلي و سیریك به طول 36.8 
كیلومتر ، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب در شــهرهاي 
بندرعباس، بستك و هرمز به حجم 5000 مترمکعب از 
جمله پروژه های قابل افتتاح در بخش آب اســت كه در 
مجموع بیش از 4 هــزار و 319 میلیارد ریال اعتبار براي 

اجراي این پروژه ها هزینه شده است.
امین قصمي بیان كرد: همزمان با دهه ی فجر، در بخش 
فاضالب 2 پروژه در مجموع با اعتبار 220 میلیارد ریال 

به بهره برداری می رســد كه این پروژه ها شامل؛ اجراي 
شــبکه جمع آوري فاضالب در شــهرهاي بندرعباس و 

رودان است.
مدیرعامل آبفاي اســتان در ادامه افــزود: طي ده ماهه 
گذشــته با حمایت مدیریــت عالي اســتان و تالش دو 
چندان متخصصــان این صنعت، پروژه هاي شــاخصي 
نظیر؛ طرح انتقال آب از آب شــیرین كــن یکصد هزار 
مترمکعبي به مخازن داماهي، طــرح تامین آب رویدر، 
طرح تامین آب بستك و جناح از آب شیرین كن چارک، 
احداث تصفیه خانه فاضالب میناب، احداث تاسیســات 
آبگیري اسکله سد جگین و طرح جمع آوري فاضالب در 
بافت فرسوده شــهر بندرعباس با اعتباري بالغ بر 5 هزار 
و 630 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکي قابل توجهي در 

حال اجراست.  

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد؛
بهره برداری از شش پروژه آب و فاضالب 

در شهرستان رودان/
 بهره مندی 10 روستا با جمعيتی

 بالغ بر 15 هزار نفر از آب شرب سالم
همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر؛ در مراســمي  
با حضور اســتاندار هرمزگان، از شش پروژه آب و فاضالب 

شهرستان رودان بهره برداری شد.
 به گــزارش روابط عمومــی آب و فاضــالب هرمزگان، 
اســتاندار هرمزگان در این مراســم با اشــاره به اهمیت 
پروژه های تکمیــل شــده در شهرســتان رودان گفت: 
بایستی با مشاركت مردم زمینه را برای توسعه بیشتر این 

شهرستان فراهم كرد.
فریدون همتــی با بیان اینکــه یکی از پــروژه های مهم 
رودان اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب است، افزود: در 
این مسیرضروریست مردم نیز مشاركت الزم درخصوص 

خرید انشعاب فاضالب داشته باشند.
وی همچنین گفت: آبفای هرمزگان نیز با توجه به شرایط 
مالی مردم، بایستی شــرایطی فراهم آورد كه مشتركین 

به راحتی بتوانند نســبت به خرید انشعاب فاضالب اقدام 
نمایند.

 مدیرعامــل آبفای هرمــزگان نیز در این مراســم اظهار 
داشت: آبفای هرمزگان اختیارات الزم را به مسئوالن این 
شهرستان داده اســت تا در این زمینه مشوق های الزم  را 

برای خرید انشعاب به مردم ارائه نمایند.
امین قصمی افزود: با توافقات انجام شده، مردم می توانند 

در قالب اقساط بلند مدت اقدام به خرید انشعاب كنند.
مدیرعامــل آبفای اســتان در این مراســم با اشــاره به 
پروژه های دهه فجر دراستان هرمزگان، افزود: از مجموع 
پروژه هــای این دهه ،امروز 6 پروژه در شهرســتان رودان 

افتتاح و بهره برداری شد.
وی، اعتبار این پروژه ها را 195 میلیــارد و 500 میلیون 
ریال عنوان كرد و گفت: از این تعــداد پروژه،  2 پروژه در 
بخش آب و فاضالب شــهری و چهار پــروژه در بخش آب 

روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیرعامــل آبفای اســتان، یکی از پروژه هــای مهم این 
شهرستان را افتتاح آبرسانی به شــهر زیارتعلی بیان كرد 
و گفت: در اجرای ایــن پروژه، یك حلقه چاه حفر و تجهیز 

شده اســت. همچنین برای آبرســانی به شهر زیارتعلی 8 
كیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

سرپرســت آبفاروســتایی هرمزگان همچنیــن به بهره 
برداری 10 كیلومتر شبکه فاضالب شهر رودان اشاره كرد 
و گفت: اعتبار هزینه شــده برای اجرای این شــبکه 100 

میلیارد ریال بوده است.
امین قصمی در ادامــه به افتتاح پروژه های آبرســانی به 
روستاهای رودان اشــاره كرد و گفت: برای تکمیل پروژه 
آبرسانی فاز یك مجتمع فاریاب 9 میلیارد و 500 میلیون 

ریال هزینه شده است.
وی تصریح كرد، آبرســانی به مجتمع خیرآباد با اعتبار 9 
میلیارد ریال، توسعه و اصالح شــبکه توزیع آب مجتمع 
باغشــاه به طول 7 كیلومتر و همچنین پروژه توســعه و 
اصالح شــبکه آب شــهر بیکاه به طول 6 كیلومتر از دیگر 
پروژه هایی اســت كه با حضور اســتاندار هرمزگان مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
وی در پایــان افزود: با بهره بــرداری از چهار پروژه بخش 
روستایی، تعداد 10 روستا با جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر 

از آب شرب سالم بهره مند می شوند. 

بهـره برداري از  17 پـروژه در دهه فجـر امسال
 اجراي دو پروژه شاخص آبرساني در شرق و مركز استان هرمزگان
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از سال 96 تاکنون ۴۲۷ کیلومتر شبکه فاضالب

 در ۲۲ شهر و133 قرارداد در بخش آب

 منعقد شده است

صــادق حقیقی پــور در آیین بهره بــرداری از طرح های 
آب خوزســتان در پانزدهمین هفته پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران وزارت نیرو، كــه با حضور رییس مجلس 
شورای اسالمی و وزیر نیرو در تصفیه خانه طرح آبرسانی 
غدیر شادگان برگزار شــد، بیان كرد: سرانه بهره مندی 
شــهرهای خوزســتان از شــبکه مدرن فاضالب تا سال 
1396، 35 درصد بوده كه با اجرای 427 كیلومتر شبکه 

فاضالب در 22 شهر، این سرانه به 45 درصد رسید.
وی مســاله فاضالب را مشــکل اصلی خوزستان دانست 
و افزود: در ســال های گذشــته كار احداث پنج تصفیه 
خانه فاضالب در شــهرهای آبادان، خرمشهر، بندر امام، 
شادگان و ماهشــهر با ظرفیت 300 هزار مترمکعب آغاز 
شده و تصفیه خانه شــرق اهواز نیز پارسال بهره برداری 
شد كه با تکمیل این طرح ها تا سال آینده می توان 200 

میلیون مترمکعب از این حجم فاضالب را تصفیه كرد.
مدیر عامل شركت آبفا خوزستان با اشاره به طرح اجرای 
پنج تصفیه خانه در شــهرهای بهبهان، ایذه، اندیمشك، 
شوش و بستان و غرب اهواز گفت: در صورت اجرای این 
تصفیه خانه های فاضالب در شهرها، 56 درصد فاضالب 
تولیدی، تصفیه شــده و خوزســتان به متوسط كشوری 

می رسد.
حقیقی پور ادامــه داد: در صورت اجــرای مصوبه هیات 

دولت، سرانه بهره مندی مردم خوزستان از شبکه مدرن 
فاضالب كه اكنون كمتر از سرانه كشوری است به باالتر از 

متوسط كشوری خواهد رسید.

133 قرارداد آب در خوزستان
مدیرعامل آبفا خوزســتان همچنین میزان مصرف آب 
شرب شهرهای خوزستان را در تابستان امسال 2 میلیون 
متر مکعب بیان كرد و گفت: در تابســتان های گذشــته 
در تامین آب شهرهای خوزســتان با تنش جدید روبرو 

بودیم.
وی با اشــاره به دغدغه مردم در زمینــه آب و فاضالب 
استان در یك سال گذشــته، ضمن تشریح عملکرد این 
شــركت از آبان 1396 افزود: در پی مصوبه دولت در 15 
فروردین1396 در بخــش آب 133 قــرارداد به ارزش 
هفت هزار و 400 میلیارد ریال منعقد شده كه 72درصد 

پیشرفت اجرایی دارد.
وی خاطرنشــان كرد: در 2.5 سال گذشــته 240 هزار 
مترمکعب در شبانه روز به ظرفیت تصفیه خانه های آب 

شهرهای خوزستان اضافه شده یا در حال اجراست.
حقیقی پور با بیان اینکه تصفیــه خانه های آب بهبهان، 
اروند، رامهرمز تکمیل و تصفیه خانه چوئبده نیز در حال 
ساخت هست و ســال اینده وارد مدا می شود افزود: فاز 

دوم تصفیه خانه های خرمشــهر و آبــادان در حدود 80 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد كه تا سال 1399 وارد مدار 

می شود.
وی با اشــاره به طرح های توسعه آب شــیرین كن ها در 
خوزستان اضافه كرد: تا پیش از سال 1396، ظرفیت آب 
شیرین كن ها در خوزستان 22 هزار مترمکعب در شبانه 
روز بود كه اكنــون با انعقاد قــرارداد و اجرای طرح های 
جدید به  53هزار و 500 مترمکعب در شبانه روز خواهد 

رسید. 
به گفته وی در این مدت آب شیرین كن های اروندكنار و 
چوئبده اجرا شده و تاسیســات آب شیرین كن شادگان، 
رامهرمز، بندر امام و ماهشــهر در آینده نزدیك به اتمام 

می رسد.
حقیقی  پــور ادامه داد: با هدف پایدار ســازی تامین آب 
شــهرها غیر از اهواز، 11 باب مخزن با ظرفیت 80 هزار 
مترمکعب در شــبانه روز احداث شــده كه به اندازه 70 

درصد حداكثر مصرف روزانه شهرها است.
وی با اشــاره به تنش برق در ســال های گذشته افزود: 
خوزستان تنها اســتانی اســت كه 90 درصد تجهیزات 
تصفیه خانه های آب شــهرها در آن به بــرق اضطراری 
به ظرفیــت 40 مگاوات مجهز شــده، در صورتی كه این 

شاخص در كشور 30 درصد است.

صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خوزستان در آیین بهره برداری

 از طرح های آب خوزستان خبر داد:

افزايش سرانه بهره مندی

 شهـرهای خوزستـان

 از شبکه مدرن فاضالب

حقیقی  پور متوسط اصالح شبکه آب 
در سال را 330 كیلومتر بیان كرد و افزود: از سال 1371 
تا 1396، در حدود یــك هــزار و 800 كیلومتر اصالح 
شبکه آب انجام شــده بود، در حالی كه از سال 1396 تا 
1398 در حدود 832 كیلومتر اصالح شــبکه انجام شده 
كه نتیجــه آن كاهش پنج درصدی تلفــات فیزیکی در 
شبکه آب بوده و اكنون خوزســتان به متوسط كشوری 
رسیده اســت؛ البته در این محاسبات آمار آب به حساب 

نیامده لحاظ نشده است.

توسعه تصفیه خانه غیردولتی
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب خوزســتان ادامه داد: 
بازتوانی و توســعه تصفیه خانه بهبهــان با 950 میلیارد 
ریال اعتبار بدون استفاده از منابع مالی دولتی اجرا شده 

است.
وی افزود: هزینه اجرای این طرح به طور كامل از فروش 

حق آب به صنعت تامین شده است.
حقیقی  پور اضافه كرد: عمر باالی تاسیسات، فرسودگی 
شبکه تامین آب و هزینه بســیار برای احداث تاسیسات 
جدید، ما را بر آن داشــته كه ایــده بازتوانــی و ارتقا و 

بازسازی تاسیسات قدیم را به 
كار گیریم كه بر این اســاس تصفیه خانه آب شهر 

بهبهان بازتوانی و توسعه یافته است.
وی تصریح كرد: شــهر بهبهان با 150 هزار نفر جمعیت 
و مصــرف 70 هزار مترمکعــب در شــبانه روز، یکی از 
شهرهایی بوده كه همیشه با تنش آب روبرو بوده و از نظر 
بارندگی نیز در منطقه خشك واقع شده است؛ همزمانی 
طرح توســعه تصفیه خانه بهبهان با تقاضای پاالیشگاه 
بیدبلند و صنایع مرتبط با آن باعث شــد كه تصفیه خانه 

این شهر را به شکل مدرن بازسازی كنیم.
حقیقی  پور احداث آبگیر جدید، خطوط انتقال، ایستگاه 
پمپاژ و بازسازی و بازتوانی تاسیسات و تجهیزات تصفیه 
خانه را از شاخص های این طرح برشمرد و گفت: اهداف 
این طرح پایدار سازی آب شــهر بهبهان برای جمعیت 

300 هزار نفر و تامین آب صنایع بوده است.
مدیرعامل شــركت در ادامه ازبازدید مدیرعامل شركت 
مهندسی آبفای كشــور از تصفیه خانه فاضالب شادگان 

خبر داد.

الزم به ذكر اســت، جمعیت تحت پوشــش 
مدول اول ایــن تصفیه خانه، 100 هزار نفر اســت كه از 
طریق فاینانس بخش خصوصی با اعتبار 46 میلیون یورو 
در حال اجرا بوده و در ســال آینده بــه بهره برداری می 

رسد.
حقیقی پورضمن اعالم اجرای فاز اول خط فاضالب 250 
میلیمتری جاده ساحلی دزفول ازتوسعه شبکه فاضالب 
دراین شهربا هدف ارتقاء شاخص خدمات رسانی شهری 
دربخش دفع بهداشتی و انتقال فاضالب خبر داد وعنوان 
كرد: در این عملیات 80 متر لوله گذاری وحفاری و لوله 
گذاری در عمق 3.8 متری زمین انجام شــده و طی آن 
فاضالب سمت غربی جاده ساحلی جمع آوری و به خط 

اصلی جمع آوری فاضالب منتقل میشود.
شایان ذكر است كه شهرستان دزفول بیش از 107 هزار 

مشترک خانگی، تجاری و صنعتی آب و فاضالب دارد.
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عبدالحمید حمزه پور اقدامات و پروژه های انجام شده 
در شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر طی یک سال 

گذشته تا کنون را به تفصیل بیان نمود.
شركت آب و فاضالب اســتان بوشهر كه مسئولیت توزیع آب 
شرب و بهداشتی شهروندان اســتان همچنین دفع فاضالب 
عهده دار می باشد، در حال حاضر تعداد 32 شهر با جمعیتی 
بالغ بــر908897 نفر و 288618 اشــتراک تحت پوشــش 
آبرســانی و همچنین 3 شــهر با 

تعداد جمعیتی برابر با 350103 هــزار نفر  و تعداد 71954 
اشتراک  تحت پوشش شبکه فاضالب میباشد.

تامین آب شرب شهرهای اســتان از طریق چهار منبع اصلی 
مشــتمل بر خط كوثر)سد كوثر در اســتان كهکیلویه و بویر 
احمد (، خط كازرون)اســتان فارس(، 2 ســایت آب شیرین 
كن )20هزار متر مکعبدر شبانه روز(، چاه)54 حلقه( تامین 

می گردد.
به طور كلــی 90 درصد از منابع آبی اســتان از خط كازرون 
و كوثر كه در خارج از اســتان می باشــد تامیــن میگردد، 
هم چنین جهت تامین آب شــرب هم اكنون 819 
كیلومتــر خط انتقــال و شــبکه توزیع 3076 
كیلومتــر و 277850 متــر مکعب 

مخزن ذخیره و تعداد30 ایستگاه پمپاژ آبرسانی به شهرهای 
استان انجام می شود.

اقدامات شــاخص در دســت اجرا جهت ارتقاء تامین و 
توزیع آب شرب وفاضالب استان

1- انتخاب ســرمایه گذار 7 سایت آب شــیرین كن با حجم 
تولید بالغ بر 90 هزار متر مکعب تولید آب در شــبانه روز با 
سرمایه گذاری بالغ بر 3000 هزار میلیارد ریال سرمایه گذار 

بخش خصوصی.
2- اجرای شــبکه خطوط انتقال فاضالب چهار محل قدیم 
بوشــهر بطول 35 كیلومتــر و احداث دو ایســتگاه پمپاژ با 

اعتباری بالغ بر 430 میلیارد ریال.
3- جذب اعتبــاری بالغ بــر 1700 میلیارد ریــال از محل 
اعتبارات اســتانی و ملی در طی ســال 97 جهــت اجرای 
پروژه های آب و فاضالب شامل بازسازی و نوسازی شبکه های 
فرسوده آب، تجهیز 7 حلقه چاه جدید، احداث خطوط انتقال 
از منابــع آب جدید و هم چنین مخــازن ذخیره آب، احداث 
شبکه و تاسیسات فاضالب در شهر های بوشهر، گناوه، دیلم 
و سایر اقدامات حوزه آبرســانی و ارتقاء شبکه آب و فاضالب 

در استان.
مدیر عامل شركت آب و فاضالب اســتان بوشهر در ادامه به 

تشریح اقدامات صورت گرفته به شرح زیر پرداخت.

احداث آبشیرین کن ها
پروژه آب شیرین کن بوشهر: پروژه آب  شیرین كن35000 
متر مکعبی شهر بوشهر در كنار ساحل شهر بوشهر و در كنار 
پارک لیان واقع می گردد  كه بر اســاس برنامه زمان بندی در 
18 ماه تکمیل می شــود و با افتتاح آب شیرین كن 35 هزار 
متر مکعبی بوشهر این شــهر از پایداری مطمئنی در تامین 
آب می رسد. این پروژه با 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع با تاسیسات و امکانات 
پیشرفته  ساخته می شــود همچنین برای اجرای خط انتقال 
آبشــیرین كن 35 هزار مترمکعبی بوشهر200  میلیارد ریال 
تخصیص یافته اســت این طرح به طول 7 كیلومتر طراحی 

شده كه در 12 ماه تکمیل می شود.
در شهر بوشــهر عالوه بر آغاز اجرای آب شیرین كن 35 هزار 
متر مکعبی بوشهر با 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
ظرفیت آب شــیرین كــن 10 هزار 
متر مکعبی بوشهر به 
ر  ا 1هز 8

و 500 متــر مکعب افزایش یافت كه تــا 22 هزار و 500 متر 
مکعب توسعه می یابد.

پروژه آب شــیرین کن آب پخش- ســعدآباد: پروژه 
آب شــیرین كن8500 متر مکعبی آب پخش- ســعدآباد در 
شهرستان دشتستان كه تامین آب آن از طریق كانال آبیاری 
زهکشی آب پخش، سد رئیسعلی دلواری )رودخانه شاهپور( 
می باشد كه مجوز اجرای خط انتقال آب آن به مخزن ذخیره 
به طول 850 متر صادر شده است. این پروژه قبل از تابستان 
ســال آینده تا اواخر خرداد ماه به شــبکه آبرسانی این شهر 
متصل شــود. قابل ذكر است طرح آب  شیرین كن آب پخش- 
ســعدآباد با مشــاركت بخش خصوصی اجرایی شده است و 
در اجرای این پروژه 244 میلیارد ریال ســرمایه  گذاری شده 

است.
پروژه آب شــیرین كن 6500 متر مکعبــی وحدتیه - دالکی  
در شهرســتان دشتســتان كه تامین آب آن از طریق جدول 
آبیاری زهکشی سد انحرافی ســرقنات)رودخانه دالکی می 
باشد . پروژه آب شیرین كن وحدتیه - دالکی بر اساس برنامه 
زمانبندی در فاز نخســت به ظرفیت 2500 متر مکعب تا 20 

اسفند امسال وارد مدار بهره برداری می شود. 
برای تســریع در اجرای پروژه های آب شیرین كن آب پخش 
- سعدآباد و وحدتیه - دالکی شــركت آب منطقه ای استان 
بوشهر مجوزهای الزم برای برداشت آب از منابع اصلی صادر 

كرده و اجرای برق رسانی تسریع می شود.
وی افزود: همچنین از هــم اكنون پیش خرید آب از مجریان 
طرح آغاز شــده و برای هر پروژه 12 میلیــارد ریال پرداخت 

شده است.
عملیات احداث آب شــیرین كن 6500 هــزار متر مکعبی 
وحدتیه ، دالکی و روســتاهای در مســیر با اعتباری بالغ بر 
191 هزار میلیــارد ریال، عملیات احداث آب شــیرین كن 
8500 هزار متر مکعبی آبپخش، ســعد آباد و روستاهای 
در مســیر با اعتباری بالغ بر 244 هزار میلیارد 
ریال، عملیات احداث آب شــیرین 
كن 35000 هزار متر 

مکعبی شهر بوشــهر با اعتباری بالغ بر 4500 میلیارد ریال، 
افزایش ظرفیت آب شیرین كن شــهر بوشهر از 10 هزار متر 
مکعب به22500 هــزار متر مکعب با اعتبــاری بالغ بر600 

میلیارد ریال با سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گرفت.
حمزه پور گفت: تامین آب شرب شــهرهای استان از طریق 
چهار منبع اصلی مشــتمل بر خط كوثر)سد كوثر در استان 
كهکیلویه و بویر احمــد (، خط كازرون)اســتان فارس(، 2 
ســایت آب شــیرین كن )20هزار متر مکعبدر شبانه روز(، 

چاه)54 حلقه( تامین می گردد.
مدیر آبفای استان در ادامه از انتشار فراخوان جذب و انتخاب 
سرمایه گذار جهت احداث آب شیرین كن شهرهای برازجان 
)17هزار متر مکعب( تنگستان )5هزار متر مکعب ( عسلویه 

)5 هزار متر مکعب( خبر داد. 

حفرچاه های استان
افزایــش ظرفیت تامین آب در آب پخش دشتســتان با حفر 
و تجهیز یك حلقه چاه در راســتای حل مشــکالت آبرسانی 
آب پخش ظرفیــت تولیــد آب در این شــهر افزایش یافت 
ظرفیــت این چاه 500 مترمکعب در شــبانه روز می باشــد 
چاه آب شــهر آب پخش به عمق 45 متر از نوع دهانه گشاد 
است كه به بهره برداری رسید است،آب تولیدی از این چاه به 
وسیله خط انتقال برای توزیع در شبکه آبرسانی وارد مخزن 

ذخیره این شهر می شود.
با استفاده از چاه شماره 2 شــهر كلمه با 20 كیلومتر شبکه 
داخلی آبرسانی و 700 مشترک از نوبت بندی خارج می شود 
چاه شــماره 2 كلمه دارای 170 مترعمــق و از جنس آهکی 
است این چاه قادر است در شــبانه روز 900 متر مکعب آب 
تولید و به شبکه آبرســانی كلمه منتقل كند. خط انتقال چاه 
شــماره 2 كلمه دارای یك كیلومتر طول اســت كه كارهای 

لوله گذاری و شبکه برق و سایر موارد آن انجام شده است.
حفر و تجهیز 11 حلقه چاه و احداث خط انتقال آن به شبکه 

شهری برازجان جمعا با اعتبار 165 میلیارد ریال، 
حفر، تجهیر و انتقال آب از چاههای محلی  به مخزن 15 هزار 
متر مکعبی شهر برازجان بطول5/5 كیلومتر 

و اعتبار بالغ بر80 میلیارد ریال، حفر یك حلقه چاه در شــهر 
شــبانکاره با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال، حفر یك حلقه 
چاه در شــهر آبپخش با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال، حفر 
سه حلقه چاه در شهر ســعد آباد با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد 
ریال، حفر یك حلقه چاه در شــهر كاكی با اعتباری بالغ بر 3 
میلیارد ریال نیز از اقدامات انجام شده توسط شركت عنوان 

شد.

لوله گذاری
مدیرعامــل آبفای بوشــهر گفت: با توجه به شــرایط خاص 
استان بوشــهر در عرصه تامین آب آشامیدنی، برای رفع این 
مشــکل در شهرهای بوشــهر، برازجان و جم 5 شركت آب و 
فاضالب اســتان های مختلف كشــور به عنوان معین استان 
بوشهر برای توسازی و توسعه شبکه و اجرای خطوط آبرسانی 
تعیین شــده اند آب و فاضالب های مراكز شیراز، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، مشــهد و تهران برای نوسازی شبکه و خط 

انشعاب آب استان بوشهر همکاری كردند. 
وی افزود: این شــركت ها 37 كیلومتر شــبکه آبرســانی و 
خطوط انتقال شهرهای برازجان، بوشــهر، و جم را نوسازی 

كردند.
اجرای طرح نوسازی و توسعه شبکه آبرســانی با استفاده از 

لوله با جنس چدن داكتیل می باشد .
بیش از 10.6 كیلومتر شبکه آبرسانی برازجان، 17 كیلومتر 
خط آبرســانی بوشــهر و 10 كیلومتر خط انتقال جم توسط 
شزكت های آب و فاضالب معین نوسازی و توسعه داده شده 

است.
طرح نوسازی شبکه آبرســانی این شهرها بیش از 

360 میلیارد ریال اختصاص داده شده 
است.

گزارش عملکرد يک ساله
 شركت آب و فاضالب استان بوشهر
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عملیات اجرایی توســعه و اصالح شــبکه آبرســانی بوشهر، 
برازجان و جم با مشــاركت شركت های آبفای مشهد، تهران، 
اصفهان، شــیراز و آذربایجان شرقی از اردیبهشت ماه امسال 

آغاز شده است.
نوســازی و توسعه شبکه فرســوده شــهر دالکی بطول 20 
كیلومتر با اعتباری بالغ بــر 63 میلیارد ریال، احداث خطوط 
فاضالب رو در مناطق پراكنده شــهر بوشهر بطول 5 كیلومتر 
با اعتباری بالغ بــر 57 میلیارد ریال، احداث خطوط فاضالب 
رو در مناطق پراكنده بطول 4 كیلومتر با اعتباری بالغ بر 37 

میلیارد ریال از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد.

فاضالب بافت تاریخی
حمزه پور از انجــام عملیات اجرایی شــبکه خطوط انتقال 
فاضالب چهار محل قدیم بوشهر بطول 35 كیلومتر و احداث 
دو ایســتگاه پمپاژ با اعتباری بالغ بــر 430 میلیارد ریال نیز 

خبر داد. 
وی اظهار داشــت: در اجرای طرح شــبکه فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر  همزمان 6 پیمانکار  مشاركت كردند و اجرای 
چنین پروژهای با این كیفیت و سرعت، در تاریخ شركت آب 

و فاضالب بی نظیر است. 
شــبکه فاضالب دربافت تاریخی بوشــهر ضمن اینکه عنوان 
طرح زیرساخت این منطقه محسوب میشود نقش ارزنده ای 

در ارتقاء وضعیت بهداشتی و عمرانی دارد. 
پروژه خط انتقال اصلی فاضــالب در خیابان نواب صفوی كه 

به روش لوله رانی و به طول 920 متر نیزدر حال انجام است.

ارتقــاء تصفیه خانه فاضالب شــهر بوشــهر بــا اعتباری 
بالغ بر 90 میلیارد ریال

تصفیه خانه فاضالب موجود در بوشــهر حداكثر توان تصفیه 
فاضالب 180 هزار نفر جمعیت شــهر بوشهر با ظرفیت 40 

هزار متر مکعب در شــبانه  روز را دارد و اكنون دبی ورودی به 
تصفیه خانه فاضالب بوشــهر روزانه معادل 38 هزار متركعب 
با جمعیت 177 هزار نفر است. بر این اساس در صورت ارتقاء 
تصفیه خانه فاضالب این شــهر قادر به پذیرش 53 هزار نفر 
جمعیت دیگــر خواهد بود و با توجه بــه پیش  بینی جمعیت 
تحت پوشــش تصفیه خانه حدود 482 هزار نفر در افق سال 
1420 برای تصفیه حدود 300 هزار نفر دیگر نیاز به توسعه 
تصفیه خانه بوشهر اســت. پروژه ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 
شهر بوشهر از اوایل مرداد ماه امســال و با اعتبار اولیه 100 
میلیارد ریال اجرایی شــده اســت  كه اكنون پــروژه كف و 

جداره سازی الگون های تصفیه خانه آن در حال اجراء است.

احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب جاللی 
احداث ایســتگاه پمپاژ  فاضالب جاللی با اعتباری بالغ بر 17 
میلیارد ریال، احداث خط انتقال پمپاژ فاضالب از ایســتگاه 
جاللــی به آزادی در شــهر بوشــهر بطــول 4/3 كیلومتر با 
اعتباری بالغ بــر 53 میلیارد ریال، احداث ســوله  و محوطه 
سازی ایستگاه پمپاژ جاللی شهر بوشــهر  با اعتباری بالغ بر 
53 میلیارد ریال، تهیه لوله 500و 630 پلی اتیلن فاضالبی با 
اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات صورت 

گرفته در شركت آب و فاضالب استان بوشهر می باشد.

