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به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، رضا 
اردکانیان« در اولین جلسه کارگروه ملی برنامه ترویج 
فرهنگ بهینه مصرف آب که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهارکرد: وقتی 
در خصوص موضوعاتی مثل اسراف یا کاهش و پرهیز از اسراف 
صحبت می کنیم، ذهن ما این مسئله را صرفا متوجه مصرف 
کننده می داند، اما معتقدم این موضوع وجوه مختلفی دارد و 
چهار عرصه  اصالح ساختارها و سازوکارها، تامین تجهیزات، 
ارزش اقتصادی آب و عادت مصرف در این موضوع جامعه را 
ُمسرف و یا بالعکس به شکلی تبدیل می کند که درجه اصالح 

را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه ساختارها و سازوکارها، یکی از این عوامل 
است، اظهار کرد: مصرف کنندگان در بخش های مختلف 
به نوعی تابع و مقید به ساختارها و ساز و کارهایی هستند 
که سیستم کشور وضع کرده و استقرار داده است. اگر آن 
ساختارها صرفاً نگاه تامین و تولید داشته باشند، در عرصه 

مصرف اتفاق چندانی نخواهد افتاد.
وزیر نیرو با اشاره به تامین تجهیزات مورد مصرف نیز یادآور 
شد: وجه دوم با تاکیدی که روی مصرف خانگی به لحاظ 
اینکه اصلی ترین اِلمان شکل دهنده جامعه ما در بخش های 
مختلف بوده  ، تجهیزات است. ما نمی توانیم تجهیزات مناسب 
نداشته باشیم و مقصر اصلی را مصرف کننده بدانیم. باید با 
کمک دستگاه های مسئول و برنامه ریز به سمتی برویم که 
شبکه هایی ایجاد کنیم تا از آب قابل شرب برای مصارف 
بهداشتی و توسعه فضای سبز استفاده نکنیم. از سویی 
تجهیزات مناسبی داشته باشیم تا موجب هدر رفت آب 

جلوگیری کنیم.
وی، وجه سوم را بحث ارزش اقتصادی آب دانست و 
خاطرنشان کرد: باید در خیلی از جاها، آب را یک کاالی 
اقتصادی دید؛ چرا که باید ارزش اقتصادی آن دیده و مشخص 
شود. ممکن است تا سال های سال به بخش های متعددی 

به شکل موجه از این بابت یارانه بدهیم، در حالی که باید 
دیده شود که قیمت این کاال چقدر است. اردکانیان با بیان 
اینکه وجه چهارم این مسئله عادت مصرف است، اظهار کرد: 
ممکن است ما ساختارها را اصالح کنیم، در بخش تجهیزات 
سرمایه گذاری و قیمت ها را ساماندهی کنیم، اما وجه چهارم 
موضوع مهمی است که ما باید آن را در فرهنگ خودمان قرار 

داده و روی آن اقدامات زیادی انجام دهیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اهمیت کلمه 
»صرفه جویی« اظهار کرد: صرفه جویی برای زمانی است که 
ما در یک شکل و روال متعارفی از مصرف هستیم ولی باید 

بپذیریم که در حال حاضر در موضوع آب ُمسرف هستیم.
وی اضافه کرد: باید این فهم عمومی و جهانی را بپذیریم که 
وقتی می گویند در کشورها و مناطق در حال توسعه دنیا، 
مدل حکمرانی برای موضوع آب انتخاب می کنند، شاخص 
توسعه یافتگی آن ها است، یک موضوع مهم، حیاتی، چند 
انضباطی و بین بخشی را به عنو ان آب انتخاب کرده و به این 

مهم توجه ویژه ای دارند.
وزیر نیرو با اشاره به آداب مصرف صحیح یا بهینه کشورهای 
در حال توسعه و یا توسعه  یافته، گفت: با وجود پربارشی که در 
این کشورها وجود دارد به طوریکه از ۳۶۵ روز سال بیشتر از 
۳۲۰ روز بارش دارند، اما با این حال پنج بار آب رودخانه اصلی 
شهر را می گیرند، فاضالب را تصفیه می کنند و دوباره از همان 

آب استفاده می کنند.
 اردکانیان تاکید کرد: مصرف صحیح بیش از هرچیز یک امر 
اخالقی است، اما متاسفانه در کشور موضوعات ساده سازی 
می شود و می گویند چون ما وزارت نیرو نیستیم، مسئولیتی 
هم در قبال این موضوع نداریم. اگر یک جامعه اخالقی نباشیم 
بقیه دستاوردهایمان هم می تواند یا زیر سئوال برود یا ما را به 
جایی که الزم است، نرساند. در قضیه آب نیازمند این هستیم 

که تنظیمات ذهنی خود را اصالح کنیم.
وی ادامه داد: همین کشور خودمان در حدود ۴۰ سال 

پیش سرانه منابع آب تجدیدپذیرش به ازای هر نفر دو هزار 
مترمکعب بود، اکنون این منابع به هزار مترمکعب رسیده 
است. این مهم باید به ما انگیزه بیشتری بدهد نه اینکه صرفا 

به دلیل کمبود آب، مصرف روال صحیحی به خود بگیرد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: معتقدم کمیت آب مصرفی در 
بخش شرب و بهداشت خیلی مالک نیست؛ چون مسئله 
یک مسئله اخالقی است. اتفاقاً باید از کانون خانه و خانواده 
شروع کرد. کشاورز و صنعتگر عضو یک خانواده است و اگر یاد 
نگیریم که آب را باید به صورت صحیح مصرف کرد، طبیعتاً 

در عرصه ها و بخش های مختلف دچار مشکل خواهیم شد.
به گفته وی، کم آبی باید موجب تشدید انگیزه های ما بشود، 

نه اینکه تنها دلیل پرداختن به موضوع مصرف باشد.
وی با اشاره به شدت خشکسالی اخیر نیز یادآور شد: امروز 
گزارشی را از سازمان فضایی ایران ذیل وزارت ارتباطات 
دریافت کردم که اطالعات و آمار ماهواره ها از سطح آب 
دریاچه ها و تاالب ها در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل را نشان داده و بیانگر وضعیت بسیار متفاوتی 
است. وزیر نیرو در عین حال اضافه کرد: به طور مثال وسعت 
دریاچه ارومیه را در سه ماه اول سال گذشته ۳۴۹۰ کیلومتر 
مربع و در سه ماهه اول امسال ۳۰۴۵ کیلومتر مربع نشان 
می دهد، یعنی به دلیل شرایط اقلیمی کم بارشی و با توجه به 
همه تمهیداتی که برای کنترل مصرف در حال اعمال است، 

این دریاچه حدود ۱۴ درصد کاهش سطح داشته است.
اردکانیان ادامه داد: وسعت هامون های سیستان در سه ماهه  
اول سال گذشته ۱۲۴۰ کیلومتر مربع و در سه ماهه اول سال 
۱۴۰۰ این رقم به کمتر از یک کیلومتر مربع رسیده که به 

معنای ۱۰۰ درصد کاهش است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور در شرایط عادی 
قرار دارد، یادآور شد: در چهار سال دولت دوازدهم، سال اول 
و چهارم جزو خشک ترین سال ها در ۵۰ سال اخیر و سال دوم 

و سوم از سال های تر در این سال ها بوده است.

مصرف صحیح بیش از هرچیز
یک امـــر اخالقـی است

وزیر نیرو در نخستین کارگروه ملی برنامه ترویج فرهنگ
مصرف بهینه آب:

وزیر نیــرو، مصــرف صحیح را بیــش از هرچیــز یک امر 
اخالقی دانســت و گفت: اگر یک جامعه اخالقی نباشیم بقیه 
دستاوردهایمان هم می تواند یا زیر سئوال برود یا ما را به جایی 
که الزم است، نرساند؛ در قضیه آب نیازمند این هستیم که 

تنظیمات ذهنی خود را اصالح کنیم.
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1( مقدمه
ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک با بارش 
متوسط درازمدت کمتر از 250 میلیمتر در سال 
قرار گرفته است. به دلیل پدیده افزایش دما و 
تجدیدپذیر  آب  منابع  متوسط  بارش،  کاهش 
کشور در 15 سال اخیر حدود 30% نسبت به 
متوسط درازمدت 50 سال اخیر کاهش یافته 
است. عالوه بر کاهش منابع آب تجدیدپذیر، 
توزیع مکانی و زمانی بارش نیز طوری است که 
در بسیاری از مناطق کشور و یا در فصول خشک 
سال، منابع آب کافی منطبق بر نیاز آبی وجود 
ندارد. این موضوع باعث شده است طرح های 
به  توجه  با  آب رسانی  سامانه  و  ذخیره سازی 
توزیع و پراکندگی جمعیت اجتناب ناپذیر شود. 
یکی از حقوق اولیه بشر دسترسی به آب شرب 
و بهداشتی است که با توجه به افزایش جمعیت 
شهرها به خصوص در مناطق خشک، رشد قابل 
توجهی داشته است. بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته، نرخ رشد جمعیت حداقل تا دو 
دهه آتی افزایشی تا مرز 110 میلیون نفر بوده 
به جمعیت اشباع، کاهشی  از رسیدن  و پس 
خواهد شد. لذا سرانه آب تجدید شونده در اکثر 
حوضه های آبریز کشور زیر مرز تنش آبی حتی 
اقلیمی )از نظر میزان  برای سال های متوسط 
بارش( است. این مقاله در ادامه وضعیت کم آبی و 

مصرف آب در کشور را تشریح می کند. 

2( شاخص های کم آبی
طبق طبقه بندی فالکن مارک، سرانه کمتر 
از 1000 متر مکعب در سال وضعیت بحرانی 
محسوب می شود که بسیاری از حوضه های 
آبریز مرکز و شرقی کشور در این وضعیت 
قرار می گیرند. با افزیش جمعیت، سرانه 
منابع آب تجدیدپذیر در برخی از حوضه های 
آبریز  درجه2 به کمتر از 500 هزار مترمکعب در 
سال 1420 در هر نفر مطابق شکل )1( خواهد 

رسید.
عنوان  تحت  دیگری  شاخص  مارک  فالکن 
شاخص جمعیت آبی )WCI(  بر حسب تعداد 
مترمکعب  میلیون  هر  در  ساکن  جمعیت 
منابع آب تجدیدپذیر مطابق  جدول )1( ارائه 
نموده است. با توجه به متوسط 15 ساله منابع 
میلیارد   88 معادل  کشور  تجدیدپذیر  آب 
مترمکعب در سال و جمعیت سرشماری سال 
 WCI    1395 معادل 80 میلیون نفر، شاخص
متوسط کشور حدود 900 است که در وضعیت 
تنش آبی مطابق جدول مذکور قرار می گیرد. 
با در نظر گرفتن پیش بینی جمعیت کشور در 
سال 1420 معادل 108 میلیون نفر )بر اساس 
طرح جامع آب( و با فرض خوش بینانه عدم 
به  آینده  در  تجدیدپذیر  آب  منابع  کاهش 
رغم وجود اثرات منفی تغییر اقلیم بر منابع 
آب، شاخص WCI متوسط کشوری به 1200 
آب  مطلق  کمبود  محدوده  در  که  می رسد 
است.  این شاخص برای مناطق خشک کشور 
عدد باالتری نسبت به متوسط کشور است. به 
عنوان مثال برای حوضه آبریز قره قوم در شمال 
شرق کشور این شاخص به 2000 برای سال 1420 
می رسد که در آن موقع، آب به عنوان مانع رشد 

و توسعه تلقی خواهد شد.

4( منابع آب تجدید پذیر و بحران در منابع آب زیرزمینی 
توزیع جمعیت و میزان آب تجدید شونده در حوضه های 
است.   )2( شکل  مطابق  کشور  اصلی  گانه  شش  آبریز 
همانطور که مالحظه می شود توزیع جمعیت با میزان آب 
قابل دسترس در تناسب نیست، بطوریکه مناطق مرکزي 
و شرق کشور سرانه آب تجدیدپذیر بسیار پایین تري 
نسبت به نیمه  غربي کشور دارند و علیرغم محدودیت منابع 
آب، بیشترجمعیت کشور در فالت مرکزي متمرکز است. 
لذا برای بهبود سرانه منابع آب تجدیدپذیر باید توزیع 

جمعیت مطابق با منابع آب در دسترس اصالح شود که 
امری غیرممکن است و یا طرح های انتقال آب بین حوضه ای 
بیشتری اجرا شوند که این امر نیز دارای تنش اجتماعی 
بسیار باال  همراه با هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری 

هنگفتی است. 
با توجه به کمبود منابع آب سطحی، هجوم برای برداشت 
منابع آب زیرزمینی در دهه های اخیر به خصوص دو دهه 
اخیر افزایش بی سابقه ای مطابق شکل )3( داشته است 
بطوریکه هم اکنون 120 میلیارد مترمکعب کسری حجم 

وضعیت  دارد.  وجود  زیرزمینی  آب  منابع  در  تجمعی 
دشت های ممنوعه و شیب افزایش کسری مخزن آب های 

زیرزمینی در این شکل نشان داده شده است.
کاهش ذخیره منابع آب زیرزمینی نه تنها باعث نشست 
زمین و خسارات فراوان ناشی از آن می شود بلکه با پر شدن 
خلل و فرج خاک، قابلیت ذخیره آب در زمین از بین می رود. 
این موضوع تهدیدی جدید برای برگشت پذیری منابع آب 
زیرمینی حتی در صورت برگشت اقلیم خشک سالی به 

ترسالی است.

5( نیاز آبی شرب
نیاز آبی شرب بر اساس جمعیت آتی و سرانه مصرف تعیین 
می شود. پیش بینی جمعیت مبتني بر روش توصیفي - تحلیلي 
وضعیت کنوني جمعیت تعیین می شود. مباني اطالعاتي این 
روش را داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار 
ایران، داده هاي ثبتي وقایع حیاتي سازمان ثبت احوال کشور و 
در مورد مهاجرت هاي خارجي آمارهاي اتباع بیگانه وزارت کشور 
تشکیل می دهد. از دیدگاه جمعیت شناختي، افزایش جمعیت 
شهري به عوامل مختلفی شامل: رشد طبیعي جمعیت شهري، 
مهاجرت و تبدیل نقاط روستایي به مراکز جدید شهري بستگی 
دارد. رشد طبیعی جمعیت بر اساس مشخصات جمعیت حاصل 
از سرشماری نظیر ساختار نسبي و جنسي جمعیت در سال 
پایه، مـتغیرهاي حیاتي از قبیل میزان کلي باروري زنان،  میزان 
ویژه باروري زنان، سال هاي امید به زندگي در بدو تولد و نسبت 
جنسي نوزادان شکل می گیرد. شاخص مهاجرت نیز از طریق 
به کارگیري روش اقتصادي و مجموع فرصت هاي شغلي که در اثر 
ایجاد ظرفیت هاي جدید اقتصادي در دوره هاي مطالعاتي تکوین 
خواهند یافت برآورد مي شود. با این روش، جمعیت کشور برای 

افق ۱۴۳۰ تا ۱۴۵۰ حدود ۱۱۰ میلیون نفر برآورد می شود. 
سرانه مصرف آب خانگی با در نظر گرفتن الگوی کاهش مصرف 

آب شهری بر اساس دسته بندی جمعیت برای سه سناریوی 
حداقل، متوسط و حداکثر بوده و سرانه مصرف عمومی و تجاری 
بر اساس نسبتی از مصرف خانگی و با در نظر گرفتن آب به حساب 

نیامده )تلفات واقعی و آب بدون درآمد( مطابق جدول )۳( است. 
جدول مذکور مبنای برآورد نیاز آبی شرب در طرح های تامین آب 
است. بدین معنی با برآورد افزایش جمعیت و سرانه مصرف در 
افق طرح، نیاز آبی طرح های تامین آب اعم از حجم مخازن سدها،  

ظرفیت سامانه های انتقال آب و ... تعیین می شود.

6( جمع بندی
به استنناد آمار مصرف آب شرب که توسط شرکت های آب و 
فاضالب هر ساالنه منتشر می شود، میزان مصارف فعلی آب شرب 
در بسیاری از شهرها بیشتر از نیاز آبی استاندارد است. از سوی دیگر 
سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور بسیار کمتر از متوسط جهانی و 

در محدوده بحرانی قرار دارد. بنابراین تنش 
آبی باید مستقل از وضعیت اقلیمی کشور 
در هر سال، جزء ماندگار برنامه های کشور 
در نظر گرفته شود و الگوی موجود مصرف 
آب مطابق با آن اصالح شود. در صورت عدم 
اصالح الگوی مصرف آب و ادامه روند موجود 

باید انتظار بحران تامین آب شرب را حتی در صورت بهره برداری 
از طرح های تامین آب آتی داشت. لذا اصالح الگوی مصرف آب به 
سمت الگوی بهینه و استاندارد، یکی از الزامات جلوگیری از بحران 
آب شرب است که این امر از طریق فرهنگ سازی و مشارکت 
عموم مردم در امر صرفه جویی و درست مصرف کردن آب باید 

تحقق پیدا کند. 

3( شاخص هاي مصرف آب
نسبت آب قابل برنامه ریزی )آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی( به میزان منابع 
آب تجدیدپذیر، یکی از شاخص های تعیین کننده میزان تنش آبی است. محدوده مناسب 
این شاخص بسته به پارامترهای مختلف حوضه نظیر وضعیت اقلیمی، سرانه آب تجدید پذیر، 
وضعیت زیست محیطی،  درآمد، تنش های اجتماعی و ...  متفاوت است. در حالت کلی هر چه 
شاخص مذکور باالتر باشد، سطح دست خوردگی در حوضه آبریز باال بوده و وضعیت زیست 
محیطی بدتری حاکم است. شاخص مذکور برای مناطق مختلف دنیا و سه دسته بندی شامل 

کشورهای با درآمد کم، متوسط و درآمد باال در جدول )۲( نشان داده شده است )مرجع بانک 
جهانی(. ایران جزو دسته کشورهای با درآمد متوسط محسوب می شود که در این دسته، درصد 
برداشت آب نسبت به منابع آب تجدیدپذیر ۱۱.۳% است. شاخص نسبت میزان مصرف آب به 
منابع آب تجدیدپذیر کشور حاکی از تنش باالی آبی است، بطوریکه این شاخص در شرایط 
موجود 8۶% و مطابق آب قابل برنامه ریزی ابالغ شده توسط وزارت نیرو که وضعیت مصرف آب 
در آینده را با فرض اعمال مدیریت مصرف به تصویر می رسد، ۶۹% است که به ترتیب حدود ۹ و 

7.۵ برابر متوسط جهانی است. 

علی حیدری-  جانشین مجری طرح های مطالعاتی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

صرفه جویی در آب شرب یک ضرورت

شکل1- جمعیت در سال های 1390 و 1420 و سرانه تجدیدپذیر 
منابع آب درسال 1420 به تفکیک حوضه های آبریز درجه 2

جدول2-شاخص هاي اصلي آب در مناطق مختلف جهان و ایران درسال 2011 )مرجع: بانکجهاني(

* تولید ناخالص داخلي به ازاي یک مترمکعب آب مصرفي به دالر 

جدول 1- شاخص جمعیت آبی فالکن مارک

وضعیت شاخص جمعیت آبی 

تنش آبی600 تا 1000

کمبود مطلق آب1000 تا 2000

آب به عنوان مانع رشد و توسعهباالتر از 2000

مناطق مختلف جهان
میزان برداشت ساالنه از آب شیرينمنابع آب تجديدپذير داخلي

بهره وري آب * کل
)میلیارد مترمکعب(

سرانه
)مترمکعب/نفر(

میلیارد 
مترمکعب

درصد از کل منابع 
تجديدپذير داخلي

سهم هريك از بخش های مصرف )درصد(
شربصنعتکشاورزي

41865121185.34.490282با درآمد کم 
2386749312700.411.38010105با درآمد متوسط

14317113351008.1740431739با درآمد باال
116145010086921.56.52.6ايران

42370612238949.270181214متوسط دنیا

شکل 3- وضعیت دشت های ممنوعه و میزان کاهش حجم مخزن آب خوان های  زیرزمیني
شکل 2- توزیع منابع آب و جمعیت در حوضه های آبریز شش گانه 

اصلی کشور

جدول 3- طبقه بندی سرانه مصرف خانگی شهری با جمعیت 
و سرانه های مختلف مصرف برای محاسبه نیاز آبی شرب در 

طرح های تامین آب شرب 
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کشف بیش ازکشف بیش از  1100011000ماینرماینر  
غیر مجـاز از ابتدای سال غیر مجـاز از ابتدای سال 
گذشتـه تا کنـون توسط گذشتـه تا کنـون توسط 
شرکت شرکت توزیع برق تهران بزرگتوزیع برق تهران بزرگ

صنعـت برق در سـال 1400 شـرایط دشـواری پیش 
بارندگی هـا  کم سـابقه  کاهـش  دارد.  خـود  روی 
ماه هـای  همچنیـن  و  گذشـته  آبـی  سـال  در 
ابتدایـی سـال جـاری و در نتیجـه کاهـش تـوان 
تولیـد نیروگاه هـای برق آبـی، فرارسـیدن گرمای 
زودرس و افزایـش قابـل مالحظـه مصـرف بـرق 
توسـط مشـترکان، اهمیـت مدیریـت مصـرف را 
بیـش از گذشـته نمایـان کـرده اسـت. بدیهـی 

اسـت، پایتخت ایـران بـا بیش از 
4.5 میلیون مشـترک بـرق نقش 
غیرقابـل انـکاری در مدیریـت 
بـار شـبکه بـرق کشـور دارد و 
کوچکترین تغییـری در وضعیت 
مصـرف بـرق پایتخـت، بـر کل عرصه صنعـت برق 

کشـور تاثیرگـذار اسـت.
در همیـن راسـتا بـا پیش بینـی شـرایط پیـش 
آمـده، برنامه هـای ویـژه ای از سـال گذشـته در 
دسـتور کار قـرار گرفته و بـه مرحله اجـرا در آمده 
اسـت. کارشناسـان این شـرکت از ماه هـای پایانی 
سـال 1399 بـا شناسـایی مراکـز بـزرگ صنعتی، 
تجـاری، اداری و نظامـی دارای مولدهـای 
و  مراکـز  ایـن  بـه  مراجعـه  اضطـراری، 
مذاکـره بـا متولیـان و همراه سـازی آنان با 
فعالیت هـای مدیریت مصرف را در دسـتور 
کار خود قـرار داده اند. در همین راسـتا این 
شـرکت موفق شـد بـا امضـای تفاهم نامه 
از  بیـش   1400 سـال  در  مشـترکان،  بـا 
نه صـد مولـد بـرق را بـا همراهـی مالکان، 
مجهز بـه کنتورهای هوشـمند کـرده و در 
شـرایط بحرانی شـبکه و سـاعات پیک در 
مـدار مصـرف قـرار دهـد بـه گونـه ای که 
روزانـه بـه شـکل متوسـط میـزان 60 الی 
70 مگاوات به شـبکه بـرق پایتخت تزریق 
شـود. فعالیـت تمامی ایـن مولدهـا نیز به 
صـورت روزانه در سـاعات پیـک از راه دور 

می شـود. رصـد 
از سـوی دیگـر همزمـان بـا فرارسـیدن 

فصـل گرمـا و بـه دنبـال مکاتبـات و پیگیری های 
قبلـی انجـام شـده و الـزام دسـتگاه های اجرایـی 
بـرق  مصـرف  50درصـدی  حداقـل  کاهـش  بـه 
نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته، با تشـکیل 
کارگروه هـای تخصصـی، گروه هـای ارزیـاب ایـن 
شـرکت به تمامی ادارات و دسـتگاه های اجرایی در 
شـهر تهـران، مراجعـه و ضمـن ارائـه آموزش  های 
الزم، بـر مدیریـت مصـرف بـرق و کاهـش مصارف 
غیرضـروری ایـن ادارات، نظـارت کـرده و گزارش 
عملکرد این دسـته از مشـترکان نیز به اسـتانداری 

تهـران ارسـال می شـود.
علیرغـم طرح هـای متعـدد فنـی اجـرا شـده در 
سـال گذشـته همچـون جایگزینـی کامل شـبکه 
هوایـی سـیمی تهـران بـا کابل هـای خودنگهـدار 
که تاثیـر قابل مالحظـه ای در کاهش تلفات داشـته 
اسـت، شـرایط بازگـو شـده تـالش مضاعـف بـه 
منظـور افزایش تـوان شـبکه توزیع برق تهـران را 
ضروری سـاخته اسـت به همین دلیل در کنـار این 
فعالیت هـا، طرح هـا و برنامه هـای وسـیع فرهنگی 
به منظـور جلب همـکاری مشـترکان از طریق صدا 
و سـیما و رسـانه های جمعـی در دسـتور کار قـرار 
گرفته اسـت. توسـعه اتوماسـیون شـبکه و ایجاد 
نقـاط قابـل کنتـرل از راه دور در پسـت های توزیع 
و در نتیجـه کاهـش قابـل توجـه مدت زمـان رفـع 
خاموشـی های شـبکه و بهره گیـری از سـامانه های 
پیشـرفته مبتنـی بـر اینترنـت اشـیا بـه منظـور 
کنتـرل از راه دور سـامانه های سرمایشـی ادارات 
از دیگـر فعالیت هـای انجـام شـده در ایـن راسـتا 
اسـت.همچنین بـا نظـارت دقیـق بـر عملکـرد 

ادارات تهـران، روزانـه بـا بررسـی نتایـج حاصل از 
رصـد مصـرف بـرق دسـتگاه های اجرایـی، بـرق 
اداراتـی کـه همـکاری الزم را در کاهـش مصـرف 
برق نداشـته اند بـا اخطار قبلـی در سـاعات اوج بار 
قطع شـده و نام ایـن ادارات نیـز در اخبـار مربوطه، 

منتشـر شـده است.
توزیـع بـرق تهـران بـزرگ در سـال 1400 موفق به 
تنظیـم تفاهم نامـه بـا مشـترکان بـزرگ صنعتـی 
از سـوی صاحبـان  مناسـبی  همـکاری  و  شـده 
صنایـع بـا ایـن شـرکت انجـام شـده اسـت. بـی 
شـک امضـای تفاهم نامـه بـا مشـترکان بزرگـی 
همچون شـرکت های ایران خـودرو و سـایپا و ورود 
مولدهـای این مشـترکان به مـدار و هچنیـن تغییر 
تاریخ تعطیـالت تابسـتانی این دو مشـترک بزرگ 
صنعتی کشـور، عالوه بر تهـران، منجر بـه افزایش 
پایداری شـبکه برق در کل کشـور نیز شـده است.

یکی دیگـر از طرح هـای توزیـع برق تهـران بزرگ 
در مسـیر مدیریـت بـار فصل گرمـا در سـال 1400، 
مبارزه با مـزارع غیرمجـاز اسـتخراج ارز دیجیتال 
اسـت. این طـرح به شـکل جـدی از سـال 1399 با 
افزایـش اقبـال عمومی بـه ارزهـای دیجیتـال در 
دسـتور کار قرار گرفتـه و تمامـی مناطـق 22 گانه 
بـرق در تهـران بـا هماهنگـی بـا مراجـع قضایی و 
انتظامی با سواسـتفاده کننـدگان از شـبکه برق به 

منظور اسـتخراج رمزارز برخـورد قانونی 
می کننـد به شـکلی کـه از ابتدای سـال 
1399 تـا بـه امـروز بیـش از یازده هـزار 
ماینـر غیرمجاز توسـط کارشناسـان این 
شـرکت، شناسـایی و با همراهـی عوامل 

انتظامـی، جمع آوری شـده اسـت.
صنعـت  فعالیت هـای  عمـوم  کنـار  در 
بـرق کشـور، مـاه خـرداد سـال جـاری 
از  انتخابـات،  برگـزاری  بـه  توجـه  بـا 
حساسـیت مضاعفی برخـوردار بـود.  به 
همین دلیـل شـرکت توزیع نیـروی برق 
تهـران بـزرگ برنامه هـای ویـژه ای را از 
سـال 1399 بـه منظـور کسـب اطمینان 
از تامیـن بـرق مـورد نیـاز شـعب اخـذ 
رای و مراکـز پشـتیبانی انتخابـات بـه 
مرحلـه اجـرا درآورد. در همیـن راسـتا، 
با تشـکیل کارگـروه تخصصـی انتخابات 

شـامل نه کمیتـه تخصصـی در حوزه هـای پایداری 
شـبکه 20  کیلوولت، پایداری شـبکه فشارضعیف، 
انشـعابات، ارتباطـات و مخابرات، حراسـت، روابط 
عمومـی، پشـتیبانی، مولدهـا و پسـت های سـیار 
و نظـارت و ارزیابـی عملکـرد، تدابیـری ویـژه در 
نظـر گرفتـه شـد تـا در زمـان برگـزاری انتخابات، 
کوچکتریـن خللـی در تامیـن بـرق ادارات، مراکز 
و سـاختمان های مرتبـط، شـعب اخـذ رای و مراکز 

انتظامـی و خبـری ایجاد نشـود.
همچنین خـط انتقـال تماس سـامانه 121 کـه ویژه 
اعالم حـوادث اضطـراری اسـت در زمـان برگزاری 
انتخابـات بـه صـورت ویـژه بـه رسـیدگی و رفـع 
مشـکالت حـوزه بـرق شـعب رایگیـری و مراکـز 
انتظامـی، امنیتـی و نظارتـی مرتبـط بـا انتخابات 
تخصیـص داده شـد تـا در صـورت بـروز هـر گونه 
نقـص احتمالـی در تامین بـرق این مراکـز، خدمات 
مـورد نیـاز در کوتاهترین زمـان ممکن ارائه شـود.
همـکاران متعهـد مـا عـالوه بـر حضـور در پـای 
صندوق هـای رای و مشـارکت در این رویـداد ملی، 
با تمـام تـوان در زمـان برگـزاری انتخابـات در روز 
28 خردادمـاه، وظیفـه تامین برق مورد نیاز شـعب 
رای گیـری و مراکز پشـتیبانی را بر عهده داشـتند 
و عـالوه بـر بازدیـد و رفع عیـب انشـعابات تمامی 
شـعب اخذ رای، به سـازی شـبکه برق و روشـنایی 

در محـدوده شـعب انتخاباتـی، تشـکیل گروه های 
پشـتیبان، اسـتقرار پسـت های سـیار اضطـراری، 
اسـتقرار نیروهـای ویـژه عملیاتـی در شـعب اخذ 
رای و مراکـز خبـری، کسـب اطمینـان از آمادگـی 
مولدهای اضطـراری شـعب و در عین حـال تجهیز 
گروه هـای عملیاتـی بـه مولدهـای ویـژه، تمامـی 
نیروهای سـتادی و مدیریتی و همچنیـن گروه های 
حراسـتی و عملیاتـی ایـن شـرکت نیـز با نـاوگان 
مجهـز موتـوری چندمنظـوره در سـطح شـهر بـه 
منظور حفاظـت از تاسیسـات توزیع برق شـهری و 
رفع معایـب احتمالـی در صورت بروز حـوادث فنی 
تـا پایـان زمـان شـمارش آرا، در آماده بـاش کامل 
بودنـد. مجمـوع ایـن اقدامـات و تالش هـای 1500 
نیـروی عملیاتی و 500 نیـروی پشـتیبانی و ارزیاب 
منجر به آن شـد که تمامـی فرایند اخذ و شـمارش 
آرا از ابتـدا تـا انتها بـدون کوچکتریـن قطعی برق 
و اختـالل در ارائه خدمات انجام شـده و سـربلندی 
شـرکت توزیع نیروی برق تهـران بـزرگ را در برابر 
دوربین هـای خبـری رسـانه های داخلـی و خارجی 

به دنبال داشـته باشـد.
امیدواریـم بـا مجموعـه برنامه ریزی هـای انجـام 
شـده و همراهـی مـردم فهیـم پایتخـت بتوانیـم 
تابسـتان1400 را نیـز همچون سـال گذشـته بدون 

خاموشـی پشـت سـر بگذاریم.
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جناب آقای دکتر منصور سعیدی، لطفا ضمن معرفی خود، زمینه فعالیت شرکت صانیر را 
برای خوانندگان نشریه برقاب تشریح نمایید.

اینجانب منصور سعیدی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دارای مدرک کارشناسی و دکترای 
رشته برق و فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی هستم و بیش از سی 
سال در صنعت برق در سمت های مختلف مشاوره و پیمانکار بوده ام و از سال ۱۳۹8 به عنوان 
مدیرعامل صانیر در خدمت دوستان می باشم و با توجه به عضویت در هیات مدیره سندیکای 

برق ایران از نزدیک با تمام مشکالت صنعت برق آشنا می باشم.
شرکت صانیر پیشرو در صدور خدمات فنی و مهندسی می باشد 
و طبق اساسنامه فقط در خارج از ایران می تواند فعالیت 

داشته باشد.

لطفا ضمن توضیح چرایی تاسیس این شرکت، به ما بگویید تاکنون چه تعداد افرادی 
عهده دار مدیریت شرکت بوده اند؟

شرکت صانیر به عنوان پیشرو و پیشگام صادرات تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی کشور 
حدود۲7 سال قبل با سهامداری حدود ۲۴ شرکت فعال تولیدی و پیمانکاری و مشاور حوزه 
آب و برق و انرژی و نفت و گاز تاسیس شدو اینجانب نهمین فردی هستم که مسئولیت 

مدیرعاملی این شرکت را پذیرفته ام.

چشم انداز تاسیس صانیر بر چه اصولی بوده است و در چه بخش هایی فعالیت دارد؟
در سال های آغازین دهه ۱۳7۰ )حدود ۱۳7۳( به دنبال رشد و گسترش تاسیس و فعالیت 
شرکتهای تولیدی، پیمانکاری و مشاور حوزه آب و برق توسط کارآفرینان جوان ایرانی و تحت 
الیسنس شرکت های معتبر بین المللی و تایید وزیر محترم وقت وزارت نیرو )جناب آقای 
مهندس زنگنه( و بنا به پیشنهاد برخی صاحبنظران صنعت برق، شرکت صادرات تجهیزات و 
خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر )سهامی خاص( با هدف صادرات تجهیزات و خدمات 
فنی و مهندسی حوزه اب و برق و انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و ارزآوری غیر نفتی 
از طریق صدور محصوالت این شرکت ها تاسیس شد. شرکت صانیر که از زمان تاسیس موفق 
به اجرای پروژه های زیرساختی در این حوزه شده که مهم ترین آنها عبارت است از احداث و 
راه اندازی نیروگاه های گازی و بادی، احداث صدها کیلومتر خطوط انتقال برق۱۱۰ ، ۲۲۰، 
۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوولت، احداث پست های انتقال برق ۴۰۰، ۲۲۰ کیلوولت، برق رسانی شهری 
و روستایی، احداث خطوط انتقال آب و گاز، ترانزیت برق بین ایران و کشورهای منطقه 
اشاره کرد و شایان توجه است که عمده تجهیزات و خدمات این پروژه از تجهیزات تولیدی 
شرکت های معتبر ایرانی که در باال به آن اشاره شد بوده و در این راستا به حق می توان اذعان 

نمود که خدمت مسئوالنه و متعهدانه در این شرکت را باید خدمتی ملی و میهنی دانست.

آیا موسسین و متولیان فعلی از زمان تاسیس تاکنون به اهداف صانیر دست یافته اند؟
علیرغم تحلیلی که برخی موسسین شرکت در مورد ساختار شرکت های صادراتی ایرانی از 

شرکت صانیر پیشرو و پیشگام 
صادرات تجهیزات و خدمات 
فنـی و مهندسی در کشـور

جمله صانیر مبنی بر اینکه چنین شرکت هایی باید همچون 
میتسویی  و  ماروبنی  مانند  ژاپن  شرکت های دهه ۱۳۵۰ 
بصورت هلدینگ و سهامدار شرکت های تولیدی و خدماتی 
باشند نه بالعکس )که شرکت صانیر چنین است( شرکت 
صانیر طی این مدت توانسته است بیش از دو میلیارد دالر 
پروژه را در کشورهای آسیایی، افریقایی، CIS، خاوردور و 
خاور میانه اجرا و ضمن شناسایی محصوالت و تجهیزات 
تولیدی شرکت های ایرانی، توانمندی متخصصین ایرانی را 
در اجرای پروژه های زیر ساختی در عرصه بین المللی بمنصه 

ظهور برساند.

ارزش آفرینی های صانیر از بدو تاسیس تاکنون را تشریح 
نمایید.

همانطور که در باال اشاره شد طی این مدت شرکت صانیر 
عالوه بر ارزش آفرینی از مسیر شناساندن توانمندی شرکت ها 
و متخصصین ایرانی در تولید تجهیزات و خدمات و اجرای 
پروژه های زیرساختی و بنیادین مهم در کشورهای خارج 
حدود دو میلیارد دالر ارز غیر نفتی وارد کشور نماید و به 
جرات می توان گفت اگر تحریم های خارجی سال های دهه 
۱۳۹۰ و موانع داخلی پیش روی صادرات نبود، با توانمندی و 
اشرافی که شرکت صانیر به بازارهای صادراتی در کشورهای 
هدف دارد مبالغی به مراتب چند برابر مبلغ فوق را می توانست 

تاکنون بعنوان درآمد غیرنفتی وارد کشور نماید.

ماموریت صانیر در چه حیطه هایی است؟
ماموریت صانیر بازاریابی و شناسایی ظرفیت بازارهای هدف 
جهت معرفی توانمندی های کشور برای حضور در مناقصات 
بین المللی و اجرای پروژه های زیرساختی حوزه آب و برق و 
انرژی و نفت و گاز از طریق انجام تمهیدات علمی و فنی و 
اقتصادی برای بهینه کردن کیفیت و قیمت و رقابتی کردن 

محصوالت و خدمات تولید ایرانی است.
بیشترین مشتریان صانیر چه مجموعه هایی هستند؟

بنیادی  و  زیرساختی  بودن بخش های  دولتی  به  توجه  با 

اقتصادی و فنی در کشورهای هدف صادراتی از جمله، آب و 
برق، انرژی و نفت و گاز، مشتریان صانیر را نهادهای دولتی این 
حوزه ها تشکیل می دهد و از این منظر و با توجه به مشکالتی 
که شرکت های صادراتی از جمله صانیر با کارفرمایان دولتی 
این کشورها دارد، میطلبد که نهادهای دولتی صادراتی ایران 
همچون سازمان توسعه تجارت، معاونت دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات، وزارت نیرو، 
بانک توسعه صادرات، اتاق های بازرگانی و کمیسیون های 
از  صادراتی،  هدف  کشورهای  و  ایران  اقتصادی  مشترک 
و  حمایت  صانیر  شرکت  جمله  از  صادراتی  شرکت های 

راهگشایی نمایند.

اهداف صانیر در بخش انرژی را توضیح دهید.
حوزه فعالیت شرکت صانیر طبق اساسنامه و نگاه بنیانگذاران 
شرکت در خارج از کشور است و یقینا خواسته ها و اهداف 
کیفیت  بودن  دارا  جمله  از  انرژی  بخش  شاخصه های  و 
و تکنولوژی های روز پروژه ها در کشورهای هدف از منظر 
بهره وری و محیط زیست می توانند در بهبود کیفیت و به روز 
شدن محصوالت و خدمات شرکت های ایرانی که از طریق 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور عرضه 

می شود اثرگذار باشد.

پروژه های موفق صانیر کدامند؟
به گواه تقدیرنامه ها، گواهینامه هایی که کارفرمایان خارجی 
در پایان اجرای پروژه ها در کشورهای هدف به صانیر ارائه 
نمونه«  »صادرکننده  عنوان  اعطای  طرفی  از  و  اند  کرده 
طی سال های ۱۳8۵ تا ۱۳۹۲، »صادرکننده برتر« در سال 
۱۳۹۱ و »صادرکننده ممتاز برتر« در سال ۱۳۹۴ می توانند 
گواه عملکرد صانیر در اجرای موفق پروژها باشد. از جمله 
 ۳۲۴ نیروگاه  احداث  به  می توان  صانیر  موفق  پروژه های 

مگاوات گازی الصدر عراق، احداث حدود ۱۴۰ کیلومتر 
خطوط انتقال ۵۰۰ و ۲۲۰ کیلوولت شکارپور پاکستان، 
برقرسانی به ۱۰۰۰ روستا در سریالنکا و اجرای ۱۰ 

پروژه تصفیه و پمپاژ آب در کوبا اشاره کرد.

آینده  انداز  چشم  و  نموده  ذکر  را  صانیر  دستاوردهای 
شرکت را تشریح نمایید.

یقینا ۲7 سال تجربه صادرات خدمات فنی و مهندسی و 
پروژه،  کسب  در  بین المللی  رقابتی  مناقصات  در  حضور 
این توانمندی را به شرکت داده است که در صورت رفع 
المللی، رفع  بین  از جمله رفع تحریم های ظالمانه  موانع 
موانع داخلی کسب و کار و رفع مشکالت بانکی، بتواند با 
حضور در مناقصات بین المللی و ارائه قیمت های رقابتی، 
پروژه های بسیاری را که تامین کننده تجهیزات و خدمات 
آنها شرکت های ایرانی خواهند بود کسب نماید و از این نگاه، 

نقش آفرین رشد و گسترش تولید ملی باشد.

درپایان اگر مطلبی باقیمانده عنوان نمایید.
در کشور ظرفیت کارخانه های تولیدی بیشتر از مصرف 
داخل کشور می باشد و برای رونق تولید و زنده نگاه داشتن 
این کارخانجات بهترین روش صادرات تجهیزات است و برای 
این امر اول باید صدور خدمات فنی و مهندسی انجام گردد. 
شرکت صانیر با تجربه ۲7 ساله در ۱۹ کشور جهان در این 
موضوع می تواند پیشرو باشد که آخرین آن صدور راکتورهای 
تولیدی شرکت ایران ترانسفو برای اولین بار به خارج از کشور 
به شرط  دارد که  این ظرفیت وجود  و  )ارمنستان( است 
همراهی دیپلماسی اقتصادی و همکاری بانک ها؛سالیانه بیش 
از ۱۰۰ میلیون دالر تجهیزات به خارج از کشور توسط صانیر 

صادر گردد. 
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نیروگاه بندرعباسنیروگاه بندرعباس نماد خدمت، تولید و خودباوری نماد خدمت، تولید و خودباوری
افزایش راندمان نیـروگاه طرشت با افزایش راندمان نیـروگاه طرشت با 

بهینه سازی و نوسازی تجهیزات بهینه سازی و نوسازی تجهیزات 
حسین سلیمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان  
از ساخت ۱۱۰۰ قطعه صنعتی با استفاده از دانش و تخصص 
پرسنل نیروگاه بندرعباس و توان فنی شرکت های داخلی در 
این نیروگاه خبر داد: به فضل پروردگار متعال و همت بلند 
بزرگمردان صنعت برق کشور، با تالش دلسوزانه و همراهی 
صادقانه کارکنان متعهد نیروگاه پروژه عظیم بومی سازی و 

ساخت داخل قطعات نیروگاهی میسر شد.
حسین سلیمی گفت: نیروگاه بندرعباس یکی از مهم ترین 
نیروگاه های برق کشور و بزرگ  ترین نیروگاه جنوب و جنوب 
شرق کشور است و در حال حاضر نقش بسیار مهمی در زمینه 

تولید انرژی برق در این منطقه استراتژیک ایفا می کند.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با گذشت چهل ویک سال 
از راه اندازی واحدهای بخار نیروگاه و به پایان رسیدن عمر 
برخی قطعات، خرابی یکی از قطعات فرسوده توربین می تواند 
باعث آسیب رسیدن به دیگر تجهیزات این بخش شود که 
عالوه بر خروج واحد برای مدت زمان طوالنی، منجر به تحمیل 
هزینه فراوان برای خرید قطعات و انجام تعمیرات مورد نیاز 

است.
به  توجه  با  اخیر  رابطه گفت: در سال های  این  سلیمی در 
تحریم های ناعادالنه و صرف هزینه های فراوان در زمینه تهیه 
قطعات، شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان اقدام به ساخت 
قطعات مورد نیاز واحدها، با استفاده از توان شرکت های داخلی 
نموده است و گام های موثری در زمینه خودکفایی و رفع نیاز این 
قطعات برداشته است. به منظور صرفه جویی ارزی و جلوگیری 

در  مالی  منابع  هدررفت  از 
بازسازی  گذشته،  سال های 
یکصد  و  یک هزار  از  بیش 
قطعه و تجهیزات نیروگاهی 
به دست متخصصان نیروگاه 
بیش  تاکنون  بندرعباس 
این  در  قطعه   ۱۱۰۰ از 
بومی سازی و ساخت داخل 

شده است.
بسیار  زمینه صرفه جویی های  این  در  یادآور شد:   سلیمی 
از  زرینی  برگ  شده  ساخته  قطعات  و  است  شده  زیادی 
افتخارات صنعت برق هرمزگان به ویژه شرکت مدیریت تولید 

برق هرمزگان و نیروگاه بندرعباس به شمار می رود.
سلیمی، عیب یابی به موقع و بازسازی قطعات آسیب دیده 
و مستهلک در کوتاه ترین زمان را در امر تولید برق ضروری 
برشمرد و گفت: این اقدامات همگی در سایه همت جهادی و 
دانش بومی متخصصان هرمزگانی و کشورمان صورت گرفته 

است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اضافه کرد: تعمیرات اساسی 

واحد دو بخار ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه بندرعباس از نیمه مهرماه 
۱۳۹۹ آغاز و طبق برنامه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه 

خواهد داشت.
حسین سلیمی افزود: براساس اهداف از پیش تعیین شده و 
برای افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی تا محدوده توان 
نامی و همچنین افزایش راندمان و کاهش آالینده های زیست 
محیطی تعمیرات اساسی واحد دو بخار، تمامی فرآیند این 
پروژه زیر نظر کارشناسان، متخصصین و نیروهای پرتالش 
و توانمند نیروگاه بندرعباس صورت گرفته و پیشرفت قابل 

مالحظه ای داشته است.
به ساخت  اشاره  با  ادامه  در  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
استان هرمزگان،  در  نیروگاه  پمپ های عظیم خنک کننده 

خاطرنشان کرد: هر پمپ خنک کننده نیروگاه قادر است در هر 
ساعت ۱۹هزار و ۲۰۰ مترمکعب آب را پمپاژ کند و به دلیل 
فرسودگی پمپ های قبلی، ساخت و به کارگیری پمپ های 
جدید را در استان انجام دادیم و بحمداهلل پمپ های جدید 

اکنون با تمام توان در خدمت نیروگاه بندرعباس هستند.

وی در همین زمینه گفت: ساخت کامل این پمپ ها سبب 
صرفه جویی ۴۹۰ هزار یورویی به ازای هر پمپ برای کشورمان 

شده است.
سلیمی در بیان جزییات دیگر تجهیزات نیروگاه بندرعباس 
ساخته شده در داخل کشور، گفت: مبدل های فشار قوی تغذیه 
بویلر، پره های ضربه ای توربین بخار، دی هیترها، رکتیفایر ها، 
سردسنج های هیترها، سیستم های آب بندی توربین های فشار 
قوی، باالنس پیستون ها در توربین های فشار قوی و متوسط 
و ... همگی با انجام بررسی های فنی و دقیق و با بهره گیری از 
دانش و توان داخلی ساخته و مورد بهره برداری در سیستم قرار 

گرفته است.
رشد روزافزون دانش بومی در حوزه های مختلف در هرمزگان 
سبب شده تا این استان بتواند ضمن ایفای نقش جدی خود در 
اقتصاد ملی و منطقه ای ، مهیای جهشی بزرگ به 
سوی افقی روشن از توسعه پایدار با اتکا به توان 
نیروهای جوان و خوش فکری باشد که اعتالی 
ایران عزیز را یک وظیفه ملی و ایمانی برای خود 
می دانند. واسپاری هرچه بیشتر امور به 
این جوانان نه تنها به توفیقات بزرگ در 
عرصه خودکفایی منجر خواهد شد بلکه 
مدیرانی کاردان، سالم و فسادستیز برای 

آینده ایران خلق خواهد کرد.

طراحی و ساخت طراحی و ساخت 11001100 قطعه نیروگاهی در اوج تحریم ها افتخاری دیگر  قطعه نیروگاهی در اوج تحریم ها افتخاری دیگر 
برای صنعت برق کشوربرای صنعت برق کشور

نیروگاه  بهره برداری  شرکت  عامل  مدیر  نوبخت  یحیی  سید 
طرشت اعالم کرد: صنعت برق از همان روزهای ابتدایی امسال، 
تالش دارد آماده عبور از روزهای پرمصرفی شود که به دلیل کاهش 
چشمگیر میزان بارش ها و کاهش ظرفیت تولید نیروگاه های برقابی، 
شرایط تامین برق را دشوارتر از سال های گذشته کرده است. در 
همین راستا تالش شده عالوه بر افزایش تولید با بهره برداری از 
واحدهای نیروگاهی جدید، میزان تولید نیروگاه های موجود نیز 
به حداکثر برسد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت 
ضمن اشاره به افزوده شدن یک واحد گازی جدید به این نیروگاه، 
اظهار کرد: با اضافه شدن این واحد جدید، راندمان نیروگاه رقمی 
بالغ بر 87/ ۴درصد افزایش یافته و این موضوع می تواند مهم ترین 
اتفاقی باشد که در سال ۹۹ برای نیروگاه طرشت افتاده است. سید 
یحیی نوبخت افزود: از طرفی تولید انرژی سال ۹۹ نسبت به سال 
۹8 به میزان ۴۴هزارو 8۹۵ مگاوات ساعت افزایش و مصرف آب 
هم ۱۵ صدم لیتر به ازای هر مگاوات ساعت در سال ۹۹ نسبت به 
سال ۹8 صرفه جویی شده است. بنابراین نیروگاه طرشت با اتکا به 
این ظرفیت ها، در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۲۲۲ هزار و ۱۲۳ مگاوات 
ساعت برق تولید کرده و مجموع راندمان آن به ۶/ ۲۵درصد افزایش 
یافته که به نوعی یک رکورد جدید برای طرشت محسوب می شود.

وی در ادامه تولید پنج میلیون و ۲۳8 هزار و ۵۹۲ مگاوات ساعت 
برق در سال ۹۹ توسط نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان را یادآور 
شد و افزود: در طول سال گذشته کلیه  بازدیدهای چهارهزار و 
روزه   ۱۰ بازدیدهای  همچنین  و  نیروگاه  ساعت  هشت هزار 
واحدهای گازی و بخاری آن در نیمه  
اول و دوم سال ۹۹ مطابق برنامه های 
پیش بینی  شده انجام شده و با موفقیت 
صورت گرفته است. نوبخت درخصوص 

نوسازی نیروگاه طرشت عنوان کرد: ما در راستای سیاست های 
وزارت نیرو که به منظور نوسازی نیروگاه های فرسوده از سال 
۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت، پروژه  نوسازی نیروگاه طرشت 
را کلید زدیم و در اولین گام در سال ۱۳۹8 عملیات نصب یک 
واحد ۲۵ مگاواتی توربین گازی را به اتمام رسانده و این توربین 
را در اواسط پیک تابستان همان سال به بهره برداری رسانده و به 

شبکه متصل کردیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت با تاکید بر اینکه با 
بهره برداری از این واحد، عالوه بر افزایش ظرفیت تولید نیروگاه، 
راندمان کل قریب به پنج درصد بهبود پیدا کرده است، تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سال جاری در دستور کار 
داریم این است که با توجه به سیاست کلی صرفه جویی و لزوم 
صیانت از منابع انرژی کشور خصوصا گاز طبیعی و آب، به عنوان 
سوخت اصلی نیروگاه های حرارتی، راندمان این نیروگاه را تا مرز 

۴۵درصد افزایش دهیم.
وی در ادامه افزود: به همین منظور و در راستای صرفه جویی در 
منابع آبی، در فاز بعدی نوسازی نیروگاه طرشت، دو واحد قدیمی 
این نیروگاه از مدار تولید خارج شده و شش واحد جدید مولد پایه 
گازسوز جایگزین آنها خواهند شد. نوبخت ادامه داد: واحدهای 
جدید از نوع مولدهای پایه گازسوز راندمان باال هستند که با نصب 
آنها رقمی بالغ بر ۴۰ مگاوات به ظرفیت کلی نیروگاه اضافه کرده و 

راندمان کلی نیروگاه را به هدف ۴۵درصدی خواهد رساند.
این کارشناس صنعت برق همچنین به انجام مراحل مطالعات 
مهندسی برای جایگزینی واحدهای جدید اشاره کرد و گفت: 
برنامه ریزی اولیه و تحویل زمین به پیمانکار مجری طرح صورت 
دمونتاژ  عملیات  تابستان ۱۴۰۰  پیک  اتمام  از  بعد  و  گرفته 
تجهیزات مربوط به واحدهای قدیمی آغاز خواهد شد. امیدواریم 
که تا پیش از شروع پیک تابستان سال ۱۴۰۱ واحدهای جدید در 

محل موردنظر نصب و آماده بهره برداری شوند.

ادامه  در  طرشت  نیروگاه  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
از پیک ۱۴۰۰ را  انجام شده برای عبور موفق  برنامه ریزی های 
یادآوری و تصریح کرد: خوشبختانه برنامه های تدوین شده برای 
پیک امسال عملیاتی شده است و در همین راستا افزایش راندمان، 
کاهش مصارف آب و گاز و افزایش تولید مطابق با موازین توسعه  
پایدار با موفقیت انجام شد. در این راستا حفظ پایداری تولید واحد 
گازی  به منظور افزایش راندمان کلی نیروگاه از اهمیت بسزایی 
برخوردار بود. از این رو سرویس و بازدیدهای الزم از واحد گازی 
در زمان تعمیرات انجام گرفت. به گفته او تعمیر و بازسازی قطعات 
برج  تعمیر سلول های  تعمیرات پمپ ها،  و  اجکتورها، سرویس 
خنک کن، بازدید و پاک سازی کندانسور و کولرهای ژنراتورها و... 

در زمان تعمیرات واحدهای بخار انجام شد.
نوبخت در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که به منظور کاهش 
مصرف سوخت انجام شد، بازدید بویلرها، سرویس مشعل های 
گاز، رفع نشتی از لوله های بویلرها و خطوط آب و بخار بود. به 
عالوه زمینه ای فراهم شد تا از پساب برج خنک کن برای آبیاری 
فضای سبز استفاده شده و با به کارگیری لوازم کاهنده مصرف 
در سرویس های بهداشتی و تاسیساتی، رفع نشتی های موجود، 
افزایش ضریب تغلیظ برج خنک کننده با استفاده  مناسب و مستمر 
از سیستم  RO، کاهش و مدیریت مصرف آب به خوبی انجام شد.
وی همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در نیروگاه سیکل 
ترکیبی شیروان برای عبور موفق از پیک تابستان ۱۴۰۰ اظهار 
کرد: اقدامات متعددی در این نیروگاه انجام شد که از جمله آنها 
می توان به رفع اشکال از پمپ های تغذیه  دیگ های بخار واحدهای 
۱ و ۲، بررسی و بازدید داکت برنرهای بویلرهای واحد بخار و 
رفع اشکال از آنها، انجام تعمیرات اساسی روی یکی از پمپ های 
سیرکوالسیون کندانسور در هر کدام از واحدهای ۱ و ۲ بخار و 
بازدیدهای واحدهای ۱، ۵ و ۶ گازی در مدت زمان کمتر از زمان 

پیش بینی شده و با کیفیت بسیار باال اشاره کرد.
او در پایان گفت: به منظور آمادگی بیشتر برای پیک سال جاری، 
ساماندهی و رفع عیوب تصفیه خانه برای تولید پایدار 
آب دمین مورد نیاز دو واحد بخار در حال انجام است.
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عملکـرد اخیـر نیـروگاه را تشریح نمودعملکـرد اخیـر نیـروگاه را تشریح نمود

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت در مورد تاریخچه  
تاسیس این نیروگاه چنین گفت: شرکت مدیریت تولید برق 
بعثت از مجموعه شرکت هاي وابسته مادر تخصصي برق حرارتي 
و عهده دار تولید انرژي الکتریکي در سال 1343 در زمیني به 
مساحت 20 هکتار در منطقه خزانه بخارایي واقع در جنوب شرقي 
شهر تهران توسط شرکت جنرال الکتریک با نصب سه واحد بخار 
هر یک به قدرت اسمي 82.5 مگاوات و در مجموع ظرفیت اسمي 

247/5 در زمان طراحي تأسیس شده است.
مسعود شیخ افزود: سوخت اصلي این نیروگاه گاز طبیعي است. 
آب خام مورد نیاز نیروگاه توسط پنج حلقه چاه عمیق تأمین مي 
شود؛ برق تولیدي نیروگاه توسط دو پست 63 کیلوولت با 13 فیدر 
خروجي ) 4 خط هوایي و 9 کابل زیرزمیني ( به شبکه فوق توزیع 
برق منطقه اي تهران و 230 کیلوولت با 3 فیدر خروجي به وسیله 

خطوط هوایي به شبکه سراسري منتقل مي شود.
تجهیزات اصلي نیروگاه شامل بویلر، توربین/ژنراتور، کندانسور 
و سیستم آب تغذیه، برج هاي خنک کن، تصفیه خانه، واحد تولید 
پایش کیفیت، سیستم هاي کمکي  آزمایشگاه هاي  هیدروژن، 

اطفای حریق و تأمین هواي فشرده است.
این شرکت به منظور حفظ محیط زیست و براي نخستین بار در 
کشور نسبت به نصب تجهیزات استحصال گاز CO2 با ظرفیت 
50 تن در شبانه روز و با خلوص 99/9درصد به منظور بازیافت 
این گاز از محصوالت احتراق که مورد مصرف در صنایع غذایي و 
بهداشتي است مبادرت ورزیده که با بهره برداري آن گامي برای 
حفظ محیط زیست و اقتصاد مقاومتي برداشته است. شرکت 
مدیریت تولید برق بعثت در طي سال ها با هدف قراردادن و حداکثر 
استفاده از ظرفیت و توان ساخت داخل و همزمان با تحریم ها 
از فرصت پیش آمده برای اقتصاد مقاومتي، حداکثر توان خود را 
تکیه بر دانش ساخت داخل قرار داده و اقدامات مؤثري را از طریق 
سازندگان داخلي و توان پرسنلي انجام داده که در این زمینه اقدام 
به ساخت بسیاري از نیازمندي هاي اصلي نیروگاه شده است. این 
شرکت مفتخر است که در راستاي اعتماد و توجه به ساخت داخل 

در تنوع هاي مختلف به عنوان نمونه ي شاخص صنعت نیروگاهي 
نسبت به ساخت و نصب سیستم تحریک استاتیک و تیغه ي 

توربین بخار اقدام کرده است .
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروی برق بعثت در باره ساخت 
نمونه داخلی روتور توربین بخار گفت: ساخت روتور توربین بخار 
82.5 مگاواتی نیروگاه برق بعثت با قدرت اسمی 85.5 مگاوات که 
سازنده اولیه آن شرکت جنرالکتریک آمریکا است. به دلیل عدم 
دسترسی به مدارک ساخت و حتی نقشه های طراحی و نیز عدم 
ارتباط با شرکت سازنده روتور با مشکالت زیادی همراه بود که در 
نهایت تیم مهندسی شرکت تعمیرات نیروگاهی با اندازه برداری از 
روتور موجود در نیروگاه و با روش مهندسی معکوس به ساخت 

روتور اقدام کرد برای ساخت روتور این مراحل سپری شد:
1- اندازه برداری و مهندسی معکوس 

2- تامین متریال فورج 
3- تامین متریال پره ها از داخل کشور 
4- ابزار مخصوص تراشکاری ریشه ها 

5- ماشین کاری محور روتور و تراشکاری
6- تست های غیر مخرب و کنترل ابعادی 

7- ساخت پره های روتور 2539 عدد 
8- مونتاژ پره ها و دیگر متعلقات روتور 
RMP 3000 9- تست روتور با دور نامی

مسعود شیخ، مدیر عامل نیروگاه بعثت گفت: با توجه به شرایط 
سخت تحریم در سال های اخیر و در راستای بیانات مقام معظم 
رهبری برای مقابله با این تحریم ها متخصصان و کارشناسان ایرانی 
با صرف بیش از 75000 نفر ساعت کارشناسی و با تکیه بر دانش 
بومی کشور موفق به ساخت روتور توربین بخار در کالس جهانی 

شدند.
شایان ذکر است برای خرید روتور خارج از کشور نیازمند 
به 90 میلیارد تومان بوده اما با تکیه بر دانش داخلی هزینه 

ساخت آن به حدود یک سوم این مبلغ کاهش یافت. 
اکنون مفتخریم که نخستین روتور توربین بخار ساخت 

ایران ) تعمیرات نیروگاهی ( در نیروگاه برق بعثت به چرخه تولید 
در آمده است و دور اسمی این توربین سه هزار دور در دقیقه، 
تعداد مراحل پره نوزده ردیف، تعداد پره 2539 عدد فشاغر اسمی 

بخار و ورودی 510 درجه سانتیگراد است.
گفتنی است شرکت مدیریت تولید برق بعثت بیش از پنجاه سال 
خدمت بهره برداری و نگهداری را به صنعت برق ارایه کرده است. 
این خدمات به عنوان ماموریت اصلی شرکت به همت مدیریت و 

کارکنان توانمند و مجرب شرکت انجام شده است. 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت با تاکید بر اینکه یک 
واحد سیکل ترکیبی کالس F جایگزین نیروگاه قدیمی بعثت شهر 
تهران خواهد شد، گفت: در حال حاضر راندمان عملی نیروگاه 
حدود 26 تا 27 درصد است که باراه اندازی واحدهای جدید، 

راندمان کل نیروگاه به 55 تا 60 درصد خواهد رسید.
مسعود شیخ با بیان این مطلب افزود: این نیروگاه در سال 1347 
با سه واحد بخاری احداث شد و در حال حاضر تکنولوژی های این 
نیروگاه بسیار قدیمی است. بر همین اساس حدودا در سال 1385 
برای نوسازی این نیروگاه اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که به 
علت کمبود اعتبارات به نتیجه نرسید، مجددا در سال 1398 طبق 
دستور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
و براساس سیاست های کالن دولت، مقرر شد یک هزار و 200 
مگاوات از نیروگاه های فرسوده با یک هزار و 600 مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبی راندمان باال که به سرمایه ای حدود 880 میلیون 
یورو نیاز دارد در شهر تهران جایگزین شود؛ یعنی به ازای هر 

ت  ساعت تولید برق به 550 یورو نیاز است.کیلووا
نیروگاه  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
بعثت هم مقرر شد یک واحد 
سیکل ترکیبی از نوع 
کالس F توربین ملی 
در  بار  اولین  برای  که 
کشور طراحی و ساخته 
توسط  است  شده 

شرکت مپنا نصب شود. به همین منظور اقدامات آن از سال 1398 
در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت افزود: در همین راستا 
بحث امکان سنجی و مرحله نصب آن در حال اجراست و مطالعات 
شبکه انجام شده و تاییدیه آن از شبکه اخذ شده و با محیط زیست 

نیز مکاتبات مفصلی انجام شده و مجوز آن در حال اخذ است.
شیخ اضافه کرد: این واحد سیکل ترکیبی که توربین گاز آن 220 
مگاوات است و نهایتا با اضافه شدن واحد بخار 330 مگاوات توان 

تولید دارد که برای نوسازی آن 182 میلیون یورو می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر راندمان عملی نیروگاه برق 
بعثت حدود 26 تا 27 درصد است، ادامه داد: زمانی که نیروگاه 
سیکل  ترکیبی از نوع نیروگاه های کالس F نصب شود، راندمان 
کل نیروگاه به 55 تا 60 درصد خواهد رسید. یعنی با مقدار سوخت 
فعلی می توان دو برابر برق تولید کرد؛ چراکه راندمان دو برابر شده 

است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت تاکید کرد: با این 
اقدام بالطبع هزینه تمام شده هر کیلووات برق نیز از نظر سوخت 
نصف می شود و قطعا نیروهای انسانی کمتری نیاز است؛ چون 
نیروگاه های جدید به تعداد کمتری نیروی انسانی نیاز دارند و 
همچنین به دلیل نو بودن نیروگاه هزینه تعمیر و نگهداری هم 

بسیار پایین تر خواهد بود.
حال این پرسش مطرح است که ساخت نیروگاه های جدید به 
صرفه است یا نوسازی نیروگاه های فرسوده؟ در پاسخ به این 
پرسش باید گفت بحث شبکه برق و احداث نیروگاه ها بسیار 
پیچیده است، شما لزوما نمی توانید برق را از فاصله بسیار زیاد از 
شهر تولید و منتقل کنید؛ زیرا هم بحث تلفات آن در میان است 
و هم بحث امکان انتقال آن؛ یعنی نمی توانید تمام برق موردنیاز 
تهران را از فاصله بسیار دور تولید و منتقل کنید؛ زیرا این عمل 

باعث افت ولتاژ در شبکه می شود.
نیروگاه هایی که به محصل مصرف نزدیک هستند، به چند دلیل 
برای تولید برق مناسب هستند؛ اوال بستر و امکانات سخت افزاری 
مثل زمین، ساختمان های اداری و امکانات اجرایی دارند و بعد 
هم به دلیل اینکه پست 230 و 63 کیلوولت در شبکه وجود دارد، 
انتقال آن به شبکه نیز بسیار راحت تر است. از سوی دیگر به دلیل 
وجود خطوط گاز در نیروگاه های فعلی به راحتی سوخت واحد نیز 
تامین می شود. این در حالی است که اگر بخواهید یک نیروگاه 

جدید را از صفر احداث کنید هزینه های آن بسیار باالست.
در این میان باید گفت نیروگاه ها اصوال بازنشسته نمی شوند و 

تنها تجهیزات آنها عوض می شود و این موضوع روی هزینه های 
کلی پروژه تاثیرگذار است؛ چون بسیاری از هزینه های پروژه 
هزینه های جانبی است. در نیروگاه های قدیمی این هزینه های 
جانبی وجود ندارد و در نتیجه هزینه تمام شده بسیار کمتر است.  

در این میان باید پرسید که نوسازی چقدر در راندمان تاثیرگذار 
دلیل  مهم ترین  اما  می شود،  برابر  دو  راندمان  قاعدتا  است؟ 
بهره برداری از نیروگاه های قدیمی به دلیل نیاز شبکه به تولید برق 

است نه لزوما براساس راندمان و بحث های اقتصادی.
زمانی که شبکه به برق نیاز داشته باشد بحث های اقتصادی ممکن 
است کمرنگ تر شوند. زمانی که مجبور باشید به اعمال خاموشی ها 
روآورید، خسارت های آن به شبکه بسیار بیشتر از هزینه های 
ناشی از کم بودن راندمان نیروگاه هاست. بنابراین نیروگاه های 
قدیمی عمدتا به دلیل نیاز شبکه به انرژی الکتریکی در مدار تولید 
هستند. همان طور که می دانید تولید نیروگاه ها خیلی از میزان 

مصرف باالتر نیست.
در مقاطعی که پیک مصرف تابستانه و زمستان است، حاشیه 
امنیت تامین برق بسیار کاهش می یابد و شبکه ناپایدار می شود 
نظر  از  اما  نیست.  تاثیرگذار  راندمان  شرایط  این  در  لزوما  و 
هزینه هایی که برای دولت دربردارد، نیروگاه های جدید بسیار 

هزینه های دولت را از این لحاظ کمتر می کنند.
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نیروگاه ری یکی از متنوع ترین نیروگاه ری یکی از متنوع ترین 
نیروگاه های گازی جهاننیروگاه های گازی جهان

در سال ۱۳۵۵ نصب ۴۴ واحد توربین گازی با ظرفیت اسمی ۱۳7۱ مگاوات در دو تیپ جنرال الکتریک 
)GE( و وستینگ هاوس )WH( شامل شش واحد ۳۲ مگاواتی آسک، ۱8 واحد ۲۵ مگاواتی هیتاچی، 
ده واحد ۲۵ مگاواتی آاگ، هفت واحد ۳۲ مگاواتی فیات و سه واحد 8۵ مگاواتی میتسوبیشی شروع 
و در پایان سال ۱۳۵۶ نصب آنها به پایان رسید. بین سال های ۱۳۶۰تا ۱۳88 تعداد ۱۶ واحد شامل 
ده واحد آاگ و شش واحد هیتاچی بنا به ضرورت هایی به شهرهای دیگر انتقال یافت. همچنین یک 
واحد هیتاچی به دلیل حادثه از مدار خارج شد. در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹8 تعداد شش واحد فیات به 
دلیل فرسودگی از رده خارج شد و در حال حاضر ۲۱ واحد توربین گازی با ظرفیت اسمی 7۵۴ 
مگاوات در حال بهره برداری است. با توجه به تنوع و تعداد توربین های نصب شده، این نیروگاه 
یکی از متنوع ترین نیروگاه های گازی جهان است و تولید بخشی از برق شبکه سراسری 

را بر عهده دارد.

 مهندس حمید بادرستانی- مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق ری

شرکت مدیریت تولید برق ری یکی از شرکت های برجسته و پیشرو در زمینه ی ارائه ی 
خدمات مهندسی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری انواع توربین های گازی است. ساختاراین 
شرکت با توجه به تعداد، تنوع و عمر باالی توربین های تحت بهره برداری در سالیان متمادی 
شکل گرفته، که از آن به عنوان دانشگاه توربین گاز در صنعت یاد می شود. این شرکت با 
بهره مندي از دانش، تجربه و تخصص باالی پرسنل خود و همچنین امکانات، تجهیزات و 
دستگاه های مخصوص کارگاهي و آزمایشگاهي توانسته است، طی حدود چهل سال از زمان 
نصب این نیروگاه، فعالیت های مربوط به بهره برداری، تعمیرات نگهداری روزانه ی حدود ۴۰ 
واحد توربین گاز در پنج تایپ متفاوت را اجرا و همچنین بیش از یک هزار فقره تعمیرات 
دوره ای شامل تعمیرات اساسی، بازدید قسمت های داغ و بازدید اتاق های احتراق را نیز انجام 
دهد که در نوع خود در داخل کشور و حتی در بین تمامی کشورهای دنیا بی نظیر است. 
یکی دیگر از تجربیات ارزشمند این شرکت، اجرای پروژه ی دمونتاژ، انتقال و نصب بیش 
از ده دستگاه  توربین های گاز است. خدمات و توانمندی های این مجموعه در قالب اجرای 

مشاوره و نظارت در سه بخش ارائه می شود که اهم آن به شرح ذیل است:
 

بخش مکانیک

 تعمیرات اساسي توربین و کمپرسور
 تعمیرات اساسي گیربکس هاي اصلي و فرعي

 االیمنت توربین و ژنراتور
 سرویس و تست والوهای سوخت 

 باالنس در محل انواع روتورها
 تعمیر و سرویس ترک کنورتور

 تعمیر و سرویس راچت و ترنینگیر
 فالشینگ و تصفیه فیزیکی روغن توربین 

 انجام عملیات بوروسکوپی 
 رنگ آمیزی تجهیزات توربین
 عایق کاری پوسته های توربین

آن  قطعـــات  و  نازل هـــای ســـوخت  انـــواع  تســـت  و  تعمیـــر، ســـرویس   
)TG۲۰ .MHI,W۲۵۱ .F۹ .F۶ .F۵ (

F۵ واحدهای فیات، آسکو )flow divider( تعمیر، سرویس و تست انواع مقسم های سوخت 
 تعمیر، سرویس و تست انواع پمپ های سوخت از نوع شیماتزو و روپر

 بازسازی و تراشکاری سیل های روغن )ژنراتور-توربین(
  جوشکاری و بازسازی اگزوز واحدها از جمله جوشکاری دیفیوزر، جوشکاری داخل اگزوز 

و سایلنسرها
 اجرای انواع پروژه های بهینه سازی

 نظارت و مشاوره در زمینه ی بازسازی و ساخت کلیه قطعات نیروگاهی
 نظارت و مشاوره در زمینه ی بازدیدهای دوره ای، مسیر داغ و اساسی )مکانیک، الکتریک، 

ابزاردقیق(
 دمونتاژ، انتقال و مونتاژ توربین های گاز

 بخش الکتریک
 دمونتاژ و مونتاژ ژنراتور

 نظارت بر تعمیرات و سرویس روتور و استاتور ژنراتور
 نظارت بر انجام تست های ژنراتور، ترانسفورماتور و الکتروموتور

PMG تعمیرات و سرویس 
 تعمیر، سرویس و تست انواع بریکر

 سرویس و تست برقگیر و خازن
CT و  PT تست ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان 

MCC سرویس و تست تابلوهای 
 سرویس و تست کلیه کنتاکتورها
 تست و تنظیم رله های حفاظتی

 تست و بازدید از ترانسفورمرهای قدرت
 تست، تصفیه فیزیکی و خشک کردن روغن ترانسفورماتور

 تعمیرات و سیم پیچی انواع الکتروموتورهاي واحد
 تست High pot  کابل های فشار قوی

 تعمیر، سرویس و تست جرقه زن و شعله بین
 سرویس و تنظیم سیستم AVR و تعمیر کارت های سیستم تحریک

 تعمیر و تست باتری شارژر و اینورتر
 نگهداری، تعمیر، سرویس و تست باتری ها

بخش ابزار دقیق
 تعمیر، نگهداری و رفع اشکال از انواع  سیستم کنترل شامل نسل های قدیمی پنوماتیک، 

DCS و PLC رله ای، الکترونیکی و نسل های جدید
 تست و کالیبراسیون تمامی تجهیزات ابزار دقیق

 تست و کالیبره کردن کارت های الکترونیکی سیستم کنترل به خصوص سیستم اسپید 
MELSEC و MEGAC، ترونیک

 تست و سرویس کلیه والوهای ابزار دقیق
 تعمیرات انواع کارت های الکترونیکی کنترل و سیستم تحریک

 ساخت انواع کارت های الکترونیکی سیستم های کنترل 
 نظارت واجرای انواع پروژه های بهینه  سازی

 پیاده سازی و اجرای سیستم سوخت دوم )گاز یا گازوئیل(
 مشاوره، نظارت و همکاری در تعویض و به روزرسانی سیستم های کنترل، حفاظت

 و مونیتورینگ
 راه اندازي و کامیشنینگ

سایر:
 برگزاری دوره های آموزشی در زمینه فعالیت های ذکر شده

IMS مشاوره و نظارت بر اجرای پیاده سازی سیستم های مدیریت 
 نظارت بر ساخت و بازسازی قطعات داغ توربین

یکی از بزرگترین افتخارات نیروگاه ری در سال های اخیر با وجود تحریم های ظالمانه توجه 
ویژه و اهتمام به ساخت داخل قطعات نیروگاهی مخصوصاً قطعات داغ توربین بوده است، 
و این مهم در سایه حمایت از تولید داخلی و اتکا به متخصصین توانمند در نیروگاه ری 

محقق شده است. 
ساخت بیش از ۱۲۵ نوع تجهیز مکانیکی، ابزار دقیق و الکترونیکی که در مجموع شامل 
حدود ۴۲ هزار قطعه نیروگاهی می شود و صرفه جویی انجام شده در این زمینه بیش از 
۵۰درصد است. قطعات ساخته شده در داخل قابل رقابت با نمونه های خارجی و در برخی 
موارد با کیفیت باالتر از نمونه خارجی است و بومی سازی تکنولوژی ساخت این قطعات 
برگ زرینی از افتخارات صنعت برق به ویژه شرکت مدیریت تولید برق ری به شمار می رود.

تمام تعمیرات اساسی و دوره ای واحدهای نیروگاه ری توسط متخصصان و پرسنل متعهد 
نیروگاه صورت می گیرد. نیروگاه ری با داشتن توربین های گازی متنوع و نیروهای متخصص 

و با دانش فنی باال جایگاه ویژه ای در بین نیروگاه های کشور دارد.

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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موفقیت در هیچ کاری حاصل نخواهد شد. وی افزود: اگر 
چه راه انتقال پیام رسانه است، اما باید روش های استفاده 
درست و منطقی از انرژی برق توسط کارشناسان با تجربه 
رادیویی،  تلویزیونی،  و خوش بیان در بخش های مختلف؛ 
خبری و فضای مجازی به مردم آموزش داده شود، تا انتظار 
داشته  را  برق  انرژی  مدیریت مصرف  در  مردم  مشارکت 

باشیم.
با  را  امسال  داغ  تابستان  بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  وی 
موفقیت پشت سر بگذاریم، انتظار داریم کارشناسان صنعت 
برق در اجرای برنامه  های مدیریت مصرف برق ارتباطات 
تنگاتنک و نزدیک تری را با مجموعه صدا و سیمای مرکز 
گیالن داشته باشند. مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیالن 
گفت: تکرار پیام ها و برنامه ها برای ملکه ذهن شدن یک 
رفتار بسیار موثر است و برای نهادینه کردن رفتار درست 
و منطقی باید تکرار در پیام های مدیریت مصرف را از یاد 

نبریم و بر روی آن تمرکز ویژه داشته باشیم.

نقش جادویی و بسیار قدرتمندی در نهادینه کردن رفتار 
درست در تمامی حوزه ها و البته صنعت برق دارد. رسانه 
ملی می تواند با تمرکز بر روی استفاده مدبرانه و بخردانه از 
انرژی برق، بازوان قدرتمند صنعت برق گیالن برای عبور 

موفق از تابستان سال جاری باشد.
وی افزود: رطوبت باال و شرجی بودن هوای استان گیالن 
شرایط منحصر به فردی را برای استان ایجاد کرده است. 
به گونه ای که دمای احساسی در استان بسیار بیشتر از 
دمای واقعی و رسمی است و تحمل گرما در این شرایط 
بسیار سخت و دشوار است و در نتیجه شاهد رشد مضاعف 

مصرف انرژی برق در استان هستیم.
محمدباقر باقرزاده مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیالن 
در این نشست گفت: رسانه ملی یار و یاور صنعت برق 
گیالن برای همراهی و همکاری مردم در زمینه استفاده 
بهینه از انرژی برق است. مشارکت مردمی و همراهی شان 
سرآغاز انجام هر کاری است و بدون حضور پرشور مردم، 

روابط  دفاتر  مدیران  و  عامل  مدیران  صمیمی  نشست 
عمومی شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشان، شرکت 
تولید نیروی برق لوشان و شرکت برق منطقه ای گیالن با 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیالن و مسئوالن ارشد این 

سازمان در صدا و سیمای مرکز گیالن برگزار شد.
دمای  افزایش  گفت:  نشست  این  در  داراب زاده  بهمن 
میانگین کشوری، کم بارشی و خشکسالی، کاهش ذخایر 
آبی و کاهش تولید برق آبی و استفاده زود هنگام کشاورزان 
از چاه های آب، همه و همه دست به دست هم داده اند و 

شرایط حساس و ویژه ای را از نظر انرژی برق رقم زده اند.
بازه  که  مصرف  پیک  ایام  در  دنیا  جای  همه  افزود:  وی 
بسیار کوتاهی است بر روی استفاده بهینه از انرژی برق 
بار،  بودن دوره زمانی پیک  تاکید می شود چرا که کوتاه 
سرمایه گذاری های کالن و هنگفت برای احداث نیروگاه های 

جدید را توجیه ناپذیر می کند.
داراب زاده با مهم عنوان کردن رسانه ملی گفت: رسانه ملی 

رسانه ملی، رسانه ملی، بازوان قدرتمند صنعت برق استبازوان قدرتمند صنعت برق است
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن عنوان کرد:مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن عنوان کرد:

برق منطقـه ای 

مهندس علی خلجی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
سرفصل های  برقاب،  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  زنجان، 
شش گانه برنامه های اجرا شده در حیطه مدیریت شرکت برق 

منطقه ای زنجان را این چنین تشریح نمود:
 ۱- اجراي پروژه هاي طرح انتقال )طرح هاي توسعه شبکه(

۲- اجراي پروژه هاي طرح بهینه سازي ) شبکه هاي فرسوده(
)ERP( ۳- اجراي پروژه هاي مدیریت یکپارچه سازماني

۴- اجراي مدیریت پروژه سازماني در سطح شرکت
۵- اجراي پروژه مدیریت مسیر شغلي و جانشین پروري

۶- برنامه ریزي براي اجراي پروژه کارسنجي
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در ادامه به تعداد و 
انواع  نیروگاه های موجود در استان زنجان و میزان تولید 
انرژی آنها هم اشاره نمود. و گفت: نیروگاه های موجود حوزه 
عملکرد شرکت برق منطقه ای زنجان در پایان اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۰ شامل: یک نیروگاه گازی به قدرت ۶۴8 مگاوات، 
سه مورد نیروگاه بادی مجموعاً به قدرت ۱۶۳/7۲ مگاوات ، 
۲7 مورد نیروگاه مقیاس کوچک مجموعاً به قدرت ۱۳۹/۴۳۵ 
مگاوات ، چهار مورد نیروگاه خورشیدی مجموعاً به قدرت 

۱۰/۱ مگاوات است. 
درکل، نیروگاه های حوزه شرکت برق منطقه ای زنجان ۳۵ 

مورد مجموعاٌ به قدرت ۹۶۱/۲۵۵ مگاوات است.
تولید نیروگاه های مذکور در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳،7۹۰،۴۵۰ 
مگاوات ساعت است.  سهم هریک از نیروگاه ها از تولید مذکور 
نیروگاه هاي    %۱۲/۴، گازی  نیروگاه  ترتیب: %7۶/7   به 
مقیاس کوچک ، ۱۰/۴% نیروگاه هاي بادي و ۰/۴%  نیروگـاه 

خـورشیدي مي باشد .
همچنین در دوماهه اول سال ۱۴۰۰  تولید نیروگاه های حوزه 

عملکرد شرکت به میزان ۶۲۰۲۴۶ مگاوات ساعت می باشد.
مهندس خلجی درخصوص شبکه های انتقال و حجم خطوط 
انتقال و ظرفیت پست ها اظهار داشت: انرژي تولید شده 
در نیروگاه ها از طریق خطوط انتقال و فوق توزیع به مبادي 
شبکه هاي توزیع منتقل و در نهایت از طریق شبکه هاي 
توزیع به مصرف کننده نهایي تحویل مي شود. شبکه انتقال و 
فوق توزیع شرکت برق منطقه اي زنجان شامل ولتاژهاي ۴۰۰ 

و۲۳۰ و۶۳ کیلوولت است.

تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع در 
حوزه شرکت برق منطقه ای زنجان در پایان 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شامل:  ۱۰۹ پست 
انتقال و فوق توزیع، ۲۰۱دستگاه ترانسفورماتور 
مجموعاً به ظرفیت  ۱۰۶۰۲ مگاولت آمپر و ۴8۴۳/۶ 

کیلومتر مدار خط انتقال و فوق توزیع موجود است.
وی با اشاره به محدودیت تامین برق در سال جاری، اقدامات 
شرکت برق منطقه ای زنجان در زمینه گذر از پیک تابستان و 
نیز مدیریت مصرف در دو بخش صنایع و بخش ساختمان های 

اداری و پست ها را  به شرح ذیل بیان نمود:
با توجه به میزان سقف پیک بار اعالم شده توسط شرکت توانیر،  
برنامه مدیریت بار روزانه برای صنایع تهیه و به مشترکین اعالم 
می شود. در این برنامه سعی شده است با انتقال بار ساعت پیک 
) ۱8-۱۲ ( به ساعت عادی و یا کم باری آسیبی به میزان تولید 
صنایع وارد نشود، به عبارتی میزان مصرف انرژی تغییر نکرده 
اما مدیریت بار انجام می پذیرد. در تهیه برنامه مدیریت بار 
روزانه صنایع، یک روز قبل با صنایع هماهنگی به عمل آمده و 
با توجه به نیاز صنایع، برنامه ارائه می شود.  همچنین در زمینه 

مدیریت بار مراجعه حضوری به صنایع انجام می شود.
در همین رابطه نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام می شود که در 
سال جاری تعداد تفاهم نامه اوج بار ۱۱ مورد،  تفاهم نامه برنامه 
تعمیرات و تعطیالت ۱۱ مورد و تفاهم نامه طرح ذخیره دو 

مورد انجام شده است. 
مهندس خلجی در ادامه به تشریح  اقدامات انجام شده در 
خصوص مدیریت مصرف در بخش ساختمان های اداری و 
پست ها پرداخت و گفت: در ساختمان های اداری در ساعات 
پیک از ژنراتور برای تامین برق استفاده می شود به نحوی که 
۵۰درصد مصرف انرژی نسبت به سایر ماه ها کاهش یافته 
است. برای این منظور روشنایی محوطه اتاق ها و راهروها یک 
در میان شده و کولرهای گازی و آبی نیز خاموش می شود. در 
پست ها روشنایی محوطه یک در میان شده و از کولر گازی در 
ساعات پیک استفاده نمی شود. ممیزی انرژی ساختمان اداری 
و ساختمان دیسپاچینگ انجام می پذیرد. و از ساعت فرمان 

نجومی برای کنترل روشنایی استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت درخصوص توانمند سازی  نیروی انسانی 
شاغل اظهار داشت: امروزه آموزش کارکنان جزء محورهای 
اصلی توسعه هر سازمانی به شمار می رود و روز به روز براهمیت 
آن افزوده می شود . در سال ۱۳۹۹ سرانه عملکرد آموزشی  این  
شرکت برای مدیران، ۹۰ ساعت و برای کارکنان، ۶۰ ساعت 
بوده است،  این رقم بیان گر افزایش عملکرد آموزش بیش از 

۳۰درصدی برای مدیران و ۵۰درصدی برای کارکنان، نسبت 
به حداقل ساعت آموزشی مصوب دولت است. 

نیازسنجی آموزشی به صورت مشارکتی و با کمک مدیران و 
همکاران تمامی واحدهای شرکت صورت می گیرد که این امر 
تعهد کارکنان را در مشارکت کل فرآیند آموزش افزایش داده 
است. در نظرسنجی فراگیر، در رابطه با اثر بخشی دوره های 
درحد  شرکت  این  دوره های  از 7۰درصد  بیش  آموزشی، 
مطلوبیت باالیی گزارش شده است. همکاران آموزش کلیه 
فرآیند را پایش و نتیجه را هر شش ماه به مدیریت ارشد سازمان 

و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارش  می دهند. 
مهندس خلجی ادامه داد: نگاه شرکت ما به امر آموزش از 
زمان شیوع بیماری کرونا نیز نگاه مثبتی بوده است.  چرا که 
در زمان اندکی این تهدید را به فرصت تبدیل کرده ایم. انشاهلل 
با اتمام کرونا، با توجه به ایجاد زیرساخت های الزم  همچنان به 
دنبال تداوم  آموزش های آنالین خواهیم بود. شایان ذکر است 
که شرکت برق منطقه ای زنجان برای چندین سال پیاپی در 
ارزیابی  های ساالنه شهید رجایی در امر آموزش نمره کامل 
آموزش را کسب کرده، به نحوی که شرکت ها و سازمان های 
استان و استان های همجوار از تجارب  همکاران این شرکت در 

ارتقای سطح آموزشی  استفاده می کنند. 
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تقدیر از خیرین در حوزه های آب و انرژی، معرفی طرح های اجرا شده با مشارکت مردم 
در رسانه ها و یا در قالب بروشور و آگهی تلویزیونی و رادیویی، معرفی تجربیات موفق 
مشارکت مردم در رسانه ها و انتشار همگانی این تجربیات به ویژه در فضای مجازی از 

جمله فعالیت هایی است که در روز پنجم تیر ماه انجام شد. 
رمضانی افزود: ششمین روز از هفته صرفه جویی مدیریت مصرف آب و برق، غذا، منابع 
طبیعی و حفظ محیط زیست نام گذاری شده بود و با انجام اموری از جمله برپایی 
ایستگاه های اطالع رسانی و پخش پیام های هشداردهنده در سطح شهرها و روستاها 
و برگزاری میزگرد تلویزیونی با حضور مسئوالن استان، سازمان حفاظت محیط زیست 
و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان و... به نوعی به تشریح نقش آب و انرژی در 
امنیت غذایی، تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع و ضرورت حفظ 

محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن بشری پرداخته شد. 
و آخرین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق نیز به اقتصاد و حقوق شهروندی 
اختصاص یافت و اطالع رسانی در خصوص قیمت آب، برق و قیمت تمام شده آنها در 

مقایسه با سایر کشورها، ارزش اقتصادی آب و برق برای مردم تشریح شد. 
رمضانی در این زمینه نیز با بیان اینکه نصب و انتشار پیام های مرتبط در اماکن عمومی 
از جمله فعالیت هایی است که در روز هفتم انجام شد، گفت: در این روز با برگزاری 
میزگردهای رسانه ای و تهیه و انتشار اینفوگرافی و موشن گرافی در فضای مجازی 
و فضای عمومی به تشریح نقش و ارزش اقتصادی کاهش مصرف در حفظ منابع و 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست، لزوم رعایت قانون از سوی همگان، اطالع رسانی 
در خصوص انواع جرایم و تخلفات در بخش آب و برق و تشریح و تدوین راه کارهای رفع 

موانع حقوقی و قانونی در اجرای طرح های آب، فاضالب و انرژی پرداختیم.  
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان در ادامه ضمن توصیه مشترکین 
این شرکت به مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق گفت: سرویس به موقع تجهیزات 
سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی، نصب سایبان روی کولرها به منظور 
جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب، استفاده بهینه و حداکثری از روشنایی طبیعی 
در روز، تنظیم ترموستات کولر در دمای آسایش )۲۵ درجه( و استفاده از وسایل برقی با 

برچسب انرژی A از جمله مواردی است که نقش بسزایی در کاهش مصرف برق دارد. 
رمضانی همچنین تأکید کرد: عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف و 
به کارگیری آن در ساعات اولیه صبح عالوه بر کاهش هزینه برق مصرفی، باعث پایداری 

شبکه های برق می شود.

با فرارسیدن روزهای گرم سال در فصل تابستان، صرفه جویی 
و مدیریت مصرف آب و انرژی اهمیت بسیاری پیدا می کند. 
از همین رو سال هاست که یکم تا هفتم تیرماه هر سال، هفته 
صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. اما با توجه به 
اینکه امسال دمای هوا زودتر از معمول به گرمای تابستان نزدیک 
شده، صرفه جویی در مصرف برق نیز مورد توجه جدی قرار گرفته، 
به همین دلیل در سال جاری به منظور لزوم صرفه جویی در 
مصرف این انرژی، هفته اول تابستان با نام هفته صرفه جویی در 

آب و برق نام گذاری شده است. 
در همین راستا امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان ضمن توصیه مشترکین توزیع برق استان به 
مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق، به بیان دستورالعمل های 

اجرایی هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق پرداخت.
 وی با اشاره به اینکه اولین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب 
و برق، مدیریت مصرف آب، برق و خانواده نام گذاری شده، اظهار 
کرد: مهم ترین هدف از اختصاص دادن نام اولین روز این هفته 
به خانواده، فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده ها در مدیریت 

مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف بوده است.
امیر رمضانی تقدیر از مشترکان کم مصرف خانگی و کشاورزی 
آب و برق و معرفی آنها به رسانه ها، دعوت از کودکان، نوجوانان و 
جوانان در امر ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در قالب برنامه های 
ویژه کودکان و نوجوانان در صداوسیما و همچنین نصب پیام های 
هشداردهنده و آگاهی بخش در  مراکز  رفت وآمد مردم با موضوع 
صرفه جویی در مصرف را از جمله فعالیت های روز نخست این 

هفته نام برد.   
وی با بیان اینکه دومین روز از هفته مدیریت مصرف آب و برق به 

افکار عمومی و رسانه اختصاص یافته، افزود: استفاده گسترده تر از 
ظرفیت وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به منظور 
افزایش آگاهی عمومی و باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان 
آب و برق نسبت به محدودیت منابع و تشریح محدودیت ها 
و معضالت کشور در خصوص میزان دسترسی به آب و برق و 
ضرورت بسیج همگانی برای بهره گیری از فناوری و تجهیزات 

کاهنده و بهینه ساز مصرف از جمله اهداف این روز است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان برگزاری 
جلسه هماهنگی مشترک در قالب شورای انسجام بخشی استان 
با مدیران شبکه های استانی را از جمله فعالیت هایی شمرد که در 
روز دوم تیرماه از سوی این شرکت انجام شد و گفت: این جلسه 
به منظور سیاست گذاری در زمینه نحوه تولید و پخش برنامه های 
مرتبط با مدیریت بهینه مصرف آب با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ویروس کرونا برگزار شد. وی در ادامه افزود: البته در این 
روز آمار و  اطالعات وضعیت منابع آب و برق نیز به رسانه ها ارسال 

شد.
مدیریت مصرف آب و برق، صنعت، سازمان های عمومی و 
مؤسسات خصوصی، عنوان سومین روز از این هفته است که 
به گفته رمضانی، تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده 
مصرف در توسعه فناوری های کاهنده مصارف آب و انرژی، 
تشریح ضرورت توسعه صنایع و بهره برداری از معادن متناسب با 
ظرفیت های منابع آبی و انرژی کشور و تبیین نقش سازمان ها 
و مؤسسات در اعمال رویه های صحیح مصرف آب و انرژی در 
تأسیسات و ساختمان و... مهم ترین اهدافی است که در این روز 

دنبال شد.  
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار 

کرد: شرکت توزیع برق استان برای رسیدن به اهداف نامبرده، 
فعالیت هایی از جمله معرفی تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده 
مصرف انرژی و ارائه محصوالت تولیدی آنها، تقدیر از صنایع، 
سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که به طور مؤثر مصارف 
خود را کاهش داده اند و ارسال اطالعات مفید و کاربردی درمورد 
شیوه های بهره وری مناسب در مصرف انرژی به صنایع را انجام 

داده است.  
وی در ادامه افزود: در روز چهارم یعنی روز مدیریت مصرف آب 
و برق و آموزه های دینی  نیز با انجام فعالیت  هایی نظیر گنجاندن 
مفاهیم مرتبط با مصرف بهینه انرژی در برنامه های مذهبی 
رسانه های جمعی و اطالع رسانی درمورد فرهنگ لزوم پرهیز 
از اسراف در قالب مفاهیم دینی در تبلیغات محیطی، اهدافی 
همچون تبیین اهمیت صحیح مصرف کردن و پرهیز از اسراف 
از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه های صحیح مصرف با اتکا به 

تعالیم دینی مدنظر بوده است. 
رمضانی با بیان اینکه تشویق و ترغیب دستگاه های خدمات رسانی 
شهری و روستایی به کاهش مصارف آب و انرژی یکی از اهداف 
اختصاص پنجمین روز هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق 
به خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی 
و خیرین بود، ادامه داد: تشویق و ترغیب مردم و خیرین برای 
سرمایه گذاری به منظور توسعه و بهبود زیرساخت های تولید 
و انتقال و توزیع آب و انرژی و جلب مشارکت صنایع و صاحبان 
منابع مالی در انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه آب و انرژی با 

اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر اهداف این روز بود. 
برگزاری نشست های مشترک با مسئولین خدمات شهری و 
روستایی و ترغیب آنان برای کاهش مصارف آب و برق، معرفی و 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح کرد:مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح کرد:

گزارش اقدامـات و برنامه هـای اجـرا شده گزارش اقدامـات و برنامه هـای اجـرا شده 
طی هفتـه صرفه جـویی در مصـرف آب و برقطی هفتـه صرفه جـویی در مصـرف آب و برق

امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان
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مربوط انجام داده و جبران بیش از ۱۱۰ مگا وات سهمیه 
تکلیفی توانیر را برنامه ریزی نموده است، بر اساس این 
اقدامات و از طریق اجرای طرح های پاسخگویی بار و 
مصوبه اخیر هیات محترم وزیران، مشترکین باالی سه 
مگا وات ملزم به کاهش بار حداقل ۶۰ درصدی از ۱۵ 
خرداد لغایت آخر مرداد ماه از ساعات ۱۲ لغایت ۲۱ 
می باشند، همچنین سایر مشترکین صنعتی )زیر سه 
مگا وات ( نسبت به تعطیلی واحد خود به مدت یک 
روز در هفته مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط 
شرکت از ساعت ۹ صبح لغایت ۲۲ اقدام می نمایند. 
قطع برق پمپ آب مشترکین کشاورزی از ۱۵ خرداد 
لغایت ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۱۲ لغایت۱7 برنامه 
ریزی شده است. ادارات و صنایع موظف به بکارگیری 
مولدهای اضطراری برق از ساعت ۱۰ صبح می باشند، 
استفاده از کولر های گازی و چیلر در ادارات دولتی 
و غیر دولتی به ویژه بانک ها ممنوع اعالم شده و 
ملزم هستند در صورت استفاده از کولر آبی از دور 
کند آن استفاده نمایند، جایگاه های سوخت گیری 
گاز طبیعی)CNG( نیز ملزم شده اند نسبت به قطع  
بار در ساعات ۱۲ الی ۱۴ یا ۱۴ الی ۱۶ اقدام نمایند. 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز با هماهنگی استانداری 
آذربایجان شرقی نسبت به تشکیل تیم های ارزیابی 
و پایش مصرف ادارات اقدام نموده است و در صورت 

عدم رعایت الگوی مصرف از سوی ادارات نسبت به 
قطع برق ادارات با اطالع رسانی قبلی اقدام می نماید. 
مطابق مصوبه ها و بخشنامه ها، پایش مصرف صنایع 
ادارات و جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی  و 
بازدید  نیز  و  کنتورها  اطالعات  بررسی  طریق  از 
اکیپ  از طریق  و مستمر  به صورت منظم  میدانی 
های سازمان دهی شده در حال انجام است و قطع 
 / ادارات  کشاورزی،  مشترکینی)صنعتی،  کلیه  برق 
بانک ها،  CNGها( که نسبت به کاهش بار تکلیفی 
اقدام نمی نمایند الزم االجراست و همچنین شناسائی 
و جمع آوری ماینرهای غیر مجاز با همکاری صمیمانه 
همشهریان گرامی و پرسنل خدوم نیروی انتظامی در 

سطح بهره برداری شرکت انجام می گیرد.
رسانی  اطالع  به  توجه  با  و  اقدامات  این  وجود  با 
وضعیت تامین برق، از طرق مختلف، صدا و سیما، 
جراید، روزنامه های محلی و ملی و ...  متاسفانه شاهد 
افزایش  شدید مصرف برق در بخش های مرکزی و 

فیدرهای خانگی کالنشهر تبریز هستیم. 
با پیگیری و اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز، بیش از ۹۰ درصد مشترکین 
پاسخگویی  ریزی  برنامه  مشمول  که  شرکت  این 
تابستان ۱۴۰۰  پیک  از  باشند، جهت گذر  بار می 

همکاری کرده اند.

 همکاری  همکاری 9090 درصد مشترکین مشمول برنامه های درصد مشترکین مشمول برنامه های
پاسخگویی بار با برق تبریزپاسخگویی بار با برق تبریز

سال ۱۴۰۰ با دو پدیده   طبیعی یعنی گرمای زودرس 
و خشکسالی و همچنین دو پدیده  اقتصادی یعنی 
رشد قابل توجه مصرف صنایع بزرگ و دیگری افزایش 
سهم استخراج رمز ارزها، روبه رو شده است. افزایش 
بیش از ۵ درجه ای دمای هوا سبب آغاز به کار زود 
هنگام کولرها و وسایل سرمایشی شده است؛ به ازای 
هر یک درجه افزایش دمای هوا حدود هزار و پانصد 
مگاوات مصرف برق در کشور افزایش می یابد و این 
عدد در کالنشهر تبریز به میزان ۶۰ مگا وات می رسد. 
امسال کم آبی، خشکسالی و گرما رکورد دار نیم قرن 

اخیر است .
در مقایسه مصرف دوهفته آخر خرداد سالجاری با 
مشابه سال قبل، رشد مصرف ۲۰ درصد تا ۶8 درصد 
در مناطق مختلف حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز مشاهده می شود و این مساله حاکی از 
آنست که هنوز بخشی از مشترکین دستورالعمل های 
مدیریت مصرف را به صورت کامل رعایت نمی کنند. 
و  مصرف  الگوی  رعایت  عدم  و  توجه  عدم  این  و 
راهکارهای مدیریت مصرف با قطعی های حفاظتی و یا 
بعضاً با اعمال مدیریت بار اضطراری در روزهای پیش 

رو، توام خواهد شد. 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز در راستای مدیریت 
مصرف برق،  هماهنگی های الزم را با سازمان های 

فروش بیش از 70 مگاوات برق برای تامین برق مشترکان استان 
اردبیل از ابتدای سال جاری تا کنون

فروش بیش از 70 مگاوات برق برای تامین برق مشترکان استان 
اردبیل از ابتدای سال جاری تا کنون

راهکارهای مدیریت مصرف برق می تواند نقش قابل توجهی در صرفه جویی برق داشته باشد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل در جلسه شورای اداری استان به ارائه 
گزارش پیک بار و برنامه های این شرکت در سال 
۱۴۰۰ پرداخت و از فروش بیش از 7۰مگاوات 
برق برای تامین برق مشترکان جدید استان اعم 
از صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری در سال 
جاری خبر داد. در جلسه شورای اداری استان که به 
ریاست استاندار اردبیل و با حضور نماینده مجلس 
شورای اسالمی اردبیل و مدیران سازمان ها و ادارات 
برگزار شد؛ حسین قدیمی به ارائه گزارش مدیریت 
پیک بار شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
پرداخته و گفت: نزدیک به ۵8۰ هزار مشترک 

برق در استان وجود دارد که 8۱درصد این مشترکان در بخش خانگی است.
قدیمی با اشاره به رشد ۱۹درصدی مصرف برق در استان نسبت به سال گذشته افزود: کاهش 
نزوالت آسمانی و افزایش میانگین دما باعث کاهش حجم آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه های 

برق آبی کشور ، باعث از دست رفتن سه تا چهارهزار مگاوات برق تولیدی شده است.
این مقام مسئول استانی اظهار داشت: متاسفانه استخراج رمز ارزهای غیرمجاز در کشور افزایش 

پیدا کرده و بیان کرد: توان مصرفی یک دستگاه 
ماینر دو تا سه کیلوواتی، معادل مصرف برق ۳۵ 
پنکه، ۱۵ یخچال فریزر، پنج کولر آبی یا یک کولر 

گازی است.
وی افزود: در حال حاضر میزان انرژی مورد نیاز برای 
استخراج یک واحد بیت کوین بیش از ۳۰۰ مگاوات 
ساعت است که این عدد معادل مصرف برق ۱۰۰ 

سال یک خانه معمولی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
در ادامه به اقدامات انجام شده در راستای کنترل 
پیک بار در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: برگزاری 
جلسات متعدد با مسئوالن استانی، تعدیل 
روشنایی معابر، برگزاری دو اقدام فراگیر در سال جاری، کشف ۱۲۹ مرکز استخراج رمز ارز غیر 
مجاز و تغییر ساعات کار اداری در شهرهای شمالی استان از جمله اقدامات مدیریت پیک بار در 
سال ۱۴۰۰ است. حسین قدیمی با بیان اینکه هشت پروژه ی فوق توزیع و انتقال در استان اردبیل 
در حال اقدام است، گفت: هفت پروژه قابل افتتاح شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با اعتباری 

بالغ بر ۳۰۵۰ میلیارد ریال در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، ضمن 
عذرخواهی از مردم استان در خصوص قطعی برق در خردادماه 
گفت: از آنجایی که شبکه تولید برق یک شبکه به هم پیوسته 
و مرتبط است، برخی  از محدودیت ها در بخش تولید منجر به 

مدیریت اضطراری بار در استان و کشور شده است.
قدیمی گفت: به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف در 
تمام بخش های مصرف و هم چنین کاهش نزوالت آسمانی و 
کاهش میزان تولید نیروگاه های برق آبی کشور، خاموشی های 
پراکنده را روز یکم خرداد در برخی مناطق استان شاهد 
بودیم و از روز دوم خرداد برنامه های مدیریت اضطراری بار 
در سایت شرکت توزیع برق استان، خبرگزاری ها و کانال 
شرکت توزیع برق و کانال های پر مخاطب استان در اختیار 
اطالع هم استانی های عزیز قرارگرفته تا برنامه ریزی های الزم 

را انجام دهند.

 وی افزود: باتوجه به بارش های امسال ذخیره آب نیروگاه های 
برق آبی با کاهش ۳۴درصدی همراه بوده است که این نیز یکی 

از عوامل خاموشی است .
مدیر عامل توزیع برق استان عامل دیگر خاموشی های اخیر 
را وجود ماینر ها یا دستگاه های رمز ارز دیجیتال عنوان کرد و 
خواستار همکاری مردم در شناسایی این مراکز غیر مجاز شد .

قدیمی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی مصرف برق کشور در 
مقایسه با سال گذشته، گفت: افزایش یک درجه ای متوسط 
دما در کشور حدود ۱۰۰۰مگاوات به بار سراسری می افزاید و 
این افزایش دما باعث بروز خشک سالی در کشور شده و موجب 

شده پمپ های کشاورزی زودتر وارد مدار شوند.
در ادامه حسین قدیمی با اشاره به لزوم صرفه جویی در ادارات 
اظهار داشت: کلیه مسوالن دستگاه های اجرایی استان 
موظفند کاهش ۵۰درصدی مصرف انرژی از ساعت ۱۱ لغایت 

پایان وقت اداری و کاهش ۹۰درصدی در غیر ساعات اداری 
را در دستور کار خود قرار دهند و از آماده به کار بودن دیزل 

ژنراتورهای ادارات خود اطمینان یابند .
قدیمی به تشریح طرح تشویقی برق امید پرداخته و گفت: 
مشترکان خانگی که برق مصرفی خود را به کمتر از ۱۰۰ 
کیلووات ساعت برسانند و در شهرهای شمالی استان که 
جزو شهرهای گرمسیری محسوب می شوند به کمتر از ۱۵۰ 
کیلووات ساعت برسانند، مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی 
خواهند شد و همچنین هزینه برق مشترکان پر مصرف 

۱۶درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در پایان در خصوص راه کارهای مدیریت مصرف برق 
افزود: خاموش کردن یک المپ توسط هر یک از مشترکین 
برق حداقل باعث کاهش مصرف به اندازه یک نیروگاه بزرگ 

۱۲۰۰ مگاواتی خواهد شد. 

راهکارهای مدیریت مصرف برق می تواند نقش قابل توجهی در صرفه جویی برق داشته باشد
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مدیرعامل شرکت توزیع بـرق اصفهـان اعالم کـرد:

مدیریت مصرف، تنها راه عبور از بحران 
پیک تابستان است

صـرفه جـویی آب و بـرق
دو صد گفته چون نیم کردار نیست

مهندس حمیدرضـا پیرپیران مدیرعامل شـرکت توزیع 
بـرق اصفهـان تنهـا راه برون رفـت از مدیریـت اضطـراری 
بـار )خاموشـی( را مدیریـت مصـرف عنـوان کـرد و گفـت 
مدیریت مصـرف به عنـوان نیروگاه هـای مجـازی می تواند 
برقـی پایدار را بـدون تحمیـل هزینه های گـزاف به صنعت 

برق، بـه مـردم ارائـه دهد.
وی در هفتـه صرفه جویـی در آب و بـرق عنـوان کـرد: بـا 
فـرا رسـیدن فصـل تابسـتان و گرمای هـوا شـاهد افزایش 
چشـمگیر میـزان مصـرف بـرق هسـتیم کـه بـا توجـه به 
محدودیـت منابـع انـرژی از یـک سـو و کاهـش میـزان 
بارندگی هـا از سـوی دیگـر بایـد بـرای ذخیـره انـرژی از 
مصـرف زیـاد پیشـگیری و جلـوی خاموشـی بـرق را بـا 

مدیریـت مصـرف بگیریـم. 
وی تاکیـد کـرد: الگـوی مصـرف بـرق در ماه  هـای گـرم 
)خـرداد تـا شـهریور( ۳۰۰ کیلـووات سـاعت و در دیگـر 
ماه هـا ۲۰۰ کیلووات سـاعت اسـت و مشـترکان پرمصرف 
کسـانی هسـتند کـه بیـش از اسـتاندارد تعریف شـده برق 

می کننـد.  مصـرف 
وی بـا بیـان اینکـه هـر مـاه وضعیـت میـزان مصـرف برق 
بـه مشـترکان در قالـب پیامـک اعـالم می شـود گفـت: 
مشـترکان پرمصرف عـالوه بـر هزینه هفت درصـد مصوب 
هـر سـال ۱۶درصـد نیـز بابـت افزایـش مصـرف بـرق باید 

پرداخـت کننـد. 
وی تصریـح کرد: نقشـه عملکـرد توزیع بـه صـورت روزانه 
بررسـی و افراد کم مصرف وضعیت سـبز، عـدول کنندگان 
مصـرف تـا سـه درصد وضعیـت زرد و بقیه بسـته به سـهم 
تعریـف شـده در صـورت عـدول از مصـرف تعییـن شـده، 

برق شـان قطـع می شـود. پیرپیـران خاطـر 
نشـان کرد: برنامه هـای جامعی از طـرف وزارت 
نیـرو بـه شـرکت های توزیع ابالغ شـده اسـت و 
ایـن برنامه هـا بـا تکیه بـر تجربه هـای ارزشـمند 
سال های گذشـته بوده است و شـامل برنامه ذخیره 
عملیاتی بـرای تمام مشـترکین، جابجایـی تعطیالت 
هفتگـی از روز جمعـه بـه یکـی از روزهـای کاری هفتـه 
برای مشـترکین صنعتی و دیماندی، اسـتفاده از مولدهای 
خـود تامین، کاهش بـار برنامه ریزی شـده عمومی و سـایر 
مصـارف در سـاعات اوج بـار، انجـام تعطیـالت و تعمیرات 
سـالیانه و ....در سـال ۱۴۰۰ بـوده اسـت.  وی عنـوان کرد: 
اسـتفاده مطلوب و موثر از انرژی و منابع مسـتلزم همکاری 
همه اعضـای جامعـه اسـت. وی به سـهمیه کاهـش پیک 
در اصفهـان اشـاره کـرد و گفـت: وزارت نیـرو بـرای تمـام 
شـرکت ها از جمله شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان 
در تعرفه هـای مختلـف میـزان مشـخص نمـوده اسـت به 
طـوری کـه در تعرفـه کشـاورزی، ۲۵ مـگاوات، صنعتـی 
۶۹/۵ مـگاوات، اداری و سـی ان جـی ۱۰ مـگاوات، تجاری 
۳ مـگاوات، دیـزل ژنراتورهـا ۱۰ مـگاوات و فن آوری هـای 
کننده هـا ۳۳  تجمیـع  و  مـگاوات   ۰/۵)IOT( جدیـد 

مـگاوات عنـوان کـرده اسـت.  پیرپیـران تاکیـد کـرد: 
۳8درصـد مشـترکین اصفهـان پرمصـرف هسـتند و بایـد 

نسـبت به اصـالح الگـوی مصـرف اقـدام کنند 
وی خاطـر نشـان کرد: اگـر مشـترکین در ماه گـرم کمتر از 
۱۰۰ کیلو وات سـاعت و بقیـه ماه ها تا 8۰ کیلووات سـاعت 
مصـرف کنند، شـامل تخفیـف ۱۰۰درصدی بـرق خواهند 

. شد
ایـن مقام مسـئول  بـه شـهروندان توصیـه کـرد: در هنگام 
سـرویس کولرهـای خـود دقـت الزم را داشـته باشـند کـه 
دچـار بـرق گرفتگـی نشـوند و همچنیـن از دور کنـد کولر 
اسـتفاده کننـد چـرا کـه دور تنـد  کولر مصـرف بـرق را دو 
برابـر می کنـد و درجـه آسـایش کولرهـای گازی ۲۴ تا ۲۶ 

درجـه اسـت.
وی ابراز داشـت: برای داشـتن برقی پایـدار و مطمئن تالش 
همه جانبـه الزم اسـت و تنها مربوط بـه یک گروه و دسـته 
نیسـت بلکه مـردم در هـر جایگاه و هر شـغلی که هسـتند 

می تواننـد مدیریـت بهینه مصرف داشـته باشـند. 
وی در پایـان از همشـهریان اصفهانـی خواسـت کـه توجه 
ویـژه ای بـه سـاعات پیک کـه از سـاعت ۱۲ تـا ۱8 داشـته 
باشـند و حتی المقدور از وسـایل پر مصرف اسـتفاده نکنند. 

برتری شرکت توزیع برق اصفهان در شانزدهمین برتری شرکت توزیع برق اصفهان در شانزدهمین 
جشنواره روابط عمومی هاجشنواره روابط عمومی ها

شرکت توزیع برق اصفهان در شانزدهمین جشنواره روابط 
عمومی های استان اصفهان موفق شد تندیس و رتبه عالی 
و برتر را در هفت رشته روابط عمومی دیجیتال، ارتباطات 
اثربخشی،  ارزیابی  و  برنامه ریزی  محتواسازی،  رسانه ای، 
تحقیق و پژوهش، اطالع یابی و افکارسنجی و رویدادپردازی 

را کسب کند.
در این آیین که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی 
سازمان ها و شرکت ها برگزار شد، عباس رضایی استاندار 
سازمان ها  در  عمومی  روابط  برجسته  نقش  به  اصفهان 

اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی روشنگری، 
شفاف سازی و جلب اعتماد مخاطب است.

وی افزود: دست اندرکاران روابط عمومی باید قدر جایگاه و 
نقش واالی خود را بدانند و با تولید محتوای غنی و صداقت در 

اطالع رسانی در جامعه امید آفرینی کنند.
استاندار اصفهان گفت: داشتن سواد رسانه ای برای مردم برای 
حفظ آرامش، بسیار با اهمیت است و روابط عمومی باید در 
این راستا فعال تر عمل نماید و همچنین از فرصت بسیار عالی 
فضای مجازی برای ارائه خدمات و عملکردها بهره گیری کند.