جیره بندی 
برای نخســتین بار جیره بندی و نوبت بندی آب در محالت 
دواس، بهمنی، خواجه ها، مخبلند و میرعلمدار شــهر بوشهر 
با اجرای طرح های آبرســانی برداشــته شــد جیره بندی و 
نوبت بندی آب در محالت بهمنی، دواس و مخبلند در شــهر 
بوشهر با اجرای طرح های آبرسانی خارج شد و 36 هزار نفر از 

آب پایدار به صورت شبانه روزی بهره مند شدند.
مدیر عامل آبفــای بوشــهربیان نمود: با اقدامی بی ســابقه 
بعداز این مناطق آب آشــامیدنی محالت تنگك های بوشهر 
از جیره بندی خارج و توزیع آن شــبانه روزی شد این 
طرح با اعتبار 74 میلیارد ریال به اتمام رســید 
ومورد بهره بــرداری قرار گرفت. طول اجرای 
ایــن عملیات كه شــامل اجــرای 5 هزار 
و 240 متــر خطــوط انتقــال در اقطار 
110 تا 300 میلیمتر اســت و شــامل 

حوضچه هــای كنترلی، فشارشــکن ها و عملیات تله متری و 
تله كنترلی هوشمند می باشــد با اجرای تقویت فشار و رفع 
گره هــای هیدرولیکی در خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب 
منطقه تنگك ها عملیات پایدارســازی آب در این منطقه به  
اتمام رسید. در اجرای حذف جیره بندی توزیع آب در محله 
تنگك های بوشــهر 25 هزار نفر جمعیــت این محالت كه با 
مشــکالت تامین آب مواجه بودند اكنون به صورت پایدار و 
شبانه روزی از آبرسانی برخوردار شــده اند.  در راستای طرح 
یاد شده، 15 عدد شیرآالت كنترلی، شامل شیرآالت قطع و 
وصل 100 تا 300، یك عدد فشار شکن، ساختمان تله متری 
و پایش تاسیســات نشــت یابی و رفع نشــت های نامرئی، 
تجهیزات كنترل هوشــمند فشار و فشار ســنج های آنالین 

نصب شده است.
حمزه پور در ادامه از افتتاح 2 پروژه آبرســانی جهت تامین 
پایدار آب شرب شهر دالکی در ســومین روز از دهه مبارک 
فجرخبر داد. خط انتقال آب از مخزن ذخیره قلعه ســفید به 
شــهر دالکی به طول 4350 متر با استفاده از لوله فوالدی به 
قطر 350 میلیمتــر و با اعتباری بالغ بــر 70 میلیارد ریال و 
نوسازی 20 كیلومتر از خطوط اصلی شبکه آب شهر دالکی با 
اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال با حضور فرماندار شهرستان 

دشتستان و هیأت همراه مورد بهره برداری قرار گرفت.

جذب نیروی انسانی
عبدالحمید حمــزه پور در پایان از جذب نیروی انســانی در 
شركت طی سالجاری در راستای ایجاد اشتغال و كارآفرینی 

خبر داد.
شركت آب و فاضالب استان بوشهر در سال جاری به منظور 
جوانگرایــی، انتخاب افراد شایســته و ایجــاد فرصت برابر 
استخدامی، از طریق آزمون استخدامی متمركز وزارت نیرو، 
14 نفر كارشناس را بر اســاس سند پیش بینی منابع انسانی 
شــركت پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش جذب نموده 
است این افراد با توجه به نیاز سنجی و تخصص های مختلف 

در شهرهای استان مشغول به كار گردیده اند.
همچنین طی ســفر كاروان دولــت تدبیر و امیــد در پایان 
ســال 97 اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال جهت فاضالب 
شــهرهای گناوه و دیلم و هم چنین 1000 میلیارد ریال در 
حوزه آب برای سال 98 اعتبار مصوب ابالغ گردیده ، كه پس 
از تخصیــص اقدامات الزم جهت اجرای پــروژه های صورت 

می پذیرد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

www.barghab. i r 422020
February

www.barghab. i r43 2020
February



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

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 رضا پورر جب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفار استان گفت در سطح روستاهای 16  شهرستان 
به بیش از 613 هزار نفر خدمات آبرســانی ارائه می دهیم و همچنین اعالم کرد این شرکت در دهه 

فجر  امسال 51 پروژه آبرسانی برای بهره مندی 187 هزار نفر کلنگ زنی و افتتاح کرد.

وی با اشاره به این موضوع كه مجموعه آبفای روستایی 
اســتان تهران بــا برنامه ریزی مــدون و دقیق تمامی 
تالش خود را كرده كه بهترین خدمات را به مشتركین 
خود ارائــه دهد گفت طی ســالهای اخیر براســاس 
سیاست های شركت با اســتفاده از مشاورین ذیصالح 
و مجرب پروژه های شاخص و زیادی مطالعه و اجرایی 

گردید كه موجب شــد علی الرغم مشکالت اقلیمی و 
كاهش بارش های جــوی و همچنیــن كاهش منابع 
تأمین آب در سطح استان بتوانیم تعداد زیادی از مردم 

عزیز روستایی را از آب سالم و كافی بهره مند سازیم.
پوررجب تأكید كرد در این شــركت كیفیت خدمات 
همتراز و حتی باالتر از كمیت در خدمات همیشــه مد 

نظر بوده و اجرای پروژه هایــی كه در آنها از بروزترین 
روشــها و تجهیزات استفاده شــده بیانگر این موضوع 

است.
مدیرعامل آبفار اســتان تهــران به احــداث تصفیه 
خانه های بزرگی همچون شهید تهرانی ری كه در آن 
از تکنولوژیهای نانو اســتفاده شده و همچنین تصفیه 

همکاران این شــركت پروژه های تأمین آب از احداث 
و تکمیل مجتمع های آبرسانی گرفته تا حفر و تجهیز 
چاه، اجرای خط انتقال و خطوط شبکه توزیع، اجرای 
ایستگاه های پمپاژ، احداث مخازن ذخیره آب، احداث 
تصفیه خانه های فاضالب و ســایر كارهای مرتبط در 
زمان های تعیین شــده و با استاندارهای روز دنیا برای 

بهره مندی مشتركین تحت پوشــش انجام گرفته كه 
جزئیــات كلیه آنها در جدول ذیل آمــده كه همه آنها 
سبب گردیده عده بسیار زیادی از ساكنین روستاهای 
اســتان تهران از آب ســالم و كافی برخوردار شــوند 
و رضایــت آن عزیزان  جلب گردد كــه در واقع تحقق 

اهداف شركت در این پایان خالصه می گردد.

خانه های فاضــالب با روش  MBBR  اشــاره كرد و 
گفت مطالعه و تحقیق در این شــركت قبل از اجرای 
هر كاری پایه و اســاس كار ما بوده و تمامی فعالیتهای 
انجام گرفته مناسب و متناسب با محل اجرا و سازگار 

با محیط در نظر گرفته شده است
پوررجب گفت هر ســاله بــا تالش و پشــتکار كلیه 

رضا پوررجب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفار استان تهران:

در دهه فجر  امسال 51 پروژه 
آبرسانی برای بهره مندی 187 
هزارنفر كلنگ زنی و افتتاح شد

اطالعات فنی پروژه
 هزینه طرح

(میلیار ریال)
شهرستان نام پروژه نوع پیشنهاد بخش
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به گزارش روابط عمومی شــركت آبفا روســتایی استان، عبداالحد 
ریکی، مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان ضمن تشکر 
از حضور ارزشمند رییس مجلس شــورای اسالمی به منظور بازدید 
از مناطق ســیل زده و رفع مشکالت استان و تشکر از مردم صبور در 
منطقه گفت: استان سیستان و بلوچستان از جمله استان های مهم 
برای مقام معظم رهبری ، دولت و  وزارت نیرو است، سفرهای متعدد 
دكتر اردكانیان به این اســتان و تالش برای رفع مشکالت آب و برق 
این اســتان با وجود همه تنگناهای مالی و اقتصادی دولت، كه برای 
ایجاد شــرایط بهتر زندگی مردم همواره تــالش كردند قابل تقدیر 

است.
وی در ادامه گفت: ما به بركت انقالب اسالمی و با توجه به الویتی كه 
دولت تدبیر و امید جهت آبرسانی روستاهای كشور قایل بوده است، 

اكنون  از5495 روستای استان 2877روستا 
دارای ســامانه ی آبرســانی هســتند و18 
مجتمــع آبرســانی بــرای 2172روســتا 

هدفگذاری شده است.
ریکی افزود: طرح آبرســانی به 216 روستا با 
جمعیت 60213  و اعتبــار) 1852 میلیارد 

ریال( و آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به 126 
روستای استان با جمعیت 36 هزار و 518 نفر و 

با اعتبار) 1431 میلیارد ریال ( كه انشــااهلل با بهره 
برداری و تکمیل پروژه ها بخش زیادی از چالش های 

تامین آب در روستاهای استان مرتفع و قریب به 96731 
هزار روستایی از نعمت آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

افتتاح طرح های آبرسانی به 216 روستا 
در سطح استان سيستان و بلوچستان

 با اعتبار 1852 ميليارد ريال

 رییس مجلس شورای اسالمی در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های آبرسانی در چابهار:

این استان به مثابه گوهریست
 که نیاز جدی به تقویت زیرساخت ها دارد

مدیرعامل شرکت ابفا روستایی استان سیستان و بلوچستان:

 با بهره برداری و تکمیل پروژه ها بخش زیادی از 
چالش های تامین آب در روستاهای استان مرتفع خواهد شد

رئیس مجلس شــورای اسالمی، استان سیســتان و بلوچستان را 
به لحاظ ســرمایه گذاری به مثابه گوهری دانســت كه نیاز جدی 
به تقویت زیرســاخت ها دارد و افزود: وزارت نیرو آبرسانی به 126 

روستا را به مرحله ی اجرا درآورد كه كار بسیار ارزشمندی است.
 به گزارش روابط عمومی شــركت آبفا ی روســتایی استان،  علی 
الریجانی امروز سه شــنبه به همــراه رضا اردكانیــان وزیر نیرو 
به استان سیســتان و بلوچستان سفر كرده اســت، در آیین آغاز 
عملیات اجرایی پروژه آبرســانی به 126 روستای چابهار افزود: تا 
قبل از سال 93 حدود یك میلیون نفر از ساكنان روستاهای كشور 
از آب شرب لوله كشی پایداراستفاده می كردند كه طی چند سال 

اخیر با اجازه رهبر معظم انقالب برای توســعه این امر بودجه ای 
از صندوق توســعه ملی اختصاص دادیم، تعــداد 7 میلیون نفر از 
جمعیت روستایی به آب شرب پایدار دسترسی پیدا كردند و این 

آمار به تعداد قبل افزوده شد.
وی ادامــه داد: وزارت نیــرو در قالــب )پویــش #هرهفته الف 
_ب_ایران( آبرسانی به شهرها و روســتاها را آغاز كرده است كه 

امیدواریم این پویش به شکلی مطلوب ادامه داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه ؛ سرمایه گذاری 
در چابهار و منطقــه آزاد كه به دلیل تحریم كم رونق شــده بود، 
فعال  خواهد شــد، گفت: وســعت منطقه آزاد چابهــار امروز در 
مجلس تثبیت شد، عالوه بر آن راه اندازی فرودگاه كه برای آبادی 
سیستان و بلوچســتان اهمیت زیادی دارد، در دست كار هست؛ 
كلنگ آن زده شــده و برای اجرای آن نیز چاره اندیشــی شده 

است.
الریجانــی ادامــه داد:  تصمیماتی كه جهت توســعه شــهرک 
پتروشــیمی دراین منطقه اخذ شده است،  از مواردیست كه برای 

جوانان شوق و انگیزه ایجاد خواهد كرد.
وی اضافــه كرد: درخصــوص فعالیت های بازرگانــی و به  منظور 
اشــتغال مردم در این حوزه، تمهیداتی اندیشیده شده است و این 
موارد بخشــی از كارهایی اســت كه برای رفاه مردم باید پیگیری 

شود و در آینده محقق گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد: این منطقه دارای 
خصوصیات استراتژیك بسیار مهمی اســت، وجای كارو آبادانی 
داشــته و امکان رشــد اقتصادی برای جوانان در آن فراهم است 
كه امیدواریم با تاكیدات مقام معظم رهبری در سال های آینده از 

لحاظ اقتصادی، شاهد رشد چشمگیری در آن باشیم.

وزیر نیرو:

وظیفه ما تثبیت جمعیت 
روستایي به ویژه در 
مناطق مرزي کشور است

وی میــزان بارش هــاي امســال در اســتان 
سیستان و بلوچستان را بیش از 45 برابر سال 
گذشته اعالم كرد و گفت: هم اینك 60 پروژه 
وزارت نیرو در این استان با پیشرفت 46 درصد 

در دست اجراست..
به گزارش روابط عمومی شــركت آبفا روســتایی 
استان »رضا اردكانیان« روز سه شنبه مورخ 24دیماه 
در دوازدهمین هفته ی )پویــش #هرهفته الف_ب_

ایران( در آیین آغاز عملیات اجرایي پروژه آبرســاني به 126 
روستا، در روستاي »صدیق زهي« چابهار ضمن ابراز همدردي 

با آسیب دیدگان ســیالب اخیر سیســتان و بلوچستان افزود: 
طبیعي اســت كه با چنین بــارش پردامنــه اي از احتمال بروز 
سیالب و برخي خسارات ناشي از آن گریزي نیست. امید مي رود 
با صبــوری هموطنان و تالش و فعالیت همه دســت اندركاران 
خسارات وارده به حداقل رســیده و هر چه زودتر شرایط عادي 
برقرار شود، تا بتوانیم شاهد منافع و فواید این بارش ها در جهت 

اشتغالزایي و تولید بیشتر باشیم.
وي در این آیین كه با حضور رئیس مجلس شــوراي اســالمي 
برگزار شد، میزان ذخایر آب شیرین در مخازن استان سیستان 
و بلوچســتان اعم از چاه نیمه ها و ســدها را یك میلیارد و 300 
میلیون متر مکعــب و حجم خالي موجود در یکي از ســدها را 
حدود 10 میلیون مترمکعب اعالم كرد و آن را نویدبخش سالی 
پرخیــر و بركت برای كشــاورزان، دامداران و روســتاییان این 

استان دانست.
وزیر نیرو با اشاره به پیام، رهبر معظم انقالب ، مبني برسركشي 
به مناطق سیل زده و مشاهده خسارات وارده، براي چاره جویي 

هاي الزم گفت: در چارچوب) پویش #هرهفته الف  _ب_ایران(بــا  بهره برداري از 227 پروژه 
در سراسر كشــور، امروز یکي از بزرگترین پروژه هاي آبرساني روستایي براي دسترسي جمعیت 
216 روستا در شهرســتان هاي چابهار، قصرقند، میرجاوه، مهرســتان، خاش و سرباز به شبکه 
آب ســالم و پایدار در استان سیستان و بلوچســتان به مرحله ی اجرا درآمد و همزمان، عملیات 
اجرایي آبرساني به 126روستاي دیگر در این مناطق و همچنین شهرستان هاي نیکشهر، سوران 
و سیســتان با نزدیك به یکصد هزار نفر جمعیت آغازمی شــود و جمعیت روستایي برخوردار از 
آب به حدود 68درصد خواهد رســید.  وي افزود: امید اســت در آینده نزدیك جشن بهره مندي 

جمعیت صد در صدي روستایي سیستان و بلوچستان از آب شرب سالم و بهداشتي برگزار شود.
اردكانیان مجموعه هزینه ایــن پروژه ها با بهره  برداري 713 كیلومتر و آغاز احداث 465 كیلومتر 
خط انتقال و شــبکه توزیع را )328 میلیارد و 400 میلیون تومان( اعالم كرد و گفت: وظیفه ما 

تثبیت جمعیت روستایي به  ویژه درمناطق مرزي كشور است.
وي گفت: در سیستان و بلوچســتان هم اینك 60 پروژه وزارت نیرو با سرمایه گذاری هشت هزار 
میلیارد تومان و 46 درصد پیشــرفت فیزیکي دردست اجراســت كه تا پایان دولت، بخش قابل 

توجهی از این پروژه ها به بهره برداري خواهد رسید.
وزیر نیرو همچنین خاطرنشــان كرد: مجموعه بارش ها در كشــور از ابتداي سال آبي )مهر 98( 
تاكنون 115 میلي متر بوده اســت كه نسبت میانگین بلندمدت 50 ســاله بیش از 34 درصد و 

در مقایسه با سال گذشته حدود 2 
درصد افزایش داشته است.

وي بــا بیــان اینکــه طبــق 
آمارســازمان بهداشت جهاني 
از هر 10 نفر جمعیت شــهري 
یك نفر و روســتایي هشت نفر 
هنوز به آب كافي دسترســي 

ندارند، اظهار داشــت: هم اینك 
صد درصد جمعیت شهري به آب 

شرب سالم دسترسي دارند.
اردكانیان گفت: از ســال 1393 تاكنون 

با تالش هاي صــورت گرفته اعــم از دولت و 
مجلس و اجازه رهبري دراســتفاده از صندوق توسعه 

ملي، چهار هزار و 950 میلیارد تومان براي آبرســاني روستایي در كشور هزینه و 10 هزار و 600 
روستا با جمعیت هشــت میلیون نفر از شبکه آب ســالم و پایدار بهره مند شده اند كه این رقم تا 

پایان دولت دوازدهم 10میلیون نفر هدفگذاري شده است.
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پروژه های آبرساین بهره برداری شده شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در چهل و یکمین فجر انقالب اسالیم ایران

در شهرستان های: اصفهان، اردستان، دهاقان، شهرضا، فریدونشهر، فالورجان و کاشان

ف
دی

ر

حجم کارعنوان پروژه
اعتبار محل اجرای پروژه

هزینه شده
)میلیون ریال(

جمعیت
 بهره  بردار 

)نفر( شهر - شهرستان

ب اسالمی ی گرانقدر انقال با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
ح مطهر سردار سپهبد  شهید  و م به ر و ادای احترا

 39 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب
احداث 3باب مخزن ذخیره آب با حجم 2170 متر مکعب

احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ آب- تعویض 600 فقره انشعاب آب
حفر و تجهیز  یک حلقه چاه عمیق

 نفر در 44 روستا 

و هزینه ای افزون بر 70 میلیارد ریال

ی : جرا با ا

حــوزه فاضــالب

 حوزه آبرساین

عملکرد  20 ساله )پروژه ها( شركت آب و فاضالب 
روستايی استان اصفهان از فجر 78 تا فجر 98 
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 کسب رتبه اول شرکت آبفار استان زنجان 
در مدیریت مصرف انرژی 

سرپرست شركت آب و فاضالب روستایی اســتان زنجان با اعالم خبر فوق گفت: بر اساس 
نتایج ارزیابی های ســاالنه دفاتر بهره برداری آب و انرژی ، شركت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان در ارزیابی عملکرد ســال 97 در زمینه مدیریت انرژی رتبه نخست را بدست 

آورد.
علیرضا جزءقاســمی افزود: روند رو به رشــد فعالیت واحد انرژی شــركت باعث شده كه 
شــركت آبفار اســتان با برنامه ریزی صحیح و مدیریت بهینه در مصرف انرژی با رشد 89 
درصدی با كســب 100 امتیاز در بین 31 استان رتبه نخســت را در مدیریت انرژی كسب 

كند.
این مقام مسئول تصریح كرد:  بدیهی است كســب این جایگاه با توجه به اهمیت مدیریت 
مصرف انرژی در سال های اخیر و سیاســت گذاری های كالن كشور در این راستا می تواند 
موفقیتی ارزشمند برای شركت آبفار استان و زمینه ساز پیشرفت های دیگر در این بخش 

باشد.
وی اظهار داشــت: شــركت آبفار همچنین در بحث سیســتم های كنترل از راه دور )تله 

متری( با كسب امتیاز 86.3 از 100 رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
جزءقاســمی در ادامه خاطر نشان ساخت: نتایج به دست آمده حاصل تالش شبانه روزی و 
منظم همکاران و محصول برنامه ریزی های بلندمدت شركت است و این موفقیت به  دست 

آمده صرفاً برای كوتاه مدت نخواهد بود.

همزمان بــا پنجمیــن روز از 
ایام اهلل مبارک دهه فجر با حضور استاندار و 
مسئولین استانی فاز اول مجتمع آبرسانی قره گل-برون 
قشالق شهرستان ماهنشان كه آبرسانی به روستای برون 
قشالق بود با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 60 میلیون ریال 

به بهره برداری رسید.
علیرضا جزءقاسمی با اعالم خبر فوق افزود: عملیات كلنگ 
زنی فــاز دوم مجتمع نیز با اعتباری بالــغ بر 12 میلیارد و 

209 میلیون ریال در همین روز برگزار شد.
سرپرست شركت آب و فاضالب روســتایی استان زنجان 
تصریح كرد: احــداث 4/5 كیلومتر خط انتقال، حفر و یك 
حلقه چاه با كوره جانبی، احــداث منبع 300 مترمکعبی 

را از فعالیــت های انجــام گرفتــه در این پروژه 
مجتمع آبرسانی برشــمرد. وی احداث ساختمان جنبی 
به متراژ 35 مترمربع،خرید برق و تجهیز ایســتگاه، حصار 
كشــی و اشــتغال یك نفر را از دیگر اقدامات انجام گرفته 
در این پروژه برشمرد.  این مقام مســئول افزود: با افتتاح 
فاز اول مجتمع آبرسانی قره گل-برون قشالق 159 خانوار 

روستایی از نعمت آب سالم بهره مند شدند.

در ایام اهلل دهه فجر؛

فاز اول مجتمع آبرسانی قره گلـ  برون 
قشالق به بهره برداری رسيد

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

سرپرست شــركت آب و فاضالب روستایی خراسان 
رضوی با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و تبریك ایام ا... دهه فجر 
بیان كرد: شــركت آبفار خراســان رضوی، سقاییت 
روستاییان را افتخار خود دانسته و با خدمت بی منت 
به آنها همواره تأمین آب شــرب بــا كیفیت به مردم 
عزیز روستاهای اســتان را مهمترین اولویت می داند 
و در همین راســتا همزمان با دهه مبارک فجر،  28 
پروژه آبرسانی روســتایی، در خراسان رضوی افتتاح 
گردید و با بهــره برداری از این پــروژه ها حدود 60 

هزار نفر از مردم شریف روستایی استان از نعمت آب 
آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

ســید ابراهیم علــوی گفت: ایــن تعداد پــروژه در 
15 شهرســتان و 54 روستای خراســان رضوی به 
بهره برداری رســید كه برای انجام ایــن طرح ها در 
مجموع بیــش از 79 كیلومتر عملیــات لوله گذاری 
خط انتقال و حدود 55 كیلومتر شــبکه توزیع اجرا 
شده اســت همچنین 1107 فقره اصالح و بازسازی 
انشــعاب و 12 حلقه چاه، مورد حفــر و تجهیز قرار 

گرفته و بالغ بر 230 میلیارد ریال هزینه شده است.
قابل ذكراســت، شــاخص برخورداری روستاهای 
استان خراسان رضوی از آب شرب سالم و بهداشتی 
قبل از انقالب 8 درصد بوده است كه این رقم در بدو 
تأسیس شركت آبفار خراســان رضوی 33 درصد و 
در ابتدای دولت تدبیر و امید 86 درصد و هم اكنون 
به 98 درصد ارتقــاء یافته و افزایــش 12 درصدی 
برخورداری روســتاهای اســتان از آب شرب سالم و 
بهداشــتی را در دولت تدبیر و امید به همراه داشته 

است. 

      وضعیت کلی شرکت آب وفاضالب روستایی خراسان رضوی
وضعیت جاریواحدعنوانردیف

2498روستاتعداد روستاهای تحت پوشش1
1593000نفرجمعیت روستاهای تحت پوشش2
613307فقرهتعداد کل مشترکین3
1308تعدادتعداد کل منابع تامین آب4
2287بابتعداد مخازن5
333127متر مکعبحجم مخازن 6
9060کیلو مترخط انتقال7
13255کیلو مترشبکه توزیع8
516ایستگاهتعداد ایستگاه هاي پمپاژ 9

228992مترمکعب در روزظرفیت ایستگاه هاي پمپاژ 10
24تعداد آزمایشگاه آب11
114تعداد پارامترهای قابل اندازه گیری12
99,06 درصدمطلوبیت کلرباقیمانده آب13

تالش جهادی در امر مقدس سقایی روستاییان؛

 با بهره برداري از  28  پروژه آبرسانی  به 
روستاهای خراسان رضوی در دهه مبارک فجر 98 
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شهرستان        ردیف
 میزان اعتبار پروژه  (مشخصات کلی پروژه حجم عملیات  عنوان پروژه محل اجرا

 (به میلیون ریال )
 2700 دستگاه1 مخزن  روستای ریکان گرمسار 1
 5500 دستگاه1 مخزن هوایی روستای قاطول گرمسار 2
 1440 دستگاه8 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه گرمسار 3
 1200 دستگاه3 بهینه سازی تابلو برق چاهها گرمسار 4
 640 انشعاب64 تعویض کنتور واصالح انشعابات   گرمسار 5
 125 انشعاب125 نصب  انشعابات گرمسار 6
 705 متر470 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   گرمسار 7
 945 متر610 تعویض کابل چاه گرمسار 8
 1000 متر2500 احداث شبکه روستای سنرد گرمسار 9
 600 متر1800 احداث شبکه روستای کهک گرمسار 10
 720 دستگاه4 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه آرادان 11
 800 دستگاه2 بهینه سازی تابلو برق چاهها آرادان 12
 230 انشعاب23 تعویض کنتور واصالح انشعابات   آرادان 13
 50 انشعاب50 نصب انشعابات آرادان 14
 105 متر70 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   آرادان 15
 740 انشعاب74 تعویض کنتور واصالح انشعابات   سرخه 16
 28 انشعاب28 نصب انشعابات سرخه 17
 180 دستگاه1 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه سمنان 18
 1200 دستگاه3 بهینه سازی تابلو برق چاهها سمنان 19
 340 انشعاب34 تعویض کنتور واصالح انشعابات   سمنان 20
 27 انشعاب27 نصب انشعابات سمنان 21
 75 متر50 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   سمنان 22
 60 دستگاه1 باز سازی وبهینه سازی  سامانه کلر زنی به سیستم آب ژاول مهدیشهر 23
 360 دستگاه2 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه مهدیشهر 24
 400 دستگاه1 بهینه سازی تابلو برق چاهها مهدیشهر 25
 120 انشعاب12 تعویض کنتور واصالح انشعابات   مهدیشهر 26
 52 انشعاب52 نصب انشعابات مهدیشهر 27
 950 دستگاه8 نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی دزدگیر تاسیسات مهدیشهر 28
 720 دستگاه4 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه دامغان 29
 1600 دستگاه4 بهینه سازی تابلو برق چاهها دامغان 30
 5320 انشعاب532 تعویض کنتور واصالح انشعابات   دامغان 31
 213 انشعاب213 نصب انشعابات دامغان 32
 900 متر600 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   دامغان 33
 1200 متر 800 اجرای شبکه توزیع آب شرب شهرک روستای قوشه دامغان 34
 350 متر 515 اجرای شبکه توزیع آب شرب شهرک روستای اهلل آباد دامغان 35

 شهرستان        ردیف
 میزان اعتبار پروژه   (مشخصات کلی پروژه ) عملیات حجم          عنوان پروژه محل اجرا  

 (به میلیون ریال )
 1600 متر  500 اصالح شبکه روستای ابوالبق دامغان 36
 1000 متر 450 اصالح شبکه روستای دولت آباد دامغان 37
 1100 متر 330 تعویض لوله های فرسوده بق دامغان 38
 400 متر 230 اصالح شبکه روستای امام آباد دامغان 39
ساخت مخزن فشار + اجرای خط انتقال آب شرب روستای تویه رودبار دامغان 40

 1000 متر 400+ دستگاه یک  شکن
 3776 یک حلقه حفر وتجهیز  چاه روستای خورزان دامغان 41
 2850 یک دستگاه متر مکعبی روستای خورزان50احداث مخزن هوائی  دامغان 42
 11500 دودستگاه (مجتمع آبرسانی خاتم ص)احداث  مخازن سایت شهید اکبرزاده  دامغان 43
 2850 یک دستگاه متر مکعبی روستای رضی آباد50احداث مخزن هوائی  دامغان 44
فاز (رضاآباد-احمدآباد)احداث شبکه توزیع مجتمع آبرسانی خارتوران شاهرود 45

 2020 مورد انشعاب 30متر و 1500 اول
 2850 متر لوله گذاری150 گنده پلی -حفر چاه شرب روستای الیکاهی شاهرود 46
 400 مورد انشعاب25متر و 900 اصالح شبکه توزیع روستای امیرآباد و استانداردسازی انشعابات شاهرود 47
 800 مورد انشعاب35متر و 600 اصالح شبکه توزیع روستای ده خیر و استاتداردسازی انشعابات شاهرود 48
 200 متر و انشعابات1000  سلمرود -اصالح شبکه توزیع روستای گرماب شاهرود 49
 200 دهنه2 الیروبی و نوکنی قنات های حجاج و تلخاب شاهرود 50
قلعه  -الیکاهی-ابرسج-علی آباد) اصالح شبکه روستاهای پشت بسطام  شاهرود 51

 2300 متر2000 (چهارطاق -نوخرقان
 650 متر500 ...(دهمال و  -صالح آباد) اصالح شبکه روستاهای بخش مرکزی  شاهرود 52
-خانخودی-گیور -دزیان)اصالح شبکه روستاهای بخش بیارجمند شاهرود 53

 1000 متر1000 (زمان آباد-جعفرآباد
 180 ابر -دهمال-سطوه باز سازی وبهینه سازی  سامانه کلر زنی به سیستم آب ژاول شاهرود 54
 1000 (مزج -قلعه آقا-ابرسج -مجتمع خارتوران دودستگاه بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه شاهرود 55
 750 قلعه شوکت -غزازان-ابر-الیکاهی-خیج بهینه سازی تابلو برق چاهها شاهرود 56
 2460 انشعاب492 تعویض کنتور واصالح انشعابات   شاهرود 57
 2371 انشعاب279 نصب انشعابات شاهرود 58
 100 سه دستگاه اندازی شیر آالت کنترلیو راه سرویس  شاهرود 59
 2500 (فاز یک)اصالح خط پمپاژ روستای صالح آباد  اصالح خط انتقال مجتمع خارتوران شاهرود 60
 3500 دستگاه1 نصب وراه اندازی سیستم تله متری ابر شاهرود 61
 2400 پمپ کلرزنی14و دستگاه کلرزنی 26، پمپ کلرزنی 22 سازی  سامانه کلر زنیبازسازی و بهینه  میامی 62
 2520 دستگاه14 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه میامی 63
 2400 دستگاه6 بهینه سازی تابلو برق چاهها میامی 64
 960 انشعاب196 تعویض کنتور واصالح انشعابات   میامی 65
 34 انشعاب134 نصب انشعابات میامی 66
 150 متر100 بهینه سازی وتعویض لوله آبده  میامی 67
 8400 دستگاه21 استاندارد سازی تاسیسات سرچاهی ونصب کنتور مغناطیسی میامی 68
 10700 متر16000 اصالح وباز سازی شبکه توزیع مجتمع کالپوش میامی 69
 230 متر خط انتقال2000انشعاب و13 اصالح شبکه روستای کالته فرهنگ میامی 70
 105 الیروبی چاه روستای باغچه مجتمع آبرسانی کالپوش میامی 71
 800 متر700 اصالح خط انتقال قدس میامی 72
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شهرستان        ردیف
 میزان اعتبار پروژه  (مشخصات کلی پروژه حجم عملیات  عنوان پروژه محل اجرا

 (به میلیون ریال )
 2700 دستگاه1 مخزن  روستای ریکان گرمسار 1
 5500 دستگاه1 مخزن هوایی روستای قاطول گرمسار 2
 1440 دستگاه8 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه گرمسار 3
 1200 دستگاه3 بهینه سازی تابلو برق چاهها گرمسار 4
 640 انشعاب64 تعویض کنتور واصالح انشعابات   گرمسار 5
 125 انشعاب125 نصب  انشعابات گرمسار 6
 705 متر470 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   گرمسار 7
 945 متر610 تعویض کابل چاه گرمسار 8
 1000 متر2500 احداث شبکه روستای سنرد گرمسار 9
 600 متر1800 احداث شبکه روستای کهک گرمسار 10
 720 دستگاه4 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه آرادان 11
 800 دستگاه2 بهینه سازی تابلو برق چاهها آرادان 12
 230 انشعاب23 تعویض کنتور واصالح انشعابات   آرادان 13
 50 انشعاب50 نصب انشعابات آرادان 14
 105 متر70 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   آرادان 15
 740 انشعاب74 تعویض کنتور واصالح انشعابات   سرخه 16
 28 انشعاب28 نصب انشعابات سرخه 17
 180 دستگاه1 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه سمنان 18
 1200 دستگاه3 بهینه سازی تابلو برق چاهها سمنان 19
 340 انشعاب34 تعویض کنتور واصالح انشعابات   سمنان 20
 27 انشعاب27 نصب انشعابات سمنان 21
 75 متر50 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   سمنان 22
 60 دستگاه1 باز سازی وبهینه سازی  سامانه کلر زنی به سیستم آب ژاول مهدیشهر 23
 360 دستگاه2 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه مهدیشهر 24
 400 دستگاه1 بهینه سازی تابلو برق چاهها مهدیشهر 25
 120 انشعاب12 تعویض کنتور واصالح انشعابات   مهدیشهر 26
 52 انشعاب52 نصب انشعابات مهدیشهر 27
 950 دستگاه8 نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی دزدگیر تاسیسات مهدیشهر 28
 720 دستگاه4 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه دامغان 29
 1600 دستگاه4 بهینه سازی تابلو برق چاهها دامغان 30
 5320 انشعاب532 تعویض کنتور واصالح انشعابات   دامغان 31
 213 انشعاب213 نصب انشعابات دامغان 32
 900 متر600 بهینه سازی وتعویض لوله آبده   دامغان 33
 1200 متر 800 اجرای شبکه توزیع آب شرب شهرک روستای قوشه دامغان 34
 350 متر 515 اجرای شبکه توزیع آب شرب شهرک روستای اهلل آباد دامغان 35

 شهرستان        ردیف
 میزان اعتبار پروژه   (مشخصات کلی پروژه ) عملیات حجم          عنوان پروژه محل اجرا  

 (به میلیون ریال )
 1600 متر  500 اصالح شبکه روستای ابوالبق دامغان 36
 1000 متر 450 اصالح شبکه روستای دولت آباد دامغان 37
 1100 متر 330 تعویض لوله های فرسوده بق دامغان 38
 400 متر 230 اصالح شبکه روستای امام آباد دامغان 39
ساخت مخزن فشار + اجرای خط انتقال آب شرب روستای تویه رودبار دامغان 40

 1000 متر 400+ دستگاه یک  شکن
 3776 یک حلقه حفر وتجهیز  چاه روستای خورزان دامغان 41
 2850 یک دستگاه متر مکعبی روستای خورزان50احداث مخزن هوائی  دامغان 42
 11500 دودستگاه (مجتمع آبرسانی خاتم ص)احداث  مخازن سایت شهید اکبرزاده  دامغان 43
 2850 یک دستگاه متر مکعبی روستای رضی آباد50احداث مخزن هوائی  دامغان 44
فاز (رضاآباد-احمدآباد)احداث شبکه توزیع مجتمع آبرسانی خارتوران شاهرود 45

 2020 مورد انشعاب 30متر و 1500 اول
 2850 متر لوله گذاری150 گنده پلی -حفر چاه شرب روستای الیکاهی شاهرود 46
 400 مورد انشعاب25متر و 900 اصالح شبکه توزیع روستای امیرآباد و استانداردسازی انشعابات شاهرود 47
 800 مورد انشعاب35متر و 600 اصالح شبکه توزیع روستای ده خیر و استاتداردسازی انشعابات شاهرود 48
 200 متر و انشعابات1000  سلمرود -اصالح شبکه توزیع روستای گرماب شاهرود 49
 200 دهنه2 الیروبی و نوکنی قنات های حجاج و تلخاب شاهرود 50
قلعه  -الیکاهی-ابرسج-علی آباد) اصالح شبکه روستاهای پشت بسطام  شاهرود 51

 2300 متر2000 (چهارطاق -نوخرقان
 650 متر500 ...(دهمال و  -صالح آباد) اصالح شبکه روستاهای بخش مرکزی  شاهرود 52
-خانخودی-گیور -دزیان)اصالح شبکه روستاهای بخش بیارجمند شاهرود 53

 1000 متر1000 (زمان آباد-جعفرآباد
 180 ابر -دهمال-سطوه باز سازی وبهینه سازی  سامانه کلر زنی به سیستم آب ژاول شاهرود 54
 1000 (مزج -قلعه آقا-ابرسج -مجتمع خارتوران دودستگاه بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه شاهرود 55
 750 قلعه شوکت -غزازان-ابر-الیکاهی-خیج بهینه سازی تابلو برق چاهها شاهرود 56
 2460 انشعاب492 تعویض کنتور واصالح انشعابات   شاهرود 57
 2371 انشعاب279 نصب انشعابات شاهرود 58
 100 سه دستگاه اندازی شیر آالت کنترلیو راه سرویس  شاهرود 59
 2500 (فاز یک)اصالح خط پمپاژ روستای صالح آباد  اصالح خط انتقال مجتمع خارتوران شاهرود 60
 3500 دستگاه1 نصب وراه اندازی سیستم تله متری ابر شاهرود 61
 2400 پمپ کلرزنی14و دستگاه کلرزنی 26، پمپ کلرزنی 22 سازی  سامانه کلر زنیبازسازی و بهینه  میامی 62
 2520 دستگاه14 بهینه سازی وتعویض پمپ های شناور چاه میامی 63
 2400 دستگاه6 بهینه سازی تابلو برق چاهها میامی 64
 960 انشعاب196 تعویض کنتور واصالح انشعابات   میامی 65
 34 انشعاب134 نصب انشعابات میامی 66
 150 متر100 بهینه سازی وتعویض لوله آبده  میامی 67
 8400 دستگاه21 استاندارد سازی تاسیسات سرچاهی ونصب کنتور مغناطیسی میامی 68
 10700 متر16000 اصالح وباز سازی شبکه توزیع مجتمع کالپوش میامی 69
 230 متر خط انتقال2000انشعاب و13 اصالح شبکه روستای کالته فرهنگ میامی 70
 105 الیروبی چاه روستای باغچه مجتمع آبرسانی کالپوش میامی 71
 800 متر700 اصالح خط انتقال قدس میامی 72
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وزیرنیرو در ســفر یــك روزه به اســتان 
ســمنان، در آیینــی همزمان بــا پویش 
»هر هفته الــف - ب - ایــران« ، مجتمع 
آبرســانی به 31 روســتای شهرستان های 
آرادان و گرمســار از توابع این استان را در 
مدرسه شــهید مصطفی خمینی روستای 
داورآبــاد شهرســتان آرادان را بــا حضور 
مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضالب 
كشور، اســتاندار ســمنان،نماینده مردم 
شهرستان های گرمســار و آرادان و جمعی 
از مسئولین اســتانی و شهرستانی افتتاح و 

كلنگ زنی كرد.
به گــزارش روابط عمومی شــركت آب و 
فاضالب روستایی اســتان سمنان، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــركت با اشاره 

به اهداف ســفر وزیر اظهار داشــت: پروژه آبرسانی به 20 
روستای شهرستان گرمســار و آرادان با اعتبار بیش از  32 
میلیارد ریال افتتاح شــد و با تکمیل آن بیش از چهار هزار 
و 120 نفر از جمعیت روستایی استان سمنان از شبکه آب 

آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند شدند.
مهندس كشــاورزیان افزود: عملیات اجرایــی فاز نهایی 
پروژه مجتمع آبرســانی به 11 روســتای شهرستان های 
گرمسار و آرادان با اعتبار 92 میلیارد و 223 میلیون ریال 

نیز آغاز  شد.
وی افزود: پس از تکمیل این طرح ســه هزار و 605 نفر از 
جمعیت روستایی منطقه از شــبکه آب آشامیدنی پایدار 

برخوردار می شوند.
كشــاورزیان گفت: حفر و بهســازی 3 حلقه چاه، اصالح 
شبکه توزیع آب آشــامیدنی به طول 8000 متر و احداث 
و بازســازی 4 باب مخزن هوایی حجم عملیات در فاز دوم 
افتتاح شد. كشــاورزیان بیان داشت: آغاز عملیات اجرایی 

در فاز نهایی شــامل حفر و تجهیز 2 حلقه 
چاه، احــداث 6 بــاب مخــزن زمینی به 
حجم 3000 مترمکعب برای كل مجتمع، 
احداث 3باب مخــزن هوایی به حجم 200 
مترمکعب، اصالح شــبکه توزیع آب شرب 
به طول 6 هزار و 500 متــر و احداث خط 

انتقال آب به طول 5000 متر می شود.
مدیرعامل شــركت تصریح كــرد: مجتمع 
آبرسانی به روستاهای غرب استان سمنان 
در فاز اول  بــا اعتبار 62 میلیــارد و 750 
میلیون ریال در ســال 97 اجرا شــد و 22 
روستا با جمعیت 9 هزار و 949 نفر را تحت 

پوشش قرار داد.
یادآور می شــود: افتتاح و آغــاز عملیات 
اجرایی این پروژه هــا در قالب پویش » هر 
هفته الف - ب - ایران« وزارت نیرو انجام شد كه بر اساس 
آن 227 طرح آب و برق كشور با اعتباری بالغ بر 330 هزار 
میلیارد ریال در 31 استان تا پایان امسال افتتاح می شود. 
همچنین یازدهمین جشــنواره آب و مســابقه نقاشی در 
مدرســه مصطفی خمینی روســتای داورآباد شهرستان 
آرادان با حضور وزیر نیرو و هیئت همراه به همراه آموزش 
مدیریت مصرف آب و  اهدای جوایز به دانش آموزان مقطع 

ابتدایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــركت آب و فاضالب روســتایی اســتان ســمنان، منصور 
كشاورزیان مدیرعامل شــركت آب و فاضالب روستایی استان ســمنان گفت: 91 طرح 
این شركت در اســتان همزمان با چهل و یکمین ســال پیروزی انقالب اسالمی افتتاح و 

كلنگ زنی می شود. 
منصور كشــاورزیان افزود: 72 طرح آبرسانی روستایی در اســتان سمنان با اعتبار 109 

میلیارد و 651 میلیون ریال در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
وی بیان كرد: 19 طرح آبرسانی روســتایی نیز با اعتبار در نظرگرفته شده 106 میلیارد 
و 839 میلیون ریال همزمان با چهل و یکمین ســال پیروزی انقالب اسالمی كلنگ زنی 
می شــود.  كشــاورزیان تصریح كرد: 11 طرح در میامی، 16 طرح در دامغان، 10 طرح 
در گرمسار، 6 طرح در مهدیشــهر، 5 طرح در آرادان، 17 طرح در شاهرود، پنج طرح در 

سمنان و 2 طرح در سرخه در دهه فجر امسال افتتاح می شود.
وی با اشــاره به طرح های افتتاحی در دهــه فجر، تصریح كرد: احداث مخازن ســایت 
شهید اكبرزاده، اصالح و بازسازی شبکه توزیع مجتمع كالپوش، تعویض كنتور و اصالح 
انشعابات و مخزن هوایی روستای قاطول گرمسار از جمله طرح هایی است كه در این دهه 

به بهره  برداری می رسد.

مهندس كشاورزیان خاطرنشــان كرد: 6 طرح در میامی ، چهار طرح در شاهرود، 2 طرح 
در مهدیشــهر، یك طرح در دامغان، یك طرح در آرادان، 2 طرح در سمنان و 3 طرح در 

گرمسار در دهه فجر امسال كلنگ زنی می شود.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان سمنان یادآور شد: احداث مخزن هوایی 
در گرمســار، احداث و راه اندازی سامانه تله متری مجتمع خارتوران، احداث مخزن بتنی 
یکهزار و 500 متر مکعبی كالپوش و احداث خطوط انتقال، بخشی از مهمترین طرح های 

كلنگ زنی در دهه فجر امسال است.

الف: تاسیسات آب

ب: تاسیسات فاضالب 

بعد از سال 1357قبل از سال 1357واحدعنوان شاخص

1599درصدجمعیت روستایی بهره مند از خدمات آب روستایی

0159تعداددستگاهها و ایستگاههای کلرزنی اتوماتیک آب 

30039954مترمکعبمخازن ذخیره آب بتنی و ایمن

04بابآزمایشگاه)شیمیایی- میکروبی- سیار(

کال به صورت پمپاژ های شناورشافت غالف )غیربهداشتی(استانداردسازی منصوبات پمپاژ چاهی

100807کیلومترخطوط انتقال آب

3201187کیلومترشبکه توزیع آب

120062912مشترکتعداد مشترکین روستایی

032مجتمعمجتمع های آبرسانی روستایی

بعد از سال 1357قبل از سال 1357واحدعنوان شاخص

04روستااجرای طرحهای فاضالب

018روستاروستاهای تحت مطالعات فاضالب

01فقرهآزمایشگاه فاضالب

جمعواحدعنوان

295تعدادروستاهای تحت پوشش

107598نفرجمعیت روستاهای تحت پوشش

279تعدادروستاهای باالی 20 خانوار

113603نفرجمعیت روستاهای باالی 20 خانوار

241تعدادروستاهای تحت پوشش باالی 20 خانوار

106350نفرجمعیت روستاهای تحت پوشش باالی 20 خانوار

62912فقرهتعداد انشعابات)مشترکین(

منابع تامین آب

139حلقهچاه

92دهنهچشمه

15تعدادقنات

807کیلومترطول خطوط انتقال آب

1187کیلومترطول  شبکه توزیع آب

279بابتعداد مخازن آب

39954مترمکعبحجم مخازن آب

70درصدشاخص بهره مندی آب آشامیدنی

۷۲ پروژه  قابل افتتاح شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان
با اعتباری بالغ بر 109651 میلیون ریال در دهه مبارک فجر سال 1398

  

  

قابلیت آغاز عملیات اجرایی پروژه با  19  
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان

1398سال مبارک فجر دهه میلیون ریال در  106839با اعتباری بالغ بر   

شهرستان         ردیف
 (مشخصات کلی پروژه ) حجم عملیات       عنوان پروژه محل اجرا

 میزان اعتبار پروژه 
 (به میلیون ریال )

 3200 کیلومتر4 (اصالح شبکه)رفع نقاط حادثه خیز گرمسار 1
 10000 احداث مخزن هوائی یک دستگاه(  متر 15*15)حصارکشی  غیاث آباد گرمسار 2
 5000 احداث مخزن هوائی سنرد گرمسار 3
 3500 اصالح شبکه رفع نقاط حادثه خیز آرادان 4
 1000 احداث خط انتقال احداث خط انتقال روستای آستانه دامغان دامغان 5
 10000 یک دستگاه  تهیه وراه اندازی سیستم تله متری مجتمع خارتوران شاهرود 6
 2400 آباد فاز دومواحمد اصالح شبکه روستای رضا آباد   مجتمع خارتوران شاهرود 7
 6000 (خیرین)اصالح خط پمپاژ روستای صالح آباد فاز دوم مجتمع خارتوران شاهرود 8
 2100 اصالح شبکه وخط انتقال مجتمع خارتوران شاهرود 9
 4500 دستگاه  یک تهیه وراه اندازی سیستم تله متری مجتمع آبخوری سمنان 10
 1185 اصالح شبکه  اصالح شبکه مجتمع آبرسانی جنوب سمنان سمنان 11
 1500 حصارکشی   لرد مهدیشهر 12
 2300 اصالح شبکه وخط انتقال رودبارک مهدیشهر 13
 15508 احداث خط انتقال ارمیان میامی 14
 14203 احداث خط انتقال مجتمع آبرسانی کالپوش میامی 15
 18243 کالپوش1500احداث مخزن بتنی  مجتمع آبرسانی کالپوش میامی 16
 900 اصالح شبکه وخط انتقال رفع نقاط حادثه خیز محمد آباد   میامی 17
 2200 احداث خط انتقال اصالح خط پمپاژ روستا جودانه میامی 18
 3100 احداث شبکه توزیع  حسین آباد کالپوش میامی 19

 106839  جمع
 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان

19 پروژه با قابلیت آغاز عملیات اجرایی
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان با اعتباری

 بالغ بر 106839 میلیون ریال در دهه مبارک فجر سال 1398

پایان وضعیت تاسیسات 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان

ح و آغاز می شود ب روستایی سمنان  افتتا همزما ن با دهه فجر 91 طرح آب و فاضال با حضور وزیرنیرو انجام شد؛

افتتاح و آغازعمليات پروژه مجتمع آبرسانی  روستايی 
شهرستان های آرادان و گرمسار
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13پروژه آبرسانی روســتایی در سراسراستان مازندران با بهره 
مندی 19 هزار و 968 نفر و صرفه  ی اعتباری بالغ بر 263655 
میلیون ریال طی “دهه مبارک فجــر” افتتاح و بهره برداری از 

آنها آغاز خواهد شد.
به گزارش اداره ی روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب 
و فاضالب روســتایی مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر 
عامل شركت آبفاراســتان، ضمن گرامیداشت چهل و یکمین 
ســالگرد باشــکوه انقالب اســالمی ایران و همچنین تسلیت 
شهادت سردار حاج قاســم سلیمانی و بزرگداشت یاد و خاطره 
رشــادتهای این شــهید گرانقدر، از افتتاح 13 پروژه آبرسانی 
روستایی خبر داد وی گفت:11 پروژه آبرسانی تك روستایی و 
2 پروژه آبرسانی روستایی مجتمعی در 10 شهرستان گلوگاه، 

بهشــهر، نکاء، ســاری، جویبار، قائمشــهر، آمل، محمودآباد، 
نوشــهر و تنکابن طی دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی افزود: این پروژه ها شــامل آبرســانی روستایی لت كومه و 
وزوار در گلوگاه، پروژه آبرســانی روستایی زاغمرز )چهارقلعه( 
و فت كش در بهشــهر، مجتمع آبرسانی روســتایی والمده در 
نکاء، پروژه آبرسانی روســتایی كرچا و ارزفون درساری، پروژه 
آبرسانی روســتایی الریم در جویبار، پروژه آبرسانی روستایی 
ریکنده در قائمشــهر، پروژه آبرســانی روســتایی آهنگر كال 
دشت سر در آمل، مجتمع آبرسانی روستایی دابوی شمالی در 
محمودآباد، پروژه آبرسانی روســتایی خیرودكنار در نوشهر و 

پروژه آبرسانی روستایی كشکو در تنکابن است.

مهندس عبدالهی درادامه گفت: برای بهره برداری از این پروژه 
ها حفر و تجهیز 4حلقه چاه ، بهســازی 1 دهنه چشــمه، لوله 
گذاری خط انتقال به طول 36/1 كیلومتر، لوله گذاری شــبکه 
توزیع به طول 45/5كیلومتر، احــداث 16 باب مخزن ذخیره 
زمینی به حجم 2310 متر مکعب و ساخت 10 واحد ایستگاه 

پمپاژ اجرا شده است.
مدیر عامل شــركت آب و فاضالب روســتایی مازندران اظهار 
داشت: با بهره برداری از این 13 پروژه آبرسانی روستایی بیش 
از 19 هزار و 968 نفر از اهالی 26 روســتا در 10 شهرســتان 
اســتان مازندران طی دهــه مبارک فجر از مزایای آب ســالم 
برخوردار می شــوند كه جای بسی خرســندی و قدردانی از 

تعامل مردم ، مسئوالن ، همکاران و پیمانکاران است.

بهره مندی حدود20هزار نفـر
 از روستاييان استان مازنـدران 

از نعمـت آب آشاميدنـی در
 به گزارش روابط عمومی شــركت آب منطقــه ای البرز ايام دهـه ی فجـر

مراســم و جشــن افتتاحیه طــرح دانش آمــوزی نجات 
آب)داناب( و طرح گســترش سواد آبی اســتان البرز در 
سال تحصیلی1398-1399 امروز یکشنبه 13 بهمن ماه 
1398و مصادف با دومین روز از دهه مبارک فجر، با حضور 
برخی مقامات اســتانی و تعدادی از فعالین حوزه مدیریت 
منابع آب و نمایندگان تشــکل های مردم نهاد وجمعی از 

رابطین معلمین، و دانش آموزان استان برگزار شد.   
مهنــدس نجفیان مدیــر عامل شــركت آب منطقه ای 
البرز  در ابتدای این مراســم در سالن سیروس صابر اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان البرز برگزار شد، با 
تبریك ایــام اهلل دهه فجر و همچنین تشــکر از  حضار و 
میهمانان حاضر در  مراســم، بخصــوص  دكتر فالح نژاد 
مدیر كل بحران اســتانداری البرز  و همچنین خانم دكتر 
اســماعیل فرد مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداری 
البرز بواســطه توجهی كه به مســاله آب دارند و علیرغم 
مشغله های زیاد كاری در این مراســم شركت نموده اند 
گزارشی از ســیمای آب اســتان و كشــور و مهمترین 
چالش ها و دغدغه ها در ایــن عرصه ارایه داد.  وی ضمن 

بیان اینکه با در شــرایط تغییر اقلیم، مخاطرات آب پایه، 
بخصوص سیالب افزایش یافته است، ابراز امیدواری نمود 
امسال بحث آمادگی در برابر سیالب توسط سفیران آب 
اســتان كه همان دانش آموزان می باشــند به جامعه و 

خانواده ها منتقل شود.
 وی ضمن توضیحاتی در خصوص فلســفه طرح داناب و 
گسترش سواد آبی، نســل دانش آموز و آینده ساز وطن 
را واجد نقشــی مهم در مدیریت آب دانســت كه همین 
از حــاال باید ذهن شــاندرگیر مســاله آب و راهکارهای 
مدیریت از آن شــود و در ایــن عرصه شــروع به ایفای 
نقش نماینــد.  مدیر عامل شــركت آب منطقه ای البرز 
همچنین  از همراهی و همکاری خوبی آموزش و پرورش 
استان در طرح داناب در ســالهای گذشته تشکر نمود و 
ابراز امیدواری نمود این مساعی مشترک منجر به ارتقای 
فرهنگ عمومی و در نهایت بهبــود وضعیت آبخوانهای 
استان شــود. به گفته ایشــان وزارت نیرو بعنوان متولی 
مدیریت آب كشور  در راســتای تامین آب برای مصارف 
مختلف كشــور پروژه هــای  بزرگ وو كوچــك زیادی 
را اجرایی نموده اســت اما امروز  هم در ایــران و هم در 

جهان به این نتیجه رسیده اند كه دولت به تنهایی و بدون 
همراهی مردم و مشــاركت آنها در مدیریت مصرف آب 
توفیق چندانی نخواهد یافت  لذا استفاده از ظرفیت های 
اجتماعی، تقویت مشاركت و سرمایه اجتماعی  و احیای 

حکمرانی آب اموری غیر قابل اجتناب می باشند.
دكتر كرمی معاون متوســطه آموزش و پــرورش نیز در 
ســخنانی گفت ســواد آبی هدف نیســت بلکه باید این 
ســواد به تغییر فرهنگ مصرف فردی و در نهایت تغییر 
فرهنگ مصــرف جمعی شــود. وی همچنین از حمایت 
آب منطقه ای از جشــنواره نوجوان خوارزمی با محوریت 
حفاظت از آب، تقدیر و تشکر نمود. سپس آقای فیروزی 
رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان بعنوان مشاور طرح در 

خصوص فرایند اجرای طرح توضیحاتی داد.
در پایان مراسم از پوســتر مانور آمادگی در برابر سیالب 
مربوط به طرح گسترش ســواد آبی رونمایی شد .گفتنی 
اســت در حاشــیه این مراســم حضار از نمایشگاهی از 
اختراعات،نــوآوری ها و ایده های دانش آموزان اســتان 
درموضوعاتــی از قبیــل مدیریت مصرف،بهــره وری و 

حفاظت كیفی از آب برپاشده بود بازدید نمودند.