به مناسبت هفته اول تیر ماه هفته صرفه جویی در آب و برق 
بهانه ای شد برای توجه بیشتر انرژی های آب و برق باید توجه 
کنیم که در حوزه برق مطالب زیادی قابل مطرح کردن است. 
مهندس محمدعلی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق اصفهان گفت متاسفانه شاید تا به حال آن دسته 
از افراد را دیده باشید که در زندگی شخصی و کاری شان 
بی  مباالت در استفاده از انرژی برق به تاخت و تاز می پردازند 
و حواسشان نیست که انرژی برق چه میزان ارزشمند است 
جمله ای که به کرار از آنها می شنویم این است که پولش را 
پرداخت می کنیم و بابت استفاده، هزینه می پردازیم اما 
در جواب به این افراد باید گفت که شما قیمت واقعی برق 
را پرداخت نمی کنید. به عبارتی ساختار اقتصادی برق که 
مبتنی برفروش یارانه ای به مصرف کنندگان است. در کنار 
کسری های مالی این صنعت را با چالش روبرو کرده است و 
باید توجه کرد که درست است برق یک محصول اقتصادی 
است اما عمال تولید برق چرخه اقتصادی ندارد و دالیل 
متعددی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و 

کاهش معنادار سرمایه گذاری بر این مشکالت افزوده است. 
وی در ادامه گفت: در مقطعی قرار شد که بخشی از سهام 
برق دولتی به خصوصی واگذار شود اما با توجه به قیمتی که 
برق در بازار داشته و هزینه های نیروگاه، هزینه بهره برداری و 
تعمیرات بیش از هزینه فروش برق جذابیتی برای این بخش 
نداشته است که اینها بخشی از مشکالت صنعت برق است و 

ما را متوجه اهمیت هر چه بیشتر آن می کند. 
این مقام مسئول ابراز داشت امروز باید قدر این نعمت را 
دانسته و با بهینه مصرف نمودن آن در پایداری آن اقدام کنیم 
اما متاسفانه گاهی به خاطر بد مصرف کردن مشترکین شاهد 

هدررفت این انرژی پاک هستیم. 
شاید این ضرب المثل قدر 

عافیت کسی داند که به 
مصیبتی گرفتار آید، 
گویای این مطلب 

قدر  درستی  به  است 
این نعمت ها زمانی دانسته 

می شود که به طور همزمان برق 
ساختمان  قطع شود و به دنبال آن 

آسانسور نیز بی برق شود، شارژ تلفن 
همراه تمام می شود، درهای ریموت دار باز 

نشود. 
علی اکبری ابزار داشت در خاموشی های سال 

۹7 و خاموشی های اخیر شاهد بودیم که مشترکین 
برق چطور زندگی شان دچار اختالل شد که البته برخی 

از آنها زمین و زمان را به هم دوخته و ناراحت از شرایط موجود 
بودند اما باید بررسی کرد که آیا کسی از آنها به خود تلنگری زد 
که چرا چنین اتفاقی رقم می خورد آیا لوستر فروشان و میوه 
فروشان در روز روشن احتیاج به این همه المپ و روشنایی 
دارند و یا بعضی ازتولیدکنندگان با داشتن دستگاه هایی 
فرسوده، برق دیگر تولیدکنندگان را نمی بلعند و یا مشترکین 
خانگی به طور همزمان وسایل برقی را استفاده نمی کنند و یا 
همیشه از دور تند کولر استفاده نمی کنند البته کسی به دنبال 

مقصر نیست بلکه به دنبال تعهد در مصرف هستیم. 
مواردی از این دست و سخت تر از این ها زمانی است که به طور 
مطلق دیگر برق نباشد ما باید باورمان را تغییر دهیم و بدانیم 
که دیگر سوخت های فسیلی که منابع خدادای هستند در 

حال اتمام است چرا که بی رویه مصرف شده است. 
وی گفت اینجا سوالی مطرح می شود که چه باید کرد؟ برای 
رفع از این موانع فرهنگ سازی و مدیریت مصرف برق است که 
باید به جد به آن پرداخته شود و به فرزندان مان آموزش دهیم 
اما در اینجا یک نکته کلیدی هست که آیا خودمان مدیریت 

مصرف را رعایت می کنیم که نمود رفتار و 
گفتار ما در فرزندان مان باشد .به عبارتی دو 

صد گفته چون نیم کردار نیست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد و عنوان 

است  امید  نمود: 

والدین با رعایت و عمل به نکات ساده مدیریت مصرف برق 
و ارتقاي فرهنگ درست در بهره گیري از این انرژي،  الگویي 
موثر و مثبت براي فرزندان باشند و در نهایت تمام مشترکین 
با  توجه به موقعیت جغرافیایی کشور باید سعی در درست 

مصرف کردن انرژی داشته باشند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و دوم
تیــر ماه 1400
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غربی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  تمامی همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی با همه نیرو و توان برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات 
و خدمات رسانی مطلوب به مردم در حالت آماده باش بودند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه 
داد: مردم شریف استان آذربایجان غربی همواره در صحنه 
حضور داشته اند و تالشگران صنعت برق استان در سال های 
اخیر برای خدمت رسانی بی وقفه به هم استانی های عزیز 
به صورت شبانه روزی به خدمت رسانی پرداخته اند و برای 
برگزاری هر چه بهتر و پرشورتر این انتخابات تمام پرسنل 

این شرکت پای کار بودند.
وی افزود: مدیریت مصرف برق در فصل گرما ضرورتی برای 
عبور از شرایط اوج مصرف این انرژی حیاتی بدون مدیریت 
اضطراری بار است که در شرایط فعلی، رعایت الگوی مصرف 
وسایل  از طریق حذف  و سازمان ها  ادارات  از سوی  برق 
استفاده  ژنراتورها،  دیزل  از  بهره گیری  برقی،  غیرضروری 
بهینه و کاهش مصرف سیستم های سرمایشی در ساعات 

اوج بار، باید با جدیت صورت پذیرد.
گفتنی است براساس دستورالعمل هیات دولت برای گذر 
موفق از پیک بار تابستان امسال ادارات باید ۵۰درصد سال 
این موضوع   و در صورتی که  برق مصرف کنند  گذشته 
رعایت نشود برق این ادارات پرمصرف قطع می شود. خاموش 
کردن سیستم های سرمایشی و روشنایی اتاق ها بعد از پایان 

وقت اداری و تنظیم درجه دمای کولرهای گازی محل کار 
روی ۲۵ درجه، استفاده از روشنایی طبیعی در طول روز 
و خاموش   )LED( از المپ های کم مصرف  استفاده  و 
کردن المپ های اضافی، حذف وسایل برقی غیرضروری و 
به مدار آوردن دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار از جمله 

راه  کارهای ساده برای کاهش مصرف برق ادارات است.
نجات اله علی نژاد معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: ظهر 
امروز طی یک مانور سراسری، دو محل در شهرستان 
خوی و سه محل در شهرستان سلماس و شش محل نیز در 
شهرستان مهاباد اعالمی از سوی شرکت توانیر مورد بازدید 

قرار گرفت.
ارز  استخراج رمز  از شناسایی مراکز  افزود: پس  علی نژاد 
با  عملیاتی  اکیپ های  ضربتی  تشکیل  ضمن  غیرمجاز، 
هماهنگی مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی از این 

مکان ها بازدید شد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی افزود: این 
اقدام منجر به شناسایی پنج 
مرکز تولید رمز ارز غیرمجاز 
دستگاه   ۲۳ تعداد  و  شد 
جمع آوری  رمزارز  تولید 
گردید. معاون دیسپاچینگ 
و بهره برداری شرکت افزود: 
عالوه بر مکان های اعالمی 
تالش ها  با  توانیر  سوی  از 
خدوم  پرسنل  آگاهی  و 
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
استان، پس از بازدید و انجام 
شهرستان های  از  عملیات 
بوکان، شاهین دژ، ارومیه و 
سردشت، تعداد ۱۵ دستگاه 
اکبر  شد.  جمع آوری  دیگر 

حسن بگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: مصرف برق استان در سال جاری نسبت به سال 

گذشته، ۱۵درصد افزایش یافته است.
وی گفت: پیک مصرف برق در آذربایجان غربی روند صعودی 
دارد و امسال نسبت به سال گذشته ۱۵درصد افزایش پیک 
بار را شاهد هستیم درحالی که در سال های گذشته میزان 

افزایش یا رشد مصرف کمتر از ۵% بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی افزود: 
با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا تا روز چهارشنبه 
این هفته و پیش بینی افزایش دمای هوا، تنها راه جلوگیری 
از مدیریت اضطراری بار، مدیریت مصرف است که انتظار 
می رود مشترکین برق استان در این خصوص با ما همکاری 
نمایند . حسن بگلو ادامه داد: تابستان امسال با  فرارسیدن 
گرمای زودهنگام، خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی، 
کاهش ذخایر منابع آبی نیروگاه های برق آبی شرایط ویژه ای 
را رقم زده است که برای کنترل این شرایط به همراهی و 

مشارکت مردم نیاز داریم .

عـزم جـدی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
آذربایجـان غـربی در برخـورد با مراکـز

استخـراج رمـز ارز

امضای  تفاهم نامه همکاری برای کاهش امضای  تفاهم نامه همکاری برای کاهش 
بار با شرکت شهرک های صنعتی بار با شرکت شهرک های صنعتی 

در راستای همکاری مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان و شرکت شهرک های صنعتی کرمان با 
هدف تامین برق پایدار در پیک بار تابستان با حضور مهندس 
غفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و مهندس 
سلیمانی مدیرعامل در محل دیسپاچینگ تفاهم نامه همکاری 
کاهش بار امضا شد. در راستای همکاری مشترک میان 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و شرکت شهرک های 
صنعتی کرمان با هدف تامین برق پایدار در پیک بار تابستان 

تفاهم نامه همکاری بین دو شرکت امضا شد.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  سلیمانی  مهندس 
شمال استان هدف از عقد تفاهم نامه را مدیریت کاهش پیک 
بار تابستان عنوان کرد و گفت: در این تفاهم نامه از طریق 
شرکت شهرک های صنعتی از کارگاه ها و صنایع در خواست 
می شود تا نسبت به کاهش ۵۰ تا ۹۰درصدی بار مصرفی 
خود در ساعات ۱۳تا ۱8 در بازه زمانی هشتم خردادماه تا 
۱۵ شهریورماه اقدام نمایند. وی تعیین ساعت کار صنایع 
تک شیفت از ساعت شش صبح تا ۱۳ و همچنین جابه جایی 
روزهای تعطیل جمعه به یک روز میانی هفته از دیگر مفاد این 

تفاهم نامه ذکر کرد.
وی گفت: تامین برق پایدار در ایام گرم سال درصورت عدم 
کمبود تولید در شبکه، پایش و مانتورینگ بار لحظه ای 
شهرک  مدیریت  به  اطالع رسانی  و  صنعتی  شهرک های 

صنعتی از تعهدات شرکت توزیع برق شمال است.
سلیمانی ادامه داد: چنانچه دیسپاچینگ ملی اعالم عدم نیاز 
به کاهش بار نماید شهرک صنعتی می تواند طبق روال عادی 

خود فعالیت نماید.
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان کرمان مطابق با مجموعه ضوابط اجرایی برنامه های 

پاسخگویی بار به مشترکین درون شهرک صنعتی برای 
کاهش بار پنج ساعت پاداش همکاری پرداخت خواهد نمود.

با مشترکین که از خط قرمز عبور کنند طبق قانون 
برخورد خواهد شد

مهندس سلیمانی در جلسات کنترل پیک بار که با حضور 
معاونین و مدیران ستادی و امورها به صورت ارتباط تصویری 
برگزارشد، از تشدید نظارت و پایش مصرف مشترکین تجاری 
و اداری در اواخر خرداد خبرداد و گفت: با مشترکین که از خط 

قرمز عبور کنند طبق قانون برخورد خواهد شد. 
وی با تقدیر از مدیران توزیع برق کرمان به خاطر نظارت و 
مراجعه حضوری به فروشگاه ها و تذکر به مشترکین تجاری 
برای رعایت الگوی مصرف گفت: کلیه امورها موظف هستند 
پایش و کنترل مصرف مراکز تجاری شهرستان خود را در 

دستور کار قرار دهند.
وي با اشاره به برگزاري انتخابات ریاست جمهوري درکشور، 
تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان دراین 
مقطع زماني و به دلیل حساسیت هاي ویژه ایام انتخابات، 
آمادگي الزم را در تامین برق حوزه های اخذ رای براي مقابله با 

مشکالت احتمالي ایجاد کرده بود.
محمد سلیمانی افزود: تا 7۲ ساعت قبل از انتخابات هیچ گونه 
خاموشی با برنامه ای نداشتیم. وی از مدیران امورها خواسته 
بود تا به نحوی برنامه ریزی نمایند که تا دو روز پس از انتخابات 
نیز تعمیرات و اصالح شبکه نداشته باشند که منجر به 

خاموشی شود.
وی به استخراج غیرقانونی رمزارزها توسط مشترکین صنعت 
برق اشاره کرد و گفت: مردم می توانند آگاهی خود درباره 
استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه 

سمات توانیر در بخش گزارش تخلف رمز ارز ثبت 
کنند تا رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق برای 
استخراج رمز ارزها می تواند به شبکه توزیع آسیب جدی 
وارد کند از مدیران امورها خواست تا ضمن تشدید کنترل و 

شناسایی متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نمایند.
سلیمانی با بیان اینکه مشترکین خانگی سهم عمده ای در 
مصرف انرژی برق داشته اند، از مدیران امورها خواست تا 
نسبت به کنترل مصرف مشترکین خانگی و تذکر یا اخطار 
به صورت تماس تلفنی با مشترکین پرمصرف در هفته جاری 

اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه ها و مراکزی که نیاز مبرم 
به برق دارند، هنوز نسبت به تامین مولد اضطراری اقدام 
نکرده اند، اظهار داشت: طبق مصوبه سازمان پدافند غیرعامل 
مولد  به  باید مجهز  و حیاتی  مراکز حساس  کشور همه 

اضطراری تامین برق باشند.
به  کمک  برای  شرکت  این  آمادگی  از  همچنین  وی 
دستگاه  هایی که مولد دارند اما نیاز به تعمیر و نگهداری دارند 
خبر داد و افزود: همکاران توزیع برق شمال استان آمادگی 
تا  کنند  کمک رسانی  دستگاه ها  به  زمینه  این  در  دارند 

مولدهای آنان آماده به کار شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان با اشاره به 
سرقت تجهیزات شبکه توزیع خواستار بسیج و سازماندهی 
همه ظرفیت ها و امکانات برای مقابله با سارقین و جلوگیری از 

تخریب شبکه شد.
سلیمانی از معاونین و مدیران ستادی خواست تا بازدید و 
دیدار با کارکنان امورها را در اولویت برنامه کاری خود قرار 

دهند و به نیروی انسانی شرکت توجه بیشتری شود.

مهندس سلیمانی- مدیرعامل توزیع شمال کرمان
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اقدامات شرکت اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان توزیع نیروی برق استان 
زنجانزنجان برای مدیریت مصرف در  برای مدیریت مصرف در 4545 محور محور

نشست خبري با اصحاب رسانه با موضوع مدیریت مصرفنشست خبري با اصحاب رسانه با موضوع مدیریت مصرف

مهندس علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

با ورود به گرم ترین سال در نیم قرن اخیر و روند افزایش 
مصرف آب و برق در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي، 
کشاورزي با هدف تعامل دو طرفه با اصحاب رسانه، نشست 
خبري مدیران صنعت آب و برق استان زنجان با موضوع 
مدیریت پیک تابستان در محل شرکت توزیع نیروي برق 

استان زنجان برگزار شد.
مهندس علیرضا علیزاده مدیرعامل این شرکت در نشست 
با  زنجان  استان  برق  و  آب  عامل صنعت  مدیران  خبري 
اصحاب رسانه در خصوص پیک بار تابستان گفت: به دلیل 
افزایش دماي هوا و کاهش بارندگي در سال جاري مصرف 
برق به صورت فزاینده اي افزایش یافته است. وي ادامه داد: به 
دلیل ورود وسایل سرمایشي به مدار به خصوص دراستان هاي 

مرکزي، شرقي و جنوبي کشور، میزان برق مصرفي به طور 
محسوسي افزایش یافته است.

کاهش  دلیل  به  طرفي  از  کرد:  تاکید  علیزاده  مهندس 
بارندگي ها در سال و شرایط خشکسالي کشور،کشاورزان 
کشاورزي  آب  ازپمپ هاي  زودهنگام   استفاده  به  مجبور 
کرده و منابع آبي زیرزمیني را تخلیه مي کنند که منجر 
به افزایش مصرف برق و کاهش منابع آب زیرزمیني شده 
است. وي با اشاره به پتانسیل نیروگاه هاي برق آبي کشور 
خاطرنشان کرد: تولید برق توسط نیروگاه هاي برق آبي به 
منابع پشت سدها بستگي دارد و استفاده از این پتانسیل 
مورد  فسیلي  کاهش سوخت  دلیل  به  زمستان  در فصل 
نیاز نیروگاه هاي حرارتي در این فصل و کاهش بارندگي در 

سالجاري، منابع پشت سدها نسبت به زمان مشابه سال هاي 
قبل کاهش چشمگیري یافته است. مدیرعامل توزیع برق 
 ۲۲ افزایش  به  منجر  مختلفي  عوامل  داد:  ادامه  زنجان 
درصدي میزان برق مصرفي استان شده و در این راستا با عقد 
تفاهم نامه با صنایع و کشاورزان، در جهت کاهش مصرف 
برق گام هاي موثري برداشته ایم. وي ادامه داد: با مدیریت 
مصرف برق توسط شهروندان، خاموشي با هدف مدیریت بار 
تعدیل و اعمال نخواهد شد ولي با توجه به پیش بیني افزایش 
دماي زیاد در هفته جاري، احتمال افزایش مصرف و به تبع 
آن افزایش محدودیت را شاهد خواهیم بود. در پایان نشست، 
مدیران عامل صنعت آب و برق به سواالت اصحاب رسانه  

پاسخ دادند.

وخدمات  فروش  معاون  نثار  عبداهلل  مهندس  گفته  به 
مشترکین این شرکت براي نهادینه کردن فرهنگ مصرف 
بهینه انرژي برق ونیز تغییر نگرش مصرف کنندگان » بخش 
خانگي« به استفاده صحیح از منابع انرژي و حفظ محیط 
زیست با استفاده از ساز و کارهاي تشویقي و بازدارنده، طرح 
ملي برق امید با تصویب هیات وزیران از سال گذشته آغاز 
شد و استان زنجان همگام با سراسر کشور در اجراي دقیق 
این طرح گام هاي موثري برداشت. مهندس نثار مشارکت 
هم استاني هاي زنجاني را در مدت اجرایي شدن این طرح 
را خوب ارزیابي کرد و گفت: از مجموع ۳7۰هزار مشترک 
خانگي خوشبختانه بخش عمده اي در گروه هاي مشترکان 
کم مصرف و خوش مصرف قرار دارند و تنها 8 درصد از 
مشترکان در گروه پرمصرف ها هستند و البته مصرف انرژي 
است. وي  مشترکان  سایر  دوبرابر  از  بیش  گروه  این  برق 
خاطرنشان کرد: از نتایج عملیاتي شدن طرح برق امید در 
استان زنجان مي توان به تخصیص  پاداش ۱۲میلیاردو۱7۵ 
برق کم مصرف  به ۱۶۹هزار۲8۲ مشترک  ریالي  میلیون 
اشاره کرد که به نوبه خود تاثیر بسزایي در حذف هزینه 
انرژي برق ازسبد خانوار این تعداد از مشترکان و همچنین 
صرفه جویي قابل توجه مصرف انرژي برق در بخش خانگي 

دارد. 
نیروي  توزیع  شرکت  مشترکین  وخدمات  فروش  معاون 
مشترکان  همه  از  درخواست  ضمن  زنجان  استان  برق 
برق به رعایت الگوي صحیح مصرف انرژي برق، مشارکت 
حداکثري مردم استان زنجان را در طرح برق امید ستودني 
خواند. گفتني است شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
شبکه هاي  داشتن ۱۴هزارو۴۶۰کیلومتر  با  حاضر  درحال 
توزیع برق، ۱۰هزار و۴۲۴دستگاه پست توزیع برق با ظرفیت 
۱۵۹۱مگاولت آمپر به ۴7۲هزار مشترک برق در سرتاسر 
استان خدمت رساني مي کند و خوشبختانه ظرفیت هاي مولد 
استان موجب شده است تا از مجموع کل مصرف انرژي در 
بخش  در  بخش صنعتي، ۲۰ درصد  در  استان ۵۱درصد 
کشاورزي مصرف شده و شاخص انرژي خوبیست که بیش 
از 7۰ در صد انرژي در بخش هاي مولد به بخش هاي تولید 

، اشتغال و توسعه اقتصادي کمک مي کند.

و مدیران روابط عمومي در خصوص گذر از پیک بار 
تابستان با ریاست سازمان صدا و سیماي مرکز زنجان 

دیدار کردند
در این دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق  از همکاري و 
همراهي مجموعه صدا و سیما درآگاه سازي و اطالع رساني 
و فرهنگ سازي مدیریت مصرف و ارائه گزارشات و عملکرد 

در راستاي گذر از پیک بار تابستان قدرداني نمودند.

۱- در نشست استاندار زنجان با مدیران صنعت آب و برق، 
جهاد کشاورزي، منابع طبیعي و مدیریت بحران، ضمن ارائه 
گزارش میزان تولید و مصرف انرژي برق و آب در آستانه 
ورود به فصل گرم تابستان و نیز تشریح چالش هاي پیش 
رو، بر لزوم ارائه برنامه هاي مدون و همکاري دستگاه هاي 
مختلف استان بر گذر موفق از پیک بار تابستان تاکید شد. 

مهندس علیزاده در این جلسه از برگزاري 
برق  مصارف  درصدي   ۵۰ کاهش  مانور 

ادارات دولتي و غیر دولتي خبر داد.
۲- در دومین جلسه شوراي اداري با حضور 
استاندار،امام جمعه زنجان و تمامي مدیران 
شرکت  مدیرعامل  اجرایي،  هاي  دستگاه 
توزیع نیروي برق استان زنجان ضمن ارائه 
گزارش عملکرد شرکت بر اهمیت مدیریت 

مصرف در فصل گرم سال تاکید کرد
۳- سومین جلسه شوراي اداري به صورت اختصاصي با 
هدف کنترل پیک بار برق و گذر موفق از پیک مصرف 
با  توزیع  شرکت  مختص  سال،  گرم  فصل  در  انرژي 
حضور مهندس علیرضا علیزاده مدیرعامل این شرکت در 
این  اصلي  سخنران  شد.  برگزار  زنجان  استانداري  محل 
تولید  از وضعیت  ارائه گزارش  با  علیزاده  جلسه،مهندس 

ومصرف برق در کشور واستان در بخش هاي مختلف به 
تبیین نیازها واقدامات مورد انتظار پرداخت.

تصويب22 مصوبه

نتیجه برگزاري جلسات شوراي اداري استان
کاهش مصرف ادارات
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همــکاران ایــن شــرکت عالوه بــر داشــتن 
مهــارت بــه صــورت ســاالنه آموزش هــای 
ــه  ــد ب ــه روز می نماین ــود را ب ــاز خ ــورد نی م
ــک  ــا کم ــرکت ب ــای ش ــه موفقیت ه طوریک
ــده  ــب ش ــارت کس ــا مه ــالش و ب ــنل پرت پرس

ــت. اس
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: 
تفاهم نامــه ای کــه امضــا شــد بــا هــدف 
ــق  ــورد تواف ــی م ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــی  ــای آموزش ــع نیازه ــور رف ــه منظ ــن ب طرفی
کارکنــان شــرکت، متناســب بــا اســتانداردهای 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســت. 
جهانگیــری مدیــر کل اداره آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای اســتان کرمــان بیــان نمــود: شــرکت 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان بــا داشــتن اهداف 
اســتراتژیک، مســیر مشــخص و نیروی انســانی 
ــتگاه های  ــن دس ــی از بهتری ــارت، یک ــا مه ب
ــود.. ــناخته می ش ــتان ش ــر در اس ــی برت اجرای
ــازمان  ــک س ــداف ی ــت در اه ــت: موفقی وی گف
ــتن  ــخص و داش ــیر مش ــتن مس ــر داش عالوه ب
برنامه اســتراتژیک مســتلزم اعتقاد کارشناســان 
و مســئولین آن دســتگاه و ارزشــمند دانستن آن 
ــور  ــعه کش ــت توس ــا در نهای ــت ت ــازمان اس س
ــفانه  ــه متاس ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــق پذی تحق
ــژه  ــه وی ــارت توج ــث مه ــه بح ــا ب ــور م در کش
ــه  ــگاه ها وظیف ــود: دانش ــان نم ــود بی نمی ش
تولیــد علــم را برعهــده دارنــد و وظیفــه آموزش 
ــگاه  ــده دانش ــر عه ــجویان ب ــه دانش ــارت ب مه
ــروزه  ــی ام ــه  مدرک گرای ــه ب ــا توج ــت ب ناس
ــل  ــارغ التحصی ــد از ف ــجویان بع ــه دانش جامع
شــدن، مهــارت کافــی را بــرای اشــتغال ندارنــد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه دو برابــر بــودن نــرخ 

بیــکاری در میــان دانشــجویان فــارغ التحصیــل 
ــام  ــات انج ــق تحقیق ــزود: طب ــا اف ــگاه ه دانش
شــده نــرخ بیــکاری دانشــجویان فــارغ 
ــه  ــکاری کل جامع ــرخ بی ــر ن ــل دو براب التحصی
ــتی  ــه بایس ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای اس
ــا  ــرد ت ــورت پذی ــی ص ــه اصالحات ــن زمین در ای
ــعه  ــور توس ــک کش ــه ی ــل ب ــا تبدی ــور م کش

ــود. ــه ش یافت
ــزار  ــدود 320 ه ــاالنه ح ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــود.  ــوزش می ش ــرف آم ــان ص ــارد توم میلی
ــر  ــاوت زی ــل متف ــه دالی ــی آن ب ــا بازده ام
10درصــد اســت و متاســفانه میانگیــن کشــوری 
مــا در زمینــه ارتبــاط رشــته تحصیلــی با شــغل 
ــده  ــان دهن ــن نش ــت و ای ــان 127 اس در جه
ــت. وی در  ــانی اس ــر انس ــروی ماه ــتن نی نداش
پایــان بــا اشــاره بــه همــگام شــدن بــا نهضــت 
ــح  ــک، تصری ــده نزدی ــیا در آین ــت اش اینترن
ــت  ــه اینترن ــیا ب ــی اش ــه زودی تمام ــود: ب نم
ــادگی  ــبب س ــن س ــد و ای ــد ش ــل خواهن متص
ــوص در  ــی و به خص ــر و صرفه جوی ــی بش زندگ
زمینــه بــرق خواهــد شــد و پیشــنهاد می شــود 
 Internet of Things( ــیا ــت اش کالس های اینترن
ــرکت از  ــنل ش ــان و پرس ــرای کارشناس IoT |( ب
ــود.  ــزار ش ــه ای برگ ــی حرف ــق اداره کل فن طری
ــیرنژاد  ــد ش ــت عبدالحمی ــر اس ــایان ذک ش
ــوب  ــرق جن ــرکت ب ــانی ش ــع انس ــاون مناب مع
اســتان کرمــان بــا ارائــه پاورپوینــت بــه معرفی 

ــت. ــرکت پرداخ ــن ش ای
ــرکت  ــان ش ــکاری می ــه هم ــان، تفاهم نام در پای
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 

ــد. ــد ش ــان، منعق کرم

اجرای طرح پایش مصرف انرژی ادارات و مدیریت پیک بار ۱۴۰۰ با مشارکت بسیج

مدیریت پیک بار دستگاه های اجرایی در شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان

عبدالوحیـد مهدوی نیـا ضمن تشـکر و خـدا قوت 
بـه همـکاران و مدیـران بـرق شهرسـتان ها که از 
هیچ تالشـی بـرای گـذر موفـق از پیک بـار دریغ 
نمی کننـد، بیـان نمـود: خوشـبختانه بـا توجه به 
اقدامـات صـورت گرفتـه ماننـد راه انـدازی اتـاق 
پایش، ارسـال پیامک، پیگیری مشـترکین همکار 
در طرح هـای صنعتی کشـاورزی و تجـاری و ...  این 
شـرکت باالتریـن همکاری مشـترکین را تـا کنون 

است. داشـته 
 وی افـزود: تـا کنـون، 150 مـگاوات همـکاری 
مشـترکین بخش تجـاری، صنعتـی و کشـاورزی 
داشـته ایم و ایـن مهم سـبب شـد که دیگـر هیچ 
خاموشـی بـرای مشـترکین در بخش هـای تجاری 
و خانگـی شـرکت نداشـته باشـیم. ایـن مقـام 
مسـئول خاطرنشـان کرد: پیگیری بـرای همکاری 
مشـترکین یکـی از مهمتریـن اقداماتی اسـت که 
بایسـتی صورت گیـرد و می تـوان با آگاه سـازی و 
اطالع رسـانی مناسـب، مشـترکین را برای امضای 

تفاهم نامـه و شـرکت در طرح های کاهـش مصرف 
در سـاعات پیک، متقاعد نمود.  وی تاکیـد نمود: با 
توجه به دسـتورالعملی کـه از طرف شـرکت توانیر 
و بـا امضـای مقامـات ارشـد ابـالغ شـده اسـت، 
تمامـی ادارات بایسـتی مصـرف بـرق خـود را تـا 
50درصـد کاهش دهنـد و ایـن اقدام بـرای تمامی 

ادارات الزامـی اسـت.
مهدوی نیـا از راه انـدازی اتاق پایش در اسـتانداری 
برای برخـورد جدی بـا اداراتی کـه در اجـرای این 
دسـتورالعمل تخطـی کرده  انـد خبـرداد و گفـت: 
ادارات در زمینـه کاهـش  اسـتانداری و بسـیج 
مصـرف بـرق ادارات، همـکاری خوبـی دارنـد و در 
ایـن زمینـه پـا بـه پـای مـا تـالش و پیگیری های 
الزم را انجـام می دهنـد. وی بـا بیان اینکـه از 573 
اداره حـوزه عملیاتـی شـرکت توزیع نیـروی برق 
جنوب اسـتان کرمـان، 365 اداره همـکاری الزم را 
نداشـته و مصـرف بـرق خـود را کاهـش نداده اند، 
گفـت: برای حـل این مشـکل بایسـتی بـا جدیت 

بیشـتر بـه اداراتی کـه همـکاری نمی کننـد تذکر 
داده شـود و در راسـتای دسـتورالعمل صـادره، 
ادارات نسـبت بـه کاهـش 50درصـدی مصـرف 
بـرق خـود در سـاعت اداری و 90درصـد در وقـت 

غیـراداری اقـدام نمایند.
  مهـدوی نیـا در ادامـه سـخنان خود خاطرنشـان 
کـرد: اداراتـی کـه دارای دیـزل ژنراتـور هسـتند 
بایسـتی از سـاعت 12 ظهر تـا پایان سـاعت اداری 
آنهـا را وارد مدار نماینـد و در صورت انجـام ندادن، 
بـرق آن دسـتگاه قطع بشـود تـا دیـزل ژنراتورها 
به مـدار بیایند. ایـن مقام مسـئول مراکـزی را که 
در اولویـت تامیـن بـرق هسـتند و نبایـد دچـار 
خاموشـی شـوند، برشـمرد و گفت: بیمارسـتان ها 
و مراکـز درمانـی و محل هـای نگهـداری واکسـن، 
و  صـدا  فرسـتنده های  و  مراکـز  فرمانداری هـا، 
سـیما، و محـل برگـزاری آزمـون و امتحانـات از 
جمله مراکـزی هسـتند که بایسـتی بـرق آنها در 

هـر شـرایطی تامین شـود.

ــرکت  ــان ش ــکاری می ــه هم ــم نام ــه تفاه مبادل
ــان و  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی

ــه ای ــی و حرف ــوزش فن اداره کل آم
ــرکت  ــل ش ــا، مدیرعام ــد مهدوی نی عبدالوحی
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
گفــت: قطعــاً آمــوزش و بــه روزرســانی مهــارت 
پرســنل یــک دســتگاه اجرایــی یکــی از 
ــداف آن  ــه اه ــیدن ب ــای رس ــن ابزاره مهم تری

ــت. ــتگاه اس دس
ــوزه  ــق ح ــتردگی مناط ــر گس ــد ب ــا تاکی وی ب
عملیاتــی توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان، 
ــزار  ــتن 35 ه ــا داش ــرکت ب ــن ش ــت: ای گف
کیلومتــر طــول خطــوط فشــار متوســط و فشــار 
ــفورماتور  ــتگاه ترانس ــی هزار دس ــف و س ضعی
از  یکــی  اســتان،  مختلــف  جاهــای  در 
ــور از  ــع کش ــرکت های توزی ــن ش پراکنده تری
ــتردگی  ــن گس ــه ای ــت ک ــتردگی اس ــر گس نظ
ــود. ــا می ش ــف م ــدن وظای ــخت تر ش ــبب س س
ــدنی  ــدا نش ــزء ج ــرق ج ــروزه ب ــزود: ام وی اف
ــئولیت  ــتگی مس ــن وابس ــده و ای ــی ش زندگ
ســنگین تر  را  بــرق  صنعــت  همــکاران 
می کنــد، در همیــن راســتا بــرای ارائــه خدمــات 
ــوزش  ــانی آم ــروی انس ــه نی ــاز ب ــت نی ــا کیفی ب

ــم. ــرب داری ــده و مج دی
ــه  ــرای ارائ مهدوی نیــا در ادامــه تاکیــد نمــود: ب
خدمــات بــا کیفیــت بهتــر چــاره ای جــز مجهــز 
ــه  ــش روز ب ــه دان ــانی ب ــروی انس ــردن نی ک
همــکاران نداریــم تــا دارای صالحیــت حرفــه ای 

ــوند. ــام کار ش ــرای انج ب
ــی  ــوزش فن ــر کل آم ــکر از مدی ــن تش وی ضم
ــای  ــزاری کالس ه ــوص برگ ــه ای در خص و حرف
آموزشــی موثر، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه 

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در برق رسانی به روستاهای فاقد برق

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در برق رسانی به روستاهای فاقد برق

طــی لوحــی از ســوی اســتاندار اصفهــان ، 
ــر عامــل شــرکت  ــی از مدی ــای عبــاس رضای آق
ــد .  ــر ش ــان تقدی ــتان اصفه ــرق اس ــع ب توزی
ایــن لــوح بــا نظــر هیئــت ارزیابــی ســتاد اقامــه 
ــج و  ــه تروی ــان و در زمین ــتان اصفه ــاز اس نم
توســعه هــر چــه بیشــتر فرهنــگ اقامــه نمــاز 
ــه  ــال 97 ک ــرکت در س ــرد ش ــور عملک ــه منظ ب
ــه  ــد ب ــناخته ش ــژه ش ــر وی ــته تقدی شایس
ــد.همچنین  ــدا ش ــرکتمان اه ــل ش ــر عام مدی
از مســئول فرهنگــی و دینــی شــرکت در 

همایــش آموزشــی ائمــه جماعــات و مســئولین 
فرهنگــی صنعــت بــرق کشــور در مشــهد 
تقدیــر شــد .همایــش آموزشــی ائمــه جماعــات 
ــور  ــرق کش ــت ب ــی صنع ــئولین فرهنگ و مس
ــزار  ــدس برگ ــهد مق ــاه در مش در 11 و 12 دی م
ــی  ــئول فرهنگ ــه مس ــش ک ــن همای ــد. در ای ش
ــی ،   ــر رمضان ــدس امی ــرکت ، مهن ــی ش و دین
ــتان  ــتانهای اس ــتاد و شهرس ــات س ــه جماع ائم
ــالم  ــت االس ــتند حج ــور داش ــان حض اصفه
ــا  ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــوار ب ــی در ج قرائت

علیــه الســالم ایــراد ســخنرانی نمــود. در پایــان 
ــی  ــدس متول ــای مهن ــوی آق ــی از س ــی لوح ط
زاده مدیــر عامــل شــرکت توانیــر از آقــای 
ــی  ــی و دین ــئول فرهنگ ــی مس ــدس رمضان مهن
ــر  ــان تقدی ــتان اصفه ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
شــد.گفتنی اســت ایــن لــوح تقدیــر بــه منظــور 
ــر  ــده دفت ــای ارزن ــری ه ــتاوردها و پیگی دس
ــی و  ــی و دین ــوزه فرهنگ ــی در ح ــط عموم رواب
ــای  ــه آق ــال 97 ب ــرکت در س ــاز در ش ــه نم اقام

ــت. ــده اس ــم گردی ــی تقدی ــدس رمضان مهن

عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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 ۲۶۲۶ روستـای استـان لرستـان روستـای استـان لرستـان
هم زمان با سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر 
مدیرعامل  خودنیا  فریدون  مهندس  لرستان،  استاندار  خادمی 
شرکت توزیع برق استان و دیگر مسئوالن استانی، طرح جهادی 
به سازی شبکه توزیع برق ۲۶ روستای استان با اعتبار چهار میلیارد و 

۱۵۲میلیون تومان افتتاح شد.
استاندار لرستان در این مراسم اظهار کرد: خوشبختانه در دولت 
تدبیر و امید و در سال ۱۴۰۰ دو پروژه خیلی مهم، یکی بازسازی 
شبکه های فرسوده روستایی و دیگری تامین برق مناطق عشایری 

برای مناطق محروم و روستایی در حوزه انرژی شروع شده است.
دکتر خادمی ادامه داد: در راستای بازسازی شبکه های فرسوده 
روستایی که خیلی از روستاهای استان در دوران جهاد سازندگی 
برق رسانی شده اند. شبکه های آنها در حال حاضر ضعیف و متناسب 
با نیاز مردم نیست که خوشبختانه امسال برای این کار اعتبار خوبی 
در نظر گرفته شده و قرار است حدود ده هزار روستا در کشور اصالح و 
بهینه سازی شوند. وی تصریح کرد: ۴۵۰ روستا سهم استان لرستان 
است که در حال حاضر ۲۶ روستا کار بهینه سازی شبکه های توزیع 
برق آن انجام شده و با همت شرکت توزیع برق استان تا شش ماه اول 

کل سهمیه استان به اتمام خواهد رسید .
استاندار لرستان با اشاره به تامین برق مناطق عشایری خاطرنشان 
کرد: یکی از پروژه های مهم شرکت توزیع برق همین موضوع است 
که عمدتاً از طریق کلکتورهای خورشیدی برق عشایر تامین خواهد 
شد. در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اظهار 
کرد: یکی از مشکالت صنعت برق بحث شبکه فرسوده است که در 
استان لرستان حدود ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده برق وجود دارد 
و با توجه به شبکه های فرسوده و مشکالتی که از لحاظ استاندارد 
وجود دارد، برای رفع این مشکالت طرح های مختلفی در نظر 
گرفته شده که در این راستا برای ۴۵۰ روستای استان حدود ۲۲۲ 
کیلومتر اصالح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، ۳۱۵ دستگاه 
ترانسفورماتور و ۱۰887 چراغ معابر با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد 
تومان هزینه در نظر گرفته شده است و تا پایان سال جاری به اتمام 

خواهد رسید.
مهندس خودنیا افزود: در این راستا تیم بسیار 

خوبی در استانداری لرستان با حمایت های استاندار 
محترم ،معاونت عمرانی و فرمانداری تشکیل شده 

و طی جلساتی با نمایندگان و دهیاری های روستاهای 
استان به صورت جهادی طرح ها شروع به کار شده و در حال 

حاضر ۲۶ روستا به صورت صفر تا صد با اعتبار چهارمیلیارد و 
۱۵۲میلیون تومان اصالح و بهینه سازی شده است.

وی بیان کرد: برای ادامه کار نیاز به حمایت مسئولین است که 
بودجه ها به موقع تزریق شوند که بتوانیم یک شبکه استاندارد در 
طی سه سال داشته باشیم و دغدغه مقام معظم رهبری و وزارت 

نیرو هم رفع شود.
مهندس خودنیا در این مراسم با اشاره به اصالح شبکه ۲۶ روستای 
آباد یک  برق شهرستان خرم  اظهار کرد: در مدیریت  استان، 
روستاهای طالقان و غالم علی پروانه، در مدیریت برق شهرستان 
خرم آباد دو روستای چمقروق، در شهرستان بروجرد روستاهای 
واالنجرد، گنجینهو دارتوت، روستای فیال، در شهرستان الیگودرز 
روستاهای موشله، قلعه خلیله و روستای خمه پایین، در شهرستان 
سلسله روستاهای میانخران، گریران و ورنمد ، در شهرستان ازنا 

روستای سیوله شبکه توزیع برق آنها اصالح شد.
پلدختر  شهرستان  در  کرد:  تصریح  لرستان  برق  مدیرعامل 
روستاهای چم مورت، کلک بیشه و طالقانی، در شهرستان دورود 
روستاهای افراوند و زرگران، در شهرستان چگنی روستای تازه 
آباد چم دشتی، در شهرستان رومشگان روستای عبدالبیگی و 
حسین آباد، در شهرستان کوهدشت روستای خلیفه و در شهرستان 
دلفان روستاهای صیدعلی، دولیسکان و رئیسوند شبکه های توزیع 

برق آنها اصالح شد.
مهندس خودنیا گفت: تعداد مشترکین ۲۶ روستای استان، ۲77۱ 

نفر و برای اصالح و به سازی شبکه توزیع برق آنها حدود ۴۱ هزار و 

۵۲۰ میلیون ریال هزینه شده است. الزم به ذکر است، در حاشیه 
مراسم افتتاح طرح جهادی به سازی شبکه توزیع برق ۲۶ روستای 
لرستان، یاد و خاطره شش تن از همکاران سیم بان استان کرمان که 

در سیل اخیر روح پاکشان به آسمان پیوست، گرامی داشته شد.
نیروگاه برق ابی شول آباد با اعتبار دومیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

وارد مدار شد.
مدیرعامل برق استان با اشاره به اینکه نیروگاه برق آبی نیاز به سوخت 
ندارند و به لحاظ حفظ محیط زیست، یاری رسان هستند، ابراز 
داشت: در استان لرستان نیز سعی شده از این ظرفیت در حد توان 
استفاده شود و خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت 
گرفته است که نیروگاه برق آبی شول آباد نیز در این راستا ایجاد شده 

است.
مهندس فریدون خودنیا با بیان اینکه نیروگاه های برق آبی، انرژی 
مورد نیاز خود را برای تولید برق از جریان آب رودخانه ها با کانال  های 
انتقال آب تامین می کنند، اظهار داشت: نیروگاه مذکور با ارتفاع ۹۰ 
متر و دبی ۳۰۰ لیتر در ثانیه توان تولید عملی ۲۴۰ کیلووات انرژی 
برق را دارد. وی با اشاره به شرایط سخت در تابستان امسال برای 
تامین برق مطمئن و پایدار، گفت: با وارد مدار شدن این نیروگاه در 
پست برق سپید دشت و فیدر شول آباد عالوه بر تامین برق بخشی از 
نیاز مشترکین این ناحیه، باعث کاهش خاموشی، افزایش کیفیت و 

کاهش تلفات شبکه خواهد شد.

از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  موسـوی 
ماموریت هـای مهـم ایـن شـرکت در حوزه 
خاموشـی ها  اطالع رسـانی  بهره بـرداری، 
بـه مشـترکین محتـرم اسـت کـه از جمله 
نیـز  شـده  یـاد  غیرحضـوری  خدمـات 

. هسـت
این مقام مسـئول، تاکید نمود: مشـترکین 
عزیز برای کسـب اطـالع از خاموشـی های 
محـل سـکونت و یـا کسـب و کار خـود 
می تواننـد از طریـق درگاه های یاد شـده و 
با ثبـت نمودن شناسـه 13 رقمی اشـتراک 
برق خـود از خاموشـی های احتمالـی آگاه 

. ند شو
وی گفـت: یکـی دیگـر از امکانـات جدید 
و آسـان اطـالع از خاموشـی ها کـه اخیـراً 

سـیدکمال موسـوی، معاون بهره بـرداری 
راه انـدازی  از  شـرکت  دیسـپاچینگ  و 
و  عمومـی  اطالع رسـانی  نوتیفیکیشـن 
خاموشـی ها در سـامانه بـرق مـن خبـر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه هوشمندسـازی 
مراکـز اتفاقـات و مشـترکین، متقاضیـان 
رقمـی   13 شناسـه  ثبـت  بـا  می تواننـد 
غیـر  ازاخدمـات  خـود  بـرق  اشـتراک 
حضـوری مرتبـط بـا بهره برداری شـبکه و 

شـوند. بهره منـد  خاموشـی ها 
وی افـزود: مشـترکین می تواننـد از طریق 
درگاه هـای مختلـف از جملـه سـامانه برق 
مـن، ارتبـاط بـا مرکـز فوریت هـای بـرق 
)121( بـدون نیـاز بـه مراجعه حضـوری از 

خدمـات یـاد شـده اسـتفاده کنند.

راه اندازی اعالن خاموشی ها 
در سـامـانـه بـرق مـن
توسط شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان

راه انـدازی و به بهره برداری رسـیده اسـت، 
اسـتعالم  بـدون  خاموشـی ها  از  اطـالع 
اسـت؛  ایـران  بـرق  سـامانه  از  مشـترک 
بـرای بهره منـدی از ایـن امـکان پـس از 
ثبت شناسـه اشـتراک در سـامانه، هرگونه 
شـده  برنامه ریـزی  یـا  جـاری  خاموشـی 
کـه در محدوده اشـتراک یـاد شـده وجود 
داشـته باشـد و در صورت نصب اپلیکیشـن 
بـرق مـن و وصـل دیتـای تلفـن همـراه به 
صورت نوتیفیکیشـن )اعالن ( به مشـترک 
اطالع رسـانی می شـود و نیـاز به اسـتعالم 

از هیـچ درگاهـی نیسـت.
اپلیکیشـن بـرق مـن را می تـوان از طریق 

لینـک ذیـل نصـب نمود
https://saapa.ir/mobile-app 

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در برق رسانی به روستاهای فاقد برق

ــاون  ــعاعی مع ــیخ ش ــول ش ــم بت خان
ــا  ــرکت، ب ــی ش ــزی و مهندس ــه ری برنام
ــدار  ــعه پای ــت توس ــه سیاس ــاره ب اش
ــا  ــردم و ب ــی م ــطح رفاه ــش س و افزای
ــه  ــرق ک ــت ب ــت صنع ــه اهمی ــه ب توج
ــی  ــه زندگ ــاخت های اولی ــزو زیرس ج
ــال  ــود: در س ــار نم ــت، اظه ــی اس کنون
99 برق رســانی بــه 560 خانــوار کــه 
ــکونت  ــرق س ــد ب ــتای فاق در 50 روس
ــادل  187187  ــاری مع ــا اعتب ــتند ب داش

میلیــون ریــال، انجــام شــده اســت و در همیــن 
ــان،  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــرکت ب ــتا ش راس
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــت برق رس ــه نخس رتب
فاقــد بــرق را مابیــن 39 شــرکت توزیــع ســطح 

ــت.  ــوده اس ــب نم ــور، کس کش
 1399 ســال  در  افــزود:  شــعاعی  شــیخ 

مقــام برتــر کشــوری در برق رســانی بــه 
روســتاهای فاقــد بــرق بــرای هشــتمین 
ــا  ــد و ب ــرکت ش ــن ش ــب ای ــی نصی ــال پیاپ س
ــر  ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ــکاران ب ــالش هم ت
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــارات ش ــن افتخ ــر وزی دفت
ــن  ــد. بدی ــزوده ش ــان اف ــتان کرم ــوب اس جن
ــوزه  ــرق دار در ح ــتاهای ب ــداد روس ــب تع ترتی

ــرکت 3845  ــن ش ــش ای ــت پوش تح
ــان ســال 99 اســت.  وی  ــا پای روســتا ت
ــرق دار  ــتای ب ــان کرد: 50 روس خاطرنش
شــده در شهرســتان های ارزوئیــه، 
بافــت، بردســیر، بــم، جیرفــت، رودبــار 
ــاب،  ــیرجان، فاری ــگان، س ــوب، ری جن

ــتند. ــان هس ــج و منوج ــه گن قلع
شــایان ذکــر اســت کــه مهــدوی نیــا؛ 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــز  ــان نی ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
ضمــن تشــکر از همــکاری و تــالش کلیــه 
همــکاران و پیمانــکاران اجرایــی کــه در 
ــبانه روزی  ــورت ش ــه ص ــور، ب ــای مذک پروژه ه
ــل  ــت را حاص ــن موفقی ــد، ای ــالش نموده ان ت
ــداف  ــتای اه ــرکت در راس ــی ش ــالش جمع ت
ــت. ــالمی دانس ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
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شــرکت ویســتا تجهیــز کیــش  بنیــان ســال ۱۳۹۵ 
بــا هــدف تامیــن کاال و تجهیــزات تخصصــی صنایــع 
تاســیس شــد. ایــن شــرکت کــه نماینــده رســمی شــرکت 
وایدمولــر آلمــان در ایــران اســت، پیــش از اینکــه کار خــود 
ــا  ــه صــورت رســمی و یکپارچــه در ایــران آغــاز کنــد، ب را ب
نمایندگــی وایدمولــر در کشــورهای مختلــف از جملــه 
امــارات، چنــد کشــور آفریقایــی و ... کار تامیــن تجهیــزات 
صنایــع را انجــام مــی داده اســت.  ایــن شــرکت امــروز هــم 
ــان  ــور همزم ــه ط ــر ب ــورهای دیگ ــم در کش ــران و ه در ای
ــران  ــر«، یکــی از مدی ــد ذاک ــدس »حام ــت دارد. مهن فعالی
ــش  ــز کی ــتا تجهی ــرکت ویس ــت ش ــرکت از فعالی ــن ش ای

ــت.  ــه اس ــرکت گفت ــن ش ــالت ای ــداف و رس ــان و اه بنی
ــه  ــته ب ــورها وابس ــد در کش ــعه و تولی ــد توس ــروزه رون ام
زنجیــره تامیــن کاال در صنایــع مختلــف اســت و روش هایی 
ــت  ــود، از اهمی ــتفاده می ش ــا اس ــن کاال ه ــرای تامی ــه ب ک
خاصــی برخــوردار اســت. شــرکت ویســتا تجهیــز 
ــی  ــرکت بازرگان ــک ش ــوان ی ــه عن ــز ب ــان نی ــش بنی کی
تامین کننــده، تجهیــزات طیــف وســیعی از صنایــع را 
تامیــن می کنــد و بــه دنبــال ارتقــای و تســهیل روش هــای 
ــا و  ــم روز دنی ــاس عل ــر، براس ــزات موردنظ ــن تجهی تامی

تجربــه شــرکت های بــزرگ اســت. 
ــده  ــر تامین کنن ــال حاض ــز در ح ــتا تجهی ــرکت ویس ش
ــد  ــر چن ــت، ه ــان اس ــر آلم ــد مول ــرکت وای ــزات ش تجهی
ــت  ــم کمــی از حال ــه خاطــر شــرایط تحری ــاط ب ــن ارتب ای
رســمی خــارج شــده اما بــه علت حضــور ویســتا تجهیــز در 
کشــورهای مختلــف، تامیــن تجهیــزات بــرای شــرکت های 
ایرانــی نیــز از مســیر آنهــا انجــام می شــود. وایدمولــر آلمــان 
در زمینــه تولیــد تجهیــزات صنعــت بــرق فعالیــت می کند 
و حــدود ۴۵ هــزار محصــول دارد. رله هــای شیشــه ای، 

ــتند  ــی هس ــاپالی ها محصوالت ــی و پاورس ــای کمک رله ه
ــه  ــود تهی ــتریان خ ــرای مش ــتاتجهیز ب ــرکت ویس ــه ش ک
ــوالت را در  ــن محص ــای ای ــی زیرمجموعه ه ــرده و تمام ک
انبــار خــود موجــود دارد. قیمــت تمامــی ایــن محصــوالت 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــتا تجهی ــتریان ویس ــت. مش ــی اس رقابت
ــه  ــر ارائ ــه وایدمول ــزوده ای ک ــات و ارزش اف ــت، خدم کیفی
ــد.  ــن شــرکت را انتخــاب می کنن می دهــد، محصــوالت ای
البتــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی معامالت شــرکت ویســتا 
ــن  ــه بی ــری ک ــتقیم و موث ــات مس ــر و ارتباط ــا وایدمول ب
وایدمولــر و ویســتاتجهیز برقــرار اســت، تمامــی محصوالت 
ــت  ــه دس ــبی ب ــت مناس ــا قیم ــده و ب ــف ش ــامل تخفی ش

ــد. ــتری می رس مش
از طــرف دیگــر دور زدن تحریم هــا در ایــران هزینــه باالیــی 
دارد و تامین کننــدگان ایــن هزینــه پرداختــی را بــه قیمــت 
ــا از  ــد ام ــه می کنن ــا اضاف ــزات و کااله ــده تجهی ــام ش تم
آنجایــی کــه نقــل و انتقــاالت مالــی شــرکت تجهیــز کیش 
ــام  ــر انج ــورهای دیگ ــق کش ــر از طری ــا وایدمول ــان ب بنی
می شــود، هزینه هــای تحریــم  بــه قیمــت مشــتریان 
ویســتا تجهیــز افــزوده نمی شــود و مصرف کننــدگان 
کاالی خــود را بــا قیمتــی منصفانــه و رقابتــی تهیــه 

  . می کننــد
یکــی از مشــکالت بازارهــای امــروز، فــروش کاالهــای غیــر 
اصل بــه جای اصــل اســت لــذا تشــخیص اصالــت کاال حائز 
اهمیــت اســت. بخشــی از هزینــه ای کــه هــر مشــتری برای 
خریــد کاالی مــورد نیــاز خــود پرداخــت می کنــد، در واقــع 
ــرای تامیــن  هزینــه اصالــت کاالســت. در واقــع مشــتری ب
کاالی خــود هزینــه می کنــد تــا ارزش مــورد نظــر خــود را 
کســی کنــد. دو کلمــه COST  و VALUE بــه ایــن معنی 
اســت کــه هــر پولــی بــرای بــه دســت آوردن نوعــی ارزش 
ــرای  ــازار B2B هــم صــرف هزینــه ب هزینــه می شــود. در ب

کســب مزایاســت. 
شــرکت ویســتاتجهیز کیــش بنیــان همــواره بــه دنبــال 
جلــب نظــر و رضایتمنــدی مشــتریان خــود بــوده و 

هســت و ایــن مهــم را از طریــق اطمینــان آنــان از اصالــت و 
موجــود بــودن کاالهــا در زمــان نیــاز، به دســت آورده اســت. 
تمامــی تجهیزاتــی کــه ویســتا تجهیــز از طریــق وایدمولــر 
ــل  ــای اص ــد، کااله ــه می کن ــی تهی ــتریان ایران ــرای مش ب
هســتند کــه مــدارک و اســناد آنهــا در صــورت درخواســت 
مشــتری بــه هــر روشــی کــه او انتخــاب کنــد، در اختیارش 

ــرار داده خواهــد شــد.  ق
ــه  ــان ب ــن اطمین ــز ای ــا نی ــودن کااله ــود ب ــاره موج درب
مشــتریان داده می شــود کــه کاالهــای مــورد نیــاز 
ــان  ــن زم ــرر و در کوتاه تری ــد مق ــا در موع ــای آنه پروژه ه
ــه  ــن زمین ــی در ای ــچ نگران ــود و هی ــد ب در دســترس خواه
وجــود نــدارد. ایــن شــرکت بــا طــرح اســتعالم نیــاز ســاالنه 
ــا  ــال آنه ــک س ــرای ی ــزات الزم ب ــدگان، تجهی مصرف کنن
ــه  ــتری ب ــد و مش ــره می کن ــا ذخی ــرای آنه ــار ب را در انب
ــدازه مصــرف خــود در طــول یکســال پرداخــت خواهــد  ان
ــد،  ــه بمان ــزی اضاف ــار شــده چی ــای انب ــر از کااله ــرد. اگ ک
مشــتری هیــچ تعهــدی بــرای پرداخــت آن نــدارد و کاالهــا 
به انبــار ویســتا برگشــت داده خواهد شــد. ویســتا تجهیز در 
زمینــه ارائــه خدمــات مالــی و پرداخت هــا نیــز بــا مشــتری 
همراهــی و همــکاری دارد. بــه ایــن معنــی کــه بــه عنــوان 
تامیــن کننــده خــود را در کنــار تولیدکننــده قــرار می دهد. 
شــرکت تامین کننــده شــرکتی اســت کــه با حاشــیه ســود  
ــزوده  ــا در ارزش اف ــد ت ــده باش ــکار تولیدکنن ــب هم مناس

ــی تولیــد شــده ســهم داشــته باشــد. محصــول نهای
طــرح گارانتی و پشــتیبانی دوســاله در محــل اجــرای پروژه 
ــا  ــر ب ــوالت وایدمول ــوده محص ــزات فرس ــض تجهی و تعوی
ــه شــرکت  ــی اســت ک ــر خدمات ــد، از دیگ ــزات جدی تجهی
ویســتا تجهیــز کیــش بنیــان بــرای مشــتریان خــود ارائــه 
می دهــد. بــه عنــوان مثــال اگــر قطعــه ای از یــک تابلــو کــه 
در جزیــره خــارک نصــب شــده اســت، دچــار نقــص شــد، 
قطعــه آســیب دیــده بــا یــک قطعــه جدیــد در همــان محل 
ــه ای تعویــض خواهــد شــد.  ــدون پرداخــت هیــچ هزین و ب
ــا  ــرد آنه ــزات و نحــوه کارب ــا و تجهی ــاره ابزاره مشــاوره درب

ویستا تجهیز کیش بنیان؛ 
تامین کننده ای مطمئن و آینده نگر

در خــط تولیــد از دیگــر خدماتــی اســت کــه مشــاوران ایــن 
شــرکت بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهنــد.  