 مراسم افتتاحيه طرح دانش آموزی نجات آب)داناب( 
 و طرح گسترش سواد آبی استان البرز

 در سال تحصيلی 1399-1398

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398
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 مهندس علی رشــیدی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شــركت آب منطقه ای كرمان، ضمن عــرض تبریك به 
مناســبت فرارســیدن چهل و یکمین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی ، به تشــریح پــروژه ها و 
فعالیتهای طرح احیاء و تعادل بخشی كه در استان كرمان 

در حال انجام است، پرداخت كه به شرح ذیل می باشد :
اهمیت طرح: مؤثرترین راه نجات آب و احیای دشت های 
استان در كوتاه مدت، اجرای پروژهای این طرح است و در 
تمام طرح های ارائه شده برای حفاظت منابع آب از جمله 
طرح همیاران آب، اقتصاد مقاومتی و سازگاری با كم آبی، 
اقداماتی كه شركت آب منطقه ای باید انجام دهد صرفاً از 

پروژه های طرح تعادل بخشی است 
وجه تمایز این طرح با سایر طرح های آبی: 1- تنوع 
پروژه ها 2- گستردگی محدوده اجرای پروژه ها كه در كل 
استان اســت 3- از آنجائی كه اكثر پروژه ها با منافع مردم 
درگیر است اجرای آن تبعات اجتماعی داشته و از سختی 
زیادی برخوردار اســت 4- نســبت به ســایر طرح های 
عمرانی منابع آب )مثاًل ساخت یك سد( در كوتاه مدت و 
با هزینه كمتر موجب صرفه جوئی و كاهش كسری مخزن 

خواهد شد.

پروژه ها و فعالیت های طرح:
1- تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسي

2- كنترل،  نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي فاقد 
پروانه و مضر به مصالح عمومي

3- تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه
4- تهیه و نصــب كنتور حجمي و هوشــمند آب و برق و 

ایجاد سامانه پایش و كنترل برداشت از چاه ها
5- اطالع رســانی و بستر ســازی فرهنگی )نشست های 

دوره ای با بهــره بــرداران و مقامات قضایــی و اجرایی، 
گروه های مرجع و روحانیون، اجرای برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی، طرح دانش آموزی نجات آب )داناب(، چاپ 

عکس، بروشور، بنر و ...
6- اصالح و تعدیل پروانه ها

7- اجرای بانك اطالعاتی و سایت مشترک آب و برق
8- ساماندهي شركت های حفاری و نصب GPS بر روی 

دستگاه های حفاری و آموزش ناظرین
9- ایجاد و استقرار بازار محلي آب

10- خرید و انســداد چاه های كم بازده كشــاورزي براي 
تعادل بخشي منابع آب زیرزمیني

11- جایگزینــي پســاب بــا چاه هاي كشــاورزي در 
دشت هاي ممنوعه

12- اجراي پروژه تغذیه مصنوعي و پخش ســیالب 
در دشت هاي ممنوعه

13- مطالعه و اجراي پروژه هاي آبخیزداري )متولی 
وزارت جهاد كشاورزي(

14- بــه روز نمــودن ســند ملــي آب در محدوده 
مطالعاتي )متولی وزارت جهاد كشاورزي(

15- پیــاده ســازی مدیریــت مشــاركتی وایجــاد 
تشــکل هاي آب بران و انجام حمایت هاي مالي و فني از 

آن ها
16- پهنه بندی و بررســي مخاطرات ناشي از 

فرونشست زمین در محدوده مطالعاتي 
)متولی سازمان زمین شناسی(

17- حفــر چــاه پیزومتري در 
دشت ها و تجهیز آن ها

تجهیــزات  نصــب   -18
اندازه گیري منابــع آب بر 

روي پیزومترها و چاه های اكتشافي
19- تهیه بیالن و بانك اطالعاتي محدوده هاي مطالعاتي 

)online( به صورت برخط
20- پروژه های پیاده ســازی GIS، تعیین حریم كمی و 

كیفی منابع آب، تعین سقف كف شکنی

 

مهندس علی رشــیدی، مدیرعامل شركت آب منطقه ای 
كرمان در این خصوص گفت: عملیات آزادســازی حریم 
و بســتر رودخانه ها در نقاط حادثه خیز استان به جهت 
جلوگیری از خطرات احتمالی ناشــی از سیالب در حال 

انجام است.
وی  با اشــاره به اصــل 45 قانون اساســی و بر اســاس 
تبصره های ذیــل ماده 2 قانون توزیــع عادالنه آب مبنی 
بر اینکــه اراضی بســتر و حریم رودخانه ها جــزء انفال و 
سرمایه های ملی به شــمار می رود و مسئولیت تعیین حد 
بستر و حریم رودخانه ها و حفاظت از آنها بر عهده وزارت 
نیرو اســت، افزود: این اقدام نیازمند عزمی همگانی است 
و ضرورت دارد آحاد مردم، ادارات و سازمانهای ذیربط در 

این امر مشاركت همه جانبه داشته باشند.
مهندس علی رشیدی تصریح كرد: این موضوع از اهمیت 
بسیاری برخوردار است لذا دستگاههای نظارتی و قضایی 
نیز با جدیت و قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد می 
نمایند. وی گفــت: از جمله اقدامات انجام شــده در این 
راســتا می توان به آزادســازی حدود 20 هکتارازحریم و 
بستر رودخانه های شهرســتان جیرفت از مردادماه سال 

جاری تاكنون اشاره كرد.
مدیرعامل شــركت آب منطقه ای بیان داشت: نخستین 
مرحله عملیات آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه 
های جیرفت، مردادماه امسال به مدت 20 روز در دو نقطه 
از رودخانه ملنتــی كه دو دهانه “پل پایداران و شــهرک 
حسین آباد” را مســدود كرده بود انجام شــد. وی ادامه 
داد: مرحله دوم در 12 آذرماه صــورت گرفت كه طی آن 
یك هزارو 600 مترمربع از اراضی بســتر رودخانه “عباس 

آبادوعلی آباد”رفع تصرف شد. 
علی رشــیدی به مرحله ســوم آزادســازی بســتر 
رودخانه ها اشاره كرد و افزود: نیمه ی دوم آذرماه 
ســال جاری نیز بیش از هفت هــزار مترمربع از 
اراضی تصرفی بستر رودخانه “هوكرد پاتلی” 
كه توسط بعضی افراد تصرف و به 
اتباع بیگانه برای انباشت و 
بازیافت زباله اجاره داده 
شده بود با هماهنگی 
قضایی  دســتگاه 
از تصــرف مرتفع 

شد. 
وی ادامه داد: همچنیــن از 25 آذر تا 9 دیماه طی مرحله 
چهــارم عملیات، چهــار هکتار از اراضی بســتر رودخانه 
“هلیل “ كه مورد تصرف و استقرار یك شركت پیمانکاری، 
قرار گرفته بود با تخریب ســه واحد ســاختمان و پلمپ 
تمامی تأسیســات استخراج شن و ماســه و تخریب دیوار 

حفاظتی، آزاد شد.
مدیرعامل آب منطقه ای كرمان با بیــان اینکه پنجمین 
مرحله از آزادسازی بســتر رودخانه ها ابتدای دیماه سال 
جاری انجام شد اظهار داشت: در این مرحله بستر رودخانه 
ملنتی در شهرک مسکونی فجر بوسیله 2 دستگاه بولدوزر 
و ســه دســتگاه لودر آغاز و تا 18 دیماه بیش از 12هکتار 

زمین رفع تصرف شد.
مهندس رشــیدی ششــمین مرحله آزادســازی بستر 
رودخانه را در تاریخ 18 دیماه عنوان كرد و گفت: همزمان 
با پایــان عملیات رودخانه ملنتی، یکی از سرشــاخه های 
بزرگ رودخانه شــور در محل تالقی بــا ملنتی كه عرض 
این رودخانه را از 250 متر بــه 12 متركاهش داده بود به 
طور كامل رفع تصرف و بیش از 2 هکتار از بستر رودخانه 

آزادسازی شد.
وی با بیان این مطلب كه تصرف بستر رودخانه ها موجب 
انحراف مســیر آب به اراضی مجاور شــده و اولین قربانی 
ها ســاكنان مجاور رودخانه ها و مسیل های تصرف شده 
خواهند بــود تصریح كــرد: انتظار داریم مــردم هر گونه 
تصرف در مســیر رودخانه هــا را به مدیریــت منابع آب 

شهرستان مربوطه گزارش نمایند. 

دستگاههای نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد خواهند کرد!

 ادامه  اجرای 
 عمليات آزادسازی و

  رفع تصرفات حريم و بستر 
رودخانه های استان كرمان
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در راســتای اجرای پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی، 
از ابتدای سال جاری تاكنون 700 حلقه چاه غیر مجاز در 
استان اصفهان پر و مسلوب المنفعه شده است. جلوگیری 
از برداشــت غیرمجاز توســط این چاهها، منجر به صرفه 
جویی 6.7 میلیــون مترمکعب در برداشــت از منابع آب 

زیرزمینی استان شده است.  
در این راســتا 390 چاه  نیــز در ســال 1398 به كنتور 

طرح ملی داناب که از حــروف ابتدایی 
طرح ملی دانــش آمــوزی نجات آب 
تشکیل شــده اســت با هدف آموزش 
ارتقا آگاهی عمومــی دانش آموزان  و 
مقطع اول متوســطه در زمینه مسائل و 
چالش های آب کشــور مطرح شده که با 
همکاری و تفاهــم وزارت نیرو و آموزش 
و پرورش همراه اســت. ایــن طرح با 
تکیه بر مبانی علمی و به طور یکسان و 
هماهنگ در تمامی نقاط کشــور از سال 
89 تا به امروز در حال اجرا اســت. در 
طی این سالها اســتان اصفهان توانسته 
چندین بار رتبه اول کشــور را به دست 
آورد. مهمترین هدف از اجرای این طرح 
آمــوزش و مدیریت مصــرف و »صرفه 
جویی« انتقال مسائل و چالش های بخش 
آب به دانش آموزان و خانواده هاست که 

کمبود منابع آب را جدی بگیرند.
به طور خالصه می تــوان اهمیت فعالیت 

این طرح را این گونه شرح داد که:

   راه اندازی سایت
 http://www.danab.esrw.ir/ 

  اســتفاده از فضای مجــازی با هدف 
اطالع رســانی در خصوص فعالیت های 

داناب و وضعیت آبی استان اصفهان
   به روزرسانی سایت داناب

   آموزش رابطین مــدارس به صورت 
سایت محور

   انتشار کتاب هفتم، هشتم و نهم داناب 
بر روی سایت

   برگزاری جلسات توجیهی در نواحی 
مختلف استان 

هم اکنون پس از گذشت نه سال از آغاز 
طرح داناب، ساالنه تقریبا دویست هزار 
دانش آموز  دوره متوســطه پایه اول در 
این طرح شــرکت می کنند که امسال 
بیش از 192 هــزار دانش آمــوز دوره 
متوســطه پایه اول در مناطــق 41 گانه 
اســتان با آموزش های حفاظت از منابع 
آب آشنا شدند. در طرح داناب امسال، 

بیــش از هفت هــزار و 500 اثر از دانش 
آموزان اســتان اصفهان بــه دبیرخانه 
ارسال شد که در بررســی آثار رسیده 
به دبیرخانه، مناطــق آموزش و پرورش 
شهرســتانهای چادگان ، جرقویه علیا 
و بویین میاندشــت هر کدام به ترتیب 
با 46 ، 33 و 24 درصــد باالترین تعداد 
شرکت کننده نســبت به جمعیت را دارا 
بودند. عالوه برایــن 537  اثر برگزیده 
دانش آموزی در کل استان انتخاب شد. 
این جشنواره با 12 عنوان برگزار شد که 
شامل نقاشــی، وبالگ، تحقیق، روزنامه 
دیواری، شــعر، ماکت، داستان، عکس، 
فیلم ، پاورپوینــت و ایده برتر بود . برای 
همایش سال 98 فیلم آموزشی داناب با 
نکنیک پرده سبز تهیه و ارائه شد که با 

استقبال مخاطبان روبه رو شد.
 برای شــرکت در این طرح می توانید به 
 http://www.danab.esrw.ir/ :سایت

مراجعه بفرمایید.

گزارش عملکرد طرح احيا و تعادل بخشی 
شركت آب منطقه ای اصفهان از سال 98

داناب چیست؟

عنوان برگزار شد که شامل نقاشی، وبالگ، تحقیق ،  21با این جشنواره . جمعیت را دارا بودند
 .بودبرتر  ایده و پاورپوینت روزنامه دیواری ، شعر ، ماکت ، داستان ، عکس ، فیلم ، 

 /http://www.danab.esrw.irبرای شرکت در این طرح می توانید به سایت  .
 فرمایید.مراجعه ب
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میزان رضایت از رفتار  پذیرایی روند کلی طرح داناب  نحوه داوری آثار 2فیلم آموزشی داناب  مکان بگزاری همایش 
پرسنل شرکت آب 

 منطقه ای

 کامال راضی

 نسبتا راضی

 متوسط

 نسبتا ناراضی

 کامال ناراضی

میزان رضایت از رفتارپرسنل شرکت آب منطقه ای

اندازه گیری حجمی هوشمند تجهیز شده است. 
براســاس آیین نامــه مصرف بهینــه آب كشــاورزی و 
دســتورالعمل اجرای توامــان آئین نامه مصــرف بهینه 
آب كشــاورزی و قانون تعیین تکلیف چــاه های آب فاقد 
پروانه بهره بــرداری ابالغی وزارت نیرو، از ســال 1395 
تاكنون تعداد دوازده هــزار و 300 پروانه بهره برداری چاه 

كشاورزی در استان اصفهان اصالح و تعدیل شده است.

همچنین از ابتدای ســال جاری تاكنون به همت پرسنل 
گشــت و بازرسی مســتقر در سطح اســتان، تعداد 380 
دســتگاه و ادوات حفــاری غیرمجاز در اســتان اصفهان 

توقیف شده است.

 700حلقه چاه مســلوب المنفعه شــده اند كه صرفه 
جویــی 6.7میلیون متر مکعبی در برداشــت از منابع آب 

زیرزمینی استان حاصل شده است.
390چاه مجاز مجهــز به كنتور انــدازه گیری حجمی 

هوشمند تجهیز شده است.
 12300 پروانه بهره برداری چاه كشــاورزی در استان 

اصفهان اصالح و تعدیل شده است.
 380 دســتگاه و ادوات حفــاری غیرمجاز در اســتان 

اصفهان توقیف شده است.
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مدير عامل شركت آب منطقه ای هرمزگان 
با پيام تبريک به مناسبت ايام اهلل دهه فجر

 به عملکرد اين شركت  پرداخت 

مدير عامل شركت آب منطقه ای هرمزگان 
با پيام تبريک به مناسبت ايام اهلل دهه فجر

 به عملکرد اين شركت  پرداخت 

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

مدیرعامل  مالیی،  هوشنگ 
شركت آب منطقه ای هرمزگان درپیامی 
ایام اهلل دهــه مبارک فجــررا تبریك گفــت و با بیان 
جمله »انقالب مــا انفجار نور بود« از امــام خمینی)ره(  ادامه 
داد: انقالب اســالمی ایران مظهر تجلی نور درظلمت و نماد 
دســتیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در 

صحنه ایران است.
دهه مبارک فجر، تجلی شــکوهمند حماســه و سرافرازی 
ملتی است كه درعصراسارت انسان صفحه ای زرین در تاریخ 
حیات آدمی گشــود و فریاد خدا خواهی، معنویت، آزادی و 

استقالل را درگوش و جان جهانیان طنین انداز كرد.
این ایــام عزیز و فرخنده، فرصتی اســت تــا بدانیم مرهون 
شهدای گرانقدروعزیزی هستیم كه درخت تناوراین انقالب 
با خون آنان ســیراب گردید.   ایام اهلل دهــه مبارک فجر را 
تبریك و تهنیت می گویم وازپیشگاه حضرت احدیت توفیق 
روزافزون در خدمتگزاری به ملت شریف و غیوررا خواستارم 
وی در ادامــه در خصــوص 

راههای صرفه جویی منابع آب گفت: كشت های گلخانه ای 
موجب صرفه جویی آب در بخش كشاورزی می شود. ویکی 
از راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب كشاورزی، توسعه 

كشت های گلخانه ای است. 
هوشنگ مالیی مدیر عامل شركت آب منطقه ای هرمزگان 
در بازدید از مناطق ســیل زده شهرســتان جاسك و دیدار 
با بهره برداران این منطقه اظهار داشــت: بارندگی شــدید 
اخیر موجب وارد شــدن خســارت به زمین های كشاورزی، 
جاده های دسترســی مزارع، دامپروری، كانال های آبیاری و 

بندهای آبخیزداری شده است.
هوشــنگ مالیی با اشــاره به عدم رعایت حد بستر رودخانه 
توســط برخی از كشــاورزان گفت: بــا توجه بــه دبی آب 
رهاسازی شــده از ســد جگین  برای مدیریت سیالب های 
اخیر و تجمیع آب رهاسازی شــده با ورودی رودخانه ها، در 
صورتی كه خسارتی متوجه كشاورزان شده به دلیل تصرف 
بستر و حریم رودخانه توسط این گروه از كشاورزان علیرغم 

اخطارهای مکرر بوده است.
وی با اعــالم اینکه عدم رعایت حریــم رودخانه ها 
و هرگونه اقدام خالف قانــون در این زمینه، 
موجب تضییع حقوق ســایر شهروندان 
می شــود اضافــه كــرد: صیانت از 
منابــع آب بدون 

مشــاركت و همراهی مردم امکان پذیــر نخواهد بود و برای 
موفقیت دراین زمینــه نیاز به همراهی تشــکل های مردم 
نهاد فعال درحــوزه ی آب به خصوص كشــاورزان به عنوان 

اصلی ترین بهره برداران آب به شدت احساس می شود.
وی گفت با وجود اینکه بارندگی های اخیر موجب بروز سیل 
شد و خسارات بســیاری به بار آورد با خود آثار مثبتی نیز به 
همراه داشــت كه میتوان به تغذیه آبخــوان های طبیعی و 
مصنوعی، احیای برخی چشــمه های خشك شده و افزایش 

حجم آب سفره های زیرزمینی اشاره كرد.
هوشــنگ مالیی گفت: با توجه به میزان بارش ها و تاثیر آنها 
روی محصوالت، توجــه به مدیریت مصرف بــه عنوان یك 
دغدغه برای كشــاورزان و بهره بــرداران همواره باید مطرح 

باشد.
وی بر ضرورت توجه به طرح الگوی كشت، اجرای طرح های 
آبیاری تحت فشــارتاكید كــرد و افزود: كشــت گلخانه ای 
به دلیل تاثیر فــراوان در كاهش مصــرف آب و نیز افزایش 
بهره وری محصول و كاهش خسارت های ناشی از بارندگی و 
حوادث غیرمترقبه به عنوان بهترین گزینه برای كشاورزان 

محسوب می شود.
وی ابراز امیــدواری كرد: بــا افزایش بارندگــی های اخیر  
و اجرای پروژه هــای طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینــی در اســتان و با همــکاری بهره بــرداران بخش 
كشاورزی شاهد روند نزولی كسری مخزن منابع آب 

باشیم.

منابع آبی را با اجرای طرح احیا به تعادل برسانیم
 رستم دولتی، مدیر امور آب شهرستان بندرعباس  با تاكید 
بر اهمیت این طرح از ســوی وزارت نیرو، اجرای صحیح آن 
را اولویت اول آب منطقه ای هرمزگان دانست و افزود: حفظ 
منابع آبهای زیرزمینی مهم ترین دغدغه كنونی ماســت كه 
با پر كردن چاههای غیرمجاز و نصب كنتورهای هوشــمند 

سعی در به تعادل رساندن دشتهای استان داریم. 
طی نشســت مدیر امور آب شهرســتان بندرعباس، با بهره 
برداران روســتای ســرزه شــمیل به مســائل و مشکالت 
كشــاورزان رسیدگی شد. درابتدای نشســت، رستم دولتی  
برای حاضرین به معرفی و تشریح طرح احیاء و تعادل بخشی 
پرداخت وهمچنین فواید اجرای ایــن طرح كه همانا حفظ 
منابع آب زیرزمینی و تداوم در امركشــاورزی است را بیان 
كرد. وی با اشاره به نصب كنتورهوشــمند بر روی چاههای 
كشــاورزی به منظورجلوگیری از برداشــت بی رویه آب از 
ســفره های زیرزمینی گفت: برای جلوگیری از تبدیل شدن 
دشــت های بندرعباس به بیابان باید میزان برداشت آب را 

كنترل كنیم.
دولتی افزود: كشــاورزان بــا مدیریت منابع، بــه كارگیری 
روش های مناسب و توصیه شده و استفاده از شیوه های نوین 
كشاورزی، می توانند میزان تولید محصوالت خود را افزایش 
دهند. وی وجود چاه های غیرمجاز را از عوامل دیگر خسارت 
زا به منابع آب زیرزمینی عنوان كرد و گفت: تالش هایی برای 
جلوگیری از حفر این چاه ها شــده است و با متخلفین طبق 

قانون برخورد خواهد شد .

احیاء و تعادل بخشی فرصتی است برای بهبود 
منابع آب زیرزمینی

 محمد عابدین مدیر امور آب پارســیان گفت: تنها راه 
برون رفت از وضع خشکسالی احیاء وتعادل 

بخشی منابع زیرزمینی است.
امــور آب  مدیــر 

پارسیان طی دیدار با رییس دادگســتری پارسیان به بحث 
و تبادل نظر پیرامون مســائل و مشکالت مربوط به حوزه ی 
آب پرداخت و اظهار كرد: مدیریــت آب از بزرگترین چالش 
های قرن حاظر اســت به طوری كه امروزه آب محور توسعه 

ی پایدارشناخته شده است.
محمدعابدین با اشــاره به این نکته كه برداشــت بی رویه از 
منابع ســطحی و زیرزمینی، باعث كم آب شدن رودخانه ها 
شــده اســت افزود: مصرف بیش از اندازه  آب مخصوصاً در 
بخش كشاورزی باعث شــده تا فشــار زیادی به منابع آب 

زیرزمینی وارد شود.
وی با بیان اینکه یکی از شــیوه های مدیریت صحیح مصرف 
آب كشاورزی سیستم های نوین آبیاری است، تصریح كرد: 
اســتفاده از روش های نوین آبیاری ، اصالح الگوی كشــت ، 
طرح كشــت جایگزین و اســتفاده از ارقام كم آب در سطح 
استان به عنوان یك اولویت اساسی باید در استان به یك امر 
نهادینه و فراگیر تبدیل شود تا بتوانیم به تمامی اهداف خود 

در این زمینه دست یابیم.
محمدعابدین همچنین خواســتارهمکاری هرچه بیشــتر 
دادگستری پارســیان در زمینه تصرف حریم رودخانه ها و 
برداشت غیرمجاز از بســتر رودخانه ها، چاه های غیرمجاز و 

حفظ منابع آب شد .
عباســی رییس دادگســتری پارســیان نیز در این دیدار با 
اشــاره به ضرورت اتخاذ تدابیر الزم درامن ســازی بستر و 
حریم رودخانه ها، توجه به احتمال وقوع ســیالب را بسیار 
ضروری عنوان كــرد و گفت: برای مقابلــه و كاهش میزان 
خسارت سیل های احتمالی، با متصرفان حریم و بسترهای 

رودخانه ها برخورد جدی خواهد شد.

 افزایش بهره وری از منابع آب
 مدیر امــور آب میناب گفت: سیاســتگذاری شــركت آب 

منطقه ای هرمزگان افزایش بهره وری از منابع آب است. 
به گزارش روابط عمومی شركت آب منطقه 

ای هرمزگان مهدی زاده معاون امورآب شهرستان میناب در 
نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میناب اظهار 
كرد: در راستای افزایش بهره وری از منابع آب طرح آبیاری 
تحت فشــار در 3 هزار و 200 هکتار از اراضی شمال دشت 

میناب با همکاری جهاد كشاورزی به اجرا در آمده است.
وی هدف آب منطقه ای ازاجرای ایــن طرح را صرفه جویی 
و افزایش كیفیت و راندمان آبیاری ورضایتمندی كشاورزان 
عنوان كرد و گفت: در سال جاری 13 میلیون متر مکعب آب 
جهت آبیاری به دشت میناب اختصاص یافته است كه تاثیر 

به سزایی در سیستم صرفه جویی داشته است.
مهدی زاده تصریح كرد: همچنین اراضی كه چاه اختصاصی 
داشــتند و تمامی اراضی خارج از طرح نیز به منظور تعادل 

بخشی آب، از این طرح بهره مند شدند.
گفتنی اســت در این نشســت همچنین احمــدی معاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان مینــاب درخصوص 
حفاظت از منابع آب و مصرف بهینه از این منابع و جلوگیری 

از هدر رفت آب مطالبی را عنوان كرد.
تخصیص آب به صیفــی كاران  0npتا np7 )بخشــی از 
شبکه شــمالی دشــت میناب (به میزان 50 لیتر بر ثانیه و 
اختصاص آب بهاراضی محدوده 11np تا 14np به میزان 
یکصد لیتر بر ثانیه توســط امور آب میناب از جمله مصوبات 

این نشست بود.
در این نشست همچنین مقررشد اقدامات الزم جهت قطع 

درختان بستر رودخانه های میناب با هماهنگی امور 
منابع آب، منابع طبیعی، محیط زیســت و 

معاونــت عمرانــی فرمانداری 
انجام گیرد.
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طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن 
با هدف تامین آب شرب و صنعت به میزان 41 میلیون متر مکعب آب در سال برای 460 هزار نفر از جمعیت استان

طرح سد باباحیدر با هدف تامین آب 10.5 میلیون متر مکعب در سال برای مصارف شرب، 
2 میلیون متر مکعب در سال برای مصارف صنعت و حدود 5 میلیون متر مکعب در سال برای مصارف کشاورزی 

طرح انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارسان 
با هدف تامین 10.5 میلیون متر مکعب آب شرب در سال برای شهرستان فارسان 

  )میلیاردریال(  )میلیاردریال(

  )میلیاردریال(

اعتبارات تجمعی سد باباحیدراعتبارات تجمعی انتقال آب به شهرها و روستاهای محور بن- بروجن  

اعتبارات تجمعی انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارسان

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

280 95 95
417

218 218

817
418 418

2746

1582
1172

3392

2071
1661

3951

2559
2148

4463

2628
2218

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

وب
مص

ص
صی

تخ

ذب
ج

92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال 98سال 

(میلیاردریال)اعتبارات انتقال آب به شهرها و روستاهای محور بن بروجن                                                 

9
12.5

16.5

33

58.8
63 63.5

92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

بروجن -طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن 
هزار نفر از جمعیت استان460میلیون متر مکعب آب در سال برای 41با هدف تامین آب شرب و صنعت به میزان 

کی
یزی

ت ف
شرف

 پی

سامان

سامان

بن

بن

شهرکرد

کیان

طاقانک

شهرکرد

هفشجان
فرخ شهر

کیار
سفید دشت

فرادنبه

بروجن

نقنه

بروجن

خط آب بن- بروجن

خط آب
 کوهرنگ

خط آب  کوهرنگ

فارسان

سودجان

هارونی

سورشجان

3

4
2

1

5

نافچ

خط آب بن- بروجن

وردنجان

طرح آبرسانی 
به شهر ها و روستاهای

 محور   بن
 تا بروجن

طرح آبرسانی 
به شهر ها و روستاهای

 محور   بن
 تا بروجن

آب منطقـه ای چهـارمحـال و بختیـاری

www.barghab. i r 622020
February

www.barghab. i r63 2020
February



شرکت آب منطقه ای همدان
  6 ســد در حال بهره برداری اكباتان ، آبشینه ، شیرین سو ، 
سرابی ، كالن و شنجور ) با حجم مخزن حدود 104.2 و حجم 

تنظیم 81.5 میلیون متر مکعب(
  3 ســد درحال احداث نعمت آباد ، خرمرود ، گرین )با حجم 

مخزن 23 و حجم تنظیم 31.12 میلیون متر مکعب(
  1 سد در حال مطالعه آالن )با حجم مخزن 3 و حجم تنظیم 

1.9 میلیون متر مکعب(
  اجرای خطوط آبرسانی شــرب از سدهای سرابی تویسركان 
)بطول 14 كیلومتر( و كالن مالیر)بطول 35 كیلومتر(  و تالوار 

)بطول 110كیلومتر(
  انعقــاد 2 قــرارداد BOT  تصفیه خانه شــهرهای مالیر و 

تویسركان به مبلغ 622 میلیارد ریال
  ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای ســد ، تصفیه 

خانه آب شرب و خطوط آبرسانی حدود 500 میلیارد تومان
  مطالعــه و احداث تصفیه خانه هــای فاضالب جهت تصفیه 
پساب تولیدی در شهرهای اســتان با تخصیص آب حدود 83 

میلیون متر مکعب در سال
  اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر همدان 
به نیروگاه شــهید مفتح )به طول 44 كیلومتــر و اعتبار 860 

میلیارد ریال با تخصیص 12 میلیون متر مکعب در سال(
  صــدور مجوز خــط انتقال پســاب تصفیه خانــه فاضالب 
شــهرهمدان به پتروشــیمی هگمتانه بطــول 11 كیلومتر و 

تخصیص 0.63 میلیون متر مکعب
  مطالعــه اجرای خط انتقال پســاب تصفیــه خانه فاضالب 
شــهرهمدان به منطقه ویژه اقتصادی جهان- آباد )بطول 21 

كیلومتر و با ظرفیت 5 میلیون متر مکعب(
  احداث 215 كیلومترشــبکه های اصلی آبیاری و زهکشی 

مدرن و نیمه مدرن برای مصارف كشاورزی

  احداث 16 تغذیه مصنوعی )با حجم 
تغذیه 33 میلیون مترمکعب درسال 

برای احیا منابع آب زیرزمینی(
  احــداث 36 بنــد انحرافی )با 
حجــم انحــراف 280 میلیون 
مترمکعب درسال برای مصارف 
كشــاورزی و احیــا منابــع آب 

زیرزمینی
  تامین آب كشاورزی : 1881 
میلیــون متــر مکعب درســال 

)90 درصــد( ، تامین آب شــرب : 
135 میلیــون متر مکعب درســال 

)94شهری+41روستایی(،  )6درصد(، 
تامین آب صنایــع و خدمات : 73 میلیون 

متر مکعب در سال )4 درصد(
  اجرای مصوبات ســال 1393 شــورای عالی 

آب كشــوردرخصوص طرح تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی دراستان

  تشکیل شــورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستانها و 
كارگروه سازگار با كم آبی در استان )مصوبه هیئت دولت (

  راه اندازی و تقویت 28 اكیپ گشــت و بازرسی شبانه روزی 
به منظور نظارت بــر بهره برداری از منابــع آب و جلوگیری از 

برداشت غیر مجاز و همچنین حفرچاههای غیر مجاز
  تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی به میزان 270 میلیون 
مترمکعــب ناشــی از انســداد 4480 حلقه چاه غیــر مجاز ، 
جلوگیــری از حفربیش از 3100 حلقه چــاه غیر مجاز جدید ، 
توقیف بیش از 1000 دستگاه حفاری غیر مجاز در حین تردد 
و یا حفاری  و نصب 4680 دســتگاه كنتورهوشمند آب و برق 

كه منجر به كاهش رونــد افت ســطح آب زیرزمینی در همه 
دشتهای استان شده است.