بــا نگاهــی بــه تاریخچــه تولیــد در جهــان می تــوان دریافت 
ــد،  ــتفاده در تولی ــور اس ــزات م ــا و تجهی ــب کااله ــه غال ک
ــع  ــود، در واق ــد می ش ــدگان تولی ــود تولیدکنن ــط خ توس
ــاز  ــورد نی ــزات م ــده تجهی ــن کنن ــده تامی خــود تولیدکنن
ــه  ــرد ب ــن رویک ــا ای ــود. ام ــود ب ــی خ ــای نهای ــرای کااله ب
تدریــج تغییــر کــرده و امــروز یــک تولیدکننــده حتــی ۲۰ 
ــد  ــد نمی کن ــودش تولی ــم خ ــی را ه ــد نهای درصــد از تولی
ــدگان  ــر تامین کنن ــارت ب ــت و نظ ــر کیفی ــزش ب و تمرک

اســت. ایــن تغییــر از کشــورهای توســعه یافتــه آغــاز 
ــر بعــدی  ــاده اســت. تغیی ــاق افت ــران هــم اتف شــده و در ای
ــن  ــازی بی ــبکه س ــا ش ــبکه و ی ــاد ش ــد، ایج ــد تولی در رون
ــن  ــت. در ای ــت اس ــدگان اس ــدگان و تامین کنن تولیدکنن
مقطــع، تولیدکننــدگان بــرای تامیــن تجهیــزات و قطعــات 
ــا  ــرده و ب ــتفاده ک ــف اس ــدگان مختل ــود از تامین کنن خ
ــت آوردن  ــه دس ــال ب ــه دنب ــا، ب ــن آنه ــت بی ــاد رقاب ایج
محصولــی بــا کیفیــت خــوب و قیمــت مناســب بودنــد کــه 
منجــر بــه صــرف هزینــه  و انــرژی زیــادی بــرای مدیریــت 

ــد  ــه تولی ــت هزین ــد و در نهای ــدگان ش تامین کنن
ــادی  ــه زی ــم هزین ــت ه ــن حال ــش داد. در ای را افزای

ــروی انســانی  ــه خاطــر فعالیــت نی صــرف می شــد، هــم ب
بیشــتر، ضریــب خطــا باالتــر بــود و هــم امــکان تبانــی بین 
تامین کننــدگان وجــود داشــت. نمونــه ایــن مــورد شــرکت 
ایــران خــودرو در ایــران اســت کــه بعــد از حــدود ۴۰ ســال 
بــه پیشــرفتی نرســیده و بخــش اعظــم هزینــه آن بــه جای 
ــده  ــداری ش ــود و نگه ــع موج ــظ وض ــرف حف ــعه، ص توس

ــت.  اس
بــا مشــکالتی کــه تامیــن کاال توســط چنــد تامیــن 

ــن  ــروز ای ــود آورد، ام ــه وج ــده ب ــرای تولیدکنن ــده ب کنن
ــا کاهــش تعــداد  ــد ب نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه بای
تامین کننــدگان، هزینــه آن را صــرف تولیــد و توســعه 
کــرد. بــا ایــن روش و ســرمایه گذاری در رونــد تولیــد درجــه 
اطمینــان تولیدکننــده از تامیــن محصــول مــورد نیــاز خود 
ــز  ــتا تجهی ــرکت ویس ــدف ش ــت. ه ــد رف ــاال خواه ــز ب نی
کیــش بنیــان نیــز این اســت کــه نظــام جدیــد تامیــن کاال 
در یــک شــبکه تولیــد را بــه مشــتری ارائــه دهد تا مشــتری 
بتوانــد بــا اطمینــان از اصالــت تجهیــزات و بــرآورده شــدن 

ــد.  ــه کن ــده تکی ــه تامین کنن ــار، ب ــورد انتظ ــای م ارزش ه
ــه مشــتری نشــان دهیــم مــا  هــدف مــا ایــن اســت کــه ب
قالــب همــکار و همــراه بــا تولیدکننــده هســتیم نــه رقیــب 
آن. تولیدکننــده بایــد با اطمینــان خاطــر از تامیــن کاالها و 
تجهیــزات خــود، انــرژی و هزینــه اش را بــرای توســعه خرج 
ــت از  ــد را در صنع ــه تولی ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــد. ه کن
ــاز،دور  ــه  هزینه س ــای بی نتیج ــوری و رقابت ه ــب مح رقی
ــه ســمت یــک بســتر مطمئــن هدایــت کنیــم. کــرده و ب
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درشرکت توزیع برق استان مرکزی استقرار یافت

نظام مدیریت بهداشت، ایمني و نظام مدیریت بهداشت، ایمني و 
HSE-MSHSE-MS محیط زیست محیط زیست

کنترل  و  ارزیابی  خاص،  خطرات  شناسایی  منظور 
ریسک ها تا سطح قابل قبول، فرآیندها و فعالیت ها 

را بررسی کند.
مهندس محمد اله داد افزود: سازمان بایستی برای 
سیستم  با  مرتبط  ریسک های  مدیریت  و  ارزیابی 
 ،)HSE( مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

روش های اجرایی ایجاد کند.
بخش  های  ممیزی  به  ممیزان  جلسه  این  پایان  در 
امور  و  بهره برداری  از  اعم  شرکت  مختلف 
انسانی  منابع  و  مشترکین  امور  دیسپاچینگ، 
با  ممیزی  و  ارزیابی  این  پایان  از  پس  و  پرداختند 
محیط  و  ایمني  بهداشت،  مدیریت  نظام  استقرار 
استان  برق  توزیع  درشرکت   HSE-MS زیست 

مرکزی موافقت کردند.

چیدمان  و  همگرایی  با  و  یکپارچه  طور  به  انسان، 
هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و 
از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی های  با استفاده 
به حداقل  بهبود مستمر، موجب  ارزیابی،  دوره ای، 
رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش 
اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه 
کلیه کارکنان و سازمان، تجهیزات و به صفر رساندن 
حوادث ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط 
نا ایمن از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی 

در کلیه سطوح سازمان می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
هم در این جلسه گفت: به طور مداوم سازمان باید 
ایمنی،  مدیریت  سیستم  با  مرتبط  ریسک های 
به  و  ارزیابی  را   )HSE( زیست  محیط  و  بهداشت 

سرممیز تیم ممیزی در جلسه ممیزی شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی گفت: پیشگیری از بروز 
صدمات و حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست 
در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در 
مشتریان،  کارکنان،  ایمنی  و  سالمت  گرفتن  نظر 
ساختار  وجود  مستلزم  افراد  دیگر  و  پیمانکاران 
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

است.
دکتر صادقی افزود: سیستم مدیریت HSE یک ابزار 
بهداشت،  عملکرد  بهبود  و  کنترل  برای  مدیریتی 
ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و 
پروژه های صنعتی یا تشکیالت سازمانی بوده است.

وی گفت: با ایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی نو 
و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت 
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هدف از تاسیس شرکت

از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳8۱ نسبت به 
صدور مجوز تاسیس شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایداری و استمرار تولید انرژی برق آبی استان، از 
مجموعه فنی مهندسی این شرکت برای پرورش منابع انسانی حرفه ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت 

آب و برق بهره مند گردد .
این شرکت با پشتوانه نزدیک به ۵۰ سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی ، در سال ۱۳8۲ بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از سهامداران دولتی و 
خصوصی تاسیس و توانست عالوه بر تاسیسات آب و برق استان خوزستان حوزه فعالیت خود را در سطح کشور نیز گسترش دهد و در آبا ن ماه سال ۱۳88 با 
موافقت سهامداران اولیه نسبت به واگذاری سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  ۴۴ قانون اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

 زمینه های فعالیت شرکت

 نصب و راه اندازی نیروگاه ها
   بهینه سازی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها

  کارهای ساختمانی و تاسیساتی سد و نیروگاه
 بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

 انجـام پایـش وضعیـت تجهیـزات نیروگاهـی بـا اسـتفاده از 
تکنیک های ارتعاش  سـنجی، ترموگرافی، صداسـنجی و آنالیز 

روغـن به منظور نگهداشـت پیشـگویانه
   احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

 احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانـه های آب
 عملیـات نصـب و راه اندازی و اجرای خطوط  لوله تأسیسـات 

آب و فاضالب
 تعمیر و نگهداری تأسیسـات و تجهیزات نیروگاهی، پسـت و 

شـبکه، آب و فاضـالب، نفت و گاز 
  عملیات ژئوتکنیک، حفاری و احیای زهکش ها
   ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و صنعتی

 تعمیـر ، نگهـداری ، تعمیـرات اساسـی و بهینه سـازی دیزل 
ژنراتورهـای بـرق اضطـراری با تـوان باال

ــفند،                     ــان اس ــوار فروردین،خیاب ــتان، بل ــواز، گلس آدرس: اه
نبش شهریور،  شماره 175               کد پستی: 6135954651 
تـلـفـن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046

www.khp imc . com

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

 مدارک اخذ شده
 گواهینــامه صالحیت پیمانکاری رتبــه یک نیــرو ، رتبه سه آب ، رتبـه پنـج  

تاسیسـات و  تجهیـزات و   رتبـه  پنـج نفت و گاز
  گواهینامه صالحیت بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی

BSOHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001 : 2015   , ISO 9001 : 2015  گواهینامه 
HSE – MS گواهینامه 

 عضویت در سندیکای صنعت برق ایران 
  گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش

 عضویت در پارک علم و  فناوری  استان خوزستان
 گواهینامه صالحیت بهره برداری ، نگهداری وکنترل ایمنی سدها

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: سید مهران اسدی

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اهم اقدامـات انجام شده توسط شـرکت نصب، اهم اقدامـات انجام شده توسط شـرکت نصب، 
تعمیر و نگهداری نیروگاه های  برقابی خوزستانتعمیر و نگهداری نیروگاه های  برقابی خوزستان شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 

نیروگاه های برق آبی خوزستان

 بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه 
دز از 65  به 95 مگاوات

  انجام تعمیرات )Condition Monitoring )CM شامل 
ارتعاش سنجی،  صوت سنجی، گرمانگاری و آنالیز روغن 
تجهیزات اصلی نیروگاه های برق آبی کشور شامل کرخه، 

دز، شهیدعباسپور، کارون3 مسجدسلیمان و مارون 

بازسازی سیم پیچ و هسته ژنراتور 250      تعمیر و 
مگاواتی واحد یک و 3 نیروگاه سد شهید عباسپور 

 بهینه سازی تجهیزات توربین ژنراتور واحد شماره 3 
نیروگاه سد شهید عباسپور 

 2 شماره  واحد  استاتور  پیچ  سیم  تعمیر   
نیروگاه کوهرنگ

 تعمیرات اساسی و تعویض 280 عدد شینه آسیب 
نیروگاه  مگاواتی شماره 2  واحد 250  ژنراتور  از  دیده 

سد مسجدسلیمان

 اجرای طرح اصالحی تعمیراتی توربین واحد شماره 7 
نیروگاه سد شهید عباسپور بدون دمونتاژ واحد برای اولین 
بار در سطح نیروگاه های برق آبی کشور با لیفت هدکاور در 

جهت کاهش ریسک حمل روتور و زمان تعمیراتی 

  بازسازی سیستم کنترل تحریک ژنراتور واحد 250 
مگاواتی  شماره 4 نیروگاه مسجد سلیمان 

اندازه گیری  تجهیزات  کالیبراسیون  خدمات  ارائه    
مسجدسلیمان،  نیروگاه های  به  مربوط  دقیق  ابزار 

عباسپور، کرخه و دز و صنایع نفت و گاز

شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

 ارائه کلیه خدمات تعمیراتی و بهینه سازی پمپ ها و 
شیرآالت صنعتی نیروگاهی و آبرسانی 

 آغاز عملیات نوسازی شیرهای تخلیه کننده تحتانی 
سد و نیروگاه دز

 تعمیر و بازسازی تعداد 140 عدد کارت های الکترونیکی 
سیستم PLC و تجهیزات الکترونیکی نیروگاهی

 طراحی، تهیه ، نصب، راه اندازی، تعمیرات اساسی ، 
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری صنعت 

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

مانیتورینـگ  و  حفاظـت  سیسـتم  اصـالح   
ترانسـفورماتورهای قدرت در نیروگاه اول سـد شهید 

عباسـپور

سقفی  جرثقیل های  انواع  اساسی  تعمیرات  انجام   
دروازه ای ،  موبایل و غیره 

 تعمیر و ترمیم هسته سیم پیچ استاتور واحد شماره 
8 نیروگاه سد دز
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تخصصـی در حـوزه تصفیـه آب و فاضـالب درتمـام 
صنایـع فعالیـت دارد و پیشـرو در تکنولوژی هـای 
روز دنیـا و صاحـب چندیـن patent می باشـد و 
بیشـتر فرآیند هـای تصفیـه آب و فاضـالب از جمله 
MBR،IFAS،MBBR،USBF را بـرای اولیـن بار 
در کشـور در مقیـاس صنعتی و شـهری اجـرا نموده 
اسـت و یکی از معدود شـرکت های تاییـد صالحیت 
 NPC . PIDMCO . شـرکت های  AVL شـده در

NIOC .اسـت.
در سـال های اخیـر هـم بعنـوان تنها شـرکت موفق 
در ایـران در خصوص انتقال تکنولـوژی ZLD از یک 
شـرکت کـره ای موفقیـت کسـب نمـوده و  در ادامه 
نیـز به کسـب رتبـه دانش بنیـان هـم نائـل گردیده 
اسـت. آقـای دکتر رضـا رسـولی مالـک و مدیرعامل 
شـرکت آبنیک و همسـر بنده هسـتند، ایشان نقش 
بسـیار بزرگـی در پیشـرفت تکنولـوژی فرآیندهای 
تصفیـه آب و فاضـالب داشـته انـد و همـواره در 
تکاپـوی اسـتفاده از روش هـای نویـن جهانـی بـا 
کیفیـت پسـاب خروجـی دارای اسـتاندارد کالس 
A اروپـا در کشـور هسـتند و در حـال حاضـر اکثـر 
پـروزه هـای تعریف شـده در ایـن مجموعـه بصورت 
 EPC . EPCC .EPCF .BOOT .BUYBACK
می باشـد کـه ایـن گـروه توانسـته بـا تکیه بـر دانش 
و تجربـه و اسـتفاده از تـوان نیـروی انسـانی خـود 
پروژه های بسـیار حسـاس ملـی را طراحی و بـه اجرا 
درآورد .در پایـان گـروه شـرکت های آبنیـک یکی از 
معـدود شـرکت های مـی باشـند که بـر پایـه دانش 
و فـن آوری و تجربـه ۴۰ سـاله خـود تـوان طراحـی 
و اجـرای انـواع تصفیـه خانه هـای آب و پسـاب و هم 
چنیـن بازچرخانـی آب را بطـور کامـل در اختیـار 
داشـته. بـوده و تمامـی مراحـل طراحـی تـا نصب و 
راه انـدازی پروژه ها توسـط تیم کارشناسـان مجرب 

شـرکت بـه انجـام می رسـد.

 در خصوص پروژه اخیر شـرکت در پاالیشـگاه 
نفت سـنگین قشـم توضیح بفرمایید.

قـرارداد طراحـی، سـاخت، خریـد، نصـب، اجـرا و 

راه انـدازی سیسـتم تصفیـه فاضـالب  پاالیشـگاه 
نفـت سـنگین قشـم را طـی مناقصـه ای بـا حضور 
آبانـگاه  پتروصنعـت  و  آبنیـک  مشـارکت  گـروه 
برنـده شـدیم و در حـال حاضـر در حـال انجـام 
تحویـل موقـت پـروژه فـوق هسـتیم، پروژه شـامل 
poc ،coc، sanitary، rain wa�  فاضـالب هـای

ter، بـه ظرفیـت مجموعـا ۴۱۰۰ متـر مکعـب در 
سـاعت می باشـد. خروجی سیسـتم تصفیـه جهت 
مصـارف آبیـاری فضـای سـبز و تخلیـه بـه دریـا 

اسـتفاده خواهـد شـد.

 در خصـوص پـروژه هـای جـاری کـه در آنها 
حضور داشـتید چه پیشـنهاد یـا انتقاد سـازنده 

ای میتوانید داشـته باشـید.
در حـال حاضـر پروژه هـای عمرانـی کشـور کـه 
و  تعریـف  هـا  خانـه  وزارت  و  سـازمانها  توسـط 
دارای مشـکالت عدیـده ای  مدیریـت می گردنـد 
ازجملـه عـدم تخصیـص منابـع مالـی و مشـکالت 
تامیـن کاال و تجهیـزات بـا کیفیت بواسـطه تحریم 
کشـور و همچنیـن  در راس کار نبـودن مدیـران 
دلسـوز و کاردان و غیـر منفعـل بـرای پروژه هـای 
صنعتـی کشـور اسـت کـه متاسـفانه در دولـت 
دوازدهـم شـاهد ایـن مـورد بودیـم کـه متعاقـب 
آن مدیـران و مسـئوالن سـطوح پاییـن تـر در نیـز 
از ایـن الگـو پیـروی نمـوده و نتیجـه آن چیـزی 
جـزء وضـع موجـود کـه پیمانـکاران و بنگاه هـای 
اقتصـادی کوچـک روز بـه روز کوچکتـر می شـوند، 
اشـتغال زایـی بـه جـای رشـد مثبـت دچـار رشـد 
منفی میشـود و چرخ هـای صنعت کشـور از حرکت 
بـاز مـی ایسـتد و در انتهـا مهندسـین جـوان و بـا 
انگیـزه دیـروز بـه مهاجـران افسـرده امـروز تبدیل 
می شـوند نخواهـد بـود .کـه البتـه بـا شـناختی که 
از عملکـرد دولـت جدید در دسـترس عموم اسـت، 
خوشـبختانه بـا موارد فـوق رو بـه رو نخواهیـم بود، 
پیشـنهاد بنـده در راس قـراردادن افرادی اسـت که 
حاضر بـه تـالش شـبانه روزی  و بی چشـم داشـت 

بـرای آبـادی کشـور هسـتند می باشـد.

 در خصـوص سـایر پـروژه هـای یکسـال اخیر 
شـرکت پتـرو صنعـت آبانـگاه بفرمایید.

طـی یکسـال گذشـته مجموعـه مـا بـا حمایت های 
شـرکت آبنیـک و  تالش تیـم جـوان و با انگیـزه خود 
پـروژه تصفیـه آب BLOWDOWN نیـروگاه اتمی 
اراک، تصفیه آب پاالیشـگاه پارسـیان سـپهر، تصفیه 
فاضالب فـرودگاه  سـاری، تصفیه فاضـالب صنعتی و 
بهداشـتی پاالیشگاه نفت سـنگین قشـم را به مرحله 
تحویل موقـت و راه انـدازی رسـانده اسـت و موفق به 
بسـتن قـرارداد چند تصفیـه خانه در مقیاس شـهری 

شـده است.

 در پایـان بـا توجـه بـه حضـور مسـتمر شـما 
بعنـوان یـک خانـم  در محیط هـای صنعتـی چه 
در  خانم هـا  موفـق  حضـور  بـرای  پیشـنهادی 

داریـد. پروژه هـا 
به هرحال در کشـور ما حضـور خانم هـا در پروژه های 
صنعتـی همانطـور کـه از تعـداد بانـوان در پروژه هـا 
مشـخص اسـت در مقایسـه بـا حضـور همـکاران آقا 
بسـیار کمتر اسـت، پیشـنهاد بنده به همکاران خانم 
پذیـرش چالش هـای کاری مختلـف در محیـط های 
مختلـف بـدون توجـه بـه برخوردهای بعضـا تبعیض 
آمیـز و سـنگ اندازی هـا اسـت، در نهایـت در صورت 
وجـود انگیزه کافـی موفقیـت همکاران قطعی سـت.

 آیا شما امکان تامین مالی پروژه ها را دارید؟
بلـه با توجـه بـه  چالش جدیـد اکثـر پروژه هـا جهت 
تامیـن مالـی پـروژه هـا، گـروه شـرکت های آبنیـک 
امکان تامیـن مالی پـروژه هـا را دارا می باشـد واز این 
رو می توان بـه تامین مالـی ، طراحی و اجرای شـبکه 
  BUYBACK و تصفیـه خانـه فاضـالب بـه روش
شـهرهای قایـن و سربیشـه و شـهر بابک اشـاره نمود 
که میـزان سـرمایه گذاری مورد نیـاز در این پـروژه ها 
بالـغ بـر ۱۰.۰۰۰ میلیـارد ریال می باشـد که توسـط 
ایـن گـروه تامیـن و پروژه هـای مذکـور در فازهـای 

اجرایـی قرارگرفته اسـت .

 ضمن معرفی خود از سابقه فعالیت حرفه ای خود 
و شرکت برای خوانندگان مجله برقاب بفرمایید.

با عرض سالم ، من صبا محمدی دانش آموخته 
مهندسی عمران - عمران از سال ۱۳8۶ کار عملی 
خود را بطور جدی شروع کردم و در سال ۱۳۹۶ 
شرکت پترو صنعت آبانگاه در زمینه طراحی، ساخت، 
نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه آب و فاضالب 
صنایع مختلف از جمله نفت و پتروشیمی، فوالد، 
نیروگاهی و شهری،خطوط انتقال، احداث ابنیه و 
جمله  از  صنعتی  تجهیزات  تامین  محوطه سازی، 

پمپ های خاص، ابزار دقیق و... به ثبت رسانده که 
یکی شرکت های زیر مجموعه شرکت آبنیک می 
باشد و از آن سال تا کنون خوشبختانه و به لطف الهی 
توانسته ایم چند پروژه مطرح ملی را طراحی و اجرا 

نماییم .

 شرکت شما در زمینه طراحی و اجرا فعالیت دارد 
یا در سایر قسمت های پروژه ها هم فعالیت دارید؟

با توجه به EPC بودن تمامی قراردادهای گروه، 
مسئولیت طراحی، تامین تجهیزات ، ساخت، نصب، 

راه اندازی برعهده ما بوده و با توجه به اینکه گروه 
در  هم  بازرگانی  شرکت  یک  آبنیک  شرکت های 
تولیدات  تجهیزی جزو  در صورتیکه  دارد،  ترکیه 
داخلی نباشد یا به اجبار کارفرمایان  مجبور به تهیه 
از برندهای خارجی باشیم، از طریق شرکت خارجی 

زیر مجموعه اقدام به تهیه اقالم مورد نیاز می نمائیم.

 در خصوص شـرکت آبنیک و ارتبـاط خودتان 
با شـرکت آبنیـک بفرمایید.

شـرکت آبنیـک از سـال ۱۳۶۲ بصورت حرفـه ای و 

سرکار خانم مهندس صبا محمدی، مدیر عامل شرکت پترو صنعت آبانگاهسرکار خانم مهندس صبا محمدی، مدیر عامل شرکت پترو صنعت آبانگاه
در مصاحبه ویژه با نشریه برقاب در مصاحبه ویژه با نشریه برقاب 

طراح و مجری تصفیه خانه های آب و فاضالبطراح و مجری تصفیه خانه های آب و فاضالب
در صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهیدر صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهی ایرانی ایرانی

تهران- کوی نصر، خیابان 
فروزانفر، پالک 10

021-88287401-4
Petrosanatco.com
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مانور بزرگ 
مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب تاکید نمود:

مدیریت مصرف تنها راهکار برون 
رفت از بحران کم آبی است

مانـور بـزرگ مروجیـن فرهنگ مصـرف بهینـه آب با رمز 
یـا ثامـن الحجج بـه طور هـم زمـان در ۹8 شـهر و حدود 
هـزار روسـتا در اسـتان اصفهـان آغـاز شـد. در ایـن مانور 
کـه تا پایـان فصل گرما ادامـه دارد، ۳۰۰ نفر از بسـیجیان 
و مروجیـن مصـرف بهینـه آب بـا حضـور در مکان هـای 
مختلـف و پرتردد در سـطح شـهرها و روسـتاهای اسـتان 
اصفهـان مـردم را بـا روش های مصرف درسـت آب آشـنا 

می کننـد.
در مراسـم آغاز این مانور مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان گفـت: در حال حاضر با کمبود سـه هزار و 
۲۰۰ لیتـر بر ثانیه آب شـرب مواجه هسـتیم و پیش بینی 
می کنیـم در روزهـای گـرم سـال ایـن رقم بـه ۴۳۰۰ لیتر 

در ثانیه برسد.
هاشـم امینـی مصـرف بهینـه آب را در گذر از بحـران کم 
آبی بسـیار موثر دانسـت و بیان داشـت: هم اکنون مصرف 
سـرانه آب در اصفهان ۱۵7 لیتر در شـبانه روز اسـت و اگر 
مـردم ۱۵ لیتـر در مصـرف آب صرفه جویـی کننـد گذر از 

تنش آبی میسـر می شـود.
مدیرعامـل آبفـای اسـتان اصفهـان بـه برخـی از راه  هـای 
مصـرف درسـت آب اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: پرهیز از 

شسـتن حیـاط و خـودرو بـا آب 
شـرب، اسـتفاده از سـایبان بـرای 
کولـر و جلوگیـری از نشـت آب در 
تاسیسـات آبی از مواردی است که 

تاثیـر بسـزایی در مصـرف بهینـه آب دارد.
امینی با بیان این که اسـتان اصفهان امسـال در ۵۳ سـال 
گذشـته کمتریـن میـزان بارندگی را داشـته تصریـح کرد: 
گروه هـای مروجیـن مصرف بهینـه آب برای گـذر از تنش 
آبـی در اصفهـان، همـه روزه مـردم را بـا مفاهیـم مصـرف 
بهینـه آب آشـنا می کننـد و ایـن رویکرد تا نهادینه شـدن 
مصـرف درسـت آب در جامعه همچنان ادامـه دارد. و ادامه 
داد: کاهـش نـزوالت جـوی و خشک سـالی هـای گذشـته 
سـبب ایجـاد مشـکل در تامیـن آب و بـرق در کل کشـور 
شـده اسـت. مشـکلی کـه تنهـا راه حل بـرون رفـت از آن 

صرفه جویـی و اسـتفاده بهینـه از منابع موجود اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
تاکیـد بـر ایـن که تنهـا راه بـرون رفـت از بحـران کم آبی 
صرفه جویـی اسـت، گفت: بـا مصرف بهینـه و صرفه جویی 
۱۵ تـا ۲۰ درصـدی می توانیـم ایـن تابسـتان سـخت را 

پشـت سـر بگذاریم.

هاشـم امینـی در مراسـم آغـاز مانـور بـزرگ مروجیـن 
فرهنـگ مصـرف بهینـه آب در ۹8 شـهر و هزار روسـتای 
اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه بحران کـم آبی که اسـتان با 
آن درگیـر اسـت، گفـت: بـا وجـود آن کـه در حـال حاضر 
روزانـه ۱۳ هـزار و ۴۰۰ لیتـر بر ثانیه آب در شـبکه توزیع 
می شـود، امـا همچنان در تامین آب مشـترکین با کمبود 
مواجـه هسـتیم. وی بـا اشـاره بـه شـیوع بیمـاری کرونا و 
افزایـش مصـرف آب بـه منظـور رعایـت بهداشـت فـردی 
گفـت: همه گیـری کرونـا و افزایش مصرف آب باعث شـده 
همکاران در بخش توزیع آب شـرایط بسـیار سـخت تری را 
نسـبت به سـال های گذشـته تجربه کنند؛ بـه گونه ای که 
بـا وجـود برنامه ریـزی و مدیریت سـامانه توزیـع، در برخی 

مناطق شـاهد افت شـدید فشـار آب هسـتیم.
امینـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه آب حـدود شـش میلیـون 
نفـر از هموطنان در سـه اسـتان از سـد زاینـده رود تامین 
مـی شـود، اظهـار داشـت: امیدواریم بـا اتمام سـامانه دوم 
آب رسـانی و اضافه شـدن آن بـه مدار بهره بـرداری بتوانیم 

بخشـی از مشـکالت موجـود در توزیـع آب را مدیریـت و 
رفـع نماییم.

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
تاکیـد بـر اینکه تنها راهـکار برون رفت از بحـران پیش رو 
مدیریـت مصرف اسـت، گفـت: آمـوزش به شـهروندان به 

صورت مسـتمر در دسـتور کار این شـرکت اسـت.
امینـی بـا تاکیـد بر لـزوم اسـتفاده از ظرفیت شـبکه های 
اجتماعـی بـرای آمـوزش و اطالع  رسـانی بـه شـهروندان 
افـزود: همه گیـری کرونا امـکان آموزش و اطالع رسـانی به 
صـورت چهـره به چهره را بسـیار محـدود کرده اسـت؛ اما 
بـرای ایجاد آگاهی و حساسـیت در شـهروندان و تشـویق 
آنهـا بـه صرفه جویـی و مصـرف بهینـه، بایـد از ظرفیـت 

شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده کـرد. بـه گفتـه امینـی 
صرفه جویـی تنهـا راه تامیـن آب بـرای جمعیـت بیش از 
چهـار میلیون نفری اسـتان اصفهان با کمبـود آب ۳ هزار 

و ۲۰۰ لیتـر بـر ثانیه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان باتقدیر 
از همـکاران سـامانه ارتبـاط بـا مشـتریان ۱۲۲ و تـالش 
شـبانه روزی کارکنـان شـاغل در حـوزه توزیـع آب اظهـار 
داشـت: آرامش شـرکت مرهون زحمات این عزیزان است.

زهـره تشـیعی، رییـس خانـه فرهنـگ آب شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان اصفهان، با اشـاره به کاهـش ۴۰درصدی 
میزان بارش نسـبت به سـال گذشـته گفت: طبق سنوات 
گذشـته امسـال هـم برگـزاری مانـور بـزرگ مروجیـن 

فرهنـگ مصـرف بهینـه آب همزمـان در ۹8 شـهر و هزار 
روسـتای اسـتان به منظور آمـوزش و اطالع رسـانی درباره 

مصـرف بهینـه آب در دسـتور کار قـرار گرفت.
تشـیعی ادامه داد: ۳۰۰ نفر از همکاران در استان اصفهان، 
وظیفه اطالع رسـانی و آموزش به شـهروندان برای مصرف 
بهینـه را در طـول تابسـتان بـر عهـده دارنـد. وی هدف از 
برگـزاری ایـن مانـور را اشـاعه فرهنـگ مصـرف بهینـه و 
حسـاس کردن شـهروندان نسـبت بـه کمبـود آب عنوان 
کـرد و افـزود : متاسـفانه درحـال حاضر سـرانه مصرف هر 
فرد ۱۵7 لیتر بر ثانیه اسـت. وی گفت: اگر بتوانیم سـرانه 
مصـرف را به حـدود ۱۴۲ لیتر در شـبانه روز کاهش دهیم 

می توانیـم بدون مشـکل ایـن بحران را سـپری کنیم.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  فرهنگ  خانه  رییس 
اصفهان از کولرهای آبی به عنوان یکی از دستگا ه های 
پر مصرف آب در تابستان نام برد، گفت: آب مصرفی یک 
دستگاه کولر آبی در 24 ساعت شبانه روز 300 لیتر معادل 
مصرف دو فرد در یک شبانه روز است. وی گفت: متاسفانه 
کولرهای آبی یکی از منابع اصلی هدررفت آب در تابستان 
تنظمیم شناور  و  ای  انجام سرویس دوره  با  هستند که 
آب می توان مانع از هدر رفت حجم قابل توجهی از آب و 

تبدیل آن به فاضالب شد.
تشیعی با اشاره به نقش پر رنگ شهروندان در صرفه جویی 
و مصرف بهینه آب تصریح کرد: تنها با نصب سایبان برای 
کولرهای آب می توان میزان مصرف را تا 10درصد کاهش 

داد.
آب پاشی معابر، شستن اتومبیل و حیاط خانه از جمله 
و  می شود  آب  هدررفت  سبب  که  است  رفتارهای 
شهروندان به جد باید از انجام این امور در طول سال به 

ویژه تابستان اجتناب کنند.
خانواده ها  در  باید  آموزش  که  این  بر  تاکید  با  تشیعی 

نهادینه شود، گفت: والدین الگوی فرزندان درصرفه جویی 
و مصرف بهینه هستند. مدیر عامل آبفای اصفهان : باید 
نهایت تالش مان را انجام دهیم تا ماه  های سخت پیش رو 
را با کمترین تنش پشت سر بگذاریم و از مردم هم تقاضا 

داریم با صبوری و مدیریت مصرف، ما را همراهی کنند.
مدیر عامل آبفای اصفهان تصریح کرد: نصب پمپ مستقیم 
بر روی شبکه و اختالل در فشار آب، جنایت در حق مردم 

است.
مدیران  با حضور  که  آبی  تنش  در جلسه  امینی  هاشم 
آبفای مناطق خودگردان استان، برگزار شد گفت: استفاده 

از پمپ غیرمجاز قبح دارد و حق مردم با این کار دزدیده 
می شود. وی افزود: باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، 
نخبگان و افراد تاثیر گذار استفاده کرد تا قبح استفاده از 

پمپ غیرمجاز برای مردم تبیین شود.
وی با اشاره به خدمات آبفای استان اصفهان گفت: باید 
نهایت تالش مان را انجام دهیم تا ماه های سخت پیش رو 
را با کمترین تنش پشت سر بگذاریم و از مردم هم تقاضا 

داریم با صبوری و مدیریت مصرف، ما را همراهی کنند.
امینی افزود: رویکرد ما این است که عالوه بر رفع مشکالت 
کالن فشار آب در سطح استان، مشکالت موردی نیز در 
سریع ترین زمان ممکن حل شود. وی گفت: مردم بدانند 
که بی آبی یک کوچه نیز برای ما بسیار مهم است و به 
مشکل  رفع  برای  را  تالشمان  تمام  شبانه روزی  صورت 
انجام می دهیم. مدیر عامل آبفای استان اصفهان با تاکید 
بر اهمیت تعمیرات و نگهداری شبکه ها گفت: در سال های 
اخیر تعمیر و نگهداری شبکه ها موجب کاهش چشمگیر 
حوادث در برخی مناطق شده و به مدیریت توزیع آب نیز 

کمک کرده است.

کولر های آبی، منبع اصلی هدر رفت آب در تابستان
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به دنبال دریافت گواهینامه ایزو ۱7۰25 آزمایشگاه میکروبیولوژی برای دومین سال متوالی

آزمایشگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلی، آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های کشور شد
آب  تصفیه خانه  میکروبیولوژی  آزمایشگاه 
نامه  گواهی  دریافت  بر  عالوه  باباشیخعلی، 
ایزو۱7۰۲۵ از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های 

کشور شناخته شد.
مدیر تصفیه خانه آب بابا شیخعلی آبفای استان 
اصفهان عنوان کرد: ممیزی فنی و مدیریتی 
آب  تصفیه خانه  میکروبیولوژی  آزمایشگاه 
باباشیخعلی توسط ممیزین شرکت مهندسی 
الزامات  با  مطابق  و  کشور  فاضالب  و  آب 
استاندارد ایزو ۱7۰۲۵ به صورت آنالین انجام 

شد.
نظر  اساس  بر  افزود:  زاده  گرجی  اسماعیل 

ممیزین، آزمایشگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلی از 
نظر کیفی، فنی و آزمون های میکروبیولوژی آب، 
مطابق با استاندارد ایزو ۱7۰۲۵ بوده است. وی با 
کارشناسان  توسط  که  مراقبتی  ممیزی  به  اشاره 
انجام شد  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
تصریح کرد: آزمایشگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلی، 
تصفیه خانه های  بین  در  برتر  آزمایشگاه  عنوان  به 
کشور معرفی شد. اضافه می شود تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی با ظرفیت تصفیه ۱۱.۵ مترمکعب آب 
در ثانیه از بزرگترین تصفیه خانه های خاور میانه به 
شمار می رود که آب مورد نیاز جمعیت ساکن در 
۵7 شهر و ۳8۰ روستای طرح آب رسانی اصفهان 

بزرگ را تامین می کند.

کسب رتبه های خالق، عالی و برتر شرکت آبفا در جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان
دربخش های  اصفهان  استان  آبفای 
اطالع یابی و افکارسنجی، روابط عمومی 
رویداد  و  رسانه ای  ارتباطات  دیجیتال، 

پردازی رتبه خالق را کسب کرد.
در شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط 
عمومی های استان اصفهان، شرکت آب 
و فاضالب در میان 31 دستگاه، رتبه های 
به خود اختصاص  را  برتر  خالق، عالی و 
داد. براساس ارزیابی و رای هیات داوران 
عمومی،  روابط  جشنواره  شانزدهمین 
دربخش های  اصفهان  استان  آبفای 
اطالع یابی و افکارسنجی، روابط عمومی 
رویداد  و  رسانه ای  ارتباطات  دیجیتال، 

پردازی رتبه خالق را کسب کرد. همچنین 
مسئولیت  بخش های  در  شرکت  این 
و  برنامه ریزی  محتواسازی،  اجتماعی، 
ارزیابی اثربخشی حائز رتبه عالی، و در 
پیشرو  فعالیت های  نوآوری،  بخش های 
و تحقیق و پژوهش رتبه برتر را به خود 

اختصاص داد.
با  که  مراسم  این  در  است  ذکر  شایان 
حضور استاندار اصفهان برگزار شد، چهار 
تندیس رتبه خالق، 12 تندیس رتبه عالی، 
21 تندیس رتبه برتر و شش دیپلم افتخار 
روابط  به  پویا  رتبه  عنوان  با  جشنواره 

عمومی های استان اصفهان تعلق گرفت.

مدیـر عامـل شـرکت آبفـا اسـتان فـارس بـا 
فـرا رسـیدن هفتـه صرفه جویـی در مصـرف 
آب و انـرژی )یکـم الـی هفتـم تیـر مـاه( ضمن 
توصیـف وضعیت منابع آب اسـتان، بـر ضرورت 
فرهنگ سـازی مصـرف بهینـه ی آب تأکیـد 
نمـود و گفـت: بی تردید عدم مدیریـت بهینه ی 
شـرایط کنونـی منتج بـه بحران بی آبـی خواهد 

شـد..
علی بوسـتانی رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
شـرکت آبفـا اسـتان فـارس، بـا فـرا رسـیدن 
هفتـه ی صرفه جویـی در مصـرف آب و انـرژی 
)یکـم الی هفتم تیر ماه( طـی گفتگویی عالوه بر 
توصیـف وضعیـت منابع آب اسـتان، به ضرورت  
اتخـاذ رویکـرد جدیـد در خصوص  مصـرف آب 
و انـرژی اشـاره و بـر اهمیـت صرفه جویـی در 
مصـرف آب به عنوان تنهـا راه کار مقابله با بحران 
کم آبـی، تأکید نمـود. وی هفتـه ی صرفه جویی 
را فرصتـی برای یـادآوری اولویت هـا در حوزه ی 
صرفه جویـی در مصـرف آب عنـوان و اظهـار 
داشـت: در هفته ی صرفه جویـی در مصرف آب، 
راهکارهـای ترویـج فرهنگ مصـرف بهینه آب، 
بایـد به عنـوان یک اولویـت مهم در ایـن برهه از 
زمـان مرور گـردد و بـه کار گرفته شـود. چرا که 
امـروز، بحـران کم آبی بـه عنوان یـک  ابر چالش 
در جامعـه ی بشـری مـورد بحـث اسـت. مدیـر 
عامل شـرکت آبفا اسـتان فارس افـزود: با توجه 
به واقع شدن کشـور ایران در منطقه ی خشک و 
نیمه خشـک و کمبـود بارش ها کـه کمتر از یک 
سـوم میانگین جهانـی اسـت و از طرفی همگن 

نبـودن بارش هـا از نظر زمانـی و مکانـی، میزان 
تبخیرها، عمال دسـتیابی به منابع آبـی پایدار را 
بسـیار دشـوار نموده اسـت. وی در همین راستا 
پنـج چالـش عمده بخش آب در کشـور بـه ویژه 

اسـتان فـارس را به شـرح زیر عنـوان کرد
۱. تغییرات اقلیمی 

۲. خشک سالی های متوالی در سنوات اخیر
۳. برداشت بی رویه ی آب از منابع موجود 

م  عـد و  میـن  ز نشسـت سـطح  و فر  .۴
جـذب و ذخیـره ی مناسـب آب بـه علـت 
خشک سـالی های پـی در پـی در چنـد سـال 

خیـر   ا
۵. قیمـت ناچیـز آب در بخش هـای مختلـف 
مصرف و شـکاف زیـاد بین قیمت تمام شـده ی 

آب نسـبت بـه قیمت فـروش آن 
بوسـتانی با اشـاره به ایـن مطلب که شـرکت ها 
و سـازمان های متولـی تأمیـن آب در شـرایط 
کنونـی به این نتیجه رسـیده اند کـه راه مقابله با 
بحـران کم آبی را نبایـد در طرح هـای مطالعاتی 
به منظور کشـف منابع جدید آب جسـتجو کرد، 
بلکـه اصولی ترین روش مهار کـردن بحران های 
ناشـی از خشک سـالی و کم آبی، اعمال مدیریت 
کاربردی در حوزه تقاضـا، مصرف و صرفه جویی 
در مصـرف آب و ترویـج فرهنـگ سـازگاری بـا 
کم آبـی اسـت. بـه بیـان تعـدادی از روش هـای 
کالن صرفه جویـی در مصـرف آب و مقابلـه بـا 
بحـران کم آبـی در حوزه هـای مصـارف خانگی، 
صنعـت و کشـاورزی پرداخـت. مدیـر عامـل 
شـرکت آبفـا اسـتان فـارس در ادامـه تصریـح 

نمـود: شـرکت آب و فاضالب اسـتان فـارس نیز 
بـا توجه بـه لـزوم بسترسـازی های فرهنگی در 
جامعـه در حوزه مدیریـت مصـرف آب، اقدام به 
تدویـن برنامه هـای فرهنگـی جامعـی نمـوده 
اسـت کـه بـا یـاری خداونـد مجدانـه به سـوی 

اجـرای آن پیش مـی رود.
علی بوسـتانی در ادامه بـا تأکید بـر این موضوع 
کـه نشـانه های تابسـتانی سـخت در حـوزه ی 
آب  رسـانی پدیدار گشـته اسـت، گفت: استمرار 
خشک سـالی های سـنواتی و عـدم بارش هـای 
مطلـوب در اسـتان منتج بـه بروز بحران شـدید 
کم آبی در اقصی نقاط اسـتان فارس شـده است. 
وی افـزود: اگر بـا مشـارکت مردم و مسـئولین، 
شـرایط کنونـی مدیریـت نشـود، بی تردیـد 
بحـران کم آبـی بـه بحـران بی آبی بـدل خواهد 
شـد. علی بوسـتانی در بخش دیگری از سخنان 
خـود به فـرا رسـیدن هفتـه ی صرفه جویـی در 
مصـرف آب اشـاره کرد و اظهار داشـت: شـرکت 
آبفا اسـتان فـارس با اسـتناد بـه دسـتورالعمل 
شـرکت مهندسـی آبفـا کشـور و نام گـذاری 
ایـام هفته ی صرفه جویی، بخشـنامه ای شـامل 
برنامه هـای فرهنگـی و اجتماعـی قابـل اجرا در 
این هفتـه، منطبـق بـا پروتکل های بهداشـتی 
بـه دلیل همه گیـری بیمـاری کرونـا در جامعه، 
تنظیـم نمـوده و بـه امـور و ادارات تابعـه ی خود 
در شهرسـتان های اسـتان ابالغ کرده اسـت که 
امیـدوارم بـا پیگیـری ایـن اقدامـات فرهنگی و 
اجتماعی بتوانیم گامـی موثر در بخش مدیریت 

مصـرف آب برداریـم.

صرفه جویی در مصرف 
تنها راه کار مقابله با بحران 
کم آبی

علی بوستانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس
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محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در بازدید از مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب در حال احداث با اعالم لزوم بهره برداری مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تا ۲۰ تیرماه 

نسبت به اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح خبر داد .
وی در خصوص اثرگذاری پروژه در موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: این پروژه یکی 
از موضوعات مهم و اثرگذار در احیای دریاچه ارومیه است و از این بابت که قرار است پساب 
خروجی این تصفیه خانه بر اساس استانداردهای مطلوب به دریاچه ارومیه منتقل شود، بسیار 

حائز اهمیت است .
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم کرد: تصفیه خانه 
فاضالب مدول دوم تبریز یکی از بزرگ ترین پروژه های ایجاد زیرساخت تصفیه فاضالب در 
کشور تلقی شده و با توجه  به مجموعه اقدامات خوب و مؤثری که همکاران ما در آبفای استان در 
زمینه توسعه شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب در شهر تبریز انجام داده اند، می توان گفت 
این پروژه تا افق ۱۴۲۵ قادر خواهد بود شبکه های جمع آوری داخل شهری و انتقال و تصفیه را 

در حد مطلوب و بر اساس برنامه ششم محقق نماید.
مهندس ایمانلو در جلسه بازدید از احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز ضمن 
خیرمقدم گویی و تشکر و قدردانی از حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه وبودجه و هیئت همراه در تصفیه خانه فاضالب تبریز گزارش کوتاهی از عملکرد 
و فعالیت های این شرکت در خصوص نحوه اجرا و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

کالن شهر تبریز را تشریح نمود .
وی با خاطرنشان کردن این موضوع که: احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از 
سال ۹۵ با قراردادی به مبلغ ۱8۲میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شده است تأکید کرد 

سویل بخش مایع بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد با توجه  به اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالن شهر تبریز 
که استفاده از پساب تولیدی به  عنوان تأمین کننده عمده آب موردنیاز دریاچه ارومیه است با 
تکمیل و بهره برداری فاز ۲ بالغ  بر 7۵میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه شده به دریاچه 

گفـت:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  ایمانلـو  مهنـدس 
بـرای  الزم  زیرسـاخت های  اخیـر  درسـال های 
مبنـای  بـر  پایـدار،  توسـعه  نهادینه سـازی 
توانمندسـازی منابع انسـانی و ارتقای سیسـتم های 
مدیریتـی در شـرکت طراحی، اجـرا و مـورد ممیزی 

و ارزیابـی نهادهـای داخلـی و بین المللـی 
همچـون بنیـاد جهانـی انـرژی و جامعـه 
بـا  و  قرارگرفتـه  اروپـا  سـبز  مدیریـت 
کسـب امتیـازات برتـر، منجـر بـه اتخـاذ 
رویکردهـای نوینـی در تعییـن پروژه های 

بهبـود شـده اسـت. 
همـکاری  بـا  شـرکت  ایـن  افـزود:  وی 
انجمـن مدیریـت سـبز ایـران که یکـی از 
تشـکل های وابسـته بـه اتـاق بازرگانـی 
ایـران اسـت، ضمـن تـداوم رویکردهـای 
اتخـاذ شـده در سـال های گذشـته کـه 
منجـر بـه کسـب نشـان مدیریت سـبز و 
پروژه سـبز از نهادهـای قید شـده گردید، 
تصمیـم بـر آن دارد تا بـرای نخسـتین بار 

در صنعـت آب و فاضـالب، پـروژه محاسـبه ردپـای 
کربـن را بـا هـدف کاهـش میـزان انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای در فرآینـد تصفیه خانـه مورد توجـه قرار 
دهد تـا الگویی بـرای دیگـر تصفیه خانه های کشـور 

باشـد.

مهنـدس ایمانلـو ادامـه داد: شـرکت آب و فاضـالب 
)ز(  بنـد  راسـتای  در  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
و  اقتصـادی  توسـعه  ششـم  برنامـه   38 مـاده 
اجتماعـی کشـور، اسـتقرار نظـام مدیریـت سـبز 
در سـتاد و مناطـق تابعـه را در دسـتور کار خـود 

قـرارداده اسـت و بـه همین منظـور 257 سـنجه در 
کاغـذ،  انـرژی،  آب،  اداری،  تجهیـزات  حوزه هـای 
مدیریـت پسـماند، خریـد، حمـل و نقـل و آمـوزش 
و فرهنگ سـازی را بـه صورتـی کامـال نظام منـد و 
هدف منـد بـرای سـال جـاری و سـال آینـده تحت 

کنتـرل در مـی آورد تـا بتوانـد کم تریـن پسـماند و 
آلودگـی زیسـت محیطی بـه واسـطه مصـرف بهینه 
منابـع، منجر بـه کاهـش هزینه های عمومـی و جاری 

شـرکت شـود.
قابـل ذکـر اسـت شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
ایجـاد  هـدف  بـا  شـرقی  آذربایجـان 
الگـوی سـبز در صنعـت آب و فاضـالب 
کشـور تصمیـم بـر آن دارد بـا ارتقـای 
توانایـی و ظرفیت هـای منابـع انسـانی 
از یکسـو و حمایت هـای علمـی و فنـی 
مدیران ارشـد از سـوی دیگر در توسـعه 
رویکـرد سـبز و پایـداری در کشـور بـه 
قطبـی علمی و فنـی بدل شـود. بنابراین  
سـال 1400 سـالی اسـت کـه شـرکت 
تصمیـم بـر آن دارد تـا چهـار پـروژه 
اصلـی در حـوزه رویکـرد سـبز را در 
سـطوح عالی و در شـرکت نهادینه کند. 
ایـن پروژه ها شـامل اسـتقرار سیسـتم 
مدیریـت سـبز در تصفیه خانـه فاضالب 
تبریـز و ایجـاد سیسـتم دفتـرکار سـبز براسـاس 
الزامـات برنامه ششـم توسـعه و همچنین محاسـبه 
ردپـای کربـن در این صنعـت بـوده و با ایجـاد پروژه 
سـبز در تصفیه خانـه فاضـالب تبریـز نیز ایـن روند 

بـه تکامـل خـود خواهد رسـید.

اختصاصاختصاص  400400 میلیارد ریال  میلیارد ریال 
برای تکمیل برای تکمیل پروژه مدول دوم پروژه مدول دوم 
تصفیه خـانه فاضالب تبریـزتصفیه خـانه فاضالب تبریـز

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در راستای اهداف راهبردی خود، رویکرد سبز را به طور شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در راستای اهداف راهبردی خود، رویکرد سبز را به طور 
هدف مند و نظام مند در دستورکار کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی خود قرارداده استهدف مند و نظام مند در دستورکار کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی خود قرارداده است

مهندس ایمانلویادآور شد: ۵ شهر و ۲۴۳ روستا در وضعیت قرمز قرار دارند و در زمان تنش آبی 
با مشکل مواجه خواهند شد که با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم بر مشکالت غلبه کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خاطرنشان کرد: میزان تولید آب کل استان ۹ 
مترمکعب و میزان مصرف هم 8.۵ مترمکعب است و هر فرد باالی ۲۳۰  لیتر در شبانه روز آب 
مصرف می کند که در پیک مصرف نزدیک به ۲۵۰ می رسد که باالتر از استاندار کشور و جهان 

است.
مهندس ایمانلو تاکید کرد: در مجموع وضع تولید آب در استان خوب است ولی مصرف هم باید 
مطابق با استانداردهای کنترل شود. وی در خصوص هدر رفت آب در سطح استان گفت: در 
دو حوزه با هدر رفت آب روبرو هستیم از جمله ۱۱.۵درصد پوسیدگی و خرابی شبکه و لوله ها 
و ۱8.۵درصد انشعابات غیرمجاز در سطح استان است و با اشاره به اینکه استاندارد متوسط 
هدررفت آب در کل کشور ۲۴درصد است که نسبت به آمار کشور وضعیت ما خوب است ولی 
نیاز است در بحث کنترل فشار، اصالح شبکه و پیگیری و حذف انشعابات غیرمجاز کارهای 

جامع و بسیاری از این  دست انجام دهیم.
مهندس ایمانلو تاکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت آب بحث زون بندی کل شهر و تعدیل 
فشار و همچنین تعویض لوله های پوسیده مطرح است که با بررسی و تالش های متخصصان در 

شرکت آب و فاضالب، اصالح شبکه در حال پیگیری و انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به قیمت تمام شده تولید آب افزود: 
به دلیل پلکانی و مناسب نبودن قیمت با کاهش درآمد مواجه هستیم که این امر نگهداری 

تجهیزات و به روزرسانی آنها را با مشکل مواجه کرده و امیدواریم با تدبیر مسئوالن کالن کشور 
و استان بتوانیم مشکالت را حل کنیم. مهندس ایمانلو در خصوص روند احداث مدول دوم 
تصفیه خانه تبریز گفت: تصفیه خانه اصلی تبریز از سال 8۰ شروع به کارکرده است و فاز دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز که جزء بزرگ ترین تصفیه خانه های در حال ساخت کشور است 
و فاضالب یک میلیون نفر را تصفیه خواهد کرد و اگر اعتبارات الزم تأمین شود اواخر تیرماه 
بخش سویل مایع افتتاح خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
خاطرنشان کرد: احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از سال ۹۵ با قراردادی 
به مبلغ ۱8۲میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شده است تأکید نمود سویل بخش مایع 
 STEP بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فرایند تصفیه فاضالب مدول دوم از نوع
FEED بوده که این فرایند از نوع فرایندهای لجن فعال با قابلیت حذف ازت و فسفر است و 
با توجه  به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و 

کارآمدترین فرایندهای به روز تصفیه فاضالب شهری است.
وی مزایای فاز دوم تصفیه خانه را انتقال پساب آن برای مصارف صنعتی و همچنین دریاچه 

ارومیه دانست و گفت: این امر در احیای دریاچه سهم بسزایی خواهد داشت.
مهندس ایمانلو در پایان به اقدامات ساختاری در تأمین آب شرب تاکید کرد و یکی از راه های 
اصلی حل مشکل قطعی آب تبریز را انتقال آب ارس دانست و ابراز امیدواری نمود کمک 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و مسئوالن استانی، بتواند راهگشای خوبی برای 

برون رفت از مشکل کم آبی در کالن شهر تبریز باشد.

ارومیه انتقال یابد. وی ادامه داد جمعیت تحت پوشش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت 
تصفیه خانه نیز ۲۰7۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی گفت: با پایداری و عدم قطعی 
برق در استان، مشکل قطعی یا افت فشار آب نخواهیم داشت. و در خصوص وضعیت 
کلی آب شرب استان از نظر تولید و مصرف گفت: با توجه  به اینکه در سطح کشور و استان 
با خشک سالی مواجه هستیم بحث کاهش سطح بارندگی نیز وجود دارد که در سطح کشور 
این کاهش ۵۰درصد بوده و در سطح استان ۲۳درصد تخمین زده می شود. حتی با تغییر نوع 
بارندگی نیز مواجه بودیم که سطح بارش برف به شدت کاهش  یافته است و همچنین با افزایش 
درجه حرارت نسبت به سال های گذشته روبرو بودیم که افزایش مصرف را به بار خواهد داشت.

مهندس ایمانلو افزود: در شهر تبریز میزان مصرف آب ۵۴۰۰ لیتر بر ثانیه است که در زمان 
پیک مصرف به ۵7۰۰ لیتر بر ثانیه می رسد که با برنامه های کوتاه و بلندمدت مشکل کمبود 
نخواهیم داشت. وی ادامه داد: مردم عزیز با رعایت الگوی مصرف درست و استاندارد و با ۱۰ تا 
۱۵درصد صرفه جویی، حدود ۵7۰ لیتر در ثانیه صرفه جویی خواهدشد، معادل ۳۰ چاه آب، در 

این راه به تنش آبی کمک خواهند کرد تا از این مرحله هم به خوبی و خوشی عبور کنیم.
وی افزود: خوشبختانه با تدابیر خوب و کارشناسی و حفر چاه ها و مهندسی معکوس سعی شده 

این کم آبی به حداقل برسد

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مهندس پورآقاجان مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی با اشاره به اقدامات انجام شده در عرصه فرهنگ سازی 
و مدیریت مصرف گفت: با ادغام شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی روابط عمومی نیز در یک راستا تجمیع شده 
و توانسته با همکاری نهادهای مردمی و با رعایت شاخصه ها و 
مؤلفه های سازمانی برای اعتمادسازی، اصالح سبک زندگی، 
ترویج اصول مصرف بهینه آب گام برداشته و موفقیت ها و 
اقدامات انجام شده شرکت آب و فاضالب را در سطح استان 

و کشور به دید عموم برساند.
این واحد با بهره گیری از افراد متخصص و متعهد، استفاده 
از فن آوری های نوین، اطالع رسانی صحیح و سریع و شفاف، 
ارتباط مؤثری با اصحاب رسانه و مشترکان دارد. همچنین با 
توجه  به راهبردها و سیاست های وزارت نیرو، اهداف شرکت 
آب و فاضالب استان و با کار تیمی به تولید محتوا در قالب های 
بروشور، بنر، پوستر، کلیپ و انتشار در رسانه های مجازی و 

حقیقی اقدام کند.
از جمله فعالیت های دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

الف - برگزاری جلسات کارگروه استانی اطالع رسانی
 برگزاری جلسات کارگروه اطالع رسانی شرکت به صورت 
مرتب در هر دوهفته و بحث و تبادل اطالعات و فعالیت های 
انجام شده و جمع بندی و اتخاذ تصمیم برای اجرای فعالیت ها 

در حوزه اطالع رسانی

ب-  ارتباط دو سویه با رسانه های محلی در استان:
 همکاری با پایگاه های خبری و خبرگزاری ها برای انعکاس 

فعالیت های شرکت آب و فاضالب
 انجام مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس، آذربایجان 

شرقی
 انجام مصاحبه تلویزیونی مدیرعامل شرکت در برنامه 

گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی صداوسیما
 انجام مصاحبه رادیویی قائم مقام شرکت و پاسخگویی به 

مشکالت شهروندان در برنامه چرتکه رادیو سهند
 انجام مصاحبه آنالین معاونت بهره برداری آب در برنامه 

زنده تلویزیونی صداوسیما
 ارسال اخبار و مطالب شرکت به روزنامه های سراسری و 
استانی، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اعم از ایرنا، فارس، 

نصر، تبریز نیوز، آناج و...