  انجام آماربرداری مرحله سوم از منابع آبی استان شامل چاه، 
چشمه ، قنوات و آبهای سطحی ازسال 1396

  راه انــدازی دولت الکترونیك جهت ارائــه كلیه ی خدمات 
آب زیرزمینی در اســتان )بیش از 50 خدمت( از طریق سامانه 

ساماب وزارت نیرو و دفاتر پیشخوان
  سامانه 3151 برای اطالع رسانی تخلفات آبی

  تفاهم نامه ی طرح ملی دانــش آموزی، نجات آب »داناب« 
و گسترش سواد آبی با محوریت كتاب ،انسان و محیط زیست.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش

 شمــاره هفدهم
شهریـور1398

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 احداث ســد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشــه هم در فرآیند 
ساخت و هم در زمان بهره برداري نتایج مستقیم و غیرمستقیمی 
در توسعه ي منطقه خواهد داشت كه مهم ترین آثار و پیامدهای 

اجتماعی سد به شرح ذیل می باشد:
- ایجاد امکانات زیرساختی : از جمله احداث جاده، خطوط برق 
رســانی، خدمات اجتماعی، ورود تکنولوژی به منطقه و ســایر 
تأسیســات زیربنایی مربوط به ســد، كه باعث دستیابی بهتر به 
نواحــی دور افتاده و محــروم و خدمت رســانی مطلوبتر به این 

مناطق شده است.
- ایجاد مشــاغل جدید : در زمان ساخت سد، شــمار زیادي از 
كارگران غیرماهر و شــماركمتري از كارگران ماهر كه عمدتاً از 
روستاهای اطراف ســد بوده اند به طور متوســط 50 نفر در هر 
ماه مشغول به فعالیت شــده اند. اگر چه منافع اقتصادی حاصل 
از عملیات ساخت و ســاز ســد براي آنان كوتاه مدت و محدود 
بوده اســت  اما این اتفــاق  رونق اقتصادي  و مهــارت آموزی و 
كســب تجربه برای اهالی منطقه را نیز در برداشته است. كه می 
توان به فرا گرفتن مهارتهایی از قبیل جوشــکاری، سیم كشی، 

آرماتوربندی و... اشاره كرد.
- دسترســی به آموزش : با توجــه به حضور نیروهــای  فنی و 
تحصیلکرده ی مشاور و پیمانکار در منطقه امکان انتقال تجارب 

و علم و آگاهی به اهالی و كارگران فراهم شده است.
-  ایجاد منازل مسکونی و امکانات رفاهی : با توجه به جابه جایی 
مردم روستای كندرود )كه روســتای فعلی آنان با آغاز آبگیری 
در مخزن ســد قرار می گیرد( به یك شهرک جدیداالحداث در 
حاشیه سد، این امرباعث دستیابی آنان به امکانات رفاهی بهتر از 
جمله آب سالم بهداشتی، برق و تلفن، جاده آسفالته، اسکان در 

منازل مسکونی استاندارد، مدرسه، مسجد و .... می شود.
- توســعه دامداری و كشاورزی : با آبگیری ســد، توسعه رشد و 
رونق كشــاورزی و دامداری در منطقه صورت خواهد گرفت كه 
عالوه بر رشد اقتصادی منطقه، مانع از به وجود آمدن شغل های 
كاذب و غیــر قانونــی از قبیل قاچاق ســوخت )بــا توجه به 

قرارداشتن سد در مرزی بودن ( خواهد شد.

- رشد اقتصادی  به امکان توسعه ی گردشگری و جذب و ایجاد 
صنعت توریسم كمك خواهد كرد

- افزایش آگاهی و باالرفتن سطح اجتماعی و فرهنگی مردم در 
مناطق دورافتاده

- افزایش ارزش ملك و زمین در منطقه : ســد با تأمین آب مورد 
نیاز برای كشــاورزي امکان آباد كردن زمینهــاي بایر را  فراهم 
می نماید كه این امر باعث افزایــش ارزش زمینهاي برخوردار از 

آب سد می شود.
- امکان ایجاد شغل های خدماتی جدید نظیر پرورش ماهی

- امکان ایجاد ارتباط شهر و روستا

»معرفی سد مخزنی سیاهو، شهرستان سربیشه«
سیماي پروژه:

ســد مخزنی ســیاهو در فاصله 65 كیلومتری شرق شهرستان 
سربیشــه بر روی رودخانه سیاهو با مساحت حوضه آبریز 3028 
كیلومتر مربع، آورد ســالیانه حدود 10.2 میلیون متر مکعب با 
هدف جلوگیری از خروج آب از كشور ، كنترل سیالبهای فصلی، 
ذخیره ســازی و تنظیم حدود 4/6 میلیون متــر مکعب رواناب 
جهت مشروب نمودن حدود 500 هکتار از اراضی پایاب مطالعه 
و در دست اجرا است. این سد از نوع خاكی-هسته رسی با ارتفاع 
39 و 32 متر از پی و بســتر رودخانه و طول و عرض تاج 352 و 
9 متر و حجــم مخزن 17/4 میلیون متــر مکعب بوده كه حجم 
آب مازاد بر ظرفیت ســد از طریق مجاری آبگیــر )لوله فوالدی 
به قطــر 900 میلیمتــر از ورودي تا پــالک و 800 میلیمتر از 
پالک تا خروجي( و تخلیه كننــده تحتانی )لوله فوالدی به قطر 
1000 میلیمتر( و ســرریز شوت آزاد با سیالب عبوری 523 متر 
مکعب بر ثانیه بطور مطمئن به پایاب منتقل می گردد. سیســتم 
انحراف آب شامل گالري انحراف با مقطع نعل اسبي به عرض 4 
متر، فرازبند خاكي همگن بــه ارتفاع 13 متر و ظرفیت عبور 96 

مترمکعب بر ثانیه مي باشد.

موقعیت پروژه:
سد مخزنی سیاهو شهرســتان سربیشه درفاصله 65 كیلومتری 
شرق شهرستان سربیشه بر روی رودخانه سیاهو واقع شده است. 
برای دســتیابی به محل اجرا و حوضه آبریز  ســد ابتدا از طریق 
جاده بیرجند به شهرستان سربیشه ، فاصله 65 كیلومتر را طی و  
سپس از طریق جاده سربیشه  نازدشت50 كیلومتر طی نموده تا 
به نازدشت برسیم. پس از طی مسافت 15 كیلومتر و گذشتن از 
روستای  نازدشت به روستای كند رود و پس از آن به محل سد 

می رسیم، كه این مسیر آسفالته است.

مشخصات فني پروژه:
1- هدف :

این طرح بــه منظور مهار،كنترل و ذخیره ســازی جریان پایه و 
سیالبهای فصلی و تنظیم آن برای:

1- تامین آب شرب منطقه
2- توسعه دامپروري منطقه و ایجاد اشتغال پایدار

3- پرورش آبزیان گرمابي و سردابي
4- ایجاد مركز تفریحي و گردشگري

5- جلوگیری از خروج آب از كشور مطالعه و در دست اجرا 
است.

2-  مشخصات حوضه آبریز:
  مساحت حوضه آبریز: 3028 كیلومتر مربع

  متوسط آورد سالیانه: 10/2  میلیون متر مکعب

3-  مشخصات سد و تاسیسات وابسته
  نوع سد: خاكی-  هسته رسی

  حداکثر ارتفاع سد از پی: 39 متر
  ارتفاع سد از بستر رودخانه: 32  متر

  طول تاج: 352 متر
  عرض تاج: 9 متر

  عرض قاعده تحتانی: 155 متر
  حجم مخزن: 17/4 میلیون متر مکعب

  نوع سرریز: آزاد با لبه آبریز اوجی
  عرض سرریز: 25 متر

  سیالب طراحی سرریز: 523 متر مکعب بر ثانیه
  آبگیر آبیاری: لوله فوالدی بــه قطر 900 میلیمتراز ورودی 
تا محل پالک و لوله 600 فوالدی 800 میلیمتر از محل پالک تا 

خروجی گالری
  حداکثر ظرفیت آبگیر: 3 متر مکعب بر ثانیه

  تخلیه کننــده تحتانی: لوله فــوالدی به قطــر 1000 
میلیمتراز محل پالک

  حداکثر ظرفیت تخلیــه کننده تحتانی: 6/4 متر مکعب 
برثانیه

  سیستم انحراف آب: گالری بتنی به شــکل نعل اسبی با 
ظرفیــت 96 متر مکعب بــر ثانیه و طول 190 متــر و فرازبند با 

هسته رسی با ارتفاع 12 متر و نشیب بند

اعتبارات پروژه :
  کل مبلغ هزینه شده : 65 میلیارد تومان

 هو  شهر ستا ن سر بیشه 
 خر ا سا ن جنو بی    

مهندس منصور ستوده، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان همدان
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

افتتاح ، بهره برداری و كلنگ زنی 12پروژه 
در شركت برق منطقه ای گيالن 

در دهمیــن هفته از پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران، 
12 پروژه ملی و زیربنایی بــه ارزش 4185 میلیارد ریال 
توسط مقام عالی وزارت نیرو، در برق منطقه ای گیالن بهره 

برداری و کلنگ زنی شد.
رضا اردکانیان در سفر خود به اســتان گیالن با حضور در 
محل پست GIS صومعه ســرا، همزمان با دهمین هفته 
از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، 8 پروژه پســت و 2 
پروژه خط انتقال برق را افتتاح و عملیات اجرایی 2 پروژه 

برق رسانی را آغاز کرد.
افتتاح پست جدید 63.20 کیلوولت شــهید مومن زاده 
صومعه ســرا، بهره برداری از ترانســفورماتور 230.63 
کیلوولت شهدای نفوت صومعه سرا، افزایش 100 درصدی 
ظرفیت ترانســفورماتورهای پســت چابکسر، افزایش 

100 درصدی ظرفیت ترانســفورماتورهای پست شفت، 
ترانســفورماتورهای  100 درصدی ظرفیت  افزایش 

پســت کیاشــهر، افزایش 50 درصدی ظرفیت 
انصاری  شــهید  پست  ترانســفورماتورهای 

لنگرود، افزایش33 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای 
پســت آیت اهلل طالقانی، افزایــش 33 درصدی ظرفیت 
ترانسفورماتورهای پست شــهید قلی پور رشت، خط 63 
کیلوولت تغذیه کننده پست 63.20 کیلوولت صومعه سرا، 
نصب 47 کیلومتر فیبر نوری بــر روی 6 خط انتقال و فوق 
توزیع برق گیــالن، و آغاز عملیــات اجرایی نیروگاه 24 
مگاواتی شهرک صنعتی حسن رود و پست 230 کیلوولت 
در غرب رشت، 12 پروژه زیربنایی شرکت برق منطقه ای 
گیالن بوده که با حضور وزیر نیرو افتتاح و کلنگ زنی شد. 
عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شــرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن در آئین افتتاح ، بهره بــرداری و کلنگ زنی12 
 GIS پروژه ملــی و زیربنایی در پســت 63.20 کیلوولت
شهید مومن زاده صومعه سرا گفت: امروز بطور همزمان 10 
پروژه شبکه انتقال و فوق توزیع افتتاح و عملیات اجرایی 

دو پروژه زیربنایی و مهم آغاز گردید.
وی افزود: با بهره برداری از ایــن 10 پروژه ملی و زیربنایی 
در شهرستان های رشت، صومعه ســرا، چابکسر، شفت، 
کیاشهر و لنگرود که در راستای شناسایی، امکان سنجی 
و ارائه الگو به منظــور جابجایی تجهیزات و در جهت بهره 
وری اقتصادی انجام شــده اســت، 295 مگاولت آمپر به 
ظرفیت شبکه برق اســتان گیالن اضافه شد. بلبل آبادی 
در خصوص اهداف پروژه هــای افتتاحی گفت: افتتاح این 
پروژه ها با هدف افزایش ظرفیت، باالبردن ضریب اطمینان 

و پایداری شبکه و اصالح افت ولتاژ انجام شده است.

مسـتـقــل  فـراگیـــر شفــاف
پـیــش می رویــم

بــرق
توزیـع نیـروی برق
برق منطقـه ای
مـدیریـت تولیـد نیـروی برق )نیروگـاه(
تولید نیـروی برق حرارتی
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

1398

 مشخصات پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در دهه فجر 1398

هزينه )ميليون ريال(تعداد چراغتعداد ترانسشبكه فشار ضعيف)متر(شبكه فشار متوسط)متر(تعداد پروژهعنوان پروژهرديف

312632435131411042133630توسعه و احداث شبكه ها1

299193113912523143816اصالح و بهينه سازی شبكه ها2

3413703363614206569224تامین روشنايی3

9436887182679603130346670جمع کل 

فعالیت ها ی شاخص شرکت : 
1- کســب رتبه نخســت کاهش خاموشــی در کشــور با میــزان 68 دقیقه در ســال به ازای هر مشــترک )عدد 

میانگین کشوری ، 880 دقیقه به ازای هر مشترک می باشد (
2- کســب رتبه نخســت کاهش تلفات در کشــور با میزان 6.13 درصد )عدد میانگین کشــوری 10.3  

می باشد(
 3- برق رســانی به 924 روســتای استان از 975 روســتای کل و  برخورداری تمامی روستاهای باالی  

10 خانوار استان از نعمت برق 
 4- اســتفاده بیــش از 54 درصــد بــرق اســتان در حــوزه صنعــت و رتبــه اول در کشــور در زمینه 

استفاده از انرژی در زمینه تولید و اشتغال زایی

 افتخارات شاخص شرکت  :
1- تدوین فهرســت بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی در ســطح کشور برای  اولین بار 

توسط شرکت توزیع برق استان یزد در سال 98 و رونمایی از آن توسط مقام عالی وزارت نیرو 
2- کسب رتبه اول در جشنواره شهیدرجایی استان در سال98

3- کسب رتبه برتر در فعالیت در فضای مجازی در سطح وزارت نیرو در سال98
4- کسب رتبه برتر در نظام پیشنهادات در سطح شرکتهای توزیع برق کشور در سال 97

مهندس آرش نواب، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
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دستاوردهای برق منطقه ای يزد
 در چهل و يکمين سالگـرد

 انقـالب اسالمـی
 رتبه اول استان یزد در كشور برای احداث نیروگاه های خورشیدی در حال بهره برداری

 7 نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت 58/5 مــگاوات در مدار بهره برداری هســتند و پیش بینی 
می شود تا پایان سال 99 ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان به 80 مگاوات برسد.

  از سال 1391 تا 10 ماهه 1398 تعداد 18 نیروگاه مقیاس كوچك )تولید پراكنده( با مجموع 
157 مگاوات توسط بخش خصوصی احداث گردیده است.

  بیش از 75 درصد انرژی الکتریکی استان در بخش صنعت مصرف می شود.
 8 درصد مشتركین صنایع بزرگ كشــور )دیماند باالی 7 مگاوات( تحت پوشش صنعت برق 

استان یزد قرار دارند.
  چهارراه تبادل انرژی: در حال حاضر شــبکه برق اســتان یزد از طریق 5 خــط انتقال 400 

كیلوولت با استان های اصفهان، خراسان، كرمان و فارس تبادل انرژی الکتریکی دارد.
  ظرفیت ایســتگاه های فوق توزیع و انتقال استان یزد از سال 57 با ظرفیت 75 مگاولت آمپر به 

11670 مگاولت آمپر در 10 ماهه سال 98 افزایش یافته است.
  طول خطوط انتقال و فوق توزیع اســتان در 10 ماهه سال 98 نسبت به سال 57 به میزان 25 
برابر افزایش یافته است، به طوری كه در ســال 57 با 150 كیلومترمدار به 3727 كیلومتر در 10 

ماهه سال 98 رسیده است.
  مصرف انرژی اســتان یزد در 10 ماهه ســال 98 به میزان 9590 میلیون كیلووات ســاعت 

بوده كــه با توجه به مصــرف 168 میلیون 
كیلووات ساعت ســال 1357 این مصرف 

بیش از 57 برابر شده است.
 پیك بار استان از سال 57 با 45 مگاوات به 

1668 مگاوات در ســال 97 افزایش پیدا كرد 
یعنی 37 برابر

افزایش تقریبیسال 97سال 57واحدشرح

ور
ش

ک

19 برابر16،551311.000میلیون کیلووات ساعتتولید ویژه

18 برابر14,145261.000میلیون کیلووات ساعتفروش انرژی

15 برابر3,64354.000مگاواتپیک نیاز مصرف

زد
ن ی

ستا
ا

75 برابر17913.486میلیون کیلووات ساعتتولید ویژه

57 برابر1689.590میلیون کیلووات ساعتفروش انرژی

34 برابر451538مگاواتپیک نیاز مصرف

23 برابر1162722مگاواتقدرت نصب شده نیروگاهی

 محمد حسن صباغ زادگان
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد



حمید رضا پیر پیران ؛ مدیر عامل شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با اعــالم این خبرگفت: در این روزهای به 
یاد ماندنی 260 پروژه كوچك وبزرگ برق رسانی با اعتباری بالغ 

بر 78 میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی تصریح كــرد : 200 كیلومتر بازســازی و تقویت شــبکه 
و فیــدر گیری به منظور كاهش خاموشــی و رفــع حریم ،38 
كیلومتر احداث روشــنایی معابر و بیش از 197 كیلومتر شبکه 
برق رسانی به همراه  نصب 116 ترانس و تجهیز پست از جمله 

اقدامات صــورت گرفته در این شــركت 
اســت كه در دهــه ی فجر امســال به 

بهره برداری می رسد .
وی در ادامه افــزود: در صنعت برق قبل 
از انقــالب وابســتگی زیادی بــه تجهیزات 
خارجی بود ولی به حمد ا... اكنون بیش از 95 
درصد تجهیزات مورد نیازدرداخل كشــورتامین 
می شود واجرای طرح ها توسط متخصصین داخلی 

انجام می گردد.
وی در خصوص چشم انداز شــركت توزیع برق اصفهان 
گفت: توسعه زیر ساخت های هوشمند از جمله فرایندهایی 
است كه رسیدن به چشم انداز 1405 را با اهداف متعالی میسر 
می نماید و در این راســتا  با نصب 17 هزار كنتورهوشــمند به 
طور قطع،آسیبهای جانی كاهش می یابد و  همچنین به منظور 
تکمیل ساختارهای هوشــمند و كاهش خاموشــی ها عالوه 
بر به كار گیری خط گرم كه هر ســال افزایــش می یابد 539 
نقطه اتوماســیون  كه شــامل 366 كلید قطع كننده هوشمند 
)سکســیونر هوایی (،149 كوبیکل در 42 پســت زمینی ،21 
ریکلوزر و 3 نیروگاه تولید پراكنده  می باشــد نیز ایجاد شــده 

است .
وی تاكید كــرد : یکی از شــاخص های رضایتمندی و پایداری 

و قابلیت اطمینان شــبکه ،ظرفیت ســازی برای زمانهای اوج 
مصرف و پذیرش مشتركین جدید است كه در این میان نصب و 
تجهیز پستهای )ترانس ( زمینی وهوایی به تعداد 229 دستگاه 
با ظرفیتی بالغ بــر 50 مگاولت آمپر به هــدف ایجاد پایداری 

شبکه و كاهش خاموشی ها  نصب شده است .
مهندس پیرپیران خاطر نشــان كرد : حذف قبوض كاغذی به 
عنوان یك طرح كالن ملی عالوه بر صرفــه جویی میلیاردی و 
كاهش وابســتگی به كاغذ خارجی و حذف ارز بری در تکمیل 
زیر ساخت های مدیریت كشــور بسیار موثراست و چرخه ارائه  
خدمات الکترونیك شركت را از 92 درصد به 95 درصد افزایش 
داده اســت و جالب اینکه با توجه به حذف قبــوض كاغذی و 
چالشــهایی كه این فرایند به دنبال داشته با به كار گیری تمام 
ابزار مدیریتی ،94 درصد از فروش انرژی وصول شــده است كه 
این عدد تنها  در حدود یك درصد با ســال گذشته فاصله دارد 
وهمچنین  فقط 2 درصد مردم هزینــه برق مصرفی  خود را به 
صورت حضوری پرداخت كرده و 98 درصد وصولی شــركت به 
صورت غیر حضوری بوده اســت كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته  2 درصد رشد داشته است .
وی اظهار داشــت : در برنامــه ی 98 كه از طــرف وزارت نیرو 
ابالغ شــد با مدیریت بار و مصرف ، هم راســتا با اهداف وزارت 
نیرو  هیچ گونه خاموشــی را به مشــتركین تحمیل ننمودیم و 

خوشبختانه با برنامه ریزی مدون در تابستان 98 این امر تحقق 
یافت كــه از این برنامه ها  می توان به اصــالح تعرفه ،كاهش بار 
30 درصد صنایع باالی یك مگاوات، تغییر ساعات كار ادارات، 
جابجایــی مصارف كشــاورزی، به كار گیــری مولدهای خود 
تامین، استفاده از ژنراتورهای 7 نهاد دولتی و نظامی در ساعات 
پیك مصرف،كنترل روشنایی معابر، به كار گیری نیروگاههای 
پراكنــده و به كار گیری پنل های خورشــیدی  اشــاره كرد و 
در ادامه نیز به مشــتركینی كه با این شــركت  در پیك سایی 
تابســتان همراهی شایســته ای نمودند نزدیك به  6 میلیارد 

تومان پاداش پرداخت شد.
مدیر عامل شــركت توزیع برق اصفهان به تداوم فرهنگ سازی 
و نهادینه نمودن مدیریت مصرف در فصل زمستان اشاره كرد و 
گفت : این همکاری تنها معطوف به تابســتان نیست بلکه برای 
فصل زمستان كه احتمال خروج برخی از واحدهای نیروگاهی 
گازسوز پیش بینی می شــد، برنامه ریزی های مدونی  صورت 

گرفت .
  وی در ادامه  تاكید كرد : با راه اندازی نرم افزارنیما در ســطح 
شركت مشاهده آنالین تعداد مشــتركین همکار در طرح های 
پیك ســایی ،مشــاهده تعداد كنتورهای فعــال و قابل قرائت 

مشتركین همکار نیز به خوبی قابل رصد بود .
مدیر عامل شــركت توزیع برق اصفهان گفت :تجزیه و تحلیل 
شــبکه به طول 15 هزار كیلومتر سالهای قبل به شکل میدانی 
و با ابزار نیروی انسانی ،برداشت ،بررســی و كنترل و مدیریت 
می شــد. اما امروزه با توجه به پیاده ســازی نرم افزار سپاد به 
صورت كامال فنی و اتوماتیك انجام می شــود به طور قطع یکی 
از مهمترین چالش ها در شركت های توزیع وجود اطالعات بار 
شبکه هم در سطح فشار متوسط و هم فشارضعیف در زمانهای 
مختلف روز و ســال می باشد و این شــركت با پیاده سازی نرم 
افزار سپاد توانسته محاســبات بار را  در این سامانه به درستی 

انجام دهد . 
این مقام مســئول خاطر نشــان كرد :ماژول هایی بر روی این 
ســامانه پیاده ســازی شــده اســت كه اطالعات آن از بانك 
اطالعات مصارف مشتركین وهمچنین مشتركین نمونه )ژن( 
و اطالعات كنتورهای هوشــمند، شبیه ســازی های الزم را از 

تمامی مشــتركین انجام می دهد، به نحوی كه بار شبکه توزیع 
درتمامی فیدرها وانشعابات فشارضعیف و متوسط و ترانسهای 

توزیع با دقت باالی 90 درصد را محاسبه می نماید. 
 وی به یکی دیگر از نرم افزارهای كاربردی كه در شركت توزیع 
برق اصفهان پیاده سازی شــده است اشاره كرد و گفت : پس از 
گذراز پیك سال 97 با اســتفاده از تجربیات آن تابستان داغ و 
برنامه ریــزی بلند مدت و همه جانبه برای عــدم  تکرار آن، در 
اولین روز آبان ماه  سال گذشته درجلسه ای با حضور وزیرنیرو؛ 
دكتراردكانیان و مدیر عامل شركت توانیر؛ مهندس متولی زاده 
در جمع مدیران ارشد صنعت برق كشور در راستای برنامه گذر 
از پیك 98 برگزار شــد، كه به هر كدام از شــركت ها عالوه بر 
ماموریت های عمومی و كلی، ماموریت های ویژه ای بر اساس 
نوع فعالیت ها و تخصص آن شــركت ابالغ شد و شركت توزیع 
برق اصفهان نیــز دو ماموریت ویژه را كه شــامل الزام تدوین 
دســتورالعمل ها و روش های اطالع رســانی و پاسخگویی به 
مشتركین و همچنین تدوین شــاخص ها ودستور العمل های 

رویت پذیری شبکه را ، عهده دار شد .
وی اظهار داشت : در راســتای ماموریت ویژه اطالع رسانی،نرم 
افزارسپام برق )نرم افزار پاســخگویی،اطالع رسانی مشتركین 

برق ( پیاده سازی شد .
 وی ابراز داشت : این نرم افزار در بستر GIS پیاده سازی شد 
و با امکانات جدید كل نقشــه GIS به صورت زنده؛ اطالعات 

خاموشــی را اعــم از خواســته و ناخواســته )حوادث( 
دراختیارمشــتركین قــرار مــی دهــد و انواع 

خاموشــی ها و رویدادهای برق بــا نمادهای 
رنگی بر روی نقشــه قابل مشــاهده اســت 
و با كلیك بــر روی هر یك از نقــاط راهنما 
اطالعــات مختلفی از جمله خاموشــی های 
آتی كــه  به منظور انجام تعمیرات و توســعه 
شبکه برق انجام می شــود را حداقل به مدت 
یك هفته تا 10 روز آینده اطالع رســانی می 
نماید . همچنین خاموشی های جاری كه در 
حال حاضر در حال وقوع می باشد را نمایش 
می دهد ، خاموشــی های پایــان یافته یکی 

دیگراز شــاخص های اطالع رسانی برروی نقشــه است ؛ كه 
شامل خاموشــی های پایان یافته در 24 ساعت گذشته 

اســت و قابل رویت می باشــد و در نهایت خط 
گرم كه در راســتای كاهش خاموشی ها 

و پایداری شــبکه برق ،عملیات 
توسعه و اصالح شبکه بر 

روی خطوط بــرق دار 
انجــام می گیرد، اطالع 
رسانی می شــود و این 
ســامانه بر روی سایت 
آدرس:  بــه  شــركت 
بــار   »eepdc.ir«
گذاری گردیده اســت 
مشــتركین  عمــوم  و 
و همشــهریان عزیــز 
می توانند بــرای برنامه 
ریزی هــای آتی خود 
از این ســامانه  استفاده 

نمایند.