پ-  تهیه، تولید و پخش محتوای صوتی و تصویری مناسب 
در قالب کلیپ، انیمیشن، موشن گرافیک، اینفوگرافیک، 

زیرنویس های برنامه تلویزیونی و ...
تهیه کلیپ های خبری و اطالع رسانی از حوزه های اجرایی 

شرکت آب و فاضالب
 تهیه کلیپ از خبرهای کارشده توسط گروه خبری 
روابط عمومی، تهیه و طراحی بنرهای صرفه جویی آب و 
انعکاس آن از طریق فضای مجازی. تهیه بروشور از عملکرد 
روابط عمومی، تهیه کلیپ های تصویری از اقدامات شرکت 

آب و فاضالب برای مدیریت تنش آبی ۱۴۰۰. 
 تهیه بنر و پوستر با موضوع اهمیت آب و تنش آبی و 

آموزشی به تعداد ۵۳ پوستر

 تهیه بنر و پوستر برای مناسبت های ملی و مناسبت های 
مذهبی به تعداد 8۳ پوستر

 تهیه و چاپ کتاب عملکرد به تفکیک مناطق و واحدهای 
تابعه شرکت

 تهیه کلیپ تصویری از رویدادهای خبری به تعداد ۹ کلیپ
 تهیه ۳ برنامه موشن گرافی

 تهیه ۳ بروشور از عملکرد شرکت 
 تهیه و پخش محتوای تصویری مدیریت مصرف

 مشارکت در تولید و پخش ۵۰ برنامه چهار دقیقه ای با 
رویکرد آگاه سازی شهروندان با عملکرد شرکت که از شبکه 

استانی سهند در حال پخش است.
برنامه های   پخش زیرنویس های مدیریت مصرف در 

تلویزیونی
 حضور مدیرعامل محترم و معاونین در برنامه های رادیو و 

تلویزیون شبکه سهند
  انعقاد قرارداد چهار برنامه گفتگوی ویژه خبری با شبکه 

سهند

ت-  انجام تبلیغات محیطی
  نصب ۱۰۰ بنر مدیریت مصرف در شهر تبریز و تکلیف به 
استفاده از بنرهای صرفه جویی در شهرهای تابعه به مدت سه 

ماه تا پایان تنش آبی
  استفاده از ظرفیت های اتوبوس های درون شهری به تعداد 

۵۰ اتوبوس فعال تا پایان تنش آبی
 استفاده از بیلبوردهای شهری و ایستگاه های اتوبوس تا 

پایان تنش آبی
  پخش پیام های مدیریت مصرف در تلویزیون های شهری

 درخواست برای ایجاد اتوبوس آب با فضاسازی فضای 
بیرونی اتوبوس در مسیر BRT و استفاده از ظرفیت این 

اتوبوس و فعالیت در حوزه آموزش همگانی

ث-  مدیریت فضای مجازی:
انجام یافته  اقدامات  و  اطالعات  اخبار،  اطالع رسانی   
در خصوص فرهنگ سازی در بین اقشار جامعه از طریق 
اینستاگرام، کانال تلگرامی آب = زندگی و رصد خبرگزاری ها 
و کانال های خبری فضای مجازی و جوابگویی به  موقع در 
خصوص انتشار اخبار مربوط به شرکت آب و فاضالب و انجام 

مصاحبه توسط مسئولین شرکت برای تنویر افکارعمومی.
  ایجاد و فعالیت کانال abfa_azarbaijan به صورت 
)اطالع رسانی،  اخبار  درج  و  اینستاگرام  در  غیررسمی 
مصاحبه ها، بازدیدها و ...( و مناسبت ها و همچنین تماس با 

مخاطبان از طریق آن
 ایجاد و فعالیت کانال ab_nabze_zendegi به صورت 
غیررسمی در تلگرام و درج اخبار )اطالع رسانی، مصاحبه ها، 
بازدیدها و ...( و مناسبت ها و همچنین تماس با مخاطبان از 

طریق آن
 گسترش همکاری ها با کانال های پرمخاطب استان )اعم 
از خبرگزاری نصر، تبریز نیوز، آناج و...( و انتشار بیشتر اخبار، 

گزارش ها و مطالب آموزشی به کمک آنها
 انتشار کلیپ های تصویری و موشن گرافی ها در فضای 

مجازی )بیش از ۵۰ پیج اینستاگرامی و تلگرام سراسری و 
استانی( برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

 رصد رسانه های مجازی اعم از سایت ها، اینستاگرام و 
تلگرام و پاسخگویی به مطالب منتشر شده در قالب های 

توضیح و جوابیه و ...
 تولید و پخش موشن گرافی هایی با موضوعات مدیریت 
مصرف آب و سواد آبی و کلیپ های عملکرد شرکت به تعداد 
ده مورد و پخش هرکدام از آنها در حدود ۱۰۰ کانال معتبر 

استانی

CRM ج-  ارتباطات مردمی
سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ به صورت شبانه روزی آمادة 
دریافت پیام ها و گزارش ها همچنین پیگیری و پاسخ گویی به 
شهروندان در امور مربوط به آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی است. مسائلی اعم از قطعی و افت فشار آب، ترکیدگی و 
نشت آب و ... توسط این واحد بررسی و تا برطرف شدن کامل، 

پیگیری می شود.
و  فروردین  ماه های  در  دریافتی  تماس های  تعداد   
اردیبهشت ۱۴۰۰ با دریافت ۳۲7۹۳ تماس موفق از پنج 

منطقه کالنشهر تبریز و شهرستان مرند
 تعداد ۴۳۲۲ حوادث مربوط به آب

 تعداد ۱۰۵8 تماس مربوط به فاضالب
 تماس تلفنی با تماس گیرندگان ۱۲۲ و سنجش میزان 
رضایت مندی از عملکرد واحد ارتباطات مردمی و عملکرد 

اکیپ های تصادفات

چ-  فرهنگ سازی و آموزش همگانی
 اجرای مسابقه نقاشی با عنوان آب=زندگی برای ترویج 
مدیریت مصرف آب برای کودکان و نوجوانان در منطقه 

کم برخوردار شهر تبریز
 اجرای طرح افزایش سواد آبی دانش آموزان با استفاده از 

فضای آموزش مجازی در برنامه شاد
 استفاده از ظرفیت تماشاگران تیم فوتبال تراکتور تبریز با 
تبلیغات محیطی به صورت بنر در استادیوم و پخش بازی از 

شبکه استانی سهند و شبکه سراسری
بسته بندی  به صورت  توزیع ماسک سه  الیه  و  تهیه   
برای  مصرف  مدیریت  شعارهای  با  شرکت  اختصاصی 

بزرگساالن و کودکان به تعداد ۳۰هزار عدد
 پخش ماسک سه  الیه در بخش سرطان بیمارستان 
کودکان با همکاری NGO ها )فعالین خانه محیط زیست-

جمعیت خیریه قلب های سبز(
 پخش ماسک و دعای قنوت چاپ شده در نماز عید سعید 

فطر به تعداد 7هزار عدد
 متبرک نمودن برخی از تاسیسات شرکت به نام شهیدان 

به خصوص به نام سردار سپهبد سلیمانی
نام  به    متبرک نمودن سالن های کنفرانس شرکت 

شهیدان
  استفاده از حضور NGO ها در مراکز پرتردد برای سنجش 
سواد آبی شهروندان و آگاه سازی مردم در خصوص مدیریت 

مصرف

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت پیشگام در عرصه فرهنگ سازی و اطالع رسانیدفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت پیشگام در عرصه فرهنگ سازی و اطالع رسانی

ــتاندار  ــی اس ــی امورعمران ــاون هماهنگ ــور مع ــا حض ب
آذربایجــان شــرقی، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــه و عجبشــیر در  ــردم شــریف مراغ ــده م اســتان، نماین
مجلــس شــورای اســالمی و مســئوالن شهرســتان 
مراغــه از مجمــوع  ۲8 طــرح آب رســانی شــهری و 
ــو کنفرانســی  ــه صــورت ویدئ ــروژه ب روســتائی هفــت پ

ــد. ــی ش ــگ زن ــاح و کلن افتت
ــن  ــل ای ــرا و تکمی ــرای اج ــه ب ــی ک ــوع اعتبارات مجم
ــت.  ــال اس ــارد ری ــده، ۲۳۱/۴ میلی ــه ش ــا هزین پروژه ه
ــالب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــو مدیرعام ــدس ایمانل مهن
ــروز  اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: خوشــبختانه ام
شــاهد بهره بــرداری پروژه هــای آب رســانی بودیــم 
کــه نزدیــک بــه ۲۰میلیــارد تومــان هزینــه شــده کــه از 
ــن طرح هــا بحــث احــداث مخــزن، زالل ســاز  ــه ای جمل

ــت . اس
ــال و  ــوط انتق ــاه و خط ــای حفرچ ــتاها طرح ه و در روس
احــداث مخــازن انجــام شــده کــه نزدیــک ۱۴ میلیــارد 
ــرای  ــد : ب ــادآور ش ــت . وی ی ــده اس ــه ش ــان هزین توم
ســال۱۴۰۰ شــرکت آب و فاضــالب طرح هایــی بــا 
اعتبــار ۲7 میلیــارد تومــان در دســت اجــرا دارد کــه ان 
شــاء اهلل بتوانیــم بــه هــدف و وعــده خــود که آب رســانی 
ــال  ــل خطــوط انتق ــتان و تکمی ــتاهای شهرس ــه روس ب

ــم.  ــل کنی ــاه اســت، عم آب و حفرچ
ــه  ــالب ب ــای فاض ــروع طرح ه ــث ش ــه داد: بح وی ادام
ــت  ــان را در دس ــتای علوی ــد و روس ــهرک های جدی ش
ــاز  ــرای ف ــاهد اج ــده ش ــت. و در آین ــم داش کار خواهی
۳ تصفیه خانــه فاضــالب شهرســتان خواهیــم بــود. 
ــه از  ــتان مراغ ــبختانه شهرس ــود: خوش ــد نم وی تاکی
جملــه شــهرهایی بــه شــمار مــی رود کــه از ۱۰۰درصــد 
اعتبــارات عمرانــی برابــر موافقــت نامه هــا عمــل نمــوده 
ــه  ــم ب ــن مراس ــه در ای ــی ک ــه طرح های ــت .  از جمل اس

ــی شــد  ــاح و کلنــگ زن ــن و مجــازی افتت صــورت آنالی
ــامل : ش

آغــاز عملیــات بهره بــرداری از شــبکه جمــع آوری 
فاضــالب و نصــب انشــعابات فاضــالب ســاکنین 
ــالب  ــبکه فاض ــول ش ــهر ط ــهرک زیباش ــرم  ش محت
ــاز  ــال آغ ــارد ری ــار ۳۵ میلی ــا اعتب ــر ب ۶/8۰۰ کیلومت
بهره بــرداری از پــروژه انتقــال و احــداث ســاختمان 
ــدازی  ــا ظرفیــت راه ان ــرق اضطــراری ب ــور ب ــزل ژنرات دی
ــر۱  ــاژ ولی عص ــتگاه پمپ ــای ایس ــرو پمپ ه ــه الکت کلی
بــا قــدرت 8۱۰ کیلــو وات آمپــر و بــا اعتبــار پنــج 
ــن آب  ــروژه تامی ــرداری از پ ــاز بهره ب ــال آغ ــارد ری میلی
ــه  ــک حلق ــز ی ــا تجهی ــتانج ب ــتای اسفس ــرب روس ش
ــار  ــا اعتب ــره و نیرورســانی ب چــاه، احــداث مخــزن ذخی

ــن  ــروژه تامی ــرداری از پ ــاز بهره ب ــال آغ ــارد ری نه میلی
آب شــرب روســتای قشــالق بــا اجــرای احــداث شــبکه 
داخلــی و خــط انتقــال بــه طــول ۳/8 کیلومتــر و احداث 
ــارد  ــار ۶/۴ میلی ــا اعتب ــانی ب ــره و نیرورس ــزن ذخی مخ
ــن آب شــرب روســتای  ــرداری و تامی ــاز بهره ب ــال آع ری
آشــان بــا اجــرای خــط انتقــال بــه طــول ۱/8 کیلومتــر 
ــش میلیارد  ــار ش ــا اعتب ــاه ب ــه چ ــک حلق ــز ی و تجهی
ــع آوری  ــبکه جم ــداث ش ــی و اح ــن کلنگ زن ــال آئی ری
فاضــالب بــه روســتای علویــان بــا اعتبــار ۱۰۰میلیــارد 
ــه  ــانی ب ــای آب رس ــی از پروژه ه ــن کلنگ زن ــال  آئی ری
ــه، طــول  ــام حســن )ع( و شــهرک الهی شــهرک های ام
ــارد  ــار 7۰ میلی ــا اعتب ــر و ب ــبکه  ۱8کیلومت ــرای ش اج

ــت .   ــال اس ری

افتتاحافتتاح  2828 طرح  طرح آب رسانی شهری و روستایی درآب رسانی شهری و روستایی در  
شهرستان مراغه شهرستان مراغه 

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

www.barghab. i r 525220212021
JuneJune

www.barghab. i r5353 20212021
JuneJune

 شمــاره بیست و دوم
تیــر ماه 1400

 شمــاره بیست و دوم
تیـــر ماه 1400



و  آب  یوســف شــمچی سرپرســت شــرکت 
فاضــالب آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــاری  ــال ج ــا در س ــش بارندگی ه ــی و کاه ــع آب مناب
ــرم  ــوای گ ــگام ه ــدن زودهن ــم ش ــت: حاک اظهارداش
ــای  ــال ه ــا س ــه ب ــا در مقایس ــی ه ــش بارندگ و کاه
ــی را  ــش آب ــوع تن ــی و وق ــم آب ــته، زنگ خطرک گذش

ــت. ــدا درآورده اس ــه ص ب
ــته  ــات گذش ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــمچی ب ــف ش یوس
کمیتــه مقابلــه بــا تنــش آبــی، برهماهنگــی بــا ائمــه 
ــی،  ــم آب ــط ک ــن خ ــرای تبیی ــت ب ــه و جماع جمع
ــگ  ــرای فرهن ــیج ب ــم بس ــت عظی ــتفاده از ظرفی اس
ــه  ــرف بهین ــگ مص ــج فرهن ــتای تروی ــازی در راس س
و رعایــت الگــوی مصــرف آب و تــالش بــرای اســتمرار 
ــورد  ــن آب شــرب م ــت تامی ــات رســانی در جه خدم

ــرد.  ــد ک ــردم تاکی ــاز م نی
در ایــن جلســه مدیردفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش 

وحیـد مینایـی مدیـر دفتـر روابـط عمومـی و آمـوزش 
همگانی شـرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی  در دیدار  
با مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان 
اسـتان با ارائـه گـزارش از وضعیت منابـع تولیـد و توزیع 
آب شـرب  اظهـار داشـت: کاهـش بارندگـی ها در سـال 
جـاری در ۵۰ سـال گذشـته امـری بـی سـابقه بـوده که 
تولیـد و تامیـن آب شـرب مـورد نیـاز مـردم را بـا چالش 

مواجـه کرده اسـت.

نــی  همگا
شرکت آب و فاضالب 

ــز در  ــی نیـــ ــان غرب آذربایج
گزارشــی اقدامــات انجــام شــده بــرای مقابلــه بــا تنش 
آبــی و عبــور از فصــل گــرم ســال را ارائــه کــرد.

وحیــد مینایــی، حضــور مدیــران و کارشناســان 
شــرکت آب و فاضــالب در برنامــه هــای مختلــف 
اهمیــت  تبیــن  بــرای  تلویزیونــی  و  رادیویــی 
صرفه جویــی در مصــرف آب را از جملــه اقدامــات 
انجــام شــده در راســتای مقابلــه بــا تنــش آبــی عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: دفتــر روابــط عمومــی و آموزش 
همگانــی شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربــی بــا 
تولیــد محتواهــای مرتبــط بــا مدیریــت مصــرف آب و 
عقدقــرارداد بــا صداوســیمای اســتان و مرکــز مهابــاد، 
ــن  ــزر و موش ــش تی ــور پخ ــه منظ ــرارداد ب ــد ق عق
گرافــی بــا اســتفاده از تلویزیون هــای شــهری، نســبت 

بــه اطالع رســانی بــه مــردم اقــدام نمــوده اســت. وی، 
ــای  ــور در فض ــتان، حض ــه اس ــه جمع ــا ائم ــه ب مکاتب
مجــازی، هماهنگــی بــا شــهرداری بــرای نصــب اقــالم 
ــوزش و  ــا آم ــکاری ب ــا، هم ــوس ه ــی در اتوب فرهنگ
ــوزان،  ــش آم ــه دان ــانی ب ــالع رس ــرای اط ــرورش ب پ
ــه  ــی، برنام ــای تبلیغات ــورو بنره ــتر، بروش ــه پوس تهی
ــس  ــتانی عک ــنواره اس ــزاری جش ــرای برگ ــزی ب ری
ــاجد  ــور مس ــه ام ــیدگی ب ــتاد رس ــا س ــکاری ب و هم
ــات انجــام شــده  ــت اقدام ــه مهمتری اســتان را از جمل
ــی در  ــگ صرفه جوی ــج فرهن ــن و تروی ــت تببی درجه

ــرد.      ــالم ک ــرف آب اع مص

بر همکاری های بیشـتر در راسـتای فرهنگ سـازی برای 
صرفه جویـی در مصـرف آب تاکید کرد.

 در ایـن دیـدار مقـرر شـد تفاهـم نامـه همـکاری هـای 
فـی مابیـن شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان غربـی و 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان در 
راسـتای اسـتفاده هـای از ظرفیـت هـای طرفیـن بـرای 
فرهنگ سـازی و ترویـج صرفـه جویـی در مصـرف آب و 

رعایـت الکـوی مصـرف، منعقـد شـود.

مقابلـه بـا تنش آبـیمقابلـه بـا تنش آبـی
در شرکت آب و فاضالبدر شرکت آب و فاضالب
آذربایجان غربیآذربایجان غربی

انعقاد تفاهم نامه همکاری آبفا با کانون انعقاد تفاهم نامه همکاری آبفا با کانون 
پرورش پرورش فکری کـودکان و نوجـوانان فکری کـودکان و نوجـوانان 

استـان جهتاستـان جهت فرهنگ سـازی  فرهنگ سـازی 
صرفه جویی در مصـرف آبصرفه جویی در مصـرف آب

گزارش فعالیت هاي رسانه اي در روزهاي اوج مصرف آب و برق

به منظور بررسی راهکارهای مقابله به تنش آبی و عبور از تابستان گرم، به منظور بررسی راهکارهای مقابله به تنش آبی و عبور از تابستان گرم، 
جلســه کمیته مقابله با تنش آبی در شرکت آب و فاضالب آذربایجان جلســه کمیته مقابله با تنش آبی در شرکت آب و فاضالب آذربایجان 

غربی برگزار شد.غربی برگزار شد.
وی گفت: شـیوع ویروس کرونا و توصیه به شسـتن مکرر 
دسـت ها نیـز عاملـی بـرای افزایش میـزان مصـرف آب 
بـوده که توجـه و دقت مردم بـرای بکارگیری شـیوه های 

صرفـه جویـی در مصـرف آب را دوچنـدان می کند.
جـواد زاهدی مدیـرکل کانون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانـان آذربایجان غربی نیـز در این دیدار بـا قدردانی از 
تالش هـای شـرکت آب و فاضـالب در جهـت تامین آب 
شـرب مردم با اشـاره به ظرفیت هـای موجـود در کانون، 

تاريخ برگزاری نام رسانه مصاحبه کننده سمت نام مدير نوع مصاحبه رديف

انجام مصاحبه هاي مکتوب و تصويري اختصاصي با رسانه ها

تاريخ انتشار رسانه منتشر کننده عنوان محصول رديف

توليد محصوالت چند رسانه اي )اينفوگرافي، ويدئو ژورنال، عکس، گرافيک، موشن گرافي، کاريکاتور(
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رسانه منتشر کننده تاريخ انتشار
محتواي منتشر شده
)مصاحبه، گزارش، 
يادداشت، مقاله و ...(

تيتر  رديف

جزئيات رسانه مرتبط عنوان فعاليت  رديف

نام اقدام يا برنامه مشترک رسانه ایموضوع برنامهرديف
دستگاه/ 

دستگاه های شريک
تاريخ

محل/
شهر

مهمترين محورها و موضوعات 
مطرح شده

تاريخ انتشار جوابيهتيتر پاسخ دستگاهتاريخ انتشار نقدرسانه نقدكنندهموضوع / تيتر خبر انتقادیرديف

نام پروژهرديف
استان و شهر محل 

افتتاح
ميزان اثرگذاري پروژه در زمان اوج مصرفمقام افتتاح كنندهزمان افتتاح يا بازديد

توليد و انتشارمحتواي توليدي در موضوع  اوج مصرف

فعاليت هاي رسانه اي ويژه و خالقانه

 اقدامات و برنامه هاي  اجتماعي يا مشترك رسانه اي بين دستگاهي

پاسخگويي به انتقادات، شبهات و هجمه هاي رسانه اي

بازديد و افتتاح پروژه ها

کولرهای آبی به عنوان اصلی ترین وسیله خنک کننده هوا در 
ماه های گرم در شهرهای گرم و خشک، از جمله منطقه کاشان به 
طور گسترده استفاده می  شود و تقریباً در همه منازل شهروندان 
از یک تا چند دستگاه کولر آبی وجود دارد. هر کولر آبی به طور 
متوسط روزانه حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند، آن هم در 
هنگام اوج نیاز آبی یعنی در ماه های گرم سال، در شرایط عادی، 
تبخیر آب به مرور زمان موجب تشکیل رسوبات در کولر آبی 
می شود و حتی گاهی روی پوشال ها هم با رسوب انباشته می شود 
و الزم است تا تعویض پوشال کولر زودتر انجام شود. جلوگیری 
از رسوبات کولر آبی باعث دوام و طول عمر بیشتر کولر شده و 
از طرفی موجب افزایش قدرت خنک کنندگی کولر می شود. 
پوشال های پر از رسوب نمی  توانند آب را به خوبی جذب کنند. 
همین امر موجب کاهش عمر کولر شده و سرویس و تمیزکاری 
آن نیز سخت و مشکل می شود، ضمن اینکه در کیفیت کار کولر 

نیز تاثیر منفی دارد و باعث هدررفت مقادیر زیادی آب می شود.
برای  گسترده  تحقیقات  پی  در  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 

صرفه جویی در مصرف آب کولرهای 

آبی و افزایش بازدهی و کیفیت کار و همچنین عمر مفید آن، اقدام 
به طراحی و اجرای پوشش ترکیبی شامل رنگ عایق و فیلتر نانو 
نموده که در پی تایید و مجوز شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، عملیات اجرایی آن با همکاری بخش خصوصی و به 
صورت کامال رایگان در منطقه مسکونی شهرک ۲۲ بهمن آغاز 
شد. این طرح در شرکت مهندسی آبفای کشور، پژوهشگاه نیرو و 
همایش ملی مدیریت مصرف آب ارائه شده و در کنگره جهانی آب 

در دانمارک نیز پذیرفته شده است .
مهندس مسافری نحوه اجرای پوشش ترکیبی را این گونه بیان 
کرد: اجرای این طرح شامل دو مرحله است، در مرحله اول سطح 
کولر با استفاده از رنگ عایق حرارتی نانو با ترکیبات و فرموالسیون 
ویژه پوشانده می شود که در اثر آن، تا 7۰درصد از تابش خورشید 
بر سطح کولر بازتابیده شده، از انتقال بخش عمده گرما به داخل 

کولر جلوگیری می شود، ضمن اینکه به دلیل خواص 
عایق نانو استحکام و عمر مفید کولر نیز 

تا چند برابر افزایش می یابد و از 

خوردگی و پوسیدگی آن جلوگیری می شود .
در مرحله دوم کار، فیلتر نانو بر روی دریچه های کولرنصب می شود. 
این فیلترها که دارای تاییدیه های بهداشتی و استانداردهای کیفی 
الزم هستند تاثیر بسیار مطلوبی بر عملکرد کولر داشته و ضمن 
ممانعت از تبخیر آب، راندمان کولر و خنک کنندگی آن را نیز تا دو 
برابر افزایش می دهند. این فیلترها همچنین با جلوگیری از ورود 
گرد و غبار و آالینده های هوا، به سالمت و بهداشت شهروندان نیز 
کمک می کنند و موجب افزایش عمر موتور کولر و کاهش برق 

مصرفی آن می شوند.
معاون برنامه ریزی آبفای کاشان در ادامه افزود: اجرای این طرح 
عالوه بر مزایایی که توضیح داده شد حداقل ۳۵درصد در مصرف 
آب کولر صرفه جویی می کند و می تواند گام موثری در سازگاری با 

کم آبی و مصرف بهینه آب باشد.
مهندس مسافری در پایان، ابراز امیدواری کرد: با همراهی 
شهروندان سایر مناطق، این طرح در تمام شهرهای 
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل که اکثراً 
دارای اقلیم گرم و خشک هستند اجرا شود. 
تا از این طریق ضمن برخورداری از مزایای 
متعدد آن، سهمی در مصرف بهینه آب و 

حفظ این سرمایه ملی داشته باشیم.

در شهرک 22 بهمن کاشان انجام شد:

پوشش ترکیبی رنگپوشش ترکیبی رنگ نانـو و  نانـو و 
فیلترفیلتر بر روی کولرهای آبی بر روی کولرهای آبی

توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  مسافری  مهندس 
با  گفتگو  در  کاشان  آبفای  سرمایه گذاری شرکت 
خبرنگاران از اجرای پروژه پوشش ترکیبی رنگ نانو 
و فیلتر بر روی کولرهای آبی در شهرک 22 بهمن 
این  اجرای  کاشان خبر داد. وی در توضیح اهداف 
پروژه با اشاره به مشکل دیرینه کم آبی و خشک سالی 

ی به ویژه در سال های اخیر گفت:
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کلنِگ طرح انتقال آب از دشت تلنگ به شهرستان سیریک 
با حضور دکتر فریدون همتي استاندار هرمزگان و حسین 
رئیسي نماینده مردم شرق استان در مجلس شوراي اسالمي 

به زمین زده شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم ضمن قدرداني از مجموعه 
اقدامات آب رساني آبفا در این شهرستان، بر تسریع در تکمیل 
سه پروژه افزایش ظرفیت آب شیرین کن سیریک، اجراي 
خط انتقال دشت تلنگ-سیریک و پروژه آب شیرین کن 

زیارت تاکید کرد.
فریدون همتي افزود: با اجراي این پروژه ها در مجموع به 
میزان چهارهزار و ۵۰۰ مترمکعب به ظرفیت منابع آبي 
شهرها و روستاهاي این منطقه اضافه شده و 7۰درصد 
مشکل کمبود آب مرتفع مي شود. وي همچنین بر ساماندهي 
مشکالت آب رساني سیار به روستاهاي این شهرستان نیز 

تاکید کرد.
امین قصمي مدیرعامل آب و فاضالب استان هرمزگان نیز در 
این مراسم، از حمایت ها و پیگیري هاي ویژه حجت االسالم 
والمسلمین عبادي نماینده ولي فقیه در هرمزگان، مقام 
عالي دولت در استان و همچنین نماینده مردم شرق استان 
در مجلس در نتیجه بخش بودن مطالبات حوزه آب مردم 

سیریک و پروژه هاي آب رساني این منطقه قدرداني کرد.
قصمي، هدف از اجراي این طرح را تکمیل پازل آب رساني 
پایدار به شهرستان سیریک بیان کرد و گفت: با تکمیل این 
طرح در مدت زمان هشت ماه، شاهد افزایش ظرفیت تولید و 

کاهش تنش آبی در این شهرستان خواهیم بود.
وي در خصوص جزییات این طرح افزود: این طرح شامل حفر 
دو حلقه چاه به ظرفیت ۶۰ در ثانیه )در دشت تلِنگ(، یک 
باب مخزن به حجم دوهزار مترمکعب و خط انتقالي به طول 

۲۶ کیلومتراست.
به گفته قصمي؛ حجم ریالي طرح انتقال آب از دشت تلنگ به 

شهرستان سیریک، بالغ بر 7۵۰ میلیارد ریال است.
شهرستان  آب  تامین  منابع  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
سیریک اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب و بهداشتی 
شهرستان از مجموعه چاه هاي راونگ میناب )به ظرفیت 
 ۵۰۰ یک هزارو  آب شیرین کن   و  ده هزارمترمکعب( 
مترمکعبي )میزان تولید فعلي( سیریک تامین مي شود و 

میزان کمبود آب ده هزار مترمکعب است.
قصمي تصریح کرد: براي جبران این میزان کمبود، افزایش 
ظرفیت آب شیرین کن سیریک به ظرفیت نهایي سه هزار 
مترمکعب در شبانه روز را در دستور کار داریم که در حال 

حاضر به دلیل کمبود آب خام با ظرفیت یک هزارو ۵۰۰ 
مترمکعب در شبانه  روز در مدار بهره برداري است.

وي اضافه کرد: این افزایش ظرفیت در مدت زمان سه ماه 
صورت مي گیرد و با تکمیل فاز نهایي آب شیرین کن بخش 
عمده اي از کمبود آب شهرستان سیریک برطرف خواهد شد. 
مدیرعامل آبفا استان بهره برداري از آب شیرین کن زیارت 
را از دیگر برنامه هاي آبفا در راستاي تامین پایداري آب 
شرب شهرستان سیریک عنوان کرد و گفت: ظرفیت این 

آب شیرین کن سه هزار مترمکعب در شبانه روز است.
 بنا به گفته قصمی؛ با تکمیل این پروژه نمک زدایی، این 
ظرفیت به خط انتقال راونگ تزریق شده که بهبود وضعیت 
انتقال و تامین آب در شهرستان سیریک را به دنبال دارد. وي 
افزود: این پروژه نمک زدایی به زودی وارد مدار بهره برداري 

خواهد شد. 
مدیرعامل آبفا هرمزگان، در پایان با اشاره به تداوم خشک 
سالي هاي اخیر و تنش آبي موجود در شهرستان سیریک، 
ایجاد منابع آبي پایدار و سازگار با خشک سالي را در این 
شهرستان یکي از اولویت هاي آبفا دانست و گفت: با تکمیل 
پروژه هاي آب رساني مذکور تالش داریم تنش آبي موجود را 

به کم ترین حد ممکن برسانیم.

با حضور استاندار هرمزگان، فاز نخست طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب جاسک به روستاهای 
غرب این شهرستان کلنگ زني شد.

مدیرعامل آبفا هزمرگان دراین مراسم، آغاز عملیات اجرایي طرح انتقال آب از تصفیه خانه 
آب جاسک به روستاهای غرب را ادامه برنامه هاي اولویت دار آبفا در راستاي تقویت و پایداري 

منابع آبي روستاها بیان کرد.
امین قصمي با بیان اینکه جمعیت شرق هرمزگان عمدتا روستایی بوده و نیازمند افزایش 
حجم خدمات رسانی آبفا است، اظهار داشت: در این راستا، طرح یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی با هدف ارائه خدمات بیشتر و کاهش تنش های آبی در 

مناطق روستایی اجرا شده است.
وي در خصوص جزییات طرح مذکور نیز افزود: این طرح  در دو فاز و با هدف آبرساني پایدار 
به ۴۱ روستاي غرب جاسک اجرا خواهد شد که هم اکنون فاز نخست آن در قالب تامین آب 

پایدار نه روستا عملیاتي شده است.
قصمي ادامه داد: مجموع طول خطوط انتقال این طرح ۵۰ کیلومتراست که در فاز اول آن ۱7 

کیلومتر اجرایي مي شود.
به گفته وي؛ حجم ریالي این طرح در فاز نخست ۲۵ میلیارد ریال است.

مدیرعامل آبفا استان در ادامه با بیان اینکه، سد جگین ظرفیتي بزرگ در تامین آب شرق 
استان است، گفت: با بهره برداري از طرح ملي آب رساني جگین-جاسک در سال ۹۴ و طرح 
ملي آب رساني از سد جگین به بشاگرد در سال گذشته، توانسته ایم کارنامه نسبتا موفقي در 

بخش ایجاد منابع آبي پایدار در شرق هرمزگان به ویژه روستاها ارائه کنیم.
مدیرعامل آبفا هرمزگان اظهار داشت: در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ متوسط بارش بارندگی 
78درصد نسبت به سال قبل و ۵۳درصد نسبت به متوسط بلند مدت کاهش داشته است که 

خود به نوعی یک زنگ خطر است.
امین قصمي افزود: عالوه بر کاهش شدید بارندگی ها، با تشدید خشک سالي امسال خبرهای 
خوبی در حوزه آب نخواهیم داشت و در بخش منابع آب سطحی و زیرسطحی با چالش هایی 

جدي مواجه خواهیم بود.
وي خاطرنشان کرد: علي رغم تالش آبفا در مدیریت و تامین نیاز آبی مردم استان، تابستان 
پیش رو تابستاني بي دغدغه نخواهد بود و براي گذر از آن با کم ترین تنش آبي، نیاز به همکاری 

بیشتر مردم در بخش مدیریت مصرف آب داریم.
قصمي، ایجاد ظرفیت آب شیرین کن ها برای تامین آب هرمزگان در شرایط بحرانی و 
خشک سالی به ویژه تابستان پیش رو را ظرفیتي ملموس و تاثیرگذار دانست و گفت: 
اگرپروژه های نمک زدایی در نقاط مختلف استان نبود قطعاً امروز با چالش های جدی تري در 
تامین نیاز آبی نقاط حساس و استراتژیک استان نظیر جزایر و شهرهای بندرعباس. بندرلنگه 

عملیات اجرایی فاز عملیات اجرایی فاز 11 طرح  طرح 
انتقال آب از تصفیه خانـه انتقال آب از تصفیه خانـه 
جاسک به روستاهای غرب جاسک به روستاهای غرب 

آغاز شدآغاز شد

با هدف تامین پايداری منابع آبی شهرستان 
سیريك

طـرح آبرسـانی از طـرح آبرسـانی از 
دشت تلنگ به سیریک دشت تلنگ به سیریک 

کلنگ زنی شـدکلنگ زنی شـد

و بندرخمیر مواجه می شدیم.
وی تاکید کرد: علیرغم کاهش چشم گیر حجم آب سدها و افت سطح آب چاه ها. با بهره برداری 

از آب شیرین کن ها تا کنون توانسته ایم این موضوع را تا حد زیادي مدیریت کنیم.
وي با اشاره به اینکه برخی از روستاها در تابستان هیچ گونه منبع تامین آب ندارند، دغدغه 
اصلي آبفا را آبرساني به این روستاها بیان کرد و گفت: این شرکت عالوه بر آبرساني سیار، برای 
همه مناطق استان برنامه ریزی نموده و با توجه به منابع مالی موجود، پروژه های آب رسانی 

جدیدي را در روستاهاي تنش دار تعریف و نسبت به اجراي آنها اقدام نموده است.
مدیرعامل آبفا استان در ادامه با اشاره به نگرانی های موجود در بحث کمبود آب در شرق 
هرمزگان، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح انتقال آب سد سرنیبه میناب، برداشت آب از 

منابع زیرزمینی برای تامین نیاز آبي شهر میناب به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
به گفته قصمي؛ در خصوص کمبود آب در شهرستان سیریک نیز اقدامات الزم برای تامین 

نیاز آبی روستاها و شهر سیریک در دستور کار آبفا قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ابراز امیدواری کرد، تا پایان امسال فاز اول پروژه 

آب رسانی تا کوهستک به پایان برسد.
قصمی همچنین با اشاره به تنش های آبی در غرب هرمزگان افزود: برای تامین بلند مدت آب 
بستک و پارسیان،طرح احداث آب شیرین کن و انتقال آب در دستور کار است که با تکمیل 
این پروژه کمبود آب این مناطق مرتفع می شود. همچنبن در کوتاه مدت نیز با کف شکنی 
چاه های موجود و مدیریت مصرف، به دنبال حفظ ظرفیت های در دسترس هستیم تا بتوانیم 

حداقل نیاز آب شرب مشترکان را تامین نماییم.

امین قصمي مدیرعامل آب و فاضالب استان هرمزگان 
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رامیـن سـامانیان، مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف و 
کاهـش آب بـدون درآمـد شـرکت آب و فاضـالب 
منطقه دو شـهر تهـران با اشـاره به موضـوع کاهش 

نـزوالت آسـمانی گفت:
میـزان بارندگـی در تهـران حـدود ۳۵درصـد کاهـش 
یافتـه و ذخایـر برفـی اسـتان نیـز بـه حـدود یک سـوم 
سـال گذشـته رسـیده اسـت. همچنین شـیوع بیماری 
کرونـا در سـال ۹۹ باعـث تغییـر الگـوی مصـرف آب 
خانوارهـا شـده و میـزان مصـرف آب شـرب در ایـن 
شـرکت را بیش از ۴درصد نسـبت بـه سـال ۹8 افزایش 
داده است. سـامانیان اظهار 
مـوج  در  کـرد: 

نخسـت 

بـه  توجـه  بـا  کرونـا  بیمـاری 
حضـور  شـهروندان،  حسـاسیــت 

و  خانـه  محیـط  در  خانواده هـا 
خانه تکانی هـای نـوروزی، میـزان مصـرف آب 

را تـا ۲۰درصـد افزایـش داد امـا ایـن وضعیـت افزایـش 
سـرانه مصـرف آب شـرب خانوارهـا ناشـی از شـیوع 
بیمـاری کرونـا، زیاد پایـدار نبود و بـه تدریـج خانواده ها 
بـه ایـن شـرایط عـادت کردنـد و مصـرف آب متعادل تر 
و بـه میـزان حـدود ۴درصـد رسـید . وی بـا اشـاره بـه 
افزایـش مصـرف آب طـی هفته هـای اخیـر نیـز افـزود: 
در ایـن هفته هـا بـا توجه بـه شـروع فصـل گرمـا و آغاز 
شـدن گرمای هـوا زودتر از موعـد و همچنین بر اسـاس 
پیش بینی هـای صـورت گرفتـه متوسـط دمـای تهران 
در مقایسـه بـا سـال گذشـته یـک درجـه گرم ترشـده 
است و استفاده شـهروندان از وسـایل سرمایشی، میزان 
از  بیـش  را  آب  مصـرف 

افزایـش  ۵درصـد 
اسـت. داده 

وی ادامـــه داد: با توجه به 
اینکه ظرفیت تصفیـه خـانــه ها 
جلوگیـری  بـرای  لـذا  اسـت  محــدود 
از کمبـود آب آشـامیدنی، ضمـن تاکیـد بـر رعایـت 
اصـول بهداشـتی بـه خصـوص شسـتن دسـت ها، بایـد 
در مصـرف آب دقـت و آن را مدیریـت کـرد تـا همـه 
شـهروندان عزیز بتوانند از آب شـرب مطلوب و مسـتمر 

شـوند.  بهره منـد 
همچنیـن  و  اثربخش تریـن  کـرد  اشـاره  سـامانیان 
کم هزینه تریـن وسـیله کاهـش مصـرف آب، تعویـض 
سرشـیرهای آب مصرفـی اسـت وی در پایـان عنـوان 
کرد: از جملـه موثرترین اقدامـات بـرای صرفه جویی در 
مصـرف آب خانگـی، اسـتفاده از شـیرآالت و تجهیزاتی 
کاهنـده مصـرف آب اسـت کـه بدیـن منظـور طراحـی 
شـده انـد. تجهیـزات کاهنـده مصـرف آب ابزارهایـی 
هسـتند کـه بـا بـه کارگیـری آنهـا، حجـم آب مصرفی 
بـدون ایجـاد کوچکتریـن مشـکل بـرای مشـترکان 

می توانـد تـا 7۰درصـد کاهـش یابـد.

تعویض سرشیـرهای آب تعویض سرشیـرهای آب 
اثربخش ترین  اثربخش ترین   مصرفی،مصرفی، 

و کم هزینـه ترین راه و کم هزینـه ترین راه 
کاهش مصـرف استکاهش مصـرف است

اعتبارات بصورت کامل ، ۱۴ کیلومتر از خط انتقال روســتاهای 
کرک بنه، مهن و کندیان هم انجام شــده که انشــاا...بتوانیم تا 
پایان تابستان بر اساس قرارداد منعقد شده با پیمانکار، این طرح 
را به بهره برداری کامل برسانیم.همچنین عملیات اجرایی احداث 
ایســتگاه پمپاژ آب میانی نیز جهت تامین فشار آب روستاهای 
تحت پوشش آغاز شده و هم اکنون در مرحله خاکبرداری سازه 

مخزن و ایستگاه می باشد.
مهندس عیسی نژاد در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه های 
اجرایی شهرســتان بــه ویژه نماینــده مردم شهرســتان های 
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اســالمی و فرماندار برای 
همکاری و حمایت اجرای پروژه آبرسانی روستایی تصریح کرد: 
در تالش هســتیم در آینده ای بسیار نزدیک شاهد افتتاح پروژه 
آبرسانی روستاهای طرود و السم چشــمه و مخزن شهید پاک 
فیروز کوه باشیم و همچنین مطابق برنامه ریزی صورت گرفته تا 
چند روز آینده عملیات اجرای خط انتقال آب روستاهای طارم و 

گورسفید هم آغاز می گردد.
بنابر اعــالم مدیر طرح آبرســانی به روســتاهای شهرســتان 
فیروزکوه با تکمیل مخازن و خطوط انتقال آب هر روستا بصورت 

مجزا برنامه افتتاح این پروژه ها را خواهیم داشت.

طرح آبرســانی مجتمــع مهاباد 
شهرســتان فیروزکوه مشتمل بر 
آبرسانی ۱۵ روستای این شهرستان 
با طول لوله گذاری تقریبی بطول ۳۰ 
کیلومتر و احداث ۱۰ باب مخزن با حجم 

۱۰۵۰ مترمکعب در دست اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
شرق اســتان تهران، مهندس احمد عیســی نژاد مدیر 
طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه با اعالم 
این خبــر گفت: در حــال حاضر عملیــات لوله گذاری 
روستاهای الســم چشــمه،طرود و مخزن شهید پاک 
شهرســتان فیروزکوه انجام و در مرحله تست و آبگیری 
خط قرار دارد و پیش بینی می شود که انشاا... در ماه آتی 
در آینده ای بســیار نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری از 

این پروژه ها باشیم.
وی در ادامــه در خصــوص احــداث مخــازن روســتایی 
این شهرســتان افــزود: مخازن روســتاهای طرود و الســم 
چشــمه تکمیل و در مرحله تست اســت و بقیه مخازن هم با 
پیشــرفت فیزیکی ۵۰ درصد در مرحله اجرا می باشــد که با 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته پیش بینی می شــود تا دو ماه 

آینده بهره برداری کامل از این پروژه ها انجام شود.
مدیر طرح آبرســانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه ابراز 
داشت: بر اســاس پیش بینی ما و در صورت تحقق تامین 

مدیر طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه :

طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان 
فیروزکوه بدون وقفه در حال اجراست
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تابستان گرم تابستان گرم 14001400 ؛  ؛ 
چالش ها وراهکارهاچالش ها وراهکارها

سید ابراهیم علوی
مدیـرعامـل شـرکت آب وفاضـالب خراسان 

رضوی
در حالی وارد تابستان ۱۴۰۰می شویم که آمارها از کاهش 
۶۰درصدی بارش های سال آبی جاری در مقایسه با سال 

قبل حکایت دارد.
خراسان رضوی که به عنوان یک استان خشک و نیمه خشک 
در جغرافیای ایران جا گرفته است در این شرایط بیش از 
گذشته با عطش بی آبی دست به گریبان بوده و متاسفانه می 
رود تا سالی پر تنش در حوزه آب شرب را تجربه کند ، تجربه 
ای به بلندای خشکی قنات ها ، چشمه سارها و از همه مهمتر 
کاهش آبدهی چاه های تامین کننده آب شرب 7۶ شهر و 

دو هزار و ۲۶۰روستا با سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت.
متاسفانه  بحران آب در جای جای این استان پهناور به حدی 
رسیده که اگر آب ۲۵۳ روستا از طریق تانکرآبرسانی نشود 

مشکالت عدیده ای را باعث خواهد شد ، مشکالتی که 
انسان با عملکرد خود در کنار قهر طبیعت ، در خلق آن 
به نوعی شریک استو چنانچه بخواهد در برابر این چالش 
اجتماعی بی تفاوت باشد و صرفا نظاره گر، دیری نخواهد 
پایید که نه از آب اثری خواهد ماند و نه از آبادانی. شرکت 
آب و فاضالب خراسان رضوی به عنوان متولی تامین 
و توزیع آب شرب بهداشتی شهروندان و روستائیان به 
جز شهر مقدس مشهد با درک این وضعیت خظیر و 
فراگیر، تمام ظرفیت انسانی ، فنی و لجستیکی خود را 
برای به حداقل رساندن معضالت ناشی از کم آبی بکار 

چنین است ، الزمه آن رعایت الگوی مصرف و همکاری با 
خادمان خود در شرکت آب و فاضالب خواهد بود همانند 
گذشته ، ولی با تغییر برخی رفتارهای نادرست مصرف که از 

آن به عنوان اسراف یاد می شود.
به خاطر داشته باشید بیش از آن چه فکر کنید دیر خواهد 
شد ، اگر بیهوده و بد مصرف کنیم . پس بیایید ضمن احترام 
به حقوق یکدیگر با بی توجهی به شرایط آّبی موجود خود 
را در معرض پرسش آیندگان قرار ندهیم همان گونه که 
گذشتگان ما نیز با رفتار و برخورد هوشمندانه خو، در استفاده 
از منابع آب زیر زمینی اجازه ندادند ، امروز مورد اتهام نسل 

فعلی که ما و شما هستیم قرار بگیرند.

اعالم برنامه های 19گانه دفتر روابط آبفا خراسان رضوی در 
هفته صرفه جویی 

برنامه های اداره آموزش همگانی دفتر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب خراسان رضوی درراستای مدیریت مصرف آب 
درهفته صرفه جوئی)اول تا هفتم تیرماه( برای گذر ازتنش 

آبی تابستان ۱۴۰۰ ذیل اعالم شد.
ازطریق  مصرف  مدیریت  پیامهای  محیطی  تبلیغات   

تلویزیون شهری، بیلبورد ، استند و. ...
 تولید محتوا با موضوع مدیریت مصرف آب  تحت عنوان 

انیمیشن آبنما 
 برگزاری برنامه زنده رادیویی زالل زندگی در۲۰شهراستان
 حضور مدیریت محترم عامل دربرنامه صبح خراسان 
درشبکه استانی خراسان رضوی ودعوت مردم وهم استانی ها 

به درست مصرف کردن آب
 حضور دربرنامه کودک ونوجوان آبنبات چوبی باموضوع 

مدیریت مصرف آب

گرفته است تا یک میلیون و ۲۰۰هزار 
مشترک تحت پوشش از کمترین مشکل در 

دستیابی به آب شرب فارق از هزینه سنگین استحصال 
وتوزیع  آن برخوردار باشند .مسئولیتی مهم و حیاتی که 
صرفا به واسطه راحتی حال هم استانی ها عزیز و همچنین 
وظیفه ذاتی این شرکت توسط قانون گذار تکلیف شده است 
منتها گرمای زود رس و افزایش کم سابقه دما از یک سو و 
برداشت های بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی و خارج 
از عرف از سوی دیگر ، منجر به تشدید خشکسالی چند 

خراسان  در  رضوی شده تا ساله 
حدی گفته می شود این پدیده در ۵۰سال 
گذشته بی سابقه بوده است و قطعا دستیابی به 
منابع آبی را دچار مشکل و بعضا در مقاطعی سخت و دشوار 

خواهد کرد.
با توجه به واکاوی این شرایط تلخ که امکان استمرار آن  در 
سال های پیش رو ، دور از ذهن نخواهد بود این پرسش را 
باید مطرح کرد که راهکار برون رفت و یا حداقل کاهش 

مشکالت ناشی از کم آبی چیست؟
به نظر می رسد در این برهه از زمان ، سازگاری با کم آبی تنها 
راه باقیمانده برای همه ما باشد ، راهی که نیاکان ما در ادوار 
گذشته ، زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن تنظیم 
می کردند و به خوبی با چالش کم آبی کنار آمدند، ولی با 
توسعه شبکه برق به نقاط دور دست و ورود نا میمون الکترو 
پمپ ها ، بسیاری از افراد به جان منابع زیرزمینی افتادند و تا 
توانستند شیره زمین را بیرون کشیدند تا کشاورزی را رونق 
دهند ولی نه تنها این بخش از تولید ، از راندمان باال برخوردار 
نشد ، بلکه  امروز بایستی در تامین آب شرب نسل فعلی و 
آیندگان دغدغه مند و نگران باشیم. هفته اول تیرماه و آغاز 
تابستان به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نام 
گذاری شده است ، نامی پر معنا و تاثیر گذار ، به شرط 
آنکه همه دست دردست هم داده و بکوشیم تا جان آب 
را که بیش از هر زمان در خطر است نجات دهیم و این 
مهم محقق نخواهد شد مگر با مصرف درست ، پرهیز از 
مصارف غیر ضرور و این که آب جارو نیست و نباید از 
آن برای نظافت معابر، محوطه ها ، پیاده روها ، حیاط 
و آبیاری باغ و باغچه استفاده شود. مردم شریف استان 
خراسان رضوی اگر می خواهید همچنان از آب شرب 
پایدار در هر ساعت از شبانه روز بهره مند باشید که قطعا 

 برگزاری جشنواره های مجازی موسیقی،تصویرگری 
تایباد فریمان  واستندآپ کمدین یا محوریت شهرهای 

وتربت حیدریه
 حضورکارشناسان آبفا دربرنامه رادیویی دهکده

 برگزاری گفتمان مردمی آب )تریبون آب( درشهرهای 
استان

 برگزاری گفتمان مسئولین آب درشهرستان نیشابور
 راه اندازی وتجهیز گشت آب درکلیه شهرهای استان

 برگزاری مسابقه پیامکی مدیریت مصرف آب درشبکه 
خراسان رضوی 

 برگزاری برنامه محله های آبی بامردم درشهرستان نیشابور
حساب  وخوش  مصرف  خوش  مشترکین  از  تقدیر   

درشهرهای استان بین ۳الی ۱۰ نفر

 حضور وسخنرانی مدیران عامل شرکتهای تبصره دو 
وامورهای تابعه درتریبون نمازجمعه ودعوت نمازگزاران به 

درست مصرف کردن آب
 تشکیل میزخدمت درمصالهای نمازجمعه وپاسخگوئی 

به سواالت نمازگزاران محترم
 دیدار مدیران عامل ومدیران امورها با فرمانداران،ائمه 
درهفته  وشهردار  شهر  دادگستری،شورای  جمعه،رئیس 

صرفه جوئی درمصرف آب
 ارسال پیامک پیام های مدیریت مصرف درشبکه های 

اجتماعی وسامانه پیامکی
 برگزاری همایش بانوان وروحانیون درراستای مدیریت 

مصرف درشهرهای استان
 بغل نویسی  اتوبوس های درون شهری وایستگاه ها

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نشست خبری مشترک مدیران 
عامل صنعت آب و برق استان زنجان با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: سال گذشته 
۱7۴ روستا در استان زنجان با مشکل کم آبی مواجه بودند که امسال با اقدامات انجام 
شده مشکل آب  7۹ روستا رفع شده و اهالی این روستاها از آب شرب بهداشتی و پایدار 

بهره مند شدند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: امسال در تابستان پیش رو نیز با تمهیدات انجام شده 
هیچ کمبود آبی در حوزه شهری استان نداشته و در حوزه روستایی نیز پیش بینی 

می کنیم ۳۶ روستا با کمبود آب مواجه و نیاز به آبرسانی سیار داشته باشند.
وی تصریح کرد: امسال میزان بارندگی ها در استان زنجان نسبت به سال گذشته 

۵۱درصد و نسبت به بلند مدت نیز بیش از ۳۶.8درصد کاهش داشته است.
وی افزود: کشور عزیزمان ایران در اقلیم گرم و نیمه خشک قرار گرفته و میزان 
بارندگی ها در آن یک سوم میانگین جهانی است، اما میزان مصرف آب دو برابر میانگین 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
نشست خبری عنوان کرد:نشست خبری عنوان کرد:

حل مشکل آب حل مشکل آب 7979 روستا روستا
در استان زنجاندر استان زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:

122 روستا در استان زنجان با تنش آبی روبروست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:

زنگ خطر کم آبی در استان زنجان به صدا درآمده است

جهانی است. وی سازگاری با کم آبی را تنها راه گریز از شرایط حاضر عنوان کرده و 
افزود: متاسفانه ۹۱درصد وسعت استان زنجان با خشکسالی خفیف تا خشکسالی 

بسیار شدید درگیر است و باید با مدیریت مصرف این شرایط را کنترل کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به اینکه از ۹۰7 روستای استان 
زنجان ۶۱8 روستا معادل ۹۰درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات 

شرکت آب و فاضالب قرار دارند.
جزءقاسمی بیان کرد: سال جاری در پنجاه سال گذشته خشک ترین سال بوده و 

تابستان بسیار سختی از لحاظ کمبود منابع آبی خواهیم داشت.
این مسئول با اشاره به کاهش ۶8درصدی میزان ورودی آب سدهای استان گفت: زنگ 
خطر کم آبی در استان زنجان به صدا درآمده و با همراهی اهالی رسانه و همت مردم 

شریف استان می توان از این بحران عبور کرد.
وی دغدغه اصلی شرکت آب و فاضالب در خصوص تامین آب روستایی را در مناطقی 
عنوان کرد که آب آشامیدنی از طریق چشمه ها، قنات و چاه های نیمه عمیق تامین 

می شود و به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: بخشی از مشکل کمبود آب در 
روستاها، مربوط به کمبود منابع آبی و بخش عمده آن نیز مربوط به عدم رعایت الگوی 
مصرف و استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری باغات، احشام و انشعابات غیرمجاز 

است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: امسال با کاهش بیش از ۵۴درصدی 
بارندگی ها نسبت به سال گذشته، امسال ۱۲۲ روستا در استان زنجان با تنش آبی مواجه 
هستند. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: پیش بینی می شود در بدترین شرایط ۴۰ روستا 
طی تابستان سال جاری نیاز به آبرسانی سیار داشته باشند که شرکت آبفا در این زمینه 
تمهیدات الزم را اندیشیده است. وی افزود: اخیراً در پی قطعی های مکرر برق، قطعی های 
آب در استان نیز افزایش یافته است که این به دلیل قطع برق تاسیسات آب بوده و 
ارتباطی به کمبود و یا افت فشار آب در شبکه توزیع استان ندارد. مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب استان زنجان تصریح کرد: وجود انشعابات غیرمجاز آب در روستاهای استان 
و استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری درختان، باغچه ها و احشام نیز جزو چالش های 

جدی بر سر راه تامین آب شرب پایدار در استان زنجان است.
جزءقاسمی با تاکید بر اهمیت نقش مردم در کمک به استمرار ارائه خدمات به تمام 
مشترکین در تابستان پیش رو گفت: کاهش مصرف آب، ترویج مصرف بهینه، رعایت 
الگوی مصرف و گزارش انشعابات غیر مجاز از جمله اقداماتی است که مردم می توانند به 

شرکت آب و فاضالب کمک نمایند.
این مسئول خاطرنشان ساخت: مشترکین با گزارش انشعابات غیرمجاز به سامانه تلفنی 
۱۲۲ و مشترکین روستایی با پرهیز از آبیاری درختان، باغچه ها و احشام توسط آب 
آشامیدنی و استفاده از آب خاکستری به جای آن می توانند کمک شایانی به خادمان خود 

در شرکت آب و فاضالب داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
کاهش ۵۰ بیش از درصدی بارش ها در سال آبی جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، سبب کم شدن حجم آب 
موجود در مخازن سدهای استان زنجان شده و به این 

ترتیب زنگ خطر کم آبی در استان به صدا درآمده است.
دوره ای  گزارش  کرد: طبق  اظهار  علیرضا جزءقاسمی 
وضعیت سدهای استان، میزان ورودی آب سد تهم که 
تامین کننده ۵۰درصد از آب شرب شهر زنجان است، 

۶۵درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

وی افزود: در سد کینه ورس نیز که تامین کننده بخش 
قابل توجهی از آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره است، 
میزان ورودی آب نسبت به سال گذشته ۵۳درصد کاهش 

یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان تصریح 
کرد: سه شهر بزرگ استان شامل شهرهای زنجان، ابهر 
و خرمدره که 8۰درصد جمعیت شهری استان را در خود 
از وضعیت مناسبی در حوزه آب شرب  جای داده اند، 
برخوردار نبوده و ضروری است شهروندان با صرفه جویی 

در مصرف آب، نسبت به جبران کمبود آب در سال جاری 
مساعدت نمایند.

این مسئول با بیان این مطلب که بخش عمده ای از آب 
آشامیدنی شهرهای استان زنجان از سدها تامین می شود، 
با متعادل سازی مصرف آب خود،  تا  از مردم خواست 
شرکت آب و فاضالب را در ارائه آب شرب پایدار یاری 
رسانند. گفتنی است: در استان زنجان ۳۶۰ هزار مشترک 
آب وجود دارد که از این تعداد ۲۴8 هزار فقره مشترک 

شهری است.

در پنجمین هفته از پویش #هرهفته-الف-ب-ایران، ۳۱ 
طرح آبرسانی روستایی و همچنین تصفیه خانه فاضالب 

شهر زرین آباد با دستور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
وزیر نیرو که به صورت ویدئو کنفرانسی در آئین بهره برداری 
دو  بر  عالوه  امروز  گفت:  داشت  طرح ها حضور  این  از 
تصفیه خانه فاضالب، آبرسانی به ۹۱ روستای کشور در 
قالب پویش #هرهفته-الف-ب-ایران از آب شرب سالم 
طرح های  زنجیره  این  در  که  می شوند  بهره مند  پایدار 

آبرسانی به روستاها، سهم استان زنجان ۳۱ روستا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در این 
آبرسانی  طرح   ۳۱ از  بهره برداری  برای  گفت:  مراسم 
روستایی در استان زنجان بیش از ۵۵ کیلومتر خط انتقال 
و بیش از ۹8 کیلومتر عملیات توسعه و اصالح شبکه توزیع 

آب اجرا شده است. علیرضا 
جزء قاسمی اظهار کرد: برای 
بهره برداری از این طرح ها در 
مجموع اعتباری بالغ بر ۵۰۰ 
شده  هزینه  ریال  میلیارد 

است.
تصفیه  خانه  افزود:  وی 
فاضالب شهر زرین آباد نیز با 
ظرفیت یک  هزار مترمکعب 

در شبانه روز با ۱.۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۶.۵ کیلومتر 
شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب به بهره برداری 

رسید.
آلودگی  از  را جلوگیری  پروژه  این  اجرای  از  وی هدف 

آب های زیر زمینی و افزایش سطح بهداشت جامعه عنوان 
کرد.

گفتنی است با بهره برداری از این طرح ها جمعیتی افزون بر 
۲۲ هزار نفر از خدمات شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

بهره مند شدند.

حجت االسالم باقری نماینده مردم 
شهرستان هاي زنجان و طارم در 
مدیر  با  اسالمي  شوراي  مجلس 
و  آب  بهره برداری  معاون  عامل، 

مدیر امور آبفای زنجان دیدار کرد .
شرکت  روابط  عمومي  گزارش  به 
استان  روستایی  فاضالب  و  آب 
زنجان، در این دیدار حجت االسالم 
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  باقری 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ابراز  کارکنان،  کلیه  و  استان 
امیدواري کرد که با تعامل سازنده 
مجلس  نمایندگان  و  مدیران 

مسیرتوسعه استان تسریع گردد.
روستاها  شدن  خالی  گفت:  وی 
دارد  متعددی  دالیل  جمعیت  از 

که یکی از این دالیل مربوط به نبود آب شرب است که 
در صورت حل کمبود و نبود آب شرب در روستاها شاهد 

شکوفایی در روستاها خواهیم بود .
این نماینده محترم افزود: برخی از روستاهای غیرتحت 
پوشش با مشکل تامین آب شرب در فصول گرم سال 
مواجه هستند که امیدواریم شرکت آبفا ضمن بررسی و 
ارائه طرح های آبرسانی، پیگیری الزم برای تامین اعتبار 

نیز صورت گیرد.
جنوبی  بخش  فاضالب  خصوص  در  ادامه  در  باقری   

شهرزنجان، حل مشکل روستاهای چورزق، قاضی  آباد، 
دیدار  این  در  نمود.  بررسی  و  بحث   ... و  ایلنگوگلر 
جزءقاسمی با تشریح عملکرد شرکت عمده مشکالت 
پیش روی شرکت آب و فاضالب را خشکسالی، کمبود و 

نبود اعتبار عنوان کرد.
وي با بیان اینکه نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات 
بیشتر تاثیرگذار بوده و بر همین اساس مي توانند یاري 
دهنده شرکت در مسیر پیشرفت و توسعه باشند، افزود: 
در راستای پروژه ها و بهره مندی از آب شرب تعامل با 

دستگاه های اجرایی را تقویت خواهیم کرد.

حال  در  گفت:  مسئول  مقام  این 
حاضر 21 شهر و 618 روستا تحت 
در  فاضالب  و  آب  شرکت  پوشش 
استان هستند که از تمامی خدمات 

بهره  مندند .
سال  داشت:  اظهار  جزءقاسمی 
با  استان  روستای   174 گذشته 
مشکل آب شرب به صورت فصلی 
اجرای  با  که  بود  مواجه  دائمی  و 
 79 مشکل  آبرسانی  پروژه های 

روستا رفع شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان در ادامه تصریح کرد: 
روستاها  سطح  در  گذشته  سال 
آبرسانی سیار نداشتیم اما به دلیل 
خشکسالی سال جاری 36 روستا در 
لیست آبرسانی سیار قرار دارد. وی افزود: شرکت در بحث 
کنترل کیفی اهتمام ویژه ای داشته و با توجه به حساسیت 
آزمایشگاه های  تعداد  یکپارچه سازی  از  بعد  موضوع 

شرکت به هفت آزمایشگاه افزایش پیدا کرده است .
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 60درصد از 
جمعیت شهر زنجان تحت پوشش فاضالب شهری است، 
اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان در حال حاضر 
ساالنه 17 میلیون مترمکعب پساب تولید می کند که این 

بهترین گزینه برای استفاده در صنعت است.

درپنجمین هفته از پویش درپنجمین هفته از پویش ##  هرهفته-الف-ب-ایران انجام شد:  هرهفته-الف-ب-ایران انجام شد:

افتتاح افتتاح 3131 طرح آبرسانی روستایی و تصفیه خانه  طرح آبرسانی روستایی و تصفیه خانه 
فاضالب زریـن آبـاد  درفاضالب زریـن آبـاد  در استـان زنجـان استـان زنجـان    

تسریع روند توسعه استان زنجان با تعامل سازنده مدیران و نمایندگان مجلس
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کاهش تنش آبی شهر زاهدان با افزایش ظرفیت 
آب شیرین کن

 سازگاری و مدیریت مصرف آب تنها راه گریز از بحران کم 
آبی

علیرضا قاسمی مدیرعامل آب و فاضالب سیستان و بلوچستان 
به بهانه هفته صرفه جویی  در مصرف آب تصریح کرد: بحران 
کم آبی، واژه ای آشنا برای اکثر ایرانیان است، ساکنان کشوری 
که بخش عمده ای از آن در تقسیمات جغرافیایی، جزو مناطق 

خشک و نیمه خشک طبقه بندی می شود
وی افزود: با استمرار خشک  سالی ها و کمبود منابع آبی، آنچه 
به عنوان تنها راه گریز از بحران کم آبی مد نظر قرار دارد، اصل 
سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب است و باید توجه 
داشت که با مرگ یک سفره زیرزمیني حتي اگر در سال  هاي 
بعد نیز نزوالت مناسبي اتفاق بیافتد، این سفره دیگر قادر به 
جذب آب نخواهد بود و خاصیت نفوذپذیري آب در سفره از 

بین خواهد رفت.
قاسمی با بیان اینکه هرچند وضعیت منابع آبی به دلیل کاهش 
نزوالت آسمانی و برداشت های بی رویه در اغلب نقاط جمعیتی 
کشور خوب نیست، اما شرایط جنوب شرق کشور با توجه به 
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی این خطه به مراتب بحرانی تر است 
خاطرنشان کرد: وضعیت فراخشک سیستان و بلوچستان تعداد 

قابل توجهی از شهرها و روستاهای استان را در معرض شرایط 
تنش آبی قرار داده است، به طوری که ۵8درصد برداشت های 
آب برای شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان وابسته به 
منابع زیرزمینی است و این مسئله بیش از ۱8 شهر استان را با 
تنش آبی مواجه می کند. ازسوی دیگر ۴۲درصد برداشت های 
آب در سیستان و بلوچستان وابسته به آب های سطحی است 
که عمده آن به هیرمند و آب های مرزی بر می گردد لذا تنها 
راه برون رفت از شرایط بحران، همکاری و مشارکت مردم در 
مدیریت بحران کم آبی با صرفه جویی در مصرف آب است. 
بنابراین امیدواریم مردم فهیم سیستان و بلوچستان همچون 
گذشته با مدیریت مصارف خود و صرفه جویی در مصرف آب 

شرکت آبفا را در تداوم ارائه ی خدمات مطلوب یاری رسانند.
وی در ادامه گفت: با توجه به بحران موجود، آبفا در قالب 
طرح های کوتاه مدت و میان مدت یک سری پروژه ها تعریف 
کرده و در دست اقدام دارد که در کنار طرح های تعریف شده، 
برای تأمین منابع آبی پایدارتر نیاز است توجه ویژه تری به این 
مهم شود تا با تأمین اعتبار مورد نیاز طرح های ملی نیز به منظور 

گذر از بحران بی آبی اجرایی شود.
قاسمی با اشاره به طرح های آب رسانی در سطح استان در حوزه 

شهر و روستا اذعان کرد: چهار طرح آب رسانی شامل آب رسانی 
به شهرهای سیستان، چابهار، کنارک و نوک آباد با جمعیت 
تحت پوشش ۹7۳ هزار نفر و ۱۵ مجتمع آب  رسانی روستایی 
در سطح استان با جمعیت تحت پوشش  7۰۰ هزار نفر در برنامه 

اجرایی آبفا قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح های مذکور به طور 
متوسط حدود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد خاطرنشان 
کرد: برای تکمیل طرح های شهری نیاز به ۱۰۰۰میلیارد تومان 
اعتبار و برای تکمیل مجتمع های آب رسانی روستایی ۲7۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
با توجه به محدودیت های منابع آبی، مدیریت فاضالب شامل 
جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب تولیدی به عنوان 
یک منبع آب پایدار برای بخش کشاورزی و آبیاری فضای سبز 
می تواند از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشد افزود: طرح های 
توسعه ای که پیامدهای آن طرح می تواند نتایج مثبتی را بدین 
شکل بر جای گذارد از اولویت های کاری شرکت آبفا است و در 
همین راستا پنج طرح مهم بخش فاضالب در مرکز استان و 
شهرهای زابل، زهک، کنارک و چابهار در حال اجراست که برای 

تکمیل آن نیاز به ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

آب  ظرفیت  افزایش  با  زاهدان  شهر  آبی  تنش  کاهش 
شیرین کن

علیرضا قاسمی مدیرعامل آب و فاضالب سیستان و بلوچستان 
از رفع تنش آبی ۵8 هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنین شهر زاهدان 
در  گفت:  و  داد  خبر  استان  شهر  پرتنش ترین  عنوان  به 
اردیبهشت ماه سال جاری با راه اندازی فاز چهارم آب شیرین کن 
زاهدان به ظرفیت ده هزار مترمکعب در شبانه روز میزان کل 

شیرین سازی به ۳8هزار مترمکعب رسید.
وی حجم عملیات اجرایی این پروژه را حفر و تجهیز پنج حلقه 
چاه در حاشیه شمالی شهر زاهدان و اجرای ۱۲ کیلومتر خط 
انتقال چدن سایز ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر با اعتبار هزینه 
شده ۲۰۰ میلیاردریال و احداث چهار واحد دوهزار و ۵۰۰ 
مترمکعبی RO به حجم کلی ده هزار مترمکعب در شبانه روز 
با سرمایه گذاری ۶۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به 

روش BOO عنوان کرد.
بر  عالوه  کرد:  اضافه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
آب شیرین کن، به منظور مدیریت و کاهش تنش آبی در 
تابستان سال جاری با حذف شبکه های قدیمی و اصالح شبکه 
آب شور و حفر و تجهیز چاه جدید ظرفیت تأمین آب خام به 
میزان ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت که این میزان ظرفیت، 

کمکی در راستای مقابله با تنش آبی است.
وی یکی دیگر از اقدامات آبفا از ابتدای سال را بهره برداری از 
یک واحد آب شیرین کن با همکاری خیرین در بخش ایرندگان 
خاش عنوان کرد و افزود: یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت 

۵۰ مترمکعب در شبانه  روز در شهر ده رئیس مرکز بخش 
ایرندگان خاش با اعتبار ۳۲۰ میلیون تومان برای رفع تنش آبی 

به بهره برداری رسید.
از ابتدای سال تاکنون؛ 12 هزار نفر از جمعیت روستایی از 

نعمت آب بهره مند شدند
قاسمی در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت آب رسانی 
به روستاهای استان و اقدامات شاخص در این حوزه پرداخت 
و گفت: از پنج هزار و ۵۹۴ روستای استان، سه هزار و ۴۹ 
روستای سیستان و بلوچستان به شبکه آب مجهز هستند و 
شاخص برخورداری جمعیت روستایی از نعمت آب آشامیدنی 

7۰/۵درصد است.
این مقام مسئول اذعان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۴۵ روستای 
فاقد آب با جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفر آب رسانی شدند و با 
اجرای ۱۳۰۰ متر لوله گذاری تنش آبی تعدادی از روستای 

شهرستان نیمروز مرتفع شد.
قاسمی اضافه کرد: ۲۳ روستای شهرستان دشتیاری نیز به 
شبکه آب بهداشتی متصل شده است و امید است در آینده 
نزدیک با وارد مدار شدن دو روستای باقی مانده ،مجتمع ۲۵ 

روستایی دلگان ها تکمیل شود.
وی همچنین حفر و تجهیز چاه جدید را از دیگر اقدامات آبفا 
برای شهر و روستاهایی که منابع آبی آن به دلیل کاهش نزوالت 
آسمانی خشک شده است برای  گذر از تابستان امسال عنوان 

کرد.
این مقام مسئول انعقاد ۲8 قرارداد اجرایی به منظور آب رسانی 

به شهرها و روستاهای استان، برگزاری ۳۳ مناقصه برای تأمین 
لوله، لوله گذاری و حفر چاه را دیگر اقدامات آبفا از ابتدای سال 

تاکنون عنوان کرد.
قاسمی اضافه کرد: بر اساس اعتبارات ابالغ شده، در سال جاری 
برنامه ریزی گردیده است که تعداد ۲۰۵ روستا با جمعیت ۵۳ 
هزار نفراز نعمت آب شرب پایدار برخوردار شوند که در صورت 
تحقق شاخص بهره مندی از آب شرب روستایی استان به 7۴ 

درصد ارتقا می یابد.
بخشی از کارنامه آبفا در سال 99

مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در 
سال ۹۹ علیرغم تخصیص کامل اعتبارات، ۳۰8 روستای 
استان با جمعیت ۹۱ هزار نفر  به شبکه آب متصل شدند و در 
سالی که با اعتبارات محدود مواجه بودیم بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر 
لوله گذاری در سطح استان صورت گرفت و برای حفظ سالمت 
مردم تعداد ۴۰ تانکر ثابت برداشت آب در بیش از ۳۲ روستای 
فاقد شبکه یا دچار بحران حوزه جنوب استان نصب شد. 

همچنین تنش آبی ۴۰۰ روستا مرتفع شد.
وی همچنین از انعقاد تفاهم  نامه با خیرین برای آب رسانی به 
7۰ روستای سطح استان خبر داد و گفت: تا کنون با استفاده 
از ظرفیت خیرین، به ۲۵ روستا آب رسانی شده است و مشکل 
۳۰ روستا با خرید پمپ، لوله، نصب تانکرهای موقت و خرید 
شیرآالت و اتصاالت نیز رفع شده است و در پروژه های خیرین 
کلیه خدمات مهندسی از جمله تهیه نقشه، نظارت بر اجرا و 

مشارکت در بحث اجرای توسط شرکت صورت می گیرد.
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به مناسبت هفته صرفه جویی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه، محمد طاهری مدیرعامل شرکت بیان داشت:  یکم 
الی هفتم تیر ماه  هر سال هفته صرفه جویی در مصرف آب 
نامگذاری شده است که در این یک هفته برنامه های متنوع و 

مختلفی را برای اجرا درنظر داریم .
طاهری ضمن تقدیر از اصحاب رسانه جهت پوشش خبری 
مطلوب در هفته صرفه جویی در مصرف آب به خصوص در 
پیک مصرف تصریح کرد: با شروع فصل گرما به ویژه امسال 
که تقریبا از اوایل خرداد ماه فصل گرما شروع شده است و 
درجه حرارت بیشتر از ۳۵ تا ۴۰ درجه است و و نیز افزایش 
مصرف آب مردم عزیز با توجه به وضعیت وجود ویروس 
کرونا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش حدود ۴۳ 
درصدی نزوالت آسمانی؛ منابع آب سطحی و زیرسطحی 

بسیار کاهش یافته و آب های پشت سد ها نیز به میزان ۲۵ تا 7۵ 
درصد کم شده است.  وی افزود: ۳۱۰ روستا و ۲۱شهر را تحت 
پوشش شرکت  قرار دارند که ۱۰۰ درصد مردم شهرها از خدمات 
آب شرب سالم برخوردارند. طاهری با اشاره به  الگوی مصرف آب 
در استان اظهار داشت: الگوی مصرف در استان ۱۵ متر مکعب در 

ماه تعیین شده است که  مشترکان خانگی با مصرف آب کمتر از 
۵ مترمکعب در ماه مصرف مشمول طرح آب امید شده و  هزینه 
آب مصرفی آنان رایگان محاسبه می شود و مشترکینی که بیش 
از ۳۰ مترمکعب آب مصرف می کنند مشترکین بدمصرف قلمداد 

می شوند. 
 وی اظهار داشت : بر اساس آمار ها و پیش بینی های انجام گرفته 

با باالرفتن درجه حرارت  و  بالطبع  با توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشتی مصرف آب هم افزایش می یابدکه با 
این وجود سال سختی را در  پیش رو داریم؛ بدین منظور 
از اصحاب رسانه تقاضا مندم که بحث فرهنگ سازی  و 
مصرف بهینه آب را  نهادینه نمایند و اطالع رسانی الزم را 
در این زمینه به مردم عزیر انجام دهند. در ادامه طاهری بروز 
اتفاقات آب در پی قطعی برق را یکی از دغدغه های شرکت 
بر شمرد و ابراز امیدواری کرد:  با برنامه ریزی های مدون 
، بتوانیم با شرایط عادی پیش برویم  و در  استان مشکل 
کم یا بی آبی نداشته باشیم. مدیر عامل شرکت در مورد 
آبرسانی به روستا ها گفت: در  برخی از روستاها که با کم 
آبی مواجهند، آبرسانی سیار انجام و پیش بینی می شود 8۳ 

روستا در تابستان سال جاری آبرسانی گردد. 
طاهری یادآور شد: ما میتوانیم با ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف 
آب از تنش کم آبی در تابستان عبور نماییم، بعنوان مثال جهت 
جلوگیری از هدررفت آب بویژه کولر ها  می توان با نصب سایه بان و 
نیز آبیاری هدفمند فضای سبز با آب غیرشرب و در شب جهت عدم 

تبخیر آب و ...... به مدیریت مصرف بهینه کمک نمود.

زحمتکـش شـرکت کـه به شـغل سـقایی مشـغول خدمت 
بـه مردم هسـتند بیـان داشـت: مـردم بایـد به شـرکت آب 
و فاضـالب عـالوه بـر شـکر زبانـی، شـکر عملـی هم بـه جا 
آورنـد و در مصرف آب اسـراف نکننـد تا قطعی آب نداشـته 
باشـیم. در ابتـدای ایـن مراسـم، مدیرعامل شـرکت ، ضمن 
ارائـه گزارشـی از وضعیـت منابـع در اسـتان و کشـور گفت 
: شـرایط خشکسـالی ادامـه داشـته و با وجـود این شـرایط 
سـخت ، تمامی سـعی و تالش ما در امر مسـئولیت سنگین 
سـقایت این اسـت که سـعی کنیم تا آب سـالم و بـا کیفیت 

را بـرای مـردم تهیـه و توزیـع نمائیم،
 وی بـا اشـاره به افـت و کاهشـی دبـی آب چاهها و چشـمه 
ها که ناشـی از عـدم بارندگـی می باشـد اظهار داشـت: این 
موضوع کار را برای خدمتگزاران در شـرکت سـخت تر کرده 
اسـت کـه انتظـار داریـم بـا بـا همراهـی  مـردم اسـتان در 
مدیریـت مصـرف آب بتوانیـم از ایـن بحـران کم آبـی عبور 

نمائیـم.

حضـرت آیت اهلل شـاهچراغی نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه سـمنان در دیـدار با محمـد طاهـری رئیس 
هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
سـمنان بـه همـراه معاونیـن و جمعـی از مدیـران شـرکت 
ضمن تبریـک هفته صرفـه جویـی در مصـرف آب و افتخار 
آفرینی حماسـه سیاسـی و حضور پرشـور مـردم در صحنه 
انتخابـات، گفـت: نعمـت هایـی کـه خداونـد بـه بندگانش 
عطـا فرمـوده بـه دو بخـش معنـوی و مـادی تقسـیم مـی 
شـوند که بعضـی از ایـن نعمت هـا برای ایـن دنیـا و بعضی 
از ایـن نعمـت هـا نیـز جنبـه آخـرت و معنـوی دارد و برای 
آن دنیـا نیازمنـد می باشـد و از طرفـی نعمت هـای خداوند 

قابل شـمارش نیسـتند.
 نماینـده ولـی فقیـه در بین نعمت هـای مـادی ، نعمت آب 
را باالتـر ترین نعمت دانسـت و گفـت : آب نعمـت زندگی و 

حیات اسـت که همـه چیز ریشـه اش به آب بسـتگی دارد و 
شـکر این نعمت بـزرگ را باید بجـا آورد و نباید هرگـز آن را 
بی جـا و بی مـورد مصرف کـرد که متاسـفانه مشـاهده می 

شـود خیلی هـا آن را بی رویـه مصرف مـی کنند.
ایشـان با اشـاره به اینکه نباید در مصرف آب اسـراف داشت 
و وسـواس به خـرج داد گفـت : بـرای آبیاری فضاهای سـبز 
و اشـجار بایـد از سیسـتم قطـره ای اسـتفاده کرد تـا از هدر 
روی آب جلـو گیـری کـرد ، همچنیـن بـه خانم هـای خانه 
دار توصیه مـی گردد تا در شسـتن ظرف و لبـاس و کارهای 
خانـه از اسـراف آب پرهیـز نماینـد کـه خداونـد تبـارک و 
تعالـی در قرآن کریم مـی فرماید: "بخورید و بیاشـامید ولی 
اسـراف نکنیـد" و از رسـانه هـا خواسـت تـا راجع بـه صرفه 
جویـی آب همـواره بنویسـند و ایـن تبلیغـات مختـص بـه 

هفتـه صرفـه جویـی در مصرف آب نباشـد.

 امـام جمعه سـمنان بـا بیـان اینکه بـرای نتیجه گیـری در 
مدیریـت در مصـرف آب، همـگان مسـئول بوده کـه صرفه 
جویـی را رعایـت نماینـد، گفـت : ابتدا بایـد از خانه شـروع 
کـرد کـه بعضی هـا قـدر خودشـان را هـم نمـی داننـد و به 
ضـرر خـود عمل مـی کننـد و در مصـرف آب صرفـه جویی 
نمـی کننـد، مـا در عصـر جمهـوری اسـالمی زندگـی می 
کنیـم و دیـن ما نشـات گرفتـه از صـالح و صرفـه و بـه دور 
از اسـراف گـری اسـت و بایـد در این زمینـه مراعـات کنیم 
و همچنیـن از ائمـه جمعـه اسـتان خواسـت تـا در خطبـه 
های نمـاز جمعه مـردم را به امر مصـرف بهینـه آب هدایت 

نماینـد.
امـام جمعـه سـمنان ضمـن قدرانـی از خدمـات خالصانه و 
بـه موقع محمـد طاهری، رئیس هیـات مدیـره و مدیرعامل 
شـرکت بـه عنـوان یـک مدیـر پرتـالش و سـایر کارکنـان 

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام شد؛ محمد طاهری، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان مطرح کرد؛

مدیریت در مصرف آب یک مسئولیت همگانی است

عبور از تنش کـم آبی در تابستان با 
20 درصد صرفه جویی در مصرف آب

دیدار مدیران شرکت آبفای
استان با امام جمعه سمنـان
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و  آب  شرکت  مدیرعامل  ریاضتی  اصغر 
فاضالب استان یزد در آیین بهره برداری از 
پروژه آب رسانی به ۲۰ روستای شهرستان 
بافق با اشاره به اینکه وضعیت آب رسانی در 
پایش می شود  روزانه  به صورت  یزد  استان 

اظهار داشت: همکاران ما به طور روزانه با توجه 
به شرایط موجود، وضعیت آب را پایش و بررسی 

می کنند تا در صورت وجود مشکل به سرعت موضوع 
برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نشست های مکرری که در 
زمینه تامین آب و آب رسانی در نقاط مختلف صورت گرفته، 
تالش شده که امسال با کم ترین مشکل و بحران، از این 

وضعیت عبور کنیم.
وی افزود: شاخص برخورداری استان یزد به لحاظ آب شهری 
۹۹/8درصد است که نشان از تالش های صورت گرفته در 

استان دارد.
ریاضتی در ارتباط با پروژه  های افتتاحی این شرکت افزود: 
پروژه هایی که به دست وزیر محترم در استان یزد افتتاح شده، 
برای ایمن سازی و کمک به پایداری آب در بخش شهری 
است و در بخش روستایی هم با افتتاح پروژه آب رسانی به 

شاخص برخورداری آب شهری شاخص برخورداری آب شهری 
در یـزد به در یـزد به 88//9999درصـد رسیددرصـد رسید

روستای   7۰
در  یزد،  استان 
شاخص  مجموع 
۶۳درصد  از  ما  کلی 
بهره مندی به ۶8درصد رسید.

اجرای  حال  در  ما  االن  همین  افزود:  مسئول  مقام  این 
آب رسانی و تامین آب ۴۰۰ روستا در سطح استان هستیم 
و تا اواخر شهریور با افزایش ۳۰ روستای دیگر به این تعداد، 

شاخص ۶8درصد استان به 7۱درصد می رسد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت آب و فاضالب استان با تمام توان 
برای رسیدن به شاخص های کشوری در حوزه آب رسانی 
روستایی در حال حرکت است گفت: در بخش فاضالب 
شرایط به گونه ای بوده که شاخص برخورداری جمعیت 

شهری استان یزد در حال حاضر ۲7درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد افزود: با افتتاح 

تصفیه خانه بافق، این شاخص در شهرستان بافق به 7۵درصد 
و در کل استان یزد به ۳۲درصد می رسد.

ریاضتی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، دو 
تصفیه خانه با پیشرفت باالی 8۵درصد داریم که تا دو ماه آینده 
این دو مورد هم به بهره برداری می رسد و شاخص ما با افزایش 

۱۱درصدی به عدد ۴۳درصد در کل استان می رسد.
وی عنوان کرد: تالش می کنیم با افتتاح پروژه های فاضالب در 
استان یزد، شاخص یزد را به میانگین کشوری که نزدیک به 

۵۵درصد است برسانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد گفت: خوشبختانه 
مرحله  به  بافق  شهرستان  روستاهای  تمام  به  آب رسانی 
نهایی رسیده و تنها دو روستای دیگر باقی  مانده که عملیات 
آب رسانی آنها هم درحال انجام است و به این صورت با افتتاح 
پروژه آب رسانی به ۲۰ روستای این شهرستان، تمام روستاهای 

بافق به آب دسترسی پیدا می کنند.
در هفته یازدهم پویش #هرهفته-الف-ب-ایران چهار پروژه 
آب و فاضالب با اعتبار ۴۵۱.۵ میلیارد تومان در شهرستان 
بافق با حضور وزیر نیرو و در قالب یازدهمین هفته پویش 

#هرهفته-الف-ب-ایران به بهره برداری رسید.
در خردادماه سال جاری با حضور وزیر نیرو چهار پروژه آب و 
فاضالب در سطح شهرستان بافق استان یزد به بهره برداری 

رسید.
انتقال  برنامه تصفیه خانه و تاسیسات جمع آوری و  طبق 
فاضالب با احداث دو خط جریان از سه خط جریان تصفیه خانه 
فاضالب شهر بافق به روش لجن فعال هوادهی گسترده 
با ظرفیت هفت هزار مترمکعب در شبانه روز به انضمام ۶ 
کیلومتر خط انتقال ۱۱۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و نصب 
انشعاب متناظر و جمعیت تحت پوشش ۶۵ هزار نفر با صرف 

اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
بر این اساس، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی این شهرستان نیز 
که یک مخزن بتنی و نیمه مدفون است با اعتبار ۱۴.۵ میلیارد 
تومان برای تامین آب در مواقع بحرانی و جبران کمبود ذخیره 

آب در تابستان افتتاح شد.
پروژه آب شیرین کن شهر بافق با ظرفیت دوهزار مترمکعب 
در شبانه روز با هدف کمک به تامین پایدار آب شهر بافق 
و جلوگیری از بحران در زمان قطع آب انتقالی با اعتبار ۵.۵ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
همچنین در ادامه این مراسم، پروژه آب رسانی به ۲۰ روستای 
شهرستان بافق با هدف تحت پوشش قراردادن هزار خانوار در 
قالب سه هزارنفر به بهره برداری رسید. این مجتمع آبرسانی با 
اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات تامین ملی 

افتتاح شد.
در راستای پویش »هر هفته الف ب ایران« کلنگ طرح رینگ 
شهر یزد توسط وزیر نیرو و به همراه جمعی از مسئوالن ارشد 

استان در این شهر به زمین زده شد
مبلغ برآورد شده برای این طرح ۱7 هزار میلیارد ریال است که 
قرار است از محل تنش آبی و منابع داخلی وزارت نیرو تأمین 

شود.
این طرح با ظرفیت ۱۱۶ کیلومتر خطوط آبرسانی و ۱۳۱ 
هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب نقش موثری در بهره مندی 

شهروندان از آب با کیفیت یکسان ایفا می کند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آئین کلنگ زنی رینگ شهر یزد، 
با اشاره به اهمیت اجرای طرح فاضالب شهری در شهر میراث 
جهانی، اظهار کرد: فرآیند اجرایی این طرح از ۲۵ خردادماه 
با اعتباری بالغ بر پنج هزار و 7۰۰ میلیارد تومان در یزد آغاز 
شده و امیدواریم با همت مسئوالن در زمان تعیین شده به بهره 

برداری برسد.
محمدعلی طالبی، استاندار یزد هم در این مراسم با اشاره به 
اهمیت اجرای طرح فاضالب شهری، افزود: رفع نارضایتی های 
متعدد در خصوص کیفیت آب شرب در مناطق مختلف و 
فشار متفاوت آب از جمله ویژگی های اجرای طرح رینگ شهر 

یزد است.

وی گفت: اجرای این طرح رضایت نیمی از جمعیت استان یزد 
را در بر دارد و امیدواریم حمایت صورت گرفته از سوی وزارت 
نیرو همچنان ادامه داشته باشد و با تأمین منابع مالی مورد نیاز 
در کم ترین فرصت شاهد بهره برداری این مهم در شهر میراث 

جهانی یزد باشیم.
استاندار یزد با اشاره به مشارکت خوب بخش خصوصی در 
پروژه های آب و فاضالب، از تالش های صورت گرفته برای 
آب رسانی به نقاط مختلف استان تشکر کرد و گفت: یزد دارای 

نقشه راه روشن و موفقی در حوزه آب و برق است.
محمدعلی طالبی در آیین بهره برداری از پروژه آب رسانی به 
۲۰ روستای شهرستان بافق تصریح کرد: در استان یزد طرح ها 
و پروژه های بسیار خوبی در حوزه آب و فاضالب و همچنین 
برق انجام شده که نوید بخش اتفاقات بسیار خوبی است که در 

این زمینه در حال رخ دادن است.
استاندار یزد ادامه داد: االن ما یک راه روشنی را به سوی آینده 
و توسعه آینده استان در حوزه آب و برق داریم که در زمینه 
انتقال آب، پروژه های آب و فاضالب شهری و روستایی و 

همچنین پروژه های آب مسیر استان دقیقا روشن است.
طالبی گفت: پروژه هایی که امروز در استان یزد به بهره برداری 
می رسد، به صورت مستقیم بر آینده استان تاثیر بسیار خوبی 

می گذارد و می توان از آن برای توسعه یزد بهره گیری کرد.
تکمیل  یزد در  استان  به مشارکت بخش خصوصی  وی 
پروژه های آب و برق اشاره کرد و افزود: در استان یزد مشارکت 
بخش خصوصی خوب است و به روند توسعه استان در حوزه 
آب و برق کمک های بسیار خوبی از طرف این بخش صورت 

گرفته است.
نماینده مردم بافق، بهاباد، خاتم، ابرکوه و مهریز در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تمرکز پروژه های آب باید بر 
انتقال آب دریا باشد گفت: بخش خصوصی یزد آمادگی کامل 

در این زمینه را دارد.
از پروژه  بهره برداری  آیین  بافقی در  محمدرضا صباغیان 

آبرسانی به ۲۰ روستای شهرستان بافق که با حضور وزیر 
نیرو برگزار شد با اشاره به اینکه وزیر نیرو یکی از وزرای 

موفق و با برنامه کشور است اظهار داشت: در سطح 
ملی به نظر می رسد اگر وقت و تالش را برای 

استفاده از آب دریا بگذاریم، همان طوری که 
کشورهای منطقه در حال استفاده از آن 

هستند می توانیم موفق باشیم.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از منابع 
آبی کشورهای منطقه از طریق دریا 

گفت:  می شود  انجام 
با  ما  ایران  در 

تاخیر در حال ورود به این عرصه هستیم و البته قابل تقدیر 
است که یزد یکی از استان های پیشرو کشور در این حوزه 

است.
نماینده مردم بافق، بهاباد، خاتم، ابرکوه و مهریز در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: در استان یزد بیشتر وقت بر 
مصرف بهینه و کشت درختان کم آب خواه گذاشته شده که 
قطعا هم نتیجه دارد ولی ای کاش همه این تالش ها بر استفاده 

از آب دریا گذاشته می شد.
صباغیان خاطرنشان کرد: از آنجا که این خشک سالی در حال 
افزایش روزانه میلیاردها سرمایه مردم و کشاورزان درحال نابود 
شدن است و با توجه به کم شدن درختان و احشام روستاییان، 

مهاجرت به سمت شهرها هم بسیار افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه استان یزد یکی از استان های با وضعیت 
بحرانی در حوزه آب است گفت: االن که تجربه کردیم امکان 
انتقال آب دریا به فالت مرکزی ایران وجود دارد باید بدون 
درنگ وارد شویم و با توجه به اعالم آمادگی صنایع مختلف، 
تالش کنیم که حجم زیادی از آب را به سمت استان انتقال 

دهیم.
وی گفت: موضوع بعدی سخت گیری های بسیار زیادی است 
که در استان یزد برای مجوز برداشت آب و کف شکنی چاه ها 
صورت می گیرد در حالی که در استان های همجوار چنین 

سخت گیری هایی انجام نمی شود.
باالی  چاه  حلقه  یک  کرمان  استان  در  افزود:  صباغیان 
سرچندین قنات حفر شده که با وجود پیگیری های متعدد 
هنوز موفق به بسته شدن آن نشدیم؛ پس اگر استان های 
دیگر رعایت نمی کنند حداقل به استان یزد هم اجازه برداشت 
داده شود اما میزان مصرف مناسب باشد.وی با تاکید بر اینکه 
تمرکز پروژه های آب باید بر انتقال آب دریا باشد گفت: بخش 

خصوصی یزد آمادگی کامل در این زمینه را دارد.
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تامین آب تامین آب مشترکین  استان مشترکین  استان 
مرکزیمرکزی  با تمام ظرفیت  با تمام ظرفیت

مهنـدس یوسـف عرفانـي نسـب مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان مرکـزي در نشسـت خبـري هفتـه صرفه 
جویـي در مصـرف آب بـا اصحاب رسـانه در فضـاي مجازي 
، بـه تشـریح وضعیـت تنـش آبـي  اسـتان در سـال ۱۴۰۰ 

پرداخـت .
وي در ایـن نشسـت خبـري اعـالم نمـود کاهـش ۴8 
درصـدي  بارندگـي نسـبت به سـال قبـل ، افزایـش گرما و 
همچنیـن  افزایـش ۴.۶ درصـدي مصـرف آب بـه صـورت 
میانگیـن در سـطح اسـتان ، تـاب آوري تاسیسـات آب را 

کاهـش مـي دهـد.
وي افـزود : همکاران بنده در شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
مرکـزي  با همـه ظرفیـت در حـال تامیـن آب هسـتند اما 
اگر همـکاري مـردم در صرفه جویـي مصرف آب نباشـد ، با 

مشـکل مواجه مي شـویم.
مهنـدس عرفاني نسـب بـه افزایـش۴.۶ درصـدي  مصرف 
آب بـه صـورت میانگیـن در سـطح اسـتان مرکزي نسـبت 
به سـال گذشـته اشـاره نمود و گفت : در شـهر مامونیه این 
افزایـش مصـرف بـه ۱۳ درصـد و در شـهر آشـتیان بـه ۱۲ 
درصد میرسـد  و به نسـبت در شـهرهاي خنداب  ، تفرش و 
سـاوه  این افزایش مصرف نسـبت به میانگین اسـتان باالتر 

مي باشـد.
وي افـزود : طبـق آمـار هـاي موجـود در سـال گذشـته 
فقـط ۵۰درصـد مشـترکین  الگـوي مصـرف آب را رعایـت 
میکننـد و این مسـاله در بـاغ ویالها در سـطح روسـتاها به 
علت مصـرف بـي رویـه آب در آبیاري فضاي سـبز بـه وفور 

مشـاهده میگـردد.
وي ادامـه داد: در برخـي از روسـتاها خصوصـا بـا افزایـش 
جمعیـت مواجه هسـتیم کـه ایـن افزایش گاهـاً بـه ۳ یا ۴ 
برابـر جمعیت سـاکن روسـتا مي رسـد و این مسـاله فشـار 
زیـادي بـر روي تاسیسـات آب روسـتا مواجـه مـي نمایند  
چرا کـه تاسیسـات آب روسـتا متناسـب با جمعیـت اصلي 
سـاکن در روستا طراحي شـده اسـت  و این مسـاله مردم را 

با کـم آبـي مواجـه مـي نماید.

رویارویـی 125 روسـتای اسـتان مرکزی با 
آبی  تنـش 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان مرکـزي در 
این نشسـت خبـری اعالم نمـود : طبـق پیش بینـي هاي 
صـورت گرفتـه در سـال جـاري احتمـاال در ۱۲۵ روسـتا با 

تنـش آبـي مواجه شـویم.
مهندس عرفاني نسـب گفـت : در حال حاضر به ۲۵ روسـتا 
کـه ۱۳ روسـتا بـه علـت کمبـود آب و ۱۲ روسـتا بـه علت 
کیفیت آب با تانکر سـیار آبرسـاني میشـوند و تا کنون ۶۰۰ 

سـرویس تانکـر آب به این روسـتاها اعزام شـده اسـت.
وي افـزود : بیشـتر نگرانـي هـاي مـا در سـطح روسـتاها به 
ویـژه روسـتاهایي کـه در مناطـق کوهسـتاني قـرار دارنـد 
وجـود دارد چـرا کـه منابـع آبـي ایـن روسـتاها  ارتبـاط 

مسـتقیمي بـا کاهـش بارندگـي هـا دارنـد.
وي تصریـح نمـود : البتـه در شـهر هـا هـم ممکن اسـت با 
مشـکل مواجه شـویم همانطور که اخیـرا در شـهر مامونیه 
با قطع بـرق و کاهش حجم مخـزن ذخیره بـه علت مصرف 

بـاالي آب ، مـردم با مشـکل کمبـود آب مواجه شـدند.
وي در خصـوص وضعیـت آب شـهرک هـاي شـمالي اراک 
اظهـار کرد : آب سـد کمـال صالح به شـهرک هاي شـمالي 
شـهر اراک وصل شـده اسـت اما با توجه بـه افزایش مصرف 
آب در فصـل گرمـا ،ناچاریـم چـاه هـاي آب شـرب موجود 
را هـم وارد مـدار بهـره بـرداري نماییـم و بـه همیـن دلیـل 
سـاکنین  این شـهرک ها ،گاهـي اوقـات از طعـم آب اظهار 

گالیـه مـي نمایند.
وي تاکیـد داشـت : طعـم آب با کیفیـت آب متفاوت اسـت 
و مـردم مطمئـن باشـند آبـي که بـه دسـت آنها میرسـد از 

اسـتاندارد هـاي الزم کیفـي برخوردار اسـت.
وي حجـم آب مصرفـي مـردم شـهر اراک را ۲هـزار و ۳۰۰ 
لیتـر برثانیـه عنـوان کـرد و گفـت  ایـن در حالي اسـت که 
حجـم آب دریافتي از سـد کمـال صالـح بـه ۱۲۰۰ لیتر در 

ثانیـه مي رسـد.
وي همچنیـن بـه اجـراي پـروژه رینـگ جنوبـي انتقـال 
آب سـد کمـال صالـح بـه شـهر اراک اشـاره نمـود و گفت : 
مجـري ایـن طـرح شـرکت آب منطقـه اي اسـتان مرکزي 
مـي باشـد و هم اکنـون در حـال انجـام هماهنگي هـا براي 
بهـره بـرداري از فـاز اول ایـن رینگ هسـتیم کـه آب  کوي 
رضـوي ) شـهرک گـردو( را تامیـن مـي نمایـد و امیدواریم 
۲ فـاز دیگر ایـن رینگ هـم تا پایان سـال بـه بهره بـرداري 

برسـد.

وي در خصـوص نـرخ آب بهاء گفـت : نرخ تمام شـده تولید 
آب بـراي هر متر مکعب در شـهر حـدود ۱۱۵۰ تومـان و در 
روسـتا حـدود ۲۵۰۰ تومـان اسـت ایـن در حالي اسـت که 
متوسـط نرخ فـروش آب خانگي در شـهر ۴۵۰ تومـان و در 

روسـتاها ۴۰۰ تومان اسـت.

99.9درصـد جمعیت شـهري و 90 درصـد جمعیت 
روسـتایي در اسـتان مرکزي از آب شـرب بهره مند 

هستند
مهنـدس یوسـف عرفانـي نسـب به جمعیـت یـک میلیون 
و چهارصـد هـزار نفـري اسـتان کـه حـدود ۲۳ درصـد در 
روسـتاها و حـدود 77 درصـد در شـهرها سـاکن هسـتند 
اشـاره نمـود و اظهـار داشـت :در حـال حاضـر ۹۹.۹ درصد 
جمعیت شـهري در ۳۴ شـهر اسـتان  و ۹۰ درصد جمعیت 
روسـتایي در 8۵۶ روسـتا از ۱۱۰۰ روسـتاي اسـتان ، بـه 
تعـداد ۶۴7۶۵۴ مشـترک  تحـت پوشـش خدمـات آب 

توسـط  شـرکت آب و فاضـالب قـرار دارنـد.
 وي شـاخص بهره مندي از آب شـرب در روسـتاهاي استان 
را 8۵.۴ درصـد  اعـالم نمـود و تصریـح کـرد: میانگیـن این 
شـاخص در کشـور  8۰ درصـد مي باشـد که این امر نشـان 
دهنده این اسـت که اسـتان مرکـزي در وضعیت مناسـبي 
نسبت به کشـور در موضوع آبرسـاني به روسـتاها  قرار دارد.

مدیرعامـل شـرکت آبفـاي اسـتان مرکزي بـا اعـالم اینکه 
۴۳.۵ درصـد از آب مصرفی مشـترکین شـهری و۲.۴درصد 
آب مصرفـی مشـترکین روسـتایی از منابع سـطحی تامین 
مـی شـود تصریـح کـرد : عـالوه بـر ۳ سـد کمـال صالـح ، 
الغدیر و کوچـری ، این منابع شـامل ۵۴7 حلقه چـاه ، ۱۴۵ 
دهنه چشـمه و ۲۵ رشـته قنات ویژه روسـتاها و ۱7۴ حلقه 
چـاه، یـک دهنه چشـمه و ۲رشـته قنـات ویژه شـهرها می 

شد با
مهنـدس عرفانـي نسـب در خصـوص وضعیت شـبکه هاي 
توزیع و خطـوط انتقال آب در اسـتان اظهار کرد : در سـطح 
روسـتاها ۳ هزار 7۲8 کیلومتر شـبکه توزیع و در شـهر ها ۳ 
هـزارو ۴۵۴کیلومتر شـبکه توزیـع موجود اسـت همچنین 
خطـوط انتقـال در روسـتاها ۲ هـزارو ۳۰۰ کیلومتـر و در 

شـهرها بـه  ۶77 کیلومتر مي باشـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان مرکـزي تاکیـد 
کـرد کـه مجموعـا بیـش از ۱۰ هـزار و یکصـد و پنجـاه 
کیلومتـر خطـوط انتقـال آب و شـبکه توزیع آب در سـطح 
اسـتان مرکـزي وجـود دارد کـه کار نگهـداري ازایـن حجم 

لولـه گـذاري ، بسـیار سـخت و سـنگین مـي باشـد.
وي تعـداد مخـازن ذخیـره آب در مـدار بهـره بـرداری  
در روسـتاها را 7۳۹ بـاب مجموعـاً بـه حجـم ۹7۵۶8 
متـر مکعـب و در شـهرها  ۹8 بـاب مجموعـاً بـه حجـم  
۲8۰۱7۰متـر مکعب عنـوان کرد و از کسـري حجم مخزن 
در روسـتاها به نسـبت جمعیت خبـر داد و گفـت : مجموع 
۱۰۰ هزار متـر مکعب در روسـتاها و ۱۲۰ هـزار متر مکعب 
در شـهرها کمبـود حجـم مخـزن داریـم کـه تالش مـا این 
اسـت بـا برنامه ریـزي و البتـه بـا جـذب اعتبـارات الزم ، به 

حجـم مخـازن  ذخیـره آب  موجـود ، اضافـه نماییـم.
مهنـدس عرفاني نسـب عنـوان نمـود :  قطـع بـرق و توقف 
در تولیـد آب و خالي شـدن یکبـاره مخازن ذخیـره به دلیل 
افزایـش مصـرف در فصـل گرمـا ، باعـث مي شـود مـردم با 

کاهش فشـار آب و یـا قطـع آب مواجه شـوند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکـزي از نصب 
۳۳ دسـتگاه  آب شـیرین کن در سـطح اسـتان براي تامین 
آب بـا کیفیـت در شـهرها و روسـتاها یاد نمـود و افـزود:  در 
آینـده اي نزدیک ، سیسـتم آب شـیرین کن شـهر فرمهین  

نیـز  به بهـره بـرداري مي رسـد.
وي در ادامـه بـه تشـریح عملکـرد ایـن شـرکت در بخـش 
آب در سـال ۹۹ اشـاره نمـود و بیـان داشـت : در سـال 
گذشـته حـدود ۱۱ هـزار کیلومتر اصـالح خطـوط انتقال ، 

۴۶ کیلومتر توسـعه خطـوط انتقـال و ۹۳ کیلومتـر اصالح 
شـبکه و 7۳ کیلومتـر هـم توسـعه شـبکه توزیـع آب در 
شـهرها و روسـتاها انجام شـده اسـت. وي افزود : همچنین 
۴7۰۰ انشـعاب فرسـوده تعویض شده اسـت و ۹ حلقه چاه 
حفر کـه ۴ مـورد آن تجهیز و مابقـي در برنامه سـال ۱۴۰۰ 

تجهیـز خواهند شـد.
وي از سـاخت ۲۱ بـاب مخزن ذخیـره آب با حجـم ۱۴هزار 

و ۵۰۰ متر مکعب در سـال گذشـته خبـر داد.

برخـورداری 70 درصـد از جمعیت شـهري اسـتان 
مرکـزي از سیسـتم جمـع آوري فاضالب 

مهنـدس یوسـف عرفانـي نسـب مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان مرکـزي در ادامه اعـالم نمود : هـم اکنون 
7۰ درصـد از جمعیـت شـهرهاي اسـتان بـه لحـاظ تعداد 
مشـترکین از سیسـتم جمـع آوري فاضـالب برخـوردار 
هسـتند ایـن در حالـي اسـت کـه ظرفیـت تاسیسـات 
فاضـالب، 7۶ درصـد جمعیـت را جـواب مـي دهـد کـه 
امیدواریـم بـا واگـذاری انشـعاب و همـکاری مـردم در این 
رابطـه از ظرفیت های ایجاد شـده ، نهایت اسـتفاده را ببریم 
وي ادامـه داد : در سـطح روسـتاها دو روسـتاي ابراهیـم 
آبـاد اراک و  راونـج دلیجـان داراي سیسـتم دفع بهداشـتي 
فاضالب هسـتند که امیدواریم شـرایط اقتصـادي دولت در 

آینده به سـمتي برود که بتوانیم به روسـتاهاي بیشـتري به 
ویژه روسـتاهایي که داراي بافت سـنگي هسـتند و مشـکل 
دفـع فاضـالب دارنـد ،خدمـات در بخـش فاضـالب را ارائه 

. ییم نما
مهنـدس  عرفانـي نسـب ادامـه داد : تـا کنـون مجموعـا ۳ 
تصفیه خانه فاضـالب در حوزه روسـتایي و ۱۱ تصفیه خانه 
فاضالب نیز  در حوزه شـهري سـاخته شـده و در مـدار بهره 

برداري قـرار دارد.
وي بـه اجراي خطـوط انتقال فاضـالب در شـهرهاي اراک ، 
سـاوه ، خمین ، شـازند و آشـتیان در سال ۹۹ اشـاره نمود و 
بیان داشـت : در این شـهرها ۳ کیلومتر خطـوط اصلي و ۱۳ 
کیلومتر خطـوط فرعي جمـع آوري فاضـالب اجرا شـده  و 
همچنین ۳هزار و ۴۰۰ فقره انشـعاب فاضالب واگذار شـده 
اسـت .مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزي در 
ادامـه بـه طـرح هـاي مطالعاتـي در بخـش فاضالب اشـاره 
نمود و بیان داشـت : مطالعات شـبکه جمـع آوري و تصفیه 
خانه هـاي فاضالب شـهر پرندک ، فـاز یک شـهر میالجرد 
در حـال انجام مـي باشـد و بازنگـري در مطالعـات فاضالب 
شـهر سـاوه و تصفیه خانـه هـاي فاضـالب مامونیـه و زاویه 

هم در دسـت اقـدام مي باشـد.
وي اظهـار امیدواري کرد سـرمایه گـذاري بخش خصوصي 

در اجـراي این طـرح هاي مطالعاتـي به کمک مـا بیاید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در نشست خبری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در نشست خبری 
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۴۵۲میلیارد تومان اعتبار صرف اصالح 
شبکه های آب روستایی بوشهـر شد

عبدالحمید حمزه پـور با بیان اینکـه هم اکنـون ۳۹ هزار مترمکعـب معادل 
۱۰درصـد از آب مورد نیاز اسـتان بوشـهر از طریـق آب شـیرین کن ها تامین 
می شـود اظهار داشـت: این میـزان آب از پروژه هـای آب شـیرین کن ۲۲هزار 
و ۵۰۰ مترمکعـب بوشـهر، ۱۲هـزار و ۵۰۰ مترمکعـب کنـگان و چهارهـزار 
مترمکعب در عسـلویه، نوارسـاحلی تنگسـتان و سعدآباد دشتسـتان تامین 

می شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر بـا بیـان اینکـه سـه 
آب شـیرین کن بـزرگ دیگـر بـه ظرفیـت 8۰ هـزار مترمکعـب شـامل ۳۵ و 
۱7هـزار مترمکعبـی بوشـهر و ۲8هـزار مترمکعبی سـیراف - جم در دسـت 
اجراسـت گفت: کارهای زیرسـاختی و سـاختمانی آنها به صورت ۱۰۰درصد 
انجـام و بـا 7۰درصـد پیشـرفت فیزیکـی در مرحلـه نصـب تجهیـزات 

شیرین سـازی قـرار دارنـد.

وی یـادآور شـد: بـرای اجـرای ایـن آب شـیرین کن ها در اسـتان بوشـهر 
یک هـزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری شـده اسـت و بـا بهره بـرداری از آنها 

بخشـی از مشـکالت تامیـن آب در ایـن اسـتان برطـرف می شـود.
حمزه پـور گفـت: افزون بـر این دو آب شـیرین کن روسـتایی شـامل یک هزار 
مترمکعب شـیف و هلیله و بنـدرگاه و دو مـورد دیگر نیز در سـایر مناطق این 

اسـتان در مرحله مناقصه قـرار دارند.
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر اضافـه کـرد: احـداث 
آب شـیرین کن ها بـا وجـود هزینـه باالیـی کـه بـرای دولـت دارد بـرای 
این اسـتان کـه منابـع آب محلـی قابـل توجهی نـدارد ضـروری اسـت، زیرا 
بـه این صـورت تامیـن آب مـردم ایـن اسـتان بـه دریا متصـل و تحـت تاثیر 
خشک سـالی قرار نمی گیـرد و بـا راه انـدازی آنهـا ۳۰درصد از وابسـتگی آبی 

اسـتان بـه اسـتان های همجـوار کاهـش مـی یابـد.