افتتاح 260 پروژه برق رسانی توسط شركت 
توزيع برق شهرستان اصفهـان
 در دهـه مبارک فجـر
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مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان در جمع خبرنگاران:

۸0 پر و ژه عمر ا نی برق رسا نی
 با اعتبا ر ی به مبلغ  267 میلیا رد و

 613 میلیو ن ر یا ل ا فتتا ح می گردند

در آستانه ی دهه فجر، نشست خبری با حضور مهندس 
ســید محمد موســوی زاده ،مدیرعامل شــركت توزیع 
نیروی برق استان سمنان باموضوع ارائه دست آوردهای 

صنعت توزیع برق در عرصه خدمت رسانی برگزار شد.
مدیرعامل شــركت توزیع برق اســتان در جمع اصحاب 
رسانه با بیان این كه در زمینه پروژه های توسعه و بهینه 
سازی پست ها و شــبکه توزیع برق ، روشــنایی معابر و 

لوازم انــدازه گیــری از ابتدای 
ســال 98 تاكنــون، دو هــزار و 
472 پــروژه عمرانی بــه بهره 
بــرداری رســیده اســت گفت: 
برای ایــن تعداد پــروژه ، مبلغ 
544 میلیارد و 11 میلیون ریال 
ســرمایه گذاری صــورت گرفته 

است.
سیدمحمد موسوی زاده باعنوان 
كردن این مطلب كه، برای اصالح 
و بهســازی شــبکه و تاسیسات 
توزیع برق فرســوده ، قدیمی و 
عارضه دار ، رزمایش های خدمت 
متعالی در واحدهای اجرائی این 
شــركت انجام می شود افزود: از 
شــروع ســال جاری تا به حال، 
26 رزمایــش توســط 825 نفر 

نیروهای فنی، تخصصی و پشتیبانی با بهره گیری از 207 
دستگاه ماشین آالت سنگین و عملیاتی با حجم كار سه 
هزار و 464 نفرســاعت و 137 روزكاری صرفه جوئی ، به 

اجرا در آمده است.
وی افزود: با برگزاری رزمایش های مورد اشــاره، احداث 
و اصالح 279 هزار متر خطوط برق رسانی ، بهسازی 71 
پست هوائی و زمینی توزیع برق، جمع آوری و نصب 103 
اصله پایه برق، تعویض 38 دســتگاه كات اوت و برقگیر، 
اصالح 146 ارتباط و تعویض كلمپ، تعویض ســه هزار 
و 282 مقره، پایه مقره و كنســول سرویس و آچاركشی 
دوهزار و 711 پایه و اصالح و نصب سه هزار و 371 اصلی 

شبکه و اسپیسر به انجام رسیده است.
سید محمد موســوی زاده به دســت آوردهای مدیریت 
بار اســتان در سال 98 اشــاره نمود و اضافه كرد: ركورد 
مدیریت بار، در روز پیك امســال، 30 مگاوات بوده است 
كه برای تامین این مقــدار ظرفیت در محل مصرف، باید 
بیش از 40 مگاوات نیروگاه جدیداحداث شود و با فرض 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای انجــام این مهم، 
هزینه خرید تضمینی از این نیروگاه ها ، ســالیانه دست 

كم 56 میلیارد تومان است.
وی با اعالم این كه برنامه های » 98« و»خاموشی صفر« 
كه از سوی شركت توانیر طرح ریزی شده بود، در استان 
سمنان به نحو شایســته ای عملیاتی گردید یادآور شد: 

افزایــش 125 درصدی مصرف برق مشــتركان صنعتی 
نسبت به ســال پیش ، بیانگر رونق تولید در سال جاری 

است.
رئیس هیات مدیره شــركت توزیع برق استان با ابراز این 
نکته كه گذر موفق و بدون اعمال خاموشــی از پیك بار 
ســال جاری، با همکاری موثر مشتركان صورت پذیرفت 
اظهارداشت: مشاركتی كه مشتركان صنعتی، كشاورزی، 

تجاری ، اداری و ســی ان جی و مولّدهای اضطراری در 
تابستان امسال با شركت توزیع برق استان داشته اند، در 
مجموع مبلغ 21 میلیارد و 799 میلیون پاداش همکاری 

در قبوض برق مصرفی آنان اعمال گردیده است.
موسوی زاده با اشاره به اجرای تعرفه های تشویقی برای 
مشتركان خانگی در استان و تاثیرات آن بررفتار مصرف 
آنان، بیان داشــت: با وجود گرمای كم سابقه در تابستان 
سال جاری ، همکاری مشتركان در رعایت الگوی مصرف 
در خوِر تحســین اســت و از 293 هزار اشتراک خانگی 
اســتان، 167 هزار مشــترک خانگی بــا رعایت الگوی 
مصــرف ، 12 میلیــارد ریال پاداش خــوش مصرفی در 

صورتحساب برق مصرفی آنان لحاظ شده است.
مدیرعامــل شــركت توزیــع برق اســتان خطــاب به 
خبرنگاران اعالم كرد: در چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب شکوهمند اســالمی ایران، 80 پروژه عمرانی برق 
رســانی در حوزه صنعت توزیع برق استان با اعتباری به 
مبلغ 267 میلیارد و 613 میلیون ریال افتتاح می گردند.

وی خاطرنشــان كــرد: 15 پروژه بهینه ســازی و تامین 
روشــنائی معابر با مبلغ 45 میلیارد و 989 میلیون ریال، 
10 پروژه احداث و بهینه ســازی دو هزار و 848 دستگاه 
تجهیزات و تاسیسات توزیع برق برای پایداری و افزایش 
قابلیت اطمینان شــبکه بــا اعتبار 26 میلیــارد و 843 
میلیون ریال، 18 پروژه نصب 73 ایســتگاه هوائی توزیع 

برق به منظور تامیــن و تغذیه برق مشــتركان با هزینه 
ای معــادل 70 میلیارد و 509 میلیــون ریال ، 29 پروژه 
توســعه و اصالح 105 هزار و 731 متر شبکه های توزیع 
برق جهت ظرفیت ســازی و تامین برق مشتركان با مبلغ 
110 میلیارد و 576 میلیون ریال و هشــت پروژه توسعه 
و تبدیل 11 هزار و 149 متر شــبکه فشار ضعیف به كابل 
خودنگهدار با اعتبار 13 میلیــارد و 696 میلیون ریال، از 
جمله پــروژه های قابــل افتتاح 

می باشند.
وی تصریــح كرد: احــداث 204 
كیلومتر شــبکه هوائی و زمینی، 
برقــراری 205 ایســتگاه توزیع 
برق با ظرفیت 32 مگاولت آمپر ، 
جذب هشت هزار و 317 مشترک 
جدید، دایرنمودن دو هزار و 157 
دستگاه سرچراغ روشنائی معابرو 
نصب 139 انشعاب برق چاه آب 
كشاورزی به عنوان عملکرد این 
شــركت از دهه فجر سال قبل تا 
زمان حاضر به شــمار می رود كه 
مبلغ 761 میلیارد و 60 میلیون 
ریال ســرمایه گذاری نیز صورت 

گرفته است.
وی بــا بیان ایــن مطلب كه 94 
درصد تاسیسات صنعت توزیع برق استان، پس از انقالب 
اســالمی احداث و مورد بهره برداری واقع شــده گفت: 
احداث 11 هزار و 246 كیلومتر خطوط فشــار متوسط 
و فشــار ضعیف هوائی وزمینی، نصب هفت هزار و 869 
دســتگاه پســت برق با قدرت یك هزار و 343 مگاولت 
آمپر، جــذب 342 هــزار و 610 اشــتراک جدید ، برق 
رسانی به كلیه روستاهای اســتان، نصب دو هزار و 588 
انشعاب برق چاه آب كشــاورزی و برقراری 115 هزار و 
369 دســتگاه سرچراغ روشــنائی معابر، از جمله دست 
آوردهای انقالب اســالمی در حوزه صنعــت توزیع برق 

استان سمنان محسوب می شود.
وی همچنین گفت: در دولت تدبیــر و امید، مبلغ 316 
میلیارد تومان در توســعه زیرســاخت ها و شــبکه ها و 
تاسیســات توزیع برق استان سمنان ســرمایه گذاری 

گردیده است.
موسوی زاده در بخش پایانی نشست خبری با اظهار این 
كه یکی از اقدامات موفق اخیر، طرح ملی قبض ســبز با 
موضوع حذف قبــوض كاغذی بــرق و جایگزین كردن 
روش های نوین صدور قبض به مشــتركان بدون مصرف 
كاغذ می باشد اضافه كرد: خوشبختانه این طرح از مرداد 
ماه امسال در استان سمنان اجرایی شده است و با ایجاد 
بســترهای الزم ، امکان پرداخــت الکترونیکی صورت 

حساب برق مصرفی فراهم گردیده است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

افتتاح 113 پروژه برق به مناسبت 
دهه فجر در همدان

نصب 10200 کنتور فهام در همدان
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان همدان تصریح كرد: در 
پروژه طرح كنتور فهام نیز تا پایان ســال 97 حدود 9 هزار كنتور نصب 
شــده بود و با عملکرد 10 ماهه گذشــته یك هزار و 400 كنتور اضافه 

شده كه در حال حاضر به 10هزار و 200 كنتور رسیده است.
وی با اشــاره به قابلیت های كنتورهای فهام افزود: قرائــت از راه دور و 
مشاهده پروفیل بار كه در بخش كشاورزی از این كنتورها برای مدیریت 

بار در فصل تابستان استفاده می كنیم.
شهیدی اظهار داشت: اقدامات خوبی سال گذشته و امسال در خصوص 
مدیریت بار صورت گرفته كه موجب 3 میلیارد و 300 تومان بخشودگی 
برای كشاورزان شد كه این همکاری و مشاركت كشاورزان در مدیریت 

پیك بار مؤثر است.
وی افزود: در بخش كاهش تلفات شــاخص ما در ســال گذشته 10.8 
درصد بود كه امید اســت امسال به 10 درصد برســد كه در این زمینه 
اقدامات خوبی انجام شده كه یکی از اقدامات شاخص اصالح شبکه  برق 

مالیر بود.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره به بحث 
وصــول مطالبات بیان كرد: این میزان در ســال گذشــته 98.5 درصد 
بود كه با توجه به حذف قبوض سه درصد نســبت به سال گذشته افت 

داشتیم.
وی با بیــان اینکه در مجمــوع 115 میلیارد تومان از مشــتركین برق 
طلب داریم، افــزود: عمده مطالبات ما مربوط به ســازمان ها و ادارات و 

دستگاه ها با 52 میلیارد تومان است.
شــهیدی با بیان اینکه 29 میلیارد تومان در بخش مشــتركین شهری 
طلب داریم، گفت: بــا توجه به حذف قبوض بیشــترین كاهش وصول 
مطالبــات را در بخش روســتایی داریم كه طلب مــا در این بخش 32 

میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه وصول مطالبات به بخش جاری برمی گردد، تصریح 
كرد: بخش جاری نیز عمدتا شــامل حقوق كاركنان رسمی، خدماتی و 
پیمانکاران، نگهداری شبکه ها و روشــنایی معابر است كه از این بخش 
تأمین می شود و اگر در این زمینه دچار مشکل شویم بر كیفیت كار اثر 
منفی می گذارد بنابراین هر میزان وصولی ما باالتر باشــد در بخش های 

خدمات رســانی و تأمین روشــنایی كیفیــت خدمات باالتر 
می رود.

مدیرعامل شــركت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: از دیگر اقدامات شاخص 

بهره بــرداری از نیــروگاه 100 مگاواتی در 
شهرستان نهاوند اســت كه توسط بخش 
خصوصی راه اندازی شــده كــه بالغ بر 2 

میلیارد تومان هزینه كرده است.
وی با اشاره به دســتاوردهای سفر وزیر 
نیرو به اســتان گفت: بحــث تأمین برق 
شــهرک ها به خصوص در جــوكار با 60 

مگاوات ظرفیت است كه مراحل اولیه حل 
شــد و اجرای خطوط 63 از پست مهرآباد 

تا جــوكار جزو تعهدات بــرق منطقه ای قرار 
گرفت.

شــهیدی از احداث یك كلیدخانه طی تفاهمنامه 
با شــركت شهرک ها از طریق منابع اســتانی خبر داد و 

افزود: در اسدآباد نیز ظرفیت سازی برای شهرک جنت آباد 
است كه مقرر شد پســت 63 موقت در نظر بگیرند و در 

شهرســتان رزن نیز دو متقاضی هست كه مقرر شد 
در این شهرستان نیز 10 مگاوات تأمین برق شود.
وی با بیان اینکه در سفر وزیر مقرر شد در مجموع 
حدود 1000 میلیارد تومان پروژه در بخش فوق 
توزیع انجام شود، عنوان كرد:  در بخش توزیع 
تمام روستاهای استان برق دار هستند و برخی 
از روســتاها دارای مهاجرت معکوس بودند كه 

آنها نیز اجرایی می شود. 
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان با اشاره به وجود 738 هزار مشترک برق 
تا پایان ســال 97 در اســتان همدان تصریح كرد: 

امســال 13 هزار و 500 مشترک شهری و روستایی 
جدید به این میزان افزده شد.

مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق استان همدان از افتتاح 
113 پروژه برق به  مناســبت دهه فجر دراستان همدان خبر 

داد.
محمد مهدی شهیدی درنشســت خبری با اصحاب رسانه كه 
درسالن جلســات شــركت توزیع نیروی برق استان همدان 
برگزار شــد، ضمــن تبریك فرا رســیدن دهه فجر با اشــاره 
به افتتاح 113 پــروژه برق طی دهه فجر در اســتان همدان، 
اظهار داشت: ســیزدهمین برنامه پویش »الف - ب - ایران« 
هفته گذشته به میزبانی اســتان همدان برگزار شد كه شامل 

عمده ترین پروژه ها با 160 میلیارد تومان درهمدان بود.
وی با بیان اینکه اســتان همدان رتبه اول نیروگاه خورشیدی 
در كشــور را دارد، گفت: در این پویش دو پــروژه نیروگاهی 
استان به عنوان طرح شاخص و همزمان با 4 هزار و 297 پروژه 
توسعه ای شــركت توزیع نیروی برق كشــور به بهره  برداری 

رسید.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان همــدان ابراز 
داشــت: در این برنامه نیروگاه CHP بــا ظرفیت 6 مگاوات 
در كبودراهنگ با ســرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت 

آزمایشــی وارد مدار شــد كه با بهره برداری از آن در مجموع 
ظرفیت نیروگاه های CHP اســتان به 17 مگاوات رســیده 

است.
وی با بیان اینکه دو پســت 63 همدان با پیگیری های صورت 
گرفته به نتیجه رســید، گفت: نخستین پست GIS استان تا 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
شــهیدی اظهار داشت: پســت دوم نیز در منطقه عبدالرحیم 
شهرســتان قهاوند اســت كه عالوه بر مشــکالت شهرستان 

همدان، شهرستان مالیر را نیز حل می كند.
وی با بیان اینکه تلفات برق استان به 10.8 درصد در سال 97 
رسید، گفت: تلفات برق شهرســتان مالیر 17 درصد است كه 

بیشترین میزان را در استان به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان كرد: 
برای حل مشــکالت شهرســتان مالیر با پیگیری های صورت 
گرفتــه 3.5 میلیارد تومان از وجوه اداره شــده و 1.5 میلیارد 

تومان نیز از طریق منابع داخلی هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه مالیر 17 خط بحرانی دارد، گفت: اصالح 
هفت خطی كه بیشــترین مشــکالت را داشــتند با هزینه 2 
میلیارد تومان صــورت گرفته و برنامه ریــزی الزم جهت رفع 
مشــکالت 10 خط دیگر نیز طی امسال و ســال آینده انجام 

می شود.
شــهیدی عنوان كرد: در مجموع حدود 8 میلیــارد تومان در 
شهرستان مالیر برای اصالح شبکه های توزیع در راستای باال 

بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه هزینه كرده ایم.
وی با اشاره به سند توسعه استان كه برنامه ای سه ساله است، 
افزود: برنامه ای كه برای شــركت توزیع برق مشخص شده سه 

بخش عمده دارد كه بخش اول تأمین برق شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان اســت كه 20 مگاوات بر اســاس تفاهمنامه با 
شركت شهرک های اســتان انجام شــده و 23 مگاوات نیز در 
دست اقدام است كه در مجموع 43 مگاوات است و تا سال 99 

انجام می شود.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان همــدان ابراز 
داشت: بخش دیگر تأمین برق گلخانه ها به میزان 9.7 مگاوات 
كه مورد اول در روســتای عمان درگزین انجام شده و در سایر 
شهرســتان های نیز طراحی و هماهنگی آن با جهاد كشاورزی 
صورت گرفته اســت كه تأمین برق آن تا سال آینده اجرایی و 

عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: بخش ســوم درســند توســعه اســتان تأمین 
روشنایی ســایت های گردشگری اســت كه رگیان و مالیر از 
پروژه های سال 98 اجرایی شد و 350 میلیون تومان در نهاوند 
و 550 میلیون تومان در شهرستان مالیر نیزهزینه شده است.

شــهیدی با بیان اینکه در ادامه كار هم گیان و گاماســیاب در 
برنامه اســت، گفت: امید اســت طی چنــد روز آینده مراحل 
اجرایی آن انجام شود تا سال آینده دو مجموعه گردشگری نیز 

از برق و روشنایی برخوردار شوند.
وی با اشــاره به پروژه های برق روســتایی كه اعتبارات آن از 
بخش عوارض و ماده 5 اســت، تصریح كرد: تا پایان ســال 97 
معادل اعتبار 26 میلیارد تومان در بخش اصالح شــبکه های 
روستایی هزینه شده است و برای اعتبارات سال 98 هنوز ابالغ 
نشده است و پیگیر آن هســتیم كه حدود 35 میلیارد تومان 
پیش بینی شــده كه در بخش اصالح شــبکه روستایی هزینه 

شود.
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 مدیر عامل شــركت توزیع نیروی برق جنوب استان 
كرمان گفت: در ایــن ایام تعداد 22 روســتاي فاقد 
برق با اعتبــاري بالغ بر 140 میلیــارد ریال برق دار 
مي گردند و تعــداد 276 خانوار از نعمت برق بهره مند 

مي شوند.
به گزارش روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق جنوب 
استان كرمان، مدیر عامل شركت توزیع نیروي برق جنوب 
اســتان كرمان در خصوص پروژه هاي قابل افتتاح به 
مناســبت ایام مبــارک دهه فجر، بیــان نمود: 
ســرمایه گذاري در خصوص  توسعه، اصالح، 
بهینه سازي، روشــنایي معابر و نیز برق 
دار كردن روستاهاي جدید در مجموع 
بیش از 300 پروژه با اعتباري معادل 

691میلیارد ریال افتتاح مي گردد.
مهــدوي نیا افــزود: در این ایام 
تعداد 22 روســتاي فاقــد برق با 
اعتبــاري بالغ بــر 140 میلیارد 
ریال بــرق دار مي گردند و تعداد 
276 خانــوار از نعمت برق بهر دار 

مي شوند.
وی تاكید نمود: 22 روستای فاقد برق مربوط به شهرستان های 
بردسیر، ارزوئیه و جیرفت می باشــند كه به مناسب ایام مبارک 

فجر برق دار خواهند شد.
مهدوي نیا در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه توسعه شبکه 
جهت برق رساني و همچنین اصالح و بهینه سازي شبکه جهت 
رفع افت ولتاژ  و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در 16 شهرستان 
تحت پوشش با اعتباري بالغ بر 550 میلیارد ریال كار انجام داده 

شده است.
شــایان ذكر اســت از ابتدای ســال جاری تا به امروز 18400 
مشترک جدید به خانواده بزرگ مشتركان شركت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان كرمان پیوسته اند و یکی از مهم ترین اهداف 
این شركت تامین برق مطمئن و پایدار برای مشتركین می باشد.

پروژه های افتتاح شده در شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان به مناسبت ایام مبارک دهه فجر

به گزارش روابط عمومی شــركت توزیع 
نیــروی بــرق جنوب اســتان 

كرمان، مهرداد محســنی 

مدیر دفتر روابط عمومی این شــركت درخصوص پروژه های افتتاح شده  پروژه
در ایام مبارک دهه فجر، بیان نمود: پروژه های توسعه، اصالح و روشنایی 
برق شهرستان بردســیر با حضور وفایی معاون سیاسی فرمانداری، عالم 
زاده مدیر برق و جمعی دیگر از مســئولین این شهرســتان با اعتباری به 

میزان 48 میلیارد ریال افتتاح و كلنگ زنی گردید.
وی افزود: این پروژه ها شامل اصالح شــبکه روستاهای ماهونك، مومن 
آباد، پامزار، عباس آبــاد، امیر آباد فتحی و غبیرا بــه طول 25 كیلومتر و 
توســعه متقاضیان فاقد شــبکه نیز با احداث 5/5 كیلومتــر، همچنین 
برق رســانی به 10 روســتای فاقد برق بــا احداث 12 كیلومتر شــبکه 
فشار متوســط و 5/5 كیلومتر شــبکه فشــار ضعیف و نصب 9 دستگاه 

ترانسفورماتور كلنگ زنی شد.
محســنی در ادامه ســخنان خود به پروژه های افتتاح شده در شهرستان 
رودبار جنوب اشاره نمود و گفت: بهره برداری از پروژه های توسعه، اصالح، 
بهینه سازی و مقاوم ســازی با حضور فرماندار، مدیر برق و دیگر مسئولین 
شهرستان رودبار جنوب با اعتباری بالغ بر 58860 میلیون ریال انجام شد.

وی همچنین خاطرنشــان كرد: افتتاح پروژه های روشــنایی معابر، رفع 
افت ولتاژ ، تعویض شبکه های فرســوده، تبدیل سیم به كابل و توسعه و 
اصالح شبکه با حضور فرماندار، مدیر برق و جمعی از مسئوالن شهرستان 

كهنوج  با اعتباری بالغ بر شصت میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
این مقام مســئول حجم عملیات پروژه های شهرستان كهنوج را برشمرد 
و گفت:نصب 13 دســتگاه ترانســفورماتور عمومی، احداث 3/5 كیلومتر 
شــبکه فشارمتوســط هوایی، تعویض و تبدیل 25 كیلومتر شبکه فشار 
ضعیف فرســوده به كابل خودنگهدار، توســعه2/2 كیومتر شــبکه فشار 
ضعیف جهت متقاضیان جدید، احداث 3/5كیلومتر شبکه روشنایی بلوار  

افتتاح گردید.
وی تصریــح نمــود: پروژه های توســعه 
و اصالح شــبکه، روشــنایی معابر، 

رفع افت ولتاژ و تعویض شــبکه های فرســوده سیم به كابل در 
شهرستان قلعه گنج بخش چاه داد خدا با اعتباری بالغ بر 

1150 به بهره برداری رسید.
وی در ادامه بیــان كرد: حجــم عملیاتی انجام 

شده در این پروژه ها شامل نصب سه دستگاه 
ترانســفورماتور، تعویــض و تبدیل 5800 

متر شبکه فشــار ضعیف جهت متقاضیان 
جدید و مقاوم ســازی 120 پایه تیر فشار 

متوسط می باشد.
افتتاح  محســنی خاطرنشــان كــرد: 
پروژه هــای توســعه و اصالح شــبکه، 
روشنایی معابر، رفع افت ولتاژ و تعویض 
شــبکه های فرســوده ســیم به كابل با 

اعتباری به میــزان 61 میلیــارد ریال در 
شهرستان نرماشیر با حضور فرماندار، مدیر 

برق و جمعی دیگر از مســئولین شهرســتان 
نرماشیر به بهره برداری رســید.  وی افزود: حجم 
عملیاتی انجام شــده در این پروژه ها كه شامل 

توسعه و اصالح شبکه شــهری و روستایی 
بیش از ســه میلیــارد تومان، توســعه 

روشــنایی معابر بلوار بــه میزان یك 
میلیارد تومان، تبدیل شبکه فرسوده 
به كابل خودنگه دار فــاز یك و دو 
بالغ بر دو میلیارد تومان، اعتبارات 
عمرانی، ســاختمان اداره و مقاوم 
ســازی پایه ها حدود 7/1 میلیارد 

تومان هزینه شده است.
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به گــزارش روابط عمومی شــركت توزیع 
نیــروی برق جنوب اســتان كرمــان، این 
نشســت با حضــور مدیــر عامــل معاون 
معــاون  دیســپاچینگ،  و  بهره بــرداری 
برنامه ریزي و مهندســي و برخــي دیگر از 
مدیران شــركت توزیع نیروي برق جنوب 
اســتان كرمان، مدیر پارک علم و فناوري، 
صاحبان شــركت هاي دانش بنیان، شش 
بهمن ماه سال جاري در ســالن كنفرانس 

پارک علم و فناوري برگزار گردید.
ترک زاده مدیر پارک علم و فناوری اســتان 
كرمان در این نشســت ضمــن خوش آمد 
گویی به ارائه گزارشی از عملکرد این مركز 
پرداخت و گفت: پایه و اســاس حوزه پارک 
علم و فنــاوری در قالب كمك بــه تبلور و 

پرورش فناوری ها مي باشد.
وی خاطرنشــان كرد: حوزه فناوری كشور 
در ســال های گذشــته 
واســطه  بــه 

نوع نگاه و سیاســت های به وجود آمده به 
سمت و سوی رویکردهای فن آورانه و حل 

مشکالت پیش رفته است.
 وی در ادامه ســخنان خود افزود: داشــتن 
تعریف مناســبی از مشــکل به مثابه رگ 
حیاتی در اجزای یك اكوسیستم می باشد 
و با توجه به اینکه كشور ما در شرایط خاص 
قرار دارد بایستي اساس شركت هاي تولید 

كننده، داخلي سازي تجهیزات باشد.
مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق جنوب 
اســتان كرمان در ادامه این نشســت بیان 
نمود: برای توســعه پایدار كشــور نیازمند 
رشد فن آوری مي باشیم، به بیان دیگر براي 
اینکه به توســعه پایدار دست یابیم نیازمند 
انبوهي از شــركت هاي توانمند هستیم كه 
ایده هاي جدید را بــه محصوالت فن آورانه 

تبدیل و روانه بازار نمایند.
وی افزود: هدف از این نشســت، آشــنایی 

همکاران شركت با پتانسیل و ظرفیت های 
پارک علم و فناوری و شــركت های دانش 
بنیان مســتقر در پــارک و همچنین بیان 
نیازمندي هاي شركت در راستاي طراحي، 
مشاوره و ساخت كاال و تجهیزات در داخل 

استان مي باشد.
مهــدوی نیــا در ادامــه ســخنان خــود 
خاطرنشــان كــرد: در راســتای مدیریت 
مصرف بهینه انرژی، تابســتان سال آینده 
به كمك نهادهــای تجمیع كننده بار، مقرر 
شده است كه طرح افزایش مشاركت خانگي 
و تجاري در خصوص مدیریــت بار اجرایي 
گردد و شــركت هاي دانش بنیان و مراكز 
شتاب دهنده مي توانند در اجراي این طرح 

شركت توزیع نیروي برق را یاري نمایند.
وی تصریح نمــود: با توجه بــه توانمندی 
شركت های مستقر در پارک علم و فناوری 
می تــوان امیدوار بود كــه نیازهای داخلی 

صنعت برق در استان تامین گردد.
در این نشست شــركت های فن آور مستقر 
در پارک، محصــوالت و توانمندی ها خود  
را ارائه نمودند و  در ادامه نیازهای شــركت 
توزیع نیــروی برق جنوب اســتان كرمان 
توسط تیم این شــركت ارائه و مقرر گردید 
جلسات بعدی در ســطح كارشناسی برای 
تعریف و بررسی دقیق نیازهای مطرح شده 
و توانمنــدی واحد فناور پــارک براي حل 

مشکالت صنعت برق تشکیل شود.
در پایان، اعضای حاضر در جلســه از مركز 
نوآوری و شتابدهی تگ گســتر بازدید و با 
اهداف و ماموریت های این مركز آشنا و در 
خصوص افزایش سطح تعامالت شركت برق 
جنوب و مركز شتابدهی تگ پیشنهاداتی 

ارئه شد.