گزارش عملکرد شرکت آب و فاضالب گزارش عملکرد شرکت آب و فاضالب 
استـان بوشهـراستـان بوشهـر و برنامه های پیش رو و برنامه های پیش رو

ـــن  ـــا عناوی ـــب ب ـــی متناس ـــهر اقدامات ـــتان بوش ـــالب اس فاض
و موضوعـــات برنامه ریـــزي نمـــوده اســـت کـــه مهم تریـــن 
هشـــداردهنده  پیام هـــاي  نصـــب  برنامه هـــا  ایـــن 
ایســـتگاه هاي  بوســـتان ها،  در  آگاهي بخشـــي  و 
اتوبـــوس و ســـایر مراکـــز رفت وآمـــد مـــردم بـــا موضـــوع 
صرفه جویـــي درمصـــرف و تلویزیون  هـــاي شـــهري، تهیـــه 
ــف  ــي مختلـ ــي و تلویزیونـ ــاي رادیویـ ــش برنامه هـ و پخـ
مرتبـــط بـــا موضـــوع صرفه جویـــي در مصـــرف آب، 

ـــا اصحـــاب  ـــري مدیرعامـــل شـــرکت ب برگـــزاري نشســـت خب
رســـانه و افزایـــش آگاهـــي عمومـــي و باالبـــردن ســـطح دانـــش 
ـــع آب،  ـــت مناب ـــوص محدودی ـــترکین درخص ـــي مش و آگاه
ــاي  ــن گرافي در فضـ ــي و موشـ ــار اینفوگرافـ ــه و انتشـ تهیـ
مجـــازي و فضـــاي عمومـــي بـــا موضـــوع ارزش اقتصـــادي 
آب، اطالع رســـاني درخصـــوص قیمـــت آب و مصـــارف 
ــرف و  ــتاندارد مصـ ــور و اسـ ــتان و کشـ ــطح اسـ آب در سـ
انـــواع جرایـــم و تخلفـــات در بخـــش آب، نصـــب و انتشـــار 

ـــتان،  ـــطح اس ـــي در س ـــن عموم ـــورد در اماک ـــتر و بیلب پوس
تشـــویق مـــردم از طریـــق رســـانه ها بـــراي جلوگیـــري از 
ـــي  ـــي، معرف ـــع آب ـــا و مناب ـــم رودخانه ه ـــردن حری ـــوده ک آل
ـــي،  ـــم دین ـــه تعالی ـــکا ب ـــا ات ـــرف ب ـــح مص ـــیوه هاي صحی ش
پخـــش زیرنویـــس از شـــبکه تلویزیونـــي بـــا موضـــوع مدیریـــت 
ــوط  ــاي مربـ ـــن و فعالیت هـ ــال عناوی مصـــرف آب، ارسـ
بـــه هفتـــه صرفه جویـــي بـــه رســـانه ها از مهم تریـــن 

ــه اســـت. ــاي ایـــن شـــرکت در ایـــن هفتـ برنامه هـ

مهنـــدس حمزه پـــور مدیرعامـــل شـــرکت آب و 
ـــل  ـــکالت فص ـــریح مش ـــهر در تش ـــتان بوش ـــالب اس فاض
ـــان  ـــا همزم ـــود آب خصوص ـــئله کمب ـــرد: مس ـــالم ک ـــا اع گرم
ـــز اســـتان بوشـــهر  ـــا و نی ـــا در کشـــور م ـــا شـــروع فصـــل گرم ب
ـــع تامیـــن آب آن از خـــارج از اســـتان تامیـــن  کـــه بیشـــتر مناب
ـــرف  ـــت مص ـــه مدیری ـــت ک ـــي اس ـــوع مهم ـــود موض مي ش
ــن  ــد وایـ ــاب مي کنـ ــش ایجـ ــش از پیـ ــه آب را بیـ بهینـ
ـــروس  ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــاري ب ـــال ج ـــرورت در س ض
ـــا  ـــارف آب، و خصوص ـــش مص ـــري آن و افزای ـــا و همه گی کرون
ـــی در  ـــدید بارندگ ـــش ش ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــاری ب ـــال ج در س

ـــد. ـــي یاب ـــش م ـــت آن افزای ـــتان اهمی ـــز اس ـــور و نی کش
ــه  ــت بهینـ ــوع مدیریـ ــت موضـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
مصـــرف آب، از یکـــم تـــا هفتـــم تیرمـــاه به عنـــوان هفتـــه 
صرفه جویـــي در مصـــرف آب در کشـــور نام گـــذاري شـــده 
ـــعارها  ـــاس ش ـــر اس ـــا و ب ـــن روزه ـــا ای ـــب ب ـــه  متناس اســـت ک
و محورهـــاي مختلـــف در شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 

ــود. ــزي مي شـ ــه برنامه ریـ ــن هفتـ ــهر در ایـ بوشـ
ایـــن راســـتا مهنـــدس حمزه پـــور مدیرعامـــل  در 
شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر گفـــت: در 
ــم  ــي هفتـ ــم الـ ــرف آب یکـ ــي در مصـ ــه صرفه جویـ هفتـ
ــگاه آب در  ــت جایـ ــن اهمیـ ــور تبییـ ــه منظـ ــاه بـ تیرمـ
ــگ  ــودن فرهنـ ــه نمـ ــردم و نهادینـ ــره مـ ــي روزمـ زندگـ
ــالب  ــرکت آب و فاضـ ــرف آب در شـ ــي درمصـ صرفه جویـ
ـــي  ـــت کم ـــظ وضعی ـــر حف ـــد ب ـــن تاکی ـــهر ضم ـــتان بوش اس
وکیفـــي آب اســـتان بـــرای مصـــارف شـــهروندان گرامـــي 
برنامه ریزي هـــاي الزم انجـــام مي گیـــرد و راهکارهـــاي 
الزم پیش بینـــي مي شـــود. درحـــال حاضـــر مدیریـــت 
ــاي  ــن اولویت هـ ــي از مهم تریـ ــح آب یکـ ــرف صحیـ مصـ
ایـــن شـــرکت بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کنونـــي جامعـــه 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت. کـ ــا اسـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ و شـ

ایـــن موضـــوع درســـال جـــاري، شـــرایط ویـــژه و خاصـــي 
ــه ایـــن  ــه دقـــت بـ ــد بـ ــترکین بایـ مي  طلبـــد کـــه مشـ
ـــوي  ـــازي وتغییرالگ ـــرا بهینه س ـــد. زی ـــه نماین ـــرایط توج ش
مصـــرف در بخـــش آب شـــرب عـــالوه بـــر برنامه ریـــزي و 
ـــارف  ـــه مص ـــاز ب ـــرکت نی ـــوي ش ـــدات الزم از س ـــاذ تمهی اتخ
بهینـــه آب توســـط مشـــترکین دارد. و ایـــن صرفه جویـــي 
ـــمندانه  ـــر و هوش ـــتفاده موث ـــا اس ـــر ب ـــردد مگ ـــق نمي گ محق
ـــه در  ـــراد جامع ـــي اف ـــي تمام ـــارکت همگان ـــي مش از آب، یعن
ـــام  ـــي تم ـــارکت همگان ـــد مش ـــه نیازمن ـــي، ک ـــرایط کنون ش

ــهروندان اســـت. شـ
ــرف  ــي درمصـ ــت و صرفه جویـ ــد: مدیریـ ــادآور شـ  وي یـ
ــي  ــل و روز خاصـ ــک فصـ ــه یـ ــوط بـ ــي مربـ آب موضوعـ
نیســـت بلکـــه بایـــد بـــه نوعـــي رفتـــار دائمـــي در بیـــن 
مـــردم تبدیـــل شـــود تـــا بتوانیـــم در شـــرایط خشـــک و 
ـــن  ـــرای تامی ـــري ب ـــن آب پایدارت ـــور تامی ـــک کش نیمه خش
نیازهـــاي مشـــترکین فراهـــم نماییـــم. چـــون بي شـــک 
کـــم آبـــي در جامعـــه، عـــالوه بـــر متشـــنج کـــردن جـــو 
ـــا  ـــادي را مخصوص ـــالت زی ـــه، معض ـــر جامع ـــم ب ـــي حاک روان
ـــترکین آب  ـــدوارم مش ـــي دارد. و امی ـــي درپ ـــرایط کنون در ش
ـــه از آب شـــرب  ـــا اســـتفاده بهین و فاضـــالب اســـتان بوشـــهر ب
ــا  ــتان را بـ ــروري تابسـ ــتفاده هاي غیرضـ ــاب از اسـ و اجتنـ

آرامـــش و بـــه دور از تنـــش آبـــي پشـــت ســـربگذارند.
 وي درخصـــوص نتایـــج صرفه جویـــي درمصـــرف آب 
ــرف آب  ــردن در مصـ ــی کـ ــا صرفه جویـ ــد: بـ ــادآور شـ یـ
هـــم بـــه حفـــظ و نگهـــداری آن کمـــک می کنیـــم و هـــم 
ــده حفـــظ  ــرای نســـل های آینـ ــع را بـ ــه ایـــن منبـ اینکـ
می کنیـــم. عـــالوه بـــر ایـــن صرفه جویـــي در مصـــرف آب 
بـــه نوعـــی صرفه جویـــي در مصـــرف انـــرژی اســـت بنابـــر 
ـــم  ـــي کنی ـــرف آب صرفه جوی ـــه در مص ـــدر ک ـــر چق ـــن ه ای
ــم  ــي  کرده ایـ ــرژی صرفه جویـ ــرف انـ ــی در مصـ ــه نوعـ بـ

زیـــرا صرفه جویـــي در مصـــرف انـــرژی هـــم اهمیـــت دارد. 
در زندگـــي روزمـــره بـــا اســـتفاده از راه کارهـــای مختلـــف 
می تـــوان در مصـــرف آب صرفه جویـــي کـــرد. مـــا بـــراي 
ـــم  ـــتفاده کنی ـــی اس ـــه خوب ـــی ب ـــع طبیع ـــن منب ـــه از ای اینک
بایـــد در مصـــرف آن صرفه جویـــي نماییـــم، صرفه جویـــي 
ـــه از  ـــر و بهین ـــردن و اســـتفاده موث ـــي درســـت مصـــرف ک یعن
ـــع  ـــه داشـــتن مناب ـــه الزم ـــت آن، ک ـــري از هدررف آب و جلوگی
ــترکین  ــدگان اســـت. مشـ ــال و آینـ ــراي حـ ــي بـ آب کافـ
ـــرف  ـــي مص ـــرف یعن ـــي در مص ـــه صرفه جوی ـــد ک ـــد بدانن بای
ـــروري  ـــارف ض ـــش مص ـــه کاه ـــاز، ن ـــزان نی ـــه می ـــادل و ب متع
ــي  ــول صرفه جویـ ــی اصـ ــت همگانـ ــک رعایـ ــدون شـ بـ
ـــال  ـــه دنب ـــان آب را ب ـــداوم جری درمصـــرف آّب، آب رســـانی و ت
ـــي،  ـــت صرفه جوی ـــدم رعای ـــفانه ع ـــت و متأس ـــد داش خواه
ـــش  ـــی افزای ـــل توجه ـــزان قاب ـــه می ـــع آب را ب ـــود و قط کمب

ــد داد.  خواهـ
ــت:  ــور گفـ ــن آب در کشـ ــع تامیـ ــوص منابـ  وي درخصـ
درحـــال حاضـــر محدودیـــت منابـــع آبـــی کشـــور از نظـــر 
کمـــی و کیفـــی، اســـتفاده نادرســـت از منابـــع آب هـــای 
ــزی  ــت و برنامه ریـ ــود مدیریـ ــی، نبـ ــطحی و زیرزمینـ سـ
ـــود و  ـــدار آب موج ـــتفاده از مق ـــرای اس ـــح ب ـــی و صحی اصول
ـــده   ـــث ش ـــر، باع ـــه اخی ـــد ده ـــالی های چن ـــوع خشک س وق
کـــه مشـــکالت و مســـائل زیـــادی بـــرای کشـــور بوجـــود 
ـــال  ـــن، انتق ـــرای تأمی ـــادي ب ـــیار زی ـــای بس ـــد و هزینه ه آی
ـــه  ـــش بی روی ـــن افزای ـــه ای ـــود آورد ک ـــه وج ـــع آب، ب و توزی
ــده ای  ــدود آب، در آینـ ــع محـ ــرف آب و منابـ ــط مصـ و غلـ
ـــّدی  ـــای ج ـــا چالش ه ـــور را ب ـــت کش ـــن اس ـــک، ممک نزدی
ــي در  ــرورت صرفه جویـ ــود ضـ ــن خـ ــازد و ایـ ــه سـ مواجـ
مصـــرف آب را بیشـــتر ایجـــاب مي کنـــد . وي درخصـــوص 
برنامه هـــاي ایـــن شـــرکت در هفتـــه صرفه جویـــي 
درمصـــرف آب گفـــت: در ایـــن راســـتا شـــرکت آب و 

اسـتاندار بوشـهر گفت: در هشـت سـال گذشـته 
۴۵۲ میلیـارد تومـان اعتبـار صـرف اصـالح و 
بهسـازی بیـش از یک هـزار و ۵۰۰ کیلومتـر 
شـبکه آب روسـتایی در ایـن اسـتان شـده 

اسـت.
پویـش  حاشـیه  در  گراونـد  عبدالکریـم 
#هرهفته_الف_ب_ایـران افـزود: در ایـن 
زمینه خـط انتقـال آب باغـان در حـال انجام 
اسـت و با اجـرای آن وضعیت آب ۲8 روسـتای 

شهرسـتان جـم پایـدار می شـود.
وی بیـان کـرد: تاکنون برنامـه  ای بـرای جیره  بندی 
آب در اسـتان بوشـهر بـرای تابسـتان پیـش رو وجـود 

نـدارد.
گراونـد تاکیـد کـرد: تـالش می  شـود بـا تامیـن آب از منابـع 
مختلف از جملـه احداث آب شـیرین کن ها و کاهـش هدررفت 
با اصالح شـبکه و نشـت  گیری، مشـکل کمبود آب آشـامیدنی 

اسـتان به کمتریـن میزان برسـد.
اسـتاندار بوشـهر ادامـه داد: اصالح شـبکه و خطوط انتقـال در 
کنـار همراهـی خـوب مـردم در مصـرف بهینـه آب ظرفیتـی 

اسـت تا اسـتان بوشـهر بـه سـمت جیره  بنـدی آب نـرود.
گراونـد اضافه کرد: این اسـتان اکنون پایلوت طرح نشـت  گیری 
شـبکه آب در کشـور اسـت و در مرحله نخسـت به دلیل تامین 
بخشـی از آب شـامیدنی شـهرهای بوشـهر و کنـگان از طریق 
آب شـیرین کن، ایـن طرح در این شـهرها اجرایی شـده اسـت.

وی افـزود: بـرای تامیـن هـر مترمکعـب آب از آب شـیرین کن 
۱۶تـا ۱7 هـزار تومـان اعتبـار هزینه می شـود کـه بـا توجه به 
ایـن هزینه بـاال می طلبـد هدررفـت در شـهرهای برخـوردار از 

آب شـیرین کن بـه کمتریـن میزان برسـد.
گراونـد گفـت: چنانچـه  احـداث آب شـیرین کن  ها براسـاس 
برنامـه پیـش بـرود و بخشـی از آب شـیرین کن های ۱7 هـزار 
و ۳۵ هـزار مترمکعبـی بوشـهر وارد مدار شـوند بـه تامیـن آب 

پایـدار کل اسـتان کمـک می کنـد.

با بهره برداری ازبا بهره برداری از آب شیرین کن های استان آب شیرین کن های استان وابستگی آبی به وابستگی آبی به
 استان های همجوار کاهش می یابد استان های همجوار کاهش می یابد
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد:

مدیریت  جامع  طرح  مدیریت اجرای  جامع  طرح  اجرای 
تنش آبی تنش آبی شهرستان مشهدشهرستان مشهد در  در 
تابستان پیش روتابستان پیش رو

مهنــدس حســین اســماعیلیان مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب مشــهد گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت 
بی ســابقه کاهــش بارندگــی در ســال آبــی ۱۳۹۹-
۱۴۰۰ و اثــرات زیان بــار آن برکاهــش ذخایــر آب هــای 
ــتان  ــذر از تابس ــدف گ ــا ه ــی و ب ــطحی و زیرزمین س
ــن کالن شــهر،  ــی در ای ــش آب ــت تن ــش رو و مدیری پی
اجــرای طــرح جامــع و موثــر در دســتور کار قــرار 

ــه اســت. گرفت
مهنــدس حســین اســماعیلیان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــی شــهر مشــهد و روســتاهای اطــراف آن در  تنــش آب
تشــریح مدیریــت تامیــن آب اظهــار داشــت: به ســازی 
و مهندســی مجــدد و جابجایــی چاه هــا بــا هــدف 
ــازن  ــل مخ ــدار تکمی ــن آب پای ــتحصال آب و تامی اس
و خطــوط انتقــال مربوطــه بــه میــزان ۱۱۰هــزار متــر 
ــاری  ــای فش ــر پهنه ه ــازی ۶۹ کیلومت ــب، جداس مکع
ــزان  ــه می ــر ب ــی، اصــالح شــبکه موث ــاز اول اجرای در ف
۵۰کیلومتــر و ارتقــای کیفــی ۱۰ حلقــه چــاه از جملــه 
ــن آب  ــود تامی ــع بهب ــا طــرح جام ــط ب ــات مرتب اقدام
ــه  ــا اشــاره ب شهرســتان مشــهد اســت. وی در ادامــه ب
ــوان  ــه عن ــرم )ص( ب ــی اک ــروژه نب ــرای پ ــت اج اهمی
اهــم طرح هــای بهبــود تامیــن آب تصریــح کــرد: 
ــا هــدف ارتقــای  اجــرای خطــوط جمــع آوری چاه هــا ب
 A،(  ــای ــی آب شــرب مشــهد در پهنه  ه کمــی و کیف
L،S( تــا پایــان ســال تکمیــل و بــه بهره بــرداری 
ــا تامیــن  ــاط ب می رســد مهنــدس اســماعیلیان در ارتب

آب در روســتاهای تحویــل گرفتــه شــده عنــوان کــرد: 
ــازی  ــد یکپارچه س ــاز فرآین ــا آغ ــال ۹۹ ب ــدای س از ابت
روســتایی  و  شــهری  فاضــالب  و  آب  شــرکت های 
ــزار  ــدود ۲۴۵ ه ــت ح ــا جمعی ــتا ب ــداد ۲۲۲ روس تع
نفــر تحــت پوشــش شــرکت قــرار گرفــت کــه در 
ابتــدای تحویل گیــری براســاس پایــش صــورت گرفتــه 

ــد کــه  ــی مواجــه بودن ــا تنــش آب تعــداد۱۴۰ روســتا ب
ــرای  ــه ب ــات اضطــراری صــورت گرفت ــا اجــرای عملی ب
کاهــش و رفــع مشــکالت تامیــن آب آنــان تــالش شــد. 
ــه ۲۶۲  ــش ب ــت پوش ــتاهای تح ــر روس ــال حاض در ح
روســتا بــا جمعیــت حــدود ۳۰۰ هــزار نفــر رســیده اند 
ــرار  ــی ق ــش آب ــرایط تن ــتا در ش ــداد ۱۱۳ روس و تع
ــه و  ــورت گرفت ــزی ص ــوص برنامه ری دارد. وی در خص
ــرای بهبــود تامیــن  ــا پروژه هــای اجرایــی ب در رابطــه ب
آب روســتاها خاطرنشــان کــرد: از جملــه اقداماتــی 
کــه بــرای مدیریــت تامیــن آب در گــذر از تنــش آبــی 
خصوصــا در تابســتان ســال جــاری در روســتاها صــورت 
گرفتــه ســاخت ۱۰ بــاب مخــزن بــه ظرفیــت چهارهزار 
مترمکعــب، خریــد و نصــب ۶۰ دســتگاه پمــپ و 
الکتروپمــپ، اجــرای ۴۰ کیلومتــر شــبکه توزیــع و 
ــاب  ۵۰ کیلومتــر خــط انتقــال و نیــز تکمیــل شــش ب
ایســتگاه پمپــاژ و همچنیــن حفــر و جابجایــی ۲۹ 
حلقــه چــاه از جملــه فعالیت هــای مهــم ایــن شــرکت 
ــی در روســتاها اســت.  ــت تنــش آب در راســتای مدیری
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب مشــهد تاکیــد کــرد: 
ــهد و  ــن آب مش ــدی در تأمی ــکالت ج ــود مش ــا وج ب
برنامه ریزی هــای فــوق الذکــر، تأمیــن آب نیازمنــد 
همراهــی همــه جانبــه تمامــی شــهروندان اســت کــه 
ــه از  ــتفاده بهین ــرف و اس ــت مص ــا مدیری ــم ب امیدواری
ــن  ــا کم تری ــال ب ــتان امس ــود آب، از تابس ــع موج مناب

ــی عبــور کنیــم. تنــش آب

۳۵۰۰  آزمایش میکروبیولوژی و شیمی- فیزیک آب بر روی آب آشامیدنی
 استان بوشهر انجام شد

عملیات اجرایی خط انتقال پروژه آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر آغاز شد

درخصـوص  حمزه پـور  عبدالحمیـد 
اجـرای ایـن پـروژه گفـت: خـط انتقـال 
هـزار   ۱7 آب شـیرین کن  پـروژه  آب 
مترمکعـب بوشـهر بـرای انتقـال آب از 
محـل ایـن آب شـیرین کن بـه طـول 
۵.۵ کیلومتـرو بـا اعتبـار ۲۳۰ میلیـارد 
ریـال و قطر لولـه ۶۳۰ میلیمتـر از محل 
سـایت آب شـیرین کن چهارم بوشـهر تا 
تأسیسـات آب رسـانی شـهید ماهینـی 
اسـت کـه مـدت زمـان اجـرای آن ۵ ماه 

اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب استان 
بوشـهر به پـروژه آب شـیرین کن چهارم 
بوشـهر به ظرفیـت ۱7 هـزار مترمکعب 
در شـبانه روز پرداخـت و بیـان کـرد: این 
پـروژه با مشـارکت بخـش خصوصـی با 
سـرمایه گذاری ۲۴۳۰ میلیـارد ریـال در 

سـاحل بوشـهر در حال اجرا اسـت.
حمزه پور، پیشـرفت فیزیکی ایـن پروژه 
را بیـش از ۴۰درصـد دانسـت و افـزود: 
فـاز نخسـت ایـن پـروژه بـه ظرفیـت 
هفت هـزار مترمکعـب امسـال وارد مدار 

می شـود. بهره بـرداری 
مصـرف  مدیریـت  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
از  گـذر  راه  تنهـا  داشـت:  اظهـار  آب 
فصـل تابسـتان، همـکاری همه جانبـه 
مشـترکان آب در مدیریت مصرف است.
وی بـا قدردانـی از همـکاری مـردم در 
راسـتای  در  گفـت:  آب  صرفه جویـی 
جبـران کمبود آب آشـامیدنی طرح های 
مختلـف آبرسـانی در نقـاط شـهری و 
روسـتایی در حـال اجـرا اسـت کـه فـاز 
نخسـت ایـن پروژه هـا در سـال جـاری 

وارد مـدار تولیـد می شـود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر کنترل استاندارد کیفیت آب در 
آزمایشگاه های این شرکت را مورد اشاره 
کیفی  کنترل  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
اساس  بر  بوشهر  استان  آشامیدنی  آب 
آزمایشات شیمیایی، میکروبی،  کلرسنجی 
حمزه پور  می شود.عبدالحمید  تعیین 
با اشاره به اینکه منابع، مخازن ذخیره و 
به صورت  آشامیدنی  آب  توزیع  شبکه 
می گیرد،  قرار  آزمایش  مورد  مستمر 
افزود: سال قبل بیش از ۱۵ هزار مورد 
آزمایش کلر باقیمانده در آب مصرفی و 
و  میکروبیولوژی  آزمایش  مورد   ۳۵۰۰
شیمی- فیزیک آب بر روی آب آشامیدنی 
استان بوشهر انجام شد. وی با اشاره به 
خرید ۴۲۲ تن مواد گندزدا و تجهیزات 
کلرزنی گفت: در این راستا سه میلیارد 

یافته  تخصیص  تومان  میلیون  و ۱۱8 
و این درحالی است که برای تجهیزات 
کلرزنی و دستگاه سیستم پایش آنالین 
۲.7 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به نصب و راه اندازی 
کلرزنی جدید در روستاها خاطرنشان کرد: 
در این زمینه با راه اندازی این دستگاه ها، 
۹۲ روستا تحت پوشش سیستم کلرزنی 
آب شرب قرار گرفتند. حمزه پور با اشاره به 
راه  اندازی مجدد آزمایشگاه تصفیه  خانه آب 
بوشیگان، اجرای طرح نقشه پیشنهادی 
ساختمان آزمایشگاه بوشیگان برای مرمت 
و بازسازی و اتصال شبکه داخلی و اینترنت 
تصفیه خانه آب بوشیگان خاطرنشان کرد: 
فیزیک  و  شیمی  آزمایشگاه  راه اندازی 

دشتستان از دیگر برنامه ها است.
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سرپرست آب منطقه ای آذربایجان غربی از کاهش ۲۴درصدی 
بارش ها در استان خبر داد. مسعود طالبیان در این خصوص گفت: 
بارش سال آبی جاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به میزان ۲78 میلیمتر و سال 
آبی گذشته ۳۶7.۳میلیمتر بوده که کاهش ۲۴.۳درصدی را شاهد 
بودیم و حجم آب معادل برف در استان نسبت به سال گذشته نیز 

کاهش حدود۶۰درصدی داشته است.
وی با اشاره به حجم مخازن سدهای استان نیز گفت: سدهای در 
حال بهره برداری استان به تعداد ۱۴ سد، شامل سدهای بوکان، 
بارون، شهید  دریک، شهرچای،  زوال،  ساروق،  مهاباد، حسنلو، 
قنبری، آغ چای، ارس ۲، قیقاج، کرم آباد و سیلوه است که حجم 
آب ذخیره در سدهای مذکور تا لحظه گزارش در خردادماه معادل 

۱۳۱7 میلیون مترمکعب است.
طالبیان ادامه داد: حجم نظیر سال گذشته سدها معادل ۱۵۱۵ 
میلیون مترمکعب بوده که آمار مقایسه ای نسبت به مدت مشابه 

سال آبی قبل کاهش ۱۳درصدی را نشان می دهد.
به  رودخانه ها  ورودی  آب  حجم  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دشت های استان در هفت ماهه سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به میزان 
۱7۱۶ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: درسال آبی گذشته 
حجم مربوطه به میزان۲۵۲7 میلیون مترمکعب بود که کاهش 

حدود ۳۲درصدی نسبت به سال آبی گذشته داشته است.
وی تصریح کرد: آب خوان های استان به طور متوسط نسبت به سال 
گذشته تا آخر اسفندماه با تغییر پنج سانتیمتری کاهش داشته که 

نشان دهنده وضعیت نرمال آنها است.
توسعه سدهای  گذاری جهت  سرمایه  ریال  میلیارد  هزار   ۱۵

آذربایجان غربی
توسعه سدها و همچنین الزامات پیشین و پسین این سازه های غول 
پیکر یکی از اقدامات فوق العاده در سال  های اخیر بوده که این امر در 
آذربایجان غربی با قدرت انجام شده و طی مدت حدود هشت سال 

بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در این حوزه هزینه کرده است.
استفاده بهینه از منابع آبی یکی از ضرورت های امروز دنیا و ایران بوده 
که البته اهمیت و ضرورت آن با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران، 

بسیار بیشتر به نظر می رسد.
به  کشور  پرآب  استان های  از  یکی  غربی  آذربایجان  هرچند 
شمار می رود و ظرفیت آبی خوبی در این استان وجود دارد، ولی 
برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت و مدیریت آن، 
بسیار الزامی است و نباید در این خصوص هیچ کم و کاستی وجود 

داشته باشد.
از  زیرزمینی  نگه داشت آب های  به  توجه  کنار  ساخت سد در 
جمله مهم ترین اقداماتی است که طی سالیان طوالنی گذشته در 
کشورهای مختلف دنیا و ایران مورد توجه قرار گرفته و دولت های 

مختلف در این خصوص اقداماتی را انجام داده اند.

در این دوره نیز اقدامات اساسی در راستای توسعه این بخش و بهبود 
وضعیت زیرساختی سدها و همچنین الزامات پس از ساخت سد 

از جمله شبکه های آبیاری و زه کشی و پایاب سدها صورت گرفت.
مهندس مسعود طالبیان افزود: احداث سد و تامین آب شرب شهر 
پیرانشهر و شبکه سد سیلوه و شبکه آبیاری و زه کشی آن، توسعه 
بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی در قالب 
سد کرم آباد، ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری و زه کشی، 
ساختمان سد چپرآباد از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه به 

شمار می رود.
وی اضافه کرد: ساختمان سد شهید قنبری و شبکه آبیاری و 
زه کشی، ساختمان سد آق چای و شبکه آبیاری و زه کشی، اتصال 
زرینه رود به سیمینه رود و الیروبی و مسیر گشایی سیمینه رود، 
آب رسانی به شهر ماکو و شوط، آب رسانی به شهر ارومیه، سد بابا 
احمد چالدران و انتقال آب از سد انحرافی زوالبه منطقه قره باغ از 

دیگر اقداماتی بوده که در این بخش انجام شده است.
سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بیان 
کرد: ظرفیت ذخیره آب در سدهای استان به حدود 

دومیلیارد مترمکعب رسیده که ظرفیتی قابل توجه 
در نگه داشت آب برای مصارف مختلف است.

وی افزود: آذربایجان غربی از نظر تعداد سدهای در 
حال بهره برداری دارای جایگاه سوم در بین استان های 

سراسر کشور بوده که جایگاهی بسیار مناسب بین ۳۱ 
استان به شمار می رود.

وی اظهار کرد: این در حالی است که برخی از استان های 
برخوردار، بسیار پایین تر از آذربایجان غربی در این حوزه قرار 

دارند.
در این راستا معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز 

گفت: ۴۲ طرح شاخص عمرانی در این دولت طی هفت سال 
گذشته به بهره برداری رسیده که از جمله آنها می توان به سدهای 
کرم آباد، بویالپوش، بابااحمد، کانیسیب، سیلوه و چپرآباد اشاره 

کرد.
آن،  بر  عالوه  افزود:  رضائیه  رحمانی  آیدین 

در  زه کشی  و  آبیاری  شبکه های 
پایاب  از  هکتار  هزار  چندین 

آذربایجان  سدهای 

بی  غر
اخیر  سال های  طی 

به بهره برداری رسیده که در نتیجه آن، 
هزاران اشتغال برای جوانان ایجاد شده است. وی با 

اشاره به بهره برداری از پنج هزار و ۵۲7 طرح عمرانی با اعتبار ۱۴۱ 
هزار میلیارد ریال به همت دولت در آذربایجان غربی اظهار کرد: 
این آمار نشان دهنده اقدامات بی نظیر دولت در حوزه های مختلف 

عمرانی است.
این گزارش می افزاید: آذربایجان غربی دارای سه حوضه آب ریز 
دریاچه ارومیه و رودخانه های زاب و ارس است و متوسط بارش ها 

در این استان در حدود ۴۰۰ میلی متر برآورد می شود.
هم اینک ۱۴ سد در آذربایجان غربی وجود دارد که حجم آنها حدود 

دو میلیارد مترمکعب است.
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کتــاب 
ــه  آب در آین

ــی  ــش راهــ دان
دســت یابی  بــرای 

مدیریــت  تجربه هــای  بــه 
ــه کوشــش  دانــش در صنعــت آب و فاضــالب کشــور ب

ــید. ــاپ رس ــه چ ــم ب ــتان ق ــای اس ــرکت آبف ش
ــور  ــه کوشــش علــی جــان صادق پ ــاد شــده ب کتــاب ی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان قــم، 
ــن  ــات ای ــه تحقیق ــر کمیت ــری دبی ــادی مطه عبداله
شــرکت و جمعــی از نویســندگان و پژوهشــگران 

ــت. ــده اس ــر ش ــالب منتش ــوزه آب و فاض ح
از ایــن کتــاب بــه عنــوان پژوهش نامــه 
ــاد  ــم ی ــتان ق ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
ــار  ــه آث ــامل مجموع ــه ش ــود ک می ش
ســال های  از  کــه  اســت  علمــی 
۱۳8۹ تاکنــون بــه رشــته تحریــر در 
ــه  ــی اســت ک ــب مقاالت ــده و اغل آم
ــورد  ــف م ــای مختل در کنفرانس ه
پذیریــش قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن مجموعــه آثــار در راســتای 
مستندســازی  دانــش،  مدیریــت 
شــده و بــه چهــار فصــل اصلــی 
تقســیم بندی شــده اســت؛ در فصــل 
ــاً علمــی پژوهشــی  ــه عمدت اول شــش مقال
ــاه  ــی کوت ــش، در فصــل دوم معرف ــت دان مدیری
ــل  ــوزه، در فص ــن ح ــده در ای ــاپ ش ــاب چ ــه کت س
ــت آب و فاضــالب و در  ــوزه صنع ــه از ح ســوم ۱۵ مقال
فصــل چهــارم ۱۴ مقالــه حــوزه مدیریتــی و اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــه ش ارائ

ــتان  ــل شــرکت آب و فاضــالب اس ــه مدیرعام ــه گفت ب
قــم کــه در ابتــدای ایــن کتــاب آمــده اســت: آب 
در آینــه دانــش در راســتای مدیریــت دانــش بــه 
ــه  ــاالت منتخــب و پذیرفت ــه مق مستندســازی مجموع
ــه  ــف پرداخت ــریات مختل ــا و نش ــده در کنفرانس ه ش
اســت. دکتــر علــی جــان صادق پــور معتقــد اســت: در 
ــتفاده  ــش و اس ــت دان ــه مدیری ــژه ب ــه وی صــورت توج
ــرای  ــی ب ــز علم ــازمان ها و مراک ــترده از آن در س گس
رســیدن بــه اهــداف خویــش، شــاهد موفقیــت و 
تحولــی عظیــم در عرصه هــای مختلــف جامعــه 

ــود. ــم ب خواهی
کمیتــه  دبیــر  مطهــری  عبدالهــادی  مهنــدس 
ــز  ــم نی ــتان ق ــالب اس ــرکت آب و فاض ــات ش تحقیق
ــت:  ــرده اس ــان ک ــاب خاطرنش ــن کت ــگفتار ای در پیش
ــا  ــد ت ــک می کن ــازمان کم ــه س ــش ب ــت دان مدیری
ــا و  ــتی از داده ه ــم انداز درس ــی چش ــع بحران در مواق
ــار  ــازمانی در اختی ــیب های س ــزان آس ــات و می اطالع

ــرد. ــرار گی ــران ق مدی
ــه  ایــن کتــاب در ۶7۰ صفحــه توســط نشــر سلســله ب
ــار کارشناســان صنعــت آب و  چــاپ رســیده و در اختی
ــه  ــرار گرفت ــن حــوزه ق ــه ای ــدان ب فاضــالب و عالقه من

ــت. اس

انتشـار کتابی با عنوان آب انتشـار کتابی با عنوان آب 
در آینـه دانش به کوششدر آینـه دانش به کوشش  

شرکت آب و فاضالبشرکت آب و فاضالب
استان استان قمقم

عبدالهادی مطهری -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم
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تقدیر وزیرنیرو از دست اندرکاران تقدیر وزیرنیرو از دست اندرکاران 
برگزاری جشنواره وتدوین کتـاببرگزاری جشنواره وتدوین کتـاب

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  افشاری  اسماعیل  مهندس 
زنجان بر لزوم ترویج فرهنگ رعایت الگوی مصرف در جامعه 
با توجه به شرایط کم آبی تاکید کرد و گفت: طرح داناب و سایر 

طرح های ترویج و آگاهی بخشی با هدف مصرف 
بهینه آب و جلوگیری از هدررفت آن در زنجان 

اجرایی می شود.
این  برنامه های  به  اشاره  با  افشاری  مهندس 
مجموعه در خصوص ترویج مصرف بهینه آب به 
ویژه در روستاها با توجه به شرایط کم آبی اظهار 
مسئوالن  فصلی  نشست های  برگزاری  کرد: 
ذی ربط شرکت با کشاورزان و بهره برداران منابع 
نقاط دارای  به ویژه  آب و تشکل های مرتبط 
راستای  در  هم اندیشی  ممنوعه،  دشت های 
با  دوسویه  ارتباطات  و  تعامل  آب،  از  صیانت 

اصحاب رسانه در فرهنگ سازی مصرف بهینه و پیشگیری از 
هدررفت آب از جمله این برنامه هاست.

وی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت رسانه  ملی با عقد تفاهم نامه 
همکاری در تولید و پخش برنامه های اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
در مصرف بهینه آب تاکید کرد و گفت: با بهره گیری از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و جامعه روحانیون، تشریح وضعیت منابع 

دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو در نامه ای به مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو از برگزاری جشنواره و 

تدوین کتاب«جشنواره ملی عکس آب« تقدیرکرد
نمایشگاه عکس با محوریت صرفه جویی در مصرف آب برگزار شد

شرکت آب منطقه ای زنجان، در راستای فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف آب بخش کشاورزی، در حضور جمعی از اصحاب رسانه 
نمایشگاه جانبی عکس آب با محوریت »صرفه جویی در مصرف 

آب« برگزار کرد.
مهندس اسماعیل افشاری، زبان هنر را گویا و رسا دانست و هدف 

از برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف 
آب و نحوه صحیح استفاده از این نعمت الهی دانست که این 
موضوع از دستاوردهای مهم جشنواره ملی عکس آب با نگاهی 

به آینده بود.
گفتنی است این جشنواره در اسفندماه سال قبل به میزبانی 

شرکت آب منطقه ای زنجان در سطح ملی برگزارشد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت یادآور شد: بیش از 
۱۵۰۰ اثر هنری هنرمندان عکاس به این جشنواره رسیده است 

که از بین این آثار به ۶ اثر منتخب ملی جوائز نفیسی اهدا شد.

برنامه  های ترویج و آگاهی بخشی برنامه  های ترویج و آگاهی بخشی 
با با هدف مصرف بهینه آبهدف مصرف بهینه آب در  در زنجانزنجان  

اجرایی می شوداجرایی می شود
آبی برای توجیه بهره برداران صورت می گیرد.

افشاری همچنین اجرای طرح دانش آموزی نجات آب )داناب( 
و گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست 
در راستای افزایش اطالعات نسل جدید در زمینه چالش ها و 
محدودیت های منابع آبی استان و نیز تبلیغات محیطی در معابر 
پرتردد روستائیان با هدف جلب توجه بیشتر در شیوه مصرف 
آب را از دیگر برنامه های شرکت آب منطقه ای زنجان اعالم کرد. 
با  خبری  نشست  در  زنجان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 

اصحاب رسانه که با حضور مدیران عامل شرکت های صنعت آب 
و برق استان برگزارشد با اشاره به موقعیت جوی استان اظهار 
داشت: میزان بارش ها در استان نسبت به سال قبل ۴۴درصد 
منفی است و نسبت به دراز مدت دوره آماری ۳۲درصد کاهش 

را نشان می دهد
وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه های مناسب برای همراه کردن 

کشاورزان و فعاالن اقتصادی با برنامه های ترویجی مورد تاکید 
است، افزود: رعایت الگوی مصرف بهترین روش نسبت به سایر 
برنامه ریزی ها است افشاری با بیان اینکه توزیع متوازن در آب های 
زیرزمینی در استان زنجان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر اکثر 
دشت های استان با افت آب های زیرزمینی مواجه اند و پنج دشت 

استان ممنوعه است.
افشاری با بیان اینکه سالیانه به طور متوسط حدود 7۱ سانتیمتر 
از سطح آب زیرزمینی دشت های استان به ویژه در دشت ابهر و 
سلطانیه که وضعیت خوبی ندارند، افت می کند، 
خاطرنشان ساخت: در دشت ابهر این میزان یک 

متر و ۴۰ سانتی متر است.
با کاهش  امسال  این مقام مسئول عنوان کرد: 
ورودی حدود  ۶۹درصدی آب به مخازن سدهای 
سدهای  ذخیره  حجم  و  هستیم  مواجه  استان 
استان نیز نسبت به سال قبل حدود ۲۱ میلیون 
متر مکعب کاهش یافته است. افشاری به بحث 
سازگاری با کم آبی و لزوم صرفه جویی در مراکز 
شهری و روستائی نیز تاکید نمود و افزود: کاهش 
مصرف در بخش شرب و کشاورزی از ارکان طرح 
سازگاری با کم آبی است و متاسفانه بسیاری از بهره برداران و 
کشاورزان از آب مجازی و هدررفت آب با کاشت محصوالت پرآب 
طلب آگاهی ندارند و اگر کشاورزان به سمت کاهش و عدم کشت 
محصوالت پر آب طلب حرکت کنند این شرکت نیز آمادگی دارد 
با تخفیف ۱۰۰درصدی در اجاره بهای بستر حاشیه رودخانه های 

استان، از این اقدام بهره برداران قدردانی کند.

تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
حسینی همچنین اعتبار مورد نیاز برای  احداث تونل ۶ 
کیلومتری از رودخانه خرمارود به سد نرماب ، جابجایی 
سه روستای »محمدزمان خان، باقرآباد و پس پشته« 
و اجرای شبکه  آبیاری زهکشی سد را ۱۶۰۰ میلیارد 
با تخصیص  امیدواری کرد:  ابراز  تومان اعالم کرد. وی 
کامل اعتبارات ، عملیات احداث مخزن سد در موعد تعیین 

شده، پایان یابد.

کاهش 70 درصدی آبدهی رودخانه های گلستان
مهندس حسینی با بیان خشکسالی سال جاری و اثر آن بر 
رودخانه های استان گفت: وضعیت رودخانه های اصلی از 
سرشاخه ها نامناسبتر است به گونه ای که رودخانه های 
اصلی استان شامل اترک، گرگانرود و قره سو حدود 7۰ 
درصد کاهش آبدهی و سرشاخه ها حدود ۵۵ درصد کاهش 

آبدهی دارند.  
اثر  بیان  با  گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
خشکسالی برآبخوان های استان گفت: در سفره های کم 
عمق، وضعیت ذخایر نسبت به متوسط ۲7 ساله ، ۱۱۲ 
میلیون متر مکعب کاهش و نسبت به سال گذشته ۱۶۴ 

میلیون متر مکعب با کاهش رو به رو است.  
در سفره های عمیق  نیز نسبت به متوسط ۱7 ساله ۴۵ 
میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته ۳۰ میلیون متر 

مکعب کاهش داریم.
وی افزود: در مجموع نسبت به سال 

متر  میلیون   گذشته ۲۰۰ 
به  نسبت  و  مکعب 

مدت  بلند  متوسط 

آبگیری اولیهآبگیری اولیه  سد نرماب مینودشتسد نرماب مینودشت
در تیرماه در تیرماه 14001400

به  اشاره  با  گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
نرماب شهرستان مینودشت  پیشرفت 8۶ درصدی سد 
گفت: با توجه به  هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، آبگیری اولیه این سد اواسط تیر ماه امسال 

با هدف کنترل و مهار سیالب آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس سیدمحسن حسینی اظهار داشت: تکمیل بدنه 
سد نرماب چهل چای به ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر 
نیاز دارد که در قانون بودجه امسال حدود ۱۵۰ میلیارد 

تومان برای آن  تصویب شده است.
وی افزود: در صورت تخصیص کامل بودجه امسال و تامین 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر از سایر منابع ، عملیات 
احداث مخزن سد نرماب تا پایان فصل بهار سال آینده 

۱۶۰ میلیون متر مکعب کاهش آب در آبخوانها وجود دارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال 
استان  سدهای  مخازن  حجم  درصد   7۴ حدود  حاضر 
گلستان خالی است و این در حالی است که در مدت مشابه 
سال گذشته حدود 7۶ درصد مخازن سدهای استان پر آب 
بود. به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، تعداد 
سدهای کوچک مخزنی زیر نظر آب منطقه ای و جهاد 
کشاورزی 8۳ فقره وآب بندان های خصوصی ۲۵۰ مورد 
است که آب موجود در سدهای کوچک مخزنی حدود ۴۶ 

درصد  و آب موجود در آببندانها  ۳7 درصد است.
مهندس حسینی بیان کرد: با توجه به خشکسالی سال 
باید  اراضی کشاورزی گلستان  جاری ، سطح زیر کشت 
کاهش داده شود که توصیه می شود کشاورزان در اراضی 
کشاورزی وابسته به چاه ها حداقل ۲۰ درصد و در اراضی 
وابسته به آبیاری سطحی، حداقل ۵۰ درصد کاهش سطح 
زیر کشت را در دستور کار خود قرار دهند تا دچار خسران 
نشوند. وی تصریح کرد: استان گلستان در مجموع استان 
کم بارانی است و باید در بخش کشاورزی و بقیه بخش ها 

سازگاری با کم آبی پیدا 
کند.
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سامانهسامانه انتقال آب سد آزاد به دشت های قروه  انتقال آب سد آزاد به دشت های قروه 
و دهگالنو دهگالن به بهره برداری رسید به بهره برداری رسید

سامانه انتقال آب سد آزاد به سد 
قوچم دهگالن با سرمایه گذاری ۶8۰ 

میلیارد تومان در قالب پویش #هرهفته الف_ب_ایران با دستور 
وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

قوچم  به سد  آزاد  آب سد  انتقال  سامانه  از  بهره برداری  آیین 
دهگالن با حضور سیدحسن رضوی مدیرعامل شرکت توسعه آب 
و نیرو، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، مهندس آرش آریانژاد 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و جمعی از مسووالن 

استانی و شهرستانی، برگزار شد.
سیدحسن رضوی در رابطه با این طرح گفت: فاز نخست این پروژه 

مهندس آریانژاد در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که با 
حضور استاندار و مدیران استانی در محل استانداری برگزار شد، 
عنوان کرد: تامین آب شرب پایدار از اولویت های این شرکت است 
و تدابیر الزم برای گذر از بحران کم آبی تابستان امسال اندیشیده 

متخصصان  تالش  و  توان  با  ملی  عظیم 
داخلی در مردادماه سال ۹۴ هم زمان 

شهر با  شرب  آب  شدید  بحران 
سنندج با دستور رئیس جمهور 
امکان  و  رسید  بهره برداری  به 
انتقال آب شرب به شهر سنندج 
)وحدت(  قشالق  سد  طریق  از 

فراهم شد که فاز اول آن شامل ۳۳ 
کیلومتر خط لوله و تونل، دو ایستگاه پمپاژ 

است.  برق  پست های  و  انتقال  خطوط  و 
وی افزود: فاز دوم این سامانه شامل ۴۴ 
کیلومتر خط لوله، یک ایستگاه پمپاژ و 
پست برق مربوطه و ۱۱ کیلومتر تونل به 
قطر سه متر در شرایط سخت زمین شناسی 

و تحریم اجرا شد که با اتمام حفاری مکانیزه این 
۱۱ کیلومتر تونل امکان انتقال آب از سد آزاد به سد 

قوچم فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یادآور شد: 
پروژه انشعابات هفت گانه کشاورزی و تامین آب ۴۳۰۰ هکتار از 
اراضی و باغات مسیر سامانه انتقال نیز در دی ماه سال ۱۳۹8 به 
بهره برداری رسیده است. رضوی درخصوص جزئیات طرح اظهار 
داشت: با اجرای این پروژه عظیم، امکان آب رسانی شرب و صنعت 
به میزان ۹۰ میلیون مترمکعب در سال به شهرهای سنندج، 
قروه و دهگالن مهیا شد. وی افزود: برای احداث این طرح تا 

روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای کردســتان 
در ارزیابــی عملکــرد اجــرای پــروژه اطالع رســانی، 
فرهنگ ســازی و آمــوزش شــیوه های صحیــح مدیریــت 
مصــرف آب )طــرح دانــاب( در ســال ۱۳۹۹ بــرای 
ــب  ــوری را کس ــه اول کش ــی رتب ــال متوال ــن س دومی

ــود. نم
ــن  ــب ای ــک کس ــن تبری ــژاد ضم ــدس آرش آریان مهن
موفقیــت بــه دســت اندرکاران اجــرای ایــن پــروژه، 
ــرای  ــی ب ــازی و آگاهی بخش ــت: فرهنگ س ــار داش اظه
حفاظــت از منابــع آب، امــری ضــروری اســت و اجــرای 
ــی، عامــل  ــاب و گســترش ســواد آب ــروژه دان صحیــح پ
ــت  ــه در مدیری ــه جامع ــارکت بدن ــش مش ــم افزای مه

ــت. ــی اس ــع آب زیرزمین مناب
ــا  ــتان، ب ــه ای کردس ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــوزش  ــع آب و آم ــت از مناب ــت حفاظ ــه اهمی ــاره ب اش
کلیــه مقاطــع تحصیلــی افــزود: ایــن طــرح هر ســاله در 
ســطح کشــور توســط معاونت حفاظــت و بهره بــرداری و 

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با مدیرعامل شرکت آب 
و  بسط  برای  دین  علمای  جایگاه  گفت:  کردستان،  منطقه ای 
گسترش آموزه های دینی مبنی بر اعتدال و میانه روی در مدیریت 
مصرف و حفاظت از منابع آب برای جلوگیری از تنش آبی، بسیار 

مهم است.
داشت:  اظهار  پورذهبی  عبدالرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
حفاظت و صیانت از منابع آب امری خداپسندانه و فرابخشی 
مصرف  مدیریت  بحران خشک سالی  از  رفت  برون  راه  تنها  و 
منابع آب استان است. در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان عنوان کرد: 

این مقطع حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان شامل ۵۲۰ 
میلیارد تومان در بخش نخست و مبلغ ۶8۰ 
میلیارد تومان در مرحله دوم هزینه شده که 
از این میزان مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار و 

تخصیص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و نیرو در خصوص 
از  گفت:  طرح  این  اجرای  اجتماعی  اثرات 
ثمرات این پروژه می توان به افزایش میزان تولید 
محصوالت باغی از ۵.۵ هزار تن به ۵۰ هزار تن 
در سال، امکان اشتغال ۱۲۰۰ نفر به صورت 
غیرمستقیم  به طور  نفر   ۱8۵۰ و  مستقیم 
آب  مصرف  میزان  در  همچنین  کرد.  اشاره 
برای بهینه سازی مصرف به مقدار ۱8 میلیون 

مترمکعب در سال صرفه جویی خواهد شد.
همچنین ناصر علیزاده مجری این طرح با توجه به 
نتایج این پروژه به ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری کشت 
دیم به آبی اشاره کرد و گفت: حاصل آن برای هر هکتار در حدود 
۱۲ برابر خواهد بود که مجموع کل درآمد حاصل از ۴۳۰۰ هکتار 
اراضی و باغات در یک سال به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد 
رسید. با  افتتاح  این تونل ۱۱ کیلومتری آب رسانی به سد قوچم 
در هشتمین هفته پویش  #هرهفته الف_ب_ایران، سامانه انتقال 
آب سد آزاد به طول 88 کیلومتر تکمیل و امکان انتقال آب از سد 

آزاد به سد قوچم در استان کردستان مهیا شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
تامین آب شرب پایدار از اولویت های این شرکت استتامین آب شرب پایدار از اولویت های این شرکت است

شده است. مهندس آریانژاد با بیان شرایط نامناسب 
منابع آبی در استان ادامه داد: رودخانه های استان با 
کاهش شدید آب مواجه اند و ذخایر آب پشت سدها 
در  که  نحوی  به  دارند  قرار  نامناسبی  وضعیت  در 
دشت های شرقی استان به دلیل خشک سالی شاهد 

فرو نشست زمین هستیم .
وی به مشارکت و تعامل هر چه بیشتر بین بخشی تاکید 
نمود و با بیان این موضوع که هدف وزارت نیرو مشارکت 
همه دستگاه های مرتبط در حوضه آب است، افزود: باید در 
این مسیر از مجموعه ها و تشکل های مردم نهاد استفاده کرد و 

این تشکل ها ضروری است، وارد میدان عمل شوند.
کردستان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 

هر  پیوستگی  هم  به  را  نیرو  وزارت  هدف 
چه بیشتر اجزای مرتبط در بخش آب 
و  مشارکت  این  باید  گفت:  و  دانست 
پیوستگی به صورت معنادار و به شکل 
واقعی خود ایجاد شود و شایسته است 
کلیه سازمان ها و ارگان های مرتبط و 

ذی نفعان، با مدیریت منابع و مصارف و تطبیق منابع موجود با 
مصارف ضروری )آب شرب( نسبت به گذر از این شرایط حاد 

اقدام نمایند.
مهندس آریانژاد با یادآوری این موضوع که کشت محصوالت 
به  را  زیادی  خسارات  استان،  شرق  در  خصوصا  پرآب خور 
آب خوان ها وارد نموده است، افزود: برداشت های بی رویه از منابع 
آب برای تولید این محصوالت، نه تنها خسارات جبران ناپذیری 
به منابع آبی وارد نموده، بلکه ایجاد اثرات سوء زیست محیطی در 

منطقه را نیز فراهم کرده است.
وی در خاتمه جلسه خاطرنشان کرد: جلسات ستاد مدیریت 
با  کردستان  منطقه ای  آب  شرکت  محل  در  بحران 
با دستور  به صورت مستمر  اعضا  کلیه  حضور 
و  شرب  بخش  دو  در  خشک سالی  کار 
امیدواریم  و  می شود  برگزار  کشاورزی 
بتوانیم با برنامه ریزی و مشارکت همه ی 
دستگاه های مرتبط، مشکالت این دو 
بخش را مرتفع و تابستان امسال را با 

کم ترین میزان تلفات سپری نمائیم.