نشست مشترک شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان و پارک علم و فناوری
 در راستای همکاری های دو جانبه

کسب عنوان شرکت پیشرو  
در حوزه صیانت از حقوق 
شهروندی توسط شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان
معاون سیاســی، امنیتی، اجتماعی و جانشــین 
رئیس ســتاد صیانت از حریم امنیــت عمومی و 
حقوق شهروندی با ارسال لوح تقدیر از مدیرعامل 
شــركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان 
در خصــوص حفظ فضایل اخالقــی و ارزش های 
اســالمی و ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب ، تقدیر 

و تشکر كرد.
به گــزارش روابط عمومی شــركت توزیع نیروی 
برق جنوب استان كرمان ، در لوح ارسالی از سوی 
محمد صــادق بصیری معاون سیاســی، امنیتی، 
اجتماعی و جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم 

امنیت عمومی و حقوق شهروندی آمده است:
بی شك توسعه، پیشــرفت ایران اسالمی، مرهون 
تالش بی دریغ انسان های خدوم و دلسوزی است 
كه تعالی كشور را ســرلوحه كار خود قرارداده  و 
خدمتگــزاری را افتخــاری بزرگ بــرای خویش 

می دانند.
از آنجا كه اقدامات ارزشــمند جنابعالی در اجرای 
دستورالعمل های ســتاد صیانت از حریم امنیت 
عمومی و حقوق شــهروردان و كســب رتبه برتر 
در ارزیابی عملکرد ســال 1397، تاثیر مهمی در 
تقویت و ترویــج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت 
از حقوق شهروندی داشته و افزایش رضایتمندی 
مردم و مسئولین را فراهم نموده است، بدینوسیله 
از تــالش صادقانه و بی شــائبه شــما و همکاران 
محترمتان در ســتاد صیانت آن شركت قدردانی 
نموده، توفیقــات روزافــزون را از خداوند متعال 

مسئلت داریم.
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بهـره بـرداری از 104 طـرح بـرق رسـانی
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مهندس سعید بهادیوند چگینی، ضمن گرامیداشت  ایام ا... 
دهه مبارک فجر وآرزوی توفیق روز افزون برای خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ، درخصوص پروژه های برق 
استان قزوین گفت: همزمان با دهه  فجر ، 102 طرح سرمایه 
ای با اعتبــاری بالغ بر230 میلیــارد و 345 میلیون ریال و 
2 طــرح نیروگاهی با هزینه ای معــادل 240 میلیارد ریال 
درشهرستانهای  ) قزوین ، آوج ، البرز، تاكستان ، بوئین زهرا ، 

آبیك و شهر محمدیه ( به بهره برداری می رسد .
وی در ادامه افزود : از مجموعه پروژه های  مذكور تعداد  38 
پروژه در شهرستان قزوین ، 10 پروژه در شهرستان تاكستان ،  
5پروژه در شهرستان آبیك ، 8 پروژه در شهرستان آوج  ، 18 
پروژه در شهرســتان البرز ، 16 پروژه در شهرســتان  بوئین 
زهرا  ، 9 پروژه در شهر محمدیه به بهره برداری خواهد رسید ، 
كه  مشخصات كامل وگزارش تفصیلی   پروژه های مذكور در 
    www.qazvin-ed.co.ir تارنمای این شركت به نشانی

در دسترس می باشد.
مهندس بهادیونــد چگینی  در ادامه به  عملکرد شــركت 
توزیــع نیروی برق اســتان قزوین پس ازپیــروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی ایران تا پایان آذر ماه 98 اشاره كرد و 
افزود  در اكثریت قریب به اتفاق  شــاخص ها رشد چشمگیر 
و فزاینده ای داشــته ایم از جمله : در تعداد پســتهای برق  
1912درصد ، تعداد چراغهای روشنایی معابر 1351درصد ، 

1061درصد ، مصرف انرژی تعداد روســتاهای برقدار 

برق 782 درصد ، تعداد مشتركین 659 درصد ، طول خطوط 
391 درصد ،حداكثر پیك بار همزمان 357درصد و ظرفیت 
پستها 265درصد نسبت به قبل از انقالب افزایش یافته است .

مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان قزوین در زمینه 
انرژیهای نو گفت :  تمامی اقدامات در زمینه انرژیهای نو بعد از 
انقالب انجام شده است از جمله در زمینه نیروگاههای تولید 
پراكنده تاكنون 178 موافقتنامــه احداث  با  ظرفیت 585 
مگاوات منعقــد و 34 پروانه با ظرفیت 112 مگاوات صادر و 
26 قرارداد با ظرفیت 90/868مگاوات مبادله گردیده و 19 
واحد با ظرفیت 96مگاوات در حال بهره برداری می باشد  در 
مورد انرژی بادی تاكنون  17 موافقتنامه احداث،با ظرفیت 
579 مگاوات و 11 پروانه احداث، با 338مگاوات 
صــادر و 6 قرارداد بــا ظرفیت 248 
مگاوات مبادله شده است 
و 3واحد باظرفیت 

178مگاوات در حــال بهره برداری اســت ، درمورد انرژی 
خورشــیدی تاكنــون 33  موافقتنامه احــداث با ظرفیت 
230مگاوات و 23 پروانه احداث بــا ظرفیت 143 مگاوات 
صادر و 10 قرار داد با ظرفیت 39 مگاوات مبادله گردیده است 

و 2واحد باظرفیت 3مگاوات در حال بهره برداری می باشد.
مهنــدس بهادیوند  چگینی در خصوص اقدامات شــاخص 
شركت در سال جاری گفت :  راه اندازی كارتابل پویا، استقرار 
ســامانه دفراز،  نصب رهیاب جهت خودروها ، تهیه نرم افزار 
جامع خدمات مشــتركین بانضمام ســامانه های مدیریت 
ارتباط با مشــتری و مركز ارتباط با مردم از طریق تلفن گویا 
و یکپارچه سازی آنها ، اجرای موفقیت آمیز طرح  ملی قبض 
سبز و حذف قبوض كاغذی ، قرائت كنتورهای دیماندی فهام 
از راه دور ، وصول مطالبــات از طریق نرم افزارهای پرداخت 
از طریق تلفن همراه ، طراحی داشــبورد جهت مقایسه ی 
عملکرد امورهــای اجرایی برای بهبــود وارتقای عملکرد 
ســازمانی ) طرح ســیما (از جمله مهمترین اقدامات این 

شركت می باشد. 
 وی در پایان  با اشــاره به ارزیابی های انجام شده از عملکرد 
این شركت در سطح ملی و استانی افزود  :  همکاران شركت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین  24ســاعته  مشغول ارائه 
خدمات  به  مشــتركین  برق و مردم شریف استان بوده و در 
راستای جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و صیانت از 
حقوق شهروندی بیش از پیش تالش می كنند واین شركت 
در ارزیابی های سطح ملی و استانی همواره سرآمد بوده است 
از جمله می توان  كســب رتبه برتر استانی در زمینه  صیانت 
از حقوق شهروندی  در جشنواره شهیدرجایی ، كسب رتبه 
شایسته تقدیر ویژه در امور فرهنگی و دینی در صنعت برق 
كشور ،رتبه شایسته تقدیر در ارزیابی ستاد اقامه نماز استان 
وهمچنین  كســب رتبه نخست در زمینه پاسخگویی بار در 
گروه سوم  شركت های توزیع كشور وكسب رتبه اول جلب 
رضایتمندی مردم در بین شركت های توزیع كشور براساس 
ارزیابی سازمان اداری واستخدامی كشور و مركز آمار ایران 

را نام برد.
 در پایان  الزم اســت از  همه همــکاران عزیز ، خدوم 
و كوشای  شــركت توزیع برق كه در تمام نقاط 
اســتان  شــبانه روز برای تداوم جریان  برق 
مطمئن و پایدار  تالش می كنند و از مردم 
گرانقدر و شــهید پرور استان قزوین 
كه بــا مدیریــت در مصرف برق 
همکاری الزم  را همواره با این 
شركت داشته  اند )به ویژه 
در ایام پیك بارتابستان 
سال جاری ( تقدیر و 

تشکر  نمایم.
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چه در زندگی ، خانواده و محل کار برشــمرد و افزود: 
نداشتن ادب در زندگی زناشــویی در این روزها آمار 
طالق را باال برده و باید بر روی آداب اجتماعی ، آداب 
رفتار در محیــط کار و آداب برخورد با دیگران ، آداب 
دعا و نماز، آداب زیارت و .... بیشتر کار شده و  از همان 
ابتدا در خانــواده و مدارس بــه فرزندانمان آموزش 

دهیم.
در ادامه مهندس عالقمندان مدیریت عامل شــرکت 
با تسلیت شــهادت حضرت زهرا )س(  ، از عملکرد 
همکاران شــرکت در مدیریت پیک بار تقدیر نمود 
 و رابطیــن و مروجین شــرکت مورد تشــویق قرار

 گرفتند.

به مناسبت دهه مبارک فجر امسال؛

167 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر  183 ميليارد تومان 
در شركت توزيع برق استان اصفهان بهره برداری می شود

صورت هوشــمند رصد می کند تا برای مشترکان 
دارای کنتور هوشــمند، اعالم خاموشی با برنامه 
قبل از شروع کار اطالع رسانی شود، همچنین اعالم 
مدت زمان خاموشــی های اتفاقــی در حین زمان 

خاموشی را انجام می دهد.
عالقمندان با بیان اینکه برنامه پنج ســاله شرکت 
توزیع برق استان اصفهان امسال به پایان می رسد، 
تصریح کرد: این برنامه طی بــرآوردی حدود 85 
درصد تحقق یافتــه و برنامه پنج ســاله دوم این 

شرکت از سال 1399 تا 1404 خواهد بود.
وی با بیــان اینکه با توجه به اجــرای طرح »قبض 
سبز« شماره تلفن های بیش از 36 میلیون مشترک 
کشور جمع آوری شد، ادامه داد: در استان اصفهان 
هم از آبان ماه امسال هیچ قبض کاغذی صادر نشده 
و همه قبوض از طریق پیامک به اطالع مشــترکان 

می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان 
اینکه امروزه پرداخــت الکترونیکی قبوض به 50 
درصد افزایش یافته اســت، ابراز امیدواری کرد که 

در سال آینده این میزان تا 100 درصد افزایش یابد.
تنها 7 درصد افزایش قیمت برق داشتیم

وی درخصــوص افزایش قیمت ها بــا روند حذف 
قبوض کاغذی اظهار کرد: باتوجه به گســتردگی 
این پروژه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت ها در پی 
حذف قبوض رخ داد که باید بگوییم افزایش قیمت 
امسال برق تنها هفت درصد بوده و برای مشترکان 
پرمصرف 16 درصد افزایش در زمان پیک بار بوده 
است که حدود 20 درصد مشــترکان در استان را 

شامل می شود.
عالقمندان به افزایــش 13 درصدی مصرف برق در 
پاییز امسال اشاره کرد و گفت: این افزایش مصرف 

به دلیل افزایش مشترکان بوده است.

شرکت توزیع برق استان اصفهان در رتبه های فرهنگی خوش درخشید:

کسب رتبه های برتر در سطح ملی و استانی

۲ هزار و ۴۵۲ طرح شرکت برق در منطقه یک کشور بهره برداری شد
در آستانه دهه مبارک فجر 98 ، مدیر منطقه 

یک شرکت های توزیع صنعت برق کشور 
گفت: 2 هزار و 452 طرح توســعه ای این 
منطقه بــا ارزش افزون بــر 638 میلیارد 

تومان در آیینی با حضور »رضا اردکانیان« 
وزیر نیرو از طریق ارتبــاط تصویری زنده 
)ویدیو کنفرانس( با شــرکت توزیع نیروی 

برق همدان بهره برداری شد. 
حمید عالقمندان  در آییــن بهره برداری 
از طرح های توسعه ای شــرکت های توزیع 
نیروی برق کشــور اظهار داشت: 10 شرکت 

توزیع نیروی برق زیر مجموعه منطقه یک شــامل 
استان های تهران، البرز، قم، اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، مرکزی، مشهد و قزوین است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان ادامه 
داد: بیش از نیمی از تعــداد طرح های حوزه نیروی 
برق کشور مربوط به استان های زیر مجموعه منطقه 

یک است.

عالقمندان بیان کرد: این شــرکت ها امروزه عالوه 
بر تالش های صورت گرفته در توســعه شبکه های 
مختلف و بهبود کمیت، رویکــرد کیفیتی خوبی را 

دنبال می کنند.
وی اضافه کرد: این رویکرد کیفیی بر اساس دیدگاه 
های خوبی بوده که توسط توانیر و معاونت هماهنگی 
توزیع برق به عنوان 24 برنامــه تحول دیجیتال و 

هوشــمند ســازی صنعت برق آماده کرده 
است.

مدیر منطقه یک شرکت های توزیع صنعت 
برق کشــور ادامه داد: این برنامه ها موجب 
شــده تا وزارت نیرو در مســیر بهتر شدن 

کیفیت خدمات گام بردارد.
عالقمندان گفت: جمع آوری شــماره تلفن 
مجموع مشــترکان کشــور، حذف قرائت 
حضوری، برقراری ارتباط دو سویه و محکم 
با مشــترکان، دریافت اطالعات آنها، ارائه 
اطالعــات قبض برق و کیفیــت خدمات به 

متقاضیان را به دنبال داشته است.
وی افزود: اجرای طرح های همــا و چاوش موجب 
جلب رضایت بیشــتر مشــترکان در حوزه شرکت 
توزیع نیروی برق شــده اســت همچنین بر اساس 
شاخص های خوبی که در طرح سیما پیش بینی شده 
است مجموعه شرکت های توزیع به صورت همگن و 

با رویکرد عدالت محور خدمات ارایه می دهند.

مراسم بزرگداشت سالروز شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س(  همراه با بزرگداشت مقام سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی برگزار شد. 
سخنران این مراسم که مدیرعامل . معاونین ، مدیران 
و همکاران ستادی و برق شهرستانها حضور داشتند 
حجت االسالم و المســلمین دکتر ناصر رفیعی بود. 
ایشان در سخنانی در خصوص بزرگداشت مقام سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت : رشادت های ایشان 
در منطقه محســوس و فتنه های دشمن در بد جلوه 
دادن چهره سردار برای مردم فهیم ایران برمالشده 

است.
رفیعی در ادامه مزایای داشــتن اخالق نیکو و ادب را 

شرکت توزیع برق
 استان اصفهان در سوگ 
حضرت فاطمه زهرا و سردار 
شهید سلیمانی ، میزبان حجت 
االسالم والمسلین دکتر رفیعی

حمید عالقمندان، مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان در نشســت خبری که به مناسبت 
پروژه هــای قابل بهره برداری شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان در ایام دهه فجر برگزار شد با بیان 
اینکه امســال با انجام بیش از 550 کیلومتر شبکه 
فشــار ضعیف با هزینه 40 میلیــارد تومان رکورد 
بی ســابقه ای در 10 سال گذشــته در این شرکت 
به ثبت رســیده اســت، گفت: همچنین در حوزه 
هوشمندســازی تبدیل بیش از 32 هزار کنتور به 
کنتورهای هوشمند در کل کشــور رتبه اول را به 

دست آورده است.
وی ارزش پروژه های انجام شــده تاکنون را 183 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در بخش توســعه 
که شامل برق رســانی به 28 هزار مشترک جدید با 
مبلغی بالغ بر 43 میلیارد تومان بوده و همچنین در 
حوزه روشنایی شامل توسعه و سرویس های مرتبط 
با روشنایی معابر شــهری و روستایی است، بالغ بر 
19 میلیارد تومان پروژه های جدید در استان افتتاح 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان 
اینکه در ســال جاری تعدادی از مشترکان مصارف 
باال مجهز به کنتورهای هوشــمند شــدند، افزود: 
برای این مشترکان هیچ نوع قرائتی انجام نمی شود 
همچنین با تعمیرات و بهینه ســازی تأسیسات با 
رقمی بالغ بر 47 میلیارد تومان باعث شده تا بتوانیم 
که به کاهش 200 دقیقه خاموشی در سال به ازای هر 
مشترک دست پیدا کنیم که این رقم نسبت به پنج 

سال قبل کاهش 75 درصدی داشته است.
وی در خصوص رونمایی از طرح »هما« اظهار کرد: 
این طرح حــوزه حوادث و اتفاقات شــرکت را به 

167 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر  183 ميليارد تومان 
در شركت توزيع برق استان اصفهان بهره برداری می شود

طی لوحی از سوی اســتاندار اصفهان ، آقای 
عباس رضایی از مدیر عامل شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان تقدیر شــد . این لوح با 
نظر هیئت ارزیابی ســتاد اقامه نماز استان 
اصفهان و در زمینه ترویج و توســعه هر چه 
بیشــتر فرهنگ اقامه نماز به منظور عملکرد 
شرکت در ســال 97 که شایسته تقدیر ویژه 
شناخته شــد به مدیر عامل شرکتمان اهدا 
شد.همچنین از مســئول فرهنگی و دینی 
شرکت در همایش آموزشــی ائمه جماعات 
و مســئولین فرهنگی صنعت برق کشور در 

مشهد تقدیر شــد .همایش آموزشی ائمه جماعات 
و مســئولین فرهنگی صنعت برق کشور در 11 و 12 

دی ماه در مشهد مقدس برگزار شد. در این همایش 
که مســئول فرهنگی و دینی شرکت ، مهندس امیر 

رمضانی ،  ائمه جماعات ستاد و شهرستانهای 
استان اصفهان حضور داشتند حجت االسالم 
قرائتی در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه 
السالم ایراد ســخنرانی نمود. در پایان طی 
لوحی از ســوی آقای مهنــدس متولی زاده 
مدیر عامل شــرکت توانیر از آقای مهندس 
رمضانی مســئول فرهنگی و دینی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان تقدیر شد.گفتنی 
اســت این لوح تقدیر به منظور دستاوردها و 
پیگیری های ارزنــده دفتر روابط عمومی در 
حوزه فرهنگی و دینی و اقامه نماز در شرکت 
در سال 97 به آقای مهندس رمضانی تقدیم گردیده 

است.
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همزمان با چهــل و یکمین بهار انقالب اســالمی1734 
پروژه توزیع برق دراستان با اعتباری بالغ بر1400میلیارد 
ریال به بهره برداری خواهد رســید. مدیرعامل شــركت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس، با اعالم این خبر گفت: 
در حوزه روشــنایي معابرتعداد 106 پروژه با احداث بیش 
از55 كیلومترشــبکه روشــنایی و نصب9200 دستگاه 
چراغ الک پشــتی با هزینه ای بالغ بــر180 میلیارد ریال 
به بهره برداري مي رســد. احمدرضا خسروی، خاطرنشان 
كرد: درحوزه برق رسانی روســتایی نیز با احداث بیش از 
14 كیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود 8 كیلومترشبکه 
فشار ضعیف و نصب 17 دســتگاه پست هوایی با اعتباری 
معــادل 32 میلیارد ریال  به 15روســتای فاقــد برق در 
اســتان فارس برق رســانی صورت می گیــرد. وی ادامه 
داد: 1577پروژه درجهت تامین برق مشــتركین جدید، 
تقویت ولتاژ و ظرفیت سازی مشتركین و افزایش پایداری 
شبکه با احداث 208 كیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف و نصب 1162 دستگاه پست هوایی با اعتباری بالغ 
بر 1000 میلیارد ریال انجام می پذیرد. مدیرعامل شركت 
توزیع نیروی برق استان فارس، اظهارداشت: نصب 5300 

دستگاه كنتورهوشــمند فهام، با اعتباری معادل 
106 میلیارد ریــال از دیگر پروژه هــای مهم این 
شركت می باشد كه در دهه مبارک فجر سال جاری 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
این مقام مســئول در خاتمه یادآور شد: 
ارتقــای قابلیت اطمینــان و بهبود و 
پایداری شــبکه، بازسازی خطوط 
برق رســانی، افزایــش ظرفیت 
و زیرســاخت بــرای توســعه 
پایدار اســتان، تامین و بهبود 
روشــنایی معابــر عمومی و 
ارتقــای بهــره وری با كاهش 
تلفات بــرق و بهبــود ضریب 
و  شــبکه  از  بهره بــرداری 
همچنیــن هوشمندســازی، از 
جمله اهداف اجرایی این پروژه ها 

به شمار می رود.

کسب مقام نخست کاهش 
 پیک بار سال 98 توسط 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
 مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: 
شــركت توزیع نیروی برق اســتان فارس در تابستان 98 
با اتکا به ســرمایه انســانی ارزشــمند و همکاری ارزنده 
مردم شــریف و فهیم اســتان فارس وحمایــت مقامات 
اســتان به ویژه اســتاندار محترم و فرمانــداران محترم 
شهرستان ها توانســت در زمینه مدیریت مصرف ركورد 
جدیدی دركشــور ثبت كند و در بین كلیه شــركت های 
توزیع نیروی برق كشور مقام نخســت كاهش پیك بار را 
كسب نماید كه نسبت به عملکرد ســال گذشته شركت 
12 درصد رشد نشــان می دهد. احمدرضا خسروی ادامه 
داد: انرژی برق بــه عنوان ركن اصلی و بــدون جایگزین 
درتوســعه اقتصادی و همچنین مولفه اصلی شاخص رفاه 
اجتماعی همــواره در اولویت راهبرد حاكمیت كشــورها 
بوده تا بتواند با استفاده از ظرفیت های محدود بیشترین 
منفعت در تولید ناخالص ملی داشــته باشد و در این اثنی 
كشورهایی كه منابع فسیلی خام انرژی در اختیار دارند به 
لحاظ دسترسی آســان و كم هزینه به انرژی صرفاً هزینه 
استحصال و تبدیل انرژی به انرژی برق در برداشته كه به 
لحاظ هزینه كمتر تمام شــده در مقایسه با سایر كشورها 

توجه كمتری به استفاده مناســب و بهره ور از این منابع 
دارند. وی خاطرنشــان كرد: كشــور ما هم طی ســال ها 
دچار فرهنگ بــد مصرفی درحوزه انرژی بوده كه شــاید 
دلیل عمده آن رتبه اول پرداخــت یارانه انرژی در جهان 
و ارزانترین نرخ برق دنیا وحتی سهم ناچیز هزینه برق در 
مقایسه با هزینه سبد خانوارباشد. خسروی اضافه كرد: این 
موضوع باعث گردیده كه به عنوان هشتمین كشور جهان 
با شدت مصرف انرژی باال به عنوان شاخص بررسی كارآیی 
مصرف انرژی كه نشــانگر ســهم انرژی از تولید ناخالص 
داخلی دارد شناخته شــویم كه حکایت از مصرف انرژی 
بیشتر در مقایسه با سایر كشورها در تولید كاال و یا خدمت 
مشابه دارد. مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق استان 
فارس بــا اظهار این مطلب كه رویــه مصرف مذكور باعث 
گردیده رشد پیك مصرف برق سالیانه)میانگین 40 سال 
اخیر( به میزان متوســط 7 درصد باشد، خاطرنشان كرد: 
این بدین معناست كه هر10 ســال می بایست تاسیسات 
برق كشور كه به ازای هر كیلو وات آن بیش از 96 میلیون 
ریال )معادل 800 دالر( هزینــه در بردارد را دو برابر كنیم 
و این عدد برای جبران رشــد مصرف اوج بار ساالنه حدود 
4000 مگاوات، بــه ظرفیت ســازی5500 مگاوات صرفاً 
دربخش توسعه نیروگاهی با هزینه ای 528 هزار میلیارد 
ریال)معادل4/4میلیارد دالر( فقط برای 300 ســاعت در 
ســاعات اوج مصرف )12تا18 ( روزهای گرم ســال مورد 
نیاز می باشــد، این درحالی است كه برای مابقی ایام سال 
استفاده نمی گردد. این مقام مسئول، بهترین راه در توسعه 
اقتصاد و هدایت سرمایه های ملی به سمت اقتصاد مولد را 
ایجاد بهره وری در مصرف انرژی و ایجاد روند منطقی در 
رشد مصرف و نیز شدت مصرف انرژی عنوان كرد و گفت: 
با این روش اســت كه می توان با ایجاد مدیریت مصرف، 
به معنای استفاده مناســب از منابع خدادادی و همچنین 
ایجاد فرهنگ مناســب در این زمینه ، سهم به سزایی در 
توسعه میهن عزیزمان داشته باشــیم. مدیرعامل شركت 
توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان 
خود به مزیت ها و منافع چشــمگیر و بســیار تاثیرگذار 
مدیریت پیك بار در تابســتان ســال جاری اشاره كرد و 
بیان داشــت: در زمینه مدیریت بار بــا كاهش حداكثری 
664 مگاواتی برق در پیك بار تابســتان 98 ، این شركت 
توانســت در بین 39 شــركت توزیع نیروی برق كشــور، 
بــه تنهایی معادل35 درصــد مدیریت بــار را انجام داده 
ومجددا موفق به كسب رتبه نخســت در این زمینه شود.

وی یادآور شد: با همکاری مشــتركین فهیم استان فارس 
وحمایت های مقامات ارشــد اســتانی و شهرستانی، این 

شركت در راســتای مدیریت و كاهش پیك بار تابستان 
سال 98 نســبت به جلب همکاری گسترده كشاورزان ، 

صنایع ، مولدهای خود تأمین، مشــتركین اداری و سایر 
مصارف و انجام اقدامات مختلف فرهنگی- آموزشی برای 
شهروندان، دانش آموزان ، مشتركین خانگی و تجاری اقدام 
نمود. این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنان خود 
به همکاری كشــاورزان اســتان فارس با برنامه های پیك 
بار ســال 98 اشــاره كرد و گفت: در تابســتان امسال و با 
اجرای اقدامات برنامه ریزی شــده برای كاهش پیك بار و 
با همکاری مشــتركین بخش كشاورزی موفق به ماكزیمم 
كاهش 641 مگاواتی در این بخش شدیم كه بیش از 160 
میلیارد ریال در قالب بخشودگی و پاداش همکاری به آنان 

پرداخت گردید. 
مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان فارس، با مثبت 
و تاثیرگذار ارزیابی كردن نقش كنتورهای هوشمند فهام 
درمدیریت مصرف برق در بخش كشــاورزی استان اظهار 
داشــت: اســتان فارس با برخورداری از 23 هزار مشترک 
كشاورزی، كمتر از ســه درصد مشتركین شــركت را به 
خود اختصاص داده انــد، با این حال، ســاالنه 42 درصد 
انرژی در این بخش مصرف می شــود كه با استفاده از ابزار 
هوشمندسازی در كنتور مشتركین كشاورزی توانسته ایم 

انرژی مصرفی را در این بخش مدیریت نماییم.
این مقام مســئول از نصب كنتورهای هوشــمند فهام كه 
قابلیت كنترل و مدیریــت بــار از راه دور را دارند، جهت 
18هزار مشترک تا پایان سال 97 خبرداد و گفت: تا پایان 
سال 98 كلیه مشتركین كشاورزی مجهز به این كنتورها 

خواهند شد.
خســروی، همچنین به نقش تاثیرگذار صنایع اســتان در 
كاهش پیك بار تابســتان ســال جاری نیز اشــاره كرد و 
اظهار داشت: در تابســتان سال جاری، مشتركین صنعتی 
با ماكزیمــم كاهش حــدود 38 مــگاوات در طرح های 

پاسخگویی بار صنعتی مشــاركت داشتند كه مشمول 
دریافت بیــش از30 میلیــارد ریال پاداش 

شدند.