کسب رتبه اولکسب رتبه اول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردستان در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبیکردستان در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی

مدیریت مصرف مهمترین گام در راستای جلوگیری مدیریت مصرف مهمترین گام در راستای جلوگیری 
از تنش آبی استاز تنش آبی است

روابــط عمومــی شــرکت های آب منطقــه ای، 
ارتقــای  آن  هــدف  و  می شــود  اجــرا 
و  آب  دربــاره  عمومــی  آگاهی هــای 
بهینه ســازی مصــرف آن اســت. کــه در 
طــول ســال در کل اســتان، خصوصــا بــا 
توجــه بــه افــت شــدید منابــع آب هــای 
شــرقی  دشــت های  در  زیرزمینــی 
کردســتان ایــن طــرح بــا هــدف آموزش 

تعــداد 77۲۳ نفــر دانش آمــوزان مقاطــع 
متوســطه اول و دوم شهرســتان های قــروه 

ــا موفقیــت اجــرا شــد. و دهــگالن، ب
را  بــرای ســال دوم  اول  رتبــه  وی کســب 

حائــز اهمیــت شــمرد و عنــوان کــرد: شــرکت آب 
منطقــه ای کردســتان در ســال ۱۳۹۹ اولین شــرکت در 
ســطح کشــور بــود کــه توانســت به صــورت ۱۰۰درصــد، 
ــام  ــه انج ــی را ب ــواد آب ــترش س ــاب و گس ــرح دان ط

ــه اول شــود. ــه کســب رتب ــق ب رســانده و موف

فروردین  بارندگی  8۳درصدی  کاهش  به  توجه  با 
امسال  مشابه سال گذشته،  به مدت  نسبت  امسال 
با خشک سالی مواجه  نزوالت جوی  به دلیل کاهش 
خواهیم شد، لذا باید ضمن مدیریت منابع آبی موجود، 
اقدامات مؤثری نیز در خصوص صرفه جویی به عمل آوریم 
تا بتوانیم از ایجاد تنش آبی در استان جلوگیری نماییم. وی 
همچنین اظهار داشت: تریبون روحانیون جایگاه ارزشمندی برای 
انعکاس دغدغه های مسئوالن استانی است لذا استفاده از این 
ظرفیت برای ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، تاثیرات 

و بازخورد قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  از  بخشی  به  آریانژاد  مهندس 
کردستان در حوزه تعادل بخشی و مدیریت مصرف آب اشاره کرد 
و افزود: این شرکت در راستای صیانت از منابع آب استان، عالوه بر 
اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی از ظرفیت گروه های گشت 
و بازرسی برای برخورد با متخلفین بخش آب، نصب کنتورهای 

هوشمند و اصالح الگوی کشت نیز استفاده نموده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه اظهار داشت: 
با توجه به وضعیت توپوگرافی استان عمده منابع آب در غرب و 

بیشترین دشت ها در شرق کردستان واقع شده و براساس سند 
آمایش استان محور توسعه کشاورزی این استان در شرق، که با 

افت شدید منابع آب زیرزمینی مواجه هستیم واقع شده است.
با  انقالب  از  نیرو پس  وزارت  افزود: خوشبختانه  ادامه  در  وی 
سرمایه گذاری بسیار زیادی شروع به مطالعه انتقال آب در داخل 
استان نمود، که نمونه بارز آن انتقال بین حوضه ای سدهای آزاد 

و ژاوه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ضمن اشاره به تامین 
آب شرب شهرستان سقز اضافه کرد: یکی از مطالبات بحق مردم 
شهرستان سقز در سنوات گذشته تامین آب شرب سالم و پایدار 
بود که با تالش های مجموعه آب منطقه ای کردستان یکی از 
مدرن ترین تصفیه خانه های کشور با تاسیسات و امکانات روز دنیا، 

سال گذشته در این شهرستان افتتاح شد.
مهندس آریانژاد در خاتمه این نشست به بحران خشک سالی در 
اواسط سال آبی اشاره نمود و عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی 
وزارت نیرو و مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان، تامین 
آب شرب پایدار است و این شرکت نیز در همین راستا اقدامات 

زیربنایی و مهمی را انجام داده است.
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فرهـــاد ایزدجـــو مدیـــر عامـــل ســـازمان آب و بـــرق 
ـــه  ـــره خان ـــت مدی ـــای هیئ ـــا اعض ـــت ب ـــتان در نشس خوزس
ـــه  ـــام ب ـــار و ارق ـــق آم ـــرد: طب ـــوان ک ـــتان عن ـــات اس مطبوع
ــال  ــصت سـ ــالی در شـ ــر خشک سـ ــده از نظـ ــت آمـ دسـ
ــدید را  ــالی شـ ــن دوره خشک سـ ــا چهارمیـ ــته مـ گذشـ

ــم. ــر می گذرانیـ ــت سـ پشـ
 ایزدجـــو گفـــت: آوردهـــای آبـــی تابســـتان بـــه دلیـــل 
ــه  ــبت بـ ــری نسـ ــرف کمتـ ــارش بـ ــرایط بـ ــه شـ اینکـ
ــت. ــر اسـ ــت بدتـ ــتیم وضعیـ ــته داشـ ــال های گذشـ سـ
وی در خصـــوص اقدامـــات و برنامه ریزی هـــای انجـــام 
ـــتانداری،  ـــت اس ـــا مدیری ـــت: ب ـــتگاهی گف ـــن دس ـــده بی ش
ــت  ــازمان حفاظـ ــارکت سـ ــا مشـ ــران و بـ ــت بحـ مدیریـ
محیـــط زیســـت، کشـــاورزی، شـــیالت، ســـازمان آب 
و بـــرق خوزســـتان و نماینـــدگان صنـــف کشـــاورزی 
ـــی  ـــزی خوب ـــده و برنامه ری ـــزار ش ـــددی برگ ـــات متع جلس

صـــورت گرفـــت.
ــا کمبـــود آب  ــال در حوضـــه دز بـ ــو افـــزود: امسـ ایزدجـ
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــه مصارف ـــبت ب ـــرا نس ـــتیم زی ـــه هس مواج
ـــار  ـــن چه ـــه در ای ـــا آوردی ک ـــا ب ـــود دارد و تقریب حوضـــه وج
ــد  ــتیم ۵۰درصـ ــد توانسـ ــته باشـ ــد داشـ ــاه می  توانـ مـ
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــن کنی ـــی دز را تامی ـــارف دایم مص
ــری  ـــاره دیگـ ــی در حوضـــه دز چ ــت های فصلـ در کشـ
ــت هایی  ــزی کشـ ــن برنامه ریـ ــد در ایـ ــتیم هرچنـ نداشـ
ــد و  ــل چغندرقنـ ــود مثـ ــده بـ ــروع شـ ــار شـ ــه از بهـ کـ
ــت،  ــم برداشـ ــاه هـ ــا مردادمـ ــه ای و تـ ــای علوفـ ذرت هـ
ــم. ــن کردیـ ــز تامیـ ــا را نیـ ــد آب آنهـ ــول می کشـ آب طـ

ـــرد:  ـــح ک ـــتان تصری ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــل س مدیرعام
ــا را  ــای مـ ــد برنامه هـ ــه می توانـ ــوع کـ ــترین موضـ بیشـ
ـــه  ـــاورزی و ب ـــت های کش ـــد برداش ـــرار بده ـــر ق ـــت تاثی تح
خصـــوص کشـــت های فصلـــی اســـت، برداشـــت فصلـــی 
ـــت  ـــن محدودی ـــر ای ـــده و اگ ـــدود ش ـــدت مح ـــه  ش ـــه ب ک
ــت  ــت  در باالدسـ ــی برداشـ ــر تجمعـ ــود، اثـ ــت نشـ رعایـ
ــی آب در  ــل توجهـ ــود قابـ ــه کمبـ ــود بـ ــر می شـ منجـ
ـــه  ـــرب درحوض ـــارف ش ـــا مص ـــه ب ـــت، در نتیج ـــن دس پایی

ـــه  ـــه کرخ ـــهر و در حوض ـــادان و  خرمش ـــمت آب ـــه س کارون ب
ــاژ امـــام علـــی را داریـــم کـــه در بخـــش  ایســـتگاه پمپـ
تامیـــن آب روســـتاهای آن منطقـــه بـــا مشـــکل مواجـــه 

می شـــود.
ایزدجـــو در ادامـــه گفـــت: زمانـــی کـــه ریســـک ها 
ــرب  ــدن آب شـ ــور شـ ــث شـ ــم بحـ ــایی کردیـ را شناسـ
ـــادان و  ـــاورزی آب ـــدن کش ـــاری نش ـــهر، آبی ـــادان و خرمش آب
خرمشـــهر، نرســـیدن آب بـــه مـــارون جهـــت مصـــرف باغـــات 
شـــادگان و نخیـــالت را همـــه بررســـی کردیـــم.  و بـــرای 
ـــری  ـــم، یکس ـــی کردی ـــی را پیش بین ـــدام راهکارهای ـــر ک ه
ــود و  ــزاری بـ ــاده کاری و نرم افـ ــورت سـ ــا به صـ راهکارهـ
ـــورت  ـــازه ای ص ـــورت کار س ـــز به ص ـــا نی ـــری راهکاره یکس

گرفـــت.
ــزود:  ــتان افـ ــرق خوزسـ ــازمان آب و بـ ــل سـ ــر عامـ مدیـ
ــیار  ــا بسـ ــت آنهـ ــه وضعیـ ــه کـ ــذه دو نقطـ ــدز و ایـ دهـ
بحرانـــی اســـت، در هندیجـــان کارهـــای ســـازه ای مثـــل 
ــا  ــن پروژه هـ ــود. ایـ ــام شـ ــد انجـ ــه بایـ ــی لولـ جابجایـ
را همـــه در مدیریـــت ریســـک بررســـی کرده ایـــم و  
ســـرجمع بـــه یـــک عـــدد ۱۹۰میلیـــارد تومانـــی بـــرای 

اجـــرای ایـــن پروژه هـــا رســـیدیم.
ــه و  ــازمان برنامـ ــق سـ ــفانه از طریـ ــه داد: متاسـ وی ادامـ
ــام  ــای انجـ ــق پیگیری هـ ــروز طبـ ــه امـ ــا بـ ــه تـ بودجـ
ــالم  ــا اعـ ــت و مـ ــده اسـ ــل نشـ ــه ای حاصـ ــده، نتیجـ شـ
ـــش  ـــرل تن ـــرای کنت ـــان ب ـــارد توم ـــه ۱۹۰ میلی ـــم ب کردی
آبـــی نیازمندیـــم تـــا تابســـتان پیـــش رو را بـــا کمتریـــن 

ــم. تنـــش بگذرانیـ
ایزدجـــو گفـــت: در آبـــادان و خرمشـــهر بحـــث آبیـــاری 
ـــه  ـــد و ای ســـی ب ـــاال مـــی آی ـــا ب نخیـــالت آنجـــا کـــه مـــد دری
ـــمت  ـــه در قس ـــد ک ـــزار می رس ـــت ه ـــا هش ـــت ت ـــدود هف ح
ـــکل  ـــا مش ـــارون ب ـــاژ م ـــتگاه پمپ ـــه ایس ـــوط ب ـــش مرب مک
ـــکل  ـــن مش ـــم ای ـــه بتوانی ـــرای اینک ـــود. و ب ـــی ش ـــه م مواج
ـــا  ـــم و ت ـــرار دادی را حـــل کنیـــم انســـداد کارون را در برنامـــه ق

ـــد. ـــی رس ـــا م ـــه انته ـــروژه ب ـــن پ ـــرداد ای ـــان خ پای
ـــرد:  ـــح ک ـــتان تصری ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــل س مدیرعام
موفقیـــت همـــه برنامه ریزی هـــای پیش بینـــی شـــده 

ـــور  ـــان ط ـــت، هم ـــه اس ـــا برنام ـــت ب ـــم واقعی ـــی از تفاه تابع
ــت آب  ــتی ها برداشـ ــر باالدسـ ــردم اگـ ــرض کـ ــه عـ کـ
ـــی  ـــا آب ـــع م ـــت در مقط ـــند و در نهای ـــته باش ـــادی داش زی
نرســـد آنجـــا آب از طریـــق آب هـــای زیرزمینـــی تغذیـــه 
می شـــود و آب زیرزمینـــی بـــا آب رودخانـــه یکـــی 
ــی هزار و  ــاالی سـ ــه بـ ــی بـ ــه ای سـ ــود و در نتیجـ می شـ

می رســـد. بیســـت  هزار 
ـــده  ـــاد ش ـــای ایج ـــا ممنوعیت ه ـــال ب ـــا امس ـــت: م وی گف
ـــی  ـــت های فصل ـــرای کش ـــی ب ـــم آب ـــه حج ـــل اینک ـــه دلی ب
ـــج  ـــود برن ـــم آب بش ـــا آن حج ـــود ب ـــم ب ـــن ه ـــتیم ممک داش
ــاورزان  ــه کشـ ــم و اینکـ ــت کردیـ ــی مدیریـ ــت ولـ کاشـ
ــل  ــر قابـ ــند غیـ ــته باشـ ــد نداشـ ــش از حـ ــت بیـ برداشـ
ـــام  ـــرا تم ـــود زی ـــی ب ـــک باالی ـــن ریس ـــود. بنابرای ـــام ب انج
شـــهرهای پایین دســـتی بـــا مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 

مواجـــه می شـــوند.
ایزدجـــو گفـــت: طـــی جلســـه ای کـــه بـــا انجمـــن 
ـــم  ـــالم ک ـــت اق ـــد از کش ـــه ش ـــتیم توصی ـــکاران داش برنج
ـــترک  ـــای مش ـــال روش ه ـــه دنب ـــود و ب ـــتفاده ش ـــرف اس مص

بـــرای مدیریـــت حجـــم آب داده شـــده باشـــند.
ـــی  ـــک روش اجتماع ـــال ی ـــا دنب ـــس م ـــت: پ ـــان داش وی بی
ــاورزی  ــرای کشـ ــی بـ ــم آبـ ــی حجـ ــه وقتـ ــتیم کـ هسـ
مشـــخص کردیـــم هـــم بـــه ســـمت کشـــت های 
کم مصـــرف برویـــم، مثـــل اینکـــه در فروردیـــن کشـــت 
شـــلتوک داشـــته باشـــیم و در خـــرداد برداشـــت کنیـــم.
ــت  ــده در مدیریـ ــال های آینـ ــه داد: در سـ ــو ادامـ ایزدجـ
ـــه  ـــکالتی ک ـــا مش ـــرد ت ـــتری ک ـــز بیش ـــد تمرک ـــرف بای مص
ـــیب  ـــتند آس ـــه هس ـــا آن مواج ـــلتوک کار ب ـــاورزان ش کش
آنهـــا کمتـــر شـــود و کم کـــم بـــه ســـمتی برویـــم کـــه 
کشـــت شـــلتوک حـــذف شـــود و ایـــن در واقـــع مرحلـــه 
ـــمت  ـــه س ـــد ب ـــاورز بای ـــرد کش ـــورت می گی ـــه ص ـــه مرحل ب
مدیریـــت مصـــرف حجـــم آب ســـهمیه ای کـــه داده و 

تغییـــر گونـــه ای کشـــت بـــرود.
ـــج  ـــت برن ـــع کش ـــت: من ـــج گف ـــت برن ـــوص کش وی در خص
بـــه صـــورت ۱۰۰درصـــدی در یـــک مرحلـــه کار بســـیار 
ســـختی اســـت، پـــس در جاهایـــی کـــه می توانیـــم 

عملکرد و برنامه هایعملکرد و برنامه های
 سازمان آب و برق خوزستان  سازمان آب و برق خوزستان 
برای عبور از خشک سالی وبرای عبور از خشک سالی و
 تنش آبـی پیش رو تنش آبـی پیش رو

ــی  ــم و در جاهایـ ــام می دهیـ ــن را انجـ ــت جایگزیـ کشـ
کـــه نمی توانیـــم نیـــز آبیـــاری کشـــت برنـــج را تغییـــر 

خواهیـــم داد.
معیشـــت یـــک کشـــاورز بـــرای مـــا هـــم خیلـــی مهـــم 
ـــاورز  ـــم کش ـــی توانی ـــه نم ـــوه قهری ـــا ق ـــتفاده ب ـــت و اس اس
ـــان  ـــار خودم ـــاورز را در کن ـــه کش ـــیر داد بلک ـــر مس را تغیی
قـــرار دهیـــم و بـــا اســـتفاده از پویـــش هـــای اجتماعـــی 

آنهـــا را بـــه تغییـــر مســـیر ترغیـــب کنیـــم.
وی گفـــت: بایـــد بـــه ســـمتی برویـــم کـــه مثـــل 
دیگـــر جاهـــای دنیـــا همچـــون اســـترالیا کـــه ســـهمیه 

آب کشـــاورزی را خریـــد و فـــروش کنیـــم. و ایـــن 
ـــی  ـــات اجتماع ـــن موضوع ـــه ای ـــت ک ـــای اس راهکاره

ــرد. ــد کارکـ را بایـ
مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان 
درخصـــوص خاموشـــی های اخیـــر اســـتان 
برق آبـــی  نیروگاه هـــای  تولیـــد  گفـــت: 
ــد  ــال آن ۳۰درصـ ــه نرمـ ــبت بـ ــتان نسـ خوزسـ
ـــی  ـــوع در قطع ـــن موض ـــه ای ـــرد، ک ـــدا ک ـــش پی کاه
بـــرق اســـتان خوزســـتان نیـــز تاثیرگـــذار اســـت.

ـــن  ـــرق بی ـــال ب ـــور انتق ـــرق کش ـــبکه ب ـــه ش ـــه ب باتوج
اســـتان ها می توانـــد صـــورت بگیـــرد و اینکـــه بـــه 

ــه  ــق گرفتـ ــی تعلـ ــدر خاموشـ ــتان چقـ ــتان خوزسـ اسـ
ـــارج  ـــرق خ ـــع ب ـــال و توزی ـــه انتق ـــل اینک ـــه دلی ـــت، ب  اس

ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــم ب ـــت نمی توان ـــا اس ـــه م ـــوزه وظیف از ح
پاســـخ دهـــم و ایـــن ســـوال ها را بایـــد از شـــرکت بـــرق 

منطقـــه ای پرســـید.
وی ادامـــه داد: از نظـــر آمادگـــی برق آبـــی مـــا ۳7 واحـــد 
ـــت و  ـــال کار اس ـــد آن در ح ـــه ۳۶ واح ـــم ک ـــی داری ـــرق آب ب

یـــک واحـــد آن در حـــال بهینه ســـازی اســـت.

ایزدجـــو در خصـــوص انتقـــال آب بیـــان داشـــت: 
طرح هـــای انتقـــال آب جدیـــدی انجـــام نشـــده و انتقـــال 
ــه  ــالی بـ ــن خشک سـ ــه و ایـ ــورت نگرفتـ ــاًل صـ آب عمـ
ــال  ــوع انتقـ ــه موضـ ــت نـ ــش آورد آب اسـ ــل کاهـ دلیـ
در  زیرزمینـــی  برداشـــت های آب هـــای  بلکـــه  آب، 
ــای  ــش آب هـ ــب کاهـ ــتی موجـ ــتان های پایین دسـ اسـ

ــد. ــتان شـ ــطحی خوزسـ سـ
ــهمیه  ــتان: سـ ــرق خوزسـ ــازمان آب و بـ ــل سـ مدیرعامـ
حق آبه هـــای اســـتان خوزســـتان هیـــچ نـــوع تغییـــری 
صـــورت نگرفتـــه اســـت، یعنـــی از ســـال ۹۴ تـــا کنـــون 
هیـــچ تغییـــری درحق آبه هـــای خوزســـتان صـــورت 

ــت.  نگرفـ
ـــرار  ـــا ق ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــو در پاس ـــزد ج ای
ـــدا  ـــتان ج ـــرق خوزس ـــازمان آب و ب ـــدها از س ـــت س اس
ـــن  ـــت و چنی ـــتباه اس ـــوع اش ـــن موض ـــت: ای ـــوند گف ش

ـــدارد. ـــود ن ـــزی وج چی
مدیرعامـــل ســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان در 
پایـــان گفـــت:  بـــرای مدیریـــت خشک ســـالی بایـــد 
راهکارهـــای فرهنگـــی را مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم 
ــا  ــط عمومی هـ ــق روابـ ــی آن از طریـ ــل ارتباطـ ــه پـ کـ
صـــورت گیـــرد کـــه بـــا ترغیـــب بـــه تشـــکل های 
فرهنگـــی می تواننـــد ایـــن موضـــوع را مدیریـــت کنـــد.

بروز رسانی سیستم حفاظت و کنترل تابلوهای راه انداز فشار ضعیف تابلوهای راه انداز فشار ضعیف

آرش محجوبــی معــاون شــبکه های آبیــاری و زه کشــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان از 
ــای  ــرل تابلوه ــانی سیســتم حفاظــت و کنت ــازی و به روزرس ــام بازس انج

ــال  ــر و اوره ــرح کوث ــاژ ط ــتگاه پمپ ــف ایس ــار ضعی ــداز فش راه ان
ســه دســتگاه الکتــرو پمــپ مســتغرق ۲۰۰ کیلــو وات 

flyget خبــر داد.
ــل  ــودن فص ــش رو ب ــه پی ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف

ــدار از  ــرداری پای ــی بهره ب ــرورت آمادگ ــا و ض گرم
ــکال و  ــزات هیدرومکانی ــی و تجهی تاسیســات آب
هیدروالکتریــکال منصــوب در شــبکه آبیــاری و 

ــد. ــام ش ــات انج ــن عملی ــر ای زهکشــی کوث
وی افــزود: انجــام عملیــات  فــوق بــا اخــذ 
دســتور کار الزم توســط کارشناســان ناظــر 
ــای  ــتور العمل ه ــاس دس ــر اس ــر و ب ــن دفت ای

ــروه  ــط گ ــی، توس ــرات ابالغ ــداری و تعمی نگه
تعمیــرات شــرکت بهــره بــرداری کرخــه و شــاوور 

ــت. ــده اس ــق ش محق
معــاون شــبکه های آبیــاری و زهکشــی ســازمان 

ــه خــاص  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک ــرق خوزســتان بی آب و ب
ــاژ  ــای Flygt  منصــوب در ایســتگاه پمپ ــودن الکتروپمپ ه ب

ــه دلیــل تحریــم قطعــات یدکــی، عملیــات ســرویس و نگهــداری برنامه ریــزی  ــر ب کوث
ــاالی تامیــن  شــده اهمیــت ویــژه ای در جلوگیــری از تحمیــل هزینــه ب
قطعــات اصلــی و بــروز مشــکالت اساســی در رونــد بهره بــرداری 
ــه  ــاژ دارد. وی ادام ــتگاه پمپ ــن ایس ــن ای ــتمر و مطمئ مس
داد: بــر همیــن اســاس ضمــن انجــام عملیــات 
ــبت  ــده نس ــزی ش ــداری برنامه  ری ــرویس و نگه س
ــت  ــتم حفاظ ــانی سیس ــازی و به روزرس ــه بازس ب
و کنتــرل تابلوهــای راه انــداز فشــار ضعیــف 
طــرح  پمپــاژ  ایســتگاه  الکتروپمپ هــای 
کوثــر و همچنیــن اورهــال ســه دســتگاه 
  Flygt الکتروپمــپ مســتغرق ۲۰۰ کیلــووات
ــش  ــه بخ ــه ب ــص یافت ــارات تخصی ــا اعتب ب
ــل  ــه عم ــدام الزم ب ــرات اق ــداری و تعمی نگه

ــد. آم
گفتنــی اســت بــا اجــرای ایــن عملیــات 
ــا  ــن اب کشــاورزان در فصــل گرم مشــکالت تامی
و پایــداری سیســتم های موجــود در تاسیســات 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــا ح ــی ت ــی و مکانیک ــزات برق و تجهی

تامیــن شــده اســت.
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کسب رتبه برتر روابط عمومی سازمان آب و برق کسب رتبه برتر روابط عمومی سازمان آب و برق 
خوزستان در اجرای پروژه اطالع رسانی، آموزش و خوزستان در اجرای پروژه اطالع رسانی، آموزش و 

فرهنگ سازیفرهنگ سازی

ــط عمومــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان در  در پايــان گفتنــی اســت رواب
ــانی،  ــروژه اطالع رس ــرای پ ــور در اج ــه ای کش ــرکت های آب منطق ــن ش بی

ــد. ــر ش ــه برت ــز رتب ــازی حائ ــوزش و فرهنگ س آم
محمدرضــا عزيزپــور، مديــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و روابــط عمومــی 
شــرکت مــادر تخصصــی مديريــت منابــع آب ايــران از روابــط عمومــی 
ــروژه  ــرای پ ــر در اج ــه برت ــب رتب ــتان در کس ــرق خوزس ــازمان آب و ب س

اطــالع رســانی، آمــوزش و فرهنگ ســازی تقديــر کــرد.
ــب  ــا کس ــتان ب ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــی س ــط عموم ــروژه رواب ــن پ در اي

ــرد. ــب ک ــر را کس ــه برت ــره 100 رتب نم

مدیر برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه سازمان آب 
و برق خوزستان با اشاره به وضعیت خشک سالی پیشرو 
گفت: امسال با توجه به ممنوعیت کشت شلتوک سهمی 

برای تامین آب این کشت در نظرگرفته نشده است.
علی شریفی اظهار کرد: در استان خوزستان از ابتدای 
دی ماه سال ۹۹ تا کنون بارندگی های موثری را در سطح 
حوضه های آبریز نداشته ایم که این امر باعث کاهش آورد 
۲۶درصدی در حوضه کرخه، ۳۵درصد در حوضه کارون 
بزرگ و در کل استان خوزستان زیر ۳۴درصد را داشته 
است، به همین دلیل آورد امسال را به صورت بی سابقه ای 
از ظرفیت  تنها ۴۲درصد  و در حال حاضر  کاهش داد 

سدها آبگیری شده است.
وی افزود: با توجه به تنش آبی و کمبود شدید منابع 
آب جلسات متعددی در سازمان آب و برق و استانداری 
جاری  سال  در  آب  منابع  برنامه ریزی  برای  خوزستان 

برگزارشد تا بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم.
سازمان  رودخانه ها  و  سدها  مخازن  برنامه ریزی  مدیر 
آب و برق خوزستان بیان کرد: سازمان آب و برق اولین 
جلسات مربوط به مدیریت تنش آبی را در ابتدای بهمن 
ماه سال ۹۹ شروع کرد و در ادامه ضمن تشکیل جلسات 
کارشناسی با سایر دستگاه  های ذی ربط هشدارهای الزم 
نیرو، دستگاه های ذی  ربط  از همان موقع به وزارت  را 
برای  خوزستان  استانداری  بحران  مدیریت  و  استانی 

آگاه سازی از شرایط پیش رو داد.
وی ادامه داد: شرایط تنش آبی از چند بخش قابل بررسی 
کیفی  و  کمی  کاهش  آن  مهمترین  از  یکی  که  است 
منابع آب برای تامین آب شرب در مناطق پایین دست 
رودخانه ها به خصوص روستایی هایی که انتهای حوضه 

کرخه قرار دارند روی می دهد.
علی شریفی عنوان کرد: با توجه به منبع تامین آب شرب 
شهرهای اهواز، آبادان، دشت آزادگان خرمشهر و شادگان 
و دیگر روستاهایی که در مسیر خط انتقال آب شرب غدیر 
قراردارند و به منظور حفظ پایداری و تامین آب شرب 
به  و  اعمال  را  محدودیت هایی  باید  که  فوق  شهرهای 
همین منظور پیشنهادهایی از طرف سازمان برای کاهش 
مصرف در کشت های تابستانه داده شد که از جمله این 
شلتوک  پرمصرف  کشت  ممنوعیت  اعمال  پیشنهادها 
بود. که این پیشنهاد در جلسه مدیریت بحران استانداری 

مصوب و به مناطق ابالغ شد.
وی اذعان داشت: در رابطه با کشت های فصلی که معموال 

هر ساله در تمام حوضه ها انجام می شود حجم های مجاز 
مصرف مشخص شد و بنا با توافقی که با سازمان جهاد 
کشاورزی انجام شد حجم های مجاز مصوب و به همه 
حوضه ها ابالغ شد تا کشاورزان در چارچوب مشخص 

شده کشت را انجام دهند.
سازمان  رودخانه ها  و  سدها  مخازن  برنامه ریزی  مدیر 
آب و برق خوزستان تصریح کرد: نگرانی که ما داریم 
غیر  کشت  شده،  مشخص  کشت  الگوی  رعایت  عدم 
مجاز و برداشت های غیر قانونی از منابع آب است که 
این موضوع باعث می شود در پایین  دست مشکالتی از 
نظر کمی و کیفی در رودخانه ها داشته باشیم، همچنین 
باعث می شود ایستگاه های آب شرب برای آب گیری و 
تصفیه خانه ها با تمام ظرفیت نتوانند کار کنند تا آب با 

کیفیت را برای شهروندان تامین کنند .
شریفی با اشاراه به اقدامات انجام شده از سوی سازمان آب 
و برق خوزستان برای مدیریت خشک سالی گفت: از جمله 
کارهای مهمی که در سطح سازمان آب و برق خوزستان 

در مدیریت خشک سالی انجام شده، تعیین آستانه های 
دبی و EC در تمام نقاط روخانه های استان است که در 
طی جلسات منظم با مسئولین ذی ربط برگزار شد این 
داده ها به دست آمد که سازمان بر اساس این آستانه ها 
کنترل و پایش را انجام می دهد و همواره تمام انحرافات، 
رصد می شود تا بر اساس آن برنامه های خود را برای 

مقابله با خشک سالی به روزرسانی کنیم.
وی در پایان یادآور شد: پیشنهادی که ما برای کشاورزان 
عزیز داریم رعایت الگوی کشت مصوب است و امسال 
با توجه به ممنوعیت که برای کشت شلتوک انجام شد 
و  است  نشده  گرفته  نظر  در  کشت  این  برای  سهمی 
کشاورزان عزیز باید کشت های دیگری که سازمان جهاد 
شلتوک  کشت  جایگزین  را  کرده  مشخص  کشاورزی 

کنند.
گفتنی است سازمان آب و برق خوزستان با مدیریت و 
برنامه ریزی دقیق، رهاسازی آب را مطابق با نیازهای کل 

حوزه ها انجام خواهد داد تا آب مورد نیاز تامین شود.

تشریح تشریح وضعیت تنش آبیوضعیت تنش آبی در سال آبی جاری در سال آبی جاری
گزارش عملکرد هشت ساله گزارش عملکرد هشت ساله 

شرکت شرکت آب منطقه ای یزدآب منطقه ای یزد

محمدمهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
یزد، این گزارش عملکرد را با موضوع آغاز عملیات اجرایی و 
بهره برداری از پروژه های عمرانی شروع کرد و شامل این موارد 
دانست: انجام پروژه افزایش ظرفیت تاسیسات خط اول انتقال 
آب به منظور امکان انتقال سهمیه افزایش یافته استان یزد، 
احداث شصت هزار مترمکعب مخزن در سنگاوی، احداث 
سد مخزنی هرات، احداث تصفیه خانه آب شرب شهر طبس، 
به شهرک های صنعتی مهریز،  اجرای خطوط آب رسانی 
جهان آباد، تفت۲ و یزدمهر، حفاری، تجهیز و بهره برداری 
بیست حلقه چاه در منطقه چرخاب، اجرای عملیات سد 
ذخیره نهرین و کریت در طبس، شروع عملیات احداث 
۱۱۰هزار مترمکعب مخزن در طول مسیر خط اول با پیشرفت 
8۰درصد، احداث قطعه اول و دوم خط انتقال آب میبد و 

اردکان و اجرای بند تغذیه مصنوعی بهادران.
به گفته وی مصوب و فریز نمودن ده زون آب شرب استان به 
منظور جلوگیری از واگذاری صنایع و واحدای آالینده در داخل 
زون ها، رصد و پیگیری وضعیت زیست محیطی واحدهای 
آالینده منابع آب زیرزمینی در سطح استان و انجام اقدامات 
سازمانی و فراسازمانی جهت رفع آلودگیکه بالغ بر 8۰۰ واحد 
آالینده طی سالهای مذکور رفع آلودگی کامل شده است از 

دیگر اقدامات این شرکت بوده است.
جوادیان زاده انجام نُه پروژه زیست محیطی و کیفیت منابع آب 
به منظور شناسایی وضعیت کیفی و زیست محیطی استان و 

ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، 
بهره برداری و نگهداری بندهای تغذیه مصنوعی 

شامل: مرمت و بازسازی بندها، خرابی ها  

اجرایی  نقشه های  تهیه  هزینه،  برآورد  و 
پیگیری اعتبارات، عقد قرارداد با پیمانکار 
و نظارت بر عملیات اجرایی را از عملکرد 

هشت ساله این شرکت برشمرد.
مورد  در  که  اقداماتی  از  همچنین  وی 
رودخانه ها و چاه های کشاورزی طی این مدت انجام شده 
اشاره کرد و افزود: در این راستا، میله کوبی و رپرگذاری حد 
به  ارجاع  و  متصرفین  به  اخطار  رودخانه ها، صدور  بستر 
محاکم قضایی یا اخذ نمایندگی و رفع تصرفات بستر و حریم 
رودخانه ها، ایجاد زیرساخت پایش مصرف آب از طریق تجهیز 
چاه ها به کنتور هوشمند، طرح خاموشی زمستانه چاه ها 
برای مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی، 
شناسایی چاه های غیرمجاز، اعالم تخلف و پیگیری تا توقف 
بهره برداری و مسدود یا پر و مسلوب نمودن آنها، کنترل اضافه 

برداشت از چاه  های مجاز انجام شده است.
این مقام مسئول: از تشکیل جلسات شورای حفاظت از منابع 
آب در راستای تدوین برنامه های مدیریت مصرف، نظارت 
برمنابع آب زیرزمینی برای نظارت بر برداشت آنها، مدیریت 
مصرف منابع آب زیرزمینی برای تعادل بخشی و احیای 
سفره های آب زیرزمینی در قالب برنامه سازگاری با کم آبی، 
تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان یزد در حوزه های 
مختلف مصرف )کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و فضای 

سبز( نیز طی این سال ها خبر داد.
به گفته جوادیان ارتقاء زیرساخت های شبکه داخلی و اتصاالت 
برون سازمانی ستاد به بستر فیبر نوری، راه اندازی  و تجهیز 
مرکز داده جدید شرکت در محل مناسب طبق استاندارد 
TIA ۹۴۲، بهره برداری از سامانه مدیریت خدمات فناوری 
اطالعات بر اساس استاندارد ITIL، بهره برداری 
از سامانه مانیتورینگ شبکه بومی بینا 
و بهره برداری از اپلیکشن موبایلی 

ی  ه ها و گر

گشت و بازرسی از دیگر اقدامات این شرکت است.
وی  از تدوین سند راهبردی در این شرکت خبرداد و گفت: 
سند راهبردی توسعه سامانه های اطالعات مکان محور شرکت 
سهامی آب منطقه ای یزد بر پایه دو فاز شناخت وضعیت 

موجود و  تهیه برنامه راهبردی طراحی و تدوین شده است. 
وی اظهار داشت: در فاز شناخت، وضعیت موجود شرکت از 
نگاه تشکیالت، امکانات، داده های مکانی و توصیفی موجود 
و مورد نیاز و همچنین نیازمندی های کاربران شرکت مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا بتوان با شناخت وضعیت موجود 
واحدهای شرکت سهامی آب منطقه ای یزد وضعیت مطلوب 
آن ها را برای رسیدن به یک نظام جامع، هماهنگ و دقیق 
اطالعاتی در اخذ و مدیریت اطالعات مکان محور ترسیم نمود.

وی در مورد فاز دوم این سند افزود: در فاز دو که تهیه برنامه 
راهبردی است، نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت از لحاظ 
تهدیدهای  و  فرصت ها  همچنین  و  مکان محور  اطالعات 
 SWOT روش  از  استفاده  با  و  شده  شناسایی  بیرونی 
استراتژی های الزم برای ارائه راهکارهایی برای رفع نقاط 
ضعف و حفظ و تقویت نقاط قوت سیستم GIS شرکت در 

حال تدوین است.
وی در پایان، حذف دریافت مدارک فیزیکی برای احراز 
هویت خدمت گیرندگان و استقرار میز خدمت حضوری و 

الکترونیکی را از اقدامات انجام شده این شرکت برشمرد.
شرکت آب منطقه ای یزد بر اساس مصوبه هیئت وزیران، 
در مهرماه سال ۱۳۶۶ با هدف حفظ و حراست منابع آب 
زیرزمینی منطقه و انتقال آب از حوزه های مجاور برای تامین 

آب مورد نیاز استان و آب رسانی 
مختلف  شهرهای  به 

تاسیس شد.
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توسعه پایدار و رشد بهره وری در تمام برنامه های اقتصادی، 
اجتماعی و انرژی از محورهای اصلی در کشور محسوب می 
شود و رسیدن به این اهداف متکی به اجرای دقیق تکالیف 
تعیین شده و ابالغی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
در کشور می باشد که می توان با جلوگیری از اتالف سرمایه 
اساسی و پنهان کشور به صورت بهینه از کلیه منابع موجود 
و در دسترس با روش کارآمد و اثر بخشی استفاده نمود. در 
این راستا توسعه کشور نیازمند ایجاد طرح های کارگشایی با 
داشتن امکانات و وضع قوانین شفاف می باشد.هر چند موانع 
و مشکالت اجرایی همیشه بر سر راه طرح های زیر بنایی 
وجود دارد.امید است شرایط برون رفت از بحران فعلی آب در 

ر  فراهم گردد تا کشو

خالصه ای از عملکرد طرح خالصه ای از عملکرد طرح 
احیاء و تعادل بخشی منابع احیاء و تعادل بخشی منابع 
آب زیر زمینی استان کرمان آب زیر زمینی استان کرمان 

مهندس رشیدی مديرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان تشريح نمود:

شاهد رونق اقتصادی، بهتر شدن وضعیت 
معیشت و رفاه جامعه علی الخصوص در 

موضوع تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی 
باشیم.

مهندس رشیدی در تشریح وضعیت آب استان کرمان 
اظهار داشت: استان کرمان در مجموع باداشتن۲۴۰۲۵حلقه 
با حجم  به شرح ۲۱۱۶۶حلقه چاه کشاورزی  چاه مجاز 
چاه  ۱۲۹۶حلقه  مکعب،  متر  برداشت.۵77۲.۰۳میلیون 
متر  برداشت ۳۲۶.۱۵میلیون  با حجم  بهداشت  و  شرب 
مکعب و۱۵۶۳حلقه چاه صنعت و خدمات با حجم برداشت 
۱۵7.7۶میلیون متر مکعب بدلیل بهره برداری بی رویه و 
نادرست از منابع آب زیر زمینی، این منابع خدادادی بشدت 
در معرض چالش جدی قرار گرفته و از سال ها قبل زنگ خطر 
کمبود آب در این استان پهناور و خشک به صدا در آمده است 
بطوریکه سطح آب سفره های زیرزمینی پایین و پایین تر 
رفته و زمین در اثر از دست دادن رطوبت 
و  شهری  مناطق  بیشتر  در 
جمعیت  پر  روستایی 
نشست فاحش نموده 
آب  آنکه  ضمن  و 
شرب و کشاورزی 
را  خود  کیفیت 
از دست داده که 
ادامه  صورت  در 
در  فعلی  روند 
غیر  برداشت های 
مجاز و بیش از حد 

مجاز مسلماً آسیب ها و خسارت غیر قابل جبران به پیکره 
جامعه و محیط زیست وارد خواهد شد.حال با درک شرایط 
موجود به نظر می رسد تنها راه برون رفت از بحران کم آبی و 
بعضا بی آبی اصرار بر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی می باشد 
که می تواند مدیریت مصرف چاههای مجاز و جلوگیری از 
برداشت چاههای غیر مجاز را بر عهده داشته باشد. از مهم ترین 
دست آوردهای این طرح به اقتصاد کشور و علی الخصوص 
استانهای خشک همانند کرمان میتوان به عدم سرمایه گذاری 
کالن و نجومی در اجرای پروژه های تامین و انتقال آب از 
حوضه های آبریز دیگر اشاره نموده زیرا انتقال آب به تنهایی 
منجر به حفظ و پایداری منابع آب نمی گرد د و لذا بهترین 
راه حل در تامین آب مطمئن و امنیتی نشدن آب ، موضوع 
مدیریت در مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از اضافه برداشت 
آب چاههای مجاز و انسداد چاهای غیر مجاز می باشد که در 
صورت تحقق اهداف طرح احیاء روزنه امید به خروج از وضعیت 
تنش زای فصلی در میان مردم و مسئولین احیا شود. هر چند 
کلیات طرح احیا و تعادل بخشی نشانگر و بیانگر بازدارندگی از 
اتالف و صرفه جویی منابع آب می باشد اما در زمان اجرا پروژه 
های آن موانع و مشکالت و چالش هایی وجود دارد که نیازمند 
بررسی و ریشه یابی هستند و وظیفه حاکمیت و دولت نیز بر 

طرف نمودن آنها می باشد چرا که در صورت بر طرف نکردن 
موانع استان هایی همچون کرمان از نظر امنیت اجتماعی به 
مخاطره خواهند افتاد ، طرح احیاء و تعادل بخشی در استان 
کرمان با تمرکز بر شناسایی چاههای غیر مجاز و جلوگیری 
از اضافه برداشت چاه های مجاز و انسداد چاه های غیر مجاز 
فعالیت می نماید با توجه به بیالن منفی آب زیر زمینی انجام 
وظایف ابالغی نیازمند همیاری و اراده جمعی در کلیه سطوح 
مدیریتی و اجرایی استان می باشد و لذا برای حفظ و نگهداری 
از منابع آب زیر زمینی گروه های گشت و بازرسی در قالب ۴۰ 
اکیپ به تکالیف قانونی خود شامل بازدید، شناسایی و انسداد 
چاههای غیر مجاز مبادرت می ورزند و نتایج حاصل از عملکرد 
صحرایی و دفتری مورد راستی آزمایشی دقیق قرار می گیرند.

ضرورت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی کشور

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان با تاکید بر ضرورت 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور 
گفت: وضعیت منابع آب ایران در طول سال هاي اخیر در 
اثر برداشت هاي بي رویه، حفر چاه هاي غیرمجاز و نبود ساز 
وکار نظارتي قوي از شرایط نامناسبي برخوردار گردیده است. 
بطوریکه طبق اطالعات موجود از ۶۰۹ محدوده مطالعاتي 
در کشور حدود ۳۵۵ دشت، ممنوعه اعالم گردیده است 
با  کشور  آبرفتي  آبخوان هاي  و 
سالیانه  مخزن  کسري 
متر  میلیارد   ۶ حدود 

مکعب مواجه است.
آب هاي زیرزمیني 

در حدود ۵۵ درصد نیاز بخش هاي کشاورزي، صنعت و شرب 
را تامین مي نماید، چنانچه روند موجود برداشت از آب هاي 
زیرزمیني همچنان ادامه یابد خسارات جبران ناپذیري را در 
حوزه هاي مختلف اعم از زیست محیطي، اقتصادي، اجتماعي 

و سیاسي به کشور تحمیل خواهد نمود.
با عنایت به شرایط بحراني آبخوان هاي آبرفتي کشور، وزارت 
نیرو طرح احیا و تعادل بخشي آبخوان هاي کشور را با هدف 
کنترل کسري، در پانزدهمین جلسه شوراي عالي آب تصویب 
نمود. بر این اساس وزارت نیرو بعنوان متولي تأمین آب در 
کشور و از سویي حفاظت از منابع آب زیرزمیني در چارچوب 

۱۱ پروژه که به شرح زیر، می باشد:
۱- حفر چاههای پیزومتری در دشتهای کشور

۲- نصب تجهیزات اندازه گیری منابع آب برای پیزومترها و 
چاههای اکتشافی دشتهای کشور

۳- تهیه بیالن و بهنگام سازی بانک اطالعاتی 
محدوده های مطالعاتی کشور

۴- ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور
۵- خرید چاههای کم بازده کشاورزی

۶- ساماندهی شرکتهای حفاری
7- جایگزینی پساب با چاههای کشاورزی در 

دشتهای ممنوعه
8-تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی 

در سراسر کشور
۹- تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب و برق، 

اطالع رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت آب
۱۰- کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه 

نمودن و انسداد چاه های فاقد 

پروانه و مضر به مصالح عموم
۱۱- فرآیند تعدیل پروانه ها و صدور پروانه نهایی

در پایان مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کرمان در تشریح عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی در 
سال ۱۳۹۹ به انسداد چاه های غیر مجاز تعداد۱۱۲۵حلقه 
مکعب،  متر  ۳۰.۶8میلیون  شده  جویی  صرفه  حجم  با 
با  مجازتعداد۱۶۲حلقه  چاه های  بهره برداری  و  کنترل 
حجم صرفه جویی شده ۳۰.۳8میلیون متر مکعب، اصالح 
وتعدیل پروانه هاتعداد۳8۶7پروانه با حجم صرفه جویی 
شده ۳۲۰.۰۲میلیون متر مکعب، نصب ۳۶۲دستگاه کنتور 
هوشمند )تخصیص بودجه جهت نصب کنتورهای هوشمند 
به عنوان تنها راه کار موثر در کاهش حجم غیر 
مجاز مصرف( و توقیف دستگاهها 
و ادوات حفاری غیر مجاز ۵۲ 

دستگاه اشاره نمود.
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بخش اول: آشنایی با پروژه

1-1- مزایای طرح توسعه آب رسانی به چهارده شهرستان 
و  ملی  برنامه های  با  ارتباط  و  )اهداف  اصفهان  استان 

سیاست های کلی(
آب خام رودخانه زاینده رود پس از گذشتن از مخزن سد 
زاینده رود و عبور از حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر رودخانه از محل 
سد انحرافی چم آسمان از طریق یک تونل هشت کیلومتری 
به تصفیه خانه باباشیخعلي منتقل می شود و با پشت سر 
گذاشتن فرآیندی نسبتاً گسترده در تصفیه خانه توسط تونل 
اشترجان به طول ۱8 کیلومتر و خطوط لوله به محل مخازن 
شهر اصفهان در شمال )مخازن پیالف( و جنوب )مخازن هزار 

جریب( و شرق )مخزن گورت( منتقل مي شود.
خشک شدن رودخانه زاینده روددر چند سال گذشته، تأمین 
آب شرب ۱۴ شهرستان زیر پوشش شبکه اصفهان بزرگ را با 

مخاطره جدي روبرو کرده است. این چالش 
بزرگ که جمعیتي بالغ بر ۴/۵ میلیون 
نفر را در شرایط فعلی تحت تأثیر قرار 
مي دهد ناشي از علل و عوامل زیر است:

شامل  موجود  تأسیسات  ناتواني   
و  باباشیخعلي  شرب  آب  تصفیه خانه 
تونل انتقال آب تصفیه شده موسوم به تونل 
اشترجان و شبکه خطوط لوله انتقال به دلیل 
سپري شدن افق طراحي در نظرگرفته شده در 
تأسیسات  زمانی  )افق  یادشده  تأسیسات  طراحي 
موجود آب رسانی اصفهان سال ۱۳8۵ بوده است( و عمال 
در حال حاضر تأسیسات موجود قادر به تأمین آب مورد نیاز 
جمعیت هدف طرح در ۱۴ شهرستان زیر پوشش نمی باشد. 
ظرفیت مورد نیاز جمعیت زیر پوشش شبکه در حال حاضر 
۱۵/۵ متر مکعب در ثانیه است ولي تاسیسات موجود توصیف 
شده تنها قادر به تامین، تصفیه و انتقال حدود ۱۱ مترمکعب 

در ثانیه آب تصفیه است.
 عدم امکان جبران کمبود آب شرب قابل تأمین تأسیسات 
موجود از منابع آب زیرزمیني و چاه هاي فلمن در پي خشک 
شدن هاي مکرر رودخانه زاینده روددر شرایط خشک سالي؛ با 
خشک شدن رودخانه در سال های اخیر عمده ظرفیت این 
چاه های حریمی از دست رفته است. چاه های متعدد پراکنده 
در سطح شهر نیز که در شرایط بحرانی به اجبار مورد استفاده 
قرار می گیرد، صرف نظر از مشکالت هیدروژئولوژیکی و 
کیفی، به دلیل افت بسیار شدید آب خوان حجم آب بسیار 

محدودی تامین می کنند.

 با توجه به اینکه انتقال آب در طرح آب رسانی موجود از 
طرح  پوشش  تحت  مناطق  به  علي  باباشیخ  تصفیه خانه 
به واسطه یک تونل ۲7 کیلومتري انتقال آب از محل سد 
چم آسمان تا اشترجان صورت مي گیرد، در صورت اتفاق براي 
تونل مذکور نظیر بحران آلودگي نفتي رودخانه که اردیبهشت 
ماه ۱۳87 اتفاق افتاد، تامین آب آشامیدني کل جمعیت 
تحت پوشش طرح آب رسانی که در حال حاضر بیش از 
7۵ شهر بزرگ و کوچک و ۱۱۹۵ روستای استان را شامل 
می شود، به طور کامل مختل خواهد نمود. بنابراین به دالیل 
واضح و روشن از منظر استراتژیکی، ایمنی و امنیتی و پدافند 
غیر عامل منحصر بودن شریان تامین و انتقال آب شرب برای 
جمعیتی بیش از ۴/۵ میلیون نفر از یک مسیر کامال آسیب 

پذیر، منطقی نیست.
 به استناد بررسی های گسترده و مطالعات میدانی صورت 
گرفته، علیرغم اعمال سیاست ها و اجرای نسبی برنامه های 
صرفه جویانه وکاهش مقادیر تلفات، میزان کمبود آب شرب 
قابل تأمین از شبکه موجود در حال حاضر حدود ۴/۵ متر 
مکعب در ثانیه است. این کمبود در حال حاضر به صورت افت 
فشار مداوم در بخش عمده ای از شبکه و حتی قطع مکرر آب 
در بخش هاي وسیعي از شبکه نمود پیدا کرده است. به نحوی 
که وضعیت شرب اصفهان از سوی شرکت آب و فاضالب 
کشور در سالیان اخیر به صورت شرایط قرمز اعالم شد. 
بدیهی است که میزان این کمبود با گذشت زمان با افزایش 
جمعیت افزایش خواهد یافت. مطابق مطالعات مصوب شرکت 

و  آب  مهندسي 

طرح آب رسانی به 14 شهرستان استان اصفهان
دکتر مسعود میرمحمدصادقی مدیرعامل و رئیس هیأت 
و  اجرا  جزئیات   اصفهان،  منطقه ای  آب  شرکت  مدیره 
پیشرفت طرح آب رسانی به 14 شهرستان استان اصفهان 

را به شرح زیر اعالم کرد:

9020202020
February

فاضالب کشور میزان کمبود آب شرب در افق ۱۴۱۰ با پیش بینی جمعیت تحت پوشش حدود 
۵/۵ میلیون نفر به ۹/۵7 مترمکعب در ثانیه و در افق ۱۴۲۰ با پیش بینی جمعیت بیش از 

شش میلیون نفر معادل ۱۲/۹ مترمکعب در ثانیه خواهد بود.
 مقابله با کمبود آب شرب ۱۴ شهرستان زیر پوشش طرح آب رسانی اصفهان بزرگ در 
شرایطي که رودخانه زاینده روددر اثر خشک سالي خشک مي شود و امکان تأمین آب از چاه هاي 
فلمن وجود ندارد موضوع طرح سامانه دوم آب رسانی شامل خطوط انتقال و تصفیه خانه کمکي 

است.
1-1-1- جایگاه طرح در برنامه ها و سیاست هاي کلي مملکت

از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه پنج ساله و سند چشم انداز توسعه، خدمت رساني به جامعه 
به ویژه در بخش هاي کلیدي مثل آب، برق، آموزش، بهداشت و ... است تا به تبع آن و همگام 
با پیگیري تحقق اهداف، سطح رفاه جامعه افزایش پیدا کند. مدیریت امور آب در زمینه تولید، 
انتقال، توزیع و مصرف از الزامات افزایش بهره وري در امور آب به حساب مي آید. لذا مسئوالن 
امور آب استان براساس یک برنامه بلندمدت و هدف گذاري هاي از قبل تعیین شده در نظر 
دارند با بهره گیري از رودخانه زاینده رود، کمبود آب شرب موردنیاز ۱۴ شهرستان که در حدود 
7۵درصد جمعیت استان اصفهان را شامل مي شود از طریق خطوط انتقال، براي افق ۱۴۱۰ 

تامین نمایند.
1-2- اجزای طرح توسعه آب رسانی به 14 شهرستان استان اصفهان

طرح توسعه آب رسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان )سامانه دوم آب رسانی( یک سامانه 
انتقال آب شرب مکمل و در کنار طرح موجود است به گونه ای که کمبودهای آب شرب اصفهان 
و شهرستان های اطراف را که سامانه فعلی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست تا افق سه دهه 
آینده تأمین  نماید. در واقع سامانه دوم آب رسانی تأمین کننده کمبود آب شرب جمعیت بیش 
از شش میلیون نفري تحت پوشش این طرح است که سامانه آب رسانی موجود اصفهان به 
تنهایی قابلیت تأمین آن را نداشته و این کمبود از طریق یک تونل انتقال آب و اجزا دیگر شامل 

تصفیه خانه و خطوط لوله و مخازن ذخیره آب جبران خواهد شد. 
همانگونه که اشاره شد با توجه به حیاتي بودن اجرای سامانه دوم آب رسانی طرح توسعه اصفهان 
بزرگ و به دلیل زمان بر بودن اجراي کلیه اجزای آن و نیاز به تامین اعتبار الزم، شروع عملیات 
اجرایي یک طرح تامین آب آشامیدني به عنوان مکمل طرح موجود امري ضروري است. این 
طرح باید به نحوي باشد که عالوه بر تامین کمبود آب آشامیدني در شرایط فعلی و افق ۱۴۱۰، 
بتواند با طرح موجود نیز به صورت موازي کار کند که در مواقع بروز حوادث امکان تامین حداقلي 

از آب آشامیدني تا رفع مشکل مزبور میسر باشد.
با توجه به هدف گذاری اجرای طرح توسعه آب رسانی اصفهان بزرگ برای سال ۱۴۱۰ و تامین 

کمبود نیاز آبی ۹/۵7 مترمکعب بر ثانیه )معادل ۲۱۶ میلیون مترمکعب در 
سال( مجموعه تحت پوشش از طریق سامانه جدید آب رسانی، سیماي 

کلي این طرح از انتهاي قطعه دوم تونل گالب در رقوم حدود ۱۹۳۳.۵ 
متر به شرح زیر است:

 سازه خروجی در انتهای تونل گالب که در آن انرژی آب خروجی از دهانه تونل مستهلک شده 
و سپس وارد یک شیرخانه شده و تقسیم و توزیع می شود. این سازه توسط پیمانکار منتخب هم 

اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. 
 تصفیه خانه سامانه دوم آب رسانی: تصفیه خانه از نوع متداول با فیلتراسیون دو الیه در یک 

مدول و دو استریم با ظرفیت ۹/۵7 مترمکعب در ثانیه
 محور شمالي: در این محور آب پس از تصفیه از کد ۱۹۱8 )رقوم خروجی تصفیه خانه( 
توسط دو خط لوله فوالدي به طول هر کدام ۵۵.۵ کیلومتر باگرید st-۳7 با قطر ۱۶۰۰ میلي 
متر و پوشش داخلي اپوکسي بدون حالل و پوشش خارجي بتومن انامل به مجموعه مخازن 
پیالف در رقوم ۱۶۳۰ منتقل مي شود. الزم به توضیح است در این محور دو قطعه تونل لوله بر 

با طول هاي حدود ۱ و ۱.۵ کیلومتر در فواصل حدود ۳۳ و ۴۱ 
کیلومتري از محل تصفیه خانه جدید پیش بیني شده است. 

حداکثر فشار استاتیک این محور معادل ۲۰ بار است.
 محور جنوبی: در این محور آب پس از تصفیه از کد 

۱۹۱8 )رقوم خروجی تصفیه خانه( توسط یک خط 
لوله فوالدي به طول حدود 8۳ کیلومتر باگرید 
st-۳7 با قطر ۱۴۰۰ میلي متر و پوشش داخلي 

اپوکسي بدون حالل و پوشش خارجي بتومن انامل به 
مجموعه مخازن گورت در رقوم ۱۶۳۰ منتقل مي شود. 

اقطار مشخص در  با  لوله  انشعابات مسیر : خطوط   
انشعابات تعیین شده است.

  ایستگاه های پمپاژ در برخی انشعابات
  احداث شیرخانه ها

  احداث مخازن ذخیره، تعادل و 
مکش پمپاژ

 احداث نیروگاه برق آبی با 
هدف تولید برق در حدود 

۵/۱ مگاوات
 تجهیزات کنترل 

و تله متری و ابزار 
دقیق
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نام پیمانکارموضوع
مبلغ اولیه پیمان
)میلیارد ریال(

پیشرفت
تاکنون

اعتبار مورد نیاز 
جهت تکمیل
)میلیارد ریال(

اهم مشکالتوضعیت فعلی

محدودیت در تهیه و پوشش لوله فوالدی جهت تکمیل پروژهدر حال اجرا1500%137084چکاد جنوبخطوط انتقال

تزریق نقدینگی بصورت جریان پول نقد )کش( جهت تسریع در روند تدارک و خرید تجهیزات پروژه، بسیار راهگشا در حال اجرا1500%135062شیمبارتصفیه خانه

1-3- هزینه های طرح 
برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و جاري طرح نیازمند شناخت و آگاهي از اجزای طرح 
دارد. چه بسا در نظر نگرفتن یک جزء مي تواند در برآورد نهایي پروژه موثر باشد. در بخش قبل 
اجزا پروژه که مورد تایید شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور قرار گرفته است، بیان شد. بر 

این اساس هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه طرح بر اساس سال ۱۳۹۹ )آخرین ویرایش تایید 
هزینه های طرح در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور( ارائه شده است. 

1-4- دالیل عدم خاتمه و بهره برداری پروژه
اهم موارد مربوط به محدودیت در اجرا شامل مسائل آزادسازی و تملیک زمین های واقع در 
محدوده پروژه است. همچنین محدودیت های مالی پروژه نیز از علل عمده انحراف از اجرای کامل 

پروژه بر طبق برنامه زمان بندی است.
طبق برنامه زمانبندی پروژه، برنامه انجام عملیات اجرایی طرح طی پنج سال پیش  بینی شده بود 
که مطابق آن برنامه تا کنون کارفرمای پروژه در حد مقدور مالی پروژه و اعتبارات قابل تخصیص 

نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قسمت هایی از پروژه اقدام نموده است.

برآورد )میلیون ريال(شرحرديف

20,520,895خطوط انتقال )شامل طرح اضطراری + طرح تکمیلی + انشعابات(1

149,860شيرخانه ها 2

453,193ايستگاه هاي پمپاژ3

1,300,747مخازن4

210,000تونل ها5

6,510,000تصفيه خانه )احداث استریم اول و دوم وسوم(6

54,727سازه خروجي7

8
تجهيزات كنترلي، ابزار دقيق و انتقال اطالعات مورد استفاده در 

شيرخانه ها و مخازن جديد طرح توسعه
843,042

9
خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم و نظارت، 

نقشه برداری و ژئوتکنیک
800,000

3,500,000تمليك اراضي10

11
سیستم های پایش کیفیت آب در ورودی تونل گالب 1 و تصفیه خانه 

موجود باباشیخعلی )2 دستگاه(
6750

خالصه برآورد طرح آب رسانی به 14 شهرستان استان اصفهان براساس 
سال 1399

1-5- پیشنهاد برای خاتمه یا اجرای 100در صدی پروژه 
مهم ترین و اصلی ترین مانع اجرای کامل طرح و در راستای اینکه بتوان نسبت به خاتمه پروژه 
طبق برنامه زمانبندی جامع پروژه اقدام نمود، عدم تخصیص به موقع اعتبارات و منابع مالی 
مورد نیاز پروژه است. لذا با فازبندی اجرای پروژه به صورت مرحله ای و تخصیص منابع مالی الزم 
می توان نسبت به تکمیل آن و تامین کمبود آب شرب مورد نیاز برای جمعیت تحت پوشش تا 

افق های پروژه تمهیدات الزم را به کار بست.
 بخش دوم: وضعیت فعلی اجرایی طرح

2-1- معرفی پیمانکاران و پیشرفت فیزیکی طرح تا کنون
به استناد برنامه ریزی های انجام شده، شرایط اجرایی طرح بر مبنای عملیات اجرایی خطوط 
انتقال آب طرح اضطراری از تصفیه خانه سامانه دوم آب رسانی تا مخزن نجف آباد و همچنین 
احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه شماره دو اصفهان به ظرفیت ۳/۲ متر مکعب 
بر ثانیه )معادل 7۲ میلیون مترمکعب در سال( فراهم شده است. بر این اساس و در صورت 
تخصیص منابع مالی الزم، عملیات اجرایی طرح اضطراری در تیر ماه سال ۱۴۰۰ پایان پذیرفته 
و آماده بهره برداری است. الزم به ذکر است در صورت بهره-برداری از فاز طرح اضطراری ضمن 
کاهش معضالت و مشکالت تامین آب مجموعه تحت پوشش در شرایط پیک مصرف، امکان 

بهره مندی شهروندان از آب آشامیدنی و بهداشتی در این شرایط سهل تر خواهد شد

1- موضوع قرارداد:

احداث یک استریم از سه استریم 
تصفیه خانه شماره دو اصفهان

به ظرفیت 3.2 مترمکعب بر ثانیه به روش طرح و ساخت

شرکت آب منطقه ای اصفهان2- کارفرما:

مهندسین مشاور زایندآب3- مشاور:

شرکت شیمبار4- پیمانکار:

527/12/1396- تاریخ ابالغ قرارداد:

621/01/1397- تاریخ تحویل زمین:

24ماه)18 ماه ساخت و 6 ماه بهره برداری آزمایشی(7- مدت اولیه قرارداد:

8- درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا تاریخ 
:1400/03/28

62%

شناسنامه قرارداد احداث يك استريم تصفیه خانه
شماره دو اصفهان

1- موضوع قرارداد:
 پروژه اجرای 34 کیلومتر خط لوله فوالدی 1600 میلیمتری-طرح و 

توسعه آب رسانی به14 شهرستان استان اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان2- کارفرما:

مهندسین مشاور زایندآب3- مشاور:

شرکت چکاد جنوب4- پیمانکار:

596/07/25- تاریخ ابالغ قرارداد قطعه اول:

24ماه6- مدت اولیه قرارداد قطعه اول:

7- درصد پیشرفت فیزیکی واقعی طرح 
اضطراری تا تاریخ 1400/03/28:

84%

شناسنامه قرارداد خط انتقال آب طرح اضطراری از تصفیه خانه سامانه دوم 
آب رسانی تا مخزن نجف آباد

گزارش تصویری

عملیات اجرایی حفاری ترانشه خطوط انتقال توسط 
شرکت پیمانکاری چکاد جنوب

محل تجهیز کارگاه شرکت پیمانکاری
چکاد جنوب

عملیات اجرایی خطوط انتقال طرح اضطراری 

عملیات اجرایی احداث یک استریم از سه استریم تصفیه خانه 
شماره دو اصفهان به ظرفیت 3/2 مترمکعب بر ثانیه 
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پیشروترين شرکت صادراتی ايرانی در صادرات خدمات فنی و مهندسیپیشروترين شرکت صادراتی ايرانی در صادرات خدمات فنی و مهندسی

درحوزه های  برق، گاز و آب و فاضالب
با بیش از 27 سال سابقه در بازاريابی و توسعه صادرات
 اجرای پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی و بادی و خطوط انتقال نیرو به سطح ۴۰۰ کیلوولت، پست های انتقال 

تا سطح ۴۰۰ کیلوولت، شبکه های توزیع برق شهری، برق رسانی روستایی، احداث خطوط انتقال گاز و آب و تصفیه 
خانه های آب، بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی در کشورهای آسیایی، آفریقایی، خاورمیانه، CIS و آمریکای 

 EPCF . EPC التین به صورت

با بکارگیری محصوالت تولیدی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای
شرکت های نام آور ایرانی

www.sunir.com



فصلنامه برقاب ویژه هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف -  دوره جدید-  شماره هفتم - تیــر 1400- قیمت 10000 تومان 

صنعت آب و فاضالب و برق
Water and Wastewater and Power

www.barghab.ir