                        راه اندازی نیروگاه 
مجازی با ظرفیت 900 مگاوات

خســروی، از راه انــدازی یك نیــروگاه مجازی 
درحوزه فعالیــت جغرافیایی این شــركت خبر داد 

وگفت: نتایــج عملکردفوق العاده شــركت در كاهش 
پیك بار 664 مگاواتی سال جاری، به منزله راه اندازی یك 
نیروگاه مجازی به ظرفیت 900 مگاوات می باشــد كه این 
امر، می تواند با صرفه جویی ارزی بیش از86400 میلیارد 
ریال )معــادل 720 میلیون دالر ( نیاز بــه احداث نیروگاه 
جدید دركشور را رفع كند.مدیر عامل شركت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس، در بخش دیگری از ســخنان خود به 
صرفه جویی 184 میلیون كیلو وات ساعت انرژی برق طی 
ســه ماهه اوج مصرف درتابستان سال جاری از ساعات 12 
تا 18 اشــاره كرد و افزود: این میــزان صرفه جویی، امکان 
صادرات انرژی برق با متوســط هر كیلو وات ساعت با نرخ 
8400 ریال )معادل 7 ســنت (، ارزآوری به میزان 1500 
میلیارد ریال )معادل12 میلیون دالر ( برای كشور به همراه 
داشته باشد. خســروی، كمك به حفظ محیط زیست را از 
دیگر مزیت های برنامه های مدیریت مصرف در این شركت 
عنوان كرد و بیان داشــت: با اجرای این برنامه و فعالیت ها 
موفق شــدیم از انتشــار 220 هزارتن گازهای آالینده به 
محیط زیست جلوگیری به عمل آوریم.مدیرعامل شركت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس در خاتمه ابراز امیدواری 
كرد: در تابستان سال 99 نیز بتوانیم با همکاری و همراهی 
مشــتركین فهیم و محترم اســتان، برنامه های مدیریت و 
كاهش پیك بار را با موفقیت به انجام رسانده و در راستای 
كمك به كشور عزیزمان گام های موثری برداریم.                                           

   1734پروژه توزيع برق
 استان فارس در دهه فجر امسال

 به بهره برداری می  رسد

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبرداد:

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

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398

 شمــاره هجدهم
بهمن ماه 1398
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ف
دی

عنوان پروژه/طرحر
جمع کل سرمایه گذاری محل اجرای طرح

طرح/پروژه 
)میلیون ریال(

حجم فیزیکی اجرایی

فشارضعیفشهرستاناستان
KM

فشار متوسط 
KM

پست هوایی 
)دستگاه(

1,542,570,0611,34,71سر پل ذهابکرمانشاهبرقرسانی به روستاهای بی برق شیخ روژین، باویسی مامیشان و سید محمد1

15,524,247,8950,018,00قصر شیرینکرمانشاهاحداث سیم کشی شبکه فشار متوسط هوایی دومداره تغذیه منطقه ویژه اقتصادی پرویزخان2

2,070,206,0001,10,31داالهوکرمانشاهجابجایی شبکه برق روستای بان زرده شهرستان داالهو3

980,600,0000,04,05قصر شیرینکرمانشاهبرقرسانی به برجک شماره یک، دربندجوق، پاسگاه اول، دوم، سوم تیپ مرزی 128 ارتش4

8,570,000,0000,02,70داالهوکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی سرمیل تا سرخه دیزه شهرستان داالهو5

12,459,078,788گیالنغربکرمانشاهاحداث شبکه روشنایی معابر بازارچه سومار6

1,425,940,0001,30,42سر پل ذهابکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای شیخ حسن و حبیب وند شهرستان سر پل ذهاب7

7,500,000,0006,80,54گیالنغربکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط روستاهای نثاردیره، شنفال دیره گیالنغرب8

746,107,1215,60,00قصر شیرینکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای کرگهرک، تازه آباد گراوه و سید خلیل شهرستان قصر شیرین9

1,452,000,0001,70,00پاوهکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستای نجار شهرستان پاوه10

7,205,773,131ثالث باباجانیکرمانشاهتامین برق روستاهای جابجا شده بانی پاریاب، دوله خشک، جاسوسکه11

2,669,229,9402,80,63جوانرودکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستای شروینه شهرستان جوانرود12

10,798,902,7585,31,33ثالث باباجانیکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای دار زنگنه، عورازه،ژاله کوسهج شهرستان ثالث13

برقرسانی به روستاهای بی برق کانی دزان حاج حسین، زیارت ثمرخان، گزنه علیا، هاله رش، قچر، نگه، 14
25,250,000,000ثالث باباجانیکرمانشاهقرژاله میرعلی شهرستن ثالث باباجانی

3,690,000,0000,05,60جوانرودکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط بیوند الی زیران و روستای فوالد سفلی شهرستان جوانرود15

849,711,6010,30,31روانسرکرمانشاهبرقرسانی به روستای کردوند شهرستان روانسر16

2,329,233,0000,01,50پاوهکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط برق شرکان الی نروی شهرستان پاوه17

1,829,140,5004,51,00پاوهکرمانشاهتوسعه و اصالح شبکه برق روستای خانقاه شهرستان پاوه18

1,492,217,6000,80,01ثالث باباجانیکرمانشاهتامین برق روستای سیواله دارچک شهرستان ثالث باباجانی19

2,598,428,9243,70,52کنگاورکرمانشاهاصالح و بهینه سازی روستاهای میرزا ولی، سرخلج، فیدر کشاورز شهرستان کنگاور20

2,598,996,2562,70,92سنقرکرمانشاهاصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای خیاران و نخود تپه21

113,682,383,575     جمـــع کــــل
ریــــــــــال
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استان اردبیل
میلیارد ریال

مدیر عامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان 
اردبیل ضمــن تبریك دهه فجر گفــت : ایام اهلل 
دهه فجر، تجلی حماســه ماندگار و الهام بخشی 
اســت كه صفحه ای زرین در تاریــخ حیات ملت 
ایران گشود و نسیم روحبخش بهار انقالب، مشام 

وفاداران راستین آزادی و عدالت را معطر نمود.
با پیروزی انقالب اســالمی تحــول عظیمی در 
عرصه های اجتماعــی، فرهنگی و علمی صورت 
گرفت و در این راه دســتاوردهای شگرفی پدید 
آمد؛ به طوری كه نام ایران در حوزه های علمی و 
صنعتی بلندآوازه شد. از این رهگذر، صنعت برق 

نیز تحوالت زیادی را تجربه كرده است. 
مدیر عامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان 
اردبیل در ادامــه از پروژه های دهه فجر ســال 
98 خبر داد و افزود: پروژه های شــركت توزیع 
نیــروی برق اســتان دردهه مبارک فجر ســال 
98 با اعتباری بالغ بــر 260میلیارد ریال افتتاح 

می شود.
حســین قدیمی گفت : پروژه های شركت توزیع 
نیروی برق استان دردهه مبارک فجر  سالجاری 
بــا اعتباری بالغ بــر 260میلیارد ریــال  افتتاح 

می شود.
 وی افــزود پروژه های ســرمایه گــذاری توزیع 
شامل: توســعه و احداث ، اصالح و بهینه سازی 
شــبکه های روســتایی و شــهری ، تجهیز و راه 
اندازی پست های توزیع هوایی ، فیدرهای جدید 
و توســعه شــبکه های 20KV  ، افزایش قدرت 
مانور و استفاده از تجهیزات با فن آوریهای جدید 
از جمله ریکلوزر – سکســیونرگازی با اعتباری 
بالغ بر   101 میلیارد ریال ، نصب چراغ روشنایی 
معابر شــهرها و روســتاها بااعتبــار 20 میلیارد 
ریال ، پروژه های نیرو رســانی شامل )چاههای 
كشــاورزی ، دامداری ، مرغداری، پرورش ماهی 
صنایع تولیدی و .... ( با اعتبار  105 میلیارد ریال، 
طرح كاهش تلفات با اعتبــار  17 میلیارد ریال و 
نصب كنتورهــای هوشــمند آب و برق)فهام( با 

اعتباری بالغ بر  17 میلیارد ریال می باشد.

حسین قدیمی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:
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مدیرعامل شــركت توریع نیروی برق اســتان هرمزگان 
گفت: دهه فجر امســال 69 پروژه برق رسانی در استان به 

بهر ه برداری رسید.
مهندس محمــد ذاكــری افزود: ایــن پروژه ها شــامل 
طرح های توســعه ، اصالح و نوسازی شــبکه و تاسیسات 
توزیع برق اســت. وی این طرح ها را  71 كیلومتر شــبکه 
فشــار ضعیف هوایی، 21 كیلومتر شــبکه فشــار ضعیف 
زمینی، 89 كیلومتر شــبکه فشــار متوســط هوایی، 12 
كیلومتر شبکه فشــار متوسط زمینی، 407 دستگاه پست 
هوایی، 46 دستگاه پســت زمینی و 4 هزارو 340 دستگاه 
چراغ روشنایی عنوان كرد .به گفته وی، برای بهره برداری 

از این پروژه ها 728 میلیارد ریال هزینه شده است.
ذاكری اضافه كرد: این شــركت در حال حاضر 701 هزار 
مشــترک دارد كه 85 درصــد آنها را مشــتركین خانگی 
تشکیل می دهد. پراكندگی شــهرها و روستاهای استان 
باعث شده طول شبکه برق رســانی افزایش قابل توجهی 
داشــته باشــد به گونه ای كه در هر كیلومتر مربع به طور 
میانگین 9 اشــتراک وجــود دارد. بیشــترین پراكندگی 

اشتراک نیز مربوط به شهرستان بشاگرد است. 
به گفته وی، در حال حاضر 9 هزارو 100 كیلومتر شــبکه 
فشــار ضعیف، 15 هزار كیلومتر شبکه فشــار متوسط و 
26 هزار دســتگاه ترانســفورماتور، برق مشتركین استان 

را توزیــع و تامین می كند. مهنــدس ذاكری همچنین به 
وجود 2 هزارو 400 كیلومتر نوار ســاحلی در استان اشاره 
كرد و افزود: رطوبت بســیار زیاد مناطق ســاحلی وپدیده 
گردوخاک باعث خوردگی شــبکه و تاسیسات برق شده و 

عمر مفید آنها را بشدت كاهش می دهد.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق در ادامه گفت: برای 
جلوگیری از فرسایش شــبکه توزیع تاكنون 2 هزارو 432 
كیلومتر شــبکه مســی به كابل خودنگهدار تبدیل شده 
كه فقط در ســال جــاری 300 كیلومتر شــبکه به كابل 

خودنگهدار تبدیل شده است.
وی همچنین به شناســایی 51 نقطه بحرانی اشــاره كرد 
و افزود: عملیات اصالح نقاط بحرانی شناســایی شــده در 
دست اقدام است و بزودی اصالح و از حالت بحرانی خارج 

می شود. 
در پنجمین روز از دهه فجر طرح روشــنایی بلوار 

ورودی روستای گوربند میناب در آیینی 
با حضــور اســتاندار هرمزگان به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامــل شــركت توزیع 
نیــروی برق هرمــزگان در 
آییــن افتتــاح ایــن طرح 
گفت: در دهه فجر امســال 
474 چراغ روشــنایی معابر 
در شهرســتان مینــاب به 
بهره برداری رسید كه بخش 

مهمی از آن مربوط به روســتای گوربند اســت. مهندس 
محمد ذاكری افزود: عــالوه بر این پــروژه، 24 كیلومتر 
شبکه برق رسانی و 44 دســتگاه پست توزیع برق در این 
ایام به بهره برداری می رســد. وی اعتبار هزینه شده برای 

این پروژه ها را 81 میلیارد ریال اعالم كرد.
در این روز نیز طرح تامین برق شــهرک مســکونی اسالم 
آباد بیــکاه در شهرســتان رودان با حضــور دكتر همتی 

استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در 
آیین افتتاح این پروژه گفت: در ایام دهه فجر 11 كیلومتر 
شبکه فشار ضعیف ، 13 كیلومتر شبکه فشار متوسط و 64 

دستگاه پست توزیع برق به بهره برداری می رسد. 
مهنــدس ذاكری اضافه كرد: در این ایام نیز 53 دســتگاه 
چراغ روشنایی معابر افتتاح می شود. وی اعتبار هزینه 

شــده برای اجرای این پروژه ها را 79 
اعالم  ریــال  میلیارد 

كرد.

بهره برداری از 69 پروژه برق رسانی 
در هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان خبر داد:
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مدیرعامل شــركت توزیــع نیروی بــرق اســتان مركزی 
ازآغازعملیات اجرایی و افتتاح 219پروژه توزیع برق اســتان 
مركزی همزمان با آغاز چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی با اعتباری بالغ بر556میلیارد ریال خبرداد.
مهندس محمد اله داد، بهره برداری فازاول كانال های انرِژی 
اراک به طول 367متر،تامین برق 15هزار متقاضی شهری و 
روستایی،اصالح و بهینه سازی 200كیلومتر شبکه فرسوده، 
توسعه وبهینه سازی شــبکه روشــنایی معابر و اتمام پروژه 

نصب 13هزار كنتورهوشمند فهام را از جمله پروژه های 
قابل افتتاح در دهه فجرعنوان كرد.

وی افزود: عملیات اجرایی و افتتاح 30 پروژه توزیع برق 
در اراک، 15 پــروژه در كمیجان، 22 پــروژه در تفرش، 
6پروژه در آشــتیان، 23 پروژه در فراهــان، 16 پروژه در 
ساوه، 4 پروژه در غرق آباد، 36 پروژه در زرندیه، 41پروژه 
در خمیــن، 6 پروژه در محالت، 3 پــروژه در دلیجان، 3 
پروژه در شــازند و 14 پروژه در خنداب، همزمان با دهه 

فجر آغاز می شود.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق اســتان مركزی؛ 
توسعه زیرساخت های شهری، افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه، تامین روشــنایی معابرشهری و روستایی وتامین برق 
متقاضیان را از اهداف افتتاح این  پروژه ها دانست.

مهندس اله داد تصریح كرد: شركت توزیع نیروی برق استان 
مركزی در راستای تداوم توزیع مطمئن و پایدارنیروی  برق، 
رضایتمندی مشــتركین، اســتفاده بهینه از امکانات و منابع 
موجــود و همچنین بهــره وری اقتصادی، اقــدام به افتتاح 

طرح های برق  رسانی درشهرســتان ها و نقاط مختلف استان 
كرده است.

افتتاح 30پروژه توزیع برق در اراک  در دهه فجر
با حضور اســتاندار مركــزی و فرماندار شهرســتان اراک و 
مدیران ارشــد شــركت توزیع نیروی برق اســتان مركزی 
30پروژه  برق رسانی در شهرســتان اراک با اعتباری بالغ بر 

154میلیارد ریال  كلنگ زنی و افتتاح شد.

استاندار مركزی در این مراسم افتتاح این طرح ها با اشاره به 
اینکه استان مركزی از استان های كشاورزی و صنعتی است 
و برق در توسعه این بخش ها نقش مهمی دارد، افزود: صنعت 
برق در صنایع مادر و تولیدی اســتان نیز نقش بســزایی ایفا 

می كند.
ســید علی آقا زاده افزود: كارمنان ساعی و پویای صنعت برق 

با فعالیت شــبانه روزی در تامین برق پایدار از هیچ كوششی 
دریغ نمی ورزند و تالش كاركنان صنعت برق استان مركزی 
شایسته قدردانی است.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به اینکه صنعت برق به عنوان حساس ترین صنعت 
در استان اســتراتژیك مركزی از اهمیت مضاعفی برخوردار 
است،توزیع برق استان در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و سیاســت های دولت تدبیر و امید ،مجدانه در روند 

توسعه استان گام برمی دارد.
مدیرعامل شــركت توزیع نیروی برق استان مركزی هم 
گفت: بهره برداری فاز اول كانال های انرِژی اراک به طول 
367متر،تامین برق  متقاضیان شهری و روستایی،اصالح 
و بهینه سازی  شــبکه فرسوده ،توســعه وبهینه سازی 
شبکه روشنایی معابر از جمله پروژه های قابل افتتاح در 

دهه فجر در شهرستان اراک است.
مهندس محمد اله داد افزود:این پروژه ها باهدف ظرفیت 
ســازی برای تامین برق متقاضیان و مشتركان جدید و 
افزایش قابلیت اطمینــان به همراه پایداری شــبکه  به 

بهره برداری رسید.
در این مراسم پروژه شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی 
و كانال انتقال انــرژی اراک 7 با اعتبــاری بالغ بر95میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
شــایان ذكر اســت ،احداث 12كیلومتر كابل فشار متوسط 
زمینی، حفر250متر كانال انتقال انرِژی واحداث 1800متر 
شبکه فشــار متوســط هوایی برای عملیاتی شدن این پروژه 

صورت گرفته است.

آغاز عمليات اجر ايی 
وافتتاح 219پـروژه 
توزيـع بـرق 
استـان مر كـزی
 در  دهـه فجـر
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مدیرعامل شــركت توزیع نیــروی برق شــیراز گفت: به 
میمنت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
تعداد یازده پروژه كالن این شركت به ارزش 119 میلیارد 
تومان افتتاح شــد . مهندس جالل زراعت پیشــه در جمع 
خبرنگاران، ضمن گرامیداشــت و تبریك فرارسیدن چهل 

و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، گفت: 
توســعه برقرســانی، ارتقاء كمی و كیفی شبکه های 
توزیع، بومی سازی دانش در حوزه صنعت برق، توسعه 
توان نیروگاهی و تولید انــرژی و برخورداری قریب به 
تمامی مردم در اقصی نقاط كشور از نعمت برق، بخشی 
از خدمات صنعت برق بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران بوده است. وی با اشاره به پیشتازی صنعت شیراز 
و اســتان فارس در حوزه برق، گفت: طی ســال های 
اخیر شــاهد گسترش خدمات شــركت توزیع نیروی 
برق شــیراز در بخش های مختلــف و افزایش تعداد 
مشــتركان بوده ایم و اكنون، ارتقاء كیفیت خدمات و 

بهبود شــیوه ها، در دســتور كار قرار دارد. زراعت پیشه با 
بیان اینکه امروز دیگر روســتای باالی ده خانوار بدون برق 
در محدوده تحت مدیریت شركت توزیع برق شیراز وجود 
ندارد، گفت: با انجام اقدامات توسعه ای طی چهاردهه عمر 
انقالب اسالمی، امروز 100 درصد جمعیت شهری و تقریبا 
99 درصد جمعیت روستایی فارس از نعمت برق برخوردار 

هستند. 
با توجه به اینکه اقدامات توســعه ای در ســالهای گذشته 
به شــکل عمیق و گسترده انجام شده اســت، امروز بیشتر 

اقدامات كیفی سازی و ارتقا سیســتم های مانیتورینگ و 
به روز سازی شــبکه و پایداری و ایمنی بیشتر شبکه های 
توزیع برق مد نظر قــرار دارد. وی در عین حال اعالم كرد: 
امســال هم به مناســبت ایام دهه فجر پروژه های مختلفی 
در زمینه های افزایش ظرفیت نیروگاهی، ظرفیت پســت، 

خطوط انتقال، پروژه های توســعه برقرســانی شــهری و 
روستایی، روشــنایی معابر، ایمن و مقاوم سازی شبکه های 
توزیع و مانیتورینگ كنتورهای فهام و ........ اجرایی شــده 
است.  زراعت پیشه از آماده سازی طرح های روشنایی معابر 
خیابان ارم، بلوار شهید كســایی و خیابان میرزای شیرازی 
نیز خبــر داد و گفت: پروژه روشــنایی معابــر خیابان ارم، 
جزو پروژه هایی اســت كه با طراحی ویژه متناسب با فضای 

گردشگری این خیابان، اجرایی و به بهره برداری رسید.  
او یکی از پروژه های مهم این شركت را اصالح، بهینه سازی 

و ایمن سازی شــبکه توزیع برق بازار وكیل به عنوان یکی 
از نمادهای مهم فرهنگی، تاریخی و هنری شــیراز اعالم و 
اضافه كرد: این پرژوه یــك نمونه خوب برای اصالح و ایمن 
سازی و استانداردسازی شبکه های توزیع برق در فضاهای 
تاریخی و فرهنگی اســت. زراعت پیشه با اشــاره به ارتقاء 
مطلوب ایمنی و اســتاندارد شــبکه های توزیع برق و 
سیستم های مرتبط در محدوده تحت مدیریت شركت 
توزیع نیروی برق شــیراز، گفت: با وجود بروز حوادثی 
نظیر بارندگی های ابتدای امســال كــه منجر به وقوع 
سیل در شیراز و برخی نقاط استان فارس شد یا زلزله 
اخیر خان زنیان، خوشبختانه و به واسطه ایمن سازی 
مناسب شــبکه، شــهروندان هیچ موردی از خاموشی 
در این ایام را شــاهد نبودند. این مقام مســئول گفت: 
ارتقا كیفی، كاهش هدر روی انرژی، مدیریت مصرف، 
زیباسازی منظر شــهری و ارتقاء ایمنی شبکه توزیع 
برق بخشــی از اهداف اجرای این پروژه ها بوده است. 
زراعت پیشــه همچنین گفت: نیروگاه 2 مگاواتی شركت 
نیروترانس و نیروگاه گازی شــركت پانیــر و نیروگاه گازی 
شــركت رعد فرازان انرژی، ســه پروژه نیروگاهی است كه 
توسط بخش خصوصی اجرا شده است زراعت پیشه اعتبار 
هزینه شــده برای اجرای پروژه های برقی را 119 میلیارد 
تومان اعالم و خاطرنشــان كرد: ایــن پروژه ها در محدوده 
عملکرد شــركت توزیع برق شیراز،)شهر شیراز، مرودشت، 
بیضا، زرقان، ســپیدان،كوار، خرامه، سروستان، پاسارگاد و 

ارسنجان( اجرا و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از 11 پروژه توسعه ای برق در دهه فجر امسال  
مدیرعامل توزیع نیروی برق شیراز خبر داد:
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در این کار تحقیقاتی با ســاخت غشــاء نانوســاختار و 
استفاده از نانوذرات ســرامیکی در ساختار آنها، شرایطی 
برای جدایش و حذف آالینده های معدنی )کاتیون فلزات 
سنگین( و آلی )رنگ ها و روغن ها( بر اساس مکانیزم های 

فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه نیرو، 
پژوهشــگران گــروه پژوهشــی مــواد غیرفلزی 

پژوهشگاه نیرو به کمک محققان دانشگاه بوعلی 
سینا،  در تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق 
به تولید غشــاهای نانو ســاختار حاوی نانو 
ذرات سرامیکی جهت حذف انتخابی آالینده 

از پساب های نیروگاهی شدند. 
امــروزه تقریبا  حیــات اکثر صنایــع بدون 
اســتفاده از آب غیرممکن اســت.  این امر در 
حوزه تولید انرژی در انواع نیروگاههای تولید 
برق موضوعی جدی اســت. آب مصرف شده 
به همراه مواد آالینده تولید، پســاب می کند 

و در این میان راه حــل اصلی پیش روی 
بشر، تصفیه مناسب پساب، در صورت 

امکان بازیابی و یا دفع آن است. 
 مهرنوش هور مدیــر این پروژه 
تحقیقاتــی گفــت: در ایــن 
پژوهش با ســاخت غشاء نانو 
ساختار و اســتفاده از نانوذرات 

ســرامیکی )ماننــد Al2O3 و 
ZrO2( در ســاختار آنها، شرایطی 

برای جدایش و حــذف آالینده های معدنی 
)کاتیون فلزات سنگین( براســاس مکانیزم های فیزیکی 

ایجاد شده است.  

هور گفت: در این پژوهش، با اســتفاده از الیاف پلیمری 
 PA6,6 و PA6 ارزان قیمت و تجاری سازی شده مانند
به عنوان زمینه اصلی غشــاء شــرایط آب-گریزی فراهم 
شــده و با اضافه کردن نانوذرات سرامیکی 
 TiO2، Fe3O4، Clay، ماننــد 
SiO2، HAp، ZnO بــه الیاف که 
از یکی از ســه ویژگــی مغناطیس، 
بار الکترواســتاتیک و یا کاتالیست 
برخوردار هستند، شرایط برای 
جدایش آالینده ها ایجاد شــده 

است. 
طی این پروژه تحقیقاتی، ابتدا 
آالینده های واقعی شناســایی 
شده و متناســب با آن نانوغشاء 
مطلوب تهیه و ســاخته شــد. 
سپس پژوهش های آزمایشگاهی 
تحت شــرایط شبیه سازی شده 
از واقعیــت برای هر غشــاء و هر 
پساب انجام شــد. در این راستا 
کینتیک  ساختاری،  مطالعات 
بهره وری  ضریب  جدایش، 
و سایر مطالعات تکمیلی 
انجام شــد، به نحوی که 
دانش  حاوی  مجموعه ای 
فنی تصفیه پساب صنعتی 
بــه کمــک نانوغشــاء تهیه و 

تدوین شد. 
هور به اســتفاده از انواع نانو ذرات ســرامیکی خانواده 
اکسیدی اشاره کرد،  چرا که در پساب پایه آب، پایداری 

ترکیب داشته و در ضمن ارزان قیمت و در دسترس بوده 
و لذا توجه به این مســأله از این نظر حائز اهمیت است 
که می تواند شــرایط تجاری سازی محصول را نیز میسر 

سازد.
وی گفت:  محصول میانی این طرح نانو غشاء کامپوزیتی 
است که نانو ذرات سرامیکی )مانند زیرکونیا  و آلومینا( بر 
روی الیاف پلیمری )PA6( قرار خواهند گرفت. ساختار 
درهم تنیده الیــاف؛ تخلخل های باز و بــه هم متصلی را 
ایجاد خواهد کرد که موجــب جدایش آالینده ها خواهد 
شــد. انتظار می رود هر یک از غشاهای تولید شده قادر به 

جداسازی حداقل 50% آالینده مربوطه باشد. 
هور تصریح کرد: پــس از تکمیل دانش فنی در خصوص 
نحوه جداسازی، طراحی و ساخت یک مدول مجتمع که 
قادر به جداسازی آالینده ها به صورت پیوسته باشد نیز به 
انجام رســید. در مطالعات فنی، قیود طراحی مانند دبی 
ورودی و خروجی، زمان انجام فرایند، انرژی مورد نیاز و 
... و در مطالعات اقتصادی هزینه های ساخت و نگهداری 
نمونه هــای صنعتــی برآورد شــد. پــس از آن طراحی 
مفهومی، پایــه و تفصیلی انجــام و در نهایت یک نمونه 
نیمه صنعتی مدول مجتمع ســاخته شد. این محصول 
نانوفناورانه تحت بررسی شرایط واقعی پساب قرار گرفت 
و با ثبت نتایج به دست آمده،  دانش فنی ساخت مواد نانو 
ساختار غشاها و فیلترهای مورد استفاده در تصفیه آب و 

پساب نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو بومی سازی شد.
شــایان توجه اســت که با انجام این مطالعــات، دانش و 
فناوری  های الزم برای پاالیش گازهای منتشــر شــده 
از نیروگاه -که حاوی ذرات فوق ریــز، بخار کاتیون های 
فلزات سنگین و بخار انواع آنیون های باردار هستند- نیز 

بسترسازی می شود.

سراميکی
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W e  a r e  A B B A N

دستـگاه تسـت کنتـور آب
ABBAN - HA1

مجموعــه آب بــان صنعتگــران در راســتای ماموریت ســازمانی خــود و با محوریت بخشــیدن به 
رضایت مشــتری و همچنین به منظور ایجاد تحولی اساســی در راســتای الزامــات قانونی ملی و 
بیــن المللی در زمینه انجام تســت کنتورهای آب، با اســتفاده از نیروهای جوان، پرتوان، کوشــا و 
آموزش دیده در واحد R & D نســبت به طراحی و ســاخت دستگاه های تســت تمام اتوماتیک 
اقدام نموده اســت. واحــد R & D این مجموعه بــا هدف ایجاد فناوری و کشــف دانش جدید در 
خصوص محصــوالت، فرایندها و خدمات و اســتفاده از این دانش در جهــت تولید محصوالت 
جدید و بهبود یافته، توانســته است بســیاری از نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور را برطرف 
ساخته و در این راستا نســبت به طراحی و ساخت دستگاه تست مدل ABBAN HA1 مطابق 

با الزامات بین المللی اقدام نماید.
هــم اکنون شــرکت آب بان صنعتگران بــه لحاظ کیفیت بــاالی محصوالت و نیز ابتــکار و نوآوری 
در طراحــی و ســاخت دســتگاه های تســت همــواره مــورد تاییــد مراجــع ذیربــط، متخصصان و 
مصرف کنندگان بوده و ضمن تایید تطابق نتایج حاصل از تســت های انجام شــده با نمونه های 
انجام پذیرفته توســط آزمایشــگاه های مرجع بین المللــی در اروپا، موفق به دریافــت گواهینامه 

 ISO 9001: 2015در زمینــه طراحــی و تولیــد 
دســتگاه های تســت از شــرکت BRS امریــکا نیــز 

شده است.
دســتگاه تســت کنتــور آب مــدل ABBAN HA1 بــرای 

انجــام تســت دقــت، تســت فشــار و تســت افــت فشــار کلــی 
کنتورهای خانگی با ظرفیت تســت 10 دســتگاه کنتور آب با قطر 1/2 اینچ )DN15 (، 8 دســتگاه 
 )DN20( و ظرفیت تست 6 دستگاه کنتور آب با قطر 1 اینچ ) DN20( کنتور آب با قطر 3/4 اینچ

طراحی و ساخته شده است.
دســتگاه ABBAN HA1 به صورت اتوماتیک عملیات تست، قرائت و محاسبات را انجام داده 
و نتایج حاصل از آن در مانیتور دســتگاه نمایش داده می شود و همچنین قابلیت ذخیره سازی 
و چــاپ اطالعات مربوطه را دارا می باشــد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این دســتگاه مجهز 
بــودن به نرم افــزار بومــی ) ربان فارســی ( جهت ســهولت امکان کنتــرل و پایــش اتوماتیک کلیه 

فرآیندهای تست می باشد.
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